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رسالة من احملرر

عامل
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تشتتا

هــذا االلتقــاء النــادر بيــن القــوى اجلغرافية-السياســية واالقتصاديــة والتكنولوجيــة الــذي
يواجــه العــامل اليــوم قــد تظــل أصــداؤه تتــردد علــى مــدى أجيــال .فاحلــرب تقحمنــا يف فتــرة
حمفوفــة بإعــادة املواءمــة اجلغرافية-السياســية ،واالنقطاعــات يف اإلمــداد ،وانعــدام أمــن
الغــذاء والطاقــة ،ومزيــد مــن التقلبــات يف األســواق املاليــة .ومــن شــأن هــذه الصدمــات أن تهــز
االســتقرار االجتماعــي والسياســي يف بعــض البلــدان بينمــا تضعــف قــدرة العــامل علــى مواجهــة
أبــرز حت ـ ٍد علــى املــدى الطويــل ،أال وهــو تغيــر املنــاخ.
فيصــف بيير-أوليفييــه غورينشــا مــن صنــدوق النقــد الــدويل حتــوال جغرافيا-سياســيا
مفاجئــا يكشــف عــن تصدعــات مســتترة ،ويحــذر مــن جتــزؤ العــامل إىل «تكتــات اقتصاديــة
متباينــة علــى مســتوى األيدولوجيــات ،والنظــم السياســية ،واملعاييــر التكنولوجيــة ،ونظــم
املدفوعــات والتجــارة عبــر احلــدود ،وعمــات االحتياطــي».
يف هــذا العــدد ،جنمــع عــددا مــن قــادة الفكــر احملترميــن ملســاعدتنا علــى فهــم هــذه
االجتاهــات — التــي تتطــور كلهــا وســط تباطــؤ التعــايف العاملــي ،وارتفــاع التضخــم ،وتقلــص
احليــز املتــاح لصُنــع السياســات — وفهــم أفضــل الســبل املتاحــة أمامنــا ملواجهتهــا.
وتفــرض احلــرب يف أوكرانيــا أكثــر اخملاطــر املباشــرة .ويقــول نيكــوالس مولــدر إن
للعقوبــات املفروضــة علــى روســيا عواقــب غيــر مســبوقة ينبغــي أن تدفــع إىل إعــادة التفكيــر
يف اســتخدامها كســاح يف حــرب اقتصاديــة .ويناقــش جيوفــاين بيــري التأثيــر االقتصــادي
لفــرار الالجئيــن مــن أوكرانيــا .ويصــف بــاب «تأمــل معــي» أزمــة الغــذاء التــي تهــدد املالييــن
باجلــوع .ويــرى مســاهمون آخــرون يف هــذا العــدد أن االرتفــاع احلــاد يف أســعار الطاقــة نتيجــة
للحــرب يشــكل فرصــة حلفــز التحــول إىل الطاقــة اخلضــراء .وبينمــا يتوقــع البعــض أن املنافســة
اجلغرافيــة السياســية والوســائل التكنولوجيــة اجلديــدة ســتضع نهايــة لهيمنــة الــدوالر علــى
التمويــل الــدويل ،يذهــب إســوار براســاد إىل قــول العكــس :ســوف يــزداد دوره ترســخا علــى
أســاس أنــه العملــة العامليــة املوثوقــة.
ويقــول ثارمــان شــانموغاراتنام مــن ســنغافورة إن عاملــا أكثــر تشــتتا مــن شــأنه أن يجعــل
زيــادة االســتثمار يف الســلع العامــة العامليــة أكثــر إحلاحــا — وسيتطلــب تعاونــا غيــر
مســبوق بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص ،وعمــا متعــدد األطــراف أكثــر قــوة وفعاليــة.
واألمــل يظــل يراودنــا .فكمــا تذكرنــا املؤرخــة باتريشــيا كالفيــن ،يمكــن للفترات املضطربة
أن تشــحذ طاقــة األطــراف الفاعلــة واألفــكار التــي بمقدورهــا أن تقودنــا إىل أســاليب أفضــل مــن
التعــاون .ويقــول شــانموغاراتنام إن األولويــة القصــوى هــي «اســتيعاب عــامل متعــدد األقطــاب
دون أن يصبح أكثر اســتقطابا».
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يذكرنــا الغــاف للرســام بيتــر رينولــدز بالتعقيــد الــذي ينطــوي عليــه صنــع
السياســات يف عــامل اليــوم األكثــر اســتقطابا وتشــتتا — وهــو موضــوع نبحثــه
بعمــق يف عــدد يونيــو .2022
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اﳌﺴﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻗﺼﺮ ﳑﺎ ﻳﺒﺪو.

•
•
•

اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﺮؤى ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎرب اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
دﻋﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻄﺮح أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت.
”...أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺠﺎرب ﺷﻤﻮﻻ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳊﻮﻛﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ا�ﺘﻤﻊ“...

ﺑﻮل ﻛﻮﻟﻴﻴﻪ

أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد

اﻗﺮأ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت اﻵن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ

مواج
عاصفة هوجاء
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علينــا رأب الصــدوع املتزايــدة وإعــادة تنشــيط تعدديــة األطــراف
خلدمــة املصالــح اجلماعيــة ومصالــح البلــدان بمزيد من الفعالية

ثارمان ﺸﺎﻨﻤوﻏﺎراﺘﻨﺎم

الرسم التوضيحي:
PETER REYNOLDS
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اجلائحة،

واحلــرب يف أوكرانيــا،
وتهديــد األمــن الغذائــي،
وارتفــاع مســتويات الفقــر
العاملــي مــن جديــد .موجــات احلــر ،واجلفــاف ،وغيرهــا مــن
الظواهــر اجلويــة املتطرفــة .هــذه ليســت صدمــات عشــوائية،
أو عاصفــة كاملــة باملعنــى التقليــدي ،أي جمموعــة أحــداث
ســيئة حتــدث ملــرة واحــدة ،بــل إننــا نواجــه جمموعــة مــن حــاالت
انعــدام األمــن الهيكليــة الدائمــة — اجلغرافية-السياســية،
واالقتصاديــة ،والوجوديــة — تعــزز كل منهــا األخــرى .لقــد
بتنــا داخــل عاصفــة هوجــاء ممتــدة.
وال يمكننــا االكتفــاء برغبــة التخلــص مــن حــاالت انعــدام
األمــن هــذه أو بتمنــي عــدم ارتــداد املشــكالت التــي تشــغل جــزءا
مــن العــامل إىل أجــزاء أخــرى .وقــد جعلتنــا جائحــة كوفيــد19-
وحتوراتهــا املتكــررة نعــي هــذه احلقيقــة ،لقــاء تكاليــف بشــرية
واقتصاديــة هائلــة يف كل مــكان .وال يمكننــا اســتعادة حالــة
التفــاؤل إال بــإدراك مــدى خطــورة التهديــدات التــي نواجههــا
وطبيعتهــا اجلماعيــة ،وتنظيــم أنفســنا ملواجهتهــا بمزيــد مــن
الفعاليــة.
أوال ،تعــد خماطــر تصاعــد الصــراع اجلغرايف-السياســي
أكبــر ممــا كانــت عليــه ألكثــر مــن ثالثــة عقــود .ودائمــا مــا
كانــت الهشاشــة هــي ســمة نظــام القواعــد واملعاييــر العامليــة
الــذي يهــدف إىل احلفــاظ علــى الســام وســامة أراضــي الــدول
القوميــة .لكــن الغــزو غيــر املبــرر ألوكرانيــا ليــس جمــرد تصــدع
آخــر يف النظــام .فعواقبــه تتجــاوز عواقــب أي غــزو آخــر ،وبطــرق
ربمــا تكــون كارثيــة.
ثانيــا ،نحــن نواجــه احتمــاالت حــدوث كســاد تضخمــي،
يف ظــل ارتفــاع التضخــم وتوقــف النمــو لفتــرة مــن الزمــن .ومــا
كان ينظــر إليــه الكثيــرون منــذ عــام مضــى علــى أنــه ســيناريو
غيــر حمتمــل «خملاطــر طــرف املنحنــى» أصبــح اآلن ســيناريو
حمتمــا .وتواجــه البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات املتقدمــة
مهمــة أكثــر تعقيــدا مــن أي وقــت مضــى يف الذاكــرة احلاضــرة،
كمــا تتضــاءل فرصهــا يف كبــح التضخــم مــع حتقيــق هبــوط
هــادئ يف النمــو االقتصــادي .وقــد زادت صعوبــة املهمــة
بســبب احلــرب يف أوكرانيــا واالضطرابــات التــي أحدثتهــا يف
أســواق الطاقــة والغــذاء والســلع األوليــة األخــرى ذات األهميــة
البالغــة.
وعندمــا ي ُكتــب تاريــخ هــذا العقــد ،مــن غيــر املرجــح أن
ي ُنظــر إىل التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة باعتبــاره أخطــر
مشكالته — إذ ال يمكن بالتأكيد مقارنته بآثار العسر املايل
يف العــامل النامــي أو النظــام الــدويل الضعيــف .ولكــن التضخــم
املرتفــع لفتــرة طويلــة ســيؤدي إىل تــآكل خطيــر يف رأس املــال
السياســي الــذي حتتاجــه البلــدان ملواجهــة حتدياتنــا األكبــر،
حمليــا وعامليــا ،بمــا يف ذلــك أزمــة املنــاخ .وقــد يصيــب العــامل
بانتكاســة بطــرق ال تســتطيع النمــاذج االقتصاديــة التنبــؤ بهــا.
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وحتديــدا ،ســيؤدي ارتفــاع تكلفــة املعيشــة إىل إضعــاف ثقــة
الســكان الذيــن أصبحــوا اآلن أكبــر ســنا ممــا كانــوا عليــه يف
ســبعينات القــرن املاضــي ،عندمــا شــهدت االقتصــادات آخــر
نوبــات التضخــم املرتفــع.

انعدام الرؤية

ثالثــا ،تتدهــور املشــاعات الوجوديــة بوتيــرة متســارعة.
وتتزايــد التهديــدات التــي تتعــرض لهــا حيــاة النــاس وأرزاقهــم
يف كل مــكان مــن جــراء تغيــر املنــاخ ،وتراجــع التنــوع
البيولوجــي ،ونــدرة امليــاه ،وتلــوث احمليطــات ،وازدحــام
الفضــاء اخلارجــي علــى نحــو خطيــر ،وانتشــار األمــراض
املعديــة .وعلينــا التصــدي لهــذه التهديــدات بالتــوازي ألن
العلــم واضــح بشــأن كيفيــة تفاعلهــا .ويــؤدي االحتــرار العاملــي
وتدهــور الغــاف احليــوي إىل حــدوث تغيــرات كبيــرة يف حيــاة
احليوانــات ،مــع ســرعة انتقــال عــدد ال حصــر لــه مــن مســببات
األمــراض اجلديــدة والعائــدة للظهــور بيــن الكائنــات احليــة ويف
اجملتمعــات البشــرية .كذلــك تعــد اجلوائــح املتكــررة جــزءا ال
يتجــزأ مــن النظــام .ومــع ذلــك ،ال يــزال العــامل يتجــه بــا رؤيــة
نحــو اجلائحــة القادمــة بعــد مــرور عاميــن علــى بدايــة جائحــة
كوفيــد .19-ويحــذر العلمــاء مــن أنهــا قــد تأتــي يف أي وقــت
وقــد تكــون أكثــر فتــكا.
واحلقيقــة التــي يصعــب قبولهــا علــى املــدى القصيــر هــي
أن العــامل ســيضطر إىل االعتمــاد بدرجــة أكبــر علــى الوقــود
األحفــوري ،بمــا يف ذلــك الفحــم ،لضمــان أمــن الطاقة واحليلولة
دون حــدوث ارتفــاع حــاد يف أســعار الطاقــة .لكــن ذلــك يعنــي
أيضــا أنــه يجــب علينــا مضاعفــة اجلهــود لتحقيــق التحــول
طويــل األجــل نحــو مســتقبل الطاقــة منخفضــة الكربــون .ومــا
نحتــاج إليــه هــو أطــر واضحــة للسياســات — بمــا يف ذلــك
وضــع جــداول زمنيــة يمكــن التنبــؤ بهــا لتســعير الكربــون وإلغــاء
دعــم الوقــود األحفــوري ،وتقديــم مســاعدة مباشــرة للفئــات
الضعيفــة — لتحقيــق هــذا التحــول الضــروري مــع احلفــاظ
علــى أمــن الطاقــة.
رابعــا ،يجــب أن نواجــه خطــر التباعــد املتزايــد ،داخــل
البلــدان واألهــم بيــن خمتلــف البلــدان .فارتفــاع أســعار األغذيــة
األساســية وعلــف املاشــية واألســمدة والطاقــة يتســبب يف
إحلــاق الضــرر األكبــر بالبلــدان األفقــر ،وهــي األشــد تضــررا
بالفعــل مــن تأثيــر الظواهــر اجلويــة املتطرفــة — وخاصــة
علــى أفقــر ســكانها .فحكومــات هــذه البلــدان لديهــا طاقــة
ماليــة حمــدودة ملوازنــة أثــر هــذه الصدمــات .كذلــك فــإن أكثــر
مــن نصــف هــذه البلــدان إمــا بلــغ بالفعــل مرحلــة املديونيــة
احلرجــة أو علــى وشــك بلوغهــا .ويف مواجهــة هــذه القيــود
املباشــرة ،فإننــا جنــازف باإلهمــال املســتمر لتحســين التعليــم
والرعايــة الصحيــة ،ممــا يســفر عــن عواقــب وخيمــة علــى املــدى
األطــول وعلــى مســتوى العــامل .وحتــى قبــل كوفيــد ،19-مل يكــن

عامل أكثر تشتتا

أكثــر مــن نصــف األطفــال يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض
واملتوســط قــد تمكــن مــن اإلملــام األساســي بالقــراءة والكتابــة
يف ســن العاشــرة ،وتشــير التقديــرات إىل أن النســبة اآلن تصــل
إىل  .%70وكانــت خســائر التعلــم التــي حلقــت بالفتيــات حتديــدا
كبيــرة أثنــاء اجلائحــة ،حيــث مل يعــد الكثيــر منهــن إىل املدرســة
وتــم دفــع املالييــن نحــو الــزواج املبكــر.
واآلن هنــاك احتمــال حقيقــي أن تتراجــع املكاســب
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي حققهــا العديــد من هذه البلدان
الناميــة بشــق األنفــس يف العقديــن املاضييــن .وقــد يــؤدي ذلــك
إىل نــدوب دائمــة يف األجيــال الشــابة ،ومزيــد مــن عــدم تمكيــن
املــرأة ،وحــروب أهليــة ،وصراعــات بيــن الــدول اجملــاورة ،وكل
منهــا ســيزيد مــن صعوبــة معاجلــة التحديــات العامليــة األكثــر
إحلاحــا.

تمويل السلع العامة العاملية

يجــب أن نتصــدى لهــذه التهديــدات ،ليــس علــى أســاس
الســيناريوهات التــي تعكــس آمالنــا ولكــن مــن خــال تقييــم
واقعــي للخطــأ الــذي يمكــن أن يحــدث علــى األرجــح .ومل يكــن
كوفيــد 19-واحلــرب يف أوكرانيــا ضمــن مــا ي ُطلــق عليــه أحــداث
«البجعة الســوداء» .ورغم أن احلجم الكامل لهاتين املأســاتين
ربمــا مل يتــم توقعــه ،فقــد تــم رصــد اخملاطــر بوضــوح لبعــض
الوقــت.
ويجــب أن جنعــل االســتعداد للتهديــدات ،املعروفــة أو غيــر
املعروفــة ،يف صلــب السياســة العامــة والتفكيــر اجلماعــي،
تمامــا مثلمــا تعلمــت األجهــزة التنظيميــة مــن األزمــة املاليــة
العامليــة وســعت إىل تقويــة الهوامــش الوقائيــة املاليــة قبــل
األزمــة القادمــة.
وعلينــا أن نســتثمر عنــد مســتويات أعلــى بكثيــر ،ولفتــرة
طويلــة ،يف الســلع العامــة الالزمــة ملعاجلــة املشــكالت
العامليــة األكثــر إحلاحــا .ويجــب أن نعــوض علــى مــدى
ســنوات عديــدة نقــص االســتثمار يف جمموعــة واســعة مــن
اجملــاالت الضروريــة — بــدءا مــن امليــاه النظيفــة واملدرســين
املدربيــن يف االقتصــادات الناميــة وحتــى النهــوض بالبنيــة
التحتيــة اللوجســتية املتقادمــة يف بعــض االقتصــادات األكثــر
تقدمــا .ولكننــا نملــك الفرصــة اآلن لتحفيــز موجــة جديــدة
مــن االبتــكارات ملواجهــة حتديــات املشــاعات العامليــة ،بــدءا
مــن مــواد البنــاء منخفضــة الكربــون ،والبطاريــات املتطــورة،
واحمللــل الكهربائــي للهيدروجيــن ،إىل اللقاحــات املركبــة التــي
تهــدف إىل الوقايــة مــن جمموعــة مــن مســببات األمــراض يف
وقــت واحــد.
ولتمويــل هــذه االســتثمارات ،علينــا أن نشــرع يف تعزيــز
التعــاون بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص علــى نطــاق مل يتــم
اعتمــاده مــن قبــل .فلــن تكــون مــوارد القطــاع العــام قــادرة علــى
تلبيــة هــذه االحتياجــات بمفردهــا .فتكاليــف خدمــة الديــن

ســتتطلب تخصيــص حصــة متزايــدة مــن اإليــرادات احلكوميــة.
وقــد أعلنــت حكومــات العــامل املتقــدم أيضــا نهايــة «ثمــار
الســام» التــي دفعــت العديــد مــن هــذه احلكومــات إىل خفــض
اإلنفــاق علــى الدفــاع علــى مــدى عــدة عقــود.
وعلينــا اآلن إعــادة توجيــه التمويــل العــام ،إىل جانــب
األمــوال اخليريــة حيثمــا أمكــن ،نحــو تعبئــة االســتثمار اخلــاص
لتلبيــة احتياجــات املشــاعات العامليــة .وســيتعين علــى العــامل
اســتثمار ما يتراوح بين  100إىل  150تريليون دوالر تقريبا
علــى مــدار الثالثيــن عامــا القادمــة للوصــول بصــايف انبعاثــات

يجب أن جنعل االستعداد للتهديدات،
املعروفة أو غير املعروفة،
يف صلب السياسة العامة والتفكير
اجلماعي.
الكربــون إىل الصفــر .وقــد تبــدو تلــك مهمــة صعبــة .غيــر أن
التكلفــة الســنوية التــي تتــراوح بيــن  3و 5تريليونــات دوالر ال
تشــكل نســبة كبيــرة يف أســواق رأس املــال العامليــة التــي يبلــغ
حجمهــا  100تريليــون دوالر ،والتــي تنمــو بمــا يعــادل هــذا
املبلــغ تقريبــا كل عــام.
وال يوجــد نقــص يف التمويــل اخلــاص وتمويــل الســوق.
غيــر أن توجيهــه لتلبيــة احتياجــات املشــاعات يتطلــب وجــود
قطــاع عــام يعمــل علــى نحــو اســتباقي ،وأطــر جيــدة التصميــم
القتســام اخملاطــر مــع القطــاع اخلــاص .إن السياســات
واملعاييــر اخلاصــة بالتوســع الســريع يف نشــر تكنولوجيــات
الطاقــة النظيفــة التــي أثبتــت جدواهــا بالفعــل ،وحتفيــز
االســتثمارات واســعة النطــاق يف البنيــة التحتيــة مثــل شــبكات
النقــل والتوزيــع الذكيــة ،ســتكون ضروريــة لتحقيــق تخفيضــات
كبيــرة يف االنبعاثــات بحلــول عــام  .2030ومــع ذلــك فــإن مــا
يقــرب مــن نصــف التكنولوجيــات الالزمــة للوصــول بصــايف
انبعاثــات الكربــون إىل الصفــر بحلــول منتصــف القــرن احلــايل
ال يــزال يجــري إعــداد النمــوذج األويل لهــا .ويجــب علــى
احلكومــات أن تكــون لهــا مصلحــة يف هــذه العمليــة لالســتفادة
مــن دور القطــاع اخلــاص يف أنشــطة البحــث والتطويــر،
وتشــجيع املشــروعات التوضيحيــة ،للتعجيــل مــن تطويــر هــذه
التكنولوجيــات وطرحهــا يف الســوق .وإىل جانــب الوصــول
بصــايف انبعاثــات الكربــون إىل الصفــر يف الوقــت احملــدد،
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ال يمكننا مواجهة حتديات هذه احلقبة اجلديدة بدون زيادة
فعالية اجلهود متعددة األطراف.
ينبغــي أن تهــدف هــذه التكنولوجيــات إىل حتفيــز الصناعــات
اجلديــدة الرئيســية وفــرص العمــل.
وعــادة مــا تكــون العائــدات االجتماعيــة حلمايــة املشــاعات
العامليــة أكبــر بكثيــر مــن العائــدات اخلاصــة ،ممــا يشــكل حجــة
قويــة تدعــو القطــاع العــام القتســام اخملاطــر مــع مســتثمري
القطــاع اخلــاص .ومــن األمثلــة اجليــدة علــى ذلــك تطويــر وإنتــاج
لقاحــات مضــادة للجائحــة القادمــة علــى نطــاق واســع .ومــن
شــأن إطــاق مشــروع لتحصيــن ســكان العــامل حتــى قبــل ســتة
أشــهر أن يوفــر تريليونــات الــدوالرات وينقــذ أرواحــا ال حصــر
لهــا.

تفعيل تعددية األطراف

ومــع ذلــك ،ال يمكننــا مواجهــة حتديــات هــذه احلقبــة اجلديــدة
بــدون زيــادة فعاليــة اجلهــود متعــددة األطــراف .ويحــدد تقريــر
األميــن العــام لــأمم املتحــدة ،أنطونيــو غوتيريــش ،جــدول
أعمالنــا املشــترك ،رؤيــة جريئــة وذات مصداقيــة للجهــود
متعــددة األطــراف :وهــي رؤيــة أكثــر شــموال ألصــوات خمتلفــة،
تقــوم علــى تعزيــز الروابــط بيــن األطــراف ،وحتقيــق النتائــج
بمزيــد مــن الفعاليــة وبالتــايل زيــادة الثقــة يف هــذه اجلهــود.
وال يتطلــب األمــر إعــادة بنــاء العمــل متعــدد األطــراف
قلبــا وقالبــا أو بنــاء مؤسســات جديــدة بالكامــل .ولكــن علينــا
القيــام بتحــرك عاجــل إلعــادة توجيــه املؤسســات القائمــة
لعصــر جديــد ،وابتــكار آليــات جديــدة للتعــاون الشــبكي بيــن
املؤسســات متعــددة األطــراف واملؤسســات األخــرى ،بمــا يف
ذلــك املؤسســات غيــر احلكوميــة ،وجتميــع املــوارد بطــرق يمكــن
أن حتقــق املصالــح اجلماعيــة واملصالــح الذاتيــة للبلــدان
بمزيــد مــن الفعاليــة.
أوال ،نحــن بحاجــة إىل فكــر جديــد بشــأن املشــاعات
العامليــة .ويجــب أن ننظــر إىل األمــوال التــي يتــم إنفاقهــا
علــى تقويــة هــذه املشــاعات ليــس باعتبارهــا مســاعدة لبقيــة
العــامل ،بــل باعتبارهــا اســتثمارا يفيــد البلــدان الغنيــة والفقيــرة
باســتمرار .وكما أوضح الفريق املســتقل رفيع املســتوى التابع
جملموعــة العشــرين املعنــي بتمويــل التأميــن ضــد اجلوائــح،
فــإن االســتثمار الــدويل اإلضــايف املطلــوب لســد ثغــرات التأهــب
العامليــة الرئيســية ،مــع التوزيــع العــادل للمســاهمات بيــن
البلــدان ،لــن يكــون يف متنــاول اجلميــع فحســب ،بــل ســيمكننا
أيضــا مــن جتنــب التكاليــف التــي قــد تكــون أكبــر بمئــات املــرات
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إذا مــا فشــلنا يف العمــل معــا ملنــع حــدوث جائحــة أخــرى .إن
العــزوف منــذ وقــت طويــل عــن االســتثمار اجلماعــي يف التأهــب
للجوائــح يعكــس قصــر النظــر السياســي واالفتقــار إىل احليطــة
املاليــة ،وهــو مــا يجــب أن نتغلــب عليــه علــى وجــه الســرعة.

حتديث نظام بريتون وودز

ثانيــا ،علينــا إعــادة حتديــد الغــرض مــن مؤسســتي بريتــون
وودز .فقــد تــم إنشــاء صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل منــذ
مــا يقــرب مــن  80عامــا للمســاعدة يف حــل املشــكالت التــي
تواجههــا البلــدان كل علــى حــدة ،يف وقــت كانــت فيــه معظــم
األســواق املاليــة صغيــرة وغيــر مترابطــة .ويجــب حتديــث مهــام
تلــك املؤسســات ملواكبــة عصــر أصبحــت فيــه األزمــات املاليــة
ذات طبيعــة عامليــة غالبــا ،ويشــكل فيــه تدهــور املشــاعات
العامليــة حتديــا اقتصاديــا متزايــدا جلميــع البلــدان ،وخاصــة
يف العــامل النامــي.
بجــب زيــادة مــوارد صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل
وزيــادة الصالحيــات املمنوحــة لهمــا مــن املســاهمين للقيــام
بتدخــات أكبــر وأســرع يف هــذا العصــر العاملــي اجلديــد .ويجــب
تكليــف الصنــدوق بمهمــة إدارة شــبكة عامليــة أقــوى وأكثــر
فعاليــة لألمــان املــايل ،وهــو أمــر أشــبه بكيفيــة قيــام البنــوك
املركزيــة الكبــرى بزيــادة االســتقرار يف الداخــل عنــد حــدوث
أزمــة .ويجــب وضــع املشــاعات العامليــة يف صلــب املهــام التــي
يُكَلـ َّـف بهــا البنــك الــدويل ،إىل جانــب مهمــة التخفيــف مــن حــدة
الفقــر .كذلــك يجــب أن يقــوم البنــك بــدور أكثــر جــرأة كمضاعـ ِـف
لتمويــل التنميــة .ويجــب أن يعتمــد بشــكل أكثــر جــرأة علــى
تعبئــة رؤوس األمــوال اخلاصــة ،باســتخدام ضمانــات اخملاطــر
وأدوات تعزيــز االئتمــان األخــرى بــدال مــن اإلقــراض املباشــر
يف ميزانيتــه العموميــة .كذلــك يجــب أن يعمــل البنــك والصندوق
علــى املشــاركة يف العمليــات مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة
األخــرى وشــركاء التنميــة للتغلــب علــى مشــكلة تشــتت اجلهــود
يف الوقــت الراهــن ،وزيــادة التقــارب حــول املعاييــر األساســية
مثــل اســتدامة القــدرة علــى حتمــل الديــن ،واملشــتريات ،وحتقيــق
تأثيــر إنمائــي أكبــر.
ثالثــا ،علينــا احلفــاظ علــى املشــاعات الرقميــة .وجــدول
األعمــال اإليجابــي واضــح .وعلينــا بنــاء البنيــة التحتيــة وأطــر
السياســات الالزمــة لســد الفجــوة الرقميــة وبــذل جهــود جــادة
لســد فجــوات املعرفــة الرقميــة يف كل جمتمــع .لكــن يجــب علينــا

عامل أكثر تشتتا

أيضــا بنــاء حواجــز حمايــة جلعــل شــبكة اإلنترنــت شــبكة آمنــة
مــن أجــل الديمقراطيــة ،ومواءمــة املنصــات اإللكترونيــة مــع
املصلحــة العامــة .وليــس لدينــا حتــى اآلن قواعــد أو معاييــر
عامليــة ملواجهــة املعلومــات املضللــة علــى النطــاق الصناعــي
أو اجلهــود املنهجيــة لنشــر الشــعور بعــدم الثقــة .ويعــد قانــون
اخلدمــات الرقميــة اجلديــد الــذي اعتمــده االحتــاد األوروبــي،
والــذي يهــدف إىل إجبــار املنصــات اإللكترونيــة علــى حــذف
املعلومــات اخلاطئــة وخطــاب الكراهيــة ،خطــوة كبيــرة إىل
األمــام .ويتــم اتبــاع مناهــج مماثلــة يف بلــدان مثــل اململكــة
املتحــدة وســنغافورة وأســتراليا.
وعلينــا أيضــا مواجهــة التحــدي املتزايــد املتعلــق
بالهجمــات اإللكترونيــة وتأثيرهــا علــى الســلم واألمــن
الدولييــن .وقــد اعتمــدت البلــدان جمموعــة مــن معاييــر وقواعــد
الســلوك املســؤول للــدول يف الفضــاء الســيبراين .ويتمثــل
التحــدي يف تنفيذهــا بطريقــة مســتدامة ،حتــى يف حلظــات
التوتــر اجلغرايف-السياســي.

جتنب االستقطاب

رابعــا ،إن وضــع نظــام متعــدد األطــراف أكثــر فعاليــة يتطلــب
تفاهمــا اســتراتيجيا جديــدا بيــن الــدول الكبــرى ،واألهــم بيــن
الواليــات املتحــدة والصيــن ،حيــث يشــهد العــامل حتــوالت ال
يمكــن تداركهــا نحــو تعــدد األقطــاب .ويجــب صياغــة هــذا
التفاهــم اجلديــد مــن خــال املصالــح املشــتركة الشــاملة — يف
جمــاالت األمــن املناخــي والتأميــن ضــد اجلوائــح ،والســام،
وجتنــب األزمــات املاليــة العامليــة .وســيتطلب هــذا التفاهــم
مهارة جغرافية-اســتراتيجية كبيرة ،إىل جانب اســتراتيجيات
أكثــر فعاليــة خللــق وظائــف جيــدة وفــرص واســعة النطــاق
يف الداخــل ،وذلــك إلعــادة بنــاء األســس السياســية احملليــة
لالنفتــاح االقتصــادي.
وعلينــا حتديــث قواعــد العمــل لضمــان عدالــة املنافســة
وصالبــة سالســل اإلمــداد بــدون التراجــع عــن النظــام املفتــوح
واملتكامــل الضــروري لــكل بلــد مــن حيــث معــدل االبتــكار
والنمــو واألمــن طويــل األمــد .وتــؤدي جائحــة كوفيــد 19-إىل
التعجيــل بتحــرك الشــركات نحــو زيــادة تنويــع سالســل اإلمــداد
العامليــة ،ممــا يعــود بالنفــع ،يف واقــع األمــر ،علــى العديــد مــن
االقتصــادات الناميــة ،لكــن املصــادر العامليــة ال تــزال اليــوم
حتمــل األهميــة التــي كانــت عليهــا قبــل اجلائحــة .وال تــزال
التجــارة بيــن الواليــات املتحــدة والصيــن بالغــة الفائــدة لــكل
منهمــا.
وال يمكننــا أن نتوهــم أن وجــود نظــام عاملــي متكامــل،
بمــا لــه مــن روابــط اقتصاديــة عميقــة بيــن البلــدان ،ســيضمن
لنــا الســام بمفــرده .لكــن االعتمــاد االقتصــادي املتبــادل بيــن
القــوى الكبــرى ،باســتثناء القطاعــات التــي لهــا انعكاســات
تمــس األمــن القومــي ،ســيجعل احتمــاالت الصــراع أقــل ممــا هــي

عليــه يف عــامل يتزايــد فيــه تباعــد األســواق أو التكنولوجيــات أو
أنظمــة الدفــع أو البيانــات.
وعلينــا أن نتحلــى ببعــد النظــر .ويجــب أن تتمثــل أهــم
أولوياتنــا يف اســتيعاب عــامل متعــدد األقطــاب دون أن يصبــح
أكثــر اســتقطابا .فمــن شــأن وجــود عــامل أكثــر اســتقطابا وتشــتتا
أن يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل إضعــاف جميــع البلــدان،
بمــا يف ذلــك البلــدان الكبــرى ،ويجعــل مــن الصعــب إن مل يكــن
مــن املســتحيل حتقيــق املصالــح التــي تشــترك فيهــا البشــرية
جمعــاء :يف عــامل آمــن ومســتدام ومزدهــر ،يشــمل اجلميــع
ويحقــق لهــم اإلنصــاف.
ثارمان ﺸﺎﻨﻤوﻏﺎراﺘﻨﺎم هو أحد كبار الوزراء يف
سنغافورة .وهو عضو اجمللس االستشاري رفيع املستوى
املعني بالتعددية الفعالة التابع لألمين العام لألمم املتحدة،
والرئيس املشارك للجنة العاملية املعنية باقتصاديات املياه
التي تم إنشاؤها مؤخرا .وكان رئيس فريق الشخصيات
البارزة املعني باحلوكمة املالية العاملية التابع جملموعة
العشرين ،كما كان الرئيس املشارك للفريق املستقل رفيع
املستوى املعني بتمويل التأمين ضد اجلوائح التابع
جملموعة العشرين.
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حتول جذري يف البيئة
اجلغرافية-السياسية

العــامل يف حاجــة أكبــر ،ال أقــل ،إىل صنــدوق النقــد الــدويل يف
ظــل تنامــي حالــة التشــتت
بيير-أوليفييه غورينشا

شــكل الغــزو الروســي ألوكرانيــا بدايــة فصــل جديــد يف
العالقــات الدوليــة ،ونشــأت عنــه انعكاســات مهمــة علــى النظــام
االقتصــادي العاملــي.
وقــد اندلعــت احلــرب علــى رقعــة واســعة مــن األراضــي األوروبيــة
خملفــة مأســاة إنســانية أعــادت لألذهــان ذكــرى أحلــك
اللحظــات التــي عاشــتها القــارة .وخــال ثالثــة أيــام مــن بدايــة
الغــزو ،فرضــت جمموعــة الســبعة ،التــي تضــم كنــدا وفرنســا
وأملانيــا وإيطاليــا واليابــان واململكــة املتحــدة والواليــات
املتحــدة ،عــددا مــن العقوبــات االقتصاديــة علــى املعتــدي،
وانضمــت إليهــا بلــدان أخــرى الحقــا.
وكمــا يشــير أحــدث إصداراتنــا مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد
العاملــي ،ستنشــأ عــن احلــرب والعقوبــات االقتصاديــة
املصاحبــة لهــا آثــار هائلــة علــى االقتصــاد العاملــي ،ممــا
ســيؤدي إىل إبطــاء وتيــرة النشــاط وتنامــي الضغــوط الســعرية.
وكالزلــزال ،انطلقــت احلــرب مــن بــؤرة مقرهــا روســيا
وأوكرانيــا اللتيــن تواجهــان حاليــا خســائر اقتصاديــة ضخمــة.
فحســب توقعاتنــا ،يشــهد االقتصــاد األوكــراين انكماشــا بنســبة
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 ،%35كمــا ينكمــش االقتصــاد الروســي بــدوره بنســبة %8,5
خــال عــام .2022
ومــن بــؤرة احلــرب ،نشــأت موجــات ارجتاجيــة بعيــدة
وواســعة طالــت العديــد مــن االقتصــادات .ووقــع التأثيــر األول
علــى أســعار الســلع األوليــة .فنظــرا ألن روســيا وأوكرانيــا مــن
كبــار منتجــي ومصــدري النفــط والغــاز واملعــادن واحلبــوب،
شــهدت هــذه الســلع األوليــة زيــادات ســعرية حــادة ،ممــا أدى إىل
صعوبــات يف جميــع أنحــاء العــامل ،وســاهم يف ارتفــاع كبيــر
يف معــدالت التضخــم .وثانيــا ،شــهدت التدفقــات التجاريــة
انقطاعات حادة وقع تأثيرها األكبر على الشركاء التجاريين
الذيــن تربطهــم عالقــات وثيقــة مــع روســيا وأوكرانيــا ،وال
ســيما يف مناطــق القوقــاز وآســيا الوســطى وأوروبــا الشــرقية
والبلطيــق .ونتجــت هــذه االنقطاعــات بوجــه أعــم بســبب توقــف
سالســل اإلمــداد .كذلــك تســببت احلــرب يف أزمــة جلــوء كبيــرة
يف أوروبــا ،حيــث بلــغ عــدد املواطنيــن الهاربيــن مــن أوكرانيــا
حــوايل  6مالييــن شــخص يف أقــل مــن ثالثــة أشــهر .وثالثــا،
أدت احلــرب إىل تشــديد األوضــاع املاليــة مــن خــال إضعــاف
العديــد مــن االقتصــادات ،وبطريــق غيــر مباشــر أيضــا مــن
خــال تشــديد السياســة النقديــة بوتيــرة أســرع مــن املتوقــع يف
االقتصــادات املتقدمــة.
وتشــبيه احلرب بالزلزال ربما يكون األنســب على اإلطالق.
ذلــك أن احلــرب تكشــف عــن حتــرك مفاجــئ يف «الطبقــات
التكتونيــة» للبيئــة اجلغرافية-السياســية .ويكمــن اخلطــر يف
إمكانيــة اتســاع الفجــوة بيــن هــذه الطبقــات ،ممــا قــد يــؤدي
إىل تفــكك االقتصــاد العاملــي إىل تكتــات اقتصاديــة متباينــة
علــى مســتوى األيدولوجيــات ،والنظــم السياســية ،واملعاييــر
التكنولوجيــة ،ونظــم املدفوعــات والتجــارة عبــر احلــدود،
وعمــات االحتياطــي .وقــد ســلطت احلــرب الضــوء علــى وجــود
تباعــد عميــق بيــن خمتلــف العمليــات واآلليــات التــي يتحتــم
علينــا فهــم طبيعتهــا والتركيــز عليهــا إذا مــا أردنــا أن نحــول
دون انهيــار نظامنــا االقتصــادي العاملــي يف نهايــة املطــاف.
وهنــا تنتهــي حــدود التشــبيه بالــزالزل ،ممــا يمنحنــا ســببا
للشــعور بقــدر مــن التفــاؤل .فهــذه «الطبقــات اجلغرافيــة-
السياســية» مــن صنــع اإلنســان ،وتعكــس التاريــخ واملؤسســات
واألفــراد .وبينمــا قــد تنطــوي كل مــن هــذه الطبقــات أو التكتــات
علــى مقاومــة شــديدة للتغييــر ،بمقــدور األفــراد — وحكوماتهــم
— صياغــة مســارهم يف نهايــة املطــاف ليســود املنطــق
واملصالــح االقتصاديــة املتبادلــة.
ويف هــذا الســياق ،تتمثــل القــوة االقتصاديــة األعمــق يف
صعــود اقتصــادات األســواق الصاعــدة ،وال ســيما الصيــن .ويعــد
الصعــود االقتصــادي للصيــن وغيرهــا مــن اقتصــادات األســواق
الصاعــدة نتيجــة مباشــرة الندماجهــا يف االقتصــاد العاملــي:
وحتديــدا ،ســجلت معــدالت التجــارة الدوليــة والنمــو االقتصــادي
زيــادة كبيــرة علــى مــدار األربعيــن عامــا املاضيــة نظــرا ألن
العــامل مل يكــن مفــككا .غيــر أن صعــود القــوة االقتصاديــة لهــذه

