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إما أن تنجح الرأس� � ��مالية في جتديد نفسها من اجلذور ،وإما أنها ستنهار وتصبح
من مخلفات التاريخ .فبعد ثالثة عقود ،س� � ��يطر فيها االقتصاد احمل َّرر من القيود على
العالم ،أمسينا في أمس احلاجة إلى إحياء الدولة إحياء متزنا ،إذ ال مندوحة للدول عن
أن تستعيد املجاالت التي خسرتها ،املجاالت التي تخلت عنها منذ مطلع السبعينيات.
إن الدولة ملزمة برسم احلدود لألسواق ،من غير أن تشل قواها .ويقتضي الواجب
من الدولة أن متنح مواطنيها الشعور باألمان والثقة ،من غير أن متارس الوصاية عليهم،
وأن تتكفل  -ثانية  -بأن تكون الراعي األكيد للمنافس� � ��ة العادلة والعدالة االجتماعية.
ولك� � ��ي تس� � ��تطيع الدولة النهوض به� � ��ذه الوظائف ،فإنها تصبح ف� � ��ي أمس احلاجة إلى
ممارس� � ��ة دورها بثقة أكبر وإصرار أشد ،فال سبب يدعوها إلى أن تستسلم ملا تفرضه
عليها الس� � ��وق ،فاحلكومات وس� � ��لطات الرقابة أكثر س� � ��لطانا من الش� � ��ركات العمالقة
واملصارف املختلفة ،حتى في عصر العوملة .وهي مطالبة بأن متارس سلطانها بإصرار
أشد .إن األمر املطلوب هو أن يظهر بجالء أن الدولة هي التي ترسم اإلطار العام الذي
يجوز لالقتصاد أن ينش� � ��ط في حدوده  -وليس العكس  -أي ليس أن يحدد االقتصاد
للدولة اإلطار العام الذي يجوز لها أن تنشط في داخله.
إن الدولة ،مبفردها ،لن تستطيع اس� � ��تعادة الثقة باقتصاد السوق ،فحقبة اجلشع
يجب أن يتبعها عصر االعتدال في حتقيق املصالح اخلاصة ،وحقبة اإلس� � ��راف األهوج
يجب أن يتبعها عصر الواقعية والتصرف احلصيف ،وحقبة تعظيم قيمة األسهم والتطلع
املس� � ��رف وغير املس� � ��ؤول في جني األرب� � ��اح ،يجب أن يتبعها عصر املب� � ��ادئ األخالقية
وعصر الش� � ��عور باملسؤولية ،فاملشاريع ورؤساؤها يجب أن يتخلوا عن معدالت الربحية
اجلنونية ،وأن يسترش� � ��دوا ثانية بواجباتهم االجتماعية ومسؤولياتهم األخالقية ،أي أن
عليهم أن يدركوا أنهم جزء من املجتمع ،وأنهم خدم هذا املجتمع .إن هؤالء ال يجوز لهم
أبدا أن يروا في الدولة والسياس� � ��ة مجرد عوائ� � ��ق مثيرة لالنزعاج ومثبطة للعزائم ،بل
عليهم أن يخضعوا للدولة والسياس� � ��ة باعتبار أنهما الضامن األكيد للمنافسة واملساواة
االجتماعية ،فاقتصاد السوق اخلاضع للضوابط هو وحده النظام القادر على مواصلة
احلياة في األمد الطويل .أما الرأس� � ��مالية احمل َّررة م� � ��ن الضوابط والقيود فإنها تدمر
نفسها بنفسها.
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مقدمة

«ل �ق��د أخ ��ذن ��ا ع �ل��ى ع��ات�ق�ن��ا
تبيان ما يتعني عمله لوضع
ح � ��د ل�ل�ان� �ه� �ي ��ار ال� �س ��ائ ��د،
ك �م��ا س �ن �ح��اول رس ��م ص��ورة
للمخاطر التي حتيط بنا»
املؤلف

تبلورت فكرة تأليف هذا الكتاب في ربيع
الع� � ��ام  ،2008أي حينما كانت األزمة العاملية
التزال في بداياتها األولى .فحتى ذلك احلني
ل� � ��م تتعرض البورص� � ��ات بع ُد لزل� � ��زال عاملي
األبعاد ،ولم يعصف بأس� � ��واق املال انهيار ذو
ب� � ��ال .وكان كثير من املتخصصني قد زعموا،
وقتذاك ،أننا قد خلَّفنا وراءنا أوخم العواقب،
وأن الصدم� � ��ات س� � ��تكون عما قريب نس� � ��يا
منسيا .وكان دعاة الرأي املخالف لهذا الزعم
عملة نادرة آنذاك .بيد أن املرء ،الذي أصغى
بأذن واعية ونظ� � ��ر إلى األمور بعني فاحصة،
كان يرى في الس� � ��احة مراقبني واقتصاديني
ومصرفيني آخرين فزعني يحذرون من اندالع
كارثة مفجعة ،ان� � ��دالع كارثة لن تقتصر على
بل� � ��د واحد أو إقليم معني ،بل س� � ��تتخذ أبعادا
عاملية بكل تأكيد.
وتط� � ��ورت األمور بالصيغ� � ��ة التي تنبأ بها
هؤالء املراقبون واالقتصادي� � ��ون واملصرفيون
فعال ،ال بل تطورت األمور بنحو أس� � ��وأ بكثير.
ففي خريف العام  2008انهارت أس� � ��واق املال
بنحو لم يعرفه العالم منذ العام  ،1929انهارت
بنح� � ��و صار حقيقة ملموس� � ��ة ف� � ��ي كل أرجاء
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انهيار الرأسمالية

املعمورة .ومن نافلة القول تأكيد أن هذا االنهيار لم يبلغ نهايته بع ُد .فاالقتصاد
العاملي يتحرك في اجتاه املنحدر بشكل لولبي؛ مشرفا على عتبة انكماش مثير
للفزع ،إنه يقف على حافة ثانية أكبر أزمة اقتصادية عرفها التاريخ احلديث .أين
بدأت البوادر األولى لهذا االنهيار؟ وكيف واصلت هذه البوادر مس� � ��يرتها؟ وملاذا
لم تقف في وجهها اجلهات القادرة على احليلولة دون استمرارها؟ أعني رؤساء
املصارف التجارية واحلكومات ومحافظي املصارف املركزية والسلطات املكلفة
بالرقابة على املصارف وبيوت املال .فأزمة النظام الرأسمالي طفت على السطح،
أوال ،في تسعينيات القرن العشرين ،في االقتصاديات الناشئة .وبلغت هذه األزمة
الذروة في الدول الصناعية في مطلع األلفية الثالثة ،وذلك حني انهارت أس� � ��هم
الشركات املتخصصة في التكنولوجيات اجلديدة .ومنذ ربيع العام  2007أخذت
األزمة املالية تزعزع اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية برمته .وتعاظمت هذه
األزمة في العام  2008فاتخذت أبعادا عاملية .إننا نسعى في مؤلفنا هذا إلى شرح
العوامل التي قادتنا إلى هذه الكارثة .لقد أخذنا على عاتقنا تبيان ما يتعني عمله
لوضع حد لالنهيار السائد ،كما سنحاول رسم صورة للمخاطر التي حتيط بنا.
فهل نحن على أبواب تدهور اقتصادي طويل املدى؟ هل سنسقط في الهاوية
مع سقوط نظامنا املصرفي؟ هل ستعصف بالعالم ،ثانية ،الويالت التي عصفت
به في ثالثينيات القرن العشرين؟ هل سترتفع البطالة إلى املعدالت التي بلغتها
إبان أزمة الكساد الكبير؟ نعم ،إن هذا هو األمر املتوقع إذا أخفقت احلكومات في
مواجهة األزمة الراهنة ،وإذا أخفق رؤس� � ��اء املصارف واملؤسسات الصناعية في
حل املشكالت التي تواجههم ،وإذا ظل املواطنون على ما هم عليه من فزع .ورمبا
اعتقد البعض أننا نرس� � ��م مشهدا متشائما أكثر من الالزم وعاريا من الصحة.
فحينما بدأنا تأليف هذا الكتاب قبل بضعة أش� � ��هر ،ب� � ��دا العديد من التنبؤات
الواردة فيه أمورا مس� � ��تحيلة التحقق ،لكن واقع احلال يشهد على أننا لم نبالغ
قط؛ فتطور األحداث أثبت صدق هذه التنبؤات.
إن االقتص� � ��اد ،الذي عرفناه حتى اآلن ،انه� � ��ار في خريف العام  2008بكل
تأكيد .إن العالم سيتخذ شكال مختلفا في املستقبل ،سيطفو على السطح نظام
عاملي جديد بكل تأكيد ،سيتبلور اقتصاد سوق جديد ،سيتبلور اقتصاد سوق قائم
على مبادئ العدالة االجتماعية .أو دعنا نقل :إن هذا هو األمل الذي يراودنا.
أولريششيفر
نوفمبر2008
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الرأسمالية قاب قوسني
من الهاوية
«لق� � ��د علمتنا أزمة الكس� � ��اد الكبير أن
الس� � ��وق غير قادرة على تسوية األمر .لكن
هذه احلقيقة مضى عليه� � ��ا ثمانون عاما.
وفي يوم من األيام لم يكن هناك بد من أن
تختفي هذه احلقيقة من الذاكرة»

وفق ما قاله العام 2008
جوزيف ستيغليتس
االقتصادي احلاصل على جائزة نوبل

«إن مجتمعن� � ��ا ،الذي ينطوي
على نوافذ يس� � ��تطيع البعض
املروق من خاللها نحو األعلى،
التزال فيه نوافذ يسقط منها
كثيرون نحو الهاوية»
املؤلف

ميكن الوق� � ��وف على وي� �ل��ات االنهيار
والنتائ� � ��ج الت� � ��ي ترتب� � ��ت عليه م� � ��ن خالل
اإلحصائي� � ��ات املوثق� � ��ة .فماركوس غرابكا
) ،(Markus Grabkaاخلبي� � ��ر لدى املعهد
األملاني للبح� � ��وث االقتصادية (Deutsches
)،Institut für Wirtschaftsforschung, DIW
لي� � ��س في حاجة إلى أكث� � ��ر من إلقاء نظرة
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انهيار الرأسمالية

سريعة ،على البيانات املخزنة في جهاز الكمبيوتر ،لكي يحيط علما مبدى
الهزة العظيمة التي خلَّفها اقتصاد الس� � ��وق احملررة من القيود في املجتمع
األملان� � ��ي .كما أنه يس� � ��تطيع ،من مكتبه الكائن في وس� � ��ط برلني ،التعرف
عل� � ��ى ما تركته األزمة العظيمة من تفكك ف� � ��ي بنية املجتمع ،وعلى ماهية
الفئ� � ��ات التي تعرضت أكث� � ��ر من غيرها للمعاناة والوي� �ل��ات .إن غرابكا -
الذي هو واحد من أش� � ��هر العاملني في أملانيا في مجال البحوث املختصة
بتوزي� � ��ع الدخول والثروات  -يلمس ،منذ س� � ��نوات كثيرة ،ومن كثب ،تعمق
التباي� � ��ن بني األغنياء والفقراء :ففي حني اس� � ��تطاع العش� � ��رة في املائة من
املواطنني املنعمني حتقيق ارتفاعات متس� � ��ارعة فيم� � ��ا يحصلون عليه من
دخول ،أمسى لزاما على العش� � ��رة في املائة من الفئات املوجودة في أدنى
الس� � ��لم االجتماعي تدبير متطلبات العيش بدخول أدنى من الدخول التي
كانوا يحصلون عليها في مطلع التس� � ��عينيات .وفيما تراكمت لدى العشرة
في املائة من املواطنني املوجودين في أعلى السلم االجتماعي ثروة تساوي
س� � ��تني في املائة من ثروة املجتمع ،ثروة تش� � ��تمل على أموال نقدية وأوراق
مالية وعقارات ،ظل نصف املجتمع ال ميتلك ش� � ��يئا منها إال القليل .ووفق
م� � ��ا يقوله غرابكا ،فإن التطور املتحقق منذ العام  2000مدعاة لـ «الفزع»
حقا وحقيقة« .فحتى نهاية القرن العش� � ��رين ،كانت الالمساواة في توزيع
الدخول هينة ،إلى حد ما ،في أملانيا ،لكن األمر تغير في السنوات اخلمس
األخيرة ،فأملانيا تخطت كثيرا من البلدان في هذا املضمار؛ فالالمس� � ��اواة
تفاقمت بشكل مفزع في بالدنا».
وكان ه� � ��ذا التطور قد صار حقيقة ملموس� � ��ة في الزمن الس� � ��ابق على
انهي� � ��ار املصارف واندالع الصدم� � ��ة العظيمة التي عصفت بأس� � ��واق املال
أخيرا .وهل يعني هذا كله أن األمور كلها ستسير نحو األسوأ؟ وهل سيبلغ
بر األمان أولئك األفراد فقط ،الذين حصلوا ألنفسهم ،أصال ،على الكثير؟
وهل س� � ��تكون البلوى من نصيب أولئك املواطنني الذين كانوا ،في السنوات
األخيرة ،يجرون الهثني وراء لقمة العيش؟ ومهما اختلف املرء بشأن اجلواب
عن هذه األس� � ��ئلة ،فإن ثمة حقيقة ال اختالف عليها أبدا :وهي أن العصر
الذهب� � ��ي ،الذي متتعت به البلدان الصناعية الغربية منذ التس� � ��عينيات ،قد
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صار في ذمة التاريخ ،قد مضى وولى وبلغ النهاية .ففي خريف العام 2008
انتهت ،بنحو مفاجئ ،حقبة الهناءة وحسن احلظ ،فقد انهارت سوق املال،
وذهب مع الريح احللم بازدهار مستدمي .فالزلزال الذي ضرب البورصات
في خريف  ،2008فاق كل الزالزل التي عصفت بها حتى اآلن ،وكانت هزة
أوخم من كل الهزات التي مرت بها أس� � ��واق املال منذ اندالع الكساد الكبير
وانتهاء احل� � ��رب العاملية الثانية .إن النظام الرأس� � ��مالي احملرر من القيود
يقف اآلن على عتبة الهاوية .لقد صرنا شهود عيان على اندالع حدث بعيد
األبعاد ،ش� � ��هود عيان على حتول تاريخي ،حت� � ��ول قد يكون أكثر وخامة من
التحول الذي ش� � ��اهدناه عقب احلادي عش� � ��ر من سبتمبر العام  .2001إن
الدولة تق� � ��اوم أزمة ما عاد في اإلمكان ضبطها إال بصعوبة .فالدولة تنقذ
مصرفا تلو اآلخر ،وتؤمم الواحد بعد اآلخر .إنها تضخ في االقتصاد مبالغ
ال ق� � ��درة لنا على تصور عظمتها .وعل� � ��ى الرغم من كل ما تبذل الدولة من
جهود ،فإن جناحها في وقف االنهيار يظل في علم الغيب.
ولكن ،ما معنى هذه احلقائق بالنس� � ��بة إلى الدخول التي نقتات منها
وإلى فرص عملنا وما لدينا من ثروات؟ ماذا س� � ��يبقى لنا؟ وما اخلسائر
التي س� � ��نتكبدها؟ هل نحن عل� � ��ى عتبة عصر املصائب والرزايا وس� � ��وء
الطالع والشقاء؟
إن الطبقة الوس� � ��طى ،على وجه اخلصوص ،هي التي س� � ��تذوق مرارة
هذا التح� � ��ول العظيم .إنها القلب النابض في املجتمع .فهي الركيزة التي
يس� � ��تند إليها االقتصاد الوطن� � ��ي ،وهي احلصيلة الت� � ��ي أفرزها اقتصاد
الس� � ��وق أصال .لكن هذا القلب النابض بالنش� � ��اطات االقتصادية أمسى
ينزف دما منذ س� � ��نوات عديدة .فبينما كان عدد أبناء الطبقة الوس� � ��طى
في العام  2000يبلغ في أملانيا  49مليون مواطن ،تراجع هذا العدد بعد
سبع سنوات من هذا التاريخ مبقدار بلغ خمسة ماليني مواطن ،أي تراجع
بأكثر من عشرة في املائة .وجزء ضئيل من هؤالء استطاع أن يرتقي إلى
مرتبة أعلى ،واجلزء األعظ� � ��م منهم انحدر إلى مصاف الثلث األخير من
الس� � ��لم االجتماعي .وض َّيع هؤالء اخلاسرون فرص عملهم أو أنهم ضحوا
بجزء من أجرهم ،أو باعتهم شركاتهم لشركات أخرى تدفع أجرا ال يكاد
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يس� � ��د الرمق .وإذا كان أبناء الطبقة الوس� � ��طى لم يتنعموا ِب ِن َع ِم االزدهار
االقتص� � ��ادي في كثير م� � ��ن األحيان ،فإنهم ص� � ��اروا اآلن املواطنني الذين
يعانون املصائب .إن العاصفة التي هبت رياحها الهوجاء على أسواق املال،
والرك� � ��ود االقتصادي الذي جنم عن هذه العاصفة ،سيس� � ��ببان في أوروبا
والوالي� � ��ات املتحدة األمريكية ،ضياع مالي� �ي��ن من فرص العمل املتواضعة
وفرص العمل املهمة ،ماليني من فرص العمل ذات األجور املتدنية وفرص
العمل ذات األجور املرتفعة.
إن الفزع من التدهور واالنحطاط ينشر ظالله في كل البلدان الصناعية:
في فرنسا وبريطانيا وفي إيطاليا والنمسا ،وفي سويسرا والواليات املتحدة
األمريكية ،وفي بلدان صاعدة حديثا من قبيل الصني وروسيا .بهذا املعنى،
فإن الفزع من التدهور واالنحطاط قد سار بخطى حثيثة ،وانتقل من الفئات
املوجودة على هامش املجتمع إلى الفئات التي حتتل مكانة مركزية في البنية
االجتماعي� � ��ة .إن املواطنني يتابع� � ��ون بكل وجل عنف الق� � ��وة التي تتفتح بها
طاقات النظام الرأسمالي ،والكيفية التي تختل بها عرى هذا النظام ،حينما
تنهار وتختفي عن األنظار مؤسسات مالية عمالقة ،وذلك ألنها بددت آالف
املليارات من اليورو في أس� � ��واق رأس املال ،مؤسس� � ��ات مالية كانت مفخرة
البل� � ��دان في يوم من األيام .إنهم يش� � ��اهدون بأم أعينهم كيف ينتقل االنهيار
إلى القطاع الصناعي عامة ،وإلى الطبقة الوس� � ��طى على وجه اخلصوص.
إنهم شهود عيان على احليرة التي تنتاب الدولة وهي تبذل قصارى جهدها
لوقف التدهور .إن أبناء الطبقة الوس� � ��طى يشعرون منذ سنوات عديدة بأن
الركب قد جتاوزهم .وفي حني تتخلف الطبقة الوس� � ��طى عن الركب ،تتكون
«طبق� � ��ة عوملية» ،طبقة تنال أرقى تعليم وحتصل على أفضل الرواتب ،طبقة
وطنها العالم كله .إن انهيار أسواق املال ميكن أن يسحب البساط من حتت
أقدام الطبقة الوس� � ��طى .وقد صار املواطنون ضحية انهيار لم يكن لهم دور
في اندالعه ،انهيار ال قدرة لهم على النجاة منه.
وتكمن جذور أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ ثالثينيات القرن
العش� � ��رين في قلب الرأسمالية :في أسواق املال .وأمست هذه األزمة تنشر
ظالله� � ��ا على أناس ظنوا حتى ذلك احلني أنهم مبنأى عن املخاطر .وبينما
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تعه� � ��د ،في ماضي الزم� � ��ن ،صانع املعجزة االقتصادي� � ��ة لودفيغ أرهارد
بتحقي� � ��ق «الرفاهية للجميع» ،أكد الرئيس األمريك� � ��ي جون أف كنيدي أن
«التيار سيحمل القوارب كلها نحو األعلى» .بيد أن تيار الرأسمالية احملررة
من القي� � ��ود والتوجيه صار يدمر قوارب أكثر فأكث� � ��ر؛ فعدد القوارب التي
تهلك غرقا في خضم عاصفة العوملة في تزايد مستمر .ولهذه األسباب ما
ع� � ��اد كثير من املواطنني يصدقون حتق� � ��ق الرفاهية التي وعدتهم بها فئات
معينة من االقتصاديني والسياس� � ��يني ورجال األعمال ومجموعات الضغط
التي همها األول هو الدفاع عن مصالح فئات معينة (اللوبي) ،فهؤالء جميعا
لم يكفوا قط عن اإلش� � ��ادة مبحاسن اقتصاد الس� � ��وق العوملية .فاملواطنون
لم يعودوا يثقون بأن املنافس� � ��ة في األس� � ��واق العاملية واملباراة الضارية في
البورصات تس� � ��بغ النف� � ��ع عليهم أيض� � ��ا .إن عدد املواطن� �ي��ن النافرين من
اقتصاد الس� � ��وق في تزايد مس� � ��تمر .أضف إلى هذا أن ه� � ��ؤالء املواطنني
قد صاروا يتحفظون عن اإلطار السياس� � ��ي املناسب القتصاد السوق ،وعن
الدميوقراطية أيضا؛ وأنهم يش� � ��يحون بوجوههم عن األحزاب السياس� � ��ية،
ويتخلفون عن املش� � ��اركة في االنتخابات ،ويعتزلون املجتمع .فهم يش� � ��عرون
بأنه� � ��م باتوا بال عون وس� � ��ند ،باتوا يش� � ��عرون بأن الدولة تعي� � ��ر اهتمامها
لآلخرين فقط وليس لهم ،وبأن املش� � ��اريع الصناعي� � ��ة لم تعد ترى مأواها
في الوطن ،بل في كل أرجاء املعمورة ،وبأن الس� � ��وق ،التي يُفترض فيها أن
حتق� � ��ق لهم الرفاهية ،قد أخذت تتصرف ،في كثير من األحيان ،بوحش� � ��ية
ال تعرف الرحمة.
وال ميكن للم� � ��رء أن يتجاهل التحذيرات املتعالية ،فوزير املالية األملاني
ش� � ��تاينبروك ) (Peer Steinbrückيحذر من «أزمة الش� � ��رعية» في املجتمع
الغربي .ويعترف رئيس اجلمهورية األملانية هورست كوهلير )(Horst Köhler
«بتصاعد مش� � ��اعر الذعر املخيمة على الشريحة الوسطى» .وعلى الصعيد
نفسه ،يقر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ) (Nicolas Sarkozyبوجود
«فزع متزايد من العوملة» .ويصور واحد من أشهر االقتصاديني في الواليات
املتحدة ،أعني لورنس سامرز ) ،(Lawrence Summersواقع احلال فيقول
(٭) أول وزير لالقتصاد في أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية املترجم.
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باحلرف الواحد« :إننا نش� � ��هد فزعا من اقتصاد السوق احملررة من القيود
م� � ��ا كـــان لـه وج� � ��ود قط ،ال قبل انهيار اجلدار (٭) وال في الزمن الس� � ��ابق
على انهياره».
لقد صرنا نش� � ��هد كل ه� � ��ذه التحوالت ،وإن كانت الرأس� � ��مالية قد بدت لنا
قبل فترة قصيرة من الزمن أقوى منها في أي عصر مضى؛ فالرأسمالية ،التي
عرفناها قبل حترير اقتصاد الس� � ��وق من القيود ،بدت املنتصر الذي ال يجارى
في صراع األنظمة ،فهي هزمت االشتراكية وتغلغلت في كل أرجاء املعمورة :من
أمريكا وحتى آسيا ،ومن أوروبا الغربية إلى آخر زاوية من زوايا املعسكر الشرقي
سابقا .ومن نافلة القول اإلشارة إلى أن هذه الرأسمالية قد حققت لسكان الدول
الصناعية ،ولكثيرين من مواطني االقتصاديات الناشئة رفاهية ال مثيل لها في
أي عصر من عصور الزمن الغابر .فكثيرون صاروا في وضع أفضل من الوضع
الذي كانوا عليه قبل ثالثني أو أربعني عاما .فوفق األرقام املش� � ��يرة إلى الوضع
العام ،أمسى هؤالء املواطنون يتمتعون مبستوى معيشي أفضل من املستوى الذي
كان دارجا في الزمن العصيب ،الزمن الذي تال احلرب العاملية الثانية مباشرة،
أو الذي نش� � ��ر ظالله بعد انهيار جدار برلني .فس� � ��واء تعلق األمر باس� � ��تخدام
شبكة اإلنترنت أوبالوس� � ��ائل اجلديدة لتخزين املعلومات ) ،(USB-Stickوسواء
تعلق األمر بالرحالت الس� � ��ياحية إلى جزر الكناري أو بتناول الطعام في املطعم
اإليطال� � ��ي ،فإن هذه النعم ما كان له� � ��ا أن توجد في عالم تنغلق فيه الدول على
نفسها .أضف إلى هذا وذاك ظهور غوغل أو مايكروسوفت ،ونايكي أو أديداس،
وأيكيا أو اتش آند أم ،فهذه املس� � ��تجدات ما كانت لتظهر على الس� � ��احة وترتقي
إلى ما ارتقت إليه من غير وجود الرأسمالية عاملية األبعاد .وألننا صرنا نتغذى
بنحو أفضل ،وألننا أصبح لدينا أطباء أكثر مهارة ،لذا صرنا نعيش عمرا أطول
من العمر الذي كنا نعيشه في الستينيات ،كما أصبحنا نسافر في ربوع املعمورة
بنحو أسرع؛ فالسفر إلى تونس أو مصر أو تايالند أو إندونيسيا أو بلدان البحر
الكاريبي أمس� � ��ى أسرع من أي وقت مضى .لقد حتول العالم إلى قرية مركزها
أوروبا .ومن ناحية أخرى ،صار في وسعنا ،نحن أبناء هذا املركز ،السياحة في
ربوع أوروبا بكل حرية وبال حواجز حدودية وبال تأشيرات مرور أو تفتيش.
(٭) جدار برلني ،املترجم.
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وفي س� � ��ياق هذا كله ،ارتقى ماليني املواطنني إلى مراتب أعلى :ارتقوا
من الش� � ��ريحة الدنيا إلى الش� � ��ريحة الوسطى ،ومن الشريحة الوسطى إلى
الشريحة األعلى .وأثبت مجتمعنا أنه ال يتصف بالتحجر .ف َم ْن جهد وثابر،
اس� � ��تطاع أن يقطع شوطا معتبرا إلى غايته .و َم ْن ارتقى إلى مصاف أعلى،
لم يهبط ،في أغلب احلاالت ،إلى الوضع الذي كان عليه في السابق .على
صعيد آخر ،كان ذلك الذي لم يحالفه احلظ ولم يفلح في حتقيق ما يصبو
إليه ،واثقا بأن الدولة س� � ��تعينه على أموره وستس� � ��اعده على تكرار محاولة
االرتقاء .بهذا املعنى ،كاد النظام يكون منوذجا ال تش� � ��وبه شائبة ،ففي حني
تتكفل دولة الرعاية االجتماعية بتأمني متطلبات العيش للجميع ،حتدد دولة
القانون القواع� � ��د املتحكمة في عمل االقتصاد .وكان هذا النظام قد حقق
نصرا عظيما عقب احل� � ��رب العاملية الثانية ،فبفضله ارتقت أملانيا املد َّمرة
إل� � ��ى ثالث أم� � ��ة صناعية في العالم ،وإلى أكبر أمة مص� � ��درة .وكان لودفيغ
أره� � ��ارد  -أول وزي� � ��ر لالقتص� � ��اد  -وألفريد مولر آرم� � ��ارك  -وزير الدولة
للش� � ��ؤون االقتصادية وأس� � ��تاذ االقتصاد في جامعة مونس� � ��تر  -قد أطلقا
على هذا النموذج مصطلح «اقتصاد السوق املتكفلة بالرعاية االجتماعية»
) .(Soziale Marktwirtschaftوتطورت في أغلب البلدان األوروبية ضروب
مشابهة لهذا النموذج من مناذج الرأسمالية املروضة.
لكن اقتصاد الس� � ��وق املتكفلة بالرعاية االجتماعية استُعيض عنها بنموذج
جديد يتصف بالوحشية واألنانية ،ويطلب من بني البشر ما ال طاقة لهم به:
منوذج اقتصاد السوق احملررة مــن القيـود .فقـــواعد هذا النموذج ال حتددها
الدول� � ��ة ،بل متليها املش� � ��اريع العمالقة وأس� � ��واق املال .فف� � ��ي الثالثني عاما
املنصرمة كفت الدولة ومعها السياسيون املنتخبون وفق قواعد الدميوقراطية
من التدخل في عمل اقتصاد السوق تاركة قوى السوق تصول وجتول بالنحو
الذي يطيب لها ،أي أن الدولة والسياس� � ��يني تركوا االقتصاد الوطني توجــــهه
حفنة رجال تهيمن على الش� � ��ركات العمالقة واملصارف وال تتمتع بأي شرعية
دميوقراطية .ومنذ ذلك احلني ،أطلقت الرأسمالية العنان لطاقاتها اجلامحة،
لطاقاتها املعظم� � ��ة للرفاهية من ناحية ،واملدمرة لوح� � ��دة املجتمع من ناحية
ثانية .إن هذه الطاقات غيرت منط حياتنا بنحو متسارع حقا وحقيقة.
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مخاطر حتف بالشريحة الوسطى

