�شخ�صيات اقت�صادية

الرجل الذي ي�ستطيع

					 ب�صربه �أن
يطهو احلجر
التمويل والتنمية تقدم ملحة عن �شخ�صية جا�ستني ييفو لني� ،أول من
ي�شغل من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل من �أحد االقت�صادات
النامية �أو ال�صاعدة.

يف

حفل ا�ستقبال �أقيم يف بداية هذا العام مبنا�سبة
انتهاء فرتة تويل جا�سنت ييفو لني ملن�صبه
ككبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل،
وكما جتري العادة يف هذه املنا�سبات� ،ألقي ال�ضوء على
الإجنازات التي حققها لني طيلة حياته :جا�ستني لني �أول
�صيني من �أبناء جيله يح�صل على درجة الدكتوراه من
جامعة �شيكاغو ،وجا�ستني لني ثاين مواطن ميتلك �سيارة
خا�صة يف بكني ،وجا�ستني لني �أول من ي�شغل من�صب
كبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل من �أحد البلدان
النامية �أو الأ�سواق ال�صاعدة.
و�إىل جانب هذه الإجنازات� ،أ�شاد احل�ضور بال�سمات
الأكرث متييزا ل�شخ�صية جا�ستني لني :عزمه
ومرونته وروحه العملية .و�أبرز ما قاله �أحد
زمالئه �أثناء احلفل م�ست�شهدا ب�أحد الأمثلة
ال�شعبية الإفريقية عن �أن لني ي�ستطيع
ب�صربه �أن يطهو احلجر.
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و�إذا ُوجد من ينطبق عليه و�صف “الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب يف الوقت املنا�سب” ،فلني هو ذلك ال�شخ�ص .وحل�سن احلظ،
فمن املحطات املهمة يف حياته و�صوله �إىل ال�صني القارية يف الوقت
الذي بد�أ فيه احلزب ال�شيوعي يف تنفيذ جمموعة من الإ�صالحات
ال�سوقية التاريخية .ثم جمعت امل�صادفة ال�سعيدة بني لني الذي يتمتع
مبهارات يف اللغة الإجنليزية وخبري اقت�صادي زائر حا�صل على جائزة
نوبل يف حاجة �إىل مرتجم ،وانتهت برت�شيح لني ملنحة درا�سية لنيل
درجة الدكتوراه من جامعة �شيكاغو .ويف يونيو  2008قبيل انزالق
العامل نحو حالة الركود الأ�سو�أ على الإطالق خالل ما يزيد على ن�صف
قرن ،وو�سط مطالبات متزايدة ب�إ�سناد دور �أكرب لالقت�صادات ال�صاعدة
والنامية يف �إدارة البنك الدويل ،اختري لني ل�شغل من�صب كبري اخلرباء
االقت�صاديني — وهو �أول من ي�شغل هذا املن�صب من �أحد البلدان
النامية .وهكذا كان التاريخ كرميا مع لني ذي ال�ستني عاما.

