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الكتاب عن قيل ما أفضل من

العوملة. قضية وهي أال الحايل؛ عرصنا قضايا أهم الكتاب هذا يتناول
املفرتض العاملي التعاون حجم حول الدائر الجدل بالتفصيل ويستعرض

بليغ. بأسلوب وذلك عليه، املفروضة والقيود
الربيطاني بالربملان عضو براون، جوردون

دولة كل حق قضية عن رودريك داني يدافع الحجة، القويِّ الكتاب هذا يف
تعقًال األكثر النمو وأشكال االقتصادية التنمية نحو الخاص سبيلها اتخاذ يف
متفحصة نظرة من يمنحه بما — العوملة» «معضلة كتاب يكون أن يجب وبقاءً.
وقوع منع إىل يسعى من كل قراءات قائمة عىل — املفرطة العوملة عواقب عىل
عن االرتداد نريان تُذكي التي العادلة غري التجارة وممارسات املالية األزمات

املفتوحة. األسواق
يف مشارك مؤلف روبيني، نوريل
مكثفة تدريبية دورة األزمة: «اقتصاديات كتاب
التمويل» مستقبل عن

أثارت — فكًرا أعمقشخصية —وكذلك شخصية أبرز رودريك داني يكون ربما
عما رودريك يتساءل العوملة»، «معضلة كتابه ففي العوملة؛ حول وجدًال لغًطا



العوملة معضلة

اقرأ بالعكس. والعكس — الديمقراطية تقوضدعائم املفرطة العوملة كانت إذا
نفسها. الشكوك تساورك وسوف الكتاب

باليندر، إس آالن
برنستون، بجامعة العامة والشئون االقتصاد أستاذ
سابًقا األمريكي الفيدرايل االحتياطي مجلس رئيس ونائب
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دوجان تشيتني إىل

الذي الجائر الظلم عىل وعزيمته ورصامته كرامته ستنترص عادي غري رجل
له. تعرَّض





وتقدير شكر

مر عىل تعرضوا الذين البارعني والزمالء والنقاد األصدقاء من ا جدٍّ طويلة قائمة هناك
يف ساعدت أفعال بردود وتجاوبوا الكتاب، هذا يف الواردة الحجج من أقدم لنُسخ السنني
يف أخطاء يف الوقوع من دائًما أنقذتني قد التعليقات هذه تكون ال ربما أفكاري. تشكيل
أن األقل عىل يل أتاحت قد تكون أن أرجو لكنني النقد، يف براعة أكثرهم فالحظها التفكري

االختالفات. هذه إزاء حساسية أكثر نحٍو عىل بآرائي أرصح
أوغلو، عاصم دارون أشكر أن وأود هنا، ذكره نسيت قد أكون أن يمكن من لكل أعتذر
وجورج بريدسال، ونانيس باجواتي، وجاجديش بانريجي، وأبهيجيت أجيون، وفيليب
إيسرتيل، وبيل ديكسيت، وأفيناش كولينز، وسوزان بورجينيون، وفرانسوا بورجاس،
فريدن، وجيف فريمان، وريتشارد فرانكل، وجيف فيندالي، ورون أيكنجرين، وباري
كينني، وبيرت هيلبمان، وإلهانان هيلينر، وجريي هاوسمان، وريكاردو جروسمان، وجني
وخوسيه لني، وجستني ليفي، وفرانك لورانس، وروبرت خانا، وتارون كيوهني، وبوب
ساكس، وجيفري راجي، وجون روبنسون، وجيم بريتشيت، والنت أوكامبو، أنطونيو
وأرفيند ستيجليتس، وجو سترين، ونيك رسينيفاسان، وثريوكوديكافال سبنس، ومايك
خاص بشكر وأتوجه فيالسكو. وأندريس أنجر، وروبرت َسمرز، والري سوبرامانيان،
االقتصاد. احرتف َمن أفضل دائًما أعتربه سأظل الذي «الثعلب» نموذج ديكسيت؛ ألفيناش
الكتاب؛ هذا إعداد يف األهمية بالغ دوًرا لعبوا القائمة هذه أشخاصضمن ثالثة هناك
األوىل الكتاب مخطوطة سوبرامانيان وأرفيند لورانس، وروبرت فريدن، جيف قرأ فقد
متعلقة عديدة أخطاءً تصحيحهم إىل باإلضافة ا جدٍّ قيِّمة مالحظات يل هوا ووجَّ كلها
التي اإليضاحية األمثلة استخدام سوء من فريدن جيف وأنقذني األحكام. أو بالوقائع



العوملة معضلة

عىل عالوًة الالتينية، اللغة من الرتجمات أخطاء من وكذلك البيسبول، لعبة تتضمن
األخرى. املفيدة االقرتاحات من العديد تقديمه

دريك من تلقيتها التي األولية االستجابة إزاء بخيبٍة شعرت أنني أعرتف أن بد ال
هذا، كتابي من فصلني أول له أرسلت عندما — نورتون نرش دار تحرير رئيس — مكفييل
الفصلني هذين أن أعتقد وكنت أخرى.» كلمة أي تكتب أن قبل أوًال نتحدث «دعنا فرد:
منه تلقيته الذي اللطيف اللوم ساهم فقد حق؛ عىل كان دريك لكن برباعة! مكتوبان
جْعل يف التفصيلية، كاري بريندان اقرتاحات إىل إضافًة كبرية، أو صغرية مسائل بشأن
هذين مع أعمل أن الرشف عظيم من كان لقد نظري! يف حتى بكثري، أفضل الكتاب هذا
العمل، هذا مراحل كل بعنايٍة — واييل وكالة مندوب — مويرز سكوت قرأ الشخصني.

جيد. وحكم هائل دعم مصدر وكان النهائي. املنتج إىل املبدئي االقرتاح من
بينار زوجتي ألرستي: امتناني مدى عن تعربِّ أن الكلمات تستطيع ال الواقع، يف
رشيكة لكونها للغاية محظوًظا نفيس أعترب والتي يل، دعم مصدر أكرب هي التي دوجان
لكنه الكتاب، هذا بشأن قاطع رأي له يكون أن من كثريًا أصغر وهو ابني، ودنيز حياتي؛
تفهم أن قبل والطلب العرض منحنيَي ترسم بدأت التي أوديل وابنتي يحبني؛ ذلك مع
ألنها ضدي شيئًا نفسها يف تحمل ولم قط، تلمني لم التي ِدلفني وابنتي بكثري؛ معناهما
بجانبي، وقف ما دائًما الذي إيزيل وأخي الكتاب. غالف تصميم مهمة عىل تحصل لم
ترافقني ظلت التي رودريك فيتايل والدي وذكرى الكبرية. أرستهما أفراد وكافة ونيتا هو
أن أود آخًرا، وليس وأخريًا األفضل. إىل دفعتني ما ودائًما السنوات، هذه طوال باستمرار
نثًرا أكتب أن أستطيع كنت وإذا رودريك. كارميال لوالدتي بالكثري أدين بأنني أعرتف

جميًعا. أحبكم ذلك. عن املسئولة فهي ما، حدٍّ إىل الئًقا
الوقت يف يزال، ال الذي — زوجتي والد — دوجان لتشيتني الكتاب هذا أهديت لقد
آخرين عرشات مع وملفقة، كاذبة بتهم تركيا يف مسجونًا الكلمات، هذه فيه أكتب الذي

طويل. بوقت الكتاب هذا صدور قبل مجراها العدالة تأخذ أن أرجو معه. عملوا ممن
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مقدمة

العوملة رواية صياغة إعادة

بعد املقبول؟» حدود العوملة تجاوزت «هل بعنوان كتيِّبًا ألفُت ١٩٩٧ عام مطلع يف
أخرى وبلدان الجنوبية وكوريا وإندونيسيا تايالند اقتصادات انهارت قليلة بأشهر ذلك
نموٍّا تنمو البلدان هذه كانت قاضية. دولية مالية رضبة ضحية آسيا، رشق جنوب يف
التنمية. وخرباء الدويل املايل املجتمع إعجاب محط وصارت عقود، مدى عىل متسارًعا
واملستثمرين الدولية البنوك نظر يف األموال إليداع آمنة البلدان هذه تعد لم فجأة لكن
انحداًرا العمالت أسعار وانحدار منها، األموال سحب عمليات تساُرع ذلك تال الدوليني.
املالية األزمة ُولدت هكذا املنطقة. اقتصادات وانهيار والبنوك، املؤسسات وإفالس شديًدا،
األرجنتني، يف املطاف بها انتهى ثم الربازيل ثم روسيا نحو أوًال امتدت التي اآلسيوية
صندوق وهو األجل»؛ الطويلة املال رأس «إدارة بصندوق الهاوية إىل طريقها يف فأطاحت

الوقت. ذلك يف الكثريين إعجاب محط كان الذي العمالق التحوط
«معهد لنارشه، كتابي حقق فقد توقيتي؛ ودقة بصريتي لنفاذ نفيس هنأت ربما
املعهد، سمعة إىل جزئيٍّا يُعزى هذا أن وأظن هائلة، مبيعات بواشنطن»، الدويل االقتصاد
من الشمس برشوق أشبه كان حدث ما لكن العوملة. عن املتينة الدفاع حصون أحد كونه
باملرة. متوقعة غري جهة من صدر حينما تشويًقا أكثر العوملة يف التشكيك بدا إذ الغرب؛
أن من فيها يحذر هارفرد جامعة أساتذة ألحد دراسة ينرش للعوملة مؤيد خربة «بيت

االنتباه! بجذب جديًرا أمًرا هذا كان بها»، تحظى التي باإلشادة جديرة ليست العوملة
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املختمرة األزمة كتابي أغفل إذ صحيًحا؛ فهًما األمور فهم عن بعيًدا كنت األسف مع
بل الوشيكة، العاصفة استرشاف يف فشيل عىل يقترصاألمر لم الواقع يف املالية. األسواق يف
العالم حول يوميٍّا تداولها يجري التي الدوالرات تريليونات — املالية العوملة تنحية قررت
ركزت املقابل، ويف تماًما. الكتاب من — مالية وأوراق وأصول ومشتقات عمالت صورة يف
وتَُصدِّرها العمل أسواق يف السلع يف الدولية التجارة تُحِدثها كانت التي الصعوبات عىل
والتعهيد الدولية التجارة انتعاش يؤدَي أن من متخوًفا كنت االجتماعية. للسياسات
األيدي رْخص من لالستفادة البالد خارج من ألفراد وظائف أداء إسناد أي — الخارجي
التضامن وتآكل العمل، أسواق مخاطر وإبراز املساواة، عدم مشكلة تفاقم إىل — العاملة
برامج خالل من الرصاعات هذه إدارة رضورة وأوضحُت الدول. بني فيما االجتماعي
يف زمالئي ألن الكتاب هذا أكتب أن وقررت أفضل. دولية وقواعد شموًال أكثر اجتماعية
يف املشاركة فرصة ويضيعون ويزدرونها املخاوف تلك يرفضون كانوا االقتصاد مهنة
االقتصاد مهنة ازدادت وقد حق، عىل وقتئٍذ كنت أنني أعتقد فاعل. نحٍو عىل العام النقاش
التأثري عن ماذا لكن الوقت. ذلك يف أبديتها التي اآلراء من قربًا الحني ذلك منذ بُرمتها

الوقت. ذلك يف بذهني يخطر لم ما ذلك «املالية»؟ للعوملة السلبي
فهم إىل متزايد نحٍو عىل بحثي اتجه اآلسيوية، املالية األزمة تلت التي األعوام يف
صندوق مني طلب حينما لذا، املالية؛ العوملة تنجح) لم (أو بها نجحت التي الكيفية
مستعد بأنني شعرت املوضوع، هذا حول دراسة إعداد أعوام عرشة بعد الدويل النقد
أرفيند كتابته يف شاركني الذي زمييل مع ٢٠٠٧ عام كتبته الذي املقال عنوان كان لذلك.
بمساعدة تبرش املالية العوملة كانت التوقعات؟»1 املالية العوملة خالفت «ِلَم سوبرامانيان:
املستثمرين نحو بتوجيهها املخاطر توزيع وإعادة األموال جمع عىل األعمال أصحاب
يستفيد؛ من أكثر ستكون النامية الدول وكانت لها. تحمُّ عىل قدرًة واألفضل خربًة األكثر
تنويع عىل قدرتها وقلة الصدمات، من للعديد عرضة وكونها لديها، النقد لقلة نظًرا
األفضل األداء صاحبة الدول تكن لم إذ النحو؛ هذا عىل تجِر لم األمور لكن االستثمارات.
الدول «تقرض» التي الدول بل املال، رأس تدفقات تستقبل التي هي — كالصني —
أن مقالنا حاول السوء. إىل يميل الدويل التمويل عىل تعتمد التي الدول أداء وكان الغنية.

النامية. للدول السلع وصول إىل املالية للعوملة العنان إطالق يؤدِّ لم ملاذا يرشح
املخاطر العالية العقارية الرهون أزمة اندلعت حتى للطبع املقال أرسلنا إن وما
أسعار وانهارت العقارية، الفقاعة انفجرت لقد بالكامل. املتحدة الواليات أنحاء وعمت
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مقدمة

أشهر بضعة غضون ويف االئتمان، أسواق ونضبت عقارية، برهون املضمونة األصول
تتدخل، أن الحكومة عىل كان حينئٍذ جماعي. انتحار عىل سرتيت وول رشكات أقدمت
وضع خالل من األخرى، املتقدمة االقتصادات من عدد يف ثم املتحدة الواليات يف أوًال
وراء تكمن املالية العوملة كانت مالية. مؤسسات عىل واالستحواذ هائلة مايل إنقاذ خطة
املالية املشتقات من ضخم بنيان من شيدته وما العقارية الفقاعة كانت إذ األزمة؛ تلك
ودول اآلسيوية الدول ادِّخار يف املفرطة الزيادة نتيجة تعاظمت قد باملخاطر املحفوفة
املالية املراكز إىل سرتيت وول من األزمة لهذه والرسيع السلس االنتشار تسنَّى وقد النفط.
وللمرة املالية. العوملة عن الناجم العامة املوازنات الختالط نتيجًة العالم حول األخرى

األفق. وراء مالمحه تتشكل الذي األكرب الحدث استرشاف عن عجزُت الثانية،
منشغلني منهم، قليلة قلة عدا االقتصاديون، كان إذ ذلك؛ يف وحدي أكن لم بالطبع
عن الناجمة املخاطر عىل الضوء يسلطوا أن من بدًال املايل االبتكار عىل والثناء بالتهليل
للضوابط الخاضع غري التمويل محور وهو املرصيف»، الظل «نظام عليه يطَلق بات ما تنامي
االقتصاديون ينتبه فلم اآلسيوية، املالية األزمة يف حدث ما وتكرر الحكومية. التنظيمية

املخاطر. وتجاهلوا التحذيرية، للعالمات
األزمة أعقبت فقد كاملة؛ مفاجأة تشكِّل أن األزمتني هاتني من أليٍّ ينبغي يكن لم
من ييل: ما إىل املطاف نهاية يف جميعها خلصت التي التحليالت مئات اآلسيوية املالية
حرية يملك املال رأس دام ما ُعملتها بقيمة تتمسك أن حكومة أي تحاول أن الخطورة
يدرك أن مكانة ذي اقتصاد عالم أي بمقدور وكان وخارجها. البالد داخل إىل التحرك
عالوًة كاٍف. بوقٍت ١٩٩٧ أغسطس يف (البات) التايالندية الُعملة انهيار قبل الحقيقة هذه
وبالنظر املؤلفات، من الكثري عن تمخضت املخاطر العالية العقارية الرهون أزمة أن عىل
سوف املؤلفات من بكثري أكرب قدًرا أن ريب ال الخطرية، وتداعياتها األزمة هذه جسامة إىل
عرضة فاألسواق استنتاجها؛ يصعب ال الرئيسية النتائج بعض لكن لتناُولها. يُكتب
نظامية مخاطر يُحدث التنظيمية للضوابط الخاضع غري املايل والرفع الفقاعات، لتكوين
رضوريٍّا يكون املبكر والتدخل الثقة، يقوض الشفافية وغياب ، ككلٍّ االقتصاد عىل تؤثر
منذ بعيد؛ زمن منذ هذا نتعلَّم ألم واإلفالس. االنهيار عىل املالية األسواق توشك حينما

عرش؟ السابع القرن يف الشهري التيوليب زهرة هوس
أحًدا ألن بل مستحيًال، كان بحدوثهما التنبؤ أن األزمتني كلتا وقوع يف السبب يكن لم
روايتهم يف الثقة يف آلرائهم) يصغون (ومن االقتصاديون أفرط فقد بحدوثهما؛ يتنبأ لم
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نحو املخاطر يوجه املايل االبتكار وإن الالزمة، الكفاءة األسواق لدى إن آنذاك: املفضلة
وضار. مجٍد غري الحكومي والتدخل فعالية، أكثر الذاتي التنظيم وإن لها، تحمُّ عىل األقدر
مختلفة اتجاهات نحو األمور قادت التي األخرى الرواية خيوط من الكثري هناك أن ونسوا
ممن كنت أنني من الرغم وعىل الرؤية. وضوح دون يَُحول الثقة فرط إن جذريٍّا. اختالًفا
ا مستعدٍّ االقتصاد علماء من كغريي كنت فقد هذا؛ من أسلم لم فأنا املالية، العوملة انتقدوا
من يكفي ما َشيدت املركزية البنوك وسياسات االحرتازية التنظيمية اللوائح أن أصدق ألن
املتقدمة، االقتصادات انهيار ومن املايل الذعر حدوث من تقَي أن شأنها من التي الحواجز
الفرعية الحبكات تفاصيل كانت ربما النامية. البلدان يف مماثلة تدابري إجراء سوى يبَق ولم

نفسها. األساسية الرواية أحكي كنت لكنني ما، حدٍّ إىل مختلفة تصورتها التي

جانب كل من شكوك (1)

نلقي وإندونيسيا، تايالند مثل العاملي النظام يف شأنًا أقل بلدانًا األزمات تبتلع حينما
النظام. مقتضيات مع التكيُّف عىل قدرتها وعدم إلخفاقاتها البلدان هذه عىل بالالئمة
النظام عىل بالالئمة نلقي العاملي، النظام يف محورية لبلدان ذاته األمر يحدث حينما لكن
أطاحت التي الكربى املالية ٢٠٠٨ عام أزمة كانت إلصالحه. حان قد الوقت إن ونقول
كربى صناعية دول جانب إىل املتحدة الواليات شوكة وكرست سرتيت وول يف املال بسوق
تساؤالت األزمات هذه أثارت لإلصالح. الوليد س التحمُّ من فرتة ببدء أذنت قد غريها؛
ربع خالل خربناه الذي النحو عىل األقل عىل العاملية، الرأسمالية استدامة بشأن خطرية

األخري. القرن
تكمن املشكلة كانت هل املالية؟ األزمة وقوع دون يَُحول أن شأنه من كان الذي ما
املمارسات يف أم املقرتضني؟ إرساف يف أم العقارية؟ الرهون مقريض ضمري انعدام يف
يف املالية املؤسسات إفراط يف أم االئتمانية؟ الجدارة تصنيف وكاالت جانب من الخاطئة
سياسة لني فرط يف أم العاملية؟ املدخرات تخمة يف أم املايل؟ الرفع أجل من االقرتاض
«فاني لرشكتَي ُمنحت التي الحكومية الضمانات يف أم النقدية؟ الفيدرايل االحتياطي نظام
ورشكة سترينز» «بري بنك األمريكية الخزانة وزارة إنقاذ يف أم ماك»؟ و«فريدي ماي»
يف أم براذرز»؟ «ليمان لبنك مايل إنقاذ خطة وضع عن إحجامها يف أم جي»؟ آي «إيه
حول الدائر الجدل يزال ال كثرتها؟ يف أم التنظيمية؟ اللوائح قلة يف أم األخالقي؟ الخطر

طويًال. كذلك سيظل أنه شك وال محتدًما، األسئلة تلك
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التفاصيل. سوى تُربز ال األسئلة هذه أن سنجد أوسع منظوٍر من األمور إىل وبالنظر
ثم ومن وجاذبيتها؛ مصداقيتها فقدت قد األساسية روايتنا أن أهمية ذلك يفوق ما لكن
االبتكار بأن السياسات واضعي من أيٍّ إقناع يتسنَّى كي بالقصري ليس زمن يمر أن بد ال
األسواق ملراقبة وسيلة أفضل يشكِّل الذاتي التنظيم أن أو املنفعة، لتحقيق جبارة قوة املايل
اقرتفته ما ثمن الكبرية املالية املؤسسات تدفع أن تتوقع أن يمكنها الحكومات أن أو املالية،
كانت وكلما العوملة. من التالية املرحلة لصياغة جديدة رواية إىل بحاجة إننا أخطاء. من

اقتصاداتنا. حالة نت تحسَّ مدروسة، الجديدة الرواية
ففي للرواية؛ املقنع السياق عن خرج الذي الوحيد هو العاملي التمويل مجال يكن لم
العاملية املفاوضات انهارت تتكاثر، العقارية الرهون أزمة ُسحب كانت بينما ،٢٠٠٨ يوليو
الجدل حدة من كبري قدر وسط الدولية التجارة تعرقل التي الحواجز من الحد إىل الرامية
التجارة منظمة رعاية تحت تنظيمها جرى التي املحادثات، هذه كانت االتهامات. وتباُدل
من كثري إىل بالنسبة وصارت .٢٠٠١ عام منذ دائرة الدوحة»، «جولة عليها وأطلق العاملية
استغالل من الجنسيات املتعددة الرشكات تمارسه ملا رمًزا للعوملة املناهضة الجماعات
يف انهارت وقد للهجوم، معتاًدا هدًفا املحادثات كانت والبيئة. املزارعني وفقراء للعمال
أن إىل والصني، الهند رأسها وعىل النامية، البلدان خلصت فقد أهمية؛ أقل ألسباب النهاية
التعريفات بإلغاء يغريها قد ما يمنحاها لن األوروبي واالتحاد األمريكية املتحدة الواليات
إلحياء الرامية الجهود استمرار من وبالرغم والزراعية. الصناعية منتجاتها عىل الجمركية
لتعزيز أفكار من لديها ما استنفدت قد العاملية التجارة منظمة أن يبدو املحادثات، تلك

جديد. من األهمية ومنحها رشعيتها
تآُكل أنَّ وهو أال واحد؛ مهم جانب يف املايل نظريه عن العاملي التجاري النظام يختلف
ترى فحينما وُضحاها؛ عشية بني انفجار حدوث عن يسفر ال التجارية العالقات منظومة
السبل تعدم ال ينبغي، كما احتياجاتها تلبي تعد ولم الرصامة شديدة القوانني أن الدول
تراُجع يف الوقت بمرور تظهر ثم البداية يف ملحوظة غري النتائج تكون ما وغالبًا لخرقها.

األساسيني. التمييز وعدم التعددية مبدأَي عن تدريجي
دوًما هم الكبار ألن نظًرا مصالحها ضد النظام تحيُّز من النامية الدول تذمرت لطاملا
البيئة حماية ودعاة الالسلطويني من متنوًعا مزيًجا أن عىل عالوًة القواعد. يضعون من
يف واآلخر الحني بني الدول هذه لجبهة ينضم كان نقابية؛ مصالح جانب إىل والتقدميني،
األخرية السنوات يف حدثت التي املهمة األحداث لكن واضحة. ألسباب العوملة مناهضتها
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التوجه هذا وينعكس القوانني. هذه عن األخرى هي راضية تُعد لم الغنية البلدان أن بيَّنت
كالواليات الكربى البلدان يف االقتصادية العوملة دعم يف امللحوظ الرتاجع خالل من الجديد
«وول صحيفة مع بالتعاون يس» بي «إن شبكة أجرته للرأي استطالٍع ففي املتحدة؛
نسبة شهدت األمريكي، االقتصاد أفادت قد العوملة كانت إذا ما حول جورنال» سرتيت
إىل ٢٠٠٧ يونيو يف ٪٤٢ من كبريًا تراجًعا األمريكي لالقتصاد العوملة فائدة أقرُّوا من
من الظهور يف بدأت قد األمل خيبة أعراض أن الدهشة يثري ومما .٢٠٠٨ مارس يف ٪٢٥
يُشككون باتوا ثم َقبُل من السائد االقتصادي الفكر يؤيدون كانوا من أعداد تزايد خالل

للعوملة. عظيمة مزايا أنها يُفرتض فيما
االقتصادية الكتب أهم مؤلف — صامويلسون بول الراحل املؤلف نجد وهكذا
من الصني مكاسب بأن االقتصاديني زمالءه يذكِّر — الحرب بعد ما فرتة يف التعليمية
الحاصل كروجمان، بول السيد ونجد املتحدة؛ الواليات حساب عىل تكون قد العوملة
املنخفضة الدول مع التجارة أن عىل يدلل ،٢٠٠٨ عام االقتصاد يف نوبل جائزة عىل
باليندر، آالن ونجد الغنية؛ الدول داخل املساواة عدم عىل تؤثر أن من أقل تعد لم الدخل
تسبُّب احتمال من قلقه عن يُعرب األمريكي، الفيدرايل االحتياطي لرئيس السابق النائب
وكذلك األمريكية؛ للعمالة مسبوقة غري ترسيٍح حركة يف دولية خارجية بعمالة االستعانة
أفصح وأحد تايمز»، «فاينانشال صحيفة يف عمود كاتب وهو — وولف» «مارتن يُعرب
َسمرز، الري وأخريًا املالية؛ العوملة إليه آلت ما حيال أمله خيبة عن — العوملة عن املدافعني
أوباما، باراك للرئيس االقتصادي واملستشار كلينتون الرئيس إدارة يف العوملة أنصار أهم
الحاجة وعن الوطنية التنظيمية الضوابط لتخفيض سباٍق يف الدخول مخاطر عن يتحدث

للعمالة. دولية معايري وضع إىل
يشنه الذي الضاري السافر الهجوم مستوى إىل ترقى تكاد ال املخاوف تلك أن ومع
تحوًُّال تشكل فإنها نوبل، جائزة عىل الحائز ستيجليتس، جوزيف االقتصادي مثل آخرون
غالبًا بالعوملة إيمانهم عىل ظلوا من حتى أن عىل عالوًة العام. الفكري املناخ يف ملحوًظا
املثال، سبيل عىل تسلكه. أن لها ينبغي الذي املسلك حول شديًدا اختالًفا يختلفون ما
معهد مدير بريجستني، وِفريد التجارة، حرية مؤيدي أهم أحد باجواتي، جاجديش كان
أفرطوا النقاد أن أكَّدوا من طليعة يف للعوملة؛ بدعمه املعروف الدويل لالقتصاد بيرتسون
اتفاقات مزايا حول مناقشاتهم لكن فوائدها. قدر من وهوَّنوا العوملة أمراض وصف يف
ساخنة كانت — يعارضها باجواتي وكان يؤيدها بريجستني كان التي — اإلقليمية التجارة

قبل. من ذكرناهم الذين للُكتَّاب منهما كلٍّ معارضات سخونة
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تراجعها، يف لديهم رغبة وال يناهضالعوملة. االقتصاديني بنيهؤالء من أحد ال بالطبع
أو املحيل الصعيد عىل — تعويض آليات ووْضع جديدة مؤسسات إقامة يف يرغبون بل
تكون ما وعادًة االستمرار. عىل وقدرة وعدالة فاعلية العوملة تزيد أن شأنها من — الدويل
وال غامضة، باألساس) حدَّدوها إْن (هذا انتهاجها ينبغي التي السياسة حول اقرتاحاتهم
بعيد حدٍّ إىل — تجاوز قد العوملة مسألة حول اآلراء اختالف لكن كبري. بإجماع تحظى
السائد. لالتجاه املؤيدة الخربة بيوت ومنصات املالية الصحف أعمدة إىل الشوارع حيز —
أن قبل فعليٍّا التبخر يف للعوملة الحايل نموذجنا يؤيد الذي الفكري اإلجماع بدأ وقد
املوقف اختفى واليوم، العالم. اقتصاد ٢٠٠٨ عام وقع الذي الكبري املايل االنهيار يبتلع

والريبة. والتساؤالت الشكوك محله لتحل للعوملة املهللني لكبار الواثق

بديلة رواية (2)

حرية من ميَّزه بما — الذهب معيار عرص كان بالفعل. مرة العوملة انهيار العالم شهد
يتسنَّ ولم ،١٩١٤ عام مفاجئ نحٍو عىل انتهى قد — املال رأس انتقال وحرية التجارة
يف مماثًال عامليٍّا اقتصاديٍّا انهياًرا سنشهد فهل األوىل. العاملية الحرب بعد مجدًدا بعثه

املقبلة؟ السنوات
مستويات بلوغ أتاحت العوملة أن من الرغم فعىل الخيال. نسج من ليس السؤال هذا
من املاليني مئات عىل هبطت نعمة ومثلت املتقدمة، الدول يف الرخاء من مسبوقة غري
وعىل متصدعة. ركائز عىل تقوم فهي آسيا؛ دول من وغريها الصني يف الفقراء العمال
محلية، وتنظيمية سياسية مؤسسات بدعم تحظى ما عادًة التي الوطنية األسواق عكس
لالحتكار، مضادة عاملية لهيئة وجود ال إذ هشة؛ أرضية عىل إال العاملية األسواق تقوم ال
عاملية، أمان شبكة وال عاملية، تنظيمية جهة وال األخري، املالذ تمثل عاملية إقراض جهة وال
من العاملية األسواق تعاني أخرى: بعبارة عاملية. لديمقراطية وجود ال الحال وبطبيعة
عىل رشعيتها ولضعف والقصور لالضطراب معرضة فهي ثَمَّ ومن الحوكمة؛ ضعف

الشعبي. املستوى
يشكِّل لألسواق العاملي والطابع للحكومات الوطني اإلطار بني التوازن يف الخلل هذا
بني ذكية مواءمة يستلزم صحي عاملي اقتصادي نظام فوجود العوملة؛ ضعف موطن
الحمائية سياسة اتباع إىل ذلك فسيؤدي مفرطة، قوة الحكومات ُمنحت فإذا األمرين. هذين
األسواق ُمنحت وإذا الواردات. تحظر التي الذاتي واالكتفاء الوطني) االقتصاد (حماية
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السيايس الدعم يعوزه مستقر غري عاملي اقتصاد إيجاد إىل ذلك فسيؤدي مفرطة، حرية
االقتصاد. يساعدهم أن يُفرتض الذين أولئك جانب من واالجتماعي

اسم حملت التي وودز، بريتون اتفاقية ١٩٤٥ عام أعقبت التي الثالثة العقوَد حكمت
والربيطانيون األمريكيون السياسات واضعو فيه اجتمع الذي نيوهامشري يف املنتجع ذلك
لفرتة االقتصادي النظام صياغة أجل من ،١٩٤٤ عام الحلفاء دول من نظرائهم مع
سمحت سطحية تعدُّدية يمثل وودز بريتون نظام كان الثانية. العاملية الحرب بعد ما
تمكني مع املحلية، والتوظيفية االجتماعية االحتياجات عىل يركزوا أن السياسات لواضعي
توازنًا حقق أنه يف تكمن النظام هذا عبقرية وكانت واالزدهار. التعايف من العاملية التجارة
حرية عىل املفروضة الصارخة القيود بعض أُزيلت فقد باهًرا؛ دعًما متعددة أهداًفا دعم
االقتصادية سياساتها تطبيق حرية للحكومات تُركت نفسه الوقت ويف التجارة، رسيان
ما بتطبيق أيًضا النامية للبلدان وسمح الرفاهية. لدولة املفضل نموذجها وإقامة املستقلة
رأس تدفقات ظلت لكن محدودة. خارجية قيود ظل يف النمو اسرتاتيجيات من يخصها
مدويًا؛ نجاًحا وودز بريتون اتفاقية نجحت لقد محكمة. لقيود خاضعة الدولية املال
النامية الدول أغلب شهدت حني يف غنية، وصارت عافيتها الصناعية الدول استعادت فقد
مثيل. له يسبق لم ازدهاًرا العاملي االقتصاد وازدهر مسبوقة. غري اقتصادي نمو مستويات
ازدياد مع لالستمرار قابليته عدم النهاية يف أثبت النقدي وودز بريتون نظام لكن
النفط أسعار صدمات وجهته ما ومع الدويل، املستوى عىل املال رأس انتقال حرية
الثمانينيات ويف املتقدمة. االقتصادية للنظم موجعة رضبات من السبعينيات حقبة يف
للتحرر طموًحا أكثر برنامج النظام هذا محل حل العرشين القرن من والتسعينيات
العوملة عليه نطلق أن يمكن ما إقامة إىل يرمي جهد وهو العميق، والتكامل االقتصادي
املفروضة القيود بمسألة التقليدي اهتمامها اآلن التجارة اتفاقيات تجاوزت فقد املفرطة؛
أسواق تحكم كانت التي الضوابط وأُزيلت املحلية، بالسياسات لتصطدم االسترياد عىل
أمام أسواقها لفتح يدفعها هائل ضغط تحت النامية الدول وصارت الدولية، املال رأس

ذاتها. حد يف غايًة االقتصادية العوملة صارت فعليٍّا، الخارجية. واالستثمارات التجارة
بعد ما عوملة نموذج نجاح وراء الكامن الرس السياسات وواضعو االقتصاديون أغفل
وصارت اإلخفاقات. من سلسلة النتيجة فكانت حدوده؛ تجاُوز عىل له بإجبارهم الحرب
تحقيق ورسعة االستثمارات زيادة ال االستقرار، عدم تشيع املطاف نهاية يف املالية العوملة
شهدت للجميع. الفائدة تحقيق من بدًال األمان وعدم الظلم البلدان داخل وأشاعت النمو.
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البلدان هذان كان سنرى، كما لكن والهند. الصني يف تحديًدا هائلة، نجاحات الفرتة تلك
لقواعد وفًقا بل الجديدة، للقواعد وفًقا العوملة لعبة ممارسة عدم اختارا اللذين هما
الدويل، والتمويل الدولية التجارة عىل املطلق االنفتاح من فبدًال وودز؛ بريتون اتفاقية
تنويع أجل من الحكومي ل التدخُّ من كبري بقدر اتسمت مختلطة اسرتاتيجيات انتهجا
بالقواعد التزاًما أكثر وصفات اتبعت التي البلدان آلت نفسه، الوقت يف اقتصادهما.
نجاحها ضحية العوملة صارت وهكذا الضعف؛ إىل — الالتينية أمريكا كبلدان — الجديدة

األمر. بادئ يف حققته الذي
للتوازن أفضل فهًما يتطلب أمانًا أكثر أساس عىل االقتصادي عاملنا وضع إعادة إن
فكرتني عىل تقوم بديلة رواية الكتاب هذا يف سأقدم والحوكمة. األسواق بني الحساس
يمكن بديالن ال اآلخر، منهما كلٌّ يكمل عنرصان والحكومات األسواق أن األوىل: بسيطتني؛
لدينا يكون أن فيجب وأفضل، أكثر أسواًقا أردنا فإذا اآلخر. عن بأحدهما االستعاضة
أضعف الدول تكون حيثما أفضل نحٍو عىل تعمل ال فاألسواق (وأفضل)؛ أكثر حوكمة

وحيد. نموذج للرأسمالية ليس أن والثانية: قوية. تكون حيثما بل األطراف،
مختلفة مجموعات اتخاذ خالل من االقتصادي واالستقرار الرخاء تحقيق يمكن
االجتماعية، والرعاية الرشكات وحوكمة والتمويل العمل، أسواق يف املؤسسية التدابري من
دون ذلك لها ويحق — متباينة خيارات الدول تختار وقد األخرى. املجاالت من وغريها

وقيمها. الحتياجاتها وفًقا التدابري هذه بني من — شك
عىل هائلة تأثريات تؤثران لكنهما سماعهما، لدى عاديتني الفكرتان هاتان تبدو قد
فبمجرد األخرى؛ وجود يف إحداهما انتهاج عىل قدرتنا مدى وعىل والديمقراطية، العوملة
عىل تعمل لكي تنظيمية وقواعد إلدارتها عامة مؤسسات إىل بحاجة األسواق أن نفهم أن
ينبغي الذي بالشكل يتعلق فيما الدول تفضيالت اختالف إمكانية نتقبل وحاملا جيد، نحٍو
نحو تقودنا رواية رسد يف بدأنا قد نكون تتخذه، أن التنظيمية والقواعد املؤسسات لهذه

جذريٍّا. اختالًفا مختلفة نهايات
األساسية السياسية املعضلة سأُسميه ما فهم يف لنبدأ تحديًدا، أكثر أكون ولكي
بني واحد وقت يف نجمع أن نستطيع ال أننا يف وتتمثل العاملي، لالقتصاد األبعاد الثالثية
دفع نريد كنا فإذا االقتصادية. والعوملة الوطني، املصري وتقرير الديمقراطية، انتهاج
الديمقراطية. السياسات عن أو القومية، الدولة عن إما نتخىل أن فعلينا قدًما، العوملة
القومية الدولة بني نختار أن فعلينا وترسيخها، الديمقراطية عىل الحفاظ نريد كنا وإذا
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املصري، وتقرير القومية الدولة عىل الحفاظ نريد كنا وإذا العاملي. االقتصادي والتكامل
يف متاعبنا أسباب وتكمن العوملة. وترسيخ الديمقراطية ترسيخ بني نختار أن فعلينا

الحتمية. الخيارات هذه مجابهة عن إحجامنا
تشري واحد، آٍن يف والعوملة الديمقراطية من كلٍّ تعزيز املمكن من أنه من الرغم وعىل
عىل الطموح فائق عاملي سيايس مجتمع إنشاء يتطلب ذلك أن إىل األبعاد الثالثية املعضلة
قوانني وضع هذا سيتطلب قريبًا. نشهده أن يمكن وال قبل، من مثيًال له نشهد لم نحٍو
يف املوجودة تلك من بكثري كفاءًة أكثر مساءلة آليات تدعمها ديمقراطية، بطريقة عاملية
ذلك سبب الخيال. من رضب الديمقراطية العاملية الحوكمة من النوع هذا الحايل. الوقت
بحيث القومية الدول بني االختالفات من الكثري هناك أن — طرحي يف سأبني كما —
شكل كان وأيٍّا مشرتكة. ومؤسسات قواعد إطار يف وتفضيالتها احتياجاتها تكييف يتعذر
العوملة من محدود نموذج سوى تدعم فلن تكوينها، نستطيع التي العاملية الحوكمة
مع تتالءم املفرطة العوملة يجعل ال املعارص عاملنا يميز الذي الكبري فالتنوع االقتصادية؛

الديمقراطية.
تقديم يجب خياري: بشأن واضًحا أُكْن ودعوني الخيارات. بعض اتخاذ علينا لذا
حماية لها يحق «فالديمقراطيات املفرطة؛ العوملة عىل الوطني املصري وتقرير الديمقراطية
عىل يجب العاملي، االقتصاد متطلبات مع الحق يتعارضهذا وحينما املجتمعية، ترتيباتها

لألول.» الطريق مفسًحا جانبًا يتنحى أن األخري
هذا بنهاية أتمنى كذلك. ليس األمر لكن العوملة. غاية سيكون املبدأ هذا أن تظن قد
االقتصاد تضع أن شأنها من القومية الديمقراطيات تمكني إعادة بأن أقنعك أن الكتاب
طبقة فوجود العوملة؛ مفارقات أقىص تكمن وهنا وأمانًا. متانة أكثر أسس عىل العاملي
يدفع للمناورة كبريًا مجاًال الوطنية للحكومات تتيح التي الدولية الضوابط من رقيقة
املهمة. االقتصادية مزاياها عىل الحفاظ مع العوملة أمراض عالج وبإمكانه قدًما. العوملة

مفرطة. عوملة ال ذكية، عوملة إىل بحاجة إننا

برش أيًضا االقتصاديون (3)

العوملة تولِّده ما حيال النظر بُعد إىل كثريًا السياسيون واملستشارون االقتصاديون افتقر
الدراية عدم إىل الطريق يف عقبة كل عَزْوا فقد ضعف؛ ومواطن اضطرابات من االقتصادية
اختالف عىل الحمائية دعاة من الشخصية املصالح أصحاب ضغوط إىل أسوأ؛ هو ما إىل أو
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منطقي صدام من العوملة إىل املحموم السعي يفاقمه ملا ينبغي كما يتنبَّهوا ولم أطيافهم.
جيًدا تعمل التي األسواق بني العالقة أغفلوا أنهم عىل عالوًة املتصارعة. وامُلثل الِقيم بني
رضًرا تُحدث األحيان بعض يف وصفاتهم كانت ثَمَّ ومن الهادفة؛ الحكومية واإلجراءات
إحداث يف مهنتهم أدوات تُحىصالستخدام ال فرًصا أضاعوا فقد نفع؛ من تحققه ما يفوق

أفضل. أثر
ألنفسهم قصص من يَْرُوونه وعما وأفكارهم، االقتصاديني عن آخر كتاب إذْن، هذا،
ل تعجِّ كادت وكيف عاملنا، القصص تلك شكَّلت كيف الكتاب هذا ويرشح ولآلخرين.
نظام إلقامة اآلن استخدامه يمكن االقتصادية األفكار هذه من وكم العالم، ذلك بنهاية
— األفكار أن مثيل اقتصادي عالم يرى أن الطبيعي من ربما أفضل. عاملي اقتصادي
يف املبالغة الصعب من أن أعتقد لكنني للغاية. مهمة — االقتصاديني أفكار سيما ال
الحوار وتشكيل حولنا، من للعالم فهمنا تشكيل عىل األفكار تلك مارسته الذي التأثري
شك وال كذلك. وتوسيعه خياراتنا نطاق وتضييق القرار، صناع من وغريهم الساسة بني
ملجاالتهم. مساويًا دوًرا سينسبون وغريهم واملؤرخني االجتماع وعلماء السياسة علماء أن
وباتجاهات السيايس، وبتنظيمها الخاصة باملصالح شك وال محكومة السياسية والخيارات
براعة من االقتصاد علم به يمتاز ما بفضل لكن التاريخية. وباألحوال أعمق، مجتمعية
عىل عالوًة األقل. عىل الثانية العاملية الحرب نهاية منذ الغلبة له كانت واضح، ويقني فنية
النفسية خريطتنا طوبولوجيا وشكَّل العامة، السياسة بها نناقش التي باللغة زوَّدنا أنه
األعمال أصحاب أشد حتى يقع ما «عادًة املشهورة: قولته كينز قال مرة ذات الجمعية.
أنه أظن لكنني بعيد.» زمن منذ نحبه قىض اقتصادي عالم أفكار سيطرة تحت عمليًة
خالل املتبعة السياسات أنتجت التي األفكار جاءت فقد ينبغي؛ كما املشكلة عن يعربِّ لم

يُرزقون. أحياءً األحيان) أغلب (يف يكونون اقتصاديني من األخرية سنة الخمسني
للسوق متعصبني اآلخرون يراهم إذ ظلًما؛ االقتصاد بعلماء يُلصق ما عادًة اتهام َة ثَمَّ
عىل يحرصون ما بقدر العامة األهداف أو االجتماعية القيم أو للمجتمعات يكرتثون وال
والطمع املادي لالستهالك الرتويج عىل يعملون إنهم ويقال االقتصادي. والنمو الكفاءة
وصورة األخرى. التعاونية االجتماعية والسلوكيات األخالقية املعايري حساب عىل واألنانية
طوال ظل الذي فريدمان، ميلتون صورة هي الناس أغلب أذهان يف االقتصاد عالم
اإلسكان يف الحكومي التدخل مخاطر من ويحذر الحرة السوق بفضائل يبرش الوقت
ليست الصورة هذه لكن املجاالت. من وغريها والتجارة والتوظيف والصحة والتعليم
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حولهم من العالم لتحليل االقتصاديون يستخدمها التي العمل فأُُطر باملرة؛ صحيحة
البحوث من وكثري ذلك. يفعل ال اآلخر وبعضها الحرة للسوق يتحيز بعضها متنوعة؛
ن يحسِّ أن شأنه من الذي الحكومي التدخل أنواع فهم نحو ه ُموجَّ الواقع يف االقتصادية
من متزايد نحٍو عىل االقتصاديون يدرسه مما الكثري هناك أن عىل عالوًة االقتصادي. األداء

تعاونية. اجتماعية وسلوكيات اقتصادية غري دوافع
يعانون إنهم بل الحرة، للسوق التعصب دعاة هم االقتصاديني أن ليست املشكلة لكن
إىل فيميلون العاديون؛ األشخاص منها يعاني التي االستداليل التحيز أشكال نفس من
تدعم التي األدلة عىل مفرًطا اعتماًدا معتمدين العمياء، الثقة وإىل القطيع بأسلوب التفكري
تتوافق ال التي الروايات من سواها ما رفضكل مع اللحظة، هذه يف لديهم املفضلة الرواية
من مختلفة ملجموعات فريوجون واملوضات؛ البدع يتبعون وهم كامًال. توافًقا قناعتهم مع
يهتمون ال بينما الحديثة، للخربات قصوى أهمية يولون وهم الزمن. باختالف األفكار
العالجات عىل الرتكيز يف املبالغة إىل ويميلون القليل. بالقدر إال األقدم التاريخية باألحداث
أزمة تتمخضعن قد التي للتوترات كافيًا انتباًها يعريون ال بينما األزمات، آخر تحل التي
الشخصية املصلحة أو الجهل إىل آرائهم عىل االعرتاض سبب يعزون ما وغالبًا قادمة.
متعصبون؛ عشائريون وهم األساسية. الظروف تقييم يف حقيقية اختالفات وجود إىل ال
مهنتهم أبناء بني (أي ينتمون ال وَمن إليهم ينتمون َمن بني كبريًا تمييًزا يمارسون ألنهم
غري يحاول حينما التعجرف إىل يميلون متخصصة، معرفة أي حملة وكحال واآلخرين).
برش، سوى ليسوا االقتصاديون أخرى: بعبارة تخصصهم. مجال اقتحام املتخصصني
االجتماعية الرفاهية تعظيم خطط واضعي مثل ال البرش، يترصف مثلما ويترصفون

االقتصاديني. نماذج أحيانًا عليهم تقوم الذين العقالنية، يف املفرطني الخياليني
التي الفكرية البيئة مهندسو هم ألنهم أخرى؛ فئة كأي ليسوا االقتصاديني لكن
كلمة وأصحاب باالحرتام، يحَظْون وهم والدولية. املحلية السياسات إطارها يف تُوضع
سوءًا؛ االقتصادي الوضع تزيد االحرتام هذا زيادة أن السخرية يثري مما لكن مسموعة،
يتسببون قد واآلخر، الحني بني يفعلون كما ما، أمٍر فهم يف االقتصاديون يخطئ فحينما

بالغ. رضر يف
اإلنسان رفاهية تحقيق يف دورهم يكون صحيًحا، لألمور فهمهم يكون حينما لكن
التجارة بناء كإعادة — عرصنا يف االقتصادية النجاحات أعظم من عدٍد يف فالفضل عظيًما.
وقوية بسيطة أفكار إىل يعود — والهند الصني صعود أو الحرب بعد ما فرتة يف العاملية
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االكتفاء من أفضل التجارة أن منها: لنرشها، بصالبة االقتصاديون جاهد نفسه، الوقت يف
هذا ثنايا يف سأعرض وكما النمو. محرك هي األسواق وأن مهم، أمر الحافز وأن الذاتي،

به. اإلشادة وينبغي، يمكن، مما االقتصاد علم يف الكثري هناك الكتاب،
األخيار بني رصاًعا تصوِّر أخالقية مرسحية مجرد ليس أيديكم بني ما فإن ثَمَّ ومن
مسئولية االقتصاديني ل تُحمِّ التي املوجزة التقييمات إزاء رسيًعا ينفد صربي إنَّ واألرشار.
أنفسهم؛ السوق أصوليو بها يهنئ التي البيانات إزاء ينفد مثلما العالم، يعانيها التي العلل
أيسء أو استُخدمت كيف سأعرض وإنما لها، أهلل أو االقتصاديني، أفكار أشوِّه لن لذا
نموذًجا ننشئ كي عليها نبنَي أن يمكننا كيف ح وأوضِّ األوقات، مختِلف يف استخدامها
من بمزيد ويتمتع وطموحاتها، الدول مختِلف ِقيَِم مع توافًقا أكثر يكون للعوملة، أفضل
ناجٍع عقاٍر من ثلثَيه يف يتكون مزيج بمثابة االقتصاديني آراء تزال ال اآلن، إىل لكن املرونة.
أنه الناس به يوَهم الذي الحية زيت من املتبقي ثلثه يف يتكون فيما كثرية، علل من يشفي

الفارق. معرفة عىل القارئَ الكتاُب هذا يساعد أن وآمل األمراض. كل من يشفي
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األول الفصل

والدول األسواق عن

التاريخ مرآة يف العوملة

وهو — «جاراواي» ملقهى الدائمني الزبائن استقبال يف كان ،١٦٧١ عام نوفمرب ١٧ يف
— بلندن والتجار البورصة وسمارسة السفن مالكي بإقبال يحظى كان شهريٌ منتًدى

استثنائي: إعالن

جلود من حمولة ٣٠٠٠ لبيع مزاد سيُعقد القادم ديسمرب من الخامس يف
أوف كمباني آند «جافرنر لرشكة مملوكة حصة ٣٠ إىل مقسمة القندس،
الكربى القاعة يف وذلك باي»، هدسونز إنتو تريدينج مريشانتس-أدفينترشارز

للمقهى.

كان فقد عابًرا؛ اهتماًما هذه القندس جلود بيع بعملية «جاراواي» زبائن اهتمام يكن لم
إبان هائًال عليه الطلب كان ثَمَّ ومن جودة؛ الفراء أنواع ألعىل مصدًرا يعد القندس جلد
قراًرا يُصدر األول تشارلز امللك جعل حدٍّ إىل كبري تقدير محل وكان عرش. السابع القرن
القبعات. صناعة يف القندس فراء بخالف أخرى خامة أي استخدام بحظر ١٦٣٨ عام

أن فيها العاملني املال ورجال ونبالئها املدينة تجار لدى هائًال تخوًفا يثري كان ما
القندس فراء من األكرب القْدر كان فقد الفراء؛ تجارة مجال يف نشطة منطقة تكن لم لندن
ُكربيات يف التجار إىل األسود والبحر البلطيق بحر موانئ امتداد عىل ويباع روسيا يف يُنتَج
أسفر قد كان الجائر الصيد أن عىل عالوًة وأمسرتدام. وفيينا باريس مثل األوروبية املدن
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لندن أثرياء عىل فكان فرائها؛ أسعار ارتفاع وعن القنادس أعداد يف شديد تناقص عن
ما عىل يحصلوا أن أو القارة، أنحاء من يتقاطر كان الذي جودة األقل بالفراء يقنعوا أن
«جاراواي» يف العلني املزاد كان كبرية. وبتكلفة مبارشًة املدن تلك من فراء من يحتاجون

الجودة.1 العايل الفراء وفرة من جديد عهد ببداية إيذانًا
كمباني آند «جافرنر هي ما أو، وَمن، «جاراواي»؟ إىل القندسطريقه فراء كيفشق
عن مشوقة قصة هنا تكمن باي»؟ هدسونز إنتو تريدينج مريشانتس-أدفينترشارز أوف
نظرنا إذا ذلك ومع للعوملة. تماًما مختلًفا شكًال كان أنه شك ال لكن آخر.2 زمن من العوملة
يقيدها. أن شأنه من وما العوملة، يشجع أن شأنه من عما الكثري فسنعلم كثب، عن إليه

املعتمدة التجارة عرصرشكات (1)

بفراء أدَّى الذي األحداث تسلسل حرَّكوا من هم الحسبان يف يكونوا لم أبطال ثالثة َة ثَمَّ
منهما ولكِّل فرنيس، أصل من صهَرين منهم اثنان كان «جاراواي». مقهى إىل القندس
كان جروسيليريز. دي شوار ميدار والثاني راديسون، إسربي بيري األول المع؛ اسم
الحصول دون الفراء تجارة يف يعمالن ومغامَرين، صياَدين جروسيليريز ودي راديسون
كندا. بدولة اليوم تُعرف باتت فيما الواقع كيبيك إلقليم الشمالية األطراف ترخيصيف عىل
الجديدة» «فرنسا باسم حينئٍذ تُعرف كانت التي لكندا الفرنيس االستعماري النظام وكان
كان إذ األصليني؛ األمريكيني من القندس فراء رشاء خالل من رابحة تجارة أسس قد
يبيعون ثم املستعمرون أقامها تجارية محطات إىل بضاعتهم يجلبون األصليون السكان
السائدة االقتصادية الفلسفة مع وتماشيًا وخمور. نارية أسلحة مقابل القندس حيوانات
احتكار شكل يف تُدار برمتها التجارة هذه كانت — (التجاري) املركنتيل املذهب — آنذاك

عنها. ينوبون ومن الفرنسية اململكة عىل األرباح بأعىل تعود كي
املنطقة، يف الشمالية الغابات يف رحالتهما وحي من وديجروسيليريز، راديسون فكَّر
زيادة الفراء من عليه يحصلون ما زيادة إمكانية يف هدسون، خليج شواطئ من بالقرب
يُستكشف لم والتي األصليون، األمريكيون يقطنها التي املناطق يف أكثر بالتوغل هائلة
تكن لم الراسخة بتقاليدها التمسك الشديدة الفرنيس االستعمار حكومة لكن بعد. أغلبها
ترخيص، دون االتِّجار عىل عقابًا بغرامٍة املغامَرين عىل فُحكم أبًدا. بسالم يمر ذلك لتدع

وجيزة. فرتة السجن جروسيليريز دي وأُودع
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بني أيدي عىل جهودهما تعثرت أن بعد لحسابه يعمالن من ا يغريِّ أن الصهران قرر
للملك تقديمهما جرى حيث لندن إىل ارتحال جدد، رعاة عن البحث رحلة ويف وطنهم.
أبطال ثالث روبرت، األمري انتباه جذب يف نجحا أنهما ذلك من األهم الثاني. تشارلز
من ومغامر الثاني تشارلز امللك أخت ابن وهو بوهيميا، يف روبرت األمري ُولد قصتنا.
فنانًا وكان الكاريبي، البحر ويف األوروبية القارة ويف إنجلرتا يف حارب وقد مختلف. نوع
طريق تأسيس يف تتمثل جروسيليريز ودي راديسون خطة كانت أيًضا. هاويًا ومخرتًعا
هدسون؛ مضيق عرب هدسون خليج إىل األطلنطي املحيط شمايل يعرب إنجلرتا من بحري
جهة من الهندية القبائل إىل والوصول الفرنسية السلطات تحايش من يتمكَّنان وبذلك
السيطرة األوروبية الحكومات من أيٌّ تعلن لم منطقة توجد كانت حيث مبارشًة؛ الشمال
امللكية الحماية إىل حاجة يف كانا ولهذا باملخاطر؛ ومحفوفة مكلِّفة الخطة كانت بعد. عليها

منهما. كلٍّ بتوفري له يسمح موقع يف روبرت األمري وكان املايل. والدعم
متن عىل لندن من جروسيليريز دي أبحر ،١٦٦٨ عام يونيو من الثالث صبيحة يف
اإلبحار من يمكِّنه الذي حجمه لصغر خصوًصا اختري صغري مركب وهو «نانساتش»،
روبرت األمري موَّلها رحلة يف هدسون، خليج إىل اليابسة عرب نقله ثم النهر، مجرى عكس
(كان هدسون. خليج شواطئ قبالة املركب رسا أشهر، أربعة مرور وبعد وحاشيته.
واجه أن بعد إنجلرتا إىل للعودة اضُطر لكنه راديسون متنه عىل حمل آخر مركب هناك
البقعة، تلك يف الشتاء وطاقمه جروسيليريز دي أمىض رحلته.) خالل عاتية عواصف
١٦٦٩ عام أكتوبر يف إنجلرتا إىل عادوا ثم «كري»، قبيلة من الهنود مع عالقات وأقاموا

الفراء.3 من وفرية بكمية محملني «نانساتش» متن عىل
أي سيفعله كان ما فعلوا خطتهم، نجاح الثالثة قصتنا أبطال أثبت أن وبعد
تكوين وهو الوقت؛ ذلك يف طويلة مسافات عرب تجارة يف يعمل حصيف أعمال رجل
األمري قرابة كانت الحال وبطبيعة االحتكار. حقوق عىل للحصول امللك عىل ضغط جماعة
منح ،١٦٧٠ عام مايو من الثاني ويف ملصلحتهم. ميزة الثاني تشارلز امللك من روبرت
أوف كمباني آند «جافرنر رشكة بموجبه تأسست ترخيًصا ورشكاه روبرت األمري امللك
تُعرف صارت التي الرشكة وهي باي»، هدسونز إنتو تريدينج مريشانتس-أدفينترشارز
وتُعرف هذا يومنا حتى قائمة الرشكة هذه تزال ال باي». «هدسونز رشكة باسم بعُد فيما
رشكة أقدم أيًضا يجعلها الذي األمر كندا، يف شامل متجر أكرب يس»، بي «إتش باسم

العالم. يف مساهمة
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وثيقة باي هدسونز لرشكة الثاني تشارلز امللك منحه الذي التأسيس مرسوم كان
عمته «ابن عىل بالثناء امللك استهلها وقد هائلة. صالحيات الرشكة منحت استثنائية
نفقتهم «عىل هدسون خليج إىل الحملة لقيادتهم ورشكائه؛ روبرت األمري الحبيب»
وململكتنا». لنا عظيمة «فائدة تجلب أن شأنها من مهمة» «بضائع والكتشافهم الخاصة»،
والبحريات، واألنهار، والخلجان، واملضايق، «البحار، كافة يف الحرصي التجارة حق منح ثم
األرايض كافة إىل إضافًة هدسون، مضيق مدخل يف واقعة كانت» منطقة أي يف والجداول،
لم امللكي املرسوم لكن مسيحية». دولة أو مسيحي أمري «ألي اململوكة غري املالصقة
الحقيقيني واملالك «السادة الرشكة أعضاء تشارلز امللك جعل فقد الحد؛ هذا عند يقف

الذكر.4 اآلنفة املناطق لكافة واملطَلقني»
جازفا اللذان (املغامران ورشيكاه روبرت األمري خاضها التي للمصاعب وتقديًرا
مستقبًال، اململكة عىل ستحل عظيمة لفوائد واسترشاًفا املرشوع)، ذلك يف أموالهما برءوس
حقوق عىل أيًضا حصلت بل فحسب، احتكارية تجارية امتيازات عىل الرشكة تحصل لم
كافة تغطي التي روبرت»، «أرض وأصبحت هدسون. خليج منطقة عىل كاملة ملكية
لتلك الكاملة األبعاد أن عىل عالوًة الرشكة. ملكية ضمن الخليج، يف تصب التي األنهار
وتبنيَّ بالكامل. اكتُشفت قد تكن لم ألنها نظًرا الوقت ذلك يف بعُد ُحددت تكن لم املنطقة
كندا دولة من كبرية قطعة بيع عىل رسميٍّا بذلك وافق قد الثاني تشارلز امللك أن بعُد فيما
فرنسا مساحة تفوق أو الدولة، من ٪٤٠ نحو إىل تصل قد مساحة — اليوم نعرفها التي

خاصة! لرشكة — مرات5 ست
تدير االسم، عدا يشء كل يف حكومة باي هدسونز رشكة من امللكي املرسوم جعل
تلك يف خيار لهم يكن لم الذين املحليني الهنود عىل األرايضوتسيطر من شاسعة مساحة
عن وغني العدالة. وإنفاذ القوانني وتمرير الحروب خوض الرشكة بإمكان كان املسألة.
كانت حيث روبرت»؛ «أرض عىل الفراء تجارة مجال يف الوحيد الَحكم كانت أنها القول
الرشكة أن عىل عالوًة األصليني. املواطنني مع والتبادل التجارة وأسعار الرشوط تضع
القانونية العملة صارت التي الخاصة، الورقية ُعملتها عرش التاسع القرن يف أصدرت
املائتَي قاربت فرتة األرايض عىل الرشكة سيطرة ودامت لسيطرتها. الخاضعة املناطق يف
كندا دولة سلطة إىل روبرت» «أرض ملكية الرشكة نقلت حينما ،١٨٧٠ عام حتى عام،

اليوم).6 بسعر دوالر مليون ٣٤ يعادل (ما اسرتليني جنيه ألف ٣٠٠ مقابل
أكثر تمثل باي هدسونز رشكة تكن ولم نسبيٍّا، صغرية الكندية الفراء تجارة كانت
الطويلة املسافات عرب للتجارة الضخم املركنتيل النظام هامش عىل بسيط يشء مجرد من
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أماكن يف تقع فكانت الرئيسية التجارية الطرق أما عرش. والثامن عرش السابع القرنني يف
ينقل كان الذي األطلنطي، يف الشائن التجارة مثلث هناك كان الحال فبطبيعة أخرى؛
السكر مقابل ا) مهمٍّ رابًطا يشكِّل األوروبي-األفريقي ضلعه (وكان األمريكتني إىل العبيد
آسيا، رشق وجنوب الهند مع وأبًدا دائًما املهمة التجارة أيًضا هناك كانت والتبغ. والقطن
طريق بفضل واملسلمني الفينيسيني الوسطاء تحايش من تتمكَّن الوقت ذلك يف باتت التي
وخالل .١٤٩٨ إىل ١٤٩٧ من الفرتة يف جاما دا فاسكو اكتشفه الذي الصالح الرجاء رأس
يف حقيقيٍّا ازدهاًرا العالم شهد جاما، ودا كولومبوس استكشاَيف تلت التي الثالثة القرون
بأكثر الدولية التجارة نشاط ازداد التقديرات، ألحد فوفًقا الطويلة؛ املسافات عرب التجارة

الفرتة.7 تلك يف العاملية الدخول معدل ضعف من
احتكارية تجارية رشكات التجارة تلك إنشاء يف ساهمت التي الرشكات غالبية كانت
يحمل الرشكات تلك من كثري وكان نفسه. باي هدسونز رشكة نهج عىل ومنظمة معتمدة
وكثري الهولندية»، الرشقية و«الهند اإلنجليزية» الرشقية «الهند كرشكتَي مرموقة، أسماءً

التاريخ. يف فارقة عالمات ترك منها
أوف كمباني آند «جافرنر أو — اإلنجليزية» الرشقية «الهند الرشكات تلك أشهر
مرسوم بموجب تأسست التي — األصيل اسمها وهو إنديز»، إيست ذا إنتو تريدينج لندن
شبه مع التجارة االحتكارية سطوتها غطت وقد مساهمة. كرشكة ١٦٠٠ عام ملكي
هدسونز رشكة مع الحال جرت وكما األفيون). تجارة ذلك يف (بما والصني الهندية القارة
جيش لديها كان فقد التجارة؛ مجرد لتتجاوز ملحوظ نحٍو عىل صالحياتها اتسعت باي،
وإقامة الخاصة، عملتها وصك ملعاهدات، واالنضمام الحروب، شن بإمكانها وكان دائم،
املسلحة املواجهات من سلسلة خالل من الهند عىل سيطرتها الرشكة وزادت العدل.
الرشقية «الهند رشكة كانت محليني. حكام مع تحالفات وعقد املغول إمرباطورية مع
قطاعات يف استثمارات تنفيذ منها العامة؛ املهام من واسعة طائفة تؤدي اإلنجليزية»
بفرضها أيًضا، للرضائب جامعة املطاف نهاية يف وصارت العام. والتعليم والري النقل
خسارة من وبالرغم التجارية. أرباحها تزيد كي املحليني السكان عىل أراٍض رضيبة
هناك تفرضسيطرتها ظلت فقد ،١٨١٣ عام الهند يف التجاري االحتكاري حقها الرشكة
نفسها وهي ،١٨٥٨ عام الهندية الثورة بقيام املطاف نهاية يف أُلغيت أن إىل عقود، عدة

الربيطاني. التاج إىل مبارشًة الهند حكم فيها انتقل التي السنة
نفسه، الوقت يف عمالتها. وكذلك وُقضاتها، وجيوشها أعالمها الرشكات لهذه كانت
هذا عىل والحكم التجارة تضافر يبدو وقد الوطن. أرض يف ملساهميها أرباًحا تسدد كانت
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السمة وهي املعارصين، املراقبني إىل بالنسبة التاريخية املفارقة من نوًعا الوثيق النحو
للتنقيح طويًال تخضع االقتصاد حول الخاطئة مفاهيمه ظلت عًرصا ميزت التي الغريبة
التي املركنتلية، هي عرش السابع القرن يف السائدة االقتصادية الفلسفة كانت والتصحيح.
مؤخًرا أدركنا وقد التجارية. واملصالح السلطة مصالح بني الوثيق التحالف تشجع كانت
االقتصادي الرخاء أن كرؤيتهم بحق، غريبة أفكار لديهم كانت النظرية تلك أتباع أن
يجب الحرة التجارة أن يَرْون وكانوا النفيسة. املعادن من وغريها الفضة مراكمة من ينشأ
خالل من املحليني للمنتجني تُدخر أن يجب الصناعة وأن الخام، املواد عىل تقترص أن
بالرأسمالية أيًضا يؤمنون كانوا لكنهم الواردات. عىل باهظة جمركية تعريفات فرض
بفكرهم يسبقون جعلهم الذي األمر وبالصادرات؛ هذا) يومنا يف نسميَها أن يمكن (كما
يف ينقبون واإلنجليز الهولنديون كان وبينما ضوئية. بسنوات معارصيهم من العديَد
وهما — والصينيون العثمانيون انرصف واألسواق، الخام املواد عن بحثًا العالم أطراف
كانت الذاتي.8 االكتفاء نحو الفشل محتوم سعٍي إىل — بكثري قوة أكثر كانا اللذان الكيانان
أن يجب الدولة أن رؤيتهم عىل تقوم بالرأسمالية الخاصة التجاري املذهب أتباع رواية
للسياسة، أداة يشكِّل االقتصاد كان صحيح. والعكس التجارية املشاريع احتياجات تلبَي
إقصاء بهدف تحديًدا الدولية التجارة احتكار من بد ال وكان صحيح. أيًضا هنا والعكس

األم. للبلد والفوائد باملزايا واالحتفاظ األجنبية، القوى
(الذي األمم» «ثروة كتابه كان الذي سميث، آدم فكر اتباع إىل أقرب نحن اليوم،
لالقتصاديني كان وممارساته. املركنتيل الفكر عىل مباًرشا هجوًما (١٧٧٦ عام يف نُرش
تتحرر حينما تزدهر االقتصادات أن يَرْون فكانوا مغاير؛ رأي سميث، بقيادة الليرباليني،
االقتصادية، الفائدة تُعظِّم التي هي االحتكار، ال املنافسة، وأن الدولة. قبضة من األسواق
الواردات عىل املفروضة الجمركية التعريفات مثل — التجارة أمام الجمركية الحواجز وأن
عىل عالوًة ونموَّنا. تقدمنا تعوق فهي ثَمَّ ومن املنافسة؛ تُقلل — االسترياد حظر وأنواع
سميث آدم يُنكر لم للفساد. آخر اسم سوى ليس والرشكات الدولة بني التعاون أن
عىل دورها يقترص دولة إىل تذهب كانت رؤيته لكن تؤديَه، أن بد ال دوًرا للحكومة أن
واالحتكارات املركنتلية كانت فقد العدالة. وإقامة امللكية حقوق وحماية الوطن عن الدفاع
العاملية. والتجارة الوطنية االقتصادات نمو دون يَُحول عائًقا نظره وجهة من املعتمدة
حتى االنتظار الحقيقية والعوملة الرسيع االقتصادي النمو عىل كان الرواية، لهذه ووفًقا
الناس. باقتناع وحظيت أخريًا سميث آدم أفكار انترصت حينما عرش، التاسع القرن حلول
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أكثر ويُخفي زائف — والحكم التجارة بني — والدول األسواق بني الفصل هذا لكن
يوجد أن يمكن ال الطويلة، املسافات عرب التجارة سيما ال السوقي، فالتبادل يُظهر؛ مما
الوثيقة الصلة تلك باي هدسونز رشكة قصة وتُظهر أخرى. جهة تفرضها قواعد دون من
التجاري التعامل يف أرغب كنت فإذا املجردة. ببساطتها االقتصادي والتبادل السلطة بني
أكثر للعوملة الالحقة العصور أن نظن وقد بقواعدي! تلتزم أن لك األفضل فمن معك،
بعينه؛ الخطأ هو هذا لكن «صفاءً»، أكثر ثَمَّ ومن وسلطتها؛ الدولة قواعد عن استقالًال
فحيثما وضوًحا. وأقل مختلف نحٍو تمارسعىل لكنها تماَرس، سلطة العصور هذه يف ألن
يفرضها، وكيف يفرضها، وَمن القواعد، تلك ماهية عن أما قواعد. توجد العوملة، توجد

املهمة. األسئلة هي وحدها فهذه
أن يمكن إذ والعوملة؛ األسواق خلف تتخفى رشيرة قًوى دوًما هناك أن املسألة ليست
أن إىل تذهب التي الفكرة جانبًا نطرح أن إىل بحاجة لكننا أسوأ. أو أفضل القواعد تكون
بالرضورة تتطلب فاألسواق الخاصة؛ آللياتها تُرتك حينما أفضل نحٍو عىل تعمل األسواق
االقتصادي قدَّمه الذي البليغ للتعريف ووفًقا جيًدا. تعمل كي سوقية غري مؤسسات
«قواعد تضع التي هي املؤسسات تلك فإن نورث، دوجالس نوبل جائزة عىل الحائز
ومن املؤسسات؟ هذه م تصمَّ كيف سؤالني: يثري وجودها فإن ثَمَّ ومن لألسواق؛ اللعب»
الطرف وغض إهمالها من بدًال مبارشًة، األسئلة تلك نواجه وحينما مصالَحه؟ تخدم الذي
يقودنا وهذا السوق. تدعم التي املؤسسات نصمم كيف أفضل نحٍو عىل سنفهم عنها،

االقتصادية. العوملة حدود حول املقلقة األفكار بعض إىل أيًضا
القوى لعبته الذي الدور نفهم كي املعتمدة الرشكات هذه إىل أوًال نُعْد دعونا لكن

الطويلة. املسافات عرب التجارة تعزيز يف الدول قوى تضارع كانت التي

التجارة ثمار جنْي متطلبات (2)

االقتصاد مواد يف وتكراًرا مراًرا له تدريسه يعاد ثم طفل، أي يعرفه بسيط مبدأ َة ثَمَّ
اآلخرين تقديُر يفوق يشء لديك كان متى التجارة وراء من مكاسب هناك بالجامعات:
العالم مناطق بني التجارة نطاق يف املبدأ هذا صياغة أعدنا وإذا أنت. تقديَرك لقيمته
يمكنه يشء، أي يف وفرة يملك بلد فأي نسبية؛ ميزة عن عبارة املسألة أن فستجد املختلفة،
خليج ساحل عىل القاطنني كري قبيلة هنود لدى كان فقد يعوزه؛ ما مقابل يبادله أن
وبالطبع والغاليات، األغطية تنقصهم كانت لكن القندس، حيوانات من وفرة هدسون
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األبيض. الرجل قابلوا أن بعد إال يحتاجونها أنهم يدركوا لم أشياء وهي والخمور، البنادق
تحقيقها يُتوقع التي املكاسب كانت أوروبا، القندسيف فراء عىل الطلب ارتفاع إىل وبالنظر

ضخمة. القارتني بني التجارة وراء من
التجارة. عن التعليمية الكتب توردها التي التفسريات يف القصة نهاية هذه تبدو وقد
أبطالنا عىل كان التي العقبات إىل انظر البساطة. بهذه األمور ليست أرضالواقع، عىل لكن
معرِّضني — خطرة مغامرة خوض عليهم كان فقد يتجاوزوها؛ أن ومساعديهم الثالثة
عليهم وكان جديد. بحري طريق عرب الهنود إىل للوصول — للخطر وأموالهم حياتهم
مناخية أوضاع ظل يف هدسون خليج امتداد عىل بالرجال وتزويدها للتجارة محطات بناء
مع عالقات وإقامة اليابسة عىل الداخلية املناطق استكشاف عليهم وكان القسوة، يف غاية
ِبنِيَّاتهم الهنود وإقناع الثقة، وبناء عليها، واإلبقاء اتصال قنوات فتح عىل عالوًة الهنود،
الفراء. مقابل الهنود سيشرتيه ما ملعرفة للسوق» «دراسة إجراء عليهم وكان السلمية.
التجارة. ممارسة فيها تتسنَّى ومضمونة آمنة بيئة روا يوفِّ أن عليهم كان كله، ذلك وفوق
دعت (إذا عسكرية بقوة مدعومة وترشيعات، قوانني سن املقابل يف تطلب األمر وهذا

الحاجة).
تشمل بما — للتجارة التحتية البنية يف يستثمروا أن عليهم كان أخرى: بعبارة
قبل — عقود وإنفاذ ونظام، وقانون وثقة، واتصاالت، ولوجستيات، نقل، وسائل من
(تعني «مريشانت-أدفينترشرز» عىل «لزاًما» كان هناك. ِفعيل مكان للتجارة يكون أن
الستحالة نظًرا الدول؛ سوى تنفذها ال مهام ينفذوا أن «التجار-املغامرون») بالعربية

غيابها. يف التجارة ممارسة
التجاري، املذهب ظل يف الخاصة، الرشكات مع السلطة عقدتها التي الصفقة وكانت
املقابل ويف املؤسسية، التحتية للبنية يلزم ما الرشكة) (أي أنت تدفع ييل: كما باألساس
هذا. نشاطك عنها سيتمخض التي التجارة وراء من احتكارية أرباح بكسب لك سأسمح
وقد الوضوح. بادية األحيان بعض ويف جيًدا، مفهومة هذه وهات» «خذ معادلة كانت
احتكار حق جوميز فريناو الربتغاليون منح أن ،١٤٦٨ عام منذ بعيد، زمن منذ حدث
باتجاه الساحل استكشاف يوسع «أن برشط سنوات، خمس مدة أفريقيا مع التجارة
،١٦٨٠ عام يف عام».9 كل بقليل) ميل ثالثمائة من (أكثر فرسخ مائة ملسافة الجنوب
بربيطانيا، العبيد تجارة امللكية» أفريقيا «رشكة الحتكار للتصدي البعض انربى حينما
التي «العامة» املهام عن الرصاحة تامة كانت عبارات الرشكة عن الدفاع محامو استخدم

34



والدول األسواق عن

األفريقي الساحل بطول قالع بناء تتطلب العبيد تجارة بأن: متعللني املرشوع، هذا يؤديها
التجارة عن الدفاع من بد ال وأنه الخاص، القطاع تجار قدرة تفوق كبرية بتكلفة الغربي
وجود يستلزم الحربية والسفن القالع صون وأن األخرى، الدول تشنها التي الهجمات من
استعباد بمحاوالتهم املحليني الحكام الخاصيزعجون القطاع تجار وأن حرصية، سيطرة
لكن الحجج.10 من ذلك إىل وما العالية»؛ املرتبة ذوي الزنوج حتى استثناء، بال «الجميع
تجارة كانت فقد ١٦٩٨؛ عام االحتكار إلغاء الحجج تلك تمنع لم الرشكة، حظ لسوء

واحدة. رشكة عىل تُقرصحرصيٍّا أن معها يمكن ال بدرجة للغاية مربحة العبيد
ثمنًا األمريكيني للهنود تدفع بأنها الرشكة باي هدسونز رشكة مناهضو اتهم وحينما
إىل بالنظر معقولة املنخفضة األسعار تلك بأن الرشكة تعللت القندس، فراء مقابل بخًسا
يُطلب الهنود أن صحيح الرشكة: وقالت الشمالية. أمريكا براري يف التجارة صعوبات
لقاء بخس سعر عىل يحصلون بينما اإلنجليزية البضائع مقابل مرتفعة أسعار دفع منهم
[عند] العالم، أنحاء جميع يف املتحرضين «التجار لدى السائد العرف هو هذا لكن الفراء،
مخاطر «أن كله ذلك من واألهم اآلخرين.» لسيادة وخاضعة جاهلة قبائل مع التعامل
يجب ثَمَّ ومن كبرية؛ النائية املناطق يف البضائع فقدان أو اإلصابة أو للموت التعرض

املخاطر.»11 تلك عن يعوِّض بما كبرية أرباح تحقيق
القوانني عمل وإطار واألمن السالم توفري مسئولية أحدهم يتحمل أن بد ال وأخريًا،
من األحدث النسخ عن املركنتلية يميز وما التجارة. ممارسة تيرسِّ التي والترشيعات
كانت وحينما الخاصة. املؤسسات عاتق عىل عام بوجٍه تقع كانت املهمة أن الرأسمالية
صارت أنها بسبب ذلك أكان سواءٌ — املهام تلك أداء عىل قدرتها تفقد الخاصة الرشكات
ريعها انخفاض إىل أدت األخرى الدول من منافسة دخول بسبب أم يجب مما أضعف
واملدير البارزين السياسيني أحد ُسئل فحينما يتدخل. أن امللكي التاج عىل يتعني كان —
حول ١٨٥٧ عام العموم» «مجلس لجان إحدى ِقبل من باي هدسونز رشكة يف السابق
بأن — بوضوح — أجاب لرشكته، املمنوحة الخاصة االمتيازات إللغاء املحتملة النتائج
ستتنازل التي [املنطقة إدارة تكلفة كندا «ستتحمل دامت ما تأثري أي له يكون لن ذلك
تجارة يف منافسني دخول دون وتَُحول جيدة رقابة وجود عىل وستُبقي الرشكة] عنها
لكنها يزول، احتكارها ترى وهي سعيدة الرشكة تكن لم ربما استطاعتها.»12 قدر الفراء
العمل تسيري متطلبات توفري ستتوىل الكندية الدولة دامت ما األمر مع ستتأقلم كانت

االمتيازات. إلغاء بدء من اعتباًرا تكلفتها) (ودفع
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الثورة أعقاب يف الرشقية» «الهند رشكة امتيازات إلغاء حدث أن ذلك إىل أضف
نموذًجا يشكل محلها؛ لندن من املبارش االستعماري الحكم وحلول ،١٨٥٨ عام الهندية
قادرة وجيوشها الخاصة الرشكة تعد لم فحينما ل؛ التحوُّ من النوع هذا عىل آخر مثاليٍّا
فاعلية. أكثر إقناعية سلطات من لديها بما تتدخل أن اململكة عىل تعنيَّ املهمة، أداء عىل

املعامالت تكاليف عىل التغلب (3)

إن بالقول اآلن حتى الكتاب استعرضه الذي النقاش املعارصين االقتصاديني أحد يوجز قد
التجارية الرشكات من وغريها الرشقية» و«الهند باي» «هدسونز رشكتا لعبته الذي الدور
درجٍة بلوغ بهدف الدولية التجارة يف املعامالت» «تكاليف تقليل يف يتمثل كان املعتمدة؛
املفتاح يحمل ألنه التصور؛ هذا تدبُّر يف الرتوِّي بنا ويجدر االقتصادية. العوملة من ما

نقاشنا. طوال مراًرا سيرتدد ذكره وألن — يعمقها أو يقيدها ما — العوملة لفهم
وفًقا واملتاجرة» واملبادلة، «املقايضة، إىل النزوع بأن االعتقاد االقتصاديون يحب
املتأصلة العنارص أحد يشكل نفسه)؛13 الوقت يف (والدقيقة املثرية سميث آدم لصياغة
إنهم بل لألمور. الطبيعية السنة هي الحرة» «التجارة يجعل مما اإلنسانية؛ الطبيعة يف
التي التجارة تمنع التي الخالفات أنواع مختِلف عن للتعبري ا عامٍّ مصطلًحا استحدثوا
الواقع، يف املعامالت». «تكاليف وهو: أال صعوبة، أكثر تجعلها أو املتبادل بالنفع تعود
إال هذا فليس بنا، يحيط ما كل يف رؤيتها عن نعجز كنا وإذا عاملنا، يف التكاليف هذه تكثر
للتغلب الفعالة املؤسسية االستجابات من ا جدٍّ الكثري طوَّرت قد الحديثة االقتصادات ألن

عليها.
النشاط إلقامة للغاية رضورية بأنها نسلِّم ِبتْنَا التي األشياء تلك كل إىل انظر
أو تجاري، معرض أو بازار، أو سوق، — ما طريقٍة وجود من بد ال فمثًال التجاري؛
واألمن السالم من يسري قدر توفري من بد وال املعاملة. طرَيف بني للجْمع — إلكرتوني تبادل
من الخشية أو حريتهما أو حياتهما عىل بالخطر الشعور دون التجارة يف للدخول لهما
أي ويف اآلخَر. الطرَفني من كلٌّ يفهم كي مشرتكة لغة وجود من بد وال للرسقة. التعرض
إلتمام بها موثوق وسيلة هناك يكون أن بد ال املقايضة، بخالف التبادل صور من صورة
محل الخدمة أو بالسلعة الصلة ذات الخصائص جميع تكون أن بد وال (ُعملة). التبادل
بني كافية ثقة تتوافر أن بد ال كذلك تماًما. ظاهرة لها) تحمُّ ودرجة جودتها (مثل التبادل
قادًرا (ويكون البيع محل البضائع عىل واضحة ملكية حقوق البائع يملك وأن الطرَفني،
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بد وال للمشرتي. الحقوق تلك عن التنازل عىل القدرة يملك وأن الحقوق) تلك إثبات عىل
بد وال أخرى. تدابري أي خالل من أو املحاكم يف املفعول نافذ طرَفني بني عقد أي يكون أن
كذا مبلغ لك «سأدفع (مثًال املستقبلية بااللتزامات د التعهُّ عىل قادَرين الطرفان يكون أن
من حماية توافر من بد وال به. موثوق نحٍو عىل ذلك يفعال وأن («… استالم حال املال من
أسهب أن بوسعي إجرائها. دون الحيلولة أو املبادلة عرقلة تحاول التي األخرى الجهات

بالفعل. اتضح قد املراد أن أعتقد لكني النقطة، هذه حول الحديث
ممارسة تعرقل التي الكربى العوائق إزالة عىل املتطلبات هذه تعمل بعضاألحيان يف
يمكننا الليمون، عصري من كوبنَي أنا وأملك الكعك من قطعتنَي تملك كنت فإذا التجارة.
تعتمد أخرى، أحياٍن يف لكن حاًال. أفضل منا كالٍّ تجعل مقايضة نُجري أن يُرس بكل
يف ووكالءها أبل رشكة أن بد فال املؤسسية. املتطلبات من واسعة شبكة عىل التجارة
من طويلة قائمة تضم التي باالتفاقيات غنية بيئة إطار يف بالرضورة تعمل الصني
الدول رشكات إلحدى قرًضا جروب» «سيتي تمنح وحينما املحددة. الثنائية االلتزامات
املضيف، البلد يف القوانني وقوة املقِرتض، سمعة من مزيج عىل تعتمد فإنها النامية،
سارت وإذا الصفقة. عقد عىل االتفاق إلتمام سابق كرشط دولية عقوبات توقيع وإمكانية
اململوكة فون» «آي جهاز تصميمات صيني وكيل ب يرسِّ كأن — الخطأ االتجاه يف العالقات
فوائد سداد جروب» «سيتي من املقرتض يرفض أن أو املنافسني، أحد إىل «أبل» لرشكة
التي املفيدة اإلجراءات من القليل أقل سوى املترضرة األطراف أمام يكون ال فربما — َدينه
حدوث وحتمية األسوأ إىل األمور تدهور احتمالية من الخوف وجود إن إليها. اللجوء يمكن
االقتصاديني، بلغة تحدثنا وإذا األول. املقام يف الصفقات عقد أمام كئوًدا عقبة يشكِّل ذلك
زيادًة املعامالت تكاليف زيادة احتمال فيها يرتفع تجارية عمليات هذه إن فسنقول

كبرية.
اجتماعية تنظيمات عن عبارة — األسواق تدعم التي تلك األقل عىل — واملؤسسات
قائمة األمد طويلة عالقات نماذج: ثالثة هيئة عىل وتكون التكاليف، تلك من للحد ُصممت
كما أو ثالث، طرف جانب من واإلنفاذ السائدة، املعتقدات وأنظمة والتبادلية، الثقة عىل

ثالث». طرف «تمكني عليها: يطَلق
املثال، سبيل عىل الزمن. مدى عىل التفاعل تكرار عرب التعاون يولِّد النماذج هذه أول
املقابل، يف مستقبًال. أخرى معامالت خسارة من قلقه هو عميله غش عن امُلورِّد يردع ما
مع األمد طويلة عالقة وبناء آخر ُمورِّد إىل ل التحوُّ ألن امُلورِّد حق يأكل أال العميل يختار
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وصار الثقة، ازدادت العالقة تطوَّرت وكلما إليه. بالنسبة مكلًفا سيكون جديدة مؤسسة
ال بنفسها نفسها تدعم التي العمليات تلك أكرب. مشاريع يف للدخول التطلع اإلمكان يف
النامية الدول يف شائعة وهي تنظيمية، حماية أو رسمية قانونية أسس أية عىل تعتمد

ضعيفة. األسس تلك تكون حيث
األيديولوجيات. أو املعتقدات نظم عرب التجارة دعم إمكانية يف فيتمثل ثانيها، أما
تختار وقد خطأ». بساطة، بكل «هذا، ألن املسافرين إىل عفنة فاكهة يبيع ال الفاكهة فبائع
ألن األموال؛ رءوس انتقال عىل قيوًدا تفرض أو الجمركية تعريفاتها ترفع أال ما دولة
أسباب إىل األفعال هذه هؤالء كل يعزي وقد األمور». بها تدار التي الطريقة ليست «هذه
الجماعة أو الطائفة، أو القبيلة، — مجتمعاتهم تنبذهم أن يخَشْون فربما شخصية؛
أنهم لوحظ إذا — الحالة تكون حسبما الدُّول»، «مجتمع أو العرقية، املجموعة أو الدينية،
كان أيٍّا واسع، نطاٍق عىل السائدة فاألفكار الرشيد؛ للسلوك السائدة األعراف ْون يتحدَّ
عىل األطراف سلوك تضبط قد املختلفة؛ الترصف طرق لياقة بمدى واملتعلقة مصدرها،
بأي إليه الوصول يصعب قد والتعاون األمانة من مستًوى وتوفر معني بأسلوب التعامل

أخرى. طريقة
حالة يف يكون ما أفضل عىل يعمل كالهما املجتمع ومعايري التعامالت وتكرار
البضائع وتكون األفراد، حركة فيها تقل التي الصغري، النطاق ذات املحلية األسواق
نمو مع لكن طويلة. مسافات النقل إىل تحتاج وال وقياسية، بسيطة املتداولة والخدمات
واضحة قواعد إىل ماسة حاجة هناك تصبح الجغرافية، الحركة قابلية وتزايد االقتصادات
التي الوحيدة فالبلدان أوىل؛ أولوية عليها االعتماد يمكن التي الرقابة وتصبح وشاملة،
من ُموسعة مجموعة بناء استطاعت التي تلك هي الرأسمالية ظل يف اإلثراء من تمكَّنت
املنافع تكلفة تدفع التي الرضيبية األنظمة األسواق: تحكم التي «الرسمية» املؤسسات
امللكية حقوق ترسخ التي القانونية واألنظمة التحتية، والبنية الوطني كالدفاع العامة
ينتهكون من عىل عقوبات توقع التي الرشطة وقوات العقود، تنفذ التي واملحاكم وتحميها،
عىل ويرشفون االقتصادية التنظيمية اللوائح يضعون الذين والبريوقراطيني القوانني،
املؤسسات. من ذلك إىل وما واملايل، النقدي االستقرار تكفل التي املركزية والبنوك تنفيذها،
يتوىل اللعبة فقواعد الثالث»؛ الطرف «رقابة مؤسسات هي هذه إن نقول االقتصادي وبلُغة
جزء يف يرجع الرضائب دفعك وراء فالسبب حكوميٍّا؛ يكون ما عادًة رسمي جهاز تنفيذها
بكثري أقل ستدفع كنت أنك أعتقد لكنني والتعليم، الطرق تحسني إىل بحاجة أنك إىل منه

الرضائب. ل ُمحصِّ هناك يكن لم لو
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إذ مذهلة؛ حقيقة سنكتشف مختلفة، مجتمعات يف الحكومة حجم إىل ننظر حينما
وال موارده، من العام القطاع يستهلكها التي الحصة ازدادت االقتصاد، نمو ازداد كلما
أفقر يف وأكرب أقوى تكون ال فالحكومات القاعدة؛ لتلك نادرة استثناءات سوى توجد
الفرد ودخل الحكومة حجم بني الطردية والعالقة تقدًما. أكثرها يف بل العالم، اقتصادات
أفضل، نحٍو عىل تعمل أسواًقا الغنية البلدان تملك إذ ملحوظ؛ نحٍو عىل وثيقة عالقة
كل يبدو وقد األفقر. الدول يف بالحكومات قورنت ما إذا أكرب حكومات «أيًضا» وتملك
فاألسواق يجري؛ ما معرفة عىل تساعدنا السابقة املناقشة لكن األوىل، للوهلة مدهًشا هذا
إن قوية. حكومية مؤسسات تدعمها حينما الثروة توليد يف والفاعلية التقدم ذروة تبلغ
محل أحدهما يحل أن يمكن ال اآلخر»، أحدهما «يكمل عنرصان كالهما والدول األسواق

الساذجة. االقتصادية التقارير دوًما تدَّعي كما اآلخر،

والحكومات التجارة (4)

فالحكومات مضت. سنوات عدة منذ عة متوقَّ غري بطريقة الفكرة هذه إىل توصلت لقد
وأنا االجتماع، علماء من كثري عىل يصعب بدرجة متغلغًال دوًرا الحديث املجتمع يف تلعب
السبب عن أتساءل مكتبي يف جالًسا كنت يوم ذات للقلق. مثريًا يعتربوه أال بينهم، من
التي الجلبة من الرغم عىل الصعوبة، بالغ أنه تَبنيَّ العام القطاع حجم تقليص أن يف
عىل مر حتى الصغرية»، «الحكومة ْوه َسمَّ بما مطالبني املحافظني السياسيني بعض أثارها

كامريون.14 ديفيد ييل بجامعة السياسة لعالم مقال مكتبي
يف كبرية برسعة العام القطاع ع تَوسَّ ملاذا التايل: بالسؤال ا مهتمٍّ كامريون كان
أن صحيح الثانية؟ العاملية الحرب تلت التي العقود خالل تقدًما األكثر االقتصادات
يف كان هذا لكن ،١٩٤٥ عام أعقبت التي الفرتة تجربة عىل إال يركز لم كامريون
الحكومية النفقات نصيب كان ١٨٧٠ عام فحوايل التاريخية؛ جذوره له اتجاًها الحقيقة
هذه كانت ١٩٢٠ عام وبحلول ،٪١١ نحو يبلغ اليوم متقدمة صارت التي االقتصادات يف
،١٩٦٠ عام ٪٢٨ إىل بعُد فيما ارتفعت ثم تقريبًا، الضعف أي ٢٠٪؛ بلغت قد النسبة
ثم ،٪٤٠ تجاوزت قد النسبة كانت دراسته كامريون فيه أجرى الذي الوقت وبحلول
فالحكومات مختلفة؛ دول يف مماثًال االرتفاع يكن لم الحني.15 ذلك منذ ارتفاعها واصلت
الحكومة نفقات نصيب يتجاوز ال (حيث وأسرتاليا واليابان املتحدة الواليات يف اليوم
بني النسبة ترتاوح (حيث هولندا أو السويد يف نظريتها من بكثري أصغر (٪٣٥ نسبة
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أن كامريون أراد املعسكَرين. بني األخرى األوروبية الدول معظم تقع حني يف ،(٪٥٥–٦٠
االختالف. هذا أسباب يفهم

أن دولة، عرشَة ثمانَي يف املتقدمة لالقتصادات دراسٍة عىل قام الذي استنتاجه، كان
نموِّها مستويات أعىل الحكومات بلغت فقد رئيًسا؛ عامًال كان الدولية التجارة عىل االنفتاح
الحال بطبيعة تكون البلدان بعض الدولية. األسواق عىل انفتاًحا األكثر االقتصادات تلك يف
رشكائها عن بعيدة ألنها أو حجًما أكرب ألنها إما الدويل، التنافس قوى من أكثر محمية
ضمن الصغرية الحكومات اقتصادات إىل بالنسبة الحال هي وهكذا الكبار؛ التجاريني
الصغرية االقتصادات تشارك املقابل، يف وأسرتاليا). واليابان املتحدة (الواليات قائمتنا
قطاًعا وتملك التجاري، النشاط من بكثري أكرب قدر يف التجاريني رشكائها من القريبة

وهولندا). السويد (مثل أكرب ا عامٍّ
االعتقاد عىل دأبوا ممن كنت إذا بعيد حدٍّ إىل للمنطق منافيًا االدِّعاء هذا لك يبدو وقد
أكثر أن بالطبع أدرك كنت فيها. الدولة ل تدخُّ عدم حال يف إال تزدهر ال األسواق بأن
كان إذ آخر؛ يشء إىل يرمي كان كامريون لكن أكرب، ا عامٍّ قطاًعا تملك تقدًما االقتصادات
تفسريه يمكن الثراء املتساوية االقتصادات بني العام القطاع حجم يف االختالف أن يرى

االقتصادات. تلك إىل بالنسبة التجارة أهمية يف بالنظر
أْميل فاالقتصاديون كامريون؛ إليه خلص فيما ساورني الشك بأن أعرتف أن بد ال
أجراه إحصائي عمل حيال يكونون حينما سيما ال املشككني، من مجموعة يكونوا أن إىل
ذلك يكون أن يمكن «ال املقال: قراءة حال يل فعل رد أول كان وقد آخرون. اجتماع علماء
أكثر الدولة حجم يُحركه والتأثري دولة)، عرشَة (ثمانَي للغاية صغرية فالعينة صحيًحا.»
التي املحرية األخرى اآلثار من الكثري وهناك ذاته. حد يف الدولية التجارة عىل انفتاحها من

أخرى. أشياء عىل عالوًة االعتبار، يف التحليل يأخذها لم
أنظر وبدأت البيانات بعض بتنزيل فقمت بنفيس؛ األمر من أتحقق أن قررت لذا
أُنِعم أوًال بدأت االقتصادي. االنفتاح مواجهة يف الحكومة» «حجم عنرص وقوف كيفية يف
بيانات مصادر واستخدمت كامريون، عليها ركَّز التي املتقدمة البلدان حال يف النظر
كامريون إليها توصل التي النتائج أن رأيت لدهشتي لكن متباينة، زمنية وفرتات مختلفة
مائة من أكثر إىل ونظرت النامية، البلدان ليشمل التحليل نطاق وسعت ثم صامدة. ظلت
أن حاولت النهاية، ويف نفسها. الصورة ظهرت أخرى ومرة البيانات، حولها توافرت دولة
البلد، حجم مثل ببايل، خطرت التي األخرى العوامل كل آثار تقليل عرب النتائج هذه أنفَي
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العوامل من العديد إىل إضافًة نه، تمدُّ ودرجة دخله، ومستوى وديموغرافيته، وجغرافيته،
وثيقة طردية عالقة أجد كنت البيانات، بها اقتطعت التي الطريقة اختلفت ومهما األخرى.

الحكومة. وحجم الدولية التجارة عىل الدولة انفتاح بني
لم منها أيٍّا لكنَّ محتملة، عديدة تفسريات أتدارس أخذت العالقة؟ تلك أتت أين من
حافز إىل بقوة تشري األدلة أن بدا املطاف نهاية ويف اختبارات. من أجريته ما أمام يصمد
تكون حينما الخسارة من يؤمنهم تعويٍض إىل يحتاجون فالناس االجتماعي؛ الضمان
بإقامة تستجيب والحكومات الدولية، االقتصادية القوى عىل انفتاًحا أكثر اقتصاداتهم
التوظيف خالل من أو اجتماعية برامج خالل من إما اتساًعا، أكثر اجتماعي أمان شبكات
نفَسه االدِّعاءَ باألساِس هذا كان الفقرية). الدول يف شيوًعا أكثر (وهو العام القطاع يف
البلدان تضم التي املحدودة املجموعة يتجاوز كان أنه الجيل من وبدا كامريون، ساقه الذي
لم التي الجوهرية االقتصادية الحقائق إحدى صادفُت لقد للبحث. أخضعها التي الغنية
تتوسع، أن لألسواق أردت إذا وهي: أال العليا، الدراسات يف أحد قبُل من عليها يُطلعني

الحكومات.16 تتوسع أن بد فال
إلقامة رضوري الحكومات وجود أن فقط ليس للتوسع الحاجة هذه يف والسبب
ألن أيًضا بل الكيل؛ االقتصاد وإدارة العقود، وإنفاذ امللكية، حقوق وحماية واألمن، السلم
التي والقالقل املخاطر من األفراد حماية عرب األسواق رشعية لحفظ رضوري وجودها

األسواق. بها تأتي
الكساد وحالة مؤخًرا وقعت التي املخاطر العالية العقارية الرهون أزمة تشكل
من العاملي االقتصاد سقوط عدم وراء السبب ما لكن الشأن. هذا يف جيًدا مثاًال الكبري
املايض؟ القرن ثالثينيات يف الكبري الكساد إبان فوقه من سقط كما الحمائية جرف فوق
كبرية مجموعة الحديثة الصناعية املجتمعات أقامت اآلن، وحتى العقد ذلك منذ أنه السبب
للرشكات املقدمة واملساعدات البطالة، تعويضات مثل — االجتماعية الحماية برامج من
والتأمني العمل، سوق يف التدخلية اإلجراءات من وغريها الواردات، منافسة من املترضرة
خشونة، أكثر أخرى حماية أنماط إىل الحاجة كلها تخفف التي — األرس ودعم الصحي،
هي الرفاهية دولة تكون وهكذا عالية؛ جمركية تعريفات بفرض االقتصاد حماية مثل
طريقة من بأكثر متكامالن عنرصان والدول األسواق إن املفتوح. لالقتصاد اآلخر الجانب

وحيدة.
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والدولة العوملة بني والكره الحب عالقة (5)

االقتصادية واملعامالت الدولية التجارة بني الفرق كرب تقدير يف نرشع أن يمكننا اآلن
نفسها املجموعة ظل يف نعمل إذْن فنحن نفسه، للبلد مواطننَي وأنت أنا كنت فإذا املحلية.
مواطننَي كنا إذا أما حكومتنا. توفرها التي العامة املنافع من ونستفيد القانونية القواعد من
السلم يضمن دويل كيان من فما كذلك. الوضع يكون أن فليسبالرضورة مختلَفني، لبلدين
االستقرار يضمن أو العامة، املنافع توفري مقابل يدفع أو وينفذها، القوانني يمرر أو واألمن،
نجد الدول، بني تفصل التي املسافات وإىل الثقافة اختالف إىل وبالنظر االقتصادي. واألمن
األخرى هي تؤدي ال ما عادًة السلوك وانضباط باملثل كاملعاملة الرسمية غري القواعد أن
فهي األسواق تدعم التي فعليٍّا املوجودة القواعد أما التعاون. من الكبري القدر تيسري إىل
والتمويل الدولية «التجارة فإن ثَمَّ، ومن ألخرى؛ دولة من وتختلف محلية طبيعة ذات

املحلية.» التبادل أشكال من أعىل معامالت تكلفة عىل بطبيعتهما ينطويان الدويل
غياب عن فقط ناجًما ليس املعامالت تكاليف فارتفاع ذلك؛ من أكثر هو ما هناك لكن
األسواق احتياجات مع للتالؤم املوجهة الداخلية التدابري إن إذ الالزمة؛ الدولية القواعد
تعرقل املحلية القواعد باختصار، الدولية. التجارة أمام عائًقا تشكِّل ما كثريًا املحلية
التجارة عىل الحكومات تفرضها التي التعريفات يف يتمثل ذلك عىل األمثلة أَوضح العوملة.
الداخيل الغرض كان وأيٍّا دويل. مستًوى عىل االقرتاض أو اإلقراض تمنع التي القوانني أو
املشاريع تشجيع أو والسيايس، االجتماعي االستقرار كتحقيق — القيود تلك تخدمه الذي
التبادل للمعامالتعىلصعيد تكاليفرصيحة تشكل فإنها — املحسوبية ملجرد أو املحلية،
العامة واالستثمارات االجتماعي األمان شبكات تمول التي الرضائب تفرض وقد الدويل.
من منفلت رأسمايل أو محرتف كل ملنع الدويل التجاري التبادل عىل القيود بعض األخرى

منها. التملص
التعامالت تعيق التي املحلية والضوابط الترشيعات من العديد يوجد ذلك، عىل عالوًة
التجارة؛ أمام الحواجز إقامة نحو باألساس موجهة تكن لم لو حتى الدول، بني
والضوابط القانونية، واملمارسات املحلية، العمالت يخص فيما الدول بني فاالختالفات
الجوانب من والعديد الغذاء، سالمة ومعايري العمل، سوق وقواعد املرصفية، والترشيعات
ضيق أثار الذي األمر الدويل؛ املستوى عىل األعمال تنفيذ تكلفة جميعها ترفع األخرى؛
متذمًرا: ٢٠٠٥ عام قال إذ إلكرتيك»، «جنرال لرشكة التنفيذي الرئيس إيميلت، جيفري
الترشيعات من متاهة اجتياز ببساطٍة يمكننا ال التنافيس، مستوانا عىل نحافظ «كي
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األنظمة أهواء تناسب بحيث وعملية منتج كل وتغيري تعديل تفرضعلينا التي والضوابط
الحدود داخل املعامالت تكلفة من الحد يف تساعد الحكومات إن دولة.»17 لكل الترشيعية

الدول. «بني» التجارة مجال يف للنزاعات مصدًرا تشكِّل لكنها الداخلية،
ومن السيادة؛ ذات للكيانات الرسمي التنظيمي اإلطار خارج الدولية األسواق تعمل
وما اإلطار. هذا يوفره الذي الدعم من محرومة — الخاصة الرتتيبات غياب مع — فإنها ثَمَّ
املميِّزة التنظيمية الحدود عرب تعمل الدولية األسواق أن األهمية من نفسه القدر عىل هو
لألسواق الشامل التنظيمي اإلطار غياب — الحقيقتان هاتان القانونية. وأُُطرها للدول
رضوريتان — املحلية املؤسسات بني األسواق تلك تُحدثها التي التوترات ووجود الدولية،
العوملة تحديات اجتياز كيفية يف التفكري عىل تساعداننا فهما االقتصادية؛ العوملة لفهم

الكتاب. هذا يف الحًقا عنهما الحديث نعاود وسوف حدودها. وإدراك
من عارصتها ومن باي هدسونز رشكة واجهتها التي الصعاب تكن لم وهكذا
فحسب عرش السابع بالقرن خاصة الطويلة؛ املسافات عرب التجارة ممارسة يف الرشكات
الدولية فالتجارة الوقت؛ ذلك يف املفضلة السلع من وغريها والتوابل الفراء بتجارة أو
املعتمد، التجاري االحتكار كان لقد خاصة. تنظيمية ترتيبات إىل وتحتاج فعًال مختلفة
السيايسواالقتصادي الطابع مع متوافًقا — ناجًحا تنظيميٍّا ابتكاًرا عيوبه، كل من بالرغم
عرب بالتجارة الخاصة املعامالت تكاليف من الكثري عىل التغلب استطاع — الوقت ذلك يف
املعرفة مجاالت يف االستثمار عىل الخاصة الكيانات من العديد االحتكار حفز وقد القارات.

التجارة. استمرار مكَّن الذي األمر العقود، وإنفاذ واألمن
كانت املثال، سبيل فعىل نفسه؛ بالقدر التجارة يف املشاركني جميع يستِفد لم بالطبع
وكانت معقول.18 غري انخفاًضا منخفضة «كري» قبيلة هنود عليها يحصل التي األسعار
عىل بالحفاظ الرشكات اهتمام صار الوقت، وبمرور املستهجنة. األمور من الرقيق تجارة
االعتماد مبدأ ر تطوُّ أن كما التجارة. شبكات بتوسيع اهتمامها من أكرب االحتكارية أرباحها
عىل االقتصادي األداء وال الحوكمة جودة ن يحسِّ لم الخاصة والرشكات الدول بني املتبادل
االحتكارات كانت إذا عما متشكًكا تساءل حينما ا محقٍّ سميث آدم كان لقد الطويل. املدى
لكن املطاف. نهاية يف للدولة العامة املوازنة يف إيجابي نحٍو عىل أسهمت قد املعتمدة
األخرى الكربى القوى من وعدد بريطانيا وقيام سميث أفكار شعبية اتساع من بالرغم
التجارة نجعل كيف وهي: أال حالها، عىل األساسية املعضلة ظلت االحتكارات، بحل
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ينطوي التي املعامالت تكاليف إن وآمننَي؟ التكاليف منخِفَيض الدويل والتمويل الدولية
والسياسيني. واملمولني التجار تؤرق ستظل الدويل االقتصاد بالرضورة عليها

العوملة إشكالية (6)

فمثًال وأكثر. كذلك الدولية واألسواق ُملحة، أساسية متطلبات لديها بطبيعتها األسواق
جيًدا تعمل أن يمكن األخرى، الرضورية السلع من وغريها األساسية، الغذائية املواد أسواق
ويتفاعلون بعًضا، بعضهم األفراد يعرف حيث الصغرية؛ املجتمعات يف نفسها تلقاء من
واملمولني األعمال رجال من صغرية جماعة أي وتستطيع باستمرار. بعٍض مع بعضهم
بينهم. فيما مشرتكة معتقدات منظومة أفرادها لدى كان إذا والتبادل التجارة تمارس أن
كبرية مجموعة إىل يحتاج استدامة وأكثر نطاًقا وأوسع ذلك من أكرب هو ما كل بينما
العقود، إلنفاذ ومحاكم امللكية، إلثبات ملكية قوانني مثل: الداعمة، التنظيمية اللوائح من
عمل وأُُطر الغشاشني، ملعاقبة رشطة وقوة واملشرتين، الباعة لحماية تجارية وترشيعات
االستقرار عىل للمحافظة ورقابة تحوُّط ومعايري دورانها، وتيسري العمل دورة إلدارة كلية
خاصة ومعايري املايل، القطاع يف الذعر حاالت ملنع لإلقراض أخري مالذ ووجود املايل؛
للتعويضات وأنظمة العامة، باملعايري االلتزام لضمان والبيئة والعمل والسالمة بالصحة
وضمان عادًة)، يحدث كما الريح، مهب يف أحدهم األسواق ترتك (حينما الخارسين إلعانة
املهام تلك أداء لتمويل ورضائب السوق، مخاطر من الحماية من يشء لتوفري اجتماعي

كافة.
عىل تحافظ أو نفسها، تنظم وال بنفسها، نفسها تصنع ال األسواق القول: خالصة
نحٍو عىل يعمل الذي السوق واقتصاد الرشعية. نفسها عىل تضفي أو بنفسها، استقرارها
ل. والتدخُّ االقتصادية الحرية بني ويجمع والسوق، الدولة بني يمزج الذي ذلك هو جيد
التاريخي. ومسارها دوليٍّا، ووضعها دولة، كل تفضيالت حسب الدقيق املزج ذلك ويختلف
تلقَي أن دون من تنمَو أن يمكن كيف تكتشف أن استطاعت واحدة دولة من ما لكن

العام. قطاعها عاتق عىل ضخمة مسئوليات
العقبة أيًضا فهي الوطنية، األسواق تعمل كي عنه غنى ال عنًرصا الدولة كانت وإذا
هي ممارساتها فإن الكتاب، هذا يف سنرى وكما الدولية. األسواق إقامة أمام الرئيسية
ذلك عليها. التغلب العوملة عىل يتعني التي املعامالت تكاليف منه تأتي الذي املصدر عني
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أن تستطيع وال الدولة، دور غياب يف تنجح أن تستطيع ال إنها العوملة: إشكالية منبع هو
وجوده! يف تنجح

وجود إىل تفتقر فهي مزدوجة؛ مشكلة من العاملية األسواق تعاني ذلك عىل وِبناءً
األُُطر مظلة تحت تدخل ال أنها كما الوطنية، األسواق لدى املوجودة التنظيمية األسس
وحافلة هشة االقتصادية العوملة تجعل املزدوجة اللعنة هذه بالفعل. القائمة التنظيمية
«بني» والتمويل التجارة عىل املفروضة املبارشة القيود غياب يف حتى املعامالت، بتكاليف
إىل عيب كل من الخالية النموذجية العوملة نحو السعي تحيل نفسه الوقت ويف الدول.

