�شخ�صيات اقت�صادية

�أمريكي

من �أن�صار العوملة
براكا�ش لونغاين يقدم ملحة عن �شخ�صية فريد برغ�سنت

ما

هو القا�سم امل�شرتك بني كل من وودي �آلن ،ومايلز
ديفري ،وجوليا ت�شايلد ،وفريد برغ�سنت؟ لي�س �س�ؤاال
�سهال .انتهى الوقت .اجلواب �أنهم جميعا مواطنون
�أمريكيون ُمنحوا و�سام ال�رشف الفرن�سي تكرميا لهم على م�ساهماتهم
للمجتمع واحلوار العاملي .نعرف �أن الفرن�سيني يحبون وودي،
ويحبون مو�سيقى اجلاز ،وبالطبع يحبون الأطعمة الفرن�سية .ولكن
ما هي م�ساهمة فريد برغ�سنت؟ ومن هو برغ�سنت (نعم ،ميكنك �أن
تطرح هذا ال�س�ؤال الآن)؟
�إن معظم احلائزين الآخرين على و�سام ال�رشف كانوا من املولعني
بال�سفر حول الكرة الأر�ضية� ،أما برغ�سنت فقد �أم�ضى حياته يعمل
داخل الطريق الدائري ،وهو اال�سم الذي يطلق على الطريق ال�رسيع
املحيط بوا�شنطن العا�صمة .يف هذا املكان ،يف عام � ،1981أ�س�س
برغ�سنت معهد بيرت�سن — وال يزال رئي�سا له ـ وهو املعهد الذي رمبا
يكون �أكرث م�ستودعات الفكر العاملية ت�أثريا على االقت�صاد الدويل .وقد
�أ�س�س املعهد بعد حياة مهنية متميزة يف احلكومة الأمريكية� ،أوال مع
�إدارة نيك�سن يف جمل�س الأمن القومي حتت �إ�رشاف هرني ك�سينجر—
الذي يقول �إن برغ�سنت علمني “كل ما �أعرفه عن علم االقت�صاد” .ويف
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فرتة الحقة� ،أ�صبح ال�شخ�صية الأبرز يف �ش�ؤون االقت�صاد الدويل لدى
اخلزانة الأمريكية يف عهد كارتر �أثناء الفرتة امل�ضطربة التي وقعت
فيها �أزمة الطاقة .ومنذ وقت قريب� ،أعلن برغ�سنت عزمه التنحي عن
من�صبه كمدير ملعهد بيرت�سن يف نهاية عام .2012
وقد كر�س برغ�سنت حياته ملهمة �إقناع �صناع ال�سيا�سة
الأمريكيني ب�رضورة مراعاة االعتبارات العاملية ،وهم على ما هم
عليه يف الغالب من ر�ؤية حمدودة ،وكذلك مهمة دفع التقدم نحو
االندماج االقت�صادي العاملي .والقت هذه اجلهود ا�ستح�سانا يف
اخلارج ،فح�صل على و�سام ال�رشف الفرن�سي ونال زمالة فخرية من
الأكادميية ال�صينية للعلوم االجتماعية ،على �سبيل املثال ال احل�رص.
وكان برغ�سنت من �أكرث م�ؤيدي اليورو ،كما كان ناقدا عنيفا ملا يعترب
تقوميا لليوان ال�صيني ب�أقل من قيمته ال�صحيحة ـ لأنه يرى �أن ذلك
�سيطلق العنان للحمائية ويلحق ال�رضر باالندماج العاملي .وكان
الراحل مايكل مو�سى ـ الذي �شغل من�صب كبري اقت�صاديي �صندوق
النقد الدويل يف الفرتة من � 1991إىل  2001ثم زميال �أقدم يف معهد
املب�شين باالقت�صاد
بيرت�سن — قد و�صف برغ�سنت ب�أنه “من
رِّ
املفتوح”.