�إعادة تقييم عملية التنمية

مرت ال�سنوات الأربع �رسيعا ،وها هو لني ي�ستعد للعودة �إىل ال�صني
بعد انتهاء فرتة �إقامته الق�صرية يف وا�شنطن العا�صمة مقر البنك الدويل
حيث �شغل �أي�ضا من�صب نائب �أول رئي�س البنك .وينظر هذا اخلبري
االقت�صادي املنعزل للغاية ذو العوينات �إىل املرحلة الأخرية يف حياته
املهنية احلافلة بر�ضا كبري .فقد وجد يف البنك الدويل منربا عامليا �أتاح
له تعزيز الإطار الذي �صممه لإعادة تقييم عملية التنمية ـ �أو “االقت�صاد
الهيكلي اجلديد” كما ي�سميه (راجع الإطار).
ويقول عن ذلك “لقد فتحت الباب �أمام النا�س للتفكري ،و�أمام
زمالئي للتفكري والنقا�ش”.
ولني ،وهو خبري يف االقت�صاد ال�صيني ،يرى نف�سه يف معزل �إىل حد
ما عن دوائر �صنع القرار الغربية التي هيمنت على اقت�صاديات التنمية
على مر التاريخ .فب�صفته كبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل،
�سار على خطى �شخ�صيات بارزة مثل لوران�س �سامرز ،الوزير الأ�سبق
لوزارة اخلزانة الأمريكية ،وجوزيف �ستيغليتز احلائز على جائزة نوبل.
غري �أن نظرياته تنطوي على نقد دقيق وحاد لتوافق �آراء وا�شنطن ،وهو
عبارة عن جمموعة كبرية من ال�سيا�سات “الليربالية اجلديدة” التي
اقرتنت اقرتانا وثيقا يف ال�سابق مب�ؤ�س�سات وا�شنطن العا�صمة ،مثل
�صندوق النقد الدويل واخلزانة الأمريكية والبنك الدويل .وعند �س�ؤاله عما
�إذا كان بالفعل �أول �شخ�ص ي�شغل من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني
يف البنك الدويل من �أحد البلدان النامية� ،أجاب قائال “ل�ست فقط �أول
�شخ�ص من �أحد البلدان النامية ،ولكنني �أي�ضا �أول �شخ�ص على دراية
كبرية بالبلدان النامية”.
ووفقا ل�سيلي�ستني مونغا� ،أحد زمالء لني بالبنك الدويل والذي ا�شرتك
معه يف ت�أليف كتاباته ،ف�إن لني “هو ال�شخ�ص الوحيد يف تاريخ جميع
كبريي اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل الذي �شارك بالفعل يف حترير
 600مليون �شخ�ص من براثن الفقر .وهل يوجد ما هو �أكرث من ذلك؟”
كما يقول �ستيغليتز �إن لني كان له دور كبري يف الربط بني درو�س
النمو يف �رشق �آ�سيا ،املنطقة الأ�رسع منوا يف العامل ،واقت�صاديات
التنمية.

�ضابط جي�ش مثايل

خلفية لني املتوا�ضعة ـ حيث ولد عام � 1952ضمن �ستة �أبناء لعائلة
فقرية يف �إيالن ب�شمال �رشق مقاطعة تايوان ال�صينية ـ قد متيزه عمن
�سبقوه من كبريي اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل ،ولكنه الوحيد
بينهم دون �شك الذي يالحقه �أمر اعتقال.

ما املق�صود باالقت�صاد الهيكلي اجلديد؟

االقت�صاد الهيكلي اجلديد هو تطبيق من تطبيقات االقت�صاد الكال�سيكي
اجلديد يدر�س ت�أثري الهياكل االقت�صادية على عملية التنمية.
وي�شري جا�ستني لني �إىل �أن التكوين ال�صناعي لأي بلد هو نتاج مواطن
القوة واملزايا املت�أ�صلة فيه ـ �أي �أن التكوين ال�صناعي يتحدد بعوامل
الإنتاج املتاحة” ،مبا يف ذلك القوة العاملة� ،أو املوارد الطبيعية� ،أو ر�أ�س
املال الب�رشي �أو املادي .ونقتب�س هنا قول لني ب�أن “الهيكل االقت�صادي
لأي اقت�صاد ين�ش�أ من داخل هيكل عوامل الإنتاج املتاحة له”.
ولت�شجيع امل�سرية التنموية قدر الإمكان ،ين�صح لني البلدان بالرتكيز
على القطاعات التي تكون لها فيها ميزة تناف�سية (�أي القطاعات التي
حت�سن ن�سبيا العمل بها) على �أ�سا�س ما متلكه يف الوقت احلايل (�أي
املوارد اململوكة لها) .و�سوف ي�ؤدي ذلك �إىل تعزيز القدرات التناف�سية
للبلدان قدر الإمكان ،وحتقيق �أكرب عائد ممكن على اال�ستثمار ،وتكوين
�أكرب قدر ممكن من املدخرات ،و�إر�ساء الأ�سا�س الالزم لالرتقاء �إىل
قطاعات �أكرث كثافة يف ا�ستخدام ر�أ�س املال ب�أق�صى �رسعة ممكنة.
فالنجاح يولد جناحا على حد قول لني.
ووفقا للإطار الذي و�ضعه لني ،وكما يف علم االقت�صاد التقليدي،
يكون لل�سوق التناف�سية الدور الأ�سا�سي يف توزيع املوارد ،بينما تكون
الدولة م�س�ؤولة عن م�ساعدة ال�رشكات يف عملية التحديث ال�صناعي من
خالل مواجهة امل�ؤثرات اخلارجية وم�شكالت التن�سيق .ولكن االختالف
الأ�سا�سي يف �إطار االقت�صاد الهيكلي اجلديد الذي و�ضعه لني يكمن
يف ت�شجيع احلكومات على ا�ستخدام مواردها املحدودة ا�ستخداما
ا�سرتاتيجيا بتوجيه الدعم للقطاعات التي يحتمل �أن يكون فيها ميزة
تناف�سية مبا يتيح للبلدان حتقيق انطالقة اقت�صادية �أ�رسع.
ففي عام  ،1979قرر ال�ضابط املثايل يف اجلي�ش التايواين املرابط
يف جزيرة كينمني ذات احل�سا�سية ال�سيا�سية والذي كان يبلغ من العمر
 26عاما ويدعى لني جونغي �آنذاك �أن يعرب م�ضيقا عاتي الأمواج يبلغ
طوله  2000مرت �إىل ال�صني القارية اخلا�ضعة لهيمنة احلزب ال�شيوعي
كي يبد�أ حياة جديدة.
وعقب اختفائه� ،سجلته ال�سلطات التايوانية يف عداد املفقودين
و�رصفت تعوي�ضا لزوجته مبا ي�ساوي �أكرث من  30000دوالر �أمريكي،
واتهمته بعد فرتة طويلة بالفرار من اجلي�ش.
و�إذا �س�ألت لني اليوم عن هذا القرار� ،ستجده يتفادى �أي �أ�سئلة �أخرى
حول املو�ضوع ـ وهي املرة الأوىل خالل املقابلة التي جتمدت فيها
ابت�سامته التي ال تفارق وجهه وظهرت عليه عالمات التوتر رغما عنه.
وقد ترك لني وراءه ولده البالغ من العمر ثالث �سنوات وزوجته ت�شن
يون ينغ التي كانت تنتظر والدة ابنتهما .وعند �س�ؤاله عن رد فعل
زوجته حيال ان�شقاقه ،قال:
“لقد �شجعتني .وهي �سعيدة ما دمت �أنا �سعيد”.
“هل �أخربتها �إذن �أنك تعتزم الرحيل؟”
“لقد �أملحت يف حديثي �إىل ذلك”.