تحقيقه. يستحيل ومرشوع عقيٍم مسًعى
التجاري املذهب يدعمون ألشخاص اململوكة املعتمدة التجارية الرشكات قدمت وقد
فرضت الدولة، سلطات تضارع التي التنفيذية سلطاتها فبفضل املعضالت؛ لتلك حالٍّ
أقل صارت لكنها نائية. أراٍض يف أجنبية مجتمعات عىل الخاصة قواعدها الرشكات تلك
املحلية، املجتمعات ثورات مع التعامل عىل قدرتها عدم تبنيَّ إذ الوقت؛ بمرور فاعلية
تشهد حقبة أول — عرش التاسع القرن عىل وكان شعبيتها. املركنتلية الرواية فخرست

أخرى. آليات عىل االعتماد — حقيقية عوملة
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الثاني الفصل

واهنيارها كربى عوملة أول صعود

منتظمة بوترية تتوسع عرش والثامن عرش السابع القرنني إبان العاملية التجارة كانت
كبري. بقدٍر ليس لكن العاملية، الدخول يف االرتفاع متجاوزًة سنويٍّا، ٪١ بنسبة تقدَّر
— عرش التاسع القرن من األوىل السنوات يف ما وقٍت من بدءًا — العاملية التجارة وأخذت
طوال سنويٍّا ٪٤ قاربت مسبوقة غري نمو نسبة وبلغت ووثبات، قفزات محرزة النمو يف
الطويلة املسافات عرب التجارة سبيل تعرقل التي املعامالت تكاليف وبدأت بأكمله.1 القرن
الحياة تهدد التي املخاطر أو الحكومية القيود أو واالتصال، النقل صعوبات بسبب —
اقتصادات غالبية وأضحت األموال رءوس تدفقات فزادت تتناقصرسيًعا؛ — واملمتلكات
كذلك الفرتة هذه شهدت مىض. وقٍت أي من أكثر املايل الصعيد عىل متكاملة العالم
جماعية هجرة األوروبية العاملة الطبقة هاجرت إذ القارات؛ بني ضخمة برشية تدفقات
ينظر األسباب ولهذه الجديدة. املستعمرات يف األخرى املناطق من وغريها األمريكتني إىل
عرص أول باعتباره ١٩١٤ لعام السابق الحافل القرن إىل االقتصاديني املؤرخني معظم
لم العاملي االقتصاد أن يُالحظ كثرية، ملعايري فوفًقا بالفعل؛ صحيح وهذا العوملة. يشهد
يف إال والتمويل التجارة مجاَيل يف ١٩١٣ عام يف بلغها التي العوملة مستويات يتجاوز
اآلن. حتى األثرى هي الفرتة تلك زالت فما العمالة، بحركة يتعلق فيما أما األخرية. اآلونة

عرش التاسع القرن إبان واملؤسسات التجارة (1)

إىل السبَب القياسية التفسريات تعزو هذا؟ العوملة عرص حلول إىل أدَّى الذي ما لكن
تمثلت جديدة تقنيات ظهور أوًال: الفرتة؛ هذه شهدتها مهمة تغيريات ثالثة حدوث
يف ثورة أحدث الذي األمر والتلغراف؛ والقنوات الحديدية والسكك البخارية السفن يف
من بدءًا بعيد حدٍّ إىل التجارة تكاليف وقلل الدويل، املستوى عىل واالتصاالت النقل مجال
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أفكار بدأت أن بعد االقتصادية الرؤية تغريُّ ثانيًا: عرش. التاسع للقرن األوىل السنوات
ريكاردو، وديفيد سميث آدم مثل الحرة، السوق اقتصاد يشجعون الذين االقتصاديني
تخفيف إىل العالم اقتصادات أكرب حكومات هذا دفع الجاذبية. من بيشء أخريًا تحظى
(تعريفات االسترياد عىل رضائب شكل يف التجارة عىل تفرضها كانت التي القيود حدة
عرش التاسع القرن سبعينيات منذ وأخريًا، االسترياد. بحظر رصيحة وقرارات جمركية)
التحرك من املال رأس تمكني إىل واسع نطاق عىل الذهب معيار اعتماد أدَّى بعدها، وما
املالية االضطرابات أو العمالت قيم يف العشوائية التغريات من الخوف زوال بعد دوليٍّا

األخرى.
تكن لم السابق، الفصل يف رأينا فكما القصة. نهاية هي هذه تكون أن يمكن ال
وعدم الجمركية والتعريفات النقل عن ناجمة العاملي االقتصاد يف املعامالت تكاليف
القرن يف األهمية بالَغي شيئني تغفل القياسية والتفسريات فحسب. العمالت استقرار
أي يف تحقيقه يمكن كان مما عمًقا أكثر عوملة حدوث الشيئان هذان أتاح عرش. التاسع

سابق. وقٍت يف شهدناها التي للسوق الداعمة التدابري يعززان وهما مىض، وقت
القرارات صناع كبار بني املعتقدات نُظم يف تقارٍب حدوث يف أولهما يتمثل
الذهب معيار وقواعد االقتصادية الليربالية ربطت فقد الفرتة؛ هذه يف االقتصادية
من خفضت ممارسات عىل لإلجماع وقادتهم، املختلفة الدول يف السياسات صناع بني
هذه سادت حيثما بأمان العوملة ظلت وقد والتمويل. التجارة مجاَيل يف املعامالت تكاليف
الفرتة. تلك طوال املركزية العالم بنوك أكرب بني وفيما بريطانيا داخل حدث كما الرواية،
السياسة يف الحال كانت كما — الوقت بمرور تبددت أو الرواية هذه غابت حيثما أما
تراجعت — عرش التاسع القرن سبعينيات تلت التي الفرتة يف أوروبا قارة يف التجارية

العوملة.
الرسمي شكلها يف سواءٌ اإلمربيالية، كانت اإلمربيالية. ظهور يف الثاني ويتمثل
نماذج من نموذج كأنها للتجارة، داعمة قوانني لفرض آلية تشكل الرسمي، غري أو
استخدمت فقد املنفذ. بدور فيها املتقدمة الدول حكومات تقوم الثالث»، الطرف «إنفاذ
إخضاع أجل من الكربى للبلدان والعسكرية السياسية القوتني اإلمربيالية السياسات
التي للعوملة السياسات هذه شكَّلت ثَمَّ ومن ذلك؛ أمكن حيثما لنظامها العالم دول بقية
أمريكا مثل — العاملي االقتصاد من شأنًا األقل املناطق يف مسدود بطريق تصطدم كانت
املناطق هذه لجعل استخدامها وتسنى ا، مهمٍّ دعًما — األوسط والرشق وآسيا الالتينية

الدوليَّني. والتمويل التجارة ملمارسة آمنة
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السياسات أدت وكيف عرش، التاسع القرن عوملة نشأت كيف الفصل هذا يعرض
معيار إىل الحًقا نتحوَّل ثم التجارية بالسياسات رحلتنا وسنبدأ انحاللها. إىل الداخلية

الذهب.

(املحدود) الحرة التجارة انتصار (2)

اقتصاديني، جهود بفضل عرش التاسع القرن طوال الحرة التجارة معتقدات سادت
من سميث آدم قدَّمه ما إىل استندا اللذين ميل، ستيوارت وجون ريكاردو ديفيد مثل
التي البلدان جميع عىل املقيدة غري التجارة بها تعود التي الفائدة مدى لتوضيح رًؤى
عرضها ويمكن وقوية أنيقة األفكار هذه كانت التايل، الفصل يف سنرى وكما تَنتهجها.
وعىل املختلفة. األزمنة وعرب املختلفة الدول عىل متباينًا كان تأثريها لكن منطقية. بدقة
اقتصاد كان الحرة، للتجارة عًرصا باعتباره عرش التاسع القرن إىل ننظر أننا من الرغم
ممتدة؛ لفرتة منفتحة تجارة سياسات طبق الذي الوحيد الكبري االقتصاد هو بريطانيا
عىل باهظة تعريفات األهلية الحرب فرتة إبان األمريكية املتحدة الواليات فرضت فقد
الكربى القوى أما القرن. سنوات طوال هي كما التعريفات هذه وظلت املصنعة الواردات
خالل بالطويلة ليست لفرتة الحرة التجارة إىل د تردُّ دون تحولت فقد أوروبا قارة يف

عرش. التاسع القرن وسبعينيات ستينيات
العام هذا ففي عرش؛ التاسع القرن تعريفات تاريخ يف حاسًما عاًما ١٨٤٦ عام كان
الحبوب. واردات عىل النابليونية الحروب لعرص الجمركية التعريفات بريطانيا ألغت
بريطانيا يف السياسية للرصاعات مصدًرا الذُّرة» «قوانني اسم حملت التي القوانني كانت
أبناء مصالح بني تضاربًا خلقت ألنها عرش؛ التاسع القرن من األوىل السنوات خالل
وكانت الحبوب، أنواع كافة تعني هنا «الذرة» كانت الحرض. أبناء ومصالح الريف
كان والحبوب. الغذائية املواد واردات كافة عىل مفروضة عنها نتحدث التي التعريفات
الغذائية؛ املواد أسعار ارتفاع إىل يؤدِّي ذلك ألن التعريفات ارتفاع يريدون األرايض مالك
آثار انتشار مع قوتهم تزايدت الذين الحرض— يف الصناع وكان دخولهم. زيادة ثَمَّ ومن
كي التعريفات إلغاء يريدون — املدن من وغريهما ومانشسرت لندن يف الصناعية الثورة
— غريه وآخرون ماركس كارل يؤكد كما — االنخفاض هذا املعيشة. تكاليف تنخفض
يف ثورة الجدل هذا أحدَث أقل. أجوًرا لُعمالهم يدفعوا أن للرأسماليني يتيح أن شأنه من
وأخرى الذرة» «قوانني تؤيد قًوى اشتباك مع والسياسة، املجتمع صعيَدي عىل بريطانيا
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كان بينما بسيطة، واردات رضائب حول ضاٍر رصاع أنه عىل وقتها بدا فيما تعارضها،
مجلة تُعد التالية. السنوات يف وسيثرى بريطانيا سيحكم َمن عىل رصاًعا األمر حقيقة يف
الذرة» «قوانني مناهضو أسسها فقد الفرتة؛ هذه نواتج من الشهرية إيكونوميست» «ذا
املجلة هذه تزال ال الذي الدور وهو شعبية، وإكسابها الحرة التجارة أفكار نرش بهدف
يزدادون كانوا الذين الصناع الفرتة هذه يف فاز املطاف نهاية يف هذا. يومنا إىل تؤديه

صفهم. يف الصناعية الثورة وقوى العقالنية الحجج كانت فقد قوة؛
يف املسيطرة االقتصادية القوة كانت التي بريطانيا، يف الذرة» «قوانني أُلغيت إن وما
ونظر حذوها. تحذَو كي ضغًطا تواجه األخرى األوروبية البلدان بدأت حتى الفرتة، تلك
املعلقون وأشار بريطانيا. يف واقتصادي سيايس نجاح أنه عىل التغيري هذا إىل الكثريون
اإللغاء، منذ وإنتاجها بريطانيا تجارة يف الهائل النمو إىل بذهول القارة يف االقتصاديون
األكرب الفضل إليها يُعزى بأن األحق هي الحقيقة يف كانت الصناعية الثورة أن مع
يف التجارة تحرير تسهيل إىل بالرضورة يؤدِّ لم الواضح بريطانيا نجاح لكن ذلك. يف
الربملاني كوبدين، لريتشارد بونابرت نابليون لويس اإلمرباطور قال كما إذ أخرى؛ بلدان
تنفيذ بفكرة ومعجب مفتون «أنا الحرة: التجارة بمعتقدات ين املبرشِّ وأحد الربيطاني
فرنسا يف فنحن فرنسا؛ يف إصالحات إجراء ا جدٍّ الصعب من لكن بالدي، يف مماثل عمل
القادة ظل واحدة سياسية حيلة هناك كانت ذلك، ومع إصالحات.»2 ال ثورات نصنع
القيود تقليل وهي: أال الحني، ذلك منذ إليها يَلَجئُون الحرة التجارة بمعتقدات املقتنعون
يف املعارضة لقوى التحرير هذا تقديم ثم نفسه، اليشء تفعل أخرى دولة أي مع التجارية
أسواقه. لفتح اآلخر الطرف دفع أجل من تقديمه من بد ال رضوري «تنازل» أنه عىل بلدك
بتقليل بريطانيا ألزمت التي ،١٨٦٠ عام كوبدين-شوفالييه معاهدة ذلك عن نتجت
فرنسا تقليل مقابل فرنسا من الروحية املرشوبات واردات عىل تفرضها التي التعريفات
توقيع هذا تال بريطانيا. يف املصنَّعة السلع واردات عىل تعريفات من تفرضه ما
معاهدة يف املهم االبتكار كان أخرى. أوروبية دول بني املماثلة املعاهدات من سلسلة
كل عىل أن البند هذا نص بالرعاية». األوىل «الدولة بند يف يتمثل كوبدين-شوفالييه
عىل تخفيًضا اآلخر الطرف مستثمري يمنح أن املعاهدة عىل عة املوقِّ األطراف من طرف
صارت ثالثة. دولة أيِّ ملستثمري مماثلة ظروف يف يمنحه الذي عن يقلُّ ال التعريفات
يف الجمركية التعريفات لتخفيض مهمة أداة تشكِّل التجارية املعاهدات من الشبكة هذه
منتصف وبحلول عرش. التاسع القرن وسبعينيات ستينيات خالل أوروبا أنحاء جميع
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من شيئًا باتت قد االسترياد حظر أشكال معظم كانت عرش، التاسع القرن سبعينيات
دون فصارت انخفاًضا؛ التصنيع عىل املفروضة التعريفات معدالت وشهدت املايض،
يف و١٥٪ ١٠ بني وتراوحت وسويرسا، والسويد وهولندا وأملانيا بريطانيا يف ٪١٠ نسبة

قبل.3 من األرقام هذه ضعف تبلغ كانت أن بعد وإيطاليا، فرنسا
الذرة» «قوانني عىل الرصاع لنا ويُظهر مكان. كل يف تنجح لم الحرة التجارة لكن
التجارية للسياسات ملا فنظًرا إليها؛ للعودة مناسبة من أكثر لنا سيتسنَّى أساسية فكرة
نطاًقا. أوسع سياسية سجاالت يف تتورط فهي الدخل، بتوزيع تتعلق مهمة نتائج من
املعامالت تكاليف — الجدوى انعدام ثَمَّ ومن — اصطناعية االقتصاديون يستنكر وقد
تسود ال الحجة هذه ولكن التجارة، تعرقل حواجز من الحكومة تفرضه عما الناجمة
كنت وإذا الرأي. تُناقضها أخرى اقتصادية حجج أو قوية سياسية مصالح وجود حال
الذاتية املصلحة من تنبع ما دائًما االقتصادية والحجج السياسية الضغوط تلك أن تظن
إلغاء قصة تعترب ما كثريًا إذ — والتقدم للحضارة املعوقة الرجعية املذاهب أو الضيقة،
واألنظمة التقليدية األرستقراطية عىل والليربالية التقدمية لألفكار انتصاًرا الذرة» «قوانني

املتحدة. الواليات تجربة فتأمل — االستبدادية
بريطانيا يف عنها تختلف كانت املتحدة الواليات يف السياسية البنية أن من الرغم عىل
وهو: أال مشرتك، أمر البلَدين لدى كان فقد عرش، التاسع القرن من األوىل السنوات خالل
الوطنية، السياسة إىل بالنسبة محورية كانت الجمركية التعريفات حول املجادالت أن
«اإلنسان ساخًطا: الحق وقت يف ذلك عن عربَّ بنسلفانيا والية من الربملانيني أحد إن حتى
مبارشًة تصب التجارية السياسات كانت التعريفات.»4 حول مناظرات يصنع حيوان
كانت والشمال. الجنوب بني البالد يف أهمية واالجتماعية السياسية االنقسامات أكثر يف
وكانت والقطن. التبغ تصدير عىل يعتمد اقتصاٍد عىل قائمة للرِّق املؤيدة الجنوب واليات
يف تقل ناشئة صناعية قاعدة عىل تعتمد الحرية يف اإلنسان لحق املنارصة الشمال واليات
واليات كانت سعًرا. األرخص الواردات منافسة يف مشقة وتواجه بريطانيا، عن إنتاجيتها
الشمال واليات وكانت رخاء. من عليه تنطوي ملا الدولية التجارة عىل تعتمد الجنوب
الذي املستوى بلوغ من تتمكن أن إىل األقل عىل الواردات، منافسة من الحماية إىل بحاجة

الواردات.5 هذه ملنافسة يؤهلها
مستقبل عىل رصاًعا ١٨٦٦ إىل ١٨٦١ عام من استمرت التي األهلية الحرب كانت
إبراهام رفع فقد العبودية؛ مسألة عىل رصاًعا كانت ما بقدر األمريكية التجارة سياسة
التجارة حماية وشهدت الحرب، اندلعت إن ما األمريكية الجمركية التعريفات لنكولن
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٪٤٥ الواردات عىل املفروضة التعريفات بلغت الشمال. انتصار أعقاب يف أخرى زيادة
كثريًا املستوى هذا دون ما إىل ترتاجع ولم ،١٨٦٦ عام تال الذي العقد خالل املتوسط يف
املقاييس بكل حمائية دولة املتحدة الواليات كانت لقد األوىل. العاملية الحرب اندالع حتى
أم املصادفة سبيل عىل ذلك أكان وسواءٌ عرش. التاسع القرن من األخرية السنوات خالل
الواليات لحاق أيًضا شهدت الفرتة فهذه — املسألة هذه حول دائًرا الجدل يزال ال — ال

الصناعية. الرباعة مجال يف عليها وتفوُّقها بربيطانيا املتحدة
لكن االقتصادي. والنمو التجارية السياسة بني العالقة إىل الحًقا نعود سوف
ريب ال حالة تمثل كونها هو املتحدة الواليات تجربة بشأن اآلن يعنينا الذي األمر
العالم ذلك عن عربَّ «تقدمية». سياسية قضية تخدم تكن لم فيها الحرة التجارة أن
عن يسفر السوق منطق اتباع «إن كتب: حينما كيوهني روبرت املرموق االقتصادي
كان تصنيع أو تنويع دون للنمو االقتصادي فاألثر الطويل؛ املدى عىل مأساوية نتائج
النتائج يف تمثَّل بكثري ذلك من أخطر هو ما لكن الجنوب. عىل الكفاية فيه بما ضارٍّا
أسفر ما وهو للمحاصيل، متوًجا َملًكا القطن جْعل عن الناجمة والسياسية االجتماعية
العواقب عن النظر وبرصف األهلية.»6 الحرب فرصاشتعال وازدياد العبودية ترسخ عن
مزيًدا ستمنح عرش التاسع القرن أمريكا يف الحرة التجارة كانت األخرى، االقتصادية
سوى يسعنا وال وسياسيٍّا. اجتماعيٍّا نظاًما تعد كانت التي للعبودية والقوة الرسوخ من
الصورة لكن للبالد، السياسية النظم بتطور ستلحقه كانت الذي الرضر مقدار تخمني

األرجح.7 عىل جميلة تكن لم
ملكانة تبًعا رجعية أو تقدُّمية قوة تكون أن يمكن الحرة التجارة إن واضح: الدرس
االجتماعية انقساماته يف التجارية السياسات ل تدخُّ ومدى العاملي، االقتصاد يف البلد
القرن منتصف يف العالم يف الصناعية القوة معقل بريطانيا كانت فقد والسياسية.
والطبقات التصنيع مصالح تُعيل فيها الحرة التجارة سياسات وكانت عرش، التاسع
تكلفة بميزة وتحظى صناعيٍّا متخلفة دولة املتحدة الواليات كانت املقابل، يف املتوسطة.
تُعيل فيها الحرة التجارة سياسات وكانت العبودية، عىل القائمة الزراعة أنشطة مجال يف
دائًما. جيدًة» «سياسًة معها الحرة التجارة تجلب ال ثَمَّ ومن القمعية؛ الزراعية املصالح
حيال األمل وخيبات الشكوك ظهرت أن لبث ما األوروبية القارة يف ذلك غضون يف
األمد طويل اقتصادي ركود حدوث عن العادة، هي كما ذلك، نشأ الحرة. التجارة فعالية
بالفالحني؛ استثنائي نحٍو عىل بالًغا رضًرا وألحق عرش التاسع القرن سبعينيات منذ بدأ
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واردات تدفق عن التعريفات خفض جانب إىل النقل وسائل مجال يف الثورة أسفرت فقد
استغاثات وانطلقت أسعارها. يف حادٍّ انخفاٍض إىل أدى مما الجديد؛ العالم من الحبوب
أيًضا ذلك يف شاركهم الحماية، طالبني أوروبا أنحاء جميع يف الزراعي النفوذ أصحاب
األكثر الربيطانيني املنتجني منافسة جراء االنهيار يواجهون كانوا الذين الصناعة رجال
يحكمها كان التي أملانيا يف املتزايدة). األمريكيني املصدرين منافسة عىل (عالوًة تفوًقا
الصناعة رجال د وحَّ الذي الشهري، والجاودار» الحديد «زواج عن هذا أسفر بسمارك
القرن سبعينيات نهاية منذ الجمركية التعريفات يف حادٍّ ارتفاٍع عن ض وتمخَّ والزراعة،
الجديدة السياسة هذه املعهودة، السياسية بحنكته بسمارك، برَّر بعدها. عرشوما التاسع
فرنسا وحذت الزائد. بإنتاجها أخرى دول فيه تُلقي مطرًحا باتت أملانيا أن من تذَمر بأن
العام االتجاه واستمر الجمركية، التعريفات زيادة يف أملانيا حذو أخرى أوروبية وقًوى
١٩١٣ عام وبحلول األوىل. العاملية الحرب اندالع حتى التجارة عىل الخناق تضييق نحو
قد الصناعية السلع من أوروبا يف الواردات عىل الجمركية التعريفات متوسط كان

8.٪٢٠ نحو وبلغ تضاعف
التاسع القرن من األخرية السنوات خالل أوروبا يف الحماية يف الزيادة هذه كانت
املؤرخ أشار فكما الليربالية. االقتصادية الرواية منظور من مفارقة عىل تنطوي عرش
التجارية األنشطة حجم نصيب من الرسيعة الزيادة تكن لم بريوك، بول االقتصادي
حواجز أقامت التي الدول يف سيما ال أيًضا، الدخول طالت بل ،١٨٩٠ عام بعد فحسب
األهلية، الحرب أعقاب يف املتحدة الواليات تجربة مثل التجربة، وهذه التجارة.9 أمام
الحرة التجارة سياسات بني مبارشة عالقة وجود عىل الشك ظالل من مزيًدا تُلقي
وودز بريتون لنموذج نقاشنا سياق يف الحًقا املوضوع هذا إىل سنعود االقتصادي. والنمو

الراهن. الوقت يف النامية الدول عىل العوملة وتأثريات
سبقت التي العقود خالل الزلق الحمائية منحدر من السقوط دولة أي تقاوم لم
يمارسها كان التي الضغوط من الرغم عىل بريطانيا، باستثناء األوىل العاملية الحرب
املرتفعة الجمركية التعريفات عىل املماثل بالرد االنتقام أرادوا الذين العادلون» «التجار
حد عند األمر يقف لم أوروبا.10 دول بقية يف الربيطانية الصادرات عىل ُفرضت التي
مصطلح تحوَّل بل بريطانيا، يف العام الخطاب عىل الحرة التجارة أيديولوجية سيطرة
وضع أن ذلك عىل زاد وقد وخصومك. معارضيك قدر لالنتقاصمن تعبري إىل «الحمائية»
الجمركية التعريفات فرض من يجعل كان التصنيع مجال يف القوي التجاري بريطانيا
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جالدستون ويليام الربيطاني الوزراء رئيس سخر وحينما للغاية. ومبتذلة عقيمة سياسة
طريق عن االقتصادية للحماية املؤيدة الدول من الثأر يريدون كانوا الذين أولئك من
«التجارة تعني «ماذا مستهجنًا: تساءل إذ الطرفني؛ عىل هجومه شن التجارية، السياسة
الحرة التجارة أنصار سيظل حجة مستخدًما ليجيب أردف ثم السماء؟» بحق العادلة»
بصديقتنا مريبًا شبًها تحمل إنها أقول أن بد ال السادة، أيها «حسنًا باستمرار: يرددونها
تتخفى أن تحاول املعهودة الحمائية هي هذه كانت ببساطٍة «الحمائية».»11 القديمة

جديد. اسم باتخاذ جاذبية أكثر لتبدَو
من وارداتها أن بما االنتقام من كثريًا تستفيد لن بريطانيا أن جالدستون وأوضح
ستُفرض التي للتعريفات يكون لن ثَمَّ ومن صادراتها؛ من بكثري أقل املصنعة السلع
الكبري التجاري الفائض إن جالدستون وقال كبرية. عقابية قوة الصغر بهذا قاعدة عىل
االقتصاديني أحد يجفل وقد للبالد. أفضل الحرة التجارة سياسة يجعل لربيطانيا
التجارة من تستفيد ال البالد أن تفرتض التي املركنتلية جالدستون حجة من املعارصين
مجال يف بريطانيا ق تفوُّ إن بأس. ال لكن تجاري.12 فائض من تحققه ما بقدر إال

الحمائية. منحدر إىل االنزالق تجنُّب عىل ساعدها التصنيع
بني وهش صعب توازن عىل تعتمد املتقدمة البلدان بني الحرة التجارة كانت وإذا
بقية يف تُفرض كانت فإنها الداخل، يف السياسية للمصالح وتضافر مشرتكة أيديولوجية
حماية يكفل األوروبي االستعمار كان آسيا ففي األحوال؛ أغلب يف الخارج من العالم دول
وفتح األوروبية، الدول لقوانني وفًقا النزاعات يف والبت العقود، وإنفاذ األجانب، حقوق
التحتية، البنية استثمارات وتنفيذ الديون، ووفاء واملستثمرين، املصدرين أمام املجال
األنشطة من ذلك إىل وما الوليدة، الوطنية الطموحات ووأْد املحليني، السكان وتهدئة
ستعيق كانت التي املعامالت لتكاليف الطويلة القائمة اخترص الذي األمر املماثلة؛
الرشقية» الهند «رشكة محل الربيطاني الحكم حل كيف مثًال تذكر الدولية. التجارة
رشكة سلطات نقل جرى كيف أو الداخيل، التمرد مع التعامل عن الرشكة عجزت حينما
القانون الربيطانية اإلمرباطورية جلبت لقد كندا. دولة لسيادة الرقابية باي هدسونز
بجامعة املؤرخ فريجسون نيال ويقول إليهما، تفتقر كانت التي للمجتمعات والنظام
الربيطانية اإلمرباطورية فعلته مما أكثر فعلت التاريخ مر عىل منظمة من «ما هارفرد:
ورءوس السلع انتقال حرية لتشجيع العرشين القرن وبواكري عرش التاسع القرن يف

والعمالة.»13 األموال
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فريجسون قدَّمه الذي املرشق التصور املرء يؤيد أن بالرضورة يجب وال
التأثري هائلة قوة كانت اإلمربيالية أن عىل تأكيده يؤيد كي الربيطانية لإلمرباطورية
التبادل حجم أن حديثة إحصائية دراسة اكتشفت فقد االقتصادية؛ العوملة إىل بالنسبة
األخرى البلدان مع حجمه يفوق كان نفسها اإلمرباطورية ضمن كانا بلَدين بني التجاري
من النوع هذا يف املستطاع قدر أخرى كثرية عوامل تثبيت مع الضعف، بمقدار خارجها
يزيد «اإلمرباطورية» نموذج أن هو «السبب ذلك؟ يف السبب ما لكن الكمية. الدراسات
تشجع تجارية سياسات ووضع املعامالت تكاليف خفض خالل من التجاري التبادل
والتي املعامالت تكاليف قلة نت تضمَّ التي الخاصة والنماذج حدودها.» داخل التجارة
عملة ووجود مشرتكة، لغة استخدام عىل: انطوت قياسها الدراسة هذه معدُّو يستطيع
تدابري وتوفري املوحدة، النقد عملة لواء تحت حديثًا املكتسبة املستعمرات وضم موحدة،

تفضيلية.14 تجارية
التي الحاالت عىل مقصورة كانت التأثريات هذه بأن االعتقاد الخطأ من وسيكون
توجد اإلمربيالية كانت فقد مباًرشا؛ إمربياليٍّا حكًما تمارس استعمارية سلطات نت تضمَّ
دخلت (التي املتحدة والواليات وفرنسا وبريطانيا الرسمي. وغري الرسمي شكَليها يف
املبارش حكمها نطاق تمد أن دائًما عليها يكن لم األخرى والقوى األمر) نهاية يف اللعبة
العسكرية بالقوة التهديد كان بل إلرادتها، األخرى األقاليم إخضاع من تتمكَّن كي
روبنسون ورونالد جاالجر جون ويبنيِّ األحوال. أغلب يف لذلك كافيًا السيايس والضغط
قائًما كان تواصًال َة ثَمَّ أن الحرة» التجارة «إمربيالية بعنوان شهري كالسيكي مقاٍل يف
أخري كملجأ إال يُستخدم ال األخري كان إذ الرسمي؛ والحكم الرسمية غري التأثريات بني
التأثريات بتحقيق يسمح ال نحٍو عىل واالنفالت االضطراب بالغة األوضاع تكون حينما

املحليني.15 الحكام استخدام مجرد خالل من املنشودة
تبني حال ويف الرسمي. غري التأثري أدوات من رئيسية أداة التجارية املعاهدات كانت
ما دائًما وريكاردو، سميث ألفكار اإلجالل من الكايفَ القدر يكنُّون ال املحليني السكان أن
هكذا يجب. كما إقناعهم االستعداد أهبة عىل املوجودة الحربية الطائرات بمقدور يكون
بقرص البالد بموجبها ألزمت ١٨٣٨ عام العثمانية تركيا مع معاهدة بريطانيا عت وقَّ
وخاض واالحتكار. االسترياد عىل الحظر وبإلغاء أقىص، كحد ٪٥ عىل االسترياد رسوم
١٨٣٩ عام من الفرتة يف الصني مع األفيون» «حرب عليها أُطلق ما أيًضا الربيطانيون
اإلمرباطورية من تُصدَّر كانت أخرى وسلع األفيون واردات أمام البالد لفتح ١٨٤٢ إىل
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مع معاهدة املتحدة الواليات عن نيابة بريي ماثيو البحري العميد ع ووقَّ الربيطانية.
وأخرى املعاهدات هذه الخارجيتني. والتجارة املالحة أمام البالد لفتح ١٨٥٤ عام اليابان
البلدان قدرة وتحد بالطبع)، واحد جانٍب (من االسترياد لرسوم سقوًفا تضع كانت مثلها
التجار وتمنح مستقل، نحٍو عىل بها الخاصة التجارية السياسات انتهاج عىل قوة األقل

املوانئ. إىل األجانب وصول إمكانية وتعزز قانونية، امتيازات األجانب
عرش التاسع القرن عوملة تكن لم التجارة، يف الجيل االزدهار من الرغم عىل وهكذا،
السياسات أن صحيح دائًما. لذلك ج يُروَّ كما الحرة التجارة عىل كبرية بدرجة قائمة
كانت لكنها للتجارة، التشجيع بادية كانت — الرسمية غري أو الرسمية — اإلمرباطورية
تمثل تكاد وال الكربى، املستعِمرة الدول ِقبل من للسلطة املجرَّدة املمارسة عىل تقوم
فسنرى جانبًا، بريطانيا نموذج ينا نحَّ وإذا للكلمة. الحقيقي باملعنى الحرة» «التجارة
الداخلية التجارة سياسات صعيد عىل محدودة انتصارات سوى تحرز لم الليربالية أن
سياسات ا حقٍّ تتبنَّ لم املتحدة) الواليات (مثل البلدان فبعض الكربى؛ لالقتصادات
إىل مجدًدا عادت الكربى) األوروبية القوى (مثل اآلخر والبعض قط، الحرة التجارة
السياسة أثبتت ما ونادًرا الزمان. من عقود بضعة بعد الحمائية من أعىل مستويات
التفوق كان التي الحاالت يف إال طويلة، لفرتات الحرة التجارة عىل تشجع أنها الداخلية
مجال يف الثورة وبفضل الواردات. منافسة من نسبية حصانة يضمن فيها االقتصادي
وقت أي من أكثر ربما واسع، نطاق عىل العوملة انترشت الدخول وارتفاع النقل وسائل
ارتكزت العوملة هذه لكن األخرية. القليلة العقود باستثناء التاريخ مر عىل مىض آخر
من يكن لم التي املتطلبات من مجموعة يف تمثلت وهشة، متداعية تأسيسية أعمدة عىل

تتكرر. أن املرجح

املالية والعوملة الذهب معيار (3)

املايل النظام عىل أكرب بدرجة ينطبق إنما التجاري النظام عن ذكرناه أن سبق ما إن
النظام هذا كان الذهب. معيار يف وتمثَّل عرش، التاسع القرن عوملة حكم الذي والنقدي
رءوس تدفق حرية لتعزيز أيًضا رضوريٍّا اإلمربيالية املمارسات خالل من ُفرض الذي
بني مالية عوملة حدوث وعززت الذهب معيار دعمت التي املعتقدات تكن لم لكن األموال.
الكبري» «الكساد من لها ُوجهت التي املميتة الرضبات من لتنجَو و١٩١٤ ١٨٧٠ عاَمي

االقتصادي. الفكر مجال يف كينز مينارد أحدثها التي والثورة
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قيمتها يكافئ ما وطنية عملة فلكل بسيطة؛ قواعد عدة عىل الذهب معيار تأسس
يقال كان املثال، سبيل عىل صارم. برباط املعدن بهذا ربطها الذي األمر الذهب، من
الدوالر وأن الخالص، الذهب من قمحة ١١٣ يساوي الربيطاني االسرتليني الجنيه إن
لتحويل استعداد عىل دولة لكل املركزي البنك وكان قمحة.16 ٢٣٫٢٢ يساوي األمريكي
العمالت بني فيما الرصف أسعار كانت وهكذا، ذهب؛ من يكافئها ما إىل الوطنية العمالت
أو ١١٣ / ٢٣٫٢٢ يعادل: واحد بريطاني جنيه كان إذ مربًما؛ ثباتًا األخرى هي ثابتة
ألسعار وفًقا وتُرصف البلدان، عرب بحرية تتدفق األموال وكانت أمريكية. دوالرات ٤٫٨٧

الذهب. من ملكافئها تبًعا تُحدَّد ثابتة رصف
ارتباًطا مرتبطة املحيل النقدي املخزون يف التغريات أن تعني القواعد هذه كانت
يف عجًزا يسجل الذي البلد فكان الذهب؛ احتياطيات يف االنخفاض أو باالرتفاع وثيًقا
انخفاًضا ويشهد التجاريني، رشكائه لصالح ذهبًا يخرس الخارجي املدفوعات ميزان
الظروف تصحيح إىل بدورها تؤدي الذهب من التدفقات وهذه النقدي. مخزونه يف
قلة تؤدي إذ التلقائي»؛ التعديل «آلية االقتصاديون عليه يطِلق ما وهو االقتصادية؛
الفائدة أسعار يف ارتفاع من مزيج إىل عجًزا يشهد الذي البلد يف واالئتمان األموال
وتحسني اإلنفاق تراجع إىل بدورهما األمران هذان ويؤدِّي املحلية. األسعار يف وانخفاض
توازنه. الخارجية املدفوعات ميزان استعادة يتمخضعن مما التجارية؛ التنافسية القدرة
النقدية بالسياسة تعبث أن تملك الحكومات تكن لم الذهب معيار لقواعد وطبًقا
ملخزون تبًعا يتحدد كان املحيل النقدي املخزون ألن لالئتمان؛ املحلية الظروف تغري كي
مسئويل لدى يكن لم ثَمَّ، ومن القومية؛ الحدود عرب األموال رءوس وتدفقات الذهب
لتباين تبًعا سحبها أو املحلية العمالت إصدار جانب إىل ليفعلوه الكثري املركزية البنوك
وحاسمة. وعامة واضحة قواعد النظام لهذا كان خزاناتهم. يف الذهب مخزون مستوى
املمولون يكن ولم القومية. الحدود عرب املعامالت تكاليف من يحدُّ املايل النظام وكان
خارج صفقات خوضهم عند التحكُّمات وال املفاجآت ملغالبة مضطرين واملستثمرون

األوطان. حدود
عن يحيدون وكانوا للمناورة، املجال بعض املركزية البنوك مسئويل لدى كان عمليٍّا،
يواجه الذي البلد فإن التفصيل، أردنا وإن ذلك. إىل الحاجة دعت متى هذه اللعبة» «قواعد
هناك دام ما تحاشيَه أو الفائدة أسعار رفع تأخري يستطيع التجاري امليزان يف عجًزا
الخارج. من تأتي التي الخاصة األموال رءوس تدفقات من العجز هذا عن يعوِّض ما
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عىل بالرضورة يتوقف كان هذه للتوازن» «الحافظة املال رءوس تدفقات توافر لكن
األسواق كانت الذهب. معيار إىل نسبة العملة بقيمة املركزي البنك التزام مصداقية مدى
هذا ويُعزى حدث. مهما الذهب من العملة سعر مكافئ تحمي الحكومات أن تفرتض
مركزي بنك أي لسلوك وحاكًما سائًدا كان الذي االعتقاد» «نظام هو هذا أن إىل االفرتاض
السياسة تنفيذ يف مطلقة أولوية له الذهب معيار عىل الحفاظ كان إذ الوقت؛ ذلك يف
تكن لم النقدية السياسة وألن النقدي، لالستقرار قاعدة يمثِّل كان النظام هذا ألن النقدية
كانت االقتصادي. النمو أو الكامل التشغيل مثل منافسة، أخرى أهداف أي إىل ترمي
إىل يذهب الذي ذلك مثل مفاهيم تكن لم لكن وغريه. املجال هذا يف اهتماًما تلقى األفكار
تيسريًا األعمال عجلة حركة ييرسِّ أن شأنه من فاعلتنَي ومالية نقدية سياستنَي تطبيق أن
التجاري؛ التوازن اختالالت من الحد عىل يساعد قد العملة قيمة تخفيض أن أو منهجيٍّا،
عىل موثوق مفهوم هناك يكن ولم بدعة. تُعد األحوال أفضل يف كانت أو بعد، ظهرت قد
الطلب يف التوازن الحكومات تحفظ أن يمكن كيف يوضح املعالم واضح أو واسع نطاق

التشغيل. أو اإلنتاج أو
عما بمعزل املركزية البنوك مسئولو كان التجارية، السياسات واضعي عكس عىل
نحٍو عىل عملهم ممارسة يستطيعون وكانوا وجذب، شد من املحلية السياسات تُحدثه
الحقيقة كبد حنكة، املالية العوملة مؤرخي أكثر أحد أيكنجرين، باري أصاب وقد مستقل.
وثبات األموال رءوس ق تدفُّ حرية عىل الحفاظ عىل املركزية البنوك قدرة إن قال حينما
للضغط حدود وجود عىل «ترتكز االقتصادية الصدمات مواجهة يف الرصف أسعار
أهداف إىل السعي إىل يدفعها مما [عليها]؛ عبء إىل ل يتحوَّ أن يمكن الذي السيايس
كانت الذهب.»17 من يكافئها ما إىل العملة تحويل قابلية حماية مع تتعارض أخرى
مملوكة األمر حقيقة يف — وغريهما وفرنسا بريطانيا — الكربى للقوى املركزية البنوك
أما القانونية. العملة إصدار بخالف حكومية وظيفة لها يكن ولم الخاص، للقطاع
عام حتى للبالد مركزي كبنك تعمل حكومية مؤسسة دون فظلت املتحدة الواليات
الفيدرايل. االحتياطي قانون بموجب الفيدرايل» االحتياطي «نظام تأسس حينما ،١٩١٣
انتماؤهم يتفوق ناٍد، أعضاء كأنهم يعملون عدة دول يف املركزية البنوك مسئولو كان لقد
األوساط إىل ينتمون ال ممن الوطن يف إخوانهم إىل انتمائهم عىل املال رجال من زمرتهم إىل
املجتمع.»19 أسسه مايل «نظام أيكنجرين وصف بحسب الذهب معيار وكان املالية.18

الحرب سبقت التي العقود يف العالم اقتصاد شهدها التي املالية العوملة كانت
تناولت التي الكتب كل يف يتكرر يكاد نصٍّ ويف شك. بال استثنائيٍّا أمًرا األوىل العاملية
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شجون كينز مينارد جون املرموق العرشين القرن اقتصادي يحرك العوملة، موضوع
يف ثرواتهم استثمار حرية يملكون لندن قاطنو كان حينما ،١٩١٩ عام متذكًرا الحنني
االستثمار.20 ذلك ثمار من حرمانهم إمكانية من خشية أو عائق دون العالم يف مكان أي
وكانت املعامالت. تكاليف من قدر بأقل تعمل املالية العالم أسواق كانت الفرتة هذه يف
لو كما مًعا تتحرك األوروبية املالية املراكز وكربى ونيويورك لندن يف الفائدة معدالت
بحرية يتدفق املال رأس وكان واحدة. سوق من كجزء ببعض بعضها مرتبطة كانت
نادًرا كان حيث إىل تحديًدا) بريطانيا (من بكثرة متوافًرا كان حيث من كبرية وبكميات
معيار عن تراجع يحدث لم الحرة، التجارة حال عكس وعىل تحديًدا). الجديد العالم (إىل
النداءات من بالرغم األوىل، العاملية الحرب اندالع قبل املال رأس ق تدفُّ حرية وعن الذهب
والثمانينيات السبعينيات حقبتَي منذ الذهب معيار بنبذ تطالب كانت التي الصاخبة
العوملة من كهذه مرتفعة مستويات بلوغ من العالم يتمكن ولم عرش. التاسع القرن من

األخرية. اآلونة يف إال ثانيًة املالية
حينما عرش، التاسع القرن سبعينيات يف صعبًا اختباًرا النظام هذا صمود واجه وقد
أوروبا يف األسعار يف م والتضخُّ االئتمان ظروف ضيق عن الذهب مخزون النقصيف أسفر
معيار بقواعد االلتزام يستتبعه كان ما بالضبط وهذا سواء، حدٍّ عىل املتحدة والواليات
الفائدة أسعار ارتفاع كان الذين الفالحني، عىل ذلك جراء األكرب الرضر وقع الذهب.
االستغاثات وتعالت ساحقة. رضبة يشكل إليهم بالنسبة األسعار انخفاض مواجهة يف
بتحويل للحكومات يسمح أن شأنه من الذي املعدن، الثنائي املعيار إىل بالعودة املطالبة
حيث املتحدة، الواليات يف ذروته التمرد وبلغ النقد. من املعروض وزيادة عملة إىل الفضة
جينينجز وليام انتخابية، دورات لثالث الرئيس ملنصب الديمقراطي الحزب مرشح ألقى
«لن فيها: قال التي الديمقراطي» الوطني «املؤتمر يف ١٨٩٦ عام الشهرية خطبته براين،
وظل صامدة املركزية البنوك وقفت ذهب.»21 من صليب عىل البرشي الجنس تصلبوا
يف التضخم ذلك أن هو الذهب معيار أنقذ ما ربما األمر، نهاية يف الذهب. معيار نظام
١٨٨٦ عام بعد أفريقيا جنوب يف الذهب مناجم عىل العثور أسفر أن بمجرد زال األسعار

األسواق. يف منه املعروض يف ارتفاٍع عن
يف الكربى االقتصادية القوى بني فيما املالية العوملة كانت قبل، من علمنا وكما
املرتابطني املركزية البنوك مرصفيِّي مجموعة بني املعتقدات لتشابه نتاًجا الوقت ذلك
هامش عىل الواقعة البلدان إىل بالنسبة أما املهمة. القرارات جميع يتخذون كانوا الذين
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باملعتقدات محكومة كانت فقد وآسيا، األوسط والرشق الالتينية أمريكا يف العاملي االقتصاد
اعتماد إىل بالكامل ل يتحوَّ لم البلدان هذه أكثر أن من الرغم عىل أيًضا، النقدية التقليدية
ضمان كيفية يف تمثَّلت العاملي التمويل يف خطورة األكثر املشكلة لكن الذهب. معيار

األمر. نهاية يف ديونها — فيها واملقرتضني — السيادية الكيانات تلك سداد
أحد يمتنع فحينما عليه. الوبال ومصدر األزلية الدويل التمويل مشكلة هي وهذه
إىل ه يتوجَّ أن املغبون املقِرض يستطيع السداد، عن الوطن أرض داخل املقرتضني
أن ينتظر ثم أصول، من املقِرتض يملكه ما عىل بالحجز حكم عىل ويحصل املحكمة
الذين املقرتضني أحد السداد عن املمتنع يكون حينما أما الحكم. املحلية السلطات تنفذ
هناك فليس الخيارات؛ من الكثري املقِرض أمام يكون فال أجنبية، دولة إىل ينتمون
ذلك إلنفاذ دولية رشطة هناك ليست وكذلك املقِرتض، ضد حكم إلصدار دولية محكمة
تلوث احتمال يتجاوز ال السداد عدم جراء املقِرتض عىل يقع ما أن الحال وواقع الحكم.
من فرتة الدولية االئتمان أسواق من شطبه عىل ترتتب قد التي والتكلفة االئتمانية سمعته
املتأخرين أن التاريخ يبنيِّ املقرتض، سمعة عىل تقع التي الخسارة من وبالرغم الوقت.22
يرتتب وهذا مجدًدا. الدولية املالية األسواق دخول من األمر نهاية يف يتمكَّنون السداد عن
يف التزاماته سداد عن يتخلف ال قد املقرتض أن التأثريات، هذه أول عدة. تأثريات عليه
سداد يف راغب» «غري أنه ملجرد أيًضا يتخلف قد بل فحسب، السداد عن «عجزه» حال
يجعل لن ذلك حدوث ع توقُّ أن والثاني، للغاية. اجتيازه يسُهل حد وهو االلتزامات، هذه
عمليات من الكثري إلجراء استعداٍد عىل النظر وبعيد حصيف سندات حامل أو بنك أي
مرتفعة. سداد بأقساط املطالبة برشط ذلك يفعل قد أو الدويل، املستوى عىل اإلقراض
غري اإلقراض عمليات جراء والركود االنتعاش من دورات هناك سيكون العكس، عىل أو
أن يمكن ال الدويل التمويل أسواق إن السداد. عن التخلف إىل تنتهي التي الحصيفة

الديون. سداد لفرض موثوقة آليات توجد لم ما تنتعش
املسلحة القوارب وجود ساعد التجارية، االتفاقيات إىل بالنسبة الحال هي وكما
استثمر الذي الربيطاني فالرأسمايل الدَّين؛ عقود إنفاذ عىل كوسائل اإلمربيايل والحكم
موجود الربيطاني» «الراج بأن علم عىل كان الهندية الحديد سكك إنشاء يف أمواله
قائًال: ذلك عىل الربيطانيني املسئولني أحد ب عقَّ وقد هذا، استثماره سالمة ليضمن هناك
إليه بالنسبة املهم من ليس الهند، يف اإليرادات عىل ٪٥ نسبة للمستثمر ضمنا «طاملا
إىل ل تُحوَّ أو «هوجيل» نهر يف تُلقى أن هناك وضعها التي األموال مصري يكون أن
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عام التزاماتها سداد عن العثمانية اإلمرباطورية تعثرت وحينما ومالط.»23 بناء قوالب
العثماني السلطان األوروبيون أقنع وفرنسيني، بريطانيني معظمهم كان لدائنني ١٨٧٥
لجمع اإلقليمية دولته حدود خارج وكالة يؤسسوا بأن لهم يسمح بأن املستضَعف
العمل بدأت (التي العثماني» العام الدَّين «إدارة فأصبحت العثمانية. الرضائب عائدات
الغرض العثمانية الدولة داخل النطاق واسع بريوقراطيٍّا نظاًما تمارس (١٨٨١ عام
التمرد حركة هددت حينما مرص، ويف األجانب. الدائنني مستحقات سداد منه األول
«استعادة أجل من البالد الربيطانيون غزا ،١٨٨٢ عام الربيطانية املالية املصالح الوطني
رئيس كان الوقت، ذلك يف الخارجية. الديون سداد استمرار وضمان السيايس» االستقرار
الدين صكوك يف ثروته من كبريًا نصيبًا يستثمر جالدستون ويليام الربيطاني الوزراء
واضح العسكرية والقوة املالية العوملة بني االرتباط بدا تحديًدا الحالة هذه ويف املرصي،
أن من الرغم عىل مباًرشا، حكًما مرص بريطانيا حكمت بأن األمر وانتهى املعالم.24

اإلطالق. عىل ذلك إىل ترقى تكن لم املبدئية أهدافها
تعثُّر فرغم بالديون؛ بالوفاء يتعلق فيما متباين نفسها املتحدة الواليات وتاريخ
املفارقة قبيل من أنه إال عرش، التاسع القرن مدى عىل ديونها سداد يف الواليات من كثري
نصف يف الديون سداد إنفاذ عن املسئولني هم األمر نهاية يف األمريكيون صار أن
أطلق (فيما ١٩٠٤ عام روزفلت ثيودور الرئيس أوضح فقد الغربي؛ األرضية الكرة
ستضمن املتحدة الواليات أن مونرو) عقيدة عىل املبنية الحتمية» روزفلت «نتيجة عليه
«سانتا إىل حربية سفنًا بإرساله أنه وبنيَّ الدولية. ديونها الالتينية أمريكا بلدان سداد
إىل الحقيقة يف يهدف الجمركية، الرسوم عائدات عىل وباالستيالء ،١٩٠٥ عام دومينجو»
ديونها، سداد يف الدومينيكان جمهورية تعثرت أن بعد هناك التجارية املصالح حماية
عن أسفر ما األجانب؛ الدائنني مصالح حماية عىل عزمه إىل أشار الذي الترصف وهو
قبل املسألة، لكن الالتينية.25 أمريكا لبلدان السيادية السندات أسعار يف حادٍّ ارتفاٍع
ستُجَمع الديون كانت إذا بما تتعلق تكن لم املتحدة، للواليات الحربية السفن ظهور
املهمة. بهذه سيضطلعون الذين هم األمريكيون أو األوروبيون كان إذا بما بل ال، أم
هذه أن يف للشك مجاًال يدع أال قصد الترصف، بهذا األوروبيني روزفلت استباق مع لكن

األمريكي. للنفوذ خاضعة املنطقة
السياسات من خاص مزيج اجتماع أدَّى الحرة، التجارة حالة يف حدث ومثلما
العوملة وحدوث الذهب معيار ظهور إىل الثالث الطرف وإنفاذ املعتقدات ونظم املحلية
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قوتها، تؤكد الجماهريية السياسات بدأت أن بعد القوى، هذه ضعفت وحينما املالية.
حقبة خالل األمر نهاية يف الذهب معيار انهيار ويمثل كذلك. الدويل التمويل ضعف

املزيج. هذا هشاشة عن كاشفة نافذة العرشين القرن من الثالثينيات

الذهب معيار زوال (4)

العملة تداُول عىل الكثيفة الحكومية الضوابط من عهد ببدء األوىل العاملية الحرب أذنت
الحكومات جميع وتوقفت العرشين. القرن عرشينيات خالل استقرار عدم تبعه األجنبية،
فرتة خالل ذهب إىل العملة تحويل بقابلية االلتزام عن الربيطانية الحكومة فيها بما
عىل (رقابة أجنبية بعمالت املحلية العملة إبدال حرية تمنع قيوًدا وفرضت الحرب،
والنمسا (أملانيا أوروبية دول عدة شهدت أوزارها الحرب وضعت أن وبعد الرصف).
كان العرشين. القرن عرشينيات من األوىل السنوات خالل مفرًطا تضخًما واملجر) وبولندا
التذبذب تكرار مع سيما ال األجنبية، العمالت تداول حركة إىل بالنسبة عصيبًا وقتًا هذا
حتمي أمر الذهب معيار إىل العودة أن املسئولون ورأى العمالت. رصف أسعار يف الحاد
لكن الطبيعية. حالته إىل الدويل التمويل إعادة أجل من العرشينيات؛ خالل ما وقٍت يف
العودة لهذه ينبغي كان إذا ما وحول بذلك، القيام توقيت حول تُطرح األسئلة ظلت
أمريكية)، دوالرات ٤٫٨٧ = اسرتليني (جنيه الحرب قبل ما فرتة ملعادلة وفًقا تكون أن
لكن واضحة، االسرتليني الجنيه قيمة تخفيض حجة كانت أقل. رصف لسعر وفًقا أم
الذي األمر أفل؛ قد الربيطاني االقتصاد نجم أن الحًقا: إال تدَرك لم التي املؤكدة الحقيقة

األمر. هذا مع للتأقلم الجنيه قيمة تخفيض إىل حاجة يفرض كان
الحرب خالل سياسية حنكة من الحًقا ترششل وينستون أبداه ما كل من وبالرغم
االقتصاد يعري أو االقتصادي، املجال يف متميزة عقلية يملك يكن لم أنه إال الثانية، العاملية
،١٩٢٤ عام للخزانة وزيًرا يصبح أن الطالع سوء من كان لذا االهتمام؛ من كبريًا قدًرا
الخربة يملك يكن لم بأنه تردد دون اعرتف وقد الذهب. ملعيار بريطانيا عودة ُقبيل
«جنوًدا كانوا لو ساخًرا: وقال الخزانة. وزارة يف مرءوسيه مع يتشاور كان حينما الالزمة
اللغة جميًعا يتحدثون كانوا لو كما يل األمر بدا عنه. يتحدثون ما لفهمت جنراالت، أو

الفارسية.»26
وبالرغم أضعاف، ثالثة من بأكثر الحرب فرتة خالل بريطانيا يف األسعار ارتفعت
ظلت فقد الحرب، أعقاب يف (٪٥٠ نسبته قاربت (الذي الحاد االقتصادي االنكماش من
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مقارنًة كبرية ديونًا راكمت بريطانيا أن عىل عالوًة املتحدة. الواليات يف األسعار من أعىل
العالم. يف الذهب احتياطي من وافر نصيب فوق ترتبَّع باتت التي املتحدة بالواليات
تَُحول كي الفائدة أسعار ارتفاع عىل لإلبقاء مدفوعة نفسها الربيطانية الحكومة ووجدت
نسبة عند مرتفًعا البطالة معدل وظل البالد، خارج إىل األموال رءوس هروب دون
التي قيمته من بكثري أقل الفرتة هذه معظم خالل السوقية الجنيه قيمة وصارت .٪١٠
العودة أن اعتقدوا من أبرز كينز كان الحرب. قبل أمريكية دوالرات ٤٫٨٧ تعادل كانت
االقتصاد ستجعل ألنها كارثة؛ ستشكل الحرب قبل ما فرتة يف العملة رصف سعر إىل
صعيد عىل خطرة مشكلة وبمواجهة قيمتها، تقدير يف مبالغ عملة بعبء مثقًال الربيطاني
الرأي هذا حظي بريطانيا. يف األسعار بلغته الذي املستوى إىل بالنظر التنافسية قدرته

بروك. بيفر اللورد الصحافة وقطب الربيطانيني الصناعة رجال بتأييد
األمر إنجلرتا»؛ و«بنك املاليني الخرباء برأي وأخذ برأيهم، يأخذ لم ترششل لكن
مونتجيو ومحافظه البنك إدارة مجلس أقنعه فقد بعد؛ فيما الندم أشد عليه ندم الذي
الحرب قبل ما معادلة غري أخرى معادلة بأي الذهب معيار إىل العودة أن نورمان
أسعار معادلة ثبات عىل متوقفة النظام مصداقية أن وأكَّدوا املنشود. الهدف سيقوض
لم ثانية. يحدث أن يمكن ذلك تكرار أن األسواق فستظن مرة غريتها إذا ألنك الرصف؛
القديمة للمعادلة وفًقا العودة كانت إذ أيًضا؛ أخالقية بل فحسب، اقتصادية املسألة تكن
يف عمالئها تجاه الربيطانية الدولة جانب من أخالقيٍّا «التزاًما األصوليني إىل بالنسبة
وعملتها.»27 بريطانيا يف وثقتهم وأصولهم مدخراتهم أودعوا الذين العالم أنحاء جميع
مناص ال شديدة فببساطٍة تنافسيتنَي، غري الربيطانيتان والصناعة العمالة صارت وإذا
التاريخ يف مرة آخر وال أول هذه تكن لم واألسعار. األجور يف انكماٍش فرتة مواجهة من
الحاالت من الكثري يف كما الحالة، هذه ويف آخرون. ليتجرعه مرٍّا دواءً املرصفيون يصف
رشيدة» اقتصادية «سياسات باعتباره إليه يُنظر كان ما أن من أيًضا استفادوا غريها،

لهم. حليًفا كان
مطلًقا الربيطاني االقتصاد وضع يتحسن لم األسعار، انكماش استمرار من وبالرغم
إىل بالنسبة للغاية مرتفعة واألسعار األجور وظلت القديمة. للمعادلة وفًقا العودة مع
وتعديل الخارجية التنافسية قدرته استعادة من تمكِّنه ال بدرجٍة الربيطاني االقتصاد
الفحم مثل التصدير نحو هة املوجَّ بالصناعات بالغ رضر ولحق التجاري، التوازن اختالل
،٪٢٠ إىل املطاف نهاية يف البطالة معدل وارتفع واملنسوجات، السفن وبناء والصلب،
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يزال ال كان االقتصاد أن من الرغم وعىل واإلرضابات. العمالية االضطرابات واسترشت
للحيلولة مرتفعة الفائدة أسعار عىل لإلبقاء إنجلرتا» «بنك اضُطر لها، يُرثى حالة يف
دول مع حقيقيًة منافسًة يُعد فيما — للخارج الذهب من هائلة كميات ق تدفُّ دون
عىل قدرة أكثر كانت ملعادلة وفًقا ١٩٢٦ عام الذهب معيار إىل عادت التي فرنسا، مثل
قدمته الذي املايل الدعم من الرغم عىل بالكثري، تساعد فلم املتحدة الواليات أما املنافسة.
نيويورك يف الفيدرايل االحتياطي بنك رفع فعندما سابق. وقٍت يف االسرتليني للجنيه
سرتيت، وول يف املضاربة يف إفراًطا اعتربه ما لوقف ١٩٢٨ عام مطلع يف الفائدة سعر
املدفوعات ميزان يف عجًزا تعاني التي الدول عىل الضغط عبء من مزيًدا بذلك وضع
الدول تلك املتحدة الواليات يف الفائدة أسعار ارتفاع وضع فقد بريطانيا؛ مثل الخارجية
تعانَي أن أو فيها، الفائدة أسعار وترفع أمريكا حذَو تحذَو أن إما خيارين: أحد أمام
مرة بريطانيا نبذت ،١٩٣١ عام سبتمرب يف وأخريًا، املال. ورأس الذهب نزيف من مزيًدا
معدودة؛ لنظام لهذا الباقية األيام باتت املعيار، هذا إلغاء وبمجرد الذهب. معيار أخرى
من يتمكن كي ١٩٣٣ عام املتحدة الواليات يف الذهب معيار روزفلت فرانكلني ألغى فقد
عام الذهب» تكتل «دول تُسمى كانت وما فرنسا ذلك يف تلته النقدي، التوسع تحقيق

.١٩٣٦
سيما ال السلم، زمن خالل قبُل من ضغط تحت الذهب معيار وقع أن حدث لقد
عرش. التاسع القرن سبعينيات خالل الذهب نقص عن نجمت التي االنكماش فرتة إبَّان
االقتصاد يف ثم السياسة، يف ثم االقتصاد، يف تغريات أوًال: املرة؟ هذه يف االختالفات ما لكن

أخرى. مرة
علم كتب تقدمه الذي النموذج كان االقتصاد. تغريات من األوىل بالجولة لنبدأ
األجور مرنة عمالة أسواق وجود يفرتض الذهب معيار ظل يف التكيف عن االقتصاد
املستوى عىل تنافسية غري املحلية الصناعات صارت فإذا والالمركزية. باالستقاللية تتسم
استعادة عىل الصناعات هذه يساعد مما األخرى والتكاليف األجور انخفضت العاملي،
بالطبع البطالة. من يحد أن شأنه من العمالة أجور انخفاض أن كما السوق، من حصة
صار لكنه االقتصاد، بها يعمل التي الطريقة هو بالضبط هذا كان أن قط يحدث لم
أثبتت عمالية ونقابات تنظيمات يف العمالة وانتظام الوقت بمرور الخيال إىل أقرب شيئًا
عرشينيات سبقا اللذين العقدين خالل كبريًا ازدياًدا النقابات عضوية ازدادت وقد قوتها.
ُسمي فيما أوَجها بالغة ازدياد، يف الصناعة عمال اضطرابات وصارت العرشين، القرن
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حالها عىل األجور إبقاء عىل العمال قدرة فأصبحت ١٩٢٦؛ عام يف العام» «اإلرضاب
(أو البالد خارج إىل الذهب تدفق عن ناجم مستدام نقدي انكماش أي أن عىل تدل
لم مستدامة. بطالة عن إال يُسفر لن — بريطانيا حالة يف حدث كما — بذلك) التهديد
عام الرائع كتابه كينز نرش أن بعد إال االقتصادية السياسة لهذه الكاملة التأثريات تتضح
أسباب فيه أوضح الذي والنقود» والفائدة التشغيل يف العامة «النظرية ١٩٣٥-١٩٣٦

املعارصة. االقتصادات يف بسالسة العمل يف الذهب معيار فشل
وسادتهم املركزية البنوك مسئويل حْدس عن النظر برصف السياسة. دور يأتي ثم
عن بمعزل البقاء باستطاعتهم عاد ما أنه أدركوا الثالثينيات، حقبة خالل السياسيني
إىل ينضموا لم فالعمال البطالة؛ معدل وارتفاع االقتصادي للركود السياسية العواقب
لهم يحق من عدد تضاعف لقد أيًضا. التصويت يف حق لهم صار بل فحسب، نقابات
وبات األوىل،28 العاملية الحرب تال الذي العقد خالل أضعاف أربعة بريطانيا يف التصويت
جماهريية»؛ إعالم «وسائل تصبح ألن طريقها يف اإلذاعية والقنوات الصحف أن املؤكد من
ماليني ١٠ توزيع من اليومية الربيطانية القومية الصحف تحققه ما مجموع بلغ إذ
لقواعد تخضع االقتصادية السياسة وصارت العرشين.29 القرن ثالثينيات بحلول نسخة
أن إىل يشري صار هذا كل متنامية. اشرتاكية حركة أيًضا السجال دخلت الديمقراطية.
السترشاء االقتصادية العواقب معاناة بني ُخريت ما إذا ديمقراطيٍّا منتخبة حكومة أي
كانت األمر. نهاية يف الثانَي الخيار فستختار الذهب، معيار نبذ أو الجماهري بني البطالة

مطلقة. أولوية الذهب معيار منح مع تتناىف الديمقراطية
فبمجرد القاضية؛ الرضبة وجهت التي االقتصاد، تغريات من الثانية الجولة حلت ثم
إىل النقود تحويل معادلة بتثبيت الحكومة التزام مصداقية يف املال أسواق تتشكك أن
سهلة فريسة الحكومات فتصبح االستقرار؛ لهدم قوة إىل ل تتحوَّ ذهب، من يكافئها ما
رءوس ويُخرجون األجنبية ويشرتون املحلية العملة املستثمرون ويبيع املضاربة. لهجمات
يف مشكلة حول تلميح أدنى أسماعهم إىل يتناهى أن بمجرد البالد خارج إىل أموالهم
عن يرتاجعوا أن باستطاعتهم لكان التحويل، بمعادلة االلتزام توافر لو املقابل، يف األفق.
الفرصة أمامهم فستكون العملة، قيمة انخفضت إذا لكن شيئًا. يخرسوا ولن معامالتهم
عند بكثري أرخص بسعر مجدًدا املحلية العملة يشرتون حينما النقود من أطنان لكسب
أسعار ثبات مع تحدث مألوفة حالة وهذه أخرى. مرة البالد إىل أموالهم رءوس إعادة
أو أنا أفوز أن «إما منطلق من األمر إىل تنظر الحالة هذه يف املال فأسواق الرصف؛
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عىل ضغًطا بالطبع املضاربون يمارس املحلية، العملة بيع عملية وخالل أنت.» تخرس
تحقيق من توقعاتهم وتتمكن التحويل. معادلة انهيار بترسيع األمر وينتهي العملة قيمة

بسهولة. نفسها
العامليتني الحربني بني فصلت التي الفرتة يف بريطانيا إليه آلت الذي املصري بني لقد
املعارص االقتصاد تتماىشمع ال الذهب معيار كقواعد املتشددة واملالية النقدية القواعد أن
يعمل عامليٍّا ماليٍّا نظاًما تُصور التي الذهب معيار ورواية الحديث. الحكم أسلوب أو
الجديد السيايس الواقع مواجهة يف ألحد مقنعة عادت ما ذاتيٍّا نفسه وينظم بسالسة
القرن تسعينيات يف مجدًدا تعلُّمه سيتم الذي الدرس هو وهذا الديمقراطية، خلقته الذي

العرشين.

العامليتني الحربني بني ما فرتة يف الحمائية (5)

ثالثينيات خالل أيًضا التجارية الجبهة صعيد عىل مؤثرة قوة أنها املحلية السياسات أثبتت
فوىض ذريًعا؛ فشًال العقد ذلك يف التجاري الدويل التعاون شهد فقد العرشين؛ القرن
اعتَدْوا من أشد بني من املتحدة الواليات كانت الكبري». «الكساد عن مسفرة تطورت
تاريخها يف جمركية تعريفات أعىل بفرضها الحمائية تفاقم وزاد التجارة، حرية عىل
أسعار يف لالنخفاض استجابة املعيبة سموت-هاويل» «تعريفة كانت فقد .١٩٣٠ عام
يف صوت لها صناعة كل تنال أن ورائها من الهدف وكان االقتصادي، والرتاجع السلع
التعريفة هذه صارت الحني ذلك ومنذ الحماية. من عالية بجدران االحتماء الكونجرس
اقتصادية أسباب األوروبية الدول لدى كان واملدمرة. املتفاقمة الحكومية للحماية مرادًفا
املتحدة الواليات ترصف وجاء التجارة، أمام فرضحواجز إىل اللجوء إىل دفعتها مشابهة
املوجة هذه ركبت بريطانيا حتى لذلك. ومربًرا نفسه النهج اتباع عىل لها مشجًعا ليكون
لكن الواردات.30 من النطاق واسعة مجموعة عىل ٪١٠ نسبتها تعريفة فرضت بأن
حصص (أو الكمية الحدود انتشار كان استثنائي نحٍو عىل بالغ رضر يف تسبَّب ما
االسترياد رسوم من االستفادة يف حبٍّا كبرية بدرجة بها االلتزام يجِر لم التي االسترياد)
السياسات واستخدم ١٩٣٣ عام الحكم سدة إىل هتلر جاء أن لبث وما ضمانة. األكثر
جريان من الفائدة من ممكن قدر أكرب يستخلص بحيث اسرتاتيجيٍّا استخداًما التجارية
كالهند النامية البلدان إىل أيًضا الحمائية موجة امتدت أوروبا.31 رشقي جنوب يف أملانيا
بأمور واالنشغال الضعف بالغة الربيطانية البحرية كانت حيث الالتينية؛ أمريكا وبلدان
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العاملي، االقتصاد هامش بلدان يف التجارة حرية بفرض لها تسمح ال بدرجة أخرى
كان ما نصف إىل و١٩٣٧ ١٩٢٩ عاَمي بني الفرتة يف العاملية التجارة حجم وانخفض

قبل.32 من عليه
لردة املبارش السبب الكبري» «الكساد تُسمى باتت التي االقتصادية الكارثة كانت
وبلوغ الرشكات، من عدد وإغالق قروضهم، سداد يف الفالحني تعثُّر فمع الحمائية؛ الفعل
ردَّ الخارجية الواردات منافسة من الحماية اْلِتماس كان مسبوقة، غري معدالت البطالة
الدول جميع هتها وجَّ قاضية رضبة أنه املطاف نهاية يف تبنيَّ أنه ولو طبيعيٍّا، فعٍل
الحكومة تلعبه الذي املتغري الدور يف تكمن أعمق جذوًرا للحمائية لكنَّ لنفسها. الحمائية
ل والتحوُّ التصنيع لدعم نتيجًة — السيايس بالتمكني املتمتع النشط فاملجتمع املجتمع؛ يف
من أكرب اقتصادية حماية إىل يحتاج — األوىل العاملية الحرب واندالع الديمقراطية إىل
من وافية مظلة الحكومة توفر لم ذلك مع القصوى. األزمة مواجهة يف الحكومة جانب
الطبقة عن وتذود الدولية املنافسة رضر تتالىف كي االجتماعي والضمان األمان شبكات
الذهب بمعيار االلتزام يف مستمرة ظلت التي الدول حتى التجارة. عواقب من العاملة
لتحفيز الحرية من يكفي ما تملك لم ثَمَّ ومن — وسويرسا) فرنسا (مثل أطول فرتة
نظم أما التجارة.33 أمام حواجز فرض إىل ميالة خاصة بصفٍة كانت — اقتصادها
أحوال ظل يف العالم أفاد الذي الدويل التعاون تحكم كانت التي والعادات املعتقدات
الظروف لتغريُّ املزدوج التأثري وطأة تحت تهدَّمت فقد املعقول، بالقدر صحية اقتصادية
تكون بأن ملَزمة الحكومات باتت الذين االقتصاد يف املساهمني أعداد وازدياد االقتصادية

ملساءلتهم. وخاضعة عنهم مسئولة
«الليربايل» االقتصادي النظام حجمه تجاوز بحيث نما قد العالم اقتصاد كان
عالم ذلك عىل ويعلِّق متاح. مقبول بديل َة ثَمَّ بعُد يكن لم ذلك ومع الكالسيكي،
أن الكالسيكي النظام مؤيدو أكَّد «لقد قائًال: فريدن جيفري هارفرد بجامعة السياسة
مثل أخرى شواغل شأن من التقليل يتطلب الدولية االقتصادية للعالقات األولوية منح
حجتهم تقوَّضت أن وبمجرد الوطنية.» الحقوق وتمكني األمة وبناء االجتماعي اإلصالح
العاملي االقتصاد عىل االجتماعي اإلصالح الشيوعيون ل ففضَّ الهويس؛ بوابات انفتحت
ظهور عن أسفر مما األمة؛ بناء الفاشستيون ل وفضَّ الدولية، األسواق عن أنفسهم وعزلوا

النامية.34 والدول أوروبا يف االقتصادية القومية من موجة
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نظام أي يسعى أن ينبغي املماثلة، والسياسية االقتصادية الكوارث نتالىف وكي
ومتطلبات الدويل االقتصاد متطلبات بني التوازن من مزيد إىل مستقبيل عاملي اقتصادي
أفضل نحٍو عىل نفهم أن بدوره سيتطلب املواءمة هذه واستهداف املحلية. املجتمع فئات

اجتماعية. اضطرابات الحرة التجارة تُحدث كيف
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تأييد أسباب اجلميع يفهم ال ملاذا
احلرة؟ التجارة

أو — التجارة حرية نوِجد الذين نحن وإنما الكون، سنن من ليست الحرة التجارة إن
لذلك موائمة الظروف تكون حينما إال ذلك نفعل وال — إليها يكون ما أقرب شيئًا نوِجد
التجارة وراء من املرجوَّة للمصالح والفكري السيايس املستوينَي عىل األولوية وتكون
أفضل جميًعا الحرة التجارة تجعلنا أال املنوال؟ هذا عىل األمور تجري ملاذا لكن الحرة.
النحو، هذا عىل التحقيق صعب هدًفا الحرة التجارة كانت وإذا الطويل؟ املدى عىل حاًال
إىل أم التقدم، إعاقة إىل النزوع إىل أم الضيقة، الشخصية املصالح إىل ذلك يُعزى فهل

مجتمعة؟ األمور هذه كل إىل أم السيايس، اإلخفاق
واالقتصادي، السيايس بالتقدم الحرة التجارة دائًما نربط أن السهل من يكون قد
الفصل يف شهدنا كما أيًضا، مضلًال يكون قد هذا لكن واالنحدار. بالتأخر والحمائية
كبريًا اعتماًدا تعتمد ثَمَّ ومن ُكنهها؛ معرفة يصعب للتجارة الحقيقية فالحالة السابق؛
التجارة حرية اقتصاديات نفهم أن إىل بحاجة لسنا ونحن فيه. توجد الذي السياق عىل
االجتماعية. واملعايري التوزيع عدالة عىل تأثريات من لها ما أيًضا نفهم أن بل فحسب،

التكنولوجي بالتقدم التجارة مضاهاة (1)

الذي مارتن، كاد مارتن. هنري يُدعى شخص مع ١٧٠١ عام من أفضل بداية توجد ال
يف الوقت) ذلك يف يُسمى كان كما «الويج» (أو «األحرار» لحزب ومواليًا محاميًا كان
بالكثري عرصه مارتن سبق النسيان. طي يف يذهب عرش الثامن القرن مطلع يف إنجلرتا
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قرن من بأكثر ريكاردو ديفيد وقبل قرن، أرباع بثالثة سميث آدم قبل — كتب حينما
الحرة.1 التجارة عن رسائل من البرش بني عرفه ما أعظم —

لم االقتصادية السياسة يف التفكري عىل سيطروا الذين املركنتليني أن مارتن رأى
إىل تذهب السائدة الرؤية كانت التجاري. الصعيد عىل الخلف إىل االرتداد يف إال يتسببوا
للمنتجني بالتصنيع تحتفظ كي الخام املواد عدا شيئًا تستورد أال ينبغي بريطانيا أن
كانت التي الرشقية» الهند «رشكة تواجه كبرية جماهريية معارضة َة ثَمَّ وكانت املحليني.
أن شعر إذ ذلك؛ غري رأى مارتن لكن الهند. من القطنية املنسوجات تستورد بدأت قد

لها. خسارًة ال اإلنجليزية للدولة فائدًة يمثل الهند من املصنعة السلع استرياد
كان إذ مشكلة؛ تواجهه كانت لكن مبارشًة، برأيه املركنتليني يواجه أن مارتن أراد
مفتًشا ،١٧١٥ عام األمر، نهاية يف سيعني كان عام. منصب نيل عىل أيًضا حريًصا
بحجم املركنتليني لهوس نتيجًة استُحدث منصب وهو والصادرات، الواردات عىل ا عامٍّ
ولو منها. والصادرة إنجلرتا إىل الواردة التجارة مارتن يحَيص أن تطلب ما وهو التجارة،
طموحاته لتقوضت التجارة حرية تؤيد معتقدات من يعتنقه بما املأل عىل ح رصَّ كان
مارتن، خط حينما ولهذا، الوقت؛ ذلك يف الحمائية نزعة سيطرت ثَمَّ، ومن السياسية؛
يف بريئًا كان الذي الرشقية» الهند رشكة تجارة يف «تأمالت التحرييض مؤلفه ،١٧٠١ عام
تقديم املميز الكتيب هذا يف استبق وقد اسمه.2 يحمل أن دون نرشه إىل اضُطر ظاهره،
بعده أتَْوا الذين االقتصاديني من الحرة التجارة مؤيدو ساقها التي الحجج من كثري
الدامغة» «الحجة عن تفتَّق ذهنه أن هذا من واألروع آرائهم. عن للدفاع طويل بزمن
من كثري عىل حتى به تفوَّقت مدويًا أثًرا أحدثت والتي الحرة، التجارة أفضلية تثبت التي

اليوم. االقتصاد كتب
إىل أشار فقد التكنولوجي؛ م بالتقدُّ الدولية التجارة تشبيه عىل مارتن حجة وتعتمد
التي الخشب، نرش ماكينة مثًال خذ مارتن: يقول الوقت. ذلك يف للقراء مألوفة كانت أمثلة
عدم حالة يف شخًصا ثالثني سيتطلب أداؤه كان عمًال يا يؤدِّ أن فقط لشخصني تسمح
املاكينة، هذه استخدام نردَّ لم إذا شخًصا الثالثني هؤالء نستخدم أن يمكننا توافرها.
إهداًرا يكون ثَمَّ ومن شخًصا؛ وعرشين بثمانيٍة الالزم من أكثر العدد هذا يكون ألن لكن
عىل رجال خمسة يستطيع حيث للمالحة؛ يصلح نهر يف صندًال تأمل أو، الدولة؟ ملوارد
نْقلها حال يف فرس ومائة رجل مائة سيتطلب نْقلها كان التي الشحنة ينقلوا أن متنه
إذا العمل ألداء والخيل الرجال من الكبري العدد هذا نستخدم أن بالطبع يمكننا برٍّا.
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قرَّاءه أن يعتقد مارتن كان للموارد؟ إهداًرا أيًضا هذا يكون ألن لكن النهر، نستغل لم
الصنادل، أو الخشب نرش كماكينة التكنولوجية، االبتكارات عن االستغناء سيعتربون
نستخدم أن إهداًرا أليس متسائًال: الدامغة الحجة قدم نفسه املنطق عىل وِبناءً بيِّنًا؛ حمًقا
الهند من ينتجونها التي املنسوجات عىل الحصول يمكن بينما إنجلرتا يف نسيج عمال

العمال؟3 من أقل عدد باستخدام
املنسوجات كمية عىل نحصل أن يمكننا أو محليٍّا، املنسوجات ننتج أن طبًعا نستطيع
املنسوجات. هذه مقابل مبادلتها نستطيع أخرى سلعة نحن ننتج بأن الهند من نفسها
بمثابة هذا سيكون العمال، من أقل عدًدا يتطلب الثانية السلعة إنتاج كان حال ويف
أننا ريب ال منسوجات. من نحتاج ما لنا لتوفر السماء من علينا هبطت أفضل تكنولوجيا
أخرى ابتكارات أي أو والصنادل، النرش ماكينات فوائد من الوطن حرمان يف نفكر لن
مصنِّعي واردات نرفض أن أيًضا الحمق من يكون ألن ذلك، عىل وقياًسا العمالة. توفر

الهند؟
فاعلة وهي التجارة، تنجزه ما عني الحرة للتجارة الداعمة مارتن حجة تصيب
أواجه وحينما التكنولوجي؟ التقدم ضد يكون أن عساه َمن إذ وفصاحتها؛ بيانها يف
العمالة أن تفرتض فهي مثالبها؛ أحد عىل أحدهم يركز ما رسعان الحجة، بهذه طلبتي
ما إذا لكن ما. مكاٍن يف آخر عمًال ستجد البالد داخل املنسوجات إنتاج من ُرسحت التي
التشابه لكن ملموس. أثر العمالة توفري ملكاسب يكون فلن عاطلة، العمالة هذه ظلت
فالتقدم األوىل؛ للجولة األقل عىل التحدي، هذا ضد يحصنه ما فيه مارتن يسوقه الذي
إىل يؤدي وقد عمالة ح يرسِّ أيًضا، إنه، إذ الحرة؛ التجارة عن يختلف ال التكنولوجي
التجارة تؤيد شك وال فأنت التكنولوجي، التقدم تؤيد كنت وإذا مرحلية. بطالة حدوث

الحرة!
األسباب توضح أنها من الرغم عىل إذ مارتن؛ حجة يف واحدة ضعف نقطة َة ثَمَّ لكن
تجعلها التي األسباب توضح ال فإنها إنجلرتا، إىل بالنسبة مفيدة التجارة تجعل التي
إلنجلرتا منسوجاتها تبيع أن يف الهند ترغب قد ملاذا إذ أيًضا؛ الهند إىل بالنسبة مفيدة
تتطلب — األمر واقع يف — الهندية املنسوجات كانت إذا إنجليزية مصنوعات مقابل
هذه ظلت املقابل؟ يف تشرتيه ما قيمة تفوق تكلفة الهند وتكلف تنتج، كي أكثر عمالة
١٨١٧ عام الشهري بمثاله ريكاردو ديفيد أتى أن إىل الحجة يف ضعف مكمن الثغرة
امليزة مبدأ حاسم نحٍو عىل خ ورسَّ والربتغال، إنجلرتا بني والخمور األقمشة تجارة عن
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شبيهة الهنود املنتجون يواجهها التي الظروف تكون أن املحتمل غري فمن النسبية.
فسيتبنيَّ إنجلرتا يف بنظرائهم الهنود املنتجون قورن ما وإذا إنجلرتا. تسود التي بتلك
املنتجون يستطيع التي السلع أنواع من إنتاجيتهم تفوق املنسوجات من إنتاجيتهم أن
اإلنجليزية. السلع تلك تكلفة عن تقل الهند يف املنسوجات تكلفة وأن تصنيعها، اإلنجليز
وباهًظا البالد خارج رخيًصا ثمنه يكون ما البلدين كال يشرتَي بأن األمر سينتهي وهكذا
تعود وبهذا مارتن؛ إليه ذهب الذي النحو عىل العمالة استخدام يف يقتصدا وأن داخلها،

صفري. مجموع ذات لعبة ليست فهي األطراف؛ كل عىل بالفائدة التجارة
الهند كانت حال يف حتى التجارة من تتحصل متبادلة مكاسب َة ثَمَّ أن أيًضا يالَحظ
فكل أعىل). عمالة (تكلفة إنجلرتا إنتاجية عن تقل بإنتاجية السلع من النوعني كال تُنتج
تصنيع يف هو كما املنسوجات تصنيع يف سيئًا مستواها يكون أال هو الهند تحتاجه ما
التكاليف وليس «النسبية»، التكاليف يف الدول بني االختالف ألن وذلك السلع؛ من غريها

النسبية. امليزة يصنع ما هو املطلقة،
قبل بالكامل استيعابها يف الحرة التجارة نقاد يفشل ما غالبًا قوية حجة هذه إن
يف متخصص شخص من تحدٍّ عىل رده عند صامويلسون بول أشار كما لها. التصدي
يف الوحيدة الفرضية الغالب يف بأنها االجتماعية، للعلوم الالزم التقدير يُِكنُّ ال الرياضيات
«أما صامويلسون: فقال نفسه؛ الوقت يف تافهة وغري صحيحة تعترب التي االقتصاد علم
متخصص أمام وأنا لربهنته حاجة ال أمر فهذا املنطقية، الناحية من صحيحة كونها عن
اآلالف أن هذا بصحة يشهد ما فأفضل تافهة، ليست كونها عن وأما الرياضيات، يف
استيعابًا استيعابها أو إليها التوصل من قط يتمكَّنوا لم والفطنني املرموقني الرجال من
املغلوط االستدالل يحل أن األحيان من كثري يف يحدث وقد لهم.»4 رشحها لدى كامًال
صحته، يف يُشك لكن شهري، ترصيح ففي التجارة؛ ملسألة العقالني الذكي التفسري محل

قال: العظيم» العبيد «محرر إن يقال لنكولن، إبراهام إىل يُنسب

نشرتي حني أننا جيًدا أعرفه ما لكن التعريفات، مسألة عن الكثري أعرف ال
أما النقود. عىل األجانب ويحصل السلع عىل نحصل بالخارج املصنعة السلع

مًعا.5 والنقود السلع عىل فنحصل محليٍّا؛ املصنعة السلع نشرتي حينما

وديفيد سميث (وآدم مارتن أراد التي املركنتلية املغالطات نوع هو تحديًدا هذا بالطبع
السلع الستهالك الحقيقية فالتكلفة يدحضه؛ أن بعده) من صامويلسون وبول ريكاردو
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النادرة املوارد من وغريها العمالة يف بل الصفقة، إتمام تتيح التي النقود يف تتمثل ال
نحتاجه. ما عىل للحصول استخدامها إىل نُضطر التي

التجارة يف الجمهور تشكك (2)

التجارة عىل االحتجاجات من االقتصاديني صرب نفاد إىل املغالطات هذه تؤدي ما غالبًا
الكثري دحض الصعب من ليس الشأن. هذا يف التدخل يف يرغبون من كل ورصف الحرة
عامة أوساط يف لكن التدقيق، أمام كثريًا تصمد ال ألنها للتجارة؛ املناهضة الحجج من
إذ عليه؛ القضاء معها يصعب بدرجة االنتشار بالغ التجارة يف التشكك يُعترب الجمهور
الواردات عىل قيود فرض تؤيد الناس من واضحة أغلبية أن اآلخر تلو استقصاء يظهر
ذلك؛ من تُستثنى املتحدة الواليات تكاد وال واالقتصاد. التوظيف فرص «حماية» بغرض
القرن تسعينيات أواخر يف أُجري قد كان عاملي استقصاء أظهر املثال، سبيل فعىل
التي العينة من ٪٧٠ من يقرب ما ل فضَّ فقد التجارة؛ لحماية كاسًحا تأييًدا العرشين

الواردات.6 عىل قيود فرض العاملي االستقصاء عليها أُجري
لكن غريهم. من الحمائية إىل ميًال أقل العايل التعليم ذوو األفراد يكون بلد، أي يف
الواليات ففي الفئات؛ هذه بني حتى بشعبية تحظى التجارة تكاد ال البلدان من كثري يف
ثالثٍة كل من فرَدين عىل للتجارة املناهضة املشاعر تسيطر املثال سبيل عىل املتحدة

تعليًما.7 األعىل السكان ثلث إىل املنتمني األفراد وسط
ع توسُّ جراء دخولهم يف خسائر لتكبُّد املعرَّضون األفراد يميل الحال وبطبيعة
فهي الضيقة، االقتصادية الدوافع تلعبه الذي الدور رغم لكن الحماية. نزعة إىل التجارة
الحس ذوو فاألشخاص التجارة؛ مناهضة انتشار عن كاملة مسئوليًة مسئولًة تعد ال
أو منطقتهم أو جريانهم مع — الشيوعي الطابع ذات االجتماعية والصالت القوي الوطني
ومهما يشغلونها التي الوظائف نوع كان مهما الدولية، التجارة من ينفرون — دولتهم
إذا حتى الرجل، من بالتجارة اهتماًما أقل تكون ما غالبًا واملرأة التعليمي. مستواهم بلغ
تلعب والعالقات والُهويات فالقيم نفسها؛ الوظيفة أو نفسه االقتصادي الوضع يف كانت
الرؤى انتشار نعزَو أن املفرطة السطحية قبيل من سيكون لذا األمر؛8 هذا يف دوًرا كلها

وحده. الجهل إىل أو الشخصية املصلحة عىل الحرص مجرَّد إىل للتجارة املناهضة
نتوقع كنا مما أفضل فطري حس الناس عامة لدى يكون أن املمكن من هل
مارتن حجج يميز ما رغم الحقيقة، يف الحرة؟ للتجارة املؤيدة الحجج تعقيد إزاء
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وإال الحد، هذا عند التجارة قصة تنتهي ال وروعة، قوة من وغريهم ريكاردو وديفيد
تكون ال ربما حسنًا، للغاية. ُمملة ستُميس التجارة يف اقتصادي خبري أي حياة لكانت
االقتصاد علم من العيش كسب أن لكم أؤكد أن يمكنني لكن جاجر، ميك كحياة مثرية
طالب وكل آخر. بعد يوًما النسبية امليزة أهمية تأكيد إعادة من أكثر هو ما يستلزم الدويل
واملغالطات التحريفات من الكثري َة ثَمَّ أن يتعلم التجارة دراسة يف متقدًما مستًوى بلغ
كي تتوافر أن يجب التي باملتطلبات طويلة قائمة فهناك التجارة؛ مكاسب قصة يف املثرية
االجتماعية الرفاهية مستوى ن تحسِّ التجارة حرية بأن الرضاء من معقولة درجة نبلغ
منها، اإلكثار من أفضل التجارة من اإلقالل يكون األحيان بعض ففي عامة؛ بصفة
يف السبب بجالءٍ لنا تبني بطرق ُمضلًال التكنولوجي بالتقدم التجارة تشبيه ويكون

الجمهور. وعامة االقتصاد خرباء بني العام النقاش يف الهوة هذه وجود

الحرة للتجارة املؤيدة الحجة تقييد (3)

استخدام يف االقتصاد إىل تؤدي الواردات أن إىل ذهبت التي مارتن نظر وجهة إىل لنُعد
نصدِّرها التي السلع إنتاج دام ما السلع نستورد أن املنطقي من الحال، بطبيعة املوارد.
أن حاولنا لو الواردات هذه ستتطلبه كانت مما أقل عمالة يتطلب الواردات بثمن وتأتي
مختِلف إنتاج يف تذهب التي العمالة تكاليف الواقع يف نحسب كيف لكن نحن. ننتجها
إىل وما واألرض املهرة والحرفيني املال برأس تتصل التي األخرى النفقات وكذلك السلع،

املناسبة؟ القياس وسيلة وما اإلنتاج؟ مستلزمات من ذلك
السطحية يف مفرطني — سميث وآدم مارتن هنري أمثال — األوائل املنظِّرون كان
األفراد عدد أو الفعلية اإلنتاج تكاليف إىل النظر مجرد أن افرتضوا حينما ما حدٍّ إىل
كمستهلكني نتكبدها التي فالتكاليف التكاليف؛ لقياس كاٍف اإلنتاج عملية يف املستخدمني

ككل.9 الدولة نظر وجهة من ذاتها النسبية التكاليف دائًما تكون ال أفراًدا ومنتجني
تُستخدم حني املوارد) من (وغريها عمالة من املجتمع يتكبدها التي فالتكاليف
العمال مستخِدم يتحملها التي التكلفة من أكثر تكون أو أقل تكون قد ما نشاٍط يف
الثانية وعىل «اجتماعية» األوىل التكاليف عىل نُطلق دعنا املستهلك. مقابلها ويدفع مبارشة
حينما املثال سبيل عىل الخاصة التكاليف من أعىل االجتماعية التكاليف تكون «خاصة».
اإلنتاج يولِّد حينما العكس ويحدث البيئة. عىل ضارة تأثريات إحداث يف اإلنتاج يتسبب
يه يسمِّ ما عىل مألوفان مثاالن هذان االقتصاد. مجاالت كل التكنولوجيا وتعم قيِّمة معرفة
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التي السلبية»، الخارجية و«التأثريات اإليجابية» الخارجية «التأثريات االقتصاد خرباء
مستوى عىل مفيد هو وما الخاص املستوى عىل مفيد هو ما بني يفصل ا حدٍّ تعنيِّ

املجتمع.
من وغريها املساواة املجتمع يقدِّر حينما كذلك الفاصلة الحدود هذه مثل وتظهر
توزيع من نصيبًا االجتماعية الفئات أقل أفراد بشأن نهتم فحينما االجتماعية؛ االعتبارات
االجتماعية التكاليف تكون مبارشة)، زيادًة دخولهم زيادة يف صعوبة (ونجد الدخل
أخذنا وإذا الخاصة. التكاليف من أقل املحتاجني األفراد من غريهم أو الفقراء لتشغيل
فسنالحظ السابق، الفصل يف ذكرناها التي األهلية الحرب ُقبيل املتحدة الواليات حالة مثًال
التصدير مزارع يف الجنوب واليات يف العبيد مالكو تكبَّدها التي النفقات أن بالغ بوضوح
باعتبارها العبودية عىل ترتبت التي الفادحة االجتماعية التكاليف تربِّر لم لهم؛ اململوكة

وسياسيٍّا. اجتماعيٍّا نظاًما
تتطلبه ملا وفًقا الدولية املعامالت يف املستغلة املوارد تقييم يجب االقتصاديني: بلغة
السائدة. السوق ألسعار وفًقا وليس البديلة» االجتماعية الفرص «تكاليف من فعليٍّا
التكاليف كل حساباتها يف األسواق تدرج حينما إال تتماثالن ال هاتان الحساب وطريقتا
االجتماعية األهداف تهمل وال جانبًا، الدخل توزيع اعتبارات تنحية ويتسنَّى االجتماعية،
الذين والطلبة الطريقتان. تتماثل ال الثالثة املتطلبات هذه وبدون األخرى، والسياسية
واسعة ملجموعة فنتيجًة حق؛ عىل كانوا البطالة مسألة أغفل مارتن أن من قلًقا أبَدْوا
الحرة التجارة تفقد قد — املرحلية البطالة حالة كثريًا تتجاوز — الظروف من النطاق

الصحيح. النحو عىل تأثرياتها كافة تقييم بمجرد جاذبيتها
عىل نتدخل ال أننا إىل أملح حينما صواب عىل مارتن يكن لم ذلك، عىل عالوًة
العلمي التقدم إىل تؤدي بعينها سبل عىل نعرتض أحيانًا فنحن التكنولوجيا. يف اإلطالق
سبيل عىل البرشي واالستنساخ البرش عىل التجارب من معينة كأنواع — والتكنولوجي
التكنولوجيا مثل املجاالت فبعض الراسخة؛ ومعتقداتنا قيمنا مع تتعارض ألنها — املثال
والعقاقري البلدان، معظم يف صارمة لقيود يخضع يزال ال الوراثية والهندسة النووية
وتُطرح القبول تحوز كي وصارمة األمد طويلة اختبار بعملية تمر أن بد ال الجديدة
الزراعية؛ باملمارسات تتعلق محددة لقيود تخضع وراثيٍّا املعدلة واملحاصيل للمستهلكني،
كصناعة املتطورة الصناعات من كثري يف املستخدمة والتقنيات باألساس. بها ُسمح إن هذا
تتعلق ألسباب كثرية لضوابط األخرى هي تخضع بُعد عن واالتصاالت والطاقة السيارات
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عليها. املستهلكني جانب من كبري إقبال لضمان أو البيئي، واألثر والسالمة بالصحة
والوسائد األمان وأحزمة باالنبعاثات املتعلقة القانونية املتطلبات كانت املثال، سبيل فعىل
السيارات. صناعة مجال يف التكنولوجي التغري عىل املؤثرة الرئيسية العوامل من الهوائية
تؤدي بأنها يقني عىل ألننا والتطوير؛ البحث من عديدة أشكاًال ندعم نحن املقابل يف
املؤقت االحتكار الحكومات فتجيز بُرمته. االقتصاد مجال يف للمعرفة إيجابي انتشار إىل
ومختربات الجامعات ل تموِّ وهي االبتكار. عىل للتشجيع وذلك االخرتاع، براءات صورة يف
فهي التكنولوجي؛ التطور اتجاه عىل للتأثري الالزمة التدابري اتخاذ إىل وتعمد البحث،
يكون ال وهكذا غريها؛ من أكثر بالبيئة) ترض ال (التي الخرضاء التقنيات تدعم مثًال

أبًدا.10 للتكنولوجيا الغارب عىل مرتوًكا الحبل
املفكرين من تبعه وَمن مارتن هنري استخدمه الذي التشبيه أن أرى وأخريًا،
تدع أن ينبغي ال لكن التكنولوجي. التطور فعًال تشبه الحرة فالتجارة نافًعا؛ كان
التغري عملية يف السافر لنا تدخُّ من ما أمًرا نتعلم أن ينبغي بل تخدعك، الكالم فصاحة
مجرد لكان حد، أقىص إىل الربح بزيادة إال يهتم ال االقتصاد علم كان فلو التكنولوجي؛
أخرى طرق لديه واملجتمع «اجتماعي»، نظام االقتصاد علم إن األعمال. إلدارة آخر اسم

السوق. أسعار بخالف التكاليف لحساب
نوع وما التجارية؟ السياسة تطبيق إىل بالنسبة تحديًدا هذا يعنيه الذي ما لكن
املطلقة، الحمائية إىل االنزالق من أنفسنا نمنع وكيف نطبقها؟ أن ينبغي التي القوانني
ْوا تصدَّ الذين الصناعية، الثورة أثناء لود ند لتابعي معارصين مكافئني إىل ل التحوُّ ومن
هذه إلجابة املميكنة؟ األنوال ودمروا النسيج، صناعة مجال يف الحديثة التقنيات النتشار

للتجارة. االجتماعية العواقب لفهم البحث من مزيد إىل نحتاج األسئلة،

الدخل وتوزيع التجارة (4)

بل ريكاردو، أو سميث أو مارتن من التجارة مكاسب يتعلمون ال الجامعيني الطلبة إن
األستاذ يرسم إذ االقتصاد؛ علم يف تمهيدي درايس كتاب أي نواة يشكل بياني رسم من
وجود حالة يف السوق أسعار اتجاه إىل ويشري والطلب، العرض عن يُعربان منحنينَي
التعريفة، إلغاء من االقتصاد سيستفيد مًدى أي إىل يسأل ثم وجودها، عدم أو التعريفة
ونقصانه الدخل بزيادة املجتمع يف مختلفة فئات تأثُّر تمثل مساحات بعنايٍة يظلل ثم
محليٍّا، املتنافسني باملنتجني تلحق التي الخسارة عن تُعرب «أ» مساحة التايل: النحو عىل
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تُعرب «ج» ومساحة املحليني، املستهلكني عىل تعود التي املكاسب عن تُعرب «ب» ومساحة
الربح «صايف» كم يسأل: ثم التعريفات. عائدات من حصيلتها من الحكومة تخرسه عما
ها ثم املناسبة، بالطريقة املساحات هذه كل ويطرح فيجمع االقتصاد؟ عىل يعود الذي
التجارة من االقتصاد عىل تعود التي املكاسب يمثِّالن مثلثنَي أمام أنفسنا نجد أوالء نحن
تُعترب السبب ولهذا التعريفة. فرض عىل مرتتبة باهظة» «خسارة من يعادلها ما أو —

إلغائها. حالة يف نربحه ما مدى يتبني وهكذا سيئة؛ فكرة التعريفات
رشحت كلما خاصة بمتعة أشعر أيًضا أنني أعرتف أن بد وال بارع، رشح هذا
إلرباك حاجة ال طبًعا القطيع. إىل لالنضمام املبتدئ استدراج متعة االتجاهات؛ هذه
اللذين والطلب العرض منحنيَي أن إىل لهم نشري بأن النقطة هذه عند الطالب عقول
جدوَيل إن املناسبنَي. املنحنينَي هما بالرضورة ليسا األرباح «صايف» لحساب استخدمناهما
للمستهلكني الحدية»، و«التكلفة للدفع» «االستعداد التوايل: عىل يمثالن والطلب العرض
االجتماعي التقديَرين بني فارق يوجد حينما لكن بعينه. السوق هذا يف األفراد واملنتجني
يكون الذي القدر إىل إلرشادنا جيًدا دليًال الجدوَلني هذين من أيٌّ يكون ال والخاص،
يف حتى ذلك، ومع املجتمع. يتجشمها التي التكاليف إىل أو لدفعه استعداد عىل املجتمع

مهمتان. نقطتان السبورة عىل الرشح من تتضح الفارق هذا غياب
تتسبب فحينما التجارة. من لألرباح اآلخر الوجه هي الدخل توزيع إعادة أن األوىل:
لحصاد حدوثه من بد ال أمر وهذا — أخرى أنشطة ع وتوسُّ أنشطة انكماش يف التجارة
بالقطاعات االقتصادي دخلها يرتبط التي الفئات حتًما تترضر — التجارة أرباح كامل
املالبس إنتاج مجال يف ماهًرا كنُت إذا فمثًال مؤقتة. الخسائر هذه تكون وال املنكمشة.
بال عاطًال البقاء تجنُّب يف نجحُت إذا حتى دخيل يف دائًما انخفاًضا فسأعاني تحديًدا،
هذه مثل أن إىل املتحدة الواليات يف التقديرات وتشري أؤديه. آخر عمًال ووجدُت عمل
ترسيحه قبل الفرد يتقاضاه كان الذي األجر من و٢٥٪ ٨ بني ترتاوح الدخل يف الخسائر
أوضاعه تغريُّ جرَّاء مؤقتًا الفرد يتكبدها تكاليف أي أن عىل عالوًة األصيل.11 عمله من
— اعتاده الذي املستوى دون إىل دخله يف انخفاًضا أو مرحليًة بطالًة معاناته مثل —

الخسائر. هذه إىل تُضاف
التجارة؛ مسألة حول العام النقاش يف شائع فهم سوء يكمن تحديًدا السياق هذا يف
املدى عىل يترضرون قد األشخاص بعض بأن يسلِّمون ما غالبًا التجارة حرية فمؤيدو
األقل) عىل الناس معظم (أو الجميع أحوال أن يؤكدون يفتئون ال لكنهم القصري،
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ذلك، حدوث يضمن االقتصاد علم يف يشء من ما الواقع يف البعيد. املدى عىل ستتحسن
وولفجانج آراء من ُمستًقى شهري استنتاج َة وثَمَّ العكس. يفرتض منه كبريًا قدًرا إن بل
التجارة حرية جرَّاء ستعاني حتًما الفئات بعض أن يؤكد صامويلسون وبول ستولرب
املترضرين أغلب يكون املتحدة كالواليات غني بلد ويف الدخل.12 يف األمد طويلة خسائر
من ظالًال يُلقي وهذا مثًال.13 الثانوية املدرسة من كاملترسبني املهرة غري العمال من
نحدد أن يمكن كيف تماًما الواضح غري من ألن التجارة»؛ «مكاسب مفهوم عىل الريبة
اآلخر. بعضهم ويخرس أفراده بعض يكسب حينما ا حقٍّ ن يتحسَّ «كله» البلد كان إذا ما
الدراسية الكتب يف موجودة تكون ال املستمرة التوزيعية اآلثار هذه أن ذلك إىل أضف
نماذج من واسعة تشكيلة تشمل التجارة يف اقتصادي خبري أي فأدوات فحسب؛ املبسطة
الوطيس حامَي رصاًعا التجارة تولِّد النماذج هذه معظم ويف واملتطورة، املعقدة التجارة
كانت ملا املناهج: هذه جميع فيه تشرتك جوهريٍّا حْدًسا َة ثَمَّ لكنَّ الدخل.14 توزيع عىل
القطاعات يف التوسع إىل وتؤدِّي بالكفاءة، تتعلق مكاسب تولِّد االقتصاد هيكلة إعادة
الوسيلة هي الدخل توزيع إعادة تكون ما فغالبًا غريها، يف واالنكماش النسبية امليزة ذات
جمة فوائد لها أن يزعمون الذين التجارة ومؤيدو التجارة. مكاسب لبلوغ الرضورية
مضطرون أو التجارة، تعمل كيف ا حقٍّ يفهمون ال أنهم إما ملموسة غري توزيعية وآثاًرا
ربح ال ذلك: من أبسط الحقيقة بينما حججهم، تماسك دعم أجل من الحقائق أعناق ِليلِّ

ألم. دون من
سابقتها، من وضوًحا أقل الدرايس الصف يف الرشح من تتضح التي الثانية والنقطة
غريهم من أكثَر املتيقظني الطالب لكن تفاصيلها. يف الخوض إىل األستاذ يميل ال وغالبًا
إعادٍة من يحدث بما قورنت ما إذا للغاية هزيلة تبدو التجارة مكاسب أن يالحظون
بعضهم وخسارة الناس بعض مكسب عن فقط يسفر ال التعريفة فإلغاء الدخل؛ لتوزيع
يف ينزح الدخل توزيع إعادة يف طوفان من يحدث ما أن ذلك إىل يضاف بل اآلخر،
تخضع حينما التجارية للسياسة عامة نتيجة وهذه تحققت. التي األرباح «صايفَ» طريقه

الواقعية. للظروف
الفعالية إىل التوزيع إعادة مكاسب نسبة مرة ذات حسبُت النقطة، هذه لتوضيح
التجارة مسألة نتناول حينما االقتصاد خرباء يطرحها التي القياسية لالفرتاضات وفًقا
إعادة إىل دفعتني بدرجٍة ا حقٍّ الضخامة بالغة ا؛ جدٍّ كبرية الناتجة األرقام كانت الحرة.15
يف املثال، سبيل عىل الحساب. أُخطئ لم أنني من أتأكد كي مرات عدة النسبة حساب
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التحوُّل سيُسفر ،٪٥ عن التعريفات معدل يقل حيث املتحدة، الواليات كاقتصاد اقتصاٍد
الفئات بني الدخل من دوالًرا ٥٠ من أكثر توزيع إعادة عن الكاملة الحرة التجارة إىل
األرباح «صايف» أو الفعلية املكاسب من واحد دوالر مقدارها زيادة كل مقابل املختلفة
إننا رسيًعا: عليها بعينيك مررت قد كنت إذا ثانيًة األخرية العبارة اقرأ رجاءً املحققة!16
األرباح، إجمايل من واحد دوالر كل مقابل التوزيع إعادة من دوالًرا ٥٠ عن هنا نتحدث
لنتسبب دخله، عىل زيادة دوالًرا ٥١ الناس من «س» منحنا أننا لو يحدث ما يشبه وهذا

واحدة! دفعة دوالًرا ٥٠ بمقدار الناس من «ص» إفقار يف
الضخامة بالغَة الفعالية إىل التوزيع إعادة مكاسب نسبة كْون وراء الرئييس والسبب
تبلغ التعريفات كانت ولو املعارصة. اقتصاداتنا يف بالفعل للغاية قليلة التعريفات أن هو
األخرية، الحالة هذه يف حتى لكن 17.٪٦ قاربت حسبتها التي النسبة لكانت ،٪٤٠ مثًال
نقبل أن املرجح غري من وطبًعا ا. جدٍّ كبرية «ص» إىل «س» من التوزيع إعادة ستكون
دون من األخرى السياسة مجاالت من أيٍّ يف الدخل توزيع إعادة من املفرط القدر بهذا
عدالة عن مفاهيمنا مع تتماىش العملية أن يف الثقة من بيشء األقل، عىل نحظى، أن

التوزيع.
َمن مثًال: املزيد. معرفة يف معظمنا يرغب قد كهذه مواقف أمام أنفسنا نجد وحينما
أغنى أم «س» من أفقر «ص» وهل التغيري؟ هذا إلحداث فعال وماذا «ص» وَمن «س»
وأرستَيهما؟ الرُجلني عىل تنفيذه املقرتح الترصف يؤثر أن يمكن وكيف قدر؟ وبأي منه،
االجتماعي الضمان برامج من وغريها األمان شبكات إىل الوصول بحق يتمتع «ص» وهل
عن التغيري يسفر لن األسئلة هذه إجابات ضوء يف تعويضات؟ توفر التي الحكومية
أي عىل مستحق غري أو كسول أو غني، «ص» أن تبنيَّ فإذا الحاالت. بعض يف انزعاج
فمن الخسارة، عن تسفر التي الحمقاء القرارات عن كاملة مسئولية ومسئول نحو،
األمور هذه من أيٌّ يكن لم إذا ماذا لكن التغيري. إىل الرَِّضا بعني ننظر أن املرجح

أخالقي؟ غري الكثريون يعتربه نحٍو عىل ترصف قد «س» وكان صحيًحا،
تُسفر التي الكربى التوزيعية التغيريات نتناول حينما نفسها األسئلة نطرح أن بد ال
للغاية قليلة املكاسب ستكون هل األهمية: بالَغي آخرين سؤالني َة ثَمَّ لكنَّ التجارة. عنها
غريها أو الدخل، املحدودة الفئات تتكبدها أن يُحتمل التي بالخسائر قورنت ما إذا
الحكومية؟ األمان شبكات من كافية برعاية تحظى ال ربما التي املحرومة الفئات من
تخل أن شأنها من إجراءات اتخاذ البالد داخل تطبيقها حال التجارة ستتضمن وهل
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عمالة تشغيل مثل االجتماعي، بالعقد أو واسع نطاق عىل عليها املتعاَرف السلوك بقواعد
إذا بالبيئة؟ ترض ممارسات إىل اللجوء أو العمال، حقوق نطاق تضييق أو األطفال،
طبيعي. أمر وهذا شك، محل التجارة رشعية فستكون بنعم، السؤالني هذين إجابة كانت
يُسفر قد الذي األمر الصحيح؛ الترصف مسار حول عام نقاش إىل حاجة هناك وستكون

التجارة. يف التدخل قلة، ال زيادة، عن األحيان بعض يف
ضخامة عن الناجمة االجتماعية التغيريات تقييم بكيفية املتعلقة االعتبارات هذه إن
تشبيه يجعل الذي السبب نتبنيَّ كي الضوء من مزيًدا لنا تُلقي التوزيعية التأثريات
كثريًا إننا الحرة. التجارة مصلحة يف محكمة حجة يقدم ال التكنولوجي بالتطور التجارة
تلعب ورشكات مبتكرين أشخاص جهود عن ناجم جديدة تكنولوجيا ظهور أن نعتقد ما
بمنتج «د» الرشكة عىل «ج» الرشكة تفوَّقت إذا لكن القوانني. من عامة مجموعة ظل يف
والتطوير»، «البحث عىل أكرب مبلًغا أنفقت «ج» الرشكة ألن فهذا جديدة، عملية أو جديد
«د» الرشكة ألن وليس وحسب، الحظ حالفها أو أفضل، عمل اسرتاتيجية انتهجت أو
يساهم االفرتاض هذا صحة عىل اإلرصار إن تكلفة. أكثر مختلفة قوانني بمجموعة مقيدة
بأن — تماًما يُلِغه لم إن — قلقنا يقلل ألنه التكنولوجي؛ التطور ملصلحة انحيازنا يف

الخارس. الالعب جهة ميًال أكثر كانت امللعب أرضية
تنافسية بميزة تحظى أن البالد خارج الرشكات تستطيع مختلفة. الحرة التجارة
أيًضا بل رخصسعرها)، ثَمَّ (ومن العمالة لوفرة نتيجة أو إنتاجية، أكثر ألنها فقط ليس
بمستًوى للقبول يُضطرون فهم الجماعية؛ املفاوضات يف املشاركة من عمالها تمنع ألنها
مهمة طريقة وهذه حكوماتهم. من دعًما يتلَقْون أو والسالمة، الصحة معايري من أدنى
وخالفات معارضة خلق عىل البلدان بني املؤسسية التدابري يف االختالفات بها تعمل أخرى

الدولية. التجارة يف
بالفئات ترض الحديثة التقنيات لتطبيق السلبية التأثريات أن اآلخر االختالف
لم إن الناس، معظم أحوال أن يؤكِّد أن للمرء يتسنَّى بحيث الوقت، بمرور املختلفة
بظهور عمله يخرس الشموع صانع أن صحيح الطويل. املدى عىل تتحسن جميًعا، يكونوا
لكن السيارات، صناعة بظهور نفسه املصري يَلقى العربات صانع وأن الكهربي املصباح
األخرى، التطورات كل إىل التطورين هذين أِضْف اآلخر. التطور من يستفيد منهما كالٍّ
عىل األمر. نهاية يف تتحسن الجميع أحوال أن وستكتشف الزمن، عرب لترتاكم واتركها
شخًصا كنت فإذا وتكراًرا، مراًرا أنفسهم األشخاص عىل التجارة تؤثر ذلك، من النقيض

80



الحرة؟ التجارة تأييد أسباب الجميع يفهم ال ملاذا

والنشاط، املرونة من يلزم بما تتمتع وال التعليم، من كافيًا قسًطا تنْل ولم املهارة، محدود
أن الحالة هذه يف كثريًا األصعب ومن حياتك. طوال عليك وباًال الدولية التجارة فستُشكِّل

األمر. نهاية يف ستتحسن األحوال إن املرء يقول
ستثار التجارة، سبيل تعرتض التي الحواجز مستوى انخفاض حال يف وأخريًا،
يقيِّد لن فهو توزيع، إعادة إىل يؤدِّي التكنولوجي التغري كان لو حتى إذ أخرى؛ قضية
الثورة منذ البرشي االقتصادي للتطور مصدًرا التكنولوجيا كانت لقد بنفسه. نفسه
املقابل، يف املستقبل. يف كذلك تظل لن أنها يف نشك أن إىل يدفعنا سبب من وما الصناعية،
العائدات تقليل عىل التجارة عىل املفروضة القيود إزالة جراء تتحقق التي املكاسب تعمل
أكثر التضخم يف ترشع التوزيعية التأثريات ألن فأكثر؛ أكثر حرية التجارة اكتسبت كلما
الواليات مكاسب «إجمايل» أن إىل مؤخًرا أُجريت التي التقديرات معظم وتشري فأكثر.
إجمايل من (٪٠٫١) ٪١ من الُعرش يبلغ التجارة حرية إىل العاملي التحرك من املتحدة
ستستفيد بالتصدير املرتبطة املصالح بعض أن يف شك ال األمريكي.18 املحيل الناتج
نحٍو عىل نسبيٍّا كبرية أيًضا ستكون بآخرين ستلحق التي الخسائر لكن كربى؛ استفادة
وتبدو الفعالية. إىل التوزيع إعادة نسبة ساءت االقتصاد، انفتاح زاد وكلما ملحوظ.
تكون حينما االختالف شديدة واملجتمع السياسة صعيَدي عىل الفائدة إىل التكلفة نسبة
حرية يف املفرط التمادَي أن التجارة اقتصاد علم صميم ومن .٪٥٠ من بدًال ٪٥ التعريفة
عام ومكسب األفراد من كبري عدد ترسيح إىل يؤدِّي ألنه الصعوبة؛ منتهى يف أمر التجارة
التكنولوجي. التطور حالة يف النحو هذا عىل نفسها تستنفد مماثلة آللية وجود وال هزيل.
بالتطور التجارة وتشبيههم االقتصاد خرباء يرسمها التي املثلثات فإن ثَمَّ ومن
بالعدالة االهتمام أن صحيح له. نهاية ال لحديث بدء نقطة إال تشكِّل ال التكنولوجي
لتحقيق الداعمة الحجة ضحالة؟) تراها (أم بساطة من تعقد قد اإلنصاف تحقيق وتدابري
تكون ما غالبًا التجارة أن يف السبب فهم عىل تساعدنا أنها غري التجارة، من املكاسب
أو الذاتية املصالح ضيق إىل فقط تُعزى ال التجارة حرية ومقاومة للغاية. جدلية مسألة

دائًما. ليس األقل عىل الجهل،
الحمائية بني التمييز عىل أيًضا يساعدنا األوسع املنظور هذا أن ذلك من واألهم
حرية لدعم محكمة حجة وأي التجارة. لحرية واملربرة املرشوعة واملعارضة الرصفة
أن وهما: أال السابقتني، العقبتني من األقل عىل واحدة تجتاز أن يجب التجارة
تُحدثه بما قورنت ما إذا صغرية دائًما تظل التجارة حرية من االقتصادية املكاسب
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السائدة باملعايري تخل ممارسات تستتبع أن يجب التجارة وأن توزيعية، «تكاليف» من
بصايف تعود التي التوزيع إعادة عمليات تنجح فقد الوطن. داخل االجتماعي والعقد
أما القبول، نيل يف األعمال ملمارسة عليها املتعاَرف األساليب تخرق وال ضخم مكاسب
ألننا املبدأين؛ هذين تذكر البحث. من مزيًدا فتتطلب االمتحانني هذين يف ترُسب التي تلك

العاملي. االقتصادي النظام إلصالح بناء كَلِبنَتَي نستخدمهما سوف

االقتصاد خرباء به يخربك لن ما (5)

هاتفيٍّا يتصل أن ييل: كما وهي صحفي، مراسل أي يجريَها أن آمل مثرية تجربة إليكم
ما حول رأيها عن الخبرية يسأل ثم صحفي، أنه عىل نفسه ويقدم االقتصاد، يف بخبرية
بدرجة نتوقع أن نستطيع جيدة. فكرة «ص» أو «س» البلد مع التجارة حرية كانت إذا
تردد: بال الخبرية سرتد إذ الصحفي؛ عليه سيحصل الذي الرد نوعية التأكيد من كافية
أنهم إما يعارضونها «والذين قائلة: تردف وقد رائعة.» فكرة التجارة حرية إن «حسنًا،
بعينها ضغط لجماعات األنانية املصالح يمثلون أنهم أو النسبية، امليزة مبدأ يدركون ال

العمالية).» (كالنقابات
طالب عادة يرتديها التي كتلك مجعدة رسمية غري مالبس نفسه الصحفي لريتِد ثم
أيٍّ يف الدولية التجارة نظرية عن املتقدمة الدراسية الحلقات إحدى إىل وليدخل االقتصاد،
االقتصاد: خبرية أستاذتنا عىل نفسه السؤال يطرح ثم الدولة، يف املرموقة الجامعات من
أيًضا. املرة هذه وقاطعة رسيعة السؤال إجابة تأتَي أن أشك جيدة؟ التجارة حرية هل
«ماذا متسائلة: ترد وقد وارتباك. تردد السؤال هذا جراء األستاذة سيعرتي األرجح عىل
(الطالب)، الصحفي عىل الحرية أمارات بدت وإذا ملن؟» «جيدة «جيدة»؟» بكلمة تعني
نماذج من لدينا ما معظم يف أن املادة هذه يف الحًقا سنرى «كما قائلة: فسرتدف
اآلخر.» بعضها أحوال وتَردِّي الفئات بعض أحوال ن تحسُّ إىل التجارة حرية تؤدِّي
ظل يف «لكن موضحة: فستستطرد األمل، خيبة تحمل بنظرات الترصيح هذا قوبل وإذا
وتعويض املستفيدين عىل رضائب فرض نستطيع أننا افرتاض وعىل الظروف، بعض

الجميع.» رفاهية زيادة إىل التجارة حرية زيادة تؤدي «قد» املترضرين،
وستستأنف املوضوع. يف للحديث تأهبًا اإلحماء عملية بدأت قد األستاذة تكون وهكذا
سؤاًال االمتحان يتضمن أن ويمكن الظروف»، بعض ظل «يف قلت كيف «الحظوا قائلة:
ذكرها عىل نأتي حاملا جيًدا تنتبهوا أن أرجو لذا الظروف؛ هذه ذكر منكم يطلب

بالتفصيل.»
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فلن الدكتوراه، درجة عىل حاصًال اقتصاد خبري تصبح أن حياتك حلم يكن لم إذا
أن يجب ذلك، ومع تهمك). معلومات يمنحك (أو يرسك ما الحًقا ستسمعه ما لك يقدم
شكل إليكم للغاية. صغري بخط برمتها سأعرضها لذا تفصيليٍّا؛ األستاذة إجابة أذكر

األستاذة: سترسدها التي املسبقة الرشوط قائمة

التجاريني، والرشكاء السلع كافة يشمل كامًال، االسترياد تحرير يكون أن بد ال
الحسبان يف يأخذ أن بد ال الواردات عىل املفروضة القيود من الحد فإن وإال،
املحظور السلع استبدال بإمكانية يتعلق فيما التعقيد الشديد املحتمل الهيكل
تلبَي أن الواقع يف املرجح غري من (لذا، نقصانها؛ عن والتعويض استريادها
ويجب الرشط.) هذا أكثر أو تجاري رشيك مع منشودة تجارية اتفاقية أي
التي التجارية القيود باستثناء عيوب أي من الجزئي االقتصاد سوق تخلَو أن
أفضل ثاني تكون أال فيجب العيوب، بعض تتضمن كانت إذا أما ذكرناها،
الوطني االقتصاد يكون أن ويجب السلبية. شديدة ذلك عىل املرتتبة املعامالت
التحرير يتسبب أال فيجب ذلك، يحدث لم إذا أما العاملية، األسواق يف «صغريًا»
يعمل أن ويجب املثىل». «التعريفة من الخطأ للجانب االقتصاد تعريض يف
لدى يكون أن فيجب هذا، يحدث لم وإذا املنشودة، طاقته بكامل االقتصاد
املجتمع يذهب أال وينبغي الطلب. إلدارة فعالة وسائل واملالية النقدية الهيئتني
مرغوبة، غري التحرير عن الناجمة الدخل توزيع إعادة آثار أن إىل عام بوجٍه
عىل معتمدة تعويضية ضمان أنظمة توضع أن فيجب كذلك، كانت إذا أما
املايل الرصيد يعانَي أال ويجب الحد. عن زائًدا عبئًا تشكِّل ال رضائب فرض
بديلة أساليب هناك تكون أن فيجب هذا، حدث إذا أما عكسية، تأثريات أي من
التحرير يلقى أن ويجب املالية. العائدات خسارة عن لالستعاضة ومالئمة
االقتصاديني العمالء تجعل ال بدرجة مضمونًا يكون ثَمَّ، ومن السيايس؛ الدعم

فشل. أي يتوقعون أو يخَشْون

توضح أن من للتوِّ تمكَّنت ألنها نفسها؛ عن كامٍل برًضا األستاذة تشعر اللحظة هذه يف
بسيطة، تبدو التي االقتصادية األسئلة به تتسم الذي التعقيد مدى فقط ليس لطلبتها
املناسب الوصف هو هذا كان (إن الضوء االقتصاد علم يُلقَي أن يمكن كيف أيًضا بل

اإلجابات. عىل السابقة!) للرطانة
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األقل عىل لكنه الكالم، هذا أكثر فهم من تمكَّن قد (الطالب) الصحفي يكون لن
السابقة الرشوط هذه أن فرضنا إذا «حسنًا، فيسأل: األمل يحدوه وقد إجابة. عىل حصل
أداء تحسني إىل التجارة حرية زيادة تؤدَي أن نضمن أن نستطيع فهل توافرت، قد
يشء أي ذكر َمن ال! «أوه، ذلك: عىل األستاذة سرتد نموه؟» نسبة وارتفاع اقتصادنا
الدخل إجمايل «مستوى» لزيادة الالزمة املتطلبات هو فقط ذكره ورد ما إن النمو؟ عن
تقدم وربما ا.» جدٍّ بكثري أصعب أمر فذلك تحديًدا النمو عن الحديث أما الحقيقي.