جذوره التب�شريية

�إن النزعة التب�شريية بالذات هي ما كان ي�صعب التنب�ؤ به لربغ�سنت
من خالل النظر يف جذوره .فقد ترعرع يف لونغ �آيالند بنيويورك يف
�ضاحية �أميتيفيل (ويعرفها كثري من الأمريكيني من خالل كتاب و�أفالم
القت رواجا كبريا بعنوان “الرعب يف �أميتيفيل”) ،ثم انتقل �إىل مدينة
فارمنغتون ( ،Farmingtonوهو ا�سم يبد�أ بالكلمة الإجنليزية ،Farming
�أي الزراعة) بوالية ميزوري التي ي�صفها ب�أنها “ا�سم على م�سمى ...حيث
تقع يف قلب منطقة ريفية يف الأ�سا�س” .ويف كال املكانني ،تناف�ست كرة
ال�سلة مع العلوم الأكادميية على احتالل املوقع الأهم يف ذهن برغ�سنت
ال�صغري ،وهي ريا�ضة ال يزال ميار�سها حتى يومنا هذا.
فكيف �أدت هذه اخلربة الأمريكية البحتة �إىل هذا ال�شغف بال�ش�ؤون
رجع برغ�سنت الف�ضل يف ذلك �إىل رحلة قام بها مع والديه �إىل
الدولية؟ ُي ِ
�إجنلرتا يف �صيف عام  ،1951حينما كان يف العا�رشة من عمره .وكان
لأبيه ،وهو ق�س يتبع الكني�سة امليثودية ،عالقات مع ق�ساو�سة الكني�سة
يف العامل و�سافر �إىل اجنلرتا يف �إطار عملية من عمليات التبادل التي
تتم بني رعاة الأبر�شيات .ويقول برغ�سنت“ :كانت معظم �أحياء لندن ال
تزال خالية بعد نزوح �سكانها هربا من الق�صف” .وكانت تطبق نظاما
للح�ص�ص التموينية ُيعفى منه الأجانب �أمثال عائلته“ .وهكذا بد�أت
معرفتي باحلياة يف بيئة �أجنبية ،كما مل�ست التداعيات التي خلفتها
احلرب  ...و�أظن �أن هذا هو بالفعل ما و�ضعني على �أول الطريق”.
ويف مرحلة الدرا�سة اجلامعية التحق برغ�سنت بجامعة �سنرتال
ميثودي�ست يف مدينة فاييت الواقعة يف والية ميزوري حيث در�س والداه.
ويف ال�سنة الثالثة �أ�صبح “م�ستغرقا يف درا�سة العلوم ال�سيا�سية والتاريخ
واملناظرة  ...و�أي �شيء يتعلق بال�سيا�سة ”.ويف �صيف ذلك العام �سافر مع
جمموعة من كليته �إىل النم�سا و�أملانيا .ويف الطريق على منت ال�سفينة،
الحظ �أن ندوة عن ال�ش�ؤون الدولية كانت تعقد كل يوم على ظهر ال�سفينة.
ويقول برغ�سنت معلقا “وجدتها جتذب اهتمامي �شيئا ف�شيئا”.
وتبني �أن ال�شخ�ص الذي يدير الندوة هو �سيث تيلمان ،كبري موظفي
مكتب ال�سيناتور الأمريكي ذي النفوذ وليام فولربايت .و�شجع تيلمان
برغ�سنت على تعميق اهتمامه بال�ش�ؤون الدولية بالت�سجيل يف الدرا�سات
العليا يف كلية فليت�رش للقانون والدبلوما�سية التابعة جلامعة تافت�س.
ويقول برغ�سنت �إن تيلمان نف�سه كان “من خريجي كلية فليت�رش  ...و�ساعدين
على االلتحاق بها .ومن هنا بد�أت كل الأمور تتطور يف هذا االجتاه”.

ك�سينجر واحلرب الباردة

يف عام  ،1968بعد �أن ح�صل برغ�سنت على درجة الدكتوراه من كلية
فلت�رش وهو يف ال�سابعة والع�رشين من عمره ،طلب �إليه ك�سينجر �أن
يعمل كنائب له لل�ش�ؤون االقت�صادية يف جمل�س الأمن القومي .ويقول
برغ�سنت �أن ذلك كان مبثابة العمل “كم�ست�شار ع�سكري لقدا�سة البابا”.
وكانت احلرب البادرة م�شتعلة ،وك�سينجر م�ستغرقا يف ق�ضايا ال�سيا�سة
اخلارجية ومل يكن لديه اهتمام ُيذكر بق�ضايا ال�سيا�سية االقت�صادية
اخلارجية .ويذكر برغ�سنت �أن ك�سينجر قال له”:فريد� ،إنني �أريد منك �أن
تفعل كل �شيء نيابة عني و�أال ت�شغلني بهذه الأمور �أبدا”.
ويقول برغ�سنت �إن هذا الرتتيب كان ناجحا يف البداية ولكن “ظهر
بعد ذلك عدد من الأمور التي جعلتني �أحتاج �إليه غري �أنه مل يلق باال
 ...وحقيقة مل �أ�ستطع �أن �أقوم بعملي كما ينبغي بينما مل يكن ينظر
فيما �أر�سله �إليه عرب الربيد ”.ومن ثم ،ترك برغ�سنت العمل يف منت�صف
عام  1971قائال لك�سينجر “يبدو �أنك ال حتتاج – �أو ت�ستحق — ما
�أ�سديه �إليك من م�شورة على هذا امل�ستوى من اجلودة ”.وكتب يف عام
 1973مقالة افتتاحية يف �صحيفة نيويورك تاميز قائال �إن “�سجل �أداء
هرني ك�سينجر يف الق�ضايا االقت�صادية باعث على احلزن” و�أ�ضاف �أن
“الق�ضايا االقت�صادية ال ي�ستطيع �أن يعاجلها جنوم العزف املنفرد”.

