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يف

عــام  ،1958جنــا أســاف رازيــن ذو الســبعة عشــر
عامــا مــن إصابــة كادت أن تــودي بحياتــه جــراء
تعرضــه لنيــران صديقــة أثنــاء فتــرة جتنيــده
اإللزامــي يف اجليــش اإلســرائيلي .وقضــى عامــا كامــا يف
املستشــفى تأكــد لــه خاللــه أن العمــل الشــاق يف حقــول
كيبوتــس شــمير الواقعــة علــى منحــدرات مرتفعــات الغــوالن
حيــث ولــد مل يعــد خيــارا ممكنــا .وبــدال مــن ذلــك ،حتــول اهتمامــه
كمــا كتــب يف الســابق إىل «الفــرص املميــزة التــي يتيحهــا
النظــام العاملــي احلديــث للكثيريــن» ،حيــث أتــم دراســته العليــا
يف جامعــة شــيكاغو ليبــدأ بعدهــا مســيرة مهنيــة المعــة كأحــد
رواد التعريــف بمزايــا العوملــة وكيفيــة حتقيــق االســتفادة
القصــوى منهــا يف خمتلــف البلــدان .وتعــد جامعــة تــل أبيــب
مقــر عملــه الثابــت ،وهــو «مــن أكثــر الــزوار املرحــب بهــم» يف
خمتلــف املؤسســات حــول العــامل ،كمــا يقــول الرس سفينســون
مــن كليــة ســتوكهومل لالقتصــاد .ويف عــام  ،2017حصــل
رازيــن علــى جائــزة العلــم والفــن والثقافــة ،وهــي أرفــع جائــزة
تمنحهــا إســرائيل «للتميــز يف اإلجنــازات األكاديميــة واملهنيــة
ذات التأثيــر الواســع التــي تقــدم إســهامات مهمــة للمجتمــع».
ويقــول رازيــن «حتولــت إصابتــي املؤســفة إىل حــدث ســاهم
يف تغييــر مســاري» .وهــو مــا يعكــس ســمة «مميــزة ألســاف»
كمــا يقــول أصدقــاؤه وأفــراد عائلتــه ،أال وهــي عــدم الركــون
إىل الواقــع املــؤمل واملضــي بإصــرار نحــو حتمــل املســؤوليات.
وســادت املبــادئ املاركســية يف مســتوطنته — حيــث حــرص
والــده ،وهــو أحــد مؤسســي املســتوطنة ،علــى زيــارة قبــر كارل
ماركــس أثنــاء تواجــده يف لنــدن .وعقــب إصابتــه ،اقتــرح كبــار
املســتوطنة أن أفضــل مــا يمكنــه القيــام بــه خلدمــة مســتوطنته
هــو اكتســاب خبــرة عمليــة يف اجملــال الزراعــي مــن خــال
احلصــول علــى دورات دراســية مــن اجلامعــة العبريــة .ولكــن
رازيــن أصبــح شــغوفا بدراســة االقتصــاد ،وبنــاء علــى توصيــة
قويــة مــن أحــد املشــرفين عليــه حصــل علــى منحــة زمالــة إلتمام
دراســته العليــا بجامعــة شــيكاغو ليصبــح منــذ ذلــك احليــن مــن
دعــاة اقتصــاد الســوق احلــرة.
ويقــول جوناثــان أوســتري ،نائــب مديــر إدارة آســيا
واحمليــط الهــادئ بصنــدوق النقــد الــدويل والــذي عــرف رازيــن
منــذ أن كان هــو نفســه طالبــا بالدراســات العليــا يف جامعــة
شــيكاغو خــال الثمانينــات« ،يــا لهــا مــن رحلــة مدهشــة مــن
بلــدة ماركســية صغيــرة إىل شــيكاغو الرأســمالية ،ثــم مســيرة
مهنيــة حافلــة بإجنــازات هائلــة مل تفقــده تواضعــه وحرصــه
علــى مســاعدة اجلميــع» .واشــترك أوســتري مــع تــوم كروغــر
— وهــو نائــب مديــر بصنــدوق النقــد الــدويل أيضــا — يف
تأليــف الدليــل املصاحــب لكتــاب رازيــن الشــهير الــذي ألفــه عــام
 1987بعنوان  .Fiscal Policies and the World Economyويقول
أوســتري «كان ذلــك بمثابــة دليــل أساســي للدوائــر االقتصاديــة
الدوليــة» الستكشــاف عــامل ســريع التغيــر يتســم بمرونــة أســعار
الصــرف وزيــادة التدفقــات الرأســمالية .ويضيــف قائــا إن
العالقــات بيــن خيــارات السياســات يف خمتلــف البلــدان كانــت