التحول االقت�صادي يف ال�صني

عندما و�صل لني �إىل ال�صني القارية ،قام بتغيري ا�سمه �إىل لني
ييفو ،ويعني “الرجل املثابر” .ونظرا لأنه مل ي�ستطع االت�صال بعائلته
مبا�رشة ،فقد بعث بخطاب �إىل �أحد �أقاربه يف طوكيو و�صف فيه �شعوره
بالوحدة و�شوقه لزوجته و�أطفاله .و�إىل جانب التفا�صيل العائلية
املعتادة ـ مبا يف ذلك طلب لني من قريبه �إر�سال هدايا الكري�سما�س �إىل
عائلته نيابة عنه م�ستخدما اال�سم امل�ستعار ال�رسي الذي اختاره لني
لنف�سه — ت�ضمن اخلطاب و�صفا لل�صني خالل �إحدى املراحل املهمة
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يف م�سرية تنميتها حينما كانت ت�سعى �إىل التحول من اقت�صاد موجه
مركزيا �إىل اقت�صاد �سوقي ،حيث جاء يف خطابه:
“تعكف ال�صني يف الوقت احلايل على درا�سة الأعوام الثالثني التي
م�ضت منذ قيام جمهورية ال�صني ال�شعبية درا�سة جدية و�صادقة —
وحتاول التعلم من �أخطائها — لبناء �صني حديثة .ومنذ الإطاحة
بع�صابة الأربعة� ،أحرزت ال�صني القارية ككل تقدما �رسيعا للغاية،
فال�شعب لديه طموح و�شعور غامر بالثقة .و�أنا على يقني تام �أن ال�صني
ينتظرها م�ستقبل م�رشق ،وللمرء �أن يفخر ب�أنه �صيني و�أن يقف يف هذا
العامل مرفوع الر�أ�س وال�صدر”.