اعتداد: ابتسامة تملؤه بوجٍه التايلَ التفسري

وانخفاًضا املنشأ خارجي تكنولوجيٍّا تغريًا تتضمن التي القياسية نماذجنا يف
للنمو الجديد الكالسيكي (كالنموذج للتكرار القابلة اإلنتاج عوامل مكاسب يف
االستقرار) (حالة األمد الطويلة النسبة عىل تأثريًا التجارة تقييد يُحدث ال مثًال)،
تكون قد لكن العيوب. من السوق تخُل لم لو حتى يحدث وهذا الناتج. لنمو
التأثريات (هذه االستقرار. حالة إىل االنتقال أثناء النمو عىل تأثريات هناك
الطويل املستوى تأثُّر لكيفية وفًقا سلبية تكون وقد إيجابية تكون قد املرحلية
عن ناجًما داخليٍّا نموٍّا تتضمن التي النماذج ويف التجارة.) بتقييد لإلنتاج األمد
باملحاولة التعلم عن أو للتكرار، القابلة اإلنتاج عوامل مكاسب انخفاض عدم
تقييد تراُجع يؤدَي أن يفرتض الداخيل، التكنولوجي التغري أشكال من وغريه
قد لكن ككل. العاملي االقتصاد مستوى عىل اإلنتاج نمو يف االزدهار إىل التجارة
مدى عىل تتوقف بدرجة النمو، يف انخفاًضا البلدان من فرعية مجموعة تعاني
تكنولوجي. تطور ومستويات طبيعية ثروات من مبدئيٍّا به تتمتع كانت ما
األنشطة إىل املوارد تجتذب النسبية امليزة قوى كانت إذا ما عىل يتوقف األمر

عنها. تبتعد أو التنموية، والقطاعات

مد يف منها رغبًة تضيف قد الطالب، وجه عىل سيظهر الذي التعبري األستاذة ترى حاملا
هذه كل لنناقش الدوام ساعات خالل مكتبي إىل تأتَي أن ينبغي أنك «أعتقد املساعدة: يد

األمور.»
لكن أعاله، صغري بخط املطبوعتني الفقرتني تقرأ ألن القارئ عزيزي بحاجة لست
اإلجابة عن االختالف تمام مختلفة الدراسية الحلقة يف اإلجابة أن استنتجت قد كنت إذا
إىل التجارة لفوائد والقاطع املبارش التأكيد ل تحوَّ فقد تماًما؛ حقٍّ عىل فأنت الهاتف، عرب
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طواعية األستاذة تقدمها التي املعرفة لكن و«إذا». «لكن» أشكال بكل ميلء ق منمَّ كالم
الحديث عند ما نحٍو عىل بالغة خطورة تشكل املستوى رفيعي لطلبتها الكربياء من بكثري
«يَُرشد» أن خشية الدرس غرفة مقومات عن التغايض يجب حيث العادي؛ الجمهور إىل

الجمهور.
— قط يحدث لم البحث، يف عميل وطوال االتصال. هذا انقطاع خشيت لطاملا
خط انقطاع عدم عىل الحرص إزاء الضغط أو بالضيق شعرت أن — قط تقريبًا حسنًا،
الحر تفكريهم لقاء يكاَفئون األكاديميني االقتصاد خرباء إن اآلخرين. وبني بيني االتصال
جديدة حجج وصياغة األسواق، انهيار طرق مختِلف اكتشاف يتضمن وذلك وإبداعهم،
لكن األحوال.19 تحسن إىل يؤدَي أن شأنه من االقتصاد يف الحكومة ل تدخُّ أن عىل للتدليل
أليٍّ تتعرض أن املرجح غري فمن الدكتوراه، درجة عىل حاصًال نفسك أنت تكن لم ما
االقتصاد خرباء إىل دائًما اللجوء يمكن العام، املستوى عىل لكن والتنوع. الثراء هذا من

التجارة. حرية ِباسم املكررة نفسها اإلشادة كلمات لرتديد
به، يعظون وما للطلبة يُدرِّسونه ما بني الهوة االقتصاد خرباء يكتشف وحينما

تسمعه: أن يمكن بما كاملة قائمة وإليك الواهية. الحجج من عدد إىل يَلجئون

الناس، معظم أحوال ن تحسُّ إىل الطويل املدى عىل التجارة حرية ستؤدي عمليٍّا (١)
التكنولوجي. التطور يفعل كما تماًما

هذه مع للتعامل أسلوب فأفضل أزمات، حدوث يف التجارة تسببت إذا حتى (٢)
التجارة. عىل القيود فرض خالل من ال أخرى سياسات تطبيق خالل من يكون األزمات
وبذلك خسائرهم؛ عن تعويضهم املمكن فمن الناس، بعض خرس إذا حتى (٣)

الجميع. أحوال تتحسن
وتتعلق أيًضا أخالقية فهي اقتصادية؛ مسألة مجرد التجارة حرية حالة ليست (٤)

معه. أعمال صفقات إجراء يرغبون من اختيار يف الناس بحرية
نقدِّم أن هي مهمتنا فإن لذا يكفي؛ بما سائدة الحرة للتجارة املناهضة األفكار (٥)

األخرى. النظر وجهة للناس
الخاصة. ألغراضهم التجارة محاذير باستغالل الحمائية مبدأ دعاة سيسارع (٦)
الناس. إرباك إىل تؤدِّي سوف الدقيقة والتفاصيل املعلومات أن ذلك إىل أِضْف (٧)

يراعى الذي الدقة مستوى من تقرتب بدرجة سديدة تبدو الحجج هذه من حجة ال لكن
استثنائي. نحٍو عىل مقنعة وال للتجارة، القياسية النظريات رشح يف
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االقتصاد خرباء عىل فاندربيلت، بجامعة االقتصاد عالم دريسكل، روبرت عاب وقد
عرض الحرة»، التجارة حجة «تحليل عنوان حمل له رائع عمٍل يف الواهية الحجج هذه
التي املقاالت وأشهر االقتصاد علم كتب أهم من املستمدة األمثلة من مطولة قائمة فيه
دون للدولة» «مصلحة التجارة حرية أن تكلُّف دون من االقتصاد خرباء فيها يستنتج
دريسكل يقول ذلك. عليها ينطوي التي والفلسفية األخالقية املصاعب كافة حوا يوضِّ أن
حل إىل توصلوا «قد ما، بطريقٍة االقتصاد، خرباء أن ترى الكتابات هذه إن ساخًرا
ذلك أعضاء بعض أن من الرغم عىل املجتمع مصلحة يف هو ما معرفة يف املتمثل التناقض
هذه يف انتقادي نحٍو عىل يفكرون عادوا «ما إنهم وقال بالفعل.»20 ترضر قد املجتمع
كتبه ما معظم وإن عليه.» يُجمعون ما لتربير هزيلة حجًجا يصوغون ثَمَّ، ومن املسألة؛
انتقاديٍّا تقديًرا أو للرباهني متوازنًا «تقييًما ليس التجارة مكاسب عن االقتصاد خرباء
من والهدف حماسية». دفاع «مرافعة إىل يكون ما أقرب هو بل واإليجابيات»، للسلبيات
ويقول واٍع.21 رأٍي تكوين من القارئ تمكِّن التي املعلومات تقديم ال اإلقناع هو ذلك
يقدموا أن ال جوانبه، جميع من األمر يعرضوا أن ينبغي االقتصاد خرباء إن دريسكل

العلمي. البحث نتاج أنها عىل التقديرية أحكامهم
التجارية السياسة عن يتحدثون عندما التحليلية االقتصاد خرباء عقول تتشوش ملاذا
علم تاج درة النسبية امليزة يعتربون أنهم إىل يُعزى هذا من جزء الواقعي؟ العالم يف
متالزمة أسميها: عما ناجم آخر وجزء شديدة. معاناة مبعث عنها والتخيل االقتصاد،
بأي املأل عىل ترصيحهم يتسبب أن من متخوفون االقتصاد فخرباء األبواب». عىل «الهمج
املستنرية باآلراء يهتمون ال الذين «الهمج» شوكة تقوية يف التجارة حرية فوائد يف شكوك
أن يف شك وال ه». املوجَّ «االقتصاد لفكر املنحازة أجنداتهم لتحقيق بالضغط بل الدقيقة،
ال االقتصاد خرباء من كثريًا أن من الرغم فعىل األيديولوجية؛ إىل يُعزى هذا من آخر جزءًا
لحرية املتحمسني إىل االنحياز أفكارهم عىل يغلب سياسيٍّا، محافظني أنفسهم يعتربون

التدخل. مبدأ دعاة إىل ال السوق
مجاالت يف يتكرر ال التجارة حرية أفضلية عىل االقتصاد خرباء يبديه الذي واإلجماع
مهمة باتجاهات األمر يتعلق حينما آراؤهم تتباين إذ االقتصادية؛ للسياسة أخرى
عىل كان فقد العوملة إىل بالنسبة أما الرضائب. أو التعليم أو كالصحة املحلية للسياسة
يُديل الكربى الجامعات من أيٍّ يف عاِلًما يجد كي جاهًدا يبحث أن قريب وقٍت حتى املرء
االقتصادية املجالت يف للنرش بحثه دريسكل عرض فحينما النموذجي. الرد يخالف بردٍّ
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دريسكل حجج أن التحرير رؤساء شعر فقد الرفض؛ من بسلسلة قوبل املتخصصة
بالطبع؛ حق عىل وكانوا أبحاثه. أو االقتصاد علم ملؤلفات األهمية من الكثري تُِضْف لم
جيًدا معروفة التجارة قضية إشكاليات بشأن تناولتُها) (والتي تناولها التي فالنقاط
كانت لو كما يخفونها االقتصاد خرباء أن املشكلة لكن االقتصادي. املهني الوسط داخل
أنهم عىل عليها العادي الجمهور إْطالع يريدون الذين أولئك إىل وينظرون قومية، أرساًرا

مارقون.
فإنهم لها، منقوص نموذج بتقديم بالعوملة اإلشادة يف االقتصاد خرباء يبالغ حينما
مصداقيتهم. من يخرسون أيًضا بل فحسب، الجمهور لتثقيف فرصة يهدرون ال بذلك
العديمة «النخبة أعضاء لدى مأجورة أبواًقا أو موالني مدافعني الناس نظر يف ويصبحون
األمر يكن لم الدولية. عملياتهم تعيق التي العراقيل إزالة إال لهم همَّ ال الذين الوطنية»
علم كان فلو األهمية؛ بالغ االقتصاد يلعبه الذي الدور يكن لم لو السوء بهذا سيبدو
العوملة، يف عانيناها التي األخطاء ملواجهة َلنا ألهَّ املنطق من جيد بقدر يطبَّق االقتصاد
يف هنا يوجِّ أن بمقدوره لكان الصائب النحو عىل يُستخدم االقتصادي التحليل كان ولو
واألسواق الدول بني أفضل توازن تحقيق إن الالزمة. اإلصالحات نحو الصحيح االتجاه
يف يتطلب بل التقليدي، االقتصاد علم جانبًا نطرح أن يعني ال — أفضل عوملة أي —
ن يلقَّ الذي النوع هو نحتاجه الذي االقتصاد وعلم االهتمام. من مزيًدا نوليَه أن الواقع
حدوده يعرف اقتصاد علم «بالخربة»، يُستقى الذي النوع ال املحارضات»، «قاعة يف
بخط املطبوعتان والفقرتان السياق. عىل يعتمد الرسالة إيصال أن ويدرك ومحاذيره
هذا بنهاية آمل للجميع. إيصاله االقتصاد خرباء عىل يتعني ما «تحديًدا» هما صغري
تتحسن وأن ممكن، االقتصاد علم من النوع هذا نرش أن يف القارئ معي يتفق أن الكتاب

االقتصاد). لخرباء نظرته ذلك يتضمن لم لو (حتى االقتصاد علم إىل نظرته
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بلد، أي داخل الدخل توزيع عىل مهمة تأثريات لها ألن للنزاع مثار التجارية السياسة إن
األمرين هذين أي لكن املختلفة. الدول يف والقوانني القيم بني صدامات إىل تؤدِّي وألنها
السياسات عن التجارية السياسة تنفصل أن املمكن من كان لو أهمية أي ليشكل كان ما
للتجارة املؤيدين االقتصاد خرباء حلم تمثل التي للتكنوقراطية، ميدانًا وتظل الوطنية
عالم يف أنفسنا نجد أن يُتوقع وال فيه؛ نحيا الذي عاملنا حال يوًما كان ما هذا لكن الحرة.
إىل يُنظر كان املركنتلية النظر وجهة من قبل، من رأينا وكما القريب. املستقبل يف كهذا
نفسها. للعملة ووجهني واحًدا شيئًا باعتبارهما السياسية والكفاءة التجارية السياسة
انفصال ظل عرش، التاسع القرن خالل االقتصادية الليربالية ازدهار أوج يف حتى بل
حينما الظهور الحمائية عاودت ما ورسعان محدوًدا، التجارية السياسة عن السياسة
خالل التسييس من مزيًدا التجارية السياسة وشهدت الزراعية. السلع أسعار انهارت
أسباب إزالة عن الحكومات عجز وكان العامليتني. الحربني بني فصلت التي السنوات
املفتوح االقتصاد ظل يف والفالحني والعمال األعمال أصحاب جانب من املحلية الشكاوى

الكبري». «الكساد حدوث إىل أدَّت التي العوامل أحد
وهاري كينز مينارد جون كان أوزارها، تضع الثانية العاملية الحرب كانت وبينما
االقتصاد استعادة يمكن كان كيف إذ املستحيل؛ لبلوغ وسائل عن يبحثان وايت ديكسرت
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اإلنجليزي، النبيل كينز، كان املحلية؟ للسياسات فيه السيادة باتت عالم يف املفتوح العاملي
فطنًا معلًقا وكونه جيله، أبناء بني االقتصاد خرباء أبرز لكونه املرموقة مكانته بلغ قد
األمريكية الخزانة وزارة يف رسميٍّا مسئوًال وايت وكان عرصه. يف ورجالها السياسة عىل
الدولة عن رسية معلومات ب رسَّ قد كان أنه الحق وقت يف واكتُِشف كبري، بإعجاب يحظى
عازًما الرجلني كال كان وخاللها. الثانية العاملية الحرب قبل السوفييتي لالتحاد األمريكية
للتفوق انعكاًسا يعد وفيما العامليتني. الحربني بني فصلت التي الفرتة أخطاء تفادي عىل
من العاملي االقتصاد لتحرير متحمًسا خاصة، بصفٍة وايت، كان األمريكي، االقتصادي
العامليتني، الحربني بني ما فرتة خالل عليه مفروضة كانت التي املفرطة والضوابط القيود
أن وأدركا واقعيَّني كانا البارزين الرجلني هذين لكن الحرب. خالل حدًَّة ازدادت والتي
القادم) الفصل يف ذكرها عىل سنأتي التي الدولية، (واألموال الدولية التجارة قواعد
تُعدَّل أن نتوقع ثم االقتصادي، االنفتاح نفرض أن املمكن من عاد فما تتغري؛ أن بد ال

األيام. من يوم يف ممكنًا ذلك كان إن هذا بأخرى؛ أو بطريقٍة املحلية السياسات
ح يرصِّ ١٩٣٣ عام الكبري» «الكساد اشتداد أوج يف مميًزا عمًال كتب قد كينز كان
ما درجٍة وجود يفضل أنه مؤخًرا اكتشف وأنه تغري، التجارة حرية يف رأيه بأن فيه
بمذهب مرتبًطا كان اإلنجليز، كمعظم إنه كينز وقال الوطني». الذاتي «االكتفاء من
املعتاد االنرصاف إىل أنظر «كنت يقول: إذ روحية؛ تكون تكاد برابطٍة التجارة حرية
عرشينيات خالل قاله فيما نظر حينما لكنه وعار.» حمق أنه عىل التجارة] [حرية عن
فقد قال؛ فيما الثقة من ذاته بالقدر يشعر لم التجارة، حرية عن دفاًعا العرشين القرن
من الكثري عنها ت عربَّ التي التجارة، إزاء تشكًكا األكثر الرؤى يعتنق وبات هه، توجُّ تغري
حينما إال منطقيٍّا يكن لم التجارة بحرية املطلق االلتزام إن الثالثينيات. خالل الكتابات
بأن مؤمنني كانوا الذين الفنيني، الخرباء من ضيقة فئة لحكم خاضعة املجتمعات كانت
باتت عالم يف مرغوبًا، حتى أو واقعيٍّا، عاد ما وهذا الرأسمالية. من فقط واحًدا نوًعا َة ثَمَّ

السيايس.1 لالقتصاد أخرى تصورات تجرب دوله
متطلبات مع املحلية االحتياجات تتصادم حينما أنه التاريخية التجربة أظهرت
كينز أدرك وقد املحلية. االحتياجات حليف النهاية يف النرص يكون العاملي، االقتصاد
واملجازفة تجاهله من بدًال أمان بصمامات النظام وتزويد ذلك تقبُّل األفضل ِمن أن ووايت

التام. لالنهيار عرضة بالبقاء
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وودز بريتون نموذج (1)

يف بلدة اسم إىل نسبة وودز، بريتون يُسمى ووايت كينز وضعه الذي النظام أصبح
يف دولة وأربعني أربٍع من آخرون ومسئولون ووايت كينز فيها التقى نيوهامشري مدينة
عمًال وودز بريتون اتفاقية كانت الجديدة. للقواعد مسودة لعمل مؤتمٍر يف ١٩٤٤ يوليو
القتصاد ووايت كينز قدَّم أسابيع، ثالثة نحو غضون ففي التأسيسية؛ الهندسة يف مذهًال
الدويل، النقد صندوق جديدتني: دوليتني منظمتني وأنشآ جديدة اقتصادية فلسفة العالم
طوال العالم اقتصاد ستحكم وودز بريتون يف ُعقدت التي االتفاقية كانت الدويل. والبنك
خالل النظام حل من طويلة فرتة وبعد الثانية. العاملية الحرب أعقبت التي الثالثة العقود
بما شجيٍّا تذكريًا وودز بريتون مصطلح سيظل العرشين، القرن وثمانينيات سبعينيات

العاملي. املستوى عىل الجماعية املداوالت تحققه أن يمكن
كانت بل كوزموبوليتانية، عاملية باعتبارات بالكامل مدفوَعني ووايت كينز يكن لم
تراجع يلمس كينز كان إذ بعيد؛ حدٍّ إىل بخاطَريهما تجول لبلَديهما السياسية الدوافع
لتغليب يستطيع ما قصارى وبذل املتحدة الواليات عىل واعتمادها االقتصادي بريطانيا
وعمل واستثماراتها، أمريكا تجارة قضية وايت وقدَّم القيود. تلك عىل بريطانيا مصالح
وايت عنيَّ معينة، مرحلة وعند الجديدتني. الدوليتني املنظمتني يف سطوتها تعزيز عىل
السوفييتي واالتحاد وبريطانيا املتحدة (الواليات القيادية القوى حصصتصويت منفرًدا
يتوصل كي الليل طوال يعمل بأن لديه العاملني االقتصاد خرباء أحد إىل وعهد والصني)،
الحصص.2 هذه عن ضا يتمخَّ أن شأنهما من اللذين االقتصاديَّني والتربير الصياغة حل إىل
وحققت الضيقة القومية املصالح تجاوزت وودز بريتون عن انبثقت التي االتفاقية لكن

األمريكية. االقتصادية الهيمنة تعزيز مجرد من بكثري أكثر
يف تمثَّلت التي الدقيقة التسوية تلك هو الجديد النظام يف الحيوية بعث ما إن
ضمان أجل من التجارة تحرير نحو والتقدم الدويل، التنظيم من كاٍف بقدٍر السماح
الحاجات تلبَي كي رحبًا متسًعا الحكومات منح نفسه الوقت ويف العاملية، التجارة نشاط

املحيل.3 املستوى عىل واالقتصادية االجتماعية
تشغيل من — املحلية السياسة ألهداف تخضع أن الدولية االقتصادية للسياسة بد ال
العكس. وليس — الرفاهية دولة وبناء اجتماعي وضمان وعدالة اقتصادي ونمو كامل

مفرطة. عوملة ال معتدلة، عوملة تحقيق هو الهدف يكون وهكذا
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الحرب بعد ما لفرتة الدويل االقتصادي النظام يف أمريكا به أسهمت ما أبرز كان
أسايس مبدأ إىل استناًدا دولية، منظمات خالل من القواعد وضع األطراف، تعدُّدية هو
العالقات عىل بالقانون التقيد أمريكا تفضيل ما حدٍّ إىل َعَكَس وهذا التمييز. عدم هو:
الطابع ذات الجديدة» «الصفقة لدولة خارجيٍّا انعكاًسا يُعد فيما أغراض، عىل املبنية
املحليني االنعزالية دعاة مقاومة يف روزفلت ديالنو فرانكلني الرئيس ورغبة التنظيمي،
جهود أن أهميًة ذلك يضارع ما دولية.4 بمنظمات ومصالحها أمريكا ربط خالل من
مارستها التي التمييزية التدابري استهدفت التمييز وعدم األطراف تعددية لدعم وايت
األمريكي. التجاري التوسع أمام عقبة شكلت والتي املستعمرات، مع العظمى بريطانيا
ما ساد األمر نهاية يف لكن التمييزات، هذه من بالده تجريد كينز قاوم متوقع، هو وكما

أمريكا. أرادته
ذلك من سيعمالن املعتقدات ونظم القواعد إنفاذ أن تعني األطراف تعددية كانت
الدويل والبنك الدويل النقد صندوق — دولية مؤسسات خالل من بعده وما الحني
ال — «الجات» باسم اختصاًرا املعروفة والتجارة الجمركية للتعريفة العامة واالتفاقية
األهمية. غاية يف ابتكاًرا هذا وكان اإلمربيايل. الحكم أو املجردة القوة سياسة خالل من
درجًة املؤسسات هذه األطراف تعددية وهبت يُنكر، ال تأثري من ألمريكا كان مما وبالرغم
لم األمر. بادئ يف دعمتها التي األمريكية السلطة عن مستقلة جعلتها الرشعية من ما
االقتصادية القوى من وغريها املتحدة الواليات عن بحقٍّ مستقلة صارت أن قط يحدث
وضع يف ا مهمٍّ دوًرا ولعبت القوى. لهذه كامًال امتداًدا تكن لم أيًضا لكنها الكربى،
األصغر للدول صوتًا األطراف تعددية منحت لقد األدوار. ترشيع ويف وإنفاذها القواعد
عىل باألمريكيني، األمر انتهى ثَمَّ ومن مسبوق؛ غري نحٍو عىل مصالحها وحمت واألضعف،
لالقتصاد مؤسسية تحتية بنية يوجدون صاروا بأن سبقوهم، الذين الربيطانيني عكس

الصمود. عىل قدرًة املطلقة سيطرتهم تفوق أن شأنها من الدويل
التجارة مجال يف األطراف لتعددية املؤسيس التجسيد تشكل الجات اتفاقية كانت
من كان مما جزء سوى تكن ولم وودز. بريتون ملؤتمر الالحقة سنة الخمسني خالل
املنظمة شملت العاملية. التجارة منظمة هي طموًحا؛ أكثر منظمة يصبح أن املفرتض
وعدالة الدويل االحتكار ومكافحة األساسية السلع أسعار استقرار بشأن اتفاقات املقرتحة
أن من الكونجرس خيش فقد األمريكية؛ املحلية السياسة يف تعثرت لكنها العمال، قوانني
لم أنها من الرغم فعىل الجات أما للبالد. املحلية الداخلية األولويات عىل طغيانها يزداد

92



العاملية التجارة ومنظمة والجات وودز بريتون

الدويل، البنك أو الدويل النقد كصندوق مكتملة منظمة بوصفها رسميٍّا أُسست قد تكن
املنتدى فعليٍّا تصبح بأن لها سمح وهذا جنيف. يف الحجم صغرية أمانة أدارتها فقد

العاملية. التجارة تحرير عىل يرشف الذي األطراف املتعدد
من املتعاقبة الجوالت نجحت البداية، بطء فرغم تحقق! الذي املدوي وياَللنجاح
إلغاء يف و١٩٩٥) ١٩٧٤ عاَمي بني جوالت (ثماني األطراف املتعددة التجارية املحادثات
وتخفيض العرشين، القرن ثالثينيات منذ السارية االسترياد تقييد قوانني من كبري قدر
وكفل الحرب.5 بعد ما فرتة يف بلغتها التي املرتفعة املعدالت عن الجمركية التعريفات
من الجات اتفاقية عىل عة املوقِّ األطراف كل استفادة بالرعاية» األوىل «الدولة رشط
بطبيعة املحادثات. يف املشاركة يف نشاطها مدى عن النظر برصف هذا، القيود إرخاء
السياسة يف بارزة أهمية دون لكن للنزاع مثاًرا الداخلية التجارية السياسات ظلت الحال
سنوي بمعدل العاملية التجارة حجم نما فقد بالقصة؛ يخربنا من خري واألرقام الداخلية.
اإلنتاج توسع رسعته. يف مسبوق غري معدل وهو و١٩٩٠، ١٩٤٨ عاَمي بني ٪٧ نحو بلغ
كان الذي األمر سواء؛ حدٍّ عىل والفقرية الغنية الدول يف مثيل لها يسبق لم بنسبٍة أيًضا
االقتصادي التطور اتساع ناحية ومن أيًضا. له ونتيجة الرسيع التجاري للنمو سببًا
الذهب معيار فرتة فيها بما السابقة، الفرتات كل عىل وودز بريتون نظام طغى وعمقه،
العوملة، شهدته ذهبي عرص َة ثَمَّ كان ولو عرش. التاسع القرن إبَّان التجارة حرية وعرص

ذاك. لكان
هذا لكل مبارشة تهدف لم الجات سياسات أن هذا: كلَّ شاب وحيًدا أمًرا َة ثَمَّ لكن
املعامالت تكاليف يف ملحوًظا تخفيًضا العوملة تتطلب رأينا، فكما العوملة؛ من الوافر القدر
كانت إذ معينة؛ مناطق يف بالفعل هذا حدث وقد والتمويل. التجارة مجاَيل يف الدول بني
ملموس نحٍو عىل تتزايد الصناعية الدول بني فيما املصنَّعة السلع يف التجارة حرية
النقل تكاليف وواصلت أدناه). (انظر املهمة الضوابط من محدد إطار داخل ومطَّرد
التحرر زيادة عىل العمل يف كافيًا طموًحا يُبدوا لم السياسة صانعي لكن انخفاضها.
منفصلة إما العالم تجارة من كبرية قطاعات ظلت إذ وودز؛ بريتون نظام إطار يف
االتفاقات عن سخية باستثناءات محمية أو األطراف، املتعددة االتفاقات نطاق عن تماًما
عىل التجارة تحرير ال املناطق، بعض يف التجارة حرية زيادة هو الهدف كان القائمة.

اإلطالق.
التي واالستقرار، واألمن والعدالة االقتصادي النمو بيئة هو قدًما العوملة دفع ما لكن
العوملة أمام الطريق النطاق واسع النمو د مهَّ فقد إيجادها؛ عىل وودز بريتون نظام ساعد
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فتالطم توزيعية. تأثريات من التجارة تُحدثه ملا السلبية الجوانب تفادي عىل ساعد ألنه
االقتصادية الفرص من رسيعة مدٍّ موجة جاءت ما إذا رضر ذي غريَ يستحيل األمواج
معظم يف العوملة تشجع الوطنية السياسات كانت وهكذا القوارب. كل رفع عىل وساعدت
من بيشء مصحوب اقتصادي نمو من الجميع يعم عما ثانويٍّا ناتًجا باعتبارها األحيان
تعمل السليمة الوطنية االقتصادات أن إىل يشري وودز بريتون نجاح إن البسيط. االنفتاح
التجارة.6 حركة من تحد ضوابط ُوجدت إذا حتى العاملي، االقتصاد حيوية زيادة عىل

يمسها؛ التحرير يكد لم التي القطاعات من الطويلة القائمة إىل أيًضا النظر ينبغي
الجمركية بالحواجز حافًال وظل الجات محادثات إطار عن الزراعي القطاع أُبعد فقد
عىل الحفاظ بهدف االسترياد حصص تقلُّب شكل يف قبًحا أكثرها ظهر التي وغريها،
وباملثل املصدِّرة. الدول يف نظريتها من بكثري أعىل مستويات عند املحلية األسعار استقرار
من ذلك) شابه وما واملرافق والبناء املرصفية واألعمال (التأمني الخدمات معظم أفلتت
خطًرا تنافسيٍّا تهديًدا تواجه بدأت التي املحرَّرة، املصنِّعة القطاعات أما التحرير. موجة
فرسعان اإلنتاجية، وارتفاع التكلفة انخفاض ميزة يملكون الذين ِرين املصدِّ جانب من
واملالبس النسيج صناعتا كانت وهكذا مصريها. تواجه أن من بدًال الحماية ت تلقَّ ما
األلياف «اتفاقية ُسميت ما بحماية تحظى بعده وما ١٩٧٤ عام منذ املتقدمة الدول يف
واردات حجم تحدد التي عليها املتفق الحصص من مجموعة شملت التي املتعددة»،
ما انتشار أيًضا العرشين القرن ثمانينيات وشهدت النامية. الدول من املنسوجات
السيارات مصدِّرو بموجبها يتعهد تدابري وهي الطوعية»، التصدير «قيود عليها أُطلق
محددة صادراتهم إبقاء (بالطبع) اليابانيون األخرى الصناعية املنتجات وبعض والصلب

معينة. بحصص
بسياساتها تفعل أن يف تماًما حرة نفسها النامية الدول كانت نفسه، الوقت يف
«تنازالت» تقدم أن معتاد، هو كما الدول، هذه من مطلوبًا يكن ولم لها. طاب ما التجارية
أخرى دول تخفيضات من استفادت أنها من الرغم عىل الجات محادثات خالل جمركية
بنود مختِلف يف وَوجدت بل بالرعاية». األوىل «الدولة رشط بموجب الجمركية تعريفاتها
دائم نحٍو عىل الواردات عىل حظر قوانني لفرض اللجوء لها أتاح مالذًا الجات اتفاقية

بالفعل.
أي كانت إذ للغاية؛ واسعة ثغرات البنود حوت الصناعية، الدول يخص فيما حتى
خالل من حماية لنفسها تشرتَي أن تستطيع جيًدا محاماة مكتب توكل تجارية رشكة
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اإلغراق» «مكافحة تدابري كانت الجات. اتفاقية يف الوقاية بنود أو اإلغراق» «مكافحة بنود
املستوِردة الدولة بمقدور كان فقد الحرة؛ التجارة نظر وجهة من استنكار محط تحديًدا
وتسبَّب العادية» القيمة من «بأقل منتجاته باع املصدِّر أن رأت إذا رسوًما تفرض أن
تستغل أن املحلية السلطات بمقدور وكان البالد. داخل املنافسة بالصناعة «اإلرضار» يف
التعريفات فرض املمكن من وكان بسهولة. به وتتالعب العادية» القيمة من «بأقل مفهوم
من بأقل كالبيع معتادة، تجارية ممارسة عليه املعاقب السلوك كان لو حتى العقابية
غري املخالف الطرف كان إذا أو االقتصادية، الدورة كساد فرتات يف التكلفة سعر كامل
وكما — واسع نطاق عىل القوانني هذه استُغلت لقد الداخلية. السوق احتكار عىل قادر

شاءت. متى الحماية عىل للحصول املحلية الرشكات جانب من — متوقع هو
يف كان فقد مزحة؛ سوى الجات اتفاقية تملكها التي اإلنفاذ سلطات تكن لم أخريًا،
مستشارين هيئة تطالب أن االتفاقية بقوانني أخلَّت أخرى أن ترى حكومة أي استطاعة
يُلزم الجات، أعضاء تقريرها وأقرَّ للمدعي الهيئة حكمت وإذا األمر. يف بالبت الجات من
تعويض. عىل منه يحصل أن للمدعي يحق وإال املرضة السياسة يغري بأن الجاني الطرف
يكون بحيث جماعيٍّا، قراًرا اللجنة تقرير عىل التصديق يكون أن الوحيد الرشط كان
أخلت أنها ُرئي التي الدولة ذلك يف بما الجات، اتفاقية أعضاء من منفرد عضو كل عىل
املستشارين، لجنة ضمن من عليه املدعى الطرف كان وإذا عليه. ع يوقِّ أن بالقوانني،

ه. ضدَّ حكًما تصدر لن أنها عىل بثقة الرهان يمكن
وكانت تغطية، دون العالم تجارة من كاملة قطاعات الجات قوانني تركت وهكذا
يف السمات هذه تسببت واضح. نحٍو عىل لإلنفاذ قابلة وغري ُوجدت، حيثما ضعيفة
زمام تولَّت التي العاملية، التجارة منظمة الحقتها وجعلت املنظومة، كفاءة إضعاف
تحقيق عدم انتقاد لكن الحرة. التجارة نظر يف بكثري جاذبية أكثر ،١٩٩٥ عام األمور
صحيح؛ غري منظور من حكًما سيكون الحرة التجارة صعيد عىل الكثري الجات نظام
وهي الدول»، بني االقتصادية الرشاكات «تقليل الجات بنظام املقصود يكن لم فربما
ُصممت بالتأكيد لكنها العامليتني. الحربني بني ما فرتة يف لها تأييًدا كينز أظهر التي الغاية
وهي واالقتصادية االجتماعية أهدافها لتحقيق مجاًال التجارة تمارس دولة لكل تتيح كي
من فضفاض إطار داخل يجري ذلك كان لو حتى الخارجية، القيود من نسبيٍّا محررة
مصريها كان البالد داخل التوزيعية الصفقات التجارة هددت ومتى الدويل. التعاون
اآللية هذه عىل وودز، بريتون عرص محليل أبرز راجي، جون أطلق جانبًا. ى تُنحَّ أن
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فرتة يف االقتصادية القومية عكس «عىل يقول: راجي كتب الضمنية». الليربالية «تسوية
الذهب معيار ليربالية عكس وعىل األطراف، متعدد طابع ذا النظام سيكون الثالثينيات،

املحلية.»7 التدخلية عىل قائمة تعدديته ستكون الحرة، والتجارة
املتقدمة للدول يسمح التجارية القوانني هذه رته وفَّ الذي الكبري املناورة مجال كان
بني تجمع املعالم، واضحة مقاربات حول الرأسمالية أشكال من يالئمها ما تبنَي بأن
بناء وتدابري بالرشكات الحكومة وعالقات الرضيبية واألنظمة العمالة وأسواق الحكم
هول بيرت السياسة عامَلا صكه الذي التعبري بحسب ظهرت، أن فكان الرفاهية؛ دولة
أو بريطانيا أو املتحدة الواليات كانت إذ الرأسمالية»؛8 «تنويعات سوسكيس، وديفيد
املؤسسات كانت لكن السوق، عىل قائمة اقتصادات كلها السويد أو أملانيا أو فرنسا
ففي جليَّة؛ قومية سمات وتحمل بعيد، حدٍّ إىل مختلفة ألسواقها أساًسا شكلت التي
النموذج األقل: عىل الرأسمالية من مختلفة أنواع ثالثة هناك كان وحدها أوروبا قارة
القائم الفرنيس والنظام االسكندنافية، الرفاهية ودول االجتماعي، السوق القتصاد األملاني
قطاًعا وبَنَْت طريقها يف أيًضا اليابان مضت القوانني. وكثرة التأشريي» «التخطيط عىل
الواليات ظلت ومحمي. منظم تقليدي اقتصاد جانب إىل ضخمة، تنافسية ذا تصديريٍّا
ليرباليتها أن من الرغم عىل الليربايل، السوق القتصاد الرئييس األصيل النموذج املتحدة
العرشين. القرن ثمانينيات يف ستكتسبه كانت الذي الطموح لديها تكن لم االقتصادية
الجهود كانت حيث النامي؛ العالم يف كبرية بدرجة نفسها الشاكلة عىل األمور كانت
الخارجية، الضوابط غياب ويف االقتصادي. والنمو التصنيع تشجيع نحو موجهة الوطنية
حرية — العالم عىل املنفتح النوع أو منها االنعزايل النوع سواءٌ — النامية الدول امتلكت
وتقلل اقتصاداتها تصلح كي الصناعية السياسات من النطاق واسعة مجموعة تطبيق
نموٍّ بلوغ عىل قادًرا منها كثري صار وبذلك الطبيعية؛ والسلع املوارد عىل اعتمادها من

الصناعية. السلع إنتاج طريق عن مرتفع
أقىص ممارسة بل األقىص، الحد إىل التجارة حرية زيادة قط الجات هدف يكن لم
النظام أثبت وقد الخاصة، طريقتها دولة كل انتهاج مع تتوافق التي التجارة من قدر

الصدد. هذا يف املذهل نجاحه
ما أن وودز: بريتون بنظام تتعلق أساسية نقطة ندرك بدأنا املنظور، هذا ومن
التجارة؛ حرية مبادئ من «انتقاص» أنه عىل فأكثر أكثر إليه ينظرون «األصوليون» كان
األلياف واتفاقية اإلغراق، مكافحة فرسوم النظام. لصيانة طرًقا األمر حقيقة يف كان

96



العاملية التجارة ومنظمة والجات وودز بريتون

وهكذا االقتصادية. الليربالية مع تتماىش تكن لم الطوعية التصدير وقيود املتعددة،
من كليٍّا والخدمات الزراعة واستبعاد الجات. اتفاقية مالمح من كثرية أخرى مالمح
السائد املبدأ — الحرة التجارة نظر وجهة من أغرب هو ما — أو التجارية، املفاوضات
التجاريني؛ لرشكائه «امتياًزا» يعترب استرياد حواجز من يفرضه ما بلد أي تخفيض بأن
التجارة تصبح لم الواقع، يف لكن القيايس. االقتصادي املذهب ضوء يف منطقيني يكونا لم
التفضيالت أو للقوانني التحدي من القليل سوى تُِثْر لم حيثما إال كذلك) (وتبقى حرة
بني فيما املصنَّعة السلع يف مورست التي التجارة من وكثري املحلية. القيم أو التوزيعية
مسائل من قليٍل سوى تُِثْر لم الدخل حيث من متماثلة مستويات ذات متقدمة دول
يف — التجارة من أخرى أنواع َة ثَمَّ سابق. وقت يف واجهناها التي التوزيعية العدالة
مواجهات صنعت ألنها مختلفة كانت — النامية البلدان مع أو مثال، الزراعة، مجال
منتجي أو املزارعني جماعات فهددت بعض؛ ضد بعضها املحلية الجماعات جعلت حادة
هذه خضعت لذا دخولهم؛ يف حادة بخسائر املتدنية املهارات ذوي العمال أو املالبس
يف بقوة األولويات استقرت الجات نظام إطار ويف صارمة. لقيود التجارة من األنواع
خروجه عن أيًضا وأسفر النظام نجاح عن أسفر وهذا املحلية، السياسات أعمال جدول

الحرة. التجارة منطق عىل الدائم

العميق التكامل إلحداث السعي العاملية: التجارة منظمة نظام (2)

من سنوات ثماني من يقرب ما بعد — ١٩٩٥ عام العاملية التجارة منظمة إنشاء برشَّ
محادثات جولة (آخر أوروجواي» «جولة باسم ُعرف ملا تتويًجا يعترب وفيما املفاوضات،
عام املالية العوملة بداية ومع تماًما. مختلف فهم بظهور — الجات) اتفاقية ظل يف
جديد شكل إحداث إىل السعي تمثِّل العاملية التجارة منظمة صارت تقريبًا، ١٩٩٠
اإلدارة كانت املفرطة. العوملة شكل هو وودز، بريتون أولويات يعاكس العوملة من
العكس. وليس الدوليَّني، والتمويل للتجارة تخضع ألن طريقها يف املحلية االقتصادية
ليس (لكن املال ورأس السلع ألسواق الدويل االندماج أي — االقتصادية العوملة وأضحت

املحلية. األعمال جداول عىل تطغى ذاتها حد يف غاية — العمالة)
ثمانينيات فمنذ فأكثر؛ أكثر التغري هذا يعكس السياسية النقاشات فحوى وكان
سواء ما قضيٍة عن الحديث يف يرغب املرء كان حينما بعدها، وما العرشين القرن
مثل بكلمات قضيته يزخرف أن من أفضل هو ما َة ثَمَّ يكن لم باالعرتاض، أو بالتأييد
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وهو حتمية، رضورة العوملة فصارت لبالدنا.» الدولية التنافسية القدرة تحتاجه ما «هذا
املفروضة الرضائب لتخفيض مشرتكة اسرتاتيجية إىل السعي الدول جميع من تطلب ما

النقابات.9 نفوذ وتقليص القيود، ورفع الرضيبية، السياسات وإحكام الرشكات، عىل
ضحية الجات اتفاقية صارت ما، حدٍّ إىل التحول؟ هذا جرَّاء حدث ماذا لكن
خالل عمَّ الذي الرخاء عَزوا فقد واملتخصصون التجارية السياسية النخب أما لنجاحها.
العاملية التجارة منظمة وكانت األطراف. املتعدد التجارة تحرير إىل الحرب بعد ما فرتة
الشوائب من كثري من تنقيته طريق عن أفضل» نحٍو «عىل التحرير تنفيذ يف رغبتهم تمثِّل
بقوانني الجنسيات املتعددة الرشكات طالبت السابق. الجزء يف ناقشناها التي والنواقص
النامية الدول وَسعت الدولية. عملياتها إجراء تيرسِّ أن شأنها من نطاًقا أوسع عاملية
سبيل يف القوانني لهذه لالنصياع استعداًدا أكثر وأصبحت تصدير، محطات تكون ألن

األجنبي. االستثمار لجذب سعيها
القرن ثمانينيات كانت إذ التغيريات؛ هذه مع هام أيديولوجي ل تحوُّ تضافر وقد
السوق اقتصاد كان تاترش. ومارجريت ريجان رونالد ثورات شهد الذي العقَد العرشين
«إجماع عليها أُطلق كالتي مختلفة نماذج ظهور عن أسفر مما صعود؛ يف الحرة
حشد التسمية، عن النظر وبرصف الجديدة. الليربالية أو السوق أصولية أو واشنطن»،
نفسها، تلقاء من األسواق تحققه أن يمكن ما إزاء مفرًطا تفاؤًال هذا املعتقدات نظام
كانت اجتماعيٍّا. مرغوبة بطرق العمل عىل الحكومات لقدرة القتامة شديدة رؤية وروج
من بد ال كان ثَمَّ ومن عملها؛ يف تعينها أن من بدًال األسواق طريق يف تقف الحكومات
الداعمة التبسيط يف املخلة الرؤية شيوع إىل الرؤية هذه أدت الحكومة. حجم تخفيض
عىل — الصحفيني بني االقتصاد أساتذة روجها التي الرؤية وهي — الحرة للتجارة
يجب مفاسد التجارة حرية تعرتض عقبات أي واعتربت دقة. األكثر الرؤية حساب

لعينة. ومحاذير منها، التخلص
صعيد عىل واسعة خطوة إحراز العاملية التجارة منظمة استرشفت املقابل، يف
الدول به تضطلع ملا مثرية توازن إعادة وحدوث االقتصادية، بالعوملة املتعلقة الطموحات
للمفاوضات أوروجواي جولة اكتمال وبمجرد ودولية. محلية مسئوليات من القومية
يف تحقق آخر إنجاز أي من بكثري وأشمل لإلعجاب، مثري اتفاق عن أسفرت التجارية
أفلتا اللذان املجاالن وهما — الخدمات وبعض الزراعة ضم تم فقد الجات؛ اتفاقية إطار

98



العاملية التجارة ومنظمة والجات وودز بريتون

ُطلب الخدمات، مجال ويف التحرير. لواء تحت بقوٍة — قبل من التجارية املفاوضات من
البلدان مختِلف عرب التحرير مدى وتبايَن لفتحها، املستعدة املجاالت تحدد أن الدول من
االسترياد حصص إلغاء بدأ الزراعة، مجال ويف واالتصاالت. البنوك مثل والقطاعات
احتل بعده وما الحني ذلك ومنذ حكومي. ودعم جمركية تعريفات محلها لتحل تدريجيٍّا
أيًضا الصدارة. مركز الحكومي والدعم والتعريفات الزراعية الحصص إلغاء عىل العمل
تجارة يف يتحكم كان الذي — املتعددة» األلياف «اتفاق فرضه الذي الحصص نظام كان
وعىل الزمن. من عقد غضون يف تدريجيٍّا اإللغاء إىل طريقه يف — واملالبس املنسوجات
مهمة خطوة تلك كانت محدوًدا، ظل املجاالت هذه جميع يف املبدئي التحرير أن من الرغم

أحرزت. قد
النرش وحقوق االخرتاع براءات مجال يف ظهرت جديدة قواعد أن ذلك إىل يضاف
وأصبحت الغنية، الدول قوانني مع قوانينها توفيق النامية الدول عىل تفرض والتأليف
عدم حال يف العاملية التجارة منظمة لتدقيق تخضع والسالمة للصحة املحلية اللوائح
افتقارها حال سحبرشعيتها املمكن من وبات الدولية، اللوائح من نظريتها مع انسجامها
عىل السلبي التأثري من ممكن قدر أقل عن تُسفر ال بطرق تطبيقها أو العلمي» «التربير
القواعد وُحظرت الحكومي، الدعم استخدام تقيِّد رصامة أكثر قواعد ُوضعت التجارة.
عن وارداتها تقليل أو محلية مكونات استخدام الرشكات عىل تفرض التي الحكومية
لقواعد تمتثل أن فقًرا، أكثرها باستثناء النامية، الدول عىل تعنيَّ مرة، وألول صادراتها.

صارًما. تقييًدا الصناعية للسياسة املهمة املجاالت بعض تُقيد
التي الجليَّة وامليزة أوروجواي، جولة عنه أسفرت الذي البارز اإلنجاز يكون وربما
فقد النزاعات؛ لتسوية جديد نهج استحداث هو العاملية، التجارة منظمة بها اتسمت
قرارات ضدها تَصدر التي البلدان إليها تلجأ أن يمكن جديدة استئناف محكمة أُنشئت
أو املدعي مصلحة يف كان سواءٌ — االستئناف هيئة قرار لكن املستشارين. هيئة من
من جماعيٍّا اعرتاًضا عليه يُعرتض لم ما ونافذًا نهائيٍّا يصبح — عليه املدعى مصلحة
النظام عن يَصدر قضائي حكم أي من التهرب كان وبينما املنظمة. يف عضو كل جانب
منظمة ظل يف املستحيالت من بات فإنه السهولة، غاية يف أمًرا الجات ظل يف التجاري
العملية تكون أن املمكن من كان بعد، فيما املمارسة أظهرت كما لكن العاملية. التجارة
نظام أهمية شأن من للتهوين سبيل ال ذلك مع املماطلة. ألساليب ومفتوحة األمد طويلة
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يؤكده ما وهذا جديدة. آفاق إىل األطراف تعددية يأخذ ألنه الجديد؛ املنازعات تسوية
بقولهما: إيرسمان وسوزان هاوز روبرت القانون أستاذَا

أو أكرب بقوة نشأ قضاة ِقبل من الدولية النزاعات يف فيه يُبت آخر مكان ال
العاملية التجارة منظمة يف املنازعات تسوية أحكام وتُعد أكرب. برسعة تطور
يحدث ملا خالًفا لكن — محلية محكمة أي يف الحال هي كما وملزمة إجباريًة
االمتثال سوى األعضاء الدول أمام خيار ال حيث — الدولية الهيئات معظم يف

تبعات.10 من املنظمة تُصدره الذي الحكم عىل يرتتب بما والقبول لها

تقدم أو املخالفة السياسات تطبيق عن تكف أن قضاياها تخرس التي الدول عىل يتعني
منها القوية الكبرية سواءٌ الدول كل عىل يرسي وهذا املترضر. للجانب الالزم التعويض
وقت أي يف نجح الذي األوحد الدويل الكيان هي العاملية التجارة فمنظمة الصغرية؛ أو
يف لذلك دفعها يف نجح مثلما سياساتها، تغيري عىل املتحدة الواليات إجبار يف مىض

بيئية. سياسات من تطبقه وما رضائب من تفرضه بما املتعلقة املسائل
التجارية السياسات ظل يف العاملية؟ التجارة منظمة قضايا تتعلق كانت ِبَم لكن
لكن االسترياد. وحصص الجمركية بالتعريفات تتعلق القضايا غالبية كانت الجات لنظام
كل ملكافحة أداة العاملية التجارة منظمة أضحت والتعريفات االسترياد حصص زوال مع
الدول بني االختالف فيها بما الدولية، التجارة سبيل تعوق التي املعامالت تكاليف أشكال
باملسائل املتعلقة النزاعات بدأت العاملية، التجارة منظمة إطار ويف واملعايري. الضوابط يف
الخارجي؛ الضغط ضد محصنة قبُل من كانت التي الداخلية الشئون تطال التجارية
األغذية سالمة وقواعد الرضيبية النظم عىل االعرتاض التجاريني الرشكاء بمقدور فبات

دولة. أي داخل الصناعي الرتويج وسياسات البيئية واللوائح
عىل األوروبي الحظر بشأن العاملية التجارة منظمة أمام ُطرحت التي القضية كانت
مثال خري تشكل وهي حدَّة، النزاعات أكثر إحدى بالهرمونات؛ املعاَلجة األبقار لحوم
األوروبي االتحاد توجيهات كانت فقد الدولية؛ التجارة يف االنضباط معايري تزايد يوضح
جانب من املكثفة الضغوط من سنوات عقب — ١٩٨٩ عام التنفيذ حيز دخلت التي
األمريكية األبقار لحوم صادرات عىل صارًما حظًرا فرضت قد — املستهلكني جماعات
هذا منع يف الدولية املؤسسات من الدعم طلب إىل املتحدة الواليات فسعت أوروبا؛ إىل
الواليات لجأت عليه. قادرة أو لذلك استعداد عىل تكن لم منها أيٍّا لكنَّ األوروبي، اإلجراء
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الهرمونات. مسألة يف النظر رفضت التي الحيوان لصحة العاملية املنظمة إىل أوًال املتحدة
املتحدة الواليات بها تقدمت أخرى شكوى سري عرقلة من بسهولٍة األوروبيون تمكَّن ثم
تبنيَّ وكذلك — النور إىل العاملية التجارة منظمة ظهور قبل ذلك كان — الجات لنظام
والصحة والزراعة األغذية ملنظمتَي مشرتك سالح (وهي الغذائي» الدستور «هيئة أن
خرست فقد األمر؛ هذا حيال سلطة تملك ال األخرى هي املتحدة) لألمم التابعتني العاملية
من أربعة سالمة يقر عاملي معيار وضع بشأن هناك اقرتاًعا ١٩٩١ عام املتحدة الواليات
تمخضت الذي ذلك هو األهم التغريُّ لكن األبقار. لحوم إنتاج يف تُستخدم التي الهرمونات
كجزء النباتية الصحة وتدابري الصحية التدابري تطبيق عىل االتفاق بشأن املفاوضات عنه
وأُسس العاملية القواعد من مجموعة أخريًا ُوضعت وهكذا العاملية؛ التجارة منظمة من
أفضل أحد كان دولة. كل يف الداخلية اللوائح يف تتحكم بأن كفيلة سلطة ذو دويل محفل
الذي الحظر بأن ١٩٩٨ عام حكمت أنها العاملية التجارة منظمة استئناف هيئة قرارات
بقوانني يخل بالهرمونات املعاَلجة األبقار لحوم استرياد عىل األوروبي االتحاد يفرضه
برزت استخدامها.11 عىل املرتتبة للمخاطر علمي تقييم إىل يستند ال ألنه الدولية التجارة
مناهيض بني اهتمام مثار القضية تزال وال الفور. عىل الحكم لهذا السياسية التداعيات
ينتهجه الذي االحرتازي للنهج الواضح تأييدها عدم بسبب العاملية؛ التجارة منظمة
لحكم اآلن حتى األوروبي االتحاد يمتثل لم الغذائية. املواد سالمة إزاء األوروبي االتحاد
تدابري من املتحدة الواليات تتخذه أن يمكن ملا عرضة يجعله ما العاملية؛ التجارة منظمة

ثأرية.
يف حكمت فقد العاملية؛ التجارة منظمة سلطة نطاق توضح كثرية أخرى أمثلة َة ثَمَّ
تشكِّل الوقود النبعاثات األمريكية املعايري بأن مؤخًرا عليها ُعرضت التي الشكاوى إحدى
بالقوانني؛ يخل الياباني الرضيبي النظام بأن وحكمت املستورد. البنزين ضد تمييًزا
التي تلك عن تقل «الشوتشو» القومي الرُّوحي املرشوب عىل يفرضها التي الرضيبة ألن
لصالح وحكمت الويسكي. أو الفودكا أو كالرباندي املستوردة املرشوبات عىل يفرضها
إىل استناًدا وراثيٍّا لة املعدَّ املنتجات عىل األوروبي االتحاد فرضه حظٍر عىل طعن دعوى
بالهرمونات. املعاَلجة األبقار لحوم قضية يف االعتبار يف أُخذت التي تلك تماثل مسوغات
الذي الروبيان استرياد عىل األمريكي الحظر أن املنظمة رأت أخرى، شهرية قضية ويف
وال «تعسفي تمييز البحرية» السالحف «إبعاد جهاز استخدام دون اصطياده يجري
الهند يف السيارات صناعة تعزيز برامج بأن وحكمت اآلسيويني، املصدِّرين ضد له» مربر
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الصيدالنية املستحرضات مجال يف االخرتاعات براءات قوانني وأن والصني، وإندونيسيا
يف الطائرات لصناعة تقدم التي االئتمانية اإلعانات وأن الهند، يف الكيميائية واملنتجات
تلك تعديل إىل األحكام هذه جميع (أدت املنظمة. قواعد مع جميعها تتعارض الربازيل؛
الحل.) تنتظر تزال ال التي األبقار، لحوم بقضية املتصلة السياسات باستثناء السياسات
العاملية التجارة منظمة وجعلت العوملة مناَهضة دعاة حنق األحكام هذه أثارت
من الديمقراطية التجارة نظام يفسد هل لكن األوساط. من العديد يف استنكار محط
أم نقاده؟ يتهمه كما املحلية، الترشيعات بتجاهل جنيف يف للقضاة السماح خالل
للحماية املؤيدة الجماعات منع خالل من أفضل نتائج تحقيق عىل الدول يساعد أنه
الواقع الضيقة؟ مصالحها أجل من املحلية السياسية العملية اختطاف من االقتصادية
كما اإلطالق عىل فجة ليست االستئناف هيئة فأحكام ما؛ حدٍّ إىل صحيح األمرين كال أنَّ
واملعايري. القيم يف الوطنية االختالفات احرتام برضورة تقر فهي النقاد؛ من العديد يدَّعي
االمتيازات نهاية يحدد وفاصل واضح خط وجود عدم يؤدي أخرى، ناحية من لكن
األزمة نعزَو أن يمكن الواقع، يف كبري. صدع خْلق إىل الخارجية االلتزامات وبداية املحلية

الجوهري. وااللتباس الغموض هذا إىل التجاري النظام لرشعية املتفاقمة
جماهريي بغضب اصطدمت العاملية التجارة منظمة فرضتها التي الصعوبات لكن
الغاز «قمة بأنها ُوصفت فيما سياتل يف املنظمة اجتماع خالل ١٩٩٩ نوفمرب يف عارم
من تراوحت — املتظاهرين من متنوعة طائفة قامت حيث الوزارية»؛ للدموع املسيل
تخريبية بأعمال — والالسلطويني الطالب إىل املستهلكني حقوق عن واملدافعني العمال
يحاولون، األعضاء الدول مالية وزراء كان بينما الوزاري، املؤتمر انعقاد مكان خارج
املحادثات انهيار كان أوروجواي. جولة منذ التجارية املفاوضات جوالت أُوىل إطالق عبثًا،
محوران الرصاع لهذا وكان املظاهرات. عن ناجًما كان ما بقدر الحكومات تعنُّت عن ناجًما
فسعت أوروجواي جولة بنتائج انخدعت بأنها شعرت النامية البُلدان أن األول: أساسيان؛
مجاالت يف الغنية الدول أرادتها التي املفاوضات انطالق منع حاولت بأن األمر لتدارك
املشرتيات يف والشفافية املنافسة، وسياسة العمل، ومعايري والبيئة، كاالستثمار، أخرى
األوروبي االتحاد مع رصاع يف اشتبكت املتحدة الواليات أن الثاني: واملحور الحكومية.

الزراعي. املجال يف الحكومي والدعم الحواجز إلغاء بشأن (واليابان)
بدولة «الدوحة» يف التَقْوا حينما حظٍّا أفضل التجارة وزراء كان سنتني، مرور بعد
جديدة محادثات جولة إطالق من تمكَّنوا فقد األوسط؛ الرشق منطقة دول إحدى قطر،

102



العاملية التجارة ومنظمة والجات وودز بريتون

تظاهرات، أية اندالع الحتمال مواتية بيئة «الدوحة» تكن لم التنمية». «دورة عليها أُطلق
كان فقد الجديد؛ النهج حفز إىل أدَّى ا مهمٍّ تسويقيٍّا تطوًرا َة ثَمَّ أن ذلك إىل يضاف
كالربازيل — الزراعية املنتجات مصدِّري أكرب ضمن تُحسب التي النامية الدول من لعدٍد
املدير مكَّن وهذا الزراعي. القطاع تحرير وراء من كربى مصالح — وتايالند واألرجنتني
جولة تركيز ألن الرتويج؛ من مور، مايك الوقت، ذلك يف العاملية التجارة ملنظمة العام
عزل عىل أيًضا وساعد النامية، البلدان احتياجات عىل تركيًزا يُعد الزراعة عىل املحادثات
أكثر عن يبدو ما عىل مفصًحا الحق، وقت يف ذلك عن مور كتب وقد األوروبي. االتحاد
بالتنمية تتعلق قضية إىل الزراعة تحويل «إن أكد: حينما عنه، اإلفصاح ينوي كان مما
مشرتكة.»12 أجندة إطار داخل مًعا الالتينية وأمريكا آسيا ومعظم أفريقيا نجمع جعلنا
النامية والدول التنمية لقضية املعارض بموقف تبدَو أن من اإلفالت أوروبا تستطع ولم
بذلك األمريكيون سعد محورية. أولوية مصالحها تعترب أنها منه بدا لها ترصيٍح بعد
الدعم قضية يف األوروبيني عىل به ينترصون سالح بذلك لديهم بات فقد غامرة؛ سعادة
مجدًدا ستعود الزراعية األجندة كانت كم تماًما يدركون وقتئٍذ يكونوا ولم الزراعي،

الشاغل. شغلهم لتصبح
تعثرت فقد الثمن؛ باهظ نًرصا املحادثات افتتاح كان الالحقة، األحداث أثبتت وكما
واضًحا بات الوقت، وبمرور اآلن. إىل تختتم ولم ٢٠٠١ عام منذ مرات عدة املحادثات
شدَّدت نفسه. الوقت يف عليها ونقمة النامية الدول إىل بالنسبة نعمة الزراعة تحرير أن
إلغاء أن وهو البداية، منذ واضًحا يكون أن ينبغي كان ما عىل األكاديمية الدراسات
التي النامية بالدول اإلرضار إىل — األمر واقع يف — سيؤدي أوروبا يف الحكومي الدعم
أن الدول هذه عىل يتعني التي األسعار سريفع ألنه وإثيوبيا؛ كمرص الغذاء تستورد
فقراء عىل تعود التي الواضحة املكاسب عىل القليلة األمثلة أحد القطن كان لكن تدفعها.
يف زارعيه عىل بالنفع يعود كالقطن غذائي غري ملحصول العاملية األسعار فارتفاع العالم؛
العالم؛ من أخرى مناطق يف بالفقراء رضر إلحاق إىل ذلك يؤدَي أن دون أفريقيا غرب
من وغريها الحكومية غري املنظمات إىل بالنسبة النموذجي املثال القطن أصبح ولهذا
الدول يف للغاية مؤمًلا كان الجدي الزراعي التحرير لكن النامية. الدول عن املدافعني
ال بدرجة محدودة ومجاالتها للغاية، هزيلة لآلخرين امللموسة املكاسب وكانت الغنية،
املحادثات هذه الختتام جادة جهود آخر انهارت وقد اتفاق.13 إىل ل التوصُّ عىل تشجع
وْضع والصني الهند طلب تقبل أن املتحدة الواليات رفضت حينما ٢٠٠٨ عام صيف يف
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يف املفاجئ االزدياد تبعات من الفقراء الفالحني تحمَي أن شأنها من خاصة وقائية آلية
الزراعية.14 الواردات

محل حلَّت التي املفرطة العوملة إلحداث العدواني الضغط يف متأصلة التوترات هذه
الضمنية». الليربالية «تسوية بشأن راجي إليه ذهب ما وحطمت وودز، بريتون اتفاقية
حينما األخرى واالجتماعية االقتصادية لألهداف باًال يُلقون ال وخرباؤها التجارة فمسئولو
لورنس، روبرت هارفرد، جامعة يف زمييل ويبنيِّ . مستقالٍّ هدًفا العوملة إىل السعي يصبح
الضحل، التكامل يف العاملي.15 للتكامل و«العميق» «الضحل» الشكلني بني مفيًدا تمييًزا
املحلية السياسة تقليل سوى التجاري النظام يتطلب ال وودز، بريتون حالة يف الذي كذلك
التجارية، والسياسة املحلية السياسة بني الفرق فيختفي العميق، التكامل يف أما نسبيٍّا.
التجارة أمام عائق أنه عىل املحلية للضوابط اجتهادي استخدام أي يُفرسَّ أن ويمكن
بها املعمول العاملية القوانني تصبح وبذلك عليها؛ معامالت تكاليف فرض أو الدولية،

سواءً. املحلية والقوانني
رها تصوُّ يمكن ال مؤسسات عىل اعتمدت العميق للتكامل سابقة حاالت هناك كانت
التاسع القرن يف اإلمربيالية أو املركنتلية ظل يف التجارة ازدهرت كيف مثًال تذكَّر اليوم.
الدولة أو التجارية كالرشكة خارجية، قًوى تفرضها التي القواعد كانت حينئٍذ عرش.
فإن الحارض، الوقت يف أما السيطرة. تحت املعامالت تكاليف تُبقي التي هي املستعِمرة،
يكافئ أن يمكن ما هو العاملية التجارة منظمة جوهر يشكل الذي األطراف تعددية نظام
تأتي أين من مثل: صعبة أسئلة يثري ذلك مع لكنه بالطبع، كثريًا أفضل هذا القوى. تلك
ال الدول جميع إلفادة مة مصمَّ أنها نضمن أن لنا كيف العاملية؟ التجارة منظمة قواعد
هل مختلفة؟ قوانني املختلفة الدول تحتاج أو تريد حينما يحدث ماذا منها؟ معدودة قلة
كانت إذا ما حالة يف لالستمرار قابليته يثبت أن العميق للتكامل نموذج «أي» يستطيع

وطنية؟ أسس عىل تُنظَّم تزال ال الديمقراطية السياسة

الواقعي العالم يف واألجور التجارة (3)

كان كينز لكن ذلك. فعل يحبون ال أنهم عن ناهيك كثريًا، آراءهم االقتصاد علماء يغري ال
األمور. من العديد يف كعادته استثناءً،

تتغري «حينما قائًال: عليه رد بالتناقض الصحفيني أحد اتهمه حينما إنه ويقال
يف كينز موقف انقلب كيف رأينا سيدي؟» يا أنت تفعل ماذا رأيي. أغري الحقائق،
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كثريًا يميل ال الذي كروجمان، بول وكذلك الحرة. التجارة من العرشين القرن ثالثينيات
حول له خطابًا ٢٠٠٨ عام بدأ املعارصين، االقتصاديني كمعظم بالخطأ االعرتاف إىل
هذا حدث بالذنب.»16 يشعر ضمري عن يعرب الورقة هذه يف «ما مذهلة: بعبارة التجارة
الذي األمر االقتصادية؛ العلوم يف التذكارية نوبل جائزة عىل حصوله من أشهر عدة قبل

أوسع. انتشاًرا بعُد فيما تلك كلماته منح
العوملة تأثريات بشأن رأيه غريَّ لقد حياله؟ بالذنب يشعر كروجمان كان الذي ما
يف ساهم قد األمر لهذا السابق اكرتاثه عدم يكون أن من وخيش الدخل، تفاوت عىل
أجَرُوا من موجة طليعة يف كروجمان كان التجارة. تولدها التي املهمة التوترات إهمال
العوملة تأثري أهمية قللت التي العرشين، القرن تسعينيات خالل األكاديمية الدراسات
يكن لم املتحدة الواليات يف الدخل تفاوت يف الزيادة أن صحيح محليٍّا. الدخل توزيع عىل
التي هي أخرى عوامل َة ثَمَّ أن إىل أشارت الوقت ذلك يف األدلة لكن إنكارها، املمكن من
«التغري يف يتمثل الحقيقيَّ الجانَي أن االقتصاد علماء معظم اعتقد فقد ذلك؛ حفزت
زادت التي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أي املهارات»؛ لذوي املتحيز التكنولوجي
وبهذا تعليًما؛ األقل العمال عىل الطلب وخفضت البارعني املتعلمني العمال عىل الطلب
العوملة.17 زيادة عن ال التكنولوجي، التطور عن ناجمة الدخول بني الفجوات تكون
العدالة عىل العوملة تُحدثها التي السلبية التأثريات أن أظهر كروجمان موقف تحوُّل لكن

بسهولة. تجاهلها يمكن ال املحلية
منتصف منذ طرآ تغريَين ذكر لقد ٢٠٠٨؟ عام موقفه كروجمان غريَّ ملاذا
بني التفاوت فجوة توسيع وراء كقوة التجارة دور كثَّفا قد أنهما شعر التسعينيات
منذ تضاعفت قد النامية الدول من املتحدة الواليات واردات أن أوًال: املجتمع. أفراد
التي النامية الدول يف األجور أن ثانيًا: األمريكي. االقتصاد حجم إىل بالنسبة التسعينيات
النامية الدول يف األجور من بكثري أقل أصبحت ينافسونها األمريكيون املنتجون بات
الفارق؛ هذا إحداث يف السبب هي الصني أخرى: بعبارة السابقة. العقود يف املصدِّرة
سوى الصينية األجور تشكل لم بينما األمريكية السوق من كبرية حصة اخرتقت فقد
تشري .(٪٣ بينهما النسبة أن كروجمان (ذكر املتحدة الواليات يف نظريتها من يسري جزء
األجور تخفيض إىل يدفع هائًال ضغًطا بالفعل تمارس التجارة أن إىل الحقيقتان هاتان
عىل سيما ال التكنولوجي، التغري يُحدثه الذي التأثري ذلك إىل ويضاف املتحدة، الواليات يف

الدخل. توزيع يف نصيبًا العمال أقل
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مضطًرا كان نفسه كروجمان حتى االقتصاد، علماء بني جدل مثار االستنتاجات هذه
يف االتجاهات إىل التفصيل من بمزيد والنظر كامًال. دليًال تشكِّل ال بأنها االعرتاف إىل
من األجور، تفاوت ازدياد توقف فقد األلغاز؛ بعض عن يكشف والتجارة التوزيع مجاَيل
التسعينيات)، أواخر منذ حتى انخفض (أو املتحدة الواليات يف التدابري، بعض خالل
يف توجد الصني صادرات من وكثري الخارجي.18 التعهيد وترية تسارع من الرغم عىل
تهديًدا تشكل وال الكمبيوتر، أجهزة كمجال املهارة وكثيفة تكنولوجيٍّا متطورة قطاعات
الصني صادرات خاللها من عملت طرق وهناك املهارة. محدودي العمال ألجور محدًدا
يف تصدِّر فالصني الفقرية؛ األرس معيشة تكلفة تخفيض خالل من األوضاع تحسني عىل
يزال ال األسباب، ولهذه الفقرية.19 األرس تستهلكه مما كبرية حصة تشكل سلًعا الغالب
نسبة — بسيط جزء عن إال مسئولة ليست العوملة أن يعتقدون االقتصاد علماء من كثري
سبعينيات منذ املتحدة الواليات يف الدخول تفاوت ازدياد من — األكثر عىل ٪١٠–١٥

العرشين.20 القرن
تشكل ذلك مع فهي صغرية، االقتصادي املجال صعيد عىل العواقب كانت إذا حتى
يف العمل إىل ويُضطر الواردات بسبب عمله من ح يُرسَّ الذي الفرد للعامل قلق مصدر
الواليات يف األحذية صنع ماكينة تشغل عاملة مثًال خذ بكثري. أقل براتب أخرى وظيفة
عاَمي بني العاملة هذا تواجهها التي الواردات منافسة تقريبًا تضاعفت حيث املتحدة،
يف أجرها. عىل جوهري تأثري التغري لهذا يكون أال ر املتصوَّ غري من و٢٠٠٢.21 ١٩٨٣
معدل يف ٪١١ نسبته انخفاٍض عن أسفرت التجارة أن إىل التقديرات أحد يشري الواقع،
النسيج مجاَيل يف أخرى مهن عىل مماثلة تأثريات َة وثَمَّ الفرتة. هذه خالل العاملة إيراد

املالبس.22 وصناعة
أيًضا فهناك موقفه؛ غريَّ الذي الوحيد البارز االقتصاد عالم كروجمان يكن لم
قبل — كتب الذي قريب، وقت حتى التجارة حرية عن املدافعني أقوى أحد َسمرز الري
— الوطني» االقتصادي «املجلس مدير منصب وشْغله أوباما الرئيس إدارة إىل انضمامه
وقال العاملني.23 مصلحة يف ليست العوملة أن من قلقه عن فيها أعرب رائعة مقاالت عدة
مصلحة يف هو ما بأن العاملني جانب من متزايًدا «إدراًكا تعكس العوملة معارضة إن
«أسبابًا هناك بأن وأقر مصلحتهم.» يف بالرضورة [ليس] أعماله وأبطال العاملي االقتصاد
التنافسية الضغوط من مزيًدا «يشكِّل العاملي التكامل فازدياد هذه؛ رؤيته تربر مقنعة»
متفاوت.» نحٍو عىل الضغط هذا وطأة يتحملوا أن املرجح من والعماُل الفرد، اقتصاد عىل
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لنجاح إال لها والء ال التي الرشكات «كربى من اشتكى حينما كالشعبويني تحدث وقد
ال الرشكات فهذه مقرٍّا.» تتخذها التي الدولة ملصالح وليس والزدهارها، العاملي االقتصاد
وبمقدورها بالدها، يف التحتية والبنية العاملة القوة «نوعية يف ضئيل بنصيب إال تشارك

وأضاف: منهم.» تنازالت النتزاع كوسيلة بالنقل العاملني تهديد تستغل أن

وغالبًا دائًما فإنها األمن، وانعدام املساواة عدم تزيد العوملة أن من الرغم عىل
الرضائب فرض جدوى ضد بها يُحتج كحجة مرشوع نحٍو عىل تُستخدم ما
وزيادة الصارم، التنظيم وفرض العمالية، للنقابات الدعم وتقديم التصاعدية،
حدة من تخفف أن شأنها من التي األمور من ذلك وغري العامة، السلع إنتاج

سلبية.24 تأثريات من العوملة تُحدثه ما

خارجية بعمالة كاالستعانة — الدويل الصعيد عىل وضوًحا تزداد التي املسائل إن
جزءًا يجعل الذي األمر بحتة؛ محلية سلًعا تقليديٍّا كانت التي الخدمات إىل أيًضا تمتد —
النقاش، من الكثري أثار مقال يف الدولية. للمنافسة عرضة املحيل االقتصاد من بكثري أكرب
االحتياطي مجلس لرئيس السابق والنائب برينستون بجامعة األستاذ بليندر، آالن حذَّر
فبفضل املقبلة»؛25 الصناعية «الثورة عليها أطلق ملا الهدام» «التأثري من الفيدرايل،
«آمنة» قبُل من تُعترب كانت التي الوظائف أضحت واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا
اآلن تزداد — املثال سبيل عىل واملالية والتعليمية الطبية الخدمات وظائف كبعض —
فإن «وهكذا أقل. بأسعار الخدمات تنفيذ يمكن حيث أخرى بُلدان إىل الخارج إىل انتقاًال
يف العمال من أقلية إىل بالنسبة تخوف مصدر اآلن يشكل الذي األجنبي، التنافس مواجهة
باليندر تقدير ويشري بكثري.»26 أكثر هم ملن هائل تخوف مصدر ستصبح الغنية، الدول
الخارجي للتعهيد القابلة الخدمات قطاع يف وجودها يُحتمل التي الوظائف عدد أن إىل
التوضيح، عىل ولحرصه ثالثة. إىل مرتني الحايل الوقت يف التصنيع وظائف عدد يعادل
نهاية يف يعثرون عملهم من حون املرسَّ فالعمال البطالة؛ ليست هنا املشكلة أن إىل يشري
لكن السابقة. الصناعية الثورات يف قبُل من حدث كما تماًما أخرى، وظائف عىل املطاف
يف وخسائر وظائفهم من ترسيح من املترضرون العمال يواجهه ما جسامة هي املشكلة

دخولهم.
الذي التوزيع إعادة بشأن سابًقا إليها أرشت التي بالنقطة باليندر حجة تذكِّرنا
عنها يتحدث التي الجديدة الصناعية فالثورة التجارة؛ ملكاسب السلبي الجانب يمثل
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من فأكرب أكرب قطاعات ألن نتيجة ضخمة؛ اقتصادية فوائد بتحقيق تبرشِّ باليندر
إعادة لعملية الحتمية والنتيجة النسبية. امليزة مبدأ مع تماشيًا تنظيمها سيعاد االقتصاد
أجورهم أن الكثريون سيجد إذ االقتصادي؛ باألمن العمال شعور انعدام هي هذه الهيكلة
لن الضغوط وهذه ألم. بال ربح ال أخرى: مرة نكرر لكننا دائًما. انخفاًضا انخفضت
أي لها، والء ال رشكات بأنها َسمرز يصفها التي النُّخب ِقبل من إال تضخيمها يجرَي
تخفيض عىل العمال مساومة من يمكِّنها وضع يف ستكون والتي وحرة، الجنسية عديمة
تحقيق لكن الوطن. أرض داخل اعتادوا كما عملهم يف يستمروا أن مقابل واملعايري األجور
الهدف هذا أن إال التوترات، هذه حدة تقليل عىل يساعد النطاق واسع اقتصادي نمو
كما املحلية، للمناورة الالزم املتسع توافر جانب إىل محليٍّا م تصمَّ اسرتاتيجيات يتطلب
بأن نسلِّم أن يمكننا ال أننا إىل باليندر ويشري وودز. بريتون اتفاقية ظل يف الحال كانت
الناس أكثر عىل تعود سوف للعوملة الجديدة املوجة هذه من املنتَظرة االقتصادية الفوائد

منهم. قلة وليس
املتعصبني إىل بالنسبة التجارة تحرير قضية تضعف ال الحجج هذه من أيٍّا لكنَّ
وأحد كولومبيا بجامعة االقتصاد أستاذ باجواتي جاجديش مثًال خذ التجارة. لحرية
وغريهم وباليندر وَسمرز كروجمان إن باجواتي يقول التجارة. حرية عن املدافعني أبرز
انعدام من التجارة عن ينجم ما تقدير يف يبالغون التجارة حرية فوائد يف املتشككني من
أنه ذلك من األهم لكن الدخل. املنخفضة البلدان حالة يف العمل من وترسيٍح مساواٍة
التجارة كانت فإذا الخاطئة؛ السياسية الدروس يستنبطون املؤلفني هؤالء أن يعتقد
الصحيحة االستجابة فإن املساواة، عدم وتفاقم الناس بعض أوضاع تدهور إىل تؤدي
إلعانة الالزم الدعم وتقديم االجتماعي األمان شبكات تعزيز يف تتمثل أن بد ال لذلك
بتطبيق بل بالحمائية، التجارة تولدها التي املشكالت تُحل أال ويجب التكيف. عىل الناس
لهم الخارسين هؤالء لكن طيب. أمر هذا مبدئيٍّا الخارسين.27 لتعوض محلية سياسات
والدعم التعويض بوعود الوفاء يتم لم حال يف سيحدث عما يسألوا أن يف الحق كل
خالل من العمال طمأنة إن األخرية.28 العقود يف مراًرا حدث كما التكيف، عىل للمساعدة
املناسب؛ التعويض عىل حصلوا كانوا لو حاًال أفضل سيصبحون كانوا بأنهم إبالغهم

لها. والرتويج الحرة التجارة ساحة لتربئة غريبة وسيلة
اضطرابات ملواجهة الالزمة والعاملية املحلية االسرتاتيجيات نملك ال أننا هي الحقيقة
للتجارة االجتماعية التكاليف تُفوق أن يف املتمثل الخطر نواجه فإننا لذلك، ونتيجة العوملة؛
العوملة. إزاء وعنًفا سوءًا أكثر فعل رد إثارة إىل يؤدي مما الضيقة؛ االقتصادية املكاسب
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لكبار األهم االجتماعية املناسبات من الدويل النقد لصندوق السنوية االجتماعات إن
االقتصادي «املنتدى تماًما تشبه ال وهي العالم. يف االقتصادية السياسة وصناع املرصفيني
الرابط ألن العالم؛ يف واألعمال السياسة رجال صفوة يجتمع حيث بدافوس، العاملي»
رشكات، رعاية يف ال حكومية عالقات يف يتمثل االجتماعات هذه أعضاء بني يربط الذي
هي كما الحضور أمام مطروًحا ليس التزلج بممارسة االستمتاع خيار أن عىل عالوًة
ترشد ما نادًرا للنقاش املطروحة واملواضيع دافوس، منتدى حضور إىل بالنسبة الحال
االجتماعات هذه لكن عنق. رابطة ارتداء من بد وال واملايل، االقتصادي املجاَلني وتتجاوز
بهم وتزهو بأنفسهم يزهوا كي وأوروبا املتحدة الواليات يف املسئولني لكبار مناِسبة
النامية الدول مالية وزراء يستطيع نفسه، الوقت يف األضواء. تحت اإلعالم وسائل
شيئًا يعريهم العالم بقية أن يعتقدوا بأن أنفسهم يخدعوا أن املركزية بنوكها ورؤساء
مواضيع بشأن تحقيق ولجان مملة، رسمية خطب هناك االجتماعات هذه يف االنتباه.1 من
هذه مثل يف معتاد هو وكما بالطبع. األطراف من الكثري أيًضا وهناك عاملية، أهمية ذات
قد بيانات وصياغة قرارات إىل ل التوصُّ عىل الحقيقي العمل يكون الرسمية، املناسبات
االجتماعات. هامش عىل تُعقد ما عادًة متبقية مباحثات وأية سابق، وقت يف بالفعل أُنجز

العاملي املال رأس تحرير عىل التشجيع (1)

العمل بعض يتضمن ١٩٩٧ سبتمرب يف كونج هونج يف الدويل النقد صندوق اجتماع كان
لصندوق العام املدير — كامديسو ميشيل كان فقد إنجازه؛ ينبغي كان الذي الحقيقي
من رسمية موافقة عىل بالحصول منصبه تولِّيه فرتة ج يُتوِّ أن يف يأمل — الدويل النقد
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عىل الصندوق يملكها التي القضائية السلطة فرتة تمديد عىل الصندوق إدارة مجلس
قويٍّا مؤيًدا الثمانينيات أواخر منذ الدويل النقد صندوق كان املال. رأس تدفقات تحرير
سلطته تحت الواقعة للدول يقدمها التي النصائح وكانت املال، رأس أسواق لتحرير
الضوابط من التحرر يف النامية الدول من العديد وبدأت فأكثر. أكثر امليل هذا تعكس
نفسها املتقدمة الدول فعلت مثلما الدويل، واالقرتاض اإلقراض مجال يف بها التزمت التي

وودز. بريتون نظام حل عقب
إىل أموالهم يأخذوا أن ذلك قبل الدول هذه مواطني عىل قانونًا يُحظر كان عادًة،
الخارج. يف املالية األصول لرشاء أو األجنبية األسهم أسواق يف لالستثمار البالد خارج
عىل قدرتها من تحد صارمة قيوًدا تواجه املحلية الرشكات أو البنوك كانت وباملثل،
رضائَب — معقدًة إجراءاٍت تفرض ما عادًة الحكومات وكانت الخارج. من االقرتاض
البالد داخل إىل األموال نقل تجعل — كامًال حظًرا أو الرتاخيص إلصدار رشوًطا أو
املتعددة بالرشكات ترحب كانت الدول معظم أن صحيح بكابوس. أشبه خارجها أو
األجل القصرية األنماط إىل نظرتها لكن األجل، الطويلة األجنبية واالستثمارات الجنسيات
الساخنة) األموال عليها يطَلق ما (أو املالية املحفظة وتدفقات واالقرتاض اإلقراض من

االقتصادي. للنمو ال املايل االستقرار النعدام مصدًرا اعتربتها ألنها مختلفة؛ كانت
وجهة من الصحيح االتجاه يف وقتئٍذ تتحرك كانت الدول هذه أن من الرغم وعىل
مفروضة قيود هناك كانت إذ مشكلة؛ هناك تزال ال كانت الدويل، النقد صندوق نظر
لم املقابل، يف التجارة)، بذلك: (أعني الجارية الحسابات بأغراض املتعلقة املدفوعات عىل
بالتعامالت املتعلقة املدفوعات تنظم التي السياسات الدويل النقد صندوق قواعد تشمل
سلطة أية عمليٍّا له يكن لم الدويل النقد صندوق فإن وهكذا الرأسمالية. أو املالية الدولية
كان ولو لها. يحلو كما الترصف يف حرًة دولة أيُّ وكانت املال، رأس تدفقات عىل قانونية
لتطلَّب العاملية، املال رأس أسواق تحرير عىل ا حقٍّ يرشف أن الدويل النقد صندوق عىل

األسايس. نظامه التفاقية األصلية املواد تعديل ذلك
صائًحا: قال املقرتح. التعديل إقرار فيه التمس مؤثًرا حماسيٍّا نداءً كامديسو ه وجَّ
والرخاء؟»2 للتنمية خصوبة منها أكثر آخر حقل من هل [لكن] مخاطرها، للحرية «إن
التي املقاومة من وبالرغم لحجته. االنتصار بصدد أنه عىل تدل املؤرشات جميع كانت
«الوقت أن الدويل النقد صندوق من مؤقتة لجنة أعلنت النامية، البلدان من العديد أبدتها
رءوس تدفقات ازدادت فقد وودز.» بريتون اتفاقية إىل جديد فصل إلضافة حان قد
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بأن اقتناعها عن اللجنة وأعربت العاملي، االقتصاد إىل بالنسبة أهميًة الخاصة األموال
ازدياد إن إذ العاملي»؛ لالقتصاد للغاية مفيد أنه أثبت وانفتاًحا ليربالية األكثر «النظام
العاملية املدخرات تمكني خالل من واالزدهار والنمو االستثمار سيزيد رءوساألموال حراك
إىل الحكومات تحتاج سوف الحال، وبطبيعة إنتاجية. استخداماتها أكثر إىل التدفق من
املحلية السياسات تضمن أن الرضوري من وسيكون منظمة»، «بطريقة قدًما امليض
َة ثَمَّ يكن لم اللجنة نظر وجهة من لها. مخطط هو ما وفق تجري األمور أن والدولية
املال رأس تدفقات تحرير «إن حت: ورصَّ الصحيح، الطريق يف قدًما تميض أنها يف شك
هذا.»3 العوملة عرص يف فعاًال نقديٍّا دوليٍّا نظاًما تشكل التي العنارص من عنرصرضوري
إىل انضم مرموق أكاديمي اقتصادي وهو — كامديسو نائب فيرش ستانيل وكان
عقالني فكري مربر بتقديم أيًضا منشغًال — ١٩٩٤ عام الدويل النقد صندوق عمل فريق
ينطوي التحرير هذا بأن اآلخر هو أقر أنه من الرغم وعىل املال. رأس حركة لتحرير
ترفض أن ينبغي البلدان أن إىل يذهب الذي الرأي قاطًعا رفًضا رفض فقد مخاطر، عىل
تحرير جراء ستتحقق التي الفوائد أن الواضح فمن أموالها؛ رءوس حسابات تحرير
تخصيص سيتيح األموال رءوس حركة فتحرير التكاليف؛ تفوق املال رأس تدفقات
إنتاجية، استخداماتها أكثر نحو املوارد وتوجيه كفاءة، أكثر نحٍو عىل العاملية املدخرات
وال التنمية، طريق عىل حتمية «خطوة هذه أن ذلك إىل يضاف االقتصادي. النمو وزيادة
بالفعل حررت قد كانت املتقدمة الدول جميع أن حتميتها، عىل أكَّد ما لتفاديها.» سبيل
إىل تشري كانت التي األدلة بضعف الحق وقٍت يف فيرش سيعرتف أموالها.4 رءوس أسواق
املمارسة يف ستتحقق األموال رءوس حركة مجال يف االنفتاح جراء املزعومة الفوائد أن
أدلة َة ثَمَّ بأن يثق جعلته بدرجة للغاية قوية النظرية التوقعات كانت ذلك، ومع العملية.
فوائد عىل أدلة ظهرت كما الوقت، مرور مع ستظهر املال رأس حركة تحرير فائدة عىل

السابقة.5 العقود يف التجارة تحرير
انعقاد شهدت التي الفرتة يف املعتقدات نظم يف التحوُّل يوضح أن يمكن يشء ال ربما
دورنبوش، رودي الراحل االقتصادي موقف انقالب من أفضل كونج هونج اجتماعات
عام للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد يف لفيرش زميًال كان آخر بارز اقتصادي وهو
املالية»، املعامالت عىل لفرضرضيبة الوقت «حان بعنوان مقاًال دورنبوش نرش ،١٩٩٦
أمام عقبات وضع بمزايا وإقناًعا بالغة املوجزة املقاالت أكثر أحد املقال هذا يزال وال
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ضوابط أن دورنبوش أعلن ،١٩٩٨ عام بعامني، ذلك بعد الحدود. عرب األموال تدفق
حرية عن السؤال عن الصحيح «الجواب قائًال: وكتب أوانها» مىض «فكرة املال رأس

لقيود.»6 تخضع أال يجب أنها هو األموال رءوس حركة
هذا أن هو — الحايل منظورنا من فقط وليس — حينئٍذ الدهشة يثري كان وما
املالية لألسواق مريع فشل فيه يتكشف كان الذي نفسه الوقت يف دائًرا كان النقاش
بعض أحد يتوقعه لم مايل تسونامي فجأة رضب فقد الجميع؛ من مرأًى عىل العاملية
لدى أثرية طويًال ظلت التي الرشقي، وجنوبها آسيا رشق يف نجاًحا االقتصادات أكثر
من خمسة إىل تدفقت ،١٩٩٦ عام ففي األطراف؛ املتعددة واملؤسسات املالية األسواق
رءوس صايف وتايالند) الجنوبية وكوريا والفلبني وماليزيا (إندونيسيا االقتصادات هذه
عجًزا الدول هذه سجلت فقد ١٩٩٧ عام يف أما دوالر. مليار ٩٣ بمبلغ خاصة أموال
واحد عام يف دوالر مليارات ١٠٥ قدرها خسارة يعني ما منها؛ دوالر مليار ١٢ قدره
الدول لهذه اإلجمايل املحيل الناتج مجموع من ٪١٠ من أكثر تشكل النسبة وهذه فقط،
لذلك االقتصادات؛ أقوى يف فوىض تُحدث أن الجسامة بهذه صدمة شأن من مجتمعة.7
منذ تشهدها اقتصادية أزمة أشد خضم يف نفسها الدول هذه تجد أن مفاجئًا يكن لم
الرضر أبلغ ولحق أيًضا. أخرى مناطق يف دول إىل املطاف نهاية يف األزمة امتدت عقود.
قد كانتا ألنهما و٢٠٠٠)؛ ١٩٩٩ (عاَمي وباألرجنتني (١٩٩٨ (عام بروسيا تحديًدا

العاملية. املالية األسواق يف ضخمة مبالغ اقرتضتا
االنزالق طريق عن فادحة، إساءة اقتصاداتها إدارة تيسء التي للحكومات يحق ال
تشكَو أن التضخمي، التمويل يف والتورط والجاري املايل الحسابنَي يف هائل عجز إىل
السيئة الدول هذه مثل املستثمرون يعاِقب وحينما فيها. ثقتها املالية األسواق فقدت إذا
بمهمتها تقوم ألنها املالية باألسواق نشيد أن فعلينا زرافات، منها ينسحبوا بأن الترصف
من كان إذ اآلسيوية؛ املالية األزمة حالة عىل ينطبق ال هذا لكن الصحيح. النحو عىل
األسواق لها خبَّأته الذي املصري تستحق كي االقتصادات هذه ارتكبته ما تفسري املتعذر
السليمة» االقتصادية «بأسسها أشاد قد كان الدويل النقد صندوق أن سيما ال املالية،

فقط.8 أشهر ببضعة ذلك قبل املستدام» «للنمو املستقبلية وآفاقها
والرشكات الحكومة بني الفاسدة العالقات إن املراقبني من كثري قال الوقت، ذلك يف
يف اإلفراط إىل أدَّت — اآلسيوي الطراز عىل السياسية املحسوبية باختصار، — الكربى
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الرأي؛ هذا تشوب أخطاء عدة هناك كانت لكن االستثمارات. فعالية وعدم االقرتاض
يف غارقة كانت إذا االقتصادي للنمو الخارقة النسب هذه البلدان هذه سجلت كيف إذ
قبل اإلخفاقات هذه يلحظوا لم األجانب الدائنني أن تبنيَّ وملاذا النحو؟ هذا عىل الفساد
ديون إن القائل الرأي إىل نفسه الوقت يف تحوَّلوا قد جميًعا أنهم بدا حينما ،١٩٩٧ عام
وتايالند الجنوبية كوريا تعايف رسعة لكن اإلطالق؟ عىل السداد مضمونة غري البلدان هذه
تكن لم اقتصاداتها أن إىل أشار املالية األوضاع استقرار بمجرد ١٩٩٨ عام بعد وماليزيا
شهدت أن ،١٩٩٢ عام سنوات، بضع قبل حدث وقد باألساس. جسيمة عيوبًا تعاني
و«املحسوبية» «الفساد» مفردتا ترتدد لم ذلك ومع نفسها، باألبعاد مالية أزمة السويد
وجود إىل بوضوٍح األزمتان هاتان أشارت لقد البلد.9 ذلك عن الحديث يف األلسنة عىل كثريًا
الحكومات اقرتفتها جسيمة خطايا أية إىل ال املالية، األسواق يف متوطن مزمن مرض

اآلسيوية.
الجنوبية وكوريا تايالند أن إىل يذهب معقولية أكثر آخر تفسري بالفعل هناك
الكالسيكية الحالة إنها املالية؛ األسواق يف املتوطنة األمراض بأحد أصيبت وإندونيسيا
عبارة هذه حالتنا يف «البنوك» كانت بالطبع البنوك. من الودائع سحب عىل العام للتهافت

الحالتني. بني قليلة اختالفات سوى هناك يكن لم ذلك عدا لكن برمتها، دول عن
كي مودعيها من قصري ألَجل تقرتض إنها التجارية، البنوك تعمل كيف انظر
عند فجأًة املودعون ع تجمَّ أن حدث وإذا األجل، الطويل لالستثمار الالزم التمويل تقدم
بمنتهى نقدية سيولة من البنك يملكه ما فسينفد ودائعهم، بسحب وطالبوا البنك باب
يكون أن يف مودع كل فريغب القلق؛ غاية يف املودعني يجعل االحتمال وهذا الرسعة.
التدافع. حدوث عن يسفر مما عة؛ متوقَّ متاعب ألية تفاديًا الطابور يف يقف من أول
من ذعٍر حالة شيوع ملجرد إال لسبب ال السحب عىل تهافت موجة بنك أي يواجه وقد
هذا ملكافحة قوية أدوات املعارصون االقتصاد علماء ابتكر املوجة. لهذه البنك تعرُّض
تقدم إنها أي األخري»؛ املالذ «ُمقِرض مهمة تؤدي املركزية بنوكهم أصبحت فقد املرض؛
حالة شيوع احتمال عىل والقضاء املتعثرة البنوك يف االستقرار إلحداث الالزمة السيولة
الودائع لتأمني معني حد َة ثَمَّ البلدان معظم يف أن ذلك إىل يضاف األسواق. يف الذعر من
للتهافت املألوفة للحالة وجود هناك يعد لم الحكومية، الضمانات هذه وبفضل البنكية.