قــد أصبحــت «شــديدة التعقيــد»« ،أمــا اليــوم فيمكننــا اللجــوء إىل
نمــاذج احملــاكاة علــى أجهــزة الكمبيوتــر لفهــم القنــوات املعقــدة
التــي بــدت واضحــة يف عقــل أســاف وكتابــه آنــذاك».

البشائر واخملاطر

يمثــل الكتــاب الــذي ألفــه رازيــن مــع جاكــوب فرينــكل (الــذي
شــغل الحقــا منصــب كبيــر االقتصادييــن بصنــدوق النقــد
الــدويل) احملطــة البــارزة يف مســيرة عملــه :التعريــف بالبشــائر
واخملاطــر الناشــئة عــن العوملــة التــي هــي عــامل مــن البلــدان
املرتبطــة ببعضهــا البعــض ليــس مــن خــال التجــارة الدوليــة
فحســب ،ولكــن أيضــا مــن خــال تدفقــات رأس املــال والعمالــة
عبــر احلــدود الوطنيــة .ولرصــد قنــوات هــذا العــامل املتداخــل،
كثيــرا مــا اضطــر رازيــن واملؤلفــون املشــاركون لــه إىل خــوض
خمتلــف جمــاالت االقتصــاد ممــا ســاهم يف إعــاء القيمــة
العمليــة للكتــاب ،حســبما أشــار أتيــش غــوش ،املــؤرخ بصنــدوق
النقــد الــدويل .ويضيــف غــوش قائــا «ال ترتبــط قضايــا
السياســات بمجــال اقتصــادي واحــد .ويبــدو أن املوضوعــات
التــي عمــل عليهــا أســاف واملؤلفــون املشــاركون لــه يف عقــد
ســابق أصبحــت مــن قضايــا السياســات ذات األولويــة يف
العقــود التاليــة».
وبالتعــاون مــع إلهانــان هيلبمــان (األســتاذ بجامعــة تــل
أبيــب آنــذاك وبجامعــة هارفــارد حاليــا) ،درس رازيــن أثــر
التدفقــات الرأســمالية علــى أنمــاط التجــارة الدوليــة .ويصــف
هيلبمــان كتابهمــا الصــادر عــام  1978بعنــوان A Theory of
 International Trade under Uncertaintyبأنــه حماولــة مبكــرة
لكســر احلاجــز بيــن دراســة التجــارة الدوليــة (باعتبارهــا أحــد
فــروع االقتصــاد اجلزئــي) وحركــة رأس املــال (يف إطــار
االقتصــاد الكلــي) ،ويقــول «مل يكــن مــن املنطقــي التفكيــر
بمعــزل عــن التجــارة واالقتصــاد الكلــي» .ويتضمــن الكتــاب
معاجلــة متكاملــة للمجاليــن ،ويوضــح أن زيــادة تقاســم