عامل أكثر تشتتا

البلــدان مل تصاحبــه زيــادة مماثلــة يف قــوة نظامهــا املــايل
ومؤسســاتها العامليــة.
وأوضــح مثــال علــى ذلــك هــو أهميــة الــدوالر األمريكــي
يف النظــام النقــدي واملــايل الــدويل .فعلمــاء النظــام ،وأنــا
منهــم ،طاملــا أشــاروا إىل أن هيمنــة الــدوالر األمريكــي مطلقــة
وطبيعيــة ولكــن تظــل هشــة يف النهايــة .فهــي مطلقــة ألن أي
عملــة دوليــة أخــرى ال يمكنهــا أن تضاهــي الــدوالر يف دوره
كوســيلة دفــع دوليــة ووحــدة حســاب وخمــزن للقيمــة ،وطبيعيــة
ألنهــا ليســت نتــاج قواعــد منظمــة .ورغــم إلغــاء قابليــة حتويــل
الــدوالر إىل ذهــب عــام  ،1971مل تتراجــع هيمنــة الــدوالر،
بــل ازدادت بســبب تأثيــر جمموعــة مــن العالقــات املتداخلــة
واملعــززة لذاتهــا ،فضــا عــن الثقــة يف ســندات اخلزانــة
األمريكيــة باعتبارهــا أدوات ســائلة وآمنــة .أمــا الهشاشــة
يف نهايــة املطــاف فمردهــا أن حصــة الواليــات املتحــدة مــن
النــاجت العاملــي ،وبالتــايل حصــة النــاجت العاملــي التــي يمكنهــا
رهنهــا بصــورة آمنــة مــن خــال أدوات الديــن الرســمية ،يُتوقــع
تراجعهــا مــع صعــود اقتصــادات األســواق الصاعــدة .ويف ظــل
انكمــاش حصــة الواليــات املتحــدة مــن النــاجت العاملــي ،لــن
يكــون بمقدورهــا أن تظــل دائمــا املصــدر الوحيــد لألصــول
اآلمنــة يف العــامل .وهــذا مــا أطلقــت عليــه أنــا وهيليــن راي اســم
«معضلــة تريفيــن اجلديــدة».
وال يتســنى ألي منــا وضــع توقعــات معقولــة بشــأن توقيــت
أو كيفيــة إحــال نظــام متعــدد األقطــاب حمــل الهيمنــة املطلقــة
التــي يتمتــع بهــا الــدوالر يف الوقــت احلــايل .ويعــد ذلــك مــن
املشــكالت الدفينــة يف النظــام االقتصــادي احلــايل .وكيفيــة
إحــداث هــذا التحــول يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى
االقتصــاد العاملــي ومســتقبل تعدديــة األطــراف .فمــن ناحيــة،
يمكــن أن ينتهــي بنــا األمــر إىل تكتــات منفصلــة .وســيكون
ذلــك بمثابــة حــل ملعضلــة تريفيــن ،حيــث يصبــح العــامل
أصغــر حجمــا ولكــن أقــل كفــاءة .ومــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن أن
يحافــظ النظــام االقتصــادي العاملــي علــى تكاملــه ،ولكــن دون
حتديــد لطبيعــة التفاعــات والتنســيقات احملتملــة بيــن عمــات
االحتياطــي املتعــددة ،بمــا فيهــا الــدوالر األمريكــي.
ويف ظــل هــذا الفضــاء ،تمثــل احلــرب ومــا تبعهــا مــن جتميــد
منســق وغيــر مســبوق لالحتياطيــات الدوليــة للبنــك املركــزي
الروســي تطــورات جديــدة ومهمــة .وينبغــي توخــي احلــرص يف
مراقبــة هــذه القــوى الباطشــة والطــاردة وإال أدت إىل زيــادة
التفــكك االقتصــادي.
وقــد تــم تصميــم قــرار جتميــد احتياطيــات البنــك املركــزي
لتســديد ضربــة قويــة يف قلــب «روســيا احلصينــة» ،أي احلصــون
االقتصاديــة واملاليــة التــي أرســتها الســلطات الروســية منــذ
غــزو القــرم عــام  .2014وكان مــن املفتــرض أن تســاهم هــذه
الذخيــرة الضخمــة مــن االحتياطيــات الدوليــة —  %37مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي الروســي — يف حمايــة روســيا مــن أي

عقوبــات ماليــة .ويف ظــل جتميــد جــزء كبيــر مــن االحتياطيــات،
أصبحــت روســيا يف الوقــت احلــايل تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى
صــادرات الطاقــة املســتمرة لتمويــل عملياتهــا احلربيــة —
وهــو مــا يمثــل موطــن ضعــف كبيــرا.
غيــر أن فــرض العقوبــات علــى البنــوك املركزيــة يثيــر
تســاؤالت حــول جــدوى االحتياطيــات الدوليــة الدوالريــة
يف املقــام األول بوجــه عــام ،ال ســيما إذا بــدت شــروط تقييــد
اســتخدامها جمحفــة ،علــى األقــل مــن وجهــة نظــر البلــدان
املالكــة لهــذه االحتياطيــات .ويشــكل ذلــك مــا يمكــن أن نطلــق
عليــه «معضلــة تريفيــن اجلغرافية-السياســية» ،حيــث يمكــن
أن تــؤدي التوقعــات بفــرض قيــود مســتقبلية علــى اســتخدام
االحتياطيــات ،بــدال مــن توقعــات عــدم كفايــة احليــز املــايل ،إىل
التحــول بعيــدا عــن األصــول الدوالريــة.
ومــن هــذا املنطلــق ،جنــد أن احلــرب قــد ســلطت الضــوء علــى
احتمــاالت عــدم اســتقرار النظــام االقتصــادي العاملــي احلــايل.
ويف هــذه البيئــة اجلديــدة ،أصبــح صنــدوق النقــد الــدويل يواجــه
أســئلة وجوديــة مهمــة .فباعتبــاره مؤسســة عامليــة تهــدف إىل
تعزيــز التكامــل االقتصــادي العاملــي ،قــد تــزداد صعوبــة العمــل

احلرب سلطت الضوء على احتماالت
عدم استقرار النظام االقتصادي العاملي
احلايل.
يف بيئــة تتســم باالســتقطاب اجلغرايف-السياســي .واحلــل
املالئــم هــو خفــض الطموحــات والتركيــز علــى الكتلــة التــي
تربطهــا حتالفــات تاريخيــة مــع البلــدان األوائــل التــي وقعــت
اتفاقيــة بريتــون وودز .غيــر أن ذلــك لــن يفلــح يف مواجهــة
التحــدي التاريخــي املاثــل أمامنــا.
عوضــا عــن ذلــك ،علينــا أن نــدرك أن عاملــا مشــتتا يعنــي
عاملــا أكثــر تقلبــا وضعفــا ،وقيــودا أكبــر علــى األصــول اآلمنــة،
وشــبكة أمــان مــايل عامليــة أقــل شــموال .وهــذا العــامل يف حاجــة
أكبــر ،ال أقــل ،إىل صنــدوق النقــد الــدويل .وباعتبارنــا مؤسســة،
علينــا أن جنــد ســبيال لتحقيــق مهمتنــا يف تقديــم املســاعدة
املاليــة واخلبــرة عنــد اللــزوم واحلفــاظ علــى جميــع بلداننــا
األعضــاء وتمثيلهــا ،حتــى وإن بــات ذلــك أشــد صعوبــة يف ظــل
األوضــاع السياســية احلاليــة .ذلــك أنــه إذا مــا بــدأت طبقــات
البيئــة اجلغرافية-السياســية يف التفــكك فســيتعين علينــا مــد
املزيــد مــن اجلســور ،ال القليــل منهــا.
بيير-أوليفييه غورينشا املستشار االقتصادي ومدير
إدارة البحوث بصندوق النقد الدويل.
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استمرار

السطوة

الدوالر األمريكي قد يتعرض لكبوة ،ولكنه سيواصل إحكام سيطرته على العامل
إسوار براساد

ربما

يوشــك النظــام النقــدي الــدويل علــى أن
يشــهد تغيــرات حاســمة نتيجــة مزيــج مــن
القــوى االقتصاديــة واجلغرافية-السياســية
والتكنولوجيــة .ولكــن ال يــزال الســؤال مطروحــا حــول مــا إذا
كانــت هــذه العوامــل ســتؤدي إىل تنحــي الــدوالر األمريكــي عــن
مركــزه باعتبــاره العملــة الدوليــة املهيمنــة خــال اجلــزء األكبــر
مــن مرحلــة مــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة .وســيكون لهــذه
القــوى انعكاســات كبيــرة علــى تطــور النظــام العاملــي نظــرا ألن
القــوة املاليــة مــن أهــم جوانــب القــوة الناعمــة.
ويهيمــن الــدوالر علــى جميــع جوانــب النظــام املــايل
العاملــي .وتســتثمر البنــوك املركزيــة حــول العــامل حــوايل %60
مــن احتياطيــات النقــد األجنبــي ،والتــي تمثــل يف األســاس
احتياطيــات ملواجهــة اخلســائر املســتقبلية ،يف أصــول مقومــة
بالــدوالر .كذلــك يُســتخدم الــدوالر يف تقويــم غالبيــة املعامــات
املاليــة الدوليــة وتســويتها (انظــر الرســم البيــاين).
وهــذا التأثيــر املهيمــن للــدوالر يمنــح الواليــات املتحــدة
درجــة كبيــرة مــن القــوة والنفــوذ .فنظــرا ألن املعامــات التــي
يُســتخدم فيهــا الــدوالر دائمــا مــا يكــون النظــام املصــريف
األمريكــي طرفــا فيهــا ،يمكــن للحكومــة األمريكيــة توقيــع
عقوبــات صارمــة علــى البلــدان ،مثــل إيــران وروســيا ،حتــد مــن
قدرتهــا علــى النفــاذ إىل أســواق التمويــل العامليــة .ويعنــي ذلــك
أيضــا أن السياســات املاليــة والنقديــة للحكومــة األمريكيــة
تؤثــر علــى باقــي العــامل نظــرا لتأثيرهــا علــى قيمــة الــدوالر.
ويتيــح ذلــك للواليــات املتحــدة دورا أكبــر مــن وزنهــا يف
إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي والتجــارة ،وهــو مــا كان دائمــا
يثيــر اســتياء خصومهــا وحلفائهــا علــى حــد ســواء.

التغيير قادم

هنــاك تغيــرات يف الوقــت احلــايل قــد تســاهم يف تقويــض هــذه
الســطوة،
يســتمر تراجــع الهيمنــة القويــة للواليــات املتحــدة علــى
االقتصــاد .ويف الوقــت احلــايل ،يمثــل االقتصــاد األمريكــي
حــوايل  %25مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي (علــى أســاس
أســعار الصــرف الســوقية) مقابــل  %30عــام  .2000فعلــى مــدار
أكثــر مــن عقديــن ،حتــول مركــز القــوى االقتصاديــة تدريجيــا
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بالفعــل ،مقيســا بأنصبــة النــاجت العاملــي والتجــارة العامليــة،
يف اجتــاه اقتصــادات األســواق الصاعــدة بقيــادة الصيــن.
كذلــك يســاهم ظهــور العمــات الرقميــة ،اخلاصــة والرســمية،
يف زعزعــة النظــم املاليــة احملليــة والدوليــة .لننظــر يف
املدفوعــات الدوليــة علــى ســبيل املثــال .فهــي تنطــوي علــى
عمــات متعــددة ،ونظــم مدفوعــات حتكمهــا بروتوكــوالت
خمتلفــة ،ومؤسســات تخضــع لقواعــد تنظيميــة متباينــة .لذلــك
دائمــا مــا كانــت املدفوعــات عبــر احلــدود بطيئــة وعاليــة
التكلفــة ،فضــا عــن صعوبــة متابعتهــا بصــورة آنيــة .أمــا يف
الوقــت احلــايل ،فقــد أصبحــت التكنولوجيــات اجلديــدة التــي
اســتحدثتها ثــورة العمــات املشــفرة تتيــح إجــراء املدفوعــات
وتســوية املعامــات بصــورة حلظيــة وبتكلفــة أقــل.
حتــى البنــوك املركزيــة أصبحــت طرفــا يف اللعبــة ،حيــث
تســتغل التكنولوجيــات اجلديــدة لزيــادة كفــاءة آليــات الدفــع
والتســوية التــي تســتخدمها املؤسســات املاليــة احملليــة يف
تنفيــذ املعامــات عبــر احلــدود .وهنــاك تعــاون حاليــا يف
هــذا اجملــال بيــن البنــوك املركزيــة يف الصيــن ومنطقــة هونــغ
كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة وتايلنــد واإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،فضــا عــن التعــاون بيــن جمموعــات أخــرى مــن
البنــوك املركزيــة يف جمــاالت مماثلــة.
ومــن شــأن هــذه التطــورات تخفيــف حــدة العيــوب املرتبطــة
باملدفوعــات يف جمــال التجــارة الدوليــة ،نظــرا ألن تســريع
وتيــرة إجــراء التســويات يحــد مــن خماطــر تقلبــات أســعار
الصــرف .وســتقل حاجــة املصدريــن واملســتوردين إىل التحــوط
ضــد خماطــر أســعار الصــرف الناجتــة عــن التأخــر الشــديد يف
معاجلــة وتســوية املدفوعــات .كذلــك سيســتفيد مــن انخفــاض
الرســوم املهاجــرون الذيــن يرســلون التحويــات إىل بلدانهــم
األم ،والتــي تعــد مــن أهــم مصــادر اإليــرادات يف العديــد مــن
االقتصــادات الناميــة.
كذلــك تشــهد أســواق الصــرف األجنبــي تغيــرات بدورهــا.
فعلــى ســبيل املثــال ،ازدادت ســهولة إجــراء املعامــات بيــن
أزواج عمــات األســواق الصاعــدة بفضــل نضــج األســواق
املاليــة ونظــم املدفوعــات .وعــادة مــا كان حتويــل هــذه
العمــات إىل الــدوالر والعكــس أكثــر ســهولة وأقــل تكلفــة مقارنــة
بالتحويــل فيمــا بينهــا .ولكــن الصيــن والهنــد ،علــى ســبيل

عامل أكثر تشتتا

املثــال ،لــن تكونــا يف حاجــة عمــا قريــب إىل حتويــل عملتيهمــا
إىل الــدوالر إلجــراء املعامــات التجاريــة بتكلفــة بســيطة ،بــل
ســيكون بإمكانهمــا مبادلــة اليــوان بالروبيــة بتكلفــة أقــل .ومــن
ثــم ســيتراجع االعتمــاد علــى «العمــات الوســيطة» ،وال ســيما
الــدوالر.
وخالصــة القــول إنــه كلمــا ازدادت ســهولة إجــراء
املدفوعــات الدوليــة ،وربمــا حجمهــا أيضــا بفضــل انحســار
العيــوب ،يمكــن أن يتراجــع دور الــدوالر باعتبــاره عملــة
وســيطة يف تنفيــذ املدفوعــات .وبالتــوازي مــع هــذه التغيــرات،
ســيتراجع أيضــا اســتخدام الــدوالر كعملــة مهيمنــة علــى تقويــم
خمتلــف املعامــات .فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن أن تتراجــع
أهميــة تســعير عقــود النفــط بالــدوالر إذا تمكنــت الصيــن مــن
اســتخدام اليــوان يف الدفــع مقابــل مشــتريات النفــط مــن روســيا
أو اململكــة العربيــة الســعودية.

العمالت الرقمية

ﺳﻄﻮة اﻟﺪوﻻر
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تؤثــر التكنولوجيــات الرقميــة علــى بعــض اجلوانــب األخــرى
للنقــود .ففــي ظــل التراجــع الســريع يف اســتخدام النقــد ،يمضــي
العديــد مــن البنــوك املركزيــة قدمــا نحــو إصــدار العمــات
الرقميــة — أو يجــري عــددا مــن التجــارب يف هــذا الصــدد.
ويجــري حاليــا البنــك املركــزي يف الصيــن ،ضمــن جمموعــة
مــن االقتصــادات الكبــرى ،جتــارب متقدمــة نحــو إصــدار عملتــه
الرقميــة.
ويف ظــل االحتمــاالت بإصــدار يــوان رقمــي يف جميــع
أنحــاء العــامل ،ازدادت التكهنــات بشــأن إمكانيــة تفــوق اليــوان
الصينــي علــى العمــات األخــرى وربمــا منافســته للــدوالر .غيــر

أن اليــوان الرقمــي لــن يســتطيع وحــده حتويــل ميــزان القــوى بين
العمــات الرئيســية .فمعظــم املدفوعــات الدوليــة تتــم مــن خــال
وســائل رقميــة بالفعــل .ولكــن نظــام املعامــات بيــن البنــوك
عبــر احلــدود الــذي وضعتــه الصيــن للتواصــل مباشــرة مــع نظــم
املدفوعــات يف البلــدان األخــرى هــو الــذي ســيكون بمقــدوره
تعزيــز وضــع اليــوان كإحــدى عمــات املدفوعــات الدوليــة.

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ،وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٢١واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺎرس
.٢٠٢٢

يونيو  | 20٢٢التمويل والتنمية

13

وبالرغــم مــن ذلــك ،ال يــزال اليــوان يفتقــر إىل بعــض الســمات
األساســية التــي يتعيــن أن تتوافــر عــادة يف عمــات االحتياطــي
العتبارهــا خمزنــا موثوقــا للقيمــة .وقــد أحــرزت الصيــن قــدرا
مــن التقــدم يف هــذا اجملــال — حيــث أزالــت القيــود املفروضــة
علــى التدفقــات الرأســمالية عبــر احلــدود ،وســمحت بتحديــد
قيمــة عملتهــا حســب قــوى الســوق ،ومنحــت املســتثمرين
األجانــب فرصــة أكبــر للمشــاركة يف أســواق الســندات احملليــة.
غيــر أن احلكومــة رفضــت عــددا مــن التغييــرات املؤسســية
الالزمــة لكســب ثقــة املســتثمرين األجانــب ،بمــا يف ذلــك
اســتقاللية البنــك املركــزي وســيادة القانــون .والصيــن هــي
الوحيــدة بالفعــل ضمــن اقتصــادات عمــات االحتياطــي التــي
تنقصهــا هــذه الســمات.
بالرغــم مــن ذلــك ،أحــرز اليــوان قــدرا مــن التقــدم باعتبــاره
إحــدى العمــات الدوليــة .فوفقــا لبعــض املقاييــس ،يُســتخدم
اليــوان يف تنفيــذ  %3تقريبــا مــن معامــات الدفــع الدوليــة،
كمــا يمثــل حــوايل  %3مــن احتياطيــات النقــد األجنبــي
العامليــة .وهــذه املؤشــرات التــي تقيــس تفــوق اليــوان ستتحســن
بالطبــع مــع نمــو االقتصــاد الصينــي وأســواقه املاليــة ،وقيــام
املستثمرين األجانب ،بما يف ذلك البنوك املركزية ،باستثمار
جــزء أكبــر مــن حوافظهــم يف األصــول املقومــة باليــوان — ولــو
حتــى علــى ســبيل التنويــع .ولكــن مــن غيــر احملتمــل أن يهــدد
اليــوان مركــز الــدوالر باعتبــاره العملــة املهيمنــة إال إذا جنحــت
الصيــن يف إجــراء إصالحــات اقتصاديــة تسترشــد بآليــات
الســوق وإدخــال تطويــرات علــى إطارهــا املؤسســي.

نعمة أم نقمة؟

تمثــل التكنولوجيــات احلديثــة دافعــا وعائقــا يف الوقــت نفســه
بالنســبة القتصــادات األســواق الصاعــدة ،غيــر أن آثارهــا
اجلانبيــة — التــي ربمــا تصاحبهــا تطــورات أخــرى — قــد
تــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل تعزيــز هيمنــة الــدوالر ال إىل
تراجعهــا.
فمــن ناحيــة ،ستســاهم التكنولوجيــات املاليــة احلديثــة
كمــا أشــرنا آنفــا يف فتــح جمــال أكبــر أمــام الشــركات واألســر
يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة
لدخــول األســواق املاليــة العامليــة .ومــن خــال احلــد مــن عيــوب
املدفوعــات الدوليــة ،ســيمكن للشــركات يف هــذه االقتصــادات
االســتفادة مــن رؤوس األمــوال العامليــة ،وسيســهل علــى األســر
اســتغالل الفــرص املتاحــة لتنويــع حوافظهــا الدوليــة — ممــا
سيســمح بتحقيــق عائــد أكبــر علــى مدخراتهــا وإدارة اخملاطــر
يف الوقــت نفســه.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن انتشــار الكيانــات الوســيطة
التــي تســاعد يف تدفــق األمــوال عبــر احلــدود الوطنيــة ســيجعل
االقتصــادات الناميــة أكثــر عرضــة آلثــار التغيــرات غيــر
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املتوقعــة يف سياســات البنــوك املركزيــة الكبــرى وأهــواء
املســتثمرين احمللييــن والدولييــن .وقــد يــؤدي ذلــك أيضــا
إىل احلــد مــن فعاليــة الضوابــط الرأســمالية .فحتــى العمــات
املشــفرة ،مثــل بيتكويــن ،اس ـتُخدمت كقنــوات لهــروب رؤوس
األمــوال يف حــاالت انهيــار العمــات الوطنيــة وتهــاوي
ثقــة املســتثمرين احمللييــن يف النظــم املصرفيــة لبلدانهــم.
وخالصــة القــول إن زيــادة التدفقــات الرأســمالية وتقلبــات
أســعار الصــرف ســتجعل مــن إدارة السياســات احملليــة مهمــة
أكثــر تعقيــدا ،ممــا ســيؤدي إىل تقويــض االســتقرار االقتصــادي
واملــايل يف هــذه االقتصــادات.
وعــادة مــا يســتجيب صنــاع السياســات يف األســواق
الصاعــدة بحمايــة اقتصاداتهــم مــن هــذه التبعــات مــن
خــال زيــادة أرصــدة االحتياطيــات األجنبيــة مــن العملــة
الصعبــة .لكــن حرمــان روســيا مــن اســتخدام اجلــزء األكبــر
مــن احتياطياتهــا األجنبيــة — نتيجــة العقوبــات الغربيــة
املفروضــة بســبب غــزو أوكرانيــا — يتضــح معــه أن هــذه
الهوامــش الوقائيــة قــد تصبــح غيــر متاحــة يف وقــت ربمــا
يكــون فيــه االقتصــاد يف حاجــة ماســة لهــا .ونتجــت عــن
ذلــك تكهنــات بــأن اقتصــادات األســواق الصاعــدة ســتنظر يف
اســتخدام أصــول احتياطيــة أخــرى — مثــل الذهــب أو العمــات
املشــفرة أو اليــوان — كبدائــل للســندات احلكوميــة الصــادرة
عــن االقتصــادات املتقدمــة.
لكــن واقــع األمــر أن هــذه األصــول ،مثــل الذهــب ،ال تمثــل
بديــا عمليــا نظــرا ألن أســواقها ال تتمتــع بالســيولة الكافيــة،
أي أنــه ســيكون مــن الصعــب بيــع رصيــد كبيــر مــن الذهــب
خــال فتــرة قصيــرة دون التســبب يف تراجــع كبيــر يف أســعاره.
وتنطــوي العمــات املشــفرة علــى مشــكلة إضافيــة تتمثــل يف أن
قيمتهــا غيــر مســتقرة إىل حــد كبيــر .وحتــى احتياطيــات اليــوان
قــد تكــون االســتفادة منهــا حمــدودة نظــرا لكونهــا غيــر قابلــة
للتحويــل أمــام جميــع العمــات.
ويف املســتقبل القريــب ،يحتمــل أن يكــون هنــاك طلــب قــوي
بــل متزايــد علــى «األصــول اآلمنــة» التــي تتمتــع بالســيولة
وتتوافــر بكميــات كبيــرة وتدعمهــا بلــدان ذات نظــم ماليــة
موثوقــة .غيــر أن العــرض املتــاح مــن هــذه األصــول حمــدود،
ويظــل الــدوالر — الــذي يجتمــع فيــه كونــه عملــة أكبــر اقتصــاد
ونظــام مــايل يف العــامل ،ومدعومــا بإطــار مؤسســي قــوي —
هــو مصدرهــا األساســي .وقــد أدت الرغبــة يف التنويــع مؤخــرا
إىل زيــادة طفيفــة يف أنصبــة الــدوالر األســترايل والكنــدي
والنيوزيلنــدي يف احتياطيــات النقــد األجنبــي العامليــة ،غيــر أن
هــذه العمــات — وغيرهــا مــن عمــات االحتياطــي الرئيســية،
مثــل اليــورو واجلنيــه اإلســترليني واليــن اليابــاين — مل تؤثــر
إال بدرجــة حمــدودة علــى نصيــب الــدوالر األمريكــي.

عامل أكثر تشتتا

املتفرجون األبرياء

تفــرض التغيــرات التــي يشــهدها النظــام النقــدي الــدويل
تهديــدات إضافيــة علــى عمــات االقتصــادات األصغــر حجمــا
واألقــل نمــوا .فبعــض هــذه البلــدان —ال ســيما تلــك التــي تفتقــر
بنوكهــا املركزيــة أو عمالتهــا للمصداقيــة — قــد يتعــرض
للغــزو مــن العمــات الرقميــة غيــر الوطنيــة.
ويمكــن للعمــات الوطنيــة الصــادرة عــن البنــوك املركزيــة
لهــذه البلــدان ،ال ســيما العمــات التــي ال يســهل اســتخدامها
لعــدم مالءمتهــا أو العمــات متقلبــة القيمــة ،أن حتــل حملهــا
العمــات الرقميــة املســتقرة — أي العمــات املشــفرة اخلاصــة
التي تصدرها الشركات متعددة اجلنسيات أو البنوك العاملية
والتــي عــادة مــا تكــون مدعومــة بالــدوالر األمريكــي للحفــاظ
علــى اســتقرارها — أو العمــات الرقميــة الصــادرة عــن البنــوك
املركزيــة يف االقتصــادات الكبــرى .وحتــى العمــات املشــفرة
متقلبــة القيمــة ،مثــل بيتكويــن ،قــد يكــون لهــا أفضليــة علــى
العملــة احملليــة يف أوقــات االضطرابــات االقتصاديــة ،فضــا
عــن دورهــا يف تســهيل هــروب رأس املــال.
ولكــن االضطرابــات االقتصاديــة ســتؤدي علــى األرجــح
إىل زيــادة دولــرة االقتصــادات ،ال ســيما إذا أصبحــت النســخة
الرقميــة مــن العمــات املعروفــة مثــل الــدوالر متاحــة بســهولة
يف خمتلــف أرجــاء العــامل.
وبالرغــم مــن أن التكنولوجيــات الرقميــة تتيــح أشــكاال
جديــدة مــن النقــود التــي يمكــن أن تفــرض حتديــات علــى
العمــات الورقيــة وتــؤذن ببدايــة عصــر جديــد مــن املنافســة
بيــن العمــات احملليــة والدوليــة ،مــن احملتمــل أيضــا أن تــؤدي
هــذه القــوى اجلديــدة إىل املزيــد مــن املركزيــة ،ممــا قــد يجعــل
بعــض العمــات تكتســب مزيــدا مــن القــوة والنفــوذ .وبعبــارة
أخــرى ،فــإن العديــد مــن هــذه التغيــرات قــد تســاهم يف تعزيــز
هيمنــة الــدوالر وليــس العكــس.

فخ الدوالر

هنــاك عوامــل أخــرى داعمــة لهيمنــة الــدوالر ،ال ســيما اخلســائر
احملتملــة يف حالــة تراجعــه .وتبلــغ حيــازات املســتثمرين
األجانــب ،بمــا يف ذلــك البنــوك املركزيــة ،مــن ديــن احلكومــة
األمريكيــة حــوايل  8تريليونــات دوالر أمريكــي .كذلــك يبلــغ
إجمــايل االلتزامــات املاليــة األمريكيــة جتــاه باقــي العــامل
 53تريليــون دوالر أمريكــي .ونظــرا ألن هــذه اخلصــوم مقومــة
بالــدوالر ،لــن يــؤدي تراجــع قيمــة الــدوالر إىل أي تغييــر يف
حجــم التزامــات الواليــات املتحــدة ،ولكنــه ســيحد مــن قيمــة
هــذه األصــول بعمــات البلــدان التــي تمتلكهــا .فحيــازات الصيــن
مــن ســندات احلكومــة األمريكيــة علــى ســبيل املثــال ســتتراجع
قيمتهــا باليــوان.

فخ الدوالر

هنــاك عوامــل أخــرى داعمــة لهيمنــة الــدوالر ،ال ســيما اخلســائر
احملتملــة يف حالــة تراجعــه .وتبلــغ حيــازات املســتثمرين

األجانــب ،بمــا يف ذلــك البنــوك املركزيــة ،مــن ديــن احلكومــة
األمريكيــة حــوايل  8تريليونــات دوالر أمريكــي .كذلــك يبلــغ
إجمــايل االلتزامــات املاليــة األمريكيــة جتــاه باقــي العــامل
 53تريليــون دوالر أمريكــي .ونظــرا ألن هــذه اخلصــوم مقومــة
بالــدوالر ،لــن يــؤدي تراجــع قيمــة الــدوالر إىل أي تغييــر يف
حجــم التزامــات الواليــات املتحــدة ،ولكنــه ســيحد مــن قيمــة
هــذه األصــول بعمــات البلــدان التــي تمتلكهــا .فحيــازات الصيــن
مــن ســندات احلكومــة األمريكيــة علــى ســبيل املثــال ســتتراجع
قيمتهــا باليــوان.
وعلــى اجلانــب اآلخــر ،جنــد أن حيــازات املســتثمرين
األمريكييــن مــن األصــول األجنبيــة ،والتــي تبلــغ  35تريليــون

سيحتفظ الدوالر بدوره على األرجح
باعتباره العملة املهيمنة على االحتياطيات
الدولية حتى وإن تراجعت أهميته كإحدى
عمالت الدفع.
دوالر تقريبــا ،مقومــة بالكامــل بعمــات أجنبيــة .وبالتــايل
فــإن زيــادة قيمــة تلــك العمــات مقابــل الــدوالر تعنــي زيــادة
قيمــة احليــازات إذا مــا تــم حتويلهــا بالــدوالر .ورغــم أن
الواليــات املتحــدة تصنــف كمديــن صــاف جتــاه باقــي العــامل،
فــإن تراجــع قيمــة عملتهــا قــد تنشــأ عنــه أربــاح اســتثنائية
لصالــح الواليــات املتحــدة وخســائر ضخمــة يف باقــي العــامل.
لذلــك ففــي املســتقبل القريــب ،يمكــن أن يثيــر التراجــع احلــاد
يف قيمــة الــدوالر خمــاوف حتــى بيــن منتقديــه ،ليظــل العــامل
حبيســا يف «فــخ الــدوالر».
واخلالصــة أن الــدوالر ســيحتفظ بــدوره علــى األرجــح
باعتبــاره العملــة املهيمنــة علــى االحتياطيــات الدوليــة حتــى
وإن تراجعــت أهميتــه كإحــدى عمــات الدفــع ،وهــو أمــر غيــر
مؤكــد يف حــد ذاتــه.
واالحتمــال األكبــر أن العمــات األخــرى ســيعاد تقديــر
أهميتهــا النســبية بينمــا يظــل الــدوالر حمتفظــا بســطوته.
وهكــذا فــإن التكنولوجيــات اجلديــدة والتطــورات اجلغرافيــة-
السياســية قــد تســاهمان يف ترســيخ وضــع الــدوالر بــدال مــن
اإلطاحــة بــه.
إسوار براساد أستاذ يف كلية دايسون بجامعة كورنيل
وزميل أقدم بمؤسسة بروكينغز ،ومؤلف كتاب بعنوان
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دفعتنا

األحــداث التــي شــهدتها الســنوات
األخيــرة ،وآخرهــا جائحــة
كوفيــد 19-واحلــرب يف أوكرانيــا،
إىل مواجهــة اضطراريــة مــع بعــض اخملاطــر املتأصلــة يف
عاملنــا املترابــط .ففــي القــرن احلــادي والعشــرين ،يبــدو أن
اخلطــر األكبــر علــى اإلطــاق الــذي يهــدد االســتقرار الــدويل
يكمــن يف زيــادة االعتمــاد املتبــادل فيمــا بيــن جمتمعاتنــا ،ممــا
يكســب أي صدمــة مــن أي مــكان يف العــامل قــوة أكبــر للتوغــل
عبــر النظــام العاملــي.
ويتعــارض التاريــخ مــع التصــور اجملتمعــي الــذي يذهــب
إىل حداثــة التحديــات الناجمــة عــن عاملنــا متزايــد الترابــط.
ففــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين ،ظــل العــامل يترنــح
حتــت وطــأة صدمــات متالحقــة :احلــرب العامليــة األوىل،
واإلنفلونــزا اإلســبانية ،والثــورات الشــيوعية ،ومرحلــة الكســاد
الكبيــر التــي شــهدت تكويــن تكتــات جتاريــة متنافســة ،واألزمــة
اجلغرافيــة السياســية العامليــة الناجتــة عــن قــوى احملــور التــي
أدت إىل انــدالع احلــرب العامليــة الثانيــة.
وعقــب عــام  ،1940توالــت اجلهــود لبنــاء نظــام عاملــي
جديــد يتمحــور حــول منظمــة األمم املتحــدة .وبمــرور الوقــت،
واصلــت املنظمــات املتخصصــة متعــددة األطــراف انتشــارها،
وكان ذلــك بمثابــة بــادرة علــى جناحهــا ،ومــع بدايــة العقــد
األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين ،أصبحــت املنافــع املتأتيــة
مــن املؤسســات متعــددة األطــراف واقعــا جليــا ال نــزاع عليــه.
وجــاء القــرن احلــادي والعشــرون ليضــع نهايــة التصــورات
بشــأن قــدرة املؤسســات الدوليــة علــى التنبــؤ بالصدمــات
وإدارتهــا .واتُّهمــت منظمــة الصحــة العامليــة بالتحيــز ومنظمــة
األمم املتحــدة بالفشــل يف االســتجابة للحــرب يف أوكرانيــا،
ممــا أدى إىل جتــدد وتصاعــد النزاعــات التــي اندلعــت علــى
إثرهــا احلــرب البــاردة ،واحلديــث عــن القــوى الديمقراطيــة
مقابــل القــوى االســتبدادية .ويف الوقــت الــذي تتجــه فيــه أنظــار
العــامل إىل تركيــا والصيــن باعتبارهمــا وســيطين حمتمليــن
إلنهــاء احلــرب ،يبــدو أن النظــام العاملــي الــذي نشــأ عــام 1945
— واملؤسســات الليبراليــة التــي تمثلــه — أصبــح يواجــه
خطــرا أكبــر مــن أي وقــت مضــى .ويأتــي ذلــك بالتزامــن مــع مــا
نواجهــه مــن احتمــاالت واقعيــة بحــدوث املزيــد مــن الصدمــات،
ممــا سيشــكل تهديــدا حــادا لالســتقرار السياســي والتماســك
االجتماعــي واآلفــاق االقتصاديــة والنظــم الطبيعيــة التــي تدعــم
عاملنــا.

خطــرا علــى منظومــة األمم املتحــدة التــي قــد تلقــى نفــس
مصيــر عصبــة األمم ،التــي كانــت أول كيــان حكومــي دويل
علــى مســتوى العــامل ،ومهــدت الطريــق علــى خمتلــف األصعــدة
لترســيخ مؤسســات األمم املتحــدة التــي جــاءت خلفــا لهــا.
وبينمــا يُســتغل التاريــخ مــن جانــب جميــع األطــراف علــى
خمتلــف جوانــب احلــرب يف أوكرانيــا ،هــل هنــاك أي دروس
يمكــن االســتفادة منهــا مــن تاريــخ اإلخفاقــات هــذا فــي الوقــت
الــذي نواجــه فيــه حتــدي الصدمــات املســتقبلية؟
الــدرس األول واألكثــر إحلاحــا هــو أن التاريــخ الطويــل يبيــن
لنــا أنــه مــن األفضــل عــدم التمييــز بيــن الفتــرات التاريخيــة
باعتبارهــا إمــا عصــور اســتقرار أو أزمــات ،أو توازنــات أو
صدمــات .فالنصــف األول مــن القــرن العشــرين مل يكــن مرحلــة
مــن الصدمــات الالنهائيــة ،كذلــك احلــال بالنســبة لفتــرة احلــرب
البــاردة التــي نعمــت بقــدر مــن االســتقرار — نظــام عاملــي
حتــددت معاملــه يف ظــل قوتيــن عظمييــن ،وهمــا الواليــات
املتحــدة واحتــاد اجلمهوريــات الســوفيتية االشــتراكية،
وأشــرفت عليــه وأدارتــه جمموعــة مــن املؤسســات العامليــة
يف إطــار متناغــم .ونــرى تعقيــدات أكثــر عمقــا باملثــل خــال
املرحلــة التــي أصبحــت فيهــا الواليــات املتحــدة القطــب األوحــد
يف أعقــاب احلــرب البــاردة .ونشــهد يف الوقــت احلــايل حتــوال
جديــدا يف مســار القــوى ،ولكنــه ليــس يف صالــح الصيــن فحســب
التــي تقــل احتمــاالت حتولهــا إىل قــوة مســيطرة وحيــدة يف
القــرن احلــادي والعشــرين مقارنــة بالواليــات املتحــدة يف
القــرن العشــرين .وينبغــي أن تركــز املناقشــات حــول إدارة
الصدمــات املســتقبلية علــى التحديــات الناجمــة عــن تعدديــة
األقطــاب والتوزيــع غيــر العــادل للمــوارد والقــوى العامليــة.
وليتنــا نعتبــر أن مشــكلتنا تكمــن يف كيفيــة إدارة
االضطرابــات بــدال مــن النظــر إىل كل صدمــة بمعــزل عــن
األخــرى .ويشــجعنا ذلــك علــى جتنــب التفرقــة بيــن االســتقرار
والتغييــر ،ودراســة األطــر الزمنيــة اخملتلفــة لــكل منهمــا ،وإدراك
العالقــة بيــن خمتلــف أنــواع الصدمــات .فعلــى ســبيل املثــال،
سيســاعدنا ذلــك علــى إدراك طبيعــة االنقطاعــات احلاليــة
يف إمــدادات الغــذاء واألســمدة يف أوكرانيــا التــي ستســتمر
تبعاتهــا طويــا بعــد انتهــاء احلــرب .وهــذا مــا حــدث بعــد عــام
 1918عندمــا تمكنــت الواليــات املتحــدة مــن النفــاذ ســريعا
إىل األســواق اخلارجيــة لتشــهد بعدهــا حالــة مــن الكســاد بعــد
االنتعــاش اســتمرت تداعياتهــا علــى أســعار القمــح يف أمريــكا
الشــمالية وامتــد تأثيرهــا إىل السياســة التجاريــة والعالقــات
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إدارة الصدمات املستقبلية

تأتــي هــذه الصعوبــات بعــد أكثــر مــن  20عامــا واجهــت خاللهــا
منظومــة األمم املتحــدة العديــد مــن التحديــات .وأحيانــا مــا
يتــم اخللــط بيــن املشــكالت التــي تشــوب منظمــة األمم املتحــدة
وبيــن عمليــات وكاالتهــا املتخصصــة الكثيــرة .ويشــكل ذلــك

التاريخ الطويل يبين لنا أنه من األفضل
عدم التمييز بين الفترات التاريخية
باعتبارها إما عصور استقرار أو أزمات،
أو توازنات أو صدمات.
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الدبلوماســية للواليــات املتحــدة .كذلــك اســتمرت اآلثــار الناجتة
عــن تهجيــر الســكان عقــب احلربيــن العامليتيــن .وبعــد مــرور عقد
أو يزيــد علــى انتهــاء هاتيــن احلربيــن ،أصبحــت األعــداد الكبيــرة
مــن مواطنــي أوروبــا الوســطى والشــرقية الذيــن تــم تهجيرهــم
وظلــوا يعيشــون داخــل خميمــات مؤقتــة أمــرا منســيا إىل حــد
كبيــر يف الغــرب .وســتكون حالــة التضامــن األوروبيــة يف خطــر
كبيــر إذا مــا تركــت بلــدان مثــل بولنــدا للتعامــل وحدهــا مــع
التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي ستســتمر لبعــض
الوقــت.
ويتمثــل أحــد الــدروس األساســية — إن مل يكــن أهمهــا —
املســتفادة مــن فشــل التعــاون الــدويل واحلوكمــة العامليــة خالل
املرحلــة التــي ســبقت احلــرب العامليــة الثانيــة يف املركزيــة
املطلقــة لالقتصــاد السياســي .فقــد كانــت هنــاك جهــود مســتمرة
للترويــج ملعاييــر وممارســات دوليــة جديــدة لتيســير التنســيق
والتعــاون خــال العشــرينات والثالثينــات بيــن الديموقراطيــات
الليبراليــة .وكان هــذا التاريــخ املشــترك — والفهــم النــاجت عنــه
— بمثابــة حجــر األســاس الــذي قــام عليــه النظــام اجلديــد.
وبــدأ التخطيــط لــه مبكــرا عــام  .1940وينبغــي أال يغيــب ذلــك
عــن ذاكــرة الدبلوماســيين يف القــرن احلــادي والعشــرين ،حتــى
وإن احتلــت القضايــا اجلغرافية-السياســية املشــهد بالضــرورة
علــى املــدى القصيــر.
ويســتدعي الفنانــون األوكرانيــون تاريــخ مقاومتهــم
الثقافيــة ضــد جوزيــف ســتالين أواخــر العشــرينات والثالثينــات
يف كفاحهم ضد اإلمبريالية الروســية جمددا .ويف ذلك تذكرة
قويــة بــأن النظــام العاملــي ليــس صنيعــة شــاغلي املناصــب
السياســية القياديــة العليــا .فقــد شــهدت العشــرينات ،أكثــر مــن
أي عقــد مضــى ،موجــات مــن احلــراك االجتماعــي يف مواجهــة
قضايــا دوليــة تتعلــق باحلــرب والســام عبــر خمتلــف األطيــاف
السياســية .وكان العديــد مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة التــي
تدعــم املدنييــن األوكرانييــن املهجريــن يف الوقــت احلــايل
عبــارة عــن جمموعــات مــن الناشــطين احمللييــن يف األصــل
الذيــن عملــوا علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية .وتعكــس األحــداث
األخيــرة إشــارة علــى وجــود حتــول قــوي مماثــل ملــا شــهدناه
خــال العشــرينات ،حيــث تتــردد مطالبــات العدالــة عبــر أنحــاء
عديــدة يف العــامل ،ممــا يتيــح الفرصــة إلعــادة إشــراك الــرأي
العــام (وليــس النشــطاء فحســب) يف آليــات عمــل املنظمــات
الدوليــة .وهنــاك اآلن جيــل جديــد مــن مؤسســات املعونــة التــي
قامــت باجلهــود الذاتيــة والتــي أصبــح لهــا صــوت مســموع
ويمكنهــا املســاعدة يف حتديــد إطــار ولغــة احملادثــات املوســعة
حــول اإلصالحــات الالزمــة للتوصــل إىل حلــول أفضــل
لتحدياتنــا املشــتركة.