والآن يقول برغ�سنت �إنه كان “بالت�أكيد م�ستاء بع�ض ال�شيء يف ذلك
الوقت [من ك�سينجر] ”.وت�صالح هو وك�سينغر منذ ذلك احلني ،فيذكر
برغ�سنت �أن لديه �صورة لك�سينجر موقعة منه وكتب عليها “�إىل فريد،
الذي علمني كل ما �أعرفه عن علم االقت�صاد ”.ويف �إحدى املنا�سبات كان
ك�سينجر يقدم برغ�سنت فقال مازحا[ :بعد �أن تركني] ذهب فريد ليبد�أ
م�سرية مهنية متميزة حتت �إدارة كارتر ،وكان ذلك هدف �صعب املنال”.

ق�ضايا ملحة

يف اليوم التايل النتخاب كارتر رئي�سا يف نوفمرب  ،1976طلب �إىل برغ�سنت
احل�ضور �إىل والية جورجيا لإطالعه على ال�سل�سلة الكاملة من الق�ضايا
االقت�صادية الدولية .وكان برغ�سنت م�س�ؤوال عن كافة الق�ضايا االقت�صادية
الدولية يف الفرتة االنتقالية ثم ُعينِّ يف �أعلى املنا�صب املعنية بال�ش�ؤون
الدولية يف اخلزانة الأمريكية.
وكانت الأزمة التي عجل بوقوعها االرتفاع احلاد يف �أ�سعار النفط
العاملية حتتل املوقع الأهم يف ذهن الرئي�س اجلديد .ويف �إبريل ،1977
�ألقى كارتر خطبة من املكتب البي�ضاوي ،بعد مرور �أربعة �أ�شهر على توليه
من�صب الرئا�سة — مرتديا �سرتة وجال�سا بجانب املدف�أة ليبني كيف ميكن
للأمريكيني تقليل اعتمادهم على النفط الأجنبي — �أعلن فيها �أن التغلب
على �أزمة الطاقة كان هو “املكافئ الأخالقي للحرب”.