إن العالم اجلديد ،الذي نحيا في كنفه ،يختلف عن العالم الذي عرفناه
قدميا ،فهو عالم يصعب علينا إدراك كنهه ،إنه عالم مثير للحيرة واالرتباك،
فكل شيء فيه له عالقة وثيقة باألشياء األخرى :البورصة في شانغهاي على
عالقة متين� � ��ة مبثيلتها في نيويورك ،والقروض والعق� � ��ارات األمريكية على
صلة وثيقة باملدخ� � ��رات األملانية ،وفرصة العمل ف� � ��ي فيتنام وثيقة العالقة
بفرص� � ��ة العمل في برلني أو في والية بافاري� � ��ا األملانية ،والني الياباني على
ارتب� � ��اط متني بالعمل� � ��ة الصينية  .Yuanأضف إلى ه� � ��ذا أن العالم اجلديد
قد أمسى أكثر س� � ��رعة ،وأن األفكار واألخبار  -ومشاعر الذعر من أزمات
البورصات أيضا  -تنتقل اآلن بسرعة الضوء .فما يحدث في آخر طرف من
ثوان معدودة .ولكن ،وقبل هذا وذاك،
أطراف العالم نلمس أثره لدينا خالل ٍ
فإن العالم اجلديد يكافئ ويعاقب وفق قواعد أخرى .من ناحية أخرى ،فإن
مجتمعنا ،الذي ينطوي على نوافذ يس� � ��تطيع البعض املروق من خاللها نحو
األعلى ،التزال فيه نوافذ يس� � ��قط منها كثيرون نحو الهاوية .ف َم ْن يعتقد أنه
قد اجتاز الصعاب وحقق ما كان يحلم به ،قد يرى نفسه ،بني ليلة وضحاها،
في زمرة اخلاسرين ثانية؛ وذلك ألن الرأسمالية العوملية تقضي على فرص
العم� � ��ل بال ه� � ��وادة .وهكذا ،وبنحو مفاجئ ،أمس� � ��ت اجلوانب البش� � ��عة في
اقتصاد السوق ال تالحق ،فقط ،أصحاب الدخول املنخفضة والعاملني غير
املؤهلني تأهيال جيدا ،بل تنش� � ��ر ظاللها على اجلمهور العريض أيضا .وإذا
كان أبناء الطبقة الوس� � ��طى قد حققوا ألنفس� � ��هم الكثير ،فإنهم يخشون في
اليوم الراهن أن يخسروا مكاسبهم ثانية :دار السكن وفرصة العمل والثروة
ومكانته� � ��م االجتماعية .وبينما ينحدر البعض ص� � ��وب الهاوية ببطء وبنحو
يكاد يكون غير ملحوظ ،يس� � ��قط اآلخرون في الهاوية بنحو مفاجئ وسريع.
م� � ��ن ناحية أخرى ،تكاثرت العقب� � ��ات التي حتول دون ارتق� � ��اء أبناء الطبقة
الوسطى إلى مصاف أعلى في السلم االجتماعي.
ففي اليوم الراهن ،ال تضيع منا فرص العمل البس� � ��يط فقط ،بل فرص
العمل املخصصة للعاملني من ذوي االختصاصات ذات األهمية الكبيرة ،علما
أن فرص العمل هذه إما تنتقل إلى العالم اخلارجي وإما تُلغى كلية .وإذا كانت
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األجور ترتفع بوتيرة معينة ،فإن األسعار في املتاجر ترتفع بوتائر أسرع .وفي
حني صار اخلطاب السائد في املصانع والشركات يتصف بنبرة فظة ،يزداد
فظاظة الضغط الذي ميارس� � ��ه قادة ومديرو املشاريع على العاملني .فنوكيا
) ،(Nokiaالش� � ��ركة الفنلندية املنتجة للهواتف احملمولة ،تغلق أبواب مصنعها
ف� � ��ي مدينة بوخ� � ��وم األملانية بني ليلة وضحاها ،عل� � ��ى الرغم من أنها حققت
ربحا زاد على سبعة مليارات يورو .وهكذا خسر  2300عامل فرص عملهم
ال لش� � ��يء إال ألن الشركة العمالقة قد فضلت نقل اإلنتاج إلى رومانيا حيث
األجور أدنى .وفي مدينة نورمبرغ أغلقت الش� � ��ركة الس� � ��ويدية أليكترولوكس
) (Electroluxأب� � ��واب املصنع األملاني ذي التاريخ احلافل AEG؛ وذلك ألنها
فضلت إنتاج غساالت املالبس واألواني في أوروبا الشرقية .وتنتهج الشركات
الصناعية األملانية ،أيضا ،هذا األسلوب .فالشركة املنتجة للسيارات BMW
ألغت  3آالف فرصة عمل ،وسرحت  5آالف عامل كانت قد استأجرتهم من
ش� � ��ركـــات أخــــرى ليعملـــوا لديهــا بال عقود عمل .وس� � ��يحذو حذوها منتجو
الس� � ��يارات اآلخرون ،فبسبب األزمة الراهنة في أس� � ��واق املال ،يزمع هؤالء
أيض� � ��ا إجراء تقليص كبير لفرص العمل .وس� � ��رحت س� � ��يمنز )- (Siemens
كب� � ��رى الش� � ��ركات الصناعية ف� � ��ي أملانيا  6400 -عام� � ��ل كان أغلبهم يعمل
في األقس� � ��ام اإلدارية على وجه اخلصوص .وبرر رئيس سيمنز بيتر لوشير
( )Peter Löscherتسريح األيدي العاملة بحجة مفادها أن الشركة قررت
التخلص من «طبقة الوحل» املتراكمة لديها.
ولكن ،م� � ��ا طبقة الوحل هذه التي يريد قادة الش� � ��ركات التخلص منها؟
املقصود بها أولئك األفراد العاديون املستخدمون في األقسام اإلدارية ،إنهم
مديرو األقس� � ��ام والس� � ��اهرون على أداء األعمال املكتبي� � ��ة اليومية ،أي أنهم
أولئك الذين يعملون في املستويات القيادية الدنيا والوسطى .ويجلس هؤالء
في املكاتب املكيفة وليس في مواقع اإلنتاج اخلانقة لألنفاس ،إنهم يسهرون
عل� � ��ى أداء األعمال الروتينية التي حتولت اآلن إلى أعمال تُنجز بالكمبيوتر،
فهم يحجزون تذاكر الس� � ��فر ويس� � ��ددون فواتير الدين املس� � ��تحقة ،ويقبعون
بالقرب من مراكز القوة والس� � ��لطان وال عالقة مباش� � ��رة لهم مبواقع اإلنتاج
واألس� � ��واق في أغلب األحيان .إن طبقة الوحل ه� � ��ذه موجودة في املصرف
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األملاني «دويتش� � ��ه بنك» ) (Deutsche Bankوفي شركة فولكس فاغن وفي
مؤسس� � ��ات التلكوم ) (Telekomوالبريد وسكك احلديد األملانية .وفي وسع
املرء أن يس� � ��مي هؤالء األفراد بالشريحة الوسطى .فهؤالء األفراد والعمال
الفنيون واحلرفيون يش� � ��كلون جزءا معتبرا من القلب الذي يحيا به املجتمع.
وما عاد يخفى على هؤالء جميعا أن العوملة ال تقف عند أبواب مواقع اإلنتاج
فقط ،بل هي تؤدي إلى القضاء على وظائف املستخدمني في املكاتب أيضا.
إن احتمال اس� � ��تحداث فرص عمل جديدة في قطاع� � ��ات وفروع اقتصادية
أخرى  -س� � ��واء في أملانيا أو في مناح أخرى من أوروبا  -ال جدوى منه من
وجهة نظر أولئك الذين لن تكون هناك حاجة إلى معارفهم وقدراتهم.
بيد أن فرص العمل ليس� � ��ت األمر الوحي� � ��د الذي يتبدد من يوم إلى آخر
في اقتصاد السوق احملررة من القيود؛ ففي بعض األحيان تنسحب املصارف
أيضا م� � ��ن العقود التي أبرمتها .فمن حني إلى آخر نعثر في صندوق البريد
اخلاص بنا على رس� � ��الة موجهة من جهة ال نعرف عنها ش� � ��يئا ،من صندوق
استثماري أجنلو  -سكسوني يريد ،في أغلب احلاالت ،إبالغنا أننا من اآلن
فصاعدا قد غدونا ملزمني بتس� � ��ديد أقس� � ��اط القرض العقاري له مباشرة،
وليس للمص� � ��رف الذي منحنا القرض والذي كن� � ��ا نتعامل معه طوال الزمن
املاضي .إن رس� � ��الة من هذا القبيل ليس� � ��ت باألمر املستغرب ،ففي السنوات
األخيرة توس� � ��عت ،بنحو انفجاري ،املتاجرة بعقود الدين .فكثير من املصارف
القروض التي كانت قد منحتها س� � ��ابقا لألفراد ،غير آبهة
تبيع لطرف ثالث
َ
بأنها بهذا الصنيع إمنا تورط زبائنها بالدخول في معمعة أسواق املال العاملية.
وهكذا ،وبينما تعني على املاليني من أصحاب العقارات التحول إلى مصرف
آخر ،خسر كثير من األفراد دار سكناهم على الرغم من تسديدهم األقساط
املس� � ��تحقة عليهم .فصناديق االستثمار املالي شردتهم من منازلهم بأساليب
وحش� � ��ية وباعت منازلهم في أس� � ��واق املزاد العلني باإلكــراه .وال حتدث هذه
األمور في الواليات املتحدة فقط ،بل في أملانيا أيضا.
ونش� � ��رت إفرازات اقتصاد الس� � ��وق احمل� � ��ررة من القي� � ��ود ظاللها على
حياتن� � ��ا العائلية بهوادة كأنها ضيف غير مرحب ب� � ��ه .فلكي يدخل أطفالنا
معمعة الس� � ��وق املعوملة بخطى أس� � ��رع ،تعني عليهم أن يس� � ��توعبوا ،بنجاح،
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مواد الدراس� � ��ة الثانوية خالل ثماني سنوات وليس خالل تسعة أعوام كما
كان دارجا فيما مضى من الزمن .بهذا املعنى ،انحطت حقبة الش� � ��باب إلى
س� � ��نوات تعليم مثيرة للتوتر واإلرهاق .وهكذا ،لم تعد لدى التلميذ ساعات
الف� � ��راغ الضرورية لتعلم الع� � ��زف على البيانو أو ممارس� � ��ة الرياضة؛ ففي
املس� � ��اء على التلميذ أن يبذل قصارى جهده لدراس� � ��ة املوضوعات التي لم
يستوعبها في النهار .وتنتقد اجلمعيات واالحتادات ذات العالقة بالشؤون
االقتصادية نظامنا املدرس� � ��ي ،منذ التسعينيات ،مشيرة إلى أن هذا النظام
ال يتمت� � ��ع بالكف� � ��اءة املطلوبة ،وأنه بحاجة إلى «الرش� � ��اقة» التي يتصف بها
اإلنت� � ��اج الصناعي ) .(lean productionويس� � ��بب هذا كل� � ��ه نتائج وخيمة:
فكثير من املدارس ال تفلح إال بصعوبة في تنظيم جداول مدرسية تستغرق
نه� � ��ارا كامال ،فثمة نق� � ��ص كبير في عدد املقاصف ومقار قضاء س� � ��اعات
الف� � ��راغ والتربويني .أضف إلى هذا أن كثيرا من اآلباء واألمهات يش� � ��عرون
بأنهم مطالب� � ��ون بتحقيق ما ال طاقة لهم به ،إذ يتعني عليهم النهوض بدور
املدرسني واملعلمني .عالوة على هذا ،ينتاب كثيرا من الطلبة القلق واخلوف
من عدم اجتياز االمتحانات النهائية.
عل� � ��ى صعي� � ��د آخر ،ي� � ��كاد النظام املال� � ��ي يقوض أس� � ��س االقتصاديات
الوطني� � ��ة ،أي أن� � ��ه يكاد يق� � ��وض الينبوع ال� � ��ذي يزوده بامل� � ��ال .فالبورصات
واملصارف تترنح ،وذلك ألنها أفرطت في النش� � ��اطات اجلس� � ��يمة املخاطر.
من هن� � ��ا ،ال عجب أن تنهار أجزاء عريضة من أس� � ��واق التمويل ،وأن يخيم
الف� � ��زع على صغار وكبار املدخرين ،وأن يبذل� � ��وا قصارى جهدهم إلنقاذ ما
لم يع� � ��ودوا قادرين على إنقاذه :ما ميتلكون من نق� � ��ود وثروات ورفاهية .إن
األزم� � ��ة املالية ،التي اندلعت في الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية في ربيع العام
 ،2007حتولت إلى خطر ماحق يهدد االقتصاد العاملي برمته .فقد انفجرت
«فقاعة عظيمة» ) (Super-Bubbleوفق التعبير الذي اس� � ��تخدمه املضارب
املعروف جورج زوروس ) .(George Sorosوفي س� � ��ياق هذه األزمة انهارت
أشهر املؤسس� � ��ات املالية العمالقة ،الواحدة تلو األخرى .كما وصلت أسعار
األس� � ��هم إلى احلضيض .وخيم الفزع على املستثمرين ،فأخذوا يتفادون كل
ما قد ينطوي على خطر ،أخ� � ��ذوا يتفادون حتى املجاالت التي تنطوي على
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خطر محدود .إنهم ما عادوا يثقون بغير سندات الدين احلكومية أو بالنقد
الس� � ��ائل .وحتاول احلكومات إنقاذ ما تس� � ��تطيع إنقاذه :فهي تضخ مقادير
عظيمة من األموال في مؤسسات التمويل املنهارة ،وحتفز املصارف املركزية
باس� � ��تمرار للقيام مبحاوالت عديدة إلنقاذ هذه املؤسسات ،وتفتشِ ،
بحيرة
عظيم� � ��ة ،عن قواعد جديدة لعمل النظام املالي الذي خرج من قبضتها قبل
سنوات عديدة.
لقد صارت أسواق املال قاب قوسني أو أدنى من االنهيار الكلي والتام.
وم� � ��ن نافلة القول أن نؤكد هن� � ��ا أن انهيارا من هذا القبي� � ��ل لن تظل آثاره
مقتصرة على البورصة فقط .ففي نهاية املطاف سيخسر ماليني املواطنني
ف� � ��رص عملهم ،ويتحولون إلى فقراء ال قدرة لهم على س� � ��د متطلبات رمق
العي� � ��ش .فالصناعة املالية خلقت ،م� � ��ن خالل ما طورت في البورصات من
وسائل معقدة ،قنابل خطيرة قادرة على إحداث دمار شامل ،إذ وفق وجهة
نظر املض� � ��ارب العاملي الناجح ورن بوفي� � ��ت )« (Warren Buffettفإن أحد
األمور التي ال ميكن الس� � ��كوت عنها ه� � ��و أن تؤدي مقامرات مالية من هذا
القبي� � ��ل إلى تدمير مئ� � ��ات اآلالف من فرص العمل وتدمي� � ��ر فروع إنتاجية
تتمتع في الواقع بالعافية وتشكل العمود الفقري للقطاع الصناعي».
على صعيد آخر تزيح الهزة ،التي عصفت أخيرا بأس� � ��واق املال ،الستار
ع� � ��ن املدى الذي تغلغل فيه اقتصاد الس� � ��وق احملررة م� � ��ن القيود في جميع
خصائص حياتنا .فهو أفرز حتوالت عظيمة وبس� � ��يطة ،وتافهة ومثيرة ،بينة
ومستترة ،حتوالت جتعل حياتنا أكثر انقباضا ،حتوالت تدفع املواطنني ،ليس
في أملانيا فقط ،بل في أغلب الدول الصناعية الكبرى ،إلى أن يشعروا بالفزع
من الرأسمالية .وحتى س� � ��نوات وجيزة كان هناك شعور دفني فقط ،شعور
ما كان املرء قادرا على التعبير عنه بالكلمات .وهذا ليس باألمر املستغرب؛
فقائمة املنتفعني من العوملة كانت أطول من قائمة اخلاسرين .وكادت أملانيا
تبز الدول األخرى قاطبة من حيث املكاسب التي جنتها من حترير األسواق
م� � ��ن القيود واحلواج� � ��ز .فهي كانت أكبر مصدر إل� � ��ى العالم .فنحو  40في
املائة من مجموع الناجت القومي املتحقق في أملانيا سنويا إمنا هو ذو عالقة
متينة بالتصدير .من ناحية أخرى ،فإن الثالثني شركة العمالقة في أملانيا -
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بدءا من الشركات املنتجة للسيارات ،مرورا بالصناعات الكيميائية واملنتجة
لآلالت واملكائن  -حتقق من خالل معامالتها مع العالم اخلارجي نحو ثالثة
أرباع الربح الذي جتنيه .وبفضل جناحها في التصدير ،اس� � ��تطاعت أملانيا
أن تقيم لنفس� � ��ها ش� � ��بكة رعاية اجتماعية معتبرة ،ش� � ��بكة تكاد ال تقل شأنا
عن الشبكة السائدة في الدول اإلسكندنافية .فعلى خلفية هذه الشبكة ،ما
كان الفرد األملان� � ��ي في حاجة إلى اخلوف من نوائب الزمن :فدولة الرعاية
االجتماعية متد يدها لكل َم ْن ُكتب عليه أن يكون من اخلاسرين.
وتأسيس� � ��ا على هذه احلقائق ،ميكن الق� � ��ول إن األملان كانوا في رغد من
العيش .ولهذا الس� � ��بب لم يجد ،حتى ذلك احلني ،السياسيون واالقتصاديون
ووس� � ��ائل اإلعالم صعوبة في دمغ منتقدي النظام االقتصادي السائد بأنهم
معتوهون يذيع� � ��ون األوهام ،وأنهم أناس س� � ��اذجون ال يريدون إدراك عظمة
وبقدر ما كان هؤالء الناس ساذجني فعال:
النعم التي تفرزها آليات السوق.
ٍ
فبع� � ��ض منتقدي اقتصاد الس� � ��وق كانوا يظهرون فع� �ل��ا مبظهر مثاليني غير
مسايرين للدنيا ،فهم يحلمون بالعودة إلى عالم مين عليهم بالدفء واحلنان
ويحيطهم بالش� � ��فقة واإلحسان ،يحلمون بعالم ما كان له وجود قط بالصيغة
الت� � ��ي يحلم� � ��ون بها .وم� � ��ع هذا ،فإن م� � ��ن حقائق األمور أن ع� � ��دد املواطنني
املرتابني من قوى السوق قد أمسى اآلن في تزايد مستمر .وللتدليل على هذا
التزايد يكفينا أن نستش� � ��هد باالستطالع الذي أجرته الصحيفة االقتصادية
 Financial Timesف� � ��ي مايو  2007به� � ��دف التعرف على آراء املواطنني في
الدول الصناعية في النظام الرأس� � ��مالي .كانت نتيجة استطالع الرأي على
النحو التال� � ��ي :تعتقد األغلبية العظمى من مواطني الواليات املتحدة وأملانيا
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن العوملة خطر يتهددهم .وعشرون في
املائ� � ��ة منهم فقط يعتقدون أن التجارة العاملي� � ��ة حتقق لبالدهم املنافع .وفي
أملانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا أكد تسعون في املائة من األفراد املستطلعة
آراؤهم أنهم يتمنون أن حتمي الدولة االقتصاد الوطني بفاعلية أكبر.
على صعيد آخر ،أعلن نحو ثلثي املواطنني تذمرهم من الرواتب العالية
التي يحصل عليها قادة الشركات .ونسبة أكبر من املواطنني (في أملانيا 91
في املائة ،في فرنس� � ��ا  85في املائة ،في الواليات املتحدة  75في املائة من
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األفراد) ترى ،شاكي ًة ،أن التباين بني األغنياء والفقراء في تزايد متواصل.
وتطال� � ��ب أكثرية املواطنني بضرورة زيادة الضرائب على األغنياء وخفضها
بالنسبة إلى أصحاب الدخول املنخفضة .كما يتزايد عدد املواطنني الذين
مينون أنفس� � ��هم بوجود نظ� � ��ام بديل من نظام اقتصاد الس� � ��وق احملررة من
القيود .نعم ،إنهم مينون أنفس� � ��هم بالتحول إل� � ��ى نظام آخر ،وإن كانوا غير
قادرين على رسم صورة دقيقة للنظام الذي ينشدونه ،إنهم يحلمون بانتهاج
طريق ثالثة تقع بني الرأس� � ��مالية واالش� � ��تراكية ،طريق تضمن لهم حريتهم
وحتقق لهم ،في الوقت ذاته ،مساواة أكبر وأمانا واستقرارا أكثر.
وطغ� � ��ى الفزع على األملان عل� � ��ى وجه اخلصوص :فأربعة وعش� � ��رون في
املائ� � ��ة ،فقط ،من األملان ،يعتقدون «أننا النزال متمس� � ��كني باقتصاد الس� � ��وق
املتكفل� � ��ة بالرعاية االجتماعية» .واجلدير بالذك� � ��ر أن األمر كان على العكس
قب� � ��ل ثمانية أعوام ،ففي ذلك احلني أكدت أكثرية املواطنني أننا نس� � ��ير على
هدي اقتصاد الس� � ��وق املتكفل بالرعاية االجتماعية .م� � ��ن ناحية أخرى ،أكد
ثالث عش� � ��رة في املائة ،فقط ،من املواطنني أنهم يعتقدون أن توزيع الدخول
والثروات يتس� � ��م بالعدالة ،إنهم يعتقدون ذلك حتى إن كان عدد العاطلني عن
العمل قد بلغ ،في العام  ،2008أدنى مس� � ��توى له خالل األربعة عش� � ��ر عاما
األخيرة ،وخالفا لهذه النس� � ��بة املنخفضة نس� � ��بيا ،يعتق� � ��د  73في املائة من
املواطنني أن توزيع الثروات ال يتسم بالعدالة بأي حال من األحوال .واملالحظ
أن نس� � ��بتي املتظلمني من التوزيع واملؤيدين له كانتا التزاالن متساويتني حتى
العام  .1995ويرى كثيرون أن البؤس الذي يعانونه يكمن س� � ��ببه في العوملة.
وكان معهد آلنس� � ��باخ ) (Allensbachقد استطلع آراء املواطنني األملان بشأن
التط� � ��ورات التي يربطونها بالعوملة .وكان ج� � ��واب  74في املائة من املواطنني
ه� � ��و أن العوملة تؤدي إل� � ��ى نقل فرص العمل إلى العال� � ��م اخلارجي .وبني 64
ف� � ��ي املائة أن العوملة تقضي على فرص العمل .وقال  54في املائة بأن العوملة
تتس� � ��بب في تقويض أسس ش� � ��بكة الرعاية االجتماعية .وفي الواقع ،ال يجوز
لنا أن نس� � ��تغرب من هذا اجلواب؛ فاملواطنون يلمسون ملس اليد أن الرفاهية
ال حتقق نفعا للفقراء ،بل هي تذهب ملصلحة أفراد آخرين ،ملصلحة األغنياء
الذين يعيشون حياة راضية في منازلهم الفاخرة؛ ملصلحة قادة املشاريع الذين
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يحصلون على رواتب س� � ��نوية تبل� � ��غ املاليني؛ ملصلحة األثري� � ��اء الذين خزنوا
ثرواتهم في الواحات الضريبية أو في االقتصاديات الناش� � ��ئة في آس� � ��يا وفي
أوروبا الش� � ��رقية ،أي ف� � ��ي البلدان التي صارت مبنزل� � ��ة اخلصم اجلديد في
الرهان العاملي على الفوز بالرفاهية.
الهوة تزداد اتساعا

ال مي� � ��ر يوم من غي� � ��ر أن نلمس التناقضات التي ينط� � ��وي عليها اقتصاد
السوق احملررة من القيود .إننا نشهد من كثب كيف تُو ِّلد الرأسمالي ُة احملررةُ
من القيود فائزين ومندحرين ،وكيف جتازي بال حس� � ��اب وتعاقب بال رحمة،
وكيف تؤدي إلى تزايد هوة التفاوت بني الفقراء واألغنياء اتس� � ��اعا .فما من
أحد يش� � ��ك في أن الهوة الفاصلة بني ش� � ��رائح املجتم� � ��ع املختلفة قد أخذت
تزداد اتساعا.
التفاوت في توزيع الدخول

إن أجور العمال ورواتب املس� � ��تخدمني العاديني صارت ترتفع بنحو بطيء
ج� � ��دا .وعندما يأخذ املرء التضخم بنظر االعتبار ،يظهر له بوضوح أن القوة
الش� � ��رائية املتاحة ف� � ��ي العام  2008للجمهور العريض في أملانيا قد أمس� � ��ت
أدنى من املس� � ��توى الذي كان� � ��ت عليه في مطلع التس� � ��عينيات .وارتفعت ،في
الوقت ذاته ،دخول الش� � ��ريحة العليا بنحو متس� � ��ارع .فالشخص الذي ينتمي
إلى ال ُعشر الواقع في أدنى السلم االجتماعي تعني عليه العام  2006مواصلة
العي� � ��ش بدخ� � ��ل أدنى من الدخل ال� � ��ذي كان متاحا له قبل أربعة عش� � ��ر عاما
بنس� � ��بة بلغت ،في املتوس� � ��ط 13 ،في املائة .أما بالنسبة إلى الشخص الذي
ينتمي إلى ذلك العش� � ��ر من الس� � ��كان ،الذي هو في عداد أغنى األغنياء ،فإن
املالحظ هو أن صافي دخله احلقيقي قد ارتفع ،في الفترة الزمنية نفس� � ��ها،
بنس� � ��بة بلغت  31في املائة ،وفق البيانات التي نشرها املعهد األملاني للبحوث
االقتصادي� � ��ة ).(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW
وطبقا حلس� � ��ابات هذا املعهد ،فإن ث� � ��روة  650مواطنا من املواطنني األغنياء
تزداد ،س� � ��نويا ،مبقدار  15مليون يورو في املتوس� � ��ط ،وإن ثروة  65شخصا
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منه� � ��م ترتفع ،مع مرور كل عام ،مبقدار يبلغ ،في املتوس� � ��ط 48 ،مليون يورو.
ومن مس� � ��لمات األمور أن تعاظم التفاوت ي� � ��ؤدي ،ال محالة ،إلى متزيق وحدة
املجتمع ،فمع ازدياد غضب احملرومني ،يزداد املجتمع تفككا.
وإذا أمعن� � ��ا النظر في الواقع القائم ف� � ��ي الواليات املتحدة األمريكية ،يظهر
لنا بوضوح أن التفاوت ب� �ي��ن أصحاب الدخول العالية والدخول املنخفضة أكثر
اتس� � ��اعا .ففي مطلع الثمانينيات كانت النس� � ��بة القائمة بني دخل الفرد الواحد
من رؤس� � ��اء الشركات األمريكية ودخل العامل العادي تبلغ أربعني إلى واحد في
املتوسط .في نهاية التسعينيات كانت هذه النسبة قد بلغت أربعمائة إلى واحد،
أي أن دخل رئيس الش� � ��ركة كان أعلى من دخل العامل العادي مبقدار يبلغ 400
مرة .وازداد التفاوت وخصوصا في الوقت الراهن ،فدخل بعض رؤساء الشركات
صار أعلى من دخل املس� � ��تخدم العادي بأربعة آالف مرة .من ناحية أخرى ،فإن
دخول الثالثة عشر ألف عائلة  -التي تدخل في عداد أغنى العائالت  -تساوي
مجموع الدخول التي يحصل عليها عش� � ��رون مليونا من األس� � ��ر الفقيرة .ويقف
املرء على اإلجحاف العظيم الذي تنطوي عليه هذه الدخول الهائلة ،حينما يرنو
ببصره إلى األفق األبعد أي حينما يأخذ في االعتبار أن  2,7مليار من س� � ��كان
املعمورة مجبرون على العيش بأقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم.
التفاوت في توزيع الثروات

إن التفاوت في توزيع الثروات أعظم بكثير من التفاوت في توزيع الدخول.
فف� � ��ي أملانيا تتركز الثروة بيد ش� � ��ريحة اجتماعية ضئيل� � ��ة العدد بنحو بينِّ .
فاألغنياء يقطنون في األحياء الس� � ��كنية الراقية ،وميتعون أنفسهم مبحاسن
العيش في الفيالت الفاخرة ،ويتنقلون في الشوارع والطرقات بسيارات تهفو
إليها قلوب اجلميع .أما األحياء الهامشية ،فإنها مأوى املعدمني واحملرومني،
أي أنه� � ��ا ،من ناحية ،مأوى العاطلني عن العمل ،الذين ال ميتلكون ش� � ��يئا ما
ع� � ��دا الديون ،ومن ناحية أخرى ،ملجأ أولئك األفراد الذين كانوا س� � ��يموتون
جوعا لوال حصولهم على املعونة احلكومية .ووفق مقاييس احلكومة األملانية
نفسها فإن  13في املائة من السكان يعانون الفقر .ولوال مخصصات الرعاية
االجتماعية لكان عدد الفقراء قد ارتفع إلى الضعف.
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وكان املعه� � ��د األملان� � ��ي للبحوث االقتصادية ) (DIWقد أش� � ��ار باألرقام
إل� � ��ى عمق تفاوت توزيع الثروات في أملانيا .فوفق بيانات املعهد املذكور بلغ
مجموع الثروة في أملانيا خمس� � ��ة آالف وأربعمائة مليار يورو العام .2007
وتعن� � ��ي ه� � ��ذه القيمة املذهلة أن نصي� � ��ب الفرد الواحد م� � ��ن الثروة قد بلغ
وقتذاك  81ألف يورو .ولكن ،أينطوي متوسط القيمة على معنى ذي بال؟
أميكننا أن نعير أهمية لنصيب الفرد الواحد من السكان في سياق ما نحن
ف� � ��ي صدى احلديث عنه؟ فواقع احلال يش� � ��هد أن نح� � ��و  60في املائة من
الثروة األملانية تتركز بيد ش� � ��ريحة اجتماعية تشكل ال ُعشر األول في السلم
االجتماعي .وعلى الصعيد ذاته ،فإن العش� � ��ر األخير في السلم االجتماعي
ال ميتل� � ��ك  -عملي� � ��ا  -ال أمواال منقول� � ��ة وال أمواال غير منقول� � ��ة ،وأنه لن
يستطيع اللحاق بال ُعشر الغني أبدا .ونحن ال نرجم بالغيب إذا قلنا إن هذا
التوزي� � ��ع ينطوي على قوة تفجيرية تهدد كيان املجتمع .نقول هذا مع علمنا
أن كثيرين ال يريدون تصديق هذه احلقيقة.
وتتسم األوضاع في الواليات املتحدة األمريكية بتفاوت أكثر تطرفا .أضف
إلى هذا ،أن في االقتصاديات الناشئة ،أيضا ،تزداد عمقا الهوة الفاصلة بني
الطبقة العليا وباقي املجتمع بنحو متسارع .فحاصل جمع الثروة التي ميتلكها
 1125ملياردي� � ��را في العال� � ��م ،أي كل أولئك األغنياء الذي� � ��ن جاء ذكرهم في
القائمة التي نش� � ��رتها مجلة فوربس ) (Forbesالعام  ،2008يبني لنا أن قيمة
هذه الثروة قد بلغت أربعة آالف وأربعمائة مليار دوال أمريكي .وتأسيسا على
هذه القيمة ،ميكن القول إن  1125من أغنى األغنياء ميتلكون ثروة تس� � ��اوي
 على وجه التقريب  -مجمل الدخول التي يحصل عليها في عام واحد نحوثالثة مليارات مواطن ،أي التي يحصل عليها مجمل س� � ��كان الهند وباكستان
وبنغالديش وتايالند وماليزيا وفيتنام والفلبني والقارة األفريقية برمتها.
اتساع رقعة التفاوت في توزيع املخاطر

يؤكد االقتصاديون ،بش� � ��غف بينِّ  ،أن املخاط� � ��ر هي اجلانب اآلخر للفرص
العظيم� � ��ة التي تتيحها الرأس� � ��مالية للمواطنني .فالش� � ��خص ،الذي يتطلع إلى
حتقي� � ��ق الربح الوفير ،يج� � ��ب أن يأخذ باالعتبار أنه قد يخس� � ��ر كثيرا أيضا.
بيد أن واقع احلال يش� � ��هد أن املخاطر تتوزع في اقتصاد الس� � ��وق احملررة من
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متساو جملة وتفصيال .فحينما يقترف أحد رؤساء الشركات
القيود بنحو غير
ٍ
العمالقة خطأ معينا ،فإنه ليس في حاجة ،في الظروف العادية ،إلى اخلوف
من مغبة الوقوع في الهاوية .فالش� � ��خص الذي يتب� � ��وأ مركزا قياديا يصر ،في
أغلب األحيان ،على توقيع عقد مع الش� � ��ركة املعني� � ��ة يضمن له ،منذ البداية،
مكافأة سخية عند تسريحه .أضف إلى هذا أن هؤالء األفراد غالبا ما تتوافر
لهم عقود تأمني ضد املس� � ��ؤوليات املدنية ،أي ضد املسؤوليات املالية التي قد
تطالبهم بها الشركة جزاء ما ارتكبوا من أخطاء أو مخالفات.
من ناحية أخرى ،فإن العاملني هم الذين يتحملون أخطاء قادة الشركات.
قصرت قيادة ش� � ��ركة س� � ��يمنز في تقصي النتائج التي س� � ��تترتب على
فعندما َّ
بيعه� � ��ا الفرع املتخصص في إنت� � ��اج الهواتف احملمولة إلى الش� � ��ركة التايوانية
 ،BenQخسر ،بعد عام من إمتام تلك الصفقة 3 ،آالف مواطن فرص عملهم.
وإذا أمعنا النظر في الظروف الس� � ��ائدة حاليا من هذا املنظور ،فإننا نالحظ،
ب� �ل��ا ريب ،أمورا أكثر وخامة ،فجميع املواطن� �ي��ن أُلزموا بتحمل األعباء املالية
التي ترتبت على األخطاء التي ارتكبها رؤس� � ��اء املصارف :فبكثير من مليارات
الضرائ� � ��ب التي دفعها املواطن� � ��ون ،تالفت الدولة ما كانت املؤسس� � ��ات املالية
العمالقة قد بددته من مليارات كثيرة كانت تخص املواطنني أنفس� � ��هم .أضف
إلى هذا كله ،أن ماليني من بني البش� � ��ر س� � ��يفقدون فرص عملهم على خلفية
األزمة العاملية الراهنة ،على الرغم من أن هؤالء املواطنني ما كان لهم أي دور
في املقامرة التي درج عليها املضاربون طوال السنوات املاضية.
التفاوت في توزيع فرص التعليم

إن الش� � ��خص املتمت� � ��ع باملرونة الكافي� � ��ة وباملس� � ��توى التعليمي اجليد
يستطيع التحرك في االقتصاد املعولم بيسر وسهولة ،أما الشخص الذي
ال تتوافر له هذه اخلصائص ،فإن هذا هو الذي يتخلف ،بس� � ��رعة فائقة،
عن الركب .وبالتالي ،فإن َم ْن لديه اإلمكانات املناس� � ��بة ،يرس� � ��ل أطفاله،
في كثير من األحيان ،إلى مؤسس� � ��ات التعلي� � ��م اخلاصة وليس إلى رياض
األطف� � ��ال أو املدارس أو اجلامعات احلكومي� � ��ة .فاخليارات املتاحة له في
تزايد مس� � ��تمر .وم� � ��ن نافلة القول التأكيد هنا أن ه� � ��ذه اخليارات متاحة
ألولئ� � ��ك األفراد فقط الذين يحصلون على الدخول اجليدة .فتكلفة بعض
امل� � ��دارس اخلاصة تصل ،ف� � ��ي بعض األحيان ،إلى نح� � ��و  1500يورو في
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الس� � ��نة .أما َم ْن يرسل أبناءه إلى جامعة من جامعات الصفوة املمتازة في
فرنس� � ��ا أو بريطانيا أو ف� � ��ي الواليات املتحدة األمريكي� � ��ة ،فإنه يدفع 50
ألف يورو .أما بالنس� � ��بة إلى اآلخرين ،أي بالنسبة إلى جميع أولئك الذين
ال ق� � ��درة لهم على حتمل ه� � ��ذه األعباء املالية الضخم� � ��ة ،فإنهم مجبرون
على إرس� � ��ال أبنائهم إلى املدارس احلكومية املكتظة فيها قاعات الدرس
بالطلب� � ��ة واملتدهورة أبنيتها والتي يتول� � ��ى التدريس فيها معلمون تراجعت
رغبته� � ��م في العطاء كثيرا .فالدولة تبخ� � ��ل في إنفاق املال على أهم مورد
مستقبلي :على تعليم مواطنيها.
االقتصاديات الناشئة ترنو ببصرها صوب الصناعة األملانية

خ� �ل��ال عقود عدي� � ��دة من الزم� � ��ن كانت البل� � ��دان الصناعي� � ��ة تقف في
مقدم� � ��ة الرك� � ��ب ،فإنتاجه� � ��ا الوطني كان يتف� � ��وق بأضعاف امل� � ��رات على ما
تنتجه االقتصاديات الناش� � ��ئة .غير أن هذه احلال� � ��ة تغيرت مع ارتقاء بلدان
م� � ��ن قبيل الصني والهند وروس� � ��يا .فاملليارات من بني البش� � ��ر القاطنني في
ال� � ��دول الصاعدة حديثا يرنون ببصرهم صوب ما لدى الدول الصناعية من
ف� � ��رص عمل ،إنهم يريدون االس� � ��تحواذ على مصانعها وش� � ��ركاتها .فالروس
يبتاعون مصانع بناء الس� � ��فن األملانية أو شركات البناء والتشييد في النمسا،
والصيني� � ��ون يس� � ��تحوذون على املصارف في لندن أو ف� � ��ي نيويورك ،والعرب
يبدون اهتماما مبصان� � ��ع الطائرات األوروبية واملوان� � ��ئ البحرية األمريكية،
والهنود يش� � ��ترون مصانع الصلب واحلديد في فرنس� � ��ا ومصانع الس� � ��يارات
في بريطانيا .بهذا املعنى ،فإن الدول الصاعدة حديثا تتطلع إلى االستحواذ
عل� � ��ى كل ما كان الغرب يتباهى به ويفتخر به .وفي س� � ��ياق مس� � ��اعيها هذه،
تنته� � ��ج هذه ال� � ��دول ،في كثير من األحيان ،نظاما رأس� � ��ماليا من نوع خاص:
رأس� � ��مالية توجهها حكومات مستبدة .ومع أن هذه الدول تنتفع من املنافسة
العاملي� � ��ة ،غير أنها ،هي ذاته� � ��ا ،تغلق اقتصادياتها في وجه هذه املنافس� � ��ة.
من ناحية أخرى ،تس� � ��يطر على القطاعات االقتصادية الرئيس� � ��ية في هذه
الدول الش� � ��ركات احلكومية العمالقة أو الش� � ��ركات املرتبطة باحلكومة من
خالل عالقات وطي� � ��دة .وفي غضون ذلك ،تبذل الش� � ��ركات وصناديق املال
السيادية  -املكلفة بإدارة االحتياطيات األجنبية  -قصارى جهدها للمشاركة
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في الس� � ��وق العاملية .واجلدير بالذكر أن الدول الصاعدة أمس� � ��ت ،مبا تنتهج
من نظام رأس� � ��مالي تسيطر عليه الدولة ،تعرض على العالم منوذجا نقيضا
للنظام االقتصادي الليبرالي السائد في الغرب.
السياسة احلائرة

إن اليمينيني واليس� � ��اريني من املتالعبني مبشاعر العامة كانوا في مقدمة
األطراف التي تبنت هموم املواطنني .فبخطاباتهم الرنانة وكلماتهم املعس� � ��ولة
يدغدغ وألئك هؤالء مش� � ��اعر الناس البسطاء ويعاهدونهم على أنهم سيغيرون
جميع املناحي وس� � ��ينجزونها بنحو أفضل .وتزداد انط� �ل��ا ًء ،من يوم إلى آخر،
خدع� � ��ة احللول الس� � ��اذجة ،التي مينون به� � ��ا العامة .ف َم ْن ه� � ��و ذا الذي يريد
الوقوف ،من كثب ،على مصدر املليارات التي ال مندوحة للمتالعبني مبش� � ��اعر
العامة من إنفاقها على ما يذيعون على املأل من برامج اقتصادية واجتماعية؟
َم ْن س� � ��يمعن النظر في األس� � ��لوب الذي سيس� � ��لكه املتطرفون حيال الشركات
العمالقة التي يريدون تأميمها ،أي حتويل مِ لْكِ يتها إلى مِ لْكِ ية حكومية صرفة؟
و َم ْن هو ذا الذي س� � ��يدرك بيس� � ��ر مغزى أن تنع� � ��زل األمم بعضها عن البعض
اآلخر ،وتقيم احلواجز في وجه التجارة اخلارجية وتتحول ،ثانية ،إلى تكتالت
جتارية منكفئة على نفسها؟
على صعيد آخر ،فإن األحزاب السياس� � ��ية التقليدية أمست ،هي األخرى
أيضا ،تُصدر ردود فعل تنم عن رغبة في مس� � ��ايرة األمور .فهي تش� � ��عر بالفزع
املخيم على الناخبني .فبينما كانت املستش� � ��ارة األملانية أجنيال ميركيل ،تؤمن
إميانا عميقا بقوى الس� � ��وق حني كانت تتزعم املعارضة ،أشاحت بوجهها اآلن
عن تنفي� � ��ذ أفكار اإلصالحات املتطرفة بالكامل .فمارغريت تاتش� � ��ر األملانية
حتولت إلى نس� � ��خة أنثوية للمستش� � ��ار الس� � ��ابق ،فيلي براند .فميركيل ،التي
عارضت ،عل� � ��ى مدى زمن طويل ،تدخل الدولة ،تبش� � ��ر حاليا بضرورة تدخل
الدولة في ش� � ��ؤون االقتصاد .فهي تفرض ،وبإحلاح من احلزب االش� � ��تراكي،
ح� � ��دا أدنى لألجور ،وذلك حلماية العاملني ف� � ��ي املصالح البريدية وفي مجال
البناء والتش� � ��ييد وتنظيف العمارات من مغبة منافسة األيدي العاملة الزهيدة
األجور .كما أمس� � ��ت تؤيد تش� � ��ريع قانون تُراد منه حماية الش� � ��ركات األملانية
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العمالقة من استحواذ مستثمرين أجانب عليها .أضف إلى هذا أنها قد أممت
املطابع العاملة في خدمة الدولة وتبذل قصارى جهدها لترويض أسواق املال.
وكانت ميركيل قد ص� � ��ورت ما طرأ على مواقفها من حتول ،حني قالت« :لقد
كان الش� � ��عار املرفوع على مدى طويل من الزمن :اتركوا األمور كلها لألسواق.
أم� � ��ا اآلن ،فإن امل� � ��رء قد توصل إلى تصور مخالف حلس� � ��ن احل� � ��ظ» .ويفكر
اآلخرون من رؤس� � ��اء الدول واحلكومات األوروبية بنوع مش� � ��ابه .فعلى س� � ��بيل
املثال ،يؤكد الرئيس الفرنس� � ��ي نيكوال س� � ��اركوزي أن العومل� � ��ة متيل ،اآلن ،إلى
أن تك� � ��ون «خطرا وليس نعمة» .كما ترفض احلكومة اإليطالية ،التي يرأس� � ��ها
السياس� � ��ي اليميني س� � ��يلفيو بيرلس� � ��كوني« ،اإلميان املتطرف بقوى السوق».
أضف إل� � ��ى هذا ،أن دول االحت� � ��اد األوروبي قد عقدت الع� � ��زم على التكاتف
لتطوير قواعد صارمة ألسواق املال العاملية .ومع أن األمريكيني قد عملوا ،في
الس� � ��ابق ،كل ما في وسعهم من أجل حترير النظام الرأسمالي من كل القيود،
فإنهم يحثون األوروبيني ،اآلن ،على املشاركة في وضع القيود على عمل النظام
الرأس� � ��مالي ،فاألمريكيون يس� � ��يرون منذ نهاية العام  2008في اجتاه معاكس
لالجتاه الذي س� � ��اروا فيه في السابق ،إنهم يريدون اآلن «توسيع رقعة التدخل
احلكومي» ) .(big governmentوأعلن الرئيس األمريكي اجلديد أوباما عزم
الواليات املتح� � ��دة األمريكية على إحداث حتول في السياس� � ��ة االقتصادية -
وعلى إخضاع أس� � ��واق املال لقيود صارمة .فق� � ��د قال أوباما باحلرف الواحد:
«إننا نواجه أعظم ٍ
حتد في حياتنا».
غي� � ��ر أن هذا كل� � ��ه ال يجوز أن يحجب عن ناظرين� � ��ا أن أحدا من هؤالء
القادة ليس لديه برنامج شامل ملواجهة االنهيار .فاحلكومات حتاول ،يائسة،
احلد من قوى الس� � ��وق ،وذلك من خالل قوان� �ي��ن وردود فعل حتاول إصالح
احلال بأس� � ��اليب خطيرة ،ومن خالل قدر يسير من احلماية التجارية .ومع
أنه� � ��ا قد عقدت العزم على التخفيف من حدة التحوالت ،لكنها تقف حائرة
حي� � ��ال اخلطوات التي يتعني عليها اتخاذها .فهي حتاول العثور على قواعد
جديدة ،على أس� � ��لوب يضمن ترويض السوق من غير تعطيل القوى العاملة
فيه .فالرأسمالية تعمل بنجاح ،فقط ،حينما حتظى بتأييد األغلبية الساحقة
من املواطنني وحينما ال تؤدي إلى تفكك املجتمع وتدميره .والدميوقراطية،
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أيض� � ��ا ،تزدهر وتواصل احلياة ،فقط ،عندما يش� � ��عر املواطنون بأن النتائج
التي تولدت عن الدميوقراطية وعن إطارها االقتصادي ،اقتصاد الس� � ��وق،
تتصف بالعدالة.
ولك� � ��ن ،ما البديل املناس� � ��ب القتصاد الس� � ��وق احملررة م� � ��ن القيود؟ وما
األساليب املناسبة لترويض الرأسمالية ولالنتفاع ،في الوقت ذاته ،من قواها
الضرورية لرفع مس� � ��توى الرفاهية؟ ما القواعد الضرورية الزدهار االقتصاد
والدميوقراطية في آن واحد؟ إن هذه األس� � ��ئلة هي املوضوعات التي سيدور
حولها اجلدل في الس� � ��نوات املقبلة .إن احللول التي س � � �تُتخذ في هذا الشأن
ستقرر مس� � ��تقبلنا ،ستقرر طبيعة املجتمع الذي سنعيش في كنفه وخصائص
الدولة التي سنستظل بظلها .من هنا ،فإن هذه املسائل هي املوضوعات التي
ي� � ��دور حولها هذا الكتاب أيضا .فهو يبني األس� � ��باب الت� � ��ي دعت الدولة إلى
االنسحاب ،ش� � ��يئا فشيئا ،من توجيه قوى األس� � ��واق وتفضيلها ترك الساحة
للرأسمالية اجلديدة .إنه يبني كيف ازدهر اقتصاد السوق في احلقب املاضية،
والعوامل التي كانت سببا في تعرض الرأسمالية لألزمة العاملية الراهنة.
ويحاول الكتاب اإلجابة عن السؤال األساسي الذي سيطرحه السياسيون
واملواطنون وقادة املؤسسات االقتصادية على أنفسهم في السنوات املقبلة:
ماذا ميكن عمله ،وماذا يتعني فعله ،وماذا ينبغي إجنازه لكي ال يدمر اقتصاد
الس� � ��وق نفسه بنفسه؟ ما الصفة اجلديدة التي ال مندوحة للرأسمالية عن
تبنيه� � ��ا لكي تكون قادرة عل� � ��ى مواصلة احلياة؟ وم� � ��ا املتطلبات الضرورية
لتحقيق اقتصاد سوق يتكفل ،فعال ،بالرعاية االجتماعية؟
وقبل كل هذا وذاك ،أهناك مستقبل مضمون للرأسمالية أصال؟
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منظرو الرأسمالية اجلديدة
«إن االقتصاديني يتنصلون من التزاماتهم
حني ال يقولون لنا ،في أوق��ات األعاصير،
أكثر من أن البحر سيعود إلى الهدوء حني
يكون اإلعصار قد و َّلى عنا وانتهى».