من احمللية إىل العاملية

كيــف ينبغــي أن تبــدو هــذه احللــول؟ أكــدت اجلائحــة العامليــة
علــى أهميــة املســاعي احملليــة لدعــم األغــراض العامليــة.
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ففــي إطــار مكافحــة أوبئــة التيفــود والكوليــرا والــدرن خــال
العشــرينات ،نشــأت آليــات دوليــة للتعــاون العلمــي واإلنســاين
اســتمرت حتــى يف أوقــات احلــروب بيــن البلــدان .وقامــت هــذه
املمارســات علــى إدراك للحاجــة إىل التــزام عاملــي بدعــم
البرامــج احملليــة واجملتمعيــة التــي تتضمــن الدعــم االقتصــادي
واملــايل وحتســين خدمــات الرعايــة الصحيــة .ويف عــام ،1945
تمخــض هــذا التاريــخ عــن مؤسســات عامليــة جديــدة قامــت مــن
أجــل حوكمــة الصحــة واالقتصــاد — منظمــة الصحــة العامليــة،
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ،وصنــدوق النقــد الــدويل ،والبنــك
الــدويل — وهــو مــا يلقــي الضــوء علــى واحــدة مــن حلظــات
عديــدة شــهدت حتــدي ممارســات ومؤسســات احلوكمــة العامليــة
وتفكيكهــا وإعــادة بنائهــا يف أعقــاب الصدمــات اجلديــدة.
ومــن الصعــب للغايــة بنــاء مؤسســات احلوكمــة العامليــة
التعاونيــة مــن نقطــة الصفــر .ففــي عــام  ،1945تــم حــل عصبــة
األمم التــي قامــت خلدمــة أغــراض متعــددة لتأتــي بعدهــا
مؤسســات ذات غــرض واحــد حتــت مظلــة األمم املتحــدة،
ممــا قــد يشــير إىل أن عناصــر وأشــكال احلوكمــة — الصحــة
والغــذاء واملاليــة والتجــارة واجلغرافيــا السياســية والشــعوب
املهجــرة وتغيــر املنــاخ — خمتلفــة ،وإن كانــت ليســت كذلــك
كمــا اتضــح مــن أحــداث األعــوام القليلــة املاضيــة ،وال ســيما
جائحــة كوفيــد 19-واحلــرب يف أوكرانيــا .وإدراك الروابــط
بيــن القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة ينبغــي أن يكــون
عنصــرا أساســيا يف اجلهــود املســتقبلية الهادفــة إىل كبــح
التوتــرات اجلغرافية-السياســية املتصاعــدة .وعنــد التخطيــط
للمســتقبل — وهــو أمــر يتحتــم علينــا القيــام بــه — يتعيــن أن
نــويل اهتمامــا مماثــا لطبيعــة التفاعــل بيــن الصدمــات ،مثــل
تهجيــر الســكان واألمــراض والنزاعــات اجلغرافية-السياســية
وتغيــر املنــاخ والتحــوالت احلــادة الناجتــة عــن االبتــكارات
التكنولوجيــة ،وكيفيــة إشــراك خمتلــف الــوكاالت والــدول يف
التصــدي لهــا وتنســيق هــذه املشــاركات .وينبغــي أال تتــرك
مهمــة إدارة هــذه الصدمــات ملؤسســات فرديــة مثــل منظمــة
حلــف شــمال األطلســي أو صنــدوق النقــد الــدويل.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن احلــرب يف أوكرانيــا أكــدت علــى
أهميــة املؤسســات اإلقليميــة ألغــراض احلوكمــة العامليــة.
وجتــددت حاليــا التســاؤالت حــول طبيعــة التعــاون بيــن منظمــة
حلــف شــمال األطلســي واالحتــاد األوروبــي وجملــس األمــن
واجلمعيــة العامــة التابعيــن لــأمم املتحــدة يف إطــار الســعي
للحفــاظ علــى األمــن اإلنســاين ،وهــي تســاؤالت طُرحــت منــذ
عقــود مضــت ثــم تــوارت عــن األذهــان الحقــا علــى مــا يبــدو .وإذا
كانــت احلوكمــة اإلقليميــة ذات أهميــة ،فــا تــزال االنعكاســات
العامليــة للمؤسســات اإلقليميــة اجلديــدة ،مثــل البنــك اآلســيوي

عامل أكثر تشتتا

لالســتثمار يف البنيــة التحتيــة ،يعوزهــا الوضــوح .أمــا
احلوكمــة العامليــة ،كمــا يتضــح مــن تاريــخ األمم املتحــدة
نفســها ،فتعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى املســار .وإذا مــا أتــاح ذلــك
خطــة إصالحيــة جديــدة وإمكانيــة للتحــرك ،فينبغــي االعتيــاد
علــى التحديــات الناجتــة عــن عــودة اجلغرافيــا السياســية،
بالرغــم مــن أنهــا قــد تثيــر خمــاوف يف بعــض األحيــان .وبينمــا
يســهب العديــد مــن املعلقيــن يف احلديــث عــن الــدروس املريــرة
املســتفادة مــن حقبــة الثالثينــات والســنوات األوىل مــن احلــرب
البــاردة ،جنــد يف الواقــع أن سياســة القــوة شــكلت وكبحــت
آفــاق احلوكمــة العامليــة طــوال القــرن العشــرين .ويف هــذا الفهــم
فرصــة وتذكــرة بــأن احلجــج املؤيــدة ،أو املعارضــة ،للتعــاون
والتنظيــم الدولييــن هــي حمــاوالت من أطراف متناحرة إليجاد
حلــول ألزمــات مشــتركة .ويتضــح مــن احلــرب يف أوكرانيــا أن
جميــع قــادة الــدول ليــس لهــم ســيطرة علــى أوســاط العالقــات
الدوليــة .وعلــى ســبيل املفارقــة ،فــإن احلــرب تعــد إشــارة لفشــل
احلــوار ،ولكنهــا تعطــي درســا يف أهميــة املؤسســات التعاونيــة
والدبلوماســية الفعالــة.
ويجــب أن تركــز الدبلوماســية بالضــرورة علــى التحديــات
امللحــة التــي تتمثــل يف وجــوب حتقيــق الســام الــذي يحتــرم
الســيادة األوكرانيــة ،مــع احلفــاظ علــى احتيــاج أوكرانيــا —
وروســيا  -لألمــن ،ودون جتاهــل االنعكاســات علــى ســمعة
القوانيــن واملؤسســات الدوليــة .ومــن املفهــوم أن مقاضــاة
جرائــم احلــرب تمثــل حمــور املناقشــات العامــة .ولكــن مــن أكثــر
القضايــا الشــائكة التــي أثيــرت عقــب احلــرب العامليــة األوىل
هــي كيفيــة إعــادة فتــح اجملــال التجــاري الــدويل بعــد إنفــاذ
العقوبــات لفتــرة طويلــة .وقــد ســهل احلصــار الــذي فرضتــه قــوى
التحالــف الكبــرى صعــود األدوات القانونيــة احلمائيــة التــي
أعاقــت تعــايف التجــارة العامليــة حتــى الســتينات .واتضــح أن
احلمائيــة ظاهــرة مزمنــة ،ال بســبب دورة االنتعــاش والكســاد
التــي شــهدتها العشــرينات والثالثينــات فحســب ،ولكــن بســبب
النظــرة إىل معاييــر وممارســات التجــارة احلــرة — التــي
صاغتهــا القــوة املنتصــرة ،وال ســيما بريطانيــا والواليــات
املتحــدة — التــي اعتُبــرت غيــر عادلــة بدرجــة كبيــرة.
وبالرغــم مــن أن حتريــر التجــارة بالكامــل يف أملانيــا والنمســا
كان أحــد شــروط الســام ،تضمــن الشــرط القانــوين نفســه
بخصــوص الدولــة األوىل بالرعايــة يف معاهــدات باريــس
للســام عــددا مــن األحــكام التــي ســمحت لبريطانيــا والواليــات
املتحــدة باملزيــد مــن احلمائيــة بصــورة قانونيــة .وبمــرور
الوقــت ،أصبــح هنــاك تصــور عــام يف أملانيــا والنمســا بــأن
االتفــاق الــذي وضعــه احللفــاء يخــدم مصاحلهــم اخلاصــة ،ممــا
أطــاح بمشــروعية االتفاقيــة وســمعة مســؤويل الــدول املنتخبيــن

ديموقراطيــا الذيــن وقعــوا عليهــا عــام  .1919ويذكرنــا ذلــك
بــأن احلاجــة إىل التعــاون قــد تكــون جليــة ،بينمــا يظــل معنــى
التعــاون مبهمــا ،وهــو مــا يتطلــب االنفتــاح الدائــم علــى اآلراء
واألفــكار البديلــة حــول النظــام واحلوكمــة.
وأخيــرا ،حــري بنــا أن نتذكــر أن االنتقــادات املوجهــة
للنظــام الــدويل مــن النمســا وأملانيــا بعــد عــام  1919تخللتهــا

يستدعي الفنانون األوكرانيون تاريخ
مقاومتهم الثقافية ضد جوزيف ستالين
أواخر العشرينات والثالثينات يف كفاحهم
ضد اإلمبريالية الروسية جمددا.
حالــة مــن عــدم الرضــا عــن شــروط الســام ،إال أن الطعــن يف
مشــروعية هــذه الشــروط مــن جانــب البلديــن تــم مــن خــال
آليــات عصبــة األمم .ومل تواجــه املؤسســة ،والنظــام العاملــي،
أي حتديــات وجوديــة إىل أن قــررت احلكومــة االشــتراكية
الوطنيــة — وهــي جمموعــة متطرفــة اســتمر تواجدهــا طــوال
العشــرينات — الطعــن يف عصبــة األمم والتحالــف مــع اليابــان
وإيطاليــا ،وتآمــرت بريطانيــا وفرنســا لصالــح االســتراتيجية
أمــا يف جتنــب حــرب جديــدة .ويجــب علــى احللفــاء الراغبيــن يف
مســاعدة أوكرانيــا االسترشــاد بالقوانيــن الدوليــة واملنظمــات
التــي تمثلهــا ،مــع اإلقــرار باحلاجــة إىل اإلصــاح .والعمــل
خــارج إطــار هــذه املؤسســات ،مــن خــال جهــود مشــتتة بهــدف
الوصــول إىل حلــول ســريعة ،وهــو مــا حــاول نيفيــل تشــامبرلين
القيــام بــه يف ميونــخ عــام  ،1938قــد يكــون بمثابــة ضربــة
قاصمــة للنظــام العاملــي وآفــاق الســام.
ويمكــن أن تنشــأ عــن االضطرابــات أعبــاء مفرطــة علــى
األفــراد واملؤسســات والــدول ،ولكنهــا تشــجع يف الوقــت نفســه،
كمــا تعلمنــا مــن التاريــخ ،علــى حشــد خمتلــف األطــراف علــى
نحــو مبتكــر وديناميكــي لفتــح قنــوات جديــدة للتعــاون يف
أكثــر اللحظــات ظلمــة علــى مــر التاريــخ غالبــا .لذلــك علينــا أن
نتحلــى بــاإلرادة دائمــا — حتــى وإن غــاب عنــا التفــاؤل يف
بعــض األحيــان — يف مواجهــة االضطرابــات التــي ســتفرض
حتديــات مســتمرة علــى عاملنــا خــال الفتــرة القادمــة.
باتريشيا كالفن أستاذ التاريخ احلديث يف جامعة
أكسفورد وزميل كلية ووستر.
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العقوبات

العقوبات االقتصادية تنشأ عنها صدمات عاملية أكبر من أي وقت مضى ويسهل جتنبها.

مل

نيكوالس مولدر

يخضــع اقتصــاد يف حجــم روســيا منــذ الثالثينــات
لطائفــة واســعة مــن القيــود التجاريــة كتلــك التــي تــم
فرضهــا بســبب الغــزو الروســي ألوكرانيــا .ولكــن علــى
عكــس إيطاليــا واليابــان يف الثالثينــات ،تعــد روســيا يف الوقــت
احلــايل مــن كبــار مصــدري النفــط واحلبــوب وغيرهما من الســلع
األوليــة األساســية األخــرى ،كمــا أصبــح االقتصــاد العاملــي
أكثــر تكامــا إىل حــد كبيــر .ونتيجــة لذلــك ،أصبــح للعقوبــات
حاليــا تداعيــات اقتصاديــة عامليــة أكبــر كثيــرا ممــا عهدنــاه
مــن قبــل .وينبغــي أن يكــون حجــم هــذه العقوبــات دافعــا إلعــادة
النظــر يف مفهــوم العقوبــات كأداة قويــة مــن أدوات السياســات
ملــا ينشــأ عنهــا مــن تداعيــات اقتصاديــة عامليــة ملموســة.
غير أن العقوبات ليســت هي املصدر الوحيد لالضطرابات
التــي يشــهدها االقتصــاد العاملــي .فقــد ســجلت أســعار الطاقــة
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ارتفاعــا مســتمرا منــذ العــام املاضــي بســبب فــرط األعبــاء
املفروضــة علــى سالســل اإلمــداد الــذي أدى بــدوره إىل إعاقــة
مســار التعــايف مــن اجلائحــة .كذلــك ارتفعــت األســعار العامليــة
للغــذاء بنســبة  %28عــام  2020و %23عــام  ،2021كمــا
ســجلت زيــادة حــادة قدرهــا  %17هــذا العــام خــال الفتــرة مــا
بيــن فبرايــر ومــارس فقــط .ونتجــت عــن احلــرب أضــرار مباشــرة
يف أوكرانيا أيضا ،حيث أدت إىل غلق املوانئ الوطنية املطلة
علــى البحــر األســود ،ممــا منــع أوكرانيــا مــن تصديــر القمــح
والــذرة وزيــت عبــاد الشــمس وجمموعــة مــن الســلع األخــرى.
وأدت صدمتــان أكثــر حــدة إىل تفاقــم اآلثــار الناجمــة عــن
انقطــاع اإلمــدادات مــن أوكرانيــا :العقوبــات التــي فرضتهــا
علــى روســيا  38حكومــة يف أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وآســيا،
واســتجابة الشــركات والبنــوك العامليــة لتلــك التدابيــر .وســاهم

عامل أكثر تشتتا

هــذا الكــم الهائــل مــن القيــود القانونيــة والتجاريــة واملاليــة
والتكنولوجيــة يف فــرض معوقــات حــادة أمــام نفــاذ روســيا
إىل االقتصــاد العاملــي ،كمــا أحــدث زيــادة كبيــرة يف أعــداد
الســلع األوليــة التــي تتوفــر بالبلديــن والتــي مل يعــد لوصولهــا
إىل األســواق العامليــة ســبيل .وقــد اقترنــت هــذه العقوبــات
الكاســحة ضــد روســيا باألزمــة يف سالســل اإلمــداد العامليــة
واالضطرابــات التــي تشــهدها أوكرانيــا بســبب احلــرب ،ممــا
تســبب يف صدمــة اقتصاديــة قويــة غيــر مســبوقة .وســيؤدي
فــرض عقوبــات إضافيــة علــى صــادرات النفــط والغــاز الروســية
إىل تفاقــم هــذه التداعيــات.

فئة خمتلفة

حروب الغزو
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الرسم التوضيحي:

خــال الفتــرة مــن أكتوبــر  1935إىل يونيــو  ،1936تراجــع
اإلنتــاج الصناعــي يف إيطاليــا بنســبة  ،%21,2كمــا انخفضــت
الصــادرات خــال األشــهر اخلمســة األوىل مــن تنفيــذ العقوبــات
بنســبة  %47قبــل أن تســتقر عنــد حــوايل ثلثــي مســتوى مــا
قبــل العقوبــات .وأدى احلظــر الــذي فرضتــه عصبــة األمم علــى
الــواردات مــن إيطاليــا إىل زيــادة األســعار الدوليــة للمنتجــات
الغذائيــة مثــل اللحــوم والفاكهــة والزبــد ،واملــواد اخلــام
واملنتجــات املصنعــة مثــل الصــوف واملنســوجات واملنتجــات
اجللديــة .غيــر أنــه جتــدر اإلشــارة إىل أن العقوبــات مل تنجــح
يف وقــف الغــزو اإليطــايل إلثيوبيــا ،وهــو مــا يرجــع يف جــزء
كبيــر منــه إىل أن الواليــات املتحــدة وأملانيــا ،وهمــا أول وثالــث
أكبــر االقتصــادات علــى مســتوى العــامل ،مل يكونــا مــن البلــدان
األعضــاء يف عصبــة األمم ومل يشــتركا بالتــايل يف تنفيــذ
العقوبــات .ونتيجــة لذلــك ،اســتمرت إيطاليــا يف اســتيراد الفحــم
والنفــط (راجــع دراســة  )Ristuccia 2000وجنحــت يف التصــدي
لصعوبــات شــديدة طــوال ثمانيــة أشــهر.
ويف أواخــر الثالثينــات ،كانــت اليابــان ســابع أكبــر اقتصــاد
علــى مســتوى العــامل وأحــد البلــدان التجاريــة التــي فاقــت
إيطاليــا يف انفتاحهــا .وخــال الفتــرة مــا بيــن صيــف 1939
وأغســطس  ،1941اتفــق عــدد متزايــد مــن الــدول الغربيــة
الراغبــة يف كبــح الغــزو اليابــاين للصيــن علــى فــرض عقوبــات
أدت تدريجيــا إىل تراجــع عــدد الشــركاء التجارييــن (دراســة
 .)Maddison 2006ومــع بدايــة احلــرب العامليــة الثانيــة،
فرضــت اإلمبراطوريــة البريطانيــة ومســتعمراتها وغيرهــا مــن
األراضــي الواقعــة حتــت ســيادتها قيــودا علــى صــادرات املــواد
اخلــام االســتراتيجية وجعلــت األولويــة الســتخدامها بيــن
األراضــي التابعــة لإلمبراطوريــة.
ومــع نهايــة العقــد ،أصبحــت اليابــان أكثــر اعتمــادا مــن ذي
قبــل علــى واردات املــواد اخلــام (ال ســيما النفــط واحلديــد اخلــام
والنحــاس وخــردة احلديــد) مقارنــة بالواليــات املتحــدة ،وهــي
االقتصــاد األكبــر علــى اإلطــاق يف منطقــة احمليــط الهــادئ
الــذي ظــل علــى احليــاد .واســتجابة لعمليــات الغــزو التــي قامــت
بهــا اليابــان يف عامــي  1940و ،1941صعــدت الواليــات
املتحــدة تدابيرهــا االقتصاديــة تدريجيــا وصــوال إىل فــرض
حظــر كامــل علــى النفــط يف نهايــة املطــاف ،وذلــك باالشــتراك
مــع اإلمبراطوريــة البريطانيــة وهولنــدا .كذلــك قامــت بتجميــد
احتياطيــات اليــن احملتفــظ بهــا يف الواليــات املتحــدة (دراســة
 .)Miller 2007وقــرب نهايــة عــام  ،1941تراجعــت جتــارة
اليابــان بنســبة  %20إىل  %25خــال  18شــهرا فقــط .وانهــارت
قدرتهــا علــى الوصــول إىل الــواردات األساســية ،ممــا دفعهــا إىل
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يغــدو حجــم العقوبــات ضــد روســيا أكثــر وضوحــا بالنظــر
إىل التاريــخ االقتصــادي علــى مــدار القــرن املاضــي .فحتــى
العقوبــات األكثــر حــدة خــال فتــرة احلــرب البــاردة ،مثــل
العقوبــات التــي فرضتهــا منظمــة األمم املتحــدة والبلــدان
الغربيــة ضــد روديســيا (زمبابــوي حاليــا) وضــد جنــوب
إفريقيــا يف عهــد الفصــل العنصــري ،أو العقوبــات األمريكيــة
علــى كوبــا وإيــران ،مل تســتهدف االقتصــادات الكبــرى .وبعــض
العقوبــات املفروضــة حاليــا — ال ســيما ضــد إيــران وكوريــا
الشــمالية وفنزويــا — يعــد أكثــر صرامــة مقارنــة بالعقوبــات
ضــد روســيا ،وإن كان وزن هــذه البلــدان أقــل كثيــرا ســواء يف
االقتصــاد العاملــي أو التجــارة الدوليــة.
ويعــد تأثيــر العقوبــات ضــد روســيا مــن فئــة خمتلفــة
تمامــا .فروســيا تأتــي يف املرتبــة احلاديــة عشــرة ضمــن أكبــر
اقتصــادات العــامل ،كمــا أن دورهــا كأحــد مصــدري الســلع
األوليــة الرئيســيين يف جمموعــة األســواق الصاعــدة يضفــي
أهميــة هيكليــة علــى مركزهــا .ووحدهــا الواليــات املتحــدة
وكنــدا وأســتراليا يف جمموعــة االقتصــادات املتقدمــة هــي
التــي تملــك بصمــة مماثلــة يف االقتصــاد العاملــي والزراعــة
وأســواق املعــادن .ومنــذ نهايــة احلــرب البــاردة أيضــا ،وبفضــل
جهــود تعزيــز التكامــل خــال مــا يزيــد علــى عقديــن ،أصبحــت
روســيا مــن االقتصــادات شــديدة االنفتــاح ،حيــث ســجلت
نســبة التجــارة إىل إجمــايل النــاجت احمللــي لديهــا  %46حســب
البيانــات الصــادرة عــن البنــك الــدويل .وضمــن جمموعــة
األســواق الصاعــدة الســبع الكبــرى ،تفوقــت املكســيك وتركيــا
وحدهمــا علــى هــذه النســبة يف عــام  %78( 2020و.)%61
وفتــرة الثالثينــات هــي العقــد الوحيــد خــال القــرن املاضــي
الــذي شــهد عقوبــات مماثلــة ضــد دول مــن الــوزن نفســه يف
االقتصــاد العاملــي .فخــال ســتة أســابيع مــن غــزو بينيتــو
موســيليني إلثيوبيــا يف أكتوبــر  ،1935فرضــت عصبــة األمم
جمموعــة مــن العقوبــات ضــد إيطاليــا ،وهــي ثامــن أكبر اقتصاد
علــى مســتوى العــامل .واشــتركت يف تنفيــذ العقوبــات  52دولــة
مــن الــدول ذات الســيادة التــي بلــغ عددهــا آنــذاك  60دولــة علــى
مســتوى العــامل (راجــع دراســة  .)Baer 1976وتضمنــت هــذه
التدابيــر حظــر األســلحة وجتميــد املعامــات املاليــة ومنــع
تصديــر عــدد مــن املــواد اخلــام الضروريــة لإلنتــاج خــال

فتــرة احلــرب ،غيــر أن التدبيــر األكثــر حــدة علــى اإلطــاق كان
حظــر جميــع الــواردات مــن إيطاليــا .وأمكــن ذلــك بســبب العجــز
الهيكلــي يف احلســاب اجلــاري إليطاليــا الــذي جعــل هــذا احلظــر
أكثــر ضــررا إليطاليــا منــه للــدول التــي شــاركت يف تنفيــذ
العقوبــات.
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الهجوم على مســتعمرات الواليات املتحدة وأوروبا يف جنوب
شــرق آســيا للحصــول علــى املــواد اخلــام الالزمــة الســتمرار آلــة
احلــرب .وبينمــا حتملــت إيطاليــا وطــأة احلظــر املفــروض علــى
صادراتهــا والــذي أدى إىل احلــد مــن قدرتهــا علــى كســب النقــد
األجنبــي ،تعرضــت اليابــان لضربــة أكثــر حــدة نتيجــة جتميــد
أصولهــا األجنبيــة ومنعهــا مــن احلصــول علــى واردات حيويــة
مــن شــريكها التجــاري الرئيســي الوحيــد املتبقــي.

البيئة العاملية

أدت الصدمــة الناجمــة عــن الكســاد العظيــم إىل تقويــض جانــب
كبيــر مــن الثقــة والتعــاون اللذيــن ســاهما يف دعــم االســتقرار
السياســي الــدويل .وتصاعــدت حــدة احلــروب التجاريــة لتتحــول
إىل نزاعــات دبلوماســية ،ممــا أدى إىل ظهــور توجــه نحــو تكويــن
تكتــات سياســية واقتصاديــة .وكان لزامــا علــى عصبــة األمم،
باعتبارهــا الكيــان املنــوط بحفــظ النظــام يف حقبــة مــا بعــد
احلــرب العامليــة األوىل ،إنفــاذ العقوبــات ضــد الــدول التــي تهــدد
الســام العاملــي .واتضــح مــن العقوبــات أن القــوى الغربيــة
تشــكل ثقــا كبيــرا يف االقتصــاد العاملــي .غيــر أن األوضــاع
املعاكســة التــي ســادت حقبــة الكســاد وانعــدام التعــاون املــايل
والنقــدي بيــن البلــدان كانــا دليــا علــى أن العقوبــات تســببت
يف توتــرات إضافيــة ومل تنجــح يف احلفــاظ علــى الســام يف
نهايــة املطــاف.
ويتضــح مــن التاريــخ خــال الفتــرة الفاصلــة بيــن احلربيــن
العامليتيــن أن البيئــة االقتصاديــة العامليــة حتــدد الصيغــة
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احملتملــة للعقوبــات وتشــكل تأثيرهــا .وقــد شــهدت حقبــة
الكســاد أزمــة زراعيــة وانهيــار النظــام النقــدي وتراجع التجارة.
ونتيجــة لهــذه التطــورات ،تراجعــت الصــادرات العامليــة،
وتفككــت تكتــات العملــة ،وانخفضــت األســعار العامليــة خــال
اجلــزء األكبــر مــن الفتــرة مــا بيــن عامــي  1928و .1939ومــن
ناحيــة ،أدى ذلــك إىل تراجــع أربــاح التصديــر ،وانخفــاض
تكلفــة انقطــاع الروابــط االقتصاديــة أيضــا .ولكــن مــن الناحيــة
األخــرى ،انخفضــت أســعار الــواردات لتضمــن بذلــك فرصــة
مســتمرة للحصــول علــى االحتياجــات األساســية مــن املعــادن
والغــذاء والطاقــة .ويف الوقــت الــذي اسـتُخدمت فيــه العقوبــات،
كان العــامل يشــهد درجــة متزايــدة مــن االكتفــاء الذاتــي،
وتراجعــا يف االعتمــاد املتبــادل بيــن االقتصــادات الوطنيــة
إىل احلــد األدنــى الضــروري .لذلــك فــإن عقوبــات الثالثينــات
مل تتســبب ســوى يف أضــرار طفيفــة القتصــاد عاملــي حمطــم
بالفعــل .ولكنهــا هــددت معيشــة املواطنيــن علــى نحــو تطلــب
تصعيــدا عســكريا.
وعلــى العكــس ،جنــد أن نســبة التجــارة العامليــة إىل
إجمــايل النــاجت احمللــي أعلــى كثيــرا يف الوقــت احلــايل
(انظــر الرســم البيــاين) ،مدعومــة بنظــام مــايل عاملــي قائــم
علــى الــدوالر يتســم بدرجــة كبيــرة مــن التكامــل .وبــدال مــن
انخفــاض األســعار ،تشــهد األســواق العامليــة يف الوقــت
احلــايل ضغوطــا تضخميــة هائلــة .وتنشــأ عــن ارتفــاع أســعار
الســلع األوليــة أربــاح اســتثنائية يف البلــدان املصــدرة ،بينمــا
تشــجع االقتصــادات املســتوردة للطاقــة علــى التحــول إىل
مصــادر الطاقــة املتجــددة .ويف الوقــت نفســه ،ازداد التكامــل
بيــن األســواق املاليــة ،ممــا يجعــل التدفقــات الرأســمالية مــن
االقتصــادات املتقدمــة عامــا أساســيا للنمــو واالســتثمار يف
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة .وبفضــل
هــذا التعاضــد ،يتمتــع االقتصــاد العاملــي يف الوقــت احلــايل
بمكاســب هائلــة ،حيــث تتيــح التجــارة فــرص عمــل لنســبة أكبــر
مــن القــوة العاملــة ،وأصبــح باإلمــكان احلصــول علــى الــواردات
مــن عــدد أكبــر مــن املصــادر .ولكنــه يواجــه خماطــر متزايــدة
نظــرا إلمكانيــة اختنــاق النقــاط احملوريــة يف تدفقــات الســلع
األوليــة واملعامــات املاليــة والتكنولوجيــا بســبب املشــكالت
التــي تواجــه سالســل اإلمــداد ،أو اســتهدافها مــن خــال
العقوبــات احلكوميــة.

التكلفة مقابل اخملاطر

نتيجــة لهــذه التغيــرات ،يمكــن أن تتســبب العقوبــات حاليــا يف
خســائر جتاريــة أكبــر مــن أي وقــت مضــى ،وإن كان يمكــن
التخفيــف مــن وطأتهــا مــن خــال حتويــل مســار التجــارة أو
العــزوف عنهــا .ويف الوقــت نفســه ،ال تشــكل العقوبــات يف
العصــر احلديــث تهديــدا مباشــرا بقــدر مــا كان عليــه احلــال يف
الثالثينــات ،ممــا يحــد مــن خماطــر التصعيــد العســكري .غيــر
أن زيــادة التكامــل بيــن األســواق أفســحت اجملــال النتشــار
الصدمــات الناجمــة عــن العقوبــات عبــر خمتلــف أجــزاء

عامل أكثر تشتتا

االقتصــاد العاملــي .وهكــذا فقــد أدت العوملــة خــال القــرن
احلــادي والعشــرين إىل زيــادة التكلفــة االقتصاديــة الســتخدام
العقوبــات ضــد االقتصــادات الكبــرى التــي تتمتــع بقــدر كبيــر
مــن التكامــل فيمــا بينهــا ،كمــا أتاحــت لهــذه البلــدان فرصــة
أكبــر للثــأر مــن خــال الروابــط االقتصاديــة والتكنولوجيــة بــدال
مــن التدخــل العســكري .وإجمــاال ،تغيــرت طبيعــة العقوبــات مــن
حيــث اخملاطــر والتكلفــة الناجمــة عنهــا ،بينمــا ظلــت قنــوات
انتشــارها كمــا هــي — ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة وتكلفــة
املعامــات وزيــادة اختناقــات اإلمــداد واخلســائر التجاريــة،
وأصبحــت تؤثــر علــى املزيــد مــن املواطنيــن حــول العــامل.
وســرعان مــا تتضــح فداحــة التداعيــات الناجمــة عــن
العقوبــات ضــد بلــدان الشــريحة العليــا مــن االقتصــاد
العاملــي .فبينمــا تختفــي صــادرات الســلع األوليــة الروســية
مــن األســواق العامليــة بفعــل العقوبــات ،ترتفــع األســعار
مؤديــة إىل ضغــوط علــى فاتــورة االســتيراد واملــوارد العامــة
احملــدودة لــدى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة املســتوردة للســلع األوليــة علــى أســاس صــاف .ومــن
غيــر املســتغرب أن هــذه البلــدان نفســها مل تشــارك يف تنفيــذ
العقوبــات ضــد روســيا نظــرا ألنهــا األكثــر عرضــة ألزمــات
ميــزان املدفوعــات إذا مــا تــم تشــديد العقوبــات علــى الصــادرات
الروســية لفتــرة مطولــة.
ويمتلــك صنــاع السياســات اليــوم جميــع األدوات الالزمــة
لتجنــب تكــرار مــا حــدث خــال الثالثينــات .فنظــرا للزيــادة
الكبيــرة يف حجــم التكامــل االقتصــادي يف الوقــت احلــايل،
ســيتطلب األمــر قــدرا أكبــر كثيــرا مــن االضطرابــات الراهنــة
جلعــل خمــاوف انحســار العوملــة واقعــا ملموســا .كذلــك أصبــح
هنــاك املزيــد مــن االقتصــادات التــي تمتلــك مــا يكفــي مــن
املــوارد لتوفيــر مصــادر إمــداد بديلــة ،فضــا عــن توافــر أســواق
تصديــر للبلــدان املضطــرة لوقــف التجــارة مــع روســيا .كذلــك
تمتلــك االقتصــادات املتقدمــة جمموعــة أفضــل مــن أدوات
سياســة املاليــة العامــة عمــا كان عليــه احلــال يف مطلــع القــرن
العشــرين ،وحيــزا ماليــا أكبــر مقارنــة باقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،وإن كان اســتخدامها
لنقــاط القــوة تلــك لتعويــض الضغــوط الهائلــة التــي تفرضهــا
العقوبــات علــى االقتصــاد العاملــي يظــل اختيــارا سياســيا
يف نهايــة املطــاف .ويواجــه العديــد مــن اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة مزيجــا مــن األعبــاء امللحــة:
ارتفــاع الديــون ،وزيــادة تكلفــة التحــول إىل الطاقــة املتجــددة،
والنمــو املســتمر يف أســعار الفائــدة ،وحالــة الكســاد التضخمــي
العامليــة .وعلــى جمموعــة الســبعة واحلكومــات األوروبيــة التــي
شــاركت يف تنفيــذ العقوبــات اتخــاذ خطــوات جــادة نحــو تقديــم
الدعــم االقتصــادي لهــذه االقتصــادات.
فالتحــرك املشــترك يف مواجهــة تداعيــات العقوبــات ضــد
روســيا ســيصب يف صالــح رفاهــة ســكان العــامل واســتقرار
االقتصــاد العاملــي .وللمســاعدة يف هــذا الصــدد ،يمكــن اتخــاذ

عــدد مــن اخلطــوات لتصحيــح مســار السياســات .أوال ،ينبغــي
أن تركــز االقتصــادات املتقدمــة علــى االســتثمارات طويلــة
األجــل يف البنيــة التحتيــة للحــد مــن الضغــوط املفروضــة علــى
سالســل اإلمــداد ،بينمــا ينبغــي إيــاء األولويــة لدعــم الدخــل
يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.
وثانيــا ،ينبغــي أن تتجنــب البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات
املتقدمــة التشــديد الســريع لسياســاتها النقديــة للحيلولــة دون
هــروب رأس املــال مــن األســواق الصاعــدة .وثالثــا ،يمكــن
التصــدي ملشــكالت الديــن وميــزان املدفوعــات التــي توشــك

زيادة التكامل بين األسواق أفسحت
اجملال النتشار الصدمات الناجمة عن
العقوبات عبر خمتلف أجزاء االقتصاد
العاملي.
االقتصــادات الناميــة علــى مواجهتهــا مــن خــال إعــادة
هيكلــة ديونهــا وزيــادة خمصصاتهــا مــن حقــوق الســحب
اخلاصــة التــي يوفرهــا صنــدوق النقــد الــدويل والتــي تعــد أحــد
أشــكال االحتياطيــات الدوليــة .ورابعــا ،ينبغــي توفيــر اإلغاثــة
اإلنســانية ،يف صــورة أغذيــة وأدويــة حتديــدا ،لالقتصــادات
التــي تمــر بأوضــاع حرجــة .وخامســا ،ينبغــي أن تقــوم
التكتــات االقتصاديــة الكبــرى حــول العــامل باملزيــد مــن أجــل
تنظيــم الطلــب علــى الغــذاء والطاقــة للحــد مــن الضغــوط الســعرية
الناجمــة عــن ممارســات االكتنــاز واملزايــدات التنافســية.
ومــا مل تطبــق هــذه السياســات خــال األشــهر القليلــة
التاليــة ،ســيكون ذلــك دافعــا لتنامــي خمــاوف عميقــة بشــأن
آفــاق عــام  2022ومــا بعــده .وهــا هــو الوقــت قــد حــان للتفكيــر
يف انعكاســات العقوبــات علــى االســتقرار االقتصــادي العاملــي
لتتســنى مواجهــة التدابيــر االقتصاديــة القســرية التــي أصبحــت
واقعــا جديــدا.
نيكوالس مولدر أستاذ مساعد يف التاريخ األوروبي
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هل يظل
التضخم مرتفعا؟

تتوقف اإلجابة على توزيع الصدمات يف االقتصاد وطبيعة استجابة البنوك املركزية
روشير أغاروال ومايلز كيمبول