الراحل مايكل مو�سى و�صف برغ�سنت ب�أنه
املب�شين باالقت�صاد املفتوح”.
“من
رِّ
وتبني �أن برغ�سنت كان معدا متاما خلو�ض هذه احلرب .فقد عمل
يف �صيف  1962مع �رشكة �إ�سو الدولية ،التي �أ�صبحت فيما بعد �رشكة
�إك�سن .وك�سائر �رشكات النفط ،اعتادت �إ�سو احل�صول على �إمدادها من
النفط اخلام من مكان واحد ثم �إر�ساله �إىل امل�صايف يف مكان �آخر،
يقع عموما يف مكان بعيد .وذكر برغ�سنت �أنه �أ�صبح من الوا�ضح �أنه �إذا
ا�ستطاعت �إحدى ال�رشكات مبادلة �إمداداتها من النفط اخلام مع �رشكة
�أخرى� ،سيت�سنى لكل منهما توفري �أموال طائلة بتخفي�ض التكاليف التي
ترتتب على �إر�سال النفط اخلام �إىل م�صايف �أبعد.
وكُ لِّف برغت�سن البالغ من العمر  21عاما �آنذاك مبهمة التو�صل �إىل
كيفية تنفيذ هذه العملية ،فيقول “ومن ثم تو�صلت �إىل �أننا يف �رشكة �إ�سو
�إذا �أخذنا جزءا من نفط �رشكة �شل من فنزويال و�أر�سلناه �إىل م�صفاتنا
الواقعة على مقربة منها يف جزيرة كورا�ساو و�أعطيناها يف املقابل
جزءا من نفطنا اخلام الذي نح�صل عليه من ال�رشق الأو�سط لرت�سله �إىل
م�صفاتها يف �إفريقيا� ،سيوفر كالنا مبالغ طائلة ،نتقا�سمها فيما بيننا.
لقد كان م�رشوعا عظيما ،فقد تعلمت الكثري ”.وت�سنى اال�ستفادة من هذه
اخلربة التي كانت متاحة ب�سهولة عند اندالع حرب ال�ستة �أيام يف ال�رشق
الأو�سط عام  .1967ويقول برغ�سنت �إن وزارة اخلارجية “كانت قلقة
بالفعل �إزاء �إمكانية احل�صول على النفط ،وكانت حمقة يف ذلك .ومل تكن
لدينا �أدنى فكرة من �أين ي�أتي النفط و�إىل �أين يذهب ”.و�أ�شار برغ�سنت
�إىل �أن ب�إمكانه ا�ستطالع الأمر .ومتكن من خالل االت�صال مبعارفه
القدامى يف �رشكة �إ�سو و�رشكات �أخرى �أن ي�ساعد وزارة اخلارجية على
جمع البيانات ،و”كانت جزءا من �آلية الدفاع التي ُبنيت �آنذاك”.
وظل برغ�سنت على �شغفه بق�ضايا الطاقة “وتنب�أ بطريقة �أو ب�أخرى
[بنجاح] منظمة �أوبك [منظمة البلدان امل�صدرة للنفط] ”.ويف الفرتة
 ،1971-1970ظل �شاه �إيران ومعمر القذايف ،الذي كان قد توىل لتوه
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رئا�سة ليبيا“ ،يرفعان �سعر النفط لقهر بع�ضهما ،مما �أدى �إىل حدوث
ارتفاع كبري يف �أ�سعار النفط العاملية ”.ويذكر برغ�سنت �أنه “كان ي�ستطيع
�أن يرى �إىل �أين �سيقود هذا الأمر ”.ون�رش يف منت�صف ال�سبعينات من
القرن املا�ضي مقاال م�شهورا يف الوقت احلا�رض يف جملة فورين بولي�سي
بعنوان “ ”One, Two, Many OPECsتنب�أ فيه بنجاح �أوبك وحذر من �أن
االحتكارات �آتية �صوب منتجات �أولية �أخرى.
وبينما جنحت �أوبك كما �سبق و�أن توقع ،فتحذيراته من �أن هناك
احتكارات �أخرى �آتية ذهبت �أدراج الرياح .و�إن�صافا لربغ�سنت ،يرجع ذلك
يف جانب منه �إىل �أن حتذيراته – وجناح �أوبك – �أثارا حفيظة �صناع
ال�سيا�سات يف البلدان امل�ستوردة للموارد فاتخذوا �إجراءات يف حماولة
للوقوف �أمام هذه االحتكارات .وكتب مايكل مو�سى يف كتابه “فريد
برغ�سنت واالقت�صاد العاملي” )(Fred Bergstem and the World Economy
�أن برغ�سنت “�سعيد مثل الإلهة كا�ساندرا” بتنب�ؤاتها ال�صادقة ،فكانت لديه
من ناحية “نزعة للتنب�ؤ بامل�صائب االقت�صادية” ،لكنه من ناحية �أخرى
“يظل متفائال ب�شدة �إزاء الآفاق امل�ستقبلية” فريى �أن هناك �إمكانية لتجنب
�أ�سو�أ الأحداث باتخاذ �إجراءات بناءة على �صعيد ال�سيا�سات.
وثبتت للرئي�س كارتر قيمة ما لربغ�سنت من باع طويل يف جمال
ق�ضايا الطاقة — وموقفه �إزاء �إجراءات ال�سيا�سات وما ميكن �أن حتدثه
من تغيري — وقد ُمنِح فيما بعد “جائزة اخلدمة املتميزة” من اخلزانة
الأمريكية .ويقول برغ�سنت �إنه حتى لو مل حتدث �أزمة الطاقة ،لكانت تلك
“فرتة حافلة بالق�ضايا االقت�صادية الدولية( ”.راجع الإطار  1لالطالع
على مزيد من تفا�صيل عمل برغ�سنت يف اخلزانة).