جون ماينارد كينز
اقتصادي بريطاني1923 ،

«جسد ممثلو مدرسة شيكاغو
في الثمانينيات والتسعينيات
الص� � ��ورة الدقيق� � ��ة لليبرالي
احمل� � ��دث ال� � ��ذي ال يع� � ��رف
الرحم� � ��ة وال يك� � ��ن العط� � ��ف
للضعف� � ��اء .فه� � ��م ال يرفضون
وجود الدولة القوية فقط ،بل
يطالبون بض� � ��رورة أن تصبح
الدولة بال أهمية أصال»
املؤلف

إن اقتصاد السوق احملررة من القيود لم
ينش� � ��أ بنحو عفوي .كما أنه لم يتبلور بفعل
مؤامرة حاكتها ،س� � ��را ،الشركات العمالقة
واملصارف .إنه ،في املقام األول ،احلصيلة
الت� � ��ي أفرزتها ق� � ��رارات سياس� � ��ية كثيرة،
قرارات لم يستطع كثير من املواطنني إدراك
مغزاه� � ��ا واإلحاط� � ��ة باألبع� � ��اد التي تترتب
عليه� � ��ا .فعلى مدى ما يقرب من خمس� � ��ة
وثالثني عاما دأبت البرملانات واحلكومات
على حترير االقتص� � ��اد من القيود؛ فهؤالء
جميعا تكاتفوا على فتح أبواب أسواق املال
على مصاريعها وجتريد النقابات العمالية
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من بأس� � ��ها ،وخفض الضرائب وخصخصة الش� � ��ركات احلكومية .وهكذا،
وشيئا فش� � ��يئا ،انس� � ��حبت الدولة من التدخل في االقتصاد تاركة الساحة
للسوق وقواها الذاتية.
وكان السياس� � ��يون يطبقون اإلرشادات التي قدمها لهم اقتصاديون كانوا
ينث� � ��رون من حولهم وعودا براقة ،وعودا تقول« :لو حررمت الس� � ��وق فعال من
القيود التي تكبلها ،فإنكم س� � ��تحققون مزيدا من الرفاهية لش� � ��عوبكم .إنكم
ل� � ��و تركتم قوى الرأس� � ��مالية تتفت� � ��ح وتعمل بأقصى طاقاتها ،فس� � ��تضمنون
القتصادياتك� � ��م الوطنية أن تنمو ،ليس بأس� � ��رع من الوتي� � ��رة التي تنمو بها
حاليا فقط ،بل وبأس� � ��رع من كل الوتائر التي تدور في خلدكم .ولو أفلحتم
فعال في احلد من التدخل احلكومي ،الذي ش� � ��ل اقتصادياتكم الوطنية في
الستينيات والسبعينيات ،فإنكم ستضمنون ألوطانكم حتقق مزيد من النمو
االقتص� � ��ادي .وتولى اقتصاديان ،يتصفان بنزعة وعقيدة محافظة على نحو
شديد ،تبيان االجتاه الذي ينبغي على احلكومات أن تسلكه من أجل حتقيق
ه� � ��ذه الطموحات :األول ه� � ��و ميلتون فريدمان ،وهو م� � ��ن مواطني الواليات
املتحدة األمريكية ،وتولى التدريس في جامعة ش� � ��يكاغو ،وفاز بجائزة نوبل
للعلوم االقتصادي� � ��ة في العام  .1976أما الثاني ،فهو فريدرش آوغوس� � ��ت
هايك النمس� � ��اوي الذي فاز في العام  1974بجائزة نوبل للعلوم االقتصادية
أيضا ،وتولى التدريس في لندن وش� � ��يكاغو وف� � ��ي مدينة فرايبورغ األملانية.
إن هذي� � ��ن االقتصاديني هما املنظران األوالن القتصاد الس� � ��وق احملررة من
القي� � ��ود ،هذا النظ� � ��ام االقتصادي الذي نحيا في كنفه الي� � ��وم .وبأفكارهما
اجلديدة أزاح االثنان من الساحة اقتصاديا آخر كان قد جاء بأفكار تخالف
عقيدتهما ،واعتنق نزعة تتناقض مع نزعتهما ،فهو ليبرالي ،يبتهج باحلياة.
واملالحظ هو أن نظريته بشأن الدولة القوية ،القادرة على توجيه االقتصاد،
قد غدت حديث الساعة ثانية .وما هذا االقتصادي إال جون ماينارد كينز.
فريدمان وهايك ..املبشران باقتصاد السوق احملررة من القيود

كان ذلك اليوم هو اخلامس عش� � ��ر من أغس� � ��طس من العام  2000حني
وقف ميلت� � ��ون فريدمان يلقي ،من خلف ش� � ��باك منزله ،نظرة على س� � ��طوح
عمارات وأبنية سان فرانسيسكو .وراح ابن الثامنة والثمانني من العمر يدور
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ببص� � ��ره بني اخلليج واملوجات التي تداعبها الرياح ،وبني املراكب الش� � ��راعية
وجزيرة الكتراز  Alcatrazالتي كانت فيما مضى من الزمن سجنا .وامتد ،إلى
اليس� � ��ار منها ،جسر غولدن غيت  ،Golden Gate Bridgeهذا اجلسر الذي
ه� � ��و مبنزلة الباب احلديدي املوصل إلى احمليط الهادئ .وفي ناحية اليمني،
امتد جسر أوكالند بي  ،Oakland Bay Bridgeذلك اجلسر احلديدي الذي
يتصف بلونه األزرق الرمادي .وراحت املنازل اخلشبية ،الواقعة على هضاب
مدينة سان فرانسيسكو ،تتألأل ابتهاجا بأشعة الشمس املشرقة عليها.
وطول قامة الرجل ،الذي ما كان له ،في الربع األخير من القرن العشرين،
نظير يضاهيه من حي� � ��ث دوره املتطرف في صياغة األفكار املؤمنة بكفاءة
الس� � ��وق ،نحو متر ونصف املتر؛ وكان فريدمان قد ترك ش� � ��يكاغو ،املدينة
الت� � ��ي درس وبحث في جامعتها ،في الثمانينيات ،وانتقل إلى هنا ليس� � ��كن
ف� � ��ي أحد الطوابق العلوية من طوابق العمارة الش� � ��اهقة ،املطلة على واحد
من أعلى تالل س� � ��ان فرانسيسكو .وتبلغ مس� � ��احة مأواه ،هذا املأوى الذي
أراد فريدم� � ��ان أن يقضي في� � ��ه ما تبقى له من العمر ،نحو  200متر مربع.
وعلق فريدمان على أحد جدران صالة االس� � ��تقبال وثيقة منحه جائزة نوبل
ف� � ��ي الع� � ��ام  .1976وانتصب إلى جوار هذه الوثيقة متثال نصفي يجس� � ��د
مالمحه الش� � ��خصية .وكانت زوجته روز ،االقتصادية املرموقة أيضا ،تقف
ف� � ��ي املطبخ لتعد طعام العش� � ��اء .ول� � ��م تظهر روز للزائري� � ��ن إال مرة واحدة
وقصي� � ��رة .فهي غادرت صال� � ��ة الضيوف ،من دون أن تنب� � ��س بكلمة ،حال
انتهائها من تقدمي املش� � ��روبات لهم .وهناك ،في وادي السيليكون Silicon
 ،Valleyكان اجلميع ،في هذا اليوم املشرق من أيام أغسطس ،واثقني من
استدامة االزدهار الذي نشر ظالله ،حينذاك ،على االقتصاد اجلديد ،على
قطاع املعلومات والتكنولوجيا احلديثة ) .(New Economyبهذا املعنى ،ما
كان هناك أحد يتصور أن هذا االزدهار س� � ��يبلغ نهايته املفزعة بعد بضعة
شهور ال غير .وكانت ش� � ��ركات اإلنترنت لديها اعتقاد أن عصرا اقتصاديا
جدي� � ��دا ق� � ��د اندلع ،وأنها أمس� � ��ت تعيش «ازدهارا ال نظير ل� � ��ه في التاريخ
بالقطع» ،وفق ما قالته مجلة وايرد  .Wiredوآمن فريدمان ،أيضا ،باندالع
هذا العصر الذهبي .فهو كان قد أكد لضيوفه أن اقتصاد الس� � ��وق احملررة
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من القيود غير معرض للفش� � ��ل بأي حال من األحوال ،وأن بني البش� � ��ر لن
يتمردوا على الرأسمالية أبدا .وأنهم لن يروا ،أبدا ،أن قوى السوق احملررة
من القي� � ��ود قد أفرطت في غلوائها .ال ،لن يعتقدوا ذلك أبدا ،وفق ما كان
يكرره املرة تلو األخرى.
إن السوق ليس� � ��ت العدو احلقيقي ،كما أكد فريدمان لضيوفه أن دولة
الرعاي� � ��ة االجتماعية هي هذا العدو ،فالدولة هي التي تتس� � ��بب في ش� � ��ل
االقتصاد وفي تثبيط النمو ،إنها عائق يقف في وجه املواطنني .ولهذا السبب
طالب فريدمان بضرورة أن تكف الدولة ،بأكبر قدر ممكن ،عن التدخل في
شؤون األسواق .وأن الدولة ينبغي عليها أن تفرض على مواطنيها معدالت
ضريبية ال تتعدى  10أو  15في املائة في أقصى احلاالت .فالكنيسة كانت
جتبي من أتباعها ال ُع ْش � � � َر فقط .ويؤكد فريدمان أن هذه النسب الضريبية
تكفي لتمويل الوظائف واملهمات احلكومية :لتمويل اجليش وجهاز الشرطة
والنظام القضائي واجلهاز اإلداري املتس� � ��م بالرشاقة .إن هذه ،فقط ،هي
الوظائ� � ��ف واملهمات التي يراد من احلكومة النه� � ��وض بها .أما بقية األمور
فإن الس� � ��وق هي التي تتولى شأنها .ووفق تصورات فريدمان ،فإن املجتمع
ليس في حاج� � ��ة حتى إلى مصرف مركزي .فالكمبيوت� � ��ر قادر على تزويد
االقتصاد مبا يحتاج إليه من سيولة نقدية .ومن نافلة القول التأكيد هنا أن
إميان فريدمان بالسوق يكاد يكون إميانا ساذجا .وحني يعترض املرء عليه
برأي مف� � ��اده أن هذا الضمور املتطرف لوظائ� � ��ف الدولة ال ميكن أن يكون
عمليا ب� � ��أي حال من األحوال ،يرد فريدمان قائ� �ل��ا« :يا صاحبي ،إنك من
املستسلمني الستبدادية الوضع القائم» .فعلى كل واحد منا «أن يتصور ،ولو
مرة واحدة فقط ،ما هو ممكن التحقق في ظل شروط أخرى».
وم� � ��ن أجل حتقق هذه الش� � ��روط ،ناضل فريدمان دائم� � ��ا وأبدا ،ناضل
من أجل حتقيق هذه الش� � ��روط في أثناء زياراته ألملانيا ،أيضا ،وفي سياق
نقاش� � ��اته مع لودفيغ أرهارد .بيد أن فريدمان اس� � ��تقى معلوماته عن أملانيا
الراهن� � ��ة ،أملانيا الع� � ��ام  ،2000من الصحافة اليومي� � ��ة فقط؛ فهو كان قد
قرأ أن املستش� � ��ار االش� � ��تراكي غيرهارد ش� � ��رودر قد غير كثيرا من مالمح
أملاني� � ��ا ،وأنه خفَّض اإلنفاق احلكومي ،وقلص ش� � ��بكة الرعاية االجتماعية،
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ونفذ إصالحا ضريبيا ش� � ��جاعا .واس� � ��تغرب فريدمان أن تط ِّبق أفكا َره في
احلكومات اليسارية ،بالذات ،وليست احلكومات احملافظة.
أملانيا والسويد
ُ
وخمن فريدمان «أن اندفاع اليساريني إلى تنفيذ هذه اإلصالحات الصعبة
قد يكمن في وثوقهم بأن هذه اإلصالحات لن تتس� � ��بب في أن يتخلى عنهم
مؤيدوهم الذين دأبوا ،عادة ،على انتخابهم».
وتتأتى ش� � ��هرة فريدمان من كتاب كان قد ألفه هو وآنا شفارتس (Anna
) Schwartzع� � ��ام  ،1963أعن� � ��ي املؤ َّلف املس� � ��مى :تاريخ نق� � ��دي للواليات
املتح� � ��دة ) .(A Monetary History of the United Statesوكان قد بحث،
في هذا املؤ َّلف ،األخطاء التي ارتكبها السياسيون في احلقبة التي اندلعت
فيها األزمة االقتصادية الكبرى .ووفق وجهة نظره ،فإن هذه األخطاء كانت
عظيمة حقا وحقيقة .فهو يؤكد أن الدولة كانت قد أقحمت نفسها في كثير
من األمور ،وأن السياس� � ��ة النقدية كانت خطأ في خطأ .ويرى فريدمان في
السياس� � ��ة النقدية مفتاح النجاح االقتصادي .فحني ينتهج املصرف املركزي
سياس� � ��ة خاطئة ويضخ ف� � ��ي االقتصاد كمية نقدية تفوق الكمية املناس� � ��بة،
ف� � ��إن هذا يؤدي ال محالة إلى التضخم .على صعيد آخر ،يؤكد فريدمان أن
السياس� � ��ة ال قدرة لها على التحكم في النمو االقتصادي على نحو مباشر؛
وأن هذا املوضوع من اختصاص قوى السوق في املقام األول.
وكان فريدمان قد متتع بصيت أكثر شيوعا  -وأبعد مدى من حيث التأثير
 حني حتول إلى مستش� � ��ار اقتصادي  -وعندما س� � ��افر إلى شيلي في العام 1975بدعوة وجهها إليه اجلنرال أوغسطو بينوشيه ).(Augusto Pinochet
كان هذا الدكتاتور يتطلع إلى العثور على شخص عليم بالسياسة االقتصادية
الواجب انتهاجها إلنقاذ البالد مما أصابها من إعياء ووهن .واقترح فريدمان
حلني :إما إخضاع املريض لصدمة قوية ال تعرف الرحمة وال احلل الوس� � ��ط،
وإما ترك املريض يقضي نحبه .ورفض الدكتاتور ترك املريض يقضي نحبه،
واخت� � ��ار العالج بالصدمة القوي� � ��ة .وهكذا راح الدكتات� � ��ور يخفض الضرائب
املحُ َّصلة من األفراد والشركات واملفروضة على السلع واخلدمات املتاجر بها
مع العالم اخلارجي .كما خصخص املئات من الشركات واملؤسسات احلكومية،
وألغ� � ��ى النقابات العمالية واملع� � ��دل األدنى لألجر الذي يتعني أن يحصل عليه
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العامل األجير ،وفتح أبواب القطاع املالي على مصاريعها .وش� � ��هدت ش� � ��يلي،
إثر هذه اخلطوات ،انتعاشا اقتصاديا قويا فعال .بيد أن البالد تعينَّ عليها أن
تدفع ثمنا عظيما لقاء هذا االنتعاش :فقد ازدادت اتس� � ��اعا رقعة التباين بني
الفقر والغنى بنحو عظيم التسارع.
ومنذ هذا احلني ،ما انفك أستاذ االقتصاد في جامعة شيكاغو يُعتبر من
أكثر ممثلي املدرسة الليبرالية احملدثة تطرفا؛ أي تلك املدرسة االقتصادية
التي يُع ِّبر اقتصاد الس� � ��وق احملررة من القيود عن أفكارها ومراميها بنحو
حرف� � ��ي .وفي يوم من األيام الغابرة كان� � ��ت الليبرالية احملدثة وليدة جتارب
كانت تثير الشكوك بجدوى رأسمالية «دعه يعمل دعه مير» ،أي الرأسمالية
التي تق� � ��اوم تدخّ ل احلكومة في الش� � ��ؤون االقتصادية مبق� � ��دار يزيد على
القدر الض� � ��روري حلفظ األمن الداخلي واخلارجي ولصيانة حقوق املِلكية
الشخصية .أما في اليوم الراهن ،فإن الليبرالية احملدثة باتت ،في قاموس
املناوئني للعوملة ،مصطلحا مش� � ��حونا باملعاني الس� � ��لبية .فمصطلح ليبرالي
مح� � ��دث صار ينطبق عل� � ��ى كل الذين عقدوا العزم عل� � ��ى تقليص دور دولة
الرعاي� � ��ة االجتماعية ،وحتى على أولئك الذي� � ��ن عقدوا العزم على تقليص
هذا الدور مبقدار ضئيل ال غير ويطالبون بخصخصة الشركات احلكومية
الت� � ��ي ال أمل ف� � ��ي إصالح أوضاعه� � ��ا .من ناحية أخرى ،م� � ��ا برح مصطلح
ليبرالي محدث يس� � ��تخدم للتشنيع على كل املطالبني بخفض الضرائب ،أي
للتشنيع حتى على املطالبني بخفض الضرائب ببضع نقاط مئوية ليس إ ّال.
بهذا املعنى ،أمس� � ��ى مصطلح ليبرالي محدث مصطلحا يشير إلى سياسة
صار يُقال عنها زعما بأنها أمست أداة تخدم مصالح السوق فقط.
لكن واقع احلال يشهد على أن آباء الليبرالية احملدثة قد فكروا بشيء
آخر حينما اجتمعوا في باريس في أغسطس  1938للمرة األولى في التاريخ.
وكان العالم ،وقتذاك ،يقف عل� � ��ى عتبة حرب ثانية ،واليزال يعاني ويالت
األزمة االقتصادية العظيمة ،وتسوده مشاعر اليأس والقنوط .فبسياستها
الزائف� � ��ة كانت احلكومات قد زادت الطني بلة وتس� � ��ببت في التصعيد من
وخامة الكس� � ��اد الكبير الذي خيم على االقتصاد العاملي في عش� � ��رينيات
وثالثينيات القرن العشرين .فبدال من التوسع في اإلنفاق احلكومي كانت

36
11/13/11 9:17 AM

2 (31-48).indd 36

منظرو الرأسمالية اجلديدة

احلكوم� � ��ات قد قلصت هذا اإلنفاق؛ وبدال م� � ��ن اتخاذ التدابير الضرورية
إلنعاش التجارة اخلارجية ،كان� � ��ت احلكومات قد زادت من قيمة معدالت
الضرائب اجلمركية .وبدال من خفض معدالت الفائدة على نحو قوي وفعال،
دأبت املصارف املركزي� � ��ة علــى زيـــادة معــــ� � ��دالت الفائــــدة .وعلــى خلفية
هذه التطورات اجتمع ،آنذاك ،فــــي الش � � �ــارع الباريس� � ��ي املسمى 26 Rue
 Montpensierخبيرا من أساتذة االقتصاد ومن رجاالت الصناعة ،وذلك
للبحث في الدروس املستخلصة من االنهيار املخيم على االقتصاد العاملي.
وأراد املجتمعون تكرمي الكاتب األمريكي والتر ليبمان ،فأطلقوا على حلقتهم
الدراس� � ��ية اس� � ��م «حلقة والتر ليبمان» )،(Colloquium Walter Lippmann
وشارك في هذه احللقة الدراسية مشاهير االقتصاديني الناطقني باألملانية:
فريدرش أوغس� � ��ت فون هاي� � ��ك ) (Friedrich August von Hayekولودفيغ
فون ميس � � �يـس ) (Ludwig von Misesمـن النمس� � ��ا وألكس� � ��ندر روس� � ��توف
) (Alexander Rüstowوفلهلم ربكه ) (Wilhelm Röpkeمن أملانيا.
وحت� � ��ى ذلك احلني كان املجتمع� � ��ون يؤمنون إميانا أكيدا بأن لدى الس� � ��وق
القوى الضرورية ألن تش� � ��في نفسها بنفسها ،كان املجتمعون واثقني بكفاءة
الي� � ��د اخلفي� � ��ة وقدرتها على املواءم� � ��ة بني العرض والطل� � ��ب على نحو فيه
خي� � ��ر اجلميع .بيد أن األم� � ��ر الذي ما كان ميكن جتاهله ه� � ��و أن النظرية
الليبرالية التي تُعلي من دور الس� � ��وق قد قادت ،في عقود الزمن املنصرمة،
إل� � ��ى كارثة عظيمة فعال .فالدولة الضعيفة ما كانت لتتوافر لها الوس� � ��ائل
الضرورية ملواجهة القوة العظيمة التي باتت الش� � ��ركات والصناعات تتمتع
بها ،والسياس� � ��ة قد حتولت إلى فريس� � ��ة تتلقفها أي� � ��ادي مجموعات تدافع
ع� � ��ن مصاحلها اخلاصة مبا متتلك من نف� � ��وذ وجبروت عظيمني ،كانت قد
حتولت إلى دمية حتركها الس� � ��وق على النحو الذي يروق لها .بهذا املعنى،
فإن نظرية «دعه يعمل ،دعه مير» ،أي نظرية النش� � ��اط االقتصادي احملرر
من التدخل احلكومي ،ق� � ��د بان بطالنها على نحو ال مجال فيه لالختالف
أو اجلدل .م� � ��ن هنا ،كان املجتمعون في باريس يعون وعيا تاما أن الواجب
يقتضي منهم أن يطوروا النظرية الليبرالية .فالس� � ��وق مبفردها تعجز عن
حتقيق ما هو منشود ،إنها في حاجة ماسة إلى قواعد واضحة ميكن لقوى
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املنافس� � ��ة اخلالقة أن تعمل في إطارها .فالواجب يقتضي أن حتول الدولة
دون هيمن� � ��ة العب واحد على هذه الس� � ��وق أو تل� � ��ك ،أي أن متنع االحتكار
وال تس� � ��مح بتأس� � ��يس احتادات تضمن لبعض املنتجني التخفيف من وطأة
املنافسة فيما بينهم [الكارتل].
وكان االقتصادي األملاني روس� � ��توف قد نحت مصطلحا رآه يناس� � ��ب
الليبرالي� � ��ة بثوبه� � ��ا اجلدي� � ��د .إذ إنه أطل� � ��ق عليها مصطل� � ��ح «الليبرالية
احملدث� � ��ة» ) ،(Neoliberalismusوكان روس� � ��توف قد دعا من قبل ،وعلى
وج� � ��ه التحديد في املؤمتر الذي عقدته «جمعية السياس� � ��ة االجتماعية»
) (Verein für Socialpolitikفي العام  1932في مدينة دريس� � ��دن ،إلى
ضرورة انتهاج درب وسط ،إلى ضرورة انتهاج سبيل ثالث يقع بني سياسة
«دعه يعمل دعه مير» ،وسياس� � ��ة التدخل احلكومي التي عاشتها البلدان
املختلف� � ��ة في العش� � ��رينيات والثالثينيات .فهو كان قد ق� � ��ال حرفيا« :إن
الليبرالية اجلديدة ،التي ندعو إليها اليوم ،أنا وزمالئي ،تطالب بضرورة
وج� � ��ود دولة قوية ،دولة فوق االقتصاد وفوق املصالح الفردية ،دولة تتبوأ
املكان الذي يليق بها أن تتبوأه».
وكانت احلرب العاملية قد تسببت في تشتت شمل املفكرين الليبراليني
احملدثني في مختلف ربوع العالم .لكن االقتصادي النمس� � ��اوي فريدرش
فون هايك جمع شملهم ثانية؛ فبعد مرور عامني على انتهاء احلرب وجه
هايك الدعوة إلى  38اقتصاديا وفيلسوفا وسياسيا حلضور اجتماع التأم
ش� � ��مله في مونت بليرين ) ،(Mont Pèlerinاملنطقة اجلبلية الواقعة على
شاطئ بحيرة جنيف في سويس� � ��را .وهايك مفكر متطرف في عقيدته.
وكان قد أ َّلف إبان احلرب كتابا دان فيه االشتراكية واالشتراكية النازية،
أعني مؤلفه« :الطريق إل� � ��ى العبودية» ).(Der Weg zur Knechtschaft
ويزع� � ��م هايك ف� � ��ي مؤ َّلفه ه� � ��ذا أن كل الصيغ القائمة عل� � ��ى التخطيط
االقتص� � ��ادي تفضي إل� � ��ى الدولة االس� � ��تبدادية .وحينما نش� � ��رت املجلة
األمريكي� � ��ة املس� � ��ماة  Reader's Digestفقرات من ه� � ��ذا الكتاب ،صار
هايك ،بني ليلة وضحاها ،أش� � ��هر من نار على علم .وإلى جانب أس� � ��باب
أخرى عدي� � ��دة ،كان هايك قد غدا العدو اللدود لكل اليس� � ��اريني حينما
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زع� � ��م ،على وجه اخلصوص ،أن «العدال� � ��ة االجتماعية» موضوع ال يجوز
للمرء أن يشغل نفسه به .ويدرج هايك ،في مؤ ِّلف آخر له 160 ،اسما من
مس� � ��ميات يرد فيها مصطلح «اجتماعي»؛ ويرفض هايك هذه التسميات
جملة وتفصيال.
وعل� � ��ى قم� � ��ة اجلبل املذكور أُسس� � ��ت في أي� � ��ام عيد الفص� � ��ح من العام
 1947جمعية ش� � ��اء لها القدر أن تتحول ،مع مرور الس� � ��نني ،إلى واحدة من
أه� � ��م منتديات العالم ،أعني :جمعية مون� � ��ت بليرين (Die Mont-Pèlerin-
) .Gesellschaftوشارك في أول اجتماعات اجلمعية كثير من العلماء الذين
سبق لهم أن شاركوا في احللقة الدراسية التي التأم شملها في باريس باسم
«حلقة والتر ليبمان» ) (Colloquium Walter Lippmannفي العام .1938
واستغرقت نقاشات املجتمعني في مونت بليرين حول املوضوعات املختلفة
املطروحة للنقاش عشرة أيام .ويرى املرء في الصور الفوتوغرافية اخلاصة
باللقاء املذكور فريدمان وهو يرنو ببصره ،بإمعان واضح ،إلى س� � ��ماء جبال
األلب .وكان لودفيغ أره� � ��ارد ،صانع املعجزة االقتصادية في أملانيا ،واحدا
م� � ��ن املجتمعني .فهو ،أيضا ،ليبرالي مح� � ��دث ،وإن كانت وجهات نظره في
بعض املناحي تختلف عن وجهات نظر هايك وفريدمان .وكانت آراء جمعية
مون� � ��ت بليرين قد أثرت في حياة البش� � ��رية بعم� � ��ق ال يقل عن التأثير الذي
أفرزه الناقل اآللي الذي اخترعه هنري فورد الذي ش� � ��اع اس� � ��تخدامه في
إنتاج الس� � ��يارات ،أو اختراع بيل غيت� � ��س برنامج وندوز  .Windowsوظلت
هذه اجلمعية االقتصادي� � ��ة مجهولة لدى اجلمهور العام حتى بعدما حصل
ثماني� � ��ة م� � ��ن أعضائها على جائ� � ��زة نوبل .وال يفوتنا أن نش� � ��ير هنا إلى أن
جمعي� � ��ة مونت بليرين تكاد تعمل ،من وجهة نظر بعض املتفرجني عليها من
خارج صفوفها ،على نحو تآمري :ففي حني يرى فيها البعض حكومة عاملية
تعمل في اخلفاء ،يقارنها البعض اآلخر باحملفل املاس� � ��وني ،حتى إن كانت
هذه اجلمعية ليست سوى منتدى يلم شمل علماء متحمسني لعقيدتهم.
بيد أن املفكرين الليبراليني احملدثني ما عادوا ،في اليوم الراهن ،يش� � ��كلون
كتلة واحدة متراصة الصفوف .فلم يدم األمر طويال ،حتى توزعوا على ثالث
م� � ��دارس مختلفة .فهم يختلفون بش� � ��أن دور الدولة في احلياة االقتصادية،
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وم� � ��دى إميانهم بقدرات الس� � ��وق على حتقيق النتائ� � ��ج املطلوبة منها .فمقارنة
باآلخرين من الليبراليني احملدثني ،حتبذ مدرس� � ��ة فرايبورغ (٭) ،التي أسسها
فالتر أويكن وزمالؤه اآلخرون ،قيام الدولة مبمارس� � ��ة أوس� � ��ع دور ممكن.
فوفق وجهة نظر هذه املدرس� � ��ة ،على الدولة أن متنع االحتكار وأال تس� � ��مح
بتأس� � ��يس احتادات تضم� � ��ن لبعض املنتجني التخفيف من وطأة املنافس� � ��ة
الس� � ��ائدة فيما بينه� � ��م [الكارتل] .كما تطالب هذه املدرس� � ��ة الدولة بانتهاج
سياس� � ��ة اجتماعية «موائمة ملتطلبات األس� � ��واق» .ووفق ما قاله أويكن فإن
«سياس� � ��ة توزيع الدخول والثروات هي أحد العناصر املهمة في السياس� � ��ة
االقتصادي� � ��ة» .ويواص� � ��ل أويكن حديثه فيقول مؤك� � ��دا أن «موضوع العدالة
االجتماعي� � ��ة أمر ال يجوز للمرء أن يقلل من ش� � ��أنه أبدا» .وكان أويكن قد
أش� � ��ار في احلقب التالية إلى أن مصطلح الليبرالية احملدثة تعبير «متحيز
وغير مصيب» .وجاوز موقف روبكه وروستوف موقف أويكن ،إذ إن االثنني
تخاصما مع جمعية مونت بليرين وفضال االنسحاب منها في اخلمسينيات.
وكبديل عن مصطلح الليبرالية احملدثة فضلت مدرسة فرايبورغ أن تصف
نفسها باملدرسة األوردو ليبرالية (٭٭) :ووفق وجهة نظر هذه املدرسة ينبغي
للدولة أن تعمل بكل إصرار من أجل خلق البيئة الضرورية لتحقيق أوس� � ��ع
مدى ممكن من املنافس� � ��ة .ووفق وجهة النظر هذه ،كانت مدرسة فرايبورغ
قد وضعت األسس العامة القتصاد السوق املتكفلة بالرعاية االجتماعية.
وتبنت مدرس� � ��ة ش� � ��يكاغو ،في بادئ األمر ،عقيدة مش� � ��ابهة للعقيدة التي
تبنتها مدرس� � ��ة فرايب� � ��ورغ؛ ففرانك ناي� � ��ت ) ،(Frank Knightمؤس� � ��س هذه
املدرسة ،ناهض أيضا الرأس� � ��مالية الصرفة ،الرأسمالية بصبغتها املتطرفة.
بيد أن االقتصاديني التالني عليه ،أعني فريدمان و َم ْن س� � ��واه من االقتصاديني
الداع� �ي��ن إلى الليبرالية احملدثة ،كانوا أقل حتفظا :فهم يلعنون الدولة ويعلون
من ش� � ��أن الس� � ��وق ويجعلونها احملور الذي تدور حول� � ��ه أفكارهم .على صعيد
(٭) نُس� � ��بت هذه املدرس� � ��ة إلى مدينة فرايبورغ ،وذلك ألن فالتر أويكن كان أستاذا لالقتصاد في
جامعة هذه املدينة التي تقع على احلدود األملانية  -السويسرية  -الفرنسية مباشرة[ .املترجم].
(٭٭) أوردو ) :(Ordoكلم� � ��ة التيني� � ��ة تعني النظام اإللهي .ومع أن االقتصادي األملاني فلهلم ربكه
لم يكن أحد ممثلي هذا املذهب على نحو وثيق ،غير أنه ،كان قد عبر عن طبيعة النظام األوردو
ليبرالي على نحو دقيق حينما قال« :مقص ُد االقتصاد هو اإلنس� � ��ا ُن ،ومقص ُد اإلنس� � ��ان هو طاعة
الله» [املترجم].
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آخر ،فالنمساوية ،املؤسسة من قبل هايك وأستاذه لودفيغ فون ميسس ،نادت
أيضا بترك كل األمور لألس� � ��واق ،ولألسواق فقط .فوفق وجهة نظره ،فإن كل
أنواع التدخالت احلكومية تؤدي ،ال محالة ،إلى نتائج مضرة .فاحلرية تشكل،
بالنسبة إلى هايك ،الشرط الضروري لتحقيق الرفاهية في البلدان املختلفة.
وعل� � ��ى خلفية هذا التقيي� � ��م ،يؤكد هايك أن احلرية يج� � ��ب الدفاع عنها «بكل
ش� � ��جاعة ونظريا وعقائديا» ،وأنه ال يجوز بأي حال من األحوال« ،التنازل عن
شيء منها تلبية لوجهات نظر تنطلق من متطلبات عملية».
وانتشرت ،ابتداء من منتصف الس� � ��بعينيات ،أفكار فريدمان وهايك في
كثي� � ��ر من بلدان العال� � ��م .وطبقت مارغريت تاتش� � ��ر نظرياتهما بعدما غدت
رئيس� � ��ة وزراء بريطاني� � ��ا في العام  .1987كما تبن� � ��ى رونالد ريغان أفكار ما
يس� � ��مى «صبيان ش� � ��يكاغو» حينما أصبح رئيس اإلدارة األمريكية في العام
 .1981وطب� � ��ق كثير م� � ��ن االقتصاديات الناش� � ��ئة أفكار منظ� � ��ري الليبرالية
احملدثة وتعاليم ثورتهم املضادة .وهكذا جس� � ��د ممثلو مدرس� � ��ة شيكاغو في
الثمانينيات والتس� � ��عينيات الصورة الدقيقة لليبرالي احملدث الذي ال يعرف
الرحمة وال يكن العطف للضعفاء .فهم ال يرفضون وجود الدولة القوية فقط،
ب� � ��ل يطالبون بضرورة أن تصبح الدولة بال أهمية أصال .هم ال يرفضون كل
الصيغ الرامية إلى تضييق فاعلية األس� � ��واق فقط ،بل هم يريدون ،أيضا ،أن
تتمتع األس� � ��واق بأكبر قدر ممكن من احلري� � ��ة .وغني عن البيان أن نظريات
فريدم� � ��ان وهايك وأفكار أنصارهما ما عادت له� � ��ا عالقة وثيقة بالنظريات
واألفكار التي نوقش� � ��ت في العام  1938في باريس .فهم ال يرون أي ضرورة
حتت� � ��م وجود «دولة فوق االقتصاد وفوق املصالح الفردية» .وهكذا ،وبدال من
ه� � ��ذا ،تراهم يعودون إلى الليبرالية التقليدية ،الليبرالية الكالس� � ��يكية ،التي
صاغ أسس� � ��ها آدم س� � ��ميث  -الفيلس� � ��وف البريطاني الذي وضع أسس علم
االقتصاد في القرن الثامن عش� � ��ر  -والتي ظلت تهيمن على الس� � ��احة حتى
القرن التاسع عشر.
ومنذ وفاة فريدم� � ��ان في نوفمبر من الع� � ��ام  ،2006تعالت االنتقادات
املوجهة إلى نظرياته املتحيزة .فقد كتب باول كروغمان )،(Paul Krugman
االقتص� � ��ادي األمريك� � ��ي احلائز جائزة نوبل في الع� � ��ام  ،2007مقالة يؤكد
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فيها أن فريدمان «قد جانب الصواب حينما زعم أن السوق تعمل بالكفاءة
املنش� � ��ودة دائم� � ��ا وأب� � ��دا ،وأنها ،هي وحده� � ��ا ،تؤدي وظيفته� � ��ا على النحو
املطلوب» .ويواصل كروغمان نقده فيقول إن فريدمان قد تس� � ��بب ،بوجهة
نظره هذه ،في خلق أخطاء سياس� � ��ية عظيمة اخلطر .فانطالقا من أفكاره
أس� � ��رع كثير من البلدان النامية في رفع العوائق من أمام حركة رؤوس املال
األجنبي� � ��ة ،واندفعت البلدان الصناعية ،أيضا ،اندفاعا جموحا إلى حترير
اقتصادياتها من القيود وخصخصة املش� � ��اريع احلكومية وشبه احلكومية.
ويواصل كروغمان ش� � ��كواه فيقول إن «فريدمان قد أسهم ،بأفكاره الرامية
إل� � ��ى تطبيق ليبرالية صرفة في خلق مناخ فكري يغطي فيه اإلميان بكفاءة
الس� � ��وق وازدراء دور احلكومات على حقائق األمور في كثير من األحيان».
ومن نافلة القول التأكيد هنا أن فريدمان وهايك قد خانا العقيدة األساسية
في الليبرالية احملدثة ،أعن� � ��ي العقيدة التي تؤكد ضرورة وجود «دولة فوق
االقتصاد وفوق املصالح الفردية» ،أي أنهما خانا تلك العقيدة التي ما كانت
تختل� � ��ف ،في عدد من املناحي ،عن األف� � ��كار التي أعرب عنها جون ماينارد
كينز ).(John Maynard Keynes
كينز  -الالعب الغرمي