كانت

الزيــادة األخيــرة يف معــدالت التضخــم تضخم مزمن

حــول العــامل مفاجــأة للكثيريــن .وحتــى
منتصــف عــام  ،2022جتــاوز التضخــم
الكلــي (ســعر جميــع الســلع واخلدمــات) والتضخــم الرئيســي (مــا
عــدا أســعار الغــذاء والطاقــة) كثيــرا املســتويات املســتهدفة يف
معظــم البلــدان .وتشــير النظريــات االقتصاديــة املعتــادة إىل أن
التضخــم ســيخرج عــن الســيطرة يف حالــة تطبيــق مزيــج حمــدد
مــن السياســات النقديــة واملاليــة لفتــرة مطولــة ،ولكــن القــول
باســتمرار التضخــم مــن عدمــه نتيجــة لذلــك يتطلــب املزيــد مــن
الدراســة .وتعتمــد اإلجابــة علــى توزيــع الصدمــات يف االقتصاد
وردود أفعــال البنــوك املركزيــة (ووزارات املاليــة).
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تشــكل أســباب ارتفــاع التضخــم ومــدى اســتمراريته موضوعــا
للنقــاش الدائــر .ونــرى أن االرتفــاع احلــايل يف معــدالت
التضخــم نتــاج خلمســة دوافــع أساســية ذات انعكاســات علــى
هــذا النقــاش.
أوال ،االختناقــات يف سالســل اإلمــداد :كان للجائحــة
تأثيــران خمتلفــان علــى سالســل اإلمــداد العامليــة .ففــي
املرحلــة األوىل ،أدت تدابيــر اإلغــاق العــام والقيــود علــى حريــة
احلركــة إىل انقطاعــات حــادة يف خمتلــف سالســل اإلمــداد،
ممــا تســبب يف نقــص اإلمــدادات علــى املــدى القصيــر .وتالشــى
الكثيــر مــن هــذه االنقطاعــات ،وإن كان االرتفــاع األخيــر يف

عامل أكثر تشتتا

وحسب التجارب التاريخية السابقة ،لن
تستمر هذه الطفرة التضخمية اخلارجة عن
السيطرة ألكثر من عامين.
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الرسم التوضيحي:

 4مالييــن تقريبــا) .هــل تســتمر هــذه الصدمــة؟ تختلــف اآلراء
يف هــذا الشــأن .تتنــاول دراســة Alex Domash and Larry
) Suumers (2022التــي صــدرت مؤخــرا جمموعــة خمتلفــة مــن
مؤشــرات أســواق العمــل ،وتشــير إىل أن «اجلــزء األكبــر مــن عجــز
العمالــة سيســتمر علــى األرجــح خــال الفتــرة املقبلــة حتــى وإن
جــاءت النتائــج متفائلــة يف أعقــاب كوفيــد ،19-وســيكون لــه
دور كبيــر يف الضغــوط التضخميــة التــي ستشــهدها الواليــات
املتحــدة لفتــرة قادمــة».
خامســا ،صدمــات إمــدادات الطاقــة والغــذاء الناجتــة
عــن الغــزو الروســي ألوكرانيــا :أدى الغــزو إىل ارتفــاع أســعار
الطاقة والغذاء ،مما ساهم يف زيادة معدالت التضخم عامليا.
وتعــد روســيا وأوكرانيــا مــن مصــدري الســلع األوليــة الرئيســية،
وقــد أدت االنقطاعــات الناجتــة عــن احلــرب والعقوبــات إىل
ارتفــاع حــاد يف األســعار العامليــة ،وال ســيما النفــط والغــاز
الطبيعــي .وســجلت أســعار الغــذاء ارتفاعــا مفاجئــا أيضــا .فقــد
ارتفعــت أســعار القمــح إىل مســتويات غيــر مســبوقة – حيــث
تمثــل أوكرانيــا وروســيا  %30مــن صــادرات القمــح العامليــة.
وقــد تــؤدي هــذه التداعيــات إىل اســتمرار التضخــم لفتــرة أطــول
مــن املتوقــع .وســيكون التأثيــر أكبــر علــى األرجــح يف البلــدان
منخفضــة الدخــل واقتصــادات األســواق الصاعــدة حيــث تمثــل
األغذيــة والطاقــة النســبة األكبــر مــن االســتهالك (التــي تصــل
إىل  %50يف إفريقيــا).
ونعــرض هــذه اآلثــار اخلمســة بإيجــاز باســتخدام منحنيــات
العــرض الكلــي والطلــب الكلــي الكالســيكية (انظــر الرســم
البيــاين  .)1ورغــم أن إطــار العــرض الكلــي والطلــب الكلــي قــد
يبــدو تقليديــا ،فإنــه ال يــزال مفيــدا يف حتليــل الوضــع احلــايل.
ويرصــد الرســم البيــاين تأثيــر دوافــع التضخــم اخلمســة علــى
ســوق الســلع وســوق اخلدمــات كل علــى حــدة.
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أعــداد اإلصابــات بســالة أوميكــرون يف الصيــن وغيرهــا قــد
أدى إىل جتــدد الضغــوط علــى بعــض سالســل اإلمــداد .أمــا يف
املرحلــة األخيــرة مــن اجلائحــة ،فقــد شــهدت خمتلــف سالســل
اإلمــداد اختناقــات مســتجدة .وحســب تقييــم دراســة Rees and
) Rungcharoenkitkul (2021التــي صــدرت مؤخــرا ،تؤثــر
االختناقــات األكثــر حــدة علــى املــواد اخلــام والســلع املصنعــة
الوســيطة ونقــل البضائــع .ولكــن هــل تســتمر هــذه االختناقــات؟
مــن املقاييــس املســتخدمة يف تقييــم أوضــاع سالســل اإلمــداد
العامليــة املــدة التــي يســتغرقها شــحن الســلع بحــرا مقيســة
بمؤشــر صممتــه شــركة فليكــس بــورت لقيــاس مــدة الشــحن عبــر
احمليطــات ( .)Flexport Ocean Timeliness Indicatorوحتــى
نهايــة إبريــل  ،2022ظلــت املؤشــرات قــرب أعلــى مســتوياتها
علــى اإلطــاق ،ممــا يشــير إىل أن الضغــوط قــد تســتمر لفتــرة
أطــول علــى األقــل.
ثانيــا ،حتــول الطلــب مــن اخلدمــات إىل الســلع :أدت
اجلائحــة يف البدايــة إىل حتــول حــاد يف طبيعــة املشــتريات
االســتهالكية ،حيــث ســجل اإلنفــاق علــى الســلع ارتفاعــا هائــا.
وبالتــايل فــإن جــزءا كبيــرا مــن الزيــادة األوليــة يف معــدالت
التضخــم يعــزى إىل تضخــم الســلع املعمــرة (بمــا يف ذلــك
الســيارات املســتعملة) ،بينمــا ســجل تضخــم اخلدمــات ارتفاعــا
طفيفــا .وقــد تســتمر هــذه التحــوالت خــال املرحلــة النشــطة
للجائحــة فحســب ،وإن كان جــزء علــى األقــل مــن حتــول الطلــب
مــن اخلدمــات جتــاه الســلع قــد يســتمر يف ظــل الطريقــة التــي
أعــادت بهــا اجلائحــة تشــكيل اجملتمــع .ورغــم أن التحــول جتــاه
الســلع املعمــرة كان ظاهــرة عامليــة ،فــإن تأثيــره ربمــا كان
ملحوظــا بدرجــة أكبــر يف بعــض البلــدان (بفضــل انتعــاش ســوق
الســيارات املســتعملة يف الواليــات املتحــدة علــى ســبيل املثــال).
ثالثــا ،حزمــة التدابيــر التنشــيطية الكليــة والتعــايف
يف مرحلــة مــا بعــد اجلائحــة :تــم اإلعــان عامليــا عــن
تدابيــر ماليــة بقيمــة  16,9تريليــون دوالر أمريكــي ملكافحــة
اجلائحــة ،وكان الدعــم املقــدم أكبــر نســبيا يف االقتصــادات
املتقدمــة .ففــي الواليــات املتحــدة وحدهــا ،تــم تطبيــق جمموعــة
مــن تدابيــر التنشــيط املــايل بقيمــة  1,9تريليــون دوالر أمريكــي
(خطــة اإلنقــاذ األمريكيــة) .وأطلقــت جمموعــة مناصــرة لفكــرة
التضخــم املزمــن عُرفــت باســم « »Team Persistentحتذيــرات
حيــال التدابيــر التنشــيطية الضخمــة املقترنــة بتيســير
األوضــاع النقديــة ملــا قــد يســببه هــذا املزيــج مــن ارتفــاع مزمــن
يف معــدالت التضخــم .ويُعــزى هــذا االســم إىل التحذيــرات التــي
أطلقهــا الري ســامرز وأوليفييــه بالنشــار بشــأن التضخــم يف
أوائــل عــام ( 2021راجــع دراســة  .)Summers 2021وعــارض
مراقبــون أُطلــق عليهــم الحقــا اســم “ ”Team Transitoryهــذه
الفكــرة وأشــاروا إىل أن التبعــات التضخميــة حلــزم التنشــيط
احلكوميــة ســتكون مؤقتــة أو طفيفــة علــى األرجــح .ومــع نهايــة
العــام ،حتولــت الشــواهد إىل صــف الفريــق األول يف عــدد مــن
البلــدان .فقــد اســتغلت األســر املدخــرات التــي قامــت بمراكمتهــا
يف بدايــة اجلائحــة (بمــا يف ذلــك مــن التدابيــر التنشــيطية
والتحويــات) ،ممــا أدى إىل زيــادة مفاجئــة يف الطلــب الكلــي

وتعــاف اقتصــادي أقــوى مــن املتوقــع .ويتوقــف اســتمرار
الطلــب الكلــي القــوي يف نهايــة املطــاف علــى طبيعــة اســتجابة
البنــوك املركزيــة .وتظــل هــذه املســألة مثــار جــدال ســاخن نعــود
إليهــا يف قســم الحــق.
رابعــا ،صدمــة عــرض العمالــة :ال تــزال االنقطاعــات
يف أســواق العمــل نتيجــة اجلائحــة مســتمرة حتــى بعــد مــرور
عاميــن علــى بدايتهــا .فــا تــزال نســب املشــاركة يف القــوة
العاملــة دون مســتويات مــا قبــل اجلائحــة يف عــدد مــن البلــدان.
ويف االقتصــادات املتقدمــة ،شــهدت الواليــات املتحــدة تأثيــرا
أكبــر نســبيا ،حيــث تراجعــت نســب املشــاركة بحــوايل  %1,5عــن
مســتويات مــا قبــل اجلائحــة (انخفــاض عــدد العمالــة بحــوايل
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ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت

’AD
AD
Q

’P
P

٥+٤

ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ +
ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺪﺧﻼت
ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮب

اﳋﺪﻣﺎت

ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ وراء ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ
 -١اﺧﺘﻨﺎﻗــﺎت ﺳﻼﺳــﻞ اﻹﻣــﺪاد ﺗﻔــﺮض
ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت
 -٢ﲢﻮل اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ
اﻟﺴﻠﻊ ،واﻵﺛﺎر اﳌﻀﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ

 -٣اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﻟﺘﻨﺸــﻴﻄﻴﺔ  +اﻟﺘﺤــﻮل ﰲ
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﰲ
 -٤ﻧﻘــﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻳــﺆدي إﱃ ﲢــﻮل
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر
 -٥ﺻﺪﻣــﺎت اﻹﻣــﺪاد ﺗﺆﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺎﻗــﺔ
واﻟﻐﺬاء ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮب ﰲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

اﳌﺼﺪر :اﳌﺆﻟﻔﺎن.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ =AS :اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ؛  =ADاﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ؛  =Pاﻷﺳﻌﺎر؛ و =Qاﻟﻨﺎﰋ.

وبالرغــم مــن وجــود فــروق مهمــة عبــر البلــدان ،ارتفــع
التضخــم يف جميــع أنحــاء العــامل تقريبــا .ويف الوقــت احلــايل،
تتمثــل أوجــه عــدم اليقيــن الرئيســية يف مــدى اســتمرارية ضيــق
األوضــاع يف أســواق العمــل واختناقــات سالســل اإلمــداد،
وطبيعــة اســتجابة البنــوك املركزيــة ملعــدالت التضخــم
املرتفعــة.

استجابة البنوك املركزية

كيــف ستســتجيب البنــوك املركزيــة للتضخــم؟ إذا كان مــن
املمكــن اســتخالص دالالت مــن املاضــي لفهــم املســتقبل،
ســيكون مــن املفيــد يف البدايــة دراســة ســلوك البنــوك املركزيــة
قبــل اجلائحــة .فحتــى أواخــر الســبعينات ،كانــت البنــوك
املركزيــة أكثــر تقبــا للتضخــم .ولكــن اخلفــض احلــاد يف
معــدالت التضخــم الــذي شــهدته اململكــة املتحــدة يف فتــرة حكــم
مارجريــت تاتشــر (قبــل أن يحظــى بنــك إجنلتــرا باســتقالليته
التشــغيلية) ،والــذي قــام بــه االحتياطــي الفيــدرايل بقيــادة بــول
فولكــر ،أدى إىل ثــورة يف كيفيــة تعامــل البنــوك املركزيــة مــع
التضخــم .ومل يمــر وقــت طويــل قبــل أن تتبــع بنــوك مركزيــة
عديــدة هذيــن املثاليــن الرائديــن ،ممــا أدى إىل تراجــع التضخــم
يف أنحــاء كثيــرة حــول العــامل بحلــول منتصــف الثمانينــات.
وتطلــب ذلــك إجــراء إصالحــات مؤسســية كبيــرة لتحقيــق
االســتقاللية للبنــوك املركزيــة وقــدرة عــدد مــن البنــوك
املركزيــة علــى مواجهــة الريــاح السياســية املعاكســة والفــوز
باســتقالليتها بحكــم الواقــع.
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عــاوة علــى ذلــك ،تــم إجــراء إصالحــات متنوعــة أتاحــت
للبنــوك املركزيــة تعييــن االقتصادييــن وغيرهــم ممــن تمحــورت
دراســتهم حــول أســباب التضخــم الكبيــر الــذي شــهدته حقبــة
الســبعينات وســبل خفــض التضخــم ،ممــا يمكــن أن يكــون لــه
دور يف هــذه الثــورة التــي شــهدتها البنــوك املركزيــة.
ويشــير حتليلنــا إىل أن البلــدان التــي اســتطاعت كبــح
جمــاح التضخــم مل يشــهد ســوى عــدد قليــل منهــا الحقــا طفــرة
تضخميــة مزمنــة خارجــة عــن الســيطرة .ويعنــي ذلــك أن عــددا
قليــا فقــط مــن البلــدان ســقط جمــددا يف براثــن التضخــم بعــد
االســتفاقة مــن املوجــة التضخميــة (أو بعــد فتــرة متواصلــة
مــن االســتفاقة امتــدت حتــى بدايــة التســعينات) .وجــاء ذلــك
مدعومــا أيضــا بعــدد مــن اإلصالحــات املؤسســية التــي أتاحــت
للبنــوك املركزيــة القــوة الالزمــة ملواجهــة الضغــط مــن جانــب
السياســيين لدفــع عجلــة النمــو مــن خــال زيــادة التضخــم يف
اللحظــات املناســبة.
ويف ســياق حديثنــا عــن جانــب مــن عملنــا التجريبــي،
نســتخدم عــددا مــن التعاريــف .فنقصــد بمصطلــح «كبــح جمــاح
التضخــم» بقــاء مســتوى التضخــم ربــع الســنوي دون  %4لثــاث
ســنوات بدايــة مــن عــام  .1990واملــرة األوىل التــي يســتطيع
فيهــا البنــك املركــزي بلــوغ هــذا املســتوى نطلــق عليهــا مصطلــح
«شــهر الفــوز بالرقاقــة الزرقــاء» .فكمــا يحصــل األعضــاء
يف جمموعــات مدمنــي الكحــول اجملهوليــن ،وغيرهــا مــن
اجملموعــات التــي تطبــق برنامــج االثنتــي عشــرة خطــوة ،علــى
رقاقــات كداللــة علــى مــدة التعــايف ،يعبــر مصطلــح «شــهر الفــوز
بالرقاقــة الزرقــاء» عــن مــرور ثــاث ســنوات علــى اســتفاقة
البنــوك املركزيــة مــن التضخــم.
وال يغطــي نطــاق دراســتنا األســواق الصاعــدة أو البلــدان
منخفضــة الدخــل نظــرا ألن عــددا قليــا منهــا فقــط اســتطاع
الفــوز بالرقاقــة الزرقــاء .وتركيــا هــي البلــد الوحيــد حتــى اآلن
يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي الــذي
عجــز عــن بلــوغ هــذا املســتوى .ونقصــد بمصطلــح «طفــرة
تضخميــة خارجــة عــن الســيطرة» ارتفــاع مســتوى التضخــم
عــن  %4ملــدة  36شــهرا .وبالنســبة لبلــدان جملــس التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي عمومــا ،فــإن البنــوك
املركزيــة التــي تفــوز بالرقاقــة الزرقــاء نــادرا مــا تســجل جمــددا
معــدالت تضخــم مزمنــة خارجــة عــن الســيطرة – مــا مل تكــن
تواجــه أزمــة ماليــة ضخمــة (مثــل أيســلندا ودول البلطيــق خــال
األزمــة املاليــة العامليــة) .ونــرى ذلــك بوضــوح يف الرســم
البيــاين  2الــذي يعــرض أســوأ موجــة تضخميــة اســتمرت لثــاث
ســنوات يف كل مــن البلــدان األعضــاء يف املنظمــة عقــب فــوزه
بالرقاقــة الزرقــاء.
ومــن الدالئــل التــي تشــير إىل تبنــي موقــف قــوي ضــد
التضخــم مــا نــراه يف البنــوك املركزيــة التــي نــادرا مــا يطالــب
موظفوهــا برفــع هــدف التضخــم .وبوجــه أعــم ،ومــا مل توجــد
أزمــة كبيــرة ،نــرى أن التضخــم لــن يخــرج عــن الســيطرة إال إذا
اضطــرت البنــوك املركزيــة إىل التخلــي عــن موقفهــا املعــارض
للتضخــم.

عامل أكثر تشتتا

ﻋﻘﺐ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﻗﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ،ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻮﺑﺎت ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة – ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﻊ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ.
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نظرة على املستقبل

ســتتوقف مــدة النوبــة التضخميــة احلاليــة علــى عامليــن :أوال،
التفاعــل بيــن اســتمرار ضيــق األوضــاع يف أســواق العمــل
واختناقــات سالســل اإلمــداد واســتجابة البنــوك املركزيــة،
وثانيــا ،مــدة احلــرب يف أوكرانيــا وتداعياتهــا علــى أســعار
الطاقــة والغــذاء والنمــو العاملــي .وحســب التجــارب التاريخيــة
الســابقة ،لــن تســتمر هــذه الطفــرة التضخميــة اخلارجــة عــن
الســيطرة ألكثــر مــن عاميــن( .غيــر أن بعــض البلــدان ســتفقد
رقاقتهــا الزرقــاء علــى األرجــح ،وهــو مــا يرجــع أساســا إىل
التضخــم الــذي شــهدته بالفعــل أثنــاء اجلائحــة) .ولكــن هــذا
التقييــم قــد يخطــئ يف مواطــن قليلــة.
أوال ،قــد يتراجــع موقــف البنــوك املركزيــة املضــاد للتضخــم
أمــام التداعيــات الدائمــة للجائحــة وعــدم اليقيــن بشــأن مســار
التعــايف وإغــراءات رفــع التضخــم لتخفيــف أعبــاء الديــن عامليا.
وتســتند الدعــاوى املطالبــة بعــدم عرقلــة مســيرة التعــايف
قبــل األوان إىل انخفــاض نســبة املشــاركة يف القــوة العاملــة
مقارنــة بمســتويات مــا قبــل اجلائحــة .والســؤال املطــروح اآلن
هــو مــا إذا كانــت دالــة االســتجابة قــد اختلفــت بعــد اجلائحــة.
وبينمــا قــد تواصــل البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات املتقدمــة
موقفهــا املعــارض للتضخــم ،فــإن خططهــا املعلنــة– بنــاء علــى
خمططــات النقــاط (أو الرســوم البيانيــة املماثلــة) الصــادرة
عنهــا يف الوقــت احلــايل – قــد ال تتناســب مــع متطلبــات خفــض
التضخــم .وتشــير حســابات تــم إجراؤهــا باســتخدام قاعــدة
تيلــور التقليديــة إىل أن خفــض التضخــم يف عــدد مــن البلــدان
يمكــن أن يتطلــب تطبيــق زيــادات يف أســعار الفائــدة قــد تصــل
إىل .%7
وثانيــا ،تذهــب دراســة John Cochrane (Varadarajan
) 2022إىل أن رفــع أســعار الفائــدة ملكافحــة التضخــم ليــس إال
أداة خرقــاء ،وال ســيما إذا كان مصدرهــا هــو سياســة املاليــة
العامــة .وتش ـبِّه تراخــي سياســة املاليــة العامــة ورفــع أســعار
الفائــدة للســيطرة علــى التضخــم بســائق يضغــط علــى بــدال
الســرعة وعلــى املكابــح يف آن واحــد .وتشــير الدراســة إىل أنــه
إذا مــا بــدأت الشــكوك تتســلل إىل املواطنيــن بخصــوص مــدى
التــزام احلكومــة بســداد ديونهــا دون خصمهــا مــن خــال رفــع
معــدالت التضخــم ،فــإن ذلــك ســيؤدي إىل تدهــور حــاد يف
أوضــاع التضخــم.

١٢

٨

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ

٦
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ

اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﺷﻴﻠﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻴﻮرو
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ

أﻳﺮﻟﻨﺪا
ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻛﻮرﻳﺎ
ﻛﻨﺪا

٤

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﺳﻮﻳﺴﺮا

أﺳﻮأ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات

ونتيجــة لسياســة احلــد األدنــى الصفــري ،جــاءت االســتجابة
الفعليــة للبنــوك املركزيــة شــديدة التفــاوت مــا بيــن أعلــى وأقــل
مــن معــدل  %2املســتهدف .ويعــد تراجــع التضخــم عــن  %2أمــرا
مقبــوال لــدى البنــوك املركزيــة ،ولكــن جتــاوز هــذا املســتوى
يجعلهــا تتصــرف كمــا لــو أن ذلــك ســيفرض تكلفــة كبيــرة علــى
مســتويات الرفاهــة .ويف ظــل هــذه التحيــزات املتفاوتــة ،شــهدت
التوقعــات التضخميــة انخفاضــا تدريجيــا بمــرور الوقــت (حتــى
عــن مســتوى  %2يف بعــض البلــدان) حتــى أصبــح ســمة متأصلــة
نســبيا يف مســار التضخــم ،وأصبــح مــن الصعــب زعزعــة هــذه
التوقعــات حــال ارتفــاع التضخــم علــى املــدى القصيــر.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

أﺳﻮأ ﻣـﻮﺟﺔ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋـﻀﺎء ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻘﺐ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﻗﺔ
اﻟﺰرﻗﺎء

٢
ﺻﻔﺮ

٢٠٢٠

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

١٩٩٠

ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﻮأ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات
ﻣﻨﺬ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﻗﺔ اﻟﺰرﻗﺎء
اﳌﺼــﺪر :ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔَﻴــﻦ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ
اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وبالرغــم مــن الصدمــات التــي حلقــت باالقتصــاد العاملــي،
فــإن أداء التضخــم فيمــا بعــد عــام  2025ســيعتمد يف األســاس
علــى عامليــن :مــدى إصــرار البنــوك املركزيــة علــى الســيطرة
علــى التضخــم وثقــة أســواق الســندات يف رغبــة احلكومــات يف
ســداد ديونهــا دون رفــع معــدالت التضخــم للتخفيــف مــن أعبــاء
الديــن.
روشير أغاروال اقتصادي أول يف إدارة البحوث بصندوق
النقد الدويل .ومايلز كيمبول أستاذ بجامعة كولورادو يف
بولدر.
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احلرب تشعل أزمة الغذاء

ثــاث أزمــات جممعــة — الصــراع وكوفيــد وتغيــر املنــاخ — تفضــي إىل أزمــة أخــرى هــي
اجلوع.

ارتفعــت أســعار األغذيــة بنســبة  %23يف ،2021
فوضعــت نهايــة للعديــد مــن الســنوات التــي ســادها اســتقرار
األســعار نســبيا ،ويرجــع أحــد أســباب ذلــك إىل األحــداث اجلويــة
املتطرفــة التــي تلحــق الضــرر باحملاصيــل وصعــود تكاليــف
الطاقــة .ثــم جــاء بعــد ذلــك غــزو روســيا ألوكرانيــا يف أواخــر
فبرايــر ،الــذي أفضــى إىل بلــوغ األســعار أعلــى مســتوياتها علــى
اإلطــاق نتيجــة الضطــراب تدفقــات الســلع األوليــة مــن اثنيــن
مــن أكبــر بلــدان العــامل املصــدرة للقمــح والســلع االســتهالكية
األساســية األخــرى.
وأســفر الغــزو عــن تعطيــل موانــئ أوكرانيــا يف البحــر األســود
والتــي كانــت يف املاضــي تعــج باحلركــة وتُرِكَــت احلقــول بــا
عنايــة ،مــع كبــح قــدرة روســيا علــى التصديــر .ويســهم هــذان
البلــدان بربــع صــادرات العــامل مــن القمــح وخمــس صادراتــه
مــن الشــعير والــذرة ،وأكثــر مــن نصــف صــادرات زيــت بــذور
دوار الشــمس ،كمــا يوفــران نحــو ثمــن جممــوع السُــعرات
املتداولــة يف العــامل.
واألهــم مــن ذلــك هــو أن أســعار املــواد الغذائيــة آخــذة يف
االرتفــاع جنبــا إىل جنــب مــع أبــرز التحديــات االقتصاديــة
العامليــة األخــرى ونتيجــة لهــا .فالتضخــم يتزايــد ،واجلائحــة
ال تــزال تعرقــل سالســل اإلمــدادات العامليــة ،أمــا تغيُــر املنــاخ
فيهــدد اإلنتــاج علــى مســتوى كثيــر مــن املناطــق الزراعيــة يف

العــامل بمزيــد مــن اجلفــاف والفيضانــات واحلــرارة وحرائــق
الغابــات.
وفضــا علــى اضطــراب إنتــاج الغــذاء والشــحنات ،مــن
أوكرانيــا بصفــة أساســية ،تؤثــر احلــرب كذلــك علــى نــاجت الغــذاء
العاملــي مــن خــال آثارهــا علــى األســمدة ،والتــي ارتفعــت
تكلفتهــا بالفعــل نتيجــة الرتفــاع أســعار الطاقــة .وتنتــج مــن
روســيا وأوكرانيــا كميــات كبيــرة مــن مغذيــات احملاصيــل
القائمــة علــى البوتــاس ،وقــد أدت احلــرب إىل ارتفــاع تكاليفهــا
بصــورة حــادة.
ومــا هــو أكثــر مــن ذلــك ،قفــزت كذلــك أســعار الغــاز الطبيعــي،
أحــد العناصــر الرئيســية يف صناعــة األســمدة ،نتيجــة للحــرب.
ويُرجــح اســتمرار أســعار املــواد الغذائيــة علــى ارتفاعهــا إىل
العــام القــادم بفعــل هــذه العوامــل جمتمعــة ألن اســتخدام
كميــات أقــل مــن األســمدة ســيؤدي إىل تقليــل غلــة احملاصيــل
بينمــا تكاليــف الزراعــة ســترتفع.
وتمثــل احلمائيــة كذلــك مصــدر قلــق كبيــر .فقــد قــام كثيــر
مــن البلــدان بوقــف شــحنات احلبــوب وزيــوت الطهــي ،ربمــا
خوفــا مــن إثــارة قالقــل اجتماعيــة .وحتــى اآلن ،عــاد عشــرون
بلــدا تقريبــا إىل فــرض قيــود علــى التصديــر ،حســب مــا ذكــره
املعهــد الــدويل لبحــوث السياســات الغذائيــة .وتســهم هــذه
الظــروف جمتمعــة يف تفاقــم آفــاق اجلــوع العاملــي.

أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق

ﻇﻠــﺖ أﺳــﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺮة ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﻟﺴــﻨﻮات ﻋﺪﻳــﺪة ،ﻗﺒــﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻬــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻸﺣــﺪاث اﳉﻮﻳــﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓــﺔ واﻻﺿﻄﺮاﺑــﺎت
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳉﺎﺋﺤﺔ ﺛﻢ ازدادت ارﺗﻔﺎﻋﺎ وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ ﻣﺎرس  ٢٠٢٢ﻋﻘﺐ ﻏﺰو روﺳﻴﺎ ﻷوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
)ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ؛ (١٠٠ = ٢٠١٦–٢٠١٤

١٥٠

١٢٥

١٠٠

٧٥

٥٠

روﺳﻴﺎ ﺗﻐﺰو أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺒﻠﻎ ذروة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٢٠٢١وﺳﻂ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪاد

ذروة اﻻﺳﻌﺎر ﰲ  :٢٠٠٨اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ

ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر أﺛﻨﺎء
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﺎﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ
ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ٢٠٢١

أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ؛ وأﺳﻌﺎر اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻮﺟﺎت اﳉﻔﺎف ﰲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﻳﻔﻀﻴﺎن إﱃ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻛﺒﻴﺮ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر

اﻋﺘﺪال اﻷﺳﻌﺎر وﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺑﻴﻦ  ٢٠١٥وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٩
اﻧﻬﻴﺎر اﻷﺳﻌﺎر أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

٢٠٢٠

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ )اﻟﻔﺎو(.
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ﻃﻔﺮة اﻷﺳﻌﺎر وﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ذروة
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٢٠١٠وﺳﻂ
اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ،وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ،وﺳﻮء اﻷﺣﻮال اﳉﻮﻳﺔ
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٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠
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وارتفعــت مســتويات اجلــوع احلــاد — أي عــدد األشــخاص
غيــر القادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم مــن اســتهالك الغــذاء
علــى املــدى القصيــر — بنحــو  40مليــون نســمة العــام
املاضــي .وكان الصــراع هــو احملــرك الرئيســي لذلــك ،حيــث
واجــه  139مليــون شــخص مشــكالت ترقــى إىل مســتوى أزمــة
يف الغــذاء أو أســوأ عبــر  24بلــدا يف  .2021واآلن جــاءت
حــرب روســيا يف ســلة غــذاء أوروبــا لتفاقــم مــن خماطــر اجلــوع
واجملاعــات التــي تهــدد مالييــن كثــر آخريــن.

وارتفعــت مســتويات نقــص التغذيــة بشــكل كبيــر —
وتُقــاس بعــدد االشــخاص غيــر القادريــن علــى تلبيــة
متطلباتهــم مــن اســتهالك الغــذاء علــى املــدى الطويــل —
فــازدادت األعــداد بنحــو  118مليــون نســمة يف عــام 2020
بعــد أن ظلــت دون تغييــر يُذكــر لســنوات عديــدة.
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مقهى االقتصاد

االستثمار يف الالجئين

جيوفاين بيري يقول إن املهاجرين األوكرانيين يمكن أن يصبحوا مكسبا يف مقراتهم
اجلديــدة ،ال عبئــا عليها
يف مقابلــة مــع بــروس إدواردز احملــرر يف جملــة التمويــل
والتنمية ،يقول خبير االقتصاد جيوفاين بيري إن املهاجرين
مــن أوكرانيــا يمكــن أن يشــكلوا رأس مــال بشــريا غيــر متوقــع
يف البلــدان املضيفــة لهــم مثــل بولنــدا ورومانيــا ومولدوفــا
وهنغاريــا .ويشــير كذلــك إىل أن احلــرب تســتنزف رأس املــال
البشــري يف روســيا بشــكل كبيــر .وبيــري ،وهــو مــن مواطنــي
إيطاليــا ،أســتاذ يف علــم االقتصــاد يف جامعــة كاليفورنيــا،
ديفيــس ،ومديــر «مركــز الهجــرة العامليــة» يف اجلامعــة .ويقــول
بيــري إن اخلمســة عشــر عامــا التــي درس خاللهــا علــم اقتصــاد
الهجــرة واملهاجريــن قــد علمتــه أن «هــؤالء النــاس يشــكلون
مكاســب هائلــة علــى املســتوى الشــخصي ومــن املنظــور
االقتصــادي علــى حــد ســواء».
جملــة التمويــل والتنميــة :حتــى هــذه اللحظــة ،فــر مــن
احلــرب يف أوكرانيــا مــا يزيــد علــى  4,5مليــون نســمة .فهــل
يف اســتطاعة البلــدان اجملــاورة أن تتحمــل اســتضافة كل
هؤالء؟
بيــري :مــن املؤكــد أن قــدرة البلــدان يف أوروبــا علــى التعامــل
مــع هــذا النــوع مــن احلــاالت الطارئــة ســتكون موضــع اختبــار.
فبولنــدا ورومانيــا ومولدوفــا وهنغاريــا — وهــي البلــدان
األقــرب — تســتقبل حاليــا  3مالييــن علــى األقــل مــن جممــوع
 4,5مليــون الجــئ وربمــا كانــت تواجــه ضغوطــا .ومــن احملتمــل
أن تترتــب علــى ذلــك تكلفــة علــى املــدى القصيــر.
جملــة التمويــل والتنميــة :كانــت بعــض تدفقــات
الهجــرة علــى األقــل يف أوروبــا يف املاضــي مدفوعــة
بأســباب اقتصاديــة .فمــا مــدى التشــابه بينهــا وبيــن
هــؤالء الالجئيــن األوكرانييــن؟
بيــري :عــادة مــا يغــادر الالجــئ وطنــه وهــو يف خضــم وضــع
طــارئ ودون تخطيــط يذكــر .ويف البدايــة ،يحتــاج الالجئــون
أماكــن لإلقامــة مل يخططــوا لهــا ،وســتكون لديهــم احتياجــات
أساســية عــادة مــا يكــون املهاجــرون ألســباب اقتصاديــة قــد
خططــوا لهــا وغطوهــا مســبقا.
والفــرق الثــاين املهــم هــو أنهــم يكونــون خارجيــن مــن
صدمــة يمكــن أن تؤثــر علــى صحتهــم اجلســدية والعقليــة علــى
املــدى القصيــر.
أمــا الثالــث فهــو وجــود قــدر هائــل مــن عــدم اليقيــن .فهــم
ال يعلمــون إىل متــى ستســتمر احلــرب .وال يعرفــون مقصدهــم
األخيــر.
وأخيــرا ،فــإن الالجئيــن يتدفقــون فجــأة وبأعــداد كبيــرة
نســبيا.
جملــة التمويــل والتنميــة :لقــد تناولــت يف كثيــر مــن
أعمالــك احملــركات االقتصاديــة للهجــرة .وأحــد العوامــل
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الكبيــرة هــي األجــور .فهــل حــدث ذلــك يف أوكرانيــا بشــكل
كبيــر قبــل احلــرب؟
بيــري :مــن املؤكــد أن أعــداد املهاجريــن مــن أوكرانيــا
كانــت كبيــرة .ويف أوروبــا ،تتواجــد أكبــر أعــداد املهاجريــن
األوكرانييــن يف بولنــدا ثــم يف أملانيــا وإيطاليــا وفرنســا .ففــي
بولنــدا ،نحــن نتحــدث عــن أكثــر مــن مليــون مهاجــر أوكــراين.
ووصلــت أعدادهــم يف أملانيــا وإيطاليــا وفرنســا إىل مئــات
اآلالف .وهنــاك بالفعــل شــتات كبيــر مــن األوكرانييــن يف كنــدا
والواليــات املتحــدة ،يزيــد عددهــم علــى مليــون مهاجــر.
وتهاجــر النســاء األوكرانيــات بأعــداد كبيــرة للغايــة إىل
إيطاليــا وفرنســا بصفــة خاصــة ،وبصــورة جزئيــة إىل أملانيــا،
فتصــل نســبتهن يف بعــض األحيــان إىل  .%70وقــد عملــن
بشــكل كبيــر يف جمــال الضيافــة ،وكمســاعدات لكبــار الســن
واملعاقيــن ،ويف قطاعــات اخلدمــات الشــخصية التــي توظــف
عــددا كبيــرا مــن النســاء.
جملــة التمويــل والتنميــة :هــل تقــدم البلــدان املضيفــة
جمــرد مــأوى لهــم بينمــا ال تــزال احلــرب مشــتعلة؟ أم
تســاعد املهاجريــن علــى االندمــاج؟
بيــري :مــن األشــياء امللحوظــة يف هــذه األزمــة التحرك احلاســم
واملنســق للغايــة مــن جانــب االحتــاد األوروبــي .وبطبيعــة
احلــال ،ســوف يتعيــن علــى بعــض هــذه البلــدان التعامــل مــع
حاجــة املهاجريــن إىل املــأوى واملســاعدات األوليــة علــى
املــدى األقصــر.
ولكــن ســرعان مــا سُ ـمِحَ لالجئيــن األوكرانييــن بحريــة
احلركــة يف االحتــاد األوروبــي للحصــول علــى فــرص عمــل،
وهــي خطــوة بعيــدة كل البعــد عــن املألــوف ،كمــا تُتــاح
ألبنائهــم إمكانيــة االلتحــاق باملــدارس .ومــن املؤكــد أن هــذا
املنهــج يواجــه احلــاالت الطارئــة علــى املــدى القصيــر ،ولكنــه
كذلــك يتعلــم مــن املاضــي ويــدرك أهميــة إدمــاج الالجئيــن مــن
منظــور اقتصــادي .وهــذا األمــر يُحَـوِّل الالجئيــن مــن تكلفــة إىل
اســتثمار ،ثــم إىل مكســب.
وتنتــاب كثيــرا مــن الالجئيــن األوكرانييــن مشــاعرُ عــدم
اليقيــن البالــغ بشــأن مســتقبلهم وال يقدمــون تمامــا علــى اتخــاذ
خطــوات أبعــد مــن ذلــك .ولكــن بلدانــا مثــل أملانيــا وفرنســا
وإيطاليــا وسويســرا بــدأت تشــجع الالجئيــن علــى القــدوم إليهــا.
وأعتقــد أن هــذه اخلطــوة تبعــث علــى التفــاؤل .وكمــا يفكــر خبــراء
االقتصــاد علــى املــدى الطويــل ،قــد يكــون ذلــك منهجــا قيمــا
إلدمــاج الالجئيــن.
جملــة التمويــل والتنميــة :مــا هــي انعكاســات دعــم
املهاجريــن بهــذا املســتوى علــى املاليــة العامــة؟
وهنــاك كذلــك جانــب سياســي :إنهــا نظــرة العامــة جتــاه
املهاجريــن بأنهــم يشــكلون عبئــا علــى املــوارد العامــة.