القانون .وكان ذلك مبثابة تطبيق منوذجي لعمل م�ستودع الفكر ب�ش�أن
ق�ضية �سيا�سات حمددة .لقد �أجرينا التحليل الأ�سا�سي يف وقت �سابق،
ووا�صلنا حتديث العمل ،وطبقناه على ق�ضية بعينها ،وو�ضعناه بني
�أيدي �صناع القرار ”.وبعد ذلك بثالث �سنوات ،كانت تقديرات املعهد
لتكلفة م�رشوع نظام م�ساعدة التوافق التجاري عن�رصا حا�سما يف
�ضمان مترير القانون الذي �أعاد للرئي�س الأمريكي ما ُيطلق عليه �سلطة
“امل�سار ال�رسيع” للتفاو�ض.
وي�شري الري �سومرز ،وزير اخلزانة الأمريكية الأ�سبق� ،إىل �أن هناك
قلة من امل�ؤ�س�سات غري احلكومية التي كان لها هذا القدر من الت�أثري على
الفكر االقت�صادي العاملي مثل معهد بيرت�سن ،وكتب يقول “�إنني ك�أمريكي
ومواطن يف هذا العامل� ،أ�شعر �أننا حمظوظون” �أن يكون لدينا هذا املعهد.

ن�صري اليورو

كان اعتماد عملة اليورو حدثا فريدا يف التاريخ النقدي للعامل .ولكن
معظم خرباء االقت�صاد الأمريكيني كانوا مت�شككني يف جناحه .وكان
املنظور الذي اعتمده معظم ه�ؤالء االقت�صاديني هو نظرية مناطق
العملة املُثلى -الذي ي�ؤكد �أن العمالت امل�شرتكة ال تنجح �إال يف ظل
ظروف معينة ،مثل حرية حركة العمالة عرب الوحدات االقت�صادية
التي تعتمد هذه العملة امل�شرتكة ووجود نظام للتحويالت املالية من
الوحدات التي حتقق نتائج طيبة �إىل الوحدات �ضعيفة الأداء .وغياب
هذه الظروف يف البلدان وقت اعتمادها لليورو جعل خرباء االقت�صاد
الأمريكيني يتوقعون انهيار االحتاد االقت�صادي .على �سبيل املثال،

م�ستودع للفكر

كانت م�ساهمات برغ�سنت يف عمل احلكومة الأمريكية تكفي ل�ضمان بقاء
بع�ض من �شهرته ،ولكن العمل الذي قام به منذ ذلك الوقت هو الذي ع�ضد
مكانته .ف�أن�ش�أ م�ستودع فكر يف عام  ،1981وهو “معهد علم االقت�صاد
الدويل” ،باال�ستعانة مبنحة كبرية من “�صندوق مار�شال الأملاين يف
الواليات املتحدة” ،وهو م�ؤ�س�سة �أمريكية معنية بال�سيا�سة العامة .ومل
يكن برغ�سنت غريبا على عامل م�ستودعات الفكر :فقد ق�ضى �سنوات بني
العمل احلكومي يف “جمل�س العالقات اخلارجية” و “م�ؤ�س�سة بروكينغز”.
ويف و�صف لهذا املعهد — الذي �أُعيدت ت�سميته منذ ذلك الوقت
ف�أ�صبح “ معهد بيرت�سن لالقت�صاد الدويل” ،وذلك يف جانب منه عرفانا
بالدعم املايل الذي �أ�سهم به م�ؤ�س�سه و�أول رئي�س ملجل�س �إدارته ،بيرت
بيرت�سن— ذكر ال�صحفي الربيطاين مارتن ووكر �أنه “�أكرث م�ستودعات
الفكر ت�أثريا على كوكب الأر�ض ”.وحقق املعهد جناحا �رسيعا ومتكررا.
وكان مفهوم النطاقات امل�ستهدفة لأ�سعار ال�رصف ،الذي اع ُتمِ د يف
اتفاق اللوفر عام  ،1987هو ثمرة اقرتاحات طرحها برغ�سنت وجون
ويليامز الباحث يف معهد بيرت�سن .ويقول ريت�شارد دارمان ،الذين كان
نائبا لوزير اخلزانة الأمريكية يف ذلك الوقت� ،إن م�صطلح “الأ�سعار
املرجعية” ا�س ُتخدِم يف االتفاق جلعل اقرتاحات ن�سبة القرو�ض �إىل
النطاق امل�ستهدف �أقل و�ضوحا.
وظل معهد بيرت�سن لالقت�صاد الدويل على مر ال�سنوات يف طليعة
امل�ؤ�س�سات التي تعمل على التحديد الكمي لتكاليف املمار�سات
احلمائية التجارية والدعوة �إىل م�ساعدة املت�رضرين من التجارة .ويف
عام � ،1999أو�ضح غاري هوفباور من معهد بيرت�سن �أن م�رشوع قانون
فر�ض ح�ص�ص على الواردات من ال�صلب الذي كان بانتظار مترير جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي كان �سينقذ �أقل من � 3آالف وظيفة بتكلفة يتحملها
دافعو ال�رضائب ت�صل �إىل � 800ألف دوالر للوظيفة .ويقول برغ�سنت
“كان لدى كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ هذا التحليل بني يديه ...
و كتبت كل ال�صحف عنه يف هذا اليوم .وجاء الت�صويت برف�ض م�رشوع
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الإطار 1