إن من حق املرء ،فعال ،أن يزعم أن قلة فقط من بني البش� � ��ر تستطيع
مضاهاة االقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز من حيث تعدد مواهبه.
فه� � ��و أ َّل� � ��ف كتبا يُعد أحدها من أه� � ��م الكتب التي أ َّلفه� � ��ا عالم اقتصادي،
وش� � ��يد ،في الوقت ذاته ،مس� � ��رحا معتبرا .ومع أنه عمل موظفا في وزارة
اخلزانة البريطانية وخدم بوظيفته هذه التاج البريطاني ،فإنه راح يش� � ��نع
عل� � ��ى التصورات األخالقية الس� � ��ائدة ف� � ��ي اململكة املتح� � ��دة .وكان مغرما
بالنس� � ��اء ،وبالرجال أيضا .ومع أنه كان يهاجم املضاربة بحجة أنها ميكن
أن تلح� � ��ق باالقتصاد أفدح األضرار ،فإنه اس� � ��تطاع أن يجني من املضاربة
ف� � ��ي البورصة ثروة كبيرة .فوفق اعتراف� � ��ه الصريح أمام اللجنة احلكومية
املكلفة بوضع اخلطط الضرورية إلنقاذ االقتصاد العاملي من ش� � ��رور أزمة
الكس� � ��اد الكبير ،يحلل كين� � ��ز املضاربة ويصفها بأنه� � ��ا «موضوع له عالقة
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بالغرائز الوحش� � ��ية في املقام األول» .ويواصل كين� � ��ز حديثه فيقول« :إني
على علم أكيد مبا أحتدث عنه ،فأنا ،ش� � ��خصيا ،مارس� � ��ت هذه اللعبة في
السنوات العشر املاضية».
وخالف� � ��ا لفريدمان وهايك ،يؤمن كينز إميانا أكيدا بأهمية الدولة القوية،
الق� � ��ادرة على توجيه االقتص� � ��اد الوطني .إنه من أنص� � ��ار الدولة التي تتدخل
لوضع حد للكس� � ��اد وإلنعاش النش� � ��اط االقتصادي .وكان أسلوبه في التفكير
قد صاغته البطالة الواس� � ��عة التي عانت ويالتها ،ف� � ��ي الثالثينيات ،جماهير
املواطنني .فكينز ش� � ��هد من كثب كيف خس� � ��ر األوروبي� � ��ون واألمريكيون فرص
عملهم بعد انهيار البورصات العاملية في العام  ،1929وكيف انهارت النشاطات
االقتصادية انهيارا فظيعا .والحظ كينز أن املأساة السائدة ال ميكن تفسيرها
من خالل النظرية االقتصادية التقليدية ،أي الكالسيكية .فهذه النظرية تقول
إن األسواق ،كل األسواق ،ال بد من أن حتقق حالة التوازن على املدى الطويل،
وإن احلقيق� � ��ة تنطبق على س� � ��وق العمل أيضا .ولكن ،م� � ��ا معنى األمد الطويل
هاهنا؟ ويستهزئ كينز ،عن حق ،بوجهة النظر هذه فيقول« :في األمد الطويل،
إننا جميعا سنكون في عداد األموات».
وال يعي� � ��ر كينز اهتماما يذكر ملا يراه اآلخرون الصواب بعينه .فهو يش� � ��كك
في كل ش� � ��يء ،يشكك ،أيضا ،في مفاوضات السالم التالية على انتهاء احلرب
العاملي� � ��ة األولى .وفي س� � ��ياق هذه املفاوضات ،التي ش� � ��ارك فيها بصفته ممثل
وزارة اخلزان� � ��ة البريطانية ،تع � � � َّرف كينز من كثب على رج� � ��ل كانت األحاديث
العميقة معه قد أس� � ��رت قلبه ،أعني :كارل ميلش� � ��يور ) ،(Carl Melchiorفهذا
املصرف� � ��ي اليهودي ،املتحدر من مدينة هامبورغ ،كان يترأس الوفد األملاني في
هذه املفاوضات .ونش� � ��ر كينز فيما بعد مقالة كان عنوانها :الدكتور ميلش� � ��يور:
ع� � ��دو مهزوم .ولم يكف كينز خالل ه� � ��ذه املفاوضات اجلارية في باريس وترير
) ،(Trierاملدينة األملانية وسبا ) ،(Spaاملدينة البلجيكية ،عن التحذير من مغبة
تعويض� � ��ات احلرب الباهظ� � ��ة التي كان املنتصرون يص� � ��رون على فرضها على
أملانيا .فهو يتخوف من أن تتس� � ��بب التعويض� � ��ات الباهظة في انهيار االقتصاد
األملاني كلية ،ويرى احتم� � ��ال أن يؤدي االنهيار االقتصادي في أملانيا إلى كارثة
تنش� � ��ر ظاللها على أوروبا برمته� � ��ا ،أي أنه كان قد حذر من خطر أكدت األيام
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التالي� � ��ة مصداقيت� � ��ه على نحو وخي� � ��م العواقب (٭) ،وألن كين� � ��ز وقف ،في هذه
املفاوض� � ��ات ،إلى جانب املندحرين في احلرب العاملية األولى ودافع عنهم ،لذا
اغتاظ منه املنتصرون وقامت قيامتهم ضده .وألن كينز لم يس� � ��تطع أن يفرض
تصوراته على األطراف املنتصرة ،لذا استقال من مهمته قبل انتهاء املفاوضات
بفت� � ��رة وجيزة وعكف على تأليف ذلك الكتاب الذي س� � ��يحقق له صيتا عامليا:
اآلثار االقتصادية للسالم ).(The Economic Consequences of the Peace
وكما هي احلال في مناس� � ��بات أخرى عديدة ،أقام كينز ،في هذا املؤلف أيضا،
الدلي� � ��ل عل� � ��ى أنه ال يحيد أبدا عما يؤمن به ،وأنه ال يرضى لنفس� � ��ه مس� � ��ايرة
التصورات التي تبدو له زائفة.
إن أزمة الكساد الكبير الذي خيم على االقتصاد العاملي أثبتت مصداقية
كل املناحي التي تنبأ بها كينز .فهو كان على ثقة أكيدة بأن الكساد الكبير ال
ميكن تفسيره من خالل النظريات الليبرالية التي أكل الدهر عليها وشرب.
فهذه النظريات كانت تزعم أن االقتصاد يحقق مس� � ��توى التش� � ��غيل الكامل
لأليدي العاملة على نحو عفوي في املنظور طويل املدى ،وطاملا كانت األجور
مرن� � ��ة وقابلة لالنخفاض بالقدر املناس� � ��ب .بيد أن األمور تطورت على نحو
عكسي إبان أزمة الكساد الكبير :فبينما انخفضت معدالت األجور في أملانيا
وفي الواليات املتحدة األمريكية بنس� � ��بة بلغت  25في املائة ،وفي بريطانيا
بنس� � ��بة بلغت  7في املائة ،ارتفع عدد العاطلني عن العمل بنحو مثير للفزع.
فقد اكتظت الش� � ��وارع باملاليني من املواطن� �ي��ن العاطلني عن العمل .فمعدل
البطالة كان قد بلغ في أملانيا  30في املائة؛ وفي الواليات املتحدة األمريكية
 25في املائة؛ وفي بريطانيا  22في املائة .ولكن ،هل هناك تفس� � ��ير معقول
النخفاض معدل األجور وارتفاع معدل البطالة في آن واحد؟ لقد استخلص
كينز نتيجة تؤكد إمكان «حتقق التوازن في ظل البطالة».
فف� � ��ي حالة من هذا القبيل ،حترص املش� � ��اريع على االحتفاظ مبا لديها
من س� � ��يولة نقدية .إنها ال ترغب في زيادة عدد العاملني لديها ،وذلك ألنها
ال تطمئن إلى ما يضمره املستقبل من أحداث وتطورات .فأصحاب املشاريع
(٭) يقصد املؤلف أن انهيار االقتصاد األملاني من جراء التعويضات الهائلة التي فرضها املنتصرون
في احلرب العاملية األولى على أملانيا ،قد أس� � ��هم في وصول احلزب النازي إلى س� � ��دة احلكم ،ثم
اندالع احلرب العاملية الثانية[ .املترجم].
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يتوس� � ��عون في تش� � ��غيل األيدي العامل� � ��ة ،فقط ،في حال� � ��ة تأكدهم من أنهم
قادرون على تصريف البضائع التي س� � ��ينتجونها .املهم هاهنا ،إذن ،ليس هو
معدل األجر الذي يتعني عليهم دفعه إلى العاملني ،بل الطلب الس� � ��لعي الذي
يتوقعونه .وبهذا النحو يصبح الطلب الس� � ��لعي هو العامل احلاس� � ��م بالنسبة
إلى كينز :فاالقتصاد يصل إلى حالة التش� � ��غيل الكامل فقط في حالة ارتفاع
الطلب الس� � ��لعي إلى املستوى املناس� � ��ب .أما إذا امتنع املستهلكون وأصحاب
املشاريع عن إنفاق أموالهم فزعا من تردي الوضع االقتصادي ،فال مندوحة،
عندئ� � ��ذ ،من أن تتدخل الدولة وتنفق أمواال متزايدة ،وذلك بغية التغلب على
الروح املتشائمة الناشرة ظاللها على املجتمع.
وعلى خلفية هذه التصورات ،يرفض كينز الدولة املثالية املتسقة مع تصورات
الليبراليني ،أي يرفض فكرة أال تتدخل الدولة في الش� � ��أن االقتصادي .وهكذا
راح كينز  -ومعه فريق من ش� � ��بان يطلقون على أنفس� � ��هم لقب «احللقة» (The
) - Circusيطور منوذج� � ��ه املضاد القائم على وجود الدولة القوية ،وذلك في
أحد أهم مؤلفاته ،أعني املؤلف الذي نشره في العام  1936بعنوان« :النظرية
العام� � ��ة للعمالة والفائدة والنقود» (The General Theory of Employment,
) ،Interest and Moneyوتنبع نصيحة كينز من فكرة تقوم على منطق واضح
وسليم ،ومقنع أيضا :فالدولة مطالبة بأن تزيد من إنفاقها في عصور الكساد،
وأن تقلص هذا اإلنفاق في حقب االزدهار .بهذا املعنى ،فإن احلكومة مطالبة
بأن تتعاون يدها مع اليد اخلفية املنظمة لنش� � ��اطات األس� � ��واق ،وأن حتل في
مكانها إذا ما تطلبت األمور ذلك .وال مانع من أن متول الدولة إنفاقها املتزايد
من خالل القروض .غير أن االقتراض يجب أن يظل أس� � ��لوبا استثنائيا وليس
وضعا دائما .فالواجب يقتضي من الدولة أن تس� � ��دد ما في ذمتها من قروض،
فسرعان ما يطرأ حتسن على الوضع االقتصادي.
وكان خروج كينز على الفكر املألوف قد أعطى اآلخرين الفرصة املناسبة
لكي يتهكموا عليه ويس� � ��تهزئوا به .فعن ونستون تشرشل  -السياسي الذي
تبوأ الحقا منصب رئيس وزراء بريطانيا  -ينقل الرواة أنه قال« :حينما تسأل
ثالثة اقتصاديني عن آرائهم بش� � ��أن موضوع معني ،فإنك حتصل على أربعة
أجوبة مختلفة ،اثنان منها من بنات أفكار األستاذ كينز» .بيد أن نظرية كينز
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بشأن الدولة املتدخلة في توجيه األسواق والنشاطات االقتصادية سرعان
ما ُط ِّبقت بنجاح :فقد طبقه� � ��ا الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت ،وذلك
في سياق تعهده بتنفيذ سياس� � ��ة «االتفاق اجلديد» ) (New Dealكبرنامج
ق� � ��ادر على متكني االقتص� � ��اد األمريكي من تخطي الكس� � ��اد الكبير املخيم
على االقتصاد العاملي .وتضمنت هذه السياسة شق الشوارع وبناء املساكن
واجلس� � ��ور والس� � ��دود ودفع رواتب تقاعدية للموظفني ،وتأس� � ��يس شركات
للتأم� �ي��ن ضد البطالة ،وخفض املعدالت الضريبية املفروضة على الفقراء،
وزيادة هذه املعدالت بالنسبة إلى أصحاب الثروة والدخول العالية.
وف� � ��ي احلقب التي أعقبت احل� � ��رب العاملية الثانيةُ ،ط ِّبقت أفكار كينز في
أوروبا أيضا .فاحلكومة االئتالفية ،املش َّكلة في أملانيا من احلزبني الكبيرين،
احلزب املسيحي واحلزب االش� � ��تراكي الدميوقراطي ،سارت ،بدءا من العام
 ،1966عل� � ��ى هدى األفكار الكينزية على نحو حرفي تقريبا .فقد تكاتف وزير
االقتصاد كارل ش� � ��يلر (من احلزب االشتراكي) ووزير املالية فرانتس يوسف
ش� � ��تراوس (من احلزب املسيحي) وراحا ينفذان ما أس� � ��مياه برنامج «توجيه
االقتصاد انطالقا من املستوى الكلي» ) ،(Globalsteuerungقاصدين بذلك:
قدرة الدولة على توجيه االقتصاد الوطني في االجتاه الصحيح .وكان ش� � ��يلر
قد طبق هذه السياس� � ��ة في احلقبة التي تس� � ��لم فيها االئتالف االش� � ��تراكي
الليبرالي مقاليد احلكم في أملانيا بدءا من العام  .1969وعموما ميكن القول
إن اإلميان بقدرة الدولة على توجيه النش� � ��اطات االقتصادية قد انتشر ،منذ
مطلع س� � ��بعينيات القرن العش� � ��رين ،في مجمل العالم الغرب� � ��ي تقريبا .بل إن
الرئيس األمريكي ريتش� � ��ارد نيكس� � ��ون ذهب مذهبا أبعد ،فقد قال في العام
« :1971ما من ش� � ��ك في أننا ،جميعا ،كينزيون» .وقصد نيكسون بعبارة «أننا»
مم ذات الش� � ��أن العظيم في االقتصاد العاملي،
األمم الصناعية الكبرى ،أي األ َ
أي األملان والفرنس� � ��يني واليابانيني واألمريكيني ،أيضا ،طبعا .فكل هذه األمم
كانت قد أخذت تنعش اقتصادها الوطني من خالل البرامج احلكومية.
إن فك� � ��رة الدولة التدخلية ظلت تس� � ��يطر على كين� � ��ز حتى وفاته ،ظلت
تس� � ��يطر عليه حتى عندما أصبح موظفا في وزارة اخلزانة البريطانية في
العام  .1944وكان كينز قد ترأس الوفد البريطاني املكلف بتمثيل بريطانيا
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في املفاوضات الدائرة في بريتون وودز ) ،(Bretton Woodsالقرية اجلبلية
الواقعة في الشمال الش� � ��رقي من الواليات املتحدة األمريكية .وشارك في
ه� � ��ذه املفاوضات  730مندوبا مثلوا  44بلدا ،وذلك بهدف تأس� � ��يس نظام
مال� � ��ي جدي� � ��د للعالم .وكان اجلميع على بينة م� � ��ن أن العالم في حاجة إلى
نظام مستقر ال يؤدي إلى النتائج املفزعة التي أدى إليها النظام االقتصادي
احلر القائم على األفكار الليبرالية الصرفة التي س� � ��يطرت على العالم في
احلقب األخيرة من القرن التاس� � ��ع عشر والتصورات التي عمت العالم في
مطلع القرن العشرين .وكان كينز واحدا من النجمني اللذين تألقا في هذه
املفاوضات؛ فقد شاركه وكيل وزارة اخلزانة األمريكية هاري ديكستر وايت
) (Harry Dexter Whiteفي تبوؤ مكان الصدارة في هذه املفاوضات.
وكان االثن� � ��ان ق� � ��د أمعنا النظر في الس� � ��نوات الس� � ��ابقة في اخلطوات
الالزمة إلضفاء االستقرار على االقتصاد العاملي في احلقبة التالية للحرب
العاملية .وبينما كان وايت ينادي بضرورة إنش� � ��اء صندوق لتعزيز االستقرار
) ،(Stabilization Fundكان كينز يطالب بتأس� � ��يس احتاد دولي للمقاصة
) (Clearing Unionيناط به توجيه تدفقات رؤوس املال بني الدول.
ووافق املتفاوضون على حل وسط في نهاية املطاف :فقد اتُفق على أن
تنتهج دول العالم نظام أسعار الصرف الثابتة ،أي على أن حتدد ،مستقبال،
احلكوم� � ��ات واملصارف املركزي� � ��ة ،وليس املتاجرون ف� � ��ي البورصات ،القيم
اخلارجي� � ��ة للعم� �ل��ات املختلفة .وكان كينز على اقتن� � ��اع تام «بضرورة وضع
القيود على تدفقات رأس املال» .وأعرب وايت عن رأي مشابه ،فقد أكد أن
تقييد حركة رأس املال يخدم «مصلحة كل الش� � ��عوب» .وعلى خلفية وجهات
النظر هذه ،اتفق املندوبون على إنشاء مؤسستني يناط بهما اإلشراف على
عمل النظام االقتصادي :صندوق النقد الدولي باعتباره املؤسس� � ��ة املكلفة
مبساعدة الدول العاجزة عن تسديد ما في ذمتها من ديون .والبنك الدولي
بصفته املصرف املخصص للمشكالت التي يعانيها الفقراء واجلياع .وكان
من مسلمات األمور أن يتولى كينز منصب أول رئيس للبنك العاملي .غير أنه
لم ميارس هذه الوظيفة قط ،فقد توفي في أبريل من العام  1948بالسكتة
القلبية عن عمر يناهز  62عاما.
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إن أفكار كينز بخصوص قيام الدولة بدور نشط في احلياة االقتصادية
كان لها دور فعال في رس� � ��م خصائص السياسة االقتصادية التي انتهجتها
بل� � ��دان العالم ف� � ��ي العقدين التالي� �ي��ن للحرب العاملية الثاني� � ��ة؛ ففي الزمن
التالي على هذين العقدين ،استرشد السياسيون بأفكار منظري الليبرالية
احملدث� � ��ة .فقد أقصوا الدولة عن أداء دور نش� � ��ط في احلياة االقتصادية،
وعملوا كل ما في وس� � ��عهم من أجل حترير الس� � ��وق من كل توجيه حكومي.
كما راح السياس� � ��يون يؤكدون ،بال كلل أو ملل ،أن االقتصاد ينمو على نحو
أسرع وأفضل ،كلما كانت الدولة أقل تدخال في احلياة االقتصادية.
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الطري ��ق إل ��ى اقتص ��اد
السوق احملررة من القيود
«احلكوم� � ��ة ال حتل مش� � ��كلتنا ،إنها هي
نفسها أصل املشكلة».

رونالد ريغان ،رئيس الواليات
املتحدة األمريكية1981 ،

«إن محاول� � ��ة ع� �ل��اج امل� � ��رض
البريطاني من خالل الوصفة
االش� � ��تراكية على ش� � ��به كبير
مبحاول� � ��ة ع� �ل��اج الش� � ��خص
املص� � ��اب بس� � ��رطان الدم من
خالل ترك دمه ينزف»
مارغريت تاتشر

إن حترير اقتصاد السوق من القيود كان
ثورة فرضتها احلكومات على املجتمعات.
فهذه الثورة اندلعت في مطلع السبعينيات
ف� � ��ي الوالي� � ��ات املتح� � ��دة األمريكي� � ��ة أوال،
وانتقلت ش� � ��رارتها ،من ث� � ��م ،إلى بريطانيا
وإلى بقية القارة األوروبية الحقا ،وشملت،
من ث� � ��م ،كل ال� � ��دول الدميوقراطية وبلدان
االقتصادي� � ��ات الصاعدة وما س� � ��وى هذه
البلدان مــ� � ��ن دول ال تعرف الدميوقراطية
ال من قريب وال م� � ��ن بعيد .إن هذه الثورة
غيرت العالم ،غيرت طرائق حياتنا ومالمح
مجتمعنا .وكانت هذه الثورة احلصيلة التي
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أفرزته� � ��ا قرارات سياس� � ��ية ال تعد وال حتصى .فهي جنم� � ��ت عن ترتيبات
أم� � ��رت احلكومات بتنفيذها .ولم يدرك الناخب� � ��ون حقيقة ما جرى إال في
وقت متأخر جدا .وفي بادئ األمر بذل السياسيون ،واحملافظون منهم على
وجه اخلصوص ،قصارى جهدهم لتحرير األس� � ��واق من التوجيه احلكومي؛
ول� � ��م يدم األمر طويال حتى انضمت إليهم أطراف سياس� � ��ية ذات توجهات
اش� � ��تراكية دميوقراطية .وهك� � ��ذا ،وب َد ْف َع� � ��ات قوية ،تط� � ��ورت ،منذ مطلع
سبعينيات القرن العشرين ،الرأسمالية احملررة من القيود احلكومية.
فمحاول� � ��ة احلكومة التدخل حتى في صغائ� � ��ر األمور االقتصادية باءت
بالفشل ،قبل فترة وجيزة من اندالع التوجهات العازمة على أن حتذو حذو
املنهج الليبرالي الصرف .واالعتقاد األخرق الذي س� � ��اد في خمس� � ��ينيات
وستينيات القرن العش� � ��رين ،أعني االعتقاد أن كل شيء قابل للتحقيق ،لم
يحق� � ��ق منوا أكبر ،بل أفرز في نهاية املطاف منوا كان دون النمو املنش� � ��ود.
فاحلكومات كانت قد أس� � ��اءت استخدام األفكار الصائبة التي أعرب عنها
كينز بخص� � ��وص أهمية تدخل الدولة في الش� � ��أن االقتصادي :ففي حقب
الرك� � ��ود ،زادت احلكومات إنفاقها على األش� � ��غال العامة إلنعاش االقتصاد
الوطني ،لكنها أحجمت ،في حقب االزدهار ،عن ادخار ش� � ��يء من إيراداتها
املتزايدة ،على الرغم من علمها بأن هذا االدخار هو الس� �ل��اح الذي يتعني
عليها التس� � ��لح به ملواجهة حقبة الركود املقبلة .وعلى خلفية فهمها الزائف
حلقيق� � ��ة الكينزية ،ألقت احلكومات على كاهل دول� � ��ة الرعاية االجتماعية
أعباء ال قدرة لها على حتملها ،وش� � ��لت عملية النمو االقتصادي ،وتس� � ��ببت
في ارتفاع مستويات األسعار مبعدالت كبيرة.
ولهذه األس� � ��باب مجتمعة ع� � ��اش العالم ثورة مض� � ��ادة للفكر الكينزي.
فالسوق أقصت الدولة عن مكان الصدارة وأعطت الرأسمالية احملررة من
القيود الفرصة املناس� � ��بة ألن تتبلور أكثر فأكثر .فبضع من احلكومات ومن
السياس� � ��يني دأبوا ،بال انقطاع ،على بذل قصارى جهدهم لدفع عجلة هذا
التطور إلى األمام .إن هذه احلكومات وهؤالء السياس� � ��يني كانوا قد غدوا
مبنزلة القدوة التي يحذو حذوها اآلخرون :فريتش� � ��ارد نيكس� � ��ون يسحب
البساط من حتت قدمي نظام املال العاملي ،ومارغريت تاتشر تنهي سلطان
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النقاب� � ��ات العمالي� � ��ة ،ورونالد ريغ� � ��ان يخفض الضرائب مبع� � ��دالت كبيرة،
وهلموت كول يخصخص املشاريع احلكومية ويرفع احلواجز من أمام السوق
األوروبية املشتركة ،وغيرهارد شرودر ،املستشار األملاني االشتراكي ،ينكث
بالوع� � ��د بأن دولة الرعاية االجتماعية هي املالذ الذي يس� � ��تطيع املواطنون
االلتجاء إليه في أوقات احملن.
ريتشارد نيكسون  -االنقالب على أسواق املال

إن املرء يس� � ��تطيع أن يحدد بدقة س� � ��اعة ومكان ميالد اقتصاد السوق
احمل� � ��ررة من القيود :ففي الس� � ��اعة الثامنة من مس� � ��اء يوم األحد املصادف
اخلامس عش� � ��ر من أغس� � ��طس من الع� � ��ام  ،1971وفق توقيت واش� � ��نطن
العاصمة ،جلس ريتش� � ��ارد ميلهوس نيكسون )(Richard Milhous Nixon
في حجرة صغيرة من حجر البيت األبيض ،ماس� � ��كا بيده مخطوطة تسبب
محتواها في تغيير مجرى األمور في العالم .وما خال نيكس� � ��ون وبضعة من
مس� � ��اعديه ،ما كان أحد في خارج واش� � ��نطن يعلم ،حتى هذه الس� � ��اعة ،أن
الرئيس األمريكي الس� � ��ابع والثالثني قد هيأ نفس� � ��ه ألن يذيع على العالم،
من خالل الش� � ��بكة املرئي� � ��ة ،بيانا يتضمن قرارا تاريخي� � ��ا .وكان قد اجتمع
مبس� � ��اعديه ف� � ��ي منتجع كامب دافي� � ��د ) (Camp Davidعل� � ��ى مدى ثالثة
أيام مت� � ��داوال معهم اخلطوات الالزمة لوقف انهي� � ��ار االقتصاد األمريكي:
فاألس� � ��عار في ارتف� � ��اع متواصل ،وجماهير العاطلني ع� � ��ن العمل في تزايد
دائم ،والبورصات تترنح بال انقطاع ،والدوالر األمريكي ،العملة التي كانت
مفخرة األمة األمريكية في يوم من األيام ،أشرفت على الهاوية .فما السبيل
للخروج من هذه املآزق الفادحة؟
جلـس الناس أمام شاش� � ��ات التلفزيون يس� � ��تمعون إلى خطاب نيكس� � ��ون
قلقني ،فزعني :فنيكس� � ��ون يخاطبهم قائال بأنه حتدث إليهم ،في السنوات
األخيرة ،تك� � ��رارا ومرارا ،عن احلرب في فيتن� � ��ام؛ غير أن هذه احلرب قد
أش� � ��رفت على نهايتها اآلن .من هنا ،فإن ل� � ��دى أمريكا اآلن «فرصة فريدة»
ك� � ��ي حتقق جليل كامل من املواطنني «الس � � �ــالم والرفاهـــيـــــ� � ��ة» .لكـــن هـــذا
الهـــ� � ��دف ال ميكن التوص� � ��ل إليه إال إذا تغلبت أمري� � ��كا على األزمة املخيمة
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عل� � ��ى اقتصادها .من هن� � ��ا ،فإن الرئيس األمريكي ق� � ��د اتخذ قرارا يقضي
بعدم جواز ارتفاع األجور واألس� � ��عار خالل التس� � ��عني يوما املقبلة ،فهو يريد
احليلول� � ��ة دون «نهب» خيرات املواطنني من خالل التضخم .كما قرر فرض
ضريبة اس� � ��تثنائية على االس� � ��تيراد بنس� � ��بة  10في املائ� � ��ة ،هادفا من هذه
الضريبة االس� � ��تثنائية إلى حفز املواطنني على ش� � ��راء الس� � ��لع الوطنية على
وج� � ��ه اخلص� � ��وص .واألهم من هذا وذاك ،هو أن نيس� � ��كون ق� � ��د تخلى عن
تعهد الواليات املتح� � ��دة األمريكية بتحويل الدوالر األمريكي إلى ذهب لغير
املقيمني .بهذا القرار كان أقوى رجل في العالم قد قوض أركان نظام أسعار
الصرف الثابتة ،هذا النظام الذي أس� � ��بغ االستقرار على االقتصاد العاملي
على مدى ربع قرن من الزمن ،وس� � ��اهم في خلق ازدهار اقتصادي مشهود.
غير أن تفكير نيكس� � ��ون كان يتمحور في هذه الساعة حول مصلحة أمريكا
ال غير :إنه يريد احلد من سلطان املضاربني الذين باتوا يهاجمون الدوالر.
«فهؤالء األفراد» يقول نيس� � ��كون مزمجرا غضبا« ،إنه� � ��م يقتاتون من فتات
األزمة وإنهم ،بصنيعهم هذا ،يساهمون في نشأة وتصعيد هذه األزمات».
وكان� � ��ت حزمة اإلجراءات املقرة من الرئيس قد أخذت العالم على حني
غرة ،وإن كان� � ��ت آثارها متتد إلى العالم أجمع .وصارت كتب التاريخ تطلق
على هذه اإلجراءات مصطلح «صدمة نيكس� � ��ون» .ف� � ��ي بادئ األمر ،أعلن
األوروبي� � ��ون والياباني� � ��ون احتجاجهم ،في املقام األول عل� � ��ى قيام الواليات
املتحدة األمريكية فرض ضريبة اس� � ��تثنائية على الواردات الس� � ��لعية :فهذه
األط� � ��راف كانت تفزع من أن تنته� � ��ج الواليات املتحدة األمريكية سياس� � ��ة
جتارية حمائية ،أي أن تنتهج سياس� � ��ة تسعى إلى حماية االقتصاد الوطني
من مغبة املنافسة األجنبية .غير أن املستقبل أثبت أن قرار نيكسون تقويض
نظام أس� � ��عار الص� � ��رف الثابتة قد كان أبعد م� � ��دى (٭)؛ فحتى ذلك احلني،
كانت أسعار صرف العمالت الرئيسية (املارك األملاني واجلنيه البريطاني
والفرنك الفرنس� � ��ي والليرة اإليطالية) ترتبط بال� � ��دوالر األمريكي ارتباطا
وثيقا .فما نالحظه في الوقت الراهن من تقلبات دائمة في س� � ��عر صرف
اليورو مقابل الدوالر ،أو س� � ��عر صرف الدوالر مقابل الني الياباني مثال ،ما

(٭) الحظ أن أس� � ��عار الصرف لم تكن ثابتة بنحو مطلق .فترتيبات صندوق النقد الدولي أجازت
تعديل األسعار إذا توافرت ظروف خاصة تقتضي هذا التغيير[ .املترجم].
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كان وضع� � ��ا مألوفا آنذاك .من ناحية أخ� � ��رى ،كان األمريكيون ،حتى ذلك
احل� �ي��ن ،قد تعهدوا بأن يحولوا الدوالر إل� � ��ى ذهب عند الطلب .وكان وزير
اخلزانة هنري فولر ) (Henry Fowlerقد استخدم صورة مجازية لوصف
العالقة بني الدوالر الورقي والذهب ،فقد أكد على أن «الذهب هو الشمس
والدوالر هو القمر ،وأن املسافة فيما بينهما ثابتة ال تتغير مطلقا».
وعلى مدى عقدين من الزمن ،عمل نظام أس� � ��عار الصرف الثابتة على
خير ما يرام ،ونشر االستقرار في االقتصاد العاملي ،وصان أسواق املال من
التعرض لشطط وإسراف مبالغ فيهما .فقد ظل املرء يعمل بأسعار صرف
كان ق� � ��د مت االتفاق عليها قبل زمن طويل نس� � ��بيا :فاألملاني دأب على دفع
أربعة ماركات أملانية لقاء الدوالر الواحد .ودأب املصرف املركزي األمريكي
عل� � ��ى بيع أوقية الذهب الصافي بخمس� � ��ة وثالثني دوالرا .وكانت أملانيا قد
انتهجت ،في الزمن الس� � ��ابق ،نظام قاعدة الذهب ) ،(Goldstandardفهي
كانت قد عملت بهذا النظام منذ العام  .1871أما بريطانيا ،فإنها س� � ��بقت
أملانيا ف� � ��ي هذا املضمار ،إذ إنه� � ��ا طبقت نظام قاع� � ��دة الذهب منذ العام
 .1817وكانت املصارف املركزي� � ��ة  -حالها في ذلك حال املصرف املركزي
األمريكي من� � ��ذ العام  - 1945حتتفظ بكمية متواضعة من الذهب مقارنة
بالنقود الورقية واملعدنية املتداولة؛ فهذا اجلزء كان يكفي إلسباغ االستقرار
على أسعار صرف العملة.
بيد أن نظام بريتون وودز تعرض لرجات قوية في نهاية الس� � ��تينيات.
فاألمريكيون كانوا قد دأبوا على طبع مزيد من الدوالرات األمريكية بغية
متوي� � ��ل حربهم املكلفة في فيتنام .فهم صاروا يغرقون األس� � ��واق بعملتهم.
لكنه� � ��م ،ومع مرور األي� � ��ام ،أصبحوا يواجهون صعوب� � ��ات جمة في العثور
عل� � ��ى من يرضى باالحتفاظ بعملته� � ��م .فكثير من األطراف املتوافر لديها
الدوالر تتطلع إلى حتويل الدوالر إلى الذهب ،ففيما بات الدوالر يخس� � ��ر
قيمته بوتائر س� � ��ريعة ،أصبحت عم� �ل��ات أخرى ،من قبيل املارك األملاني،
تس� � ��جل ارتفاعا متواصال في قيمتها .ولهذا الس� � ��بب ،أخذ األمريكيون،
بدءا من العام  ،1968يستجيبون لطلبات املصارف املركزية فقط لصرف
قيم� � ��ة العملة الورقية بالذهب؛ غير أن ه� � ��ذا التدبير لم يجد نفعا أيضا.
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فاحتياط� � ��ي الذهب املُخزن في خزائن ف� � ��ورت نوكس ) (Fort Knoxصار
يتآكل من يوم إلى آخر ،وأش� � ��رف على النفاد .وهكذا أشرف نظام أسعار
الص� � ��رف ،املصمم من قبل كينز ،ينهار ببطء وبنحو أكيد .وهكذا لم يبق،
في اخلامس عش� � ��ر من أغس� � ��طس من العام  ،1971أمام نيكسون سوى
االعت� � ��راف بأن النظام النقدي القائم على أس� � ��عار ص� � ��رف مثبتة مقابل
الدوالر قد قضى نحبه.
وخيمت احليرة على ال� � ��دول الصناعية األخرى؛ فهي أُخذت على حني
غرة حني سمعت بقرار الرئيس األمريكي في صبيحة اليوم التالي .وأغلقت
احلكومات في أملانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان بورصات العمالت األجنبية
في بالدها ،واجتمع أعضاء كل واحدة من هذه احلكومات ملناقش� � ��ة الوضع
اجلديد .وقطع املستش� � ��ار األملاني فيلي براند إجازته السنوية حال سماعه
باخلبر ،وعاد إلى بون للتداول مع وزير االقتصاد كارل ش� � ��يلر .على صعيد
آخر ،رفض عديد من املصارف األوروبية ،في األيام التالية ،حتويل الدوالر
إلى عمالته� � ��ا الوطنية ،وذلك ألنها ما عادت تعل� � ��م مباهية القيمة الفعلية
لل� � ��دوالر .وكانت الدول األوروبية قد بذل� � ��ت قصارى جهدها إلعادة احلياة
إلى نظام أس� � ��عار الصرف الثابتة .غير أن هذه اجلهود باءت بالفش� � ��ل في
نهاية املطاف ،ولم تس� � ��تطع احليلولة دون بلوغ هذا النظام نهايته احملتومة
في العام .1973
إن النهاي� � ��ة املفاجئ� � ��ة ،التي أمل� � ��ت بنظام بريتون وودز ،عالمة تش� � ��ير
إل� � ��ى بزوغ فجر ما صار يُعرف بالعوملة ف� � ��ي اليوم الراهن .فالقرار الذي
اتخذه نيكس� � ��ون من طرف واحد ،مهد ،بال وعي من نيكس� � ��ون ،الطريق
الندالع تطور غ ّير مالمح االقتصاد العاملي في اخلمس� � ��ة والثالثني عاما
التالية :فقد حتررت أس� � ��واق املال من التوجيه احلكومي وخلخلت الدول
الصناعية أسس احلماية اجلمركية التي كانت قد أنشأتها عقب تعرض
االقتص� � ��اد العامل� � ��ي ألزمة الكس� � ��اد الكبير .كما عكفت عل� � ��ى فتح أبواب
مصارفه� � ��ا للمس� � ��تثمرين األجانب وش� � ��ركات اخلدم� � ��ات املصرفية غير
الوطني� � ��ة .ولم يدم األمر طويال حتى حذت حذوه� � ��ا ،في هذا املضمار،
بلدان االقتصادات الناشئة.
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وتس� � ��ابقت بقية العالم على تطبيق نهج أمريكي آخر :فإبان إدارة نيكسون
ب� � ��دأت الواليات املتح� � ��دة األمريكية تنف� � ��ذ ،أيضا ،عملية حترير واس� � ��عة
لقطاع� � ��ات اقتصادية أخرى خضعت ،حتى ذلك احل� �ي��ن ،لرقابة حكومية
صارم� � ��ة .وكان األمريكيون يأملون أن يحققوا ،من خالل هذه اإلجراءات،
من� � ��وا متزايدا وتوس� � ��عا كبيرا في خلق ف� � ��رص العمل ،وإقب� � ��اال أكثر على
الش � � �ـــروع باالس� � ��تثمــارات .وكانوا يراهنون على أن السوق النشطة قادرة
على حتقــيـــق أمـــور كثيــرة ال قـدرة للدولة اخلامــلة على حتقيقهـــا ،وعلــى
أنه ال مندوحة عن تقويض س� � ��لطان الش� � ��ركات االحتكاري� � ��ة الدائبة على
بيع بضائع س� � ��يئة اجلودة بأثم� � ��ان مرتفعة .وهكذا أكره� � ��ت وزارة العدل
األمريكية ،بقرار قضائي ،الش� � ��ركة العمالقة العاملة في مجال ش� � ��بكات
الهاتف  AT&Tعلى تفتيت نفسها .فسعي واشنطن إلى خلق أكبر منافسة
ممكن� � ��ة في قطاع االتصاالت الهاتفية مكن كل فرد من اس� � ��تخدام الهاتف
بأدنى سعر ممكن ،وساعد على انتشار استخدام الهاتف اخللوي [الهاتف
احملمول] وش� � ��بكة اإلنترنت فيما بع� � ��د .أضف إلى هذا ،أن األمريكيني قد
حرروا قطاع النقل اجلوي ووكاالت الش� � ��حن والشركات العاملة في مجال
الطاقة بال هوادة ،وعملوا كل ما مبستطاعهم من أجل تعزيز املنافسة في
هذه املجاالت والقطاعات االقتصادية.
وهكذا ،اندلعت حقبة التحرير واخلصخصة بالنحو الذي متناه ميلتون
فريدمان وجماعته من «صبيان» مدرس� � ��ة شيكاغو .وحذت حكومات بقية
العال� � ��م ح� � ��ذو الوالي� � ��ات املتحدة األمريكي� � ��ة وراحت تتخلى عن ش� � ��ركاتها
ومش� � ��اريعها االحتكارية اعتقادا منها أنه� � ��ا لم تعد بحاجة إليها .وبصنيعها
هذا ،عززت احلكومات املختلفة املنافس� � ��ة بنحو قوي وعريض ،وس� � ��اعدت
على حتقيق رفاهية أكبر .بيد أن الدولة تس� � ��رعت ،في أحيان عديدة ،في
التخل� � ��ي عما كانت تقوم ب� � ��ه من مهام .فالدولة ،التي تركت الس� � ��وق تعمل
مبطلق حريتها ،لم تضع قواعد مناس� � ��بة لعمل السوق ولم تخلق املؤسسات
الضرورية القادرة على فرض رقابة معقولة على عمل األس� � ��واق .وبنهجها
هذا زرعت احلكومات بذور ما نشهده في كثير من البلدان حاليا من مترد
على سياسة اخلصخصة.
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وفي أسواق رأس املال على وجه اخلصوص ،بانت ،بنحو ساطع ،وبنحو
ال مثي� � ��ل له في أي قطاع آخر ،التح� � ��والت املفزعة التي أفرزها تراجع دور
الدولة في الش� � ��أن االقتصادي .فحتى مطلع الس� � ��بعينيات كانت املش� � ��اريع
اإلنتاجي� � ��ة هي التي تهيمن على االقتصاد .أم� � ��ا املصارف ،فإن دورها كان
ذا طبيع� � ��ة خدمية ال غير .فهي تزود القطاع اإلنتاجي بالنقد الذي حتصل
عليه من املدخرين .وهكذا ،وخالفا ملا هو س� � ��ائد حاليا ،ما كانت املصارف
تهيمن على العالم بنحو خفي .فاملنتج الراغب في اقتراض رأس املال ،كان
علي� � ��ه التوجه ،بطلبه هذا ،إلى أحد املصارف العاملة في وطنه ،وليس إلى
مصرف يعمل في العالم األجنبي .فش� � ��ركة داميلر بنز األملانية تقترض من
املصرف األملاني «دويتشه بنك» وليس من املصرف األمريكي تشيس مانهاتن
 .Chase Manhattanأضف إلى هذا أن هذه الش� � ��ركة املنتجة للس� � ��يارات،
أعني داميلر بنز ،كانت تس� � ��تدين باملارك األملاني وليس بالدوالر األمريكي
وأنها كانت تعرض أس� � ��همها للبيع ف� � ��ي بورصة فرانكفورت ،أي في بورصة
أملانية ،وليس في بورصة نيويورك ).(New York Stock Exchange
على صعيد آخر ،كانت الدولة حتى ذلك احلني هي التي حتدد ألس� � ��واق
املال ما يجوز لها فعله وما ال يجوز لها ممارس� � ��ته .فاملصارف كانت تخضع
لرقاب� � ��ة صارمة .فاحلكومات واملصارف املركزية كانت تس� � ��عى بإصرار ،إلى
التحك� � ��م ،بنحو دقيق إن أمكن ،مبقدار الكمي� � ��ة النقدية التي تتحصل عليها
املش� � ��اريع من املصارف .ولم يكن هذا املس� � ��عى أمرا اعتباطيا ،فاحلكومات
واملصارف املركزية كانت تري� � ��د من خالله حتقيق منو متوازن في االقتصاد
وإضفاء االستقرار على مستويات األسعار .وحتى معدالت سعر الفائدة نفسها
م� � ��ا كان يجوز للمصارف حتديد مس� � ��تواها .ففي أملانيا كان وزير االقتصاد،
حتى الس� � ��تينيات ،هو الذي يحدد الشروط العامة الواجبة مراعاتها في هذا
الشأن .أما في الواليات املتحدة األمريكية ،فإن التعليمات احلكومية املرهوبة
اجلانب واملس� � ��ماة  Regulation Qحددت لبيوت املال معدالت الفائدة التي
يتعني عليها العمل مبوجبها .وكانت الواليات األمريكية أكثر من أملانيا صرامة
ف� � ��ي هذا املوضوع؛ فاملصارف األمريكية ما كان مس� � ��موحا لها بأن تدفع أي
فوائد على ما لديها من حسابات جارية تخص زبائنها.
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لق� � ��د تغيرت هذه األمور جمعاء بعد صدمة نيكس� � ��ون .فلم يتخلخل اإلطار
الص� � ��ارم ،فقط ،الذي كان يحدد ألس� � ��واق الصرف األجنبي طرائق عملها،
بل تخلخل هذا اإلطار بالنس� � ��بة إلى مجمل أس� � ��واق امل� � ��ال .فالدول تخلت
ع� � ��ن الرقابة املفروضة على تدفق� � ��ات رأس املال ،وألغت القواعد الصارمة
السارية في البورصات .أضف إلى هذا أن الشركات العمالقة قد أمست،
في اليوم الراهن ،تختار مبحض إرادتها املكان الذي تُس� � ��جل فيه أسهمها؛
فه� � ��ذا املكان ميكن أن يكون فرانكف� � ��ورت أو نيويورك؛ ميكن أن يكون لندن
أو أمس� � ��تردام .إن كل ش� � ��يء صار ممكن التحقق .فالشركات واملستثمرون
يستطيعون ،بال عائق يعوقهم ،املتاجرة بالدوالر األمريكي واليورو واجلنيه
والني .إن أس� � ��عار الصرف األجنبي ،التي كانت حتى العام  1971ال تتقلب
إال بنس� � ��بة طفيفة ،غدت اآلن عرضة لتقلبات فادحة .من هنا ،ال غرو أن
تصبح البورصات ،اآلن ،حلبة تس� � ��تقطب املضاربني ،حلبة يتم التعامل فيها
بأكث� � ��ر من  3تريليون� � ��ات دوالر أمريكي في اليوم الواح� � ��د  -أي بنحو 90
ضعف� � ��ا مقارنة بحجم التجارة الس� � ��لعية العاملية .م� � ��ن ناحية أخرى ،ارتفع
حجم املعام� �ل��ات في بورصات الصرف األجنبي إلى أربعة أضعاف القيمة
التي سجلها العام  ،1992وارتفع بني العامني  2004و 2007فقط مبقدار
الثلثني .وكان بنك التس� � ��ويات الدولية قد علق على هذا االرتفاع فقال عنه
حرفيا بأنه «ارتفاع ال مثيل له في التاريخ أبدا» .وعلى خلفية هذا االرتفاع
ال مندوح� � ��ة للمرء عن اإلقرار بأن بورص� � ��ات الصرف األجنبي واالقتصاد
احلقيق� � ��ي [أي القطاعات اإلنتاجية ،املترجم] ت� � ��كاد تنعدم بينهما الروابط
في اليوم الراهن.
فأس� � ��واق املال تتطور ،حاليا ،إلى حلبة للجش� � ��ع ومكان لتحقيق الربح
بأقص� � ��ى س� � ��رعة .فاملصارف تعرض ف� � ��ي األس� � ��واق أدوات مالية مفعمة
باملخاط� � ��ر ،وما خال بضعة أفراد ،م� � ��ا عاد أحد يفهم مغزى هذه األدوات
وكنهها .وانتش� � ��ر ،في الس� � ��بعينيات ،التعامل مبا يس� � ��مى باملشتقات .وما
هذه املش� � ��تقات إال بضائع مالية تُش� � ��تق قيمتها من التط� � ��ور الذي يطرأ
عل� � ��ى قيمة أوراق مالية أخرى .وكانت املش� � ��تقات ،ف� � ��ي مطلع نزولها إلى
األس� � ��واق ،غاية في البس� � ��اطة ،فهي لم تكن ،حينذاك ،أكثر من معامالت
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آجل� � ��ة ،معامالت يتفق فيها طرفان على بيع س� � ��هم أو برميل نفط أو طن
من القمح وما س� � ��وى ذلك من س� � ��لع بعد بضعة أسابيع بسعر متفق عليه
في اليوم احلاضر .وبهذا النحو ،كان بوسع املشاريع تفادي ما يطرأ على
أسعار املواد األولية من تقلبات :املزارعون ،على سبيل املثال ،يستطيعون،
م� � ��ن خالل املعامالت اآلجلة ،بيع منتجاتهم بأس� � ��عار مضمونة .كما جرى
تطوير اخليارات .وميكن تعري� � ��ف اخليارات بأنها عقد بني طرفني يلتزم
فيه مش� � ��تري اخليار احلق في شراء أصل معني أو كمية من سلعة محددة
بس� � ��عر معني وفي موعد محدد في املستقبل؛ واألمر الذي جتدر اإلشارة
إليه هو أن املش� � ��تري قد يشتري وقد ال يشتري األصل أو السلعة ،فاألمر
يتوقف على رغبة أحد الطرفني (٭).
وازداد التعامل بهذه البضائع املالية مع مرور األيام ،وظهرت في األس� � ��واق،
من� � ��ذ الثمانينيات ،بضائع مالية أخرى تزداد تعقيدا من يوم إلى آخر .وفي
كثير من األحيان ال تس� � ��بر الس� � ��لطات املكلفة بالرقاب� � ��ة غور هذه البضائع
املالية ،أو لنقل أنها نادرا ما تفقه مغزى ما يبتدعه خيال الصبيان األنيقني
العاملني في لندن أو في الوول ستريت ،املركز املالي في نيويورك .وأخذت
املصارف تبيع ما يسمى بـ «املبادالت» )( (Swaps٭٭) ،أي األدوات اجلديدة
التي يس� � ��تطيع الناشطون في األس� � ��واق ،من خاللها ،مبادلة املخاطر التي
تنطوي عليها املعامالت املتعلقة بأس� � ��عار الفائ� � ��دة والصرف األجنبي .كما