اخملاطــر بيــن البلــدان بســبب حريــة حركــة رأس املــال أدت إىل
زيــادة التخصــص يف جمــال التجــارة ،ممــا ســاهم يف حتســين
اإلنتاجيــة .ولكــن زيــادة االعتمــاد املتبــادل نتيجــة زيــادة
التخصــص جعلــت البلــدان أكثــر عرضــة للمخاطــر الناجمــة
عــن اضطرابــات النظــام العاملــي — نتيجــة األزمــات املاليــة
أو التقلبــات السياســية يف البلــدان الكبــرى .واســتفاض رازيــن
يف دراســة هــذا املوضــوع بالتعــاون مــع مؤلفيــن آخريــن يف
أعمــال الحقــة اختبــرت آراء االقتصادييــن حــول نفعيــة بعــض
التدفقــات الرأســمالية ،كاالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة،
مقارنــة بغيرهــا ،مثــل «رؤوس األمــوال اجلوالــة» (تدفقــات
احلافظــة قصيــرة األجــل).
وخــال الثمانينــات ،أثبتــت البحــوث التــي أجراهــا رازيــن
بالتعــاون مــع فرينــكل أن خيــارات السياســات النقديــة
واملاليــة العامــة لبلــد مــا يف عاملنــا املتداخــل قــد تؤثــر علــى
خيــارات السياســات يف البلــدان األخــرى بــل تقيدهــا — وهــو
مــا يُطلــق عليــه «تداعيــات» السياســات بلغــة االقتصادييــن يف
العصــر احلــايل .وحتــرص احلكومــات الوطنيــة علــى حمايــة
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اســتقالليتها يف فــرض الضرائــب واإلنفــاق ،ولكــن االســتفادة
مــن منافــع العوملــة تفــرض عليهــا التنــازل عــن جــزء مــن هــذه
الســيادة الثمينــة .ويقــول غــوش «إن تســليط الضــوء علــى
ضــرورة تنســيق سياســات املاليــة العامــة يف عــامل يتســم
بحريــة انتقــال رأس املــال يعــد مســاهمة كبيــرة» ،مشــيرا
إىل تأثيــر هــذا املوضــوع علــى العديــد مــن املناقشــات حــول
خمتلــف السياســات .ويعــد ذلــك بالفعــل مــن املشــكالت التــي
تواجــه بلــدان االحتــاد األوروبــي حاليــا يف معــرض ســعيها إىل
االتفــاق علــى جمموعــة مــن قواعــد املاليــة العامــة التــي ســتحل
حمــل القواعــد احلاليــة بمجــرد دمــج اقتصاداتهــا ضمــن ســوق
رأســمالية موحــدة.