�إعادة التوازن يف  1977و2007

بينما كان اعتماد برنامج ب�ش�أن الطاقة يحتل “طليعة �أولويات” عمل
�أع�ضاء الفريق االقت�صادي يف �إدارة كارتر حينما تولوا مهامهم يف عام
 ،1977مل تكن �إعادة التوازن �إىل الطلب العاملي بتقلي�ص حجم �أر�صدة
احل�ساب اجلاري تبعد كثريا يف قائمة الأولويات .وبالفعل ،حتى برنامج
الطاقة كان ي�سعى �إىل تقلي�ص العجز يف احل�ساب اجلاري للواليات
املتحدة من خالل تخفي�ض الواردات النفطية.
وكانت اململكة املتحدة �أي�ضا تعاين من عجز يف احل�ساب اجلاري يف
ذلك الوقت .وخالل فرتة االنتقال من �إدارة فورد �إىل �إدارة كارتر ،كان
الربيطانيون ميار�سون �ضغوطا على برغ�سنت للحد من تخفي�ضات النفقات
العامة التي كان قد ا ُتفِق ب�ش�أنها يف ظل برنامج البالد املدعم مبوارد
�صندوق النقد الدويل ،ك�أحد العنا�رص امل�ساندة لتخفي�ض عجز احل�ساب
اجلاري للمملكة املتحدة .وكتب كل من كاثلني بريك و�أليك كرينكرو�س
يف كتابهما “وداعا بريطانيا العظمى� :أزمة �صندوق النقد الدويل يف
عام “ (Goodbye, Great Britain: The 1976 IMF Crisis) ”1976على
مدى �أكرث من �ساعتني ظل [ممثل اململكة املتحدة هارولد] ليفر يحاول
�إقناع برغ�سنت ب�رضورة تخفيف كارتر بطريقة �أو ب�أخرى لل�ضغوط التي
و�ضعتها خزانة فورد .وكان جواب برغ�سنت هو ال”.
كذلك حث برغ�سنت اثنني من البلدان التي كانت ح�ساباتها اجلارية حتقق
فوائ�ض كبرية ،وهما اليابان و�أملانيا ،على حفز اقت�صاديهما املحليني
خ�شية �أن ت�ضطرا �إىل ال�سماح لقيمة عمالتهما باالرتفاع .وبعد ثالثني عاما،
ظهرت م�س�ألة ت�سوية االختالالت العاملية مرة �أخرى على ر�أ�س جدول �أعمال
ال�سيا�سة االقت�صادية حينما قاد �صندوق النقد الدويل جهودا يف عام 2007
من خالل “امل�شاورات متعددة الأطراف” للتو�صل �إىل اتفاق بني جمموعة
من االقت�صادات — وهي ال�صني ومنطقة اليورو واليابان واململكة العربية
ال�سعودية والواليات املتحدة — ب�ش�أن �إجراءات ال�سيا�سة التي تكفل تقلي�ص
�أر�صدة ح�ساباتها اجلارية.

كتب مارتن فلد�شتاين الأ�ستاذ يف جامعة هارفارد عام  1997يف
مقال بارز يف جملة “فورين �أفريز” يقول “�إن حماولة �إدارة احتاد
نقدي والتطورات الالحقة لإدارة احتاد �سيا�سي � ...سي�ؤدي على الأرجح
�إىل تزايد ال�رصاعات داخل �أوروبا وبني �أوروبا والواليات املتحدة”.
وقاوم هذا االجتاه اثنان من خرباء االقت�صاد الأمريكيني� .أحدهما
هو روبرت مانديل ،احلائز على جائزة نوبل ،ومن املفارقات �أنه وا�ضع
نظرية مناطق العملة املُثلى .فذهب مانديل �إىل �أن االحتاد النقدي �سيقود
�إىل االحتاد االقت�صادي؛ �أي �أن ال�رشوط ال�رضورية لنجاح منطقة العملة
املُثلى �ستتحقق نتيجة العتماد اليورو .وكان املنا�رص الآخر لليورو هو
برغ�سنت الذي يقول برغم ذلك �أن موقفه نابع من “منظور اقت�صادي
�سيا�سي” ولي�س من منظور منطقة العملة املُثلى .و�أثناء فرتة عمله يف
احلكومة الأمريكية كان برغ�سنت يتوا�صل بفعالية مع �صناع ال�سيا�سات
الأوروبيني و�أ�صبح على قناعة ب�أنهم �سيقومون دائما يف نهاية املطاف
ببذل اجلهد املطلوب من �أجل “دفع عملية االندماج ُق ُدما”.