مقهى االقتصاد

بيــري :ســوف تكــون هنــاك تكاليــف يف املــدى القصيــر،
وحســابها ليــس ســهال البتــة ،ولكــن يف االحتــاد األوروبــي ،قــد
تبلــغ تكلفــة توفيــر املســاكن وتقديــم الدعــم لالجئيــن مــا يتراوح
بيــن  8آالف و 10آالف دوالر للشــخص يف الســنة األوىل.
وليــس ذلــك باألمــر الهيــن .ومــع هــذا ،توضــح كل الدراســات
أن الالجئيــن يتحولــون إىل أصــول منتجــة يف العــام الثــاين
والثالــث والرابــع — وخاصــة إذا تمكــن الالجئــون مــن دخــول
ســوق العمــل ،وال ســيما إذا كانــوا كذلــك قــد حصلــوا علــى الدعــم
واملســاعدة يف عامهــم األول يف ظــل بعــض السياســات التــي
تتيــح لهــم البحــث عــن عمــل ،وتَعَلُّــم اللغــة .ويمكــن توفيــر فــرص
عمــل لهــم ،فيــدرون دخــا أعلــى بكثيــر مــن التكلفــة.
وهنــاك فرصــة لالســتثمار يف رأس املــال البشــري
لالجئيــن .ويقــول كثيــر مــن خبــراء االقتصــاد إن هــؤالء
الالجئيــن يشــكلون فرصــة ســانحة للعديــد مــن البلــدان
األوروبيــة ألنهــم يتوافــدون إىل مناطــق تعــاين مــن نقــص
هائــل يف العامليــن يف كثيــر مــن الوظائــف التــي يمكــن أن
يشــغلوها .فعلــى ســبيل املثــال ،مــن شــأن انتهــاج سياســات
صحيحــة يف جمــاالت املســاعدة الشــخصية والضيافــة
والصناعــات الغذائيــة — أن يحقــق التوافــق بيــن بعــض
هــؤالء املهاجريــن وتلــك الوظائــف ومــن ثــم حتويــل التكلفــة
قصيــرة املــدى إىل عائــد يف االقتصــاد الــذي يتوافــدون إليــه
— وذلــك بالفعــل يف وقــت قريــب للغايــة.
جملــة التمويــل والتنميــة :مــاذا ســيحدث يف حالــة
عــدم االســتثمار ملســاعدة الالجئيــن؟
بيــري :الفــرق بيــن االســتثمار يف وقــت مبكــر مــن عدمــه يف
ظــل هــذا النــوع مــن دعــم السياســات يمكــن أن يصبــح كبيــرا
علــى املــدى الطويــل .فقــد يظــل كثيــر مــن أولئــك املهاجريــن علــى
هامــش الوظائــف ويواجهــون مصاعــب أكبــر يف االندمــاج؛
وربمــا كان مســتقبل أبنائهــم حمفوفــا بمخاطــر أكبــر .لذلــك
فمــن الواضــح أنــه بالنســبة ملــن ســيبقون حيــث أتــوا ،ســوف
تكــون هنــاك تكلفــة طويلــة املــدى يف غيــاب هــذا االســتثمار —
مــن حيــث البطالــة وتراجــع إمكانيــة توظيفهــم ،وربمــا حتــى
زيــادة احتمــاالت التهميــش واجلريمــة واإلدمــان.

جملــة التمويــل والتنميــة :ســتنتهي احلــرب يومــا مــا،
وســتكون أوكرانيــا بصــدد إعــادة بنــاء البــاد .فمــا الــذي
ســيعنيه فقــدان الكثيــر مــن الســكان بســبب الهجــرة إذا
قــرروا البقــاء يف هــذه البلــدان املضيفــة؟
بيــري :أحــد الســيناريوهات هــو انتهــاء احلــرب واحتفــاظ
أوكرانيــا بمســتوى مــن االســتقالل ،ومســتوى مــن النشــاط
االقتصــادي الــذي سيشــجع الكثيريــن علــى العــودة .وقــد ال
يكــون الوقــت الــذي قضــوه يف اخلــارج أمــرا ســيئا .فيمكنهــم
مســاعدة اقتصادهــم احمللــي مــن خــال التجــارة واالســتثمار
واكتســاب مهــارات أعلــى وريــادة األعمــال.
ولكــن هنــاك أيضــا ســيناريو اســتمرار احلــرب لفتــرة طويلــة،
وعــدم عــودة املهاجريــن إىل بلدهــم .ويف هــذه احلالــة ،ســيكون
فقــدان الســكان أكبــر ألن األســر التــي انقســمت ستســعى إىل مل
الشــمل يف البلــد الــذي يســكنه املهاجــرون منهــا.
وســوف تســتمر هجــرة املتخصصيــن يف جماالتهــم.
وســيؤدي ذلــك بوضــوح إىل هجــرة العقــول .ويمكــن لهــذا
الشــتات أن يصبــح مكســبا ثمينــا إذا عــاد أدراجــه وتــم تصحيــح
الوضــع ،أو ربمــا أدى إىل مزيــد مــن هجــرة العقــول إذا ســاءت
األوضــاع أكثــر مــن ذلــك يف أوكرانيــا.

الصورة:

جملــة التمويــل والتنميــة :أفتــرض أن روســيا ســتعاين
مــن العواقــب ذاتهــا .فهــل ســتكون روســيا قــد خســرت
بعــض رأس املــال البشــري القيــم بنهايــة كل هــذه
األ حــداث؟
بيــري :لقــد دخلــت روســيا احلــرب وهــي تعــاين بالفعــل مــن
حــاالت هجــرة بعــض العقــول املتميــزة والفــرار منهــا .ويعلــم
اجلميــع أن فتــرة انهيــار االحتــاد الســوفيتي شــهدت هجــرة كثيــر
مــن العلمــاء واملهندســين إىل الغــرب ،ولكــن قليليــن هــم الذيــن
يعرفــون أن هجــرة هــذه العقــول اســتمرت منــذ ذلــك احليــن .ويف
مطلــع العقــد الثــاين مــن القــرن احلــادي والعشــرين ،إبــان الغــزو
الروســي للقــرم ووقــت أن أصبحــت دولــة ديكتاتوريــة قويــة
بصفــة خاصــة ،تركهــا كثيــر مــن الــروس .وتتــردد اآلن أنبــاء
عــن مئــات اآلالف الذيــن يرغبــون يف اخلــروج مــن روســيا.
وهــذا مصــدر قلــق كبيــر لروســيا :فمــن ناحيــة ،تــزداد احتمــاالت
أن يتركهــا أصحــاب املهــارات القــادرون علــى إيجــاد فــرص
عمــل بســهولة يف الغــرب — املهندســون واملتخصصــون يف
الرياضيــات والعلمــاء .ولهــؤالء دور حيــوي يف بنــاء االقتصــاد.
ويُرجــح كذلــك هجــرة أولئــك الذيــن يكرهــون النظــام بصفــة
خاصــة ،وســتكون ألصواتهــم أهميــة بالغــة .وعلــى املــدى
األطــول ،يمكــن أن تتحــول هــذه احلــرب إىل قــوة مدمــرة للغايــة
القتصادهــم.
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جملــة التمويــل والتنميــة :هــل هنــاك خماطــر مــن
زيــادة املنافســة علــى الوظائــف وربمــا تخفيــض األجــور؟
بيــري :ســوف يتوقــف األمــر علــى أعــداد أولئــك الباحثيــن فعليــا
عــن وظائــف ،وكذلــك علــى أنــواع الوظائــف التــي يحصلــون
عليهــا .ويمكــن حقيقــة أن تكــون اجلوانــب اإليجابيــة ملســاهمة
الالجئين هذه أكثر من ســلبياتها .فاعتُ ِمدَت بعض السياســات
املهمــة للغايــة بالنســبة لالجئيــن ،كمــا يف الدانمــرك مثــا ،علــى
مــدار اخلمــس إىل الســت ســنوات املاضيــة :أحدهــا خدمــة توفيــق
مهــارات املهاجريــن مــع القطاعــات التــي تعــاين مــن نقــص
التعيينــات .وســوف يزيــد ذلــك مــن احتمــاالت حصولهــم علــى
وظائــف ويقلــل املنافســة إذ مــن الواضــح أنــه ال يوجــد مــن يقــوم
بهــذه األعمــال.
وغالبــا مــا يعمــل املهاجــرون الوافــدون يف أنــواع وظائــف
خمتلفــة عــن التــي يشــتغل بهــا الســكان األصليــون .إذن

فاملنافســة مــع الســكان األصلييــن ليســت قويــة للغايــة .وبــدال
مــن ذلــك ،فللمهاجريــن تأثيــر حمفــز علــى املســتوى احمللــي،
ممــا يســمح للشــركات بتعييــن موظفيــن وتنميــة أنشــطتها ،فهــم
ينفقــون مــن أموالهــم يف االقتصــاد ويســهمون يف نمــوه.

أجريــت تعديــات حتريريــة علــى نــص هــذه املقابلــة ملراعــاة
الطــول املناســب والوضــوح.
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اقتصاد اإلقناع
يف السلم واحلرب

زيــادة خدمــة اإلنترنــت بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق لألجهــزة احملمولــة وتقــدم
وســائل التواصــل االجتماعــي يعيــدان تشــكيل أســاليب خــوض احلــروب
سيرغيه غورييف

الصورةIVAN KUZMIN :

العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا هــو أول حــرب كبــرى
تندلــع بيــن دولتيــن يف حقبــة الهواتــف الذكيــة .فوســائل
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت اجلديــدة تعيــد تشــكيل
أســلوب خــوض احلــروب .وتشــن احلكومــة الروســية حربــا
علــى ثــاث جبهــات :حــرب حركيــة يف أوكرانيــا ،وحــرب داخــل
روســيا حيــث يرغــب املتظاهــرون ضــد احلــرب يف الضغــط علــى
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن لالنســحاب مــن أوكرانيــا؛
وحــرب لكســب الــرأي العــام العاملــي.
ولتكنولوجيــا املعلومــات دور مهــم يف ثالثتهــا .فداخــل
أوكرانيــا ،تســجل الهواتــف الذكيــة كالً مــن جرائــم احلــرب
وحتــركات القــوات الروســية .وداخــل روســيا ،يســاعد مــا تبقــى
مــن الشــبكات االجتماعيــة علــى تنظيــم املظاهــرات والتنســيق
إلرســال احملاميــن دعمــا للمحتجزيــن .ويف ســاحة معركــة
املعلومــات العامليــة ،حتــاول الفيديوهــات مــن اجلانبيــن إقنــاع
البلــدان األخــرى بتعجيــل أو إبطــاء إرســال األســلحة وفــرض (أو
املســاعدة علــى إبطــال) عقوبــات اقتصاديــة غيــر مســبوقة.
أمــا فكــرة أن توفــر املعلومــات ونقصهــا ذات أهميــة يف
احلــرب فهــي ليســت بجديــدة .وكان كارل فــون كالوزفيتــز،
صاحــب النظريــات احلربيــة الشــهير ،قــد كتــب مقــاال نُشِــر بعــد
وفاتــه بعنــوان عــن احلــرب أكــد فيــه أهميــة «ضبــاب احلــرب».
فاحلــرب تربــك التقاريــر اإلعالميــة العاديــة ،وتثيــر مزيــدا مــن
أجــواء عــدم اليقيــن؛ ومــن ثــم ،فــإن املعلومــات التــي تقلــل — أو
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تزيــد — أجــواء عــدم اليقيــن هــذه قــد تؤثــر بشــكل كبيــر علــى
نتيجــة احلــرب.
وبينمــا كان دور املعلومــات يف احلــرب مفهومــا دائمــا،
أدت الزيــادة الهائلــة مؤخــرا يف اســتخدام خدمــة اإلنترنــت
بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق لألجهــزة احملمولــة وتقــدم
وســائل التواصــل االجتماعــي إىل حــدوث حتــول جــذري يف
طريقــة جمــع املعلومــات ونشــرها .ووفقــا لالحتــاد الــدويل
لالتصــاالت ،مل يكــد نصيــب الفــرد يف عــام  2007مــن
االشــتراكات يف خدمــة اإلنترنــت بتقنيــة الشــبكات عريضــة
النطــاق لألجهــزة احملمولــة يزيــد علــى  .0,04ويف عــام ،2021
بلــغ هــذا الرقــم  ،0,83أي أعلــى بعشــرين ضعفــا .وشــهدت هــذا
النمــو االقتصــادات املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء .فكانــت
معــدالت االقتصــادات الناميــة  0,006يف  2007و 0,73يف
 .2021ويف روســيا ،يزيــد هــذا الرقــم اليــوم علــى واحــد صحيــح،
مما يعني ببســاطة أن اجلميع متصلون بالشــبكة .وأدت خدمة
اإلنترنــت بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق لألجهــزة احملمولــة
إىل مزاحمة نفس اخلدمة لألجهزة الثابتة باعتبارها املصدر
الرئيســي للحصــول علــى خدمــة اإلنترنــت عاليــة الســرعة .وكان
نمــو زيــادة نصيــب الفــرد مــن االشــتراكات يف اخلدمــة عريضــة
النطــاق باســتخدام األجهــزة الثابتــة يف العــامل حمــدودا حيــث
ارتفــع مــن  0,05يف  2007إىل  0,17يف .2021
وترتبــت علــى اجليليــن الثالــث والرابــع مــن تكنولوجيــا
خدمــة اإلنترنــت بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق لألجهــزة
احملمولــة ،ويُعرفــان بأنهمــا  3Gو ،4Gقفــزة نوعيــة مقارنــة
باجليليــن الســابقين لهمــا حيــث يمكنــان املســتخدمين مــن
التقاط الصور ،وتسجيل الفيديوهات ،وتوزيعها مباشرة على
مســتوى العــامل .ومــن ثــم ،أصبــح انتشــار اجليــل الثالــث واجليــل
الرابــع حمــركا رئيســيا لنمــو شــبكات التواصــل االجتماعــي.
واليــوم ،يوجــد يف العــامل حــوايل  3مليــارات مشــترك يف
فيســبوك ،و 2,5مليــار يف يوتيــوب ،و 1,5مليــار مشــترك يف
إنســتاغرام .وتُــرى الغالبيــة العظمــى مــن اســتخدامات وســائل
التواصــل االجتماعــي عبــر األجهــزة احملمولــة.
وعلــى حــد قــول مارتــن غــوري يف كتابــه التنبــؤي بعنــوان
The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the
 ،New Millenniumإن لهــذا التحــول التكنولوجــي انعكاســات

سياســية جمــة .وكان حممــد بوعزيــزي البائــع املتجــول
التونســي الــذي ضحــى بنفســه يف ديســمبر  2010قــد أشــعل
الربيــع العربــي بســبب تســجيل هــذه اللحظــات بهاتــف ذكــي
وانتشــارها علــى نطــاق واســع .وكانــت هنــاك حالــة مشــابهة
للتضحيــة بالنفــس أقــدم عليهــا بائــع متجــول آخــر هــو عبــد
الســام تريمــش قبــل هــذه احلادثــة ببضعــة أشــهر لكنهــا مل
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تُسَ ـجَّل ومل يكــد يالحظهــا أحــد .وكان الربيــع العربــي برهانــا
علــى التغييــر الكبيــر يف طريقــة تــداول تقاريــر اإلعــام .فكانــت
قنــاة اجلزيــرة اإلخباريــة ومقرهــا قطــر تعتمــد يف تغطيــة
أحــداث الربيــع العربــي علــى فيديوهــات صورتهــا هواتــف
حممولــة ونُشِ ـرَت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،وليــس
مــن كاميــرات مصوريــن حمترفيــن.
وينطبــق الشــىء نفســه علــى احلــرب يف أوكرانيــا اليــوم،
أول صــراع كبيــر يف حقبــة الشــفافية الراديكاليــة .فاملدنيــون
واجلنــود علــى حــد ســواء يحملــون هواتــف ذكيــة ،ويلتقطــون
الصــور ويســجلون الفيديوهــات وينشــرونها علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي .ومــع هــذا ،فضبــاب احلــرب مل ينقشــع
بعــد .وليســت املشــكلة هــي نقــص املعلومــات ،وإنمــا يكمــن
التحــدي يف فــرط املعلومــات — والكثيــر منهــا مل مل يتــم
اســتبيان حقيقتــه .وحتقــق خدمــة اإلنترنــت بتقنيــة الشــبكات
عريضــة النطــاق ووســائل التواصــل االجتماعــي تمامــا هــدف
نشــر حمتــوى مثيــر لالهتمــام وشــائن ،وليــس بالضــرورة
أن تكــون املعلومــات حقيقيــة .وشــهدنا بالفعــل خــال العقــد
املاضــي مهــارة السياســيين الشــعبويين يف اســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي .ومــن خــال دراســتنا بعنــوان «إنترنــت
اجليــل الثالــث والثقــة يف احلكومــة» أوضحــت أنــا ،ونيكيتــا
ميلنيكــوف ،وإيكاتيرينــا زورافســكايا ،أن انتشــار خدمــة
اإلنترنــت بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق علــى األجهــزة
احملمولــة يعــزى إليــه نحــو نصــف زيــادة الشــعبوية مؤخــرا يف
أوروبــا.
ولكــن تفضيــل وســائل التواصــل االجتماعــي ال يقتصــر
علــى الشــعبويين وحدهــم .وإنمــا هــي أيضــا أداة اختارهــا
جيــل جديــد مــن القــادة غيــر الديمقراطييــن — يطلــق عليهــم
دانييــل تريزمــان وأنــا اســم «الدكتاتوريــون املراوغــون».
ونقــول يف كتابنــا اجلديــد الــذي يحمــل نفــس االســم إن معظــم
قــادة النظــم غيــر الديمقراطيــة اليــوم مل يعــودوا يعتمــدون علــى
اخلــوف والقمــع اجلماعــي .إنمــا هــم ،بــدال مــن ذلــك ،يتالعبــون
باملعلومــات .فهــم يخدعــون العامــة ويجعلونهــم يعتقــدون أنهم
قــادة أكفــاء ،ويدعــون أنهــم انتُخِبــوا بشــكل ديمقراطــي .وبينمــا
يقــرون بالنواقــص يف إجراءاتهــم االنتخابيــة ،فهــم يدعــون أن
هــذه النواقــص ال تختلــف عــن تلــك التــي تشــوب نظــم الغــرب.
أمــا بالنســبة ملــن نطلــق عليهــم الدكتاتورييــن املراوغيــن،
فوســائل التواصــل االجتماعــي تمنحهــم منصــة عظيمــة.
وال غرابــة إذن يف أن بوتيــن ،وهــو أحــد امللهميــن الرئيســين
لكتابنــا ،قــد اســتثمر بكثافــة يف حــرب املعلومــات القائمــة
مــن خــال اإلنترنــت علــى مــدار العشــر ســنوات األخيــرة .وكان
جملموعــات التصيــد اإللكتــروين املوجَّــه ،وروبوتــات وســائل
التواصــل االجتماعــي ،وقنــوات التلغــرام جمهولــة الهويــة،
واحلمــات الدعائيــة علــى فيســبوك دور رئيســي يف هــذه
االســتراتيجية السياســية يف الداخــل واخلــارج .وهــو اآلن يطبــق
هــذه األدوات علــى احلــرب مــع أوكرانيــا .ومهمتــه هــذه املــرة
أصعــب بكثيــر :فبينمــا نحــن نــرى أدلــة مباشــرة علــى جرائــم
احلــرب يف أوكرانيــا ،فهــو بالتأكيــد يخســر حــرب املعلومــات
يف الغــرب .ولكــن هــذا األمــر يزيــد مــن اخملاطــر التــي يواجههــا
يف الداخــل .إذ يجــب عليــه أن يقنــع عــددا كبيــرا علــى األقــل مــن

العامــة الــروس بأنــه يشــن حربــا عادلــة .ولهــذا الســبب قــام بعــد
أســبوع واحــد مــن شــن احلــرب بإغــاق كل مــا تبقــى مــن وســائل
اإلعــام املســتقلة ،ومنــع معظــم وســائل التواصــل االجتماعــي
الغربيــة ،وفــرض عليهــا الرقابــة العســكرية .والتصريحــات
العامــة التــي تتنافــى مــع النســخة الرســمية مــن ســرد األحــداث
أصبحــت اآلن تخضــع لعقوبــة الســجن ملــدة تصــل إىل  15ســنة.
فهــل جنــح يف ذلــك؟ نعــم وال .فقــد ســجلت اســتطالعات
الــرأي نمــوا ســريعا يف معــدالت قبــول بوتيــن ،مــن  %60إىل
 .%80ومــن ناحيــة أخــرى ،مل تعــد اســتطالعات الــرأي جديــرة
بالثقــة يف ظــل القمــع الــذي يزيــد بصــورة هائلــة .أوال ،كان
هنــاك هبــوط هائــل يف معــدالت اإلجابــة .وثانيــا ،يشــير
االســتبيان باســتخدام جتربــة القائمــة (– )list experiments
وهــي طريقــة خاصــة يســتخدمها علمــاء السياســة لالســتدالل
علــى متوســط مســتوى الدعــم بــدون توجيــه أســئلة مباشــرة
لألشــخاص — إىل عــودة الكثيــر مــن الــروس إىل املمارســة
الروســية يف «تزييــف التفضيــات» .ومــع هــذا ،حتــى يف
االســتبيان باســتخدام جتربــة القائمــة (،)list experiments
وُجِ ـدَ أن  %53مــن الــروس يؤيــدون احلــرب ،حســب مــا ذكــره
فيليــب شاكوفيســكي وماكــس شــوب يف دراســتهما بعنــوان:
«Do Russians Tell the Truth when They Say They Support

انتشار خدمة اإلنترنت بتقنية الشبكات
عريضة النطاق على الهواتف احملمولة
يعزى إليه نحو نصف زيادة الشعبوية
مؤخرا يف أوروبا.
.»the War in Ukraine? Evidence from a List Experiment
ودعايــة احلكومــة الروســية حتقــق أهدافهــا.
وإضافــة إىل دعــم اجليــش األوكــراين باألســلحة وفــرض
مزيــد مــن العقوبــات علــى روســيا ،ينبغــي أن يتعهــد الغــرب
وفقــا لذلــك بضــخ مزيــد مــن املــوارد يف حــرب املعلومــات
يف عقــول الــروس .وهــذا ليــس باملســتحيل .فروســيا ليســت
الصيــن ،وال توجــد فيهــا برجميــات واقيــة عظيمــة .وال يُفــرض
فيهــا احلظــر علــى بعــض وســائل التواصــل االجتماعــي ،أهمهــا
يوتيــوب وتليغــرام .وال يُحظــر اســتخدام الشــبكات اخلاصــة
االفتراضيــة .ومقارنــة بأوقــات احلــرب البــاردة ،عندمــا كان
الغــرب يســتخدم برامــج املذيــاع باللغــة الروســية عبــر Radio
 ،Free Europeو ،Radio Libertyو ،BBCو،Deutsche Welle
فــإن الفــرص اليــوم أكبــر بكثيــر للوصــول إىل اجلمهــور الروســي،
وتقديــم حقائــق عــن احلــرب والتحقــق ممــا تدعيــه حملــة الدعايــة
الروســية .وكســب حرب املعلومات داخل روســيا سيســاعد على
كســبها علــى جبهــات أخــرى — ومنــع نظــام بوتيــن مــن شــن أي
غــزوات أخــرى مســتقبال.
سيرغيه غورييف أستاذ علم االقتصاد يف كلية العلوم
السياسية يف باريس ،ورئيس االقتصاديين السابق يف البنك
األوروبي لإلنشاء والتعمير.
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كانت

ميليسا ديل حتتاج إىل استراحة من
البحث األرشيفي يف كوسكو ببيرو.
لذلك ،استقلت حافلة لزيارة املنطقة
اجلبلية النائية التي كانت تقوم بدراستها وقضت بضعة
أسابيع يف التحدث إىل أحفاد من عملوا يف مناجم الفضة إبان
احلكم اإلسباين .كانوا يرتدون زي الكيتشوا التقليدي ويعيشون
يف مساكن خشبية ذات أرضيات ترابية وبال نوافذ.
وتذكرت ديل قولها «كنت أسأل الناس« ،هل هذه األماكن
املوجودة هنا خمتلفة عن تلك املوجودة هناك؟» ،مشيرة
إىل بعض القرى على بعد أميال قليلة« .فكانوا يقولون،
«هناك طريق واحدة يف األماكن املوجودة هناك» .لذلك
فإنهم يستطيعون نقل الذرة إىل السوق عندما يزرعونها .وإذا
حاولت أن أنقل الذرة إىل السوق ،فسوف تتلف يف الطريق
لعدم وجود طرق معبدة».
وقد أكدت تلك احلوارات ما تناولته ديل يف أطروحتها وهو
أن نظام العمل القسري يف احلقبة االستعمارية ،واملعروف
باسم «ميتا» ،قد ترك بصمة على السكان األصليين ال يزال
من املمكن الشعور بها بعد قرنين من الزمان .وعند زيارة
ديل ،مل يكن يف منطقة «ميتا» سوى عدد قليل من الطرق
املعبدة ،وغالبا ما كان سكانها أفقر ،واحتمال عملهم يف
زراعة الكفاف أكبر ،مقارنة بأولئك الذين كانوا يعيشون
خارج حدودها.
وقد نُشر بحث ديل يف جملة إيكونوميتريكا ،وهي دورية
علمية مرموقة ،يف عام  ،2010عندما كانت ال تزال طالبة
دراسات عليا يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .وواحدة
من أكثر مقاالتها التي يتم االستشهاد بها«The Persistent ،
» ،Effects of Peru’s Mining Mitaال تزال تُدرس يف دورات
االقتصاد اجلامعية يف جامعتها ،جامعة هارفارد ،كما كان
لها تأثير واضح يف القرار الذي اتخذته اجلمعية االقتصادية
األمريكية يف عام  2020بمنحها وسام جون بيتس كالرك،
الذي يُمنح كل عام القتصادي بارز حتت سن األربعين.

أسرار النجاح

لطاملا تساءل العلماء عن سبب ازدهار بعض األماكن،
وعدم ازدهار أماكن أخرى .وكيف ترتقي اجملتمعات يف
سلم التنمية لتحقيق مزيد من االزدهار؟ وما هي اخللطة
السرية للنجاح االقتصادي؟ وملاذا يكون نصيب الفرد من
إجمايل الناجت احمللي يف كوريا اجلنوبية أعلى بكثير مقارنة
بكمبوديا ،التي كانت تتمتع بمستوى معيشي مماثل يف عام
1960؟
وقد ساهمت أسئلة من هذا القبيل يف صدور كتب شبه
ملحمية ذات تأثير واسع النطاق عبر القرون والقارات،
مثل كتاب » ،«Guns, Germs, and Steelمن تأليف جاريد
دياموند ،والذي يبحث يف العوامل البيئية ،وكتاب «Why
» ،Nations Failمن تأليف دارون أسيموغلو وجيمس
روبنسون ،والذي يركز على دور املؤسسات.

وقد جذبت هذه األسئلة اهتمام ديل ،لكنها أرادت اتباع
مسار خمتلف .فقد أجرت فحصا دقيقا للموضوع ،ومل تبحث
يف تباين ثروات القارات والبلدان بل يف تباين ثروات املدن
والقرى املتجاورة.
وتقول ديل يف مقابلة مع جملة التمويل والتنمية «حتى
تستطيع يف الواقع دراسة األمور بدقة ،من املفيد أن يكون
لديك وجهة نظر حملية .وبالتركيز على املستوى اجلزئي،
يمكنك احلصول على مزيد من التفاصيل عما يحدث».
وكانت إحدى مساهمات ديل الكبيرة يف األدبيات
املتعلقة باقتصاديات التنمية — وميزة املنهج اجلزئي
الذي اتبعته — هي حتديد ما تسميه قنوات املثابرة .ويف
حالة نظام «ميتا» ،كان عدم توافر البنية التحتية يف منطقة
مستجمعات املياه هو القناة التي استخدم من خاللها
املستعمرون اإلسبان العمل القسري.
وخارج نظام «ميتا» ،استخدم أصحاب املزارع الكبيرة
نفوذهم السياسي يف بناء الطرق لنقل منتجاتهم إىل السوق.
أما يف نظام «ميتا» ،كان هناك عدد أقل من املزارع الكبيرة،
ألن اإلدارة االستعمارية اإلسبانية مل ترغب يف التنافس على
العمالة ،وبالتايل تم بناء عدد أقل من الطرق.
ومن أهم املساهمات األخرى قيام ديل بتنقيح إحدى
أدوات االقتصاد القياسي ،تُعرف باسم انقطاع االنحدار.
وعند التطبيق التقليدي لهذا النموذج ،يتم استخدامه لدراسة
آثار خدمة اجتماعية ما ،مثل برنامج التأمين الصحي
األمريكي» ، «Medicareعلى من يحصلون عليها .ويحدث
االنقطاع عندما يبلغ األشخاص سن اخلامسة والستين .فقبل
هذه السن ،ال يكون الشخص مؤهال للحصول على اخلدمة،
ويصبح مؤهال عند بلوغه سن اخلامسة والستين .ويستخدم
العلماء هذا االنقطاع يف املقارنة بين من هم فوق سن
اخلامسة والستين بقليل ومن هم حتتها بقليل الستخالص
النتائج عن تأثير برنامج ».«Medicare
وخطت ديل بهذا املنهج خطوة إىل األمام ،من خالل
تطبيقه على املناطق اجلغرافية ،مثل القرى املوجودة على
جانبي حدود منطقة «ميتا» .ويشتمل هذا املنهج على
متغيرات أكثر بكثير وحسابات أكثر تعقيدا .ويقول زمالؤها
إنه رغم أن ديل مل تكن أول من استخدم حتليل االنحدار
اجلغرايف ،فقد قامت بتنقيحه وساهمت يف تعميم استخدامه
بين االقتصاديين األكاديميين.
ويقول بابلو كيروبين ،وهو أستاذ مشارك السياسة
واالقتصاد بجامعة نيويورك« :تهدف الدراسة البحثية التي
أعدتها ديل عن نظام «ميتا» إىل تعريف العديد من األشخاص
بتصميم انقطاع االنحدار اجلغرايف ،وهو ما أتاح بعد ذلك
ألشخاص آخرين كتابة العديد من الدراسات البحثية».
وبالنسبة لدراسة نظام «ميتا» ،علَّمت ديل نفسها كيفية
استخدام برنامج إعداد خرائط نظم املعلومات اجلغرافية
لتحديد مواقع القرى التي درستها بدقة بالنسبة لبعضها
البعض وبالنسبة حلدود منطقة «ميتا» .وانتهى بها األمر إىل
تدريس دورات تدريبية عن استخدام البرنامج.
يونيو  | ٢٠٢٢التمويل والتنمية
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إن إتقان نظم املعلومات اجلغرافية هو مثال على ما
يسميه املعجبون بديل دقتها ومثابرتها .ويمكن رؤية تلك
الصفات أيضا يف عملها الدؤوب يف جمال البحث األرشيفي
وإجادتها للكتابة عن جمموعة كبيرة من املوضوعات ،من
املستعمرات اإلسبانية إىل عمليات عصابات اخملدرات يف
املكسيك احلديثة.
ويقول أسيموغلو ،األستاذ يف معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا وأحد مستشاري أطروحة ديل للدكتوراه« :من
السمات التي تالحظها على ميليسا هي أنها ال تتهاون مطلقا
يف أداء عملها بالدقة الالزمة».

الرحلة من إنيد إىل عامل االقتصاد

نشأت ديل يف مدينة إنيد ،بوالية أوكالهوما ،وهي مدينة يبلغ
عدد سكانها حوايل  50ألف نسمة ،وتقع على حافة السهول
الكبرى املعروفة باسم «مدينة قمح امللكة» (Queen Wheat
) Cityملا لديها من سعة هائلة لتخزين احلبوب .وعملت
والدتها بالتدريس يف مرحلة ما قبل املدرسة ،وعمل والدها
مقاوال مدنيا يف متجر لقطع غيار السيارات يف إحدى القواعد
اجلوية.
ويف جامعة هارفارد ،شاركت يف مسابقات العدو ملسافات
طويلة ،وتخصصت يف االقتصاد ،واعتقدت يف البداية أنها
يمكن أن تلتحق بكلية احلقوق .ثم درست اللغة اإلسبانية
وأمضت أحد فصول الصيف كمتدربة يف إحدى املؤسسات
النسائية للتمويل األصغر يف بيرو .وكانت هذه هي أول رحلة
لها خارج الواليات املتحدة.
وتقول« :لقد كان األمر مدهشا للغاية من حيث القدرة على
رؤية هذا النوع من االقتصادات النامية بنفسي واحلصول على
فرصة للتحدث مع الناس هناك والتعرف على وجهات نظرهم».
ومل تقرر مواصلة السعي للحصول على درجة الدكتوراه
يف االقتصاد حتى سنة تخرجها ،وذلك عندما قرأت دراسات
بحثية منها «The Colonial Origins of Comparative
» ،Developmentالتي شارك يف كتابتها أسيموغلو ،وسيمون
جونسون ،وروبنسون .وتشير هذه الدراسة إىل أن األنظمة
االستعمارية «االستخراجية» التي استغلت يف األساس املوارد
الطبيعية تركت إرثا من التخلف عبر العامل احلديث.
وتقول ديل« :جعلني ذلك أفكر يف نظام «ميتا» بل أفكر
جيدا ،كما تعلمون ،فهذا هو املثال النموذجي على املؤسسات
االستخراجية».
وأصبح نظام «ميتا» هو موضوع أطروحة تخرجها،
وواصلت العمل عليه أثناء حصولها على زمالة ملدة عامين
من جامعة أكسفورد .وعند التحاقها بمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،كانت قد أتمت فصل صيف آخر يف عملها البحثي
يف بيرو وأعدت األساس ألطروحة الدكتوراه.
وقادها عملها على حمركات التنمية االقتصادية إىل
مواصلة اهتمامها طويل األمد باملسارات املتباعدة يف آسيا
وأمريكا الالتينية .وقادتها القراءة عن االقتصادات اآلسيوية
إىل التفكير يف التباعد بين اقتصادات شمال شرق آسيا مثل
كوريا اجلنوبية ومقاطعة تايوان الصينية ،واقتصادات جنوب
شرق آسيا مثل إندونيسيا والفلبين.
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الئحة االتهام يف فييت نام

لقد أدركت أن فييت نام تقع عند تقاطع هاتين املنطقتين .ففي
كتاب «The Historical State, Local Collective Action,
» ،and Economic Development in Vietnamاستخدمت
ديل واملؤلفان املشاركان لها ،ناثان لين وكيروبين ،انقطاع
االنحدار اجلغرايف لدراسة اآلثار املستمرة لنموذجين إداريين:
والية داي فيت يف الشمال ،وهي والية مركزية قوية ذات
طابع صيني شكلت فيها القرية الوحدة اإلدارية األساسية،
ومنطقة اخلمير سابقا يف اجلنوب ،وهي نموذج للعالقة بين
احلامي والتابع ،حيث يفرض أصحاب األراضي اجلزية على
الفالحين ويقدمون لهم احلماية يف املقابل.
وتوصلت ديل واملؤلفان املشاركان لها إىل أن استهالك
األسر ،بعد عدة قرون ،يف أراضي داي فيت سابقا كان أكبر
بنحو الثلث مقارنة بما كان عليه يف منطقة اخلمير سابقا.
كذلك كان احتمال مشاركة مواطني قرى داي فيت سابقا
يف املؤسسات املدنية احمللية أكبر بمقدار الضِعْف ،وكانوا
أفضل تعليما وأكثر استفادة من الرعاية الصحية.
ومن خالل بحثهما حول مستويات املعيشة املعاصرة
يف فييت نام ،عثرت ديل وكيروبين مصادفة على جمموعة
الفتة لالنتباه من الوثائق :نتائج املسوح التي أجرتها
سلطات الواليات املتحدة وفييت نام اجلنوبية على 18
ألف قرية صغيرة من عام  1969إىل عام  .1973وجمعت
هذه املسوح الشهرية وربع السنوية ردودا على  169سؤاال
حول السياسات احمللية واالقتصاد واألمن .وكانت بمثابة
منجم ذهب للمعلومات املتعلقة باملواقف ومستويات
املعيشة.
واستخدم األشخاص الذين أجروا الدراسة خوارزمية
لتجميع الردود وتوليد درجة أمان لكل قرية .وكانت القرى
ذات درجات األمان األقل أكثر عرضة للقصف بكثير ،على
أساس النظرية القائلة بأن القوة النارية القاهرة ستُضعف
قوات املتمردين ،وتعطل عملياتهم ،وحتطم معنوياتهم.
وقد تراوحت الدرجات باستمرار بين  1و ،5ولكن نظرا
ألن قوة املعاجلة احلاسوبية يف ذلك الوقت كانت حمدودة،
فقد تم تقريبها إىل أقرب عدد صحيح .وكان هذا يعني أن
القريتين اللتين تكون نتيجتاهما متشابهتين للغاية — أي
 2,49و 2,51مثال — ستكون درجتاهما خمتلفتين ،مما
يؤدي إىل االنقطاع عند اخلط الفاصل.
وتتذكر ديل قائلة «عندما بدأت أتعمق يف البيانات،
أدركت أن ذلك االنقطاع كان انقطاع االنحدار».
وقبل أن تتمكن ديل وكيروبين من املضي قدما ،كانا
بحاجة إىل درجات األمان غير املقرَّبة ،والتي مل تعد
موجودة .لكن كان هناك حل بديل مؤقت ،وهو أنه إذا
تمكنا من العثور على ما يسمى بمصفوفات االحتمال
الشرطي املستخدمة يف حساب الدرجات غير املقرَّبة،
يمكنهما إعادة إجراء العمليات احلسابية وإعادة إنشاء
البيانات األولية.