البنوك. من السحب عىل
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بالضبط تفعل آسيا رشق بلدان كانت الدويل. التمويل مجال يف يحدث لم هذا لكن
لتمويل الدولية املالية األسواق يف قصري تقرتضألَجل التقليدية: التجارية البنوك تفعله ما
ألنها مفضًال خياًرا تشكل كانت األجل القصرية الديون أن (يالَحظ املحلية. االستثمارات
يحتفظون ما تقليل املقرضني تفرضعىل املال رأس لكفاية السائدة املعايري وألن أرخص،
ُمقرض أي هناك يكن لم لكن األجل) قصرية قروًضا يقدمون كانوا إذا مال رأس من به
القصرية الديون لضمان دولية هيئة أية هناك تكن ولم األخري، املالذ بمهمة يقوم دويل
كان االئتمانية، مواقفهم بشأن النظر إعادة يف املقرضني من قليل بدأ وحينما األجل.
كان وهكذا القروض؛ منح عن يحجموا أن املقرضني «جميع» إىل بالنسبة العقالني من
انتقل ثم هارفرد، بجامعة أستاذًا حينئٍذ كان (الذي ساكس جيفري البارز االقتصادي
الدويل النقد صندوق نظر وجهتَي بقوٍة عارض حينما ا محقٍّ كولومبيا) جامعة إىل اآلن
له عالقة وال مايل، ذعر املالية األزمة سبب أن إىل وذهب األمريكية، الخزانة ووزارة
تمر آسيا كانت الداخلية.10 الضعف ونقاط األساسية االقتصادية بالعوامل الغالب يف
القروض منح يف أفرطت قد البنوك وكانت والكساد. االزدهار دورة من الكساد بمرحلة
املرة هذه تكن لم الرسيع. باالنسحاب ذلك تدارك يف تبالغ فباتت األزمة، وقوع ُقبيل

األخرية. تكون لن وبالتأكيد الترصف، املالية األسواق فيها تيسء التي األوىل
(األزمة مبارشة غري آثار من إثرها عىل انترش وما اآلسيوية املالية األزمة حجم أدَّى
اكتساب إىل الدويل النقد صندوق سْعي فشل إىل التحديد) وجه عىل ١٩٩٨ عام الروسية
والفتًا جديًدا إجماًعا عكس السعي هذا لكن األموال. رءوس حركة لتحرير جديدة سلطة
القيود إزالة مسألة أن واضًحا بات إذ املتقدمة؛ الدول يف املسئولني بني فيما للنظر
من وبالرغم النطاق. واسع بقبول تحظى صارت الدولية املالية األسواق عىل الحكومية
املنشود، تعديلهم إقرار تمرير يف األمريكية الخزانة ووزارة الدويل النقد صندوق فشل
عام العقارية الرهون أزمة وقعت أن إىل املال رأس حساب بتحرير املنادين أبرز ظال
العقبات إزالة عىل معها يتعامل التي البلدان حث الدويل النقد صندوق واصل .٢٠٠٨
االتفاقيات يف رشكاءها املتحدة الواليات ودفعت الدويل، التمويل تعوق التي املحلية
ل بتحوُّ يؤِذن هذا كل كان األموال. رءوس عىل املفروضة الضوابط إلغاء إىل التجارية
كي وودز بريتون اتفاقية إىل نعود ألن بحاجة أننا وأعتقد السياسية، املعتقدات يف خطري

بالكامل. ل التحوُّ هذا أهمية نقدِّر
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فرضضوابط عىل وودز بريتون اتفاقية أطراف إجماع (2)
املال رأس عىل

عىل ضوابط فرض عىل الثانية العاملية الحرب أعقب الذي اإلجماع قوة بشأن شك من ما
يف كبري احرتام َة «ثَمَّ :١٩٤٦ عام األمريكيني االقتصاد علماء أحد قال وكما املال. رأس
من كبري قدٍر فرض أن إىل يذهب الذي للنهج سواء حدٍّ عىل واملرصيف األكاديمي الوسَطني
أنواع عليها يطَلق ما عىل سيما ال الخاصة، األموال رءوس حركة عىل املبارشة السيطرة
املدى عىل بل القصري املدى عىل فقط ليس البلدان، ملعظم مفيد أمر الساخنة»؛ «األموال
كينز أكد وقد وجه. أكمل عىل اإلجماع هذا وودز بريتون تدابري عكست كذلك.»11 الطويل
عىل السيطرة يف املبارش «الحق الحكومات جميع منحت وودز بريتون اتفاقية أن نفسه
اآلن بات هرطقة قبُل من يعد كان «ما إن وقال الدوام، عىل املال» رأس تحركات كل

راسًخا.»12 معتَنًَقا
وصناع االقتصاد علماء بني فيما النظر وجهات يف تام شبه تقارب حدث لقد
تماًما الواضح من وصار املال. رأس عىل السيطرة رضورة بشأن الوقت ذلك يف السياسة
تحرير فوائد بشأن الذهب معيار عرص سيناريو عن واضح انرصاف اإلجماع هذا أن
باعتباره إليه يُنظر يكن لم املال رأس عىل ضوابط فرض أن إىل باإلضافة التمويل.
الطبيعية؛ لحالتها وعودتها املالية األسواق استقرار بمجرد تنتهي مؤقتة مرحلية مواءمة
دائًما». «إجراءً تكون أن املزمع من كانت السيطرة هذه أن عىل وآخرون كينز أكد إذ

خالل الدويل التمويل مجال اعرتى الذي االضطراب إىل ل التحوُّ هذا جذور وتعود
تدفقات ساهمت الثاني، الفصل يف رأينا وكما العامليتني. الحربني بني فصلت التي الفرتة
فقد وثالثينياته؛ العرشين القرن عرشينيات خالل األوضاع زعزعة يف الخاص املال رأس
بنسب تتذبذب عمالتها قيم أن الذهب معيار اعتماد إىل ترجع لم التي الدول وجدت
ووجدت الجارية. االقتصادية التطورات عن دائًما تُعرب ال اتجاهات يف وتتحرك كبرية،
ظهور لدى رسيًعا خارجها تتدفق األموال رءوس أن الذهب معيار تعتمد التي البلدان
وتعريض الفائدة أسعار رفع إىل دفعها الذي األمر اضطراب، بحدوث تؤِذن بادرة أي
بني واضح تعارض هناك كان للخطر. الرصف سعر معادلة تثبيت عىل حكومتها قدرة
التشغيل هدف تحقيق يف والرغبة الخارجية التبادالت استقرار عىل الحفاظ إىل الحاجة
معيار إىل بريطانيا عودة فشل إىل املالية األسواق داخل الضغوط هذه جميع أدَّت الكامل.
تبخر حتى الداخلية، السياسات مع متشابكة األسواق تحركات صارت إن فما الذهب.
ذاتيٍّا. توازنها عىل وتحافظ الصحيح النحو عىل املالية موارده تعمل عالم رؤية يف األمل
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لتدفقات املطلق التحرير أن رسوًخا: أكثر أخرى مشكلة عىل الضوء كينز ألقى
كذلك؛ الكيل االقتصاد توازن قوض بل فحسب، املايل االستقرار يقوض لم األموال رءوس
يستعيد الكيل االقتصاد إن القائلة الفكرة كانت األسعار. واستقرار الكامل التشغيل أي
تجربة إثر تبددت قد والنقدية املالية املحليتنَي السياستنَي من مساعدة دون ذاتيٍّا توازنه
شهدت التي الفرتات يف حتى الثالثينيات. فرتة شهدتها التي والفوىض الكبري» «الكساد
جْعل إىل املال رأس حركة وتحرير الرصف أسعار تثبيت بني املزج أدَّى نسبيٍّا، هدوءًا
لدى األموال ت َشحَّ إذا فمثًال أخرى. لبلدان نقدية لسياسات خاضعة البالد اقتصاد إدارة
تحذَو أن إال خيار أمامك يكون ال الفائدة، أسعار رفع إىل لجأت بحيث أخرى بلدان
األموال رءوس فستغادرك الودائع، عىل الفائدة أسعار تخفض أن حاولت وإذا حذوها.
االئتمان حركة تقيد أن أردت إذا أخرى، ناحية من ضخمة. بمبالغ الخارج إىل متدفقة
تدفق حفز إىل البالد داخل الفائدة أسعار رفعك فسيؤدي أخرى، بلدان تفعل مما أكثر
سيلغي وهذا االئتماني، املستوى عىل ينتعش اقتصادك يجعل ما إليك؛ األجنبية األموال
املختلفة البلدان تنتهج ألن منطقي سبب من ما أنه كينز أكد الداخلية. سياساتك تأثريات
قاعدة توسيع يف البطالة معدل ارتفاع من يعاني بلد يرغب فقد مشابهة؛ نقدية سياسات
معيار قواعد إن يهدده. خطر أكرب هو التضخم أن آخر بلد يرى قد بينما املحيل، الطلب
بلد كل داخل املحلية االقتصادية اإلدارة وتجرب االختالفات، لهذه مجاًال ترتك ال الذهب
السياسة يف التوحيد هذا البلدان. من غريه يف املتبعة السياسات من ما قدٍر تقليد عىل
نظام مهنديس من آخرون فيها شاركه (التي كينز رغبة ضوء يف مرفوًضا كان املتبعة
االقتصاد تسبق مرتبة يف االجتماعية واألهداف املحيل االقتصاد وضع يف وودز) بريتون

العاملي.
البلدان تستطيع إذ املال؛ رأس عىل للسيطرة ضوابط لفرض آخر بديل َة ثَمَّ كان
لتدفقات تبًعا تتحرك عمالتها رصف أسعار ترتك بحيث عمالتها؛ تعويم إىل تلجأ أن
ذلك. كل عن ومنفصلة مستقلة املحلية النقدية السياسة تظل بينما الخاص املال رأس
عىل كنت إذا آخر مكان أي من أقل الفائدة أسعار تجعل أن املثال سبيل عىل يمكنك
توضح التي النظرية حاٍل كل عىل هذه عملتك. قيمة بانخفاض تسمح ألن استعداد
الغالب النموذج املطاف نهاية يف النظرية هذه صارت وقد العملة. تعويم عمل طريقة
رفضوا ومعارصيه كينز لكن وصاعًدا، العرشين القرن سبعينيات منذ املتقدمة الدول يف
املالية األسواق تولِّد أن من أعاله، كينز ذكر كما خُشوا، أنهم األول: لسببني؛ الحل هذا
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كانوا أنهم والثاني: والتشاؤم. التفاؤل موجات لتالحق نتيجًة التذبذب مفرطة عمالت
بشأن اليقني عدم وشيوع االستقرار انعدام عن ستنجم التي التأثريات من متخوفني
واإلنتاج التشغيل عالم بني ظاهًرا فارًقا هناك أن وأوضحوا الدولية. التجارة يف املستقبل
للقمار، ناديًا أو «كازينو» املال عالم اعتربوا فقد أخرى؛ ناحية من املال وعالم ناحية، من
التي هي — األجل القصري التمويل ال — التجارة كانت االقتصادي. الرخاء عىل باعثًا ال
التجارة يف املعامالت تكاليف تخفيض أن املفارقة: تنبثق هنا ومن التشجيع. إىل تحتاج
حركة عىل قيود فرض أخرى: بعبارة الدويل. التمويل يف املعامالت تكاليف رفع تطلَّب

الداخل. يف ومقيدة الخارج، يف حرة األموال رءوس حركة كانت لقد املال. رأس
بحاجة الوطنية االقتصادات أن إىل يذهب الذي املبدأ عن وودز بريتون نظام دافع
أن بدوره تطلَّب وهذا مناسب. ونمو كامل تشغيل تحقيق لضمان البارعة اإلدارة إىل
والنقدية. املالية سياستَيها تطبيق لها يتسنى كي سياسيٍّا» «حيًزا االقتصادات هذه تملك
املال، رأس عىل السيطرة ضوابط جانب إىل الجديد، النظام هذا يف ملمحان هناك كان
قصري تمويًال الدويل النقد صندوق تقديم يف تمثَّل أولهما الحيز. هذا توفري نحو يتجهان
يف والتعثر األجنبية العملة يف املؤقت النقص فرتات تجاوز عىل البلدان ملساعدة األجل
خصوًصا يُرتب التمويل من النمط هذا مثل كان السابق، يف الخارجية. املدفوعات سداد
عىل ماله من يقتطع ألن املستعد الخاص الدائن توافر عىل ويتوقف للحاجة، ووفًقا
لكنها كينز، أراد كما كبرية الدويل النقد لصندوق اإلقراضية القدرة تكن لم مضض.
مسئولية أصبح املدفوعات مليزان األجل القصري التمويل أن يف تمثل ا؛ مهمٍّ ً مبدأ أرست
عىل األطراف تعددية إضفاء يف أساسيٍّا عنًرصا هذا وكان الحكومات. بني فيما رسمية

الدويل. التمويل نظام
تحافظ أن هو متوقًعا كان ما أن من الرغم عىل ييل: كما فهو الثاني امللمح أما
«االختالل حاالت يف املعادالت هذه تغيري تسنَّى عمالتها، معادالترصف ثبات عىل البلدان
إضافة لكن الجذري، االختالل شكل الدويل النقد صندوق اتفاق يحدد ولم الجذري».
التشغيل آفاق كانت إذا بحيث مثيل؛ له يسبق لم جديًدا مفهوًما أرىس هذا األمان صمام
لجوئه من بالرغم حتى خارجية، مدفوعات من يسدده ما مع تتعارض ما بلٍد يف والنمو
التعارض هذا إزالة يمكن الدويل، النقد صندوق ولتمويل املال رأس عىل ضوابط لفرض
كان للمعاناة. فريسة الوطني االقتصاد ترك من بدًال الرصف سعر تعديل خالل من
مجال يف كليٍّا جديًدا مفهوًما للتعديل» قابلة لكنها «ثابتة الرصف أسعار بأن اإلقرار
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لكن الدولية، التجارة يف االستقرار توفري إىل يهدف وسًطا وحالٍّ الرصف، أسعار سياسة
املحيل. والنمو التشغيل تدمري حساب عىل ليس

عىل العاملي املايل النظام تأسس التجاري، النظام إىل بالنسبة الحال هي وكما
عىل تُغلَّب أن (وينبغي) املستحسن من املحلية االقتصادية االحتياجات بأن االعتقاد
املعامالت تكاليف ارتفاع عن األسبقية هذه أسفرت وإذا العاملي. االقتصاد متطلبات
طوال السائد االتجاه هذا تعكس والدولية املحلية السياسات كانت فليكن. الدولية،
قيود معظم أزالت األوروبية الدول أن من الرغم فعىل العرشين. القرن من التايل الربع
الخمسينيات، أواخر يف الدولية التجارة يف األجنبية العمالت عىل املفروضة املدفوعات
األستاذ العال، عبد راوي ويشري املالية. املعامالت عىل املفروضة القيود عىل أبقت فقد
بموجبها تأسست التي روما» «اتفاقية أن إىل هارفرد، بجامعة األعمال إدارة بكلية
لو كما املال رأس تدفقات مع تعاملت ،١٩٥٧ عام األوروبية» االقتصادية «الجماعة
األوروبية الدول معظم ظلت فقد الوضوح؛13 بمنتهى الثانية الدرجة من مواطنًا كانت
من الرغم وعىل الثمانينيات. أواخر حتى املال رأس عىل تفرضها التي بالقيود محتفظة
فرنسا معارضة أحبطت املال، رأس تدفقات عىل أكثر تنفتح أن ل تفضِّ كانت أملانيا أن
املال رأس عىل قيوًدا تفرض فلم أمريكا أما االتجاه. ذلك يف تحرك أي أخرى ودول
قيود. من تفرضه ما إلزالة الدول من غريها عىل تضغط لم أيًضا لكنها الستينيات، حتى
الودائع عىل الفائدة أرباح عىل خاصة رضيبة املتحدة الواليات فرضت ،١٩٦٣ عام ويف
.١٩٧٤ عام حتى اإلجراء هذا تطبِّق وظلت خارجها، املال رأس تدفق تواجه كي األجنبية
قليلة استثناءات عدا النامية، الدول يف الحال بطبيعة الغالبة السمة املال رأس تقييد كان
تعمل وكانت الستينيات، خالل فاعلة املال رأس عىل املفروضة القيود كانت لقد للغاية.
االقتصاد إلدارة مجاًال ففتحت وودز، بريتون نظام مهندسو لها ره تصوَّ الذي النحو عىل

املحيل.14 الكيل
معضلة يعالج لم النظام هذا أن يف متمثًال وودز بريتون نظام يف أخيل كعب كان
فقد النظام؟ يف الدولية األموال دور سيؤدي الذي ما وهي: األساسية، الدويل االقتصاد
«أموال» أي — للقيمة ومخزنًا عاملية تداول أداة يتطلب االقتصاد عاملية عىل الحفاظ كان
بضائع مقابل استبدالها بأن الثقة ويمكن الحاجة، عند كبرية بكميات متوافرة تكون —
تحدثنا وقد الذهب، معيار فرتة يف الدور هذا الذهب لعب مضمون. أمر عينية أصول أو
النقص أدَّى (حينما عرش التاسع القرن سبعينيات يف مشكالت من ذلك أحدثه عما
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العرشين. القرن ثالثينيات يف نكبات ومن األسعار) انكماش إىل الذهب مخزون يف العاملي
تشكِّل بالفعل عاملية» «عملة األمريكي الدوالر أصبح فقد وودز بريتون نظام ظل يف أما
احتياطياتها لتخزين العالم أنحاء شتى يف املركزية البنوك إىل بالنسبة املفضل الخيار
لألوقية. دوالًرا ٣٥ تبلغ ثابتة بقيمة بالذهب، الرتباطه الدوالر يف الثقة تعززت النقدية.
عمالتها، قيم تخفيض املبدأ حيث من تستطيع كانت األخرى البلدان جميع أن صحيح
اعتمد وهكذا مطلًقا. ذلك إىل تلجأ لن نفسها املتحدة الواليات أن عىل اعتمد النظام لكن

الدوالر». رصف «معيار عليه يطَلق أصبح ما عىل وودز بريتون نظام
املحلية احتياجاتها بني رصاًعا املتحدة الواليات واجهت إذا سيحدث ماذا لكْن
أغلب يف بعيًدا الخارجية التعامالت عىل املدفوعات ميزان ظل لقد الخارجية؟ وأرصدتها
كانت الخمسينيات. أواخر حتى األمريكيني السياسة ُصناع عمل نطاق عن األحوال
لكن الدويل. اإلقراض مصادر وأهم العالم يف املسيطر االقتصاد تشكل املتحدة الواليات
والنمو فيتنام حرب بسبب الستينيات فرتة خالل عجًزا تواجه املتحدة الواليات بدأت حينما
الشاغل.15 شغلها الخارجية مدفوعاتها أصبحت وآسيا، أوروبا يف الرسيع االقتصادي
الدوالرات من املزيد باكتساب سعيدة العالم دول بقية دامت ما يرام ما عىل الوضع كان
تسجله الذي العجز استمرار لكن النقد. من العاملية احتياطياتها تشكل التي األمريكية
ضمان عىل الشك من بظالٍل األمر، نهاية يف ألقى، املدفوعات ميزان يف املتحدة الواليات
املحيل، املستوى عىل ثابتة. ملعادلة وفًقا الذهب مقابل الدوالرات املتحدة الواليات استبدال
التي اإليرادات لزيادة واستعدادها الحكومة قدرة عىل الوطنية العملة يف الثقة تعتمد
الدويل املستوى عىل ذلك يكافئ كان الذي واألمر عملتها. قيمة لدعم مواطنيها من ل تُحصَّ
يف النفقات لخفض أو الرضائب لزيادة استعداد عىل األمريكية الحكومة تكون أن هو
عادت الذهب معيار قواعد كانت لو كما األمر بدا «األجانب». مطلوبات تسدد كي الداخل
بما تلتزم أن املرجح غري من املتحدة الواليات أن يدركون كانوا الجميع أن إال مجدًدا،

فعله. ينبغي
مقابل دوالرات من لديها ما الستبدال األجنبية الدول طلبات تزايدت ١٩٧١ عام
أحد أمام أنهما كونويل جون خزانته ووزير نيكسون ريتشارد الرئيس فوجد الذهب،
الدوالرات تحويل إمكانية إلغاء أو املحلية االقتصادية السياسات تضييق إما خيارين:
رسًما وكونويل نيكسون ففرض الثاني.16 الخيار ال فضَّ بالطبع ثابت. بسعر ذهب إىل
لن أنهما عىل للتدليل األساسية الحاجات عن الزائدة الواردات عىل ٪١٠ نسبته إضافيٍّا
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وبتسجيل التنافسية ُعملتهما من باالستفادة األخرى للدول ويسمحا األيدي مكتوَيف يقفا
يف اتُّخذ الذي املصريي القرار هذا املتحدة. الواليات مع ضخمة تجاري فائض نسب
الذي الرصف، أسعار لثبات العاملي النظام مصري خاتمة وضع ١٩٧١ عام أغسطس ١٥
عىل املحيل االقتصاد انترص أخرى، مرًة وودز. بريتون لنظام النقدي الزاوية حجر شكل
معادالت لوضع محاوالت عدة هناك كانت التالية السنوات يف العاملي. االقتصاد متطلبات
تعويم إىل التحول رسميٍّا أُجيز ثم تستمر. لم منها أيٍّا لكنَّ جديدة، أخرى عمالت أسعار

.١٩٧٣ عام العمالت

وودز بريتون نظام عىل اإلجماع تبدد (3)

يف والتمويل التجارة ع توسُّ فمع انهياره؛ بذور يحوي وودز بريتون نظام نجاح كان
الخارجية القيود وبدأت القائمة الضوابط رته وفَّ الذي السيايس» «الحيز تقلَّص العالم،
عىل كاٍف، غري موارد من يملكه وما الدويل النقد صندوق أن وتبنيَّ أكرب. دوًرا تلعب
السحب (حق اإلقراضية قدرته تعزيز بهدف اصطناعية احتياطية أصول إنشاء من الرغم
الدول ملداهمة املتحدة، الواليات أي للنظام، املحورية الدولة تعرضت وحينما الخاص).
باإلمكان يعد لم الستينيات، أواخر يف بالذهب الدوالرات استبدال أرادت التي األخرى
الذي املعتقدي النظام أن ذلك، من أكثر هو ما الرصف. أسعار ثبات نظام عىل اإلبقاء
العقود يف محله ليحل السبعينيات، خالل التفكك يف بدأ املال رأس عىل قيود فرض دعم
حدث وكما املال. رأس حركة تحرير وفوائد التحرير حتمية عىل يشدد بديل نهج التالية
املال رأس حركة تحرير عىل تركز العميق للتكامل أجندة َة ثَمَّ كانت التجارة، حالة يف

وودز. بريتون تسوية محل ستحل
اإلدارة عىل الكينزية األفكار هيمنة ذروة العرشين القرن ستينيات شهدت
بالركود مصحوب م وتضخُّ نفطية صدمات من السبعينيات به جاءت ما لكن االقتصادية.
بعيًدا االنتباه —رصف واحد آٍن يف والتضخم للبطالة املتقدمة عرَّضاالقتصادات الذي —
النموذج يف االقتصاد. يف العرض جانب نحو هه ووجَّ الطلب إدارة عىل كينز تركيز عن
املحلية؛ املنتجات عىل الطلب يف حاد النخفاٍض نتيجًة البطالة تحدث التقليدي، الكينزي
االقتصاديون وبدأ التفسري. هذا دحض التضخم معدل ارتفاع مع البطالة تزامن لكن
قوة باعتبارها الكينزية التقديرية واملالية النقدية السياسات إىل ينظرون واملتخصصون
انتشار مع بالتوازي التدخلية الفلسفات نجم وأفل االستقرار. ال االستقرار عدم إلشاعة
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التجارة نمو أن املفارقة قبيل من لكن االقتصاد. ممتهني بني السوق نحو املوجهة األفكار
قادرة باتت املال رأس تدفقات ألن املال؛ رأس عىل قيود فرض الحكومات عىل ب صعَّ
بأن تنبَّأ حينما حقٍّ عىل كينز كان التجارة.17 تدفقات يف التالعب خالل من التخفي عىل
الحكومات لكن الدولية، املعامالت كل عىل النطاق واسعة رقابة ستتطلب املال رأس قيود

العرص. روح لتغريُّ نظًرا الالزمة القيود تطبيق حيال متزايد نحٍو عىل مرتددة كانت
وبريطانيا املتحدة الواليات كانت إذ دورها؛ أيًضا القومية االقتصادية املصالح لعبت
من أن سيما ال العاملي، املايل التحرير من االستفادة عىل وَعِملتا ماليني مركزين تشكالن
وول يف تقدَّم التي الخدمات عىل الطلب ازدياد إىل تؤدَي أن املال رأس قيود إزالة شأن
ذات ودائع — اليورودوالر سوق لتنمية بهمة بريطانيا عملت لندن.18 ومدينة سرتيت
الرغم عىل الطرف املتحدة الواليات عنها ت غضَّ التي — لندن يف عادًة تودع دوالرية صفة
األموال رءوس تدفق تشجع أن املفرتض من تكن لم األمريكية الرسمية السياسة أن من
توقعها عىل اعتماًدا املايل التحرير تجاه أيًضا األمريكية املواقف تشكلت أمريكا. خارج
املتحدة الواليات تعانيه ما تمويل عىل ستساعد الدويل املايل النظام انفتاح زيادة بأن
االنرصاف ذلك بعد ل سيسهِّ أيًضا لكنه ما، لفرتٍة بالفعل سيحدث (وهذا عجز.19 من
الحربني بني الفرتة خالل ساد الذي االستقرار انعدام ذكريات تاليش ومع الدوالر.) عن
كان االقتصادية. السياسات صياغة يف أكرب بثقل تتمتع املالية املصالح بدأت العامليتني،
إلحداث املال رأس عىل مشرتكة قيود فرض يف للتفكري مستعدين واليابانيون األوروبيون
املتحدة الواليات لكن ،١٩٧٣ عام بعد األجنبية العمالت أسواق يف االستقرار بعض
وبريطانيا املتحدة الواليات يف السياسة صناع ودافع تلك.20 مساعيهم سبيل اعرتضت
وقت يف فرنسا لهم وانضمت العاملية، املال أسواق عىل املفروضة القيود إلغاء عن كثريًا

متوقع. وغري قويٍّا حليًفا الحق
االقتصادي اإلنعاش برنامج فشل الفرنيس املوقف تغري وراء الدافعة القوة كانت
«التجربة عليها أطلق ما أو — ١٩٨١ عام ميتريان فرانسوا االشرتاكي الرئيس بدأه الذي
أنها ميتريان برنامج تجاه املالية األسواق فعل ردة كانت البلدان».21 أحد يف االشرتاكية
بادئ يف فرنسا. يف الفائدة أسعار عىل تصاعدي ضغط إحداث إىل أدَّى ما زرافات، هربت
رأس حركة عىل املفروضة القيود حدة زادت بأن ذلك عىل ميتريان حكومة ردت األمر
— صغرية كراسة يحملوا أن الفرنسيني السائحني من تطلب كانت أنها حد إىل املال،
باب من — يسجلوا كي القومية الحدود خارج ترحالهم خالل — املرصوفات كراسة
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يزد لم واجهوه الذي العناء لكن األجنبية. بالعملة مشرتياتهم — التدبري وحسن الوعي
قوة تدعمه هوادة بال األموال رءوس هروب استمر حال، أية وعىل ميتريان. شعبية من
رأس قيود أن إىل ومستشاروه ميتريان انتهى األمر، نهاية ويف األوروبية. التجارة شبكة
الفرنسيني املواطنني سوى يتحملها لم أحدثتها التي فالتكاليف عكسية؛ بنتائج أتت املال
سويرسا يف املرصفية حساباتهم إىل الوصول بحرية احتفظوا فقد األثرياء أما العاديني،

املالية. املالذات من وغريها
برنامج عن وتخلت ،١٩٨٣ عام ربيع يف مسارها االشرتاكية الحكومة فغريت
املايل التحرير لتنفيذ أعمال جدول وتبنت املال رأس قيود حدة خففت بأن اإلنعاش
أنجزته املحافظة الحكومة تخشاه كانت «ما قائًال: ذلك عىل املراقبني أحد ب عقَّ محليٍّا.
الدعاة من أصبحت فرنسا أن قضيتنا إىل بالنسبة أهم هو ما االشرتاكية.»22 الحكومة
ديلور، جاك صار فقد املال؛ رأس حركة حرية تدعم جديدة قوانني وضع إىل املتحمسني
عىل وشجع ١٩٨٥ عام األوروبية املفوضية رئيس ميتريان، والية فرتة يف املالية وزراء أحد
أن من الرغم وعىل واحدة». «أوروبا نحو التحرك من جزءًا ذلك باعتبار املال رأس تحرير
األوروبي، النطاق عىل سيقترص املال رأس تدفقات تحرير أن تصورت ديلور مفوضية
الثمانينيات نهاية وبحلول أعضاء. غري دوًال ليشمل التحرير نطاق مد يف أملانيا نجحت
ما الكربى؛ األوروبية الدول كل يف أُزيلت قد األموال رءوس عىل املفروضة القيود كانت
رءوس تدفق حرية صارت بعد، فيما ماليٍّا. انفتاًحا العالم مناطق أكثر القارة جعل
أو األوروبية، القانونية املبادئ من أصيًال جزءًا وباتت — السائد األوروبي العرف األموال
االتحاد إىل االنضمام تريد التي الدول كل عىل تعني الذي — األوروبي االتحاد ترشيعات
القوانني ،١٩٩٢ عام ُوقعت التي «ماسرتيخت»، معاهدة وَوضعت به. االلتزام األوروبي
من شيئًا أوروبا يف املال رأس عىل املفروضة القيود جاعلة الجديد، التوجه عن تعربِّ التي

املايض.
منظمة هي أخرى مهمة دولية ساحة إىل الجديد النهج هجرة الفرنيس التحول أتاح
للدول منتًدى ١٩٦١ عام تأسست التي املنظمة هذه تشكل والتنمية. االقتصادي التعاون
اقتصادية.23 عقوبات يطبق ال أنه من الرغم عىل وتنظيمية، ترشيعية سلطات ذا الغنية
قبُل من تمارسه كانت الذي التمييز نبذت قد املنظمة كانت الثمانينيات نهاية فبحلول
وتبنَّت األجل. الطويلة واالستثمارات الساخنة) (األموال األجل القصري املال رأس بني
املعدَّل «القانون من جزءًا باعتباره األموال رءوس لحركة الكامل التحرير هدف أيًضا
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املال رأس قيود إزالة جعل الذي األمر تفرضه؛ الذي األموال» رءوس تحركات لتحرير
البلدان من ستة أصبحت و٢٠٠٠ ١٩٩٤ عاَمي وبني عضويتها. لنَيل أساسيٍّا رشًطا
بتحرير تلتزم أن جميعها عليها وتعني املنظمة، يف أعضاءً ٍل تحوُّ بمرحلة تمر التي النامية
وكوريا املكسيك هما البلدان، هذه من اثنني لكن قصري، وقت خالل مالها رأس حسابات

قصري.24 بوقت للمنظمة انضمامهما بعد حادة مالية بأزمة مرَّا الجنوبية،
عام الدويل النقد صندوق مجلس كامديسو ميشيل فيه خاطب الذي الوقت وبحلول
حركة تحرير أجل من تضغط بأن للمنظمة يسمح تعديل إلقرار مربًرا يقدم كي ١٩٩٧
وُصناع االقتصاديني لدى النطاق واسع قبوًال اكتسبت قد حجته كانت عامليٍّا، املال رأس
مقبوًال. وال ممكنًا أمًرا املال رأس عىل قيود فرض يعد ولم املتقدمة. الدول يف السياسة

جديد. من هرطقة ليصبح عاد راسٍخ، معتَنٍَق إىل ل تحوَّ ثم هرطقة كان وما

الترصف املال أسواق تيسء حينما (4)

دعامتان انهارت األموال رءوس عىل املفروضة القيود وزوال الرصف أسعار تثبيت مع
األسواق كانت ذلك، تلت التي السنوات ويف وودز. بريتون اتفاقية دعائم من رئيسيتان
كان الوقت، ذلك يف االقتصادية. السياسة تطبيق عىل كبريًا تأثريًا تؤثر العاملية املالية
كالتايل؛ بكالم التحول هذا عىل التعتيم إىل يميلون السياسة وُصناع االقتصاديني من كثري
تحرير وأن نفسه. الوقت يف ومطلوب حتمي أمر األموال رءوس حركة تحرير أن أوًال:
تخصيص تطوير يف سيساعد تماًما، التجارة تحرير شأن شأنه األموال، رءوس تدفق
واملالية. النقدية للسياستني أفضل شكل انتهاج عىل الحكومات وسيشجع العاملية املوارد
تَُحول أن شأنها من ألن مزدوجة؛ نعمة السوق يحددها التي الرصف أسعار أن ثانيًا:
سياساتها تطبق بأن للبلدان ستسمح نفسه الوقت ويف العملة، اختالالت حدوث دون
من توسعيًة أكثر سياسات تنتهج أن حكومة أرادت إذا بحيث مستقل، نحٍو عىل النقدية
تكون ولن ُعملتها. قيمة بانخفاض تسمح بأن ذلك تفعل أن يمكنها رشكائها، سياسات
موجودة كانت التي القيود تلك تماثل املحلية السياسات عىل الخناق تضيق قيود هناك

الذهب. معيار ظل يف
أسواق قدرة يف — محلها غري ويف — استثنائية ثقة السيناريو هذا أظهر وقد
املال أسواق كفاءة دعمت التي النظريات فصارت الصحيحة؛ اإلشارات إرسال عىل املال
غري افرتاضات إىل النظريات هذه استندت الوقت. ذلك يف املهيمنة الفكرية العقيدة هي
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نظرهم وبُعد عقالنيتهم ومدى واملستثمرين، املضاربني ترصف طريقة بشأن معقولة
الجديد اإلجماع هذا أن ذلك إىل يضاف االقتصادي. التطور يف أنشطتهم مساهمة وقْدر
ولم الكايف. النحو عىل والدويل املحيل املايل الوسط بني املوجودة االختالفات يقدِّر لم
ضوابط من — العاملي املايل التمويل يتطلبها التي القانونية لألسس وجود هناك يكن
لها يكن لم مثلما الرواية هذه يف — أخري مالذ ومقريض وإنفاذ وإرشاف عاملية ومعايري
خارج يعمل الذي املايل النظام ضعف نقاط تستكشف لم ثَمَّ، ومن الواقع؛ يف وجود
تحتاج أن املفرتض من كان رقابة. ألية يخضع وال والتنظيمية القانونية السلطتني نطاق
يكن لم لذا فيها؛ املشاركة يف الراغبني إىل باإلضافة للغاية قليلة أخرى أمور إىل األسواق
لكنهم األخرى، تلو الخيبة عن املايل االنفتاح تمخض حينما أحد يندهش أن املفرتض من
وقت يف إضافتها ستجري الوصفة هذه من الناقصة املقادير كانت اندهشوا. لألسف
ينبغي وكان وضوًحا. املالية األسواق تحرير عن الناجمة املشكالت تزداد أن بعد الحق
العامليتني. الحربني بني فصلت التي الفرتة من املستمدة املؤملة الدروس من االستفادة

معظم توقعات بشدة خالفت بطريقة عمل — التحديد وجه عىل — العملة وتعويم
سعر و«اختالل الحاد» «التذبذب كان الثمانينيات، وبحلول الوقت. ذلك يف االقتصاديني
إىل االقتصاديان االصطالحان هذان ويشري الرصف. أسعار لتعويم مرادَفني الرصف»
وثانيًا: يومي، بمعدل مفرًطا تقلبًا تشهد كانت العمالت قيم أن أوًال: مشكلتني؛ وجود
خلق قيمتها تقدير يف مغاالة أو بخًسا فيها تشهد العملة كانت التي الفرتات طول أن

التجاريني. الرشكاء إىل وبالنسبة الداخل، يف صعوبات
تعود تاريخية بيانات فلدينا الربيطاني؛ الجنيه واجهه الذي العناء إىل مثًال انظر
تاريخيٍّا منظوًرا لنا وتقدم األمريكي، الدوالر مقابل الجنيه قيمة توضح ١٧٩١ عام إىل
أن املمتدة سنة املائتي هذه خالل نالحظ إذ العمالت؛ استقرار عدم تجاه املدى طويل
استقرار عدم تشهد لم ١٩٧٣ عام العملة تعويم إىل التحول سبقت التي السنوات جميع
اضطرابًا شهدت أخرى فرتات هناك تكن لم الواقع، يف للغاية. قليلة فرتات يف إال العملة
فصلت التي والفرتة العسكرية، الرصاعات فرتات سوى السبعينيات الضطراب مماثًال
بمعيار الجنيه معادلة إلعادة فاشلة محاولة من تضمنته بما العامليتني الحربني بني
الحرب وخالل النابليونية الحروب فرتة خالل عنيفة تقلبات الجنيه شهد فقد الذهب؛
أغلب يف مستقرٍّا الجنيه كان الفرتات، هذه عدا لكن الخصوص. وجه عىل األمريكية األهلية
١٩٤٥ عاَمي بني كبريًا تخفيًضا مرتني الجنيه قيمة خفضت بريطانيا أن صحيح األحيان.
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يف عليها يطَلق كان ما إنهاء بهدف كان هذا لكن و١٩٦٧)، ١٩٤٩ عاَمي (يف و١٩٧٣
أسواق يف االستقرار من فرتات وأعقبتها جذري»، اختالل «حاالت وودز: بريتون نظام
كل مختلفة ١٩٧٣ عام بعد العملة تعويم تجربة تبدو املقابل، يف األجنبية. العملة
بني تراوحت ما غالبًا الجنيه قيمة يف متكررة سنوية تقلبات من شهدته بما االختالف
لسبب تجري أو محددة وترية تتبع ال تأرُجح بحركة أشبه نحٍو عىل أي ١٠–١٥٪؛

واضح.
بها مرَّ التي الجامحة الدورات إىل االستقرار عدم حالة من األكرب الجزء ويُعزى
املغاالة ثم قيمته تخفيض تضمنت رئيسية دورات بثالث ١٩٧٣ عام بعد مرَّ فقد الدوالر؛
مرتاكبًا. هبوًطا أو صعوًدا وحده الجنيه فيها شهد فرتات أيًضا هناك كانت تقديرها. يف
األحداث من سلسلة إثر اهتز العالم أن كبرية تاريخية معرفة يملك ال من يتصور وربما
لعدم مصدًرا صار العمالت تعويم لكن .١٩٧٣ عام بعد والعسكرية السياسية الكارثية

أمان. صمام ال الدويل االقتصادي النظام استقرار
الثمانينيات خالل لها حرص ال مناقشات السياسة وُصناع االقتصاديون أجرى
األساسية، االقتصادية األوضاع تعكس العمالت قيم كانت إذا ما حول والتسعينيات،
أو الفقاعات، مثل: األجنبية، العمالت أسواق يف الحادثة التشوهات فقط تعكس أم
القصرية التجارية االسرتاتيجيات أو النظر، بُعد إىل تفتقر التي التوقعات أو الالعقالنية،
يف الذين — رجال األحوال أغلب يف — الرجال هؤالء ا حقٍّ يفعله الذي ما وتساءلوا األمد.
الضخمة، الكمبيوتر شاشات أمام والجالسني أعمارهم، من الثالثينيات أو العرشينيات
مفتاح، عىل بضغطة العالم أنحاء جميع عرب الدوالرات من املاليني مئات يحركون
يف املوجودة القصور أوجه إزالة عىل يعملون هل لدول؟ وطنية عمالت مصري فيحددون
أنهم أم الخافية؟ الحقيقية االقتصادية قيمتها إىل أقرب العمالت قيم ويجعلون السوق
أرباًحا ومطاردتهم كالقطيع بترصفهم السوق يف الهبوط أو الصعود حاالت يفاقمون

وهمية.
تداعيات من للمعاناة اضُطروا الذين ألولئك تُذكر فائدة ذا النقاش يكن لم لكن
من األول النصف خالل ٪٤٠ بنسبة الدوالر قيمة ارتفعت فحينما العمالت؛ تقلبات
كل صادرات عىل النسبة لهذه مساوية رضيبة بفرض أشبه هذا كان الثمانينيات،
بهذه األمريكية السوق يف األجانب منافسيها كل ودعم املتحدة، الواليات يف املصانع
خالل الحمائية إجراءات يف املعتدلة الزيادة تكون أن ينبغي ال ثَمَّ ومن عينها؛ النسبة
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ذلك. من أكثر تتماَد لم اإلجراءات هذه أن ا حقٍّ املدهش لكن للدهشة، مثاًرا الفرتة هذه

السوق. سيولة أو املنافسة انعدام يكن لم فإنه املالية، األسواق مشكلة مصدر كان وأيٍّا
٣٫٢ إىل ارتفع قد األجنبي النقد لتعامالت «اليومي» الحجم كان ،٢٠٠٧ عام بحلول
خالل اليومي معدلها بلغ (التي التجارة حجم فاق ضخم حجم وهو دوالر، تريليونات

الحقيقي. االقتصاد عىل املال عالم طغى وهكذا دوالر).25 مليار ٣٨ نفسه العام
فرق هناك يكن لم املال، رأس تحرير فبمجرد آخر، ا مهمٍّ درًسا التعويم ننا لقَّ
الكينزي االقتصاد أستاذ — توبني جيمس كان وتعويمها. العمالت تثبيت بني ملحوظ
بالفعل إصبعه وضع قد — نوبل جائزة الحق وقت يف نال والذي حينئٍذ، «ييل» بجامعة
الرصف] [أسعار نظام حول الدائر «الجدال فكتب: الرئيسية، املشكلة عىل ١٩٧٨ عام
حرية «فرط» يف تتمثل األساسية فاملشكلة ويحجبها.» محددة أساسية مشكلة يغفل
ال الوطنية والحكومات الوطنية االقتصادات «ألن الخاصة؛ املالية األموال رءوس حركة
أن دون من الخارجية التبادالت عرب لألرصدة النطاق الضخمة التحركات مجاراة يمكنها
الوطنية االقتصادية السياسة أهداف من كربى تضحية َي وتضحِّ حقيقية، مشقة تعانَي
كينز، حجة نفسها هي جوهرها يف حجته كانت والتضخم.» واإلنتاج التشغيل مجاالت يف
حركة حرية أن إىل توبني أشار امُلعوَّمة. العمالت عالم عىل ُطبقت أنها الجديد لكن
يف مثيلتها عن تختلف التي واملالية النقدية السياسات انتهاج من الدول تمنع املال رأس
املحيل. االقتصاد مع تتالءم التي السياسات تنفيذ تقوض ثَمَّ ومن األخرى؛ االقتصادات
من كبرية تحويالت إىل تؤدي الدولية املالية األسواق يف التعامالت أن عن النظر وبرصف
من توبني حذَّر الرصف، أسعار يف حادة تقلبات عن تسفر أنها أو الدول عرب األرصدة

األحيان.» من كثري يف ومؤملة خطرية داخلية اقتصادية «عواقب لها أن
عملة نعتمد أن طريقتني: إحدى يتبع أن بمقدوره العالم اقتصاد أن توبني وأوضح
من وهذا املحيل، املستوى عىل جيًدا كان ما العاملي املستوى عىل ونطبق واحدة عاملية
السعر يف — االختالف عن الناجمة والتشوهات الصعوبات كل عىل يقَيض أن شأنه
رأى وألنه موحدة. نقدية لسياسة الدول كل إخضاع عند املحلية العمالت بني — بالطبع
الشهرية وصفته وقال بديًال، حالٍّ قدم السياسية، الناحية من مستحيل السيناريو هذا أن
بسالسة تدور التي الدولية املالية أسواقنا عجالت يف الرمل بعض «إللقاء نحتاج إننا

توبني». «رضيبة باسم اليوم يُعرف بات فيما الرمل هذا تمثل مفرطة.»26
روح أن إىل استندت اء صمَّ آذان عىل وقع ونداؤه مستقلة، قلة من واحد توبني لكن
رأس حركة تحرير بفعالية قويٍّا اإليمان وظل وودز. بريتون مرحلة بعد تغريت العرص
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آراء تلقى أن قبل األرضار من مزيًدا يعانَي أن العاملي االقتصاد عىل وكان وحتميته. املال
عيه.27 وُمرشِّ العالم اقتصاديي كبار لدى ُمصغية آذانًا توبني

تحت نفسها تركت التي بالدول عصفت التي املالية األزمات موجات أسفرت فقد
دول ديون بأزمة األمر بدأ بحق. بالغة أرضار عن الدولية املال رأس أسواق رحمة
وابتلعت االقتصادية اإلدارة سوء بسبب تفاقمت التي الثمانينيات، يف الالتينية أمريكا
مع أوروبا دور حان ثم االقتصادي. الركود من ضائًعا» «عقًدا وأنتجت اإلقليم دول
دول لعدة املركزية البنوك ضد بنجاح العملة تجار ضارب حينما التسعينيات، مطلع
حركة تحديد حاولت قد الدول هذه كانت والسويد). وإيطاليا إنجلرتا (مثل أوروبية
عىل بعُد فيما أجربتها املال أسواق لكن األملاني، باملارك بقوة عمالتها ربطت بأن العملة
االقتصادية األزمات من أخرى جولة التسعينيات منتصف شهد ثم عمالتها. تخفيض
يف مفاجئ تراجع عن نجمت التي (١٩٩٤) املكسيك يف التكيال» «أزمة أشدها كانت التي
التي و١٩٩٨، ١٩٩٧ عاَمي اآلسيوية املالية األزمة اندلعت ذلك عقب املال. رأس تدفقات
وأخريًا (٢٠٠٠) واألرجنتني (١٩٩٩) والربازيل (١٩٩٨) روسيا إىل ذلك عقب ستمتد
يشري التقديرات أحد لكن شهرة. األكثر الحاالت سوى ليست هذه .(٢٠٠١) تركيا إىل
عاَمي بني سيادية ديون أزمة و٦٣ عملة، أزمات و٢٠٨ مرصفية، أزمة ١٢٤ حدوث إىل
أزمة فجرت الجديدة، األلفية مطلع شهدها هدوء فرتة انقضاء وبعد و٢٠٠٨.28 ١٩٧٠
ما القوية؛ الهزات من أخرى سلسلة املتحدة الواليات يف تمركزت التي العقارية الرهون
وإفالس األجنبي التمويل يف مفاجئة ندرة إىل ماليٍّا املنفتحة االقتصادات تعرُّض إىل أدَّى

والتفيا). أيسلندا (مثل منها قليل عدد
بمرحلة األمر يبدأ نفسه. والكساد االنتعاش لنمط تبًعا الحاالت هذه معظم جرت
هذه تتغذى اإلقراضاألجنبي. من ضخمة مبالغ خاللها الدولة تتلقى نسبيٍّا نشاًطا تشهد
لهذه املستقبلية اآلفاق إرشاق عىل وتؤكد املال أسواق يف تنترش التي األخبار عىل املرحلة
اإلنتاجية. يف مدوٍّ ازدهار لحدوث وتأهبت سياساتها أصلحت قد الدولة تكون الدولة.
من املستقبل به سيأتي ما ألن نظًرا الديون تراكم بشأن للقلق داٍع هناك يكون ال حينئٍذ
يكون قد القروض. سداد عىل الالزمة القدرة ستتوفر ثَمَّ ومن مرتفًعا؛ سيكون إيرادات
أن يبدو ال النهاية، يف رشكاته. أو الخاص القطاع وبنوك الحكومة هم: املقرتضون هؤالء
أَطلق ما محدثة الخارجية، أو املحلية السيئة، األخبار من قليل عدد ينترش ثم فرًقا. هناك
نربة فتتغري مفاجئ».29 «توقف اسم البارز، املالية األزمات محلل كالفو، جيريمو عليه
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االقرتاض، يف الدولة أفرطت لقد التايل: النحو عىل تماًما األسواق يف الدولة عن الحديث
فتجف باملخاطر. محفوًفا يبدو واقتصادها مسئول، غري نحٍو عىل تترصف وحكومتها
باضطرابات املرور إىل االقتصاد يُضطر قصري وقت وخالل األجنبي، التمويل منابع
الرشكات وتواجه العملة، وتنهار جنونيٍّا، ارتفاًعا الفائدة أسعار ترتفع بحيث مؤملة؛
املالية للسياسات نتيجًة يتفاقم ما عادًة انكماًشا املحيل الطلب وينكمش ائتمانية، ضائقة
قد يشء كل يكون وحينما السوق». «ثقة واستعادة األمر تداُرك إىل الرامية املتزمتة

اإلجمايل.30 املحيل ناتجه من ٪٢٠ معدله ما خرس قد االقتصاد يكون انتهى،
عرب الحركة حر املال رأس كان فمتى يفاجئنا. أن هذا من أليٍّ ينبغي كان ما
«َهَوس كيندلربجر تشارلز االقتصادي املؤرخ عليه أَطلق عما ذلك أسفر العالم، أنحاء
راينهارت وكارمن روجوف كني مؤخًرا أجراه الذي البحث ألقى وقد وانهيارات».31 وَهَلع
هذان أخذ االقتصاديني. املؤرخني إىل بالنسبة واضًحا كان طاملا الذي األمر عىل الضوء
ذي مهم حدث كل عىل يتعرَّفا كي التاريخ صفحات يف التقليب عاتقهما عىل الباحثان
عىل نتائج من إليه ال توصَّ ما راكما وحينما .١٨٠٠ عام منذ املرصفية باألزمات صلة
نحٍو عىل متوازيني تسلسلني َة ثَمَّ أن اكتشفا املال، رأس لحركة التاريخي املسار طول
عادًة الدويل املال رأس حركة يف نشاًطا شهدت التي الفرتات «إن فقاال: ا. تامٍّ يكون يكاد
التسعينيات، أزمة مثل واسعة بشهرة فقط تحَظ لم عاملية، مرصفية أزمات أنتجت ما

تاريخية.»32 بشهرة حظيت وإنما
مقابل العالم اقتصاد دفعه الذي الثمن تمثل واألزمات التقلبات زيادة كانت ربما
تحرير من استفاد قد العالم أن إىل املدافعني من كثري يشري وقد املايل. االنضباط ن تحسُّ
تؤدي التمويل حرية بأن القائلة الحجة أما اإلخفاقات. هذه من الرغم عىل املال رأس
جدال هناك يزال وال اآلن. حتى قائمة زالت فما للموارد، العاملي التخصيص تحسني إىل
األجنبي املال رأس حركة معوقات تزيل التي البلدان كانت إذا ما حول دائر أكاديمي
سجل يذكره ما ألن بالغة؛ أكاديمية مماحكة هذه لكن ال. أم ا حقٍّ غريها من أرسع تنمو

الشمس. وضوح واضح املال رأس حركة حرية عن التاريخ
أن األول مهمة: اكتشافات ثالثة أمام يضعنا السجل هذا عىل خاطفة نظرة وإلقاء
يحدث ولم الثانية. العاملية الحرب منذ مسبوقة غري نمو مستويات بلغ العاملي االقتصاد
يف ال كله، التاريخ مدى عىل املستويات هذه من تقرتب تكاد مستويات العالم بلغ أن
معدالت أن الثاني واالكتشاف عرش. التاسع القرن عوملة عرص يف وال الصناعية الثورة
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تتكرر لم الثانية العاملية الحرب انتهاء عقب قرن ربع أول خالل تحققت التي النمو
١٩٥٠ عاَمي بني الفرد نصيب أساس عىل سنويٍّا ٪٣ بنحو العالم اقتصاد نما فقد ثانية؛
ومثَيل الثالثينيات، حقبة قبل االقتصاد نمو معدل أمثال ثالثة يعادل وهذا و١٩٧٣،
عام بعد ما فرتة يف االقتصادي األداء أن صحيح السبعينيات. حقبة منذ النمو معدل
بريتون ظل يف مستواه من أقل يظل لكنه التاريخي، املنظور من للغاية جيًدا يبدو ١٩٩٠
خالل نفسها أدائه بجودة يكن لم املالية العوملة فرتة خالل العاملي االقتصاد فأداء وودز؛

وودز. بريتون حقبة
األخرية، الثالثة العقود خالل نموٍّا حققت التي البلدان أكثر أن الثالث واالكتشاف
كانت مبارشة، الحرب أعقبت التي العقود يف نمو أكرب حققت التي نظرياتها مثل تماًما
التكامل لقواعد ال وودز، بريتون لقواعد وفًقا العوملة لعبة لعبت التي الصني، مثل بلدانًا
وأبقت املال، رأس حركة من تحد التي الضوابط عىل البلدان هذه أبقت إذ العميق؛
االقتصاد إلدارة سيايس حيز من لها ما واستخدمت السيطرة، تحت األجنبي التمويل
املالية العوملة أن هو إذْن الحتمي االستنتاج السابع). الفصل يف الحًقا سنرى (كما املحيل
من أكرب، مخاطر واجهت العاملية املال رأس أسواق عىل انفتحت التي فالبلدان خذلتنا؛ قد
االقتصادي.33 النمو معدل ارتفاع شكل يف متمثلة منافع أي ذلك عن يعوضها أن دون
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ألي ينبغي أَال إذ محري؛ السابق الفصل نهاية يف إليه انتهينا الذي االستنتاج أن شك ال
عرب واالقرتاض اإلقراض حرية والرشكات لألفراد تُتاح حينما أداؤه يتحسن أن اقتصاد

اإلطالق؟ عىل فائدة أية املايل االنفتاح يشكل ال قد وملاذا القومية؟ الحدود
الظروف ظل يف االقتصاد إىل بالنسبة نعمة تكون أن «يُمكن» املال رأس تدفقات إن
املدخرات يف نقًصا وتعاني االستثمار فرص يف وفرة تملك التي البلدان ففي الصحيحة؛
أي ويف تنفيذها. الدولة تستطيع ال التي املرشوعات بتنفيذ الخاصة للرشكات يسمحون
يكون بالتكنولوجيا، املهارات من وغريها بالسوق الدراية تقرتن حينما سيما ال بلد،
ملاذا لكن االقتصادي. للنمو رضوريٍّا مكونًا األجل الطويل املبارش األجنبي االستثمار

عكسية؟ نتائج عن الدويل التمويل من أخرى أنواع تسفر
التجارة، مكاسب أناقش كنت حينما قبُل من إليها أرشت التي النقاط إحدى يف
ككلٍّ املجتمع إىل بالنسبة مرغوبًا يكون ال والبائع املشرتي بني املربح التبادل أن ذكرت
يف املجتمع تجشمها التي البديلة) (الفرص التكاليف كامل األسعار تعوض حينما إال
ورقة يف أستثمر فحينما كذلك؛ املال أسواق عىل جيًدا املبدأ هذا ينطبق التبادل. عملية
أو صك أو دين سداد سند — العالم من اآلخر الجانب يف ما مكاٍن يف كيان أصدرها
ذلك؟ عليها ينطوي التي املخاطر لحجم دقيًقا إدراًكا مدرًكا أكون فهل — مايل مشتق
سعر يعوض هل أمواًال، أقرتُض وحينما املخاطر؟ هذه عن املنتظر املردود يعوض وهل
عدم حال إلنقاذي الالزمة املالية النفقات أو آخرون، يتجشمها التي التكاليف عن الفائدة
يف آخذُ هل طراز، أحدث عىل ماليٍّا سنًدا أصمم وحينما ديني؟ خدمة سداد عىل قدرتي
املدى عىل رشكتي ألرباح األدنى الحد عىل تأثريات من ذلك يُحدثه أن يمكن ما حسباني
لم إذا أنا»)؟ راتبي «أعني ألجري املكونة العنارص مجموعة عىل لتأثرياته (خالًفا الطويل
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فسوف حاسمة، نعم املماثلة األخرى األسئلة من والعديد األسئلة هذه عن اإلجابة تكن
أصبحنا السبب ولهذا كثريًا؛ تتكرر اإلخفاقات هذه مثل األسف، مع املال. أسواق تفشل

املالية. للسوق أمراض من تسببه ما عىل للغاية معتادين
االقتصادية املؤلفات أن صحيح املشكالت. بهذه دراية عىل ليسوا االقتصاد خرباء إن
املتناسقة، غري املعلومات مثل: أسماءً تحمل التي اإلخفاقات، هذه عن بتحليالت مكتظة
واملخاطر املتعددة، والتوازنات الوكالة، وتكاليف األخالقي، والخطر املحدودة، واملسئولية
الظواهر هذه من واحدة كل أن إىل باإلضافة جرٍّا. وهلمَّ املعلومات وشالالت النظامية،
يدرك ذلك مع صعبة، توضيحية تجريبية وبرسوم معقد ريايض باستدالل بحثًا ُقتلت
االقتصاد يف الكفاية فيه بما تعاَلج لم املشكالت هذه أن اآلن االقتصاد خرباء معظم
عىل وتأمني عامة بمعايري مدعوًما املحيل التمويل فيه نجد الذي الوقت ففي العاملي؛
ومساندة أخري مالذ مقرض ووجود املحاكم، تُنفذها وعقود إفالس وقوانني الودائع
هذه من أيٌّ توجد ال واإلرشافية، التنظيمية الوكاالت من النطاق واسعة وتشكيلة مالية
العاملي املستوى عىل واملعايري التنظيمات تكون وهكذا العاملي. املستوى عىل الضمانات
لطبيعتها. وتبًعا حدة عىل تواَجه عاملية أزمة كل تزال وال الجدوى وعديمة متفرقة تدابري
تنبع السوء؟ بالغة إدارة العاملية األسواق تدار ملاذا نتساءل: نعرفه ما إىل واستناًدا
عواقب شأن من التهوين إىل السياسة وُصناع االقتصاديني بني اتجاه وجود من املشكلة
من املايل التحرير حالة يحمون وكأنهم للسياسة، العميل التطبيق يف اإلخفاقات هذه
أننا بل تفشل، ال املالية األسواق أن ليس فالواقع اإلخفاقات. لهذه املشئومة التداعيات
التشوه هذا ينتهي إالَم نفهم ولكي تفشل. ال كانت لو كما العمل نواصل أن نستطيع
غابة يف والقنافذ الثعالب بني الفروق عىل التعرف إىل نحتاج التحديد، وجه عىل املهني

االقتصاد.

والقنفذ الثعلب (1)

نوعني بني برلني أشعيا السري الليربايل الفيلسوف فرَّق تولستوي، عن شهري مقال يف
أرخيليوس اليوناني الغنائي الشاعر إىل تنسب قديمة مقولة إىل بالرجوع املفكرين من
يعرف ال القنفذ بينما كثرية أشياء يعرف «الثعلب قائًال: امليالد) قبل السابع (القرن
خالل من إال العالم ترى وال واحدة مركزية فكرة لديها فالقنافذ كبري.» واحد يشء سوى
نظرتها تالئم بحيث تُقولبها أو واالستثناءات، التداعيات تغفل وهي الفكرة. هذه منظور
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الظروف. وكل األوقات جميع يناسب واحد صحيح جواب سوى ترى وال العالم، إىل
من يمنعها وهذا للعالم، متلونًا مشهًدا فتتبنى أكثر، برلني لها ينحاز التي الثعالب، أما
يتسم ما أن تلمس ألنها الكربى النظريات حيال تتشكك وهي كبري. واحد شعار اعتماد
من كان دانتي أن برلني اعتقد املثال، سبيل عىل بالتعميم. يسمح ال تعقيد من العالم به

الثعالب.1 من شكسبري كان بينما القنافذ
القنافذ بني االقتصاد مجال يف املوجود االنقسام عن دقيًقا تعبريًا يعربِّ التمييز هذا
الكبرية») «الفكرة هي (هذه دائًما الصحيح الحل هو األسواق تحرير أن تؤمن التي
األسواق بقدرة تؤمن أيًضا الثعالب التفاصيل.2 يف يكمن الشيطان أن تؤمن التي والثعالب
يف املوجودة التعقيدات أن يؤمنون لكنهم — يشء كل من بالرغم اقتصاديون فُهم —
السياق مع التجاوب بحساسية تتسم بكثري حرًصا أكثر مقاربة تتطلب الواقعي العالم
التعقيدات هذه أن ترى أنها حد إىل السوق تحرير بقضية فتؤمن القنافذ أما املحيط.

سبيلها. تعرتض ال القضية هذه تعزز
قضية يواجه عندما فعله رد طبيعة من االقتصاد عاِلم نوع تكتشف أن ويمكنك
أن إىل القنفذ االقتصادي يلجأ أن الطبيعي من اتباعها. ينبغي التي بالسياسية تتعلق
الفعالية، تعظم األسواق أن يعلمه: درايس تحليل أبسط يواجهها مسألة أي عىل يطبق
توجد العالم هذا يف إنه قائًال وسيفرس أفضل. ذلك كان األسواق تحرر زاد كلما وأنه
الكعكة حجم يقلل الفردي السلوك عىل يُفرض تقييد وكل رضيبة؛ لكل فعالية تكلفة
دقيًقا فصًال والفعالية العدالة مسألتَي بني الفصل املمكن من أنه إىل باإلضافة االقتصادية.
عكس يثبت لم ما تخفق ال السوق أن املفرتض ومن األخرى. عىل إحداهما تؤثر ال بحيث
يف مبارشًة العالجات بأكثر إال اإلخفاقات تعاَلج أال فيجب وأخفقت، حدث إذا لكن ذلك،
دائًما الطلب ومنحنيات النظر. وبعيدو عقالنيون والناس املعني. لإلخفاق استهدافها
قطاعات كافة صعيد عىل الجارية والتفاعالت ترتفع). العرض (ومنحنيات تنخفض
الالحقون وأتباعه سميث آدم أثبت لقد الجزئية. التحليالت منطق تدحض ال االقتصاد
هؤالء أبحاث تعقيد مدى عن النظر وبرصف نحو. أفضل عىل تعمل املحررة األسواق أن
الوقت ذلك لقضايا تناولهم أن نجد الفنية، والتفاصيل باملفاجآت وامتالئها االقتصاديني
عائق أو تدخل أي إزالة أن مفاده: محسوب، غري يكون ويكاد بسيط منطق يحركه

االقتصادي. األداء ن تحسُّ إىل يؤدي حكومي
صحيٍّا، احرتاًما قًوى من السوق تملكه ما فيحرتمون الثعالب االقتصاديون أما
التي اإلجابات يعتربون يجعلهم مما التعقيدات؛ أنواع جميع رؤية إىل يميلون أنهم إال
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السوق، بنقائص حافل االقتصاد عاملهم ففي ناقصة؛ إجابات االقتصاد كتب تقدمها
بعقالنية، دائًما يترصفون ال والناس ممكن، غري والفعالية العدالة بني الدقيق والفصل
التي والتعقيدات إيجابية، بنتائج يأتَي أن يمكن مرغوبة غري بديلة سياسة وتطبيق
التي التحليالت تجعل االقتصاد قطاعات كافة صعيد عىل الجارية التفاعالت من تنبثق
طويلة قائمة بالفعل سميث آدم أتباع وضع وقد شك. موضع واحدة لفكرة تتعصب
عىل عالوًة االجتماعية. الرفاهية تعزز املحررة األسواق إن القائل للمبدأ استثناءات تحوي
ينظرون الثعالب إن عديدة. نواٍح يف السوق نتائج ن يحسِّ أن يمكن الحكومي التدخل أن
الوصول عىل قدرتنا عدم ظل يف تحقيقه يمكن ما أفضل «تحقيق أنه عىل االقتصاد إىل
القنافذ بسياسات قورن ما إذا بشدٍة النقاء إىل يفتقر منظور وهذا املثايل»، الوضع إىل

دائًما. الصحيحة السياسات يعتربونها التي املثالية
إخفاقات انتشار ملدى الفريقني من فريق كل رؤية من االختالفات بعض تنشأ
تصوره الذي بالقدر شائعة اإلخفاقات هذه بأن االعتقاد إىل ميًال أقل فالقنافذ السوق؛
إلخفاقات منهما كلٍّ «استجابة» يف يكمن الفريقني هذين بني األهم الفرق لكن الثعالب.

السوق.
انتظار أو تقييدها هو الحل يكون ال األسواق تنهار حينما إنه القنفذ يقول قد
الثعالب يخشاها التي والتعقيدات أفضل. نحٍو عىل تعمل جْعلها بل الحكومة، مساعدة
كان فإذا نشوئها. يف تتسبب التي التشوهات إزالة خالل من مباًرشا عالًجا عالجها يجب
لكبح حوافز خلق هو الصحيح فالحل البنوك، يف املخاطرة فرط من متخوًفا الثعلب
املالية، الهشاشة عن تسفر الحكومية الديون زيادة كانت وإذا املجازف. السلوك جماح
عالجها مشكلة لكل الحكومة. تنتهجها التي املالية السياسة تعديل هو الوحيد فالحل
املبدأ هذا عىل يطَلق كليٍّا. عنه التخيل أو التحرير تأجيل إىل يدعو سبب من وما الخاص،
رشيد مبدأ وهو املشكلة. منبع إىل السيايس التدخل توجيه أي السياسة»؛ توجيه «مبدأ
— ينبغي الضمنية التعقيدات كل أن يفرتض الذي القنفذ االقتصادي لكن ما. حدٍّ إىل
أداة إىل مجدًدا يديه عىل املبدأ هذا يتحول الوسائل، أنسب باستخدام عالجها — ويمكن
عليها ينطوي قد التي السلبية اآلثار من مخاوف أية تساوره أن دون يراه ما كل لتحرير
الواقع، يف حدة. عىل وكلٍّ مبارشة العكسية اآلثار تلك مع التعامل يمكن ذلك، ومع ذلك.
من يقرتحونه ملا وفًقا العالم يتكيف أن يتوقعوا أن االقتصاديني لهؤالء يسمح املبدأ هذا

العالم. لحال وفًقا توصياتهم هم يكيفوا أن ال توصيات،
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غامضة، فكرة مجرَد مشكلٍة أية جذر عن فكرتنا تكون ما غالبًا الواقع، يف لكن
سبيل والسياسية اإلدارية الصعوبات تعرتض قد لها، جيد حل لدينا يتوافر حينما وحتى
التحرير محاوالت تأتي جميعها؛ تُتخذ ال الالزمة الضمانات ألن ونظًرا مبارشة. عالجها
أي مع وبالتعامل التجارية القيود بإزالة القنافذ توصيات تفعل كذلك عكسية. بنتائج
االقتصادي ويسعد التحرير يتم تعويضية. تدابري خالل من سلبية توزيعية عواقب
عليها، تبدو التي بالسهولة ليست التعويضية التدابري أن يتبنيَّ األثناء تلك يف لكن بذلك،
يكون الظهور، يف املالية) األزمة (أو العكسية اآلثار فيه تبدأ الذي الوقت بحلول ثم

آخر. مكان يف التحرير عن بالدفاع منشغًال االقتصادي
رضًرا أقل السوق حلول إن يقول بأن قضيته عن القنفذ االقتصادي يدافع وقد
وسيقول رصيحة. أيديولوجية املعركة تصبح الحد هذا وعند الحكومية، التدخالت من
سوءًا. األمور يزيد الحكومات ل فتدخُّ للفشل، عرضة األسواق كانت إذا حتى القنفذ:
الصحيحة، الحلول لتنفيذ الالزمة الدراية يملكون ال الحكوميون فالبريوقراطيون
ملمارسة ومعرضون ينظمونها، الذين هم أنهم يُفرتض التي للمصالح وخاضعون
فرض أن سيثبت إذ األسباب؛ هذه بني من أكثر أو لسبب الحجة هذه تصح وقد الفساد.
يبدو كيف الحظ نفسه. املرض من أسوأ عالج الدويل التمويل عىل الحكومية القيود
الحكومات أن يفرتض ألنه السياسة؛ توجيه حجة مع ا تامٍّ تناقًضا متناقًضا الكالم هذا
عىل قدرتها عن ناهيك الصحيح، نصابها يف األمور أبسط وضع عىل القدرة تعدم تكاد
يمكن ال الحظ، لحسن لكن السوق. إخفاقات مصدر عني يستهدف دقيًقا تدخًال التدخل
رأينا كما — املعارصة السوق اقتصاد دول ألن تماًما؛ صحيحة الحجة هذه تكون أن
الدولة توفر التي الداعمة، املؤسسات من واسعة تشكيلة إىل تحتاج — األول الفصل يف
املعارصة، السوق اقتصادات ازدهرت َلَما حق، عىل القنافذ كانت ولو منها. كبريًا عدًدا

وظيفيٍّا. اختالًال لعانت بل
رأس تدفقات حرية دعم بهدف واسع نطاق عىل الحجج هذه ترويج جرى وقد
اجتماعات خالل املال رأس حركة تحرير مزايا لعرض فيرش ستانيل انربى فحينما املال؛
لرشح قضيته عرضه من رئيسيٍّا جزءًا خصص ،١٩٩٧ عام الدويل النقد صندوق
املال. رأس حركة لتحرُّر جيًدا» «تستعد كي البلدان تجريَها أن ينبغي التي التعديالت
إىل بحاجة املايل، النظام يف سيما ال واملؤسسات، االقتصادية السياسات «إن ا: نصٍّ وقال
إن وقال بالحرية.» الرأسمالية أسواقه تتسم عالم يف العمل من تتمكن بحيث تكييف؛

135



العوملة معضلة

تصبح أن يجب الكيل االقتصاد فسياسات للجميع؛ معروف به القيام يجب ما بعض
املال رأس عىل املفروضة القيود وإزالة «تعزيز»، إىل يحتاج املحيل املايل والنظام «سليمة»،
عنها يعلم ال قضايا أيًضا هناك كانت لكن مناسب». نحٍو «عىل تدريجيٍّا تنفيذها ينبغي
املركزية للبنوك ينبغي مًدى أي إىل مثًال: اآلراء. يف بتوافق تحظى وال يكفي ما الجميع
األسواق مع سياستها تنفيذها بشأن معلومات عن تعلن أن الحكومية الهيئات من وغريها
تطوِّر أن األخرى األطراف املتعددة والوكاالت الدويل النقد لصندوق يمكن كيف املالية؟
لهذه يمكن وكيف ومخاطرها؟ املالية السوق التجاهات مراقبتها أي «الرقابة»؛ مستوى
شاملة ضمانة تقديم دون من بأزمة تمر التي للبلدان املايل دعمها تزيد أن الجهات
غري أسئلة وجود وال املطلوبة التعديالت كمُّ يكن لم فيرش، نظر يف واملقرتضني؟3 للدائنني
ستضمن فاإلصالحات التحرير؛ تأجيل تربر مقنعة حجة يشكالن كهذه اإلجابة محسومة

املخاطر. احتواء يجري بينما املكاسب حصد
«كولومبيا»، جامعة يف محنك نقدي اقتصادي خبري — ميشكني فريدريك ويعد
أحدث مثاًال — الفيدرايل االحتياطي محافظي مجلس يف عضو منصب أيًضا وشغل
الفقرية للدول يمكن كيف القادمة: «العوملة كتابه كان فقد القنفذ؛ عقلية طبيعة يوضح
األزمة وقوع ُقبيل ٢٠٠٦ عام نُرش الذي ثرية»4 تصبح كي املالية أنظمتها تروض أن
وعىل العوملة. إزاء تفاؤًال األخرية السنوات يف نُرشت التي الكتب أكثر أحد العاملية؛ املالية
لألسباب «املالية» العوملة مسألة حيال يرتددون العوملة دعاة من الكثريين أن من الرغم
ما جيًدا يدرك أيًضا وهو حرج.5 دونما لها متحمًسا ميشكني يظل آنًفا، بيَّنتها التي
الناشئة األسواق اقتصادات أن يرى فهو مفيًدا؛ خياًرا املالية العوملة يجعل أن شأنه من
تَُحول التي والقيود القانون، «سيادة مثل امللكية حقوق تدعم جيدة» «أنظمة إىل بحاجة
تعزز أنظمة إىل أيًضا بحاجة وهي الفساد.» وزوال لألمالك، الحكومة مصادرة دون
للرشكات، رشيدة وإدارة الشفافية، لتشجيع مايل «ترشيع مثل املايل، النظام كفاءة
وهذه املالية». للعقود قوي وإنفاذ املخاطرة، فرط من للحد احرتازي إرشاف وممارسة
قبضة إلرخاء النطاق واسعة وسياسية قانونية تحوُّالت األخرى هي تتطلب اإلصالحات

املنافسة.6 عىل فتحه أجل من املايل النظام يف األمور مقاليد بيدهم َمن
الالزمة املتطلبات قائمة والتباس امتداد مدى هو الحجج هذه مثل يف للنظر والالفت
ناجح انفتاح إلجراء الالزمة املؤسسية املتطلبات االقتصاديني من العديد يصف للتحرير.
ويقدمون إلغائها. أو ما سياسٍة تنفيذ يف ببساطة تتلخص كانت لو كما املايل املجال يف
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الفساد، عىل واقٍض القانون، سيادة خ ورسِّ األنظمة، أصِلح البساطة: بهذه توصياتهم
اآلن انتهيت؟ هل السيايس. اإلصالح إجراء تنَس وال املالية، املخاطر فرط من وتخلَّص

املالية. العوملة لك تخبئه الذي االقتصادي لالنتعاش استعد
أدوات لديها النامية البلدان أن النوع هذا من اإلصالحات من طويلة قائمة وتفرتض
يف قرونًا إنجازها استغرق التي التغيريات اليوم تنجز أن من تمكِّنها معينة سحرية
لم املخاطر، العالية العقارية الرهون أزمة الحت حينما أنه أسوأ هو ما املتقدمة. الدول
كيفية ملسألة ال فعَّ عالج أيُّ العالم يف حنكًة التنظيمية اللوائح واضعي أكثر لدى يكن
هذا لكن الشفافية. من كافية مستويات تحفيز لكيفية أو املخاطر، خوض فرط مراقبة
يف الدول تتورط وحينما طوًال. ستزداد املتطلبات قائمة أن من نتأكد أن ويمكننا يهم، ال
الدول هذه تنفذه لم ما أمٍر عىل القائمة هذه ستحتوى ما دائًما املالية، أسواقها يف أزمات
الذي الجوهري واألمر إليه. األزمة وقوع إرجاع يمكن بحيث تماًما، الصحيح النحو عىل
أن أبًدا املمكن غري من أنه نحو، أفضل عىل ويخدمه الدفاع من النوع هذا عليه ينطوي
املطاف. نهاية يف األمور إليه تئول الذي التدهور حجم كان مهما مخطئًا القنفذ يكون

الدولة هذه اعتنقت إذ التسعينيات؛ عقد خالل لألرجنتني حدث ما إىل مثًال انظر
إجرائها جانب إىل التسعينيات، من األوىل السنوات خالل املال رأس حركة تحرير بحماٍس
كانت والحوكمة. املالية والسياسة والتجارة التمويل مجاالت يف النطاق واسعة إصالحات
نظريتها من أفضل واعتُربت ممتازة، والرقابة املايل التنظيم مجاَيل يف طبقتها التي القواعد
أملع إحدى األرجنتني من اإلصالحات هذه جعلت املتقدمة. الدول من كثري يف املطبَّقة
صندوق مدير أبدى ،١٩٩٦ عام لألرجنتني زيارة ففي الدويل؛ النقد صندوق نجمات
األعراض أن أرى األرجنتني، إىل آتي «حينما بقوله: إعجابه كامديسو ميشيل الدويل النقد
للنجاح.»7 وصفة أنه نواٍح عدة من يبدو ما وأرى وجود، لها يعد لم لألزمة املأساوية

تدفقات يف مفاجئ ف توقُّ جراء ترضروا من أشد األرجنتني صارت سنوات، ثالث بعد
.١٩٩٩ عام الربازيل عملة قيمة انخفاض عن نجم املال رأس

املالية أسواقها ر تطوِّ كي الكثري فعلت األرجنتني بأن كتابه يف ميشكني ويسلِّم
النجاح.» لضمان كافية الجهود هذه تكن لم «لألسف، آسًفا: يقول كما لكن، وتُنظمها،
يف وفشل األرجنتيني، االقتصاد يف [هيكلية] «مشكالت عن نتجت املالية األزمة أن وكتب
حجم كان مهما أخرى: بعبارة الحظ.»8 سوء من وبعٍض املالية، املشكالت مع التعامل

باملزيد. دائًما تطالب املالية فاألسواق كافيًا؛ يكون ما فنادًرا دولة، أي تفعله ما
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صديق مع محادثة املالية، الخدع عن كتبوا من أعظم أحد لويس، مايكل يعرض
املشكلة «إن الصديق: هذا يقول .١٩٨٦ عام العقاري الرهن من مالية مشتقة أول ابتدع
معرب التشبيه هذا البنادق.»9 مثل فاملشتقات يستخدمها؛ فيَمن وإنما األدوات. يف ليست
من كَمثل َمثلُهم املايل التحرير إىل تدعو التي القنافذ الواقع، ففي الحقيقة؛ عن ا جدٍّ
البندقية «ليست هو: هؤالء شعار وكأن البنادق. اقتناء عىل القيود تخفيف إىل يدعون
أن ينبغي أننا هنا ضمنًا واملفهوم يقتله.» آخر شخص وإنما الشخص تقتل التي هي
املجرمني، أيدي يف وقوعها دون نَُحول أن عىل النارية األسلحة انتشار بحرية نسمح
متأكدين كنا إذا ا جدٍّ جيدة حجة وهذه استخدامها. ييسء َمن عىل قاسية عقوبات وننفذ
قدرة نملك وأننا املستقبل، يف مجرم إىل ل سيتحوَّ من نحدد أن نستطيع أننا ييل: مما
ارتكاب سريدع الغد يف بعقوبة التهديد وأن الجرائم، يرتكبون َمن عىل القبض عىل بالغة
الفردية الحرية بسبب املجتمع سيتكبده ما فإن ذلك، يحدث لم وإذا اليوم. الجريمة
أن فعالية: أكثر لكنها قسوة أشد وسيلة إىل حاجة هناك لذلك للغاية؛ باهًظا سيكون

بنادق. عىل الحصول حرية نقيد
املثايل، العالم ففي مماثل؛ نسق عىل املايل التحرير بشأن الثعلب نظر وجهة تسري
املال رأس لتحرير املرغوبة غري السلبية التأثريات من حدٍّ أقىص إىل نقلل أن نستطيع قد
عىل مبارشة قيود فرض إىل اللجوء إىل الحاجة ودون الصحيحة، الضوابط خالل من
املالية األسواق نرتك أال منا يستوجب والحذر مثايل، عالم يف نعيش ال لكننا تدفقاته.

السيطرة. نطاق عن تخرج
عن وودز بريتون بعد ما مرحلة إبان املدافعني أوائل أحد توبني، جيمس إىل لنعد
يف بعناية توبني تفكر االقتصادية. املنظومة داخل املال رأس حرية عىل ضوابط فرض
املعامالت عىل رضيبة بفرض اقرتاحه يقدم أن قبل القنافذ نظر وجهة من املثايل الحل
قد الذي ما املثايل.» الواحد العالم نموذج اعتبارنا يف نأخذ «دعونا وكتب الدولية، النقدية
الواليات مثل بلد يف املوجودة كالسوق وتكاملية موحدة عاملية مالية سوق إنشاء يتطلبه

املثال؟ سبيل عىل املتحدة
اقتصادية فوائد ينتج وهذا املتحدة، الواليات أنحاء داخل حرٍّا تدفًقا املال رأس يتدفق
امتداد عىل وللعمالة للسلع أسواق وجود «يف موضًحا: توبني يقول للعيان. ظاهرة جمة
هو الحراك وهذا املرتفع، الطلب مناطق إىل بسالسة والبضاعة العمال يتدفق الدولة
تحدثان اللتني االستخدام) بطالن (أو والتقادم اإلقليمي الكساد ملشكلتَي الرضوري الحل
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املستوى عىل الكيل االقتصاد سياسات تطبيق يكون األوضاع، هذه ظل ويف محالة.» ال
مالية وأسواق موحدة عملة وجود إن لحدوثه. إمكانية وال الالزم، عن زائًدا أمًرا اإلقليمي
أال يضمن أن يمكن ذلك كل عامة؛ نقدية وسياسة بالكامل موحدة قومية ورأسمالية
بني الفروق من االستفادة تستهدف التي — املضاربة األموال رءوس تحركات تتمكن
زعزعة إىل يؤدي تأثري ممارسة من — الرصف أسعار يف التغريات أو الفائدة أسعار

االستقرار.
موجود هو كما عامليٍّا نفسه االقتصاد نمط بناء القنفذ منهج يستلزم ذلك ضوء يف
— لتوبني وفًقا — األمريكية األسواق عمل طريقة توضيح لكن القومي. املستوى عىل
أسواق َة «ثَمَّ الواقع ويف العاملي.» املستوى عىل [متطلباتها] تكرار صعوبة بمدى «يذكِّرنا
مؤسسات من بكثري وأكمل بكثري أرسع بوترية الدولية الصفة اكتسبت خاصة مالية
من عالج اقرتاح إىل مضطر أنه توبني شعر ذلك ضوء ويف أخرى.» واقتصادية سياسية
كهذه، رضيبة ففْرض العالم.10 يف العمالت أسواق بني تفصل رضيبة الثعالب: عالجات
عن التجار يثني سوف الدولية املالية املعامالت عىل للغاية، منخفضة كانت لو حتى
عن بحثًا األخرى املالية واألصول العمالت رشاء أو بيع من مفرطة عمليات يف الدخول

الرسعة.11 بالغ الربح
الجذرية األسباب عالج يفضل قد أيًضا فهو بالطبع؛ ذلك عىل سيوافق كينز كان
وسلوكيات برشية ضعف نقاط يف متمثلة أنها يرى التي املضاربة، تجاوزات ملشكلة
قوي حس ذا ثعلبًا كان كينز لكن سيايس. وانقسام تنظيمي ضعف عىل عالوًة القطيع،
رأى ولهذا الواقعي؛ العالم يف تحقيقه يمكن ملا الفعلية املادية الحدود إدراك عىل قادر

االستقرار. له يراد دويل تمويل نظام أي من أصيل جزء املال رأس تقييد أن
يشكِّل الذي ستيجليتس، جو هو املعارصين االقتصاد علماء بني الثعالب أبرز لعل
نوبل بجائزة ستيجليتس فاز األسواق. فشل طرق يوضح ينتهي ال كتالوًجا البحثي عمله
كيف يبنيِّ نظري عمل عن سبنس) ومايك أكرلوف جورج مع (باالشرتاك ٢٠٠١ عام
كان فإذا األسواق. من واسع قطاع يف الحوافز تشويه عىل املتماثلة» غري «املعلومات تعمل
مستعملة سيارة تبيعه ما كان سواءٌ — أعرف مما أكثر يل تبيعه ما قيمة عن تعرفه ما
مثل يف واألسعار مضطربة. بيننا العالقة ستصبح الغالب ففي — ديونك أو مجهودك أو
ينبغي كان ما كثرية تبادالت فتُجرى الخاطئة؛ اإلشارات تعطي ما غالبًا الصفقات هذه
أمراض من كثري عْزو ويمكن تُجرى. أن لها ينبغي كان أخرى تُجرى وال تُجرى، أن لها
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الجدارة ذوي تمكُّن وعدم املايل، والذعر والكساد، االزدهار دورات — املالية األسواق
(تتفاعل النوع هذا من متماثلة غري معلومات إىل — االئتمان عىل الحصول من االئتمانية
الذين اآلخرين من كثري عكس وعىل األحيان). من كثري يف السوق يف أخرى تشوهات مع
الجد؛ محمل عىل البحث هذا نتائج ستيجليتس يأخذ السوق، إخفاقات حول أبحاثًا أجَرْوا
النقد لصندوق شديًدا وناقًدا األموال رءوس تدفقات لتحرير رصيًحا معارًضا كان فقد

الدويل.12
أستاذ باجواتي، جاجديش فهو املال رأس سوق يف املشككني فئة يف عضو أغرب أما
حينما اآلسيوية املالية األزمة أثناء صاخبة جلبة أحدث الذي كولومبيا، بجامعة االقتصاد
والتجارة السلع يف التجارة بني الفرق املال: رأس «أسطورة بعنوان مقاًال ١٩٩٨ عام نَرش
التجارة، حرية عن املتحمسني املدافعني أقوى أحد باجواتي كان ملا إذ الدوالرات»؛13 يف
تحرِّكهم املال رأس أسواق حرية عن يدافعون َمن أن يكتب أن للذهول املثري من كان
سرتيت/وزارة وول «عقدة عليها أطلق ما (أو الضيقة الذاتية واملصلحة األيديولوجية
املال رأس أسواق يف شائعة مشكالت إىل أيًضا باجواتي أشار االقتصاد. علم ال الخزانة»)
عن الناجمة املكلفة والتعديالت الذعر، إىل وامليل األجل، القصرية املضاربة مثل: الدولية،
لدفع وجيه سبب من ما املخاطر، هذه إىل بالنظر وقال: التدفقات. حجم يف االنتكاسات

املال. رأس تدفقات عىل املفروضة القيود إزالة إىل الدول
ويف املال رأس تدفق لحرية معارض أنه ليس مستغربًا باجواتي موقف يجعل وما
أن املرء يستطيع يشء، كل من فبالرغم السلع؛ يف التجارة لحرية مؤيد نفسه الوقت
«السلع». سوق يف منها «الدوالرات» سوق يف شيوًعا أكثر السوق إخفاقات أن يقينًا يدَّعَي
مجال يف ثعلب لكنه التجارة يف قنفذ باجواتي أن هنا، يربز آخر نوع من فارًقا َة ثَمَّ لكنَّ
السوق اختالالت تؤدَي أن يمكن كيف بتوضيحه األكاديمية سمعته أسس وألنه التمويل.
التجارة، يف متوقعة غري نتائج إىل — واالجتماعي الخاص التقييمني بني االختالفات —
لكن أيًضا. الواقعي العالم يف االختالالت هذه مثل وجود إمكانية قط لينكر كان ما
يتقبل فهو القنافذ؛ تتبنَّاه الذي السياسة توجيه مبدأ إىل تستند التجارة حرية إىل دعوته
من مركبة «مجموعة خالل من معها نتعامل أن يقرتح لكنه التجارة، حرية «سلبيات»
إجراءات من وغريها والدولية املحلية التعويض آليات مثل الجديدة» واألنظمة السياسات
ساقها التي الحجة نوع تحديًدا هو بالطبع هذا املشكلة.14 مصدر تستهدف التي التدخل
رأس حركة تقيدوا ال املال؛ رأس حركة حرية عن املدافعني من وغريهما وميشكني فيرش
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هذا انتهاج يعارض باجواتي أن إال مباًرشا. تعامًال الجوهرية املشكالت مع تعاملوا املال،
تماًما. ذلك يف محق وهو عميل. غري يراه ألنه ربما التمويل، حالة يف املسلك

مبارشة؟ غري أرضار أم مبارشة غري فوائد (2)

مساًرا املال رأس حركة عىل املفروضة القيود إلزالة املؤيدة الحجج من جيل أحدث يتخذ
كني كتابات ولعل املالية. العوملة تلعبه الذي املبارش غري املحفز الدور عىل مركًِّزا مختلًفا،
يف االقتصاد خرباء كبري منصب شغل الذي هارفرد بجامعة االقتصاد أستاذ روجوف،

الفكري. النهج هذا عن يعربِّ مثال خري تشكِّل الدويل، النقد صندوق
أن يتوقعون كانوا الذين أولئك خذلت القائمة الشواهد بأن ومعاونوه روجوف يسلِّم
ويف االستثمارات يف زيادة شكل يف متمثلة كربى بفوائد املال رأس تدفقات تحرير يأتَي
سوى آخر سبب عن تنجم لم فهي أمل خيبة ِمن هناك كانت إن قالوا: لكنهم النمو. رسعة
موجودة الحقيقية فالفوائد الصحيحة؛ غري األماكن يف فرص عن يبحثون كانوا الناس أن
املحلية، املالية القطاعات ن تحسُّ تعزز املالية العوملة أن يَرْون وهم أخرى. أماكن يف
عىل املحلية الرشكات وتفتح الكيل، االقتصاد سياسات تطبيق عىل االنضباط وتفرض
الرشكات. وقطاع العام القطاع يف الحوكمة لتحسني ضغوًطا وتُحدث األجنبية، املنافسة

عظيمة.15 مبارشة» «غري فوائد تولِّد املالية العوملة أخرى: بعبارة
أن تستطيع النامية البلدان من العديد أن هو محدد، بأمر روجوف حجة وتنادي
كيفية إىل اإلشارة دون املؤسيس، والتطوير الكيل االقتصاد تنظيم من أفضل شكًال تعتمد
العوملة أن نفرتض بأن النقيض، االتجاه يف نجادل أن بسهولة نستطيع لكننا ذلك. فعل
املؤسيس. التطوير تُعزز) (ال وتُقوض الكيل االقتصاد انضباط تُقوي) (ال تُضعف املالية
الحكومات يجعل ما غالبًا دويل تمويل عىل الحصول فرصة توافر أن الواضح ِمن
وحدهم. املحليني الدائنني عىل اعتمدت كانت لو مما أطول وملدة أكرب ُعُجوًزا تواجه املرسفة
عىل القيود أزالت أن فبعد ٢٠٠١؛ عام مؤملة مالية بأزمة مرت التي تركيا حالة مثًال خذ
للتمويل سهًال مصدًرا الرتكية الحكومة وجدت الثمانينيات، أواخر املال رأس تدفقات
برسعة يتزايد العام الدين كان الكيل. االقتصاد إدارة سوء من الرغم عىل الرخيص
تقرتض املحلية التجارية البنوك كانت ذلك، ومع مرتفًعا. التضخم معدل وظل جنونية
الفائدة. هامش من مستفيدًة حكومية، سندات رشاء يف األموال وتستخدم الخارج يف
مفاجئ» ف «توقُّ استبقه ما وهو — املطاف نهاية يف األمر تداُرك موعد حان وحينما
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املالية العوملة لوال عقود. منذ شهده تراجع أسوأ االقتصاد شهد — املال رأس تدفقات يف
إياه ترتيبها من بكثري أرسع وقت الخاصيف املايل بيتها ترتيب إعادة إىل تركيا الضُطرت

كثريًا. اقتصادها خسارة ولقلَّت ،٢٠٠١ عام
استهان لقد املزعجة. املرسفة األوروبي االتحاد طفلة اليونان، حالة مثًال خذ أو
تالعبه طريق عن الحكومي العجز عىل االتحاد فرضها التي بالسقوف لسنوات البلد هذا
هذا ارتكاب يف آخرون رشكاء اليونانية الحكومة مع تواطأ وقد امليزانية. بإحصاءات
ساكس، جولدمان رشكة مثل سرتيت»، «وول من رشكات صممت إذ اإلحصائي؛ التدليس
حصولها نظري اليونان يف امليزانية كارثة حجم إخفاء عىل ساعدت التي املالية املشتقات
الحقيقي الحجم للعيان ظهر وحينما الدوالرات.16 من املاليني مئات بلغت أتعاب عىل
اليونان عىل كارثة حلول يف سببًا ذلك يكن لم ،٢٠١٠ عام أوائل يف الحكومة إلفالس
قاٍس: اختيار أمام أنفسهما وأملانيا فرنسا وجدت برمتها. اليورو منطقة عىل بل وحدها،
بقواعد واستهانتها سلوكها لسوء مكافأتها بمنزلة وهذا أزمتها، من اليونان إنقاذ إما
دائرة من للخروج أيًضا) الضعيفة الدول من غريها (وربما تركها وإما األوروبي، االتحاد
تتمتع الذي العملة لوحدة مهلك بتفكك يهدد الذي األمر اليورو؛ عملة تعتمد التي الدول

األوروبي. االتحاد دول به
ال حينما إال جانبك إىل تجده ال اليُرس: أوقات بصديق أشبه الخارجي التمويل إن
شيئًا وجوده يشكِّل أن يمكن عندما عنك ويغيب وجوده، إىل حاجة هناك تكون تكاد
أن املزاح سبيل عىل يرتدد كان الثالثينيات كساد فخالل بجديد؛ ليس وهذا الفائدة. من
إن ما إعادتها من بد ال لكن باقرتاضها، إال للمرء يُسمح ال بمظلة أشبه األجنبي التمويل
الناشئة األسواق اقتصادات يف االقتصادية الدورات تفاقم املالية والعوملة املطر.17 يهطل
من لذا، حدتها؛18 من تخفف ال — وانخفاضاته االقتصادي النشاط ارتفاعات أي —

املايل. االنضباط تحقيق يف هذا يُسهم أن نتصور أن الصعب
تجرب املالية فالعوملة للشك؛ عرضة أيًضا الحوكمة تطوير حجة يجعل وهذا
املرصفية واألعمال التمويل لكن البنوك، تريده بما االلتزام زيادة عىل بالفعل الحكومات
تتوافق أن ينبغي فلماذا الخاصة. مصالحها ولها كثرية، أخرى صناعات بني صناعة

الدولة؟ تحتاجه ما مع األحيان، معظم يف حتى أو دائًما، متطلباتها
ل تفضِّ ناٍم: اقتصاٍد أي يف يحدث الذي العادي التضارب حالة يف يحدث ما مثًال خذ
املحليون املصدِّرون ل يفضِّ حني يف العملة، وقيمة الفائدة أسعار ارتفاع األجنبية البنوك
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املؤسسات تكون أن ينبغي النتيجتني هاتني أيُّ العملة. وقيمة الفائدة أسعار انخفاض
هي املصدِّرين تفضيالت تكون األحيان، أكثر يف لتقديمها؟ مستعدة واملالية النقدية
التمويل يملك ال التي االقتصادات تزدهر ثَمَّ ومن ؛ ككلٍّ االقتصاد إىل بالنسبة فائدة األكثر

عليها. سياسية سيطرة
القوانني من قدر أقل البنوك مصالح ل تفضِّ ما غالبًا أعم، مستًوى إىل وبالنظر
يمارس أن يمكن إذ االقتصاد؛ بقية عىل تأثريات من ذلك سيُحدثه عما النظر برصف
الغارب عىل الحبل لها يرتك حينما املؤسسات وعىل السياسة عىل للغاية مفسًدا تأثريًا
لحجة القاضية الرضبة وجهت حينما بالفعل هذا حدث وقد أحد. من مساءلة دون
قدرة بيَّنت التي املخاطر، العايل العقاري الرهن انهيار أزمة املبارشة» غري «الفوائد
الديمقراطيات أغنى يف ذلك فعل عىل وقدرته بل الحوكمة، تقويض عىل الفائقة التمويل
بأن القول للغاية الصعب من سيكون األزمة، هذه وقوع بعد ِقدًما. وأكثرها العالم يف

املؤسسات. تطوير يف تُساهم البنكية املصالح

املايل االبتكار إغراءات (3)

أي يبذل أن أحد عىل يكن لم املخاطر، العايل العقاري الرهن فقاعة انفجار أعقاب يف
إىل فبالنسبة القنافذ؛ االقتصاديني نظلم أال ينبغي لكننا التمويل. يف ثقته يفقد كي جهد
لدى للغاية مقنًعا األزمة، إىل بعُد فيما أدَّى الذي املايل، االبتكار عن حديثهم بدا معظمنا،

األمر. بادئ يف سماعه
بدأنا لذا منزل؛ امتالك هدف تحقيق يف االئتمان أسواق تُساهم أن الجميع أراد فقد
بنكية غري ملؤسسات فسمحنا العقاري، الرهن قروض مجال يف حقيقية منافسة بإدخال
يف تكون بحيث أقل؛ وبفائدة مبتكرة قروًضا تقدِّم وتركناها إسكان قروض تمنح أن
تقدِّم التقليدية اإلقراض مؤسسات تكن لم الذين منزل، امتالك يف الراغبني كل متناول
األوراق من حزمة يف وتتشكل تتجمع بأن القروض لهذه سمحنا ثم الكافية، الخدمة لهم
خطورة يقلل أن املفرتض من كان الذي األمر للمستثمرين؛ بيعها يمكن التي املالية
اإلسكانية القروض هذه عىل املستحقة املدفوعات مسار منا قسَّ ذلك بعد برمتها. العملية
بأسعار الرشائح خطورة زيادة عن مالكها وعوَّضنا الخطورة، متفاوتة سندات رشائح إىل
من خطورة األقل أن عىل تُصادق بأن االئتماني التصنيف وكاالت طالبنا ثم أعىل. فائدة
أن يمكن بحيث الكفاية؛ فيه بما آمنة عقاري برهن املدعومة املالية األوراق هذه بني
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يزال ال شخص أي ولطمأنة التأمني. ورشكات التقاعد معاشات صناديق فيها تستثمر
مصدري تعثر من يؤمنهم تأمني برشاء للمستثمرين سمحت مشتقات ابتكرنا متخوًفا،

السداد. يف املالية األوراق تلك
عىل الضوء تسليط أردنا كنا لو الرتتيبات هذه من أفضل مجموعة لنقرتح نكن لم
وحقق منازل، واملهمشة الفقرية األرس من ماليني امتلك فبفضلها املايل؛ االبتكار فوائد
والعموالت. بالرسوم والسمارسة الوسطاء جيوب وامتألت مرتفعة، إيرادات املستثمرون
من كثري اعتقد األزمة وقوع وقت وحتى — الحلم مثل يجري كان ذلك كل لعل
الرواية كانت حلم. سوى ليس يحدث ما أن السياسات وواضعو واالقتصاديني املمولني
أن املايل االبتكار يستطيع التايل: النحو عىل وتسري مقبولة جميًعا إليها ارتكنوا التي
تجميع خالل من قبُل من لهم تُتَْح لم بطرق قروض عىل بالحصول للناس يسمح
بعض ارتكب أن حدث وإذا ومواجهتها، لها تحمُّ عىل أقدر هم من إىل وتمريرها املخاطر
يفوق بما العملية هذه يف الالزم من أكثر وتورطوا أخطاءً املؤسسات أو األشخاص
من وتضبطها. أوضاعها سرتاقب املالية واألسواق أخطائهم. ثمن فسيدفعون طاقتهم،

هذا؟ كل مع يختلف أن يمكن الذي ذا
وأذلت سرتيت وول غمرت ،٢٠٠٧ عام مالية أسواًقا ابتلعت التي األزمة، إن
الدوالرات من عدة تريليونات بلغت التي الضخمة املايل اإلنقاذ فمبالغ املتحدة؛ الواليات
للمؤسسات توفرها أن الفيدرايل واالحتياطي األمريكية الخزانة وزارة عىل تعنيَّ والتي —
باألزمة قورنت ما إذا فيض من غيًضا الناشئة األسواق أزمات جعلت — املتعثرة املالية
األزمة. حطام وسط رؤيتها املتعذر من كان املايل؟ االبتكار فوائد عن ماذا األمريكية.
اآليل الرصاف ماكينة إن الجدية بمنتهى قال حينما فولكر بول بعُد فيما ذلك عن عربَّ
وقال بأصول.19 املدعومة السندات جلبته مما بكثري أكثر الناس ملعظم مكاسب جلبت
املزعومة الفوائد أن إىل ينتهي من «يُعذر بكثري: دبلوماسية أكثر نحٍو عىل برينانك بني

إشادة.»20 من به حظيت ما مستوى عىل تكن لم املايل لالبتكار
الرهون أزمة أظهرت لقد الصحيح؟ املسار عن وحادت األمور تعثرت تحديًدا متى
النجاة طوق تُمثل التي الصناعة تلك التمويل؛ ترويض صعوبة مدى مجدًدا العقارية
ليس هذا الستقرارها. تهديد أكرب نفسه الوقت ويف املعارصة، االقتصادات كل إىل بالنسبة
هذا عن ألهاهم املتقدمة، االقتصادات يف لكن الناشئة. األسواق اقتصادات عىل جديًدا
الكبري»، «الكساد فقبل املايل. االستقرار ظل يف بالدعة االستمتاع من قرن نصف الخطر
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أو عاًما عرشين أو عرش خمسة كل املتحدة الواليات ترضب كربى مرصفية أزمة كانت
الكبري، للكساد الالحقة الخمسني السنوات خالل مماثل أمر يحدث لم بينما ذلك، نحو

الثمانينيات.21 يف والقروض املدخرات أزمة وقعت أن إىل
الشارع بني سهًال يكن لم توفيٍق إىل هذا املايل عرصاالستقرار وجود يف الفضل يرجع
التجريب؛ من ممتدة قرون عقب — املالية والقطاعات الواقع بني — سرتيت» و«وول
يف التنظيمية باللوائح االلتزام بسيًطا: شكًال اليشء» مقابل «اليشء معادلة اتخذت إذ
من مكثفة لجرعة التجارية البنوك الحكومات أخضعت العمل. حرية مقابل التبادالت
بمهمة وقيامها العامة الودائع عىل التأمني توفري مقابل االحرتازية التنظيمية اللوائح
فيما النطاق واسعة بمتطلبات االلتزام تتحمل األسهم أسواق وكانت األخري. املالذ مقرض

بالتطور. لها يُسمح أن قبل والشفافية باإلفصاح يتعلق
جديدة أرض إىل وقادنا املعادلة قَلب الثمانينيات خالل القيود جرعة تخفيف لكن
وأن املايل، االبتكار يعوقان والتقييد الرقابة أن التحرير عن املدافعون رأى مجهولة.
الحل وأن التكنولوجية، بالتغريات اللحاق من تتمكن لن حال أية عىل الحكومية الهيئات
غريبة أسماء اختصارات ذات عديدة، جديدة مالية أدوات فظهرت الذاتي. التنظيم هو

بها. دراية السوق العبي ألكثر يكن لم مخاطرة، ومالمح
فقد التنظيمية؛ القواعد من تخلَّصحديثًا الذي النظام هشاشة املالية العوملة فاقمت
ما كبرية؛ زيادة األجل القصرية قروضها زيادة من والحكومات والرشكات البنوك مكَّنت
زيادة يف أيًضا وتسببت برمته. النظام يف بالديون) التمويل (أو املايل الرفع زيادة إىل أدَّى
امليزانيات تصيب ما بلٍد يف املالية الصعوبات فكانت الدويل؛ املستوى عىل العدوى قوة
أواخر سبقت التي الفرتة يف املتحدة الواليات كانت البلدان. من غريه يف للبنوك العمومية
كانت األمريكية البنوك أن صحيح االئتمان. مجال يف بالفعل ذاتيٍّا مكتفية الثمانينيات
يف األجل طويلة قروًضا منحها هذا عن يعوِّض كان لكن أخرى، بلدان من تقرتض
بعُد فيما املعادلة. يف توازنًا يُحدث كان الذي األمر مبارش؛ استثمار شكل يف الخارج
ساهم البالد.22 داخل االئتمان يف التوسع نصف من أكثر الخارج من االقرتاض سيمول
كان — التسعينيات أواخر آسيا يف االدخار معدالت يف ارتفاع خاص نحٍو عىل ذلك يف
أسعار انخفاض إىل أدَّى — عقد قبل وقعت التي اآلسيوية املالية لألزمة استجابة بدوره
جعلت ائتماني انتعاش رشارة وأحدث وأوروبا، املتحدة الواليات يف الحقيقية الفائدة
ميزانياتها إصابة يف متسببة املكاسب عىل ورائه من طائل ال تهافتًا تتهافت البنوك

بالتضخم. العمومية
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كل ويف أوروبا يف باملستثمرين الحال تنتهَي أن املال رأس حركة حرية وضمنت
الواليات من املصدرة املسمومة العقاري الرهن أصول من كومة عىل بالجلوس مكان
املايل الرفع واستغلت تحوط، صناديق إىل أيسلندا مثل بأكملها دول فتحولت املتحدة؛
الصغرية الفروق تستغل كي الدولية األسواق يف النخاع حتى بالديون) مالها رأس (رفعت
تقابَل التمويل عىل القيود تشديد بزيادة املنادية الدعوات وكانت األسعار. هوامش يف
أماكن إىل بساطة بكل فستنتقل ذلك يحدث إن ما البنوك أن بحجة واالستنكار بالرفض

تشدًدا.23 أقل أخرى قضائية واليات أو
وراء املبارشة األسباب تحديد السهل من بات املالية، ٢٠٠٨ أزمة مرور بعد واآلن
املنازل أسعار أن افرتضوا الذين (ومقرتضوه) العقاري الرهن مقرضو وهي: وقوعها،
العاملي االدِّخار يف تخمة حدوث بسبب تضخمت التي اإلسكان وفقاعة االرتفاع، ستواصل
الفقاعة، هذه تفريغ عن جرينسبان آالن رئيسه بقيادة الفيدرايل االحتياطي وإحجام
التي االئتماني التصنيف ووكاالت املايل، الرفع يف اإلفراط أدمنت التي املالية واملؤسسات
مًعا الالزم الترصف يتخذوا لم الذين السياسة صناع وبالطبع وظيفتها، أداء عن نامت
شكَّلت ملا التنظيمية اإلخفاقات هذه لوال األفق. يف تلوح األزمة بوادر أُوىل بدأت حينما
أمر الفائدة أسعار انخفاض فإن يشء، كل من فبالرغم خطر؛ أي العاملي التمويل تخمة
ملا البنوك ميزانيات بني العاملي الدمج ولوال االستثمار. زيادة إىل يؤدي دام ما «طيب»
النطاق داخل بنك أي إخفاقات ولظلت النحو، هذا عىل مدمرة التنظيم قلة عواقب صارت

آثارها. احتواء وتسنَّى املحيل
والسعي القيود إزالة أن الطويل: املدى عىل عالجها سينبغي عمًقا أكثر مشكلة َة ثَمَّ
حوكمتها؛ ونطاق املالية األسواق نطاق بني ضخمة هوة حدوث إىل أدَّى املفرطة العوملة إىل
تطالها ال التي النظامية املخاطر من ضخمة مستودعات تكوَّنت املحيل، املستوى فعىل
مال رأس تدفقات النتيجة كانت فقد العاملي املستوى عىل أما تنظيمية. لوائح أو رقابة
وال تنعدم، إليها الحاجة تكاد حينما تكثر لألزمات، ومعرضة ومتباينة متقلبة صارت
أن عىل تقريبًا املراقبني كل ويُجِمع فائدة. أية وجودها يشكِّل حينما أثر لها يظهر

والدويل. املحيل الصعيَدين عىل النظر إعادة إىل بحاجة برمتها التنظيمية املنظومة
املالية التدفقات مجال يف العاملي للتنظيم مثايل نظام إقامة نستطيع أننا فكرة لكن
ال قارصة والقوانني األسواق أن يدرك ثعلب فأي خرافة. ذاتها حد يف تعترب الدولية؛
الضعف. نقاط من الفئتني لهاتني نبتكرها أنظمة أي تتحسب أن بد ال لذا محالة؛
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الصعب من ربما والتجريب. املمارسة من كثريًا سيتطلب الصحيح التوازن إىل والتوصل
قوانينُه عالٍم يف لكن املايل، واالبتكار التحرير لدعوات ذلك» يف أرغب ال لكني «شكًرا، قول

األحيان. أغلب يف الوحيد اآلمن الخيار هو ذلك سيظل موزعة، فيه والسيادة قارصة
عىل القيود تشديد يف ترغب بلدانًا تستوعب أن الدولية املالية بنيتنا عىل سيتعني
يعني وهذا تساهًال. أكثر مواقف املايل االبتكار من تتخذ التي البلدان جانب إىل التمويل
ورسوم املال رأس عىل قيود لفرض — الداخل يف السياسة لصناع — املجال إتاحة
ملعاقبة ُصممت التي الدولية، التنظيم معايري تحسني إىل باإلضافة املالية، املعامالت عىل
لكننا وودز، بريتون نظام إىل العودة نستطيع ال إننا أخرى. وأمور االستدانة، يف اإلفراط
العاملي االقتصاد يف النشاط بثت التي التسوية فهذه التجربة؛ تلك من نتعلم أن نستطيع
تغري الذي العالم تالئم بحيث تشكيلها يعاد أن من بد ال الثانية العاملية الحرب أعقاب يف

الحني. ذلك منذ كثريًا

الغبي! أيها االقتصاديون، إنهم (4)

بأن لها وُسمح التمويل لصناعة الغارب عىل الحبل تُرك ملاذا الشعبويني سألت إذا
السياسية. السلطة عن كالًما األرجح عىل منهم فستسمع النحو، هذا عىل فساًدا تعيث
حد إىل املتحدة، الواليات يف قويٍّا نفوذًا تمارس صارت التمويل صناعة إن وسيقولون
وول ملصالح بالفضل السياسة رجال فيها يدين موز» «جمهورية إىل البالد حوَّلت أنها
أزمة أعقاب يف الشعبويني هؤالء إىل الحلفاء من متوقعة غري فئة انضمت وقد سرتيت.
وهو جونسون، سايمون شن فقد التقليديني. االقتصاديني فئة إنها العقارية: الرهون
مقال يف التمويل ل تغوُّ عىل هجمة أشد والكفاءة، بالدراية له مشهود محنك اقتصادي
أضاف وما .٢٠٠٩ مايو يف الصادر عددها يف أتالنتك» «ذي مجلة يف نُرش اللهجة شديد
ُقبيل الدويل النقد صندوق خرباء كبري كان أنه املصداقية من مزيًدا جونسون لكالم

األزمة.
والرويس اآلسيوي املحسوبية نمط تكرار عىل األزمة وقوع يف بالالئمة جونسون ألقى
طاب ما عىل يحصل جعلته بدرجة القوة بالغ سرتيت وول أصبح فقد املتحدة؛ الواليات يف
املستوى باهظة منازل امتالك عىل الناس وتشجيع متساهلة، قوانني واشنطن: من له
املتحدة الواليات بني املالية العالقة وهشاشة الفائدة، أسعار وتخفيض حكمة، دون
يقول األزمة. بوقوع التعجيل يف تسبب ما كل شجعت التمويل صناعة إن أي والصني؛
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نفسه القدر عىل أخرى وسائل تملك لكنها وأسلحة، بنادق البنوك تملك ال ربما جونسون:
سياسة وتطبيقها االنتخابية، للحمالت تقدِّمها التي التربعات يف: متمثلة الفعالية، من
شأنه من معتقدي نظام تعزيز عىل وقدرتها وواشنطن، سرتيت وول بني الدوار الباب
أرسى السياسات ُصناع من كامل جيل ظل «لقد جونسون: كتب مصالحها. يدعم أن

سرتيت.» وول
مثرية بعد، فيما بدت، التي القيود تخفيف سياسات من «فيًضا ذلك نتيجة فكانت
األموال رءوس حركة تحرير السياسات: هذه قائمة ضمن جونسون أدرج وقد للدهشة.»
واالستثماري، التجاري املرصفيَّني النشاَطني بني تفصل التي القوانني وإلغاء الحدود، عرب
التدابري من والكثري املايل، الرفع بهدف كبرية مبالغ باستدانة االستثمارية للبنوك والسماح

األخرى.24
مارس قد املرصيف القطاع أن إىل تذهب التي الرؤية مع االختالف الصعب من كان
جونسون مقال أن رأيت لكنني االقتصادية، السياسة ه توجُّ عىل عام بوجٍه ضارٍّا تأثريًا
الذي املعتقدات نظام انتشار يف وأفكارهم االقتصاد رجال بدور القليل بالقدر إال يهتم لم
بالالئمة وبإلقائه منه. ضيقه جونسون أبدى الذي القيود» تخفيف «فيضسياسات أنتج
األكثر ذنب. كل من االقتصاديني يُعفي وكأنه يظهر مقاله جعل التمويل صناعة قوة عىل
العاملي، االقتصاد يف املايل للتحرير متحمًسا مؤيًدا كان نفسه جونسون أن للحرية إثارة
وراء من ا حقٍّ جدوى هناك كانت إذا ما بشأن مرتدًدا ٢٠٠٧ عام أواخر حتى وظل
األزمة وقوع ُقبيل املال رأس سوق يف املتشككون به أوىص مما أيٍّا لكن القيود.25 تشديد
أتالنتك»، «ذي بمجلة مقاله يف جونسون بعُد فيما سيتبنَّاه الذي الحل راديكالية يبلغ لم

البنوك. حجم لتقليل عميقة جراحة إجراء رضورة عىل شدَّد والذي
حدوث وكيفية موقفه تغري متى جونسون يوضح الحًقا، معه أجريت مقابلٍة ويف
حينما الدويل، النقد بصندوق عمله يف األوىل أيامه خالل سعادته مدى عن تحدَّث ذلك.
ذلك يف النامية. للدول املايل التحرير بفائدة تويص التي التقارير عىل باملوافقة يوقع كان
جيدة، إدارة تدار تنظيمية وبنية قوية مؤسسات لديك كانت إذا «أنك اعتقاده كان الحني
رؤية من تمكَّن لكنه املال.» رأس سوق تحرير إىل ل تتحوَّ أن لك، وينبغي بل يمكنك،
ذروة يف ،٢٠٠٨ عام سبتمرب شهر يف يبدو ما عىل ناظَريه عن غائبة كانت التي الحقيقة
بهذه به يسمح أو املايل التحرير عن ذلك بعد يتغاىض لن إنه قال حينئٍذ املالية؛ األزمة
يملك بلد أي أن من ونتأكد األمور، كل إىل وننظر نعود أن «ينبغي وأضاف السهولة.
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تحوَّل لقد التحرير.»26 تنفيذ عند يحدث ما ل تحمُّ عىل القادرة التنظيمية البنية بالفعل
الواقع. بصفعة متأثًرا ثعلب إىل جونسون

يمارس صار وقد تحوُّله. بشأن وصادًقا أمينًا كان ألنه واجبة بجونسون اإلشادة إن
املايل. النشاط يف اإلفراط مخاطر تبنيِّ التي الحصيفة األصوات أقوى كأحد الجديد دوره
مقاله حجة بأن لالعتقاد قويٍّا سببًا ذاته حد يف جونسون يعترب نفسه، الوقت يف لكن
يف سياسيٍّا قوية صارت البنوك أن يف شك من ما إذ قارصة؛ كانت أتالنتك» «ذي يف املنشور
مساعدة عىل حصولهم تطلَّب التزاماتهم بأداء السياسة ُصناع قيام لكن املتحدة، الواليات
القطاع لتحرير العقالنية من غطاءً يوفر االقتصاديني حديث كان االقتصاديني. من هائلة
أيًضا. «الشارع» مصلحة يف سرتيت وول مصلحة يف هو ما بأن الساسة وأقنع املايل،
من رأينا كما املايل، للتحرير «عاملية» حملة االقتصاديون أطلق املتحدة، الواليات خارج
وول تأثري بسبب املايل القطاع عىل القيود إلغاء يتبنَّْوا لم الفرنسيون واالشرتاكيون قبل.
الواقع يف آخر. خيار أمامهم يكن لم التكنوقراط مسئوليهم ألن وإنما عليهم، سرتيت
يف العقول أفضل تأييد املال رأس تدفقات لتحرير الدويل النقد صندوق جهود القت لقد

االقتصاد. مجال
سياسية مناصب وشغلوا تأثري لهم الذين االقتصاديني من وغريه جونسون كان
القطاع لحساب مأجورين كانوا أنهم أصدِّق أن عيلَّ يصعب لكن العملية. هذه يشجعون
املخاطر عن رضاءه يُبدي الدويل النقد صندوق يف االقتصاديني كبري كان فإذا املرصيف.
ل أفضِّ أنا ذلك. وراء من يرتبح أنه يعني ال فذلك املايل، التحرير عليها ينطوي التي
أجمع لقد تغري. الحقائق إدراكه ألن تغريت آراءه أن نفسه، جونسون قصة أصدِّق أن
هم وكانوا تعمل األسواق كانت كيف تحكي (ومضللة) محددة قصة عىل االقتصاديون
وول ومصالح االقتصاديني أفكار كانت السياسة. رجال لدى بعملها اإلشادة يف يبالغون

بعًضا.27 بعضها يُكمل سرتيت

الفهم االقتصاديون أخطأ ملاذا (5)

يعتمد ا وعامٍّ واحًدا اقتصاديٍّا نموذًجا لديهم إن تقول االقتصاد خرباء من عامة شكوى َة ثَمَّ
فكما الحقيقي. املشكلة مصدر تحدد لم الشكوى هذه واقعية. وغري ضيقة افرتاضات عىل
العاملي، التمويل تقييد لوا فضَّ الذين االقتصاديني من وغريهما وتوبني، كينز كان رأينا،
يغريِّ وحينما النشط. التمويل أنصار نماذج عن االختالف كل مختلفة نماذج يف يفكرون
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شأنه من يقلل ال فذلك يقرتحه، الذي االقتصاد نموذج جونسون سايمون مثل اقتصادي
إملاًما اكتسابه يتطلب اقتصادي ألي الرضوري املهني التدريب إن اقتصادي. كخبري
وخرباء مختلفة. نتائج عن منها كلٌّ يسفر التي املتنوعة، النماذج من كامل بمخزون
عديدة نماذج لديهم تكون السبب ولهذا تعقيد؛ من العالم به يتسم ما يدركون االقتصاد
كيف لك أُقل افرتاضاتك، يل «قل هو: لالقتصادي الحقيقي والشعار تطبيقها. يمكن

األسواق.» ستعمل
تعتمد اتباعها؟ ينبغي التي بالسياسة التوصيات االقتصاديون يقدِّم إذْن كيف
وذلك والسالسة، الواقعية بني الصحيح التوازن بلوغ عىل التطبيقي االقتصاد «حرفية»
األصيل، للواقع ممكن رضر أقل عن إال يُسفر ال نحٍو عىل االفرتاضات انتقاء خالل: من
عىل املرتبة النتائج عن أهمية ذي يشء قول عىل بالقدرة االحتفاظ نفسه الوقت ويف
عىل تطبَّق حينما بالفائدة تأتي النماذج إن املختلفة. السياسات من سياسة كل اتباع
الحرفة هذه ممارستهم خالل واالقتصاديون املناسب. سياقها ويف بالرتوِّي يتسم نحٍو
حده عن الزائد الرتكيز فخ يف وقعوا فقد تحديًدا القنافذ االقتصاديون أما مراًرا. يخطئون
من وتهوينهم مفرطة ثقة إلبدائهم ونتيجًة النماذج. بقية حساب عىل واحد نموذج عىل
النموذج ليس لدينا الذي النموذج كان لو «ماذا يفكروا (لم الخاطئ التشخيص مخاطر

السياسيني. من تبعهم ومن هم السليم الطريق ضلوا ما كثريًا الصحيح؟»)
والبدع املوضة األكاديمي االقتصاد علم اتباع تربر وجيهة اجتماعية أسباب هناك
االقتصاد كليات الجديدة واألفكار النماذج تغمر ما غالبًا الحال فبطبيعة املستحدثة؛
ليس االقتصادية السياسة «علم» لكن غريه. يف ثُم ما اتجاٍه يف األكاديمي البحث وتدفع
يحدث ما وإنما سبقه، الذي الجيل محل األفكار من جديد جيل كل يحل حيث كالفيزياء؛
مع قليًال أفضل نحٍو عىل الواقع تعقيدات مع التعامل كيفية نتعلم أننا األحوال أحسن يف

البحث. من جديدة موجة كل
القيود إزالة نهج أرىس والذي السبعينيات، عقد بعد اكتسبناه الذي الجديد فالفكر
وثورة وتوبني. لكينز املتبرصة األفكار أهمية من يقلل لم التمويل، عىل املفروضة
مسار بشأن مراًرا التنبؤ يخطئون ال األفراد أن من انطلقت التي املنطقية» «التوقعات
السلوك يلعبه الذي الدور إىل التقدير من بمزيد ننظر جعلتنا املستقبل؛ يف االقتصاد
االقتصادية. النتائج تشكيل يف واملستهلكني والعمال الرشكات جانب من التطلُّعي عي التوقُّ
سالسة «مع» ع التوقُّ بعقالنية املزدوج االفرتاض عىل املبنية السوق»، كفاءة و«فرضية
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املعامالت. تكاليف غياب يف املالية األسواق تقدمه أن يمكن الذي النفع لنا بيَّنت األسواق،
لكنها االقتصادية. السياسة ويف االقتصاد علم يف فعالة مساهمات ساهمت األفكار هذه
تمكِّننا التي األدوات من مزيًدا فقط منحتنا بل قبل، من تعلمناه ما كل تماًما تقلب لم

الظروف. مختِلف يف االقتصادية العواقب توقع من
عمله تأثريات عن سؤاله حال فعله رد يكون أن ينبغي األمني األكاديمي واالقتصادي
أخرى.» كثرية أمور عىل يتوقف «هذا بقوله: الرد ثم لحظة الصمت هو السياسة عىل
أو طالب إىل بالنسبة لآلمال مخيبة اإلجابة هذه تكون ربما املناسبة. اإلجابة هي فهذه
بني التمييز االقتصاديون يخطئ وحينما الصحيحة. اإلجابة هي ذلك مع لكنها صحفي،
أصبحت فحينما بالغ؛ رضر إىل ذلك يؤدي الواقع، واألمر املستحدثة األكاديمية البدع
أصبح الكرب، بالغ واحد لواقع أساًسا القنافذ اقرتحها التي التبسيط البالغة النماذج

الحماية. إىل يسعى العالم
صحي تشكك عىل الحفاظ منَّا يتطلب الجنوح من األشكال لهذه املضاد والرتياق
التاريخ، دروس من باستمراٍر واالعتبار وقت، أي يف السائدة االقتصادية البدعة إزاء
يستفيد فالعالم االقتصادية؛ النظرية جانب إىل والتجريبية املحلية املعرفة عىل واالعتماد
متعددة أفكار بني التوفيق يستطيعون الذين «التوفيقيني»، والسياسيني االقتصاديني من
يروجون الذين الفكر» «أحاديِّي االقتصاد خرباء من استفادته من أكثر رءوسهم، يف

السياق.28 مع تالؤمها عن النظر برصف كبرية واحدة لفكرة
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ثري عامل يف فقرية بلدان

هارفرد، بجامعة االقتصادية التنمية قسم يف طلبتي عىل أُلقيها التي املحارضات أوىل يف
بلد يف فقريًا أم فقري، بلد يف غنيٍّا تكون أن تفضل هل التالية: العويصة باملسألة أواجههم

غني؟
ونظرات املقاعد فوق عصبية حركة إىل الطلبة السؤال يدفع ما عادًة األمر بادئ يف
القلق دون الشخيص استهالكهم يف إال يفكروا أالَّ فأسألهم سؤايل، أوضح لذا حائرة؛
«غني» بكلمتَي أعنيه ما لهم أوضح ثم يختارونه. الذي املجتمع يف اآلخرين رفاهية بشأن
من نصيبًا األعىل الُعرش فئة إىل ينتمي الذي هو الغني الشخص أن فأخربهم و«فقري»،
الدخل من نصيبًا األدنى الُعرش فئة إىل ينتمي الذي هو الفقري بينما املجتمع، يف الدخل
أساس عىل الدول ترتيب قائمة من األعىل الُعرش يف يقع الذي هو الغني البلد وباملثل، فيه.
ثم القائمة. تلك من األدنى الُعرش يف يقع الذي هو الفقري البلد بينما الفرد، دخل معدل

تختارون؟ فأيهما السؤال، هذا عن لإلجابة مستعد منكم كلٌّ واآلن أقول:
جميًعا رأَْوا فقد لذا نامية؛ بلدان زيارة لهم وسبق عليا، دراسات طلبة هؤالء
التي الفاخرة واملساكن املرتفة والقيادة الربق برسعة تسري التي الفخمة السيارات

فقري. بلد يف غنيٍّا يكون أن اختياره إزاء يرتدد ال معظمهم يكاد لذا هناك؛ يقطنونها
غني»، بلد يف فقريًا أكون «أن هي: الصحيحة واإلجابة الخطأ، الجواب هو هذا لكن
ثالث يكسب معايري، من لديَّ ما بحسب غني، بلد يف العادي فالفقري شك؛ أدنى دون
مراعاة مع دوالر، ٣٠٠٠ مقابل دوالر ٩٤٠٠) فقري بلد يف العادي الغني من أكثر مرات
معدل مثل للرفاهية، أخرى جوانب يف والتفاوت البلدان).1 بني الرشائية القوة يف الفروق
بكثري أفضل حياة يعيش غني بلد يف فالفقري أيًضا؛ نفسها النسبة يتبع الرضع، وفيات

فقري. بلد يف الغني حياة من
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يشكلها التي النسبة ضآلة مدى يدركون ال ألنهم الخاطئة اإلجابة الطالب اختار لقد
تكاد ال والتي هؤالء، الثراء فاحيش من دبليو إم بي طراز من سيارات يقودون من
األعىل الُعرش كامل لتشمل األرقام نطاق عنا وسَّ وإذا السكان. مجمل من ٪٠٫٠١ تتجاوز
يكسبه مما كسوًرا إال تشكِّل ال دخل مستويات إىل فسنصل فقري، بلد أي سكان من دخًال
طرحت مرة ذات كهذا. سؤال إجابة يف الخطأ السهل من الغنية. البلدان يف الفقراء معظم
وأخطأ االقتصادية، التنمية يف العالم خرباء أبرز أحد الجالسني بني كان بينما السؤال هذا

اآلخر! هو اإلجابة
تخربنا فقري بلد يف الغني من كثريًا حاًال أفضل الغني البلد يف الفقري املرء أن حقيقة
من وغريها الصحة (وكذلك الدخل تفاوتات أن اليوم؛ العاملي االقتصاد عن جوهريٍّا أمًرا
يولد الذي البلد وأن الواحد، البلد داخل منها الدول بني بكثري أكرب الرفاهية) مؤرشات

الحياة. يف فرصه كبرية بدرجة يحدِّد املرء فيه
نسبة كانت الصناعية الثورة بداية ففي دائًما؛ النحو هذا عىل يكن لم األمر لكن
فقد الحايل الوقت يف أما ،١ إىل ٢ نحو تبلغ وأفقرها العالم مناطق أغنى بني الفجوة
العالم يف «بلد» أغنى بني أيًضا النسبة ارتفعت 2.١ إىل ٢٠ وصارت النسبة ارتفعت
أوروبا — العالم مناطق بعض انطلقت الوقت، فبمرور .١ إىل ٨٠ نحو إىل «بلد» وأفقر
البطء، بالغ نموٍّا تنمو العالم بلدان بقية ظلت بينما — آسيا رشق ثم وأمريكا الغربية
فورات عقب بلدان تقهقرت األحيان من كثري ويف أصًال، منها نمت التي إىل بالنسبة هذا
بريتشت، النت هارفرد جامعة يف زمييل تعبري حد عىل العالم، شهد لقد التطور. من

هائًال».3 «تفاوتًا
البلدان من صغرية مجموعة إىل مقسًما العالم صار العرشين القرن منتصف بحلول
شهدت الفقر. من متفاوتة درجات تعاني التي األخرى البلدان من كبري وعدد الغنية
البلدان، من حفنة بني فمن عاملي. نطاق عىل استثنائيٍّا نموٍّا الالحقة الستة العقود
البلدان عن تفصلها التي الفجوة سد من فقرية بلدان عدة تمكَّنت آسيا، يف معظمها
وطنًا الصني) سيما (ال الناجحة البلدان كانت الحظ، لحسن مطَّرد. نحٍو عىل املتقدمة
بالغة األخرية القليلة العقود خالل التنمية تقارير كانت لذا الفقراء؛ من املاليني ملئات
اتساع إىل أدَّى ما الناجح؛ األداء هذا مواكبة من أخرى بلدان تتمكن لم بحق. الروعة

مسبوقة. غري أعماٍق إىل لتصل والفقرية الغنية الدول بني الهوة
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هذا حدوث يف العوملة لعبته الذي الدور وما الكثريين؟ بني هكذا الفقر يشيع ملاذا
األسئلة هي هذه الفقر؟ ملكافحة البلدان تفعله أن يمكن الذي وما الهائل»؟ «التفاوت

يليه. الذي والفصل الفصل هذا يتناولها التي

الهائل والتفاوت العوملة (1)

يمكِّنهم ال عملهم ألن فقراء فالفقراء اإلنتاجية؛ انخفاض هو الفقر يف املبارش السبب
تلبية عن ناهيك واإليواء، الطعام من يكفي ما لهم يوفر ال الذي القليل إنتاج من إال
متنوعة أسباب له بدوره انخفاضاإلنتاجية والتعليم. الصحية كالرعاية األخرى حاجاتهم
إقامة من املنتجني يمنع الذي األمر االئتمان؛ توافر عدم عن ناتًجا يكون فقد ومتعددة؛
عدم عن ناتًجا يكون وقد دخلهم. ثَمَّ ومن إنتاجهم ستزيد كانت التي االستثمارات
املعرفة أو املهارات نقص إىل راجًعا يكون وقد أفضل. جديدة تكنولوجيات عىل الحصول
استخدام ربحية يخفض الذي السوق، حجم صغر عن ينتج وربما العمل. فرص أو
النخب، تمارسه الذي االستغالل إىل راجًعا يكون ربما أو حديثة. وتكنولوجيات معدات
من االقتصادية األوضاع يف ن تحسُّ أي تعرقل النخب وهذه الحكومة، مع بالتواطؤ عادًة
األسباب هذه من واحد إىل للفقر األساسية األسباب عْزو يمكن نفوذها. يهدد أن شأنه

أكثر. أو
والتكنولوجيا، املال، ورأس األسواق، إىل الوصول حق الجميع بمنح تبرش العوملة إن
القصور أوجه كافة إزالة عىل القدرة تملك العوملة أخرى: بعبارة الرشيد. الحكم وبتعزيز
املناطق يمكِّن قويٍّا محرًكا العوملة تكون أن ينبغي وبهذا بقاءه. وتدعم الفقر تسبب التي
األخريان القرنان شهد ذلك ومع االقتصادية. باملسرية اللحاق من العالم يف املتخلفة

ذلك؟ حدث كيف عاملي. نطاق عىل ا حادٍّ اقتصاديٍّا تفاوتًا للعوملة
واإلجابات ا. جدٍّ طويًال زمنًا السياسات وصناع االقتصاديني تشغل املسألة هذه ظلت
العوملة»، «نقص هي املشكلة إن أحدهما يقول متناقضني، رسَدين عىل تُجِمع قدموها التي
تأييًدا الروايتني هاتني من كلٌّ القت وقد العوملة». «فرط هي املشكلة إن اآلخر يقول بينما
العالم. من مختلفة أجزاء يف جاذبيتهما وتفاوتت التاريخ، من مختلفة فرتات مدى عىل
التي املعضلة إىل املطاف نهاية يف يعود ما دائًما والتنمية العوملة حول الجدال لكن
نمونا زيادة أردنا إذا نفعله أن لنا ينبغي الذي ما املتناقضتان: الروايتان هاتان تجسدها
منها؟ أنفسنا نحمي أم العاملي، االقتصاد من املنبثقة القوى عىل ننفتح هل االقتصادي،
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ن تحسُّ وراء السبب تفسري يف كثريًا الروايتني هاتني من أيٌّ تساعد لم لألسف،
عىل للتعرف جيًدا دليًال منها أيٌّ تكن لم ثَمَّ ومن غريها؛ من أكثر البلدان بعض أوضاع
فالعوملة املنتصف. يف صعب، مكان يف تكمن الحقيقة إن اتباعها. ينبغي التي السياسة
منها لالستفادة الطرق أفضل لكن كبريًا، تعزيًزا االقتصادي النمو إمكانية بالفعل تعزز
ممكن. أقىصحدٍّ إىل الكامل، االندماج دون تَُحول التي املعامالت، تكاليف بإزالة تكون ال
نتائج إىل وودز، بريتون نظام طراز عىل العوملة، من «خفيفة» نسخة تؤدي قد وإنما
ينبغي (كما الصني من طالب من مرة ذات سمعتها قد كنت استعارة إليك أفضل.
يمنع الذي النافذة سلك إغالق تنَس ال لكن مفتوحة، النوافذ أبِق يكون): أن للصيني
دخول تمنع نفسه الوقت ويف النقي الهواء عىل تحصل الطريقة بهذه البعوض. دخول

الحرشات.