يقول �ستيغليتز �إن لني كان له دور كبري
يف الربط بني درو�س النمو يف �رشق �آ�سيا
واقت�صادات التنمية.
ومتثل ال�صني وغريها من البلدان ـ ال �سيما يف �آ�سيا — التي خرجت
من دائرة ت�أخر النمو وانت�شار الفقر �أمثلة منوذجية على فر�ضية لني
ب�ش�أن التنمية .ويقدم لني يف كتابه بعنوان االقت�صاد الهيكلي اجلديد
( New Structural Economicsراجع الإطار) و�صفة للبلدان مت�أخرة
النمو ميكن �إيجازها بب�ساطة على النحو التايل “ا�ستغل ما لديك على
النحو الأمثل”.
ومن �أهم املبادئ التي ي�ستند �إليها “�إطار التنمية اجلديد” الدور
الأ�سا�سي للحكومة يف دعم �صناعات معينة من �أجل تعزيز التحول
الهيكلي .وهو ما ي�سمى باللغة العامية “�سيا�سة اخليار والفقو�س” �أو
ال�سيا�سة ال�صناعية ،وقد حققت جناحا متفاوتا على مر التاريخ ،وعاد
العمل بها جمددا �إىل حد ما عقب الأزمة املالية.
ويظل االنتقاد الأ�سا�سي لهذا الإطار هو �إحالل التقدير املنقو�ص
للحكومة وم�صاحلها امل�شوهة حمل القرارات ال�سوقية الرزينة
والوا�ضحة .ومن الأمثلة على ذلك وزارة التجارة وال�صناعة اليابانية
التي ي�شيد الكثريون ب�إجنازاتها والتي عار�ضت يف ال�سابق اخلطط
الت�صديرية ل�صانعي ال�سيارات املحليني وحاولت منع �رشكة هوندا من
تو�سيع نطاق ن�شاطها لي�شمل ال�سيارات �إىل جانب الدراجات البخارية
لأنها مل ترغب يف دخول �رشكات �أخرى يف هذا القطاع.
وجتنبا لهذه الأخطاء ،ي�شري لني �إىل �أن �رس النجاح يكمن يف
حتديد ال�صناعات التي تتما�شى مع هيكل عوامل الإنتاج املتاحة للبلد
وم�ستوى تنميته .وي�سوق �أمثلة مثل �شيلي التي حتولت عن ال�صناعات
الأ�سا�سية مثل التعدين واحلراجة وال�صيد والزراعة �إىل �صهر الألومنيوم
ومزارع ال�سلمون و�صناعة اخلمور بدعم من احلكومة .ويقول لني �إن
ال�سيا�سة ال�صناعية غالبا ما �أخفقت يف املا�ضي لأن احلكومات حاولت
فر�ض تنمية �صناعات معينة غري متوافقة مع عوامل الإنتاج املتاحة،
�أي �أنها “حتدت” مميزاتها التناف�سية.
وقد اختار لني لإطاره النظري ا�سم “االقت�صاد الهيكلي اجلديد”
الذي يذكرنا مبفهوم االقت�صاد الهيكلي ـ وهو املوجة الأوىل من التفكري
التنموي كما ي�صفه لني ـ الذي ظهر يف �أمريكا الالتينية يف �أربعينات
القرن املا�ضي ودعا �إىل تدخل احلكومة لت�شجيع التنمية .غري �أن
�شانتايانان ديفاراجان ،كبري اخلرباء االقت�صاديني ملنطقة �إفريقيا
بالبنك الدويل يعتقد �أن �إطار االقت�صاد الهيكلي اجلديد الذي و�ضعه لني
تقرتب �أ�صوله الفكرية من موطن لني ،وتعود �إىل املا�ضي القريب.
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ويف ندوة �أقيمت يف بداية العام مبنا�سبة �صدور كتاب لني اجلديد
الذي يعر�ض فيه فر�ضيته ،افتتح ديفاراجان فعاليات الندوة مبقولة
مثرية للجدل جاء فيها “عندما قر�أت عنوان كتاب االقت�صاد الهيكلي
اجلديد ،تبادر �إىل ذهني ما ذكره فولتري عن الإمرباطورية الرومانية
املقد�سة ،حيث قال ‹�إنها لي�ست �إمرباطورية وال رومانية وال مقد�سة›.
ولذلك ف�إنني �أحتدى جا�ستني �أن ينجح يف �إقناعنا ب�أن هذا الإطار
اقت�صادي وهيكلي وجديد”.
وديفاراجان مت�شكك يف �أ�صل فر�ضية لني التي متثل كما يقول
“تطبيقا منوذجيا لعلم االقت�صاد الكال�سيكي اجلديد يف جمال التنمية.
فوفقا لعلم االقت�صاد الكال�سيكي اجلديد ،ينبغي �أن ت�ؤدي الأ�سواق
دورها الت�شغيلي ما مل يحدث انهيار �سوقي ،نتيجة م�ؤثرات خارجية
على �سبيل املثال .ويف هذه احلالة ،ينبغي �أن تتدخل احلكومة ملواجهة
هذه امل�ؤثرات”.
ويعرتف لني ب�أنه مدين لعلم االقت�صاد الكال�سيكي اجلديد ،لكنه
ي�ؤكد �أن الدور الأ�سا�سي الكبري املنوط باحلكومة يف نظريته يجعلها
خمتلفة .و�إذا كان توافق �آراء وا�شنطن هو املوجة الثانية من التفكري
التنموي ،فهو يعترب �أن منهجه هو املوجة الثالثة� ،أو “التفكري التنموي
 .”3ويقول يوري دادو�ش ،باحث �أول يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل� ،إن �أعمال لني حتدت الأعراف االقت�صادية.
وي�رشح لني يف كتاب جديد له بعنوان »«The Quest for Prosperity
مفهوم االقت�صاد الهيكلي اجلديد ويعر�ض الدرو�س امل�ستفادة من ال�سنوات
الأربعة التي ق�ضاها يف البنك الدويل .ويو�ضح لني كيف ميكن للبلدان
حتى �أفقرها على الإطالق باتباع هذا الإطار �أن حتقق النمو ال�رسيع لعدة
عقود ،وحتد من الفقر بدرجة كبرية وت�صبح يف عداد البلدان متو�سطة
الدخل �أو حتى البلدان مرتفعة الدخل يف غ�ضون جيل �أو اثنني .ويقول
جورج �أكرلوف احلائز على جائزة نوبل “�إن لني يجر�ؤ على �أن يت�صور
عاملا خاليا من الفقر”.