شخصيات اقتصادية

لذلك ،قاما بغربلة آالف الصناديق من الوثائق يف
األرشيف الوطني األمريكي يف كوليدج بارك ،بميريالند،
بحثا عن املصفوفات ،ولكنهما خرجا خاليا الوفاض .كذلك
ثبت عدم جدوى البحث يف أرشيف حرب فييت نام املتاح
على شبكة اإلنترنت يف جامعة تكساس التقنية.
وقررت ديل السفر من كامبريدج ،بماساتشوستس ،إىل
واشنطن العاصمة للبحث يف أرشيف مركز التاريخ العسكري
للجيش األمريكي يف فورت ماكنير .ويف البداية مل تعثر
على شيء .ثم قال مؤرخ يعمل بالقرب منها إنه رأى بعض
الصناديق يف القبو .وبعد أن قامت ديل بفحصها ،خرجت من
املركز وأرسلت لكيروبين رسالة نصية من كلمتين« :عثرت
عليها».
ويتذكر كيروبين «ربما كنت سأستسلم قبل ذلك بكثير،
لكنها كانت ملتزمة للغاية حتى أنها أكملت بحثها عن
مصفوفات االحتمال الشرطي إىل أن وصلت إليها».
وبعد إعادة تكوين الدرجات األولية واستخدام انقطاع
االنحدار ،خلصت ديل وكيروبين إىل أن استراتيجية الواليات
املتحدة املتمثلة يف استخدام القوة القاهرة قد أتت بنتائج
عكسية :فقد أدى القصف إىل زيادة ،وليس انخفاض،
احتماالت دعم القرويين للتمرد الشيوعي ،كما أضعف
األنشطة املدنية غير الشيوعية.
وهناك أجزاء من دراستهما البحثية تشبه الئحة اتهام
لالستراتيجية العسكرية األمريكية يف فييت نام ،مسترشدة
يف األساس بآراء عباقرة جامعات القمة يف الواليات
املتحدة (آيفي ليغ) يف عهد الرئيسين جون كينيدي وليندون
جونسون .وكان من بينهم ماكجورج بندي ،املتخصص يف
العلوم السياسية بجامعة هارفارد ،ووالت روستو ،مؤلف
كتاب » ،«The Stages of Economic Growthوهو عمل
مؤثر طالب بتحديد الشروط التي يتعين على البلدان تلبيتها
لالرتقاء يف سلم التنمية.
وانتقدت ديل مستشارين مثل بندي وروستو القتراحهم
نظريات براقة مل تكن مبنية على البيانات ،وقالت إنهم أعطوا
العلوم االجتماعية سمعة سيئة« .وواقع األمر أن إخفاقاتهم
توضح أهمية دراسة قضايا السياسات ،وهي غاية يف
التعقيد ،من وجهات نظر خمتلفة وإخضاعها الختبارات
حقيقية بناء على البيانات املتاحة».
ويقول أسيموغلو إن ديل جنحت يف سد الفجوة بين
النظرية والعمل التجريبي« .إنها نموذج مثايل لألسلوب
الرائع يف اجلمع بين الدقة األكاديمية والقدرة على البحث
عن القضايا املباشرة املتعلقة بالبشرية».
ويقول بنجامين أولكن ،أحد مستشاري أطروحة ديل ،إن
عملها املتعلق بفييت نام يوضح مدى «استعدادها للقيام
باستثمارات كبيرة للغاية حتقق هذه املكاسب على املدى
الطويل».
ويف اآلونة األخيرة ،كانت ديل تبحث يف كيفية تأثير
اإلدارة االستعمارية اليابانية يف مقاطعة تايوان الصينية
على تنمية اجلزيرة .ويف سياق بحثها ،وجدت كنزا دفينا من

أرى أن العَدْو ملسافات طويلة يعزز
الدروس القيمة التي تعطيها احلياة
عن املثابرة.
سجالت الشركات اليابانية يف أوائل القرن العشرين .وكان من
الصعب رقمنتها ألنها استخدمت آالف احلروف التي مل تعد
تستخدم وكانت ذات نسق غير معتاد.
لذلك ،تمكنت ،باستخدام مهارات البرجمة التي تعلمتها
بنفسها ،من تطوير حزمة برامج تسمى «حملل النسق» (Layout
) Parserتعتمد على برجميات مفتوحة املصدر تسمح للعلماء
بإجراء مسح ضوئي للمستندات ذات النسق غير املعتاد .وتعمل
أيضا على بديل لبرنامج التعرف الضوئي على احلروف املتوفر
يف األسواق والذي سيكون أبسط وأدق وأكثر مالءمة لقراءة
املستندات التي يستخدمها املؤرخون بأنواعها اخملتلفة.
وقالت ديل «إنه يفتح الباب أمام معلومات ثرية للغاية،
وقد شعرت أن اجلائحة كانت فرصة مناسبة للعمل على هذا
املشروع أيضا ،ألن األرشيف مغلق».
وكان كيروبين أقل حتفظا يف حديثه ،حيث أشار إىل أنه بعد
مرور عام على بدء العمل يف املشروع ،كانت ديل تُدرِّس دورة
تدريبية عن أساليب التعلم العميق لتنظيم ودمج البيانات.
ويقول «إن التقدم الكبير يف األساليب التي تعمل على
تطويرها يفتح اجملال للعمل على العديد من املشروعات
األخرى من جانب املؤرخين االقتصاديين واالقتصاديين
واملتخصصين يف العلوم السياسية وغيرهم ،وسيصبح ذلك
غاية يف األهمية».

دروس احلياة

يرى كيروبين وآخرون أن هناك ارتباطا بين مثابرة ديل يف
البحث وجتربتها كعداءة مسافات طويلة .ويتذكر كيروبين
أنه شاهد ديل يف جمموعة نقاش لطالب الدراسات العليا يف
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا واعتقد أنها بدت متعبة.
واتضح بعد ذلك أنها كانت يف خضم تدريبات االستعداد
لأللترا ماراثون.
لقد توقفت ديل عن سباقات األلترا ماراثون يف الوقت
احلايل .وهي متزوجة من أوستن هوانغ ،الذي يعمل يف
شركة » ،«Fidelity Investmentsولديهما ثالثة أبناء تتراوح
أعمارهم بين أربعة شهور وأربع سنوات.
وتقول «إنني أستمتع بالعدو الترفيهي ،ولكنني أواجه
حاليا التحدي املتمثل يف أن عربة األطفال ذات املقعدين لن
تتسع جلميع أبنائي».
«آمل أن أتمكن من العودة إىل سباقات األلترا ماراثون
حين يصبح أكبر أبنائي كبيرا بما يكفي للمشاركة على
دراجة .وأرى أن العدو ملسافات طويلة يعزز الدروس القيمة
التي تعطيها احلياة عن املثابرة».
كريس ويليش هو كاتب وحمرر مستقل.
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الصورةGETTY IMAGES / SPENCER PLATT :

الصاعد هو إحدى السمات التي
تميز «احللم األمريكي» — ويعني
هذا إمكانية حصول كل األطفال
على فرصة للنجاح االقتصادي،
بصرف النظر عن خلفياتهم.
ومن املؤسف أن فرص األطفال
يف حتقيق دخل أعلى مما كان
يحققه آباؤهم شهدت تراجعا يف العقود األخيرة.
ففي حين أن  %90من األطفال الذين وُلدوا يف عام
 1940حصلوا عند بلوغهم سن العمل على دخول
أعلى مما كان يحققه آباؤهم ،جند أن النصف فقط
من شباب العصر احلايل هو الذي يحقق دخال
أعلى مما كان يحققه آباؤهم يف هذه السن .وتركز
جمموعتنا البحثية على فهم أي السياسات يمكنها
املساعدة يف زيادة الفرص االقتصادية — سواء
يف الواليات املتحدة أو يف غيرها من البلدان.
والدرس الرئيسي املستخلص من عملنا حتى
اآلن هو أهمية توجيه تدخالت السياسات ملرحلة
الطفولة ،وهي مرحلة مهمة لسببين :األول أن
البيئة التي ينشأ فيها األطفال تتدخل بعمق يف
تشكيل ما يؤولون إليه يف مرحلة البلوغ؛ والثاين،
أن السياسات التي تؤدي مباشرة إىل زيادة
االستثمار يف األطفال — ال سيما األطفال ذوي
الدخل املنخفض -غالبا ما تكون هي الوسيلة
الفعالة من حيث التكلفة للحد من عدم املساواة
بين األجيال.
وينطلق حتليلنا من املواد املرجعية املدرجة
يف «أطلس الفرص» ،وهو عبارة عن جمموعة
بيانات تفاعلية قمنا بإعدادها ونستخدم فيها
سجالت التعداد والضرائب لقياس احلِراك الصاعد
لكل حي يف الواليات املتحدة .وباستخدام
«أطلس الفرص» نستطيع أن نرى أن األطفال
ذوي الدخل املنخفض يف بعض األحياء السكنية
يتمتعون بدرجة عالية من احلراك الصاعد ،يف
حين أن األطفال ذوي اخللفيات املماثلة يف
أحياء أخرى يغلب عليهم البقاء رهينة الفقر
عبر األجيال .فعلى سبيل املثال ،يوضح الرسم
البياين  1النطاق الواسع ملتوسط دخول البالغين
ممن كانوا أطفاال ذوي دخل منخفض يف خمتلف
أنحاء مدينة نيويورك .ويوضح الرسم البياين 2
أن الدخل يف مرحلة بلوغ األطفال ذوي الدخل
املنخفض يف حي براونزفيل ،بروكلين ،كان
يعتمد كثيرا على اجلانب الذي نشأوا فيه يف
شارع دومون ).(Dumont Avenue

وللتوصل إىل فهم أفضل لكيفية تشكيل األحياء
السكنية للنتائج التي يحققها األطفال الحقا ،قمنا
بدراسة مسارات حياة عدد يتجاوز  5ماليين طفل
ممن انتقلت أُسَرهم إىل أماكن أخرى عندما كانوا
يف مرحلة النشأة .وكان استنتاجنا الرئيسي هو
أن األطفال الذين انتقلوا إىل أحياء سكنية تتسم
بحراك صاعد أكبر — أي تتميز بمدارس أعلى
جودة ،على سبيل املثال — غالبا ما حققوا نتائج
أفضل عندما أصبحوا بالغين .وبعبارة أخرى ،إن
لألحياء السكنية آثارا سببية كبيرة على نتائج
الطفل بعد أن يصبح بالغا.
ويوضح الرسم البياين  3الدخل املقدَّر ألطفال
افتراضيين ينتقلون من «مساكن فان دايك»،
) (Van Dyke Housesالواقعة شمال شارع
دومون يف براونزفيل إىل «مساكن نيمايا » �(Ne
) hemiah Housesالقريبة منها يف منطقة أُعيد
بناؤها جنوب دومون مباشرة .ونتنبأ بأن يبلغ
دخل األطفال الذين ينتقلون يف الثانية من عمرهم
حوايل  25ألف دوالر سنويا عندما يصبحون
بالغين ،وذلك مقارنة بدخل متوسط قدره 17
ألف دوالر سنويا يف حالة بقائهم يف «مساكن
فان دايك» .وينخفض هذا الدخل كلما ارتفع عمر
األطفال عند االنتقال .فكل عام إضايف يمضيه
األطفال يف حي يتيح فرصا أفضل من شأنه أن
يحقق لهم أحواال معيشية أفضل يف مرحلة الحقة
من حياتهم.
ومن اجلدير بالذكر أن التحسينات يف البيئة
لها أهميتها يف مرحلة املراهقة وما بعدها؛
فاالنتقال إىل حي أفضل يف سن  15عاما بدال
من  20عاما يظل مؤثرا إىل حد كبير .وال تتوقف
اآلثار امللحوظة على الدخل نتيجة االنتقال إىل
حي ذي فرص أفضل إال بعد جتاوز سن  23عاما.
وقد لوحظت أنماط مماثلة باستخدام أدلة جتريبية
شملت أسرا تم اختيارها عشوائيا لالنتقال من
أحياء شديدة الفقر إىل أحياء أقل فقرا .وخالصة
الدراسة أن األحياء التي يسكنها الفرد يف الطفولة
تشكِّل نتائجه االقتصادية يف البلوغ.
أما اجلانب الرئيسي الثاين يف حتليلنا فيتمثل
يف حتديد أنواع السياسات التي حتقق أكبر حتسن
يف الفرص االقتصادية والرخاء االجتماعي.
وملعرفة اإلجابة ،أجرينا دراسة على  133سياسة
نُفِّذت على مدار اخلمسين عاما املاضية ،وقارنّا
كال منها باستخدام مقياس موحد يُسمى «القيمة

فرد يف الطفولة تشكِّل
ألحياء التي يسكنها ال
ا
القتصادية يف البلوغ
نتائجه ا
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﻟﻔﺎرق ﰲ اﻟﺪﺧﻞ

ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ واﺳﻊ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ ﺳﻜﺎن ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﰲ ﺳﻦ  ٣٥اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن
آﺑﺎؤﻫﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن  ٢٧أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ.
< ٦٠أﻟﻒ
دوﻻر

 ٣٤أﻟﻒ
دوﻻر

> ١٠آﻻف
دوﻻر
اﳌﺼﺪر.Opportunity Atlas :

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪﺧﻞ

إن ﻣﻘــﺪار اﻟﺪﺧــﻞ اﻟــﺬي ﺣﻘﻘــﻪ اﻷﻃﻔــﺎل ﻣــﻦ ذوي اﻟﺪﺧــﻞ اﳌﻨﺨﻔــﺾ ،ﰲ ﺣــﻲ ﻣــﻦ أﺣﻴــﺎء
ﻧﻴﻮﻳــﻮرك ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ أﺻﺒﺤــﻮا ﺑﺎﻟﻐﻴــﻦ ،ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻄﺮ اﻟــﺬي ﻧﺸــﺄوا ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ
ﻃﺮﻳﻖ دوﻣﻮن.
< ٤٥أﻟﻒ
دوﻻر

 ٢٤أﻟﻒ
دوﻻر

> ١٠آﻻف
دوﻻر

دﺧﻞ اﻷﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ذوي اﻟﺒﺸﺮة
اﻟﺴﻮداء ﻣﻦ آﺑﺎء ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ اﻟﺪﺧﻞ
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ﻃﺮﻳ

ﻖ دوﻣﻮن

احلدية لألموال العامة» ) .(MVPFوالقيمة احلدية لألموال
العامة يف ظل أي سياسة هي نسبة املنافع التي توفرها
للمستفيدين منها إىل تكلفتها الصافية على احلكومة — بما
يف ذلك اآلثار طويلة األجل على امليزانية ،مثل انخفاض
اإلنفاق االجتماعي أو زيادة اإليرادات الضريبية .ويتيح لنا
هذا املقياس أن نقارن فعالية أنواع خمتلفة من السياسات
 كالتأمين االجتماعي ،والضرائب ،والتحويالت النقدية،والتعليم ،والتدريب على رأس العمل ،والتحويالت العينية
— من أجل حتديد نوع السياسات الذي حقق أكبر األثر على
الرخاء االجتماعي مقابل كل دوالر من اإلنفاق احلكومي
الصايف.
ويوضح الرسم البياين  4نتيجتنا األساسية .ففيه نقسِّم
اجملموعة املكونة من  133سياسة إىل  12فئة من البرامج،
ونحدد بيانيا لكل فئة متوسط القيمة احلدية لألموال العامة
مقابل متوسط أعمار املستفيدين من السياسات .وتبين النقاط
الثالث يف يسار اجلزء العلوي أن االستثمارات املوجهة إىل
األطفال حققت أعلى القيم احلدية لألموال العامة من املنظور
التاريخي .وتضمنت هذه السياسات التأمين الصحي املوسع
لألطفال ،واالستثمارات يف التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة
والتعليم من رياض األطفال وحتى الصف  ،12والسياسات
التي تستهدف زيادة االلتحاق بالتعليم العايل.
ويتشابه النمط املوضح يف الرسم البياين  4تشابها
الفتا للنظر مع النمط املوضح يف الرسم البياين  .3ففي كلتا
احلالتين ،جند أن حتسين األوضاع خالل مرحلة الطفولة
يعود بمردود كبير .فكل عام من التفاعل مع حي سكني يتسم
بدرجة أكبر من احلراك الصاعد يؤدي إىل تعزيز هذا احلراك.
وعلى املنوال نفسه ،فاالستثمارات العامة التي تستهدف
األطفال الصغار يف مرحلة ما قبل املدرسة ليست وحدها ما
يحقق مردودا عاليا ،بل إن البرامج التي تهدف إىل مساعدة
األطفال األكبر سنا ،وامللتحقين باملدارس الثانوية ،ومن هم
يف سن التعليم العايل ،غالبا ما تدر على دافعي الضريبة
منافع كبيرة أيضا.
ويف العديد من احلاالت ،جند أن هذه السياسات تغطي
تكاليفها يف نهاية املطاف ،وذلك من خالل توفير األموال
على دافعي الضرائب يف األجل الطويل .ونحدد لهذه السياسات
قيمة حدية لألموال العامة تساوي «ال نهاية» ،كما يتضح
من املتوسطات الفئوية الثالثة املوضحة يف اجلزء العلوي
من الرسم البياين .4فعلى سبيل املثال ،حققت السياسات
التي توسعت يف تغطية التأمين الصحي لألطفال متوسطا
قدره  1,80دوالر أمريكي لكل دوالر أمريكي واحد مما أُنفِق
مقدما .ويوضح املنظور التاريخي أن دافعي الضرائب حققوا
منافع من سياسات أخرى عديدة تتوسع يف إتاحة الفرص
االقتصادية عبر األجيال.
وباإلضافة إىل حتليل السياسات التاريخية ،تعمل
جمموعتنا البحثية على استخدام البيانات الضخمة للمساعدة
يف تصميم اجليل القادم من السياسات على نحو يحقق حتسنا
يف احلراك االقتصادي .وأحد الدوافع األساسية لذلك هو ما
كشف عنه «أطلس الفرص» من تباين جغرايف صارخ يف
هذا احلراك .فاالختالفات احلادة بين النتائج تبعا الختالف
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اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ

أماكن نشأة األطفال تثير تساؤال عن سبب عدم انتقال املزيد
من األسر التي تعول أطفاال إىل أحياء على درجة أعلى من
احلراك الصاعد .ومن املثير للدهشة أننا وجدنا أنه حتى األسر
ذات الدخل املنخفض التي حتصل على دعم لتكلفة اإليجار
من خالل «قسائم اختيار املسكن» تميل إىل التركُّز يف األحياء
األقل يف درجة حراكها الصاعد ،مما يشير إىل التأثير احملدود
لقسائم اإلسكان على احلد من ظاهرة الفصل يف أماكن السكن،
والتوسع يف إتاحة الفرص االقتصادية.
وللوقوف على األسباب ،صممنا برناجما يف عام 2018
واختبرناه يف منطقة سياتل احلضرية الكبرى ،بالتعاون
مع هيئة اإلسكان يف سياتل ومقاطعة كينغ كاونتي ،وهو
برنامج «إحداث االنتقاالت نحو الفرص» (Creating Moves
) .to Opportunity – CMTOوالختبار ما إذا كانت هناك
حواجز تمنع متلقي القسائم من االنتقال إىل أحياء تتيح
فرصا أفضل ،قدّمنا إىل جمموعة خمتارة عشوائيا من متلقي
القسائم جمموعة خدمات تضمّنت املساعدة يف البحث عن
سكن ،والتواصل مع مالك العقارات ،والدعم املايل .وتَبَيَّن
أن نسبة كبيرة بلغت  %53من جمموع األُسَر احلاصلة على
املساعدة انتقلت إىل أحياء تتيح فرصا أفضل ،يف حين أن
 %15فقط من األسر التي مل حتصل على هذه املساعدة عثرت
على أماكن للسكن يف أحياء تتسم بدرجة عالية من احلراك
الصاعد.
وتكشف هذه النتائج عن مدى القيود التي تفرضها
احلواجز (يف مقابل التفضيالت) على قدرة األسر ذات الدخل
املنخفض على تأمين السكن يف األحياء األكثر فرصا .ومن
خالل تقليل هذه احلواجز ،يمكن زيادة الفرص املتاحة
ألطفال األسر ذات الدخل املنخفض .وتشير تقديراتنا إىل أن
األطفال الذين ينتقلون عند الوالدة يف إطار برنامج CMTO
إىل حي يتيح مستوى مرتفعا من الفرص ويمكثون فيه حتى
سن البلوغ سيحققون مدى احلياة دخال يزيد بمقدار 200
ألف دوالر عما يمكنهم حتقيقه لو ظلوا من سكان حي أقل
إتاحة للفرص.
ويدعو هذا البحث إىل التفاؤل .فقد تكشف بياناته أن
الواليات املتحدة مقصِّرة يف إتاحة الفرص لألطفال على
َقدَم املساواة .غير أننا نوضح فيه أيضا أن االستثمارات التي
حققت منافع كبيرة لألطفال على مدار التاريخ تعود بمنافع
متزامنة أيضا على اجملتمع بشكل أعمّ ،وهو ما ينبغي أن
يزيد من حافز اجملتمع لتعزيز احلراك الصاعد لصالح
اجلميع .وهناك إمكانات هائلة لتنشيط احلراك عبر األجيال
يف الواليات املتحدة وغيرها من البلدان — عن طريق جدول
أعمال للسياسات قائم على البيانات يعمل على التوسع يف
االستثمارات املوجهة لألطفال ذوي الدخل املنخفض ويعزز
الفرص املتاحة لهم.
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ﺻﻔﺮ

>١-

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺳﺴﺔ .Opportunity Insights
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ» :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ إﱃ ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ .اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛ ∞ = اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ.

املرجع:
Chetty, Raj, and Nathaniel Hendren. 2022. “Replication Data for: The Impacts of
)Neighborhoods on Intergenerational Mobility: (I) Childhood Exposure Effects, and (II
County-Level Estimates.” Opportunity Insights, Harvard Dataverse, Cambridge, MA.
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كوفيد 19-والثقة بين

الشباب

سوء إدارة الصحة العامة والكوارث األخرى يؤدي إىل تآكل ثقة الشباب يف الساسة لسنوات
سيفات أكسوي وباري آيكنغرين وأوركون ساكا

يف
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الرسم التوضيحيISTOCK / SMARTBOY10:

غياب الثقة ،يعاين الساسة من أجل إقناع
الناس باتباع نصائحهم وتعليماتهم .فبدءا
من كوفيد 19-إىل تغير املناخ واآلن الغزو
الروسي ألوكرانيا ،تدعو احلكومات الناس
إىل تغيير سلوكهم وتقديم التضحيات ،أو تصدر لهم
تعليمات بذلك — ويف حالة احلرب تكون التضحيات
كبيرة .لكن يف بيئة تعج بنظريات املؤامرة ،أصبح بناء
الثقة واحلفاظ عليها أصعب بكثير .وقد أكدت استجابات
الناس للجائحة على أهمية الثقة ،بين الشباب حتديدا،

وقد تنطوي على دروس يف جماالت أخرى من احلياة
العامة.
وقد كان للحكومات والعلوم الطبية احلديثة أدوار مهمة
يف تخفيف اجلائحة .فقد قدم املوظفون العموميون واجلهات
احلكومية النصائح وأصدروا القواعد بشأن التباعد االجتماعي،
وارتداء الكمامات ،والتطعيم .وقام العلماء ،بصفتهم
مستشارين ،بإبالغ تلك القواعد والسياسات ،كما قاموا،
بصفتهم باحثين ،بتطوير لقاحات  mRNAواآلن العقاقير
الوقائية والعالجية التي تعد باحلد من انتشار املرض.

وتشير األبحاث احلديثة واملشاهدات العرضية إىل أنه
من أجل جناح هذه اجلهود ،يجب أن يثق أفراد اجلمهور
باملسؤولين احلكوميين والعلماء ،إىل جانب املؤسسات
املرتبطة بهم .ومن غير احملتمل أن يتبع الناس نصائح
احلكومة وتعليماتها إال إذا رأوا أن احلكومة جديرة بالثقة
— وأنها ستعتمد تدابير غير متحيزة ومستنيرة .وهناك
دراسة منشورة يف جملة النسيت الطبية البريطانية يف أوائل
 2022استعرضت معدل اإلصابة بكوفيد 19-يف 177
بلدا ،وتوصلت إىل أن ارتفاع مستويات الثقة يف احلكومة
واجملتمع «يرتبط ارتباطا كبيرا ودال إحصائيا بانخفاض
عدد اإلصابات خالل فترة الدراسة بأكملها» .وباملثل،
توصلت دراسات متعددة تقارن بين البلدان واألفراد إىل
أن الثقة يف العلم ترتبط ارتباطا موجبا بااللتزام بتدابير
مواجهة اجلائحة .وال شك يف أنه ما مل ير الناس أن العلماء
جديرون بالثقة ،فمن غير احملتمل أن يتبعوا نصائحهم
وتعليماتهم .وهناك مثال بارز على ذلك وهو أن املتشككين
يف اللقاح كثيرا ما يعربون عن شكوكهم يف دوافع العلماء
وكفاءتهم وصدقهم.
غير أن الثقة ليست أمرا مسلَّما به :فهي تتشكل تبعا
لألحداث .وتشير األبحاث احلديثة إىل أن التعرض لألوبئة
يعد من األحداث التي تؤثر بشكل بارز على ثقة األفراد يف
احلكومة والعلماء .فالثقة يف احلكومات والعلماء تتأثر سلبا
بالتعرض لألوبئة .ومع ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أن مستوى
الثقة الذي يعرب عنه ويظهره كل فرد ال يتأثر بنفس القدر.
وكما أشرنا يف سلسلة من الدراسات ،فإن األثر األكبر
للتعرض للوباء يقع على الثقة بين الشباب — وبشكل أكثر
حتديدا على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  18و25
عاما.

سنوات القابلية للتأثر

هناك قائمة طويلة من الدراسات توصلت إىل حدوث تغيرات
إدراكية وسلوكية حادة بين الشباب ،وأن هذه التغيرات
تستمر لسنوات بعد ذلك .وهناك دراسة كالسيكية بدأها يف
ثالثينات القرن املاضي عامل االجتماع ،ثيودور نيوكومب،
عن الطالب يف كلية بنينجتون توصلت إىل أن املعتقدات
االجتماعية والسياسية التي اعتنقها الطالب موضوع الدراسة
يف سنوات دراستهم اجلامعية استمرت لفترة طويلة بعد ذلك،
وأصبحت جزءا من الهوية األيديولوجية الدائمة لألفراد .وقد
أوضح عامل النفس ،جون كروسنيك ،وعامل االجتماع ،دوان
ألوين ،أن املواقف واالنتماءات السياسية املكتسبة يف سن
 18إىل  25عاما تستمر غالبا بشكل دائم لسنوات عديدة.
كذلك توصل اخلبيران االقتصاديان باوال جوليانو وأنطونيو
سبيلمبيرغو إىل أن التعرض لركود اقتصادي بين سن 18

و 25كان له تأثير كبير ودائم على املعتقدات املتعلقة
باالقتصاد .وكل هذا دفع الباحثين إىل اإلشارة للمرحلة
العمرية التي تتراوح بين  18و 25عاما من دورة احلياة على
أنها «سنوات القابلية للتأثر».
وقد تم تبرير األهمية البارزة لسنوات القابلية للتأثر
بطرق خمتلفة .فبعض العلماء يستندون إىل مفهوم «املواجهة
اجلديدة» الذي وصفه يف أوائل القرن العشرين الفيلسوف
كارل مانهايم ،إذ أشار إىل أن وجهات النظر تتشكل على
نحو دائم عندما يتعرض األفراد يف مرحلة املراهقة
املتأخرة ،عند مغادرة منزل األسرة ألول مرة ،ألفكار أو
أحداث جديدة .ويستشهد آخرون بما ورد يف دراسة عامل

الثقة ليست أمرا مسلَّما به :فهي تتشكل
تبعا لألحداث
النفس ،إريك إريكسون ،التي تشير إىل أن األفراد يف مرحلة
املراهقة املتأخرة والشباب يكونون منفتحين على مؤثرات
جديدة ألن هذا هو العمر الذي يشكلون فيه إحساسهم بالذات
والهوية .ويربط علماء اإلدراك استمرار املواقف التي يتم
اعتناقها يف سنوات القابلية للتأثر بزيادة القدرة اإلدراكية
بدءا من مرحلة املراهقة املتأخرة .ويشير آخرون إىل دراسة
يف طب األعصاب تفيد بأن التغيرات الكيميائية العصبية
والتشريحية التي حتدث يف الدماغ بين مرحلتي املراهقة
والبلوغ مرتبطة بتشكيل املواقف الدائمة .لكن مهما كانت
مبررات أهمية سنوات القابلية للتأثر ،فإن أهميتها واضحة.

األوبئة والثقة يف الساسة

تقدم دراستنا أول دليل واسع النطاق على آثار األوبئة على
ثقة من هم يف سنوات القابلية للتأثر يف الساسة .ونستخدم
بيانات الثقة والطمأنينة يف احلكومات واالنتخابات والقادة
الوطنيين املستخلصة من استطالعات الرأي التي أجرتها
مؤسسة غالوب العاملية سنويا يف  140بلدا بين عامي
 2006و ،2018إىل جانب البيانات املتعلقة بمعدل حدوث
األوبئة منذ عام  ،1970وفقا للتصنيف الوارد يف قاعدة
بيانات الكوارث الدولية التي حتتفظ بها منظمة EM-DAT
غير احلكومية .ونظرا ألن فترة العينة تنتهي يف ،2018
فهذا يعني أنها سابقة على أزمة كوفيد .لكن هناك عددا من
االختبارات تدعم ثبات نتائجنا إزاء العوامل اخلارجية.
ويوضح بحثنا أن التعرض لألوبئة ،وحتديدا خالل
سنوات القابلية للتأثر ،يؤثر بشكل دائم على الثقة يف
احلكومة واالنتخابات والقادة .ويوضح البحث ذلك من
خالل السؤال عما إذا كانت جمموعات األفراد املعرضين
لوباء ما خالل سنوات القابلية للتأثر تُظهر تراجع مستوى
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ثقتهم يف الساسة بدرجة أكبر مقارنة باجملموعات األخرى
التي شملها املسح يف نفس البلد ونفس السنة ،مع حتييد أثر
جمموعة متنوعة من اخلصائص االجتماعية واالقتصادية
والشخصية األخرى.
إن تأثير التعرض للوباء كبير :فالشخص املعرض بشدة
مقارنة بشخص غير
لوباء ما طوال سنوات القابلية للتأثر،
ً
معرض ملثل هذا الوباء ،يكون احتمال ثقته يف احلكومة
أقل بمقدار  5,1نقطة مئوية ،واحتمال ثقته يف نزاهة
االنتخابات أقل بمقدار  7,2نقطة مئوية ،واحتمال قبوله
ألداء القائد الوطني أقل بمقدار  6,2نقطة مئوية (حيث
يكون متوسط نتائج هذه املتغيرات  %50و %51و،%51
على الترتيب).
واملدهش هو عدم وجود تأثير مماثل على األفراد الذين
مل يبلغوا سنوات القابلية للتأثر بعد أو الذين جتاوزوها عند
تفشي الوباء .وال يتراجع هذا التأثير إال بصورة تدريجية مع
تقدم عمر الفرد الذي تعرض له .ويستمر هذا التأثير ما يقرب
من عقدين يف املتوسط.

أهمية استجابة
السياسة الصحية

عالوة على ذلك ،فإن التأثير يرتبط باملؤسسات السياسية
والقادة .فنحن مل نتوصل إىل أي تأثير مشابه على
املؤسسات االجتماعية األخرى مثل الشرطة واجليش والبنوك
واملؤسسات املالية .وهناك استثناء مهم وهو العالقة بين
تعرض األفراد يف سنوات القابلية للتأثر لألوبئة وثقتهم يف
نظام الرعاية الصحية يف بلدهم ،حيث نخلص مرة أخرى
يف بحثنا إىل وجود تأثير سلبي واضح .ويشير ذلك إىل أن
فقدان الثقة يف املؤسسات السياسية يرتبط بمدى مالءمة
استجابات السياسات احلكومية املرتبطة بالرعاية الصحية
للخطر الذي يهدد الصحة العامة.
وعادة ما تكون احلكومات التي تعاين من حمدودية
القوة التشريعية والوحدة والدعم الشعبي هي األقل قدرة
على إصدار استجابات فعالة من السياسات ملواجهة
األوبئة .ونحن نوثق هذه احلقيقة من خالل مقارنة
االستجابات الوطنية جلائحة كوفيد .19-وتؤكد األدلة
يف عام  2020أن احلكومات األضعف احتاجت وقتا أطول
لالستجابة حلالة الطوارئ بتدخلها غير الدوائي األول .فإذا
كانت بالفعل تميل ألن تكون خميبة آلمال ناخبيها ،فمن
املتوقع أن تبلغ اآلثار السلبية على الثقة أشد درجاتها
عندما تكون احلكومة القائمة يف وقت الوباء ضعيفة وغير
مستقرة ،بافتراض تساوي كل العوامل األخرى .ويخلص
بحثنا يف واقع األمر إىل أن تأثير التعرض للوباء على
الثقة يكون مضاعفا عندما يتم التعرض لذلك الوباء يف ظل
حكومة ضعيفة.
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وأخيرا ،يمكن إيضاح أن التأثير األقوى على ثقة الشباب
يف احلكومة يُعزى إىل األشخاص الذين يعيشون يف نظم
ديمقراطية .وهذه النتيجة ثابتة إزاء استبعاد أثر اخلصائص
القُطْرية ،مثل مستوى الدخل ،وجمموعة واسعة من السمات
الشخصية والعائلية .وأحد التفسيرات هو أن الشباب يتوقعون
استجابة احلكومات املنتخبة ديمقراطيا الحتياجاتهم
ويصابون بخيبة أمل عندما ال تستجيب هذه احلكومات
للحيلولة دون انتشار وباء ما أو احتوائه .وباإلضافة إىل
ذلك ،قد تواجه النظم الديمقراطية صعوبة أكبر يف نشر
رسائل متسقة .ونظرا ألن هذه األنظمة مفتوحة ،فقد تسمح
بتضارب اآلراء الرسمية ،مما يؤدي إىل مزيد من التآكل يف
الطمأنينة والثقة.

الثقة يف العلماء

ونستخدم يف البحث نفس املنهج املقارن ومسح مؤسسة
» «Wellcome Trustلعام  2018حلوايل  75ألف فرد يف
 138بلدا الستكشاف مدى تأثير التعرض للوباء على الثقة
يف العلم والعلماء .ومرة أخرى ،يشير التحليل إىل ما ينجم
عن التعرض للوباء من آثار سلبية مستمرة على الثقة،
وحتديدا بين الشباب .فاألشخاص الذين يتعرضون لوباء
ما خالل املرحلة العمرية التي تتراوح بين  18و 25عاما
مقارنة
يضعون ثقة أقل بكثير يف العلماء ويف مزايا عملهم،
ً
بأشخاص مشابهين مل يتعرضوا لذلك الوباء يف هذه املرحلة
من حياتهم .واألشخاص األشد تعرضا لألوبئة أثناء سنوات
القابلية للتأثر يكون متوسط احتمال ثقتهم يف العلماء أقل
بمقدار  11نقطة مئوية مقارنة بأولئك الذين مل يتعرضوا
لتلك األوبئة .أما األفراد الذين كانت أعمارهم أصغر أو أكبر
من ذلك عند تعرضهم لألوبئة فال يُظهرون هذا التغير يف
الثقة.
كذلك يمكن التمييز بين اجمليبين على املسوح الذين مل
يدرسوا العلوم إال يف مرحلة التعليم االبتدائي واجمليبين
الذين استمرت دراستهم للعلوم حتى نهاية املرحلة الثانوية
على األقل .ونخلص هنا إىل أن تراجع الثقة يُعزى إىل األفراد
الذين لديهم معلومات دراسية أقل يف املوضوعات املرتبطة
بالعلوم.
ويُترجم تراجع مستويات الثقة ،الناجم عن الوباء ،بين
الشباب إىل آراء سلبية عن اللقاحات أيضا .ويؤثر ذلك على
السلوك الفعلي وعلى املواقف أيضا .وحتديدا ،يوضح حتليل
اإلجابات على املسوح أن التعرض لألوبئة أثناء سنوات
القابلية للتأثر يقلل من احتماالت قيام الناس بتطعيم
أبنائهم باللقاحات املضادة ألمراض األطفال.

االنعكاسات

تبعث هذه النتائج على القلق عند مستوى معين .فنحن نعلم
أن الثقة يف احلكومة والعلماء مهمة للغاية من أجل قبول

إذا أدى تفشي مرض معد إىل تراجع الثقة يف احلكومة والعلماء،
فإن ذلك يثير شبح دوامة مفرغة.
اجلمهور للتوصيات والسياسات .فالتجربة األخيرة تشير
إىل أن قبول النصائح والسياسات غاية يف األهمية للحد من
انتشار كوفيد 19-ومن آثاره .ولكن إذا أدى تفشي مرض
معد إىل تراجع الثقة يف احلكومة والعلماء ،فإن ذلك يثير
شبح دوامة مفرغة يؤدي فيها تفشي الوباء إىل تراجع الثقة،
مما يجعل احتواء الوباء — واآلثار الالحقة له — أكثر
صعوبة.
والواقع أن اآلثار قد ال تقتصر على جمال الصحة
العامة .فهناك أبحاث أخرى تشير إىل أن الثقة هي أحد
احملددات املهمة لكيفية استجابة اجملتمعات للكوارث
الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات ،كما توضح أن الثقة
هي أحد العوامل التي تسهم يف التنمية االقتصادية
طويلة األجل .ولكن إذا أدى تفشي مرض ما إىل تراجع
الثقة بين الشباب ،فقد يؤدي ذلك بدوره إىل إضعاف
وتأخير استجابة اجملتمع حلاالت الطوارئ األخرى
وخلق تأثيرات معاكسة للتنمية االقتصادية .وبقدر ما
تستمر هذه التغيرات يف املواقف ويصبح شباب اليوم
هم كبار الغد ،تزداد صعوبة التغلب على هذه التأثيرات
املعاكسة.
ومع ذلك ،مل نفقد كل شيء .وكما رأينا فإن احلكومات
ذات االستجابة الضعيفة حلالة الطوارئ يف جمال الصحة
العامة هي األكثر عرضة لتآكل الثقة .وبالتايل فإن
احلكومات ،التي تدرك خماطر األوبئة ،والتي تبني مقدما
قدرات أنظمة الصحة العامة على االستجابة ستكون أقل
عرضة لهذه املشكلة .ويمكن أن يُعزى جناح بعض البلدان
اإلفريقية يف االستجابة جلائحة كوفيد ،19-يف جانب
منه ،إىل اجلهود املبذولة لالستثمار يف هذه القدرات
يف أعقاب حاالت الطوارئ السابقة يف جمال الصحة
العامة ،مثل املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة (سارس)
وفيروس نقص املناعة البشرية (اإليدز) .وعندما يتعلق
األمر بالثقة يف العلم والعلماء ،يمكن أن يساعد تدريس
العلوم يف هذا الصدد.
وعالوة على ذلك ،تشير نتائجنا إىل اختالف مهم
يف كيفية قيام الشباب بتغيير آرائهم يف العلم والعلماء،
عند تعرضهم لوباء .فرغم أن آراءهم بشأن مدى صدق
العلماء ،ودقة نتائجهم ،وفوائد عملهم للجمهور تصبح
سلبية ،ال تتغير آراؤهم عن العلم كمسعى (مدى ثقة
الناس يف العلم كنشاط هادف وإيمانهم بأن العلم
والتكنولوجيا سيساعدان يف حتسين احلياة) .ويتسق هذا

االختالف مع ما ورد يف أدبيات علم النفس وعلم اإلدراك
حول كيفية إلقاء الناس باللوم يف البيئات االجتماعية
املعقدة عالية اخملاطر ،ومع امليل إىل إلقاء اللوم على
األفراد وليس املؤسسات .ويتسق أيضا مع ميل الساسة
واملعلقين ،أثناء جائحة كوفيد ،19-إىل التشكيك يف
قيمة توصيات العلماء بشأن السياسة العامة ،مع سعيهم
يف الوقت نفسه إىل تعبئة جميع املوارد العلمية املتاحة
لتطوير اللقاح.
وبالتايل ،قد تتعلق املشكلة — وحلها — بكيفية
قيام العلماء بتقديم أنفسهم واإلفصاح عن نتائجهم.
فالناس يشعرون بالقلق من إمكانية تأثر العلماء على
نحو غير مبرر بخطط احلكومة والشركات ،نظرا لكونهم
بشر يحرصون على مصاحلهم الشخصية .وقد يشعرون
بالقلق من أن استنتاجات العلماء تستند إىل معتقدات
شخصية وليس إىل أدلة دامغة .وهناك مسوح توصلت
إىل أن نسبة كبيرة من اجمليبين يتخذون من اخلالفات
بين العلماء ،وهي ليست نادرة احلدوث يف ظل سرعة
انتشار اجلائحة ،دليال على أن استنتاجاتهم تستند إىل
معتقدات شخصية ،أو تشير إىل أن الباحثين املعنيين أقل
كفاءة.
ويف ضوء ذلك ،من املهم معاجلة الشواغل بشأن
خطط الشركات والتحيز الشخصي .ويتعين على العلماء
توضيح أن اخلالفات واألدلة اجلديدة التي تتعارض مع
نتائج الدراسات السابقة هي جزء من العملية التي يتم
من خاللها حتقيق التقدم يف املساعى العلمية .وقد أكدت
استجابة السياسة العامة جلائحة كوفيد 19-على أهمية
التواصل الفعال .ويشير حتليلنا إىل أن جعل صيغة هذا
التواصل مالئمة ملعاجلة شواغل الشباب يف سنوات
القابلية للتأثر غاية يف األهمية لتعزيز الثقة حتى تتمكن
اجملتمعات من االستعداد ملواجهة اجلوائح وحاالت
الطوارئ األخرى يف املستقبل.
سيفات أكسوي هو خبير اقتصادي أول يف البنك
األوروبي لإلنشاء والتعمير بلندن ،وأستاذ مساعد يف
االقتصاد بجامعة كينجز كوليدج يف لندن ،قسم االقتصاد
السياسي .باري آيكنغرين هو أستاذ كرسي جورج
باردي وهيلين باردي وأستاذ متميز يف االقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة كاليفورنيا يف بيركلي .أوركون ساكا
هو أستاذ مساعد يف االقتصاد بجامعة سيتي يف لندن.
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اجلائحة
والدرس الذي
تلقنه

املعلمون

الوسائل املبتكرة للتعليم من بُعد يمكن أن تعوض خسائر التَّعَلُّم أثناء إغالق املدارس
نوام أنغريست
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جاء

الصورةSHUTTERSTOCK / VYSTEKIMAGES :

تفشي جائحة كوفيد 19-ليصيب نظم
التعليم بصدمة تاريخية ،وأسفر يف كثير
من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عن
انتكاسة كبيرة يف مستويات التَّعَلُّم.
وحتى قبل تفشي اجلائحة ،كان املعلمون يتحدثون عن
«أزمة تَعَلُّم» عاملية .فعلى سبيل املثال ،أشار تقييم أجرته
مبادرة إقليمية هي ” «Uwezoلقياس مستوى جودة التعليم
إىل أن ثالثة أرباع الطالب يف الصف الثالث االبتدائي ،يف
كينيا وتنزانيا وأوغندا ،ال يستطيعون قراء جملة مثل «الكلب
اسمه پاپي».
وكانت معدالت االلتحاق باملدارس قد ارتفعت إىل
مستويات قياسية .فقد أشار حتليل للبيانات الواردة من 164
بلدا إىل أن متوسط استكمال البالغين للدراسة يف عام 2010
كان  7,6سنة دراسية ،أي أكثر من ضعف املتوسط يف عام
 1950وهو  3,2سنة .وخالل العقد املاضي ،ارتفعت معدالت
االلتحاق باملدارس االبتدائية يف إفريقيا جنوب الصحراء من
 %80إىل  .%92,3ومع ذلك ،فإن مستويات التَّعَلُّم يف كثير من
البلدان مل تتحسن كثيرا (راجع الرسم البياين .)1
وأدت جائحة كوفيد 19-إىل زيادة تعطيل التقدم يف
عملية التَّعَلُّم .وعندما بلغت اجلائحة ذروتها ،ترك الدراسة
ما يزيد على  1,6مليار طفل يف  180بلدا .ومن خالل
استخدام االضطرابات السابقة كمقياس معياري ،وُجِدَ
أن تكلفة انقطاع التعليم من املرجح أن تكون باهظة وأن
تكون عواقبها طويلة املدى .فعلى سبيل املثال ،أدى زلزال
أصاب باكستان يف عام  2005إىل تعطيل التعليم ملدة 14
أسبوعا؛ وبعد مُضي أربع سنوات ،خَلُصَ بحث نشرته جملة
املوارد البشرية إىل أن األطفال الذين كانوا أشد تضررا من
الزلزال كانوا هم األسوأ أداء حسب تقييمات التَّعَلُّم( ،دراسة
 .)Andrabi, Daniels, and Das 2021وأغلقت املدارس
يف بعض البلدان ،مثل سيراليون ،أثناء جائحة كوفيد19-
ملدة  14أسبوعا ،ولكن عددا كبيرا من حاالت إغالق املدارس
كان أطول بكثير .واستمرت فترة انقطاع الدراسة يف أوغندا
والفلبين لنحو عامين كاملين.
وبينما بدأ كثير من احلكومات يبذل جهودا طموحة
لتوفير إمكانية التَّعَلُّم من بُعد ،كإطالق احلمالت عبر املذياع
والتلفاز ،ظهرت بعض األدلة التي تشير إىل أن خسائر التَّعَلُّم
أثناء اجلائحة كانت فادحة .واتضح من البحوث يف البرازيل
والهند وهولندا وجنوب إفريقيا ،على سبيل املثال ،أن خسائر
التَّعَلُّم فادحة ،ويبدو أن الطالب مل يتعلموا سوى النذر اليسير
أثناء إغالق املدارس .وأُجري عدد قليل من التقييمات
العشوائية يف كينيا وسيراليون توصلت إىل أن األساليب
اخملتلفة للتدخالت التعليمية من بُعد لها آثار حمدودة.