عرش التاسع القرن خالل العوملة تأثري تفاوت (2)

املستعمرة األرايض بعض إىل األوروبية القارة إىل إنجلرتا من الصناعية الثورة انترشت
ما ورسعان ذلك. من أبعد تذهب لم لكنها ونيوزيلندا)، وأسرتاليا الشمالية (أمريكا حديثًا
لعبت أغلبه. يف الخام املواد ينتج خارجي ومحيط صناعي قلب إىل العالم اقتصاد انقسم
تكنولوجيات انتشار أتاحت فقد مًعا؛ هايد ومسرت جيكل دكتور دوَري ذلك يف العوملة
طويل انقساًما قت عمَّ أيًضا لكنها الالزمة، املتطلبات فيها توافرت التي املناطق يف جديدة

وضوًحا. وزادته واملحيط القلب بني األجل
توافر ميزتني: يف الصناعية الثورة لقوى تقبًُّال أظهرت التي العالم أجزاء اشرتكت
املصانع يمَلئوا أن استطاعوا الذين واملهرة املتعلمني العاملني من يكفي بما كبري رصيد
قانونية ونُُظم الكفاية فيه بما جيدة مؤسسات عىل واحتوائها لوها، يُشغِّ وأن الجديدة
جانب من املصادرة عمليات عىل مفروضة وقيود مستقرة وسياسة فاعلة وقضائية
جزء كان املتطلبات بهذه السوق. وتوسع الخاص االستثمار لحفز حوافز لتوليد الدولة؛
وُطبقت ُطورت التي الجديدة اإلنتاج تكنولوجيات الستيعاب ً مهيَّأ أوروبا قارة من كبري

العوملة. لصالح نقطة هي ها بريطانيا. يف
يف واملؤسسات. املهارات «استرياد» عىل التصنيع اعتمد فقد األخرى، األجزاء يف أما
بأعداد األوروبيون استقر فأينما هائلة؛ ميزة القارات بني العمالة حراك كان املرحلة هذه
شأنها من للسوق صديقة نموذجية مؤسسات إلقامة والدافع املهارات معهم جلبوا كبرية،
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عىل وخيمة عواقب ذلك جلب أيًضا. مصالحهم وإنما فقط االقتصادي النشاط تعزز أال
أما وجراثيمهم. األوروبيني عدوان بفضل كبرية بأعداد هلكوا الذين األصليني، السكان
— الغربية»4 «الفروع ماديسون أنجوس االقتصادي املؤرخ اها سمَّ التي العالم مناطق
التي الالزمة املتطلبات اكتساب من تمكَّنت فقد — ونيوزيلندا وكندا املتحدة الواليات
رأس تدفقات يف املتمثل للدعم ونتيجًة إليها. كبرية هجرات نزوح بفضل سابًقا ذكرناها
نقطة وهذه الصناعي. «القلب» من جزءًا بعُد فيما االقتصادات هذه ستصبح الهائلة املال

العوملة. لصالح أخرى
االختالف؛ كل مختلًفا العالم يف أخرى أجزاء عىل االستعمار أحدثه الذي التأثري كان
أو كبرية، بأعداد استقرارهم دون تَُحول قاسية ظروًفا يواجهون األوروبيون كان فحينما
كانوا اليدويني، العمال من جيوش استقدام تتطلب طبيعية موارد استغالل يبدءون كانوا
كانت إذ الغربية؛ الفروع يف يقيمونها التي تلك عن تماًما مختلفة مؤسسات يقيمون
وبأبخس بالكامل الخام املواد الستخراج مصممة البحتة «االستخراجية» املؤسسات هذه
نخبة وجود يف تمثلت والنفوذ الثروة يف هائلة تفاوتات حدوث عن فأسفرت ممكن؛ ثمن
األصليني السكان من كبري عدد يف تتحكم األوروبيني، الِبيض من تكون ما عادًة ضيقة،
لحماية يُذكر شيئًا االستخراجي الطراز عىل بُنيت التي املستعمرات تقدِّم ولم العبيد. أو
األخرى. االقتصادي النشاط أنواع حفز أو السوق، تطور دعم أو العامة، امللكية حقوق
واالقتصاداُت الكاريبي، مناطق يف املزارع عىل القائمة االقتصاداُت ذلك عىل األمثلة خري
ومؤرخون اقتصاديون أجراها أبحاٌث أقرت وقد أفريقيا. مناطق يف التعدين عىل القائمة
عدمه باألحرى أو — املؤسيس التطوير مجال يف املبكرة التجربة هذه أن اقتصاديون
إىل ملموًسا يزال ال الالتينية وأمريكا أفريقيا يف االقتصادات عىل ضارٍّا تأثريًا أنتجت —

العوملة. «ضد» نقطة وهذه هذا.5 يومنا
اآلثار من تماًما محمية األوروبي االستعمار من أفلتت التي العالم مناطق تكن ولم
عىل األوروبية القوى فرضتها التي الحرة التجارة معاهدات كانت فقد للعوملة؛ السلبية
عالوًة خام. مواد من تحتويه فيما املتمثلة النسبية مليزتها تجميد بمنزلة الهامش مناطق
النسيج صناعة جعل الشحن تكاليف تراجع إىل باإلضافة التعريفات انخفاض أن عىل
ففي عليها. وقىض الربيطانية للمنافسة عرضة الناشئة الصناعية األنشطة من وغريها
حتى جنونيٍّا ارتفاًعا املنسوجات واردات ارتفعت املثال، سبيل عىل العثمانية اإلمرباطورية
أن بعد عرش، التاسع القرن سبعينيات بحلول املحلية السوق من ٪٧٥ نحو تمثل باتت

نفسه.6 القرن عرشينيات خالل فقط ٪٣ تمثل كانت
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والبلدان التصنيعية البلدان بني واضح نحٍو عىل الفاصلة الخطوط ُخطت إن وما
الحدود. ترسيم عززت قوية اقتصادية ديناميات ُوجدت حتى األساسية، للسلع املنتجة
الدويل. املستوى عىل العمل تقسيم تعميق خالل من هذا يف حاسًما دوًرا العوملة ولعبت
أو اقتصادها تنويع عىل يشجعها الذي الحافز قلة السلع عىل القائمة االقتصادات واجهت
عرشوتلبية التاسع القرن خالل النقل انخفاضتكاليف ومع لذلك. الفرصاملواتية انعدام
األساسية. للسلع هائًال رواًجا االقتصادات هذه شهدت للطلب، الصناعي القلب يف النمو
ثروة عليهم هبطت الذين األشخاص من قليل عدد إىل بالنسبة للغاية مفيًدا أمًرا هذا كان
يكن لم لكنه السلع، هذه مثل تُنتج كانت التي واملزارع املناجم وراء من يتوقعوها لم
تجري الحرة التجارة كانت ذلك.7 بسبب تقلصت التي التحويلية للصناعات للغاية مفيًدا
االقتصادية األنشطة أرباح كانت إذ االقتصاد؛ علم كتب يف املذكورة النماذج نسق عىل
البلدان. من غريها وتنخفضيف األنشطة، هذه يف نسبية بميزة تتمتع التي البلدان يف ترتفع
املهارات يف االستثمار مواصلة إىل الصناعية البلدان الدولية التجارة دفعت
إنجاب عىل األرس أيًضا وشجعت االقتصادي، النمو محركات من وغريها والتكنولوجيا
باتت التي املرتفعة اإليرادات من رأَْوه ما ضوء يف تعليًما أفضل لكن عدًدا أقل أطفال
االتجاه يف التأثريات هذه تحركت املهارة. لذوي تجلبها الحديثة التحويلية الصناعات
يشجع يكن لم األساسية السلع إنتاج يف فالتخصص النامية؛ املحيط بلدان يف املعاكس
ظلت فقد السكان؛ نمو وتراجع املواليد نسب انخفاض من كالٍّ ر وأخَّ املهارات تنمية
عىل العرشين، القرن من متأخر وقت حتى النامي العالم يف مرتفعة املواليد معدالت
القرن أواخر منذ املواليد نسب يف ا حادٍّ تراجًعا شهدت التي الصناعية البلدان عكس
إن بقولهما ماونتفورد وأندرو جالور أوديد االقتصاد عاِلَمي ذلك عن عربَّ عرش. التاسع

السكاني.8 النمو واختارت اإلنتاجية عن تخلَّت األساسية للسلع املصدرة البلدان
كانت صناعة أي فعليٍّا فقدت بل فحسب، التصنيع يف املحيط بلدان تفشل لم
الصناعية، الثورة فجر بزوغ وقت تماًما. التصنيع» عن «تخلَّت لقد قبل. من لديها
تماثل تكاد الالتينية وأمريكا آسيا مناطق بعض يف الصناعي النشاط مستويات كانت
مرات ست بمقدار املستويات هذه يف زيادة شهدت أوروبا لكن األوروبية. املستويات
األثناء تلك يف الالتينية وأمريكا آسيا شهدت بينما و١٩١٣. ١٧٥٠ عاَمي بني الفرتة يف
١٩٠٠ عام ويف األصيل.9 مستواها ثلث من أقل إىل الصناعي النشاط مستويات يف تراجًعا
.١٨٣٠ عام تُنتجها كانت التي املصنعة السلع كمية نصف إال تُنتج ال النامية الدول صارت
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«ال بريوك: بول االقتصادي املؤرخ للتو، ذكرناها التي التقديرات هذه مصدر كتب وكما
ضخمة دفعات تدفق هو الثالث العالم يف التصنيع انعدام وراء السبب أن يف للشك مجال
وهذه البلدان.»10 هذه أسواق إىل املنسوجات، سيما ال املصنَّعة، األوروبية السلع من

العوملة. ضد أخرى نقطة
ثروة أنتج ١٩١٤ عام سبقت التي الفرتة شهدته الذي العمل تقسيم أن صحيح
الغنية الدول اقتصادات يف الحال هي كما لكن األساسية. للسلع املصدِّرة البلدان يف
املؤسسية التنمية تكبت صارت ثم كبريًا تركًُّزا الثروة هذه تركَّزت هذا، يومنا يف بالنفط
باالستقالل، تتمتع بعُد استقاللها نالت قد تكن لم التي البلدان عواصم كانت واإلنتاجية.
ضيقة فئة عىل حكًرا االستقالل هذا فكان استقاللها، نالت قد كانت التي البلدان يف أما

املحلية. النخب من
بفضل العالم اقتصادات أغنى أحد إىل تحولت إذ ذلك؛ عىل األمثلة أبرز واألرجنتني
بوينس مدينة فصارت البامباس». «سهول أو الخصبة، املنخفضة أراضيها تغله كانت ما
ْون يتلقَّ وأطفال رائعة، أوبرا ودار البولو للعب وأندية أنيقة شوارع من تحويه بما آيرس،
تكاد راقية؛ أرستقراطية وطبقة اإلنجليزية، املدارس أرقى كوليدج» «إيتون يف تعليمهم
يف الثروة هذه تسببت لقد الكربى. األوروبية العواصم من أيٍّ عىل الفخامة يف تتفوق
صادرات فائدة من األعظم الجزء أن عىل عالوًة املستقبلية. االقتصادية التنمية عرقلة
مالك نصيب من كان الربيطاني املال رأس من الكبرية والدفعات واملاشية الحبوب
مؤسسات بناء يف أو االقتصاد تنويع يف ملموسة مصلحة لهم تكن لم الذين األرايض
أمًرا يعلمنا املتحدة الواليات حالة يف املوجود التباين إىل والنظر السوق. تدعم أفضل
الغرب يف والفالحون الشمال يف الصناعة رجال كان املتحدة الواليات ففي باالنتباه؛ جديًرا
املزيد وإنشاء التصنيع زيادة عىل يعملون وكانوا الجنوب، يف املزارع مالك من قوة أكثر
كانوا التي املرتفعة الجمركية التعريفات عىل معتمدين نطاًقا، األوسع املؤسسات من

الواردات.11 عىل يفرضونها

الياباني االستثناء (3)

خالل االقتصادي األمم مصري كبري حدٍّ إىل تحدِّد الطبيعية والثروات الجغرافيا كانت إذْن
إلهام مصدر بعُد فيما سيصبح القاعدة لهذه بارًزا استثناءً َة ثَمَّ لكنَّ للعوملة. عرص أول

159



العوملة معضلة

اللعنة. هذه من التخلص يف والراغبة األساسية، السلع تصدير عىل املعتمدة البلدان لكل
التصنيع نحو اتجهت التي الوحيدة الغربية غري الدولة اليابان، يف االستثناء هذا تمثل

.١٩١٤ عام قبل
يف تصدِّر كانت فقد املحيط؛ بلدان اقتصادات سمات من كثريًا تحمل اليابان كانت
املصنوعات، مقابل — واألسماك والشاي والغزل خاًما الحرير — الخام املواد األول املقام
فرضها التي الحرة التجارة عىل انفتاحها أعقاب يف هذه التبادل حركة ازدهرت وقد
طاب كيفما ليتحرك تُرك الياباني االقتصاد كان ولو .١٨٥٤ عام بريي ماثيو الكومودور
األخرى. املحيط بلدان من كثري اقتصادات سلكته الذي نفسه املسار األرجح عىل لسلك له،
املتعلمني الوطنيني أبنائها من وتجار أعمال أصحاب مجموعة بوجود تميزت اليابان لكن
ميجي» «إصالح حقبة بعد تحكمها صارت التي الحكومة أن أهم هو وما جيًدا، تعليًما
(والسيايس االقتصادي التحديث عىل تركيزها تصب أن عىل عازمة كانت ،١٨٦٧ عام
صفوة وسط سائدة كانت التي االقتصاد تحرير بأفكار متأثرة حكومتها تكن لم أيًضا).
تنمية خطة أول بأنها توصف أن يمكن وثيقة ويف الوقت. ذلك يف الغربيني السياسيني
االقتصاد، تنمية يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب الدولة أن عىل اليابانيون املسئولون أكد العالم، يف
مكاسب طريق يف عقبة وتقف الفرد حرية مع تتعارض «قد ترصفاتها أن من الرغم عىل

املضاربني.»12
بنية إنشاء إىل تهدف ميجي فرتة مسئولو أجراها التي اإلصالحات من كثري كان
مرصفية وقوانني حكوميٍّا، وتعليًما موحدة، عملة تشمل: حديث وطني القتصاد تحتية
اليوم عليه يطَلق صار ما نحو ملموسة جهود أيًضا ُوجهت الترشيعات. من وغريها
الصناعات تعزيز إىل وتهدف الدولة تطرحها التي املبادرات أي الصناعية»؛ «السياسة
واسعة مجموعة يف لتها وشغَّ للدولة مملوكة مصانع اليابانية الحكومة بنت إذ الجديدة؛
من الرغم وعىل السفن. وبناء القطنية املنسوجات تضمنت التي الصناعية املجاالت من
من البالد تعرَّفت مهمة تأثريات نتجت بالفشل، انتهى املرشوعات هذه من العديد أن
سيؤسسون الذين املهرة واملديرين الحرفيني من العديد وتدرب الصناعة عىل خاللها
الخصخصة؛ إىل بعُد فيما الدولة مرشوعات آلت وقد خاصة. منشآت يف تجارتهم الحًقا
من الدولة بنتها التي القائمة املؤسسات عىل البناء من الخاص القطاع مكَّن الذي األمر
يف بالتكنولوجيا واالستعانة األجانب التقنيني توظيف عىل أيًضا الحكومة أنفقت قبل.
اليابان اسرتدت وحينما بالخارج. اليابانيني الطلبة تدريب ومولت التحويلية، الصناعات
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الحكومة رفعت جمركية، تعريفات من تفرضه فيما الدولية االتفاقيات عن استقاللها
املحيل. اإلنتاج تشجع كي الصناعية املنتجات واردات من كثري عىل الجمركية الرسوم
اليابان كانت حيث القطنية؛ املنسوجات مجال يف ملحوظ نحٍو عىل الجهود هذه أثمرت
الصادرات إزاحة عىل قادرة تكن لم املستوى عاملية صناعة أسست قد ١٩١٤ عام بحلول

أيًضا.13 املجاورة اآلسيوية األسواق من بل فحسب، اليابانية األسواق من الربيطانية
سبقت التي الفرتة خالل اليابان انتهجتها التي والتوسعية العسكرية السياسات لكن
االقتصادي الصعيد عىل إنجازاتها أن إال اإلنجازات، هذه شوَّهت الثانية العاملية الحرب
بعيًدا االقتصاد توجيه لها تسنَّى فقد تسلكه؛ أن تستطيع بديًال طريًقا َة ثَمَّ أن أظهرت
حتى — ممكنًا االقتصادي النمو تحقيق كان الخام. املواد يف الطبيعي تخصصه عن
بني الجمع خالل من — الدويل العمل تقسيم من الخطأ الجانب عىل البلد بدأ وإن
مفتاح هي اإلطالق عىل العوملة تكن لم نشط. خاص قطاع وطاقات عازمة حكومة جهود

فحسب. منها الصحيح النوع وإنما النجاح،
الثانية. العاملية الحرب تلت التي العقود خالل ثانية الدروس هذه ستدَرك

آسيا رشق «معجزة» (4)

قد اليابان كانت التنموية، خططهم أوىل ميجي فرتة مسئويل تقديم من سنة مائة بعد
صارت فقد العاملية؛14 املؤسسات يف الكلمة مسموعة كربى اقتصادية قوة إىل تحوَّلت
بآرائها. االهتمام زيادة عىل البنك إدارة أجرب ما الدويل؛ البنك يف مساهم أكرب ثانَي
أربعة من وواحد الدويل، البنك يف التنفيذي اليابان مدير — شرياتوري ماساكي وكان
حيال فأكثر أكثر االرتياح بعدم يشعر — البنك عمليات عىل يرشفون مندوبًا وعرشين
وزمالؤه هو وشعر بتطبيقها. النامية البلدان يويص البنك كان التي االقتصادية السياسة
الحد عن زائًدا اعتماًدا تعتمد كانت التوصية هذه أن القوية اليابانية املالية وزارة يف
تشجيع يف الدولة دور من وتقلل الحرة، السوق لنموذج املتحدة الواليات تفضيل عىل
من املستفادة للدروس كافيًا اهتماًما يوِل لم الدويل البنك أن ورأَْوا والتنمية. التصنيع

اليابان.15 يف التنمية تجربة
واتفقت اآلسيوية»، «املعجزة عن دراسة إعداد إىل البنك اليابانية الحكومة فدفعت
الدراسة يف املعنية املعجزة تكن لم إعدادها. نفقات من األكرب الجزء ل تموِّ أن عىل كذلك
رشق يف أخرى اقتصادات سبعة تجارب أيًضا تتناول بل وحدها، اليابان تجربة تتناول
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كوريا وهي: العرشين، القرن ستينيات مطلع منذ كبرية برسعة نمت رشقها وجنوب آسيا
كل استفادت وإندونيسيا. وتايالند وماليزيا وسنغافورة كونج وهونج وتايوان الجنوبية
أيٌّ تقرتب لم لكن أيًضا. العوملة من ثَمَّ ومن الصادرات، من كربى استفادة البلدان هذه
أسواق اقتصادات إىل ل التحوُّ من — كونج هونج الربيطانية املستعمرة باستثناء — منها

البلدان. هذه جميع يف ا مهمٍّ وتنسيقيٍّا توجيهيٍّا دوًرا تؤدي الدولة كانت فقد حرة؛
رشق «معجزة عنوان: تحت ١٩٩٣ عام األمر نهاية يف الدويل البنك تقرير صدر
االقتصاديني من كبري فريق التقريَر هذا أَعد العامة». والسياسة االقتصادي النمو آسيا:
البيانية والرسوم النصوص من صفحة ٤٠٠ من يقرب ما وشمل واالستشاريني،
أنه زعم فقد لذلك فرعية؛ خلفية دراسة ٤٠ من أكثر جانب إىل اإلحصائية، والتحليالت
أهم لكن املوضوع. هذا حول أُجريت التي التحليالت كل بني موثوقية التحليالت أكثر
كيف يبنيِّ محَكم رسد تقديم عىل الدويل البنك قدرة عدم أظهر أنه التقرير ذلك يف ما
ا جدٍّ كبريًا الدولة ل تدخُّ كان الفائقة. الرسعة بهذه تنمَو أن اآلسيوية الدول استطاعت
البنك لكن مفيد، تأثري بأي تحظى أن لها تسنَّى ملا ذلك ولوال اآلسيوية، البلدان تلك يف
عىل البالغ لرتكيزه ونتيجًة مفيد، أمر الدولة ل تدخُّ أن إىل اإلشارة يف يرغب لم الدويل
يعزز أن يمكن كيف يرى أن البنك يستطع لم الدولة، ل وتدخُّ األسواق بني املطلق التمييز

التناقض. بالغة حجة وقدَّم فصاميٍّا نهًجا التقرير انتهج ولذلك اآلخر؛ منهما كلٌّ
االقتصادي الخبري ستيجليتس، جو أعده الذي — املالية األسواق تحليل رسم
اليابان حكومات فرضته ملا إيجابية صورة — املايل التحرير يف املتشككة بآرائه املعروف
إعانات وتقديم الفائدة، ألسعار سقوف تحديد شملت: ضوابط من الجنوبية وكوريا
من الجزء هذا الدولية. املال رأس تدفقات عىل قيود وفرض الجديدة، للصناعات ائتمانية
الحكومي الدعم قروض أن إىل تذهب والتي اليابان، قدمتها التي الحجة يدعم التقرير
فصول يف لكن والنمو. التصنيع وترية ترسيع يف إيجابيٍّا دوًرا لعبت للصناعة ُقدمت التي
صناعات تشجيع أي — الصناعية السياسات أن إىل السياق ذهب التقرير من أخرى
بلدان توصية ينبغي ال ثَمَّ ومن تنجح؛ لم — الحكومة تقدمها إغراءات خالل من بعينها
بشأن تماًما مختلفة برؤية سيخرج التقرير هذا سيقرأ من كل بتطبيقها. أخرى نامية
صناعات تشجيع يف حكوماتها جهود بسبب نجحت قد اآلسيوية البلدان كانت إذا ما
الذي الفصل باختالف ستختلف الرؤية وهذه الجهود؛ هذه من الرغم عىل أم جديدة،

يقرؤه.16
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شيئًا ويقدم النمطية الصور عن يخرج اآلسيوية االقتصادية التجربة تقرير إن
كنت فإذا عليه. املطَّلعني مليول عاكسة مرآة األمر حقيقة يف يشكل فهو قارئ؛ لكل
االقتصادية، التنمية لتعزيز طريقة أفضل هو لألسواق العنان إطالق أن يعتقدون ممن
قبضة إىل بحاجة األسواق أن يعتقدون ممن كنت وإذا ذلك. عىل األدلة من الكثري فستجد
عن وماذا أيًضا. ذلك صحة عىل األدلة من الكثري فهناك حسنًا، املتحكمة، القوية الحكومة
هل ذلك. عىل نموذجي مثال آسيا رشق دول للنمو؟ محرًكا باعتبارها العوملة إىل النظر
الحجج هذه جانبًا نحيت إذا لكن نفسها. السابقة اإلجابة ترويض؟ إىل تحتاج العوملة
اآلسيوية، البلدان نجاح من واضحة جلية تنبثق التي الحقيقية الفكرة وأدركت املستهلكة
قوة تكون لن العوملة إن والسوق. الدولة بني املزج يف تكمن الناجحة الطريقة أن فستجد

ضدها. ال ملصلحتك تعمل كي استئناسها من تمكَّنَت إذا إال هائلة إيجابية
أواخر يف وتايوان. الجنوبية كوريا نجاًحا: آسيا بلدان أكثر من اثنني مثًال خذ
الكربى الصحراء جنوب بلدان من حاًال أفضل البلدين هذين من أيٌّ يكن لم الخمسينيات
أي لديها تكن ولم السياسية، االضطرابات يف غارقة الجنوبية كوريا كانت أفريقيا. يف
األكثر الشمالية لكوريا صناعة من تملكه كانت ما كل هجرها أن بعد حقيقية صناعة
واألرز السكر جعل مما الزراعي؛ الطابع عليه يغلب أيًضا التايواني االقتصاد كان تقدًما.
مطلع منذ يشهده البلدين اقتصاد بدأ الذي ل التحوُّ لكن الرئيسيتنَي. التصديريتنَي سلعتَيه
كبريتني. صناعيتني قوتني إىل بعُد فيما سيحوِّلهما طريق بداية عىل وضعهما الستينيات
نواٍح يف اليابان السرتاتيجيات مطاِبقة البََلدان انتهجها التي االسرتاتيجيات كانت
االقتصادي. النمو عىل تركيزها كلُّ ينصبُّ حكومة إىل األول املقام يف احتاجا فقد عديدة؛
تتحركا كي لحكومتَيهما املجال بعض البلدين كال يف املبدئي الزراعي اإلصالح أتاح وقد
بدافع أيًضا يتمتع كالهما كان األرايض. تملك التي للنخبة يخضع ال مستقل نحٍو عىل
تتمكن كي تنمَو أن إىل بحاجة الجنوبية كوريا كانت فقد ومهيمن؛ شامل سيايس جغرايف
تُحبط أن أرادت فقد تايوان أما الشمالية، كوريا من محتملة تهديدات أي مواجهة من
الرب أرايض استعادة فكرة عن تخلت أن بعد الشيوعيني جانب من محتمل تحدٍّ أي
دولة لبناء مربًرا اإلقليمية العداوات تكون العالم، من كثرية مناطق يف الرئييس. الصيني
حكومتَي لكن األوسط. الرشق منطقة ذلك عىل مثًال خذ االقتصاد؛ حساب عىل قوية
نموٍّا يتطلب والعسكرية السياسية أهدافهما تحقيق أن أدركتا وتايوان الجنوبية كوريا
من قوية قاعدة وتأسيس الصناعية القدرات تطوير صار ولذلك أيًضا؛ رسيًعا اقتصاديٍّا
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انتهجتها التي للسياسات الرئييس الهدف يشكِّالن التحديد وجه عىل املصنوعات صادرات
حكومتاهما.

الخاصة. التجارية األعمال لطاقات العنان إطالق خالل من الهدف هذا تحقق وقد
خالل العامة الحكومية املشاريع يف بكثافة استثمرت الحكومتني كلتا أن من الرغم وعىل
من — الخاص القطاع أعمال تيسري إىل يهدف االستثمار هذا كان الستينيات، حقبة
أحد محله. يحل أن إىل ال — املثال سبيل عىل الثمن رخيصة مدخالت توفري خالل
الخاص، االستثمار تعوق التي العقبات إزالة إىل يدعو كان املتبعة االسرتاتيجية بنود
الرضائب العقبات: هذه شملت الدخل، املنخفضة البلدان من العديد م تقدُّ عرقلت والتي
التضخم. معدل وارتفاع التحتية البنية كفاية وعدم اإلداري والفساد والروتني الباهظة

االستثمار». «مناخ باسم اليوم يُعرف بات فيما تحسينات التدابري هذه كانت
ومن األهمية، من نفسه القدر عىل الحكومة طبَّقتها التي التدخلية السياسات كانت
الحديثة؛ الصناعات يف االستثمارات تحفز بحيث ُصممت التي الحكومية الحوافز بينها
الرشكات وأمدت أولوية» ذات «قطاعات الصناعات هذه من الحكومتني كلتا جعلت فقد
يقدمها مدعومة قروض شكل الدعم هذا أخذ ما غالبًا الجنوبية كوريا يف سخي. بدعم
القطاعات يف لالستثمارات رضيبية حوافز شكل أخذ فقد تايوان يف أما املرصيف. القطاع
للصناعات القابلة دور البلدين كال يف املسئولون لعب ما وغالبًا تنميتها. يراد التي
املدخالت، ويوفرون الخاصة، الرشكات استثمارات بني ينسقون كانوا فقد الجديدة؛
وعىل اللزوم. عند اإلغراءات ويقدمون ذلك، إىل الحاجة دعت متى الذراع َيلَّ ويمارسون
يعرضا لم الواردات، عىل املفروضة القيود أفظع بعض أزاال البلدين أن من الرغم
القرن ثمانينيات من متأخر وقت حتى الواردات منافسة من للكثري الناشئة صناعاتهما
من «الوليدة» الصناعات تتمكَّن كي بالحماية تحظى املحلية السوق كانت العرشين.
إىل الجنسيات املتعددة الرشكات دخول أيًضا الجنوبية كوريا ثبطت كافية. أرباح تحقيق
التكنولوجية. املعرفة عىل تُقِبل كي املحلية للرشكات ممكن مجال أقىص أتاح ما البالد؛
كان الدولية، املنافسة من بالحماية تحظى الوليدة الصناعات هذه كانت وبينما
بني املزج خالل من هذا تحقق عمل. يوم أول من منتجاتها تصدر كي همزها يجري
لضمان املسئولني جانب من هائل ضغط وممارسة للصادرات مبارش مايل دعم تقديم
مقابل شيئًا تقايض الخاصة املشاريع كانت عمليٍّا، املنشودة. التصدير مستويات بلوغ
إذا إال السخاء هذا من تستفيد ال لكنها سخية، الدولة تكون عندما تستفيد فهي آخر؛
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يف قدم موطئ عىل الحصول كان حال ويف متزايدة. وبكميات للخارج، تصدِّر كانت
االستعاضة فيمكن املكسب، تحقق ال بأسعار األمر بادئ يف البيع يتطلب الدولية األسواق
املحلية. السوق يف تتحقق التي وباألرباح الحكومة من املقدم بالدعم الخسارة هذه عن
إنتاجيتها لتطوير قويٍّا حافًزا الخاصة الرشكات منحت السياسات هذه أن أهم هو ما لكن

الخارج.17 يف الكبار املنافسني أمام الصمود من تمكِّنها بدرجة
األذواق؛ جميع يريض شيئًا هذه النمو اسرتاتيجية قدمت كيف نالحظ أن يمكننا
خالل من الكيل االقتصاد استقرار أن إىل ينتهَي أن يستطيع الكيل االقتصاد فخبري
العمالة يف املتخصص االقتصادي والخبري األمثل. الحل هو التضخم معدالت تخفيض
االقتصادي والخبري نسبيٍّا. جيد بتعليم العمل قوة تمتُّع أهمية إىل اإلشارة يستطيع
أن يف السلوان سيجد لكنه باهظة، الحماية تكاليف أن إىل سينبه التجارة يف املتخصص
للصادرات املقدَّم الحكومي الدعم يحبطها للتجارة مثبطة تأثريات من ذلك عن ينجم ما
دور عىل سيؤكد السيايس االقتصاد وخبري التأثريات. لهذه املضاد االتجاه يف يدفع الذي
الذي القيادي الدور عىل سيؤكد الدويل والبنك النخب. عن و«استقاللها» القوية الدولة
قوة أهمية عىل سيؤكد التدخيل واالقتصادي والصادرات. الخاصة االستثمارات لعبته

الخاصة. االستثمارات لتوجيه الدولة قبضة
يتطلب االقتصادي النمو أن تبنيِّ التي الكبرية، الصورة يالحظوا لن جميًعا هؤالء لكن
يتطلب وهذا الخاص. القطاع لتنشيط يلزم ما كل لفعل مستعدة براجماتية حكومة
من والتحرر املحيل االقتصاد لتنويع اسرتاتيجيٍّا استخداًما والعوملة األسواق استخدام
تختلف، قد ذلك لتحقيق الالزمة الخاصة والوسائل واألدوات الطبيعية. املوارد عىل االعتماد
فال املحددة النجاح وصفات أما فيه، ستُستخدم الذي السياق عىل كبرية بدرجة وتعتمد
محاكاتها. تنبغي ما هي الوصفات هذه خلف الواسعة الرؤية لكن الحاالت، كل تُناسب
العالم. يف إذهاًال التنموية النجاحات أكثر يف الدروس هذه استخدام أُحسَن وقد

والعوملة الصني الخاص: إيقاعها عىل تسري دولة (5)

الصعب من لكان جميًعا أعيننا أمام حدث الصني حققته الذي الفذ اإلنجاز يكن لم لو
سنوية نسبة بمتوسط ينمو القومي الدخل من الفرد ونصيب ١٩٧٨ عام فمنذ تخيله.
النمو هذا وبفضل أعوام. تسعة كل يتضاعف كان الفرد دخل إن أي ٨٫٣٪؛ بلغت
غضون ويف املدقع.18 الفقر براثن من إنسان مليار نصف أفلت الرسيع، االقتصادي
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مرعب منافس أقوى إىل تقريبًا ذاتيٍّا مكتفية دولة من نفسها الصني حوَّلت نفسها الفرتة
كانت بلد يف تحقق ذلك كل أن غموًضا، الصيني اللغز يزيد وما العاملية. األسواق يف
الشيوعي. الحزب ويحكمه قريب) وقت (حتى الخاصة امللكية حقوق تماًما فيه تنعدم
كبرية نعمة تكون أن يمكن العوملة أن عىل دامغة أدلة م تقدِّ الصني تجربة إن
بالعوملة السائد اإليمان ضد حجة أقوى كذلك تقدِّم لكنها الفقرية. الدول إىل بالنسبة
منظمة خالل من العميق والتكامل املالية العوملة أهمية عىل تأكيد من يتضمنه وما —
كانت العاملي االقتصاد من نفسها حماية عىل الصني قدرة أن تبنيَّ فقد العاملية. التجارة
والتي صناعية، قاعدة بناء إىل ترمي كانت التي جهودها إىل بالنسبة ورضورية حاسمة

العاملية. األسواق خالل من وفعالية قوة ستزداد
تيس ماو حقبة بعد ما زعماء من وغريه شياوبنج دنج قرر حينما الصني فجر بزغ
الحقيقية عبقريتهم لكن املركزي. التخطيط من بدًال األسواق يف ثقتهم يضعوا أن تونج
أمس يف البالد كانت والتي — بنَْوها التي للسوق الداعمة املؤسسات أن إدراكهم يف تمثلت
االقتصاديون كان الصينية. املالمح سوى تحمل أال ينبغي — الوقت ذلك يف إليها الحاجة
حقوق وحماية العقود، إلنفاذ أوروبي أو أمريكي طابع ذات قوانني يقرتحون الغربيون
جبارة صعوبات اعرتضتها األفكار هذه لكن التجارة. وتحرير األسواق وتحرير امللكية
امللكية حالة (مثل كثرية حاالت يف — تتعارض كانت أنها عىل عالوًة الواقع أرض عىل
إىل براجماتي نحٍو عىل الصينيون القادة لجأ لذا الحاكم؛ الحزب مذهب مع — الخاصة)
ال ما كان ومنتصفها، الثمانينيات مطلع بني الفرتة ففي بديلة؛ مؤسسية ترتيبات تجربة
املبارش.19 التجريب تحت الصني يف تطبَّق التي الحكومية القوانني جميع نصف عن يقل
شأنها من حلول اكتشاف يحاولون الصينيون السياسيون كان التجريب، هذا خالل من
يف فنجحوا املحلية؛ للظروف مالءمة أكثر وتكون قيود، من يفرضونه ما عىل تتغلب أن

ميزة. إىل املؤسيس الضعف تحويل
الرئيسية املشكلة كانت الصيني. االقتصاد عىل يغلب الريفي الطابع كان ١٩٧٨ عام
املركزي التخطيط يزال ال بيئة يف املزارعني تحفيز كيفية يف تتمثل دنج واجهها التي
وتطالب األسعار جميع تحدد الدولة كانت فيها. والكميات األسعار يحدد الذي هو
وكان الخطة. تقتضيه ملا وفًقا الحبوب من مفروضة كميات الحكومة بتسليم الفالحني
األسواق يف منتجاتهم من أيٍّ بيع عليهم ويحظر «كوميونات» يف املزارعني تنظيم يجري
يجري الريف من النحو هذا عىل الدولة تصادرها التي الغذائية املواد وكانت الخاصة.
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إطعام النظام ضمن وبذلك الحرضية؛ املناطق يف العاملني عىل مقننة حصص يف توزيعها
لم املزارعني أن ذلك وعيب الحكومة. ميزانية عىل تكاليف أي تحميل دون من العمال
الزراعية. األرض استخدام كفاءة زيادة أو اإلنتاج زيادة عىل يشجعهم حافز لديهم يكن
القيود كل وإزالة التخطيط بإلغاء سيويص الغرب يف تدرَّب اقتصادي خبري أي
املناطق يف العمال حرمان إىل سيؤدي الحصص نظام إلغاء لكن األسعار. عىل املفروضة
من الحكومة حرمان وإىل عليها، يحصلون التي املدعومة الغذاء حصص من الحرضية
وستُضطر املدن، شوارع إىل الساخطني العمال جحافل وستخرج للدخل. مهم مصدر
لكن جامح. لتضخم البالد يعرِّض الذي األمر النقود؛ طباعة إىل للجوء الحكومة
فأُلغيت السوق. بنظام الخطة كعكة تزيني يف يتمثل كان املعضلة لهذه الصيني الحل
تسليم أيًضا وظل للدولة، ملًكا األرض ظلت لكن األَُرسية، الزراعة نظام وعاد الكوميونات
تأدية من املزارع ينتهي إن ما لكن إلزامية، بأسعار الحبوب من املفروضة الحصص
تحددها التي باألسعار عنها يزيد ما بيع يف حرٍّا يصري حتى عليه، املفروضة الحصة
نفسه الوقت ويف سوقية، حوافز للمزارعني املسار املزدوج النظام هذا قدم لقد السوق.
فارتفعت الرخيص؛20 طعامهم من الحرض عمال يحرم أو دخلها من الدولة يحرم لم
بعد بدأ الذي الصيني النمو مراحل أوىل ببدء مؤذنة هائًال، ارتفاًعا الزراعية اإلنتاجية

.١٩٧٨ عام
الدولة تزال ال بينما امللكية حقوق يشبه ما نظام توفري مشكلة أيًضا هناك كانت
هذه مع للتعامل التقليدي الحل هي الخصخصة كانت املمتلكات. لجميع املطلق املالك
ومرة الصيني. الشيوعي الحزب أيديولوجية مع بشدة تتعارض كانت لكنها املشكلة،
«مشاريع إقامة تشجيع أن تبنيَّ إذ األزمة؛ هذه من للخروج جديد ابتكار ُقدم أخرى،
هذه تكن لم الخاص. املحيل االستثمار لتحفيز الرباعة بالغة وسيلة والقرى» املدن
لحكومات ملًكا وإنما فقط، مركزية لحكومة أو فقط خاصة لكيانات ملًكا املرشوعات
كل املنتجات، من كاملة سلسلة فعليٍّا تُنتج املشاريع هذه صارت قًرى). أو (مدن محلية
قادت التي القاطرة بمنزلة وكانت الرأسمالية، السلع إىل االستهالكية السلع من يشء،

التسعينيات. منتصف حتى الثمانينيات منتصف من الصيني االقتصادي النمو
حريصة كانت املحلية الحكومات أن املشاريع هذه نجاح وراء الرئييس السبب كان
السلطات فمنحت كبريًا. دخًال لها تدر كانت فيها أسهمها حصة ألن ازدهارها؛ ضمان عىل
سيما ال — تحدٍّ أي من أيًضا وحمتهم كبرية حرية الخاصة املشاريع أصحاب املحلية
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أصحاب إىل بالنسبة اإلقليمية. الشيوعي الحزب قيادات من تأتي التي التحديات أصعب
خاصة ملكية بحقوق يتمتعون كانوا لو مما أفضل وضًعا يشكِّل هذا كان املشاريع
ضعيفة كانت التي — املحلية املحاكم تُنِْفذ أن يف ذلك بعد األمل يحدوهم ثم رسمية
التي االقتصادات من كبريًا عدًدا آلم وقد النزاعات. مواجهة عند هذه حقوقهم — وفاسدة
بحقوق املتعلق اإلصالح تطبيق يف ترغب كانت حينما أنها تكتشف أن االشرتاكية نبذت
تنفذ يجعلها ال الذي املحلية املحاكم تخاذل بسبب تفشل ما غالبًا كانت الخاصة، امللكية
أن ببريكيل، كاليفورنيا بجامعة االقتصاد أستاذ كيان، ينجيي ويؤكد الجديدة. القوانني
يفرضها التي تلك من وضمانة أمنًا أكثر تكون الرشاكة تضمنها التي امللكية حقوق

الخاصة.21 امللكية لحقوق رسمي نظام
األخرى هي حادت العالم عىل اقتصادها لفتح الصني نفذتها التي االسرتاتيجية إن
للبُلدان تقدَّم التي للتوصيات املعيارية فالقائمة السائدة؛ التقليدية النظرية تقتضيه عما
الواردات، كميات عىل املفروضة القيود إزالة ييل: ما تشمل الهدف هذا تحقيق يف الراغبة
لتيسري للتحويل قابلة العملة وجعل توزيعها، وكيفية الجمركية التعريفات وتخفيض
الواقع يف الصني طبقتها التي السياسات نقيِّم أن حاولنا إذا ثَمَّ، ومن التجارية. املعامالت
حدث ما لكن بشدة، تدهور قد بلًدا نجد أن فيُفرتض السابقة اإلرشادات عىل قياًسا
الصني انفتحت لقد باختصار، العاملية. األسواق يف جبار منافس إىل تحوَّلت الصني أن
(يف النمو تحقق بعد إال مهمة إصالحات أي تُجِر ولم البطء، بالغ تدريجي نحٍو عىل
الحكومية االحتكارات أن صحيح األقل. عىل أكثر أو بعقد عموًما) الدخول ويف الصادرات
معقدة منظومة لكن السبعينيات)، أواخر من (بدءًا نسبيٍّا مبكر وقٍت يف تفكيكها جرى
السترياد وأُذونًا جمركية، غري وحواجز رسوًما وشملت محلها حلت التقييد وشديدة

التسعينيات. من األوىل السنوات حتى القيود هذه تُخفف ولم السلع،
اقتصادها؛ فتح أرادت حينما التقليدية املشورة عن آذانها الصينية القيادة ت صمَّ لقد
اململوكة الرشكات من كثريًا تدفع أن شأنها من كان التجارة أمام الحواجز إزالة ألن
االستثمارات حفز إىل تُؤدي ملموسة بفائدة ذلك يعود أن دون أبوابها، تغلق أن إىل للدولة
صعوبات، سيواجهان االقتصادي والنمو التشغيل وكان الصناعية، األنشطة يف الجديدة
يف تتسبب ال بديلة آليات تجربة الصينيون فقرر االجتماعي؛ االستقرار يهدد أمر وهو
االقتصادية «املناطق عىل واعتمدوا القائمة. الصناعية الكيانات عىل هائل ضغط توليد
هذه يف العاملة املشاريع كانت األجنبي. االستثمار وجذب الصادرات إلنتاج الخاصة»
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تحظى كانت إذ البالد؛ أنحاء بقية يف املطبَّقة تلك عن تختلف لقواعد وفًقا تعمل املناطق
الجمركية. الرسوم من معفاة إنتاج مدخالت استرياد وتستطيع أفضل تحتية ببنية
التصدير نحو املتوجهة لالستثمارات حوافز الخاصة االقتصادية املناطق هذه أوجدت

الدولة. تملكها التي الرشكات تحت من البساط تسحب أن دون من
جذري؛ إنتاجي ل تحوُّ حدوث املؤسسية، االبتكارات هذه جانب إىل الصني، نمو حفز
أن أحد يتوقع لم اإلنتاجية ومرتفعة متطورة منتجات إنتاج الصيني االقتصاد تبنَّى فقد
التسعينيات، نهاية وبحلول أيًضا. ويصدِّرها بل كالصني، العمالة غزير فقري بلد ينتجها
الفرد دخل عن فيها الفرد دخل يزيد دولة حافظة تشبه الصني صادرات حافظة كانت

األقل.22 عىل مرات» «ثالث الصيني
حملة عن بل السوق، يوجهها عمليات أو طبيعية عمليات عن ناتًجا ذلك يكن ولم
حفز يف ساهم العاملة األيدي تكاليف انخفاض أن صحيح الصينية. الحكومة حفزتها
األجهزة مجال مثل مجاالت ويف الحد. هذا عند تنتهي ال القصة لكن الصني، صادرات
هائلة، إنتاجية مكاسب الصني حققت السيارات غيار وقطع االستهالكية اإللكرتونية
أن ذلك من أكثر هو ما بكثري. مستوياتها من أعىل دْخل مستوياِت ذات دول بركب الحقة
أصبح إذ املكونات؛ لتجميع مكان مجرد كونها عن فأكثر أكثر ابتعادها واصلت الصني
الصني إىل الغنية البلدان من التوريد سلسلة وانتقلت فأكثر أكثر التكامل رأيس إنتاجها

التصنيع. مكونات تجميع يجري حيث
كانت الصينية. الصناعات تطور يف رئيسيٍّا دوًرا أيًضا األجانب املستثمرون لعب
األكرب الجزء وأنتجوا التكنولوجيا، مصدر وكانوا الرشكات، بني إنتاجية األعىل رشكاتهم
الخاصة»؛ االقتصادية «املناطق إىل الفضل من كبري قدر عْزو أيًضا ينبغي الصادرات. من
والحد الجيدة التحتية البنية ظل يف العمل يستطيعون األجانب املنتجون هؤالء كان حيث
دائًما ذلك فعلت فقد األجنبية، بالرشكات رحبت الصني كانت إذا لكن املتاعب. من األدنى

املحلية. القدرات تعزيز بهدف
التكنولوجيا انتقال تضمن كي السياسات من عدًدا الصينية الحكومة استخدمت
الرشكات عىل أساسيٍّا اعتماًدا اعتمدت األمر، بادئ يف أقوياء. محليني العبني وظهور إليها
واملثبطات. الحوافز من تشكيلة استخدمت الحق وقت ويف للدولة، اململوكة الكربى الوطنية
األجانب املستثمرين إىل حاجة هناك كانت الكمبيوتر، وإنتاج املحمول الهاتف مجاَيل يف
طالبت السيارات، صناعة مجال ويف املحلية. الرشكات مع مشرتكة مشاريع ينفذوا كي
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مستوى ترفع أن املحلية السوق يف تستثمر التي األجنبية السيارات رشكات الحكومة
غضون يف ٪٧٠ بنسبة (نموذجيٍّا، الزمن من قصرية فرتة غضون يف نسبيٍّا الصيني املكون
عن محليني موردين مع تعمل أن عىل األجنبية الرشكات هذه أجرب وهذا سنوات).23 ثالث
األسواق كانت املنشود. املستوى دون ليست وتكنولوجيتهم جودتهم أن تضمن كي كثب
عريضة، استهالكية قاعدة عن يبحثون الذين املستثمرين تجذب بحيث محمية املحلية
حقوق حماية قوانني إنفاذ ضعف مكَّن التكاليف. يف توفري عن يبحثون عمن ناهيك
املبادئ (اكتشاف العكسية» «الهندسة استخدام من املحليني املنتجني الفكرية امللكية
التكنولوجيات وتقليد عمله) وطريقة ووظيفته بنيته، تحليل خالل من جهاز ألي التقنية
حريات واملحافظات املدن وُمنحت القضائية. املالحقة من يُذكر خوف دون األجنبية
عن أسفر الذي األمر والدعم؛ التحفيز إىل الرامية سياساتها لصياغة النطاق واسعة

املدن.24 من وغريها وهانجتشو وشنزن شانجهاي مدن يف صناعية تجمعات ظهور
التقارير وتشري بالفشل. حكومية بجهود أُنشئت التي الصينية الرشكات من كثري باء
الدولة مشاريع من كثري إنتاجية انخفاض إىل الصني يف الصناعية بالسياسة املتعلقة
مختِلف وبني الحكومية الوزارات (بني التنسيق انعدام وإىل للتكنولوجيا، استيعابها وقلة
اليابان يف حدث كما لكن الصينية.25 السياسات يشوب الذي أيًضا) الحكومة مستويات
عاملني تدريب يف ا مهمٍّ دوًرا الدولة تقودها التي الجهود لعبت الزمن، من قرن قبل
التي — «لينوفو» مثل رشكة كانت هل بالصناعة. تعريفية تأثريات إحداث ويف ومديرين،
بي «آي رشكة يف الحواسيب إنتاج وحدة رشاء من مكَّنتها بدرجة ورابحة كبرية أصبحت

املالية؟ ومساعداتها الدولة دعم دون من الظهور من ستتمكن — ٢٠٠٤ عام إم»
مواقف كانت للسياسة، أخرى مجاالت يف الحال هي وكما أخرى، ناحية من
هناك القديمة. الطرق فشل حال جديدة طرق لتجريب ومستعدة براجماتية الحكومة
تضم كانت التي امللون، التليفزيون أجهزة لصناعة املبكر بالتطوير تتعلق مشهورة حالة
مرتفعة. بتكاليف قصرية إنتاج مراحل تنفيذ يف تعمل رشكة مائة من أكثر الثمانينيات يف
الحكومات جهود بفضل الصناعة هذه توحيد جرى التسعينيات، أوائل حلول مع لكن
مشاريع وإقامة الرشكات بني اندماج عمليات فرضت التي الوطنية، والقيادة املحلية
صناعة ظهور رسعة إىل السيايس ه التوجُّ يف التحوُّل هذا أدَّى أجنبية. رشكات مع مشرتكة

التصدير.26 نحو موجهة مربحة
قوانني مع سيتعارض مبكر وقت يف الصني طبَّقتها التي السياسات من كثري كان
الرشكات ملصلحة التمييز وتمنع الصادرات دعم تحظر التي العاملية التجارة منظمة
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الصينيون السياسة صناع يكن لم املنظمة. يف عضًوا الصني كانت لو هذا — املحلية
يستطيعون وكانوا والصناعية، التجارية السياسات تطبيقهم يف خارجية قيود بأية مكبَّلني
،٢٠٠١ عام املنظمة إىل الصني انضمام وقت بحلول التصنيع. لتشجيع بحرية الترصف
إىل حاجة يف منها األكرب الجانب يعد لم قوية، صناعية قاعدة بالفعل أنشأت قد كانت
لالنضمام استعداًدا كبري بقدر الجمركية تعريفاتها الصني وخفضت الرعاية. أو الحماية
إىل (٪٤٠ حوايل املتوسط (يف التسعينيات مطلع يف املرتفعة مستوياتها من املنظمة، إىل
األخرى الصناعية السياسات من كثري عن تدريجيٍّا وتراجعت .٢٠٠١ عام ٪١٠ من أقل

أيًضا.
األسواق يف والطرد الجذب لعوامل تسمح ألن مستعدة الصني تكن لم ذلك، مع
تنافيس رصف سعر عىل فأكثر أكثر تعتمد فبدأت صناعاتها؛ مصري يف تتحكم أن العاملية
دخول ومنْع العملة أسواق يف الحكومة ل وبتدخُّ الصناعات. لهذه فعاًال دعًما تقدم كي
األمر (الرنمينبي)، عملتها قيمة ارتفاع دون حالت األجل القصرية املال رأس تدفقات
السياسات تراجعت الرسيع. االقتصادي الصني لنمو طبيعية نتيجة سيشكل كان الذي
السياسة طريق عن تطبَّق ضمنية صناعية سياسة محلها لتحل الواضحة الصناعية
نحو تبلغ بنسبة قيمته من بأقل يقدر الرنمينبي كان األخرية، السنوات فخالل النقدية.
املتنافسة (وللرشكات التصدير نحو املتوجهة للصناعات فعاًال دعًما يشكل وهذا ،٪٢٥
وفًقا العوملة قوانني الصني طوَّعت أخرى، مرة عينها.27 النسبة بهذه الواردات) عىل
سيرضان كانا املال رأس حركة وتحرير العملة تعويم ألن ونظًرا الخاصة. ملتطلباتها
«القوانني» بهذه استهانتها لكن ببساطة. الصني تطبقهما لم االقتصادية؛ بتنميتها
أعود وسوف املتحدة. الواليات مع عالقتها يف للرصاع خطريًا مصدًرا بعُد فيما سيشكل
العاملي االقتصاد يف الصني دور تنامَي ألن عرش؛ الثاني الفصل يف الرصاع هذا تناول إىل
العالم سيُضطر التي الشائكة القضايا أكثر إحدى الخارجية االقتصادية سياستها يجعل

املقبلة. السنوات يف ملواجهتها
واستغلوه للمناورة حيزهم عىل حافظوا الصينيني السياسة ُصناع أن القول خالصة
بطرق ذلك فعلوا لكنهم بكثري، أكرب دوًرا الخاصة والحوافز األسواق منحوا فقد برباعة؛
فكتاب واأليديولوجية. السياسية القيود وراعت املحيل االقتصادي واقعهم مع ُكيفت
تتخذ أن الرضوري من كان لذا احتياجاتهم؛ مع يتناسب يكن لم الدويل القواعد
لها يخضعوا ولم الدولية، بالقواعد االلتزام فقاوموا تقليدية؛ غري خصائص إصالحاتهم
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يف بالغة صعوبة لوجدوا ذلك ولوال الكفاية. فيه بما قويٍّا اقتصادهم صار أن بمجرد إال
لقد األخرى. التقليدية املنتجات من وغريها الزراعة حلقة من والخروج اقتصادهم تنويع
بريتون بقواعد العوملة لعبة قبل) من وتايوان الجنوبية كوريا لعبت (كما الصني لعبت

.١٩٩٠ عام بعد ُوضعت التي العميق التكامل قواعد ال وودز

التنويع رضورة (6)

السلع يف تخصصَت إذا املحتوم. الدول مصري هو هذا ينتجه. فيما املرء كينونة تتمثل
رهينة وستظل العاملي. لالقتصاد الخارجي املحيط يف فستعلق الخام، واملواد األساسية
وإذا املحلية. النخب من صغرية مجموعة سيطرة تحت وتعاني العاملية األسعار لتقلبات
الحديثة، التجارية املنتجات من وغريها املصنوعات مجال يف طريقك تشق أن استطعَت
أكرب قدرة اكتسبت وإذا الغنية. العالم دول من االقرتاب إىل يقودك طريًقا تمهد فقد
القمعية املؤسسات من بدًال لديك، فستصبح العاملية، األسواق تقلبات أمام الصمود عىل
عريضة قاعدة ذات نيابية أخرى مؤسسات وراءها، تختبئ كي النخب تحتاجها التي

املتنامية. الوسطى الطبقة تحتاجها
السلع فخ يف الدول سقوط تسهل ألنها وضوًحا املعضلة هذه تزيد والعوملة
بجانب ا جدٍّ القليل إنتاج إال لك يتيح ال الدويل النطاق عىل العمل فتقسيم األساسية؛
دائًما ويمكنك تخصصك. األساسية السلع تكون أن اخرتت حال يف األساسية، السلع
زيادة إىل العوملة تؤدِّي نفسه، الوقت يف الغنية. الدول من األخرى األشياء تستورد أن
اليابان حاالت يف بوضوح ظهر كما كبرية، زيادًة أخرى اسرتاتيجية إىل اللجوء ثمار
االقتصادي التنويع أعينها نصب تضع التي فالحكومة والصني؛ وتايوان الجنوبية وكوريا
كان أمر وهذا نموها، معدالت تحفز أن تستطيع الخاص قطاعها تنشيط تستطيع والتي

العوملة. من يخلو عالم يف مستحيًال سيعترب
الدول — العاملية أو املحلية سواء — األداء الجيدة األسواق تساعد أن ينبغي نظريٍّا،
دون من جديدة صناعات إىل األساسية السلع تخصص من وتنتقل السلم ترتقَي أن عىل
يحتاجها التي املساعدة أن االقتصاد خرباء من كثري ويعتقد الحكومة. جانب من دفعة
من كثري هناك عمليٍّا، لكن مهمتها. األسواق تؤدَي أن ضمان مجرد عىل تزيد ال االنتقال
يف واالستثمار جديدة تكنولوجيات فتعلم خاطئ؛ نحٍو عىل تتم أن يمكن التي األمور
مهيَّأة الدولة تكون ال حينما العقبات من كثري عىل تنطوي صعبة عملية جديدة منتجات

بالفعل. لذلك
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لآلثار املعرضة االجتماعية القدرات تنمية التصنيع يتطلب الخصوص، وجه عىل
مع األجنبية التكنولوجيات تكييف خالل من وذلك — الكبرية االقتصادية الجانبية
وتنسيق اإلنتاج، لتمويل تخصصية مدخالت وإنتاج املهارات، واكتساب املحلية، الظروف
الفوائد تتجاوز الحاالت هذه جميع ويف متنوعة. مجاالت يف التكاملية االستثمارات
وحدها، املشاركة الخاص القطاع جهات عليها استحوذت التي املكاسب االجتماعية
ماهرة ليست األسواق إيجابية». خارجية «تأثريات االقتصاديون عليه يطِلق عما وتسفر
تركت وإذا الخاص. للقطاع األجل القصرية الربحية بخالف أخرى إشارات إظهار يف ا جدٍّ
الالزمة الحوافز من يكفي ما تقدم فلن الخاصة آللياتها ووفًقا ل تدخُّ دون لتترصف
إدارة كلية يف االبتكار خبري لرينر، جوزيف قول حد عىل السبب، ولهذا اإلنتاجية؛ لرفع
نشاط كل لنواة ً منشأ االستباقية الحكومية التدخالت «كانت هارفرد: بجامعة األعمال

اليوم.»28 العالم يف الحديثة التجارية األنشطة من
هذه وتتطلب املحلية. االجتماعية القدرات يف يستثمرون َمن العوملة بثمار يحظى
تعريفات فرض يف تتمثل املحلية، للرشكات الدعم من ما درجًة بدورها االستثمارات
وغريها رخيص، تمويل وتقديم العملة قيمة وتخفيض دعم وتقديم االقتصادية للحماية
من جديدة تجارية سبل اقتحام فوائد تزيد التي األخرى الحكومية املساعدات أنواع من
فرص توجد ال العالم دول بقية كانت فإذا الخارجي. العالم أمام االقتصاد تغلق أن دون
لنفسك. الفرص تلك أنت تخلق أن سوى أمامك خيار فال لعمالك، اإلنتاجية عالية عمل
باسم القيود لفرض ونتيجًة الرضورة. هذه يغفل العميق التكامل عوملة نموذج لكن
إعادة إىل بحاجة الصناعية السياسات مجال بات التجارة تحرير زيادة نحو السعي
من إيجابية قوة تكون بحيث العوملة يطوع وهذا وتنويعها، الوطنية االقتصادات هيكلة

التنمية. أجل
املعامالت تكاليف زيادة العوملة مكاسب جنْي يتطلب أن التناقض بالغ يبدو قد
املعقد االقتصاد فعالم حقيقي؛ منه أكثر التناقضظاهري هذا لكن تخفيضها، ال الدولية
فتح تناقض عىل يزيد تناقض عىل ينطوي ال وهذا ماكرة، ثعلبية سياسات يستلزم
ومن البعوض؛ من فيخلو املثايل العالم أما البعوض، من الحماية سلك غلق مع النافذة

السلك. إغالق إىل حاجة هناك تكون ال ثَمَّ
للغاية الصعب من أنه تبنيَّ ملاذا آسيا؟ رشق بلدان خطى أكثر بلدان تتبع لم ملاذا
مطحونة أخرى وأماكن أفريقيا يف البلدان عرشات تزال ال ملاذا اسرتاتيجياتها؟ تقليد
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كثري لألسف، والخدمات؟ الحديثة الصناعات إىل االنتقال عن وعاجزة الفقر، رحى تحت
أن املعقول غري فمن حقيقية؛ تنمية تحقيق يف ترغب ال حكومات يملك البلدان هذه من
عىل قبضتها سيطرة استمرار تهدد اقتصادية تغيريات بإجراء الحكومات هذه تسمح

السلطة.
م نتفهَّ أن يمكن ال إذ السابقة؛ األسئلة إجابة من جزء سوى ليست السياسة لكن
فيها؛ االقتصاد خرباء دور نربز أن دون من العالم دول بقية أصابت التي األمل خيبات
وهذه التنموي، الفشل أو النجاح أسباب تفرس التي الروايات روَّجوا الذين هم كانوا فقد
االقتصاد خرباءُ كان لقد العالم. من كثرية أجزاء يف السياسية التوجهات شكلت الروايات
وكيف سيبقى، وأيها الروايات، هذه ستتشكل كيف يحددون الذين املطلقني الحكاَم

حق. عىل دائًما يكونوا لم املقبل، الفصل يف سنرى وكما ستنترش.
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والذي كامربيدج بجامعة املتمرس األستاذ — ميد جيمس سافر ،١٩٦٠ عام مارس يف
املستعمرة إىل — الدويل االقتصاد مجال يف أبحاثه عن نوبل جائزة عىل الحق وقت يف حصل
تتأهب الجزيرة كانت االقتصاد. خرباء من صغرية مجموعة مع موريشيوس الربيطانية
فرص بشأن قلقني الربيطانيون وكان .١٩٦٨ عام الحًقا انتزعته الذي االستقالل، لنيل
كان لندن. من عليه تحصل الذي الدعم وزوال الذاتي الحكم ظل يف املستقبلية البالد
الجزيرة حاكم من دعوة تلقى قد — بكينز املعجبني وأحد اليساري االقتصادي — ميد
املستقبل. يف لتنميتها مقرتحات ويقدِّم القتصادها شاملة دراسة يُجرَي كي الربيطاني

هذه النهائية توصياته وتعكس املنطقي، العميل االقتصاد علم يمثل األستاذ هذا كان
اقتصاديات مبادئ كانت موريشيوس، إىل رحلته من عقود ثالثة بعد لكن الرباجماتية.
لألسواق السامَي التحرير تضع لرؤية خاضعة وصارت جذريٍّا تحوَّلت قد التنمية
تكييف إىل الحاجة — ومعارصيه ميد أفكار كانت ثَمَّ، ومن اعتبار؛ كل فوق والتجارة
التحول لتحفيز استباقية حكومية سياسات وتطبيق املحلية، الظروف مع اإلصالحات
إعادة لتجرَي مؤخًرا إال جديد من حية األفكار هذه تُبعث ولم جانبًا. نُحيت قد — الهيكيل
عن الغريبة القصة هذه يروي الفصل هذا للتنمية. اسرتاتيجية بشأن التفكري يف إدماجها

(جزئيٍّا). ذلك من التعايف ثم السليم املنطق فقدان
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مالتوس مخاوف تبديد (1)

رشق عن ميًال ٥٦٠ حوايل أفريقيا ساحل قبالة الواقعة موريشيوس جزيرة تبعد
موريشيوس)، (هنود والهندي (الكريوليني)، األفريقي النسل من مزيج شعبها مدغشقر.
من متنوع مزيج موريشيوس)، (صينيي والصيني موريشيوس)، (فرنسيي والفرنيس
كانت املرء. ملزاج تبًعا «متفجر» أو «نشط» بأنه وصفه يمكن واألديان، واللغات األعراق
زراعة عىل كليٍّا يعتمد اقتصادها كان إذ للغاية؛ فقريًا بلًدا ميد زيارة وقت موريشيوس
التصديرية السلعة وتنتج العاملة القوة ثلث عىل يزيد ما تستوعب كانت التي السكر،

للبالد. الوحيدة
القضاء فبفضل السكاني؛ االنفجار خطر تواجه كانت الجزيرة أن ذلك إىل يضاف
معدل ازداد العامة، الصحة مجال يف االستعمارية السياسات ظل يف املالريا مرض عىل
ما إىل مبارشة الثانية العاملية الحرب انتهاء عقب سنويٍّا ٪٠٫٥ نحو من السكاني النمو
٦٠٠ من الجزيرة سكان عدد يرتفع أن املتوقع من كان ميد. زيارة وقت ٪٣ من يقرب
وقت ذلك عن ميد كتب وقد العرشين. القرن نهاية بحلول نسمة ماليني ٣ إىل نسمة ألف

بحق.»1 مرعب احتمال «هذا زيارته:
تحويه ما عىل ضغًطا سيشكل السكان عدد تزايد أن ميد، منظور من املشكلة، كانت
االنخفاض. إىل املعيشة مستويات وسيدفع للزراعة صالحة محدودة أراٍض من الجزيرة
القوى استيعاب عىل أبًدا قادرة الزراعية املنتجات من وغريه السكر زراعة تكون ولن
املحيل واالستثمار جزئي، حل سوى ليست الجزيرة من الهجرة العدد. املتنامية العاملة
العرقية الجزيرة انقسامات أن عىل عالوًة املحيل. االدخار حجم قلة بسبب محدود
ذلك إىل ميد يشري لحلها. الوسيلة تنعدم تكاد صعبة مشكلة بالفعل كانت واالجتماعية
ذي رجل تصوُّر موريشيوس يف الحالية املواقف ظل يف الصعب من «سيكون بقوله:
أنه (يتصادف ثري شخص موَّلها رشكة يدير مثًال) صيني أنه (يتصادف تجارية حنكة

أوروبي).»2 أصل من أنه (يتصادف ملهندس مبدعة فكرة الستغالل هندي)
من كبري عدد خلق يف يكمن الحل أن ورأى تشاؤمه. من بالرغم ميد يستسلم لم
املقرتحة اسرتاتيجيته بنود أحد دعا العمالة. كثيفة لكنها خفيفة صناعات يف العمل فرص
ودعا الصناعات. هذه إقامة دون تَُحول عقبة أي إزالة لضمان األجور زيادات تقييد إىل
ال الجزيرة ألن ونظًرا جديدة. صناعات إنشاء لتحفيز الحكومة جهود تنسيق إىل اآلخر
نشطة. حكومة تطلَّب وهذا الصفر، من تبدأ أن إىل بحاجة فهي قليلة صناعات إال تملك
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استثمارية فرص عن سيبحث الذي الصناعية» التنمية «مجلس بتشكيل ميد أوىص
ألكثر أخرى وحوافز رضيبية إعفاءات وسيمنح الخاص، القطاع مع بالتشاور جديدة،
ذات صناعية مجمعات إنشاء إىل ودعا العمل. فرص توفر أن لها يُتوقع التي الرشكات
أن ميد أدرك منخفضة. بتكلفة للمصنِّعني وورًشا مصانع ر تؤجِّ كي كافية تحتية بنية
السوق حجم صغر عن الناجمة القيود عىل التغلب يستطيعون موريشيوس يف املنتجني
لكنه آسيا. رشق نمور تفعل بدأت مثلما بالضبط العالم، إىل التصدير طريق عن املحلية
املنافسة عىل قادرة تصبح أن إىل للرعاية ستحتاج الوليدة» «الصناعات هذه أن اعتقد
معتدلة زيادًة الواردات عىل الجمركية التعريفات بزيادة فأوىص مساعدة، دون وحدها

األجنبية. املنافسة من الناشئة الصناعات تحمَي أن شأنها من
التنويع يف يكمن موريشيوس مستقبل لضمان الرئييس الهدف أن ميد رأى
قائًما الجزيرة اقتصاد يظل أن ينبغي ال إذ الجديدة؛ الصناعات وتنمية االقتصادي
السكان ضغط فيخفف املصنوعات؛ تصنيع إىل ينتقل أن يمكنه بل واحد، محصول عىل
لن التحوُّل هذا أن يدرك ميد كان املستقبيل. النمو نحو الطريق ويمهد األرايض عىل
ل تكمِّ أن يجب إذ العون؛ يد الحكومة تمد أن سيتطلب بل نفسه، تلقاء من يحدث
تشكل أن يتعني كان الجديدة. الصناعات تحفيز إىل رامية حكومية برامج السوق قوى

التنمية. اسرتاتيجية من جزءًا الصناعية السياسة
فيما الجزيرة تحوَّلت مبرشة، غري بدت موريشيوس بدايات أن من الرغم وعىل
املنسوجات حلَّت املناسب، الوقت ففي أفريقيا؛ يف القليلة النجاح قصص إحدى إىل بعُد
للجزيرة. الرئيسيتني التصديريتني السلعتني لتصبحا السكر محصول محل واملالبس
التي العرقية التوترات احتواء من فيها بالحياة النابضة السياسية الديمقراطية وتمكَّنت
فالنمو قط؛ السكاني االنفجار من املخاوف تصدق ولم السطح. تحت تمور كانت
انخفاض إىل أيًضا أدَّى بل فحسب، العمل فرص يوفر لم تحقق الذي الرسيع االقتصادي
ليس وهذا ،٢٠٠٠ عام نسمة مليون ١٫٢ الجزيرة سكان عدد بلغ فقد املواليد؛ معدالت
ذات الدول ضمن الجزيرة انتقلت ميد. توقعها التي نسمة املاليني ثالثة من جزء سوى
يف الدخول ملستويات مماثًال فيها الدخل مستوى صار أن بعد املرتفع، املتوسط الدخل

أوروبا. رشق جنوب دول
أن ولو النجاح، هذا تحقق يف كبري دور ميد اقرتحها التي لالسرتاتيجية كانت
موريشيوس يف املتعاقبة الحكومات اكتشفت إذ توصياته؛ بجميع يلتزموا لم املسئولني
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االجتماعي السالم تشرتَي أن ذلك من بدًال فارتأت األجور، زيادات كبح الصعب من أن
البالد مستوى عىل العمال مع أجور صفقات وعقدت سخية، اجتماعية برامج طريق عن
لكن املفاوضات. طاولة عىل قويٍّا صوتًا العمالية التنظيمات منح الذي األمر بأرسها؛
مدى عىل حكومية سياسة إىل بالفعل تحوَّلت الصناعة تشجيع بشأن ميد مقرتحات
نهاية وبحلول تجارية، وحماية كبرية حوافز املحلية الصناعة ُمنحت فقد الالحق. العقد
السوق نحو املتوجهة الخفيفة الصناعات منتجي من كبرية مجموعة كانت الستينيات
نحو املتوجهة الرشكات تشجع الحكومة بدأت ،١٩٧٠ عام من وبدءًا نشأت. قد املحلية
فائق مرشوع خالل من الجاهزة، املالبس مجال يف تعمل التي سيما ال أيًضا، التصدير
حوافز وبمنح حرة)، تجارة منطقة (أو الصادرات ملعالجة منطقة تأسيس ن تضمَّ النجاح
النشاط ازداد وقد العمل. قوانني وبتخفيف الواردات، عىل جمركية وإعفاءات رضيبية

الثمانينيات. إبان العملة قيمة تخفيض خالل من قوة الصناعي
واآلخر املحلية السوق نحو املتوجه القطاع — الصناعيان القطاعان هذان ظل
حتى موريشيوس وظلت نسبيٍّا. طويًال وقتًا مًعا موجوَدين — التصدير نحو املتوجه
ازدهار من الرغم عىل بالحماية، تمتًعا العالم اقتصادات أكثر أحد التسعينيات مطلع
املحمي القطاع أداء يكن لم الصادرات.3 يف الرسيع والنمو الصادرات» معالجة «منطقة
املحمي القطاع كان تماًما، ميد توقع كما لكن الصادرات»، معالجة «منطقة أداء بجودة
فنمو بالفعل؛ صحيح وهذا الحديثة. الصناعات مشاريع لتفريخ رضوري محضن بمنزلة
األجنبية والتكنولوجيا األجانب املستثمرين بفضل يحدث لم الصادرات» معالجة «منطقة
يحدث كان ملا وخالًفا املحلية. املشاريع وإقامة املحيل املال رأس بفضل أيًضا بل فحسب،
مشاركة املحليون األعمال ورجال املستثمرون شارك أخرى، بلدان يف مماثلة مناطق يف
السبب معرفة عىل يساعد وهذا بموريشيوس.4 الصادرات» معالجة «منطقة يف كبرية

أخرى. بلدان يف نظرياتها من بكثري أنجح كونها وراء
لكنه قوية، صناعية قاعدة ذا مفتوًحا اقتصاًدا تملك موريشيوس صارت واليوم،
يعد لم الجاهزة املالبس صناعة فقطاع التنويع؛ من القادمة املراحل تحديات يواجه
منتجني جانب من التنافيس والضغط املحلية األجور لزيادة نتيجًة قدًما االقتصاد يدفع
جديدة اسرتاتيجية من بد ال لذا العاملية؛ السوق يف املنخفضة التكلفة بميزة يتمتعون

النمو. لتعزيز
الحديث؟ العرص يف موجوًدا كان لو به سيويص ميد جيمس كان الذي ما
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األمور زمام يتولَّْون التنقيحيون (2)

العقود خالل لالستغراب مثريًا منعطًفا التنمية سياسة بشأن االقتصاد خرباء آراء اتخذت
االقتصاديني معظم كان والستينيات، الخمسينيات فخالل ميد؛ تقرير صدور تلت التي
بأن يسلِّمون — آنذاك تسمى كانت كما — املتخلفة العالم بلدان حالة درسوا الذين
ما ظهر بل مهم. دور لها الحكومة قيادة وبأن الرعاية، إىل بحاجة الوليدة صناعاتها
الحال بطبيعة العاملي. االقتصاد تأثري ويف األسواق يف التشكك وطرأ ذلك، من أكثر هو
لويس، آرثر وليام مثل الوقت ذلك يف التنمية اقتصاد خرباء كبار الشكوك هذه يف جادل
الرأي أحد يدعم لم لكن هريشمان. وألربت رودان، روزنشتاين وبول بريبيش، وراءول
لتعزيز وسيلة أفضل يشكالن الحكومة دور وتقليل التجارة تحرير أن إىل يذهب الذي
الذي الكبري» «التحول من استُمدت التي الدروس كانت فقد والتنمية.5 االقتصادي النمو
خارجي ومحيط غني صناعي قلب إىل العالم انقسام — عرش التاسع القرن خالل جرى

للجميع. واضحة — وفقري األساسية للسلع منتج
الشماليني األمريكيني التنمية خرباء وسط السائد الرأي كان الثمانينيات، وبحلول
االقتصادي للنمو خادمة من نظرهم يف الدولة تحوَّلت فقد كبريًا؛ انحراًفا شهد قد وأتباعهم
طوق إىل تهديد من للعمل الدويل التقسيم ل وتحوَّ تعرقله. التي الرئيسية العقبة لتصبح
تحوُّالت حزمة إىل املال رأس حركة لتحرير التحمس أُضيف التسعينيات، خالل نجاة.
الدويل، البنك مثل تنمية، وكاالت يف التوجه هذا بث سابق. فصٍل يف رأينا كما هذه، اآلراء
ينبغي التي السياسة بشأن توصيات من الدول عىل توزعه ما شكل وغريَّ جديدة، رؤية

اتباعها.
عليه أُطلق فيما التنقيحيني مقرتحات حزمة من مبدئية نسخة إعداد جرى وقد
،١٩٨٩ عام ويليامسون جون االقتصادي الخبري التسمية هذه صك واشنطن». «إجماع
بلدان رشعت التي اإلصالحات يف العامة العنارص بعض إىل األساس يف تشري كانت وقد
حزمة عىل األصلية ويليامسون قائمة اشتملت الوقت. ذلك يف تطبيقها يف الالتينية أمريكا
والتحرير القانونية، القيود إزالة عىل شديًدا تركيًزا ركزت مختلفة، إصالحات عرشة من
املايل والتنظيم قيمتها، من بأعىل العمالت تقييم وتجنُّب والخصخصة، واملايل، التجاري
ملتطريف وشعار تشدًدا، أكثر نهج إىل واشنطن إجماع ل تحوَّ الوقت، بمرور الحكومي.
إدراج جرى ذلك مع لكن املالية، العوملة فائدة يف املشككني من ويليامسون كان التحرير.

شديًدا.6 ضيًقا له سبَّب الذي األمر الحزمة؛ هذه ضمن أيًضا املال رأس سوق تحرير
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يف وردت التي املحددة للبنود وجود هناك يعد لم التسعينيات، منتصف وبحلول
يعلم كان الجميع لكن األشخاص، من قليل عدد ذاكرة يف إال األصلية ويليامسون قائمة
والخصخصة. والتحرير، االستقرار، كلمات: ثالث يف تلخيصها يمكن التي األجندة لقب
كثريًا سيواجه كان معتدًال، اقتصاديٍّا كونه من بالرغم نفسه، ويليامسون حتى الواقع، يف
البلدان إىل رحالتي يف الجديدة». الليربالية «العقيدة هذه واضع باعتباره الهجوم من
ُصناع كان الذي األيديولوجي الحماس قوة دهشتي أثارت التسعينيات، خالل النامية
اعتربوها التي األجندة هذه به يعتنقون — الالتينية أمريكا بلدان يف سيما ال — السياسة
رشق يف ظل لكنه ما، عقيدٍة إىل ل تحوَّ قد األمر كان االقتصادي. للخالص الوحيد املسار

العاملية. واألسواق السعرية الحوافز لقدرة براجماتي تقدير مجرد آسيا

الكبري التغيري (3)

عىل العوملة قدرة عن ساذج كالم من جاذبيته واشنطن إجماع استمد األمر، نهاية يف
االنفتاح دور أهمية عىل الرأي هذا مؤيدو شدَّد الفقر. مستنقع من النامية الدول انتشال
املختلطة الرباجماتية االسرتاتيجيات عىل يشجعوا أن من بدًال العاملي، االقتصاد عىل
وقالوا املحلية. الصناعية قدراتها لتطوير البلدان من وغريها الصني استخدمتها التي
القصور بأوجه تعج التي املحلية أسواقها صغر بسبب فقرية تظل الفقرية البلدان إن
بأن البلدان هذه عىل يشريون ومَضْوا التجارة. عىل حكومية قيود فرض عن الناجمة
من رفعها عىل املتصاعد التجاري املد يعمل كي الدوليَّني، واالستثمار التجارة عىل تنفتح
الثانوية األهمية ذات الكفاءة مكاسب بعض عىل ُمنصبٍّا الحديث يعد لم وهكذا، الفقر.
مستويات مع الرسيع االقرتاب وإنما — التجارة ملكاسب الرسمية الحجة وهي — نسبيٍّا

الغنية. الدول يف املعيشة
البارز لالقتصادي ١٩٩٥ عام نُرش مقال يف الحركة هذه تقديس حد األمر بلغ ثم
ذلك يف هارفرد جامعة يف كان وكالهما وارنر، أندرو مع باالشرتاك ساكس جيفري
يف االقتصادي اإلصالح عن التفاصيل بكافة وحفل ومعقًدا، طويًال مقاًال كان الوقت.7
تحليل يف تمثَّل للمقال الفقري العمود لكن للعوملة. التاريخي والتطور النامية الدول
منفتحة دول مجموعتني: إىل الدول ووارنر ساكس م قسَّ إذ مذهلة؛ نتائج ذي إحصائي
بلدان أن بها خرجا التي األساسية النتيجة كانت منغلقة. وأخرى الدولية التجارة عىل
من أرسع الطويل املدى عىل الدخل) من الفرد نصيب حيث (من نمت األوىل املجموعة
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وتعني ا، جدٍّ كبرية نسبة وهذه مئوية. نقطة ٢٫٤٥ بلغت بنسبة الثانية املجموعة بلدان
بأكثر ستنمو كانت مثًال، ٪٢ سنوي بمعدل تنمو كانت التي النامية البلدان من أيٍّا أن

الدولية. التجارة عىل االنفتاح مجرد خالل من املعدل هذا ضعف من
برصف ممكن الفوائد هذه جنْي بأن أوحى ووارنر ساكس تحليل أن أيًضا، املدهش
ال ذلك عىل وِبناءً األخرى؛ العوائق ضخامة وعن املحلية السياسات سوء مدى عن النظر
تكون أن يمكنك العمل. قوة تعليم لسوء أو املثال، سبيل عىل الحكومة لرداءة أبًدا أهمية
فرق أي العامالن هذان يشكل لن كله ذلك ومع قليلة، صناعات إال تملك وال للغاية فقريًا

النمو.8 تحفز كي التجارة أمام الحواجز تخفض أن سوى عليك ليس يُذكر.
ووارنر ساكس استخدمه الذي األسلوب عىل حاسًما اعتماًدا النتائج هذه اعتمدت
رسيعة بلدانًا أن اعتربا املثال، سبيل عىل و«منغلقة».9 «منفتحة» إىل البلدان تصنيف يف
من الرغم عىل «منفتحة»، وموريشيوس وإندونيسيا وتايوان الجنوبية كوريا مثل النمو
هذه تخفض ولم الثمانينيات، حتى الواردات أمام مرتفعة حواجز تفرض ظلت أنها
رأيًا له أن بدا نفسه ساكس حتى كبرية. تصنيعية قدرات اكتسبت أن بعد إال الحواجز
عىل الرتكيز من أكثر املصنَّعة الصادرات تشجيع أهمية عىل تركيًزا أوىل حينما دقة، أكثر
التحليل يف عليه الرتكيز جرى ما هو ذلك يكن لم ذلك، ومع نفسه.10 التجارة تحرير
واضحة البحث يف القرار وصناع التكنوقراط وجدها التي الرسالة كانت إذ اإلحصائي؛
وسيلة من فما املتقدمة، الدول يف املعيشة بمستويات اللحاق يف ترغب كنت إذا ومبارشة:
القيود وتخفيف الواردات عىل الجمركية تعريفاتك خفض من ذلك لتحقيق فعالية أكثر

التجارة.11 عىل املفروضة األخرى
السابق الجيل أن يف السبب فهم الصعب من جعلت بدرجة كامًال ل التحوُّ كان
ويف الحكومي. بالتدخل الرتحيب وشديد التجارة يف التشكك شديد كان االقتصاديني من
صمموا من أهم من واحدة وهي — كروجر آن تتساءل الجديد، بالتوافق يحتفي مقال
وكتبت: النسبية؟ امليزة مبدأ عن اكرتاث» أدنى دون «التخيل أمكن كيف — التوافق هذا
جنوًحا جنح االقتصاد خرباء من كهذا كبريًا قطاًعا أن أتصور أكاد ال الحارض، الوقت «يف
بارز غربي اقتصادي أي يكن لم الدولية.»12 للتجارة األساسية املبادئ عن كهذا هائًال
عىل يقرتح بأن حلم مجرد ليحلم والتسعينيات الثمانينيات خالل جيدة مهنية مكانة يف

للحمائية. مهووًسا مؤيًدا اعتُرب وإال ميد، جيمس كخطة خطة املأل
أُجرَي التي — الدراسات من وغريها ووارنر ساكس أجراها التي الدراسة أصبحت
وكاالت تقودها كانت التي الحملة تستخدمه قويٍّا سالًحا — الدويل البنك يف منها كثري
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دعمت فقد التنمية؛ اسرتاتيجيات تشكيل إعادة أجل من التكنوقراط مع بالتعاون التنمية
وتعامل النامية. البلدان يف السياسة صناع لدى العوملة نحو املحموم التوجه الوكاالت هذه
األساسيَّني املعياَرين باعتبارهما األجنبي واالستثمار الخارجية التجارة مع الجديد التوافق
ناجم جوهري تشوُّه وهذا املحلية، واالقتصادية االجتماعية السياسات كفاءة عىل للحكم
استخدامها يمكن حجة أفضل كانت املفرطة. العوملة بلوغ إىل املهووس السعي عن
أو التحتية البنية تهالك أو والفساد الجريمة انتشار سواء — محيل اعتالل أي لعالج
إذ العاملي؛13 االقتصاد مع التكامل يحبط أنه من التحذير هي — املهارات انخفاض
أو األجانب» املستثمرين «معنويات ِذكر حديثهم يف السياسة ُصناع يوِرد أن فقط يكفي
العوملة إىل السعي صار فقد االنتباه؛ يخطفوا كي العاملية»، األسواق يف التنافسية «القدرة
استغالًال استغاللها يتعني فرصة ال ذاته، حد يف وغاية التنمية، اسرتاتيجية عن بديًال

اسرتاتيجيٍّا.
الحقيقي، العالم يف لكن األكاديمية، األوساط يف متشككة أصوات تعالت وقد
من العديد يتحدث أن املمكن من كان هذا. العوملة لهوس بالتصدي اهتموا من قليلون
له التجارة انفتاح أن تؤكد التي الدراسات بأن الخاصة اجتماعاتهم يف االقتصاديني
يف يرغب لم منهم أيٍّا لكن املصداقية. إىل تفتقر هذه؛ الهائل النمو نتائج يف الفضل
تشجيع إىل تحوَّلوا الذين التنقيحيون، يكون قد الحمائية. مع يتسامح كمن يبدَو أن
لكن التجارة، تحرير عن الناجمة النمو آثار تقديرهم يف كثريًا بالغوا قد الكامل، االنفتاح
السياسات عىل فيه مباَلغ حدٍّ إىل تركز التنمية اسرتاتيجيات صارت ربما ذلك؟ يف ماذا
االنفتاح سياسات نحو ه توجُّ أي إن املشكلة؟ ما أخرى، مرة لكن التجارية، واالتفاقات

جيًدا. أمًرا بالرضورة يعد كان التجاري
أمام مماثلة أخرى وأبحاث ووارنر ساكس لبحث نقديٍّا تحليًال قدمُت حينما
اقتصادي قاطعني إذ معربًا؛ دالليٍّا الفعل رد كان ،٢٠٠٠ عام األكاديميني من مجموعة
هواة من االقتصاديون هؤالء كان باالرتباك. فشعرت هذا؟» تفعل «ملاذا بسؤاله: بارز
التي البحثية األساليب أو أدلتي بشأن أسئلة يل ه توجَّ أن عىل معتاًدا وكنت الجدل،
الفكرة أصبحت لقد قبل. من التشكك من القدر هذا كل أواِجه لم لكنني استخدمتها،
يعيد أن شخص حاول لو التي املقدسة كالعقيدة للنمو محرك الحرة التجارة إن القائلة

لذلك.14 دوافعه يف التشكك الالزم من لصار أدلتها صحة يف النظر

182



االستوائية املناطق يف التجارة أصولية

خادعة املظاهر تكون عندما (4)

وكأنها ظاهريٍّا بدت الحرب بعد ظهرت التي الشواهد ألن لكثريين التجارة أصولية راقت
دول من وغريهما وتايوان، الجنوبية، كوريا حققته الذي الهائل النجاح لكن تدعمها،
يف شائعة كانت التي الفكرة دفن العاملية؛ األسواق يف الرشقي وجنوبها آسيا رشق
الفقرية الدول يف الناشئة الصناعية الرشكات إن تقول والتي والستينيات، الخمسينيات
يف تزدهر ألن تؤهلها ال بدرجة ا جدٍّ ضعيفة ستظل أو التجارية، الحوافز مع تتجاوب لن
موريشيوس. يف التصدير آفاق حيال التشاؤم شديد كان نفسه ميد حتى العاملية. األسواق
عىل لألسواق انتصار أنها عىل آسيا رشق تجربة فرسوا فقد أكثر؛ تماَدْوا التنقيحيني لكن
من كثري إغفال فجرى لضوابط. الخاضعة التجارة عىل الحرة للتجارة وانتصار الحكومة
األسواق كانت التي لتلك مماثلة نتائج إىل أدَّت إذ قيمة؛ بال اعتُربت أو الدولة تدخالت
قال أخري، وكمالذ ل.15 تدخُّ دون الخاصة آلياتها وفق لتتحرك تُركت كانت لو ستنتجها
التدخالت تأثري لوال بعُد أكرب برسعة ستنمو كانت آسيا رشق اقتصادات إن التنقيحيون
البنك تقرير شهدنا حينما تعقيدات من املنظور هذا واجهه ما رأينا لكننا الحكومية.