“ي�صعب حدوث �أي �إجناز كبري يف الق�ضايا
االقت�صادية ما مل تتفق الواليات املتحدة
وال�صني”.
ووقوع الأزمة الأخرية يف �أوروبا مل يجعل برغ�سنت يغري ر�أيه ،فيقول
�إن �صناع ال�سيا�سات الأوروبيني “بذلوا جهودا كافية يف كل مرحلة من
مراحل هذه الأزمة لتجنب االنهيار ”.وي�ضيف “�إن �أملانيا �ستبذل كل ما
يتعني من جهد” لإنقاذ اليورو ملا لها من م�صالح جغرافية— ا�سرتاتيجية
يف ظل االندماج الأوروبي ولأن اليورو �أ�سهم يف ات�ساع التجارة الأملانية.
ويتوقع �أن تتحرك �أوروبا رويدا �صوب “االحتاد االقت�صادي الكامل .وبعد
مرور خم�س �سنوات من الآن�...ستحقق هدفها”.

جمموعة الع�رشين وجمموعة االثنني

يرى برغ�سنت �أي�ضا �أن هناك بع�ض التقدم الذي �أُحرز يف نطاق �أبعد من
منطقة اليورو على �صعيد العالقات االقت�صادية بني الأمم .ويقول �إن
منربا مثل املجموعة التي تت�ألف من ع�رشين من االقت�صادات املتقدمة
واالقت�صادات ال�صاعدة الأكرث تقدما (جمموعة الع�رشين) “ال ميكن اال�ستغناء
عنه لأ�سباب �إ�ضفاء ال�رشعية ”،نظرا لأن الأ�سواق ال�صاعدة متثل اليوم ن�صف
اقت�صاد العامل“ ،وهي اجلزء الأكرث ديناميكية .فال ي�سعنا �أن تكون لدينا
جمموعة ال�سبعة �أو جمموعة الثمانية [التي ال متثل �سوى �أكرب االقت�صادات
املتقدمة] لتحاول �أن تدير العامل ”.فقد �أدى “الركود الكبري” يف الفرتة
� 2009-2008إىل تعجيل وترية عملية �إ�ضفاء ال�رشعية على دور جمموعة
الع�رشين .وي�ضيف برغ�سنت “مل يعد هناك جمال لالرتباك والرتدد بعد الآن.
كان يتعني جمع الأ�شخا�ص املنا�سبني حول الطاولة ملواجهة الأزمة”.
والأمر املثري للجدل هو �أن برغ�سنت من الدعاة �إىل “جمموعة االثنني”،
وهي جمموعة تت�ألف �ضمنا من الواليات املتحدة وال�صني .ويذكر �أن اقرتاحه
مبني على “حجة ب�سيطة هي �أنه ي�صعب حدوث �أي �إجناز كبري يف الق�ضايا
االقت�صادية ما مل تتفق الواليات املتحدة وال�صني ”.وي�ست�شهد بعدم �إحراز
تقدم ُيذكر يف جولة الدوحة للمفاو�ضات التجارية ويف كوبنهاجن يف
جمال تغري املناخ ،حيث و�صلت الواليات املتحدة وال�صني �إىل طريق م�سدود
مما يقف حجر عرثة �أمام تقدم املجموعة الأ�شمل من البلدان .وي�شري �أي�ضا
�إىل الطريق امل�سدود �أمام ق�ضايا �سعر ال�رصف ويقول “�إن الواليات املتحدة
تندد مرارا وتكرارا مب�س�ألة التالعب بالعمالت؛ وال�صني عازفة عن التجاوب”
(راجع الإطار .)2