(٭) م� � ��ا يقوله املؤلف هاهن� � ��ا ينطبق على اخلي� � ��ارات املتعارف عليها في أملاني� � ��ا .ففي الواليات
املتحدة األمريكية يحق للمش� � ��تري شراء األصل أو السلعة املتفق عليها قبل حلول املوعد احملدد.
واخليارات التي حتدث عنها املؤلف هي خيارات الش� � ��راء ( .)Call optionبيد أن ثمة نوعا آخر
من اخليارات :خيارات البيع ( .)Put optionواألمر املهم هو أن مش� � ��تري اخليار يدفع إلى بائع
اخليار مبلغا من املال مكافأة له على تعهده ببيع األصل في املستقبل بالسعر املتفق عليه .أما في
عمليات خيارات البيع فإن مش� � ��تري اخليار يدفع إل� � ��ى بائع اخليار مبلغا من املال مكافأة له على
تعهده بش� � ��راء األصل أو الس� � ��لعة في املستقبل بالس� � ��عر املتفق عليه .واألصل في خيارات الشراء
هو اعتقاد مش� � ��تري اخليار أن س� � ��عر األصل أو السلعة سيكون في الفترة املتعاقد عليها أعلى من
الس� � ��عر املتعاقد عليه مضافا إليه طبعا املبلغ الذي دفعه له بائع اخليار .أما خيارات البيع فإنها
تكمن في تكهن بائع اخليار بأن الس� � ��عر احلالي لألصل أو الس� � ��لعة مضافا إليه املبلغ الذي حصل
عليه من مشتري اخليار أعلى من السعر املستقبلي[ .املترجم].
(٭٭) تس� � ��مى هذه املعامالت مب� � ��ادالت ،وذلك ألن طالب التأمني يتكفل بدفع أقس� � ��اط معينة
مقابل األقساط التي تدفعها له شركة التأمني في حال عجز املقترض عن خدمة ما بذمته من
قروض[ .املترجم].
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دأب� � ��ت املصارف على تصدير أوراق مالي� � ��ة مكفولة بقروض عالية املخاطر
[أي املش� � ��كوك في قيام املقترضني بتسديدها ،املترجم] وبيعها ،من ثم ،في
أس� � ��واق املال كبضائع مالي� � ��ة من أجود األنواع ومضمون� � ��ة من كل الوجوه.
وهكذا أخذت تظهر في األسواق بضائع مالية ما كانت معروفة في السابق
قط ،أعني بدأت تظهر مشتقات غريبة األسماء من قبيلCollateralized :
)( Debt Obligations (CDOsس� � ��ندات دين مضمونة بالقروض املضمونة
بالعق� � ��ارات) و)( Asset Backed Securities (ABSس� � ��ندات مضمون� � ��ة
باألصول) و)( Mortgage-Backed-Securities (MBSس� � ��ندات مضمونة
بره� � ��ن العقار) .وتتخفى خلف هذه املس� � ��ميات حزم قروض صارت جتوب
العالم كله ،وتنتقل من مس� � ��تثمر إلى آخر ،وتتحول ش� � ��يئا فشيئا إلى قنبلة
موقوتة ،اتضح ،من خالل أزمة املال العاملية ،أنها كانت قنبلة عظيمة الطاقة
التفجيرية .ومهما كانت احلال ،فاألمر البني هو أن قيمة املش� � ��تقات ،التي
جاب� � ��ت النظام املالي العاملي في العام  ،2007قد وصلت إلى  592تريليون
دوالر أمريكي؛ أي أنها بلغت عش� � ��رة أضعاف قيمة السلع واخلدمات التي
ينتجها مجمل س� � ��كان املعمورة عاما بعد عام  -وستة أضعاف القيمة التي
كانت قد بلغتها هذه املشتقات قبل سبعة أعوام.
على صعيد آخر ،تزداد ،بال انقطاع ،الس� � ��رعة التي تعمل بها أس� � ��واق
املال .فأجهزة الكومبيوتر تزداد طاقة وس� � ��رعة بنحو متواصل وتس� � ��تخدم
تكنولوجيا تتطور م� � ��ن يوم إلى آخر بخطوات عظيمة .من هنا ،ال غرو في
أن تت� � ��م اآلن املعام� �ل��ات التجارية ،التي كانت تتم ،في س� � ��ابق الزمن ،عبر
الرس� � ��ائل البريدية أو بواسطة الفاكس ،بس� � ��رعة الضوء وأن يتمكن رجال
األعمال املتاجرة باملليارات والتعاقد والوفاء مبس� � ��تلزمات عقودهم خالل
ثوان معدودة .فبفضل شبكة اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر العظيمة التطور،
صار مبس� � ��تطاعهم اإلحاط� � ��ة علما ،في كل حلظة يش� � ��اءون ،بالقيمة التي
وصلت إليها أوراقهم التجارية .فقد صار مبستطاعهم التعرف ،في غضون
ثوان معدودة ،على أس� � ��عار هذه األوراق وعلى حجم تداولها في األس� � ��واق،
على عرضها والطلب عليها ،وعلى احتس� � ��اب القيمة املتوقع أن تصل إليها
) (Chartف� � ��ي اليوم التالي وخالل الس� � ��نوات اخلمس� � ��ة املقبل� � ��ة .كما صار
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مبستطاع األفراد العاديني استخدام حساباتهم املدرجة في شبكة اإلنترنت
للتعرف ،في احلال ،على األس� � ��عار السائدة في البورصات وللمشاركة في
املراهنة السائدة في كازينوهات القمار العاملية.
إن ه� � ��ذه الث� � ��ورة خلق� � ��ت عش� � ��رات اآلالف من املؤسس� � ��ات اجلديدة
الناشطة في أس� � ��واق املال ،أعني مؤسسات من قبيل صناديق االستثمار
وصناديق املعاشات التقاعدية وصناديق املخاطر (أو التحوط كما تسمى
أيضا) .فه� � ��ذه الصناديق ينافس بعضها البعض اآلخر على اس� � ��تقطاب
املس� � ��تثمرين اخلواص وعلى االستحواذ على املش� � ��اريع .كما أنها تتاجر
بأس� � ��هم الش� � ��ركات وبالقروض وبأوراق مالية غاية في التعقيد .من هنا،
ال غ� � ��رو أن تتمتع هذه الصناديق بس� � ��لطان عظيم .فعلى س� � ��بيل املثال،
يدير الصندوق األمريكي  ،Calpersاملختص باإلش� � ��راف على املعاش� � ��ات
التقاعدية اخلاصة باملعلمني وموظفي جهاز الشرطة في كاليفورنيا ،ثروة
تبلغ قيمتها  250مليار دوالر أمريكي ،أي أنه تتوافر له ثروة مكنته من أن
يستحوذ على حصص في مئات من املشروعات ،ومن أن يكون له حق في
تقرير مصير أغلبها .إن صناديق املعاشات التقاعدية تستحوذ ،مبفردها،
على أكثر من خمسني في املائة من أسهم ألف شركة تندرج ضمن قائمة
كبرى الش� � ��ركات األمريكية .ومهما كانت احلال ،فاألمر البني هو أن هذه
الصناديق ،أعني صناديق املعاش� � ��ات التقاعدي� � ��ة وصناديق التحوط ،ما
كانت س� � ��تظهر على الساحة أبدا ،لو لم تُنفذ عملية التحرير الواسعة في
أسواق رأس املال.
إن الواليات املتحدة األمريكية هي الرائد الفعلي لعملية حترير القطاع
املال� � ��ي .ولم يدم األمر طويال حتى راح� � ��ت البلدان األخرى ترفع القيود
عن األس� � ��واق .ففي العام  1986ش� � ��هدت بريطانيا انطالقة أكبر حتول
يطرأ فيها على أس� � ��واق املال .فحكومة مارغريت تاتش� � ��ر ألغت ،بضربة
واحدة ،القواعد التقليدية السائدة في البورصات وفتحت أبواب املركز
املالي في لندن على مصاريعها للمصارف األجنبية .وهكذا ،وخطوة بعد
أخرى ،راحت املؤسس� � ��ات األجنبية تبتلع بيوت املال والش� � ��ركات األهلية
العريق� � ��ة ،أعني بيوت مال وش� � ��ركات من قبيـ� � ��ل  WarburgوFlemings
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و .Kleinwort Bensonوبعد مضي س� � ��نوات وجي� � ��زة حتولت لندن إلى
خص� � ��م يضاهي الوول س� � ��تريت من حي� � ��ث القوة والتأثي� � ��ر .ال بل تفوق
مرك� � ��ز لندن املالي على الوول س� � ��تريت في اليوم الراه� � ��ن :فلندن بزت
الوول س� � ��تريت من حيث حجم التداول في أس� � ��هم الشركات ،ومن حيث
عدد املصارف األجنبية املس� � ��توطنة في لندن ،ومن حيث عدد الشركات
املس� � ��جلة في بورصتها .أضف إلى هذا أن بيوت املال العاملة في مركز
لندن املالي قد خلقت عشرات اآلالف من فرص عمل تدر رواتب معتبرة.
ونش� � ��ر االزدهار املعتبر ال� � ��ذي مر به مركز لندن املال� � ��ي ظالله الوافرة
على املطاعم واحمل� � ��ال التجارية وعلى العاملني في قطاع اخلدمات .إن
ارتقاء بريطانيا ،احلديث ،إلى قوة اقتصادية تؤخذ باحلس� � ��بان ،ما كان
سيتحقق لو لم يتوافر لبريطانيا ما يتوافر لها من شركات عمالقة تعمل
في القطاع املالي؛ فهذه الش� � ��ركات حققت أكثر من ُعشر مجمل اإلنتاج
الوطني .من هنا ،ال غرو أن تعترض بريطانيا على كل محاولة ترمي إلى
احلد من التحرير الذي تتمتع به أسواق املال حاليا.
غير أن عملية التحرير س� � ��ارت ،ف� � ��ي أملانيا ،بخطى متئدة .فقد اتخذ
املص� � ��رف املركزي األملاني ،على وجه اخلصوص ،موقفا ش� � ��ديد التحفظ
من حترير سوق املال .فاملكلفون باحلفاظ على قيمة املارك األملاني كانوا
يخش� � ��ون من أن تفقد سياستهم النقدية فاعليتها حينما تتوافر املصارف
عل� � ��ى منافذ للتمويل واالس� � ��تثمار غير املنافذ الت� � ��ي يتحكم بها املصرف
املركزي األملاني .فهل يستطيع املصرف املركزي التحكم في أسعار الفائدة،
حينما متنح املصارف قروضا بأس� � ��عار فائدة متغيرة؟ هل تستطيع سلطة
اإلص� � ��دار النقدي التحكم في الكمية النقدية ،حينما تس� � ��مح ،هي ذاتها،
للمشروعات الوطنية باالقتراض باملارك األملاني أو بالدوالر األمريكي أو
باجلنيه اإلسترليني؟ وهكذا ،وبتردد ملحوظ ،راحت أملانيا في الثمانينيات
حترر سوق التمويل .وفي العام  - 1990أي في وقت متأخر نسبيا ،وبعد
ثمانية أعوام من تأس� � ��يس بورصة للمعامالت اآلجلة في لندن ،أسس� � ��ت
أملاني� � ��ا بورصة للمعام� �ل��ات اآلجلة ،أي بورصة للمعام� �ل��ات ذات العالقة
بالعقود اآلجلة واخليارات املختلفة .بيد أنها تش� � ��جعت في التس� � ��عينيات
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فأزال� � ��ت كل العقبات املفروضة على س� � ��وق املال؛ فه� � ��ي ما كانت تريد أن
تتخلف عن ركب لندن ونيويورك .وهكذا راحت احلكومة األملانية تُش� � ��رع
قانونا تلو اآلخر لتحرير سوق املال .وبنحو لم يدرك أهميته الرأي العام،
فتحت احلكومة أبواب س� � ��وق املال األملانية على مصاريعها للمس� � ��تثمرين
األجانب ،مبا في ذلك صناديق التحوط ،التي تس� � ��تثمر أموالها ،في كثير
من األحيان ،في مجاالت تتسم بأشد املخاطر.
إن أس� � ��واق املال أمست ،في اليوم الراهن ،من أكثر األسواق انفتاحا على
العالم .ففي العام  2000كان مجموع املال الذي ضخه املس� � ��تثمرون اخلواص
واملصارف والصناديق في أسواق مال املعمورة قد بلغ في العام الواحد أربعة
أضعاف املجموع الذي ش� � ��هده العالم في العام  .1990وهكذا أمسى وسطاء
زبائ� � ��ن املصارف يواجهون فيضا هائال م� � ��ن البضائع املالية .فهؤالء ما عادوا
يختارون بني دفاتر التوفير واحلس� � ��ابات اجلارية وس� � ��ندات الدين احلكومي
(٭)
فق� � ��ط ،بل صار عليهم ،أيض� � ��ا ،أن يختاروا بني املس� � ��تقبليات )(Futurres
وس� � ��ندات الدين بال فائ� � ��دة )((Zero-bonds٭٭) وما س� � ��وى ذلك من ماليني
األس� � ��هم املتداولة في مختلف بورصات العالـــم وسنـــدات ديــن ال يقل عددها
عن عدد أس� � ��هم الش� � ��ركات ،أي صار عليهم ،أيضا ،االختيار بني أوراق مالية
مصطنعة ،يراهن من خاللها املستثمرون على التطور الذي سيطرأ مستقبال
على أس� � ��عار كل من األوراق املالية ومؤش� � ��رات البورصات واملواد األولية ،أو
يراهن� � ��ون من خاللها حتى على أس� � ��عار املواد الغذائي� � ��ة .إن خبراء الكيمياء
الس� � ��حرية من العاملني لدى املصارف املختلطة ابتدعوا البتكاراتهم اجلنونية
تس� � ��ميات ال يفقه معناها إال الراسخون في العلم ،تسميات من قبيل Twin-
 Win-Ikarusأو  Expander-Zertifikateأو  Multi-Double-Expressأو
(٭) معامالت آجلة يجري تداولها في البورصات للتأمني ضد تقلبات أسعار الصرف األجنبي أو
أسعار األسهم أو معدالت الفائدة[ .املترجم].
(٭٭) س� � ��ندات دين مشتقة من أذونات على اخلزانة ،كانت بيوت املال قد اشترتها وأودعتها لدى
شركات األمان كضمان لسندات الدين اجلديدة التي أصدرتها بيوت املال بناء على ما اشترت من
أذونات اخلزانة .والش� � ��يء املميز لهذه العمليات يكمن في قيام بيوت املال بفصل قسيمة الفائدة
ع� � ��ن أذونات اخلزينة وبيعها هي األخرى أيضا كس� � ��ندات دين ومبعزل عن س� � ��ند الدين األصلي،
األمر الذي أدى إلى حتويل األذونات على اخلزانة من س� � ��ندات دين بفائدة ثابتة إلى سندات دين
من دون فائدة[ .املترجم].
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 .Korridor-Bonus-Zertifikatعل� � ��ى خلفي� � ��ة هذا كل� � ��ه ،ال مراء في أن املرء
الراغب في كبح جموح أس� � ��واق املال ال مندوحة له عن أن يأخذ في االعتبار:
أن مئ� � ��ات املاليني من املس� � ��تثمرين اخلواص ،أي مئات املاليني من بس� � ��طاء
املواطنني ،الذين اس� � ��تثمروا مدخراتهم على أم� � ��ل أن تنفعهم هذه املدخرات
في اليوم األس� � ��ود وعند بلوغهم سن العجز ،يشاركون في كازينو القمار هذا
بال وعي منهم باملخاطر احمليطة مبدخراتهم.
واألمر الذي ال خالف عليه هو أن أسواق املال تنطوي على ما هو جيد
أيضا .فهي س� � ��اهمت ،في عقود الزمن األخيرة ،في تسريع منو االقتصاد
العاملي .كما أنها زودت املشروعات باألموال التي حتتاجها لتمويل نشاطها
اإلنتاجي .غير أن هذا اجلانب االيجابي ليس هو كل ما في األمر :فمقارنة
بحقبة نظام بريتون وودز ،القائم على أس� � ��عار الصرف الثابتة ،فإن النظام
املالي ،الس� � ��ائد في اليوم الراهن ،أكثر بكثير عرضة للش� � ��طط واالجنراف
نحو الهاوية .فالعديد من الدراس� � ��ات تب� �ي��ن بجالء أن احتمال تعرض هذا
البلد أو ذاك لألزمة قد تضاعف في اليوم الراهن مقارنة باالحتمال الذي
كان سائدا في العام  .1973أضف إلى هذا أن الهزات التي تعصف بأسواق
امل� � ��ال قد أخذت تزداد انتش� � ��ارا وتكرارا وذلك ،م� � ��ن ناحية ،ألن املصارف
وصناديق االستثمار واملستثمرين قد صاروا ،بفضل تكنولوجيا الكومبيوتر
احلديثة ،قادرين على التحرك في احلال ،ومن ناحية أخرى ،ألن الفزع قد
أمسى ينشر ظالله على كل بقاع املعمورة خالل دقائق معدودة.
وبهذا املعنى ،حتولت أسواق املال إلى خطر يتهدد االقتصاد احلقيقي،
االقتص� � ��اد اإلنتاجي .فه� � ��ي تترك ،حقا ،آثارا نافعة عل� � ��ى تطور االقتصاد
احلقيق� � ��ي  -لكنها تترك ،أيضا ،آثارا ضارة على هذا التطور .فهي حتولت
إل� � ��ى كازينو للقمار جذاب فعال بأضوائه املتوهج� � ��ة .إن الالعبني في هذا
الكازينو ميكن أن يقوضوا أركان شركات عمالقة ومتوسطة ،إذا ما خسروا
الرهان .ال بل قد يتس� � ��ببون في زعزعة االس� � ��تقرار في دول بأكملها .وكان
آرثر برونز ) ،(Arthur F. Brunsمحافظ البنك املركزي في إدارة ريتشارد
نيكس� � ��ون قد تنبأ في الس� � ��بعينيات باندالع هذه املخاط� � ��ر .فوفق تنبؤاته،
«يؤدي حترير أس� � ��واق املال إلى شقاء اإلنس� � ��انية بكل تأكيد» .وبعد ثالثني
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عاما من التأريخ املذكور ،ما كان بوسع خليفته باول فولكر )(Paul Volker

غي� � ��ر التأكيد على صدقية ه� � ��ذا التنبؤ :ففولكر ،الذي أمس� � ��ى واحدا من
أهم املستش� � ��ارين االقتصاديني في إدارة ب� � ��اراك أوباما ،هاجم أمام النادي
االقتصادي في نيويورك ) ،(Economic Club of New Yorkفي أبريل من
العام  ،2008النظام املالي إذ قال حرفيا« :إنه ملن الصعب جدا الزعم بأن
النظام اجلديد قد حقق منافع ذات بال» .فالنظام املالي يتصف بالشمولية
واالضط� � ��راب وينطوي عل� � ��ى مخاطر جمة« .أي ،وبعب� � ��ارة واحدة ،إن هذا
النظ� � ��ام املالي لم ينجح في اجتياز االختبار عل� � ��ى الرغم من توافر العبني
موهوبني له ،وعلى الرغم من التسهيالت العظيمة التي متتع بها».
مارغريت تاتشر  -جتريد النقابات العمالية من سلطانها

إن عالم مارغريت تاتش� � ��ر واضح املعالم .فهو ال يعرف غير األمرين:
األس� � ��ود واألبيض ،واخلير والش� � ��ر ،واالش� � ��تراكية  -التي تريد القضاء
عليها من اجلذور  -ومجتمع مكون من رأسماليني ال غير ،عقدت العزم
على خلقه.
وعال� � ��م اخلير ،الذي يتراءى لناظري تاتش� � ��ر هو عال� � ��م فريدرش فون
هايك .فهذا االقتصادي النمس� � ��اوي كان أهم املفكرين الذين استرش� � ��دت
«املرأة احلديدية» بآرائهم .وكان هايك قد قدم دراسة يشرح فيها الطريقة
التي يتعني على احملافظني انتهاجها ليغيروا أوضاع بالدهم من األس� � ��اس.
وكان قد شجع تاتشر ،من خالل رسائل وجهها إليها بنحو شخصي ورسائل
أخ� � ��رى وجهها إليها من خ� �ل��ال صفحات اجلريدة اللندني� � ��ة  ،Timesعلى
ض� � ��رورة إصالح حال الدولة بنحو جذري وعلى إلغاء الدعم املالي وتقليص
مدفوعات الرعاية االجتماعية وخفض معدالت الفائدة والعمل على وصول
مع� � ��دل التضخم إلى الصفر .ويش� � ��ير هايك ،الذي كان قد بلغ الثمانني من
العمر وقتذاك ،على تاتشر بأال تذعن ملشورة الـ «( »wetsاجلبناء) .فاملطلوب
منها هو «إقصاء هؤالء ،االشتراكيني زعما ،من حكومتها» .ولم يحتل هايك
مكانا في قلب تاتش� � ��ر وحسب ،بل ،أيضا ،في حقيبة اليد التي تستخدمها
تاتشر في احلياة اليومية .فحينما اعترض واحد من هؤالء «اجلبناء» على
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برام� � ��ج اإلص� �ل��اح املتطرفة في أحد املؤمترات احلزبية ،أخرجت تاتش� � ��ر،
من حقيبتها هذه ،مؤلف هايك «دس� � ��تور احلري� � ��ة» (Die Verfassung der
) Freiheitوراحت تنادي« :إن هذا هو ما نؤمن به».
والش� � ��ر ،كل الش� � ��ر ،يتأتى ف� � ��ي عالــــم تاتش � � �ــــر مــــن آرثر س� � ��كارغيل
) ،(Arthur Scargillهذا الرجل الذي كان رئيس نقابة العاملني في املناجم
) .(National Union Mineworkers, NUMوكان س� � ��كارغيل ش� � ��يوعيا
وقائدا عماليا يقود أكثر النقابات العمالية س� � ��طوة ف� � ��ي بريطانيا .وكانت
نقاب� � ��ة عمال املناجم ) (NUMقد جنحت في العام  1974في إكراه إدوارد
هي� � ��ث ) - (Edward Heathآخ� � ��ر رئيس وزراء محافظ ف� � ��ي بريطانيا قبل
تاتش� � ��ر  -على االس� � ��تقالة من منصبه .وكان عمال املناجم قد أضربوا عن
العمل مدة  25أس� � ��بوعا ،وأكرهوا هيث على إجراء انتخابات عامة جديدة
كان قد خس� � ��رها في نهاية املطاف .وبعد جناحها في انتزاع الس� � ��لطة من
يد حزب العمال في العام  ،1979كانت تاتشر تتشفى لالنتقام وأخذ الثأر
م� � ��ن النقابة العمالية .فهي عقدت العزم على إذالل النقابات العمالية التي
كانت قد ش� � ��لت احلياة في البالد بإضراباتها غير القانونية .ورتبت تاتشر
األم� � ��ور الالزمة لهذا الهدف بنحو محكم وبعد بحث وتدقيق .وهكذا ،وبعد
بضعة أسابيع من تسلمها زمام احلكم في البالد ،شرعت حكومتها «قانون
العمل» ) (Employment Actالالزم لكس� � ��ر طوق سلطان القادة النقابيني.
وجرى بعد ذلك تشريع أربعة قوانني أخرى ،تريد احلكومة من خاللها أوال
منع الناش� � ��طني النقابيني من تشجيع العمال على ممارسة اإلضرابات غير
القانوني� � ��ة ،أي متنعهم من املناداة باإلضراب من غير أن تقوم باس� � ��تطالع
رأي العم� � ��ال ،وثانيا حظر قيام العمال باإلضراب ع� � ��ن العمل تلبية لطلب
نقاب� � ��ة معينة بض� � ��رورة مؤازرة اإلضراب الذي تنظم� � ��ه نقابة أخرى ،وثالثا
منع إكراه املش� � ��روعات على تشغيل العمال املنضوين حتت راية التنظيمات
النقابية فقط.
إن ه� � ��ذه القوانني جزء من الثورة احملافظة ،التي فرضتها تاتش� � ��ر على
البالد .إنها جانب واحد من جوانب جتربة رأس� � ��مالية لم يس� � ��بق ألي دولة
صناعية أن شهدت مثيال لها من قبل .ومهما كانت احلال ،فإن األمر الذي
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ال ش� � ��ك فيه هو أن بريطاني� � ��ا كانت «رجل أوروبا املري� � ��ض» حينما وصلت
تاتش� � ��ر إلى مقر احلكم في الـ  .Downing Srteet 10فالصناعة كانت في
تدهور متواصل والفقر يزداد اتس� � ��اعا واألسعار في ارتفاع مستمر .وكانت
البالد قد مرت بـ «ش� � ��تاء الس� � ��خط» ) ،(Winter of discontentففي هذا
الشتاء عانى كثير من البريطانيني من البرد واجلوع .وكان العمال املضربون
عن العمل قد أوصلوا البالد إلى حافة الهاوية ،وتركوا املدن تغرق في بحر
القمامة .من ناحية أخرى جرى تطبيق نظام التموين على استهالك الطاقة
الكهربائية ،وتوقف� � ��ت عن التحرك حافالت النقل العام والقطارات العاملة
حتت األرض ولم تعد املستشفيات يتوافر لها الطعام الضروري لسد حاجة
املصابني بالسرطان.
وكانت تاتش� � ��ر واثقة من أن ه� � ��ذا كله قد عكس النتائ� � ��ج املترتبة على
سياس� � ��ة اقتصادية زائفة ،سياس� � ��ة اقتصادية تراهن في املقام األول على
قوة الدولة وليس على قوة السوق .و َم ْن يتوخى احلقيقة ،ال مندوحة له عن
االعتراف بأن األمر قد كان على هذا النحو فعال :فالبريطانيون متس� � ��كوا،
على مدى ثالثة عقود من الزمن ،بنظام بال من أنظمة الرعاية االجتماعية
وأمموا مصانع مختلفة ووجه� � ��وا االقتصاد من خالل الدعم املالي .وكانت
مارغريت تاتشر قد وصفت احلالة وصفا دقيقا ،حني قالت في مذكراتها:
«إن محاول� � ��ة عالج املرض البريطاني من خالل الوصفة االش� � ��تراكية على
شبه كبير مبحاولة عالج الش� � ��خص املصاب بسرطان الدم من خالل ترك
دمه ينزف».
وعلى خلفية هذه الوقائع واحلقائق ،أخضعت رئيسة الوزراء اململكة إلى
العالج بالصدمة .ففي خالل فترة وجيزة من الزمن باعت تاتش� � ��ر عشرات
املش� � ��روعات احلكومية :مصانع الغاز وشركة اخلطوط اجلوية البريطانية
ومصان� � ��ع بريتش اليلند ) (British Leylandإلنتاج الس� � ��يارات ومؤسس� � ��ة
الس� � ��كك احلديد  British Railوالشركة الوطنية للبترول British Nation
 .Oil Corporationكما خصخصت ماليني الش� � ��قق الس� � ��كنية ورفضت أن
متنح الش� � ��ركات واملش� � ��اريع دعما ماليا .من ناحية أخرى ،خفضت تاتشر
املع� � ��دالت الضريبية املفروض� � ��ة على أصحاب الدخ� � ��ول العالية وضاعفت
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معدل الضريبة املفروضة على املبيعات ،على الرغم من علمها أن مضاعفة
مع� � ��دل هذه الضريبة س� � ��هم يصيب أصحاب الدخ� � ��ول املتواضعة بالدرجة
األول� � ��ى .كما أجب� � ��رت املصرف املركزي على زيادة مع� � ��دل الفائدة إلى 17
ف� � ��ي املائ� � ��ة ،وذلك للحد من ارتفاع األس� � ��عار .ولقد دخلت هذه السياس� � ��ة
االقتصادية الصارمة ،هذه السياس� � ��ة التي ال تعرف احلل الوسط ،التاريخ
باسم «التاتشرية» ).(Thatcherismus
وأخيرا ،وفي الس� � ��ادس من مارس من العام  ،1984أقدمت تاتشر على
شن هجومها الكاسح على سكارغيل وعمال املناجم .ففي هذا اليوم أعلنت
السلطات احلكومية املش� � ��رفة على إدارة مناجم الفحم عزمها على إغالق
 20منجم� � ��ا من املناج� � ��م احلكومية البالغ عدده� � ��ا  176منجما .وكان هذا
القرار يهدد بضياع  20ألف فرصة عمل .وكان قد بان للعيان أن خمس� �ي��ن
من املناجم األخرى مهددة باإلغالق أيضا في األمد املتوس� � ��ط .وس� � ��رعان
ما دعا س� � ��كارغيل عمال املناجم إلى اإلضراب عن العمل .فهو عقد العزم
على حتدي قوانني العمل اجلديدة ،أي التي شرعتها حكومة تاتشر .وهكذا
اندلع نزاع لم تشهد بريطانيا مثيال له طوال التاريخ .فقد وضع املضربون
عن العمل املتاريس واس� � ��تخدموا العنف إلعاقة العمال غير املشاركني في
اإلض� � ��راب عن الدخ� � ��ول إلى املناجم ،وراحوا يرم� � ��ون من يعترض طريقهم
بالقناني الزجاجية واحلجارة ويحولون أعمدة الش� � ��بكة التلفونية س� �ل��احا
يستخدمونه في مصادماتهم مع أجهزة الشرطة.
لكن تاتش� � ��ر كانت قد عقدت العزم على وقف «س� � ��لطان الرعاع»؛ فهي
تطلق على س� � ��كارغيل لقب «الرئيس املاركس� � ��ي» ،وت� � ��رى أن املضربني عن
العمل ليسوا إال «العدو الداخلي» .واتهم العديد من السياسيني احملافظني
قادة النقابات العمالية بأنهم يري� � ��دون حتويل بريطانيا «إلى دولة وضيعة،
بائسة ،على غرار دول املعسكر الشرقي» .وكانت احلكومة قد أعدت العدة
من قبل ،فخزنت احتياطيا كبيرا من الفحم لكس� � ��ر طوق اإلضراب املتوقع
اندالع� � ��ه بعد إعالن تصفي� � ��ة بعض املناجم ومضت قدما في س� � ��د حاجة
البالد إل� � ��ى الطاقة ،جزئيا على أدنى تقدير ،من خ� �ل��ال البترول والطاقة
النووية .بيد أن القائد العمالي لم يكن أقل عنادا من تاتشر .فهو ال يوافق
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حت� � ��ى على إغالق منج� � ��م واحد من مناجم البالد .وراح س� � ��كارغيل يصف
رئيسة الوزراء البريطانية بأنها «بلوتونيوم أشقر» (٭)  -يهدد السلم العاملي.
وكان هدفه هو «طرد املشعوذة تاتشر من الـ .»Downing Street
وبعد إضراب عن العمل دام  51أسبوعا ،خضع سكارغيل لألمر الواقع
وأعلن االستسالم .فرفاقه العمال صاروا يؤيدونه على مضض .من ناحية
أخ� � ��رى ،رج� � ��ع اآلالف من العاملني إلى مواقع عملهم ف� � ��ي املناجم املختلفة
مرهقني مفلس� �ي��ن ماديا .وألن املضربني عن العمل ما كانوا يحصلون على
أجرهم ،لذا خس� � ��ر كل واحد منهم  9000جنيه فــي املتوســــط .مــــن هنــا،
ال عجب أن تتراكم عليهم الديون وأن يبيعوا جزءا معتبرا مما ميلكون .وكان
موقف احلكومة يختلف كلية عن موقف التنظيم النقابي .فبمناس� � ��بة حلول
أعياد املي� �ل��اد ،صرفت احلكومة لكل عامل ال يش� � ��ارك باإلضراب مكافأة
بل� � ��غ مقدارها  1400جنيه .أضف إلى ه� � ��ذا أنها حررت هؤالء العمال من
دفع الضرائب على مدى األش� � ��هر الثالثة املقبلة .وبهذه التسهيالت كسرت
احلكومة إرادة املضربني عن العمل .وهكذا أعلن مندوبو نقابة عمال مناجم
الفحم ) ،(NUMفي س� � ��ياق مفاوضات أجروها مع احلكومة عن موافقتهم
على إنهاء اإلضراب بال شرط.
وكان� � ��ت حصيلة هذا الصراع ه� � ��ي :اعتقال  9000عام� � ��ل من العمال
املضربني ع� � ��ن العمل ،وإصابة  1400عامل وش� � ��رطي بجروح كان بعضها
في منتهى اخلطورة .كما قضى نحبهم خمس� � ��ة من املواطنني كان من بينهم
عامالن من عمال مناجم الفحم ماتوا منتحرين بفعل ش� � ��عورهم باإلحباط.
أضف إلى هذا أن اإلضراب كان قد كلف البالد خسائر مادية بلغت قيمتها
 3مليارات جنيه ،أي كلفت البالد خسائر مادية بلغت ثالثة أضعاف اخلسائر
التي تكبدتها البالد في حرب جزر الفولكالند التي كانت تاتشر قد شنتها
قب� � ��ل عامني م� � ��ن ذلك التاريخ عل� � ��ى األرجنتني .وعلقت تاتش� � ��ر على هذه
اخلس� � ��ائر فقالت« :إن كل جنيه ،خسرناه في هذا اإلضراب ،كان استثمارا
خلير الش� � ��عب» .وكانت رئيس� � ��ة الوزراء قد رأت أنها حققت الهدف الذي
كانت تتطلع إلى حتقيقه :فهي كس� � ��رت شوكة النقابات العمالية البريطانية