السابق. الفصل يف آسيا» رشق «معجزة عن الدويل
واملكسيك الربازيل مثل دول تجربة تشخيص يف الخطأ يف تمثَّل آخر ُمشِكل أمر َة ثَمَّ
رشق دول عكس فعىل املحلية. السوق عىل أكثر ركزت اسرتاتيجيات اتبعت التي وتركيا،
للتصدير، رشكاتها تدفع كي قليل جهد سوى البلدان هذه تبذل لم موريشيوس، أو آسيا
شديدة تجارية أنظمة عىل أبقت وقد النمو. لدعم املحلية السوق عىل األغلب يف واعتمدت
إلحالل «التصنيع اسرتاتيجية هي وهذه الثمانينيات. من متأخر وقت حتى التقييد
وأفريقيا، األوسط، والرشق الالتينية، أمريكا يف السائد النموذج أصبحت التي الواردات»،
اسم يوحي وكما االستقالل. نيل وبعد الثالثينيات منذ الهند) سيما (ال آسيا من وأجزاء
قبُل من تُستورد كانت التي السلع إحالل عىل األمر بادئ يف تركز كانت االسرتاتيجية،
رأسمالية سلع محل يحل املحيل إنتاجها صار ذلك بعد ثم بسيطة، استهالكية بسلع
التدخلية اإلجراءات من مجموعة خالل من إال ليتحقق الهدف هذا يكن لم تطوًرا. أكثر
الرضيبية، والحوافز لالئتمان، الحكومي والدعم الواردات من الحماية شكل يف الحكومية،
الرشكات تمكُّن رضورة عىل كثريًا تركز االسرتاتيجية هذه تكن ولم العام. واالستثمار

سيتحقق. ذلك بأن كثريًا تثق أو العاملية األسواق يف واملنافسة التصدير من املحلية
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البلدان هذه إن فقالوا االسرتاتيجية؛ هذه لسجل قاتمة صورة التنقيحيون رسم
الكرب بالغ دوًرا ومنْحها العاملية، األسواق من استفادتها لعدم نتيجًة بشدة تنميتها عرقلت
يكن لم نظرهم، وجهة صحة عىل وللتأكيد فيه. مبالغ التصوير هذا أخرى، مرة للحكومة.
الدولة وتدخالت الحمائية تجاوزات عن قصصمروعة عن التنقيب من أسهل هو ما هناك
إىل االستثمار حوافز الجمركية الحواجز شوهت أن حدث الحاالت، بعض ففي لرسدها؛
تتوافر حيثما مصانع إقامة املربح من أن اكتشفوا الخاصة املشاريع أصحاب أن درجة
بعض أداء كان وقد ينتجونه.16 ما قيمة تفوق بتكلفة يستخدمونها التي اإلنتاج مدخالت

بالفعل. ضعيًفا والهند، األرجنتني سيما ال البلدان،
مثريًا عام بوجه الواردات» إلحالل «التصنيع اسرتاتيجية تاريخ كان ذلك، ومع
النامية الدول من وعرشات وتركيا، واملكسيك الربازيل شهدت فقد بحق؛ لإلعجاب
هذه ظل يف اقتصادي نمو معدالت وأفريقيا؛ األوسط والرشق الالتينية أمريكا يف األخرى
االقتصادي؛ تاريخها امتداد عىل مىض وقٍت أي يف رسعتها من بكثري أرسع االسرتاتيجية
ومطلع ١٩٤٥ عام بني الفرتة يف ٪٢٫٥ تجاوز سنوي بمعدل الالتينية أمريكا نمت إذ
عام منذ نمو معدالت من املنطقة لته سجَّ ما بكثري تفوق نمو وترية وهي — الثمانينيات
الصحراء جنوب أفريقيا بلدان من بلًدا وعرشون بضعة أيًضا ونما 17.(٪١٫٩) ١٩٩٠

آخرها. حتى السبعينيات منتصف بني الفرتة يف رسيًعا نموٍّا استقالله بعد الكربى
االسرتاتيجية اعتمدت التي البلدان شهدت قدًما. األداء هذا دفع ما هو التصنيع كان
الزراعة دائرة من وخرجت اقتصاداتها نوَّعت أن بعد اإلنتاجية نمو يف رسيعة زيادة
من لدينا ما أفضل أن الدهشة، يثري ومما التحويلية. الصناعات مجال إىل التقليدية
الستينيات خالل االقتصادية األصعدة كافة يف نمت اإلنتاجية أن إىل يشري دراسات
إلحالل «التصنيع اسرتاتيجية تنتهج كانت التي الالتينية أمريكا بلدان يف والسبعينيات
التصدير.18 نحو متوجهة كانت التي آسيا رشق بلدان نمو من أرسع بوترية الواردات»،
نظريتها توسع وترية من أبطأ بوترية توسعت الالتينية أمريكا اقتصادات أن صحيح
الجزء ألن بل أبطأ، بوترية تكنولوجيٍّا تقدمت ألنها يكن لم هذا لكن آسيا، رشق يف
هذه تحقيق من الالتينية أمريكا تتمكن لم أقل. كان القومي دخلها من استثمرته الذي
االقتصادي التحرير اعتمادها بسبب) ربما (أو من الرغم عىل مجدًدا اإلنتاجية املعدالت
بلدان بعض اتجهت أن حدث فقد عقدين. مدى عىل العاملي االقتصاد يف الرسيع واالندماج
السبعينيات خالل العاملية األسواق نحو الربازيل، سيما ال الواردات»، إلحالل «التصنيع
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اإلحالل اسرتاتيجية فيها تؤِت لم التي املناطق يف وحتى تصنيع. من لديها ما بفضل
العظيمة فائدتها ستتبني التي الصناعية القدرات من إرثًا تركت ما غالبًا املرجوَّة، ثمارها
الدولة حماية شملتها التي الرشكات تحوَّلت املثال، سبيل عىل الهند ففي الحق؛ وقٍت يف
األمر نهاية يف األساسية واملعادن السيارات غيار وقطع الدوائية املنتجات مجاالت يف
اململوكة اإللكرتونيات رشكات يف العاملون املهندسون وصار املستوى، عاملية رشكات إىل
يف نمت التي املعلومات تكنولوجيا رشكات من لكثري الفقري العمود يشكلون للدولة

السليكون.19 لوادي الهندي املنافس بنجالور،
اجتاحت التي الديون بأزمة الواردات» إلحالل «التصنيع اسرتاتيجية ارتباط كان
التنقيحيون اعترب فقد سيئة؛ سمعة اكتسابها يف جزئيٍّا سببًا ١٩٨٢ عام الالتينية أمريكا
التدخل يف الدولة إفراط إن التايل: النحو عىل ذلك وفرسوا نتائجها، من ثانويٍّا ناتًجا األزمة
توليد عىل القدرة عدم أدَّى نفسه الوقت ويف كبرية، وخارجية مالية اختالالت عن أسفر
رأس تدفقات يف املفاجئ التوقف مع التأقلم صعوبة زيادة إىل الصادرات من عائدات

كبرية. عيوب تشوبه كثريًا تردد الذي التفسري هذا لكن املال.
يف الواردات» إلحالل «التصنيع السرتاتيجية تحمًسا األكثر الدول بعض نجحت وقد
كبريًا تأثريًا الهند سياسات أثَّرت بالهند. مثًال ولنرضب الديون. أزمة يف التورط تجنُّب
االقتصاد توازنات صعيد عىل فوىض تُحدث لم لكنها االقتصادي، النشاط وضع عىل
وحينما األجنبي. التمويل صعيد عىل أو — والنفقات اإليرادات بني التوازن أعني — الكيل
أزمة غرار عىل بأزمة ينذر الثمانينيات أواخر يف الهند شهدته الذي املايل التوسع أصبح
لم ما وهذا الكيل، االقتصاد سياسات بتعديل الهند سياسيو سارع الالتينية، أمريكا
اسرتاتيجية يف يشء من ما الواقع، يف الالتينية. أمريكا يف نظرياتها يف السياسيون يفعله

خارجية. ديون أزمة وقوع احتمالية يزيد الواردات إحالل
األزمات؛ هذه مثل وقوع احتمالية بتقليل له عالقة ال الخارج نحو التوجه وكذلك
القتصادات وقعتا ٢٠٠١-٢٠٠٢ يف األرجنتينية واألزمة ١٩٩٧ عام اآلسيوية املالية فاألزمة
يف واألرجنتني الستينيات يف آسيا رشق — الواردات إحالل سياسات تعتمد تعد لم
لكن أزمتها. وقوع وقت الدولية التجارة عىل االنفتاح بالغة وكانت — التسعينيات
لها. تعرضت التي الرضبة من املترضرة البلدان لحماية يُذكر شيئًا يقدم لم االنفتاح
البلدان بني بالرضورة تميز وال الخاصة آلياتها لها املالية األزمات قبل، من رأينا وكما

املختلفة. التجارية االسرتاتيجيات ذات
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واشنطن» «إجماع يخلف إجماع عن البحث (5)

بذلك ويليامسون جون أقرَّ أن سبق كما معطوبة»، «بضاعة واشنطن إجماع بات اليوم،
التي األيديولوجية املعارضة سمعته سوء وراء الوحيد السبب يكن لم 20.٢٠٠٢ عام منذ
الذي االقتصادية نتائجه ِسجل ذلك من األهم بل السيايس، اليسار جبهة يف استنفرها
من حاالت نجد ال «إننا :١٩٩٥ عام مقالهما يف كتبا قد ووارنر ساكس كان اآلمال. خيب
النمو.»21 يف يفشل ذلك ومع ينفتح أن يمكن بلد أي أن من املتكرر القلق تدعم أن شأنها
معه يتناقض ما األدلة من ظهر الحًقا لكن الوقت، ذلك يف صحيًحا ادِّعاؤهم يكون قد
نبذت التي الدول من وغريها الالتينية أمريكا دول أغلب أمر آل فقد واضًحا؛ تناقًضا
كبري انخفاض إىل واشنطن، إجماع يف جاء ما تتبنَّى كي الواردات»، إلحالل «التصنيع
اليوم، بمقاييس الواردات إحالل سياسات تضليل مدى إىل وبالنظر نموها. معدالت يف
من الكثري تقديم من بد ال ثَمَّ ومن واشنطن؛ إجماع ألنصار شديًدا إحراًجا هذا سبَّب
نتائج من النهاية يف ظهر ما مع التنقيحيون إليه دعا الذي النهج يتماىش كي التفسريات
االنفتاح أن عىل تأكيد أي بإنكار سارع نفسه ساكس جيفري حتى لآلمال.22 مخيبة
لذلك. أساسية رضورة يشكل حتى أو الرسيع النمو يحقق أن يمكن وحده التجاري
القيود عىل فأكثر أكثر بعُد فيما ركَّز فقد أفريقيا، يف قضاها التي املدة لطول ونتيجًة
الصحة، مستويات وسوء التعليم، مستويات انخفاض مثل: التنمية تعوق التي املحلية

العامة.23 التحتية البنية يف االستثمار كفاية وعدم الزراعية، اإلنتاجية وتدهور
عن فاالمتناع محرية؛ مشكلة مواجهة يف االقتصاديني واشنطن إجماع فشل خلَّف
حيث إليهم؛ بالنسبة محببًا خياًرا يكن لم أجندتهم يف حددوها التي اإلصالحات إجراء
املقرتحة، اإلصالحات من وغريها والخصخصة، القيود وإزالة التجارة تحرير يزال ال
أشبه تبدو الفقرية الدول سياسات تجعل أن تستطيع فهي تماًما؛ معقولة إصالحات
سيدفع كان اإلصالحات لهذه املبارش والرفض املتقدمة. السوق اقتصادات بسياسات
إجماع تواجه التي فاملشكلة إذْن أصولية؛ مبادئهم أكثر بعض عن التخيل إىل االقتصاديني

آخر. مكان يف تكمن أنها بد ال واشنطن
يشمل بحيث نطاقه توسيع مع لكن عليه اإلبقاء يف واشنطن إجماع إصالح تمثَّل
يشوب عيب هناك يكن لم املنظور هذا من اإلضافية. اإلصالحات من واسعة مجموعة
الرأي هذا ومىض وحسب. الكفاية فيه بما طموًحا يكن لم لكنه نفسه، واشنطن إجماع
نضمن كي بكثري عمًقا أكثر مؤسسية إصالحات إىل حاجة هناك أن أظهر الفشل إن يقول
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صندوق تقرير ن تضمَّ وقد عنها. الحديث جرى التي ثماره واشنطن إجماع يؤتَي أن
منتظمة تكن لم أُجريت التي الفعلية اإلصالحات أن من شكوى ٢٠٠٥ عام الدويل النقد
تدابري خالل من التقدم من أكرب قدر إحراز تم «لقد التقرير: نص يقول مكتملة، أو
باإلصالحات قورنت ما إذا — الخصخصة مثل — واضح نحٍو عىل التكاليف منخفضة
سوق مؤسسات تطوير مثل األمد، الطويلة الفوائد من أكرب قدر بتحقق تَِعُد كانت التي
يف الوارد الرأي عن كروجر آن ت عربَّ والقضائي.»24 القانوني النظاَمني وتعزيز العمالة
بأنه: واشنطن إجماع وصف الذي ،٢٠٠٤ عام ألقتها التي املحارضة عنوان يف التقرير

كثريًا.»25 وفشل الكفاية، فيه بما يُجرَّب ولم خريًا، «قصد
فخفض الجد؛ من بمزيد تعمل أن عليها النامية البلدان أن إىل الرأي هذا ذهب
يجب بل كافيًا، ليس التجارة أمام الحواجز وإزالة الواردات عىل الجمركية التعريفات
مجال يف النطاق واسعة إصالحات عىل قائمة املفتوحة التجارة سياسات تكون أن
بد ال كان الدولية. التجارة واتفاقيات العمل، سوق «مرونة» خالل من العامة، اإلدارة
البنوك ومنح املالية، املؤسسات إصالح طريق عن الكيل االقتصاد استقرار ترسيخ من
تتطلب امللكية حقوق فمراعاة أفضل؛ سياسة اتباع وبالطبع، االستقاللية، املركزية
قائمة كله ذلك إىل أُضيفت القانونية. النظم ويف الحكم يف واسعة إصالحات تطبيق
لضمان الكيل االقتصاد ومجاالت واإلرشافية التنظيمية املجاالت يف املتطلبات من طويلة
تطلَّب التي باإلصالحات، ممتدة قائمة السياسة ُصناع وتلقى املال. رأس تدفقات تحرر
يكن لم إن عقوًدا املتقدمة الدول يف إجراؤها استغرق مؤسسية تغيريات إجراء منها كثري

قرونًا.
عن لتمييزها اإلصالحات»، من الثاني «الجيل اسم الجديدة اإلصالحات حملت
واسعة أجندة إىل اإلصالحات هذه ستتحول بعُد فيما سبقتها. التي تعقيًدا األقل التوصيات
لم الحوكمة». «إصالحات هو: عام عنوان تحت معقول غري نحٍو عىل وطموحة النطاق
فإخبار النامي. العالم بلدان يف السياسة لُصناع يُذكر عونًا املفتوحة األجندة هذه تقدم
أعينها نصب تضع أن ينبغي بأنها الالتينية أمريكا أو أفريقيا يف الفقرية البلدان
السبيل بأن إخبارها مثل حذوها تحذَو كي السويد أو املتحدة الواليات مؤسسات
اإلطالق عىل مفيدة مشورة ليست وهذه متقدمة. تصبح أن هو التقدم لتحقيق الوحيد
إخفاق لتربير إليها اللجوء يمكن ممتازة تغطية تشكل أنها إال بالسياسة؛ يتعلق فيما
ليس التجارة عىل االنفتاح أن شك «ال التجاري: اإلصالح مؤيدي أحد قال وكما املشورة.
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واستقرار السيايس االستقرار توافر أيًضا الرضوري فمن النمو؛ لتعزيز وحده كافيًا
العريض األسود الخط (استخدمت السياسات»» من «وغريها الكيل االقتصاد سياسات
اللوم يجعل ما أمٌر دائًما هناك يكون أن األمر نهاية يف يجب وهكذا، للتوضيح).26 هنا

الصحيح. النحو عىل األمر هذا أداء يف قرصَّ ألنه املشورة متلقي نصيب من
إجماع نطاق توسيع عىل التنمية اقتصاد خرباء ومعظم الدويل البنك ركز حني يف
أعلن فقد مختلًفا؛ مساًرا املتحدة األمم مركزها أخرى جهود اتخذت وتضخيمه، واشنطن
إلجماع الرصيح رفضه ساكس، جيفري يرأسه الذي لأللفية»، املتحدة األمم «مرشوع
التحتية والبنية الصحة مجاَيل يف ضخمة عامة استثمارات بإقامة وأوىص واشنطن،
التابعة لأللفية» اإلنمائية «األهداف ووضعت األجنبية. املساعدات من بتمويل ألفريقيا،
أهداًفا — ٢٠٠٠ عام العالم دول عليه وافقت إنمائي مخطط وهو — املتحدة لألمم
إىل املدقع الفقر من يعانون من عدد تقليل شملت ،٢٠١٥ عام بحلول لتحقيقها محددة
نقص فريوس انتشار ووقف واحد)، دوالر عن اليومي دخلهم يقل الذين (أولئك النصف

األسايس. التعليم عىل الجميع حصول وتوفري البرشية/اإليدز، املناعة
اإلصالحات، من ا جدٍّ طويلة قائمة يتضمن الذي الشمويل النهج هذا النقيضمن عىل
اعتملت التي الكبرية الفكرة تكن لم املرة، هذه يف جديد. كبري إصالح ابتكار آخرون حاول
اتخذ استداللهم لكن جديدة. أخرى فكرة من بد ال كان التجارة، هي القنافذ أذهان يف
أنها الفقرية الدول فقر يف الرئيس «السبب التايل: النحو عىل القنافذ، لتفكري املعتاد الشكل
نظر وجهة من العالم.» يف الفقر مشكلة فسنحل س، لها رنا وفَّ إذا ثَمَّ، ومن س؛ إىل تفتقر
رسمية قوانني يمثل: س كان سوتو، دي هرناندو البريويف االقتصادي والخبري الناشط
ملكية حقوق تعطيهم أوراًقا الفقراء أعطينا إذا أننا يعتقد كان املمتلكات. ملكية تضمن
ورأسماليني أعمال أصحاب إىل حوَّلناهم قد بذلك فسنكون أراضيهم، أو ملنازلهم قانونية
س فكان يونس، محمد البنجالدييش واملرصيف االقتصادي إىل بالنسبة أما ناجحني.27
(قرًضا صغريًا قرًضا مرشوع صاحب كل منحنا إذا أننا يعتقد كان إذ القروض؛ يمثل
من بادئني والتنمية النمو عملية رشارة أطلقنا قد بذلك نكون فسوف الصغر) متناهَي
كبرية أعداد وطبَّقتهما نشطة، تحركات بنشوء الفكرتان هاتان أوحت الطبقات.28 أدنى

العالم. أنحاء جميع يف الناس من
ترى جميًعا أنها إال االسرتاتيجيات، هذه كل بني الواضحة االختالفات من وبالرغم
دراية نملك وأننا مماثًال، عالًجا عام بوجه وتتطلب نفسها العلل تعاني النامية البلدان أن
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األحيان، من كثري يف ومكلفة وطموحة، جريئة جهوًدا نبذل بحيث العالجات؛ بنوع كافية
كل فرغم بالرضورة؛ صحيًحا هذا كل يكون ال قد العالم. يف الفقر عىل القضاء أجل من
نجاحاتها. من أكثر التنمية عجلة لدفع والدولية الحكومية الجهود إخفاقات كانت يشء،
يعود أن يمكن عما الكثري ندري ال أننا إىل وغروًرا يقينًا أقل آخر منظور يذهب وقد

عدمه. أو نفعه يف السبب وعن والسياقات الظروف مختِلف يف بالنفع
املساعدات وعدو الدويل البنك يف السابق االقتصادي الخبري إيسرتيل، ويليام طرح
اإلطالق عىل املجدي غري من أن أكد إذ تطرًفا؛ الفكري النهج هذا أشكال أكثر األجنبية،
مخطط تنفيذ خالل من الدولة، جانب من أي فوق، من بالقوة التنمية فرض محاولة
فخرباء واشنطن.29 أروقة يف السياسيون أو األكاديمية األوساط يف الخرباء به حلم ضخم
باستثناء ربما السياسة، ُصناع به ينصحوا أن يمكنهم مفيد يشء أي لديهم ليس التنمية
تقف أال نضمن أن هو فعله يمكننا ما وأفضل الجسيمة. األخطاء ارتكاب تجنُّب كيفية
األدنى من التنمية طريق يف عثرة حجَر لها تدخُّ ويف بقراراتها االعتداد يف املفرطة الدولة

األعىل. إىل
هذا يف ا، جدٍّ طويًال وقتًا سيستغرق نفسها تلقاء من التنمية حدوث انتظار إن
تصدير عىل تعتمد بأن السهولة بمنتهى عليك تحكم أن العوملة فيه تستطيع الذي العالم
التصنيع؛ خالل من الرسيع النمو أيًضا السهولة بمنتهى تعزز مثلما األساسية، السلع
يمكن وسط حل َة ثَمَّ الحظ، لحسن لكن األمل. ال اليأس عىل يبعث إيسرتيل رأي فإن لذا

إليه. اللجوء

املختلفة للبلدان مختلفة تنمية اسرتاتيجيات استخدام (6)

متفاخر اقتصاد وزير يل قال الالتينية، أمريكا بلدان أحد إىل يل زيارة يف سنوات، بضع قبل
يف الرشوع وشك عىل اآلن وإنها الثاني، الجيل إصالحات كل بالفعل أنجزت حكومته إن
رءوس تدفقات وعىل التجارة عىل االقتصاد انفتح فقد الثالث». الجيل «إصالحات تنفيذ
العام، القطاع مرشوعات وخصخصت األسواق، عىل املفروضة القيود وأُزيلت األموال،
ومؤسسات املرصفية، واألنظمة الرضيبي، النظام أما الكيل. االقتصاد اختالالت وعولجت
جميًعا تكيفت فقد القضائي، النظام وإصالح املالية، والقوانني االجتماعي، الضمان
يعني ما للغاية؛ «مرنة» العمل أسواق وباتت امُلثىل». «املمارسة معايري مع تتمايش بحيث
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كان هل املشكلة؟ هي فما ينمو. االقتصاد يكن لم ذلك ومع قيود. أية من تحررت أنها
يشوب جوهرية أكثر آخر شيئًا أن أم بعد، الرضورية اإلصالحات كل تُنفذ لم أنه السبب

املطبقة؟ التنمية اسرتاتيجية
اإلصالحات قائمة نهج يف الخلل مواطن البلد هذا واجهها التي الصعوبة جسدت
املشكالت من تعاني النامية الدول جميع أن اإلصالحات أجندة تفرتض إذ سابًقا؛ املعدة
جاهًزا برنامًجا منها يجعل وهذا الخطورة. متساوية املشكالت هذه جميع وأن نفسها،
األحوال أحسن يف تفعله وما حدة. األكثر االقتصاد أزمات استهداف عن يعجز وتعميميٍّا
مجموعة تحقيق أجل من أنفسهم تفريق إىل السيايس القرار ُصناع تدفع قد أنها هو
بنتائج تأتَي أن فيمكنها األحوال، أسوأ يف أما للغاية. الطموحة اإلصالحات من كبرية
التي املشكالت تفاقم إىل األمر نهاية يف النية الحسنة اإلصالحات تؤدي حينما عكسية

أخرى. قطاعات يف االقتصاد منها يعاني
نكون حتى نسبية، أهمية من لها وفيما بعينها مشكالت يف التفكري يف نبدأ إن وما
النهج عىل تقوم للنمو، فعالية أكثر اسرتاتيجية إىل التوصل إىل طريقنا يف الواقع يف
تعمل، تعد لم خربة قديمة سيارة لديك أن هب بالواقع. واتصاًال عمليًة األكثر الثعالبي
الطالء، من المعة وطبقة أمامية، مصابيح وتشكيلة جديدة، مصدات إليها أضفت إذا
أن يبدو ال لكن مثالية. سيارة وكأنها تبدو يجعلها ربما كله فهذا قوة؛ أكثر ومحرًكا
تحديد تحاول أن بكثري لك األفضل من يكون قد تعمل. تجعلها سوف التحسينات هذه
فلتُبدِّل السيارة، إطار يف ثقبًا املشكلة كانت فإذا السيارة. هذه يف املبارش املشكلة مصدر
ذلك، وبعد فلتصلحه. اإلشعال، نظام يف املشكلة كانت وإذا قيادتها. يف ترشع ثم اإلطار
محرًكا وربما الطالء، من المعة وطبقة جديدة أمامية مصابيح السيارة تحتاج ربما
وبتكلفة اإلضافية، األميال من ملزيد السيارة تقود أن حينئٍذ تستطيع لكنك أيًضا. جديًدا
قائمة تُجرَي أن من بدًال األخرى، تلو الواحدة حدة، عىل مشكلة كل عالجت إذا أقل،

السيارة. بفحص حتى يقم لم ميكانيكي عليك اقرتحها التي التجديدات من طويلة
أوجه تعاني الفقرية فالبلدان النمو؛ اسرتاتيجيات عىل أيًضا املثال هذا يرسي
يتسنَّى كي نفسه الوقت يف جميًعا األوجه هذه عالج إىل حاجة ال لكن متعددة، قصور
أشد تحديد هي هنا األساسية الفكرة الوقت. من لفرتٍة رسيع بنمو تتمتع أن القتصاداتها
التي والخدمات الحديثة الصناعات يف االستثمار من األعمال أصحاب تمنع التي املعوقات
أن أو التمويل، نقص يف متمثلة إلحاًحا املشكالت أشد تكون قد االقتصاد. نمو تحفز
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تثبط التي هي الفساد) شيوع أو الباهظة الرضائب فرض (مثل الحكومية املمارسات
الدَّين أو التضخم معدالت ارتفاع يف املشكلة تكون قد أو الخاص، القطاع مشاريع أرباح
املعرفية التأثريات تكون ربما أو املشاريع. إقامة عند املخاطرة نسبة يزيد مما العام
يف األعمال رجال تحرم التي هي الوليدة الصناعات ممارسة من املستمدة املبارشة غري

استثماراتهم.30 بها تعود التي االجتماعية القيمة كامل جنْي من الخاص القطاع
األخرى املعوقات من تقريبًا له حرص ال عدد عن فضًال املعوقات، هذه من معوق كل
يف يتمثل الرئييس العائق كان إذا املثال، سبيل عىل مختلف. نهج اتباع يستلزم املمكنة،
اإلنتاج مدخالت عىل الخاصة املشاريع أصحاب حصول دون تَُحول التجارية القيود أن
شك. دون أولوية الحالة هذه يف التجاري االنفتاح فسيشكل املستوردة، والتكنولوجيات
ُعجوٍز عن ناجًما الكيل االقتصاد يف استقرار عدم املشكلة كانت إذا أخرى، ناحية من
تخفيض يتضمن (الذي االستقرار إلحداث التقليدي الربنامج فسيحقق ضخمة، مالية
انفتاح يُطبَّق لم لو حتى النمو، صعيد عىل املعجزات الرضائب) وزيادة الحكومي اإلنفاق
خفض يؤدي قد الحالة، هذه يف النطاق. واسعة مؤسسية إصالحات تُجرى أو تجاري
العجز مفاقمة خالل من األمور تدهور زيادة إىل عمليٍّا الواردات عىل الجمركية التعريفات
املشاريع حوافز كفاية عدم يف يكمن الرئييس العائق كان إذا ذلك، عىل وقياًسا املايل.
أخرى، رشكات إىل تذهب التكنولوجيا مجال يف االستثمارات فوائد من الكثري ألن الخاصة
الحالة هذه ويف الحوافز. من ما حزمًة الخاص القطاع منح إىل حاجة هناك تكون فقد
من األساسية املشكلة بتفاقم التجارة تحرير إىل الرامية التحركات تهدد تحديًدا، األخرية

وأكثر. أكثر الصناعة ربحية تخفيض خالل
عمل لتحسني مرغوبة تكون ما عادة التي السياسات، تتسبب كيف األمثلة هذه تُبنيِّ
للدول املثالية غري البيئة يف ضارة عكسية تأثريات إحداث يف املتقدمة، السوق اقتصادات
مراًرا. التأثريات هذه شهد ا هامٍّ مجاًال الدولية األموال رءوس تدفقات تشكل النامية.
حلٌّ ضخمة أموال رءوس تدفق أن فسنجد املالية، األزمات مسألة لوهلٍة ترْكنا إذا لكن
القروض توافر عدم هو املحيل االستثمار تعرقل التي العوائق أشد تكون حينما عظيم
وهو — الربحية انخفاض هو االستثمار أمام العوائق أشد يكون حينما لكن الكافية.
رأس تدفق يؤدي — معظمها يكن لم إن الناشئة، االقتصادات من كثري يف يحدث ما
الدوالرات توافر زيادة إىل يؤدي فهو حدتها. تخفيف إىل ال املشكلة تفاقم زيادة إىل املال
مستوى عىل املحلية للصناعات التنافسية القدرة من يحد الذي األمر سعرها؛ وانخفاض
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الدولية املالية املعامالت تكاليف زيادة املنطقي من يكون قد وهكذا، العاملية.31 األسواق
املثالية. غري األحوال ذات الدول يف

الطرق هذه وبعض محدد، عائق أي إزالة خاللها من يمكن متنوعة طرق توجد
االقتصاد توجه تزيد أن تريد كنت فإذا سواها. من املحلية الظروف مع تالؤًما أكثر
حالتَي يف حدث (كما الصادرات دعم طريق عن هذا تحقيق يمكن الخارج، نحو
يف (كالتي الصادرات ملعالجة منطقة إنشاء طريق عن أو وتايوان)، الجنوبية كوريا
أو الصني)، يف (كالتي خاصة اقتصادية مناطق إنشاء طريق عن أو موريشيوس)،
الصناعات تعزيز ويمكن كونج). هونج يف الحال هي (كما الحرة التجارة طريق عن
(تايوان)، رضيبية حوافز أو الجنوبية)، (كوريا مدعومة قروض منح خالل من املحلية
طريق عن امللكية حقوق تعزيز ويمكن وتركيا). واملكسيك (الربازيل تجارية حماية أو
فرتة خالل اليابان يف الحال هي (كما واعتمادها األجنبية القانونية الترشيعات استرياد
وفيتنام). الصني يف (كما القائمة املحلية القوانني تطوير طريق عن أو ميجي) إصالح
أغلب يف تقليدية وغري بديلة، ترتيبات لتجريب بفرصة البلدان تحظى أن الرضوري من
يتوقف ترتقه بأن أو له تبدِّ بأن املثقوب سيارتك إطار تصلح أن فاختيارك األحيان؛
لتصليح مرأب هناك كان أو سيارتك، صندوق يف احتياطي إطار لديك كان إذا ما عىل

منك. مقربة عىل اإلطارات
تطلق كي واحدة دفعة األمور من الكثري الحكومات تفعل ألن رضورة ال الواقع، يف
يزيل قليلة تدابري من تجريه ما كان إذا — ما لفرتٍة األقل عىل — الرسيع للنمو العنان
خالل للهند الرائع االقتصادي األداءُ ذلك عىل مثال خري تواجهها. التي العوائق أشد
موجة إثر انطلقت الهند إن االقتصادية الهند معجزة أسطورة تقول األخرية. السنوات
قبل األمر واقع يف بدأ الهند يف النمو تسارع لكن .١٩٩١ عام بدأت االقتصادي التحرر من
نسبيٍّا وصغرية تجريبية إصالحات بإجراء الثمانينيات، مطلع منذ العام، هذا من عقد
مدى عىل التجارية األعمال تعوق ظلت التي الهندية الدولة مواقف عن الرتاجع إىل ترمي
راجيف (١٩٨٤ عام وفاتها (بعد ثم غاندي أنديرا بقيادة املؤتمر حزب بدأ طويلة. فرتة
إىل ذلك من الهدف كان الخاصة، الصناعية واملنشآت التجارية لألعمال التودد غاندي
جاناتا حزب جانب من املؤتمر حزب يواجهه الذي السيايس التهديد إبطال هو كبري حدٍّ

32.١٩٧٧ انتخابات يف املؤتمر حزب هزم والذي الخاص، القطاع نحو توجًها األكثر
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املركزية الحكومة جانب من بسيطة تعديالت من صاحبه وما املواقف، يف التغري هذا
املستوردة املدخالت عىل الحصول وتيسري املشاريع بعض عىل الرضائب خفض مثل —
الهند يف النمو معدل زاد فقد االقتصادي؛ النشاط عىل ملحوًظا قويٍّا أثًرا أحدث —
أقل من الضعف، من أكثر إىل — مْستتبٍّا ثابتًا يعتربونه املراقبني من كثري كان الذي —
الثمانينيات.33 سنوات خالل ٪٤ من يقرب ما إىل الفرد) نصيب أساس (عىل ٪٢ من
نمو تعوق كانت التي الكبرية العقبات سلسلة من قليلة عقبات سوى تَُزل لم ذلك، ومع
الحواجز وكانت كابوًسا، يشكالن يزاالن ال والروتني البريوقراطي القصور كان الهند.

السوء. بالغة حالة يف تزال ال التحتية والبنية مرتفعة، تزال ال التجارية
ألن يحتاج ال فهو إمكاناته، من للغاية ضئيل بقدر إال يستفيد ال ما بلد كان إذا
بعض راكمت التي الهند، كانت هكذا االقتصادي. للنمو العنان يطلق كي الكثري يفعل
تحرر إن وما الخاص. القطاع نشاط قمع شهدت طويلة عقود خالل املهمة اإلمكانيات
أُُكلها. تؤتي الفني والتعليم الصناعة يف السابقة االستثمارات بدأت حتى الخاص، القطاع
عىل ذلك فعلت الالتينية، أمريكا عكس عىل لكنها، اقتصادها، الهند ستفتح بعُد فيما

الزمان. من عقد من بأكثر نموها انتعاش وعقب وتدريجي حِذر نحٍو
يقتيض االنتقائي النهج فإن لذا آخر؛ مكانه يحل حتى عائق أي يُزال إن ما لكن
تطبيق يتطلب وهذا فوًرا. القيود من التالية املجموعة لعالج استعداد عىل تكون أن
نمت التي البلدان الظروف. تقتضيه ما بحسب املسار تغيري يف ورغبة مرنة، سياسات
خري أخرى، مرة والصني، طويل. ألجل االسرتاتيجية هذه التزمت التي هي مطرًدا نموٍّا
وتسلُسليٍّا اسرتاتيجيٍّا نهًجا الصينيون السياسيون اإلصالحيون طبق فقد ذلك؛ عىل مثال
يف الزراعة بإصالح بدءوا فقد األخرى. تلو الواحدة العوائق مجموعات يستهدف كان
يف الخارجية التجارة إىل ثم الثمانينيات، يف الصناعة إىل انتقلوا ثم السبعينيات، أواخر
لم الصني قادة لكن التمويل. قطاع يف اآلن جهدهم قصارى يبذلون وهم التسعينيات،
تفتقر ما وأبرز حديث. سوق اقتصاد لبناء الالزمة الكاملة املؤسسية األسس بعد يجهزوا
نجحوا الراهن الوقت يف الصني قادة لكن النيابية. السياسية املؤسسات هو الصني إليه
وخلَّصوا الدخل، متوسط اقتصاد إىل فاشل اقتصاد من بالدهم تحويل يف األقل عىل

املدقع. الفقر براثن من إنسان مليار نصف
ل يسهِّ ولم — ب صعَّ نحٍو عىل تطوَّرت العوملة قواعد أن واألسف املفارقة قبيل من
الجنوبية وكوريا موريشيوس مثل دول حققته الذي النجاح محاكاة أخرى بلدان عىل —
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الدويل، النقد وممارساتصندوق العاملية، التجارة منظمة فقواعد والصني؛ والهند وتايوان
الذي السياسات حيز قلَّص شامًال تأثريًا أحدثت الغربيني السياسة مستشاري وتوصيات
نرش باسم هذا وكل وتطبيقها؛ مماثلة متعاقبة محلية مناهج البتكار فرصة سيمنح كان

العوملة. فوائد

أفريقيا جنوب مأزق (7)

الزمالء من ومجموعة تلقيُت ملوريشيوس، ميد زيارة من قرن نصف من يقرب ما عقب
يف نساعد كي مانويل، تريفور الوقت، ذلك يف أفريقيا جنوب يف املالية وزير من دعوة
قبل مقاومة زعيم كان الذي مانويل، أن من الرغم وعىل البالد. لنمو اسرتاتيجية تطوير
واسعة دراية عىل ذلك مع كان االقتصاد، مجال يف بنفسه نفسه ف ثقَّ الذي هو ذلك،
التي أبحاثي آخر من بأجزاء يستشهد أن يستطيع كان أنه حد إىل االقتصادية باملؤلفات
أفريقيا جنوب أداء أن يدرك كان اإلنرتنت. شبكة عىل نرشها من أيام غضون يف صدرت

إمكانات. من تملكه وبما األخرى الدول بأداء قورن ما إذا نسبيٍّا املستوى دون
حالة عن كبريًا اختالًفا تختلف كانت ٢٠٠٥ عام أفريقيا جنوب حالة أن شك ال
حدٍّ إىل متنوع اقتصاد ذات الدخل متوسطة دولة كانت فقد ١٩٦٠؛ عام موريشيوس
لكن متطور. مايل بقطاع وتتمتع العاملية، األسواق مع كبرية بدرجة مندمجة وكانت ما،
كيف موريشيوس: واجهته الذي نفسه هو أفريقيا جنوب واجهته الذي الرئييس التحدَي
املتدنية؟ املهارات ذوي العمال من الكبري الفائض لتشغيل الالزمة الوظائف توفري يمكن
تحوُّلها منذ مهم واقتصادي سيايس بتحوُّل مرت قد أفريقيا جنوب كانت
يف البالد نجحت هناك، البيضاء األقلية حكم انتهاء فعقب ١٩٩٤؛ عام الديمقراطي
تنتهي، ال سلطات توزيع إعادة وعمليات الالذعة، االتهامات تبادل إىل االنزالق تجنُّب
نجحت زائفة. ديمقراطية إىل البالد ل وتحوِّ االقتصاد تدمر أن تستطيع التي والشعوبية
من ومتوازن وسلمي مستقر نظام تأسيس يف األفريقي الوطني املؤتمر حزب حكومة
وكانت السياسية. والحريات املدنية للحريات نموذجي بسجل يتميز العنرصية، الناحية
كانت التي التوصيات باتباعها وحذرة حصيفة االقتصادية أفريقيا جنوب سياسات
وانتهجت املال، رأس وتدفقات التجارة عىل االقتصاد فانفتح التسعينيات؛ خالل سائدة
عىل باستقاللية يحظى كان الذي املركزي البنك وركز حذرة، مالية سياسات الحكومة

التضخم. مكافحة
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والصواب السيايس االنضباط من الهائل القدر هذا لتمخض عادًال العالم كان لو
الكامل التشغيل يحقق تجعله بدرجة أفريقيا جنوب يف االقتصاد ازدهار عن االقتصادي
سنويٍّا ٪٢ من بأقل ،١٩٩٤ عام منذ هزيلة النمو معدالت كانت األسف، مع لكن للعمالة.
إىل البطالة معدالت ارتفعت كله، ذلك وفوق قليلة، الخاصة االستثمارات وظلت فرد، لكل
فرصة عىل الحصول من يئسوا الذين العمال (أي املحبَطني العمال عدد وبإضافة .٪٢٦
املدنية)، العمل قوة إحصاءات يف عادة يدرجون ال وهؤالء عنها، البحث عن وتوقفوا عمل
عىل ُسجلت التي البطالة معدالت أعىل من املعدالن هذان .٪٤٠ نحو البطالة معدل بلغ
واألشخاص الشباب، صفوف يف متوقع، هو كما للبطالة، األكرب النسبة تركزت اإلطالق.

السود. واملواطنني املهرة، غري
لعدد معقولة بأجور العمل فرص من يكفي ما توليد عىل قادًرا االقتصاد يكن لم
حون املرسَّ العمال أو العمل، سوق إىل الجدد الوافدون سواء وظيفة، عن الباحثني من كبري
بني التوافق عدم كان والزراعة). (التعدين تقلًصا تشهد التي القطاعات يف عملهم من
األيدي من املعروض يف الرسيع واالرتفاع العاملة اليد عىل الطلب يف البطيء االرتفاع
ترتفع أن أو الحضيض، إىل األجور تنخفض أن إما أمرين: أحد وجوب يعني العاملة
ذلك مع لكنها البطالة، معدالت ارتفاع أفريقيا جنوب حكومة اختارت البطالة. معدالت
معيشة مستويات تدعم كي للعامة املالية املساعدات ملنح ما حدٍّ إىل سخيٍّا نظاًما اعتمدت

العمل. عن والعاطلني الفقراء
العمل عن للعاطلني املستقبل يف األجور جيدة وظائف لتوفري الوحيد السبيل كان
والتعدين الزراعة أن يبدو يكن لم كبرية. بدرجة الصناعي اإلنتاج قاعدة توسيع هو
حقق (الذي التمويل مجال مثل الخدمات مجاالت تكن ولم ازدهارهما، لسابق سيعودان
الرضوري من جعل وهذا املهرة. العمال إال األغلب يف توظِّف معقولة) بدرجة جيًدا أداءً
االستثمار يحفز أن شأنه من الذي األمر أفريقيا؛ جنوب يف التصنيع قطاع ربحية زيادة
ميد كان الذي للحل مثيًال الحل يكون أن ينبغي كان باختصار، القطاع. هذا يف الخاص

موريشيوس.34 حالة يف اقرتحه قد
اللعبة قواعد فيه باتت عالم يف التحدَي هذا تواجه أن أفريقيا جنوب عىل تعنيَّ
كثريًا زاد املنخفضة التكلفة بميزة يتمتع مصدًرا باعتبارها الصني فصعود تماًما؛ مختلفة
التعريفات خفضت قد أفريقيا جنوب كانت التصنيع. مجال يف التنافس صعوبة من
املستحيل، أو الصعب، من جعلت الدولية االتفاقات أن عىل عالوًة الواردات، عىل الجمركية
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صناعة مثل التحويلية، بعضالصناعات دعمت الحكومة أن صحيح كبرية. زيادة زيادتها
قانون قيد من للتخفف محاولة الحقيقة يف كانت هذه املساعدات برامج لكن السيارات،
الحر والنظام للبالد املستقل املركزي البنك أن ذلك إىل يضاف العاملية. التجارة منظمة
(الراند) العملة قيمة تخفيض يف التفكري مجرد املستحيل من جعال املال رأس لتدفقات

التصنيع. صادرات لربحية دفعة منح بهدف
أوصينا السياسات. من انتقائي مزيج بتطبيق وزمالئي أنا أوصيُت النهاية، يف
ويسمح الفائدة، سعر يخفض أن املركزي للبنك سيتيح مما املالية السياسة بتشديد
للحد مؤقتة وظائف توفري شكل يف دعم تقديم واقرتحنا الراند. عملة قيمة بتخفيض
باتباع وأوصينا املتخرجني. الشباب توظيف يف العمل أصحاب يتحملها التي التكلفة من
وأقل للسوق، مالءمة وأكثر فعالية أكثر سيكون أنه رأينا الصناعية للسياسة جديد نهج

العاملية. التجارة منظمة العرتاض عرضة
ينبغي التي القطاعات من قائمة الصناعية للسياسة التقليدي النهج يشمل ما عادًة
الحماية املثال، سبيل (عىل التعزيز لهذا الالزمة األدوات من قائمة جانب إىل تشجيعها
وتوفري والتطوير، البحث مجال يف الدعم تقديم الرضائب، يف وتخفيضات الجمركية
أكثر يركز نهجنا كان املقابل، يف صناعية). مناطق وتأسيس الفائدة، منخفض ائتمان
التجارة وزارة مثل — القائمة املؤسسات إعادة عىل ركز فقد نفسها؛ العملية إدارة عىل
واألعمال الحكومة بني الحوار صلب إىل — الصناعي التطوير مؤسسة أو والصناعة
الصناعية األنشطة يف املتاحة والفرص العوائق تحديد إىل سيسعى الحوار هذا التجارية.
التي للفرص رسيًعا االستجابة وإىل — قبل من منها قليل عدد معرفة أمكن التي —

السياسات.35 من متنوعة بمجموعة الحوار سيحددها
بعضها أن شك ال بذلك. التكهن الصعب من بالفائدة؟ املقرتحات هذه ستعود هل
يف يهم ما لكن تماًما. فعاًال يصبح كي التعديل إىل سيحتاج اآلخر والبعض سيفشل،
استعداد عىل وتكون التحدي، طبيعة تتفهم أن تستطيع حكومة وجود هو املطاف نهاية
انتخبت قد أفريقيا جنوب كانت ،٢٠٠٩ عام بحلول عليه. للتغلب مختلفة حلول لتجريب
الحكوميون املسئولون كان جديدة. حكومة بت ونصَّ زوما، جاكوب هو جديًدا، رئيًسا
الصناعية السياسة عن ويتحدثون الصناعي النشاط عن التخيل خطورة من يحذرون
األزمة إزاء أفريقيا جنوب فعل رد عليها يقوم أن ينبغي التي الركائز أهم باعتبارها

العاملية.36 املالية
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التنمية عن جديد حديث (8)

تتطور الحديثة الصناعات أن يعتقدون من إن هاملتون ألكسندر قال ١٧٩١ عام
كانت وقد هذا.37 اعتقادهم يف مخطئون الحكومة، دعم دون ومن نفسها، تلقاء من
هذه تطور عرقلت — تقدًما األكثر الدول منافسة أبرزها — جدٍّا كثرية عقبات هناك
نفسها بالقوة هاملتون عارض املتحدة. الواليات يف طبيعي نحٍو وعىل تلقائيٍّا الصناعات
هي املسألة تكن لم تصلحها. ولن سوءًا األمور ستزيد الحكومة جهود أن يعتقدون من

التدخل. هذا كيفية بل عدمه، أو الحكومة ل تدخُّ وجوب
كثريين آخرين واقتصاديني هاملتون نظر وجهات تجاهلوا التجارة أصوليِّي لكن
النامية؛ الدول تواجهها التي التحديات طبيعة فهم من باألساس يتمكنوا ولم بعده.
الزمن، عرب القدرات تراُكم خالل من إال تحقيقهما يمكن ال والتنمية االقتصادي فالنمو
وحدها العوملة أما العامة. املؤسسات إىل والتقنيات املهارات من ترتاوح عديدة مجاالت يف
استفادتها تزيد أن للدول تتيح أنها تفعله ما كل إنما القدرات، هذه توليد تستطيع فال
دول — العوملة عالم يف الناجحني أن يف السبب هو وهذا أصًال. تملكها التي قدراتها من
ميادين يقتحموا ال كي أوًال املحلية اإلنتاجية قدراتهم يعززون — عرصنا يف آسيا رشق

عتاد. دونما الدولية املنافسة
ورضورية بل — أخرى مرة مقبولة باتت اسمها، كان أيٍّا الصناعية، السياسة وتلك
يف سائدة كانت التي التجارية األصولية عن تراجعنا مًدى أي إىل بوضوح يبني وهذا —
ال التجارية األصولية فتعاليم انترصنا؛ أننا نعلن أن ألوانه السابق من لكن التسعينيات.
األطراف املتعددة املؤسسات ممارسات ويف العاملية التجارة منظمة قواعد يف متأصلة تزال

السياسات. وصناع التكنوقراط من ا جدٍّ الكثريين وعي يف وكذلك األخرى،
فالتقليد معقولة؛ بجاذبية يحظى بديل فكر أي وجود عدم كبري حدٍّ إىل يعكس وهذا
األحوال ال الفعيل الواقع مقتضيات وفق التنمية اسرتاتيجية مع بالتعامل املتعلق األقدم
لكنه الالزمة، األساسيات ويملك القنافذ، نهج إىل منه الثعالب نهج إىل أقرب َلُهَو املثالية
واألسواق الدولة سلطة بني التوازن ضبط إعادة إنعاشه يتطلب لذا ومستهلًكا؛ باليًا يبدو

جوهره. عىل الحفاظ مع
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السياسية الثالثية املعضلة
العاملي لالقتصاد

ظلت اإلطالق. عىل الفوىض من حالة أسوأ يشهد األرجنتني اقتصاد كان ،١٩٩٠ عام يف
والديون املفرط التضخم عبء تحت وتنوء السبعينيات، منذ دائمة شبه أزمة تعاني البالد
وتوقف الزمن، من عقد قبل مستوياتها عن ٪٢٥ بنسبة األفراد دخول وتقلصت الضخمة،
بالقياس حتى مسبوقة، غري بمعدالت األسعار ارتفاع واستمر تماًما، الخاص االستثمار
أكثر إىل التضخم معدل وصل ،١٩٩٠ مارس ويف لألرجنتني. املرتفع الطلب معايري إىل
آيرس بوينس سكان كان الفوىضواالضطراب. أشاع الذي األمر (سنويٍّا)؛ ٪٢٠٠٠٠ من
الالذعة؛ النكات يف السلوى ويلتمسون العيش، أجل من يكافحون حياتهم سئموا الذين
استقالل أصبح األقل عىل ألنفسهم، يقولون صاروا بلحظة، لحظة األسعار ارتفاع فمع
نهاية يف السائق أجرة ستدفع األجرة سيارة ففي الحافلة؛ ركوب أرخصمن أجرة سيارة

بدايتها! يف ال الرحلة

بالعوملة؟ تربطه بأن اقتصاًدا تنقذ أن يمكنك هل (1)

األرجنتني حكومات ظلت فلطاملا الحقيقية؛ املشكلة يعرف أنه كافالو دومينجو اعتقد
بها تمتعت التي الحد عن الزائدة الحرية لكن ذلك. ارتأت متى اللعبة قواعد تغري
فعل رد فكان األرجنتني؛ يف السياسات واضعي يف للثقة كامٍل فقداٍن إىل أدت الحكومات
الحكومة تستعيد ولكي املحلية. العملة من ونفر االستثمارات سحب أن الخاص القطاع
بمجموعة تلتزم أن الرضوري من كان واألجانب، املحليني املستثمرين لدى مصداقيتها
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صارم نقدي انضباط إىل حاجة هناك كانت الخصوص، وجه وعىل القواعد. من واضحة
ذلك.1 لها طاب متى النقود طبع من الحكومات يمنع كي

هارفرد جامعة من الدكتوراه درجة عىل الحاصل االقتصادي الخبري — كافالو كان
ذ ينفِّ كي الفرصة له تسنَّت وقد منعم، كارلوس الرئيس إدارة يف للخارجية وزيًرا —
محور كان .١٩٩١ عام فرباير يف االقتصاد وزارة بمسئولية منعم إليه عهد حينما خطته
القانون بموجب ربط الذي العملة»، تحويل قابلية «قانون يف يتمثل كافالو اسرتاتيجية
عىل قيود أي فرض وحظر دوالر، لكل بيزو ١ بسعر األمريكي بالدوالر األرجنتني عملة
وفًقا العمل عىل املركزي األرجنتني بنك إجبار يف القانون هذا نجح الخارجية. املدفوعات
النقد من املعروض زيادة يمكن يعد لم بعده وما الحني ذلك فمنذ الذهب؛ معيار لقواعد
االقتصاد. يف الداخل إىل تتدفق الدوالرات كانت حال يف إال الفائدة أسعار وخْفض املحيل
ورفع النقود من املعروض خفض فيتعنيَّ الخارج، إىل تتدفق الدوالرات كانت حال يف أما

النقدية. بالسياسة عبث هناك يعد لم وهكذا الفائدة؛ أسعار
اقتصاد وفتح القيود، وإزالة الخصخصة، بتطبيق سارع كافالو أن ذلك إىل يضاف
تعزز أن ستستطيع العميق والتكامل املفتوح االقتصاد قواعد أن يرى كان األرجنتني.
التقديرية االعتباطية التدخالت حدوث دون ستَُحول ألنها التجارية؛ األعمال أصحاب ثقة
عىل السياسة تطبيق ومع الخاصة. املصالح أصحاب جانب من السياسة واختطاف
بحلول مصلحتهم. يف ما غري إىل القوانني تغريُّ املستثمرون يخىش لن آيل، نحٍو
الرضيبي واإلصالح التجارة تحرير مجاالت يف األرجنتني مسار كان التسعينيات، بدايات

الالتينية. أمريكا يف منازع بال األفضَل املايل؛ واإلصالح والخصخصة
سيدفعه ومحرك األرجنتيني االقتصاد عىل سيسيطر لجام العوملة أن كافالو تخيل
اكتساب نحو مخترصة وطريًقا انضباًطا فقط توفر ال فالعوملة نفسه؛ الوقت يف قدًما
تدفع كي الفاعلة للقوى العنان إطالق أيًضا تتيح وإنما االقتصادية، السياسات يف الثقة
املعامالت، وتكاليف الثقة وجود عدم عقبتَي من الطريق خلو ومع قدًما. االقتصاد عجلة
املحيل االستثمار بارتفاع سيسمح مما البالد؛ إىل األجنبية األموال رءوس تتدفق سوف
عىل أيًضا الخارج من القادمة الواردات وستعمل التقدم. مسار يف االقتصاد وانطالق
أما أكرب. إنتاجية وتحقيق التنافسية القدرة من مزيد اكتساب إىل املحليني املنتجني دفع
والطويلة األجل القصرية األرجنتني مشكالت فسيحل العاملي االقتصاد مع العميق التكامل

كذلك. األجل
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صائب مسار أنه تبنيَّ وقد صوره، أقوى يف واشنطن إلجماع تطبيًقا هذا كان
الطويلة باملشكالت يتعلق فيما كذلك ليس لكنه األجل، القصرية باملشكالت يتعلق فيما
مؤقتًا؛ باالنضباط االلتزام صعيد عىل املعجزات كافالو اسرتاتيجية حققت فقد األجل؛
بني فعليٍّا األسعار استقرار وأعاد الجامح التضخم عىل العملة تحويل قانون قىض إذ
وأدَّى — الوقت من لفرتة األقل عىل — والثقة املصداقية ولَّد وهذا وضحاها. عشية
ارتفاًعا والدخول والصادرات االستثمارات شهدت املال. رأس من كبرية مبالغ تدفق إىل
املدلَّل الطفل األرجنتني أصبحت السادس، الفصل يف قبُل من ذكرنا وكما أيًضا. رسيًعا
أن من الرغم عىل التسعينيات، منتصف يف العوملة وملؤيدي األطراف املتعددة للمنظمات
وأصبح واشنطن. إجماع من جزءًا شك دون تكن لم العملة تحويل قانون مثل سياسات

الدويل. املايل الوسط إعجاب محط كافالو
سلبية تطورات حدثت لينتقم. األرجنتيني الكابوس عاد العقد، نهاية بحلول لكن
بشأن املستثمرين آراء يف مفاجئ انعكاس لحدوث الطريق مهدت العاملي االقتصاد يف
شهية سدت ألنها للبالد؛ موجعة رضبة اآلسيوية املالية األزمة وجهت إذ األرجنتني؛
القاضية الرضبة لكن الناشئة»، «األسواق يف االستثمار عن الدولية األموال مؤسسات
تخفيض قلص فقد .١٩٩٩ عام أوائل يف الربازيلية العملة قيمة انخفاض يف تمثَّلت
فيما حادٍّ انخفاٍض إىل أدَّى ما الدوالر؛ مقابل ٪٤٠ بنسبة قيمتها الربازيلية العملة
الخارجية. األسواق يف صادراتهم مقابل دوالرية أثمان من الربازيليون املصدِّرون يطلبه
اكتسبتها التي التكلفة ميزة أدت لألرجنتني؛ األول العاملي املنافس هي الربازيل ألن ونظًرا
بكثري. قيمته من بأكثر ُمقدًرا يبدو األرجنتيني البيزو جْعل إىل بانخفاضعملتها الربازيل
الثقة، وانهارت الخارجية، ديونها خدمة عىل األرجنتني قدرة إزاء الشكوك وتضاعفت
جدارة دون ما إىل لألرجنتني االئتمانية الجدارة تراجعت بالقصري ليس وقت غضون ويف

األفريقية. البلدان بعض
دعا بعد فيما .١٩٩٦ عام منصبه وترك بمنعم كافالو عالقة توترت األثناء هذه يف
مارس يف الحكومة إىل العودة إىل كافالو منعم، خلف الذي روا، ال دي فرناندو الرئيس
فحينما فشلها؛ ثبت الجديدة كافالو جهود لكن الثقة. لتجديد منه محاولة يف ٢٠٠١ عام
هزيلة نتائج عن إال العملة ونظام التجارة يف ترقيعات من مبدئيٍّا أجراه ما يسفر لم
يف حادة مالية تخفيضات وإىل املايل، التقشف سياسات إىل اللجوء إىل اضُطر للغاية،
«الصفر» إىل العجز لتخفيض خطة تنفيذ وبدأ وظائفهم. من ُعماله ُخمس ح ُرسِّ اقتصاد
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.٪١٣ بلغت بنسبة الحكومية واملعاشات الرواتب تخفيض طريق عن يوليو شهر يف
سحب إىل املحليون املودعون هرع إذ أسوأ؛ إىل سيئ من املايل الذعر حالة فتحوَّلت
حدٍّ فرض إىل الحكومة دفع ما البيزو؛ قيمة تخفيض من خوًفا البنوك من أموالهم

النقدي. السحب لعمليات
عامة؛ احتجاجات موجة البنوك من السحب عمليات وتقييد املايل التقشف أثار
املدن الشغب أعمال ت وعمَّ البالد، أنحاء جميع يف عام إرضاب بدء إىل النقابات فدعت
روا ال ودي كافالو تقدم لألحداث، رسيع تعاُقب ويف والسلب. النهب وشاع الكربى،
اضُطرت التمويل، مصادر من األرجنتينية الحكومة حرمان وطأة وتحت باستقالتَيهما.2
وأعادت الخارجية، ديونها سداد يف وتعثرت املحلية، املرصفية الحسابات تجميد إىل
٪١٢ بنسبة الدخول تقلصت البيزو. قيمة وخفضت املال، رأس تدفقات عىل قيود فرض
العوملة تجربة وانتهت عقود. منذ األرجنتني تشهده انخفاض أسوأ يعد فيما ،٢٠٠٢ عام

الذريع. بالفشل املفرطة
العوملة طريق أعاقت الداخلية السياسة أن هي باختصار اإلجابة الخطأ؟ كان أين
قبول تلَق لم العميق التكامل تطلَّبها التي املؤملة املحلية االقتصادية فالتعديالت املفرطة؛

املطاف. نهاية يف منترصة السياسة وخرجت املحلية، االنتخابية األوساط

املفرطة والعوملة السياسة بني الحتمي الصدام (2)

ال واضًحا االقتصادي األرجنتني النهيار االقتصادي التفسري يبدو الحايل منظورنا من
— امللزمة القيود أحد إزالة يف نجحوا قد األرجنتني يف السياسة ُصناع كان فيه. لبس
العملة أن هي أخرى، مشكلة يف وقعوا أن لبثوا ما لكنهم — النقدية اإلدارة سوء هو
العملة تحويل قابلية قانون عن تخلت الحكومة كانت ولو املنافسة. عىل قادرة غري باتت
املمكن من لكان مثًال، ١٩٩٦ عام منذ الرصف، سعر مرونة يزيد نحٍو عىل أصلحته أو
األرجنتني يف السياسة ُصناع لكن الحق، وقٍت يف البالد اجتاحت التي الثقة أزمة تفادي
أسايس ركن أنه عىل للجمهور فقدموه العملة؛ تحويل قابلية بقانون قويٍّا تشبُّثًا تشبَّثوا
األمر لتدارك عنه تراجعهم استحالة إىل أدَّى الذي األمر النمو؛ لتحقيق اسرتاتيجيتهم يف
التشدد من أكثر البالد مصلحة سيحقق كان الرباجماتي النهج أن شك وال بعد. فيما

للرأي. والتعصب األيديولوجي
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إىل بالنسبة جوهري وهو عمًقا، أكثر سياسيٍّا مغًزى تحوي األرجنتني تجربة لكن
العاملي؛ االقتصاد يف األساسية الحقائق بإحدى البالد اصطدمت فقد العوملة؛ طبيعة
تأثريًا تؤثر الديمقراطية فالسياسة مًعا؛ تتفقان ال والعوملة القومية الديمقراطية أن وهي
أمًرا العاملي االقتصاد مع عميًقا تكامًال دولة أي تكامل وتجعل املال، أسواق عىل بالًغا
الذهب. معيار نبذ إىل اضُطرت حينما ،١٩٣١ عام الدرس هذا بريطانيا تعلمت مستحيًال.

أغفلته. األرجنتني لكن وودز بريتون نظام يف الدرس هذا ن َضمَّ قد كينز وكان
اإلطالق، عىل اإلرادة ضعف إىل راجًعا األرجنتني يف السياسيني القادة فشل يكن لم
األسواق ثقة عىل وبالحفاظ التحويل بقانون التزامهم أن والدليل القدرة، ضعف إىل بل
وفًقا اللعبة يلعب أن إال يملك ال أنه يدرك كافالو كان شك. دون واضًحا كان املالية
إللغاء استعداد عىل سياساته ظل يف األرجنتينية الحكومة وكانت املالية. األسواق لقواعد
وحكومات واملتقاعدين الحكومة موظفي — املحلية الدوائر تجاه تقريبًا تعهداتها جميع
للدائنني التزاماتها من واحد سنت سداد يف تُقرص ال كي — البنوك ومودعي املقاطعات،

األجانب.
كافالو كان ما يكن لم املالية األسواق نظر يف األرجنتني مصري حدَّد الذي لكن
فقد يتقبله؛ ألن استعداد عىل األرجنتيني الشعب كان ما وإنما يفعالنه، روا ال ودي
والناس واملقاطعات، األرجنتيني الكونجرس أن يف تشكًكا والدائنون املستثمرون ازداد
البلدان يف زمن منذ مصداقيتها فقدت التي التقشف سياسات يتقبلون سوف العاديون
العوملة تصطدم حينما حق. عىل األسواق أن تبنيَّ األمر، نهاية ويف املتقدمة. الصناعية

السياسة. انتصار عىل الذكية األموال تراهن الداخلية، بالسياسة
حينما حتى استمراريته عىل الحفاظ يستطيع ال العميق التكامل أن الواضح من
ومنعم كافالو نظر يف العوملة كانت وأهدافه. متطلباته كافة للبالد السياسية القيادة تلبِّي
لكنهم العليا. غايتَهم كانت بل كرًها، أو طوًعا التزامه يجب قيًدا تشكل ال روا ال ودي
املستفاد والدرس اسرتاتيجيتهم. إفشال من الداخيل السيايس الضغط منع يستطيعوا لم
فشلت قد الجهود كانت إذا مهم؛ أمٍر إىل تنتبه أخرى بلدانًا يجعل التجربة هذه من
مكان أي يف أبًدا العوملة تنجح أن يمكن فهل األرجنتني، يف املفرطة العوملة إنجاح يف

آخر؟3
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قدَّم الزيتون» وشجرة لكزس «السيارة العوملة بمناقب يتغنى الذي كتابه يف
املمولني أي — اإللكرتوني» «القطيع إجبار لكيفية شهريًا وصًفا فريدمان توماس املؤلف
يف العالم أنحاء جميع عرب الدوالرات مليارات تحريك يستطيعون الذين واملضاربني
الزيَّ هذا أن ورشح ذهبية». قيد «سرتة ارتداء عىل العالم دول جميع — عني غمضة
التجارة هي البلدان؛ جميع لها لتخضع ثابتة قواعد قوية بغرز فيه خيطت للعوملة املميز
النفوذ. الضئيلة والحكومة الحرة، التجارية واملشاريع املال لرأس الحرة واألسواق الحرة،
سيناسبه ما فرسعان ما، وقٍت يف بلدك يناسب السرتة هذه مقاس يكن لم «إذا وكتب:
وتتقلص اقتصادك، ينمو أمران: يحدث ترتديها حينما «ألنك مفًرسا: وأردف ذلك.» بعد
للدول تسمح ال العميق) التكامل فريدمان بها قصد (التي العوملة ألن ونظًرا سياستك.»
عىل نطاقها يقترص حتى الداخلية السياسة تتقلص بها، املعمول القواعد عىل بالخروج
املحلية.4 سيما ال األخرى، النكهات جميع وتُستبعد والبيبيس. الكوكاكوال بني االختيار

النمو رسعة إىل تؤدي العميق التكامل قواعد أن افرتاضه يف مخطئًا فريدمان كان
الذهبية» القيد «سرتة اعتباره يف أيًضا مخطئًا وكان بالفعل. رأيناه أمر وهذا االقتصادي،
هذه ارتداء عىل قادتها إقبال كان التي الدول هي فقليلة راسخة؛ كحقيقة وصفها التي
سبيل عىل القيد مفاتيح ألَقْوا (الذين األرجنتني قادة إقبال من أكثر الذهبية السرتة
التجربة انهيار من ظهر وكما بعد). فيما منه أنفسهم يحرروا أن خشية االحتياط
والدول ديمقراطي. بلد أي يف النهاية يف الداخلية السياسة يحالف النرص األرجنتينية،
سيايس تكتل من جزءًا تشكل التي الصغرية الدول هي ذلك من تُستثنى التي الوحيدة
تحني فعندما التايل. الفصل يف التفيا حالة نتناول وسوف األوروبي، كاالتحاد حجًما أكرب

الذهبية». القيد «سرتة الديمقراطية تخلع الحسم، ساعة
توتر بالفعل فهناك صحيحة؛ الرئيسية فريدمان نظر وجهة تزال ال ذلك، ومع
بالفعل تتطلب املفرطة والعوملة الديمقراطية. والسياسات املفرطة العوملة بني متأصل
لكن الشعبية. الفئات مطالب عن التكنوقراط وانعزال الداخلية السياسة نفوذ تقليص
أهمية من وهوَّن املفرطة للعوملة االقتصادية الفوائد تقدير يف بالغ حينما أخطأ فريدمان
عن فضًال الطويل، املدى عىل العوملة جدوى تقدير يف بالغ فقد ثَمَّ ومن السياسة؛ نفوذ

العميق. التكامل مرغوبية
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الديمقراطية بالخيارات املفرطة العوملة تصطدم حينما (3)

الواحدة التجارية االتفاقيات ع نوقِّ ذلك ومع الوطنية، وسيادتنا بديمقراطيتنا نعتز إننا
املرتدد املوقف هذا الحياة. سنن من ُسنة املال رأس تدفقات حرية ونعترب األخرى، تلو
يعطينا التسعينيات يف لألرجنتني حدث وما كارثة. إىل ينتهَي أن الحتمي من واملتناقض
نامية، دولة يف يعيش ألن مضطًرا ليس املرء لكن ذلك. صحة عىل ونموذجيٍّا حيٍّا مثاًال
الرصاع هذا من ليعانَي املضاربة، األموال رءوس تدفقات فيها وتعيث سيئة إدارة تُدار
من أساسية سمة املحلية االجتماعية والرتتيبات العوملة بني الصدام إن تقريبًا. يوم كل
تعارض كيفية عىل التالية القليلة األمثلة يف بالنظر يتبنيَّ وهذا العاملي. االقتصاد سمات

القومية: الديمقراطية مع العوملة
ممارسات تغطي تفصيلية وقوانني لوائح هناك متقدم اقتصاد أي يف العمل: معايري
والحد لألجور، األدنى والحد بالعمل، لهم يُسمح من اللوائح هذه تحدد التوظيف.
يطلب أن العمل لصاحب يحق وما العمل، ظروف وطبيعة العمل، لساعات األقىص
اللوائح هذه وتكفل وظيفته. من العامل فصل سهولة ومدى به، القيام العامل من
بموجبها يمكن التي القواعد وتضع مصالحه لتمثِّل نقابات تشكيل حرية للعامل

العامل. بها يتمتع التي وامليزات األجور بشأن جماعية مفاوضات خوض
اختيار من العقود يف املدرجة اللوائح معظم الكالسيكية، الليربالية منظور من
يقل بأجر األسبوع يف ساعة ٧٠ مدة تعمل ألن استعداد عىل كنت فإذا نفسه. املرء
يف الحق العمل لرب وتعطي آمنة، غري عمل ظروف ظل يف لألجور األدنى الحد عن
وباملثل، كهذه؟ رشوط قبول من تمنعك أن للدولة ينبغي فلماذا شاء، متى فصلك
يف كامل بدوام وظيفة عىل عاًما عرش األربعة ذات ابنتك حصول أن تعتقد كنت إذا
وفًقا ذلك؟ خالف عليك تفرض أن للحكومة ينبغي فلماذا جيدة، فكرة املصانع أحد
الشخصية مصلحته تحديد يف َحَكم أفضل هو الفرد الكالسيكي، الليربايل للمذهب
أن يجب الطرفني، بحرية تُربم التي االختيارية، والعقود أرسته)، أفراد (ومصالح

كليهما. استفادة عن تسفر
أقرَّت الثالثينيات، منذ لكن العمل.5 أسواق يحكم املذهب هذا كان املايض، يف
ال قد عامل فرد مصلحة يف يكون أن يمكن ما أن ومحاكمها املتحدة الواليات ترشيعات
للعمل املجتمعية املعايري تفرض لوائح وجود فعدم »؛ «ككلٍّ العمال مصلحة يف يكون
املساوة عىل قدرة أو للمساومة مجاًال يملك ال الذي املحتمل املوظف يضطر قد الالئق
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ب يصعِّ العامل هذا أن يعني كهذا، اتفاق وقبول املعايري. بتلك تخل رشوط لقبول
العمل أصحاب عىل يُحظر ثَمَّ ومن العمل؛ يف أعىل معايري بلوغ اآلخرين العمال عىل
لقبولها؛ استعداد عىل العمال بعض كان لو حتى مرضة رشوًطا تحوي عقود تقديم
تعمل ألن استعداد عىل أنت تكون فقد املنافسة؛ أشكال بعض عىل القضاء ينبغي إذ
له يحق ال العمل رب لكن لألجور، األدنى الحد عن يقل وبأجر أسبوعيٍّا ساعة ٧٠ ملدة
أنت. ليوظفك العمل من حني فيرسِّ الظروف هذه ظل يف للعمل استعدادك يستغل أن
االستعانة (أي التعهيد فبفضل الفهم؛ هذا يف الدولية التجارة تؤثر كيف الحظ
ليستطيع كان ما أشياء يفعل أن اآلن عميل رب يستطيع الخارج)، من أرخص بعمالة
مكاني توظيفك عليه تحظر املحلية العمل قوانني أن صحيح قبل. من يفعلها أن
عادت ما األمور هذه لكن القوانني، بهذه تخل ظروف ظل يف العمل عىل وإجباري
أو إندونيسيا يف عامًال مكاني يُحل أن اآلن العمل رب يستطيع إذ تُذكر؛ أهمية ذات
دون نفسها الظروف يف خاطر طيب عن يعمل ألْن استعداٍد عىل سيكون جواتيماال
بل فحسب، قانونيٍّا ليس هذا أن االقتصاد خرباء يرى منها. أسوأ أو الحالية املعيارية
وظيفتي وعىل عيلَّ ذلك عواقب أن إال التجارة. بها تعود التي املكاسب أحد أيًضا هو
فلماذا هذا. بتنازله بلدي يف العمل معايري يحط الذي العامل جنسية عىل تعتمد ال
من التوظيف ممارسات مستوى تحط التي املنافسة من الوطنية اللوائح تحميني
ملاذا األجنبي؟ العامل منافسة من الحماية يل توفر وال بالدي أبناء من عامل جانب
مبارشة غري بطريقة املحلية العمل قوانني تفسد بأن الدولية لألسواق نسمح أن ينبغي

نفسه؟ اليشء تفعل بأن املحلية لألسواق نسمح ال بينما
يتغاَضْون سوف املجتمع أفراد كان إذا فيما بالنظر وضوًحا التناقض هذا يزداد
عماًال باعتبارهم بالدهم» «يف والجواتيماليني اإلندونيسيني هؤالء بتوظيف السماح عن
عىل سيعرتض األصلية. أوطانهم يف يجدونها التي نفسها العمل ملعايري ووفًقا ضيوًفا
مجموعة هناك تكون أن ينبغي وسيقولون: تحرًرا، التجار أكثر حتى املمارسة هذه
عن النظر برصف العمال جميع عىل تُطبق وأن البالد، داخل العمل معايري من واحدة
نفسها العواقب عن يُسفر التجارة خالل من الوظائف تعهيد ألن ملاذا؟ لكن جنسيتهم.
مهاجرين لعمال السماح عنها يُسفر التي — كافة املعنية األطراف إىل بالنسبة —

املعايري. من أدنى مجموعة ظل يف بالعمل
أنصار من كثري يدعي مما أقل الواقع؟ أرض عىل القضايا هذه أهمية قدر ما
مستويات يحدد ما إن الحرة. التجارة أنصار به يعرتف أن يريد مما أكرب لكن العمال،
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حساب يف واالختالفات العامل. إنتاجية هو يشء أي وقبل األول املقام يف األجور
أنحاء جميع يف األجور يف االختالفات من ٪٩٠ إىل ٨٠ يف السبب هي اإلنتاجية
مستوى من للحط الخارج من بعمال االستعانة ُفرص كبري حدٍّ إىل يقلل وهذا العالم.
يُحل بأن العمل رب هددني أن حدث فإذا املتقدمة. الدول يف التوظيف ممارسات
خطًرا يشكل ال هذا فإن أجر، من أتقاضاه ما يتقاىضنصف الخارج يف موظًفا محيل
إنتاجية. من أحققه ما نصف إال ينتج ال أيًضا األجنبي العامل ألن إيلَّ بالنسبة كبريًا

.٪١٠٠ وليست ٪٩٠ إىل ٨٠ هي األجور تفاوت عىل اإلنتاجية تأثري نسبة لكن
الحر التأثري بعض تمارس العمل أسواق تضبط التي واالجتماعية السياسية فاألنظمة
لإلنتاجية. القوية التأثريات عن تماًما منفصل تأثري وهذا العاملة، األيدي أجور عىل
— أوسع نطاق عىل — وأيًضا النقابي، العمل ومستويات العمل، قوانني وتعمل
العمال بني املساومات شكل تحديد عىل العمال؛ يمارسها التي السياسية الحقوُق
بني الرشكات جنتها التي االقتصادية القيمة توزيع كيفية وتحديد العمل، وأرباب
لألسفل أو لألعىل األجور مستويات تحريك الرتتيبات هذه تستطيع ورشكاتهم. العمال
التعهيد فيه يلعب أن يمكن الذي النطاق هو وهذا أكثر.6 أو ٪٤٠ بنسبة بلد أي يف
العمال يتمتع حيث إىل العمل فرص فنقل دوًرا؛ — إليه باللجوء التلويح أو —
األعمال. أرباب إىل بالنسبة مفيًدا يكون قد — بذلك التلويح أو — أقل بحقوق
األجور بشأن املحليني العمال من تنازالت البتزاز أداة حدود، ضمن استخدامه، ويمكن

التوظيف. وممارسات
مكان اختيار يف العمل صاحب وحرية املعضالت. لهذه سهلة حلول من ما
العمال مصالح تصطدم قد بالتأكيد. باالهتمام جديرة تنافسية قيمة عمله تنفيذ
نتظاهر أن يمكننا ال لكننا املحليني، العمال مصالح مع الجواتيماليني أو اإلندونيسيني

كبرية. صعوبات املحلية العمل معايري أمام يضع ال التعهيد بأن
للرشكات الدويل الحراك إن الرشكات: عىل املفروضة الرضائب حيث التنافسمن
الذي الرضيبي الهيكل اختيار عىل دولة أي قدرة من أيًضا يحدُّ األموال ورءوس
ضغًطا يفرض الحراك هذا ألن األمثل؛ النحو عىل وتفضيالتها احتياجاتها يعكس
الذي املال رأس عىل من الرضيبة عبء ويحوِّل الرشكات رضيبة معدالت لتخفيض
حرية من بكثري أقل بقدر يتمتعون الذين للعمال له ليحمِّ دويل، نطاق عىل يتحرك

الحركة.
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تخفيض إىل يدعون من يسوقها التي الحجج تُربزه ما وعادًة واضح هنا واملنطق
ماكني جون السناتور استحرضه وقد التجارية. األعمال عىل املفروضة الرضائب
قارن حينما األمريكية، الرئاسة انتخابات ُقبيل أوباما باراك مع مناظرته يف بوضوح
قال .٪١١ البالغ أيرلندا يف بنظريه ٪٣٥ البالغ أمريكا يف الرشكات رضيبة معدل
فمن «… العالم يف مكان أي تحدد أن وبمقدورك أعمال، رجل كنت «إذا ماكني:
يفرض الذي ذلك عىل ٪١١ رضائب معدل يفرض الذي البلد ستفضل «أنك الواضح
الرشكات رضيبة معدل يبلغ إذ أيرلندا؛ لرضائب خاطئًا معدًال ذكر ماكني لكن 7«.٪٣٥
لقد العوملة. تفرضه الذي القيد (واحرتم) تقبَّل أنه الحظ لكن ،٪١١ ال ،٪١٢٫٥ هناك
حتميتها عىل شدَّد بأن الرشكات رضائب خفض إىل الداعية حجته تعزيز من تمكَّن

العوملة. لقواعد احرتاًما
مطلع منذ الرشكات رضائب يف ملحوًظا انخفاًضا العالم أنحاء جميع شهدت
االقتصادي التعاون «منظمة أعضاء الدول يف معدلها انخفض فقد الثمانينيات؛
ويف .٢٠٠٩ عام ٪٣٠ إىل ١٩٨١ عام ٪٥٠ نحو من املتحدة، الواليات عدا والتنمية»،
خالل ٪٣٩ إىل ٪٥٠ من املال رأس عىل القانونية الرضائب انخفضت املتحدة، الواليات
يطِلق ما — العاملية الرشكات عىل الحكومات بني التنافس لعب وقد نفسها.8 الفرتة
فأكثر؛ أكثر حراًكا تزداد التي — الدويل» الرضيبي «التنافس االقتصاد خرباء عليه
من غريه يحىص ال وعدد ماكني قدَّمها التي والحجج العاملي. ل التحوُّ هذا يف دوًرا
من مزيًدا أيًضا تقدم أجنداتهم؛ لتحقيق العوملة استغلوا الذين املحافظني السياسيني

الدور. لهذا التنافيس األداء عىل األدلة
تنتهجها التي الرضيبية السياسات عن تفصيلية اقتصادية دراسة اكتشفت
معدل متوسط أخرى بلدان تخفض حينما أنه والتنمية» االقتصادي التعاون «منظمة
ويخفض مثلها األم البلد يفعل ،٪١ بنسبة الرشكات عىل املفروضة القانونية الرضائب
بأن وتجازف موقفك عىل تَثبت أن إما أنك يعني وهذا .٪٠٫٧ بنسبة الرضيبة معدل
اآلخرين. حذو تحذَو أو أقل، رضائب ذات أخرى أماكن إىل تهجرك وهي رشكاتك ترى
إال يحدث ال الدويل الرضيبي التنافس أن وجدت نفسها الدراسة أن لالهتمام املثري من
القيود هذه مثل تكون فحينما املال؛ رأس عىل املفروضة القيود أزالت التي البلدان بني
السهولة من القدر بنفس تتحرك أن واألرباح األموال رءوس تستطيع ال موجودة،
تخفيضرضائب عىل يعمل الذي للضغط وجود هناك يكون وال القومية، الحدود عرب
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عىل يعمل الذي الرئييس العامل تشكل املال رأس ضوابط إزالة أن يبدو املال. رأس
الثمانينيات.9 منذ الرشكات رضيبة معدالت تخفيض

جعل ما الرضائب؛ تحصيل إلدارات االنزعاج من يكفي ما تسبب املشكلة صارت
أجل من والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة األوروبي االتحاد داخل تبذل الجهود
معدالت تخفيض وإعادة الضار» الرضيبي «التنافس عليه يطَلق ما نماذج تحديد
من عدد يف الرضيبية املالذات عىل إال األنشطة هذه تركز لم اآلن، حتى الرضائب.
الحفاظ هو الحقيقي التحدَي لكن فانواتو. إىل أندورا من تمتد التي الصغرية الدول
ورءوس الرشكات فيه باتت عالم يف دولة كل يف الرشكات رضيبة نظام سالمة عىل

قائًما. التحدي هذا يزال وال طليقة. حرة األموال
يجب الدول أن إىل يذهب الذي باملبدأ يقرون الناس معظم والسالمة: الصحة معايري
يحدث ماذا لكن العامة. والسالمة بالصحة الخاصة معايريها تحديد يف حرة تكون أن
يف االختالفات بسبب أو قصد عن سواء آخر، إىل بلد من املعايري هذه تختلف عندما
يف آخر إىل بلد من انتقالها عند والخدمات السلع مع التعامل ينبغي وكيف تطبيقها؟

بلد؟ كل معايري اختالف ظل
التطور. قيد املسألة هذه بشأن العاملية التجارة منظمة ترشيعات فلسفة تزال ال
تتعارض قد العامة والسالمة الصحة بأسس تتعلق قوانني بسن للدول تسمح واملنظمة
بطريقة تُطبَّق أن يجب اللوائح هذه لكن التجارة. قوانني ظل يف العامة التزاماتها مع
املقنَّعة. الحمائية طابع تحمل أال ويجب الواردات، ضد رصيح تمييز عىل تنطوي ال
النباتية» الصحة وتدابري الصحية التدابري بشأن العاملية التجارة منظمة «اتفاق ويقر
صحتهم، أو النبات أو الحيوان أو اإلنسان حياة تحمي تدابري اتخاذ يف الدول بحق
علمية». «أسس إىل تستند أن أو الدولية املعايري مع تتماىش أن يجب التدابري هذه لكن
القضاة من مجموعة بتفسري مرهونة املسائل بتلك املتعلقة النزاعات الواقع، أرض عىل
خطوط وجود لعدم ونتيجًة عمليٍّا. أو معقوًال اعتباره يمكن ما يقررون جنيف يف
ما كثريًا الدولية، وااللتزامات الوطنية السيادة نطاَقي بني تفصل ومحددة واضحة

التجاري. النظام عن بالنيابة أمور فرض يف القضاة يبالغ
حظٍر رشعية بعدم الجات من لجنة قضت املثال، سبيل عىل ١٩٩٠ عام ففي
باعتباره الحظر ذلك فرضت قد تايالند كانت املستوردة. السجائر عىل تايالند فرضته
بررت املحلية. السجائر ببيع تسمح ظلت لكنها التدخني، من للحد حملة من جزءًا
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تمتًعا وأكثر املحلية من أكثر إدمانية املستوردة السجائر بأن ذلك التايالندية الحكومة
لم الجات لجنة لكن الناجحة. إعالناتها لتأثري نتيجًة عليها والنساء الشباب بإقبال
غاياتها تحقق أن تستطيع كانت التايالندية الحكومة أن ورأت التربير، لهذا تكرتث
بمبادئ اإلخالل يف تتسبب ال كي بديلة سياسات انتهاج خالل من العامة الصحة بشأن
رشوط أو السجائر، إعالنات عىل قيوًدا تفرض أن الحكومة بمقدور كان وقد التجارة.
من كان أمور كلها وهي املنتج، محتويات بيان رشوط أو التجارية، العالمات وضع

تمييزي. غري نحٍو عىل تطبيقها املمكن
عىل التايالندي الحظر تأثري بشأن حق عىل كانت الجات لجنة أن يف شك وال
مجٍد هو ما تحديد يف الحكومة حق صادرت اللجنة أعضاء قرارات لكن التجارة،
«لقد بقولهما: هاوز وروبرت تريبلكوك مايكل القانون أستاذا ذلك إىل يشري وعميل.
تكاليف زيادة عىل تنطوي قد البديلة التدابري أن احتمالية ببساطٍة اللجنة تجاهلت

ناٍم.»10 بلد يف بنجاح تُنفذ ألن صالحة غري تكون قد أنها أو واالمتثال، الرقابة
الفصل يف سابًقا إليها أرشنا التي بالهرمونات املعاَلجة األبقار لحوم حالة وتثري
عىل األوروبي االتحاد فرضه الذي الحظر يكن لم الحالة، هذه يف معقدة. مسائل الرابع
ألنه تمييزيٍّا؛ حظًرا — النمو هرمونات من معينة بأنواع حقنها بسبب — األبقار لحوم
عدم أيًضا الواضح من وكان سواء. حدٍّ عىل واملحلية املستوردة األبقار لحوم ُفرضعىل
بحقوق تهتم ضغط جماعات إليه دعت الذي الحظر هذا وراء حمائية دوافع أي وجود
كان ذلك، ومع لصحته. محتمل تهديد أي من لقلقها أوروبا يف ومصالحه املستهلك
رشًطا ينتهك أنه بحجة الحظر، هذا االستئنافضد وهيئة العاملية التجارة منظمة حكم
السياسات استناد بوجوب يقيض النباتية» الصحة وتدابري الصحية «التدابري اتفاق يف
حتى اإليجابية األدلة من ضئيل قدر سوى هناك يكن لم الواقع، يف علمية». «أدلة إىل
األوروبي االتحاد لكن اإلنسان. لصحة تهديًدا تشكِّل النمو هرمونات أن عىل الوقت ذلك
الذي الوقاية»، «مبدأ هو العاملية، التجارة منظمة قوانني تشمله ال أعمَّ ً مبدأ يطبق كان

الدامغة.11 العلمية األدلة توافر عدم حالة يف الحرص من مزيًدا يتيح
«هل هو: السؤال يكون أن من فبدًال اإلثبات؛ عبء يعكس الوقائي املبدأ هذا
ضارة؟» آثار لها وراثيٍّا لة املعدَّ الكائنات أو النمو هرمونات أن عىل معقول دليل من
رضر ال بأنها حقيقي يقني عىل نحن «هل يسألوا: أن السياسات ُصناع عىل سيتعني
أن يمكن العلمية، املعرفة يف مستمرٍّا تغريًا تشهد التي املجاالت من العديد يف منها؟»
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التي الحاالت يف رضوري الوقائي فاملبدأ ال. بكلمة: السؤالني كال عىل اإلجابة تكون
جدوى) (دون األوروبية املفوضية قالت لعالجه. سبيل وال كبريًا الرضر فيها يكون
أن يجب إذ وحده؛ العلم أساس عىل الصدد هذا يف السياسة وضع يمكن ال إنه
يف حاسًما دوًرا املخاطرة بشأن املتعلقة املجتمع تفضيالت تدعم التي السياسة تلعب
معايريها تطبيق يف دولة أي بحق العاملية التجارة منظمة قضاة أقرَّ لقد األمر. هذا
املبدأ عىل األوروبي االتحاد حرص بأن حكموا لكنهم املخاطرة، مجال يف الخاصة
اتفاقية تحرص لم العلمية». «األدلة إىل االستناد معيار عن التخيلَ يربر ال الوقائي
االعتبار، يف العلمية األدلة أخذ مجرد عىل النباتية» الصحة وتدابري الصحية «التدابري

العلمية. األدلة مع التعامل «كيفية» بشأن دويل معيار استخدام أيًضا فرضت بل
منظمة إقناع يستطع لم املتطورة، السياسية بآلياته األوروبي، االتحاد كان إذا
بالنا فما الخاصة، معايريه لتحديد فسحة له تتيح أن ينبغي بأنها العاملية التجارة
من أكثر — الفقرية الدول إىل فبالنسبة النامية. الدول تواجهها التي بالصعوبات

واحد. معيار عىل القواعد تنطوي — الغنية البلدان
بتحديد ا حقٍّ لها يُسمح الديمقراطية كانت إذا بما تتعلق املسألة املطاف، نهاية يف
األبقار لحوَم األوروبي االتحاد حظر إن أيًضا. أخطائها وارتكاب الخاصة، قواعدها
تمييًزا يمارس لم الحيوية) التكنولوجيا مجال يف ،٢٠٠٦ عام مماثلة حالة يف (وحظره
إثارًة أكثر التجارة تعزيز إىل الرامية الدولية القواعد يجعل الذي األمر الواردات؛ ضد
اإلجرائية الضمانات بعض تطلب أن (وينبغي) يمكن الدولية القواعد أن أعتقد للحرية.
لإلجراءات العلمية) واملساهمة النطاق، الواسع النيابي والتمثيل الشفافية، (مثل
حينما تنشأ فاملشكلة الديمقراطية. املمارسات مع تتماىش التي املحلية التنظيمية
لحوم حالة (يف «موضوعية» بمسائل تتعلق محلية إجراءات الدولية املحاكم تعارض
ويف املؤكدة). غري الصحية واملخاطر االقتصادية الفوائد بني املوازنة كيفية مثًال، البقر
االتحاد داخل القرار اتخاذ ديمقراطية عىل بوضوح التجارة قواعد طغت املثال، هذا

األوروبي.
من ومئات الثنائية» االستثمار «معاهدات من آالف توجد التنظيمي: االستيالء
الحكومات وتستخدمها حاليٍّا. السارية اإلقليمية أو الثنائية التجارية االتفاقيات
التجارة منظمة به تسمح ما تتجاوز بطرق واالستثمارية التجارية الروابط لتعزيز
مستًوى توفري الرئيسية أهدافها ومن األطراف. املتعددة الكيانات من وغريها العاملية
أقوى. خارجية بالتزامات االضطالع خالل من األجانب للمستثمرين األمان من أعىل
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اإلقليمية التجارة واتفاقيات الثنائية االستثمار معاهدات تسمح ما عادًة
محكمة يف استثماراتهم يستضيف الذي البلد حكومة بمقاضاة األجانب للمستثمرين
بأرباحهم. ترض تأثريات يف املحلية اللوائح تغيري تسبَّب حال التعويضيف لطلب دولية
املمتلكات مصادرة منزلة إىل يرقى الحكومية التنظيمية القواعد تغيري أن هو والسبب
االستثمار معاهدات بموجب للمستثمرين البداية يف ُمنحت التي الفوائد يقلل (ألنه
مماثل األمر هذا التعويض. يستلزم أمر وهذا اإلقليمية) التجارية االتفاقيات أو الثنائية
باعتباره قط قبوًال هناك يلَق لم الذي املتحدة الواليات يف التنظيمي» «االستيالء لنهج
باتباع للحكومات يسمح استثناءً عام بوجه املعاهدات هذه تشمل قانونية. ممارسة
دولية؛ محاكم فيها تبت القضايا هذه ألن نظًرا لكن العام، الصالح تراعي سياسات
املستثمرين بحصول األمر ينتهَي أن يمكن ثَمَّ ومن مختلفة؛ معايري تطبيق يمكن

املحليون.12 املستثمرون عليها يحصل ال حقوق عىل األجانب
أو الشمالية» ألمريكا الحرة التجارة «اتفاقية بموجب حدثت الحاالت هذه أشهر
األجانب املستثمرون ربح فقد البيئي؛ التنظيم مجال يف سيما ال ،١٩٩٢ لعام النافتا
،١٩٩٧ عام يف حاالت. عدة يف واملكسيكية الكندية الحكومتني ضد تعويضات قضايا
لبناء رخصًة منَحها املكسيكية البلدية املجالس أحد رفض عىل أمريكية رشكة طعنت
العام يف أمريكي. دوالر مليون ١٥٫٦ تعويضقدره عىل وحصلت سامة نُفايات مستودع
املواد إحدى عىل كندا فرضته حظٍر عىل للكيماويات أخرى أمريكية طعنترشكة نفسه،
أمريكي.13 دوالر مليون ١٣ قدره تسوية مبلغ عىل وحصلت البنزين، إىل تضاف التي
دعوى نت تضمَّ التي تلك هي اليوم حتى القلق تثري التي القضايا أكثر ولعل
.٢٠٠٧ عام أفريقيا جنوب حكومة ضد إيطالية تعدين رشكات ثالث رفعتها قضائية
اإليجابي، للعمل أفريقيا جنوب برنامج أن للحكومة الرشكات هتها وجَّ التي والتهمة
بموجب لها املكفولة الحقوق ينتهك األسود»، االقتصادي «التمكني ُسمي الذي
أفريقيا جنوب تاريخ تنقية إىل الربنامج يهدف القائمة. الثنائية االستثمار معاهدات
للبالد. الديمقراطي ل التحوُّ من يتجزأ ال جزء وهو العنرصي، التمييز شابه طاملا الذي
قليلة حصة وتبيع التوظيفية ممارساتها التعدين رشكات تُغريِّ أن سوى يطلب ال وهو
عما عوًضا أمريكي دوالر مليون ٣٥٠ اإليطالية الرشكات طلبت السود. من لرشكاء
الدعوى، هذه الرشكات ربحت إذا أفريقيا.14 جنوب يف لعملياتها مصادرة أنه أكدت

يحققها. أن محيل مستثمر أي متناول يف ليس نتيجًة حققت قد فستكون
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الدول تواجهها التي الخارجية القيود أهم لعل النامية: الدول يف الصناعية السياسات
التي الصناعية، السياسات عىل املفروضة القيود هي املفرطة للعوملة نتيجًة النامية
اسرتاتيجيات محاكاة أخرى وأماكن وأفريقيا الالتينية أمريكا يف بلدان عىل ب تصعِّ

طيبًا. تأثريًا وأحدثت آسيا رشق بلدان طبَّقتها التي التنمية
أي الستخدام مطلقة حرية الفقرية للدول تركت التي الجات، اتفاقية عكس عىل
اآلن بات الصادرات فدعم عدة؛ قيوًدا العاملية التجارة تفرضمنظمة صناعية، سياسات
النامية الدول يَحرم الذي األمر فقًرا؛ الدول أكثر عدا الدول كل إىل بالنسبة قانوني غري
والصني موريشيوس أقامتها التي تلك غرار عىل الصادرات» معالجة «مناطق فائدة من
مزيد باستخدام الرشكات تُلزم التي والسياسات آسيا.15 رشق جنوب دول من والعديد
األخرى، هي قانونية غري املحيل») املحتوى «رشوط عليها يطَلق (ما املحلية املدخالت من
يف العاملي املستوى وتبلغا را تتطوَّ أن عىل والهند الصني ساعدت أنها من الرغم عىل
الطبع وحقوق االخرتاع براءات قوانني عىل بات واآلن السيارات. غيار قطع توريد
الصناعي التقليد شكل تستبعد بحيث الدولية؛ للمعايري األدنى بالحد تلتزم أن والنرش
وتايوان الجنوبية لكوريا الصناعية االسرتاتيجيات يف حاسًما املايضدوًرا يف لعب الذي
فرتات يف اليوم الغنية البلدان من كثري إىل (باإلضافة والسبعينيات الستينيات خالل
التجارة منظمة يف األعضاء غري الدول عىل تفرض األحيان من كثري ويف سابقة).16
املنظمة. إىل انضمامها مفاوضات من جزءًا ذلك باعتبار تقييًدا أكثر مطالب العاملية
املعروف الفكرية»، امللكية حقوق بشأن العاملية التجارة منظمة و«اتفاق
حدٍّ إىل يوهن االتفاق فهذا الصدد؛ هذا يف بالذكر جدير «الرتيبس»، باسم اختصاًرا
يف املستخدمة املتقدمة للتقنيات عكسية هندسة إجراء عىل النامية الدول قدرة كبري
الكولومبي التكنولوجية والسياسة االقتصاد خبري ويشري نسخها. أو الغنية الدول
املحركة الدوافع أهم أحد كان طاملا األجنبية التكنولوجيا نسخ أن إىل نيلسون ريتشارد
ألنه كبريًا قلًقا «الرتيبس» اتفاق أثار االقتصادي.17 التطور بركب النامية الدول ِلِلحاق
لكن العامة. الصحة عىل سلبًا يؤثر الذي األمر األساسية؛ األدوية عىل الحصول يقيِّد
باهتمام تحظى ال النامية الدول يف التكنولوجية القدرات عىل الضارة آثاره تزال ال

األهمية. من نفسه القدر عىل تكون قد أنها من الرغم عىل مماثل،
القيود نطاق مدِّ عىل الثنائية أو اإلقليمية التجارية االتفاقيات تعمل ما وعادًة
الواقع يف االتفاقيات فهذه العاملية؛ التجارة منظمة قيود نطاق يتجاوز ما إىل الخارجية
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إىل التنظيميَّني» نهَجيهما «تصدير أجل من األوروبي واالتحاد املتحدة الواليات وسيلة
األوروبي واالتحاد املتحدة الواليات حاولت أن سبق تدابري تشمل وهي النامية.18 الدول
فشال لكنهما األطراف املتعددة املحافل من غريها أو العاملية التجارة منظمة يف تطبيقها
تمارس نامية، بلدان مع أمريكا تعقدها التي الحرة التجارة اتفاقيات ففي ذلك؛ يف
املال رأس تدفقات إدارة يف البلدان هذه حكومات حرية عىل قيود لفرض قويٍّا ضغًطا
الدويل النقد صندوق أن من الرغم وعىل االخرتاع. براءات تنظم التي اللوائح وصياغة
منفردة نامية لبلدان يقدمها التي الربامج تزال ال النفس، ضبط من مزيًدا اآلن يمارس
والصناعية.19 التجارية السياسات تُفرضعىل التي التفصيلية الرشوط من كثريًا تحوي
إقامة تعزز صناعية اسرتاتيجيات اتباع فرصة تماًما تعدم لم النامية الدول لكن
القيود، هذه عىل االلتفاف تستطيع بالعزيمة تتحىل التي فالحكومات جديدة؛ صناعات
إذا عما باستمرار نفسها تسأل ال التي هي النامي العالم بلدان يف قليلة حكومات لكن
العاملية. التجارة منظمة نظر وجهة من قانونية تلك أو املقرتحة السياسة هذه كانت

الثالثية املعضلة (4)

العاملية؟ واألسواق القومية الديمقراطية بني القائم التوتر مع نتعامل أن يمكننا كيف
الدولية، املعامالت تكاليف نقلل كي الديمقراطية» «نقيِّد أن يمكننا ثالثة: خيارات أمامنا
العاملي االقتصاد لنا يوجهها قد التي واالجتماعية االقتصادية بالرضبة اهتماًما نعري وال
يف ديمقراطية رشعية نبنَي أن أمل عىل العوملة»، «نقيِّد أن يمكننا أو األحيان. بعض
قائمة هذه الوطنية. السيادة حساب عىل الديمقراطية»، «نُعولم أن يمكننا أو الداخل.

العاملي. االقتصاد بناء إلعادة خيارات
ال فنحن العاملي؛ االقتصاد يف املتأصلة السياسية الثالثية املعضلة تجسد وهي
جميعها الوطني املصري وتقرير والديمقراطية املفرطة العوملة عىل نحصل أن نستطيع
نريد كنا فإذا الثالثة. األمور هذه من اثنني عىل نحصل أن األكثر عىل نستطيع وإنما مًعا.
وإذا القومية، الدولة هدف عن نتخىل ألن بحاجة فنحن والديمقراطية، املفرطة العوملة
أن بد فال ماسة، حاجة املفرطة العوملة ونحتاج القومية الدولة عىل نحافظ أن علينا تعنيَّ
القومية، والدولة الديمقراطية بني الجمع نريد كنا وإذا الديمقراطية، اسمه شيئًا ننىس

الثالثة. الخيارات هذه أدناه الشكل يوضح العميقة. للعوملة وداًعا فلنُقل
فيه يعد لم تماًما معولم اقتصاد ذا عاَلًما تخيل الصارمة؟ املقايضات هذه ملاذا
أو السلع تبادل دون تَُحول القومية الحدود تعد ولم املعامالت، تكاليف لجميع وجود
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ال كهذا؟ عالم يف توَجد أن القومية الدول تستطيع هل األموال. رءوس أو الخدمات
جذابة تصبح أن وعىل االقتصادية العوملة عىل تركيزها جلَّ تحرص كانت إذا إال يُمكن
حينئٍذ فستكون املحلية الرضيبية والسياسات اللوائح أما الدوليني. والتجار للمستثمرين
تعطيل من قدر أقل سوى تسبب ال بحيث منظمة أو الدولية، املعايري مع متماشية إما
التي تلك عىل الحكومات تقدمها التي الخدمات وستقترص الدويل. االقتصادي التكامل

الدولية. األسواق سري حسن تعزز

الدولة القومية السياسة الديمقراطية
تسوية بريتون وودز

العو-ة ا-فرطة

الحوكمة

العا-ية

سرتة القيد

الذهبية

ا�عضلة الثالثية السياسية لالقتصاد العا�ي

اثنني. أيَّ ثالثة، من فقط اثنني اخرت :1-9 شكل

عندما فريدمان توماس بخلد يدور كان الذي النوع، هذا من عامًلا نتصور أن يمكننا
ترى سياسات إىل الحكومات تسعى العالم، هذا يف الذهبية». القيد «سرتة مصطلح صك
هذه وتشمل املال، رأس وتدفقات التجارة لها وتجذب السوق ثقة تُكسبها سوف أنها
وتخفيض الحكومة، دور وتقليص االئتمان، وخفض الفائدة أسعار رفع السياسات:
عام. بوجه واالنفتاح والخصخصة، القيود وإزالة العمل، أسواق مرونة وزيادة الرضائب،
لم الذي العاملية، الحرب قبل الذهب، معيار عرص ذكرى تثري الذهبية» القيد «سرتة إن
القومية الحكومات كانت حينما املحلية، واالجتماعية االقتصادية بااللتزامات مثقًال يكن

صارمة. نقدية قواعد فرض عىل حًرصا تركز التي األجندة اتباع يف حرة
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ال أننا صحيح واإلمربيالية. املركنتلية ظل يف وضوًحا أكثر الخارجية القيود كانت
النظام لكن عرش، التاسع القرن قبل بحقٍّ قومية لدول وجود عن نتحدث أن نستطيع
— اللعبة قواعد كانت الذهبي. التقييدي للزي صارمة خطوًطا التزم العاملي االقتصادي
الرشكات ِقبل من تُفرض — األجانب واملستثمرين التجار حقوق وحماية الحدود، فتح
وااللتفاف منها للتملص إمكانية َة ثَمَّ يكن ولم اإلمربيالية. القوى أو املعتمدة التجارية

عليها.
الرشكات أو الكالسيكي الذهب معيار عن البعد كل بعيدين اليوم نكون ربما
السياسات من مماثًال حشًدا تستلزم املفرطة العوملة مطالب لكن املعتمدة، التجارية
االقتصادية السياسات صنع كيانات انعزال مماثلة: اآلن نراها التي واألعراض الداخلية.
خصخصة) (أو واختفاء ذلك)، إىل وما واملرشعني، املالية، والسلطات املركزية (البنوك
بني االجتماعي العقد وتآكل الرشكات، رضائب لتخفيض والضغط االجتماعي، التأمني
عىل الحفاظ لصالح املحلية اإلنمائية األهداف عن والتغايض والعمال، األعمال قطاع
فال اللعبة، قواعد تُميل التي هي العاملي االقتصاد متطلبات تكون وحينما السوق. ثقة
وسيطرتهم القومية، االقتصادية السياسة بصنع املحلية الفئات اتصال يصبح أن بد
قيَّدت إذا إال قومية دولة مع عوملة عىل تحصل أن تستطيع ال فأنت حتًما؛ مقيًدا عليها،

الديمقراطية.
عاملي اقتصاد إىل نسعى أن أردنا إذا الديمقراطية عن نتخىل أن علينا يجب هل إذْن،
ال القومية الدولة عن نتنازل أن يمكننا األمر؛ لهذا مخرج َة ثَمَّ الواقع يف العوملة؟ كامل
ستضبط الحالة، هذه يف العاملية». «الحوكمة خيار يعني وهذا الديمقراطية، السياسة
سلطتَيها نطاق املعايري، ووضع التنظيم مجاَيل يف نفوذ ذات قوية، عاملية مؤسسات
بالحدود املرتبطة املعامالت تكاليف وتزيل األسواق، نطاق عىل والسياسية القانونية
ذلك، إىل باإلضافة والرشعية املساءلة قابلية من الكايف القدر منحها تسنَّى وإذا القومية.
فحسب ستنتقل بل — باألساس ذلك إىل حاجة هناك تكون ولن — السياسة تتقلص فلن

العاملي. املستوى إىل
أشكال من شكًال نتصور أن يمكننا املنطقية، نهايتها إىل الفكرة هذه أخذنا وإذا
فداخل عاملي. نطاق عىل توسع وقد مثًال املتحدة الواليات نموذج العاملية، الفيدرالية
كبري وعدد فيدرايل، وقضاء فيدرالية، وحكومة قومي، دستور هناك املتحدة الواليات
بحقٍّ قومية األسواق تكون أن تضمن البالد أرجاء كافة يف التنظيمية الهيئات من
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بني فيما والرضيبية التنظيمية املمارسات يف االختالفات من العديد وجود من بالرغم
عىل طموحة ليست العاملي، للحكم بديلة أشكاًال نتصور أن يمكننا أو منفردة. الواليات
املساءلة. وقابلية للتمثيل جديدة آليات حول تتمحور التي العاملية الفيدرالية شاكلة
سيستتبع شكله، كان أيٍّا العاملية، الحوكمة نموذج اتجاه يف هامة خطوة أي اتخاذ إن
القومية، الحكومات تختفَي لن كبريًا. انتقاًصا «القومية» السيادة انتقاص بالرضورة
القواعد لوضع قومية فوق هيئات جانب من شديًدا تقييًدا ستُقيَّد صالحياتها لكن
إقليمي مثال األوروبي واالتحاد ديمقراطية. رشعية من (وتُقيد) سلطتها تستمد واإلنفاذ

ذلك. عىل
التاريخية فالتجربة بالفعل؛ ذلك يكون وربما الجنة، يف إبليس كعشم هذا يبدو قد
مواجهة يف عليه والحفاظ سيايس اتحاد إنشاء صعوبة مدى تُظهر املتحدة للواليات
السياسية املؤسسات بها تطورت التي املتعثرة والطريقة مكوناته. يف كبرية اختالفات
أيًضا تبنيِّ الديمقراطي، قصورها من املستمرة والشكاوى األوروبي، االتحاد داخل
مجموعة يضم االتحاد أن من الرغم عىل التجربة، هذه عليها تنطوي التي الصعوبات
الفيدرالية هدف إن التاريخية. واملسارات الدخل مستويات حيث من متماثلة الدول من

تقدير. أفضل عىل عام مائة قبل يتحقق لن النطاق العاملية الحقيقية
حينما طموحه. درجة كانت مهما العاملية، الحوكمة نموذج جاذبية إنكار يمكن ال
الخيار هذا يفوز الخيارات، أحد يختاروا أن وأسألهم الثالثية املعضلة هذه لطالبي أقدِّم
الذي ذا فمن واحد، آٍن يف والديمقراطية العوملة فوائد جنْي نستطيع كنا فإذا مؤزًرا. فوًزا
عملية صعوبات هناك نعم، عمل؟ بال وبقائهم القوميني الساسة وظيفة لزوال يكرتث
ويذهب أيًضا. فيها مباَلغ لعلها لكن والديمقراطية، العاملية الحوكمة بني الجمع تشوب
يمكن الديمقراطية العاملية الحوكمة أن إىل القانون وعلماء السياسيني املنظِّرين من كثري
دامت ما السياسة، ُصناع من دولية شبكات من حاليٍّا قائم هو ما إطار خارج تنمَو أن
نوعها ذكر عىل سنأتي املساءلة، لقابلية جديدة بآليات الشبكات هذه عىل السيطرة تجري

التايل. الفصل يف
عىل قائم أغلبه يف التشكك هذا لكن العاملية، الحوكمة خيار بشأن املتشككني من أنا
تدع ال بدرجة التنوع من كبري بقدٍر يتسم ببساطة فالعالم عميل؛ ال موضوعي أساس
القواعد هذه كانت لو حتى موحدة، مشرتكة قواعد إطار داخل الدول تنحرش ألن مجاًال
ليست عاملية وقوانني معايري وجود فكرة إن ديمقراطية. عملية عن ناتجة بآخر أو بشكل
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الديمقراطية رشعية علينا تفرضه الذي والقيد أيًضا. مرغوبة غري بل فحسب، عملية غري
شكل يف والتماثل، االنسجام من حدٍّ أدنى عن إال العاملية الحوكمة تُسفر أال عمليٍّا يضمن
تراجع يف املتمثل الكبري التهديد نواجه حينئٍذ فاعلة؛ وغري ضعيفة قوانني ذي نظام
القومية الحكومات تخيل يف نفسه الوقت يف واملتمثل مكان، كل يف ا حادٍّ تراجًعا الحوكمة
لكننا التقصري. هذا عن ليعوض بها يضطلع من هناك يكون أن دون مسئولياتها عن

التايل. الفصل يف التفصيل من بمزيد املوضوع هذا سنتناول
بريتون نظام فعله ما وهو املفرطة، بالعوملة التضحية خيار سوى أمامنا يبَق لم
وودز-الجات بريتون فنظام وودز. بريتون تسوية عليه: أطلق جعلني الذي األمر وودز؛
التي الحدودية القيود من عدًدا أزال إذا الخاص إيقاعه عىل يرقص أن بلد لكل أتاح
كان سواءً. معاملًة التجاريني رشكائه جميع مع إجماًال وتعامل التجارة، عىل يفرضها
(بل األموال رءوس تدفقات عىل تفرضها التي القيود عىل باإلبقاء للبلدان يسمح النظام
الثانية العاملية الحرب بعد ما لفرتة االقتصادي النظام مهنديس ألن ذلك)؛ عىل ويشجعها
االقتصادي االستقرار هدف مع يتوافق ال املال رأس تدفقات تحرير أن يعتقدون كانوا

الدويل. االنضباط نطاق خارج تُركت فقد النامية البلدان سياسات أما املحيل.
اتباع لها يتيح للبلدان مجاًال ترتك الثمانينيات حتى املتساهلة القوانني هذه ظلت
تتكامل أن الغربية أوروبا اختارت متباينة. تكون قد التي الخاصة التنموية مساراتها
قبل من رأينا كما — اليابان ولحقت األطراف. مرتامية رفاهية دولة تقيم وأن إقليميٍّا
بتأسيس اتسمت التي الرأسمايل، للنهج واملميزة الخاصة نسختها مستخدمة بالغرب، —
والزراعة. الخدمات مجاَيل يف القصور من كبري قدر وجود مع قوية نشطة تصدير قاعدة
الخاصة، املبادرة أهمية أدركت أن بمجرد هائلة نمو طفرات حققت فقد الصني أما
التنمية. إرشادات دليل حواها التي األخرى القواعد كل تجاهلت أنها من الرغم عىل
سياسات عىل االعتماد خالل من اقتصادية معجزة آسيا رشق دول بقية من كثري وحقق
يف البلدان عرشات وحققت الحني. ذلك منذ العاملية التجارة منظمة حظرتها صناعية
حتى مسبوقة غري اقتصادي نمو معدالت وأفريقيا األوسط والرشق الالتينية أمريكا
التي الواردات محل املحلية الصناعات إحالل سياسات خالل من السبعينيات، أواخر
تسوية عن البلدان أغلب تخلت رأينا، وكما العاملي. االقتصاد عن اقتصاداتها عزلت
األموال رءوس تدفقات تحرير وترية تسارعت أن بعد الثمانينيات يف وودز بريتون

القومية. الحدود تتجاوز التجارية االتفاقات نطاقات وبدأت
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فيها انحرص مريحة غري منطقة يف الحني ذلك منذ العاملي االقتصاد َعِلق لقد
الثالثية املعضلة أملتها التي الصعبة الخيارات نواجه لم الثالثية. املعضلة أبعاد بني
اآلمال سقف تخفيض إىل بالحاجة رصاحة نقبل أن إىل اضُطررنا لكننا مبارشة، مواجهًة
الرئييس املقام القومية الدولة تظل أن نريد كنا إذا االقتصادية العوملة عىل نعلقها التي
وسطحية «رقيقة» بنسخة نرىض أن سوى خيار أي لدينا ليس الديمقراطية. للسياسة
عن مختلف عرص مع يتناسب بما وودز بريتون تسوية اخرتاع نعيد وأن العوملة، من

األصيل. عرصها
للخمسينيات االقتصادية النُُّهج جملة نبعث أن ببساطٍة نستطيع ال فنحن
ويف للتجربة. واالستعداد واإلبداع، باالبتكار نتحىل أن علينا يتعني بل والستينيات.
لكن قدًما. امُليض كيفية تبنيِّ األفكار بعض أطرح سوف الكتاب، من األخري الجزء
التجريب ونوع صحيح. نحٍو عىل العام املشهد أبعاد يدرك األول التجاري الرتتيب

رؤيتنا. نا غريَّ إذا إال لنا يتأتَّى لن نحتاجه الذي السيايس

القومية الديمقراطية تعزيز «يمكنها» الذكية العوملة (5)

تكاليف إزالة بني مفاضلة تجسد سابًقا ناقشتها التي القضايا من قضية كل إن
عىل الرتكيز زاد فكلما املحلية؛ االختالفات عىل والحفاظ الدويل، االقتصاد يف املعامالت
االجتماعية الرتتيبات يف القومية االختالفات مساحة قلَّت العميق، االقتصادي التكامل

القومي. الصعيد عىل القرارات اتخاذ ديمقراطية مجال وصغر واالقتصادية،
يف املتأصلة االفرتاضات بالرضورة تتبنَّى ال العوملة من تحفًظا أكثر أشكال َة ثَمَّ
بازدهار سمح العوملة، عىل قيوًدا وضع حينما وودز بريتون فنظام العميق؛ التكامل
نتقبل أن وبمجرد بأحدهما. التضحية دون مًعا القومية والديمقراطيات العاملي االقتصاد
نتصور أن لنا األمام. نحو خطوة نخطَو أن الواقع يف يمكننا العوملة، عىل قيود فرض

القومية. الديمقراطيات عمل فعليٍّا «تعزز» عاملية قوانني
القوانني عىل قائم عاملي نظام وجود يف طبيعي تناقض يوجد ال الواقع، يف
وقد العملية. املمارسة يف أبًدا الكمال تبلغ ال والديمقراطية قومية. ديمقراطية مع
ماسيدو، وستيفن كيوهني، روبرت برينستون جامعة يف السياسة علم أساتذة أكَّد
املمارسات جودة تعزز قد الصياغة الجيدة الخارجية القوانني أن مورافيكسيك، وأندرو
إىل تهدف ال الديمقراطيات أن األساتذة هؤالء كتب وقد أيًضا. ورشعيتها الديمقراطية
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املشاركة عىل قيًدا الخارجية القوانني تشكِّل عندما وحتى الشعبية. املشاركة تعظيم مجرد
مستوى تحسني مثل تعويضية ديمقراطية منافع توفر قد فإنها القومي، الصعيد عىل
املمارسات تعزيز ويمكن األقليات. تمثيل وتضمن والتشيع، الشقاق عىل وتقيض التداول
عليها املصالح جماعات سيطرة دون تَُحول إجرائية ضمانات خالل من الديمقراطية
املداوالت. من جزءًا باعتبارها املناسبة والعلمية االقتصادية األدلة استخدام وتضمن
سيكون وتقييده «سيادي»، عمٌل ملزمة دولية التزامات عىل االتفاق أن ذلك إىل يضاف
تنظيمية لوكاالت الترشيعية صالحياته بعض تفويض من الكونجرس بمنع شبيًها

مستقلة.20
ذلك تفعل ال لكنها القومية، الديمقراطية تعزز قد الدولية االلتزامات أن صحيح
يف املعامالت تكاليف من الحد عىل وتركيزها — املفرطة العوملة فأجندة بالرضورة؛
لتحسني تسعى ال أنها سوى لسبب ال بالديمقراطية، تصطدم — الدويل االقتصاد
إىل للوصول تسعى التي واملالية التجارية للمصالح املناخ لتهيئة بل الديمقراطية، أداء
احتياجات تقدِّم رؤية نعتنق أن إال منا يتطلب ال واألمر منخفضة. بتكلفة األسواق
االجتماعية األهداف عىل االستثمار وبيوت الكبرية والبنوك الجنسيات املتعددة الرشكات
املقام يف التجارية االحتياجات تخدم األجندة هذه فإن ثَمَّ، ومن األخرى؛21 واالقتصادية

األول.
الحكم عوملة إما وبإمكاننا العيب. هذا عىل التغلب كيفية اختيار حرية لنا تَبْقى
كي واالستثمار التجارة اتفاقات يف النظر إعادة وإما األسواق، جانب إىل الديمقراطي
من واحدة كل وسأناقش القومي. الصعيد عىل القرارات اتخاذ ديمقراطية مساحة نوسع

التاليني. الفصلني يف االسرتاتيجيتني هاتني
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ممكنة؟ العاملية احلوكمة هل
هيمستحبة؟ وهل

األرض، وانبسطت املسافات، وزالت الحدود، اختفت فقد رونقها؛ القومية الدولة فقَدت
أشكال الداخلية السياسة محل وحلَّت رءوسنا. بمساقط مرتبطة هوياتنا تعد ولم
من تنتقل السلطة وأضحت القومية، الحدود تتجاوز التمثيل من مرونة وأكثر جديدة
السياسية والسلطة النظم، واضعي من قومية عرب شبكات إىل املحليني القوانني ُصناع
حكومية. غري دولية منظمات حول املنتظمني الناشطني من جديدة موجة إىل ل تتحوَّ
الجنسيات متعددة كبرية رشكات تتخذها االقتصادية حياتنا تشكِّل التي القرارات وباتت

هويتهم. نجهل دوليون وموظفون
حقبة فجر ببزوغ تبرش التي يماثلها، ما أو الترصيحات، هذه سمعنا مرة كم

تستنكرها؟ أو العاملية الحوكمة من جديدة
عاَمي األخرية األزمة خالل األحداث بها توالت التي الطريقة إىل انظر حال، أية عىل
حدث إىل املالية األزمة ل تحوُّ دون يَُحول كي العاملية البنوك أنقذ الذي من .٢٠٠٧-٢٠٠٨
الذي ومن الدولية؟ االئتمان أسواق لتهدئة الالزمة السيولة ضخ الذي ومن كارثية؟ أكثر
وغريها بطالة تعويضات قدم الذي ومن مايل؟ توسع خالل من العاملي االقتصاد حفز
القواعد يضع الذي ومن وظائفهم؟ فقدوا الذين للعمال األمان شبكات خدمات من
ومن الكبرية؟ للبنوك تقدَّم التي والسيولة املال، رأس وكفاية التعويض، بشأن الجديدة
وأثناءها األزمة قبل ارتُكبت التي اإلخفاقات كل عن اللوم من األسد نصيب يتحمل الذي

وبعدها؟
نعيش أننا نظن قد الوطنية. الحكومات إنها األسئلة: هذه لكل واحد جواب َة ثَمَّ
عاتق عىل تقع تزال ال املسئولية لكن جذريٍّا، تحوًال حوكمته العوملة حوَّلت عالم يف
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إال هي ما القومية الدولة تراجع بشأن املثارة والجلبة دولة. كل داخل السياسة ُصناع
— الدولية املنظمات من كبرية بتشكيلة حافًال العاملي اقتصادنا يكون قد جلبة. مجرد
عىل القرار ُصنع لكن — العاملية1 التجارة منظمة إىل اآلسيوي التنمية بنك من بدايًة
«الحوكمة ومصطلح القومية. الدول داخل قويٍّا رسوًخا راسًخا يزال ال ديمقراطي نحٍو
ال واملتنوع املعقد فعاملنا قريب؛ وقت أي يف رؤيته تتوقع ال لكن لطيف، وْقع له العاملية»
إال ذلك يفعل ال أنه عىل عالوًة — العاملية الحوكمة من الرقة بالغة بقرشة إال لنا يسمح

ا. جدٍّ وجيهة ألسباب

القومية الدول طغيان عىل التغلب (1)

الحوكمة فكرة يؤيدون من هم وحدهم الفاضلة باملدينة والحاملون املهووسون يعد لم
القانون وداريس والسياسة االجتماع وعلماء االقتصاديني من العديد انضم فقد العاملية؛
وبطبيعة القومية. الدولة شكل تتجاهل الحوكمة من جديدة أشكال عن للبحث والفالسفة
ويدركون القومية، للدولة حقيقي عاملي بشكل ينادون املحللني هؤالء من قليل الحال،
الحلول فإن لذا الخيال؛ يف إفراط عاملي وزراء مجلس أو عاملية ترشيعية هيئة وجود أن
املساءلة. وقابلية والتمثيل، السيايس، للتشارك جديدة مفاهيم عىل تعتمد يقرتحونها التي
األساسية الوظائف من كثري محاكاة من املبتكرة الحلول هذه تتمكن أن هو واألمل