الإطار 2

ال�صني ونظرية الدراجة

من املعروف �أن �آراء الباحثني يف معهد بيرت�سن ال تكون دائما من�سجمة.
ولكن �آراءهم فيما يخ�ص �سعر �رصف عملة ال�صني متناغمة �إىل حد بعيد:
فهم يتغنون بعبارة واحدة هي �أنها مقومة ب�أقل من قيمتها احلقيقية .فكتب
برغ�سنت العام املا�ضي يف مقالة افتتاحية ل�صحيفة نيويورك تاميز “�إن
قيمة اليوان املنخف�ضة على نحو م�صطنع — فهي �أقل مما ينبغي �أن تكون
عليه مبا يرتاوح بني  %20و — %30ترقى �إىل منح دعم لل�صادرات ال�صينية
وفر�ض تعريفة على الواردات من الواليات املتحدة وبلدان �أخرى ”.وقال �إن
الواليات املتحدة ينبغي �أن تتقدم بدعوى �ضد ال�صني �أمام منظمة التجارة
العاملية “ل�رشوعها يف تخفي�ض تناف�سي غري م�رشوع ل�سعر �رصف عملتها،
والق�صا�ص �إذا مل تتوقف ال�صني عن ممار�سة هذه ال�سيا�سة احلمائية”.
و�آراء برغ�سنت القوية تعك�س يف جانب منها “نظرية الدراجة” ال�شهرية
التي و�ضعها – �أي اعتقاده ب�أن حترير التجارة ،كالدراجة ،يجب �أن يحافظ
على بع�ض زخم التقدم و�إال �سيبد�أ يف الرتاجع نحو احلمائية .وكتب برغ�سنت
�أن �سيا�سة �سعر ال�رصف التي تنتهجها ال�صني “متثل �أحد الأ�شكال ال�سافرة
للحمائية ”،وتهديدا للنظام التجاري متعدد الأطراف ...“ :وحترك الواليات
املتحدة �أو البلدان الأخرى على �صعيد ال�سيا�سات يف مواجهة �إجراءات
ال�صني [ينبغي] النظر �إليه باعتباره مناه�ضا للحمائية”.

ويذكر راندال هينينغ� ،أحد الباحثني يف معهد بيرت�سن� ،أن االفرتا�ض
الأ�سا�سي وراء دعوة برغ�سنت �إىل تعدد املنتديات يتمثل يف �أن “التعاون
بني احلكومات الوطنية ب�ش�أن العالقات االقت�صادية الدولية ،وهو من ال�سلع
العامة ،يعاين من نق�ص مزمن .ولي�ست امل�شكلة الرئي�سية هي �أن �إن�شاء عدد
كبري من املنتديات �سي�ؤدي �إىل التداخل بينها ،و�إمنا امل�شكلة هي الإخفاق
يف اال�ستفادة بقدر كاف منها”.

“�سل�سلة من اخلم�سينات”

بلغ برغ�سنت عامه ال�سبعني ،ومير الآن مبرحلة من حياته تلوح يف �آفاقها
ذكرى كثري من الأحداث� .إنه متحم�س لالحتفال بذكرى هذه الأحداث لأنها
ت�ساعده على �أن يظل متوا�صال مع ال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�سات التي �شكلت
حياته .فنظم العام املا�ضي االجتماع اخلم�سني لزمالء الدرا�سة عندما كان
طالبا يف جامعة �سنرتال ميثودي�ست ،وينظم هذا العام االجتماع اخلم�سني
لزمالء �صفه يف كلية فلت�رش للدرا�سات العليا — والذكرى اخلم�سني لزواجه.
ويقول “هي �إذا �سل�سلة من اخلم�سينات بالن�سبة يل”.
وال يزال برغ�سنت ن�شطا يف الدوائر املعنية بال�سيا�سات ويف ملعب كرة
ال�سلة .فري�أ�س بانتظام كثريا من الفعاليات التي تكون امل�شاركة فيها “مبوجب
الدعوة فقط” وتُعقد يف قاعة االجتماعات الكربى ،التي �أ�صبحت حتمل ا�سمه،
يف معهد بيرت�سن .وقال مو�سى ذات يوم مازحا �إنه برغم �أن “بالنظر �إىل
الأ�صول التي ينحدر منها فريد ،قد يظن البع�ض �أن [قاعة امل�ؤمترات] ت�شبه
كني�سة حديثة ،لكنني �أعتقد �أنها ت�شبه ملعب كرة ال�سلة .وفريد مولع نوعا ما
بلعبة كرة ال�سلة ”.وبالفعل ،ال يزال برغ�سنت ميار�س لعبة كرة ال�سلة كع�ضو
احتاد وي�سجل يف املتو�سط  38نقطة يف املباراة الواحدة ،و�أدا�ؤه يثري حفيظة
تيموثي غايثرن ،وزير اخلزانة الأمريكية ،وهو �أي�ضا العب �شغوف بكرة ال�سلة.
ويقر برغ�سنت ب�أن جمموع النقاط عال لأن “الهدف من اللعب مع هذا الفريق
هو املتعة .ولكن عليك مع هذا �أن حترز �أهدافا”.

■
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