م�شكلة امليزة التناف�سية

تبدو بع�ض املبادئ التي ي�ستند �إليها لني بديهية على خالف
حقيقتها .فقد يبدو وا�ضحا للعيان �أن البلدان ينبغي عليها ا�ستغالل
مواطن قوتها .ولكن يف �ضوء توجيهات لني برتكيز البلدان على
مميزاتها التناف�سية الأ�سا�سية ،هل كان ليوافق على �إقامة كوريا قطاع
لبناء ال�سفن يف �سبعينات القرن املا�ضي يف ظل حمدودية املعرو�ض
املحلي من املواد اخلام ،مثل احلديد والفحم وال�صلب ،وافتقارها لأي
معلومات عن هذا القطاع؟ بع�ض خرباء االقت�صاد الآخرين مت�شككون
يف ذلك �أي�ضا ،ولكن هذه كانت الو�صفة الناجحة لتنمية كوريا.
ويقول ها–جون ت�شانغ ،الأ�ستاذ بجامعة كامربيدج“ ،نظرا لطبيعة
عملية مراكمة عوامل الإنتاج وبناء القدرات التكنولوجية ،ال ميكن
بب�ساطة القت�صاد مت�أخر النمو �أن يراكم قدرات يف قطاعات جديدة دون
�أن يتحدى مميزاته التناف�سية ويدخل القطاع بالفعل قبل �أن تتاح له
عوامل الإنتاج “املنا�سبة”.
والت�أثري القوي لعلم االقت�صاد الكال�سيكي اجلديد على �إطار لني رمبا
ال يدعو للده�شة :فقد تلقى تدريبه يف جامعة �شيكاغو .وكان دخوله
يف قلعة فكر ال�سوق احلرة مثاال �أخر على احلظ ال�سعيد الذي الزمه
يف حياته .فخالل عام من و�صوله �إىل ال�صني ،عمل مرتجما للخبري
االقت�صادي الزائر ثيودور �شولتز م�ستعينا مبهاراته يف اللغة الإجنليزية