احلساب اجلاري واحلساب الرأسمايل

عمــل رازيــن يف التســعينات علــى دراســة التفاعــل بيــن رأس
املــال وحركــة العمالــة مــن ناحيــة ،والضرائــب ونظــم الرعايــة
مــن ناحيــة أخــرى ،وأجنــز جانبــا كبيــرا من هذا العمل بالتعاون
مــع إفرايــم صدقــة ،وهــو زميــل آخــر يف تــل أبيــب .ويف حيــن أن
حريــة حركــة رأس املــال قــد تكــون مفيــدة للبلــدان ،فــإن الرغبــة
يف جــذب رأس املــال األجنبــي مــن خــال تخفيــض الضرائــب
يمكــن أن تقــود إىل «ســباق نحــو القــاع» ،كمــا يمكــن أن يحــول
تراجــع اإليــرادات الضريبيــة دون قيــام احلكومــات بتقديــم
اخلدمــات العامــة التــي حتتاجهــا جمتمعاتهــا .ويف الوقــت
احلــايل ،تتنافــس البلــدان علــى رأس املــال مــن خــال التخفيــف
الضريبــي الــذي يــؤدي إىل نضــوب مواردهــا العامــة ،ويشــكك
الكثيــرون بالتــايل يف مــدى أهميــة رأس املــال األجنبــي
للمصلحــة العامــة ،ممــا لفــت األنظــار إىل أهميــة الدراســات التــي
أجراهــا رازيــن يف وقــت مبكــر حــول هــذا املوضــوع.
وعمــل رازيــن علــى دراســة تكلفــة التدفقــات الرأســمالية
ومنافعهــا ،ممــا جعلــه مــن الــزوار املرحــب بهــم يف صنــدوق
النقــد الــدويل خــال التســعينات .فعقــب «أزمــة التكيــا»
املكســيكية عــام  ،1994كانــت هنــاك خمــاوف مــن
احتماليــة تعــرض بلــدان أخــرى للخطــر .ويف الســابق ،اعتمــد
االقتصاديــون علــى قواعــد بســيطة لقيــاس درجــة التعــرض
للمخاطــر ،كتجــاوز عجــز احلســاب اجلــاري (املرتبــط بالعجــز
التجــاري)  %6-5مــن الدخــل القومــي .ولكــن يف ظــل اإلقبــال
علــى االســتفادة مــن رؤوس األمــوال األجنبيــة ،بــدا مــن املمكــن
أن تســجل البلــدان عجــزا أعلــى يف احلســاب اجلــاري مــا دامــت
تتمتــع بثقــة املســتثمرين األجانــب.
كذلــك عمــل رازيــن مــع جيــان ماريــا ميليســي-فيريتي،
الــذي تقاعــد مؤخــرا مــن منصبــه كنائــب مديــر إدارة البحــوث
بصنــدوق النقــد الــدويل ،لفهــم احتمــاالت االنعكاســات
املفاجئــة يف عجــز احلســاب اجلــاري وتوقيتهــا ،حيــث قامــا
بتحليــل بعــض العوامــل مثــل انخفــاض احتياطيــات النقــد
األجنبــي أو تدهــور معــدالت التبــادل التجــاري — كمــا
أجــرى رازيــن دراســات رائــدة بالتعــاون مــع الرس سفينســون
لفهــم األســس اجلزئيــة للعالقــة بيــن التغيــرات يف معــدالت
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التبــادل التجــاري واحلســاب اجلــاري يف ظــل حريــة حركــة
رأس املــال .ويقــول رازيــن «تناقشــت كثيــرا مــع ســتان فيشــر
[الــذي كان يشــغل منصــب النائــب األول ملديــر عــام صنــدوق
النقــد الــدويل آنــذاك] الــذي أدرك مــدى صعوبــة التنبــؤ الدقيــق
بتوقيــت االنعــكاس املفاجــئ ووقــوع األزمــة يف بعــض البلــدان
بالرغــم مــن األفــكار الكثيــرة التــي تضمنتهــا دراســاتي النظريــة
وحــرص جيــان ماريــا الشــديد يف التعامــل مــع البيانــات».
وبالفعــل ،كان مــن الصعــب التنبــؤ بتوقيــت انعــكاس مســار
احلســاب اجلــاري يف بعــض االقتصــادات اآلســيوية خــال
الفتــرة  ،1998-1997وال يــزال يصعــب حتــى اآلن التوصــل
إىل نظــام إنــذار مبكــر موثــوق.
وكانــت بحــوث رازيــن بمثابــة إنــذار مبكــر بخطــورة التفاعــل
بيــن حريــة حركــة العمالــة ونظــم الرعايــة ،وهــي مــن القضايــا
املهمــة حاليــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا حيــث
غالبــا مــا يتهــم الشــعبويون املهاجريــن باملفاضلــة بيــن نظــم
الرعايــة يف خمتلــف البلــدان — الســتغالل الدعــم الســخي يف
بلــدان املقصــد.