(٭) البلوتونيوم عنصر فلزي إش� � ��عاعي النشاط ش� � ��بيه ،كيميائيا ،باليورانيوم ويستخدم في صنع
القنابل الذرية .املترجم.
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الت� � ��ي كان عددها يزيد على  500نقابة .على صعيد آخر ،خس� � ��رت نقابة
عمال مناجم الفحم ) (NUMأكثر من ثالثة أرباع أعضائها .ففي حني بلغ
عدد هؤالء األعضاء ،فيما مضى من الزمن 230 ،ألف عامل ،انخفض هذا
العدد في نهاية حكم تاتشر إلى  38ألف عامل .وخسرت النقابات األخرى
جمهورا كبيرا من األعضاء .وهكذا انخفض عدد أيام اإلضرابات العمالية
إلى ُعشر ما كان سائدا من قبل في القطاعات االقتصادية الرئيسية.
وكان الفش� � ��ل العظيم ،الذي أُصيب به عمال مناج� � ��م الفحم ،قد أفرز
نتائج جتاوز تأثيرها حدود بريطانيا .فهو س� � ��رع بتقويض سلطان النقابات
العمالية عامليا أيضا .فتاتشر أبانت للحكومات والشركات في بلدان العالم
األخرى أن باإلمكان ،فعال ،ردع سلطان النقابات  -أي أن باإلمكان حترير
االقتصاد من نزوات قادة عماليني متطرفني .غير أن تاتش� � ��ر أس� � ��رفت في
تخطي احلدود :فأسلوبها املتطرف كسر ظهر النقابات العمالية .أضف إلى
ه� � ��ذا أنها أذلت ممثلي العمال .فه� � ��ي صرحت لهم بأن وجودهم يضر أكثر
مما ينفع ،وأنهم لن يحققوا شيئا حتى إن اتصفت اعتراضاتهم بالشرعية.
لقد أبانت تاتش� � ��ر للنقابات العمالية أن النصر س� � ��يكون لرأس املال في كل
صراع يحتدم بينه وبني العمل.
وعلى الرغم مما أجرت من عمليات إصالح ،لم تفلح تاتشر في إنعاش
االقتص� � ��اد البريطان� � ��ي من كبوته .حقا جنحت تاتش� � ��ر ف� � ��ي خفض العجز
في املوازن� � ��ة احلكومية؛ ومتكنت من احلد من التضخ� � ��م الذي كان معدله
قد بلغ ،في مطلع تس� � ��لمها حكم البالد 18 ،في املائة ،فبفضل سياس� � ��تها
انخفض معدل التضخ� � ��م إلى أقل من  4في املائة في العام  ،1986وحقق
االقتص� � ��اد في منتصف الثمانينيات معدل منو بلغ نحو  4في املائة .بيد أن
البالد عادت إلى كبوتها في نهاية ذلك العقد من الزمن ،وارتفعت األسعار
مبع� � ��دالت تتراوح بني  8و 9في املائة ف� � ��ي كل عام ،كما تدهورت الصناعة
الت� � ��ي كانت  -فيما مضى من الزمن  -املفخرة التي يعتز بها البريطانيون؛
فالعديد من مصانع الصلب واحلديد أغلقت أبوابها ،والترس� � ��انة البحرية
ص� � ��ارت ال تكاد حتصل على عقود جديدة ،والصناعة املعدنية أخذت تعلن
اإلفالس وصناعة الدراجات البخارية والسيارات ،التي كانت تنتج سيارات
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تهفو إليها القلوب  -أعني منتجات من قبيل جاغوار ) (Jaguarورولز رويس
) (Rolls-Royceوتريومف ) (Triumphونورتون ) - (Nortonقد أصبحت
معروضة للبي� � ��ع .وتدهورت في املدن ،في هذه احلقب� � ��ة من الزمن ،أحياء
س� � ��كنية ال تعد وال حتصى .ففي هذه األحياء أخذت البطالة ،ومعها الفقر
في كثير من األحيان ،تنتش� � ��ر بنحو متواصل .وكان منتقدو تاتشر يتهمونها
بأنها تس� � ��ببت في متزيق وحدة املجتمع ،أي أنهم كان� � ��وا يتهمونها بأمر ما
كان� � ��ت تاتش� � ��ر تفهم مغزاه .فهي ردت على هذا االته� � ��ام بأن ما هو موجود
ليس سوى «أفراد ،أفراد من نساء ورجال ،وعائالت».
وظلت «السيدة احلديدية» صلبة في خطابها وعنيدة في انتهاج مسلكها.
فتاتش� � ��ر كانت تعلم علم اليقني أنها ليس� � ��ت وحيدة في الساحة .فانقالبها
احملاف� � ��ظ كان جزءا من ثورة انطلقت ش� � ��رارتها ،بنحو متزامن تقريبا ،في
الواليات املتحدة األمريكية .فبعد س� � ��نتني من تسلم تاتشر مقاليد احلكم،
تس� � ��لم مقاليد احلكم في واش� � ��نطن رجل ال يقل عنه� � ��ا إصرارا على تنفيذ
حزمة كبيرة من اإلصالحات :رونالد ريغان.
رونالد ريغان  -قائد الثورة الضريبية

لقد دار األمر في الوهلة األولى حول منحنى بس� � ��يط يش� � ��به ش� � ��كله شكل
واحد من الت� �ل��ال التي يعرفها كل واحد من� � ��ا .وكان االقتصادي األمريكي
آرثر الفر ) (Arthur Laferقد رس� � ��م ،في نهاية السبعينيات ،هذا املنحنى
في أحد مطاعم واشنطن على منديل من الورق في بادئ األمر .وأراد الفر
من رس� � ��مه هذا املنحنى ،إرشاد صديقني ،كانا بصحبته ،إلى سبب حصول
الدول� � ��ة على أم� � ��وال أكثر  -وليس أقل  -حينما تخف� � ��ض الضرائب .ويبدأ
منحنى الفر من اليس� � ��ار انطالقا من ضريبة يبلغ معدلها الصفر :أي حني
ال تفرض الدولة أي ضريبة على املواطنني .ومن هذه النقطة يبدأ املنحنى
[منحنى حصيلة الدولة من اإليرادات الضريبية .املترجم] باالرتفاع ارتفاعا
قوي� � ��ا ،ويأخذ ،من ثم ،باالرتفاع بنحو متباطئ إلى أن يبلغ القمة :إن معدل
الضريب� � ��ة املتحقق عند القمة يحقق للدولة أكبر كمية ممكنة من اإليرادات
الضريبي� � ��ة .ويرى الفر أن أغلبي� � ��ة دول العالم تنطبق عليها النقاط الواقعة
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إل� � ��ى اليمني من املنحن� � ��ى  -أي إن الدول تفرض عل� � ��ى مواطنيها معدالت
ضريبية مس� � ��رفة في االرتفاع .ففي هذا اجلانب ينحدر املنحنى ببطء أوال
وبنحو س� � ��ريع من ث� � ��م .ومغزى هذا كله هو :أن النش� � ��اط االقتصادي يكون
أكثر ركودا وحاصالت الدولة من الضرائب تكون أدنى ،كلما كانت املعدالت
الضريبي� � ��ة أعلى .وعند معدل ضريب� � ��ي يصل إلى مائة في املائة ال حتصل
الدولة على أي إيرادات ضريبية.
ول� � ��م يأخذ االقتصادي� � ��ون اآلخرون منحنى االقتصادي الش� � ��اب مأخذ
اجل� � ��د في الوهلة األول� � ��ى .فهم كانوا يس� � ��تهزئون بنظريت� � ��ه .بيد أن أحد
املعلق� �ي��ن في الـ  Wall Street Journalكان يؤمن بصدق نظرية الفر .فهذا
املعل� � ��ق الصحافي كان ،أيض� � ��ا ،متأكدا من أن خفض املع� � ��دالت الضريبية
هو العالج الناجع إلنعاش النش� � ��اطات االقتصادي� � ��ة وإصالح حال املوازنة
احلكومية .وهكذا ،نظم هذا املعلق الصحافي لقاء ش� � ��ارك فيه مستش� � ��ارو
رونالد ريغان ،الرجل الذي كان يتقلد منصب حاكم والية كاليفورنيا ويتطلع
إل� � ��ى الوصول إلى البيت األبيض رئيس� � ��ا للواليات املتحدة األمريكية .وبعد
فترة قصيرة من الزمن زار رونالد ريغان االقتصادي الشاب الفر في منزله
الواقع في سان ديغو ) .(San Diegoوكان عضو احلزب اجلمهوري رونالد
ريغ� � ��ان يتطل� � ��ع للعثور على موضوع يبرز من خالله ف� � ��ي حملته االنتخابية.
ولتوضيح األمر يرس� � ��م الفر منحناه ثاني� � ��ة .وفهم ريغان ،في احلال ،مغزى
املبدأ ،وكانت بس� � ��اطة املنحنى ،الذي سيكون ،الحقا ،مادة من مواد الكتب
املدرسية املتخصصة بالعلوم االقتصادية ،قد سحرت لبه فعال.
وهكذا ،ارتقى الفر ،االقتصادي الذي ما كان قد وصل بع ُد إلى األربعني
من العمر ،ليصبح أهم املستش� � ��ارين االقتصاديني الذين يعملون مع مرشح
احل� � ��زب اجلمهوري ملنصب الرئيس األمريك� � ��ي .إن هذا االقتصادي ،الذي
كان مي� � ��ارس التدريس في جامع� � ��ة كاليفورنيا اجلنوبي� � ��ة (University of
) ،Southern Californiaغدا ،هو ومنظرو مدرسة شيكاغو ،الينبوع الذي
فاضت منه أيديولوجية ثورة ستسمى الحقا باسم الرئيس األربعني للواليات
املتح� � ��دة األمريكية :ثورة ريغان .وينتمي الفر إلى جناح متطرف من أجنحة
الليبرالية احملدثة ،أعني جناحا يدعو إلى ما يسمى بسياسة جانب العرض
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) .(Supply-Side-Economyويؤمن دعاة سياس� � ��ة جانب العرض باملنطق
الساذج القائل بأن املشروعات تنتج أكثر ،كلما كانت الدولة أقل تدخال في
شؤون السوق .وتأسيسا على هذا املنطق ،وخالفا ملنطق النظرية الكينزية،
يرى هؤالء املنظرون أن الواجب يقتضي من السياس� � ��ة االقتصادية أن تعير
اهتمامها إلى جانب العرض فقط وليس إلى جانب الطلب .وهكذا ،وإميانا
منه بصدق هذه النظرية ،تعهد ريغان بأنه س� � ��يعمل كل ما مبس� � ��تطاعه من
أجل احلد من تدخل الدولة في شؤون األسواق .وآمن األمريكيون بصواب
الش� � ��عار الذي رفعه حاكم كاليفورنيا ذو املواهب الس� � ��احرة .وووصل ريغان
إلى البيت األبيض في يناير من العام  ،1981أي بعد مرور أقل من عامني
على فوز تاتشر باالنتخابات .وكما هي احلال في بريطانيا ،كان الليبراليون
احملدث� � ��ون قد وصلوا ،أيضا ،إلى مقاليد احلكم في أكبر أمة اقتصادية في
العالم قاطبة.
حقا إن ريغان كان أكثر من تاتش� � ��ر استعدادا للتنازل عن بعض وجهات
نظره .غير أن هذه احلقيقة ال يجوز أن حتجب عن أنظارنا حقيقة أن ريغان
وتاتشر نادرا ما كان بينهما اختالف من حيث الروح احملافظة التي سادت
خطابها السياس� � ��ي .فقد عقد االثنان ،الرئيس األمريكي ورئيس� � ��ة الوزراء
البريطانية ،العزم على قطع دابر سياسة إعادة توزيع الدخول والثروة التي
انتهجها الس� � ��ابقون عليهم في احلكم .فهما يراهنان على السوق ،اعتقادا
منهم� � ��ا بأن الس� � ��وق أكثر من الدولة ق� � ��درة على حتقيق التوزيع املنش� � ��ود.
وكان ريغان ق� � ��د عرض على الكونغرس ،بعد مضي أربعة أس� � ��ابيع ،فقط،
على تس� � ��لمه مقاليد احلك� � ��م ،حزمة إصالحات ،أعني البرنامج املس� � ��مى:

America's New Beginning: A Program for Economic Recovery

(االنطالقة األمريكية اجلديدة  -برنام� � ��ج لعودة االزدهار إلى االقتصاد).
وكان ريغان يتطلع إلى حتقيق كل األمور في وقت واحد  -أي إنه كان يريد
حتقي� � ��ق ما ال قدرة ل� � ��ه على حتقيقه في وقت واحد ،فهو يريد ،وعلى مدى
ثالث مراحل ،خفض العبء الضريبي بنس� � ��بة تبلغ  25في املائة؛ كما يريد
خفض العجز في املوازنة احلكومية وتوقف الدولة عن االقتراض .كما يريد
حتري� � ��ر االقتصاد من كل القيود واحلد من تدخ� � ��ل األجهزة البيروقراطية

72
11/13/11 9:17 AM

3 (48-96).indd 72

الطريق إلى اقتصاد السوق احملررة من القيود

ووضع حد الرتفاع األس� � ��عار ،فتآكل القوة الش� � ��رائية للنقود يش� � ��كل إحدى
املعضالت الرئيس� � ��ية التي تواجه الواليات املتحدة األمريكية ،فهذا التآكل
كان قد شل االقتصاد في السبعينيات.
وجنح الرئيس اجلديد بس� � ��رعة فائقة في كسب موافقة الكونغرس على
برنامجه إلص� �ل��اح النظام الضريبي .كما جنح في إلغاء العديد من القوانني
التي كانت تنطوي على قيود حتد من حرية االقتصاد وفي خلخلة التعليمات
احلكومية اخلاصة بش� � ��بكات الهواتف وش� � ��بكات اإلذاعات املرئية التي تنقل
برامجها عبر الكيبالت وبش� � ��ركات احلافالت التي يس� � ��تخدمها األفراد في
تنقله� � ��م وباملالحة البحرية .على صعيد آخر ،رفع املصرف املركزي معدالت
الفائ� � ��دة رغبة منه في دعم سياس� � ��ة ريغان الرامية إل� � ��ى وقف التضخم في
البالد .ولكن ،م� � ��ا الثمن الذي ينبغي دفعه لقاء هذه اإلصالحات؟ لقد تعني
عل� � ��ى األمريكيني ،في مطلع الثمانيني� � ��ات ،أن يدفعوا على ما في ذمتهم من
قروض فوائد كانت معدالتها قد جتاوزت كل املعدالت التي سادت في البالد
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية .فاملواطن الراغب في بناء دار سكن بقرض
يتعني عليه تسديده خالل ثالثني عاما ،كان مجبرا على أن يدفع للمصرف،
الذي أقرضه املبلغ ،فوائد يصل معدلها إلى نحو  19في املائة .وألن معدالت
الفائدة املرتفعة قد ش� � ��لت النشاط االس� � ��تثماري وصدت املواطنني عن أخذ
الق� � ��روض لتموي� � ��ل حاجاتهم املختلفة ،لذا خيم الرك� � ��ود على االقتصاد .ولم
يس� � ��بب هذا الركود أي ذعر لدى مستش� � ��اري ريغان ،فهم واثقون كل الوثوق
بصدق أفكار ميلتون فريدمان .فبالنسبة إلى هذا األستاذ العامل في جامعة
شيكاغو ،يشكل اس� � ��تقرار قيمة النقد الشرط الرئيس� � ��ي لتمكني االقتصاد
م� � ��ن النمو .وعلى خلفية وجه� � ��ة النظر هذه ،أهناك مبرر يدعو إلى االهتمام
بضياع بضع مئات اآلالف من فرص العمل؟ كال ،ليس هناك مبرر يدعو إلى
الفزع من ارتفاع معدل البطالة ،وفق العقيدة التي يتبناها مستش� � ��ارو ريغان،
فبعد عام أو عامني ستغدو هذه البطالة من مخلفات التاريخ.
غي� � ��ر أن الفكرة ،الت� � ��ي زعمت أن خفض املع� � ��دالت الضريبية يحقق
للموازنة احلكومية إيرادات ضريبية تقدر مبليارات الدوالرات ،هي التي
غدت من مخلفات التاريخ .فالتطور الذي س� � ��اد على أرض الواقع ،أبان،
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بجالء ،أن إيرادات الدولة من الضرائب قد انخفضت باطراد ،وأن العجز
ف� � ��ي املوازنة احلكومية قد ارتفع بنحو متواص� � ��ل .فاملراحل الثالث التي
اس� � ��تغرقتها إصالحات النظام الضريبي كلفت وزارة اخلزانة  700مليار
دوالر أمريكي .على صعيد آخر ،ارتفع اإلنفاق احلكومي بنحو متس� � ��ارع.
فريغان ما كان يري� � ��د محاربة البيروقراطية األمريكية فقط ،بل والدولة
الس� � ��وفييتية أيضا .ولهذا السبب ،راح ريغان يزيد اإلنفاق احلكومي على
التس� � ��ليح إلى ضعف املس� � ��توى الذي كان عليه هذا اإلنف� � ��اق قبل ثمانية
أعوام ،فقد دأب على ش� � ��راء حامالت الطائ� � ��رات والدبابات والطائرات
املقاتل� � ��ة .وأعلن ريغان في مارس من الع� � ��ام  1983أن الواليات املتحدة
األمريكية قد عقدت العزم على إنش� � ��اء نظام دفاعي قادر على التصدي
للصواريخ الروس� � ��ية .وكان هذا النظام الدفاعي قد دخل التاريخ باس� � ��م
«حرب النجوم» ،ونشر ظالله على املوازنة احلكومية بصفته بندا ال قدرة
لإلي� � ��رادات الضريبية على متويله .وتعني على ريغان ،في وقت مبكر ،أي
في الس� � ��نة الثالثة من حكمه ،أن يستدين ما يزيد على  200مليار دوالر
أمريك� � ��ي ،أي نحو أربعة أضعاف املبلغ ال� � ��ذي دأبت على اقتراضه إدارة
جيمي كارتر ،الرئيس السابق عليه .وجتدر اإلشارة إلى أن اقتراض 200
ملي� � ��ار دوالر كان يعادل أكثر من  6في املائ� � ��ة من إجمالي الناجت القومي
األمريك� � ��ي ،أي إنه كان قد بلغ معدال يُعتبر ،وف� � ��ق القواعد املتفق عليها
في االحتاد األوروبي ،مخالفة تس� � ��تلزم فرض غرامة مالية جسيمة على
الدولة املخالفة.
إن السياسة املس� � ��رفة ،التي انتهجها ريغان ،تركته يتخبط في كثير من
األم� � ��ور .فهو يتعهد بإجن� � ��از أمور ما كان قادرا عل� � ��ى متويلها قط .وهكذا
ارتفعت مديونية احلكومة األمريكية إلى مقدار ما كان له مثيل منذ احلرب
العاملي� � ��ة الثانية .وبفعل هذه الضائقة املالية ،بفعل هذه السياس� � ��ة القائمة
عل� � ��ى التمويل بالعجز ،كانت أمريكا ق� � ��د بدأت اقتراض رؤوس األموال من
كل العالم .فمن ناحية ينفق ريغان األموال على سياس� � ��ته الدفاعية بسخاء
مسرف ،ومن ناحية أخرى ،يأبى اتخاذ أي تدبير يزيد من إيرادات الدولة.
وهكذا خيب ريغان آمال منظري سياس� � ��ة جانب الع� � ��رض الذين كانوا قد
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أشاروا عليه بضرورة انتهاج سياسة صارمة لضبط اإلنفاق .وكان الفر قد
انتقد ثورة ريغان مشيرا إلى أن هذه الثورة «قد وقفت في منتصف الطريق
حيرى ال تدري ما هي فاعلة».
وشارك في حكومة ريغان منظر آخر من منظري سياسة جانب العرض،
أعني دافيد ستوكمان ) .(David Stockmanوكان ريغان قد نصب ستوكمان،
الذي كان وقتذاك في الرابعة والثالثني من العمر ،رئيس� � ��ا لـ «مكتب اإلدارة
واملوازنة» )((Office of Management and Budget, OMB٭) .وستوكمان
واح� � ��د من املؤيدين املتحمس� �ي��ن ألفكار فريدرش فون هاي� � ��ك ،إنه ليبرالي
محدث حت� � ��ى العظم ،إنه طموح ،ومتطرف ال يعرف احلل الوس� � ��ط .وكان
ق� � ��د علق على الث� � ��ورة الريغانية فيما بعد ،فكتب في أح� � ��د مؤلفاته قائال:
«وبق� � ��در فهمي لثورة ريغان ،فإنها حتتم هجمة شرس� � ��ة على دولة الرعاية
االجتماعية األمريكية .فبهذا النحو فقط ،سيكون باإلمكان متويل اخلفض
الكبي� � ��ر للضرائ� � ��ب .ومعنى ه� � ��ذا هو أن الث� � ��ورة احلقيقية في السياس� � ��ة
االقتصادي� � ��ة ال مندوح� � ��ة لها عن مصارعة جي� � ��وش املنتفعني من أعطيات
واشنطن -أعني احلاصلني على مدفوعات الرعاية االجتماعية واحملاربني
القدماء واملزارعني واملعلمني واملوظفني والعاملني في قطاع البناء وغيرهم
كثيرين» .من هنا ،فإنه ،وبصفته رئيسا ملكتب اإلدارة واملوازنة ،يحبذ انتهاج
سياس� � ��ة صارمة ال تعرف املهادن� � ��ة ،فهو يتحدث عن وجه� � ��ة نظره قائال:
«وكانت خطتي تراهن على تسديد الضربة السريعة ،املوجعة ،بغية حتقيق
التعافي طويل املدى» .وبعد مرور أربع س� � ��نوات ونصف السنة على تنصيبه
رئيس� � ��ا ملكتب اإلدارة واملوازنة ،قدم س� � ��توكمان اس� � ��تقالته من منصبه هذا
مفعما مبشاعر اإلحباط.

(٭) هذا املكتب أ ُنشئ في العام  .1921وكان اسمه ،من قبل أن يعمد الرئيس نيكسون إلى تغييره في
العام « 1970مكتب املوازنة» ( .)Bureau of Budgetوتكمن وظيفة هذا املكتب ،في املقام األول،
في صوغ املقترحات التي يعرضها الرئيس على الكونغرس بش� � ��أن املوازنة احلكومية .ولسنا بحاجة
إلى أن نسهب كثيرا في التأكيد على أن وظيفة هذا املكتب ال تقتصر على تنسيق ما تقدمه الوزارات
املختلفة من تصورات بش� � ��أن املوازنات اخلاصة بها ،بل هي تتضمن أيضا  -خاصة بقدر تعلق األمر
بتقليص اإلنفاق  -احلق في املشاركة بصوغ االقتراحات املقدمة بخصوص قوانني املوازنة املختلفة.
ويحظى «مكتب اإلدارة واملوازنة» بأهمية كبيرة بالنس� � ��بة إل� � ��ى الرئيس ،وذلك ألنه هو املصدر الذي
يزوده باملعلومات اخلاصة بقوانني املوازنة املقترحة من قبل الوزارات املختلفة .املترجم.
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ومع أن ريغان قد أس� � ��هب في احلديث عن «الدولة الرش� � ��يقة» ،لم
يحق� � ��ق ه� � ��ذه الدولة قط .وبدال م� � ��ن هذا خفض ريغ� � ��ان ،عقب إعادة
انتخابه في العام  ،1984الضرائب مرة أخرى .وواصل خفض املعدالت
الضريبي� � ��ة املفروضة على أصح� � ��اب الدخول العالي� � ��ة تلبية لتطلعات
أولئ� � ��ك األمريكيني الذي� � ��ن انتخبوه :ففي مطل� � ��ع الثمانينيات كان على
األغنياء أن يدفعوا للدولة ضرائب تصل نس� � ��بتها إلى  70في املائة من
الدخ� � ��ول التي يحصلون عليه� � ��ا ،وبعد أول إصالح ضريبي ينفذه ريغان
كانت هذه النس� � ��بة قد انخفضت إلى  50في املائة ،وإلى  28في املائة
في نهاية املطاف .وألغى ريغان ،في الوقت ذاته ،مختلف التس� � ��هيالت،
وأغل� � ��ق العديد م� � ��ن منافذ التهرب الضريبي .وجتدر اإلش� � ��ارة إلى أن
الدميوقراطي� �ي��ن ،الذي� � ��ن كانوا يهيمنون عل� � ��ى الكونغرس وقتذاك ،قد
فرض� � ��وا على املش� � ��روعات أن تدفع ضرائب بقيم� � ��ة  120مليار دوالر
خالل الس� � ��نوات اخلمس املقبلة.
إن اإلصالح� � ��ات الضريبي� � ��ة ،املنف� � ��ذة م� � ��ن قِ بل ريغ� � ��ان ،نالت إعجاب
احملافظ� �ي��ن في كافة أرجاء املعمورة .فاحلكومات ،س� � ��واء في أملانيا أو في
الهند أو في فرنس� � ��ا ،حذت ح� � ��ذو ريغان ،فعكفت ،في الس� � ��نوات التالية،
على خفض معدالت الضريبة .ففي نهاية الثمانينيات ومطلع التس� � ��عينيات
خفض� � ��ت حكومة هلموت ك� � ��ول ) (Helmut Kohlالضرائب املفروضة على
املواطنني واملش� � ��روعات .وحتى يومنا الراهن ،اليزال كثير من السياس� � ��يني
يستشهدون ،بنحو مباشر أو غير مباشر ،بالفر .فحينما خفضت احلكومة
األملانية املش � � � َّكلة من احلزب االش� � ��تراكي الدميوقراط� � ��ي وحزب اخلضر
الضرائب في العام  ،2000كان وزير املالية االشتراكي هانس آيشل (Hans
) Eichelيزعم ،بكل إصرار ،أن «خفض الضرائب ميول نفسه بنفسه» .كما
أكد على وجهات النظر هذه باول كيرش� � ��هوف ) ،(Paul Kirschhofأس� � ��تاذ
القانون في جامعة هايدلبيرغ ،واملختص بالتش� � ��ريعات الضريبية على وجه
اخلصوص .ولم يسأل أي واحد من القوم عن املسار الدقيق ملنحى الفر .لم
يسأل أحد من القوم عن ماهية الوضع الذي يتحقق عنده املعدل الضريبي
األمثل ،املع� � ��دل الضريبي الذي يحقق للدولة أعل� � ��ى اإليرادات الضريبية:
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أتك� � ��ون قيمة هذا املعدل  45في املائة؟ أو  35في املائة؟ أو  25في املائة؟
فاالعتقاد بأن الضرائب املنخفضة حتقق النفع املنش� � ��ود دائما وأبدا روض
جميع القوم وكبح جماحهم.
وهك� � ��ذا ،فحينما غادر ريغان البي� � ��ت األبيض بعد إقامت� � ��ه فيه ثمانية
أعوام ،كان عدد العاطلني عن العمل قد انخفض بنحو ملموس؛ فقد جرى
اس� � ��تحداث  17مليون فرصة عمل جديدة؛ كما منا االقتصاد الوطني بنحو
 3ف� � ��ي املائة وانخفض معدل التضخم من  13.5إلى  4.1في املائة .غير أن
هذه النجاحات ال يجوز أن حتجب عن أنظارنا النتائج السلبية التي خلفتها
هذه السياس� � ��ة .فق� � ��د ازدادت حدة التباين االجتماع� � ��ي بنحو مثير للفزع:
فاألغني� � ��اء ازدادوا ثراء من جراء تخفي� � ��ض العبء الضرائبي عن كواهلهم.
أض� � ��ف إلى هذا أن الدولة كانت قد أش� � ��رفت على اإلف� �ل��اس .ففي نهاية
احلقب� � ��ة الثانية من حكم ريغان للبالد كان الدين العام قد ارتفع إلى ضعف
املقدار الذي كان عليه في العام  ،1981أي عند تسلم ريغان مقاليد احلكم
في الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية .فمديونية واش� � ��نطن كانت قد بلغت ،في
تلك احلقبة ،أكثر من  2تريليون دوالر أمريكي .فبقدر تعلق األمر بالتمويل
بالعجز ،بز ريغان الرؤس� � ��اء السابقني عليه كافة .وكان العالم اخلارجي هو
ال� � ��ذي مول اجلزء األعظم من املال املقترض .ومنذ احلرب العاملية األولى،
كانت هذه هي املرة األولى التي يستورد فيها األمريكيون رأس املال من أجل
دع� � ��م اقتصادهم الوطني .لقد حتولت الواليات املتحدة األمريكية في عهد
ريغان من دائن إلى مدين :فالعجز في املوازنة احلكومية وميزان احلس� � ��اب
اجلاري كان قد وصل ،حينذاك ،إلى أعلى مستوياته.
وكان س� � ��توكمان قد الحظ ف� � ��ي وقت مبكر ،في الع� � ��ام  1986على وجه
التعيني ،استحالة حتمل االقتصاد هذه املديونية في األمد الطويل« :ففي
يوم من األيام ،ال بد أن تتبدد ثقة املس� � ��تثمرين األجانب بنقدنا املتناقص
القيم� � ��ة وبرخائنا املمول من خ� �ل��ال القروض .إن ناقوس اخلطر يدق بال
رحم� � ��ة بنا» .ولفترة وجي� � ��زة من الزمن ،إبان حكم الرئي� � ��س بيل كلينتون،
امتن� � ��ع األمريكيون ،فعال ،عن مواصلة االس� � ��تدانة .لك� � ��ن الرئيس جورج
ب� � ��وش [االبن] س� � ��رعان ما عاد إل� � ��ى النهج الذي انتهج� � ��ه ريغان من قبل.
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وهكذا ،جتلى في العام  2007صدق حتذير س� � ��توكمان املفزع :ففي هذا
العام انفج� � ��رت الفقاعة التي قادت البالد إلى الركود االقتصادي وتركت
االقتصاد العاملي يترنح.
هلموت كول  -التصفية الكبرى

إنه يحذو حذو ريغان ،إنه يس� � ��ير على خطى تاتش� � ��ر  -أضف إلى هذا أنه
يحي� � ��ط علما بأحداث العصور الغابرة .فألن هلموت كول مؤرخ متخصص ،تراه
شغوفا باالستشهاد بوقائع التاريخ .وكان املستشار األملاني هلموت كول قد أعلن
في الثالث والعش� � ��رين من أبريل من العام  1998من فوق منصة البرملان :نعم،
إن ه� � ��ذا أمر ممكن التحقق بال أدنى ري� � ��ب .وكان كول يقصد هاهنا «قرارا هو
أح� � ��د أهم القرارات التي اتخذت طوال القرن كل� � ��ه» .فقد عزم املرء على إلغاء
املارك األملاني  -العملة التي كانت عنوانا على املعجزة االقتصادية التي حققتها
أملاني� � ��ا عقب االنهي� � ��ار العظيم الذي عصف بها إبان احل� � ��رب العاملية الثانية -
واالس� � ��تعاضة عنها بعملة جديدة كان وزير املالية قد أطلق عليها «اليورو» .وفي
ه� � ��ذا اليوم كان ك� � ��ول قد قضى في احلكم قرابة  16عاما .فهو تس� � ��لم مقاليد
احلك� � ��م ف� � ��ي أملانيا في العام  ،1982أي في وق� � ��ت كان فيه ريغان يتولى احلكم
في الواليات املتحدة األمريكية ومارغريت تاتش� � ��ر تترأس الوزارة في بريطانيا.
وس� � ��عى كول إلى أن يحذو حذوهما بكل تأكيد .من ناحية أخرى ،فإنه كان قاب
قوسني من إنشاء عملة جديدة ،من اتخاذ إجراء بعيد التداعيات .فقد قال كول
في بيان حكومي« :إن القرار الذي سنتخذه في هذا اليوم يحدد ،بنحو جوهري،
ما إذا كان بوسع األجيال القادمة في أملانيا وأوروبا أن تعيش بسالم دائم وتتمتع
بحرية أكيدة ،وتنعم باالستقرار االجتماعي والرفاهية االقتصادية أيضا» .وكانت
األغلبية العظمى من أعضاء مجلس البرملان تشارك كول في وجهة نظره هذه:
فقد صوت  575برملانيا ملصلحة العملة األوروبية املوحدة ،اليورو ،و 35ضد هذه
العملة وامتنع خمسة عن التصويت.
وبعد مضي ثالث س� � ��نوات ونصف الس� � ��نة ،في األول م� � ��ن يناير من العام
 ،2002أصب� � ��ح اليورو عملة يس� � ��تخدمها ،ألول مرة ف� � ��ي التاريخ 300 ،مليون
مواطن أوروبي في حياتهم اليومية  -وهكذا اختفى الفرنك الفرنس� � ��ي والليرة
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اإليطالية والش� � ��لن النمس� � ��اوي وامل� � ��ارك األملاني ،وما س� � ��وى ذلك من عمالت
كان� � ��ت دولها قد انضمت إلى االحتاد النقدي األوروبي .وكان اليورو عملة مثيرة
للجدل :فمجموعة من وس� � ��ائل اإلعالم والسياسيني كانت تلعن اليورو وتعتبره
«نقدا فيه ما في لغة اإلس� � ��برانتو (٭) ) (Esperantoمن خصائص» .وكان بعض
االقتصادي� �ي��ن قد رجع إلى احملكمة الدس� � ��تورية ليقدم ش� � ��كوى ضد اليورو.
وكانت الصحيفة الواس� � ��عة االنتش� � ��ار  Bild-Zeitungقد تباكت على «عملتنا
األملانية الرائع� � ��ة» .وحذرت صحيفة  Frankfurter Allgemeine Zeitungمن
العملة اجلديدة زاعمة أن االحتاد النقدي األوروبي «مش� � ��روع عظيم اخلطر».
وحتى رؤساء املصارف املركزية ما كانوا مبتهجني بهذه العملة :فحينما اجتمع،
في ربيع العام  ،1988رؤس� � ��اء الدول واحلكومات ،في مدينة هانوفر األملانية،
ليناقشوا ،ألول مرة في التاريخ ،مشروع العملة املوحدة ،اتصل رئيس املصرف
املرك� � ��زي األملاني كارل أوتو ب� � ��ول ) (Karl-Otto Pöhlهاتفيا بزميله الهولندي
فيم دويزنبيرغ ) (Wim Duisenbergليس� � ��أله غاضبا« :هل لديك علم بفحوى
القرار الذي اتفق عليه املجانني؟».
إن الق� � ��رار الذي اتخذه «املجانني» غير أوروبا بنحو كبير .فهو جعل أوروبا
عرضة ملنافسة عاملية لم تشهد ،في أي يوم مضى ،شبيها لها من حيث الشدة
والعواقب .فمنذ األول من يناير العام  2002صارت باإلمكان مقارنة األسعار
ومعدالت األجور السائدة في مجمل القارة ،أي صار بوسع الزبائن أن يشتروا
السلع بأسعار أدنى ،وأصبح مبستطاع املشروعات أن تنتج السلع بتكلفة أقل.
على صعيد آخر ،نش� � ��أت س� � ��وق مال عظيمة األبعاد ،نشأت سوق يتعامل فيها
اجلميع بالعملة نفس� � ��ها :يتعاملون بالعملة نفس� � ��ها س� � ��واء كانوا مستثمرين أو
مصارف أو مشروعات .وصارت نسيا منسيا ،املعامالت ،باهظة التكلفة ،التي
كان يتعني التعاقد عليها للتأمني ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف األجنبي.
وفيما كانت املصارف ،في س� � ��ابق الزمن ،تعمل داخل حدود الوطن األم فقط،
فإنها صارت ،فجأة ،تتوسع في خارج وطنها وتشتري هذا املصرف املنافس أو
ذلك ،وتؤسس ،هنا وهناك ،العديد من الفروع.
(٭) لغ� � ��ة اإلس� � ��برانتو ( ،)Esperantoهي لغ� � ��ة اخترعها طبيب العيون الروس� � ��ي لودفيك الزارس
زمنهوف ،لتسهيل وتعزيز التواصل بني الناس من مختلف البلدان .وكان ذلك في أواخر سبعينيات
وأوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر .احملررة.
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إن اليورو أكبر مغامرة اقتصادية عرفها التاريخ .فمن خالله خس� � ��رت
احلكوم� � ��ات ج� � ��زءا معتبرا مما لديه� � ��ا من تأثير :فهي ما عادت تس� � ��تطيع
خفض قيمة عمالتها الوطنية لدعم التصدير أو للتخفيف من وطأة الركود
االقتص� � ��ادي .لقد أزاح اليورو الس� � ��تار بال هوادة ع� � ��ن كل مناحي الضعف
في دول منطقة اليورو .فهو أجبر دول االحتاد النقدي على تس� � ��ريع تنفيذ
اإلصالح� � ��ات املناس� � ��بة .فلك� � ��ي تنجح الدول ف� � ��ي مواجهة املنافس� � ��ة على
األس� � ��واق ،تعني عليها حترير أس� � ��واق العمل ،وخفض الضرائب والرسوم،
والتخفيف من ش� � ��دة القيود التي تفرضها الدولة على االقتصاد .من ناحية
أخرى تعني على هذه الدول ضبط مديونيتها« .إن اليورو» وفق ما قاله كول
ألعضاء البرملان األملاني« ،يزيح الستار عما في ميزانيات الدول من عجز،
ويجبر احلكومات على تنفيذ اإلجراءات املستحقة منذ أمد طويل .إن هذه
احلقائق حتتم على الدول أن تكيف نفسها مع الواقع اجلديد».
منافس� � ��ة أش� � ��د وضغط أكبر وحترير أشمل لألس� � ��واق :إن هذه هي
الفكرة التي يقوم عليها اليورو  -وهي واحدة من األفكار األساسية التي
تهتدي بها أوروبا .ففي اخلمسينيات والستينيات كانت املنافسة تتم في
ح� � ��دود ضيقة .بيد أن املواطن األوروبي صار في العام  1987ش� � ��اهدا
على جتلي فكرة االحتاد ،ففي هذا العام تدارس� � ��ت الدول املشاركة فيما
كان يس� � ��مى اجلماعة األوروبي� � ��ة ) (EGملف أوروب� � ��ا املوحدة ،وتعهدت
بإزال� � ��ة احلدود القائمة بينها :تعهدت برفع احلواجز احلدودية من أمام
األفراد والس� � ��لع .وتطلعت الدول االثنتا عش� � ��رة ،املشاركة في اجلماعة
األوروبية ،إلى أن تفلح في نهاية العام  1992في إنش� � ��اء سوق مشتركة،
«تضمن للس� � ��لع واألفراد واخلدم� � ��ات ورأس املال التنقل في ربوعها بكل
حرية» .بهذا املعن� � ��ى ،فإن هذه الدول خلقت ،للمش� � ��روعات واملصارف
واملس� � ��تثمرين ،وللعاملني بأجر أيضا ،منطق� � ��ة اقتصادية موحدة ما كان
العالم قد ش� � ��هد مثيال لها قط :ففي السوق املشتركة ،القائمة بني دول
اجلماع� � ��ة األوروبية ،يقطن س� � ��كان يزيد عددهم على س� � ��كان الواليات
املتحدة األمريكية ،وتُنتج س� � ��لعا وخدمات تف� � ��وق قيمتها قيمة ما تنتجه
األمة األمريكية .واش� � ��تمل امللف األوروبي عل� � ��ى  282مادة .وكان نائب
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رئي� � ��س مفوضية املجموعة األوروبية كارل هاينس ناريس (Karl-Heinz