ولكن ليست كل وسائل التَّعَلُّم من بُعد تفتقر إىل الفعالية.
فقد ساهمت جتربة بوتسوانا يف حتسين نتائج التَّعَلُّم بفضل
الرسائل النصية األسبوعية التي اقترنت بدروس تقوية عبر
املكاملات الهاتفية لآلباء وأبنائهم يف املدارس االبتدائية
(راجع الرسم البياين  .)2وغطى هذا البرنامج املفاهيم
احلسابية األساسية وتألف من دروس تقوية أسبوعية مدة
كل منها  20دقيقة على مدار ثمانية أسابيع .وأتاحت النتائج
بعض األدلة التجريبية األولية أثناء اجلائحة على املناهج
التي اتُّبِعَت لتخفيف خسائر التَّعَلُّم .ومل يقتصر األمر على
جناح هذه التجربة ،بل اتسم هذا األسلوب يف التدخل كذلك
بتكلفته الزهيدة والفعالة ،مما أثمر ما يعادل أكثر من عام
من التعليمات الصادرة بجودة عالية عن كل  100دوالر
أُنفِقَت .ومل تكن الرسائل النصية وحدها فعالة — فكان من
الضروري تقديم بعض التعليمات باالتصال املباشر عبر
الهاتف.
وأوضحت التجربة يف بوتسوانا أن دروس التقوية عبر
املكاملات الهاتفية ،واملوجهة حسب املستويات التعليمية
للطالب ،قد حسنت استيعاب تالميذ املدارس االبتدائية
ملفاهيم الرياضيات عندما أغلقت املدارس أبوابها أثناء
اجلائحة.
وأحد أسباب فعالية منهج استخدام املكاملات الهاتفية
يف التَّعَلُّم من بُعد يف بوتسوانا هو توفر القدرة على احلصول
على هواتف حممولة بتكلفة منخفضة على نطاق واسع.
ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،يمتلك ما يتراوح
بين  %70و %90من األسر هاتفا حمموال واحدا على األقل،
بينما تتراوح نسبة األسر التي تتوفر لديها خدمة اإلنترنت
ما بين  %15و %60فقط .وقد ال تنجح فكرة االعتماد على
التكنولوجيا التي تتطلب توفر خدمة اإلنترنت يف كثير من
حاالت الدخل املنخفض واملتوسط .ويف استطاعة املناهج
التي تتطلب تكنولوجيا حمدودة أن تصل إىل أكثر الفئات
املهمشة وأن حتقق ذلك على نطاق واسع.
وهناك سبب آخر وراء جناح منهج بوتسوانا أال وهو
إعداد التعليمات وتوجيهها حسب مستوى كل طالب بدال
من االعتماد على منهج يقوم على مبدأ «حل واحد يناسب
اجلميع» .وكان يُطلب من التالميذ حل مسألة أسبوعيا يف
نهاية كل جلسة لتقييم مستويات األطفال؛ وذلك مثال ملعرفة
ما إذا كانوا قادرين على إجراء عملية جمع أحادية الرقم
( .)5+4وإذا تمكنوا من حلها ،يطرح املعلم مسائل أصعب،
كعملية طرح مثال ( .)3-7وإذا مل يتمكنوا من حل املسألة،
يواصل املعلم تدريس عمليات اجلمع .ويُبنى هذا املنهج
على جمموعة كبيرة من األدبيات التي توضح أن توجيه
التعليمات حسب املستوى التعليمي للطفل من أكثر املناهج
فعالية من حيث التكلفة يف حتسين نتائج التعليم.
ولفهم السبب وراء فعالية التعليمات املوجهة ،علينا
النظر إىل الوضع الراهن .فمعظم النظم التعليمية مقسمة إىل
صفوف وتتبع منهجا دراسيا صارما حسب مستوى الصف.
فعلى سبيل املثال ،من املتوقع أن يعرف طالب الصف
اخلامس طريقة القسمة على رقمين .ولكن يف الواقع العملي،

يونيو  | ٢٠٢٢التمويل والتنمية

47

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﻋﺪاد اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﱂ ﺗﺘﺤﺴﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﱂ.

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢ ﰲ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
)درﺟﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢ(
٧٠٠

ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
)(٪
١٠٠

٦٠٠

٩٥

٥٠٠

٩٠

٤٠٠

٨٥

٣٠٠

٨٠

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠
٢٠٠٠

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

٢٠١٠

٧٥
٢٠٠٠

٢٠٠٥

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼــﺪر :ﻣﻌــﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤــﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋــﻲ ﻣﺄﺧــﻮذة ﻣــﻦ دراﺳــﺔ ).Lee and Lee (2016
وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢ اﳌﻨﺴﻘﺔ« )دراﺳﺔ Angrist and others
.(2021

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗُﺘَﺮﺟﻢ درﺟﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﱠﻌَﻠﱡﻢ إﱃ ﻣﻘﻴﺎس أداء ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺒﻠﻎ  ٦٢٥وﻣﻘﻴﺎس أداء ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻳﺒﻠــﻎ  ،٣٠٠ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺣــﺪي ﻣﻘــﺮر ﻟﺘﻘﻴﻴﻤــﺎت اﻟﺘﱠﻌَﻠﱡــﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﺪوﱄ واﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺮﺳﻢ إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻟﺘﻘِﻂ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ أن دروس اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ،واﳌﻮﺟﻬﺔ
ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺣﺴﻨﺖ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪارس ﻣﻐﻠﻘﺔ ﰲ ﻓﺘﺮة اﳉﺎﺋﺤﺔ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻜﺴﻮر

ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ

٠٫٢٠

٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٣

٠٫١٢١ ٠٫١١٤
٠٫٠٧٦

٠٫٠٧٠

٠٫١٠

٠٫٠٧٥
٠٫٠٤٧

٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٩

٠٫٠٠٩

٠٫٠٢٤
٠٫٠٠

٠٫١٠-

ﺟﻬﺔ
ﻣﻮ

ﻏﻴﺮ
ﺟﻬﺔ
ﻣﻮ

 +ﻴﺮة
ﻔﻴﺔ ﻗﺼ
ﻫﺎﺗﺼﻴﺔ
ﻜﺎﳌﺔ ﺔ ﻧ
ﻣ ﺳﺎﻟ
ر

ﺼﻴﺔ ﺴﺐ
ﺔ ﻧ وﺣ
ﺳﺎﻟ ﻴﺮة
ر ﻗﺼ

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Angrist, Bergman, and Matsheng (2020
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أداء اﻟﻄﻼب ﰲ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﺴﻮر
ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري.

معظم األطفال ال يعرفون كيف يجرون هذه العملية .وتوضح
البيانات الواردة من بوتسوانا مثال أن أقل من  %10من طالب
الصف اخلامس هم الذين أجادوا القسمة على رقمين .ومع
هذا ،غالبا ما يظل املعلمون يدرسون املنهج املقرر للصف،
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وينتقل التالميذ إىل الصف التايل سواء كانوا قد تمكنوا
من استيعاب املفاهيم األساسية أم ال .وتشيع التعليمات
التي تعطي األولوية للمنهج الدراسي على الكفاءة ،مقترنة
بسياسات النقل التلقائي إىل الصفوف األعلى ،يف كثير من
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل :ونتيجة لذلك ،جند أن
مستويات كثير من االطفال أقل من الصفوف الدراسية التي
بلغوها ،ويستمر احلال على هذا املنوال .ويف هذا السياق،
فإن تقييم مستويات التَّعَلُّم ،وتقسيم األطفال حسب املستوى
وليس حسب الصف الدراسي ،وتوجيه التعليمات بناء على
ذلك يمكن أن تُْدِث حتوال.
وهناك نموذج خاص بهذا املنهج يُطلق عليه «التعليم
حسب املستوى الصحيح» بدأ يُطَبَّق على نطاق واسع يف
املدارس على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء ،ويف الهند
كذلك ،وكانت أول مؤسسة تعليمية تطبقه هي Pratham
وخضع لتقييم خمتبر عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر
)( (J-PALدراسة  .)Banerjee and others 2017وقد يبدو
إرسال تعليمات معدلة حسب املستوى التعليمي للطفل
صعبا ،ولكن من خالل حتديد بضعة إجراءات هيكلية ،مثل
االختبارات التشخيصية املتكررة ،ووضع قائمة من األنشطة
لكل مستوى ،أمكن تهيئة هذا املنهج ليتناسب مع ما يزيد
على  60مليون طفل .واستطاعت بوتسوانا أن تطبق طريقة
التعليم حسب املستوى الصحيح يف ما يزيد على  %20من
املدارس االبتدائية قبل اجلائحة بفضل ائتالف من وزارة
التعليم األساسي ،ووزارة تنمية الشباب والرياضة والثقافة،
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،وصندوق األمم املتحدة
لرعاية الطفولة (اليونيسف) ،ومؤسسة «التعليم يف املستوى
الصحيح» ) ،)TaRLوبرنامج ( ) Youth Impactوهي من أكبر
املنظمات غير احلكومية يف البالد( .كاتب هذا املقال مؤسس
مشارك ومدير تنفيذي يف برنامج (.(Youth Impact
وعندما تفشت اجلائحة وأغلقت املدارس ،حتول
برنامج ( (Youth Impactلكي يقدم تعليمات موجهة
عن احلساب األساسي باستخدام منهج الهواتف احملمولة
حمدودة التكنولوجيا .وكان للمنصة املستخدمة (الهواتف
احملمولة) وأسس التعليم التربوي (تركيز التعليمات
املوجهة على احلساب األساسي) دور حيوي يف جناح هذا
املنهج .وإضافة إىل توجيه التعليمات من خالل عمليات
التقييم األسبوعية ،كانت املكاملة الهاتفية بين املعلم
والتلميذ تُرى بصفة شخصية وليس يف سياق جمموعة
ضمن الفصل الدراسي .وأتاح هذا التفاعل الشخصي
زيادة دقة التعليمات املوجهة ،ويمكن االستمرار يف
استخدام هذه الطريقة املبتكرة بعد اجلائحة .ويتفق هذا
املنهج أيضا مع قدر كبير من األدبيات التي تتحدث عن
فعالية دروس التقوية الالفتة لالنتباه .ومع هذا ،فثقاقة
دروس التقوية غالبا ما تركز على أصحاب الدخل املرتفع،
كما أنها يمكن أن تكون باهظة التكلفة .وظهرت نماذج
جديدة وأقل تكلفة أثناء كوفيد 19-يف إيطاليا ،حيث
تطوع طالب يف اجلامعات بتقديم دروس تقوية جمانية
عبر شبكة اإلنترنت لتالميذ مدارس املرحلة املتوسطة

ال يسعنا جمرد الرجوع إىل احلياة العادية وإال سنعود إىل حيث
بدأنا :لنواجه أزمة يف التَّعَلُّم.
من الفئات احملرومة ،ويف إسبانيا حيث عرض معلمو
الرياضيات تقديم دروس تقوية عبر شبكة اإلنترنت بعد
ساعات الدراسة .وتقدم دراسة بوتسوانا نموذجا على
دروس التقوية غير املكلفة على نطاق واسع لذوي الدخل
املنخفض واملتوسط.
ومنذ صدور هذه الدراسة عن بوتسوانا ،خضعت مناهج
مشابهة لالختبار وثبتت فعاليتها يف بنغالديش ونيبال.
وعالوة على ذلك ،يُجرى حاليا اختبار عشوائي عبر خمسة
بلدان (الهند وكينيا ونيبال والفلبين وأوغندا) لفحص
إمكانية تهيئة هذا املنهج والتوسع فيه يف سياقات خمتلفة.
فعلى سبيل املثال ،تتضمن هذه الدراسة متعددة البلدان
دور املنظمات غير احلكومية وكذلك املعلمين يف املدارس
احلكومية.
وبرغم ما وضعته اجلائحة من عقبات أمام تقدم التعليم،
وإخفاق كثير من اجلهود التي بُذِلَت لتقديم التعليمات من
بُعد أثناء إغالق املدارس ،فقد جمعت التجارب الناجحة بين
األدلة املُستقاة من املاضي واالبتكار املبني على السياق.
وتعطينا دراسة حالة بوتسوانا أحد األمثلة على ذلك ،فتبنى
على عشرات السنوات املليئة باألدلة على جناح التعليم حسب
املستوى الصحيح ودروس التقوية ،مع ابتكار سبل للوصول
إىل املتعلمين أينما كانوا — والتي تغيرت كثيرا أثناء
اجلائحة ،بينما األطفال يف منازلهم يستخدمون الهواتف،
بدال من اجللوس يف الفصل الدراسي.
ويمكن االستنارة بمراجعة أُجريت مؤخرا لألدلة
األولية ،وكذلك االبتكارات التي خضعت للفحص أثناء
جائحة كوفيد( 19-دراسة Angrist, Evans, and others
 .)2020وأشارت مؤسسة Global Education Evidence
 — Advisory Panelوهي جمموعة استشارية أكاديمية
مستقلة ينظم اجتماعاتها البنك الدويل ووزارة الشؤون
اخلارجية والكومنولث والتنمية يف اململكة املتحدة،
واليونيس ف — إىل ذلك يف تقرير جديد بعنوان«Prior� :
itizing Learning during COVID-19: The Most
Effective Ways to Keep Children Learning during
”.and Post-Pandemic

ويلقي التقرير الضوء على عدة مناهج تتسم بفعالية
التكلفة وتهدف إىل حتسين عملية التَّعَلُّم ،أهمها هو بقاء
املدارس مفتوحة تماما .وتتضمن اإلصالحات األخرى
تقييم مستوى تَعَلُّم الطالب لتوجيه التقدم التعليمي
وتتبعه وإتاحة التدريس حسب املستوى الصحيح،
وأصول التدريس املنظمة ،وتوفير مزيد من الدعم
التعليمي ،كدروس التقوية .ومن أبرز الدروس املُستقاة
من فترة اجلائحة االستفادة من التكنولوجيا املتاحة،
مثل البرجميات القابلة للتكيف ،لتوجيه التعليمات
حيثما وُجِدَت هذه البنية التحتية ،واالستفادة ،يف حال
عدم وجودها ،من التعليمات القائمة على الهواتف

احملمولة املتاحة على نطاق واسع .وينطوي درس آخر
على مشاركة اآلباء مباشرة يف وضع التعليمات .وقبل
اجلائحة ،كانت مشاركة اآلباء تركز بقدر أكبر على
التدخل على أساس االطالع على الوضع ،مثل التقارير
املدرسية عن الطالب .وأثناء اجلائحة ،أصبح اآلباء هم
املعلمين يف الصفوف األمامية ،وتشير األدلة التي ظهرت
إىل قيامهم بدور فعال للغاية يف بعض احلاالت .وكان
ذلك صحيحا خاصة عندما كانت عمليات التدخل تركز
على املهارات األساسية ،فأتاحت مشاركة اآلباء أصحاب
مستويات إجادة القراءة والكتابة املنخفضة واملتوسطة.
ويتعين مراعاة هذه النقطة عند تصميم عمليات تدخل
فعالة للحصول على دعم اآلباء وجعلها موجزة للتمكين
من املشاركة على مستوى عا ٍل وجتنب مزاحمة فرص
العمل.
فجائحة كوفيد 19-دمرت النظم التعليمية يف أنحاء
العامل .وبينما الفرصة املتاحة السترداد خسائر التَّعَلُّم
بدأت تتبدد ،ال تزال هناك إمكانية لتحقيق ذلك إذا حتركنا
اآلن .ولكن ال يسعنا جمرد الرجوع إىل احلياة العادية وإال
سنعود إىل حيث بدأنا :لنواجه أزمة يف التَّعَلُّم .واآلن ،حانت
اللحظة املناسبة حلصر التجارب ما جنح منها وما مل ينجح،
وإصالح النظم التعليمية من أجل حتديد األولويات وإتاحة
إمكانية التَّعَلُّم للجميع.
نوام أنغريست مؤسس مشارك لبرنامج Youth Impac

وزميل يف جامعة أكسفورد.
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الرسم التوضيحيISTOCK / ILYABOLOTOV :

أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة اهتماما كبيرا منذ إقرارها
عام  .2015واآلن وقد انتصفت
املدة الالزمة لتنفيذها ،ال توجد سوى دالئل بسيطة على
إمكانية حتقيق هذه اخلطة الطموحة بحلول عام .2030
ويُشترط لتحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر دعم
التنمية العاملية التي تتيح املوارد الالزمة للمضي قدما
نحو حتقيق األهداف ،ولكن يوجد حتد رئيسي .فالتنمية
االقتصادية تعتمد على املهارات املتاحة يف كل جمتمع،
مما يعني ضرورة توفير التعليم عايل اجلودة للجميع على
نحو عادل ،وهو أمر يصعب التفاؤل بشأنه .فمواطن العجز

كثيرة ،واألحداث األخيرة مل تساعد يف بناء فرص جناح
أفضل.
واستنادا إىل الشواهد املتاحة ،نسلط الضوء على ثالث
قضايا أساسية .أوال ،تفسر الفروق بين املهارات ثالثة أرباع
التباين يف معدالت النمو بين البلدان على املدى الطويل.
وثانيا ،يوجد عجز ضخم يف املهارات العاملية ،نظرا ألن
ثلثي شباب العامل ،وربما أكثر ،ال يملكون حتى املهارات
األساسية .وثالثا ،سيساهم توفير املهارات األساسية للجميع
حول العامل يف زيادة إجمايل الناجت احمللي العاملي مستقبال
بقيمة  700تريليون دوالر أمريكي خالل الفترة املتبقية من
القرن احلايل.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺮﰲ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺮوق ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻌﺰى إﱃ اﻟﻔﺮوق ﰲ
ﻣﻬﺎرات اﻷﻓﺮاد.
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ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺸﺮوط )(٪

تم إجراء عدد كبير من األبحاث لفهم حمددات النمو
االقتصادي .غير أن نمط النمو االقتصادي والتنمية ،كما
نراه ،بسيط ومباشر :فرغم أن النمو على املدى القصير
يعتمد على عدد من العوامل ،جند أن النمو على املدى الطويل
مرهون أساسا بمهارات األفراد (دراسة Hanushek and
 .)Woessmann 2015عالوة على ذلك ،يشير حتليلنا إىل أن
االختبارات الدولية التي تقيس التحصيل الدراسي للطالب
يف مادتي الرياضيات والعلوم تعد مؤشرا دقيقا للمهارات
االقتصادية األساسية.
ويعكس الرسم البياين  1بوضوح العالقة بين النمو على
املدى الطويل والتحصيل الدراسي .وتُقاس مهارات السكان
بناء على درجات االختبارات الدراسية الدولية (مثل
برنامج التقييم الدويل للطالب ] ،[PISAواجتاهات دراسة
الرياضيات والعلوم الدولية ] ،[TIMSSوما سبقهما من
اختبارات) .ويوضح الرسم البياين نصيب الفرد من إجمايل
الناجت احمللي خالل الفترة  2000-1960بعد استبعاد
التباين الناجت عن مستوى الدخل األويل يف كل بلد (نظرا
ألن حماكاة التكنولوجيا املستحدثة يف بلدان أخرى أسهل
من ابتكارها) .ويوجد رابط وثيق بين النمو والتحصيل
الدراسي :فالبلدان التي يحرز سكانها مستويات حتصيل
متقدمة أسرع نموا من غيرها ،بينما تعجز البلدان التي
يحرز سكانها مستويات حتصيل متأخرة عن حتقيق أي
نمو يُذكر .ويفسر مستوى التحصيل الدراسي ثالثة أرباع
التباين يف معدالت النمو عبر البلدان .عالوة على ذلك ،ال
يتأثر النمو بعدد سنوات الدراسة بل بمستوى التعلم الفعلي.
غير أن الشاغل املعتاد حيال هذه الفكرة يكمن يف أنها
قد ال تعكس عالقة سببية نظرا ألن هناك عوامل أخرى
قد تكون أكثر أهمية وترتبط ارتباطا مباشرا بمستوى
التحصيل الدراسي .وقد أجرينا دراسة متعمقة حول عدد
من التفاسير احملتملة األخرى (راجع دراسة Hanushek
 )and Woessmann 2015مدعومة بحجج موثوقة على
أن رفع مستوى التحصيل الدراسي له تأثير قوي على
النمو — وإن كان من املستحيل تبديد جميع الشكوك
يف هذا الشأن .فعلى سبيل املثال ،خلصت الدراسة إىل
أن اختبارات التحصيل الدراسي حتى أوائل الثمانينات
تتكهن بمعدالت النمو املستقبلية (وهو ما يستبعد وجود
عالقة سببية عكسية بسيطة) ،وأن زيادة اإلنفاق (التي
قد تكون نتيجة تسارع معدالت النمو) ال تؤدي دائما إىل
حتسن مستوى التحصيل الدراسي .عالوة على ذلك ،إذا
ما استخدمنا جزءا فقط من التباين يف مستوى التحصيل
الناجت عن قوة مؤسسات النظام املدرسي ،مثل تدابير
املساءلة القوية أو وجود عدد أكبر من املدارس لالختيار
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اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Hanushek and Woessmann (2015
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﻻﻗﺘــﺮان ﺑﻴــﻦ ﻧﻤــﻮ ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة ٢٠٠٠-١٩٦٠
وﻣﺘﻮﺳــﻂ درﺟــﺎت اﺧﺘﺒــﺎرات اﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ اﻟﺪراﺳــﻲ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ )ﻣﺘﻮﺳــﻂ درﺟــﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺎت واﻟﻌﻠــﻮم ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة
 ٢٠٠٣-١٩٦٤اﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ اﺧﺘﺒــﺎر اﲡﺎﻫــﺎت دراﺳــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺎت واﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،وﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟــﺪوﱄ
ﻟﻠﻄــﻼب ،واﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ( ،ﺑﻌــﺪ ﻣﺮاﻋــﺎة اﻟﻔــﺮوق ﰲ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻷوﻟﻴــﺔ ﻟﻨﺼﻴــﺐ اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ
اﶈﻠﻲ وﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ )رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ ذو ﻣﺘﻐﻴﺮ إﺿﺎﰲ(.

فيما بينها ،جند العالقة نفسها بين التحصيل الدراسي
وتسارع معدالت النمو ،مما ينفي فكرة أن حتسن مستوى
التحصيل الدراسي يعكس عوامل حمذوفة خارج النظام
املدرسي .وتوصلنا أيضا إىل أن البلدان التي تسجل حتسنا
يف مستويات التحصيل الدراسي بمرور الوقت تتحسن
معدالت نموها الحقا ،مما يمكن معه استبعاد وجود عوامل
ثقافية أو مؤسسية حمتملة حمذوفة.

بيئة التعليم العاملية

دائما ما كان من الصعب على مر التاريخ رصد النجاح يف
قطاع التعليم .وتم استحداث اختبارات التحصيل الدراسي
الدولية للمرة األوىل خالل الستينات — وتشارك فيها
حاليا جميع البلدان الثرية بصفة منتظمة — ولكن معظم
البلدان الفقيرة مل تشارك فيها مطلقا .وقد تم استحداث
جمموعة من االختبارات اإلقليمية املوازية ،وإن كانت ال
ترتبط بصورة مباشرة باالختبارات الدولية األوسع نطاقا.
ومعظم االقتصادات ،بما يف ذلك االقتصادان األكبر من
حيث عدد السكان ،ال يصدر عنها بيانات دورية عن نتائج
الطالب.
ويغطي أحدث أبحاثنا خمتلف اختبارات التحصيل
الدراسي الدولية واإلقليمية (راجع دراسة Gust, Hanushek,
 and Woessmannالتي تصدر قريبا) .ويرصد البحث االجتاه
العاملي للتحصيل الدراسي واملهارات بدقة كافية ،وإن ظل
مشوبا بقدر من عدم اليقين ،الستطالع مدى التقدم الذي
أحرزه العامل نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ونُعرِّف املهارات األساسية بأنها املهارات الالزمة
للمشاركة املنتجة يف االقتصادات احلديثة .ومن منظور
عملي ،نفترض أن إتقان هذه املهارات يتحقق بإجادة
يونيو  | ٢٠٢٢التمويل والتنمية
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻓﺠﻮات اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٩٠ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل
دون ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺻﻔﺮ٪١٠ - ٪
٪٢٠ - ٪١٠
٪٣٠ - ٪٢٠
٪٤٠ - ٪٣٠
٪٥٠ - ٪٤٠
٪٦٠ - ٪٥٠
٪٧٠ - ٪٦٠
٪٨٠ - ٪٧٠
٪٩٠ - ٪٨٠
٪١٠٠ - ٪٩٠
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) Gust, Hanushek, and Woessmannﺗﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ(.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ )اﳌﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻄﻼب( ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم.

اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻀﻴﻒ  ٧٠٠ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ إﱃ
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت
)ﺑﺘﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
اﻟﻌﺎﱂ
ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

 ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﳊﺎﱄ

٧٠٦

٥٢٤

١٢٤
٢٥٨
٦٧
٧٦
٦٦
٧٥
٤١

٢,٧٩٨
٢,١٦٠
٨٨٦
٧٤٩
١٩٧
١٧٣
١٧٧

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) Gust, Hanushek, and Woessmannﺗﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ(.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﻟﻘﻴﻤــﺔ ا�ﺼﻮﻣــﺔ ﻟﻠﺰﻳــﺎدة اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ﺣﺘــﻰ ﻋــﺎم ٢١٠٠
ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﲢﺼﻴــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺸــﺒﺎب ﻟﻠﻤﻬــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ )ﺗﻌــﺎدل اﳌﺴــﺘﻮى اﻷول ﻣــﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻄﻼب(.

املستوى املهاري األدنى من املستويات الستة لبرنامج
التقييم الدويل للطالب — أي مهارات املستوى األول من
البرنامج .ويستطيع الطالب يف هذا املستوى تنفيذ خطوات
روتينية واضحة بناء على تعليمات مباشرة ،ولكنهم ال
يستطيعون استخالص استنتاجات مباشرة أو استخدام
القواعد األساسية بصورة دقيقة حلل مسائل بسيطة مكونة
من أعداد صحيحة .وتعد هذه املهارات األساسية شرطا
أساسيا ال للمشاركة يف اجملتمعات احلديثة فحسب ،ولكن
للتعلم طوال احلياة الذي أصبح ضرورة يف عامل دائم
التغيير.
ويعكس حتليلنا نتائج مثيرة للقلق .فثلثا شباب العامل
أو يزيد يعجزون عن بلوغ املستويات املهارية الدنيا
الالزمة للمنافسة يف االقتصاد الدويل .وتنتشر هذه
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الظاهرة عامليا ،ولكنها أكثر حدة على اإلطالق يف البلدان
األكثر فقرا — كما يتضح يف الرسم البياين .2
وفيما يلي ست حقائق مبسطة تلخص التحديات اإلنمائية
الناجمة عن العجز العاملي يف املهارات األساسية:
·ما ال يقل عن ثلثي شباب العامل ال تتوافر لهم املهارات
األساسية.
·نسبة الشباب الذين ال تتوافر لهم املهارات األساسية
تتجاوز النصف يف  101بلد وتزيد على  %90يف  37بلدا
من هذه البلدان.
·حتى يف البلدان مرتفعة الدخل ،يفتقر ربع الشباب إىل
املهارات األساسية.
·عجز املهارات يصل إىل  %94يف إفريقيا جنوب الصحراء
و %90يف جنوب آسيا ،بينما تصل النسبة إىل  %70يف
الشرق األوسط وشمال إفريقيا و %66يف أمريكا الالتينية.
·بالرغم من أن فجوة املهارات تكون أكثر وضوحا على
اإلطالق بين ثلثي شباب العامل الذي تخلفوا عن التعليم
الثانوي ،يعجز  %62من طالب التعليم الثانوي حول
العامل عن بلوغ املهارات األساسية.
·نصف شباب العامل يعيشون يف البلدان اخلمسة والثالثين
غير املشاركة يف االختبارات الدولية ،مما يؤدي إىل عدم
توافر معلومات دورية عن األداء يف املراحل األساسية.
ويف ضوء مستويات التحصيل الدراسي احلالية،
سيكون حتقيق التنمية العاملية احلقيقية مرهونا بإحداث
تغيير ملموس يف املدارس املتاحة لغالبية الطالب حاليا
ومستقبال .وحتى إن التحق جميع الشباب باملدارس (وهو
من املتطلبات التي يؤكد عليها هدف التنمية املستدامة
اخلاص بالتعليم) ،فلن يكون ذلك كافيا نظرا ألن املشكلة
األساسية تكمن يف تدين جودة التعليم يف معظم االقتصادات
النامية .وهذه الرسالة ليست مفاجئة تماما حسبما يتضح
من املناقشات حول السياسات خالل الفترة التي سبقت
اإلعالن عن أهداف التنمية املستدامة ،ولكنها أصبحت أكثر
إحلاحا بسبب اجلائحة التي أعاقت مسيرة التقدم ،بل حالت
دون احلفاظ على املكتسبات السابقة.

اقتصاديات حتقيق أهداف التنمية املستدامة

ينبغي أن يكون الهدف اإلنمائي األول هو تزويد جميع
األطفال يف جميع البلدان (هدف شامل وعاملي) باملهارات
األساسية على األقل ،وهو ما سيؤدي إىل زيادة هائلة يف
الدخل العاملي .وكلما حتسنت مهارات األفراد ،ارتفعت
دخولهم على مدار حياتهم .وسيكون التأثير الكلي أكبر
كثيرا.
وقد عكفت االقتصادات املتقدمة ومنظمات املعونة
الدولية على حتسين أوضاع االقتصادات النامية .ويف عام
 ،2020تم صرف ما يزيد على  161مليار دوالر أمريكي
يف صورة مساعدات إنمائية رسمية .وكانت هناك انتقادات

متكررة ملدى فعالية هذه اجلهود استند معظمها إىل عدد من
الشواهد التجريبية التي أشارت إىل تباطؤ مسيرة التنمية
بوجه عام.
وقمنا بحساب القيمة االقتصادية الناجتة عن سد
فجوات التعلم من خالل جمموعة من اإلجراءات الهادفة إىل
تزويد جميع الشباب باملهارات األساسية (راجع اجلدول).
ويتطلب ذلك إحلاق جميع الشباب بتعليم ثانوي جيد بما
يكفي لتزويدهم باملهارات األساسية .ونستخدم عالقة النمو
املوضحة يف الرسم البياين  1حملاكاة تأثير هذه اجلهود،
مع إتاحة الوقت الالزم لتحسين أوضاع املدارس وخصم
املكاسب املستقبلية البعيدة (راجع دراس ة �Gust, Ha
 nushek, and Woessmannالتي تصدر قريبا).
وكانت النتيجة صادمة .فكما يتضح من اجلدول ،تبلغ
القيمة احلاضرة إلجمايل الناجت احمللي العاملي اإلضايف
خالل الفترة املتبقية من القرن  700تريليون دوالر أمريكي،
أو خمسة أضعاف إجمايل الناجت احمللي العاملي السنوي يف
الوقت احلايل .وتعادل املكاسب احملققة  %11من إجمايل
الناجت احمللي املستقبلي اخملصوم خالل نفس الفترة.
ويساوي التأثير على املناطق النامية ككل حول العامل —
إفريقيا جنوب الصحراء ،وجنوب آسيا ،والشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،وأمريكا الالتينية — أضعاف إجمايل
ناجتها احمللي يف الوقت احلايل.
وتطوير املدارس على هذا النحو سيكون مهمة صعبة
بالطبع ،كما أن استيعاب االقتصادات لهذه القوة العاملة
املزودة بمجموعة املهارات اجلديدة سيستغرق وقتا طويال.
غير أن املكاسب الضخمة املنتظرة يتضح معها ضرورة
االهتمام ببناء قوة عاملة عالية الكفاءة .ومن منظور أشمل،
تتيح التنمية املدفوعة بالتعليم إمكانية حتقيق خمتلف
أهداف التنمية املستدامة.

ضرورة ملحة جديدة

تعكس الصورة السابقة عامل ما قبل اجلائحة .وقد نتجت عن
اجلائحة تغيرات عاملية يف مكتسبات التعليم بين خمتلف
جمموعات الطالب يف الوقت احلايل .حتى أن عودة األداء
املدرسي إىل مستواه يف يناير  2020لن تمحو اخلسائر
الناجمة عن إغالق املدارس وعدم الرغبة يف العودة إىل
قاعات الدراسة (دراسة Hanushek and Woessmann
.)2020
واألسوأ من ذلك أن هناك شواهد متزايدة على أن خسائر
التعلم الناجمة عن اجلائحة كانت أشد وطأة بالنسبة لألطفال
الفقراء — سواء يف االقتصادات املتقدمة أو يف االقتصادات
النامية التي تضم الكثيرين منهم .واتساقا مع نتائج التحليل
السابق ،كانت االضطرابات أكثر حدة يف جمموعة كبيرة من
االقتصادات النامية .فلم يقتصر األمر على إغالق املدارس
يف تلك املناطق لفترات أطول — جتاوزت األرقام القياسية
لتصل إىل عامين يف أوغندا — بل إن اخليارات البديلة

حلضور الطالب يف قاعات الدراسة التقليدية كانت حمدودة
بدرجة أكبر .وينبغي تطوير املدارس عما كانت عليه يف
بداية عام  2020كشرط لتعافيها من االنتكاسات الناجمة
عن اجلائحة.
ويتطلب التطوير التركيز بقوة على حتسين مستوى
التحصيل الدراسي للطالب باعتباره أحد أهداف السياسات.
غير أنه ال يوجد حل واضح ،وقد تختلف السياسات الفعالة
حسب السياق .ولكن الشواهد تشير إىل أهمية التركيز على
احلوافز املرتبطة بنتائج التعليم ،وهو ما يُفضل القيام به من
خالل الهياكل املؤسسية للنظام التعليمي .وجتدر اإلشارة إىل
أن سياسات التعليم التي تقوم على استحداث آليات فعالة
للمساءلة ،وتشجيع االختيار ،والتأكيد على كفاءة املعلم،
واإلثابة املباشرة حلسن األداء ،تعد واعدة بناء على الشواهد
املتاحة.

كلما حتسنت مهارات األفراد ،ارتفعت دخولهم
على مدار حياتهم .وسيكون التأثير الكلي أكبر
كثيرا.
أما البلدان األكثر احتياجا ،فنراها تسير على غير هدى
بالطبع ،دون أي معلومات حول مستويات التحصيل الدراسي
لطالبها يف الوقت احلايل .وينبغي أن تضع املنظمات
اإلنمائية الدولية اختبارات دورية وفق املعايير الدولية يف
جميع بلدان اجلنوب ،على أن يكون حمتوى هذه االختبارات
مناسبا لألطفال الذين يجدون معاناة يف بلوغ املستويات
األساسية .وهذه االختبارات الدولية التنافسية ستتيح لصناع
السياسات معلومات أفضل بما يمكنهم من تركيز طاقاتهم
وتصميم سياسات مالئمة — وحتديد مدى جناحها.
إيريك هانوشيك زميل أقدم يف مؤسسة هوفر بجامعة
ستانفورد .ولودجر ووسمان أستاذ االقتصاد بجامعة
ميونخ ومدير مركز اقتصاديات التعليم التابع ملعهد
املعلومات والبحوث.