مأساة وسط االنتصارات

وعلــى خلفيــة هــذا النشــاط البحثــي املتميــز واملشــاركات
املكثفــة يف قضايــا السياســات ،تعــرض رازيــن ملأســاة
شــخصية أخــرى ،حيــث توفــى جنلــه أوفيــر عــام  1996يف
ســن صغيــرة عندمــا كان يف الثالثيــن مــن عمــره بعــد معركــة
باســلة مــع مــرض التصلــب املتعــدد التقدمــي .وقــد امتلــك
أوفيــر إصــرار والــده ،حيــث جنــح قبــل وفاتــه يف إتمــام رســالة
الدكتــوراة يف االقتصــاد بجامعــة جــورج تــاون .ويقــول رازيــن
إنــه مل يتوقــف عــن البــكاء خــال رحلــة طويلــة بالطائــرة إىل
واشــنطن العاصمــة عقــب تلقيــه اخلبــر ،ولكنــه حــاول أال «يلفــت
إليــه األنظــار» لكيــا يســبب ضيقــا لآلخريــن.
وتكريمــا لذكــرى أوفيــر ،أطلــق رازيــن جائــزة أفضــل ورقــة
بحثيــة مقدمــة مــن طــاب الدراســات العليــا بقســم االقتصــاد
بجامعــة جــورج تــاون وسلســلة حماضــرات حتــدث فيهــا
بنفســه هــو وجنلــه روين (الــذي يعمــل حاليــا أســتاذا بكليــة لنــدن
لالقتصــاد) .وضمــت السلســلة جمموعــة حماضريــن مــن صفــوة
االقتصادييــن شــملت ســتانلي فيشــر وسيســيليا روس وجيــف
ســاكس وداين رودريــك وبــول كروغمــان احلائــز علــى جائــزة
نوبــل والــذي وصــف هــذا احلــدث الســنوي بأنــه «جتمــع عائلــي»
كبيــر حملبــي رازيــن.
ويف عــام  ،2001اجتــذب احتفــال رازيــن بعيــد ميــاده
الســتين جمموعــة مــن االقتصادييــن الدولييــن الــرواد إىل تــل
أبيــب — بمــا يف ذلــك كروغمــان وآن كروغــر (التــي شــغلت
يف الســابق منصــب النائــب األول ملديــر عــام صنــدوق النقــد
الــدويل) .ولصــرف احلاضريــن عــن إغــداق كلمــات الثنــاء عليــه
خــال احلفــل ،قــال رازيــن مازحــا إنــه كان يتمنــى وجــود أبويــه
إىل جانبــه« :كان أبــي ليحــب ســماع كلمــات الثنــاء تلــك ،وكانت
أمــي لتصدقهــا» .وأشــار إىل أنــه ال يعتــزم التقاعــد ،ولكنــه
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يقضــي «فتــرة اســتراحة رائعــة بيــن الفصــول الدراســية» .ومل
يخلــف وعــده ،حيــث اســتمر يف العمــل بنشــاط طيلــة العشــرين
عامــا املاضيــة ،ودرس لطــاب الدراســات العليــا يف جامعــة
كورنيــل (وتقاعــد عــام  ،)2016وواصــل بحوثــه ،ونشــر عــدة
كتــب ،بمــا يف ذلــك دراســة حتليليــة نالــت استحســانا واســعا
حــول كيفيــة جنــاح إســرائيل يف حتقيــق االســتفادة القصــوى
مــن العوملــة.
ويتابــع رازيــن عــن كثــب التطــورات االقتصاديــة يف
إســرائيل طــوال العقــود الســابقة ويتناولهــا يف كتاباتــه ،وجمــع
أفــكاره يف كتــاب صــدر عــام  2018بعنــوان Israel and the
 .World Economyوقــد أثنــى فيليــب ســويجل ،مديــر مكتــب
املوازنــة يف الكونغــرس األمريكــي ومــن الباحثيــن املتعاونيــن
مــع رازيــن ،علــى التنــاول الواضــح يف الكتــاب لألســباب التــي
أدت إىل تعــرض البلــدان األخــرى إىل «مشــكالت يف عصــر
العوملــة رغــم النجاحــات التــي شــهدتها إســرائيل» .فعلــى
عكــس العديــد مــن البلــدان األخــرى ،اســتطاعت إســرائيل جــذب
تدفقــات رأســمالية أجنبيــة كبيــرة جتــاه الصناعــة التــي يعتمــد
عليهــا نموهــا — الشــركات املبتدئــة يف قطــاع التكنولوجيــا
املتطــورة .كذلــك اســتقبلت إســرائيل مليــون مهاجــر — حــوايل
 %20مــن ســكانها — مــن االحتــاد الســوفييتي الســابق يف
التســعينات علــى نحــو ســاهم يف دعــم قطــاع التكنولوجيــا
املتطــورة والنمــو ككل .ويشــير ســويجل أيضــا إىل «صراحــة
رازيــن بشــأن املســاوئ احملتملــة» للعوملــة ،بمــا يف ذلــك تنامــي
مســتويات عــدم املســاواة داخــل إســرائيل — وهــي األعلــى علــى
اإلطــاق يف العــامل املتقــدم.
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الصورة :مهداة من أساف رازين