التي تعلمها يف تايوان .وخالل هذا العام ،ح�صل �شولتز على جائزة
نوبل لالقت�صاد عن بحوثه الرائدة حول امل�شكالت التي تواجه البلدان
النامية.
وقد �أعجب �شولتز باملرتجم الفوري ال�شاب— الذي كان يدر�س
يف ذلك الوقت االقت�صاد املارك�سي يف جامعة بكني—وعر�ض ترتيب
منحة درا�سية له لدى عودته لوظيفته يف التدري�س يف جامعة �شيكاغو.
و�س�ألت :كم �أم�ضى لني من الوقت مع هذا اخلبري االقت�صادي البارز
ليتلقى هذا العر�ض الكرمي؟ ف�أجابني دون �أن تفرت ابت�سامته :يوم واحد
فقط“ ،ولكنني كنت مرتجما ماهرا للغاية” .وكان معروفا عن �شولتز
قدرته احلد�سية على متييز املواهب ال�شابة ،حيث تتلمذ على يديه
على �سبيل املثال جورج �ستيغلر احلائز على جائزة نوبل ،ودي غيل
جون�سون� ،أحد الر�ؤ�ساء ال�سابقني للجمعية االقت�صادية الأمريكية.
وما �أن التحق لني بجامعة �شيكاغو ،بد�أ ال�شاب درا�سته لنيل درجة
الدكتوراه يف االقت�صاد .وان�ضمت له زوجته ت�شن يون ينغ وطفاله
الحقا .وبينما �أنهى لني درا�سته للح�صول على درجة الدكتوراه ثم
التحق بجامعة ييل كطالب يف مرحلة درا�سات ما بعد الدكتوراه ،نالت
زوجته درجة الدكتوراه من جامعة جورج وا�شنطون.

حياة عملية زاخرة

عندما عاد لني وعائلته �إىل بكني عام  ،1987كانت ال�صني يف غمار
ثروة اقت�صادية لتتحول من اقت�صاد موجه مركزيا �إىل “اقت�صاد �سوقي
ا�شرتاكي” .وعلى خلفية تق�سيم ال�رشكات اململوكة للدولة �إىل �رشكات
خا�صة �أ�صغر ،و�إلغاء نظام الإنتاج الزراعي اجلماعي ،و�إقامة مناطق
اقت�صادية خا�صة ،بد�أ لني حياة عملية زاخرة .فقبل �أن يلتحق للعمل
بالبنك الدويل ،كان قد �ألف  18كتابا و�أبحاثا عديدة.
ويف عام � ،1994ساهم لني يف ت�أ�سي�س مركز ال�صني للبحوث
االقت�صادية يف جامعة بكني الذي �أن�شئ الجتذاب العقول ال�صينية التي
تلقت تعليمها باخلارج يف الوقت الذي كانت تطوق فيه ال�صني �إىل
حت�صيل املعارف حول كيفية ا�ستغالل �إمكاناتها االقت�صادية .وقد كان
للمركز ت�أثري متنامي يف ت�شكيل ال�سيا�سة االقت�صادية ال�صينية.

خبري اقت�صادي رائد

تقلد لني من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني ونائب �أول الرئي�س
بالبنك الدويل — بناء على اختيار روبرت زوليك ،رئي�س البنك الدويل
— �أي �أنه كان كبري امل�ست�شارين االقت�صاديني لرئي�س البنك الدويل،
واملتحدث الر�سمي للبنك يف �سيا�سات التنمية ،ورئي�س الإدارات املعنية
بالبحوث والآفاق االقت�صادية (الر�صد والتوقعات على امل�ستوى
العاملي) والبيانات .و�أثناء توليه هذا املن�صب ،عمل حتت �إ�رشافه ما
يقرب من ثالثمائة خبري اقت�صادي و�إح�صائي وباحث �أ�سندت لهم مهمة
احلد من الفقر وت�شجيع التنمية العاملية.
وقد اكت�سب لني �سمعة ك�شخ�صية مثابرة وبارعة يف عملها .وهو
“دائما ما يبدو جادا وعمليا” ح�سب قول زميله مونغا الذي رافق لني
يف رحالت عمل عديدة وحكى كيف كان لني بعد انتهاء عمله خالل
اليوم يوا�صل العمل ل�ساعات مت�أخرة ليال بدال من االنخراط يف الأجواء
االجتماعية“ .فجا�ستني مل يكن يهتم �إال بعمله”.