) Narjesقد وصف هذه السوق املشتركة بأنها «أعظم عملية حترير في
التاريخ االقتصادي».
وص� � ��ارت أوروبا ،منذ ذل� � ��ك احلني ،تعمل بنحو مختلف .فالش� � ��احنات
جتتاز القارة بسرعة أكبر ،وما عاد يتعني عليها االنتظار ساعات وساعات
على احلدود ،كما اختفت املعايير الكثيرة واملقاييس املختلفة التي س� � ��ادت
في دول اجلماعة األوروبية ) .(EGأضف إلى هذا وذاك ،أنه صار بوس� � ��ع
املصارف وش� � ��ركات التأمني أن تندمج وأن تؤسس فروعا لها في أي مكان
تريد .على صعيد آخ� � ��ر ،صارت احلكومات مجبرة على إعالن املناقصات
اخلاصة باملشروعات العامة في مجمل أوروبا وليس في الوطن األم فقط.
من ناحية أخرى ،مت حترير أسواق التأمني والنقل والطاقة واالتصاالت من
القيود احلكومية .وقضت كثير من الش� � ��ركات االحتكارية اململوكة من قبل
الدولة نحبها .ومن نافلة القول التأكيد هنا على أن اختفاء هذه الش� � ��ركات
االحتكارية قد انطوى ،بالنس� � ��بة إلى املواطنني ،على نفع كبير في احلاالت
العامة ،وأنه لم يسبب الضرر لهم إال في حاالت نادرة.
وأع� � ��ادت أملانيا أيضا النظر ف� � ��ي دور الدولة .فكول فرض انس� � ��حاب
الدولة من املش� � ��روعات« :فكلما كانت مس� � ��احة انسحاب الدولة من الشأن
االقتص� � ��ادي أكبر ،كانت أعظم كفاءة للنظام االقتصادي .بهذا املعنى ،فإننا
ال نريد للدولة نش� � ��اطا اقتصاديا أكبر ،بل أقل» ،وفق ما قاله كول في بيانه
احلكومي عقب انتخابات العام  .1983واندلعت ،على خلفية هذا التقييم،
موجة خصخصة شملت مختلف القطاعات :فقد باعت احلكومة االحتادية
حصته� � ��ا في ش� � ��ركة فولكس فاغن وأس� � ��همها في الش� � ��ركتني العمالقتني
العاملت� �ي��ن في مجال الطاق� � ��ة  VEBAو( VIAGاللتني اندمجتا فيما بعد
فتكونت منهما ش� � ��ركة  .)Eonكما خصخصت احلكومة شركة Salzgitter
للصل� � ��ب واحلديد واملصرف العقاري  ،Depfaالذي انهار بعدما عصفت به
انعكاسات أزمة سوق املال في العام  ،2008ومحطات البنزين العاملة على
الطرق الس� � ��ريعة .بهذا النحو انس� � ��حبت الدولة من مشروعات ما عاد لها
شأن فيها.
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غير أن التحوالت التي مرت بها مؤسسة البريد االحتادية كانت أعظم
من كل التحوالت التي مرت به املؤسس� � ��ات األخرى ،وحققت للمس� � ��تهلكني
مناف� � ��ع عظيم� � ��ة فعال .فعلى م� � ��دى أربعة عقود من الزمن كانت مؤسس� � ��ة
البري� � ��د االحتادية حتدد ،مبفردها ،الش� � ��روط التي يخض� � ��ع لها املواطنون
األمل� � ��ان عندما يريدون التح� � ��دث عبر الهاتف أو يرس� � ��لون خطابا بريديا.
وكانت هذه املؤسسة متلي على املواطنني نوعية ما يستخدمون في منازلهم
من أجه� � ��زة هاتف ،أعني األجه� � ��زة القبيحة ذات القرص ال� � ��دوار .وكانت
مؤسس� � ��ة البريد االحتادية حتتكر الس� � ��وق ،فهي ال منافس لها أبدا .وحتى
التسعينيات ،كان في مجلس الوزراء وزير مختص ،فقط ،بإدارة شؤون هذه
املؤسس� � ��ة اخلاملة ،أعني ما كان يس� � ��مى آنذاك وزير البريد .وكانت الدول
األخرى قد س� � ��بقت أملانيا في مضمار حترير س� � ��وق االتصاالت الهاتفية.
فالوالي� � ��ات املتحدة األمريكية كس� � ��رت ،في منتصف الثمانينيات ،ش� � ��وكة
الش� � ��ركة العمالقة  ،AT&Tهذه الشركة التي كانت حتتكر لنفسها خدمات
االتصاالت الهاتفية منذ الع� � ��ام  .1913وهكذا صارت  AT&Tتواجه ،في
مطلع التس� � ��عينيات ،سوقا تعمل فيها  600شركة منافسة .وجرى في العام
 1984خصخصة ش� � ��ركة االتصاالت البريطانية  British Telekomأيضا.
فاحلكوم� � ��ة البريطانية كانت قد حولتها ،حينذاك ،إلى ش� � ��ركة مس� � ��اهمة
يجري تداول أس� � ��همها في بورصة لندن .وفي العام  1985حذا اليابانيون
حذو بريطانيا ،وحولوا ش� � ��ركتهم العمالق� � ��ة املختصة بخدمات االتصاالت
 NTTإلى شركة مساهمة .وسرعان ما اندلعت منافسة قوية شاركت فيها
عش� � ��رات الش� � ��ركات ،األمر الذي أدى في نهاية املطاف إلى حتقق خفض
كبير في رسوم املكاملات الهاتفية.
وم� � ��ع أن أملاني� � ��ا تتص� � ��ف بالبطء في ب� � ��ت ماهية اإلج� � ��راءات الواجب
تنفيذها ،لكنها أكثر إتقانا ودقة في تنفيذ ما تقر من إجراءات .فاحلكومة
االحتادية فضلت التأني ورأت ،في العام  ،1989أن اإلجراء الصائب يكمن
في جتزئة مؤسس� � ��ة البريد ،مرحليا على أدنى تقدير ،إلى ثالثة قطاعات:
اخلدمات البريدية واملصرف التجاري «بوس� � ��ت بنك» ) (Postbankوشركة
لالتصاالت .بيد أن هذه اإلجراءات ال يجوز أن حتجب عن أنظارنا حقيقة

82
11/13/11 9:17 AM

3 (48-96).indd 82

الطريق إلى اقتصاد السوق احملررة من القيود

أن مؤسسة البريد قد ظلت حتى ذلك احلني مؤسسة حكومية تسري عليها
ما يسري على املؤسسات العامة من قواعد .بيد أن ما يسمى بـ «البرنامج
الرقم واحد إلصالح مؤسسة البريد» أتاح للشركات اخلاصة فرصة للعمل
في س� � ��وق االتصاالت اخللوية .إن برنامج اإلص� �ل��اح الرقم اثنني هو الذي
حقق ف� � ��ي العام  1995التحول املطلوب ،فتنفيذا ملا جاء في هذا البرنامج
حتول� � ��ت القطاعات الثالثة ،الت� � ��ي تولدت عن مؤسس� � ��ة البريد االحتادية
إلى شركات مس� � ��اهمة؛ فبعد مضي عام واحد تقريبا جرى تسجيل شركة
التلكوم األملانية في البورصة .وألن منافسني جددا دخلوا سوق االتصاالت،
لذا انخفضت رسوم املكاملات الهاتفية بنحو عظيم فعال :فاملواطن األملاني
صار يدفع عن مكاملاته الهاتفية ُعش� � ��ر املبلغ الذي كانت مؤسس� � ��ة البريد
االحتادية تتقاضاه منه.
إن سياس� � ��ة اخلصخصة ،التي نفذها هلموت كول ،قلبت رأس� � ��ا على عقب،
ف� � ��ي أملانيا ،التط� � ��ور الذي ضربت ج� � ��ذوره في النصف الثان� � ��ي من القرن
التاس� � ��ع عشر :فمنذ ذلك احلني كانت الدولة األملانية تجُ يز لنفسها امتالك
املش� � ��روعات االقتصادية .ففي وقت مبكر ،في العام  ،1876دأب مستشار
اإلمبراطوري� � ��ة األملانية أوتو ف� � ��ون بس� � ��مارك ) (Otto von Bismarckعلى
احلديث عن «ضرورة تأميم الس� � ��كك احلديد» ،أي أنه حتدث ،وقتذاك ،عن
ضرورة تأميم الس� � ��كك التي لم تنجح احلكوم� � ��ة حتى اآلن  -أي بعد مضي
أكثر من  130عاما على حديث بس� � ��مارك  -في إجناز عملية خصخصتها.
ومهم� � ��ا كانت احل� � ��ال ،فاألمر الذي ال خالف عليه هو أن الس� � ��كك احلديد
ومناج� � ��م الفحم وصناع� � ��ة الصلب واحلديد وصناع� � ��ة املعدات احلربية قد
خضعت لس� � ��لطان احلكومة في اإلمبراطوري� � ��ة األملانية .أضف إلى هذا أن
حكومة تلك احلقبة هي التي كانت تزود املجتمع بحاجته من الغاز والكهرباء
واملاء .من ناحية أخرى ملت حكومة فاميار (٭) وحكومة الدولة النازية شمل

(٭) «جمهوري� � ��ة فاميار» هي أول جمهورية دميوقراطية أملانية أعقبت انهيار احلكم القيصري بعد
اندح� � ��ار أملانيا في احلرب العاملية األولى .وامتد عمر ه� � ��ذه اجلمهورية من العام  1919إلى العام
 .1933وكانت برلني هي عاصمة هذه اجلمهورية ،وجاءت تس� � ��ميتها «جمهورية فاميار» من اس� � ��م
املدينة األملانية «فاميار» ،التي انعقد فيها البرملان الوطني الذي ش� � ��رع ألملانيا دستورا دميوقراطيا
جديدا .وانهارت هذه اجلمهورية عقب تسلم هتلر زمام احلكم في أملانيا العام  .1933املترجم.
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املشاريع احلكومية املختلفة وخلقت منها شركات حكومية عمالقة ،كان منها
على س� � ��بيل املثال وليس احلصر ،ش� � ��ركة املنتجات الكيميائية IG Farben
وش� � ��ركة فولكس فاغ� � ��ن املتخصصة بإنت� � ��اج الس� � ��يارات ).(Volkswagen
واحتفظت الدولة لنفس� � ��ها ،بعد احلرب العاملي� � ��ة الثانية ،مبلكية العديد من
الشركات .وجاء في البرنامج الذي نشره في العام  1947احلزب املسيحي
)[ ،(CDUأي احل� � ��زب ذو النزع� � ��ة احملافظة ،املترج� � ��م] أن احلزب يريد أن
«يضع حدا للمس� � ��اعي الرامية إلى حتقيق الربح والس� � ��لطان الرأسماليني»
وأنه لهذا الس� � ��بب يتطلع إلى تأميم املناجم واقتصاد الطاقة وما سوى ذلك
من صناعات استراتيجية .وجتدر اإلشارة إلى أن هذا احلزب قد تراجع عن
وجهة نظره هذه بعد فترة وجيزة من إعالنها .كما تخلى احلزب االشتراكي
الدميوقراطي ) ،(SPDفي وقت متأخر نس� � ��بيا ،في العام  1959على وجه
التحدي� � ��د ،عن مطالبته بضرورة تأمي� � ��م أهم صناعات البالد ،فقد جاء في
البرنامج الذي أقره احلزب في العام  1959في غوديسبيرغ (Godesberger
)« :Programmإن امللكية اخلاصة لوس� � ��ائل اإلنتاج يجب أن حتظى بحماية
ورعاية الدولة ،ما دامت ال تعيق خلق نظام اجتماعي عادل».
غير أن الدولة األملانية تخلت عن ملكيتها للمش� � ��روعات بتردد ملحوظ
في بادئ األمر .فهي اكتفت في العام  1959بالتخلي عن ملكيتها لش� � ��ركة
 ،Preussagهذه الش� � ��ركة التي صار اسمها  TUIفي اليوم الراهن ،وباعت
في العام  1961أس� � ��همها في شركة فولكس فاغن ،وفي العام  1965نحو
نصف ما لديها من أس� � ��هم في ش� � ��ركة  .VEBAومن هذه األمثلة يتبني لنا
بجالء أن أرهارد نفسه ما كان راغبا في التخلي كلية عن ملكية املشروعات.
وينطبق األمر ذاته على املستش� � ��ارين االش� � ��تراكيني فيل� � ��ي براند وهلموت
ش� � ��مت .فما حدث في هذه احلقبة كان تط� � ��ورا يتناقض كلية مع متطلبات
سياسة اخلصخصة :ففي السبعينيات مضت الدولة في بناء املساكن لذوي
الدخول املتواضعة ،وأخذت بلديات املدن والقرى تبني املجموعات السكنية
واألحياء اجلديدة ،أي أن الدولة كانت قد عقدت العزم على الظهور مبظهر
«فاع� � ��ل خي� � ��ر» ال يكتفي بتأمني املواطنني ضد البطال� � ��ة واملرض فقط ،بل
ويوفر لهم ،من خالل مش� � ��روعاته املختصة ببناء املساكن ،الشقق السكنية
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أيضا .ولكن ،سرعان ما اتضح أن دولة الرعاية االجتماعية تكفلت بأداء ما
ال طاقة لها على النهوض به  -ليس في مجال بناء الش� � ��قق السكنية فقط،
ب� � ��ل وفي مجاالت أخرى أيض� � ��ا .فكثير من املهام ،الت� � ��ي اضطلعت الدولة
بأدائها ،جرى متويله من خالل القروض.
إن كثيرا من هذه الشقق السكنية معروض للبيع حاليا .فبما أن البلديات
تعان� � ��ي ضائقة مادية كبيرة ،لذا ال مندوحة لها عن التخلي عن ملكية هذه
الشقق .ومن حني إلى آخر ،تقع هذه الشقق في فخ هذا املستثمر املالي أو
ذاك :فعلى س� � ��بيل املثال باعت والية فستفاليا )(Nordrhein - Westfalen
ف� � ��ي يونيو العام  2008نحو  93ألف ش� � ��قة س� � ��كنية للمس� � ��تثمر األمريكي
املس� � ��مى صندوق وايت هول ) .(Whitehallواحتجت جمعية املس� � ��تأجرين
على بيع هذه الشقق« ،لذلك املستثمر ،على وجه اخلصوص ،الذي هو ليس
إال جرادة تريد التهام كل ما تس� � ��تطيع التهامه من أرباح» .بيد أن املواطنني
كانوا أكثر غضبا ،حينما تناهى إلى سمعهم أن مدينة دريسدن قد باعت في
العام  2006للش� � ��ركة األمريكية فورترس  (Fortress) 47600شقة سكنية.
وكانت هذه الصفقة فرصة مناسبة ألن تتخلص دريسدن من كل ما بذمتها
من ديون ،وألن يكتس� � ��ب مواطنو أملانيا الشرقية جتربة جديدة تضاف إلى
التجارب التي مروا بها عقب توحيد الدولتني األملانيتني .ففي التسعينيات
شهد هؤالء املواطنون بأم أعينهم األساليب التي انتهجتها املؤسسة املكلفة
بالوصاية على ثمانية اآلالف واخلمسمائة مصنع في أملانيا الشرقية .فهذه
املؤسس� � ��ة باعت املئات من هذه املصانع بأبخ� � ��س األثمان ،وفككت اآلالف
منها وتسببت في تسريح مئات اآلالف من العاملني في هذه املصانع.
كما باءت بالفش� � ��ل عمليات أخرى من عمليات اخلصخصة .فمحطات
البنزين العاملة على الطرق السريعة انتقلت ملكيتها من مستثمر مالي إلى
آخ� � ��ر بال انقطاع .على صعيد آخر ،رفض رئيس اجلمهورية التصديق على
قانون يجيز للحكومة بيع املؤسس� � ��ة املكلفة بالس� � ��يطرة على حركة املالحة
اجلوي� � ��ة ،وذلك اعتقادا منه أن هذا القانون يش� � ��كل مخالفة صريحة لروح
الدس� � ��تور .من ناحية أخ� � ��رى ،أُممت ثانية املطبع� � ��ة احلكومية املتخصصة
بطباعة جوازات السفر والهويات واألوراق النقدية .ومن جانب آخر ،تخلت

85
11/13/11 9:17 AM

3 (48-96).indd 85

انهيار الرأسمالية

احلكومة ،حتى هذا احلني على أدنى تقدير ،عن خصخصة السكك احلديد
وحتويلها إلى ش� � ��ركة مس� � ��اهمة .وعموما ،ميكن القول إن نشوة بيع أمالك
الدولة قد تبخرت بنحو كبير .فقد تعزز االقتناع بأن الدولة تس� � ��تطيع بيع
كثير مما هي ليس� � ��ت بحاجة إليه ،لكنها أيضا ،تستطيع إجناز مهام كثيرة
ال قدرة لالقتصاد اخلاص على إجنازها بنحو أفضل .فس� � ��واء تعلق األمر
بإنتاج الصلب واحلديد والسيارات والطاقة أو باالتصاالت الهاتفية ،األمر
الذي ال خالف عليه هو أن شركات القطاع اخلاص أفضل قدرة على إجناز
هذه امله� � ��ام .أما الدولة ،فإنها مطالبة بالتركيز على تلك املهمات التي هي
من صلب اختصاصها ،وفي كثير من األحيان من صلب وظيفتها السيادية،
أعني مهمات من قبيل :إدارة السجون والسيطرة على حركة املالحة اجلوية
وحماية احلدود وتزويد املواطنني بالهويات وجوازات السفر وما سوى ذلك
من مهمات مشابهة.
وكان خليف� � ��ة ك� � ��ول يفكر بنحو مش� � ��ابه بقدر تعلق األم� � ��ر مبا نحن في
صدد احلديث عنه :فغيرهارد ش� � ��رودر ) (Gerhard Schröderأيضا أجنز،
خالل حكم� � ��ه البالد ،العديد م� � ��ن عمليات اخلصخص� � ��ة وتخلى عن جزء
كبير من األس� � ��هم التي متتلكها الدولة في شركة البريد وشركة االتصاالت
األملاني� � ��ة ومين� � ��اء فرانكفورت اجلوي .أضف إلى هذا أن ش� � ��رودر قد جنح
في تنفيذ إصالح ضريبي حاول كول تنفيذه في الس� � ��نة األخيرة من حكمه،
لك� � ��ن محاولته باءت بالفش� � ��ل  -فبرنامج اإلصالح هذا كان ،بالنس� � ��بة إلى
املواطنني ،واملش� � ��روعات على وجه اخلصوص ،هدي� � ��ة بلغت قيمتها بضعة
مليارات من اليورو.
غيرهارد شرودر  -رفيق اشتراكي يتعاطف مع أصحاب رأس املال

إنها واحدة من القصص النادرة التي كثيرا ما تتناقلها األلسن في قاعات
البورص� � ��ات؛ إنها واحدة من القصص التي ال ي� � ��دري املرء إن كانت حقيقة
واقعة أم أنها من محض اخليال .ففي احلادي والعش� � ��رين من ديسمبر من
العام  1999تهامس املتعاملون في الوول ستريت بأن احلكومة في أملانيا تعد
العدة لتنفيذ مش� � ��روع عظيم لتخفيض الضرائب مبقدار يصل إلى مليارات
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املاركات األملانية هدية منها للمصارف وش� � ��ركات التأمني .واتصل ،هاتفيا،
في حدود الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم أحد السماسرة العاملني في
البورص� � ��ة بتوماس ماي� � ��ر ) - (Thomas Mayerكبير االقتصاديني العاملني
في أوروبا لدى غولدمان س� � ��اكس ) - (Goldman Sachsليس� � ��أله عما إذا
كان قد س� � ��مع شيئا عن عزم احلكومة األملانية تقدمي هدية كبيرة للشركات
واملشروعات على شكل تخفيض كبير في العبء الضريبي .بيد أن املواطنني
في أملانيا ما كان لديهم علم بشيء من هذا القبيل.
ومهما كانت احلال ،فاألمر األكيد هو أن املستشار غيرهارد شرودر ووزير
املالية هانس آيشل قد عرضا ،قبل ثالثني ساعة من تهامس السماسرة في
الوول ستريت باإلشاعة ،أكبر إصالح ضريبي عرفته أملانيا االحتادية عبر
التأريخ .فهما كانا يريدان تخفيف العبء الضريبي عن كاهل املواطنني بنحو
 70مليار مارك أملاني ،أي تخفيفه عن كاهل العاملني بأجر واملس� � ��تخدمني
واحلرفيني وأصحاب الصناعات الصغيرة واملتوسطة والشركات العمالقة
أيضا .وكان املراد هو تخفيض املعدل الضريبي اخلاص بأصحاب الدخول
املتدني� � ��ة من  23,9إلى  15في املائة ،ومن  53إلى  45في املائة بالنس� � ��بة
إل� � ��ى أصحاب الدخول العالية .وكانت ه� � ��ذه التوجهات تخالف مضمون ما
أعلنه احلزب االشتراكي الدميوقراطي في حملته االنتخابية .بيد أن الثورة
احلقيقية ال تكمن في مقدار اخلفض املراد حتقيقه ،بل فيما كتبه ش� � ��رودر
وآيشل بني السطور.
فقد وردت بني الس� � ��طور جملة أحدث� � ��ت انقالبا في االقتصاد األملاني.
فهذه اجلملة أهم بكثير من كل اإلصالحات األخرى ،التي نفذتها احلكومة
االئتالفية املكونة من االش� � ��تراكيني واخلضر ،في مجال نظام التأمني على
املعاش� � ��ات التقاعدية ،وفي مجال املدفوعات التحويلية التي يحصل عليها
العاطل� � ��ون  -في األج� � ��ل الطويل  -عن العم� � ��ل )(Hartz IV؛ فهذه اجلملة
أقرت بأن« :األرباح الناش� � ��ئة عن قيام ش� � ��ركة مس� � ��اهمة ببيع ما لديها من
أسهم في شركة مساهمة أخرى ،ال تخضع للضريبة» .ومغزى هذه اجلملة
هو أن الش� � ��ركات العمالقة ،التي تبيع جزءا من املشروعات التابعة لها ،ما
عادت مكلفة بدفع ضريبة على ما حققت من إيرادات .فش� � ��رودر وآيش� � ��ل
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يفتح� � ��ان هنا األبواب علـ� � ��ى مصاريعهـا من أمام الش� � ��ركات العمالقـــة ألن
تبيـــع وتشتــري ،بال حتمل أي عبء ضريبي ،شركات أخرى تُشغل عشرات
اآلالف م� � ��ن العم� � ��ال .وهكذا ،وعلى خلفية قرار ش� � ��رودر وآيش� � ��ل ،راحت
الش� � ��ركات العمالقة تراهن على بيع وشراء املش� � ��روعات كما لو كانت في
صالة قمار عظيمة.
وبعدما وضع السمسار في بورصة نيويورك سماعة الهاتف في مكانها،
حاول ماير التحدث إلى أحد معارفه في وزارة املالية األملانية .غير أن هذا
م� � ��ا كان باإلمكان االهت� � ��داء إلى مكانه .في الي� � ��وم التالي ،في صبيحة يوم
اخلمي� � ��س ،متكن ماير فعال من التحدث إلي� � ��ه .وكان هذا املوظف قد أكد
ملاير أن اإلش� � ��اعة املتداولة حقيقة ال مجال للشك في صدقيتها .وسرعان
ما اتقدت احلماس� � ��ة في البورصات .ففي خالل بضع دقائق ارتفعت أسهم
املصرف األملاني دويتش� � ��ه بنك  Deutsche Bankوشركة التأمني العمالقة
 Allianzو Dresdner Bankوش� � ��ركة إع� � ��ادة التأم� �ي��ن Münchner Rück
مبقادير تراوحت بني  10و 12في املائة ،ال بل بلغت نحو  15في املائة في
بعض األحيان .وليس ثمة ش� � ��ك في أننا هنا إزاء ارتفاع جنوني في أسعار
أس� � ��هم الشركات .واستبشر املستثمرون خيرا بالتدبير الذي اتخذه شرودر
وآيشل ومبستقبل أملانيا الزاهر.
وكان هذا التدبير قد أنهى التش� � ��ابكات وعالقات التبعية املتبادلة التي
كانت من املالمح التي اتس� � ��م بها االقتص� � ��اد األملاني منذ عقود عديدة من
الزمن .فهذه التشابكات والعالقات املتبادلة خلقت شبكة محكمة تتكون من
مجالس مديرين ومجالس إدارة تسود بني أعضائها أواصر صداقة حميمة
وعالقات تضمن أال يفرط الواحد منهم باآلخر إال ما ندر ،ويبرمون ،خفية،
اتفاقيات ال تنس� � ��جم مع متطلبات املنافسة احلقيقية ،وذلك رغبة منهم في
إعفاء مش� � ��روعاتهم من تنفيذ التحوالت الضرورية .فهذه الشبكة احملكمة
تخيم على كبرى مصارف أملانيا وعلى كبرى شركات التأمني األملانية .فهذه
املصارف والش� � ��ركات ليس لديها حصص في مشروعات ال تعد وال حتصى
فقط ،بل هي متش� � ��ابكة فيما بينها تشابكا ال يتيح لإلنسان العادي معرفة
من هو األصل ومن هو الشقيق والتابع واحلليف في هذه الشبكة.
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إن س� � ��لطان ه� � ��ذا الكارتل ه� � ��و األمر ال� � ��ذي قرر احلزب االش� � ��تراكي
الدميوقراطي تفكيك عراه وكسر طوقه .وليس ثمة شك في أن هذا اإلجراء
ق� � ��د انطوى عل� � ��ى نفع كبير .بيد أن األمر األكيد أيض� � ��ا هو أن النهج الذي
س� � ��ار فيه شرودر وآيش� � ��ل ليس بالنهج املعتاد :فهما ال يفرضان شيئا معينا
على املصارف والشركات ،بل يراهنان على كفاءة السوق .فهما يريدان ،من
خالل اإلعفاء الضريبي املذكور حفز املصارف والشركات إلى بيع ما لديها
من أس� � ��هم في املش� � ��روعات األخرى .وبهذا اإلعفاء الضريبي حقق االثنان
ما لم يجرؤ على التفكير فيه حتى أكثر قادة املش� � ��روعات جسارة وإفراطا
في األمل .فهؤالء كانوا يتوقع� � ��ون أن تفرض احلكومة على اإليرادات التي
يحققونها من بيع املش� � ��روعات التابعة معدال ضريبيا يبلغ  30في املائة ،أو
 20في املائة في أفضل األحوال .وهكذا ،لم يس� � ��تطع هؤالء القادة تصديق
ما تناهى إلى سمعهم من خبر يفيد بأن احلكومة قد أعفتهم مائة في املائة
م� � ��ن دفع الضريبة على هذه اإليرادات .وفي الواقع ،فإن احلكومة ما كانت
بحاجة إلى هذا اإلعفاء حلفز الش� � ��ركات العمالقة على بيع حصصها في
املشروعات األخرى .لقد نفذت احلكومة ما هو أكثر من التدبير الواجب.
ومهما كانت احلال ،فقد تخلت الش� � ��ركات العمالق� � ��ة ،في بادئ األمر بتردد
ملحوظ ومن ثم بخطى متسارعة ،عن حصصها في املشروعات الشقيقة والتابعة.
فقد راحت الشركات العمالقة تبيع ما كانت متتلكه منذ عشرات السنني ،وصارت
تعلي من شأن تعظيم قيمة أسهمها ) ،(Shareholder - Valueأي من شأن املبدأ
الذي يفرض عليها أن تعمل كل ما بوس� � ��عها لرفع قيمة أس� � ��همها إلى أعلى قدر
ممكن .على صعيد آخر ،كان اإلعفاء الضريبي إش� � ��ارة تفيد بأن على الشركات
واملش� � ��روعات أن تفك� � ��ر ،من اآلن فصاعدا ،مبصلحتها ف� � ��ي املقام األول ،وليس
مبصلحة العاملني لديها أو مبصلح� � ��ة الوطن األم .ومن ميعن النظر في طبيعة
الش� � ��ركات املوجودة حاليا في أملانيا ،يالحظ بيسر أن هذه الشركات قد أمست
أكثر رش� � ��اقة من قبل .وأكثر استقاللية أيضا .فاملؤسس� � ��ات الثالث Deutsche
 Bankو Dresdner Bankو Allianzباع� � ��ت أغلبي� � ��ة م� � ��ا لديها من حصص في
املش� � ��روعات األخرى؛ وحذت حذوها الشركات العمالقة الثالث األخرى ،فهذه
أيضا باعت كثيرا مما لديها من حصص في املشروعات الشقيقة والتابعة.
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وبإعفائهما الش� � ��ركات من دفع الضريبة املذكورة ،ساهم شرودر وآيشل
في ظهور طراز جديد من قيادات الش� � ��ركات :في ظهور قيادات تهتم ،في
املقام األول ،بإدارة احملافظ االس� � ��تثمارية ،قادة ال يفقهون كثيرا في طبيعة
الس� � ��لع التي ينتجونها؛ لكنهم خبراء حقيقيون في أمثل الطرق التي ينبغي
بهم سلوكها عند بيع أو شراء مشروع معني .إن القائد املهتم بإدارة احملفظة
أصحاب
االس� � ��تثمارية ذو طبيعة معاكسة للطبيعة التي ُجبل عليها ،سابقا،
ُ
الش� � ��ركات ،أعني أولئك الذين كانوا يرون أنهم يتحملون مسؤولية عظيمة
حيال العاملني لديهم وحيال عائالت هؤالء العاملني .إن القائد املهتم بإدارة
احملفظة االس� � ��تثمارية ال حتركه العواطف وال يعير أهمية لغير سعر السهم
في املقام األول .إنه ال يهتم بصيانة الس� � ��معة احلسنة التي حازتها الشركة
على مدى أجيال كثيرة .فبالنس� � ��بة إليه ،فإن األمر األهم من هذه السمعة
هو أن تقوم ش� � ��ركة للدعاي� � ��ة واإلعالن بالتوصل إلى اس� � ��م طنان ،مجهول
املغزى ،لشركته التي انتُزعت منها مشروعاتها الشقيقة والتابعة.
وش� � ��جع اإلعفاء الضريبي املذكور على ظهور شيء جديد في الساحة:
فمن خالل هذا اإلعفاء حفز ش� � ��رودر وآيش� � ��ل على أن تظهر في الس� � ��احة
األملانية تلك املؤسس� � ��ات ،على وجه اخلصوص ،التي شبهها رئيس احلزب
االش� � ��تراكي الدميوقراطي فرانس مونتفيرنك ) (Franz Münteferingفي
العام  2005بـ «اجلراد» (٭) .فهذه املؤسس� � ��ات رأت ،بني ليلة وضحاها ،أن
شراء مش� � ��روع أملاني وإصالح حال هذا املشروع وبيعه ،بعد بضع سنوات،
م� � ��ن غير حتمل أي عبء ضريبي ،إمنا ه� � ��ي عملية تنطوي على نفع وفير.
وكان هذا «اجلراد» قد عشش في شركات متوسطة احلجم من قبيل شركة
 Groheاملتخصص� � ��ة بإنتاج لوازم احلمامات واملطابخ أو من قبيل ش� � ��ركة
 Märklinاملتخصص� � ��ة بإنت� � ��اج قطارات مصغرة مس� � ��توحاة من القطارات
املتعارف عليها .كما اش� � ��ترت هذه املؤسسات «اجلراد» شركات متخصصة
ف� � ��ي إنتاج املالبس من قبيل ش� � ��ركة  Bossاملش� � ��هورة ،وراح� � ��ت تتطلع إلى
ش� � ��راء شركات عمالقة مسجلة في الداكس ) ،(Daxأي في مؤشر بورصة
فرانكفورت املش� � ��تمل على أكبر ثالثني ش� � ��ركة في أملاني� � ��ا .وكان صندوق
(٭) أي صناديق املخاطر أو التحوط كما تسمى أيضا .املترجم.
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املخاط� � ��ر البريطان� � ��ي  ،The Children's Investment Fundواملس� � ��مى
اختصارا « ،»TCIقد اش� � ��ترى جزءا من أس� � ��هم ش� � ��ركة البورصة األملانية
) (Die Deutsche Börseوأصر بنجاح على تنحية رئيس مجلس املديرين
ورئي� � ��س مجلس اإلدارة م� � ��ن منصبيهما .من ناحية أخرى جنحت ش� � ��ركة
 Blackstoneاألمريكية في إب� � ��رام صفقة بلغت قيمتها بضعة مليارات من
اليورو .فبموجب هذه الصفقة ،باعت احلكومة األملانية قس� � ��ما من األسهم
الت� � ��ي متتلكها في ش� � ��ركة التلكوم األملانية .وإذا كان حتقيق الربح املنش� � ��ود
يحتم تسريح عشرات اآلالف من العاملني ،فإن املستثمرين املاليني ال يتوانون
حلظة واحدة في تنفيذ هذا اإلجراء .من هنا ،ال غرو أن تزداد حياة العاملني
معاناة من يوم إلى آخر .فش� � ��ركات «اجلراد» ترى ،أيضا ،أن مصلحتها فوق
اجلمي� � ��ع .وعلى خلفية هذه احلقائق ،ال عج� � ��ب أن تضعف ،بنحو متواصل،
عالقات الترابط بني االقتصاد والعمال الساهرين على خدمته.
وبصفته سياس� � ��يا يريد إصالح الوضع القائم ،ال يتمس� � ��ك شرودر مبنهج
واحد عن عقيدة وإميان .فهو ال يعير أهمية للنظريات املهيمنة على الساحة
 ال يعي� � ��ر أهمية ألفكار كينز بش� � ��أن الدول� � ��ة التدخلية ،ه� � ��ذه األفكار التييؤمن بها غرميه أوس� � ��كار الفونتني ،وال لنموذج فريدمان القائم على ضرورة
تدخ� � ��ل الدولة بأدنى قدر ممك� � ��ن ،أي النموذج الذي تبن� � ��اه كثير من أعضاء
احلزبني املس� � ��يحيني ) (Unionواحلزب الليبرالي ) .(FDPفاملستشار شرودر
ينظر تارة صوب اليس� � ��ار وت� � ��ارة أخرى ناحية اليمني ،وذل� � ��ك تلبية ملتطلبات
االس� � ��تمرار في احلك� � ��م ووفق توجهات الرأي الع� � ��ام .أي ،وبعبارة واحدة ،أنه
مصلح بال أس� � ��اس أيديولوجي .ورمبا كانت الواقع� � ��ة التي حدثت في إحدى
أمس� � ��يات ديس� � ��مبر من العام  ،1998أعني الواقعة التي حدثت على هامش
اجتم� � ��اع مجلس االحتاد األوروبي في فينا ،خير ش� � ��اهد على ما نقول .ففي
أمس� � ��ية اليوم األول من أيام املداوالت التي أجراها أعضاء االحتاد األوروبي،
جلس ش� � ��رودر ومعه وزير املالية الفونتني ووزير الدولة للش� � ��ؤون املالية هاينر
فالس� � ��بك ) (Heiner Flassbeckفي بار فن� � ��دق أمبريال .وبعد برهة وجيزة،
انضم إليهم بضعة من أصحاب مشروعات متوسطة ،كانوا قد عادوا لفورهم
من س� � ��هرة قضوها في أوبرا املدينة .وسرعان ما ناداهم شرودر ،وفي ذهنه
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الفونتني وفالس� � ��بك قائال« :اشرحوا لهذين السياسيني اللذين يقيمان األمور
من وجهة نظر التحليل االقتصادي الكلي ) (macro economicsاملش� � ��كالت
التي تعاني منها املشروعات األملانية متوسطة احلجم» .والتحليل االقتصادي
الكلي ما كان يستقطب نظر شرودر .فهو ،خالفا لالفونتني وفالسبك ،ما كان
يعتقد أن واجبه يحتم عليه ترويض أس� � ��واق املال العاملية .إنه يفضل االهتمام
باملشروعات متوس� � ��طة احلجم وبالتواصل مع رؤس� � ��اء مجالس اإلدارة ،وهو
ميسك السيجار بيد ،وباليد األخرى كأسا ملؤها النبيذ األحمر .من هنا ،فإن
الس� � ��عادة غمرت شرودر حينما استقال الفونتني في مارس من العام .1999
فم� � ��ن اآلن فصاعدا ،لم يع� � ��د ثمة عائق يعيقه عن أن يكون رفيقا اش� � ��تراكيا
يتعاط� � ��ف مع أصحاب رأس املال ،من أن يكون رفيق� � ��ا يتصرف تصرفا وليد
اللحظة والساعة ،تارة مع هذا الطرف وتارة أخرى مع الطرف اآلخر.
ويكمن السبب الذي يدعو ش� � ��رودر إلى التأرجح بني التيارات املختلفة
ف� � ��ي الس� � ��ببني التاليني .الس� � ��بب األول هو أن ش� � ��رودر غير واث� � ��ق مبا إذا
كان حزب� � ��ه س� � ��يدعمه في كل الظروف .فكلم� � ��ا ازداد تأرجحه بني وظيفته
كمستش� � ��ار ودوره كرئيس للحزب االش� � ��تراكي ،كانت أعظم شكوك اجلناح
اليساري في احلزب بشأن نوايا شرودر احلقيقية .فاليساريون بحاجة إلى
ش� � ��خصية جتسد تطلعاتهم بنحو واضح ال غبار عليه ،بحاجة إلى شخصية
شبيهة بشخصية الفونتني؛ ومن نافلة القول اإلشارة هنا إلى أن شرودر لم
يس� � ��تطع ،قط ،جتسيد هذه الشخصية .من هنا ازداد التذمر من سياسته.
أما الس� � ��بب الثاني ،فإنه يكمن في أن ش� � ��رودر كان ملزما مبس� � ��ايرة حزب
االحتاد املسيحي ذي األغلبية في مجلس االحتاد(٭) ،أغلبية تفوقت بصوت
واح� � ��د فقط في ب� � ��ادئ األمر ،وبالعديد من األص� � ��وات فيما بعد .فهو كان
مجبرا على تنفيذ احللول الوسط؛ فمن دون احللول الوسط ما كان شرودر
قادرا حتى على تنفيذ مشروع واحد من مشاريعه اإلصالحية.
وعل� � ��ى الرغم م� � ��ن االعتراض� � ��ات الكثيرة ،واصل ش� � ��رودر مس� � ��اعيه
اإلصالحي� � ��ة وه� � ��و مكبل باحلرج الذي يس� � ��ببه له الوضع القائم .فس� � ��عيه
إلى تنفيذ م� � ��ا نفذ من إصالح ضريبي عكس ،ف� � ��ي الواقع ،حاجة احلزب