العاملي. املستوى عىل لكن الدستورية، للديمقراطية
بممارسة دوليني تكنوقراط تفويض العاملية الحوكمة هذه أشكال أبسط تتصور
ما حل بها منوط مستقلة تنظيمية هيئات وجود عىل ينطوي وهذا الوطنية. السلطات
مستوى عىل تنسيق دون قرارات اتخاذ من تنشأ قد «فنية» مشكالت باألساس يُعترب
هذه بمثل مغرمون تحديًدا االقتصاديني أن نجد واضحة، ألسباب العاملي. االقتصاد
VoxEU.org األوروبية االقتصاد شبكة التمست عندما املثال، سبيل عىل الرتتيبات.
العاملي املايل النظام ضعف َمواطن عالج كيفية بشأن االقتصاد خرباء كبار من مشورًة
أكثر دولية قواعد فرض إىل املقرتحة الحلول غالبية اتجهت ،٢٠٠٨ عام أزمة أعقاب يف
دولية، إفالس محكمة وجود: يتضمن التكنوقراطية، أشكال من شكل يُنفذها رصامًة
وهلم دويل، أخري مالذ ومقرض املصارف، لتأسيس دويل ومرسوم عاملية، مالية ومنظمة
إدارة يف الدولية التجارة لشئون التجارة وزير مساعد جارتن، جيفري ظل وقد جرٍّا.2
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كني االقتصاديان واقرتح عاملي.3 مركزي بنك بإنشاء طويًال ينادي كلينتون، الرئيس
الدويل. املايل للتنظيم جهاز إنشاء راينهارت وكارمن روجوف

مجال يف شيئًا يفقهون ال اقتصاديني من ساذجة تأمالت املقرتحات هذه تبدو قد
يدعو فعندما مبارش؛ سيايس دافع عىل تقوم ما غالبًا األمر حقيقة يف لكنها السياسة،
بقدر سيايس فشل إصالح هدفهما يكون الدويل، املايل التنظيم إىل وراينهارت روجوف
الدافع يكون وربما بل الدول، عرب االقتصادية األزمات تداعيات النتشار عالج هو ما
عىل السيايس للتدخل حدٍّ وضع يف يأُمالن وهما االقتصادي. الدافع عىل ًما مقدَّ السيايس
ذلك يف كتبا وقد املحلية. القوانني إضعاف يف سبب أنه يعتقدان ألنهما القومي املستوى
واملوظفني الالزمة، اإلمكانات بكافة مؤهل الدويل، املايل للتنظيم جهاز وجود «إن يقوالن:
بالغ عامًال سيوفر — الفاشلني السياسيني من لرتاتبات وجود دون يعمل — املحرتفني
السياسية والنظرية املحيل.»4 املالية الخدمات قطاع نفوذ موازنة عىل يعمل الرضورة
عامليني تكنوقراط إىل التنظيمية السلطات تفويض أن إىل تذهب النهج هذا تدعم التي
العاملي املستوينَي عىل الحوكمة، ن تحسُّ إىل سيؤدي تأثري أي عن ومعزولني مستقلني

والقومي.
عن التخيلَ عون املرشِّ يقبل أن السلطات تفويض يتطلب الواقع، أرض عىل
ملطالب االستجابة عىل قدرتهم يُقلصوا وأن القوانني، وضع مجال يف صالحياتهم
عىل املتحدة الواليات ففي للغاية؛ محدودة حاالت يف إال عادًة يحدث ال كهذا أمٌر ناخبيهم.
عندما إال تنفيذية أجهزة إىل القوانني وضع الكونجرسصالحيات يفوِّض ال املثال، سبيل
محلُّ القضايا تكون وعندما الرئيس، لتفضيالت تماًما مماثلة السياسية تفضيالتها تكون
آلليات وخاضًعا جزئيٍّا التفويض يظل الحالة، هذه يف وحتى كبرية.5 بدرجة فنيًة النظر
سابقة رشوط ق تحقُّ من بد ال ثَمَّ، ومن «سيايس»؛ إجراء التفويض إن واضحة. مساءلة
مستداًما. ويصبح واسع نطاق عىل الوطنية فوق الهيئات تفويض ينترش كي أوًال عديدة
سيايس وتشاُرك مشرتكة، بقواعد ما، سياسية» عاملية «هيئة إنشاء إىل سنحتاج أننا أعتقد

العاملية. الساحة عىل للتطبيق ترقى للمساءلة جديدة وآليات قومي، عرب
لكن السابقة، الرشوط لهذه كبريًا اهتماًما يعريون ال االقتصاد خرباء أن صحيح
جديدًة نماذَج َة ثَمَّ أن عىل أماراٍت بينهم من العديد ويرى يفعلون. العلماء من غريهم
الباحثة — سلوتر ماري آن ركزت وقد بالفعل. الظهور يف آخذة العاملية الحوكمة من
باملنظمني الحافلة القومية عرب الشبكات عىل — برينستون بجامعة الدولية العالقات يف
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أنها من الرغم عىل الحوكمة مهام تؤدَي أن الشبكات هذه تستطيع عني. واملرشِّ والقضاة
وتقول رسمية. مؤسسة إىل ل تتحوَّ ولم دولية، حكومية منظمات باعتبارها تُنشأ لم
التأييد لحشد مجاًال وتدع الرسمية، الحوكمة آليات نطاق توسع الشبكات هذه إن سلوتر
أن وتستطيع العاملية، املعايري وضع يف وتساهم القومية، الحدود عرب املعلومات وتبادل
قدرتها تؤهلها ال التي الدول يف الدولية واالتفاقات املعايري تطبيق عىل القدرة توفر

بذلك.6 للقيام املحلية
الشبكات هذه فيه حققت الذي امليدان بالفعل هي املالية األسواق حوكمة أن شك ال
سبيل عىل التوضيحية. أمثلتها بأفضل سلوتر منه تتزود الذي واملنهل لها، تقدُّم أقىص
املالية األسواق تنظيم عن املسئولني تجمع املالية» األوراق لهيئات الدولية «املنظمة املثال،
مع نفسه اليشء تفعل املرصفية» للرقابة بازل و«لجنة عاملية. مبادئ وتضع العالم يف
محدودة سكرتارية الشبكات هذه من كلٍّ لدى املرصيف. املجال تنظيم عن املسئولني
من مؤكًدا نفوذًا تمارس فإنها ذلك ومع إنفاذ، سلطة تملك وال ُوجدت) إن (هذا العدد
من األقل عىل بذلك، قيامها ورشعية املعايري وضع يف بها تتمتع التي السلطات خالل
بها يُستشهد مرجعيات إىل الشبكات هذه رؤى تتحوَّل ما وغالبًا املنظمني. نظر وجهة
يف لكنها القومية، الدول عن كامًال بديًال الشبكات هذه تكون ال قد املحلية. املناقشات يف

العالم. يف السياسة صناع من عدًدا تضم دوليٍّا متضافرة شبكات تشكل األمر نهاية
والتكنوقراط للمنظمني الضيق التجمع حدود تتجاوز أن يجب العاملية الحوكمة لكن
لتشمل الضيقة الفنية املجاالت تتجاوز أن الشبكات لهذه يمكن هل رشعيتها. تحقق لكي
بجامعة الباحث راجي، جون السؤال هذا عن ِبنعم يجيب أرحب؟ اجتماعية أغراًضا
يسلِّم إذ وودز؛ بريتون نظام لوصف الضمنية» «الليربالية مصطلح صكَّ الذي هارفرد
عىل يعتمد الذي للحكم التقليدي النموذج قوضت القومية عرب الشبكات بأن راجي
االجتماعية املسئولية عىل الرتكيز من مزيد إىل بحاجة أننا ويرى فحسب. القومية الدول
نسخة تستطيع إذ هذا؛ التوازن اختالل إزالة من نتمكَّن كي العاملي املستوى عىل املشرتكة
إىل فقط الدولة داخل املتمركزة التعددية نطاق تتجاوز أن الضمنية الليربالية من محدثة
التي العاملي االجتماعي التنظيم يف املمكنة املساهمات كافة بهمة تحتضن أرحب «تعددية
أن تستطيع الفاعلة الجهات فهذه املشرتكة.» الفاعلة والجهات املدني املجتمع من تُقدَّم
والصحة، العمل، وممارسات اإلنسان، حقوق مجاالت يف — جديدة عاملية قواعد تقدم
الرشكات تنفذها التي العمليات يف تدرجها ثم — البيئي واإلرشاف الفساد، ومكافحة
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هو ذلك عىل األمثلة أبرز أحد ولعل الوطنية. الحكومات سياسات ويف الكبرية الدولية
يف البرشية/اإليدز املناعة نقص مرض عالج لربامج الجنسيات املتعددة الرشكات تمويل

الفقرية. الدول
هذه صياغته، يف كبري دور لراجي كان الذي املتحدة، لألمم العاملي» «االتفاق يجسد
أهداف لتحقيق وسائل إىل الدولية الرشكات تحويل إىل االتفاق هذا يهدف إذ األجندة؛
فيها تعمل التي املحلية املجتمعات إفادة شأنه من كهذا ل وتحوُّ واقتصادية. اجتماعية
فتحسني إضافية؛ مزايا لذلك سيكون راجي، يوضح كما لكن، وفروعها. الرشكات هذه
ُخطاها. اتباع عىل غريها أصغر رشكات سيشجع كبرية لرشكات والبيئي االجتماعي األداء
بني محموًما تنافًسا تخلق الدولية املنافسة أن من الشائع القلق حدة من سيخفف وهذا
االجتماعي االندماج حساب عىل البيئية واملعايري العمل بمعايري االنحطاط عىل الرشكات
صعوبًة الدولُة تواجه التي املهام بعض الخاص القطاع ل بتحمُّ وسيسمح الداخل، يف
األمر — البيئة وحماية العامة الصحة مجاَيل يف مثًال — وتنفيذها تمويلها يف متزايدة

الوطنية.7 والحكومات الدولية األسواق بني الفجوة سيُضيق الذي
أو التفويض، شكل — العاملية الحوكمة من جديدة أشكاًال تؤيد التي الحجج لكن
أن يفرتض من مثل: مقلقة أسئلة تثري — للرشكات االجتماعية املسئولية أو الشبكة،
أو املنظمني، من العاملية التجمعات هذه خوَّل الذي ومن املساءلة؟ بمهمة إليه يُعهد
يمنحها الذي من مهامها؟ بأداء الكبرية الرشكات أو الحكومية، غري الدولية املنظمات
اتصاًال أقل هم َمن ومصالح أصوات تلقى أن يضمن الذي ما ويراقبها؟ سلطاتها
العاملية» «الحوكمة ضعف َمواطن أخطر أن أرى ُمصغية؟ آذانًا أيًضا العاملية بالشبكة
املصدر الناخبون يشكِّل القومية، الدولة حالة يف املساءلة. قابلية عالقات غموض هو
ال كنت فإذا للمساءلة، املثىل الوسيلة االنتخابات وتشكِّل السيايس للتفويض الرئييس
التالية. االنتخابات يف لك يصوِّتوا فلن وتطلعاتهم، االنتخابية دائرتك أفراد توقعات تلبِّي
بحاجة فإننا لذا للغاية؛ املنال بعيد مفهوم النوع هذا من عاملية انتخابية مساءلة ووجود

مختلفة.8 آليات إىل
ساقها التي هي للمساءلة بديل «عاملي» مفهوم وجود تؤيد حجة أفضل ولعل
هذان يبدأ سابل. وتشارلز كوهني جوشوا هما املتميزين، السياسيني الباحثني من اثنان
معها تصلح ال حلها إىل العاملية الحوكمة تهدف التي املشكالت إن بقولهما الباحثان
مصالح ذات انتخابية دائرة تمنح التقليدي، النموذج ففي املساءلة؛ عن التقليدية املفاهيم
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التنظيم لكن املصالح. تلك لتحقيق عنها نيابة يترصف بأن ملمثلها السلطة واضحة
تتطور لظروف وخاضعة للغاية، فنية تكون ما غالبًا جديدة، تحديات يشكِّل العاملي
التي املشكالت عن غامضة فكرته تكون ما عادًة العاملي و«الجمهور» رسيًعا. تطوًرا

حلها. كيفية وعن حلها يتعني
عىل املنظمة الدولية الهيئة قدرة عىل كليٍّا معتمدة املساءلة تكون الظروف، هذه يف
يف «يُبَت وسابل: كوهني كتب خطوات. من تتخذه أن اختارت ما يربر وجيه» «سبب تقديم
ممارسة مجرد طريق] [عن ال املشكالت، لعالج طريقة أفضل مناقشة طريق عن املسائل
املصالح.»9 أساس عىل السلطة موقع من التفاوض أو املصالح، عن التعبري أو السلطة،
القيم تتعارض عندما وحتى «تكنوقراطية». ستكون الحلول أن هنا افرتاض يوجد وال
التفسريات القومية عرب التباحث عملية تَولِّد أن يف األمل يبقى الخالف، ويسود واملصالح
عىل القوانني وْضع يكون وبذلك بمنطقيتها؛ اإلقرار األغلبية، أو الجميع، يستطيع التي
القوانني وراء الكامنة التربيرات يجعل الذي الحد إىل للمساءلة قابًال العاملي املستوى

القوانني. هذه عليهم ستطبق الذين حتى تقنع
املمارسات يف لالختالف األقل، عىل املبدأ حيث من متسًعا، وسابل كوهني نظام يرتك
وُصناع فالدول العاملي؛ والتنسيق للتعاون شامل إطار داخل القومية الدول عرب املؤسسية
أن يستطيعون داموا ما وتنفيذها الحلول مختِلف تجربة يف الحرية مطلق لديهم سياستها
الحلول؛ تلك إىل توصلهم يربر ما — أخرى دول يف السياسات ُصناع — ألقرانهم يقدموا
وقابلة مشابهة خيارات سياق يف ويضعوها املأل عىل خياراتهم يربروا أن عليهم يتعنيَّ إذ
لن اآلليات هذه كانت إذا عما املشككني أحد يتساءل قد لكن آخرون. اقرتحها للمقارنة
التجاري العمل ممارسة سيواصلون السياسات ُصناع ألن النفاق؛ انتشار إىل عكسيٍّا تؤدَي
أرقى. ومصطلحات بعبارات يفعلونه ما سيربرون نفسه الوقت ويف املعتاد، النحو عىل

املجتمع تنمية التداولية العمليات هذه تغذَي أن وسابل كوهني يأمل النهاية، يف
باعتبار جديدة هوية تتشارك أن متفرقة شعوب فيه «تستطيع الذي العاملي، السيايس
سيعمل كيف نرى أن الصعب من لكن منظم.»10 عاملي جمهور يف عضًوا منها كلٍّ
السياسية. الهويات يف التحول هذا مثل حدوث عدم حال العاملية الحوكمة عن مفهومهما

عامليون. مواطنون بأنهم يشعرون أفراًدا تتطلب العاملية الحوكمة أن القول خالصة
األخالق علم أستاذ — سنجر بيرت كتب وقد الوضع. هذا عن ا جدٍّ بعيدين نكون ال قد
للعوملة، نتيجًة جديدة عاملية أخالقيات تطور عن كتبه فيما — برينستون بجامعة
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يجعلنا قد فهذا عامليٍّا، جمهوًرا خلقت قد االتصاالت مجال يف الثورة كانت … «إذا فقال:
إنه سني أمارتيا والفيلسوف االقتصادي وقال أجمع.»11 للعالم سلوكنا تربير إىل نحتاج
دينية أو عرقية — تتغري ال واحدة بهوية مرتبط منا كالٍّ بأن نعتقد أن تماًما خاطئ َألمر
ووظيفته وجنسه مهنته عىل تعتمد متعددة، هويات شخص فلكل بها. ُولد — وطنية أو
وهلمَّ يشجعها، التي الرياضية والفرق واهتماماته، وهواياته السياسية، وميوله وطبقته
الذي الوزن اختيار يف أحرار فنحن بعض؛ عىل بعضها تطغى ال الهويات هذه جرٍّا.12
بتكوين لنا يسمح ما القومية؛ الحدود تتجاوز الهويات من وكثري منها. لكلٍّ نمنحه
املرونة هذه النطاق. واسع جغرايف مًدى عرب «مصالحنا» وبتحديد دولية ارتباطات

بحق. عاملي سيايس مجتمع إلنشاء املبدأ، حيث من مجاًال، تخلقان والتعددية
يقول عاملي. حكم وجود إمكانية حول األفكار هذه يف الجاذبية من كبري قدر هناك
الدول بني السيايس االنفصال بأن االعتقاد يف األفكار طغيان من يشء «هناك سني:
ليس االنفصال هذا بأن االعتقاد ويف رضوري؛ بآخر، أو بشكل األول)، املقام يف (القومية
األخالق إىل بالنسبة أساسية أهمية ذو إنه بل به، االهتمام من بد ال مفيًدا قيًدا فقط
إعادة يشهدان ظالَّ السيايس واملجتمع السياسية الهوية لكن السياسية.»13 والفلسفة
ارتباطات تحوَّلت فقد فأكثر؛ أكثر توسعت أسس عىل الوقت مرور مع باستمرار تعريف
أال القومية. بالدول ذلك بعد ثم املدن بالدول ارتباطات إىل ومحلية َقبَلية من اإلنسان

عاملي؟ مجتمع نشوء التايل ل التحوُّ يكون أن ينبغي
من الناشئة األشكال هذه ستستطيع مًدى أي إىل وسنرى برهان. خري التجربة
هذا يف به نبدأ ما خري لعل ستدعم؟ العوملة من قدر وأي تستمر أن العاملية الحوكمة
أكثر القومي عرب الحكم طريق عىل طويًال شوًطا قطع الذي األوروبي، االتحاُد الصدِد

القومية. الدول من آخر ع تجمُّ أي من

القاعدة يخترب الذي االستثناء األوروبي: االتحاد (2)

التداول، خالل من العاملية الحوكمة حول أفكارهما ران يطوِّ وسابل كوهني كان بينما
األوروبية فالتجربة األوروبي. االتحاد إنه باالعتبار؛ جدير ملموس مثال خلدهما يف كان

نفسه. الوقت يف قصورها وَمواطن األفكار هذه إمكانات تبنيِّ
من فما بينها. فيما االقتصادي التكامل من استثنائيٍّا مستًوى األوروبية الدول بلغت
املفرطة، العوملة أو العميق التكامل صعيد عىل أفضل تقاربًا حقق اإلطالق عىل آخر مكان
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براعة تكمن املوحدة األوروبية السوق ووراء اإلقليمي. املستوى عىل التكامل هذا كان وإن
أعضاء نبذ فقد القوانني؛ وتنسيق املعامالت تكاليف إزالة عىل تعكف هائلة مؤسسية
العاملة. واأليدي األموال ورءوس السلع حركة عىل املفروضة الحواجز األوروبي االتحاد
عامة قوانني نت تضمَّ وأكثر صفحة ألف مائة عىل وقعوا أنهم ذلك، من أكثر هو ما لكن
املستهلك حماية إىل السياسة علم من يشء كل تنظم — األوروبي االتحاد مستوى عىل
إنفاذ يف تجتهد أوروبية عدل محكمة أيًضا وأَنشئوا املشرتكة. واآلمال املعايري وأرست —
تقرتح كي األوروبية» «املفوضية يف تمثَّلت إدارية ذراًعا وأوجدوا الالئحة. هذه قوانني
واملنافسة، والزراعة، الخارجية، التجارة مجال يف مشرتكة سياسات وتنفذ جديدة قوانني
لتوفري الربامج من عدًدا سوا وأسَّ األخرى. املجاالت من والعديد اإلقليمية، واملساعدات
اعتمد وقد االقتصادي. التقارب ولتعزيز االتحاد، من املتخلفة للمناطق املالية املساعدات
لسياسة وخضعوا (اليورو) املوحدة األوروبية العملة االتحاد أعضاء من عضًوا عرش ستة
األوروبي االتحاد أن هذا كل إىل يضاف األوروبي. املركزي البنك يديرها مشرتكة نقدية

هنا. لذكرها املجال يتسع ال التي املتخصصة الوكاالت من ا جدٍّ كبري عدد لديه
التطور؛ من ذاته القدر عىل ليست األوروبي لالتحاد الديمقراطية املؤسسات لكن
للكالم منرب مجرد األحيان أغلب يف يعمل مباًرشا انتخابًا املنتخب األوروبي فالربملان
«مجلس عاتق عىل تقع الحقيقية والسلطة اإلرشاف. أو الترشيعية للمبادرة مصدًرا ال
ظلت لقد الوطنية. الحكومات من الوزراء من مجموعة عن عبارة وهو الوزراء»،
طاملا شائًكا سؤاًال عليهما والحفاظ مساءلة وقابلية ديمقراطية رشعية تأسيس كيفية
االتحاد مؤسسات يلومون اليمني من نقاد َة ثَمَّ الوطنية. فوق األوروبية املنظومة أرَّق
من تعاني أنها من يتذمرون اليسار من آخرون نقاد َة وثَمَّ نطاقها، المتداد األوروبي

ديمقراطي». «قصور
التحتية البنية لتعزيز األخرية السنوات يف كبرية جهوًدا األوروبيون الزعماء بذل وقد
باءت إذ ا؛ شاقٍّ وعًرا كان الهدف ذلك إىل الطريق لكن األوروبي، لالتحاد «السياسية»
بالرفض قابله أن بعد د موحَّ أوروبي» «دستور عىل للتصديق طموحة محاولة بالفشل
لشبونة» «معاهدة الفشل هذا أعقاب يف ظهرت .٢٠٠٥ عام وهولندا فرنسا يف املصوتون
وبولندا املتحدة اململكة ضمنت أن بعد لكن ،٢٠٠٩ ديسمرب يف التنفيذ حيز دخلت التي
املعاهدة هذه فيها. الواردة الرشوط بعض من تُستثنى أن التشيك وجمهورية وأيرلندا
وتجعل األوروبي، للربملان أكرب سلطة وتمنح الوزراء»، «مجلس يف التصويت قواعد تُصلح
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هو جديًدا تنفيذيٍّا منصبًا وتؤسس قانونًا، ملزًما اإلنسان لحقوق األوروبي االتحاد ميثاق
األوروبي». املجلس «رئيس منصب

كبرية اختالفات هناك تزال ال أنه وغريها بريطانيا أرادتها التي االستثناءات تبنيِّ
فربيطانيا حقيقي؛ سيايس اتحاد إىل أوروبا ل تحوُّ يف الرغبة حول األعضاء الدول بني
االتحاد قواعد طغيان ضد القانوني ونظامها دستورها استقاللية عن بحماس تذود
مثل املجاالت، من العديد يف ممارساتها تجعل أن تحاول لم وهي مؤسساته، أو األوروبي
بريطانيا يهم فما اآلخرين. األعضاء ممارسات تحاكي النقدية، والسياسة املايل النظام
بناء من املتحفظ وموقفها األول. املقام يف االقتصادي الجانب هو األوروبية الوحدة بشأن
أهداف من وأملانيا فرنسا إليه ترمي ما مع ا حادٍّ تناقًضا يتناقض أوروبية مؤسسات

األحيان. بعض يف طموًحا أكثر تكون فيدرالية
لالتحاد الدستوري البناء بشأن النطاق الواسعة النقاشات هذه أهمية من وبالرغم
رسمية وغري متطورة مجموعة خالل من الحقيقي املنظمة عمل من كثري ذ يُنفَّ األوروبي،
األعضاء الدول تتخذ التجريبي». «الحكم عليها سابل تشارلز يُطِلق التي املمارسات من
يتعني التي األهداف بشأن القرارات املستوى الرفيعة األوروبي االتحاد ومؤسسات
االجتماعي»، «اإلدماج هدف مثل محددة وغري طموحة األهداف هذه تكون قد إنجازها.
التنظيمية الوكاالت وتُمنح للطاقة». موحدة «شبكة إنشاء هدف مثل ومحددة ضيقة أو
ذلك مقابل يف لكن مناسبة، تراها التي بالطرق األهداف هذه تحقيق حرية الوطنية
تختلف جهات أمام نتائج من حققته وما خطوات من اتخذته ما تعرض أن عليها يتعني
معلنة. تنسيق نظم إىل منظمني، مجالس إىل مشرتكة، وكاالت إىل اجتماعات، من أسماؤها
كل داخل للمنظمني ذلك يتيح أقرانهم أمام حققوه ما املسئولون يستعرض وحينما
وبمرور ذلك. إىل حاجة رأَْوا إذا ينقحوه وبأن اآلخرين بنُُهج نهجهم يقارنوا أن بلد
املداوالت هذه من تُكتسب التي املعرفة ضوء يف وتغيريها األهداف تحديث يجري الوقت،

والنقاشات.14
عرب توافق بناء يف ويسهم عامة، أوروبية معايري وضع يف التجريبي الحكم يساعد
الكامل، التجانس إىل بالرضورة ذلك يؤدي ال قد املشرتكة. النُّهج بشأن اآلراء يف قومي
التفاهم من سياق داخل الخالف يكون خالفات، تشهد تزال ال التي املجاالت يف لكن
الذي والرشط للنزاع. مصدر إىل تحوُّله احتمالية تقل بحيث املساءلة، وقابلية املتبادل
الدول بني االختالفات احتواء ل يسهِّ الوطنية املمارسات يربر ما تقديم برضورة يقيض

األعضاء.

229



العوملة معضلة

لالنسجام نموذج لكنهم املتباينة، الدول من كحفنة األوروبي االتحاد أعضاء يبدو قد
والعرشون السبع الدول فهذه العاملي؛ االقتصاد تشكِّل التي الدول بمجمل قورنوا ما إذا
مستويات بني قارنَّا وإذا وتاريخية. ودينية وثقافية جغرافية بمشرتكات مًعا مرتبطة
دول داخل مستوياته وبني العالم أنحاء جميع يف مختلفة دولة ١٩٠ نحو يف الدخل
أن فسنجد — كبريًا ارتفاًعا الفرد دخل يرتفع حيث لوكسمبورج؛ باستثناء — أوروبا
أكثرها يف يفوقه ال (٢٠٠٨ عام تقديرات حسب (أيرلندا ثراءً أكثرها يف الفرد دخل
شعور يحركهم األوروبي االتحاد أعضاء إن فقط. مرات ٣٫٣ بمقدار إال (بلغاريا) فقًرا
فالوحدة االقتصادي؛ التكامل مجرد يتجاوز ما إىل يمتد الذي االسرتاتيجي بالهدف قوي

اقتصاديٍّا. منه أكثر سياسيٍّا هدًفا تشكِّل األمر حقيقة يف األوروبية
لالتحاد املؤسيس التطور سار فقد النسبية، املزايا هذه كل وجود من الرغم عىل
عن يعربِّ ما خري األعضاء. الدول بني كبرية اختالفات هناك تزال وال ببطء، األوروبي
جهة من ُجدًدا أعضاءً ليضم وتوسيعه جهة من االتحاد تعميق بني امللحوظ التوتُر ذلك
فرنسا معارضة كانت تركيا. انضمام بشأن طويًال احتدم الذي الجدل مثًال خذ أخرى.
ودينية، ثقافية أسباب من جزئيٍّا مستمدة األوروبي االتحاد إىل تركيا دخول وأملانيا
املعتقدات به تتسم ما يكون أن من الخوف من يأتي املعارضة من كبريًا جزءًا لكن
األوروبي. السيايس التكامل أمام عائًقا كبري؛ اختالف من الرتكية السياسية واملؤسسات
الفرنسية الطموحات من يحدَّ أن شأنه من يشء بأي ترحب بريطانيا نرى املقابل، يف
عضوية تركيا منح تدعم السبب ولهذا «سياسيٍّا»؛ موحدة أوروبا إىل املتطلعة واألملانية
عدد بزيادة صعوبة يزداد السيايس أوروبا تكامل تعميق أن يدركون الجميع إن نهائية.

تكوينه. يف التنوع وزيادة األوروبي االتحاد أعضاء
فكما . ككلٍّ العاملي االقتصاد يواجهها التي املعضلة عن تختلف ال أوروبا ومعضلة
عرب حوكمة بنية إقامة العميق االقتصادي التكامل يتطلب السابقة، الفصول يف رأينا
السياسية املصاعب األوروبي االتحاد يجابه أن إما األمر، نهاية ويف لتدعمه. شاملة قومية
من نجاح فرصة إن محدودية. أكثر اقتصاديٍّا اتحاًدا يكون بأن يرىض أن وإما للوحدة
أكرب بحق؛ املوحدة األوروبية السوق هدف تحقيق يف سياسيٍّا أوروبا توحيد عىل يعملون
دعاة لكن االقتصادي. الصعيد عىل املداوالت تقترص أن يريدون من نجاح فرصة من
سواءٌ حادة، معارضة ويواجهون بعد، لصالحهم الجدل يحسموا لم السياسية الوحدة
الرأي. يف معهم املختلفني السياسيني الزعماء من غريهم من أو الوطن داخل ناخبيهم من
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أكثر أنها صحيح هدفها، نحو الطريق منتصف سوى أوروبا تقطع لم ثَمَّ ومن
أمامها يزال ال لكن العالم، يف أخرى منطقة أي من االقتصادي الصعيد عىل تكامًال
اقتصادي اتحاد إىل ل التحوُّ عىل قادرة وهي الحوكمة. بنية صعيد عىل العمل من الكثري
ضغوًطا، األوروبية االقتصادات تواجه فحينما بعد. الهدف هذا تبلغ لم لكنها حقيقي،

ساحقة. غلبة الوطنية األفعال ردود تغلب
بعدها؛ وما ٢٠٠٨ عام أزمة خالل أوروبا يف واضحًة الحوكمة ثغرات ظهرت
لم االنهيار، يف — وطنية تنظيمية جهات عليها تُرشف التي — أوروبا بنوك بدأت فحينما
عمليات وكانت األوروبي. االتحاد يف األعضاء الدول حكومات بني تنسيق أي هناك يكن
وبطرق غريها، عن مستقل بشكل حكومة كل تُجريها الرشكات من وغريها البنوك إنقاذ
تنسيق أي هناك يكن ولم األوروبي. االتحاد يف آخرين بأعضاء ترض كانت ما غالبًا
األزمة آثار انتشار أن من الرغم عىل املايل، التحفيز وبرامج اإلنعاش خطط يف أيًضا
األملانية الرشكات كانت بحيث متشابَكني واألملاني الفرنيس االقتصادان (كان واضًحا كان
تقريبًا). منه الفرنسية الرشكات استفادة قدر بنفس فرنيس مايل حافز أي من تستفيد
ديسمرب يف املالية للرقابة «مشرتك» إطار وضع عىل أخريًا األوروبيون القادة وافق وعندما
«املسئولية أن عىل أكَّد بأن االتفاق طبيعة محدودية الربيطاني املالية وزير أبرز ،٢٠٠٩

الوطنية».15 التنظيمية الجهات عاتق عىل ستقع
الدعم عىل يعتمدوا أن سوى ترضًرا واألشد فقًرا األكثر االتحاد أعضاء أمام يكن لم
صندوق إىل اللجوء إىل واليونان واملجر التفيا واضُطرت بروكسل. تقدمه الذي الضنني
قروض عىل للحصول رشًطا ذلك باعتبار املالية، املساعدة عىل للحصول الدويل النقد
أن لو الحال ستكون كيف (تصور األوروبي.16 االتحاد يف ثراءً األكثر الحكومات من
يُسمح كي الدويل النقد صندوق ملراقبة تخضع أن كاليفورنيا والية من طلبت واشنطن
مشكالت تصارع أخرى دول تُركت الفيدرالية.) اإلنعاش صناديق من باالستفادة لها
عواقب أسوأ البلدان هذان عانى الواقع، يف أمورها. لتتدبر والربتغال) (إسبانيا اقتصادية
بهدف العملة قيمة تخفيض إىل لجوئهما دون االقتصادي االتحاد حال فقد األمرين؛
دون سيايس اتحاد وجود عدم حال حني يف التنافسية، لقدرتهما عاجلة دفعة توفري

أوروبا. دول بقية من يُذكر دعًما تلقيهما
هذا لكن حساباتنا، من األوروبي االتحاد نُسقط أن السهل من هذا كل ضوء يف
البلدان استعداد يف فرًقا بالفعل أحدثت االتحاد فعضوية القسوة؛ بالغ حكًما سيكون
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من صغرية دولة وهي التفيا، مثًال خذ املفرطة. العوملة لقواعد وفًقا للعيش الصغرية
عانتها التي لتلك مماثلة اقتصادية صعوبات تعاني نفسها وجدت التي البلطيق، دول
األوروبي االتحاد إىل انضمامها منذ رسيًعا نموٍّا تنمو التفيا ظلت مىض. عقٍد قبل األرجنتني
وبفضل األوروبية البنوك من القروض من كبرية مبالغ عىل حصولها بفضل ،٢٠٠٤ عام
الحساب يف ضخًما عجًزا ٢٠٠٧ عام بحلول فسجلت محلية؛ عقارية فقاعة حدوث
وكما اإلجمايل. املحيل الناتج من ٪١٢٥ بنسبة الخارجي الدين ويف ٪٢٠ بنسبة الجاري
رأس تدفقات يف والرتاجع العاملية االقتصادية األزمة عقب التفيا اقتصاد صار متوقع، هو
معدل ارتفع والعقارات، اإلقراض أسعار انهيار فمع لها؛ يُرثى حالة يف ٢٠٠٨ عام املال
يناير ويف .٢٠٠٩ عام ٪١٨ بنسبة اإلجمايل املحيل الناتج وانخفض ٪٢٠ إىل البطالة

السوفييتي. االتحاد انهيار منذ شغب أعمال أسوأ البالد شهدت ،٢٠٠٩
شأنها األموال، رءوس تدفق وحرية الرصف سعر بثبات تمتعت قد التفيا كانت
ما عكس عىل لكن .٢٠٠٥ عام منذ باليورو مرتبطة عملتها وكانت األرجنتني، شأن
العملة قيمة يخفضوا أن دون الصمود من التفيا سياسيو تمكَّن األرجنتني، يف حدث
لقواعد رصيًحا انتهاًكا سيُعد كان األخري (اإلجراء املال رأس عىل قيوًدا يفرضوا أن ودون
بدأ قد التفيا اقتصاد أن لو كما األمر بدا ،٢٠١٠ عام أوائل بحلول األوروبي). االتحاد
حجًما أكرب سيايس ع تجمُّ يف عضويتها أن األرجنتني وبني بينها الفارق كان يستقر.17
مرت كانت لو عما يختلف نحٍو عىل والفوائد التكاليف بني التوازن يف تغريًا أحدثت
للعديد األوروبي االتحاد داخل العمالة حركة حرية حق أتاح فقد وحدها؛ األزمة بهذه
يعاني اقتصاد ألي أمان صمام بمنزلة األمر وهذا منها، يهاجروا أن التفيا عمال من
أن ذلك، من األهم التفيا. يف فروعها بدعم األوروبية البنوك بروكسل وأقنعت الضغط.
منطقة إىل االنضمام عهم وتوقُّ محلية عملة اليورو اعتماَد التفيا يف السياسة ُصناع ب ترقُّ
شأنها من — العملة قيمة تخفيض مثل — خيارات أي استبعاد عىل أجربهم اليورو؛
التي األجل القصرية االقتصادية التكاليف أن من الرغم عىل الهدف، هذا تحقق تهدد أن

للغاية. باهظة كانت البالد تكبدتها
اعتبارها ينبغي األوىل، مراحلها خالل أوروبا واجهتها التي املشكالت لكل نظًرا
أما املؤسسات. بناء طريق عىل أحرزته الذي التقدم إىل بالنظر كبريًا نجاًحا حققت
فاالتحاد تحذيرية؛ قصة يشكِّل أوروبا اتحاد يزال فال العالم، دول بقية إىل بالنسبة
تكفي بدرجة قوي سيايس اتحاد أي تحقيق يتضمنها التي الصعوبات يوضح األوروبي
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التفكري. املتماثلة البلدان من نسبيٍّا صغري عدد بني حتى عميق، اقتصادي تكامل لدعم
فاالتحاد القاعدة؛ يخترب الذي االستثناء األوروبية التجربة اعتبار يمكن تقدير، أحسن عىل
أيًضا تجربته لكن عميل، خيار القومية عرب الديمقراطية الحوكمة أن يثبت األوروبي
وعىل القبيل. هذا من لحوكمٍة الالزمة العديدة املتطلبات عن الوضوح بمنتهى تكشف
يأخذ أن ككلٍّ العاملي االقتصاد يسلكه كي جيد طريق العاملية الحوكمة أن يرى من كل

أوروبا. تجربة اعتباره يف

مشكالتنا؟ حل العاملية الحوكمة تستطيع هل (3)

التي اآلليات ستضع كيف ونتساءل: الشك قرينة العاملية الحوكمة دعاة نمنح دعونا
املفرطة؟ العوملة تولدها التي للتوترات ا حدٍّ يقرتحونها

التالية: الثالثة التحديات مع نتعامل أن لنا ينبغي كيف الحظ

غري مستويات عىل تحتوي املتحدة الواليات إىل الصينية اللعب صادرات أن ظهر (١)
الرصاص. عنرص من آمنة

العديد ألن العالم دول بقية إىل املتحدة الواليات من العقاري الرهن أزمة تنترش (٢)
أنها تبنيَّ أجنبية بلدان يف وتُتداول األمريكية البنوك تصدرها التي املالية األوراق من

«مسمومة».
إىل إندونيسيا من تُصدَّر التي السلع بعض تصنيع يف األطفال عمالة تُستغل (٣)

وأوروبا. املتحدة الواليات

للبلد مشكالت تسبب أصوًال أو خدمة أو سلعة يصدِّر بلد َة ثَمَّ الثالث، الحاالت يف
األطفال صحة عىل خطًرا تشكِّل بالرصاص امللوثة الصينية اللعب فصادرات املستوِرد؛
بقيمتها مسعرة غري بأصول املدعومة األمريكية العقارية الرهون وصادرات األمريكيني،
يف يعمل التي إندونيسيا وصادرات العالم، دول بقية يف املايل االستقرار تهدد الحقيقية
ال الغربية. وأوروبا املتحدة الواليات يف وقيَمه العمل معايري تهدد أطفال عمال تصنيعها
بحاجة نحن لذلك التحديات؛ هذه ملجابهة واضحة حلوًال السائدة الدولية القواعد تقدم
وحدها؟ األسواق طريق عن نعالجها أن نستطيع فهل لها. عالٍج يف بأنفسنا نفكر أن إىل
القواعد هذه تكون أن ينبغي فهل كذلك، األمر كان وإذا محددة؟ قواعد إىل نحتاج هل
الثالث؟ املناطق هذه عرب األسئلة هذه إجابات تختلف أن املمكن من هل عاملية؟ أم وطنية
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موقع يف منها كالٍّ أن من الرغم عىل الثالث املشكالت هذه بني التشابه الحظ
متعلق املعايري، حول خالف صميمها يف يكمن إذ العاملي؛ االقتصاد من تماًما مختلف
تتضمن الثالث الحاالت األطفال. وعمالة املالية، األوراق وتسعري الرصاص، مادة بمحتوى
تكون فقد واملستوِرد. املصدِّر البلدين ِقبل من املنشودة) (أو املطبقة املعايري يف اختالفات
الدول أسواق يف تنافسية بميزة تتمتع ثَمَّ ومن جودة أقل معايري تطبق املصدرة الدول
الذي املعياَر كثب عن يراقبوا أن يملكون ال املستورد البلد يف املشرتين لكن املستوردة.
أن عليه السهل من ليس واملستهلك يشرتونها. التي الخدمة أو السلعة إنتاج عند ُطبق
ُصنعت أنها أو الرصاص مادة يحوي بطالء مطلية مستوردة لعبة كانت إذا ما يميز
أن القرض مقدم يستطيع ال كما استغاللية، ظروف ظل يف األطفال عمالة باستخدام
حال يف املفرتض من مجمعة. أصول من به يحتفظ فيما املخاطرة مالمح تماًما يحدد
الخدمة أو السلعة املستوردين رشاء احتمال يقل أن األخرى املؤثرة العوامل كل ثبتت
عمالة باستخدام مصنوعة أو الرصاص، مادة يحوي بطالء مطلية كانت إذا املرغوبة

ماليٍّا. خرابًا تُحدث ألن عرضة أو األطفال،
فيما األرجح عىل يختلف منا فكلٌّ متباينة؛ املستهلكني تفضيالت نفسه، الوقت يف
كانخفاض أخرى، مزايا عىل املقابل يف يحصل كان إذا باملعايري بالتمسك اهتمام من يوليه
تي مقابل دوالران قدره إضافيٍّا مبلًغا تدفع ألن استعداد عىل تكون فقد مثًال؛ السعر
أرغب ال قد بينما األطفال، عمالة استخدام دون من ُصنع أنه يفيد ما يحمل شريت
من ليشء وتتعرض تتنازل ألن ا مستعدٍّ تكون وقد واحد. دوالر من أكثر دفع يف أنا
أنا أكون بينما تشرتيها، مالية ورقة عىل أكرب عائد عىل الحصول مقابل اإلضافية املخاطر
امللوثة اللعب لرشاء مستعدين البعض يكون وقد االستثمارية. فلسفتي يف تحفًظا أكثر
آخرون يرى قد بينما ثمنها، يف باالعتبار جديًرا فرًقا يُحدث ذلك كان إذا بالرصاص
للبعض وخسارة للبعض ربًحا معيار أي تطبيق يسبِّب السبب، لهذا كريه؛ أمر هذا أن

الجميع. عىل تطبيقه توحيد حال اآلخر
تتفاقم حتى نتجاهلها أن هو املفرتض الخيار الثالثة؟ التحديات هذه نجابه كيف
األول: السبب عدة؛ ألسباب الخيار هذا سنختار لعلنا التجاهل. معها يستحيل درجة إىل
وكاالت أن املفرتض من فمثًال، املصدِّرة. الدولة يف املطبقة املعايري يف نثق ربما أننا
أي تقلق قد َفِلَم العالم، مستوى عىل األفضل هي املتحدة الواليات يف االئتماني التصنيف
الدرجة من مصنفة دامت ما أمريكي عقاري برهن مضمونة مالية أوراق رشاء من دولة
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الرصاص مادة استخدام بشأن القانون يف عليها املنصوص الصينية واللوائح املمتازة؟
ملخاطر التعرض من التخوف فلماذا املتحدة، الواليات يف املوجودة تلك من رصامة أكثر
يف املطبقة واألنظمة املعايري أن نعتقد قد أننا الثاني: السبب الصينية؟ اللعب من صحية
توخي سوى املشرتين عىل ليس ذلك، عىل وِبناءً يشء؛ يف يعنينا ال أمر األجنبية البلدان
التنظيمية املعايري يف االختالفات أن الواقع يف نرى قد أننا الثالث: السبب فحسب. الحذر
شأن شأنها — التجارة من املكاسب لتحقيق مصدر ثَمَّ ومن — النسبية للميزة مصدر
تمكِّن املتساهلة العمل معايري كانت وإذا املهارات. أو اإلنتاجية يف الدول بني االختالفات
فوائد عىل آخر شاهد سوى ليس فهذا أرخص، بسعر السلع تبيعنا أن من إندونيسيا

العوملة.
رشعيته وتقوض العاملي االقتصاد كفاءة من النظر القصرية الحجج هذه تنتقص
فعل ردود وتستحق مرشوعة مخاوف تثري القائمة التحديات هذه إن املطاف. نهاية يف

االعتبار: بعني االحتماالت بعض إىل النظر ينبغي لذلك، جادة؛
البلدان. جميع بها تلتزم عاملية معايري لوضع نسعى أن لنا يروق قد العاملية: املعايري
مجموعة يف املتمثلة األساسية العمل ملعايري االمتثال املنتجني جميع عىل نفرض وربما
الحوكمة هي وهذه املنتجات. لسالمة موحدة وقوانني املرصفية، اللوائح من مشرتكة
كثري يف إلينا بالنسبة جذاب النهج هذا قبل، من رأينا وكما املثىل. صورتها يف العاملية
تتفق أن املستبعد فمن تطبيقه؛ من تحد ملحوظة قيود هناك تظل لكن املجاالت، من

للغاية. وجيهة ألسباب ذلك يكون ما وغالبًا املناسبة، املعايري عىل الدول
الدول تفرضها التي القيود إن القائلة فالحجة العمل؛ معايري ذلك عىل مثال أبرز
التوصل دون حالت إذا الفقرية النامية البلدان تناسب ال قد األطفال عمل عىل الغنية
محل تكون التي األطفال عمالة لكن الشأن. هذا حول اآلراء يف عاملي توافق إىل
منع فإن لذلك للفقر؛ حتمية نتيجة تكون ما غالبًا الغنية الدول يف النشطاء اعرتاض
البديل يكن لم إذا سينفع مما أكثر يرض قد املصانع يف العمل من الصغار األطفال
أكثر محلية مهن يف العمل وإنما املدرسة، إىل الذهاب هو األطفال أمام احتماًال األكثر
عىل أيًضا الحجة هذه تنطبق شيوًعا). ذلك عىل األمثلة أكثر هو (البغاء انحطاًطا
وبالنظر لألجور. األدنى الحد أو العمل لساعات األقىص كالحد األخرى، العمل قوانني
التي العمل معايري اختيار بحرية الدول تتمتع أن يجب أوسع، نطاق عىل األمر هذا إىل
األساسية، اإلنسان حقوق تنتهك ال دامت ما االجتماعية وتفضيالتها ظروفها تناسب
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حتى مكلف، أمر املعايري توحيد أن عىل عالوًة النقابية. الحرية وكفالة التمييز كعدم
الدول يف املشرتين قبول الواردات من معينة أنواع تحوز أن عىل سيساعد كان لو

الغنية.
«مأمونة» تكون التي فاملمارسة املايل؛ التنظيم مجال عىل أيًضا ينطبق وهذا
فرنسا إىل بالنسبة الكايف» بالقدر «مأمونة تكون ال قد املتحدة الواليات إىل بالنسبة
البلدين من قليًال أكثر تخاطر أن رسور بكل املتحدة الواليات تتقبل فقد أملانيا؛ أو
الواليات ترغب قد أخرى، ناحية من املايل. لالبتكار ثمنًا املخاطرة باعتبار اآلخرين،
المتصاص أداًة ذلك العتبارها أعىل رأسمالية متطلبات بنوكها تفرض أن يف املتحدة
املتطلبات هذه أن أملانيا أو فرنسا يف السياسة ُصناع يرى ال بينما املخاطرة، صدمة
خاطئًا واآلخر صائبًا املوقفني أحد يكون ال حالة، كل ويف نفسه. بالقدر رضورية

تختلف. وظروفها تفضيالتها ألن نظًرا تختلف الدول نظر فوجهات بالرضورة؛
األمثل، النحو عىل توحيده يمكن ما أسهل هي املنتجات سالمة قوانني أن يبدو قد
الصينية املعايري أن أوًال الحظ ذلك. تعوق مهمة قيود َة ثَمَّ املجال هذا يف حتى لكن
ال املشكلة الواقع. أرض عىل ا جدٍّ صارمة الرصاص عىل املحتوي بالطالء املتعلقة
يف االختالفات من بل عليها، املنصوص املعايري يف االختالفات من الحالة هذه يف تنشأ
صعوبات الصينية الحكومة تعاني النامية، البلدان معظم يف الحال هي فكما تطبيقها.
ناجمة الصعوبات هذه تكون ال وغالبًا تطبيقها. عىل والرقابة املنتجات معايري إنفاذ يف
ومالية إدارية قيود لوجود نتيجًة قدرتها عدم عن وإنما الحكومة، رغبة عدم عن
أن يستطيع عاملي معيار من ما ثَمَّ، ومن البرشية؛ باملوارد متعلقة أخرى وقيود
الشبكات يف املشاركة تساعد قد سلوتر، تقول كما ربما، الجوهري. الواقع هذا يغري
«أفضل من االستفادة من تمكينهم خالل من التطور عىل الصينيني املنظمني العاملية
عملية املحلية املؤسسات تحسن ألن تنتظر؛ أال أنصحك لكني واقتباسها. املمارسات»

للغاية. محدوًدا عليها األجانب تأثري يكون ما عادًة ا جدٍّ األجل طويلة
من مجموعة عىل االتفاق هذا يكون فقد عاملية، معايري عىل الدول اتفقت لو حتى
فلطاملا ذلك؛ عىل واضح مثال العاملي التمويل حالة يف حدث وما املناسبة. غري اللوائح
إشادة محط البنوك، ملسئويل العاملي املنتدى املرصفية، للرقابة بازل» «لجنة كانت
ذلك مع لكنها الدويل، املايل للتعاون األمثل النموذج أنها اعتبار عىل النطاق واسعة
توصياتها من األوىل املجموعة شجعت فقد كبرية؛18 بدرجة صائبة غري اتفاقات أنتجت
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دوًرا لعب قد ربما الذي األمر باملخاطر؛ واملحفوفة األجل القصرية القروض (١ (بازل
(بازل التوصيات من الثانية املجموعة أما اآلسيوية. املالية األزمة بوقوع التعجيل يف
تولِّد كي البنوك أعدتها التي والنماذج االئتماني التصنيف وكاالت عىل اعتمدت فقد (٢
توصيات أنها يَرْون الكثريون بات واآلن املال، رأس متطلبات لتحديد للمخاطر أوزانًا
كانت إن — بازل لجنة فعلته ما كل إن األخرية. املالية األزمة حدوث بعد مالئمة غري
يتخذها التي التدابري عن الناجمة املخاطر أن حقيقة بتجاهلها باألساس— شيئًا فعلت
النظامية. املخاطر فاقمت أنها هو برمته؛ النظام سيولة عىل تتوقف منفرًدا بنك كل
ما جنب إىل جنبًا تنمو متنوعة تنظيمية نماذج عدة نرتك أن األفضل من يكون قد

تنظيمي. نهج كل عليها ينطوي التي املزايا حيال متيقنني غري دمنا
نفرض أن من فبدًال للسوق؛ مالءمة أكثر آخر حل َة ثَمَّ السوق: عىل القائمة الحلول
توفري عزَّزنا فإذا «معلومات». تقديم نفرض أن يمكننا موحدة، عاملية ملعايري االمتثال
التي والخدمات السلع بموجبها أُنتجت التي املعايري بشأن للمستوردين معلومات

ظروفه. يناسب الذي القرار يتخذ أن ُمشٍرت كل يستطيع يستوردونها،
ولصق تصديق نظام وضع نتصور أن يمكننا مثًال، األطفال عمالة حالة يف
التي املستوردة السلع بني يميزوا أن املتقدمة الدول يف للمستهلكني يتيح بطاقات
البطاقات لصق أنظمة من العديد هناك السلع. من وغريها أطفال، إنتاجها يف عمل
حكومية غري دولية منظمة هي «رجمارك» املثال، سبيل عىل بالفعل. بها معمول هذه
الهند من تُستورد التي السجاجيد بعض صنع يف األطفال مشاركة عدم تضمن
فيكون كلفة أكثر يكون األطفال استخدام دون املنتجات صناعة أن املفرتض ونيبال.
من الشخصية تفضيالتهم عن وا يعربِّ أن املستهلكون يستطيع لكن ثمنًا. أغىل املنتَج
األطفال عمالة استخدام يعارضون فالذين رشائها؛ يف يرغبون التي املنتجات خالل
آخرون سيظل لكن املنشود، امللصق تحمل التي السلع ويشرتون املزيد سيدفعون
لصق طريقة يف الجذاب امللمح إن ثمنًا. األرخص املنتَج استهالك يختاروا أن يف أحراًرا
لست فأنا املستوِرد؛ البلد يف الجميع عىل مشرتًكا معياًرا تفرض ال أنها هو البطاقات
دونها ما أن أرى دمت ما مرتفعة معايري من أنت تنشده ما لقاء أدفع ألن مضطًرا

الكفاية. فيه بما جيدة معايري من
مطالب سوى العاملية الحوكمة ل يُحمِّ ال ألنه سيما ال جيًدا، حالٍّ هذا يبدو قد
جديًرا فرًقا النظام هذا فيها يُحدث محددة مناطق هناك تكون وربما محدودة.

الحاالت. جميع عىل م يعمَّ ألن يصلح ال لكنه باالعتبار.
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باعتبارها االئتماني التصنيف وكاالت إىل نشري كنا األخرية، املالية األزمة فقبل
املبدأ حيث من — تعمل الوكاالت هذه كانت البطاقات. لصق لنظام ناجًحا نموذًجا
من ينفرون ممن كنت فإذا النظام. هذا بها يعمل أن يُفرتض التي بالطريقة —
املمتاز التصنيف ذات املالية األوراق عىل نشاطك تقرص أن فبمقدورك املجازفة،
فبمقدورك أعىل، مخاطر مقابل أعىل عائًدا يريدون ممن كنت وإذا املنخفض. والعائد
للمستثمرين تسمح التصنيفات هذه األقل. التصنيف ذات املالية األوراق يف تستثمر أن
خوضه. يف يرغبون املخاطرة من مستًوى أي يقرروا أن — أيًضا املبدأ حيث من —
القرارات التخاذ الصغرية التفاصيل عىل الحكومة ترشف أن الرضوري من يكن ولم

املالية. األوراق بمحفظة املتعلقة
ليست االئتمانية التصنيفات تقدِّمها التي املعلومات أن تعلمنا األزمة بعد لكننا
التصنيفات أعىل املسمومة األصول ُمنحت فقد قبل؛ من نظنه كنا الذي بالقدر معربة
لوكاالت أمواًال تدفع كانت املالية األوراق رشكات أن أقلها ليس متنوعة، ألسباب
أخذوا ألنهم املستثمرين من العديد ترضر تقييمها. عن املسئولة االئتماني التصنيف
املعلومات سوق أداء وكان الجد، محمل عىل الوكاالت هذه تصدرها التي التصنيفات

السوء. بالغ
املالية األوراق هذه يف استثمروا من عاتق عىل الخاطئة التقييمات خسائر تقع لم
إفالس أن النظامية: املخاطر مشكلة هي وهذه برمته. املجتمع عاتق عىل بل وحدهم،
أعقابها. يف برمته املايل النظام بسقوط يهدد كبرية بمبالغ ومدينة كبرية مؤسسات
األوراق اشرتَوا الذين أولئك االئتماني التصنيف وكاالت فشل تداعيات تجاوزت فقد

املسمومة. املالية
من الحوكمة: بشأن تعقيًدا أكثر سؤاًال الواقع يف يثري البطاقات للصق نظام كل إن
املصادقني؟ عىل سيصادق الذي َمن أو: السلع؟ عىل يصادقون من مساءلة سيتوىل الذي
االئتماني التصنيف وكاالت ألن املالية األسواق يف ضعيًفا االئتماني التصنيف أداء كان
إحدى «ُحلت» الحالة، تلك يف املجتمع. حيال االئتمانية واجباتها وأهملت دخلها عظمت
مع حوافزها تعارضت خاصة ربحية لكيانات ُسلمت بأن للحكم املعقدة املشكالت

املجتمع. حوافز
وهما البيئية، املعايري أو العمالة حالة يف خطورًة تقل ال البطاقات لصق ومشكلة
والرشكات الحكومية غري املنظمات من متنوعة تحالفات فيهما بادرت اللذان املجاالن
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البطاقات لصق نظام يف يشارك من كل ألن فنظًرا الحكومي. الجمود ملواجهة الخاصة
العالمات عنه تعربِّ الذي املعنى غموض إمكانية إىل يؤدي قد فهذا الخاصة؛ أجندته له
— املنتجات عىل تدل العادلة» «التجارة بطاقات املثال، سبيل عىل كبرية. بدرجة
ضارة غري أي بيئيٍّا؛ مستدامة بطريقة تُزرع التي — املوز أو الشوكوالتة، أو كالقهوة،
عىل بالنفع يعود نهًجا يبدو وهذا للسعر. األدنى الحد عىل زارعوها ويحصل بالبيئة،
التخفيف يف تسهم أنها يعلم وهو قهوته يرشف أن يستطيع فاملستهلك األطراف؛ كل
تعنيه ما يدرك أو ا حقٍّ املستهلك يعرف هل لكن البيئة. حماية ويف الفقر حدة من

قهوته؟ تحملها التي العادلة» «التجارة بطاقة
لصق جهود نجاح مدى ملعرفة عليه االعتماد يمكن ما املعلومات من نملك ال إننا
إحدى تناولت مثًال. العادلة» «التجارة بطاقة كلصق الواقع، أرض عىل البطاقات
جواتيماال يف القهوة املوضوع هذا حول أُجريت التي القليلة األكاديمية الدراسات
املزارعني جانب من العادلة التجارة بشهادة اهتمام من رصدته ما فكان وكوستاريكا،
من الشهادة هذه تحمله ما ضوء يف جدٍّا مستغرب أمر وهذا للغاية. هزيًال اهتماًما
كان الواقع، أرض عىل لكن أفضل. أسعار عىل املزارعني حصول أهمها ظاهرة، مزايا
الذي بالسعر قورن ما إذا قليًال يبدو املزارعون عليه يحصل الذي االستثنائي السعر

القهوة. من الجودة فائقة أصناف زراعة من عليه يحصلوا أن يفرتض
االستثمارات لتغطية يكفي بما مرتفًعا السعر يكن لم األحيان، من كثري يف
لم الفوائد أن عىل عالوًة التصديق. شهادة عىل الحصول متطلبات لتلبية الرضورية
ال الذين األصليني السكان من يكونون الذين املزارعني، أفقر عىل بالرضورة تتدفق تكن
املزارعني إىل املطاف نهاية يف يصل ما أن إىل أخرى تقارير تشري إذ أرًضا؛19 يملكون
بطاقة تحمل التي القهوة لقاء يُدفع الذي املرتفع السعر من صغري جزء سوى ليس

العادلة.20 التجارة
«رجمارك»، مثل البطاقات لصق نظم من غريها أو العادلة، التجارة تعود قد
الذي املعلومات إفادة مدى حول نتشكك أن علينا لكن العموم، وجه عىل الخري ببعض
غري املنظمات جهود عىل ينطبق وما آلثارها. املحتمل والحجم البطاقات هذه تقدمها
يف الرشكات يحرك فما للرشكات. االجتماعية املسئولية عىل أكثر ينطبق الحكومية
مشاريع يف لالستثمار استعداد عىل تكون قد فهي الربح؛ حسابات هو األول املقام
نفرتض أال لنا ينبغي ذلك، ومع العمالء. ود لها يشرتي ذلك كان إذا وبيئية اجتماعية
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استعدادها يف نبالغ وأال ، ككلٍّ املجتمع دوافع مع وثيقة بدرجة دوافعها تتوافق أن
املجتمعية. األهداف لتحقيق

عىل القائمة النُّهج من وغريها البطاقات لصق عىل جوهريًة االعرتاضات أكثر
التقليدي النهج فمثًال، املعايري. لوضع «االجتماعي» البُعد تتجاهل أنها هو السوق
ال املعايري، استخدام إىل يدعو والسالمة الصحة تهدد التي املخاطر مع للتعامل
مع نتعامل ال فلماذا ا، جدٍّ جيد نحٍو عىل يعمل البطاقات لصق كان ولو البطاقات.
يريدون التي املخاطر كمَّ يقرروا بأن لألفراد ونسمح نفسها، بالطريقة املسائل هذه
أن يقرتحوا لم للتحرر املؤيدون االقتصاد خرباء حتى علمي، قدر عىل لها؟ التعرض
وضع هي الرصاص بمادة امللوثة الصينية اللعب مشكلة مع للتعامل طريقة أفضل
غري أو مرتفعة نسبة عىل احتوائها إىل تشري نع الصُّ الصينية اللعب عىل «بطاقات»
الخاصة لتفضيالتهم وفًقا ليختاروا املستهلكني ترك ثم الرصاص، من القدر معلومة
مقابل صحية ملخاطر التعرض تقرير يف الحق لهم فنرتك عنه، التنازل يف يرغبون وما
للسعي تدفعنا أن املفرتض من الطبيعية غريزتنا لكن املنخفض. السعر عىل حصولهم
صناعة رشكات إن بل أفضل. نحٍو عىل القائمة املعايري وتطبيق التنظيم من مزيد إىل
سالمة الختبار إلزامية معايري فرض الفيدرالية الحكومة من طلبت األمريكية اللعب

املتحدة.21 الواليات يف تُباع التي اللعب جميع
يف نشك ربما أسباب. لعدة الحاالت هذه يف الحكومية املعايري توحيد نفضل إننا
الصحيحة، الخيارات التخاذ الالزمة املعلومات من كافيًا قدًرا يملكوا لن املستهلكني أن
األهداف بأهمية نؤمن وربما لهم. تقدَّم التي املعلومات تحليل من يتمكنوا لن أو
وسطنا من الناس من قلة فمثًال، الفردية. التفضيالت جانب إىل املجتمعية واملعايري
عماًال بموجبها ليعملوا مؤقتة عقود عىل للتوقيع استعداد عىل يكونون قد من هم
— املجتمع نحن — لهم نسمح أن املستبعد من ذلك، ومع ما، أجٍر لقاء مسرتقني
مصلحتهم يحقق ملا وفًقا األفراد ترصف يؤدي قد األمر، نهاية يف ذلك. يفعلوا بأن
تقييد الرضوري من يكون قد لذلك، ونتيجًة املجتمع؛ لبقية مشكالت خلق إىل فقط
استثمرت التي البنوك سبَّبتها التي الفوىض يف ثانية تفكر أن لك االختيار. يف حريتهم
للعمال املستغلة املصانع تعمل أن يمكن كيف أو املجتمع، لبقية املسمومة األصول يف

االقتصاد. يف آخرين عمال إىل بالنسبة العمل ظروف انحطاط عىل
بقدر واالقتصادية االجتماعية بالقضايا يتعلق فيما األسباب هذه وتنطبق
أن إىل تشري فهي والسالمة؛ الصحة تهدد التي باملخاطر يتعلق فيما انطباقها
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إدارة صعوبات مع التعامل يف محدوًدا دوًرا إال يلعبا لن والتصديق البطاقات لصق
العاملي. االقتصاد

التحديات هذه حل يف يُذكر عونًا العاملية الحوكمة تقدم ال العاملية: الحوكمة حدود
مجتمعات بني عميقة انقسامات يف متأصلة مشكالت مع نتعامل فنحن تناولناها؛ التي
شبكات وال تنفع، التقنية الحلول فال وقدراتها. وظروفها تفضيالتها حيث من متباينة
وال للرشكات، االجتماعية املسئولية وال السوق، عىل القائمة الحلول وال املنظمني،
يف تشكل ال الحوكمة من الجديدة األنماط فهذه قومي؛ عرب مستًوى عىل املداوالت
تستطيع ال ببساطٍة ألنها العاملية؛ الحوكمة من خفيف نوع سوى األحوال أحسن
ال بدرجة للغاية التنوع بالغ والعالم مفرطة. عوملة املعولم العالم اقتصاد ثقل ل تحمُّ

واحدة. سياسية وحدة داخل بحرشه تسمح
الحل أن عىل الناس معظم سيوافق الرصاص، بمادة امللوثة اللعب حالة يف
ينبغي املتحدة فالواليات املطبق؛ املحيل للمعيار القرار ترك هو والصحيح الواضح
سوى لعب باسترياد تسمح وأال والسالمة، بالصحة يتعلق فيما معايريها تحدد أن
معايري اعتماد يف ترغب أخرى دول كانت حال ويف املعايري. هذه تستويف التي تلك
عملية، ألسباب األمريكية باملعايري معايريها مطابقة عىل قادرة غري كانت أو مختلفة،
أن تنتظر أن يمكن ال لكنها تناسبها. التي الخيارات ترتئي أن األخرى هي حقها فمن
األمريكية. املعايري تستوِف لم ما املتحدة الواليات إىل بُحرية تدخل أن ملنتجاتها يُسمح
إىل سيؤدي ذلك كان لو حتى الخاصة، أنظمتها دعم من دولة كل يمكِّن النهج هذا

الخارجية. تجارتها عرقلة
غريها أو العمل، ومعايري املايل، النظام عىل نفسه املبدأ تطبيق نستطيع هل لكن
نعم دولة؟ كل داخل املطبقة املعايري يف االختالفات عن الناجم الرصاع مجاالت من

ذلك. نفعل أن لنا وينبغي نستطيع،

الهوية وإحياء العوملة (4)

الرئيسية الشخصيات إحدى — دنكان ،(٢٠٠٩) عارية» «جولييت هورنبي نيك رواية يف
تتمحور كرو. تاكر يُدعى ومنعزل مغمور أمريكي روك بموسيقار مهووس — الرواية يف
للحديث ومحافل اجتماعات وينظم بشأنه، محارضات يلقي فهو كرو؛ حول دنكان حياة
دنكان لدى كان األمر، بادئ يف العظيم. الرجل كرو تاكر عن يُنرش لم كتابًا وكتب عنه،
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مكان من كرو تاكر معجبي أقرب وكان كرو. بتاكر إعجابه يف يشاركونه أشخاص عدة
واحدة مرة سوى لقاءه يستطيع دنكان يكن ولم ميًال، ستني بُعد عىل يعيش دنكان سكن
ويتواصل إلكرتونيٍّا موقًعا فيؤسس حياته، اإلنرتنت يدخل ثم السنة. يف مرتني أو فقط
«اآلن، يقول: هورنبي كتب العالم. أنحاء شتى يف كرو تاكر محبي من آخرين مئات مع
يستطيع دنكان وبات املحمول»، دنكان كمبيوتر داخل يعيشون تاكر معجبي أقرب بات

وقت.22 أي يف إليهم التحدث
مثل عاديني، أشخاص بني تجمع واتصاالت معلومات تقنيات هناك صارت لقد
أن سني وأمارتيا سينجر بيرت مثل علماء يأمل بطرق مشرتكة اهتمامات حول دنكان،
أهمية؛ أقل املحلية العالقات أضحت العاملية، الروابط هذه فبفضل أصغر. العالم تجعل
… فأكثر أكثر عليها تطغى صارت قومية عرب وسياسية معنوية مجتمعات هناك ألن

بالفعل؟ صحيح هذا فهل
بفضل حياتنا يف مماثلة بتحوُّالت جميًعا مررنا — عادية دنكان قصة تبدو قد
هوياتنا ا حقٍّ العاملية تفاعالتنا تذيب هل الكاملة. القصة تخربنا ال لكنها — اإلنرتنت
مختلفة صورة تقدِّم الواقع أرض من املستمدة األدلة أن الغريب والوطنية؟ املحلية

«ِنتفيل». حالة مثًال خذ تماًما. للدهشة ومثرية للغاية
ضواحي إحدى يف جديد عقاري تطوير مرشوع شارك التسعينيات، منتصف يف
السكني التجمع هذا يف تُبنى التي املنازل كانت لالهتمام. مثرية تجربة يف تورونتو مدينة
الواسع، الرتدد نطاق ذات االتصاالت وسائل من تحتية بنية بأحدث بالكامل تزوَّد الكندي
مستعار) اسم (وهو «نتفيل» سكان وكان الحديثة. اإلنرتنت تقنيات من كبري وعدد
عرب املوسيقي تشغيل وبرامج املرئية، والهواتف الرسعة، العايل اإلنرتنت يستخدمون
املناقشة منتديات ويرتادون اإلنرتنت، عرب الصحية الرعاية بخدمات ويتمتعون اإلنرتنت،

والتعليمية.23 الرتفيهية التطبيقات من مجموعة ويستخدمون االفرتاضية،
كان عامليني. مواطنني لتنشئة مثالية بيئة املدينة من الجديدة التقنيات هذه جعلت
يف شخص أي مع التواصل ويستطيعون املسافات. قهر يستطيعون «نتفيل» سكان
العاملية روابطهم إنشاء أيًضا ويستطيعون الجريان، أحد مع تواصلهم بسهولة العالم
املراقبون ع وتوقَّ اإللكرتوني. الفضاء يف االفرتاضية املجتمعات إىل واالنضمام الخاصة،
أكثر — محيل وليس — عاملي أساس عىل تتحدد واهتماماتهم السكان هويات تبدأ أن

فأكثر.
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خدمة مزود واجه أن حدث فقد االختالف؛ كل مختلًفا كان الواقع يف حدث ما لكن
الواسع الرتدد نطاق ذات الشبكة خدمة وصول دون حالت التي األعطال بعض االتصاالت
الخدمة تستخدم التي األرس بني يقارنوا أن للباحثني أتاح الذي األمر املنازل؛ بعض إىل
يف العيش نتائج بشأن االستنتاجات بعض إىل يتوصلوا وأن تستخدمها، ال التي وتلك
اإلطالق عىل املحلية الروابط تآكل عن باإلنرتنت املتصلة الحياة تسفر لم متصلة. بيئة
االجتماعية عالقاتهم هؤالء عزز بل االتصاالت، تقنيات يستخدمون الذين لألشخاص
عدًدا يعرفون أنهم ُوجد الخدمة، يستخدمون ال الذين بالسكان مقارنتهم وعند املحلية.
أكثر بمعدل ويزورونهم إليهم، التحدث يف أكثر أوقاتًا ويمضون جريانهم، من أكرب
لألحداث تنظيًما أكثر وكانوا املحلية، الهاتفية املكاملات من أكرب عدًدا ويُجرون تواتًرا،
مشكالت من السكان يعانيه ما حيال املجتمع حشد يف نشاًطا وأكثر املحلية، واملناسبات
األنشطة ملختِلف اإلعداد يف بينهم املشرتكة الكمبيوتر شبكة يستخدمون وكانوا مشرتكة،
لقد املدرسية. واجباتهم يف الجريان أطفال مساعدة إىل الشواء حفالت من االجتماعية،
كثري يف املرء يشهده ال «لتقارب صورة السكان، أحد تعبري حد عىل «نتفيل»، كانت
وشبكات املشاركة يعزز أن يُفرتض كان الذي األمر تمخض وهكذا، املجتمعات.» من

املحلية. االجتماعية الروابط تقوية عن العاملية العالقات
نفرتض أن لنا ينبغي ال واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا الهائل التأثري من بالرغم
فاملسافات قومية؛ عرب سياسية مجتمعات أو عاملي وعي تشكيل إىل تقودنا سوف أنها
اهتماماتنا وتحدد هويتنا تحدد املحلية ارتباطاتنا تزال وال ذلك. دون حائًال تقف تزال ال

األحيان. أغلب يف
جميع يف األفراد من عشوائية عينات مواقف دوريٍّا العاملية» القيم «مسح يستقيص
من أشخاص ُسئل األخرية االستقصائية الجوالت إحدى ويف وارتباطاتهم. العالم أنحاء
يف مماثلة النتائج كانت والعاملية. والوطنية املحلية هوياتهم قوة مدى حول بلًدا ٥٥
يطغى القومية بالدولة االرتباط أن تُظهر فهي كذلك؛ للغاية ومفيدة العالم، أنحاء جميع
املقام يف لدولته مواطنًا نفسه يعترب شخص فكل للهوية؛ األخرى األشكال جميع عىل
املرتبة يف إال عامليٍّا» «مواطنًا نفسه اعتباره يقع وال املحيل، مجتمعه يف عضًوا ثم األول،
كولومبيا، يف العنف يكابدون الذين األشخاص يف لوحظت الوحيدة االستثناءات األخرية.
ارتباطهم من أكثر بالعالم يرتبطون أنهم ُوجد حيث الصغرية؛ أندورا يف يعيشون والذين

بدولتهم.24
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املجتمع؛ أفراد وبقية النُّخب بني الفاصلة الهوة عن االستقصاءات هذه تكشف
وآخرين أثرياء أفراد يف ينحرص ما غالبًا ُوجد، حيثما العاملية، باملواطنة القوي فالشعور
كثريًا أقوى القومية بالدولة االرتباط يكون املقابل، يف التعليم. مستويات أعىل عىل حصلوا
ربما الدنيا. االجتماعية الطبقات أفراد بني عام بوجه كثريًا) أضعف العاملية (والهوية
من هم املهارات ذوو واملحرتفون فاملستثمرون االستغراب؛ عىل االنقسام هذا يبعث ال
القومية الدولة أما نشأتهم. مكان كان أينما العاملية الفرص من االستفادة يستطيعون
للعمال تشكِّلها التي األهمية من بكثري أقل قدر سوى لهؤالء تشكِّل فال تقدمه وما
أيديهم. متناول يف بما للرضاء املضطرين األقل، املهارات ذوي من وغريهم تنقًال األقل
بناء إن العاملية. بالحوكمة املطالبة عىل لإلرصار مظلًما جانبًا هذه الفرص فجوة تبنيِّ
يوافق ألنه املعوملة؛ النخبة إىل ينتمون أفراد مرشوع هو القومية عرب السياسية املجتمعات

كبرية. بدرجة احتياجاتهم

إذْن؟ فماذا العاملية، الحوكمة تكن لم إذا (5)

لكنها التطوير، من املزيد وتستحق باالهتمام جديرة العاملية للحوكمة الجديدة األشكال إن
السياسية واالرتباطات فالهويات األساسية؛ القيود بعض مع تتعارض األمر نهاية يف
ال محيل مستًوى عىل تُنظَّم السياسية واملجتمعات القومية؛ الدول فلك يف تدور تزال ال
تزال وال القضايا، من ضيق نطاق عىل إال تطبَّق لم الحقيقية العاملية واملعايري عاملي،
التي املؤسسية الرتتيبات بشأن العالم أنحاء جميع يف الدول بني كبرية اختالفات هناك
يف النزاع فتيل تنزع أن الجديدة القومية عرب اآلليات هذه تستطيع قد دولة. كل ترغبها
لدعم كافية غري وهي الحقيقي. الحكم عن بديًال ليست لكنها الخالفية، القضايا بعض

الشاملة. االقتصادية العوملة
الخيارات بعض نتخذ وأن العاملي الكيان انقسام حقيقة نتقبل أن إىل بحاجة إننا
كل ومسئوليات حقوق عنده تنتهي الذي الحد بشأن واضحني نكون أن علينا الصعبة.
الدول دور بشأن اآلخرين نضلل أن لنا ليس غريها. ومسئوليات حقوق وتبدأ دولة
نعرتف أن يجب عاملي. سيايس مجتمع والدة نشهد بأننا االفرتاض يف ونتمادى القومية
نطاق إن العاملي. الكيان انقسام يوجبها والتي العوملة من تحد التي القيود ونقبل
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بوسعنا فليس إليها؛ نتطلع التي العوملة نطاق يقلص للتطبيق القابل العاملي التنظيم
ممكن. تحقيقها بأن نتظاهر أن لنا ينبغي وال املفرطة، العوملة تحقيق

صحة أكثر عاملي نظام إىل االعتبار يف الواقع هذا أْخذ سيؤدي األمر، نهاية ويف
واستدامة.
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عرش الحادي الفصل

٣ الرأساملية صياغة

الجمعية االقتصادية للطاقة العنان إطالق عىل قدرتها يف الرأسمالية يضارع يشء ال
دوًال املزدهرة الدول جميع كون سبب هي العظيمة امليزة وهذه البرشية. للمجتمعات
لألسواق وتسمح الخاصة امللكية عىل قائمة دول فهي للكلمة؛ الواسع باملعنى رأسمالية
امتداد والعوملة االقتصادية. املكافآت وتحديد املوارد تخصيص يف ضخم دور بأداء
بدرجٍة وثيًقا تشابًكا متشابكتنَي االثنتان صارت بل العالم. أنحاء جميع يف للرأسمالية

األخرى. مستقبل نناقش أن دون إحداهما مستقبل نناقش أن معها يستحيل بات

٣ الرأسمالية نحو (1)

تطورت ومثلما نهاية. بال تكون تكاد التي مرونتها يف الرأسمالية صمود رس يكمن
مر عىل االقتصادي والنشاط األسواق دعم أجل من املطلوبة املؤسسات عن مفاهيمنا
األزمات عىل تغلبت التجدد، عىل الرأسمالية قدرة وبفضل الرأسمالية. كانت كذلك القرون،
بعده. جاء من وكل ماركس كارل من بدءًا منتقدوها، عاش مما أكثر وعاشت املتكررة
من الرأسمالية إىل النظر خالل من التحوالت هذه تحدث كيف الكتاب هذا يف الحظنا وقد

العاملي. االقتصاد منظور
«دولة من بكثري أكثر يتطلب سميث آدم ره تصوَّ الذي املثالية السوق مجتمع يكن لم
تقسيم تضمن كي تفعله أن الحكومات عىل يتعني كان ما فكل العسس». دور تؤدي
الرضائب من القليل وتجمع السلم، عىل وتحافظ امللكية، حقوق تفرض أن هو العمل
كانت مثًال. الوطني كالدفاع العامة املنافع من محدود عدد تكاليف لتغطية الالزمة
الضيقة بالرؤية محكومة للعوملة موجة وأول العرشين القرن بواكري خالل الرأسمالية
كثريًا الدولة ل تدخُّ نطاق كان وعمليٍّا، لدعمها. رضورية كانت التي العامة للمؤسسات
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أملانيا يف السن لكبار معاشات بسمارك قدم عندما حدث (مثلما املفهوم هذا يتجاوز ما
أن يمكن ضيقة. زاوية من االقتصادي دورها ترى ظلت الحكومات لكن .(١٨٨٩ عام

الرأسمالية). من األول اإلصدار (أو «١ «الرأسمالية النوع هذا عىل نطلق
وغريها العمالية النقابات وتحرُّك الديمقراطية من مزيًدا املجتمعات اكتساب ومع
جديدة رؤية تدريجيٍّا تشكلت للرأسمالية، تجاوزات أنه يَرْون ما ضد االتحادات من
الرشكات فككت التي االحتكار، مكافحة بسياسات األمر بدأ للحوكمة. نطاًقا وأوسع
السياسات حازت ثم املتحدة. الواليات يف التقدمية الحركة تقودها الكبرية، االحتكارية
تلعب الدولة وبدأت الكبري. الكساد أعقاب يف النطاق واسع قبوًال النشطة واملالية النقدية
اإلنفاق حصة ارتفعت فقد االجتماعية؛ والضمانات املساعدات تقديم يف متزايًدا دوًرا
من أقل من رسيًعا، ارتفاًعا الوقت ذلك يف الصناعية للبلدان الوطني الدخل يف الحكومي
العاملية الحرب ُقبيل ٪٢٠ من أكثر إىل عرش التاسع القرن نهاية يف املتوسط يف ٪١٠
اجتماعية رفاهية دول البلدان هذه صارت الثانية، العاملية الحرب أعقاب ويف الثانية.

املتوسط. يف القومي الدخل من ٪٤٠ نسبة تجاوز توسًعا العام القطاع فيها شهد
فالتوازن العرشين؛ القرن إنجازات أعظم هذا املختلط» «االقتصاد نموذج كان
االجتماعي التالحم من مسبوقة غري فرتة دعم واألسواق الدول بني أرساه الذي الجديد
ويمكن السبعينيات. منتصف حتى استمرت املتقدمة االقتصادات يف والرخاء واالستقرار

الرأسمالية). من الثاني اإلصدار (أو «٢ «الرأسمالية النوع هذا عىل نطلق أن
فقد وودز؛ بريتون تسوية يف تمثَّل للعوملة محدود شكل ٢ الرأسمالية صاَحب
مبنيٍّا كان ألنه السيطرة تحت الدويل االقتصاد إبقاء يتطلب الحرب بعد الوضع كان
بريتون نظام أنشأ وهكذا إطارها. داخل ويعمل القومية الدول مستوى يناسب بحيث
عىل ضوابط فيه الدويل، االقتصادي التكامل أشكال من «سطحيٍّا» شكًال وودز-الجات
للقطاعات االستثناءات من وكثري للتجارة، جزئي وتحرير املال، لرأس الدولية التدفقات
هذا أيًضا. النامية وللدول والخدمات)، والنسيج، (كالزراعة، االجتماعية الحساسية ذات
ببضع ملتزمة دامت ما ،٢ الرأسمالية من املحلية نسختها بناء حرية دولة لكل أتاح

بسيطة. دولية قواعد
انكرس أنه حينئٍذ وبدا والثمانينيات، السبعينيات خالل متهالًكا النموذج هذا صار
والتكامل املالية العوملة من اآلتية املزدوجة الضغوط وطأة تحت إلصالحه سبيل ال كًرسا
كانت ٢ الرأسمالية محل لتحل املفرطة العوملة قدمتها التي الرؤية لكن العميق. التجاري
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يف والعميق الرسيع االندماج لتحقيق نعمل كنا أننا إحداهما: ضعف؛ نقطتَي من تعاني
املفرطة العوملة أن والثانية: بعد. فيما لتلحقها املؤسسية الدعائم وتركنا العاملي االقتصاد
املحلية. املؤسسية الرتتيبات عىل الغالب، يف خفيًفا تأثريًا أحدثت أو تأثري، أي تُحدث لم
يف ذروتها وبلغت العوملة، أنتجتها التي — سواء حدٍّ عىل والرشعية املالية — واألزمات

النقطتني. هاتني خطورة أظهرت ،٢٠٠٨ عام املايل االنهيار
العوملة قوى فيه باتت جديد قرن مع تتوافق بحيث الرأسمالية اخرتاع نعيد أن يجب
(١ (الرأسمالية الهزيلة سميث رأسمالية تحولت أن سبق ومثلما عتوٍّا. أكثر االقتصادية
ما انتقاٍل يف التفكري إىل بحاجة اآلن فنحن ،(٢ (الرأسمالية املختلط كينز اقتصاد إىل
بني أفضل توازن تصور إىل وبحاجة العاملية. النسخة إىل املختلط االقتصاد نسخة من

عاملي. مستًوى عىل مؤسسات من يساندها وما األسواق
من الثالث اإلصدار (أو ٣ الرأسمالية نسخة — الحل أن نتصور أن املغري من
االقتصاد أن نظن بحيث ٢؛ الرأسمالية ملنطق املبارش التوسيع يف يكمن — الرأسمالية)
العاملية الحوكمة خيار أن السابق الفصل يف رأينا لكننا عاملية. حوكمة يتطلب العاملي
فهو املنظور؛ املستقبل ويف اآلن األقل عىل الدول، غالبية إىل بالنسبة مسدوًدا طريًقا يشكل
عىل الحصول لنا تضمن مختلفة، رؤية إىل نحتاج إننا مرغوبًا. حتى وال عمليٍّا خياًرا ليس
الوطني التنوع بفضائل رصاحة تقرُّ نفسه الوقت ويف معتدلة، لعوملة العظيمة الفوائد
تحديث هو الواقع يف إليه نحتاج ما أن القول خالصة الوطنية. الحوكمة وبمركزية

والعرشين. الحادي القرن تالئم بحيث وودز بريتون تسوية
التجارة اكتسبت حيث الراهن؛ الوقت يف األحوال بواقع يسلِّم أن بد ال التحديث هذا
القوة املتحدة الواليات تعد ولم القمقم، من املالية العوملة مارد وخرج أكرب، حرية
الناشئة األسواق كربى تجاهل املمكن من يعد ولم العالم، عىل املسيطرة االقتصادية
تلتزم أن دون النظام من مجانًا تستفيد تظل بأن لها السماح أو الصني) سيما (ال
فيه ترتفع زائف ذهبي» «عرص إىل نعود أن لنا، ينبغي وال نستطيع، ال إننا بقواعده.
ما الضعيف. «جات» ونظام املال رأس عىل مفروضة قيود وتسوده التجارة، حواجز
نعيد وأن البحر، يف حرث املفرطة العوملة لتحقيق السعي أن ندرك أن هو فعله يمكننا
التايل. الفصل يف ذلك فعل كيفية وسأوضح اإلدراك. هذا مع يتناسب بما أولوياتنا توجيه
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الجديدة العوملة مبادئ (2)

يف واشنطن» «ماونت فندق يف ثانية سيلتقون العالم يف السياسة ُصناع أهم أن َهب
بطبيعة جديًدا. عامليٍّا اقتصاديٍّا نظاًما يصمموا كي نيوهامشري، يف وودز بريتون ضاحية
العاملي، االقتصاد تعايف يف املتمثلة الراهن الوقت مشكالت الشاغل شغلهم سيكون الحال
العاملي، الكيل االقتصاد واختالالت املايل، النظام وتحديات الزاحفة، الحمائية ومخاطر
فوق السياسة ُصناع يرتفع أن تتطلب ة امللحَّ القضايا هذه معالجة لكن جرٍّا. وهلمَّ
هي ما تُرى عام. بوجٍه العاملية االقتصادية الرتتيبات سالمة يف ينظروا كي مستواها

العاملية؟ االقتصادية الحوكمة بشأن عليها يتفقون قد التي التوجيهية املبادئ بعض
سيفيد أساًسا مجملها يف تضع منطقية، مبادئ سبعة الفصل هذا يف سأقدم
ا. عامٍّ نقاًشا الفصل هذا يف النقاش وسيظل املستقبل. يف كبرية إفادة العاملي االقتصاد
الرئيسية التحديات بعض تحديًدا تُحدثها التي التأثريات سأتناول املقبل، الفصل ويف

العاملي. االقتصاد تواجه التي

الحوكمة أنظمة يف عميًقا إدماًجا األسواق إدماج يجب (1-2)

بوقوع قاصمة رضبة بنفسها نفسها تنظم األسواق أن إىل تذهب التي الفكرة تلقت
العوملة تجربة توضح إذ األبد؛ إىل الفكرة هذه تُدفن أن ينبغي لذا األخرية؛ املالية األزمة
ُصناع تُلهي أن يمكن خطرة فاتنة بأغنية أشبه األسواق» تمارسه الذي «السحر أن املالية
األسواق بني تضاد ال أن ترى: التي ٢ للرأسمالية املهمة الرؤية إدراك عن السياسة

واحدة. لعملة وجَهني كونهما يف إال والحكومات
محاكم عىل تعتمد فهي أيًضا؛ أخرى اجتماعية مؤسسات دعم إىل تحتاج فاألسواق
يف التنظيمية اللوائح واضعي عىل وتعتمد امللكية، حقوق إنفاذ يف قانونية وترتيبات
االستقرار إحداث وظائف عىل وتعتمد السوق. عيوب وإصالح االستغالل عىل السيطرة
السوق. يف الدورية التقلبات تثبط التي املالية والسياسة األخري املالذ مقرضو يؤديها التي
وشبكات رضائب من التوزيع إعادة آليات تساعد التي السياسية املشاركة إىل وتحتاج
وال نفسها تنشئ ال األسواق أخرى: بعبارة توليدها. عىل اجتماعي ضمان وبرامج أمان،
هذا الرأسمالية تاريخ من تعلمنا وقد نفسها. تدعم وال نفسها توازن وال نفسها تنظم

وتكراًرا. مراًرا الدرس
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الصدمة فبفضل العاملية؛ األسواق عىل أيًضا ينطبق املحلية األسواق عىل ينطبق وما
يسعى وودز بريتون نظام كان كينز، وفطنة العامليتني الحربني بني ما فرتة شهدتها التي
عىل العاملية الحوكمة قدرة يفوق حدٍّ إىل العوملة تدفع لم بدرجة حساس توازن إلحداث
املهللني من العوملة إنقاذ أردنا إذا نفسها الروح هذه إىل العودة إىل بحاجة ونحن دعمها.

لها.

يف تنتظم السياسية والجماعات الديمقراطية الحوكمة (2-2)
املرجح ومن القومية، الدول إطار داخل األحيان أغلب

القريب املستقبل يف كذلك تظل أن

تماًما؛ جيًدا خياًرا يكن لم ولو حتى املتاح، الوحيد الخيار هو القومية الدولة شكل يزال ال
عىل — تتخىل لن الوطنية الحكومات ألن رساب؛ وراء سْعي عاملية حوكمة إلقامة فالسعي
قوانني بني التوفيق وألن القومية، عرب للمؤسسات السيطرة من كبري قدر عن — األرجح
وتفضيالتها. احتياجاتها تتنوع التي املجتمعات مصلحة يف يكون لن الدول مختِلف
أيًضا بل البدهية، الحقيقة لهذه الوحيد االستثناء فقط ليس األوروبي االتحاد ولعل

القاعدة. يثبت الذي االستثناء
القيود عن الطرف غض هو حاليٍّا العوملة منه تعاني الذي الضعف أسباب أحد
أهداف عىل الدويل التعاون نهدر فنحن عاملية؛ حوكمة وجود تعرقل التي الطبيعية
تتجاوز ال ضعيفة نتائج عن املطاف نهاية يف تتمخض الالزم، من أكثر طموحة
املالية القوانني تنسيق إىل الرامية الحالية الجهود أن شك وال الكربى. الدول أهداف أدنى
التعاون «ينجح» حينما حتى تقريبًا. نفسها النهاية إىل ستنتهي املثال، سبيل عىل العاملية،
وال قوة األكثر الدول تفضيالت تعكس قوانني األحيان من كثري يف يولِّد فإنه فعًال، الدويل
قوانني هو التجاوز من النمط ذلك يجسد ما وخري الدول. من غريها ظروف مع تتناسب

االستثمارية. والتدابري الفكرية، امللكية وحقوق الدعم، بشأن العاملية التجارة منظمة
شعوًرا دولة كل داخل السياسة ُصناع يعطي العاملية الحوكمة لتحقيق والسعي
اللوائح واضعو كان ولو الصمود. عىل وقدرتها العاملية الرتتيبات قوة حيال باألمن مضلًال
قواعد تأثري فعالية بمدى يتعلق فيما الحال، لواقع إدراًكا أكثر املصارف يف التنظيمية
التصنيف ممارسات مصداقية بمدى يتعلق فيما أو املال، رأس كفاية بشأن «بازل» لجنة
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الداخلية املالية مؤسساتهم له تتعرض مما الحذر من مزيًدا ْوا لتوخَّ األمريكية؛ االئتماني
مخاطر. من

كل لحق إدراكنا يبلبل أنه هو العاملية الحوكمة عىل اعتمادنا يسببه الذي اآلخر األمر
الحصول يف وحقها ودعمها، داخلية ولوائح معايري من يخصها ما وضع يف قومية دولة
تقلصت قد املساحة هذه أن من والقلق الحقوق. هذه ممارسة لها تتيح مساحة عىل
معايري يف االنحطاط» عىل «التنافس من الشائع التخوف وراء الرئييس السبب هو كثريًا

وغريهما. الرشكات، ورضائب العمل،
الحوكمة تقلص يسبب العاملية الحوكمة تحقيق إىل السعي أن القول خالصة
يف تتمثل التحتية العاملي االقتصاد بنية لتعزيز الوحيدة وفرصتنا حد. ألدنى الحقيقية
ونستطيع تلك. التحتية البنية مؤسسات إنشاء عىل الديمقراطية الحكومات قدرة تعزيز
أن من بدًال املحلية الديمقراطية إجراءات دعمنا إذا مًعا ورشعيتها العوملة كفاءة تعزيز
مانع فال املثالية الكاملة» «العوملة حلم عن تخليَنا سيعني هذا كان إذا وحتى نعرقلها.
يف متورط عالم من بكثري أفضل سيكون العوملة من معتدًال قدًرا يحقق فعالٌم ذلك؛ من

املفرطة. العوملة نحو دونكيخوتي سْعي

فحسب واحد» «طريق لالزدهار ليس (3-2)

يجرَي أن يجب العاملي لالقتصاد الالزمة املؤسسية التحتية البنية بناء بأن نعرتف إن ما
مؤسسات؛ من يناسبها ما أفضل إنشاء يف حرة البلدان تصبح حتى وطني، مستًوى عىل
بينها، فيما بالتماثل تتسم أنها يُفرتض التي املعارصة الصناعية املجتمعات حتى إنه إذ

املؤسسية. الرتتيبات من ومتنوعة كبرية تشكيلة تعتمد
منها كلٌّ أنتج ناجحة؛ مجتمعات واليابان وأوروبا املتحدة الواليات فمجتمعات
كل تحكم التي القوانني فإن ذلك ومع الثروة. من مماثلة مقادير الطويل املدى عىل
والحماية االحتكار، ومكافحة الرشكات، وحوكمة العمل، سوق مجاالت يف منها مجتمع
االختالفات هذه كبريًا. اختالًفا مختلفة كانت واملايل؛ املرصيف القطاعني وحتى االجتماعية،
اآلخر تلو الواحد «النماذج» هذه من نموذج كل ينتخبون والنقاد الصحفيني تجعل
للجميع ينبغي الذي الناجح النموذج باعتباره — سنوات عرش كل مختلًفا نموذًجا —
املفضل؛ النموذج االسكندنافية الدول كانت السبعينيات ففي خطاه؛ عىل يسريوا أن
هي املتحدة الواليات كانت التسعينيات ويف وقدوة، مثًال اليابان صارت الثمانينيات ويف
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النماذج هذه من أيٍّا أن عن تعميَنا أن ينبغي ال الرصاعات هذه لكن منازع. بال الزعيمة
واحًدا «فائًزا» هناك أن ففكرة «الرأسمالية»؛ مسابقة يف مطلًقا فائًزا اعتباره يمكن ال
— فاألوروبيون ما؛ حدٍّ إىل الدول تفضيالت فيه تختلف عالم يف بها يُعتد ال فكرة بعينه
تلك من أكرب بدرجة فيه التباين وقلة الدخل ضمان زيادة يفضلون — املثال سبيل عىل

الرضائب.1 من مزيًدا ذلك كلفهم إذا حتى معها، التأقلم عىل األمريكيون اعتاد التي
املؤسسية الرتتيبات أن وهو أال أعمَق؛ ضمنيٍّ معنًى إىل هذه النماذج وفرة وتشري
املؤسسية االحتماالت كافة من جزئية مجموعة إال تشكل ال اختالفها، مع املعارصة،
التنوع احتماالت جميع استنفاد من تمكنت قد الحديثة املجتمعات أن أظن وال املمكنة.
إىل بحاجة إننا وحيويتها.2 االقتصادات صحة تدعم أن شأنها من التي النافعة املؤسيس
من محدًدا نوًعا َة ثَمَّ أن تفرتض التي الفكرة حيال التشكك من صحي بقدر نلتزم أن
ترشيعات أو االجتماعية التأمينات نظام أو الرشكات لحوكمة بعينه شكًال — املؤسسات
سوق اقتصاد إلنشاء يصلح الذي الوحيد النوع هو — املثال سبيل عىل العمل سوق

ناجح.
وسيسمح للتجريب مجاًال سيوفر الذي هو املستقبل يف نجاًحا املجتمعات أكثر إن
برضورة يعرتف الذي العاملي واالقتصاد الوقت. مرور مع املؤسسات تطور من أكرب بقدر

يثبطهما. ولن التطور وهذا التجارب هذه مثل سيعزز وقيمته املؤسيس التنوع

االجتماعية ترتيباته حماية يف الحق بلٍد كل لدى (4-2)
ومؤسساته وقوانينه

األفكار مع تتعارض قوية تداعيات لها لكن وحميدة. مقبولة السابقة املبادئ بدت ربما
الرضوري من أننا يف يتمثل التداعيات هذه أحد العوملة. أنصار يعتنقها التي الراسخة
لن املؤسيس بالتنوع واالعرتاف املحلية. املؤسسية خياراته حماية يف بلد كل حق نقر أن
املحلية، املؤسسات «حماية» عىل قادرة الدول تصبح لم ما اإلطالق عىل معنًى ذا يكون
بهذه والترصيح عليها. والحفاظ الخاصة مؤسساتها لتشكيل الالزمة األدوات لها وتتوافر

واضحة. العالقات هذه سيجعل مباًرشا ترصيًحا املبادئ
ال العوملة عن واملدافعون ذاتها. حد يف غاية ال غاية، لبلوغ وسيلة التجارة إن
تجارتها توسع كي ومؤسساتها سياساتها الدول تغيري برضورة العالم بقية وعظ يملون
التفكري يف األسلوب وهذا األجانب. املستثمرين إىل بالنسبة جاذبية أكثر وتصبح الدولية
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التي األهداف لتحقيق أداة تكون أن ينبغي فالعوملة غايات؛ أنها عىل الوسائل يُظهر
يثري يشء وال العيش. وجودة والحرية واالستقرار االزدهار مثل: املجتمعات، تنشدها
األمر يقتيض حينما املنظمة أن يف شكهم من أكثر العاملية التجارة منظمة منتقدي سخط
وما القرار. اتخاذ ديمقراطية أو اإلنسان حقوق أو البيئة عىل تعلَو بأن للتجارة ستسمح
العامليني املرصفيني مصالح أن فكرة من أكثر الدويل املايل النظام منتقدي يغيظ يشء من

العاديني. الرضائب ودافعي العمال مصالح عىل تعلَو أن ينبغي
عىل الدول إقبال حال االنحطاط»، عىل «تنافًسا تُحدث أنها العوملة خصوم يرى
وحماية العمل معايري أو البيئية أو املالية الضوابط أو الرشكات رضائب مستويات أدنى
املعايري يف تدهور حدوث عىل دليل من ما بأنه ذلك عىل العوملة أنصار ويرد املستهلك.

دولة. لكل الداخلية
الوطنية معايريها دعم يف الدول بأحقية نقر أن لنا ينبغي املأزق هذا من وللخروج
لزم إذا التجاري التبادل أمام العوائق بزيادة ذلك فعل يف وبأحقيتها املجاالت، هذه يف
شعبي بدعم تحظى التي املحلية املمارسات رصاحًة التجارة تهدد حني «وذلك األمر؛
املطالبة الجلبة مساعي فستفشل حق، عىل العوملة عن املدافعون كان وإذا النطاق.» واسع
أمان صمام بمنزلة فهم خطأ، عىل كانوا وإذا الدعم. أو األدلة كفاية لعدم بالحماية
ومكاسب املفتوح االقتصاد منافع — املتعارضتني الفكرتني كلتا تلقى أن يضمن رضوري

املحلية. السياسية النقاشات يف الالزم االنتباه — املحلية القوانني تعزيز
العوملة دعاة يجعل ال الذي األمر الجانبني؛ كال يف التطرف املبدأ هذا يستبعد
املعايري إلزالة خلفيٍّا بابًا الدوليان والتمويل التجارة فيها تكون التي الحاالت يف ينترصون
منافع يحققون الحمائية دعاة يجعل ال وباملثل، دولة. كل داخل عامة عليها املتعارف
املهمة. العامة الشئون من أيٍّا يهدد خطر هناك يكون ال حينما املجتمع بقية حساب عىل
قيم بني وسط حل إىل التوصل الرضوري من يكون حينما وضوًحا، األقل الحاالت يف أما
لتناول طريقة أفضل وهذه داخيل، مستًوى عىل والنقاش التداول املبدأ يستلزم مختلفة،

الصعبة. السياسية املسائل
ما محيل: سيايس نقاش يتناولها قد التي املسائل نوعية يتصور أن املرء يستطيع
الذي املحيل الدعم حجم ما التجارة؟ تسببه قد الذي االقتصادي أو االجتماعي الخلل حجم
املحرومة الفئات إىل ينتمون من هل املهددة؟ املعايري أو القوانني أو للممارسات يقدَّم
االقتصادية، الفوائد كرب مدى ما للتجارة؟ السلبية اآلثار من يترضرون من هم تحديًدا
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االجتماعية األهداف لتحقيق بديلة طرق من هل ذلك؟ عن تعوض التي وجدت، إن
األدلة تقوله الذي ما الدوليني؟ التمويل أو التجارة تقييد دون من املرجوة واالقتصادية

الشأن؟ هذا يف الصلة ذات — والعلمية االقتصادية —
عىل األسئلة من األنواع هذه فستثار وشاملة، شفافة السياسية العملية كانت إذا
التجارة مؤيدي من املصالح، جماعات بني التنافس قوى لوجود نتيجة طبيعي نحٍو
تستطيع الفشل من محصنة آلليات وجود ال أنه فيه شك ال ومما أيًضا. ومعارضيها
و«معرضة النطاق» واسع شعبي «بدعم ا حقٍّ تحظى النظر قيد القواعد كانت إذا ما تحديد
تفعل وال بالفوىض تتسم الديمقراطية السياسة لكن التجارة. جانب من رصيح» لتهديد
الديمقراطية السياسة سوى آخر يشء ال ذلك، ومع األحوال. كل ويف دائًما «الصواب»
القيم بشأن تنازالت نقدم أن فيها علينا يتعنيَّ التي الحاالت يف عليه االعتماد يمكن

املتعارضة. واملصالح
الديمقراطي التداول نطاق من األسئلة هذه استبعاد هو إليه اللجوء يمكن حل وأسوأ
االقتصادية. املنافع وال الرشعية يحقق ال فهذا التكنوقراط؛ أو الدولية الهيئات إىل ونقلها
األمر حقيقة يف دورها لكن ا، مهمٍّ دوًرا تلعب أن «يمكن» الدولية االتفاقات أن صحيح
لتناول أعود وسوف محلها. الحلول ال املحلية الديمقراطية العملية سالمة تعزيز هو

التايل. الفصل يف النقطة هذه

األخرى الدول عىل فرضأنظمتها يف الحق لدولٍة ليس (5-2)

القيم دعم بغرض الدوليني التمويل أو التجارة عىل القيود فرض بني جيًدا نميز أن بد ال
األخرى؛ البلدان عىل واألنظمة القيم هذه لفرض استخدامها وبني الداخلية، واألنظمة
سلع استهالك عىل األوروبيني أو األمريكيني تجرب أن لها ينبغي ال مثًال العوملة فقواعد
الدول تطالب أن لها ينبغي وال مقبولة، البلدان تلك مواطني معظم يراها ال بطرق تُنتَج
أن لها ينبغي وال املحلية، األنظمة تقوض مالية معامالت ممارسة بحرية تسمح بأن
من غريها أو التجارية العقوبات باستخدام األوروبي االتحاد أو املتحدة للواليات تسمح
يتعلق فيما شئونها األجنبية الدول بها تدير التي الطريقة تغيري بغرض الضغط أنواع
أن ال تختلف، أن حقها من فالدول البيئية؛ السياسات أو العمل أسواق أو بالتمويل

عنوة. االمتثال عليها يُفرض
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نتيجة إىل األحيان بعض يف األول بالحق التمسك يؤدي قد العملية، املمارسة يف
استرياد عدم قررت املتحدة الواليات أن هب ذلك: لتوضيح نفسها. الثاني بالحق التمسك
الواردات هذه أن من لقلقها نتيجًة األطفال عمالة باستخدام املصنوعة الهندية الواردات
عقوبة توقيع هذا يشبه أال محليٍّا. املنتجة السلع مع عادلة» غري «منافسة ستشكل
أكثر تصبح بحيث العمالة مجال يف الهندية املمارسات تغيري بغرض الهند عىل تجارية
منع يجري الحالتني، كلتا ففي مًعا؛ ونعم بىل هي: اإلجابة األمريكية؟ باملمارسات شبًها
صادراتها إدخال من تتمكن كي الهند أمام الوحيدة الطريقة وتكون الهندية، الصادرات
املقاصد لكن األمريكية. املعايري معايريها تماثل أن عوائق؛ دون األمريكية السوق إىل
يف الرغبة لكن مرشوع، أمر الداخلية األنظمة حماية أن شك ال إذ الشأن؛ هذا يف مهمة
أنتمي الذي النادَي أن مثًال افرتضنا لو نفسها. باملرشوعية ليس اآلخرين أنظمة تغيري
فمن عنق، رابطات بارتداء الرجال وتطالب اللباس، طريقة تحدد قواعد يفرض إليه
يف العشاء عىل دعوتك إذا القواعد بهذه االلتزام منك أنتظر أن إيلَّ بالنسبة املنطقي
يعطيني ال هذا لكن العنق. رابطات ارتداء كراهيتك مدى عن النظر برصف النادي،

أخرى. مناسبة أي يف ترتديَه أن يجب ما عليك أُميل أن يف الحق

هو الدولية االقتصادية الرتتيبات الغرضمن يكون أن يجب (6-2)
الوطنية األنظمة بني التعاون تحكم توجيهية قواعد وضع

البلدان مختِلف عرب

االقتصاد يف للحوكمة األساسية بالوظائف تقوم كي القومية الدول عىل االعتماد إن
بالرغم وودز، بريتون فنظام الدولية؛ القواعد عن بالرضورة سنتخىل أننا يعني ال العاملي
إن والعمق. النطاق حيث من محدودة كانت وإن واضحة، قواعد له كانت يشء، كل من
يف هذا يكون فلن تماًما، بعض عىل بعضها الدول وانفتحت المركزيٍّا صار إذا العالم
الدول. من غريها رفاهية عىل منفردة دولة أي قرارات تؤثر فقد شخص؛ أي مصلحة
تكاليف من خاليًا ليس ربما — مفتوح عاملي اقتصاد إىل السعي يزال ال ذلك، ومع
اقتصاد ذلك، من بالرغم لكنه، املفرطة، العوملة دعاة إليها يتطلع التي بالدرجة املعامالت
العوملة، إلضعاف نسعى أن لنا ينبغي ال الحقيقة، يف بالثناء. جديًرا هدًفا — مفتوح

متانة. أكثر أساس عىل لتأسيسها وإنما
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صياغة عند املؤسيس التنوع مراعاة الرضوري من أن تعني القومية الدول ومركزية
األحجام املختلفة للمركبات تسمح مرورية قواعد وضع هو ا حقٍّ إليه نحتاج فما القوانني.
فرض وليس بعض، بجانب بعضها طريقها وشق الرسعات بمختِلف بالتحرك واألشكال
لتحقيق نسعى أن ينبغي الجميع. عىل موحد قصوى رسعة حد أو محدد سيارة نوع
الرتتيبات يف التنوع تتيح بمساحة االحتفاظ مع تتوافق التي العوملة من قدر أقىص
سيعظم األطراف املتعددة األنظمة من نوع «أي نسأل: أن من وبدًال الوطنية. املؤسسية
من نوع «أي نسأل: أن ينبغي العالم؟» أنحاء جميع يف األموال ورءوس السلع تدفق
قيَمها اتباع من العالم أنحاء جميع يف الدول لتمكني أفضل األطراف املتعددة األنظمة
االجتماعية ترتيباتها إطار داخل االزدهار وتحقيق التنموية أهدافها لتحقيق والسعي

الدويل. امليدان يف يتفاوضون من عقلية يف كبريًا تحوًال يستلزم هذا لكن الخاصة؟»
بنود أو القبول» عدم «اختيار حق إعطاء نعتزم أن مثًال التحول هذا أجزاء أحد
أي يتضمن أن ينبغي إذ بكثري؛ أكرب دوًرا الدولية االقتصادية القوانني يف االنسحاب
املعرتضة. للدول قانونيٍّا مخرًجا توفر رصيحة بنوًدا الدويل التعامل قوانني يف تضييق
حق للديمقراطيات وستوفر القوانني، عىل الرشعية إضفاء عىل ستساعد الرتتيبات هذه
املفروضة االلتزامات مع تتصادم األولويات هذه كانت إذا أولوياتها عىل مجدًدا التأكيد
القانوني املخرج هذا الدولية. االقتصادية املؤسسات أو العاملية األسواق تجاه عليها
ترتيبات أي عنارص من أصيًال عنًرصا وإنما للقواعد، انتهاًكا أو «استثناءً» يعترب لن

مستدامة. دولية اقتصادية
بنود عىل التفاوض يجرَي أن يمكن الحق، هذا استغالل سوء دون وللحيلولة
محددة. إجرائية ضمانات ووضع األطراف متعدد بشكل القبول عدم واختيار االنسحاب
وذلك البحتة؛ الحمائية حاالت من االنسحاب حق ممارسة حاالت يميِّز أن شأنه من وهذا
بذلك لها يُسمح لن الدويل االنضباط بقواعد التقيد من االنسحاب يف ترغب التي الدول ألن
واملنصوص سابًقا بشأنها التفاوض جرى التي اإلجرائية الرشوط تستويفَ أن بعد إال
لكنها املجازفة، من تخلو ال هذه االنسحاب حاالت أن صحيح القواعد. تلك ضمن عليها
واقع ويف الديمقراطية. قواعد مع ينسجم مفتوح دويل اقتصاد لصنع رضوري جزء
واالستناد واملساءلة الشفافية إىل تدعو لكونها — اإلجرائية الضمانات هذه ستعمل األمر،

الديمقراطي. النقاش نوعية ن تحسُّ عىل — القرارات اتخاذ عند األدلة إىل
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تتمتع بأن الديمقراطية غري للدول السماح عدم يجب (7-2)
الدويل االقتصادي النظام يف واالمتيازات بالحقوق

الديمقراطية الدول شأن شأنها

الدويل االقتصادي البنيان أساس يف كامنة ديمقراطي نحٍو عىل القرار ُصنع أهمية إن
األنظمة ألن نظًرا القومية؛ الدول مركزية ندرك أن علينا اآلن. حتى رسمناه الذي
االختالفات نتقبل أن منا يتطلب وهذا حدودها. نطاق خارج تمتد ما نادًرا الديمقراطية
هذه باعتبار املفرطة)، العوملة هدف عن التخيل ثَمَّ (ومن والقوانني املعايري يف الدول بني
عىل الرشعية يضفي وهذا ديمقراطية. بطريقة تُتخذ جماعية خيارات نتاج االختالفات
تخضع القواعد تلك دامت ما املحلية، السياسات الترصفات تقيد التي الدولية القواعد
التي للدول قانونيٍّا مخرًجا تتيح بنود عىل وتحتوي املمثلة الحكومات بني للتفاوض

وتعززه. دولة كل داخل الديمقراطي النقاش وتتيح ذلك ترغب
ألننا وذلك الرتتيب؛ هذا ينهار ديمقراطية، غري القومية الدولة تكون حينما لكن
وال مواطنيها. تفضيالت تعكس للدولة املؤسسية اإلجراءات أن الحالة هذه يف نرى ال
بحيث الكافية بالقوة تُطبق أن يمكن الدولية القواعد أن نفرتض أن أيًضا نستطيع
أن الرضوري من لذا، فاعلة؛ ديمقراطيات إىل األساس يف االستبدادية األنظمة تُحول

تساهًال. وأقل مختلفة، لقواعد وفًقا اللعبة الديمقراطية غري األنظمة تلعب
ل تحمُّ تستطيع ال إنها الفقرية الدول تقول والبيئة. العمل معايري حالة مثًال خذ
وهذا املجاالت. هذه يف املتقدمة الدول تطبقها التي نفسها الصارمة املعايري تطبيق كلفة
األطفال استخدام تحظر التي واللوائح باالنبعاثات املتعلقة الصارمة فاملعايري صحيح؛
حق من الفقر. وزيادة املتاحة العمل فرص تقلص إىل أدت ما إذا عكسية بنتائج تأتي قد
صحيح سكانه. احتياجات مع تنسجم ممارساته إن يقول أن الهند مثل ديمقراطي بلد
عالوًة لها. وجود ال املثالية الديمقراطية لكن بالطبع، مثالية ليست الهند ديمقراطية أن
حقوق وحمايتها حرٍّا، انتخابًا املنتخبة وحكومتها تكفلها، التي املدنية الحريات أن عىل
فهذه منهجي.3 إقصاء أو استغالل وجود تزعم التي االدِّعاءات ضد تحصنها األقليات
واملجاالت والبيئة العمل مجاَيل يف معايريها بأن الهند اتهام عىل يردُّ غطاءً توفر األمور
هذا كالصني، الديمقراطية، غري الدول تجتاز ال املقابل، يف الالئق. املستوى دون األخرى
والبيئة العمال حقوق أن عىل التأكيد دحض السهل من يكون وال نفسه. الشكيل االختبار
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غري الدول صادرات تستحق ولذلك، الدول؛ تلك يف ضيقة فئة مصلحة أجل من تداس
— مكلفة تداعيات تُسبب عندما سيما ال الدويل، التدقيق من أكرب قدًرا الديمقراطية

أخرى. بلدان يف — ذلك غري أو توزيعية
الدول أمام الحواجز من غريها أو التجارية الحواجز إقامة ينبغي أنه يعني ال وهذا
لها الدول هذه يف اللوائح كل ليست أنه املؤكد فمن الحاالت. جميع يف الديمقراطية غري
سجلها فإن استبداديٍّا، نظاًما الصني كون من فبالرغم املحيل؛ الصعيد عىل سلبية آثار
ازدهارها، تعزز كي التجارة تمارس البلدان أن وبما االقتصادي. النمو مجال يف مثايل
ذلك، ومع حال. أي عىل املستوردة الدول مصلحة يف الحمائية السياسة تعميم يكون فلن
الحاالت. بعض يف مرشوع أمر االستبدادية األنظمة عىل رصامًة أكثر قواعد فرض فإن

ديمقراطي غري بلد أي تجارة عىل قيود فرض تسهيل املمكن من املثال، سبيل عىل
يلزم رشط هناك كان وإذا املستوردة. البلدان أحد يف مشكالت تسبب تجارته كانت إذا
عن التخيل يمكن انسحاب، بند ما مستورد تنفيذ لدى املصدرة للبلدان تعويضات دفع
نعكس أن الرضوري من يكون وربما ديمقراطي. غري املصدر البلد كان إذا الرشط هذا
نظام فيها يسعى التي الحاالت يف الديمقراطي غري للبلد له نحمِّ بحيث اإلثبات عبء
عدم يف رغبته أن يثبت أن نطالبه بأن وذلك القبول، عدم حق ممارسة إىل استبدادي

آخر. محيل غرض أي أو حقيقيٍّا، اجتماعيٍّا أو تنمويٍّا غرًضا ستخدم ما اتفاٍق قبول
التجاري النظام يف بالفعل موجود الديمقراطية غري األنظمة ضد التمييز ومبدأ
بموجب الجمركية الرسوم من األمريكية السوق تدخل التي الصادرات فإعفاء املعارص؛
دولة املصدِّرة الدولة بكون مرشوط ٢٠٠٠ لعام أفريقيا» يف والفرص النمو «قانون
يبدو أو السياسيني معارضيه األفريقية األنظمة أحد يقمع حينما ثَمَّ، ومن ديمقراطية؛
التجارية.4 باالمتيازات الجديرة البلدان قائمة من يُرفع االنتخابات، بنتائج يتالعب أنه

من معارضة يلقى أن املحتمل ومن الجدل. سيثري املبدأ هذا تعميم أن شك ال
ا، جدٍّ منطقي مبدأ فهو ذلك، ومع االستبدادية. األنظمة من وبالطبع، التجارة، أصوليِّي
من بالرغم فالديمقراطية، هنا. تناولناها التي للمبادئ الكاملة املجموعة سياق يف خاصة
الدولية، التجارة نظام يف األساسية املبادئ ضمن تكون أن ويجب عاملي، معيار يشء، كل

الرضورة. عند التمييز عدم عىل وتُقدَّم
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العاملية»؟ «املشاعات عن ماذا (3)

أتناول وسوف هنا. املذكورة املبادئ تلقاها أن يحتمل التي االعرتاضات من عدد هناك
أهم أحد أتناول أن إىل بحاجة لكنني التايل، الفصل يف االعرتاضات هذه من الكثري
التي القواعد إن البعض يقول أسايس. فهم سوء إىل يستند ألنه اآلن االعرتاضات هذه
االعرتاض ويميض منفردة. قومية دول لتضعها تركها يجوز ال املعولم االقتصاد ستحكم
دولة كل تسعى فحينما كبرية؛ بدرجة الدويل التعاون سيقلص كهذا نظاًما أن موضًحا
متفشية، اقتصادية حماية سياسة إىل العالم اقتصاد سينزلق الضيقة مصالحها إىل

النهاية. يف الجميع وسيخرس
ولكي عامليٍّا. مشاًعا العاملي االقتصاد يعترب خاطئ تشبيه إىل املنطق هذا يستند
باعتباره العاملي، املناخ تغري مثًال خذ يتعثر) باألحرى (أو التشبيه هذا يميض كيف نرى
االحتباس يف السبب أن إىل ومتزايدة وافرة أدلة تشري العاملية. للمشاعات مثاليٍّا نموذًجا
الكربون أكسيد ثاني سيما ال الدفيئة، غازات من الجوي الغالف يف تراكمات الحراري
مستًوى عىل تعاونًا وتتطلب عاملية بل قومية، ليست املشكلة هذه يجعل وما وامليثان.
منظومة سوى له ليس فالعالم اإلقليمية؛ بالحدود تتقيد ال الغازات هذه أن هو عاملي
الحراري االحتباس بشأن املهم واألمر الكربون. ينبعث أين من تفرق ال واحدة مناخية
عن النظر برصف الجوي، الغالف يف األخرى والغازات للكربون الرتاكمي األثر يف يتمثل
إىل بحاجة فأنت بيئية كارثة وقوع تفادَي تريد كنت وإذا الغازات. هذه انبعاث مصدر
النحو هذا عىل متشابكة العالم يف اقتصاداتنا جميع إن قائل يقول قد الجميع. تعاون
«سلعة الصحي املفتوح العاملي فاالقتصاد كبري؛ حدٍّ إىل صحيح هذا أن شك وال نفسه،
غازات مستويات فيه تقل الذي الجوي الغالف شأن شأنها الجميع، بها ينتفع عامة»

الدفيئة.
فرض يشكل لن لألرض، العاملي االحرتار حالة ففي التشابه؛ ينتهي هنا إىل لكن
تُذكر. ال فائدة سيشكل أو فائدة، أي وطني داخل الكربون انبعاثات عىل وطنية قيود
سوى تقدير أفضل عىل تُحدث ال الفردية وترصفاتي واحدة، عاملية مناخ منظومة هناك
فستكون القضية، بهذه موحد عاملي اهتمام يتوافر لم وإذا املنظومة. هذه عىل هنيِّ تأثري
وتستفيد قيد دون الغازات تطلق أن هي دولة كل إليها تلجأ التي املثىل االسرتاتيجية
املناخ تغري مشكلة عالج لكن الكربونية. انبعاثاتها األخرى الدول ضبط من مجانًا
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اسرتاتيجيات تضع كي وتتعاون الضيقة مصالحها فوق القومية الدول ترتفع أن يتطلب
العاملية. املشاعات ستُدمر الدوليني، والتنسيق التعاون غياب ففي بينها؛ فيما مشرتكة

حدٍّ إىل منفردة دولة لكل االقتصادية الثروات حجم يعتمد ذلك، من النقيض عىل
مرغوبة؛ املفتوح االقتصاد سياسة كانت وإذا خارجها. ال داخلها يحدث ما عىل كبري
الدول. من غريها مساعدة يف ترغب ألنها ال الدولة، مصلحة يف يكون االنفتاح ألن فذلك
منسوجات رشاء إن قال: حينما التجارة حرية عن دفاًعا مارتن هنري حجة تذكر لعلك
رأينا وكما البالد. داخل التكنولوجي التقدم تحقيق تماًما يشبه أرخص هندية قطنية
التمادي عدم إىل البلدان تدفع قد مرشوعة أسباب توجد الكتاب، هذا يف وتكراًرا مراًرا
التماسك يحمي قد الدويل التمويل أو الدولية التجارة فتقييد الحرة. التجارة يف كثريًا
عىل النفع يعود الحاالت، هذه ويف املحيل. النمو يعزز أو األزمات، يدرأ أو االجتماعي،
الدخل تحويل عن إال التجارية الحواجز تسفر ال حينما أما عام. بوجٍه العالم دول بقية
ال املحلية، الفئات فإن الكلية، االقتصادية الكعكة تقليص مقابل أخرى، إىل فئة من
تطبق العاملي، االقتصاد ويف التكاليف.5 لهذه األكرب العبء تتحمل التي هي الخارجية،
بتحقيق مرهون واالنفتاح ذلك. تفعل أن مصلحتها من ألن «رشيدة» سياسات الدول
حرية قضية عن الدفاع يجب ولهذا، العاملي؛ التعاون روح بإضفاء ال الذاتية، املصلحة

املحيل. السيايس امليدان يف وكسبها التجارة
تكون قد الكبرية االقتصادات أن أحدها الصورة. هذه تشوب عيوب عدة توجد لكن
من أكثر مكاسب تُحول تجعلها بطرق وصادراتها وارداتها أسعار يف التالعب عىل قادرًة
هذه أن شك وال النفط. أسعار عىل «األوبك» منظمة تأثري مثًال خذ نفسها. إىل التجارة
الوقت يف لكن دولية. لضوابط تخضع أن الرضوري ومن أخرى، دوًال ترض السياسات
االقتصادية فالسياسات االستثناء؛ وإنما القاعدة هي االعتبارات هذه تعد لم الراهن
عيب يكون. أن يجب كما محلية، اعتبارات أساس عىل كبرية بدرجة تتحدد الخارجية
تسجل التي الدول عىل الكبرية السلبية اآلثار يف يتمثل الصورة هذه عيوب من آخر
تحتاج أيًضا الحاالت هذه تجاري. فائض أو عجز يف تتمثل قد كبرية؛ خارجية اختالالت
الفائض إىل أنتقل عندما التايل الفصل يف املسألة هذه أتناول وسوف الدولية. الرقابة إىل

الصني. تحققه الذي التجاري
وغريها. املسائل هذه يف الدويل للتعاون واسًعا مجاًال سابًقا املذكورة املبادئ ر توفِّ
مثل أخرى قضايا يف التعاون بحاالت قورنت ما إذا كبري اختالف وجود إىل تشري لكنها
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ففي العاملي. النظام إلنجاح الالزمني الدوليني والتنسيق التعاون ومستوى املناخ، تغري
تغري عن الناجمة املخاطر تجاهل إىل الدول الذاتية املصلحة تدفع العاملي، االحرتار حالة
حينما بيئيٍّا مسئولة سياسات ما دولة تطبق أن عرضية حاالت يف يحدث وقد املناخ،
غازات تراكم عىل تأثري من هي تُحدثه عما تتغافل بأن لها تسمح ال بدرجة كبرية تكون
ويف االنفتاح، نحو الدول الذاتية املصلحة فتدفع العاملي، االقتصاد يف أما الجو. يف الدفيئة
تطبيق بإغراء السوق يف نفوذًا تملك التي الكربى الدول بعض تشعر قد الحاالت بعض
يف الدويل التعاون عىل يعتمد أن ينبغي سليم عاملي نظام أي إن الجار.6 إفقار سياسة
الحالة يف املحيل االقتصاد نحو املوجهة الرشيدة السياسات عىل ويعتمد األوىل، الحالة

الثانية.