ال منا�ص من �أن متر جتربة لني يف من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني
دون حتديات .فقد واجه معار�ضة داخلية حول �أرائه ،وغالبا ما كان
هناك اختالف �شديد يف الآراء بينه وبني زمالئه يف �إدارة البحوث التي
كان ي�رشف عليها.ويقول لني �إنه كان ي�ستمع �إىل الآراء املعار�ضة ،لكن
بع�ض خرباء البنك الدويل يقولون �إنه غالبا ما كان يتجنبهم.
وذكر �أحد كبار اخلرباء االقت�صاديني يف البنك �أن لني “مل يحاول
الت�أثري على عمل الإدارة �أو �صياغته ب�أي �شكل من الأ�شكال ،بل عزل
نف�سه عنها فقط .ولكنني �أعتقد �أن العمل على هذا النحو مل يكن مثمرا
كما كان ميكن �أن يكون”.
وقد �أراد لني �أن يرتك عمله يف جمال اقت�صاديات التنمية ب�صمة
داخل البنك مما دفعه �إىل ت�شكيل فريق بحثي للعمل على قطاع ال�صناعة
يف �إفريقيا الذي يرى لني �أنه م�ستعد للنمو .وي�شري يف هذا ال�صدد �إىل
�أن الأ�سواق ال�صاعدة ،مثل ال�صني والهند والربازيل ،قد �صعدت درجات
�سلم ال�صناعة و”خرجت” من قطاعات ال�صناعة التحويلية التي تتطلب
م�ستويات مهارية منخف�ضة مما �سيتيح الفر�صة �أمام البلدان منخف�ضة
الدخل يف �إفريقيا وغريها للدخول يف هذه القطاعات“ .و�سوف يخلق
ذلك معينا هائال من فر�ص العمل التي ميكن �أن ت�ستفيد منها البلدان
منخف�ضة الدخل يف �إفريقيا وغريها” على حد قوله .و�إن كان على
البلدان الإفريقية التخطيط لهذا الإحالل.
ويقول ح�سن طه املدير التنفيذي الذي ميثل  21بلدا �إفريقيا بالبنك
الدويل �إن لني “�شجع تطور الفكر” الذي عزز قدرة البلدان النامية على
مواجهة التحدي املتمثل يف احلد من الفقر.

العودة �إىل بكني

عاد لني الآن �إىل بكني ال�ستئناف عمله كمدر�س يف مركز ال�صني
للبحوث االقت�صادية .ويف حني ي�شعر باالمتنان �إزاء الفر�ص التي
�أتاحها له من�صبه ككبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل ،فقد قال
�إنه كان يتوق للعودة �إىل ال�صني بعد �أن كون نظرة �شاملة عن التنمية
العاملية من وا�شنطن .فحبه لل�صني على امل�ستوى ال�شخ�صي واملهني
مينعه من االبتعاد عنها لفرتة طويلة.
ورمبا هناك مكان واحد ال يزال لني منجذب له دون �أن ي�ستطيع
زيارته .فخالل ندوة نظمها مركز التنمية العاملية يف وا�شنطن قبل
انتهاء �إقامة لني يف العا�صمة الأمريكية بعدة �أ�سابيع ،ك�شف �أنه ما زال
يالزمه “حلم” العودة �إىل مقاطعة تايوان ال�صينية لزيارة قبور �أجداده
وااللتقاء ب�أقاربه و�أ�صدقائه.
ويف عام  ،2002قدم لني عقب وفاة والده طلبا للعودة حل�ضور اجلنازة.
ووافقت ال�سلطات على طلبه ،لكن اجلي�ش �أ�صدر �أمرا باعتقاله بتهمة الفرار
من اجلي�ش ـ ومل ُيبطل هذا الأمر حتى الآن .لذلك ح�رضت زوجته جنازة
والده نيابة عنه — ويف ذلك تق�صري كبري من االبن يف �آ�سيا.
وي�ؤكد لني على �أن جزيرة تايوان وال�صني القارية �ستتحدان مرة
�أخرى يف نهاية املطاف.
وحتى الآن مل تلق التما�سات م�ؤيديه لإبطال �أمر االعتقال �أي
ا�ستجابة .ويف بداية هذا العام ،طرحت جلنة الدفاع القومي واخلارجي
بالربملان ا�ستف�سارا يف هذا ال�ش�أن ،لكن وزير الدفاع التايواين ،كاو هوا
�شو ،الذي كان قائد فرقة لني و�صديق مقرب له� ،أجاب قائال للجنة �إنه�سوف ي�ستقيل من من�صبه على �سبيل االعرتا�ض �إذا مل يواجه لني التهمة
املوجهة له يف حالة رجوعه .وكان رد لني على ذلك �أنه ميكنه االنتظار.
وهكذا يبدو �أن احلياة �ستخترب قوة �صربه ملدة �أطول.
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