املراجع:
Gust, Sarah, Eric A. Hanushek, and Ludger Woessmann. Forthcoming. “Global Universal
”Basic Skills: Current State and Implications for World Development.
Hanushek, Eric A., and Ludger Woessmann. 2015. The Knowledge Capital of Nations:
Education and the Economics of Growth. Cambridge, MA: MIT Press.
Hanushek, Eric A., and Ludger Woessmann. 2020. The Economic Impacts of Learning
Losses. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
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امتداد سالسل اإلمداد

اجلائحة أعادت إشعال اجلدل بشأن خطوط التجميع العاملية املمتدة يف جميع
أرجاء العامل

دييغو سيرديرو ونيلز-جاكوب هانسن
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من املنظور التاريخي ،كانت سالسل اإلمداد بسيطة وكانت
تعمل ضمن نطاقات جغرافية حمدودة .فكان املنتجون
احملليون يصنعون منتجات بسيطة مثل النبيذ أو األقمشة أو
اخلبز .وغالبا ما كان يسهل احلصول على جميع املكونات
املستخدمة يف صناعتها من موقع قريب من مكان استهالك
املنتج النهائي .غير أن سالسل اإلمداد يف اقتصادنا احلديث
باتت معقدة بشدة ويشترك فيها عدد كبير من املنتجين من
كافة أنحاء العامل .تَذَكَّر مرة أخرى هاتفك احملمول .فهذا
ج يف إفريقيا،
الهاتف قد يحتوي على ألومنيوم مُستخر ٍ
وسيليكون مُنت ٍج يف أمريكا اجلنوبية ،ورقائق دقيقة مصنوعة
يف آسيا .وربما صُمِّم هذا الهاتف يف أمريكا الشمالية ،ومن
املمكن أن تكون كل أجزائه قد جُمِّعَت يف مصنع بآسيا قبل
أن تتسلمه أنت عبر شركة شحن أوروبية.
ويف العصر احلايل ،حتصل الشركات على مُدخالتها من
جميع أنحاء العامل ليتسنى لها االستفادة من أنسب املكونات
الالزمة لتجميع منتجاتها .وقد أسهمت عدة عوامل يف هذا
التطور .فأوال ،أتاحت الطفرات التكنولوجية للشركات أن
تتواصل بيسر تام مع شركات أخرى على اجلانب اآلخر من

الرسم التوضيحيISTOCK / RASTUDIO :

هل سبق لك أن زرت متجرا وفوجئت بأن رفوفه خاوية
بدال من أن جتد املنتَج الذي كنت تود شراءه؟ قد يحدث ذلك
بسبب انقطاع سالسل اإلمداد .فتلك السالسل عادة ما تعمل
بسالسة يف اخللفية كي توفر لك السلع التي حتتاج إليها .غير
أنها حين تتعطل ،ال يخفى هذا على أحد منا .فما هي ،إذن،
تلك األجزاء احليوية يف االقتصاد العاملي؟
سالسل اإلمداد هي خطوط التجميع التي تُسلِّم السلع
ألغراض االستهالك النهائي .لنأخذ ،مثال ،جهاز الكمبيوتر
احملمول ،أو الكمبيوتر الشخصي ،أو الكمبيوتر اللوحي ،أو
الهاتف الذي تقرأ منه اآلن هذا املقال .إن الفضل يف وجود
هذه املنتجات يرجع إىل عدد هائل من املُدخالت اخملتلفة
التي تنقلت عبر سلسلة إمداد مُعقَّدة قبل أن تصل إىل يديك
يف صورة سلعة نهائية .هذه الرحلة تضمنت ابتكار املنتَج،
واحلصول على املواد اخلام ،وجتميع املكونات ،واختبار
املنتج النهائي ،ثم شحنه إليك .ومن هذا املنطلق ،يمكن أن
ترى سلسة اإلمداد على هيئة خط للتجميع يتيح إنتاج السلعة
التي ترغب يف شرائها بوصفك املستهلك.

املُدخالت العاملية

عودة إىل األسس

العامل ،مما خفّض تكاليف النقل .وثانيا ،أدت االتفاقيات
الدولية إىل جعل التنبؤ بالتجارة أكثر سهولة ،عن طريق
ما حققته من تيسير إنفاذ العقود ،كما أدت إىل خفض
تكلفتها من خالل تقليل احلواجز اجلمركية وغير اجلمركية.
وثالثا ،سمحت اإلصالحات الهيكلية للمؤسسات التجارية
باالستثمار يف املصانع األجنبية.
وأفسح هذا التقدم يف التكنولوجيا واملؤسسات
والسياسات اجملال أمام املؤسسات التجارية لتجزئة
عملياتها اإلنتاجية ،مما أدى إىل ازدهار حركة التجارة
الدولية يف مدخالت اإلنتاج (أو ما يُسمى بالسلع الوسيطة).
وقد أثرت تلك التغيُّرات العميقة على كل بلد تقريبا ،فأصبحت
كل من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة
أكثر اندماجا يف سالسل اإلمداد العاملية .وكان التغيير
جذريا يف تسعينات القرن املاضي والعقد األول من األلفية
اجلديدة ،إىل أن استقر هذا االندماج إىل حد ما يف العقد الثاين
من األلفية اجلديدة.

حتت وطأة اجلائحة

أدت اجلائحة يف ذروتها إىل انتشار إغالق املصانع،
فانتقلت التداعيات إىل حلقات سالسل اإلمداد عندما عانت
مواضع أخرى يف خطوط التجميع العاملية ذات الصلة من
نقص املُدخالت الوسيطة التي كانت توردها تلك املصانع.
وبينما كانت اإلمدادات مقيدة بسبب اجلائحة ،ارتفع الطلب
على السلع إىل مستوى فاق االجتاهات السابقة عليها ،حيث
قام املستهلكون القابعون يف بيوتهم بتحويل إنفاقهم
من اخلدمات التي تستلزم مُخالَطَة كثيفة (كتناول الطعام
خارج املنزل والسفر) إىل السلع التي تتيح لهم العمل والتعلم
واللعب يف املنزل .وبعبارة أخرى ،أدت اجلائحة إىل ارتفاع
الطلب على السلع بدرجة حادة غير معتادة يف وقت كانت
فيه قدرة العامل على اإلمداد بتلك السلع تواجه حتديات
غير مسبوقة .ومل يفلت من التداعيات إال القليل من حلقات
سلسلة اإلمداد ،التي أصبح بعضها مادة ثابتة يف التقارير
اإلعالمية ،مثل ندرة املعروض من أشباه املوصالت على
نطاق واسع .بل إن املوانئ باتت هي األخرى نقاط اختناق
للتجارة العاملية ،مع تكدس سفن احلاويات خارج املرافئ
الرئيسية.
وبالتايل ،كانت مشاركة البلدان يف سالسل اإلمداد
العاملية أثناء اجلائحة جالبة للتكاليف واملنافع يف الوقت
ذاته .فمن جهة ،عرَّضت هذه املشاركة البلدان لعواقب
اإلغالق العام وإغالق املصانع يف البلدان األخرى .ومن
جهة أخرى ،سمحت املشاركة باحلصول على إمدادات
من السلع األجنبية يف وقت تضرر فيه االقتصاد احمللي
بضراوة من جرّاء اجلائحة .وإجماال ،تشير األدلة إىل أن
سالسل اإلمداد العاملية أحسنت التكيُّف أثناء اجلائحة ،حيث
حلّت البلدان األقل تضررا نسبيا حمل البلدان األشد تضررا
من اجلائحة.

ما هو مستقبل سالسل اإلمداد؟

كَشَفت انقطاعات سالسل اإلمداد يف أعقاب اجلائحة عن
أهمية الصالبة يف مواجهة األزمات — أي قدرة سالسل
اإلمداد على مواصلة العمل حتى عند اإلصابة بصدمات .ويف
اآلونة األخيرة ،أدت موجة تفشي املتحوِّر أوميكرون واحلرب
يف أوكرانيا إىل زيادة عدم اليقين احمليط بسالسل اإلمداد.
ويف أعقاب ذلك كله ،تعكف املؤسسات وصناع السياسات
حاليا على مناقشة عدة خيارات من شأنها إعادة صياغة
سالسل اإلمداد:
·أوال ،دعا البعض إىل «إعادة توطين النشاط» — أي
االنفصال عن سالسل اإلمداد العاملية عبر نقل اإلنتاج
اخلارجي إىل بلده األصلي.
·ثانيا ،نادى البعض بزيادة التنوع — أو بعبارة أخرى،
زيادة عدد املوردين األجانب ألي مُدخل ،حتى وإن أدى
ذلك إىل زيادة يف التكاليف .ويتيح ذلك للمنتجين جتاوز
صدمات التوريد بصورة أفضل ،ما مل تضرب الصدمة
جميع البلدان املُورِّدة يف آن واحد.
·ثالثا ،قد تقرر الشركات االحتفاظ بمخزون زائد .ذلك أن
االحتفاظ بمستوى أعلى من اخملزون يجعلها أقدر على
جتاوز صدمات التوريد املؤقتة.
ومل تهدأ بعد توابع صدمة اجلائحة على سالسل اإلمداد،
غير أن األدلة االقتصادية املتاحة حتى اآلن ال حتبذ اللجوء
إىل منهج إعادة توطين النشاط .فالسعي إىل االعتماد على
الذات فقط من شأنه أن يجعل اإلنتاج أقل كفاءة ،وليس
هناك من األدلة املتاحة ما يشير إىل أن ذلك سيعزز الصالبة.
إنما تشبه هذه االستراتيجية ما يحدث حين تضع يف سلة
حملية واحدة كل ما تملكه من بيض يمكن أن يوزع على
سلسلة اإلمداد .ويمثل التنويع وزيادة التخزين ،يف األساس،
استراتيجيتين تأمينيتين .ويتعين على البلدان والشركات
حتديد قيمة قسط التأمين الذي يمكنها سداده .فبالفعل،
وجود موردين إضافيين أو االحتفاظ بمخزون إضايف ال
يتحقق بال مقابل.
لذلك يواجه صناع السياسات والشركات املهمة الصعبة
التي تتمثل يف املوازنة بين احلاجة الكتساب الصالبة
واالستعداد لدفع تكلفة التأمين .ويرتهن اخليار املثايل
بالظروف اخلاصة بكل بلد ومدى قدرته على حتمُّل اخملاطر.
وبالرغم من ذلك ،يبدو من املتوقع أن يستمر اجلدل الدائر
حول مدى االندماج املناسب يف سالسل اإلمداد العاملية.
ويف نهاية املطاف ،قد يكون هذا هو الذي سيحدد ما إذا كنت
ستجد منتجات للبيع أو رفوفا خاوية عند زيارتك للمتجر يف
املرة القادمة.
دييغو سيرديرو ،ونيلز-جاكوب هانسن هما
اقتصاديان يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ وإدارة البحوث،
على الترتيب ،يف صندوق النقد الدويل.
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حتمية الطاقة اجلديدة

الغزو الروسي ألوكرانيا يلقي الضوء على األزمة والفرصة السانحة لتحويل مصادر
الطاقة

غيرنوت واغنر

كثير من املُشَرِّعين إىل مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بمحاوالت
مغلوطة لتخفيضها مباشرة ،مما يضعف أي حوافز على تقليص
استخدام الوقود األحفوري نبعت يف األصل من ارتفاع أسعاره.

طاقة يف املتناول

الصورةKATHARINA ROSSBOTH/DIE PRESSE :

من الصعوبة بمكان أن ننظر إىل أزمة مثل الغزو
الروسي ألوكرانيا ونرى فيها فرصة سانحة .ونحن —
فضال على األوكرانيين — ال نزال نواجه أزمة كبيرة ،بل
أزمة مضاعفة وهذا كل ما يف األمر ،مع ما لها من عواقب
اقتصادية وسياسية حمتملة ستستمر طويال.
ومن الواضح كذلك أن احلديث عن «الفرصة» سالح ذو حدين.
فأصحاب املصالح املكتسبة هم غالبا أكثر املستفيدين من
اتخاذ إجراء سياسي سريع يعزز الوضع الراهن .ولننظر إىل ميل
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يكمن أحد الفروق الكبيرة بين طفرة أسعار الطاقة احلالية ونوبات
االرتفاع السابقة يف توفر بدائل زهيدة التكلفة ومتاحة بسهولة
يمكن أن حتل حمل البنية التحتية احلالية التي تعتمد على الوقود
األحفوري بشكل كبير .وكانت الوكالة الدولية للطاقة حمقة عندما
صرحت يف  2020بأنه «بالنسبة للمشروعات املُمَوَّلة بتكلفة
منخفضة والتي تعتمد على موارد عالية اجلودة ،أصبحت الطاقة
الشمسية [الكهروضوئية ) ](PVاآلن هي أرخص مصادر الكهرباء
على اإلطالق يف التاريخ» .وال يزال احلال كذلك.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية خالل
العامين املاضيين إىل إضافة مصطلح «التضخم األخضر» إىل
املعجم املايل .ومع هذا ،يظل «التضخم األحفوري» مهيمنا على
املشهد .فقد زاد كثيرا ارتفاع أسعار مصادر الطاقة القائمة على
الوقود األحفوري مقارنة بالزيادات الطفيفة نسبيا التي سجلتها
أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية ،وهو ما أدى بدوره إىل
استمرار انخفاض أسعار الطاقة الشمسية نسبيا للكيلو واط على
أساس السعة واإلنتاج الفعلي للكهرباء .وبوجه عام ،انخفضت
أسعار النظم بشكل كبير على مدار السنوات ،وتراجعت بمقدار
الضعف يف غضون عقد واحد ،وبمقدار ثالثة أضعاف خالل
أربعة عقود .وبطبيعة احلال ،ال يقتصر ذلك على الطاقة الشمسية
الكهروضوئية وحدها.
وحري بنا أن نذكر أن أسعار البطاريات والسيارات الكهربائية
اتخذت نفس املنحى وتراجعت بسرعة ،مما أدى إىل زيادة اعتمادها
بوتيرة سريعة .ويف  ،2016توقع تقرير آفاق الطاقة الصادر عن
«بريتيش بتروليم» أن عدد السيارات التي تُدار بالكهرباء يف العامل
سوف يتجاوز  70مليون سيارة بحلول عام  .2035ويبدو اآلن
أنه يمكن الوصول إىل هذا الرقم بحلول عام  ،2025أي أبكر من
املتوقع بعشر سنوات على أساس أفق زمني يمتد عشرين عاما.
وبالطبع ،يتضح من هذه األرقام كم األشواط التي ال يزال يتعين
علينا أن نقطعها .فاحلصة السوقية للطاقة الكهروضوئية يف العامل
ال تتجاوز نحو %3؛ بينما مل تصل السيارات الكهربائية إىل %2
بعد .وحتى السبعون مليون سيارة كهربائية ستشكل أقل من %6
من أسطول السيارات يف العامل اليوم والبالغ عددها نحو  1,2مليار
سيارة.

وجهة نظر

مل يكن ألي حتليل جاد نُشِرَ قبل غزو الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ألوكرانيا أن يتصور قط أن روسيا ستقطع إمدادات الغاز
عن االحتاد األوروبي ككل.
ولن تسهم الطاقة الكهروضوئية وال السيارات الكهربائية
يف حدوث فرق كبير يف معاجلة التحديات التي تفرضها
احلرب الدائرة حاليا والتي يضرمها الوقود األحفوري.
والتدابير قصيرة املدى لتخفيف اعتماد االحتاد األوروبي
على النفط والغاز من روسيا يجب أن تركز على تخفيض
الطلب وإيجاد بدائل لإلمدادات الروسية .وينطوي ذلك على
زيادة إنتاج كل من النفط والغاز يف أنحاء العامل األخرى،
ويعني كذلك اتخاذ تدابير على املدى القصير مثل جتنب
اخلروج النووي ألملانيا واملقرر يف ديسمبر  ،2022وبعض
املفاضالت األخرى الصعبة — مثل زيادة إنتاج الطاقة من
الفحم يف أوروبا على املدى القصير( .ومن املفارقات أن
جزءا ال بأس به من الفحم الذي يستخدمه االحتاد األوروبي
يأتيه أيضا من روسيا ،مما يضاعف التحدي املاثل أمامها).

وباملثل ،كانت النماذج االقتصادية يف وقتها حمدودة.
وأجرى االقتصاديون يف البنك املركزي األوروبي حتليال
يُستشهد به على نطاق واسع عنوانه «االعتماد على الغاز
الطبيعي واخملاطر على نشاط منطقة اليورو» .وتفيد النتيجة
الرئيسية التي يخلُص إليها بأن حدوث صدمة نسبتها %10
يف إمدادات الغاز ستؤدي إىل انخفاض إجمايل الناجت احمللي
ملنطقة اليورو بنسبة .%0,7فما هو القطاع األشد تضررا؟
أكثر القطاعات اعتمادا على الغاز كأحد مدخالته املباشرة
هو إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
وبالتايل ،فإن صدمة قدرها  %10يف إمدادات الغاز ستسفر
عن هبوط ناجت هذا القطاع بنحو  .%10ويبدو هذا االستنتاج
معقوال للوهلة األوىل .فاملنهجية التي تقوم على أساليب
املدخالت واخملرجات القياسية هي منهجية راسخة .وتكمن
املشكلة يف طبيعة التحليل الثابتة وما ينتج عنه من حتيز
للوضع الراهن.

إن احلرب غير املبررة التي شنتها روسيا ،ورد فعل العامل إزاءها،
يكشفان كذلك النقاب عن قضية أخرى أساسية بقدر أكبر بكثير
وهي حمدودية القدرة الكامنة يف التحليالت االقتصادية
وحتليالت سياسة الطاقة األوسع نطاقا على تقديم معلومات
تفيد صناع السياسات يف اتخاذ القرارات بشأن معاجلة أزمات
كتلك التي تواجهنا حاليا ،وال سيما األزمات املتداخلة.
وبداية ،مل يكن ألي حتليل جاد نُشِرَ قبل غزو الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ألوكرانيا أن يتصور قط أن روسيا
ستقطع إمدادات الغاز عن االحتاد األوروبي ككل .وكان انقطاع
واردات االحتاد األوروبي من الغاز الروسي عن عمد يُعتبر
ضربا من املستحيالت .فعلى سبيل املثال ،مل تنظر الشبكة
األوروبية ملشغلي أنظمة نقل الغاز) ،(ENTSOGاملكلفة
باختبار قدرة شبكة الغاز األوروبية على حتمل الضغوط،
يف هذا االحتمال على اإلطالق .ويتصور آخر اختبار لتحمل
الضغوط أجرته الشبكة ما قد يحدث يف حالة عدم تدفق
الغاز الروسي من خالل بيالروس أو توقف إمداده عن طريق
أوكرانيا .أما انقطاع الغاز الروسي تماما فلم يكن جزءا من
جمموعة نماذج السيناريوهات التي أعدتها .وكان من الواضح
أن جمرد تصور الفكرة أمر مستحيل ،أو أنها متطرفة إىل حد
عدم تضمينها يف أي اختبار لتحمل الضغوط .وببساطة ،كان
الضغط على النظام يف هذا احلالة سيكون كبيرا للغاية.

املنافع والتكاليف

تقييم اخملاطر

املضخات احلرارية هي واحدة من أكثر التكنولوجيات
الواعدة يف جمال الطاقة منخفضة الكربون .فهي حتل
كفاءة
حمل السخانات التي تعمل بالنفط والغاز بل تفوقها
ً
من حيث األداء .وواقع األمر أن املضخات احلرارية عالية
الكفاءة إىل حد أنها تستمد كل الكهرباء الالزمة لتشغيلها
من الغاز الطبيعي ،كما أنها تصدر انبعاثات أقل إذا كانت
عملية احتراق الغاز الطبيعي تتم مباشرة يف سخان منزيل
يعمل بالغاز .واملضخات احلرارية ضرورية كذلك للتشغيل
العكسي ألجهزة تكييف الهواء .ملاذا إذن سيعاين قطاع
تكييف الهواء يف ضوء سيناريو ينطوي على نقص الغاز؟
سوف يرتفع الطلب على املضخات احلرارية ارتفاعا حادا،
وهو اجتاه سائد بوضوح يف جميع أنحاء أوروبا اآلن ،مع
اختناق سالسل اإلمداد الذي يزيد من الضغوط التضخمية.
وال يعني ذلك أن قطع إمدادات الغاز من روسيا ينذر بتوسع
اقتصادي .بل على العكس من ذلك ،فهو ينطوي على تكاليف
حقيقية .والتغيير مسألة صعبة .ولكن التكاليف تنطوي كذلك
على فرصة سانحة .ويحمل تقرير ماكينزي عن االنتقال إىل
مستوى الصفر الصايف عنوانا فرعيا مبشرا« :ماذا يكلفنا
ذلك وماذا جنني من ورائه» .وباختصار ،يتبين من حتليله
أن حتويل اقتصاد العامل من مساره احلايل إىل بلوغ مستوى
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وجهة نظر

غالبا ما يكون الشغل الشاغل للسياسيين هو ترسيخ الوضع الراهن
وليس إجراء تغيرات ضرورية.
الكربون الصفري الصايف بحلول منتصف القرن ينطوي على
تكاليف تبلغ حوايل  25تريليون دوالر على مدار  30عاما.
أما حتديد من الذي ينبغي أن يتكفل بهذه االستثمارات
بقيمة  25تريليون دوالر فسوف يولد بعض الصراعات
السياسية الصعبة .ولكن سيكون هناك بالفعل كثير ممن
سيربحون من هذه االستثمارات اإلضافية ،بما يف ذلك بالقيم
االقتصادية الصافية .وإذا قيست من منظور جمتمعي ،حتقق
هذه االستثمارات عائدات تفوق تكلفتها بأضعاف كثيرة،
نظرا ألن األضرار اخلارجية التي تترتب على استخدام الطاقة
القائمة على الوقود األحفوري أعلى من القيمة التي يضيفها
إىل إجمايل الناجت احمللي.
ومن ثم ،فللسياسات دور رئيسي .وينطوي أهم جانب على
ف ،على سرعة
اإلطالق ،وهو التحول احلقيقي إىل صفر صا ٍ

انتشار التكنولوجيات اجلديدة منخفضة الكربون ومزيد من
التغيرات امللموسة ذات األهمية النظامية ،على حد سواء.
وقد كشفت احلرب يف أوكرانيا بالفعل عن ضياع كثير من
الفرص على صعيد السياسات .فغالبا ما يكون الشغل الشاغل
للسياسيين هو ترسيخ الوضع الراهن وليس إجراء التغيرات
الضرورية لنفس السبب الذي كتب عنه نيكولو مكيافيلي منذ
خمسة قرون قائال« :أعداء اجملدد هم كل هؤالء الذين حققوا
منافع يف ظل الظروف القديمة ،واملدافعون غير املتحمسين من
الذين ربما أبلوا بالء حسنا يف ظل الظروف اجلديدة».
غيرنوت واغنر أستاذ مساعد زائر يف كلية كولومبيا
إلدارة األعمال ،وهو حاليا يف إجازة من جامعة نيويورك،
حيث يُدَرِّس اقتصاد وسياسات املناخ.

PHOTO OR ART: STOCKHOUSE / CONTRIBUTOR
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استعراض الكتب

احلرب والسالم
والقمح

جمموعــة مــن احلجــج املقنعــة للداللــة علــى الــدور الرئيســي
للقمــح يف صعــود اإلمبراطوريــات وســقوطها يســوقها هــذا الكتــاب
الــذي نُشــر قبــل يوميــن مــن الغــزو الروســي ألوكرانيــا الــذي أدى
إىل ارتفــاع قياســي يف أســعار القمــح وأثــار خمــاوف بشــأن حجــم
اإلمدادات.
واحلرب واجلوع من أهم األفكار التي يطرحها تاريخ سكوت
رينولدز نيلسون عن أهمية القمح كغذاء عاملي .وبداية من
زيارته البحثية األوىل إىل مدينة أوديسا عام  ،2011يف الوقت
الذي انطلقت فيه موجة الربيع العربي إثر انتفاضات اخلبز
لتطيح باحلكومات من تونس إىل مصر ،يعود نيلسون بالتاريخ
قبل  12ألف سنة إىل أصول سلة اخلبز األوروبية ،التي أصبحت
أوكرانيا وروسيا يف الوقت احلايل ،والطرق التي استُخدمت قديما
يف جتارة القمح وفيما بعد كمصدر غذاء ملدن القارة وجيوشها.
وهذا الكتاب ،وهو اخلامس يف سلسلة الكتب التي ألفها أستاذ
اإلنسانيات بجامعة جورجيا ،يعطي جرعة مكثفة من التاريخ
والسياسة واالقتصاد ،وإن كان يظل أسلوبه مبهجا وجذابا وهو
يستكشف تاريخ القمح على مدار عدة قرون .عمليات التخزين
والشحن يف أثينا والقسطنطينية وموسكو ،وتأسيس ميناء
البحر األسود يف أوديسا ،وعالقة ذلك بأحداث مهمة أخرى،
مثل عمليات احلجر األوىل ،واختراع شطائر الهامبرغر ،ونشأة
الصيرفة االستثمارية التجارية.
وأدت هذه التجارة إىل تركز العمالة ورأس املال يف املدن
املعروفة بانخفاض أسعار الغذاء وعمق املوانئ .ثم بدأت موجة
الهجرة والتحول الصناعي والتوسع احلضري ليتضاعف عدد
سكان لندن وباريس وأمستردام خالل الفترة من عام 1845
إىل عام  .1860وصعد جنم الواليات املتحدة يف ستينات القرن
التاسع عشر عندما شجعت احلرب األهلية على تصدير القمح
لتوفير النقد األجنبي الالزم ملقاومة املنشقين ،ونشأت أسواق
العقود املستقبلية احلديثة كجزء من جملس شيكاغو للتجارة
استجابة ملعاناة جيش االحتاد يف توفير الغذاء للجنود واخليول.
وساهمت هذه األدوات املالية اجلديدة يف إيجاد سوق غذاء
عاملية أوسع نطاقا يف الوقت الذي شهدت فيه جتارة الشحن
يف الواليات املتحدة انتعاشا كبيرا ،حيث تدفقت آالف السفن
إىل أوروبا حمملة باحلبوب لتعود بماليين املهاجرين عبر
احمليط األطلنطي .ويف الوقت نفسه ،أمكن السفر بسرعة أكبر بين
املوانئ العاملية بفضل استخدام املتفجرات يف تعميق املوانئ
وحفر القنوات وبناء الطرق ،مما ساعد يف إنهاء سيطرة روسيا
على القمح العاملي من خالل توفير الغذاء بأسعار أقل للمدن
األوروبية .ويذهب نيلسون إىل أن معظم العلماء ال يدركون
الرابط القوي بين إمدادات احلبوب األجنبية منخفضة التكلفة،
وصعود أملانيا وإيطاليا وسقوط النمسا وتركيا وكفاح أوروبا
من أجل فرض سطوتها اإلمبريالية.

سكوت رينولدز نيلسون

مروج القمح :كيف أعاد القمح
األمريكي تشكيل العامل
Scott Reynolds Nelson

Oceans of Grain: How
American Wheat Remade
the World
Basic Books,
New York, NY, 2022, 368 pp., $18.99

ويتناول الكتاب التاريخ املايل ،ويتضمن مقاطع ممتعة
تعكس التطور الزمني ألسواق السلع الدولية التي أصبحت أكثر
ارتباطا بمرور الوقت بسبب القمح .ويف صفحته األوىل ،يعلن
نيلسون عن شغفه بدراسة نوبة الذعر التي شهدها عام ،1873
مشيرا إىل أن األزمة الزراعية ساهمت يف حتول موجة الذعر
املايل والهبوط االقتصادي الناجمة عن تراجع أسعار الغذاء
وتقادم األدوات املالية املستخدمة إىل إخفاقات مصرفية يف
أوروبا وصدمة يف أسعار الفائدة يف بنك إجنلترا وأزمة امتدت
إىل وول ستريت.

يعود الكتاب بالتاريخ قبل  12ألف سنة إىل
أصول سلة اخلبز األوروبية ،التي أصبحت
أوكرانيا وروسيا يف الوقت احلايل.
وكتب نيلسون يقول «غمرت تدفقات احلبوب أوروبا ،وانتهت
فترات االنتعاش التي شهدتها أوديسا وأجزاء كثيرة يف أوروبا
الوسطى ،مما تسبب يف صدمات متالحقة حول العامل».
وتنتهي القصة منذ قرن من الزمان يف أعقاب الثورة
الروسية ،ولكننا نشعر كما لو كنا نعيشها اليوم بجميع
أحداثها ،حيث تدفع القراء إىل التفكير كتجار القمح والنظر
إىل العامل ليس باعتباره خريطة واضحة لألمم ولكن كرحلة
مصيرية حتمل غذاءنا عبر احمليطات واألنهار واملوانئ
وتسطر التاريخ بحق.
جيف كيرنز من فريق جملة التمويل والتنمية.
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أوراق العملة

تَمْكِين املبدعين

الرموز غير القابلة لالستبدال فتحت أبواب عامل جديد قد يكون مربحا للفنانين يف
االقتصادات النامية
أناليسا باال

ريتش أليال انقلبت حياته العملية رأسا على عقب من جراء
اجلائحة ،على غرار عدد ال يحصى من الفنانين اآلخرين .وسرعان
ما نضب دخل هذا املصور الفوتوغرايف املقيم يف نيروبي خالل
فترة اإلغالق اجلزئي الذي فرضته كينيا يف عام  .2020وحاول
االستعانة ببدائل — التسويق بالعمولة ومقاطع الفيديو على
موقع «يوتيوب» — فلم يحالفه النجاح يف أي منها .ثم عرَّفه أحد
األصدقاء على «الرموز املشفرة غير القابلة لالستبدال» )،(NFTs
التي وصفها أليال قائال «لقد أحدثت حتوال كامال يف مسار حياتي؛
إذ منحتني حرية اإلبداع من جديد دون احلاجة إىل التفكير املستمر
يف إنتاج أعمال فنية للحصول على املال وتسديد الفواتير».
وعلى عكس النقود املادية والعمالت املشفرة ،فإن الرموز
غير القابلة لالستبدال ال يمكن إحاللها .فهي كاملقتنيات لدى
األفراد احلقيقيين من هواة جمع األعمال الفنية ومقاطع الفيديو
واملقطوعات املوسيقية — إال أنها رقمية .وقد اكتسحت هذه الرموز
عامل الفنون واملقتنيات .وأصبح اآلن بمقدور مليونيرات العمالت
املشفرة الذين يملكون رصيدا من «اإليثيريوم» يستطيعون إنفاقه
مباشرة يف هذه الرموز غير القابلة لالستبدال ،مع
أن يستثمروا
ً

االحتفاظ بأموالهم داخل املنظومة البيئية للعمالت املشفرة .وقد
أسهمت يف هذه الطفرة سرعةُ ارتفاع األسعار وإمكانات حتقيق عائد
كبير.
وقد بلغ حجم تداول الرموز غير القابلة لالستبدال 17,6
مليار دوالر يف العام املاضي ،طبقا لتقرير أصدرته شركة
 Nonfungible.comاملتخصصة يف بيانات الرموز غير
القابلة لالستبدال .ويتجاوز هذا الرقم  40مليار دوالر حسب
تقدير شركة .Chainalysis
وقد تصل هذه األسعار إىل مستويات مدهشة .ففي العام
املاضي ،بيع رمز من جمموعة «كريبتو بانكس )(CryptoPunks
الصادرة عن شركة  — Larva Labsوهي جمموعة تضم  10آالف
شخصية «بانك» غير متكررة ابتكرها وأنتجها اثنان من خبراء
التكنولوجيا املبدعين — بمبلغ ضخم قدره  23,7مليون دوالر إىل
الرئيس التنفيذي لشركة  ،Chainوهي إحدى شركات التكنولوجيا
القائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) .ويف البداية ،كان
يمكن ألي شخص لديه حمفظة إيثيريوم رقمية أن يحصل جمانا
عادة بداية الشغف
على جمموعة «كريبتو بانكس» التي تُنسَب إليها ً
بالرموز غير القابلة لالستبدال .وبعد أربعة أعوام فقط ،أصبحت
قيمة أرخص رمز من هذه اجملموعة  60,95وحدة من عملة
اإليثيريوم (حوايل  128ألف دوالر يف  14مايو).
غير أنه بالنسبة للمبدعين من أمثال أليال ،يرجع تزايد اإلقبال
على الرموز غير القابلة لالستبدال إىل إسهامها يف حل مشكلة قديمة،
أال وهي كيفية إضفاء الصفة النقدية على األعمال الفنية الرقمية.
وبالنسبة للفنانين واملصورين الفوتوغرافيين وصانعي الرسوم
املتحركة وغيرهم ،بدأت األبواب تُفتح على فرص ربما تكون مربحة
— ال سيما يف االقتصادات النامية ،حيث كان صناع احملتوى
يواجهون يف السابق مصاعب يف التسويق والبيع يف سوق الفنون
التقليدية التي تبلغ قيمة معامالتها عدة مليارات من الدوالرات.

ثورة يف عامل الفن

الصورةCOURTESY OF OSINACHI :

أوسيناتشي ،فنان العمالت الرقمية األكثر حتقيقا لإليرادات يف نيجيريا ،كان من
أوائل األفارقة الذين حققوا جناحا كبيرا يف فضاء الفنون الرقمية.
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حين يقوم شخص بإنشاء أو «سك» رمز غير قابل لالستبدال،
فإنه ينفذ شفرة خمَزَّنة يف عقود ذكية حتدد امللكية من
خالل أداة تعريف فريدة وبيانات وصفية متفردة .ونظرا ألن
املعلومات تُسَجَّل يف «سلسلة الكتل»  -وهي دفتر حسابات
رقمي موزع عمومي — فمن السهل التحقق من امللكية.
وبالتايل ،فرغم أن الرمز غير القابل لالستبدال يمكن نسخه أو
تزويره ،فإنه يتعذر نسخ أو تزوير ملكية البيانات التعريفية
املرتبطة بالعمل املعني .وهذا مفهوم يكتسب أهمية جذرية.
وقبل ظهور تكنولوجيا سلسلة الكتل ،كان الفنانون الرقميون
يكافحون إلثبات أنهم املبدعون األصليون لألعمال الفنية .وقد
تغير هذا الوضع مع ظهور الرموز غير القابلة لالستبدال ،إذ أحدثت
تغييرا شامال يف نموذج أعمال املعارض التجارية التي عادة ما

الرموز غير القابلة لالستبدال معروضة يف متحف
افتراضي مشفر يف امليتافيرس (واقع افتراضي أو
معزز يمكن الدخول إليه عن طريق سماعات خاصة،
ووحدات التحكم يف األلعاب اإللكترونية ،إلخ)

الرسم التوضيحيISTOCK / WILDPIXEL:

كانت حتصل على نصيب األسد من أرباح سوق الفن .فالفنانون
يتاجرون اآلن بشكل مباشر على شبكة اإلنترنت ،عادة من خالل
أسواق مثل  OpenSeaأو  ،Nifty Gatewayدون احلاجة إىل وسيط.
وبدال من التضحية بنسبة كبيرة تتراوح بين  %40و %50يحصل
عليها مالك املعرض ،يدفع الفنانون رسم معاملة بسيطا.
ومن األهمية بمكان أن ما يسمى «التقليب» أصبح ظاهرة واسعة
االنتشار ،على النقيض مما يحدث يف عامل الفنون التقليدي .فمن
خالل قيام املعارض الفنية بعملية حتقق من جامعي املقتنيات
والوسطاء ،يُحال دون «تقليب» األعمال الفنية الذي يمثل ممارسة
مرفوضة تماما يف هذا القطاع .أما الرموز غير القابلة لالستبدال،
فيستطيع أي شخص شراءها ،غالبا دون الكشف عن هويته ،مما
يشجع املستثمرين على املسارعة بإعادة بيعها لتحقيق الربح بدال
من االحتفاظ بها على نحو ما يفعل جامعو املقتنيات احلقيقيون.
حتقيقا لإليرادات
وال يعتقد أوسيناتشي ،الفنان الرقمي األكثر
ً
يف نيجيريا والذي يبدع أعماله باستخدام برنامج Microsoft
 ،Wordأن األمر بهذا السوء؛ إذ يقول إنه «يف عامل الفن التقليدي،
غالبا ما يكون الفنان على غير دراية بأن ملكية العمل قد تغيرت
أصال .أما يف فضاء الرموز غير القابلة لالستبدال ،فتحصل على
عوائدك فورا يف الوقت الذي تتم فيه عمليات إعادة البيع والتقليب».
والرموز غير القابلة لالستبدال تمَكِّن الفنانين من احلصول على
نصيب من أي مبيعات مستقبلية ،مما يتيح لهم درجة من األمن
املايل ال يحظى بها معظم الفنانين التقليديين .فعندما يبيع الفنانون
أعماال باستخدام تقنية سلسلة الكتل ،يوقعون مع املشتري عقدا
ذاتي التنفيذ يضمن لهم العائد — الذي يتراوح يف الغالب بين %10
و .%30ويقول أوسيناتشي «إنه مبلغ كبير حقا» بالنسبة للفنانين.
وحتى عند الوفاة ،إذا كان يحق ألحد األقارب الوصول إىل حمفظتك
املشفرة ،فإن بإمكانه احلصول على العائد الذي تدره أعمالك».
غير أن الرموز غير القابلة لالستبدال ال تخلو من التحديات.
فالعمالت املشفرة أداؤها البيئي مز ٍر ،ناهيك عن استشراء

الرموز غير القابلة لالستبدال تمَكِّن الفنانين من احلصول
على نصيب من أي مبيعات مستقبلية ،مما يتيح لهم درجة
من األمن املايل ال يحظى بها معظم الفنانين التقليديين.
املمارسات االحتيالية باستخدامها .واملمارسة األسوأ سمعة يف
هذا الصدد هي ما يسمى «سحب البساط» ،حيث يسارع منشئو
الرمز بسحب األموال بعد إطالق ما يبدو أنه مشروع حقيقي لعمالت
وطبقا لتقرير
مشفرة ،ثم يلوذون بالفرار ومعهم أموال املستثمرين.
ً
صادر عن شركة  ،Chainalysisفقد خسر مستثمرو العمالت املشفرة
ما يزيد على  2,8مليار دوالر من جراء عمليات «سحب البساط» يف
العام املاضي .وتشكل اجلريمة السيبرانية خطرا حقيقيا أيضا ،بدءا
وانتهاء باألسواق الوهمية.
من االستيالء على احلسابات
ً
وقد ساور أليال القلق بشأن النواحي األمنية حينما صاغ
أول أعماله ،وهو يحث من يفكرون يف دخول هذا العامل على
استكشافه بأنفسهم والبحث عن جمتمع مشفر .ويَعتقد أن عدد
الفنانين األفارقة ال يزال ضئيال يف عامل الرموز غير القابلة
لالستبدال — نظرا للعائق الذي يمثله طابعها املعقد ،واملصاعب
التي تواجه اكتساب املتابعين ،ورسوم الغاز (تكلفة املعاملة على
سلسلة الكتل) .غير أنه ال يزال متفائال وحتدوه طموحات كبيرة
للمستقبل .وباإلضافة إىل حتويل أعماله إىل صيغة رقمية ،فهو
حاليا شركة تعمل مع  157فنانا يف خمتلف أنحاء إفريقيا
يدير
ً
من أجل «إحداث ثورة يف الفضاء الرقمي اإلفريقي» على حد
تعبيره .ويقول أيضا« :نحن نتطلع إىل حتقيق عائد يتراوح بين
مليونين و 5ماليين دوالر من مبيعات هذا العام ،فقط لكي نثبت
للناس أنه أمر ممكن».
أناليسا باال هي عضو يف فريق حترير جملة التمويل والتنمية.
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