املبادئ تطبيق (4)

الرواية، هذه بحسب للعوملة. الجمعي فهمنا تشكل ُمضللة لكنها شائعة رواية َة ثَمَّ
تجعلنا بدرجة له، انفصام ال ارتباًطا ببعض بعضها مرتبطة العالم اقتصادات صارت
عالج نستطيع لكي الجديد؛ العاملي والوعي الحوكمة من جديد نوع عن لنا غنى ال
ويناشدنا واحد. االقتصادي مصرينا إن لنا يقال ناجًعا. عالًجا نواجهها التي الصعوبات
للمشكالت مشرتكة حلوًال نضع وأن الضيقة، مصالحنا فوق نسمَو بأن املسئولون القادة

املشرتكة.
لكنها األخالقي. الوضوح ومزية املعقولية بسمة تتسم الرواية هذه أن شك ال
حقوق أو املناخ، تغري عىل مثًال ينطبق فما خاطئًا. عرًضا الرئيسية القصة تعرض
وكعب الدويل. االقتصاد عىل ينطبق ال — بحق العاملية» «املشاعات من وهما — اإلنسان
كافة إدراك عدم وإنما الدويل، التعاون قلة هو ليس العاملي االقتصاد إىل بالنسبة أخيل
يتحدد أن يجب العاملية األسواق نطاق أن إىل تذهب بسيطة فكرة عىل املرتتبة اآلثار
العاملي االقتصاد إن قومية). حوكمة األحيان معظم يف تكون (التي حوكمتها لنطاق تبًعا
تنسق قواعد وضعت إذا إال القيادة موقع يف القومية الدول بقاء مع جيًدا يعمل لن

تحركاتها.
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قواعد وضع املمكن من هل عمليٍّا؟ السابق الفصل يف املقرتحة املبادئ تطبيق يمكن كيف
دولية؟ اقتصادية فوىض إىل االنزالق منع نفسه الوقت ويف املبادئ هذه لدعم معقولة
الوقت يف العاملي االقتصاد يواجهها التي التحديات نوع القواعد هذه ستواجه وكيف

الراهن؟
مجاالت أربعة عىل الرتكيز خالل من اإلجابات من عدًدا األخري الفصل هذا يقدم
التجارة نظام عىل اقرتحتُها التي املبادئ بتطبيق أوًال سأبدأ التحديات. فيها تكثر رئيسية
كان التي تلك عن كثريًا تختلف قواعد وضع املبادئ هذه تستلزم كيف وأبنيِّ العاملي،
التمويل إىل ل سأتحوَّ ذلك، بعد األخرية. السنوات خالل التجاريون املفاوضون إليها يسعى
إىل جنبًا تتعايش أن الوطنية القوانني ملختِلف يسمح أن شأنه من نهًجا وأقرتح العاملي
هجرة هو سأتناوله الذي الثالث واملوضوع بعًضا. بعضها يقوض أن دون من جنب
تحقق قد لكنها النقاش، من وافًرا حظٍّا الكتاب هذا يمنحها لم ظاهرة لكونها العمال،
أشد يسبب قد سؤاًال سأتناول وأخريًا، الصحيح. النحو عىل أديرت ما إذا كبرية مكاسب
الصني استيعاب يمكن كيف وهو: مبارشة، املقبلة السنوات يف العاملي لالقتصاد صداع

العاملي؟ االقتصاد يف

الدولية التجارة نظام إصالح (1)

الرامية التجارية االتفاقات إىل ترتكز والتي حاليٍّا، نطبقها التي التجارية االسرتاتيجية إن
اقتصادية مكاسب والتفاويضمقابل السيايس املال رأس من كثريًا تهدر األسواق، فتح إىل
وجود عدم يف يتمثل الذي النظام، يف الرئييس العيب تغفل أنها ذلك من واألسوأ هزيلة.

العاديني. الناس جانب من النطاق واسع دعم
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خضنا فقد التجاري، النظام فتح رضورة هو اليوم نواجهه الذي التحدي يعد لم
تعريفة فتحولت حاسًما؛ انتصاًرا وانترصنا والسبعينيات الستينيات يف املعركة تلك
كل عىل نموذجي مثال إىل الثالثينيات يف ُطبقت التي املعيبة الجمركية «سموت-هاويل»
وصارت العاملي، لالقتصاد ظهرها الدول تدير عندما تتدهور أن يمكن التي األمور
القيود وتراجعت الواردات، عىل الجمركية الرسوم وانخفضت شائنة، كلمة «الحمائية»
وعىل اإلطالق. عىل العاملية مستوياتها أدنى إىل الدولية التجارة عىل األخرى الحكومية
إىل بالنسبة سيما ال املجاالت، بعض يف أهمية تشكل تزال ال واإلعانات القيود أن من الرغم
التجارة صارت األلبان)، ومنتجات والسكر (كاألرز الرضورية الزراعية املنتجات بعض
وراء من جنْيها نتوقع التي املكاسب تكون لن لذلك، ونتيجًة كبرية؛ بحرية تتمتع العاملية
من بكثري أقل بل للغاية، هزيلة سوى االقتصادية للحماية قليلة آثار من تبقى ما إزالة
الدراسات إحدى تقدر إذ املالية؛ الصحافة يف ونقرؤه املراقبون عنه يتحدث الذي القدر
العاملي املحيل الناتج إجمايل من املائة يف الواحد ثلث تتجاوز ال الفوائد تلك أن الحديثة
إىل األخرى املوثوقة التقديرات معظم وتشري كامل)،1 عقد انقضاء بعد النسبة (وهذه

النسبة. هذه من قريبة ِنسب
هذه عىل االقتصاديني، بعض ومنهم التجارة، حرية دعاة يعتم األحيان من كثري يف
التجارة وراء من ستتحقق الدوالرات» من املليارات «مئات بأن التبشري خالل من املسألة
ويحقق أكثر عمل وفرص أعىل دخًال يولِّد ما لكن ذاك. أو التجاري االتفاق هذا أُبرم إذا
يدعون الذي النحو عىل التجارة ممارسة من املزيد ليس االقتصادي التقدم من مزيًدا
تحسن إىل يؤدي ما هو ليس أخرى دولة إىل كمبيوتر جهاز أو قميص فشحن إليه؛
وتبيع أقل بتكلفة السلع تلك استهالك تستطيع أن هو وضعك يحسن ما وإنما وضعك.
وضعها التي الحواجز نقلل أن يف نرغب السبب ولهذا الخارج؛ يف أفضل بأسعار منتجاتك
الحواجز ألن الحارض؛ الوقت يف بسيطة املكاسب هذه أن إال التجارة. حركة أمام البرش

للغاية.2 منخفضة
مستداًما حاليٍّا املوجود االنفتاح جْعل يف يتمثل اليوم نواجهه الذي فالتحدي
التي املسائل نوعية يف حاسًما تحوًُّال يتطلب وهذا أعم. اجتماعية أهداف مع ومتماشيًا
أن ينبغي التجارة، وزراء يلتقي فعندما األطراف. املتعددة املفاوضات عليها تركز
خالل من أكثر تضييقه عن ال دولة، لكل املتاح املناورة مجال توسيع عن يتحدثوا
املحيل املجال يوفروا أن لهم وينبغي الحكومي. والدعم الجمركية التعريفات تخفيض
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كل داخل االجتماعي العقد عىل وللتأكيد والقوانني، االجتماعية الربامج لحماية الرضوري
مساوماتهم تكون أن وينبغي تنموية. سياسات من ترتئيه ما تطبيق من ولتمكينها دولة،
الوصول ضمان حول ال ترغبها، التي السياسة تنفيذ دولة لكل يتيح متسع توفري حول
والفقرية الغنية الدول من كلٍّ عىل بالفائدة سيعود املواقف يف التغري هذا األسواق. إىل
للنظام إلغاءً ليس املحلية أهدافها تحقق كي دولة لكل السيايس الحيز فتوسيع مًعا؛

لتحقيقه. رضوري رشط وإنما األطراف، املتعدد املفتوح التجاري
تعريفات شكل يف «ضمانات» إىل تلجأ بأن للدول العاملية التجارة قواعد تسمح
يف املحلية الرشكات وضع يف الواردات يف املفاجئة الزيادة تتسبب حينما أعىل استرياد
(التي الضمانات بشأن العاملية التجارة منظمة اتفاقية صياغة تعاد أن أود لكني مأزق.3
نطاًقا أوسع مجموعة مع وتتناسب السياسة حيز توسع بحيث للجات) ثانوية نتيجة تعد
قد الدول بأن اعرتاًفا سيشكل الضمانات تعنيه ملا أشمل تفسري فصياغة الظروف؛ من
ممارسة — العاملية التجارة منظمة تجاه التزاماتها تأدية عدم أو التجارة تقييد يف ترغب
تشمل قد لصناعاتها. التنافيس التهديد بخالف أخرى ألسباب — القبول» عدم «اختيار
املنظمة قواعد تعارض أو التوزيعية، املشكالت من التخوف مثًال املرشوعة األسباب هذه
أو املحلية، اللوائح إهمال اتقاء يف الرغبة أو االجتماعية، والرتتيبات املحلية املعايري مع

القواعد. بهذه التقيد دون تَُحول تنموية أولويات وجود
التجارة منظمة قواعد «انتهاك» حق البلدان تمتلك أن يمكن التحديد، وجه عىل
والبيئة، العمل مجاَيل يف املحلية املعايري بتقويض تهدد القواعد تلك كانت إذا العاملية
صياغة تعاد بأن ذلك تحقيق ويمكن سليمة.4 تنموية سياسات تطبيق تعرقل أو
واالجتماعية». التنموية «الضمانات بشأن موسعة اتفاقية إىل تتحول بحيث االتفاقية
أن أساسيٍّا: إجرائيٍّا رشًطا يستويفَ أن الضمانات هذه إىل يلجأ بلد أي عىل سيتعني لكن
يحقق اإلجراء هذا استخدام بأن القرار إىل للتوصل الديمقراطية اإلجراءات اتبع أنه يثبت
واملساءلة، الشفافية توافر ذلك لتقييم املطلوبة املعايري تشمل أن ويمكن العامة. املصلحة
اختبار محل تحل أن شأنها من الرشوط هذه األدلة. عىل القائمة واملداوالت والشمول،
األرضار عىل األغلب يف يركز الذي الحالية، االتفاقية تفرضه الذي الجسيم» «الرضر

املحلية. للرشكات املالية األرباح عىل الواقعة
إجرائي أساس عىل لكن قضائية، والية العاملية التجارة منظمة تحكيم للجان سيظل
الديمقراطية، املتطلبات توافر درجة مراقبة مهمة اللجان هذه تتوىل بحيث موضوعي؛ ال
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املستهلكون ذلك يف بما املعنية، األطراف جميع نظر وجهات ُمثِّلت هل ييل: ما تتحرى بأن
بالدرجة املدني، املجتمع ومنظمات واملصدِّرون، واملستوِردون العامة املصالح وجماعات
التوصل عند واالقتصادية، العلمية الصلة، ذات األدلة بجميع االستعانة جرت هل الكافية؟
عدم اختيار يؤيد الكفاية فيه بما واسع محيل دعم هناك كان هل النهائي؟ القرار إىل
طلب برفض املحلفني هيئة تحكم قد النظر؟ محل الوقائي اإلجراء إىل اللجوء أو القبول
ذات العلمية األدلة أحد أو املعنية األطراف أحد استبعدت الداخلية املداوالت ألن ما دولٍة
ا حقٍّ يخدم الوقائي اإلجراء أكان سواءٌ املوضوعية، الدعوى يف تبت لن لكنها الصلة.
يف االقتصادية التنمية تشجيع أو محيل اجتماعي غرض دعم خالل من العامة املصلحة
يوسع لكنه اإلجراءات، عىل حاليٍّا القائمة الضمانات» «اتفاقية تركيز هذا ويعكس البالد.

كبرية.5 بدرجة تطبيقها نطاق
ألن وذلك الداخل؛ يف وكسبها االقتصادي االنفتاح عن الدفاع قضية خوض يجب
السيايس الدعم عىل بل خارجية قيود عىل األساس يف يعتمد ال مستدام تجاري نظام أي
بشأن أكرب تمثيل وذي أعمق عام نقاش إجراء سيفرض تطبيقه املراد واإلجراء املحيل.
العمل تعليق فيها األنسب من يكون التي الظروف وبشأن التجارة، قوانني مرشوعية
التي املوثوقة الضمانات أكثر هو القومي املستوى عىل الواعي والنقاش القوانني. بهذه
أن يقتيض الذي الرشط أما القبول. عدم اختيار استغالل سوء ملكافحة عليها يعتمد
القبول عدم اختيار بقرار سلبًا دخلها سيتأثر التي الفئات املداوالت هذه يف تشارك
عىل املتضاربة املصالح بني املحلية العملية توازن وأن — واملصدرون املستوردون —
قطاع مصلحة يف تصب حماية تدابري اتخاذ خطورة تقليل عىل فسيعمل شفاف، نحٍو
متنفًسا يوفر أمان صمام يشبه هذا باهظة. تكلفة املجتمع وتجشم الصناعة من محدود
األمر األسواق؛ عىل الحرة التجارة سيادة عىل املبادئ إىل واملستند املغرض غري لالعرتاض

الحمائية. بخار كتم يسهل الذي
يجرَي لن لكن املداوالت، عىل تهيمن أن املحتمل من املحلية املصالح أن صحيح
تشكل فحينما األجنبية؛ الدول إىل بالنسبة القرارات اتخاذ تداعيات عن تماًما التغايض
حكومية غري منظمات تعمل قد الفقرية، للبلدان كبريًا تهديًدا االجتماعية الضمانات
املقرتح القبول عدم اختيار قرار ضد التعبئة عىل املثال سبيل عىل أخرى ومجموعات
من العمال ترسيح تكاليف كفة عىل النهاية يف اآلراء تلك كفة ترجح وقد اتخاذه، املراد
حينما بالحماية العمال اتحادات أحد يفوز األحيان بعض ففي الداخل؛ يف وظائفهم
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ظل يف يكدحون آخر بلد يف آخرين عمال ضد التنافس إىل مضطرين أعضاؤه يكون
يقل املحلية املصالح أصحاب عىل انتصارهم احتمال لكن صارخة. استغاللية ظروف
يقول لحقوقهم. هضًما ال إنتاجيتهم يف ضعًفا الخارجية العمل ظروف تعكس عندما
بني التمييز عىل املحلية املداوالت قدرة يف الثقة تعزيز إن هاوس روبرت القانون أستاذ
ل تحوُّ من التخوف حدة يخفف أن ينبغي الحمائية و«تدليس» املرشوعة املحلية القوانني
من القوانني عن الدفاع مطلب «لعل يقول: إذ الخالصة؛ الحمائية إىل املحلية التدابري
نفسه الوقت ويف الثقة، هذه يعزز تسويغها بغرض عامة عقالنية تشاور عملية خالل

يعرقلها.»6 ال الديمقراطية يخدم
املستهلك، وسالمة والبيئة العمل معايري تغطي بحيث الوقائية الضمانات نطاق ومد
استغاللها سوء تمنع مناسبة إجرائية محددات وجود يف — املحلية التنموية األولويات أو
دعًما أكثر ويجعله ومرونته العاملي التجاري النظام مرشوعية يزيد أن شأنه من —
معايري من يخصها ما اعتماد حقها من البلدان إن القائل للمبدأ حي نموذج وهذا للتنمية.
بأن وذلك واسع، شعبي بتأييد تحظى محلية ممارسات تقوض التجارة كانت إذا وطنية
األمر. لزم إذا العاملية التجارة منظمة تجاه التزاماتها تعلق أو أسواقها إىل الوصول تمنع
حقوق إنفاذ يضعف بلدان واردات من املؤقتة الحماية توفر أن املتقدمة الدول تستطيع
ويمكن الداخل. يف العمل ظروف تدهور إىل تؤدي الواردات هذه كانت إذا فيها العمال
أيًضا) صادراتها مبارش، غري نحٍو (وعىل الصناعية األنشطة بدعم الفقرية للدول السماح
حفز وتستهدف واسع بتأييد تحظى تنموية اسرتاتيجية من جزءًا الدعم هذا كان إذا

التكنولوجية. اإلمكانات
وال بالرعاية، األوىل الدولة مبدأ تطبيق توجب حاليٍّا القائمة الوقائية الضمانات
الوقائية الضمانات تطبق التي الدول عىل وتفرض مؤقتة، ضمانات بتطبيق إال تسمح
اقرتحته الذي األشمل التدبري سياق يف فيها النظر إعادة ينبغي أمور وهذه تعويض. دفع
وإذا األحيان. أغلب يف فائدة يشكل لن بالرعاية األوىل الدولة معاملة بند إن قبل. من
فمن ما، دولٍة يف العمال استغالل سوء إزاء فعل رد مجرد الوقائية الضمانة كانت
وقياًسا تحديًدا. الدولة تلك واردات سوى يستهدف ال بحيث التدبري هذا توجيه املناسب
من وبدًال مستمرٍّا. االستغالل سوء دام ما الوقائية الضمانة رسيان يستمر ذلك، عىل
يمكن أو الحالة، عن دوري استعراض طلب األفضل من سيكون مؤقت، تخفيف فرض
ستقل الطريقة، بهذه املشكلة. استمرت إذا بإبطاله مسموح موقوت انقضاء بند إدراج
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عقبة إىل األخرى الدول مصالح تعرقل التي التجارية القوانني أو القيود ل تحوُّ احتمالية
كئود.

ضمانة ما دولة تطبق عندما إنه يقول فاملنطق تعقيًدا؛ أكثر التعويض مسألة
ضمن أخرى لدول سابًقا منحته قد كانت تجاريٍّا» «امتياًزا تسحب بذلك فإنها وقائية
سحب أو مكافئ امتياز عىل الحصول حقها من األخرى الدول تلك دوليٍّا. ملزم اتفاق
يمكن ال التغري، عن يتوقف ال يكاد نشط عالم ويف ذلك. عىل ا ردٍّ امتيازاتها من أيٍّ
الدول. من لغريها ما دولٌة منحتها التي االمتيازات طبيعة إليه ستئول بما بدقٍة التنبؤ
فحينما كاملة». غري «اتفاقات إىل الدولية التجارية االتفاقات يَُحول هذا اليقني وعدم
بسبب — تكلفتها أو التجارية التدفقات قيمة تغيري عىل متوقعة غري تطورات تعمل
بشأن جديدة قيم ظهور أو مثًال، الوراثية الهندسة مجال يف تكنولوجية مستجدات
الحقوق يملك الذي فمن — املرغوبة التنموية االسرتاتيجية بشأن جديد فهم أو البيئة،
النظام مع تماًما تتماىش الحقوق تلك يجعل التعويض رشط إن التدفقات؟ تلك عىل
وفًقا السوق إىل بالوصول مطالبته يف يستمر أن املصدِّر يستطيع بحيث الدويل؛ التجاري
قيمة بأن املرشوعية من نفسها بالدرجة نجادل أن نستطيع لكننا األصلية. للرشوط
التفسري، هذا وبموجب ظلها. يف ُمنحت التي املبدئية بالظروف مرهونة األصلية التنازالت
معاناة إىل املستورد يضطر وال وجود لها يكن لم بمنفعة يطالب أن املصدِّر يستطيع ال
السيطرة حقوق سيزيد وهذا االتفاق. عا وقَّ حينما حسابًا لها يحسب يكن لم خسارة
املصدرون يتوقع الذي التعويض مقدار بشدة وسيقلص القومية الدول تملكها التي

عليه. الحصول
عدم خيار إىل تلجأ عندما إضافية موضوعية ملتطلبات االستبدادية األنظمة تخضع
لتربير مبارشة تنموية أو اجتماعية مربرات تقديم إىل البلدان هذه تحتاج وربما القبول.
ستحقق املنشودة الضمانة أن تثبت أن إىل تحتاج وقد الوقائية. التدابري تطبيق يف رغبتها

محدًدا. شعبيٍّا غرًضا بالفعل
ضدها الوقائية التدابري التخاذ أسهل هدًفا االستبدادية األنظمة تكون أن املرجح من
وعىل الدول. تلك يف مشكالت تسبب صادراتها كانت إذا الديمقراطية الدول جانب من
من سيكون العمل، مجال يف ممارساتها بعض الدول هذه تربير إمكانية من الرغم
نظريه عن كبري بقدٍر لألجور األدنى الحد قلة فمثًال، أخرى. ممارسات تربير الصعب
ومستويات العمال إنتاجية بانخفاض املحيل النقاش يف تربيرها يمكن الغنية البلدان يف
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أنه بحجة تربيرها يجري ما غالبًا املتساهلة األطفال عمالة وقوانني الدولة. داخل املعيشة
انتشار ظل يف البالد يف العمل قوة من الصغار العمال سحب املرغوب أو املجدي غري من
— للعمال أساسية حقوق َة ثَمَّ إذ الحجج؛ هذه وزن يقل قد أخرى، حاالت يف لكن الفقر.
العمل وحظر الجماعية واملفاوضات النقابات تكوين وحرية التمييز وعدم الحرية مثل
بل االقتصادية التنمية يرض ال الحقوق بهذه وااللتزام شيئًا. الدول تكلف ال — القرسي
للعمال، استغالًال تشكل الجسيمة االنتهاكات فإن وهكذا كبريًا. نفًعا ينفعها أن يمكن
تولد االنتهاكات هذه أن من منطلقة وقائية ضمانات مستوردة دول التخاذ الباب وتفتح

عادلة. غري توزيعية تكاليف لديها
من سيتخوفون فالنقاد مخاطره؛ له الشكل هذا عىل الوقائية التدابري اتفاق وتعميم
قلقهم وسيُبدون التجارية، االتفاقات قيمة انخفاض إىل التعويض نطاق تقلص يؤدَي أن
ينبغي لكن الحمائية. إىل بنا يودي زلق» «منحدر عىل الجديدة اإلجراءات تضعنا أن من
الحالية القوانني ظل يف تحدث التي االنتهاكات أن إىل بالنظر الهواجس هذه مثل طمأنة
نحٍو عىل الحمائية الحواجز لتسهيل ُصممت التي واآلليات للنظام. بالًغا رضًرا تُحدث ال
التجاري النظام تدمر لم الجات، اتفاقية يف املوجودة اإلغراق مكافحة قوانني مثل رصيح،
االنسحاب بنود تسبب أن نتوقع يجعلنا واضح سبب من وما بعد، األطراف املتعدد

ذلك. من أسوأ عواقب جيًدا تصميًما املصممة
يف املتمثل الخطر تزيد بل أفضل، قوانني بالرضورة تجعلها ال القوانني مرونة وقلة
قد فإنها ثَمَّ، ومن لها؛ تدخُّ تقتيض ظروف يف األيدي مكتوفة نفسها الحكومات تجد أن
الحكومات يشجع الذي الحافز وتضعف التجارية االتفاقات قيمة من تزيد، وال تقلل،

عليها. التوقيع عىل
الدوحة» «جولة إن الحايل. مسارنا عىل ظللنا إذا يحدث أن يمكن ما تصور
بها منشغلني الرسميون العاملية التجارة مسئولو يزال ال التي — التجارية للمفاوضات
انطلقت الزراعة. مجال يف سيما ال الحدود، عىل حواجز من تبقى ما تقليل عىل تركز —
الذي واملرج الهرج كل من وبالرغم اآلخر. تلو االنهيار وشهدت ،٢٠٠١ عام الجولة هذه
املأمولة املكاسب أن — مطمنئ وهو — يؤكد أن املرء يستطيع املفاوضات، هذه يصاحب
الواحد ثلث نسبة من هزاًال أكثر بل للغاية، هزيلة بنجاح الدوحة جولة اكتمال وراء من

تنفيذه. حال يف الكامل التحرير سيجلبها التي العاملي الدخل من املائة يف
الدوحة؛ مفاوضات أجندة من الرابحني بعض بالطبع هناك يكون قد ذلك، ومع
الواليات يف الدعم رفع من كبرية استفادة سيستفيدون أفريقيا غرب يف القطن فمزارعو
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إىل بالنسبة بالهينة ليست نسبة وهذه ،٪٦ إىل تصل بنسبة دخولهم وترتفع املتحدة،
مستهلكو سيترضر أخرى، ناحية من الكفاف.7 مستوى يف يعيشون يكادون مزارعني
الدْخل املنخفضة البلدان وكذلك غذاءهم، يزرعون ال الذين الفقرية الحرضية املناطق
الزراعية السلع ستشهدها التي العاملية األسعار زيادة بسبب وذلك غذاءها؛ تستورد التي

فيها.8 الزراعة لقطاعات دعم من تقدمه ما الغنية الدول رفع مع
يف زوبعة سوى ليست الدوحة مفاوضات أن فسنجد ، ككلٍّ األمر هذا إىل نظرنا وإذا
نحو املتوجهة آسيا رشق اقتصادات أحرزتها التي التقدم درجة شهدنا أن فبعد فنجان؛
من ارتفاًعا أكثر حواجز من تفرضه كانت ما ظل ويف األخرية، العقود خالل التصدير
إن سيقول آخر) شخص أي (أو شأن ذي اقتصاد خبري من ما حاليٍّا، املوجودة الحواجز
تُذكر؛ بدرجة الفقرية البلدان نمو فرص تحدد األسواق إىل الوصول عىل الحالية القيود
إىل جزئيٍّا يُعزى السيايس للزخم الدوحة مفاوضات افتقار إن نقول أن يمكن ولهذا،

مهمة. اقتصادية مكاسب عن املفاوضات هذه ض تمخُّ احتمال ضعف
التجارة. عىل كبرية معامالت تكاليف بالفعل» «تفرض القومية الحدود أن صحيح
املعايري يف اختالفات وجود من تنبع ما بقدر حمائية من تنبع ال التكاليف هذه لكن
املكاسب اعتصار فإن ثَمَّ ومن إلخ؛ … االجتماعية والشبكات القانونية، والنظم والعمالت
التحرير تتجاوز موسعة، مؤسسية جراحة يتطلب العاملية التجارة نظام من الكبرية
يف البلدان مختِلف بني توائم كي الحدود وراء ما إىل تصل بحيث للتجارة التقليدي
من ستأتي ألنها للغاية؛ الزوال رسيعة ستكون املكاسب هذه لكن والقوانني. املعايري
الترصف. حرية يتيح الذي السيايس والحيز املؤسيس التنوع بفوائد التضحية خالل
ألسباب — تُذكر شهية تثري تعد لم الواقع ويف جدارتها؛ يف يَُشكُّ االسرتاتيجية هذه ومثل
أطلقتها التي األخرية التجارية املفاوضات جولة سببتها التي األمل خيبات بعد — معقولة

أوروجواي). (جولة الجات
التجاري النظام وجد الذي املأزق إىل الدوحة» «جولة واجهتها التي املشكالت تشري
تتسم التي السائدة االسرتاتيجية عن الناجمة املشكالت عىل مثاًال وتشكل فيه. نفسه
أحالهما خياَرين بني حائًرا العالم اقتصاد تجعل التي التكاليف، وارتفاع العائد بضعف
إىل اللجوء عىل الحكومات إجبار عىل الشعبي الضغط يعمل أن االحتمالني فأحد ُمر؛
اتخاذ عىل سيبعث الذي األمر الحالية؛ القوانني عىل والخروج الجانب األحادية الحمائية
االتفاقات عىل التوقيع الدول وستخىش األخرى، األطراف جانب من ثأرية خطوات
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إىل االتفاقات هذه عليها تفرضها التي االلتزامات تؤدَي أن مخافة الكبرية التجارية
واالحتمال فشيئًا. شيئًا الدويل التعاون وسيتآكل كبرية، بدرجة السيايس حيزها تقليص
اتفاقات عىل الحكومات ع وتوقِّ العميق» «التكامل روح املطاف نهاية يف تسود أن اآلخر
مرشوعية وستترضر املؤسيس التنوع مجال سينكمش وحينئٍذ تقييًدا؛ أكثر تجارية

أيًضا. االقتصادية التنمية وفرص التجاري النظام
يفوق العوملة لصحة تهديًدا حالها» عىل األمور «بقاء نهج يشكل الحالتني، كلتا يف
مفارقة، عىل ينطوي األمر هذا أن يبدو قد هنا. وضحتها التي لإلصالحات تهديده
االقتصاد النفتاح أسايس مطلب القومية الديمقراطيات تمكني فإعادة كذلك؛ ليس لكنه

طريقه. يف عقبة ال العاملي،

العاملي التمويل تنظيم (2)

سواءٌ للتنظيم، السائد النهج يف القصور أوجه وضوٍح بكل العقاري الرهن أزمة بيَّنْت لقد
مالية لكيانات القوانني يف املوجودة الثغرات سمحت فقد الدويل؛ أو القومي املستوى عىل
أثار . ككلٍّ املجتمع تعرض بل للخطر وحدها تُعرضها تكن لم مجازفات تخوض أن
املايل النظام قوانني رصامة تحسني إىل الرامية الجهود من محمومة موجة االنهيار هذا
املفروضة والقيود املال رأس كفاية معايري تشديد املقرتحة التدابري وتشمل وإحكامها.
البنوك، إغالق تسهل قوانني وفرض التنفيذيني، املسئولني رواتب وتحديد االستدانة، عىل

البنوك. حجم عىل وقيوًدا أكرب، تنظيمية ورقابة أشمل، إفصاح ورشوط
حرًصا إال يُبدون ال السياسة فُصناع التدليس؛ من كبري قدر الجهود هذه يشوب
كباًرا العبني تدفع التي الداخلية السياسة مقتضيات وعىل التنظيمي، التنوع عىل زائًفا
السياسة فُصناع الخاصة. قوانينهما وضع إىل األوروبي واالتحاد املتحدة الواليات مثل
األنظمة تنوع يؤدَي أن خشية للدول، التنظيمية اللوائح بني للمواءمة يضغطون هؤالء
الكبار املسئولني أحد ذكر أن حدث فقد املالية. العوملة وعرقلة املعامالت تكاليف رفع إىل
أن يمكن «ال اللقاءات: أحد يف األوروبيني من جمهور أمام األمريكية الخزانة وزارة يف
ويعرِّض الدولية، املمارسات أو املعايري عن كثريًا وينحرف الخاصة، طريقته منا كلٌّ يتبع
بعض عىل بعضنا يفرض أن أيًضا لنا ينبغي ال لكن … التجزئة لخطر العاملية األسواق
بني وسط مسار سلوك كيفية أحد يفرس ولم متطابقني.»9 لسنا ألننا موحدة؛ معايري
مضلًال سعيًا ليس مًعا وأكلها بالكعكة لالحتفاظ السعي إن املتعارضني. الهدفني هذين
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املؤسفة الحوادث من نفسه للنوع عرضة العاملي االقتصاد يجعل أيًضا إنه بل فحسب،
قبل. من به تطيح كادت التي

منذ قليلة إنجازات سوى يحقق لم الدويل التعاون أن العاملية الحوكمة أنصار يرى
السياسة ُصناع عن بعيًدا للسلطة حقيقيٍّا تحوًال تشكل أن من بكثري أقل األزمة، وقوع
من رضبًا العاملي املركزي البنك أو مثًال، العاملي، القوانني واضع يزال ال إذ املحليني؛
البلدان «مجموعة أن أبرزها، ما، حدٍّ إىل وتجميلية طفيفة طرأت التي والتغريات الخيال.
— العاملي االقتصاد حول للحوار منتًدى تمثل التي الغنية البلدان جمعية — السبعة»
من أخرى دوًال السبع الدول جانب إىل تضم التي العرشين» «مجموعة محلها حلت
«مجلس وأن إضافية، مالية موارد نال الدويل النقد صندوق وأن النامية، الدول كربيات
مركزية وبنوًكا مسئولني يضم تجمع وهو — سابًقا) (املنتدى املايل» االستقرار تحقيق
للرقابة بازل «لجنة وأن جديدة، رقابية بمسئوليات يضطلع صار — دولة ٢٠ من
الثالثة هي البنوك، لتنظيم جديدة عاملية مبادئ مجموعة عىل تعتمد صارت املرصفية»

بالكاد. العقدين يتجاوز أَجٍل خالل لها
الداخلية فالضغوط وفاق؛ عن ال دويل خالف عن ينم املايل التنظيم واقع لكن
ل توصُّ انتظار من بدًال مالية إصالحات إجراء عىل رسيًعا للعمل الوطنيني الساسة تدفع

عاملي.10 بتوافق تتسم قواعد إىل املرصفيني
عىل األوروبيون يميل إذ ذلك؛ عىل يدل الصناعية البلدان بني فيما املوجود والشقاق
رصامة، أكثر نهج تفضيل إىل — املهمة االستثناءات بعض عدا — عموًما القارة مستوى
يشل قد الذي التنظيمي التجاوز من بالقلق والربيطانيون األمريكيون يشعر بينما
األحزاب بضغوط مدفوعة األوروبية، املفوضية اقرتحت ،٢٠٠٩ عام ففي املالية؛ أسواقهم
الخاصة، األسهم ورشكات التحوط صناديق عىل النطاق واسعة قواعد فرض االشرتاكية،
التام اإلفصاح وتقتَيض املال، رأس متطلبات وتحدد الدين، مستويات تقلل أن شأنها من
ويمكن كثريًا األمريكية املقرتحات تتجاوز التي املقرتحات، هذه املديرين. أجور وتحدد
أثارت أوروبا، يف تجارية أعمال ممارسة تريد أمريكية رشكة أي عىل أيًضا تطبق أن
هذه حدة تخفيف إىل الرامية الربيطانية للجهود دعًما األمريكية الضغوط من موجة
التصنيف وكاالت أداء تحكم كثرية قوانني األوروبي الربملان أقر وباملثل، املقرتحات.11
املتحدة الواليات يف االئتماني التصنيف وكاالت شكاوى أثار ما ٢٠٠٩؛ أبريل يف االئتماني
الذين واألملان، الفرنسيون أما الجديدة. املتطلبات ستفرضها التي اإلضافية التكاليف من
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املعامالت عىل عاملية بفرضرضيبة طالبوا فقد املرة، هذه جانبهم إىل الربيطانيون انضم
اإلدارة من كان فما سابًقا)، عنها ثنا تحدَّ التي توبني لرضيبة آخر (شكل الدولية املالية
مكافآت إزاء األوروبيني موقف كان وأخريًا، بالرفض. طلبهم قابلت أن إال األمريكية

األمريكيني. موقف من تشدًدا أكثر املرصفيني
وكان الضوابط تشديد يف يرغبون الذين هم األمريكيون كان أخرى، قضايا يف
التي فولكر»، «قواعد عليها أطلق ما أوباما باراك الرئيس أقر إذ يعارضون؛ األوروبيون
تحوَّلت وقد الخاصة. بحساباتها البنوك متاجرة وتحظر البنوك حجم عىل تفرضسقوًفا
لإلصالح قانون مرشوع إىل املطاف نهاية يف األفكار بعضهذه من مخففة نسخة بالفعل
لرفع ميًال تبدي املتحدة الواليات كانت عموًما .٢٠١٠ يوليو يف الكونجرس مرَّره املايل
األوروبيون كان الحالتني، كلتا ويف أوروبا.12 من أكثر البنوك أموال رءوس متطلبات

الدويل. التنسيق وتقوض مشيئتها وفق تترصف بأنها املتحدة الواليات يتهمون
وإنما الدويل، التنسيق قاعدة عىل خروج أنها عىل االختالفات هذه إىل ننظر أال يجب
الوطنية املصالح فيه تختلف عالم ففي املحلية؛ الظروف لتباين طبيعية عواقب أنها عىل
وحتى ينفع. مما أكثر القوانني توحيد إىل السعي يرض قد — الحقيقية أو رة املتصوَّ —
قاسم أدنى عىل قائمة ضعيفة اتفاقات إما تنتج فإنها الحاالت، بعض تنجح حينما
هذه ندرك أن كثريًا األفضل للجميع. مالئمة تكون ال قد رصامة أكثر معايري أو مشرتك،
وبالتفاوض، الكايف، الوقت بمرور تُسوى أن يمكن أنها نفرتض أن من بدًال االختالفات

السيايس. والضغط
سالمة حالة يف نطبقه أن ينبغي الذي نفسه هو هنا نطبقه أن ينبغي الذي واملبدأ
أن من تتأكد أن فعليها أطفال، لعب لنا ر تصدِّ أن أخرى دولة أرادت فإذا املستهلك.
معايري من وغريه الرصاص، مادة عىل باحتوائها املتعلق معيارنا تستويف اللعب هذه
أن فعليها اقتصادنا، داخل تجاريٍّا عمًال مالية رشكة تمارس حينما وباملثل، السالمة.
يعني وذلك وجنسيتها. األصيل الرشكة هذه مقر عن النظر برصف املالية، قوانينا تلتزم
رأس احتياطي مستويات حيث من املحلية رشكاتنا له تخضع ملا تخضع أن يجب أنها
مبدأ إنه التجارة. ممارسة وقواعد اإلفصاح، ورشوط بها، تحتفظ أن ينبغي التي املال

لقواعدنا. وفًقا تلعب أن فعليك اللعب، تشاركنا أن تريد كنت إذا يقول: بسيط
املتحدة الواليات تظل أن ينبغي ملاذا تساءل: حينما ا محقٍّ جونسون سايمون كان
املال، رأس متطلبات زيادة رضورة يقرون عوها مرشِّ كان إذا األوروبية للمعارضة رهينة
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بانهيارها؟13 السماح معها يمكن ال بدرجٍة ا» جدٍّ «الكبرية البنوك تفكيك رضورة أو
أن من بدًال ظروفها يناسب ملا وفًقا املتحدة الواليات تترصف أن األفضل من بأنه ويرد
يف األوروبيني وأنانية الدولية، االقتصادية للدبلوماسية الفاترة «الطبيعة خطواتها تعيق

الخاصة.» مصلحتهم عىل حرصهم
أكثر قواعد فرض املتحدة الواليات تريد حيث املال؛ رأس متطلبات مسألة مثًال خذ
فإذا جونسون؛ اقرتحه ما تطبيق يمكن هنا األوروبيون. يريدها التي تلك من رصامة
لبنوكها السماح ينبغي فال املال، رأس متطلبات من تفرضه ما أخرى دول ترفع لم
كان إذا إال األمريكية البنوك مع تجارية أعماًال تمارس أو األمريكية السوق تدخل بأن
البنوك تتعرض أن وينبغي املال. رأس احتياطيات من إضافية دعائم البنوك تلك لدى
هذا أن جونسون يعتقد القوانني. هذه انتهكوا إذا الجنائية للعقوبة ومسئولوها األمريكية
الصارمة األمريكية باملعايري االلتزام عىل ويجربهم يركعون األوروبيني سيجعل النهج

تطوًرا. وأكثرها العالم أسواق أكرب دخول من يتمكَّنوا كي
ا. حقٍّ أمريكا سيقلدون اآلخرون كان إذا عما النظر برصف فكرته، يف حقٍّ عىل وهو
أخرى دول تفعله أن يمكن عما القلق عن «تكف أن املتحدة للواليات ينبغي يقول: وكما
وتجعل أمريكا، داخل مرتفعة مال رأس متطلبات تفرض أن لها] [ينبغي … تفعله ال أو
املتحدة الواليات شعرت وإذا واملأمون.»14 املنتج للتمويل هادية منارة بمنزلة األمر هذا
حرة تكون أن فينبغي املعايري، من محددة مجموعة اعتمدت إذا أمانًا أكثر ستكون أنها
الوطنية املصلحة ألن بل بها، االلتزام عىل أخرى دوًال تجرب أن أجل من ال تطبقها، أن يف

ذلك. تقتيض
هذه تكون ال قد أيًضا. األخرى الدول عىل يرسي املتحدة الواليات عىل يرسي وما
من محدًدا شكًال أرادت إذا لكن تقليدها، عىل اآلخرين إجبار عىل دوًما قادرة الدول
قيود فرض يعني ذلك كان إذا حتى تمرره، أن يف حرة بأنها تشعر أن فينبغي القوانني
عاملي نظام ألي ينبغي حيث التجارة، مجال يف الحال يشبه وهذا الدويل. التمويل عىل

املعايري. يف الوطني للتنوع مجاًال يتيح أن صحي
يف التنظيمية االختالفات عىل اإلبقاء أن يف يتمثل النهج هذا يشوب الذي العيب لكن
تستطيع إذ الصعوبة؛ غاية يف أمر القومية الحدود عرب بحرية التحرك عىل املال قدرة ظل
فيها تقل أخرى أماكن إىل تنتقل أن البساطة بمنتهى االستثمارية واملؤسسات البنوك
الوطنية. القوانني بني فيما االختالفات تذويب عىل بالفعل تعمل فالعوملة القيود. رصامة
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عىل سباًقا تشكل التي التنظيمية» «املراجحة التجارة مجال يف عليه يطَلق ما هو وهذا
التمويل.15 مجال يف االنحطاط

األهمية غاية يف طبيعية نتيجٌة التنظيمي بالتنوع االلتزام تُصاحب السبب، لهذا
تسمح أن يجب اللعبة فقواعد العاملي؛ التمويل عىل قيود فرض إىل الحاجة يف تتمثل
القوانني وحماية التنظيمية املراجحة تأثري إلبطال م تصمَّ الدويل التمويل عىل قيود بفرض
ال املالية، والتدفقات البنوك دخول منع عىل القدرة الحكومات تملك أن ينبغي الوطنية.
من أيٍّا لكن قيمتها. الوطنية القوانني فْقد دون للحيلولة بل املالية الحماية فرض بغرض
دون من ذلك، ومع اآلن، حتى رصاحة الحاجة بهذه تعرتف لم الكربى الدول حكومات
الوطنية الرشكات فرص وستصبح محدوًدا، الوطنية القوانني نفوذ سيكون القيود هذه
املتساهلة. القوانني ذات األماكن تصدرها التي املالية الخدمات مع التنافس يف ضئيلة

الصفقات. هذه عن الناجمة املخاطر رهينة الوطني االقتصاد وسيظل
املبادئ من مجموعة أصغر عىل جديد عاملي مايل نظام أي س يؤسَّ أن يجب لذلك،
الجديدة الرتتيبات وستتضمن الدويل.16 التنسيق من قدر وبأقل الدولية التوجيهية
فيه النامية للدول ويكون إضافية بموارد يحظى مطوًرا دوليٍّا نقد صندوق بالرضورة
تشجيع عىل يركز األهداف، محدود دوليٍّا ماليٍّا ميثاًقا يتطلب قد وهذا أعىل. صوت
مستًوى عىل التنظيمية الجهات بني املعلومات وتبادل التشاور وتعزيز املالية، الشفافية
تصدِّر التي مثًال) اآلمنة املالية املالذات (مثل القضائية الواليات عىل قيود ووضع دويل،
املعامالت عىل صغرية رضيبة ُفرضت وإذا الدول. من غريها إىل املايل االستقرار عدم
أن يمكن التي الدوالرات من املليارات عرشات فسنجني (٪٠٫١ حوايل (مثًال العاملية املالية
اقتصادية بتكلفة للصحة املهدِّدة األوبئة أو املناخ تغري مثل العاملية التحديات بها نواجه
األشمل واإلرشاف املال، رأس معايري ووضع االستدانة، تنظيم مسئولية لكن قليلة.17
أن األهم، األمر القومي. املستوى عاتق عىل مبارشة تقع أن ينبغي املالية؛ األسواق عىل
مقصد دام ما الدولية، املالية املعامالت من الحد يف الحكومات بحق رصاحًة القواعد تُقر
تقويض من رصامة األقل القضائية الواليات يف األجنبية املنافسة منع هو ونتيجته ذلك

البالد. داخل التنظيمية املعايري
من السلطة ل سيحوِّ الدولية التنظيمية املعايري عىل الوطنية املعايري تقديم إن
التنظيم عىل سيُضفي وهذا املرشعني. سيما ال املحلية، الجماعات إىل التكنوقراط يد
عىل اآلن يسيطرون الذين هم فالتكنوقراط والديمقراطي؛18 السيايس الطابعني املايل
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من مزيًدا منحنا وإذا العرشين. مجموعة أو بازل لجنة مثل الدولية الهيئات يف النقاش
هؤالء نفوذ تقليص إىل ذلك فسيؤدي الوطنية، للربملانات الديمقراطية املساءلة قابلية
االنتخابية الدوائر من أكرب مجموعة تفضيالت أساس عىل األنظمة وضع وإىل التكنوقراط،
املايل التنظيم عىل السيايس الطابع إضفاء أن االقتصاديني من كثري يَعترب قد املحلية.
بالنظر الرأي هذا يف التشكك من درجة نبدَي أن نستطيع لكننا الوراء. إىل كبرية خطوة
األستاذ دورن، نيكوالس يقول إذ األخرية؛ اآلونة يف البائس التكنوقراط أداء سجل إىل
تحمينا ضمانة الديمقراطية تغذيه الذي التنظيمي التنوع «إن للقانون: إيرازموس بكلية

العاملية.»19 واألسواق العاملي املايل التنظيم يف مؤخًرا شهدناه الذي الخبل من
لها ستفتح فهي إضافية؛ ثماًرا القواعد هذه ستؤتي النامية، البلدان إىل بالنسبة
التوقف ومنع الدولية األموال رءوس تدفقات إدارة من تتمكن كي السيايس املجال
الدويل التنسيق عىل املفرط الرتكيز كان العملة. قيمة تقدير يف املغاالة ومنع املفاجئ
من كثري يف املايل التكامل يسبب أن يمكن رأينا، وكما الناشئة. الدول مصالح يتجاهل
تدمر األجل القصرية املال رأس فتدفقات الدول؛ هذه عىل متوقعة غري سلبية آثاًرا األحيان
«األموال ب تصعِّ أن ويمكن السلبية. العملة تقلبات وتُفاقم املحيل الكيل االقتصاد إدارة
— تركيا أو أفريقيا جنوب أو الربازيل مثل — ماليٍّا املفتوحة االقتصادات عىل الساخنة»
إن فعال. صناعية سياسة نموذج اعتماد من يحرمها وهذا العملة، تنافسية عىل الحفاظ
التدفقات فرط تمنع بحيث االقتصادية الدورة تثبط بطريقة تدار حكيمة، ضوابط وضع
هذه أهمية وتزداد الجيدة. االقتصادية السياسة من يتجزأ ال جزء الرخاء، أوقات يف املالية
العاملي للتمويل العام املزاج فيه ينقلب أن يمكن الذي العالم هذا إىل بالنظر الضوابط
النقد صندوق مثل دولية هيئات تبدَي أن يجب لذا قصري؛ وقت يف الكآبة إىل النشوة من

تستنكرها.20 أن من بدًال الضوابط، لهذه تأييًدا العطف، العرشين ومجموعة الدويل
تكامل يف ترغب التي املماثل التفكري ذات الدول مجموعات ستكون الحال، بطبيعة
املالية. للحماية غطاءً هذا تستخدم أال رشيطة قوانينها، بني توائم أن يف حرًة أعمق مايل
رشق دول تؤسس وربما مشرتًكا. مرشًعا وتختار املسار هذا أوروبا تتخذ أن أتصور

آسيوي. نقد بصندوق التكامل عميقة إقليمية منطقة الرشقي وجنوبها آسيا
الذي املايل، التجزؤ من ما قدٍر ظل يف تعيش أن إىل فستُضطر العالم دول بقية أما
هذا ففي الحال؛ عليه تكون أن ينبغي ما هذا التنظيمي. التنوع من حتميٍّا جزءًا يشكل
هو املالية العوملة تعميق احتمال يكون أن ينبغي السيادة، فيه تتجزأ الذي املتنوع العالم

مضجعنا. يقض ما
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عاملي نطاق عىل العاملة األيدي تدفق ثمار جنْي (3)

وعدم الحد، عن العوملة زيادة من الدوليَّني والتمويل التجارة مجاَيل يف املشكالت تنشأ
العاملي االقتصاد من كبري جزء َة ثَمَّ ذلك، من النقيض عىل الصائب. النحو عىل إدارتها
العاملية العمل أسواق يف االقتصادي االنفتاح فزيادة الكفاية. فيه بما العوملة تطله لم
ضئيل بقدر ولو القيود وتخفيف العالم. فقراء عىل سيما ال جمة، بفوائد يعود أن يمكن
الدخول عىل كبريًا تأثريًا يُحدث أن يمكن األجانب العمال استخدام عىل املتقدمة الدول يف
آخر اقرتاح أي مكاسب تفوق بمكاسب ذلك سيعود الواقع، يف العاملي. املستوى عىل
ضمن فيها يُنظر التي التجارية التدابري من الكاملة املجموعة ذلك يف بما حاليٍّا، مطروح
من يُستغل لم الذي الجانب تشكل العمل أسواق إن للمفاوضات! الدوحة جولة إطار

العوملة.
الكفاية. فيه بما ُمعوملة ليست العمل أسواق إن أقول أن املستغرب من يبدو وقد
األخبار من — الغنية األرايض يف األجانب العمال بأخبار حافلة اإلعالم وسائل أن سيما ال
السليكون، وادي يف الهنود الربمجيات مهندسو املثال: سبيل عىل — املروعة إىل امللهمة
الخادمات أو بنيويورك، االستغاللية املصانع يف الرشعيني غري املكسيكيون العمال أو
أفريقيا شمال عمال أو العربي، الخليج دول يف سيئة معاملة نْي تلقَّ الالئي الفلبينيات
يمثالن اللذان البغاء مماريس يف واالتجار البرش تهريب أيًضا هناك أوروبا. يف الساخطون
وتكاليف لنفيها، سبيل ال الحقائق لكن العمال. يف العاملية للتجارة القبيح الجانب
يف نظريتها من بكثري أكرب القطاع هذا يف القومية الحدود عبور يتضمنها التي املعامالت
معظمها يف تنشأ التكاليف هذه أن ذلك إىل يضاف العاملي. االقتصاد قطاعات من غريه
الدخول، تأشريات منح تقييد يف متمثلة الحدود، عىل املبارشة الحكومية الحواجز من

قلم. بجرة خفضها يمكن التي
يف التأهيل املتماثيل العمال أجور بني التفاوت أن فسنالحظ األرقام إىل نظرنا إذا
دخله زيادة يريد عامل أي أن حد إىل هائًال؛ يكون أن يمكن والغنية الفقرية البلدان
املبارشة املقارنات تكتنف صعوبات َة ثَمَّ الحدود. يعرب أن سوى عليه فليس مرات عدة
عىل املفروضة القيود تأثريات نميز أن الصعب من ألنه الدول؛ مختِلف يف األجور بني
أو الخربة أو التعليم أو املهارات اختالف مثل أخرى عوامل تأثريات من التأشريات منح
للدهشة؛ مثرية نتائج إىل العوامل هذه بني توفيًقا أجرت حديثة دراسة وتشري الجدارة.
بمقدار دخله زيادة يستطيع املتحدة الواليات إىل يهاجر الذي العادي الجامايكي فالعامل
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النيجريي ونظريه أضعاف، ثالثة بمقدار الهندي أو البوليفي ونظريه األقل، عىل ضعفني
العاملة أن عرفنا إذا األرقام هذه تعنيه ما أكثر ندرك أن ويمكن أضعاف. ثمانية من أكثر
ذلك تفعل أن يف بالطبع حرة وهي — نيويورك إىل تهاجر أن أرادت إذا البورتوريكية
تتجاوز ال بنسبة دخلها زيادة تتوقع أن يمكنها — أخرى بلدان من نظرياتها عكس عىل
املالية األصول أو السلع أسعار يف الدول بني االختالفات أن أيًضا عرفنا إذا أو 21.٪٥٠
هذه من أقل أو تقدير أقىص عىل ٪٥٠) األجور يف التفاوت هذا من بكثري تفاوتًا أقل

النسبة).
التجزؤ هذا أخرى. سوق أي من الدويل املستوى عىل تجزًؤا أكثر العمل أسواق إن
من الرشعيني غري املهاجرين يدفع األجور، بني هائلة فجوة من يُحدثه وما املتطرف،
أمل عىل جسيمة مشاق ل وتحمُّ كبرية، مخاطر خوض إىل الدخل املنخفضة البلدان
وجود استمرار يف والسبب الوطن. أرض يف أرسهم معيشة ومستوى دخولهم تحسني
الدول يف التأشرية منح فسياسات معرفته؛ يصعب ال األجور يف الكبرية الفجوات هذه
وشغل إليها الرشعية بالهجرة الفقرية الدول عمال من فقط محدودة ألعداد تسمح الغنية
تفضيل إىل متزايد، نحٍو عىل تميل، القيود هذه أن عىل عالوًة اقتصاداتها، يف وظائف

األجانب. من واملتعلمني املهرة العمال
العالم أنحاء جميع يف الدخل تعزيز بشأن جادين املتقدمة الدول قادة كان ولو
تحكم التي القواعد إصالح عىل تركيزهم ُجل َلصبُّوا عادل، نحٍو عىل ذلك تحقيق وبشأن
محادثات ال — أجنداتهم ضمن آخر يشء من ما لكن الدول. عرب العاملة األيدي انتقال
من اقرتاب مجرد يقرتب — املساعدات زيادة حتى وال العاملي، التمويل تنظيم وال الدوحة،
كامل؛ تحرير عن هنا أتحدث ال أنا العاملية. الكعكة حجم لزيادة املحتمل التأثري تناول
اضطرابًا ستسبِّب كبرية بدرجة أو بالكامل التأشرية عىل املتقدمة الدول قيود فإزالة
والسياسات العمل أسواق تصيب أن شأنها من جماعية هجرة إىل ستدفع إذ شديًدا؛
محدود برنامج هناك كان إذا لكن الفوىض. من بحالٍة املتقدمة الدول يف االجتماعية
كبرية اقتصادية مكاسب أيًضا وسيؤتي عليه، السيطرة فستسهل العمال انتقال لزيادة

الوطنية. والقتصاداتهم املهاجرين للعمال ا جدٍّ
بحيث «مؤقتة» عمل تأشريات ملنح بخطة الغنية الدول تلتزم فيه: أفكر ما وإليكم
من ملزيج يُسمح الخطة، لهذه وفًقا .٪٣ تتجاوز بنسبة فيها العاملة القوة إجمايل يزيد ال
إىل تصل ملدة الغنية الدول يف وظائف بشغل الفقرية الدول من املهرة وغري املهرة العمال
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يمكن عقودهم، انتهاء بعد أوطانهم إىل العمال هؤالء عودة نضمن ولكي سنوات. خمس
التي والبلدان العمال بلدان تطبقها وعقاب ثواب سياسات بمجموعة الربامج هذه دعم
عمال من جديدة موجة محلهم تحل أوطانهم، إىل املهاجرين عودة وبعد تستضيفهم.

نفسها.22 البلدان
مليار ٣٦٠ ب تقدَّر بمكاسب العاملي االقتصاد عىل يعود أن شأنه من كهذا نظام
ما «جميع» إلزالة اتفاق أي ينتجه أن يمكن مما بكثري أكرب مبلغ وهذا سنويٍّا، دوالر
زيادة من األكرب الجزء سيعود للسلع.23 العاملية التجارة يف ودعم تعريفات من تبقى
وهكذا العالم. يف فقًرا األشد العمال — النامية الدول مواطني عىل مبارشة هذه الدخل
تحرير إىل بالنسبة الحال هي كما قطرة قطرة عليهم الفوائد نقطر أن إىل نُضطر لن
جملة عن تماًما تعرب ال األرقام هذه أن أهميًة ذلك يضارع وما والتمويل. التجارة
العائدون سيولدها التي األخرى االقتصادية الفوائد عن فكرة تعطينا ال ألنها املكاسب
يف واملدخرات والعالقات واملهارات املعرفة اكتسبوا الذين فالعمال األصلية؛ لبلدانهم
ومن مجتمعاتهم. لتغيري حقيقية أدوات عودتهم بعد يصبحوا أن يمكن الغنية البلدان
ولعل إيجابي. واجتماعي اقتصادي حراك رشارة تُحدث أن واستثماراتهم خرباتهم شأن
وغريها الربمجيات صناعة إطالق يف السابقون املهاجرون قدَّمها التي القوية املساهمة
املنتظرة الفوائد عىل دليل وتايوان؛ الهند يف الشديدة املهارة إىل تحتاج التي الصناعات من

الخطة.24 هذه من
سلسلة خلفية عىل املؤقتة العمل تأشرية لربنامج الضخمة الفوائد يف النظر يجب
شأنه من الربنامج هذا إن تقول حجج — االعرتاضات هذه من والكثري االعرتاضات. من
فرصة بجد يعملون الذين املهاجرين عىل سيضيع أنه أو جديدة دنيا طبقة يخلق أن
فهي األحوال.25 أحسن يف ناقصة اعرتاضات هي — الكاملة املواطنة عىل الحصول
حركة الستمرار نتيجًة للمهاجرين الوطني االقتصاد عىل تعود التي الفوائد تتجاهل
تغفل وهي نطاًقا. أوسع ملكاسب العنان يطلق أن شأنه من الذي األمر العمال؛ انتقال
تقلصها بل الهجرة زيادة يكون لن املؤقتة العمالة لربنامج املحتمل البديل أن أيًضا
يف للعمل طلبًا حشوًدا ون يصطفُّ سوف النامية الدول عمال أن تدرك وال كبري. حدٍّ إىل
هذه من اثنان يوجد لكن فرص. من عليه تنطوي ملا نظًرا بالخارج؛ مؤقتة وظائف

التدقيق. من مزيًدا يستحقان االعرتاضات
العمال نفرضعىل أن املستحيل، من يكن لم إن الصعب، من سيكون أنه يرى األول
منطقي تخوف وهذا تأشرياتهم. أَجل انتهاء بعد األصلية بلدانهم إىل العودة األجانب
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زيادة عن العملية املمارسة يف أسفرت الزائر» «العامل برامج من الكثري ألن ومرشوع؛
يف املولودين السكان من كبرية دنيا طبقة األحيان بعض يف وخلقت الدائمني، املهاجرين
أوروبا). يف كثرية أخرى وبلدان أملانيا يف حدث (كما موقفهم يتحدد لم الذين الخارج
«املؤقتني» للعمال السابقة الربامج تقدمها التي الحوافز كانت ما عادًة أخرى، ناحية من
استعداد مجرد إىل إال تستند الربامج هذه تكن ولم بالعودة، تقنعهم ال بدرجة قليلًة
عدم مفاجئًا يكن لم ثَمَّ، ومن لهم؛ املمنوحة التأشرية برشوط لاللتزام العمال هؤالء
والبلدان أوطانهم يف األجور بني الضخمة للفجوات نظًرا دياره؛ إىل منهم الكثري عودة

تستضيفهم. التي
املؤقتة، العمل تأشريات ملنح عمليٍّا برنامًجا نصمم أن أردنا إذا ذلك، عىل وِبناءً
تطبيق رضورة مع والعقاب. الثواب سياسات من واضحة مجموعة نقدم أن فيجب
األم البلد وحكومة واملوظفني العمال — الربنامج هذا أطراف جميع عىل املجموعة هذه
نحتجز أن تقرتح فكرة أيًضا توجد النجاح. لها يتسنَّى كي — املضيف البلد وحكومة
وطنه؛ إىل فعليٍّا املهاجر يعود أن إىل مجمدة تظل حسابات يف العمال أجور من جزءًا
عالوًة تأشريته. أَجل تجاوز إذا مستحقاته من كبريًا جزءًا املهاجر العامل سيخرس وبذلك
املهاجرين العمال أن يف تتمثل مضافة فائدة سيحقق كهذا قرسي ادِّخار مخطط أن عىل

لالستثمار. فرًصا تتيح كبرية بمبالغ أوطانهم إىل سيعودون
يلتزم ال التي البلدان حكومات عىل فرضعقوبات املمكن من أنه ذلك من أهم هو ما
البلدان هذه ترسله ما حصص خفض يمكن املثال، سبيل عىل العودة. برشط رعاياها
بحيث الوطن؛ إىل بالعودة يلتزمون ال الذين عمالها أعداد توازي بأعداد مؤقتني عمال من
التي املؤقتة التأشريات عدد يقل تأشرياتهم، أَجل يتجاوزون الذين العمال عدد زاد كلما
تستطيع التي امُلرسلة البلدان أما للتأشريات. التالية الدفعة من البلدان لهذه ستخصص
الوطن، أرض إىل املهاجرين عمالها إعادة من تتمكن بحيث ناجًحا تنظيًما نفسها تنظيم
باب سيُغلق املقابل، يف املؤقتني. العمال إرسال حركة استمرار من تستفيد أن فيمكنها
شأنه من األمر هذا عمالها. إعادة تستطيع ال التي األخرى البلدان وجه يف التأشريات
يف مالئم وسيايس اقتصادي مناخ لتوفري املرسلة الحكومات يدفع قويٍّا حافًزا يخلق أن
تحت تحديًدا الديمقراطية الحكومات ستقع العودة. عىل مواطنيها يشجع بحيث الداخل؛
املستقبل يف عمل تصاريح عىل الحصول يف منهم الكثري يرغب الذين — ناخبيها ضغط

املؤقتة. العمل تأشريات من حصتها تقلص عدم تضمن كي —
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نحٍو عىل املؤقتة للتأشريات برنامج أي يعمل أن املحتمل غري من الحال وبطبيعة
هذه تفاصيل لضبط التجاِرب من به بأس ال قْدر إىل حاجة هناك ستكون لذا مثايل؛
كي يكفي بما نبتكر أو التجربة يف نجتهد لم اآلن حتى لكننا السليم، النحو عىل الربامج

برمتها. الفكرة عن نتخىل
األمر املحلية؛ العاملة القوى سينافسون األجانب العمال إن يقول الثاني االعرتاض
إزاحة درجة تزال ال الواقع، يف الرتاجع. إىل املتقدمة االقتصادات يف األجور سيدفع الذي
العديد استنتج وقد االقتصاديني. بني محتدم نزاع محل املحلية للعمالة املهاجرة العمالة
حتى ربما أو ا جدٍّ ضئيل األجور عىل الهجرة تأثري أن املتوفرة األدلة من املحللني من
وجود من متأكد ببساطٍة لكنني هنا، النقاش هذا أخوض أن أنوي ال وأنا إيجابيٍّا. يكون
يؤدَي لن إليه أدعو الذي املقننة الربامج نوع فإن ذلك، ومع سلبية. آثار لوجود احتمالية

األكثر.26 عىل ٪١ تتجاوز ال الصغر، بالغة بنسبة إال املحلية األجور انخفاض إىل
تبدو وأنت كهذا برنامًجا تدعم كيف القارئ: يسأل أن املنطقي من ذلك، ومع
الدول مع العادية التجارة مجرد عن ينجم قد الذي األجور انخفاض من للغاية متخوًفا
ناقشنا عندما الثالث الفصل يف سابًقا سقتها التي الحجة تذكر لعلك الدخل؟ املنخفضة
فقد محلية؛ اضطرابات حدوث إىل تؤدي عندما التجارة تثريها التي األخالقية املسائل
املزيد ضد «املرشوعة» الحجج أن إىل التكنولوجي، التقدم عىل بالقياس حينئٍذ، خلصُت
جملة كانت إذا مما نتأكد أن األول: اختبارين؛ أحد تجتاز أن يجب التجارة تحرير من
من التجارة تحرير من املزيد يُحدثه بما قورنت ما إذا صغرية االقتصادية املكاسب
تتضمن عنها نتحدث التي التجارة أن نتأكد أن والثاني: املجتمع. يف توزيعية «تكاليف»

املحلية. االجتماعية والعقود السائدة املعايري تنتهك ممارسات
التوزيعية اآلثار إىل باالستناد املؤقتة العمل تأشرية برنامج عىل االعرتاض لكن
بما يلتزم مقرتح برنامج أي سيولِّد سابًقا، ناقشنا فكما العقبتني؛ هاتني من أيٍّا يزيل ال
يسببها، قد التي التوزيعية اآلثار إىل بالنسبة كبرية صافية فوائد حدوٍد من وضعناه
سيعمل إذ الراهن؛27 الوقت يف البلدان بني الفاصلة الحواجز ارتفاع قلة إىل بالنظر وذلك
العمال تحمي التي نفسها العمل وقوانني ملعايري وفًقا البالد، داخل األجانب العمال
ظروف أن أساس عىل مرشوعة غري املنافسة بكون ادِّعاء أي سيدحض وهذا املحليني.
فستزداد صحيح، غري التأكيدين هذين من أيٍّا أن تبنيَّ إذا لكن متماثلة. غري العمل بيئة

قوة. املعارضني حجج

281



العوملة معضلة

واسع محيل سيايس توافق إىل التوصل سنشهد كنا إذا ما بعُد الواضح من ليس
«قانون مرشوع تضمن لقد املتقدمة. الدول يف مؤقتة عمل تأشريات منح عىل النطاق
العمال تشغيل خطة توسع أن شأنها من كان بنوًدا ٢٠٠٦ لعام الشامل» الهجرة إصالح
من إذ الكونجرس؛ يف مهده يف ُقتل املرشوع هذا لكن املتحدة، الواليات يف الضيوف
يف أو املتحدة الواليات يف يُذكر س بتحمُّ يحظى ال األجانب العمال عدد زيادة أن الواضح
غري أنها اعتبار عىل الربامج هذه بمثل اإلطاحة السهل من يكون ذلك، ضوء ويف أوروبا.

السياسية. الناحية من واقعية
السيايس الدعم من قط كبري بقدٍر يحَظ لم التجارة تحرير إن خطأً. سيكون هذا لكن
إىل يدفع والذي الهجرة، تولده الذي نفسه الضغط تولد النامية البلدان فواردات املحيل؛
تخفيض من السياسة ُصناع هذا يمنع لم ذلك، ومع الغنية. البلدان يف األجور انخفاض
السياسية، القيادة من كلٍّ تضافر خالل من التجارة تحرير نجح لقد التجارية. الحواجز
االقتصاديني. وأفكار الجنسيات، املتعددة والرشكات املصدِّرون مارسه الذي والضغط
البلدان يف واضح بتأييد تتمتع ما نادًرا املؤقتة الهجرة كانت ذلك، من النقيض عىل لكن
ورائها؛ من املستفيدين تمييز عىل القدرة لضعف بل فوائدها، لقلة ليس وذلك املتقدمة.
وشغل املتحدة الواليات إىل مثًال مكسيكي عامل دخل إذا إال يتحقق ال التمييز فهذا
ثم أمريكا، داخل عليه يُبقَي أن املبارشة مصلحته من أن عمله ربُّ فرأى ما، وظيفًة
ظلوا فقد االقتصاد خرباء أما املحيل. النقاش يف العمل ربِّ صوت إىل صوته العامل ضم
العمال حركة نظام تشديد تدعم التي السياسية الحقائق مع مفرطة بدرجة متعاطفني
تحقيق دون تَُحول التي الحمائية قوى ينتقدون أنهم من الرغم عىل الدويل، املستوى عىل

أصًال. كبرية بدرجة املفتوح التجاري النظام تحرير من املزيد
حافًال ،١٩٥٠ عام الدولية التجارة لنظام مماثًال العاملية العمالة نظام يبدو واليوم،
الذي ل التحوُّ لكن كبرية. فوائد جنْي من العالم اقتصادات تمنع التي املرتفعة بالحواجز
مجال يف مماثًال شيئًا نشهد أن يف أمل بارقة يمنحنا الوقت ذلك منذ التجارة نظام شهده
القضية ألنصار يسمح الرؤية وواضح أمينًا سياسيٍّا نقاًشا يتطلب وهذا أيًضا. الهجرة
ا هامٍّ دوًرا يلعبوا أن االقتصاديون يستطيع العمال. حركة نطاق توسيع مزايا بتوضيح
الدول ستجنيها التي الكبرية الفوائد يوضحوا أن يمكنهم إذ املناقشة؛ تلك صياغة يف
ثمرة العمال حركة من املنتظرة املكاسب أن يوضحوا وأن سواء، حدٍّ عىل والفقرية الغنية

والتمويل. التجارة تحرير زيادة من املنتَظر الهزيل بالفتات قورنت ما إذا دانية
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العاملي االقتصاد يف الصني استيعاب (4)

سبب تصبح قد لكنها املايض. القرن ربع خالل العوملة نجاح قصص أعظم الصني كانت
التايل. القرن ربع خالل سقوطها

العاملي االقتصاد عىل يتعني التي الرئيسة التحديات لجميع حيٍّا تجسيًدا الصني تعد
مع التجارة عن ينجم وما االقتصاد انفتاح بني نوفق أن يمكننا كيف إذ عليها؛ التغلب
يف األوضاع وبتسوية بالتوزيع تتعلق صعوبات من التكلفة انخفاض بميزة تتمتع بلدان
التجارة هذه مثل تُحدثها أن يمكن التي السلبية اآلثار نواجه أن يمكننا كيف الداخل؟
األخرى االجتماعية والرتتيبات الرضيبية، واألنظمة العمل وأسواق الرفاهية، دول عىل
اقتصاداتها بناء إعادة عىل النامية البلدان نساعد أن يمكننا كيف املتقدمة؟ الدول يف
نظاًما ندمج أن يمكننا كيف القواعد؟ عىل وقائم مفتوح عاملي اقتصاد عىل اإلبقاء مع

الديمقراطية؟ يطبقون الرئيسيني العبيه كلُّ عاملي اقتصاد يف كبريًا استبداديٍّا
أنحاء جميع يف النظم يف املوجود الهائل التنوع يف الصعوبات هذه كل جذور تكمن
الصني، يف الحال هي كما الشديدة، بالخصوصية نظمها تتسم التي الدول لكن العالم.
هذه ملجابهة املناسبة والطريقة قليل. عددها العاملية؛ السوق عىل كبريًا تأثريًا تُحدث أو
كما املحلية، القوانني وبني بينها التنسيق أو الدولية القوانني بتشديد تكون ال التحديات
الصني، فيها» «بما البلدان، لجميع نتيح أن املمكن من بل األحيان. من كثري يف يرتدد
السلبية اآلثار من تحد بطرق واالجتماعية، االقتصادية سياساتها لتطبيق أكرب متسًعا

الدويل. املستوى عىل
ا جدٍّ رسيًعا ارتفاًعا شهد الدخل متوسط أن صحيح فقرية. دولة الصني تزال ال
يف الدخل متوسط ثُمن أو ُسبع مستوى عند عالًقا يزال ال لكنه األخرية، العقود خالل
عىل كثريًا يزيد وال كولومبيا، أو تركيا يف الدخل متوسط من أقل وهذا املتحدة، الواليات
الكربى واملدن الساحلية املدن تعكس فبينما مرص. أو السلفادور يف الدخل مستويات
غرب من واسعة مساحات تزال ال هائلة، ثروة وجوانجتشو شانجهاي مثل الصني يف
العاملي االقتصاد قيادة عىل تستويلَ ألن مرشحة ليست والصني الفقر. يف غارقة الصني
سكان لكن قريبًا. ليس األقل عىل مهيمنة، عاملية قوة تصبح ألن أو املتحدة، الواليات من
تحتل أن لها يضمنان رسيًعا تنمو التي وثروتها نسمة مليار ١٫٣ عددهم البالغ الصني

العاملي. املرسح عىل واضًحا مكانًا
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التنوع كان فقد العاملي؛ لالقتصاد نعمة عام بشكل االقتصادي الصني صعود كان
تنتجها التي — السيارات إىل األطفال لعب من يشء، كل — املصنعة السلع يف الهائل
الذين الفقراء سيما ال العالم، أنحاء جميع يف للمستهلكني حقيقية هدية بغزارة مصانعها
لألمل منارة أيًضا الصني تمثل املنتجات. هذه من كثري رشاء أيديهم متناول يف صار
بعض يف االقتصادية مشكالتها تبدو ممن وغريها األفريقية النامية الدول إىل بالنسبة
االستفادة يمكن كيف يوضح مثاليٍّا نموذًجا تشكل وهي الحل. عىل مستعصية األحيان
التصدير بني الجمع خالل من الفقر، من والحد االقتصادي النمو يف العاملي االقتصاد من

املؤسيس. االبتكار ولتحقيق االقتصاد لتنويع محليٍّا مة املصمَّ واالسرتاتيجيات
خالل التجاريون ورشكاؤها الصني صارت فقد جميلة؛ كلها ليست الصورة لكن
بشأن بينهم فيما التجارية النزاعات من متزايد عدد يف متورطني األخرية السنوات
واإلغراق، الحكومي، والدعم النرش، حقوق وانتهاك االخرتاع، وبراءات املنتجات، سالمة
أشكالها. اختالف عىل األسواق إىل الوصول عىل املفروضة والقيود بالعملة، والتالعب
متوسط انخفاض لتربير الصينية الواردات عىل األول املقام يف تقع الالئمة وصارت
اقتصاديني دفع الضخم الصيني التجاري الفائض إن حتى املتحدة. الواليات يف األجور
للصني البحتة» «املركنتلية السياسات أن من للشكوى كروجمان، بول مثل متعقلني،
لوًما الصني وتواجه عمل.28 فرصة مليون من أكثر يخرس األمريكي االقتصاد تجعل
من أفريقيا من الطبيعية املوارد عىل للحصول سعيها يتضمنه ما بسبب النطاق واسع

الرشيد. الحكم قواعد عىل وخروج اإلنسان لحقوق انتهاٍك
الصيني؛ التجاري باالختالل القريب املدى عىل تهديد أكرب يشكل الذي النزاع ويتعلق
كبرية زيادة تزيد التصدير عائدات إن (أي للصني الجاري الحساب فائض ارتفع فقد
من ٪١١ قدُرها مذهلة نسبة وبلغ األخرية، السنوات يف كبرية مستويات إىل الواردات) عىل
أصابع من أقل النسبة كانت أن (بعد ٢٠٠٧ عام املالية األزمة ُقبيل اإلجمايل املحيل الناتج
يف املنتَجة السلع عىل العاملي الطلب يزيد االختالل وهذا واحد). عقد قبل الواحدة اليد
صعوبة من يزيد وهذا األخرى، البلدان جميع يف الطلب هذا تخفيض حساب عىل الصني
التصنيع قطاعات صحة عىل سلبية آثار وله العالم، بلدان بقية يف االقتصادي التعايف
الناحية فمن فحسب؛ اقتصادية ليست املشكلة لكن الصني. باستثناء البلدان كل يف
فإذا الحمائية. النزعة لنمو خصبة تربة الكبرية التجارية االختالالت كانت التاريخية،
حواجز فرض إىل املتحدة الواليات تلجأ أن يرجح للصني، التجاري الفائض يتقلص لم
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جانب من انتقاميٍّا فعل رد سيستفز ما وهو الصينية، الصادرات تستهدف تجارية
ضد السيايس الفعل رد سيصبح وهكذا أخرى. دول جانب من مماثلة وتكتيكات الصني

حقيقيٍّا. احتماًال عام بشكل العوملة وضد الصني تجارة
مسار عىل العاملي االقتصاد وضع يف الصادرات عىل الصني اعتماد تسبب هل
الصني اسرتاتيجية بني عليه للقضاء سبيل وال جوهري رصاع أمام نحن وهل تصادمي؟
جهة من العالم دول بقية يف واالجتماعي االقتصادي واالستقرار جهة، من التنموية

أخرى؟
«عرضية» نتيجة سوى ليس التجاري فالفائض بالرضورة؛ صحيًحا ليس هذا
نتيجة كونه من أكثر الحالية العاملية لقواعدنا نتيجة وهو الصني، يف النمو السرتاتيجية
بإيجاٍز نسرتجع أن بد ال هذا، سبب نعرف ولكي االسرتاتيجية. تلك يف املتأصل للمنطق
الذي الرسيع، الهيكيل التغيري عىل الصينية االسرتاتيجية تعتمد الصيني. النمو قصة
للبالد. اإلنتاجية للبنية املستمر التحديث مع التصنيع تشجيع خالل من الحكومة تحققه
مصنوعات فهي فيها؛ االتجار يمكن الحكومة تشجعها التي االقتصادية األنشطة ومعظم
التجارة حسابات مع — مثايل نحٍو عىل — تتوافق االسرتاتيجية هذه معظمها. يف
وغريها والسيارات، لب والصُّ اإللكرتونية املنتجات من املعروض زيادة دامت ما الخارجية
أيًضا الصني يف الطلب يف تزايد يوازيها الصني؛ مصانع تنتجها التي املصنَّعة السلع من
هذه من منتج كل عىل الطلب زيادة بالرضورة وليس إجماًال، السلع هذه مثل عىل

املنتجات.
الحكومة أن ومع النحو. هذا عىل يعمل الصيني النموذج كان ا، جدٍّ قريب وقت حتى
فقد الثمانينيات، منذ التصنيع قطاع تعزيز عىل شديًدا تركيًزا تركز ظلت الصينية
حوافز وتقديم تجارية، قيود فرض نت تضمَّ — صناعية سياسات خالل من ذلك فعلت
يف اختالل حدوث يف تتسبب لم — املحلية التصنيع متطلبات وتوفري ودعم، استثمار،

التجاري. امليزان
الحكومة استعداد بدء مع التسعينيات من الثاني النصف يف تتغري األمور بدأت
ورفعت ا حادٍّ تخفيًضا التعريفات فخفضت العاملية. التجارة منظمة عضوية إىل لالنضمام
سياساتها تُوافق كي املحيل التصنيع متطلبات توفري وألغت الدعم أشكال من العديد
عن التخيلَ تنوي الصينية الحكومة تكن لم ذلك، ومع العاملية. التجارة منظمة رشوط
املبارش الدعم ويف الحماية يف خفض من أجرته ما تعوض ولكي التنموية. اسرتاتيجيتها
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قيمتها من بأقل الرنمينبي، عملتها، قيمة بتقدير سمحت للتصنيع، تقدمه كانت الذي
متزايد.29 نحٍو عىل

عن تنجم التي نفسها االقتصادية التأثريات يُحدث املحلية العملة قيمة وتخفيض
فهو نفسه؛ الوقت يف الواردات عىل رضيبة فرض عىل عالوًة، الصادرات عىل دعم تقديم
التقليدية؛ الصناعية السياسة عكس عىل تجاري،30 فائض حدوث إىل بالرضورة يؤدي
أثر إحداث يف ٢٠٠١ ديسمرب يف العاملية التجارة منظمة يف الصني عضوية تسببت لذلك
انضمامها عقب التجاري فائضها يف حاد ارتفاع حدوث يف تمثَّل مرغوب غري جانبي

تقريبًا. مبارشة
الضغوَط ضاريًة مقاومًة الصينية الحكومة تقاوم ملاذا أفضل نفهم أن نستطيع اآلن
تقليل عىل سيساعد الرنمينبي قيمة فرفع الرنمينبي؛ قيمة رفع إىل تدفعها التي الخارجية
أن إىل لألمر أنا دراستي وتذهب االقتصادي. الصني نمو سيهدد لكنه العاملية، االختالالت
بالقدر الرنمينبي قيمة بارتفاع سمحت إذا أكثر أو ٪٢ بنسبة ينخفض قد الصني نمو
أن الكبري االنخفاض هذا مثل شأن من لكن قيمته.31 يف املصطنع االنخفاض يزيل الذي
أنه الصينية القيادة ترى الذي ،٪٨ حاجز دون ما إىل النمو انخفاض إىل ذلك بعد يؤدَي
ونظًرا االجتماعية. الرصاعات وتاليف كافية عمل فرص خلق أجل من لالقتصاد رضوري
االستقرار يقوض يشء أي يشكِّل أن ينبغي السياسية؛ الجغرافية وأهميتها الصني لحجم

أيًضا. العالم بلدان بقية إىل بالنسبة كبري قلق مصدَر الصني يف السيايس
ليست هذه الغربية، الصحافة يف النمطي التعقيب يرسمها التي للصورة وخالًفا
الصني فائض أن صحيح «األرشار». دور الصينيون فيها يلعب ساذجة أخالقية مرسحية

نموها. يف الكبري التباطؤ أيًضا سيفعله ما هذا لكن العاملي، االقتصاد يهدد التجاري
التجارة منظمة قدرة أن الكثريون يرى الحالية. قواعدنا صنعتها املعضلة هذه
بالنسبة كبري إنجاز الصناعية السياسات من وغريه الدعم استخدام تقييد عىل العاملية
الصناعية السياسات تقييد دفع فقد الثمن؛ باهظ نًرصا كان لكنه العاملي. االقتصاد إىل
قيمة خفض بكثري؛ سوءًا أكثر — العالم بقية إىل بالنسبة — هو ما إىل اللجوء إىل الصني
دون تَُحول كي الدوالرات رشاء إىل مضطرة كانت الصينية الحكومة ألن ونظًرا عملتها.
احتياطيات شكل يف دوالر تريليونَي من أكثر تراكم أيًضا هذا جعلها عملتها، قيمة ارتفاع
للدولة ليس أخرى أصول جانب إىل العائد، منخفضة أمريكية خزانة أذون يف مخزنة
هو — حقيقية منها أكثر ظاهرية وهي — هنا واملفارقة فيه.32 ستستخدمها ملا ر تصوُّ

أسوأ. عاملية مشكالت إىل أدت العاملية القواعد رصامة زيادة أن
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ما اتباع يف الصاعدة، الدول وجميع بل للصني، الحرية إتاحة هو الصحيح والنهج
العاملية التجارة منظمة تفرضها التي القيود تعليق ينبغي تنموية. سياسات من يخصها
النامية الدول يستثني نحٍو عىل تطبيقها أو األخرى الصناعية والسياسات الدعم عىل
الناشئة الدول من وغريها الصني تتَّبع أن نتوقع أن حينئٍذ املعقول من سيكون عموًما.
كبرية. تجارية اختالالت تولد ال الكيل، واالقتصاد واملالية العملة مجاالت يف سياسات،
من يخصك ما تتبع أن لك يحق النحو: هذا عىل بذاك» «هذا معادلة ستكون وهكذا
لبقية كبرية سلبية آثاًرا تسبب ال أنك من تتأكد أن أيًضا عليك لكن تنموية، اسرتاتيجية
سياسات استخدام من الصني يُمكن أن شأنه من وهذا تجارية. فوائض شكل يف العالم
العاملية. التجارة منظمة عقاب تخىش أن دون والنمو التشغيل هدَيف لدعم ذكية صناعية
آثاًرا ذلك يُحدث أن تخىش أن دون الرنمينبي قيمة بارتفاع تسمح أن أيًضا لها وسيتيح
تقليص الصني لرفض الوحيد املنطقي املربر سيزيل تقدير، أقل عىل أو نموها. عىل سلبية

التجاري. فائضها
لالقتصاد مبارش تهديد أكرب سيرتاجع متوازنة، تجارة نحو الصني تحرك ومع
العاملية األسواق يف الصني تمارسه الذي واملتنامي الكبري التأثري سيظل لكن العاملي.
وظلت االقتصادي تحوُّلها الصني واصلت فإذا للمشكالت. سببًا تجارتها من جزءًا يجعل
من يقني عىل نكون أن يمكننا فأكثر، أكثر تطوًرا تزداد بمنتجات السوق حصة تكتسب
من يخصها ما تقويض من باستمرار تشكو أخرى دوًال تجعل سوف التجارة هذه أن
هذه أن صحيح اجتماعية. أعراف أو بيئية، أنظمة أو عمل، معايري أو توزيع، صفقات
بوجٍه ضخم تجاري فائض من الصني تسجله ملا نظًرا أكرب بمصداقية تحظى الشكاوى
تجابه أن بد ال ثَمَّ، ومن الفائض؛ هذا بزوال تختفَي لن لكنها العالم، مستوى عىل عام

الصائبة. بالطريقة األمور هذه املستوردة والدول الصني
الحماية بني وللفصل الرصاعات، هذه يف للتفكري طريقة قدمُت الكتاب هذا يف
اتفاق — القانوني االنسحاب آلية استخدام أيًضا اقرتحت املقيتة. و«الحمائية» املرشوعة
الحمائية. لعالج مناسبة ستكون التي — محلية إجراءات تطبيق جانب إىل موسع وقائي
إىل ستؤدي املستوردة للدول األدوات هذه تتيحها التي املرونة أن الصني تعتقد ربما
من غريها حكومات (وكذلك الصينية الحكومة لكن مفرطة. بدرجة صادراتها تقلُّص
أنها العاملي؛ االقتصاد إىل بالنسبة أساسية حقيقة تدرك أن عليها الناشئة) الدول كربى
فعليها السياسية، الحرية حيز لها يتاح أن يف ترغب النامية، الدول من وغريها كانت، إذا
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أن يف الحق كل لديها فالصني أيًضا. حيزها لها يكون بأن الغنية للدول تسمح أن
تغري أن تنتظر أن حقها من ليس لكن وقوانينها، مؤسساتها خصوصية عىل تحافظ
تشكله الذي التهديد تحت واجتماعية اقتصادية مخططات من يخصها ما األخرى الدول
تُواجه أن يستلزم الديمقراطي غري السيايس الصني نظام أن عىل عالوًة الصينية. املنافسة
والهند. وتركيا كالربازيل أخرى بلدان تجارة تواجهه مما بكثري أكرب بتدقيق تجارتها

السياسات تتسبب فلن جيًدا، تصميًما مصممة املقرتحة الوقائية اآللية كانت وإذا
عواقبها ستكون بل عام، بوجٍه للتجارة الرضر من الكثري إحداث يف الصني تجيزها التي
عىل وسيتعني كليٍّا. مفتوح عاملي اقتصاد عىل يحافظوا كي املصدرون يدفعه زهيًدا ثمنًا
أشكاًال باعتبارها ال اآللية، هذه إطار يف ستواجهها التي التجارية القيود تتقبل أن الصني
للحفاظ رضورية ممارسات باعتبارها بل رضاوة، بكل محاربتها يجب التي للحمائية

النظام. عىل
االختالفات بني التوفيق عىل العاملي االقتصاد يعمل أن بد ال املطاف، نهاية يف
الغربية واملؤسسات القيم وبني والسيايس، واالجتماعي الثقايف الصني نظام بني الكبرية
االقتصادي النمو أن واألوروبيون األمريكيون يظن قد اآلن. إىل عليه تهيمن ظلت التي
لكن وديمقراطية. ورأسمالية ليربالية سيجعلها أنه أعني أكثر؛ غربية الصني سيجعل
االعتقاد إىل يدعو ما هناك ليس جاك؛ مارتن الربيطاني والصحفي الباحث يذكِّرنا كما
تاريخها يف ومتجذرة خصوصية، ذات آراء لديها فالصني سيحدث.33 التقارب هذا بأن
هذه يف السليمة العالقات وبشأن والحكومة واملجتمع االقتصاد تنظيم بشأن الطويل،
أكثر يعربِّ عاملي نظام إىل ستدعو اقتصادية، قوة الصني اكتساب ومع الثالثة. املناحي

اآلراء. هذه عن
بكثري األسهل من سيكون لكن ذلك. عن الناجمة التوترات مجابهة تسهل لن
لفرض الحاجة وتقلل التنوع هذا تحرتم عاملية قواعد وجود ظل يف التحدي هذا مواجهة
وتوحيد التنسيق عىل االعتماد تعظم قواعد وجود ظل يف بالحال مقارنًة دولية قيود
أو املتحدة الواليات (سواء مهيمنة واحدة قوة القواعد هذه تضع أال يجب املعايري.
مع العاملي االقتصاد يف االستقرار من مزيد إحداث إىل القواعد هذه وستؤدي الصني)،
أيًضا؛ الصني يناسب سوف الوضع هذا أن بد ال املتحدة.34 الواليات لدور الحتمي الرتاجع
االستعمارية والقوى بريطانيا يد عىل عرش التاسع القرن خالل تجرعته الذي فاإلذالل
التدخل وعدم الوطنية السيادة بقيمتَي قويٍّا إيمانًا مؤمنني الصينيني القادة جعل األخرى

القيمتني. هاتني مع متسًقا سيكون العاملية السيطرة وتخفيف الداخلية. الشئون يف
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أخرية كلمة (5)

إىل استمعت أو العوملة، مستقبل عن صحفي عمود أو مقال، أو كتاب، أي قرأت إذا
وطأة تحت مسحوق أنك الفور عىل فستشعر املوضوع، هذا عن يتحدث دولة رجل أي
بحيث الكربى للدول السياسيني القادة عىل التحايل يف سننجح هل جسيمة. مشكالت
العاملية الحوكمة كيانات إقامة يف سننجح هل الدويل؟ التعاون من يكفي ما ببذل نقنعهم
العاملي االقتصاد يف الشعب عموم نقنع أن يمكن كيف العاملي؟ االقتصاد يحتاجها التي
ماذا األمن؟ وانعدام املساواة لهدم قوة وليست مصلحتهم، يف االقتصادية العوملة أن
ستصبح هل املتحدة؟ للواليات االقتصادية القوة تراجع مع العاملي لالقتصاد سيحدث
شكل سيكون فكيف كذلك، األمر كان وإذا الجديدة؟ العاملية املهيمنة القوة هي الصني

ذلك؟ عن الناجم الدويل النظام ل تحوُّ
أن خاطئة: افرتاضات من نابعة لكنها بصداع. املرء تصيب بأن كفيلة األسئلة هذه
القومية الدول تمكني إعادة وأن تالفيها) يمكن وال حتمية (أو مرغوبة املفرطة العوملة
ب تصعِّ األسئلة هذه إن العاملي. باالقتصاد جسيًما رضًرا ستُلحق لقًوى العنان سيطلق

داٍع. بال مهمتنا
من فبدًال العوملة. عن مختلفة بطريقة نتحدث أن — لنا وينبغي بل — يمكننا
قوة أو والقوانني املؤسسات من واحدة مجموعة يتطلب نظام أنها عىل إليها ننظر أن
الدول من مجموعة من مكونة كونها نتقبل أن لنا ينبغي واحدة، عظمى اقتصادية
واملنطقية. والشفافة البسيطة املرور قواعد من رقيقة طبقة تفاعالتها تُنظم املتنوعة
من وما الحدود. من يخلو عاملي اقتصاد «منبسط»، عالم إىل بنا تؤدَي لن الرؤية هذه
عاملي القتصاد ستمهد أنها هو الرؤية هذه ستفعله ما لكن ذلك. إىل يؤدَي أن يمكن يشء

بنفسها. مستقبلها تحدد كي املجال للديمقراطيات يتيح ومستدام، صحي
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للكبار النوم قبل ما قصة

القرويون سكانها كان بحرية. ساحل عىل تقع صغرية صيد قرية هناك كانت أنه يُحكى
لم يحيكونها. التي باملالبس ويكتسون يصطادونها التي األسماك عىل يعيشون فقراء،
يمكن وال أمياًال قريتهم عن تبعد كانت التي الداخلية، األخرى بالقرى اتصال عىل يكونوا
القرويني حياة شهدت أن حدث ثم كثيفة. غابة عرب السفر من أيام عقب إال إليها الوصول
يصطادون صاروا بأن ذلك فواجهوا البحرية؛ يف األسماك مخزون انخفض عندما تدهوًرا
التي الساعات ازدادت األسماك، شحت فكلما مفرغة؛ حلقة يف علقوا لكنهم أكثر، بجد
أرسع. بمعدل السمكي املخزون استنزاف إىل أدَّى مما البحرية؛ يف صياد كل يقضيها

فائدة «ما وقال: كتفيه فهز للمساعدة، طلبًا القرية حكيم إىل القرويون ذهب
القيل يف الثرثرة عدا شيئًا يفعلون وال اليوم طوال يجلسون إنهم إذْن؟ شيوخنا مجلس
أجابهم ذلك؟» «كيف القرويون: تساءل املشكلة.» هذه يحلوا أن لهم ينبغي والقال.
حصة تقرر الصيادين من تعاونية جمعية املجلس ن يكوِّ أن ينبغي «بسيطة، قائًال:
السمكي املخزون سيتجدد وهكذا يصطادها؛ أن رجل لكل يحق التي الشهرية األسماك

املستقبل.» يف املشكلة هذه نواجه ولن
ألن باالستياء يشعرون القرويون كان القرية. حكيم بمشورة الشيوخ مجلس أخذ
القيود. هذه إىل الحاجة موا تفهَّ لكنهم أعمالهم، إدارة كيفية عليهم يُملُون باتوا الشيوخ

باألسماك. تعج البحرية عادت للغاية، قصري وقٍت ويف
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كانوا وبينما حكمته. عىل وشكروه أمامه وانحنَْوا القرية، حكيم إىل القرويون عاد
بفكرة عليكم أشري أن تحبون هل بمشورتي، مهتمني «أراكم الحكيم: قال يغادرون،
الجنون من أليس «حسنًا، الحكيم: قال «بالطبع.» انسجام: يف القرويون فصاح أخرى؟»
تستطيعون بينما مالبسكم حياكة يف الوقت هذا كل قضاء إىل جميًعا مضطرون أنكم
الغابة؟ من اآلخر الجانب عىل الواقعة القرى من بكثري منها وأرخص أفضل مالبس رشاء
الرحلة هذه قطع إىل تُضطروا لن لكنكم السهل، باألمر ليس إليها الوصول أن أعرف

السنة.» يف مرتني أو مرة سوى
قال املقابل؟» يف القرى لهذه نبيعه أن يمكننا الذي ما «لكن، القرويون: تساءل

املجفف.» السمك يحبون الداخلية القرى سكان أن «سمعت الحكيم:
مع تجارة وبدءوا األسماك بعض جففوا الحكيم؛ به أشار ما القرية أهل فعل
األسماك باعوا ألنهم أغنياء الصيادون صار الغابة. من اآلخر الجانب عىل الواقعة القرى
لم ا. حادٍّ انخفاًضا القرية يف املالبس أسعار انخفضت نفسه الوقت ويف مرتفعة بأسعار
ويكسبون قارب لديهم يكن لم الذين أولئك واجه فقد سعداء؛ القرية أهل جميع يكن
املالبس منافسة يواجهوا أن عليهم وصار شديدة. معاناة املالبس حياكة من يومهم قوت
بسعر أسماك عىل حصولهم وتعذَّر األخرى، القرى من تُجلب التي واألجود األرخص

فعله. لهم ينبغي عما وسألوه الحكيم مشورة فطلبوا رخيص.
يحلها.» أن الشيوخ مجلس عىل يتعني أخرى مشكلة هذه «حسنًا، الحكيم: قال
الشهري؟» عيدنا خالل محدد تربع تقديم أرسة كل عىل أن تعلمون «أال الحكيم: وأردف
لهم فينبغي ثراءً، أكثر اآلن صاروا الصيادين أن بما «حسنًا، قائًال: فرد «بىل.» أجابوا:

تربعكم.» يقل أن فينبغي أنتم أما أكرب، تربًعا يقدموا أن
تربعهم زيادة الصيادين من وطلبوا لإلنصاف، تحقيق هذا أن الشيوخ مجلس رأى
االلتزام املعقول من أنه رأَْوا لكنهم الصيادين، ضيق ذلك أثار الحال بطبيعة الشهري.
القرية سكان بقية سعد ما ورسعان القرية. يف شقاق لحدوث تجنبًا املجلس طلبه بما

أيًضا.
لم إذا قريتنا ستثري كم «تخيلوا قال: أخرى، فكرة الحكيم اقرتح األثناء، تلك يف
الثراء كمَّ تتخيلوا أن لكم هل الكثيفة! الغابة عرب السفر يف أيام قضاء إىل التجار يُضطر
سأله الغابة.» عرب ممهًدا طريًقا أنشأنا إذا تجارتنا زيادة سنستطيع علينا؟! سيحل الذي
الشيوخ ملجلس ينبغي «بسيطة، الحكيم: أجاب ذلك؟» سنفعل كيف «لكن القرية: أهل

وتمهده.» الغابة عرب طريًقا تشق عمل كتائب ينظم أن
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مما معبَّد؛ بطريق األخرى بالقرى متصلة القرية صارت قصري، وقت غضون ويف
لم لكنهم ثراءً، الصيادون وازداد التجارة نطاق فتوسع وتكاليفه؛ السفر مدة قلل
لكن العيد. حلول عند اآلخرين القرية ألهل ثرواتهم من بجزء التربع عن يتقاعسوا
اآلخر الجانب عىل األخرى القرى لسكان الطريق ل سهَّ فقد األحوال؛ تبدلت الوقت بمرور
توافدت ما ورسعان بأنفسهم، يصطادوا أن لهم وأتاح البحرية إىل الوصول الغابة من
قادرين الصيادين جمعية وال الشيوخ مجلس يكن لم وملا الصيد. تبغي التي الحشود
رسيًعا. يُستنزف السمكي املخزون عاد الوافدين، الصيادين عىل الصيد قوانني إنفاذ عىل
يَْشكون فبدءوا املحليني؛ الصيادين أرباح انخفاض إىل أيًضا الجديد التنافس أدَّى
منافسة من نتمكن أن يمكننا «كيف يأس: يف وتساءلوا للغاية، الباهظة العيد رضائب من
الصيادين بعض اعتياد إىل األمر ووصل مماثلة؟» لرضائب يخضعون ال الذين الغرباء
واإلياب الذهاب الطريق ل سهَّ وقد سيما ال — العيد أيام يف القرية عن التغيب املحليني

القرية. أهل بقية حفيظة إثارة إىل هذا أدَّى كلها. التزاماتهم من وتهرَّبوا —
طويًال اجتماًعا القرية عقدت الحكيم. لزيارة مجدًدا للذهاب األوان آن حينئٍذ
أن عىل الكل وأجمع قضيته. عن دفاًعا حماسيٍّا جداًال جانب كل فيه جادل وصاخبًا
القوانني تغيري الصيادون أراد املقرتحة. الحلول تباينت لكن لالستمرار، قابل غري الوضع
مع األسماك تجارة وقف اآلخر البعض وأراد الشهرية. األعياد يف تربعاتهم تقل بحيث
القرية دخول من أحد يتمكن ال كي بالصخور الطريق بقطع غريهم وطالب بل الغرباء.

منها. الخروج أو
متعقلني تكونوا أن «يجب َميل: تفكري بعد وقال اآلراء، هذه إىل الحكيم استمع
أن الشيوخ ملجلس ينبغي اقرتاحي: «إليكم قائًال: أردف ثم وسط.» حلول يف وتفكروا
رسوًما وداخل خارج كل يدفع بحيث الطريق، بوابة عند رسوم تحصيل كشك يقيم
«نعم، الحكيم: فرد تجارتنا.» تكلفة سيزيد هذا «لكن قائلني: اعرتضالصيادون محددة.»
التي الخسارة وسيعوض الصيد يف اإلفراط أيًضا سيقلل «لكنه قائًال: واستطرد شك» بال
أرادوا الذين القرويني ناحية برأسه يتجه وهو استطرد ثم األعياد.» تربعات من فقدناها

تماًما.» التجارة يوقف «ولن الطريق: قطع
الرضا، يحدوهم االجتماع من وخرجوا معقول، حل هذا أن عىل القرية أهل أجمع

القرية. إىل الوئام وعاد
األبد. إىل سعداء الجميع وعاش
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