أتــم رازيــن الثمانيــن مــن عمــره هــذا العــام ،ويحتفــل بهــذه
املناســبة كعادتــه بإصــدار كتــاب جديــد عــن كيفيــة إعــادة
العوملــة إىل مســارها الصحيــح عقــب انتكاســاتها نتيجــة
التيــار الشــعبوي واجلائحــة .وخــال مقابلــة مــع جملــة التمويــل
والتنميــة ،نســب جنــاح مســيرته املهنيــة إىل «حظــه الســعيد
الــذي أحاطــه بأشــخاص رائعيــن  ...وهــداه إىل اكتشــاف ميزتــه
النســبية والتمســك بهــا» .ويف شــيكاغو ،كان مــن بيــن أســاتذته
عــدد ممــن فــازوا بجائــزة نوبــل الحقــا مثــل ميلتــون فريدمــان
وروبــرت مانــدل ،وأصبحــت لزمالئــه الحقــا مكانــة بــارزة
علــى الصعيــد املــايل الــدويل ،مثــل رودي دورنبــوش وفرينــكل
ومايــكل موســى ،وشــغل األخيــران منصــب كبيــر االقتصادييــن
يف صنــدوق النقــد الــدويل الحقــا .ويف جامعــة مينيســوتا ،يقول
رازيــن إن مهمتــه األوىل بعــد التخــرج كانــت «تعلــم التــوازن
العــام» — نظــرا ألنــه مل يكــن يُــدرَس يف شــيكاغو — مــن
أرقــى العقــول» .ويُقصــد بالتــوازن العــام دراســة التفاعــات
بيــن خمتلــف القطاعــات املكونــة لالقتصــاد ،وهــو مــا يفضــي
غالبــا إىل أفــكار وحقائــق عميقــة ال تتأتــى مــن دراســة آليــات
كل قطــاع علــى حــدة («التــوازن اجلزئــي») .وتعلــم رازيــن مــن
كروغــر ،الــذي عمــل بالتدريــس يف جامعــة مينيســوتا أيضــا

آنــذاك وجمعتــه برازيــن «صداقــة طويلــة وعالقــة مؤثــرة»،
أهميــة التطابــق بيــن النظريــات والبيانــات.
وكان شــغله لوظائــف أخــرى لفتــرات مــن حياتــه قــد رســخ
لديــه االقتنــاع بــأن اجملــال األكاديمــي هــو األنســب لــه .فقــد
تــوىل وظائــف إداريــة مــن وقــت آلخــر يف جامعــة تــل أبيــب،
ولكنــه «مل يجــد نفســه فيهــا مطلقــا» كمــا يقــول .ومل يبــرع يف
الوظائــف احلكوميــة أيضــا .ففــي عــام  ،1979تــم تعيينــه يف
منصــب كبيــر يف وزارة اخلزانــة اإلســرائيلية .وكانــت احلكومــة
تشــهد حقبــة مــن اإلنفــاق املبالــغ فيــه أدت إىل زيــادة التضخــم
الــذي كاد أن يبلــغ مســتويات مفرطــة يف إســرائيل .وأطلــق
رازيــن حتذيراتــه علــى املــأ داعيــا إىل ضــرورة حتويــل مســار
السياســات ،ممــا أدى إىل عزلــه بعــد ســتة أشــهر مــن توليــه
املنصــب .ويقــول رازيــن «كان األمــر أشــبه باضطــرار مارتــي
[مارتــن فيلدشــتاين] إىل تــرك وظيفتــه يف إدارة ريغــان عندمــا
حــذر مــن خماطــر العجــز» .وأقنعتــه هــذه الفتــرة الوجيــزة
مــن العمــل احلكومــي بــأن «ميزتــه النســبية تكمــن يف احليــاة
األكاديميــة».
ورغــم بقائــه خــارج جمــال العمــل احلكومــي ،اســتمر يف
التعليــق علــى التطــورات التــي تشــهدها إســرائيل .ويجــد نفســه
«منشــغال دائمــا» بفــرص الســام بيــن إســرائيل والبلــدان
اجملــاورة لهــا .وهــو متصالــح مــع فكــرة «أن الســام ربمــا لــن
يجــد ســبيله إىل التحقــق خــال حياتــه ،ولكــن يف حيــاة أبنائــه
وأحفــاده» .ولكنــه يحــث علــى ضــرورة عــدم التخلــي عــن األمــل
يف عــامل أفضــل رغــم مثاليــة الفكــرة ،مستشــهدا بالبيــت األخيــر
يف قصيــدة مــن تأليــف حفيــده «مملكــة اليوتوبيــا أمــل دفيــن يف
عــامل بــا قلــب».

أســاف رازيــن يف
قاعــة احملاضــرات
عــام .2009

براكاش لونغاين املدير املساعد ملكتب التقييم املستقل
بصندوق النقد الدويل.
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