(٭) أي املجلس املمثل للواليات األملانية املختلفة والذي هو ش� � ��كل من أش� � ��كال مجالس الشيوخ أو
األعيان في كثير من دول العالم .املترجم.
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االشتراكي إلى برنامج يتفادى من خالله سلسلة اخلسائر التي مني بها في
انتخابات الواليات املختلفة .ولهذا السبب ،بالذات ،راح الرفاق اليساريون
يناقشون ،في صيف العام  ،1999إمكانية إعادة تشريع تلك الضريبة على
الثروة ،التي كانت احملكمة الدس� � ��تورية قد أفتت بعدم شرعيتها في ماضي
الزمن .إن ش� � ��رودر ما كان يفكر ،في تلك األيام ،بالصراع الطبقي ،بل كان
يركز اهتمامه على استقطاب الناخبني من خالل التخفيضات الضريبية.
وج� � ��اء ،من ثم ،دور إصالح نظام املعاش� � ��ات التقاعدي� � ��ة .فواقع احلال أثبت
أن تعه� � ��د نوربت بل� � ��وم ) - (Norbet Blümوزير العمل ف� � ��ي حكومة كول  -بأن
«املعاشات التقاعدية مضمونة مائة في املائة» ال يقوم على أساس متني باملرة .فكل
املؤشرات أبانت بشكل قاطع أن عدد املتقاعدين يتفوق على عدد دافعي أقساط
التأمني االجتماعي ،وأن هذا التفوق سيزداد وخامة مع مرور األيام .وعلى خلفية
ه� � ��ذا التطور ،اختارت حكومة ش� � ��رودر االئتالفية أن حتذو حذو البرنامج الذي
نفذه السويديون :فهي خفضت معاشات التقاعد املدفوعة من صندوق الضمان
االجتماعي احلكومي ومنحت املواطنني تسهيالت ضريبية حتفزهم على التعاقد
مع ش� � ��ركات التأمني اخلاصة للحصول على معاشات تقاعدية إضافية ،دخلت
التاريخ باسم «معاشات ريستر» ،نسبــــة إلى وزيــــر العـمــــل فالتــــر ريستـر (Walter
) .Riesterوبهذا النحو بدأ احلزب االشتراكي على وجه اخلصوص بتنفيذ حتول
جذري لم تكن له س� � ��ابقة قط في أملانيا :فقد تخلت الدولة عن تعهدها بتأمني
متطلبات احلياة الكرمية لكل األفراد وطوال احلياة .فاملواطنون صاروا مجبرين
على اتخاذ التدابير الشخصية لتأمني مستقبلهم .ومهما كانت احلال ،فإن معاشات
ريس� � ��تر التقاعدية اخلاصة بالعمال واملستخدمني ،ومعاشات رورب  -نسبة إلى
عضو املجلس االستشاري لدى احلكومـة االحتاديـــة بيـــرت رورب )(Bert Rürup
 اخلاصة بأصحاب املهن احلرة ،قد أمست ،منذ ذلك احلني ،من جملة البضائعاملالية األساس� � ��ية التي تبيعها املؤسسات املالية املتخصصة بهذا الشأن .وهكذا
أجبر احلزب االشتراكي ،على وجه اخلصوص ،املواطنني األملان على إمعان النظر
في الفرص املتاحة الستثمار أموالهم :فقد صار عليهم أن يختاروا ما بني استثمار
أقساط التأمني في صناديق االستثمار أو في أسهم الشركات أو على هيئة تأمني
على احلياة ،أو في صيغة معاشات ريستر أو رورب.
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وصار يُطلق على الثورة الثالثة التي قادتها حكومة شرودر اسم هارتس
) (Hartzأو باألح� � ��رى :هارتس واحد إل� � ��ى هارتس أربعة .واملالحظ هو أن
هذه اإلصالحات اخلاصة بسوق العمل لم تكن سوى حصيلة احلل الوسط
ال غير .وكانت هذه التدابير اإلصالحية من بنات أفكار بيتر هارتس (Peter
) ،Hartzرئيس اللجنة التي كلفتها احلكومة بإيجاد احللول الناجعة إلصالح
احلال في س� � ��وق العمل .ويعمل بيتر هارتس ،في األحوال العادية ،رئيس� � ��ا
لدائرة ش� � ��ؤون العاملني في ش� � ��ركة فولكس فاكن .وكان الرفاق في احلزب
االش� � ��تراكي قد أخبروا املواطنني بنصف احلقيقة ف� � ��ي احلملة االنتخابية
الت� � ��ي خاضوها من قبل ،أي ف� � ��ي صيف العام  .2002فقد أخفوا عنهم أن
املوازنة احلكومية تعاني عجزا يبلغ  20مليار يورو .من هنا ،فقد كان على
شرودر وآيش� � ��ال أن يعثرا على أسلوب ميكنهما من التعامل مع هذا العجز
بنجاح .وعلى خلفية هذا املس� � ��عى ،نش� � ��أت اخلطة املس� � ��ماة «برنامج العام
 .(Agenda 2010) »2010وف� � ��ي بادئ األمر ،أي م� � ��ن قبل أن يُطلق عليها
هذا العنوان ،كانت هذه اخلطة مجرد برنامج تقش� � ��في .وكيفما اتفق ،فبعد
برهة وجيزة من الزمن ،أي بعدما ُعرفت هذه اخلطة ببرنامج العام ،2010
فإنها أثارت لدى املواطنني حنقا لم يثره لديهم أي إجراء آخر.
وكان� � ��ت فك� � ��رة هذه اخلطة قد ول� � ��دت في مكتب املستش� � ��ار في األيام
املتأخرة من خريف العام  .2002ففي ذلك الزمن كان االقتصاد في وضع
متأزم والبورصة في حال ال حتمد عليها واملعنويات في املشاريع قد تدنت
إلى مستويات مثيرة للفزع .وما كان للمستشار بد من العثور على مخرج من
هذا الوضع املتردي .وفي غضون هذا الوضع ،سرب املقربون من املستشار
في نهاية العام  2002ومطلع العام  2003إلى وس� � ��ائل اإلعالم ورقة عمل
تتضمن اخلطوط العريضة إلصالحات ال عالقة لها البتة بالتعهدات التي
قطعها على نفس� � ��ه احلزب االش� � ��تراكي .وكيفما اتفق ،ففي الرابع عش� � ��ر
م� � ��ن مارس من العام  2003عرض ش� � ��رودر على البرملان االحتادي برنامج
 .2010ففي متام الساعة التاس� � ��عة من صباح ذلك اليوم تقدم شرودر إلى
املنصة ،وبيده مخطوطة كان قد انكب على كتابتها ،طوال الليلة املنصرمة،
وزير مكتب املستش� � ��ار فرانك فالتر شتاين ماير وبضعة أفراد درجوا على
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كتابة خطابات املستشار .وكان شرودر قد أدخل التعديالت على املخطوطة
امل� � ��رة تلو املرة ،واقتص� � ��ر خطابه على تناول املوضوع� � ��ات اجلوهرية :على
تناول اإلصالح� � ��ات القادرة على تغيير أوضاع الب� �ل��اد بنحو جذري .وكان
شرودر قد شطب شرح األسباب التي جتعل هذه اإلصالحات أمرا ال مفر
منه .ويا ليته كان قد احتفظ بهذا الش� � ��رح في خطابه .فرمبا كان قد جنح
في إقناع األملان بأهمية خططه.
بدال من هذا ،ترك املستشار الوقائع تتحدث عن نفسها .فقد أعلن أنه
سيعرض على املأل برنامجا إلصالح النظام الصحي يفرض على املواطنني
تضحيات أكبر  -وغني عن البيان أن املستش� � ��ار كان قد أعلن برنامجا لم
يفل� � ��ح في حتقيقه قط .كم� � ��ا أعلن عزمه على خلخلة قان� � ��ون العمل الذي
يفرض على أرباب العمل أن يلتزموا مبدة إخطار معينة من قبل أن يسرحوا
العامل ،وعلى تبسيط الضريبة التي تفرضها البلديات على أرباح الشركات
واملهني� �ي��ن  -علما أن املستش� � ��ار ق� � ��د جنح في تنفيذ األمري� � ��ن على الرغم
م� � ��ن االعتراضات القوية التي حاولت صده عن مش� � ��روعه هذا .من ناحية
أخرى ،كان املستش� � ��ار قد أعلن إصرار حكومت� � ��ه على تغيير الوضع القائم
في س� � ��وق العمل تغييرا جوهريا  -وهو إعالن مبش� � ��روع كان قد تسبب في
تنحيته عن السلطة في أملانيا بنحو نهائي .وبغض النظر عن هذا كله ،فإن
شرودر واصل حديثه قائال« :إننا سنخفض ما تتحمله الدولة من مدفوعات
حتويلية وسنشجع األفراد على أن يتحملوا قسطا كبيرا من املسؤولية ،وأن
يتدبروا ش� � ��أنهم بأنفسهم» .وليس بخاف أن هذه الكلمات ما كانت تنطوي
على أي لهجة منبرية ،أو خطاب طنان رنان.
ولم ينطل مغزى كلمات ش� � ��رودر على غالبية املواطنني .فهؤالء ملسوا ملس
اليد القس� � ��وة التي انتابت خطابه وبرنامجه  .2010وكانت النقابات العمالية
واجلناح اليس� � ��اري في احلزب االش� � ��تراكي قد اتخذوا موقفا مناوئا لم يفلح
شرودر في السيطرة عليه إال بعد جهد جهيد .بيد أن هذه اجلهود لم تستطع
احليلولة دون إقدام العديد من أعضاء احلزب االش� � ��تراكي على ترك احلزب
والتحول إلى التنظيمات املتمردة التي س� � ��يتألف منها ،الحقا ،حزب اليس� � ��ار
) .(Die Linksparteiوكان ش� � ��رودر قد أكره الب� �ل��اد وحزبه في صيف العام
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 ،2005أي قب� � ��ل انته� � ��اء الدورة التش� � ��ريعية ،على خ� � ��وض انتخابات جديدة،
يتب� �ي��ن من خاللها بجالء ما إذا كان� � ��ت أغلبية املواطنني التزال تدعم برامجه
اإلصالحية .لكن مش� � ��روعه هذا باء بالفش� � ��ل في نهاية املطاف .فهو خس� � ��ر
االنتخابات وتنحى عن السلطة وتسلمت أجنيال ميركيل )،(Angela Merkel
زمام احلكم في أملانيا في خريف العام  ،2005واس� � ��تطاعت حتقيق نفع كبير
من اإلصالح� � ��ات التي نفذتها حكومة ش� � ��رودر االئتالفي� � ��ة ،ففيما زاد عدد
العاطلني عن العمل على  5ماليني عامل في فبراير من العام  ،2005انخفض
هذا العدد في أكتوبر من العام  2008إلى أقل من ثالثة ماليني عامل.
إن ش� � ��رودر لم يكن في وضع أفضل من الوضع الذي يعيش� � ��ه كثير من
املصلحني املتطرف� �ي��ن .فبينما هم على اقتناع ت� � ��ام بأنهم ينفذون ما يجب
تنفيذه ،عجزوا عن خطب ود غالبية الناخبني .فهم ال يس� � ��تطيعون مواصلة
البقاء في احلكم إلى أن تعطي مش� � ��اريعهم اإلصالحية ثمارها .فاملواطنون
يأخذون اجلانب املؤلم في ه� � ��ذه اإلصالحات ،وليس الفرص الكبيرة التي
تنطوي عليها مش� � ��اريع اإلصالح .وفي أول سنتني من حكمه للبالد استطاع
ش� � ��رودر جتاهل هذه احلقيقة ،فأملانيا عاش� � ��ت حقبة ازده� � ��ار اقتصادي
ملحوظ :فقد جرى تأسيس املئات من الشركات املساهمة الفتية ،وحققت
أس� � ��عار أسهم الش� � ��ركات ارتفاعات كبيرة ،ومنا االقتصاد مبعدالت معتبرة
وكس� � ��بت الش� � ��ركات العمالقة أرباحا طائلة .فالعالم كان يعيش ،حينذاك،
حقب� � ��ة االقتص� � ��اد اجلدي� � ��د ) ،(New Economyأي حقب� � ��ة ازدهرت فيها
الرأسمالية ازدهارا رائعا حقا وحقيقة.
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4

ازدهار الرأسمالية
«نحن قادة العالم بال منازع»

بيل كلينتون
رئيس الواليات املتحدة األمريكية1998 ،

«اجلمي� � ��ع واثق� � ��ون ب� � ��أن خط
املس� � ��يرة لن يكون غير املضي
قدم� � ��ا وح� � ��ث اخلط� � ��ى نح� � ��و
مص� � ��اف أعلى .وم� � ��ع أن هذا
االعتقاد ليس إال ضالال أثبتت
األي� � ��ام زيفه ،فإن بني البش� � ��ر
يستس� � ��لمون ل� � ��ه ،متام� � ��ا كما
استسلموا لالقتصاد اجلديد»
املؤلف

لق� � ��د كانت احلقبة عص� � ��را ذهبيا حقا
وحقيقة ،كانت مرحل� � ��ة ازدهار اقتصادي
بدا وكأنه س� � ��يدوم ردحا طويال من الزمن،
ونش� � ��وة ما كان حد يحدها ،وإس� � ��رافا في
التطلعات إل� � ��ى أبعد احلدود .فبتش� � ��جيع
من السياس� � ��ة ،حققت الرأس� � ��مالية  -في
التس� � ��عينيات وفي مطلع األلفية اجلديدة -
ازده� � ��ارا عظيما بكل معن� � ��ى الكلمة .وكان
البعض من االقتصاديني قد أعلنوا اندالع
عص� � ��ر جديد :عصر االقتص� � ��اد اجلديد،
اقتصاد التكنولوجيا اجلديدة واالتصاالت
احلديث� � ��ة ،زاعم� �ي��ن أن ه� � ��ذا االقتص� � ��اد
س� � ��يحقق ازدهارا مس� � ��تدميا بكل تأكيد.
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وكانت التكنولوجيا اجلدي� � ��دة ،تكنولوجيا اإلنترنت من ناحية والتكنولوجيا
البيولوجية من ناحية أخرى ،قد س� � ��حرت البش� � ��رية .وهكذا ش� � ��هد العالم
تأسيس شركات بنحو لم يشهده في السابق قط .وكانت أسعار أسهم كثير
من هذه الش� � ��ركات قد ارتفعت إلى أربعة أضعاف خالل برهة قصيرة من
الزمن .ومع أن بعض ش� � ��ركات اإلنترنت كانت غاية في التواضع من حيث
احلجم ،فإن قيمتها كانت قد أمس� � ��ت ،بني ليل� � ��ة وضحاها ،أكثر من قيمة
بعض الش� � ��ركات الصناعية العمالقة .وبدا األمر وكأن أس� � ��واق املال باتت
تخل� � ��ق مليارات ومليارات ،م� � ��ن اليورو أو الدوالر ،من ال ش� � ��يء .واغتنمت
الش� � ��ركات العمالقة واملص� � ��ارف املختلفة الفرصة فراح� � ��ت متول عمليات
عظيمة تش� � ��تري الشركات في سياقها ش� � ��ركات أخرى .على صعيد آخر،
عاش العالم  -بتش� � ��جيع من املصارف االستثمارية  -حميا عمليات اندماج
لم يش� � ��هد العالم لها مثيال منذ عشرات السنني .وكان املال الوفير قد خلق
العبني جددا يتمتعون بس� � ��لطان عظيم في أسواق املال :فصناديق املخاطر
تراهن على املس� � ��تقبل من خالل أدوات مالية غاية في الشمولية والتعقيد،
ومؤسس� � ��ات «اجلراد» تقتنص املشاريع بغية شرائها أوال ،وتفكيكها من ثم،
وبيعها الحقا بأس� � ��عار حتقق ربحا وفيرا .وبعب� � ��ارة واحدة ،ميكن القول إن
العصر اجلديد كان عصر جش� � ��ع ال يعرف احلدود وحقبة إميان راسخ بأن
املرء قادر على حتقيق األرباح بأسرع وقت ممكن .وأظن أن من نافلة القول
اإلشارة هنا إلى املخاطر التي تتولد عن إميان من هذا القبيل.
احللم باالزدهار اخلالد

حينم� � ��ا كان م� � ��ارك أندريس� �ي��ن ) (Marc Andreessenالي� � ��زال طالبا
عاديا من طلبة جامعة إلينوي الواقعة في املنطقة احلدودية بني ش� � ��يكاغو
وأنديانابوليس ،فإنه كان يكس� � ��ب أجرا ال يزيد إال قليال على احلد األدنى
من األجر السائد في الواليات املتحدة األمريكية :فبأجر يعادل  6.85يورو
عن ساعة العمل الواحدة ،كان أندريسني يعمل ،هو وزميله أريك باينا (Eric
) ،Binaفي مركز استخدامات الكمبيوتر املتقدم على تطوير برامج جديدة
) ،(Softwareوكان الطالبان يجهدان حتى س� � ��اعات متأخرة من الليل ،غير
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أن ما توصال إليه كان ش� � ��يئا يختلف كلية عما كان� � ��ا يريدان التوصل إليه:
فقد توصال إلى برنامج يجعل شبكة اإلنترنت تبث باأللوان وليس باألسود
واألبيض .وكان أندريس� �ي��ن وباينا قد طورا أول برنامج يستخدم في شبكة
اإلنترنت لتنظيم املعلومات وللعثور واالطالع على هذه املعلومات (internet
) ،browserوكان ه� � ��ذا احلدث جتدي� � ��دا غ َّير نظام احلياة تغييرا ال يتحقق
إال مرة أو مرتني في كل عقد من السنني.
وبعد س� � ��نتني من هذا احلدث ،في صبيحة التاس� � ��ع من أغس� � ��طس من
العام  ،1995بات أندريس� �ي��ن غنيا بنحو ما كان يخطر على باله .فكما هي
العادة انكب أندريسني على جهاز الكمبيوتر حتى الساعة الثالثة فجرا .وفي
الساعة احلادية عشرة من صباح ذلك اليوم نهض أندريسني من فراشه وراح
يشغل جهاز الكمبيوتر .ولم يصدق ما تراه عيناه حينما دخل على الصفحة
املختصة بتقدمي أس� � ��عار األسهم في البورصات ،أعني  :Quote.comفسعر
الس� � ��هم الواحد من أسهم شركة نت س� � ��كيب  Netscapeسجل  71دوالرا.
وكانت ش� � ��ركة نت سكيب ،الش� � ��ركة التي هو مالكها ،قد جرى إدراجها في
البورص� � ��ة في صبيحة ذلك اليوم ،وكانت هذه ه� � ��ي املرة األولى التي جترؤ
فيها ش� � ��ركة من شركات اإلنترنت على تس� � ��جيل نفسها في البورصة .وقبل
أيام وجيزة من ذلك اليوم ،كانت مصارف االستثمار قد عرضت سهم شركته
بس� � ��عر لم يزد على  14دوالرا أمريكيا .بيد أن املستثمرين كانوا مستعدين،
ف� � ��ي أول يوم جرى فيه بيع األس� � ��هم في البورص� � ��ة ،على دفع  30و 40و50
دوالرا أمريكيا عن السهم الواحد .وفي هذه اللحظة صارت قيمة شركة نت
سكيب تزيد على ملياري دوالر أمريكي ،ميتلك منها الطالب اجلامعي سابقا
 58مليون دوالر أمريكي.
إنه ألمر جنوني ،أمر جنون� � ��ي بكل معنى الكلمــــة .إن هــــذا اجلنـــون
ال يصدقه حتى أكثر سماسرة البورصات جتربة وحنكة .فلم تكد تظهر،
في الس� � ��احة ،الش� � ��ركة الفتية ،اجلريئة ،التي ال يزيد عمرها على ستة
عش� � ��ر شهرا وال يزيد عدد العاملني فيها على املائة عامل ،حتى صارت،
فجأة ،أكثر قيمة من ش� � ��ركة عمالقة تس� � ��تخدم آالف� � ��ا من العمال .وفي
الواقع ،فإن ش� � ��ركة نت س� � ��كيب ما كانت تقدم لسماسرة البورصة أكثر
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من أمل ورهان على املس� � ��تقبل .فمع أن شركة أندريسني ما كانت ،حتى
ذل� � ��ك احلني ،حتقق أي ربح يذكر ولم تزد قيمة مبيعاتها على  20مليون
دوالر أمريكي ،فإنها كانت قد جسدت ،بالبرنامج الذي طورته خلدمات
ش� � ��بكة اإلنترنت ،جناحا كان واحدا من أعظم النجاحات التي ش� � ��هدتها
البورصات .وهكذا ارتفع س� � ��عر الس� � ��هم الواحد من أسهم الشركة إلى
أربعة أضعاف الس� � ��عر الذي كان سائدا قبل بضعة شهور ،وارتفعت ثروة
أندريسني ،في نهاية ذلك العام ،إلى  200مليون دوالر أمريكي.
ومنذ ذلك احلني ،صار التاس� � ��ع من أغس� � ��طس من الع� � ��ام  1995يوم
مي� �ل��اد االقتصاد اجلدي� � ��د ) ،(New Economyذلك االقتصاد ،الذي يقال
عن� � ��ه زعم� � ��ا ،إن القواعد املوروثة لم تعد تس� � ��ري عليه .ويؤك� � ��د كهنة هذا
االقتصاد أننا إزاء حت� � ��ول من عصر إلى عصر آخر ،إزاء حتول إلى عصر
مفعم بالهناءة واألمل املش� � ��رق .وما يقال عن االقتصاد اجلديد ليس باألمر
اجلديد ،فهو كان قد قيل عن كل العصور التي ش� � ��هدت حتقق اختراع غ َّير
مجري� � ��ات احلياة االقتصادية .ففي العش� � ��رينيات قيل عن املذياع والطائرة
نفس ما يقال اآلن عن ش� � ��بكة اإلنترنت ،فهذه االختراعات ،جمعاء ،دفعت
بني البش� � ��ر ،دوما ،إلى أن يسرحوا بخيالهم .وألن اجلميع عرضة لإلصابة
بعدوى هذا احلماس املس� � ��رف ،لذا ال أحد ميعن النظر في صدقية مزاعم
ه� � ��ؤالء الكهنة ،ال أحد يتحقق من املخاطر الت� � ��ي تنجم عن هذا احلماس.
فاجلميع واثقون بأن خط املسيرة لن يكون غير املضي قدما وحث اخلطى
نحو مصاف أعلى .ومع أن هذا االعتقاد ليس إال ضالال أثبتت األيام زيفه،
فإن بني البشر يستسلمون له ،متاما كما استسلموا لالقتصاد اجلديد.
ف� � ��ي هذا العصر اجلنوني ال تتحدد مس� � ��يرة احلي� � ��اة االقتصادية من
خ� �ل��ال املصانع ذات التاري� � ��خ احلافل باألمجاد ،بل من خالل الش� � ��ركات
الفتية املتخذة من كراجات السيارات ورشة للعمل .في االقتصاد اجلديد
ال يحدد إيقاع املس� � ��يرة س� � ��ادة يرتدون بدال غامقة األل� � ��وان ،بل يحددها
ش� � ��باب تخرجوا من فورهم في اجلامعات ،ش� � ��باب ال ينتعلون غير أحذية
الرياضة ،وال يتهيبون من ركوب املخاطر وال يخافون من العمل على تنفيذ
أفكار مس� � ��رفة في التطلعات .إن هؤالء الشباب يعلمون ،منذ البداية ،أي
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في حلظة تأسيس ش� � ��ركاتهم ،أنهم سيحولون ش� � ��ركاتهم ،بعد سنتني أو
ثالث س� � ��نوات ،إلى شركات مساهمة يجري تداول أسهمها في البورصة.
وهكذا تطور االقتصاد اجلديد بس� � ��رعة ال تت� � ��رك للمتابع حلظة واحدة
لكي يس� � ��ترد أنفاسه .وبعد س� � ��نتني فقط من تأسيس «نت سكيب» ،جرى
إدراج ش� � ��ركة ياهو ) (Yahooفي البورصة أيضا .وحتى ذلك احلني كانت
هذه الشركة املختصة بخدمات اإلنترنت نكرة ال يعرفها إال عدد قليل من
األف� � ��راد ،وال يزيد عدد العاملني فيها على  46مس� � ��تخدما .بيد أن هذه
الش� � ��ركة التي أنش� � ��أها طالبان من طلبة الدكتوراه في جامعة ستانفورد،
حتولت ،بعد أربعة أعوام فقط ،إلى ش� � ��ركة تشغل  1200مستخدم وذات
قيمة تقدر بنحو  97مليار يورو ،أي أن قيمتها كانت قد صارت ،في ذروة
ازدهار بورصات العالم ،تعادل مجموع قيمة ش� � ��ركــــات الفولكـــــس فاغـــن
و VEBAو BASFو Metroو .Lufthansaوتواصلت املسيرة فظهرت،
من ثم ،شركات أخرى من قبيل شركة بيع الكتب من خالل شبكة اإلنترنت
) (Amazonالتي وصلت قيمتها بعد أربعة أعوام من تأسيس� � ��ها إلى 23.3
مليار يورو ،وش� � ��ركة املزاد عبر شبكة اإلنترنت ) (Ebayالتي بلغت قيمتها
بعد أربع سنني من إنشائها نحو  15مليار يورو.
وحذت حذو هذه الش� � ��ركات ،في الواليات املتحدة األمريكية أوال وفي
املئات من الشركات املختصة مبسائل اإلنترنت .ومع
أوروبا وآس� � ��يا الحقا،
ُ
أن هذه الشركات قد قدمت لبني البشر أمورا خارقة فعال ،فإنها لم تقدم
ملش� � ��تري أس� � ��همها ضمانات أو أرباحا .ولكن ،ما قيمة الضمانات واألرباح
ف� � ��ي هذا العص� � ��ر اجلنوني؟ إن هذه أم� � ��ور ما عادت له� � ��ا أهمية في هذا
العصر .فقواعد التقييم التقليدية صارت بالية وأكل الدهر عليها وشرب.
اخلي� � ��ال اجلامح فقط ه� � ��و األمر الذي يقرر األمور .وم� � ��ا يجري بيعه هنا
هو األم� � ��ل ال غير .فما يراه اجلميع ،في هذه األش� � ��هر ،هو الغد ليس إال،
هو املس� � ��تقبل وليس اليوم احلاضر أو اليوم املنص� � ��رم .إن اجلميع واثقون
م� � ��ن أن ف� � ��ي اإلمكان تكاثر املال بال حد محدود« .فالتاريخ لم يش� � ��هد قط
عصرا تكاثرت فيه الثروات بالس� � ��رعة التي تكاثرت بها الثروات حينذاك»،
وف� � ��ق ما يقوله آلن برينكلي ) ،(Alan Brinkleyأس� � ��تاذ التاريخ في جامعة
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كولومبيا في نيويورك« .حقا اس� � ��تطاع ،في مطلع القرن العشرين ،كثير من
بني البش� � ��ر حتقيق ثروات عظيمة في سياق حياتهم املديدة ،أعني أفرادا
من قبيل ملوك ش� � ��ركات السكك احلديد وأباطرة شركات البترول والصلب
واحلديد .غير أن ه� � ��ذا كله ال يذكر مقارنة بأولئك األفراد الذين ميتلكون
بض� � ��ع مئات اآلالف من ال� � ��دوالرات األمريكية في بادئ األمر ،ويس� � ��جلون
ش� � ��ركاتهم في البورصة في اليوم التالي ويصبحون ،بني ليلة وضحاها ،من
أصحاب املليارات».
واستسلم األملان ،أيضا ،إلى هذا اجلنون .فمثل من غاب عنهم الوعي،
راح القوم يش� � ��ترون أسهم الشركات بنهم غير مس� � ��بوق ،فأسهم الشركات
بدت لهم وكأنها ذهب العصر اجلديد .فبينما س� � ��جل في العام  1997في
أملانيا 36 ،ش� � ��ركة جديدة في البورصة ،ارتفع هذا العدد في العام 1999
إلى  .194وفجأة صار ماليني من املواطنني األملان يعتقدون أن في اإلمكان
حتقي� � ��ق الثراء بال عمل أو ب� � ��ذل جهد كبير .وليس ثمة ش� � ��ك أبدا في أن
البع� � ��ض منهم قد حت � � � َّول إلى مليونير ،أعني أولئ� � ��ك الذين اغتنموا فرصة
ازدهار ش� � ��ركات التكنولوجيا احلديثة وجن� � ��وا ماال وفيرا من ذلك اجلنون،
أعني أولئك املسرفني في أناقتهم والذين توافرت لهم أيد من ذهب حينما
اشتروا ما اشتروا من أسهم شركات مختلفة ،شركات ما كان أحد قد سمع
بها قبل بضعة ش� � ��هور ،أعني شركات من قبيل  Brokatأو TV Loonland
أو  .Pixelparkوكما كانت احل� � ��ال في الواليات املتحدة األمريكية ،أجنبت
من ال شيء ،البورصات األملانية أيضا ،كثيرا من أصحاب املليارات ،أجنبت
األخوين هافا ) (Haffaاللذين امتلكت ش� � ��ركتهما املسماة  EM.TVحقوق
ب� � ��ث برامج تلفزيونية مخصص� � ��ة لألطفال ،وغيرهارد ش� � ��ميد (Gerhard
) Schmidالذي احتال على املواطنني وأسس شركة سلبت املواطنني ماليني
ال تعد وال حتصى ،وش� � ��تيفان شامباخ ) (Stephan Schambachالذي طور
برنام� � ��ج الكمبيوت� � ��ر املس� � ��مى  ،Intershopأي ذلك البرنام� � ��ج الذي يصلح
لتأس� � ��يس محالت جتارية في شبكة اإلنترنت بأس� � ��رع من البرق .فهؤالء،
جميعا ،سجلوا شركاتهم فيما كان يسمى «السوق اجلديدة» أي تلك السوق
الت� � ��ي جرى افتتاحها في فرانكفورت في مطلع العام  1997وذلك بوصفها
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فرعا يتبع البورصة األملانية ومخصصا لتداول أس� � ��هم شركات التكنولوجيا
احلديثة واالتصاالت اجلديدة فقط .إن هؤالء جميعا ،كس� � ��بوا مليارات من
اليورو حينما ارتفع س� � ��عر أسهم ش� � ��ركاتهم إلى عشرة أضعاف في الوهلة
األولى وإلى مئات األضعاف فيما بعد.
وجنح ماليني من املواطنني األملان في زيادة ثرواتهم على أضعاف القيمة
التي كانت عليها من قبل .وكانوا يتزاحمون أمام ش� � ��بابيك املصارف وذلك
من أجل شراء أسهم الشركات التي أُدرجت حديثا في البورصات املختلفة.
إنهم يش� � ��ترون أس� � ��هم ش� � ��ركات متخصصة باإلنترنت وتعمل في ورش هي
أش� � ��به بالدكاكني واألكشاك أو أسهم ش� � ��ركات التكنولوجيا البيولوجية ،أي
أنهم كانوا يشترون أسهم شركات ال يعرفون عنها شيئا أبدا .وكانت أسعار
بعض األسهم قد حققت ارتفاعات بلغت  30و ،40ال بل و 50في املائة في
يوم واحد .وكان س� � ��عر الس� � ��هم الواحد من أسهم شركة التلكوم األملانية قد
ارتفع خالل أقل من أربعة أعوام إلى س� � ��بعة أضعاف .وحاز ثمانية ماليني
مواطن أملاني أس� � ��هما من هذه الش� � ��ركة أو تلك ،وكان  2,5مليون منهم قد
دخلوا حديثا في زمرة املساهمني .وكان هؤالء يقامرون على أسعار األسهم
م� � ��ن خالل ما ف� � ��ي مكاتب عملهم م� � ��ن أجهزة كمبيوتر ،وكانت الش� � ��ائعات
املتعلقة بتطور البورصة حديث الس� � ��اعة بالنس� � ��بة إلى هؤالء األفراد ،فهم
يناقشونها ويتجادلون بشأنها في كل املناسبات تقريبا ،في حفالتهم أو في
زياراتهم اخلاصة .وحتى صحف صفراء من قبيل صحيفة ،Bild-Zeitung
باتت تنصح قراءها بأن يس� � ��تثمروا أموالهم في أس� � ��هم الشركات .إن األمر
كان يدور أوال وأخيرا حول ش� � ��يء واحد ال غير :اش� � ��تروا! اش� � ��تروا كل ما
تستطيعون شراءه! اشتروا قبل أن تفوتكم الفرصة الذهبية.
وكان املمولون قد س� � ��اهموا في ه� � ��ذا التطور في البورصات ،فهؤالء
انتهجوا أس� � ��لوبا جديدا في إنشاء الشركات الكبرى .فالشركات العازمة
عل� � ��ى املغامرة مبا لديه� � ��ا من رأس� � ��مال ) (venture capitalكانت تتطلع
بش� � ��غف كبير إلى متويل الراغبني في تأسيس شركة جديدة بالرأسمال
الضروري .وكانت هذه الش� � ��ركات تس� � ��اند املش� � ��روعات اجلديدة عمليا
ومعنوي� � ��ا ،وذل� � ��ك ألنه� � ��ا تريد لهذه املش� � ��روعات حتقيق النمو الس� � ��ريع
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والتس� � ��جيل في البورصة في أسرع وقت ممكن .ولم يكن النجاح حليف
كل هذه املشروعات .غير أن املشروعات التي جنحت ،في حتقيق الهدف
املنش� � ��ود ،حققت املال الوفير فع� �ل��ا .ومهما كانت احلال ،فإن الصناديق
اجليدة كانت حتقق أرباحا تبلغ  40أو  50في املائة .وكان فالك شتراشيك
) ،(Falk Straschegمؤسس شركة Münchner Technologieholding
قد عب� � ��ر عن احلقيقة بعينه� � ��ا حينما قال« :إن مع� � ��دالت الربحية هذه
تتحقق عادة في االجتار باملخدرات فقط».
ولم يش� � ��هد أي مكان آخر في العالم منافسة بني العازمني على املغامرة
برأسمالهم ،بكثافة املنافسة التي سادت في ساند هيل )،(Sand Hill Road
هذا الش� � ��ارع الواقع في وادي الس� � ��يليكون ،وفي مينلو بارك Menlo Park
على وجه التحديد .فهذا الشارع املتواضع املظهر كان مأوى أربعمائة شركة
من الش� � ��ركات املغامرة مبا لديها من رأسمال .وكان من بني هذه الشركات
ش� � ��ركات ذائعة الصيت في قط� � ��اع التمويل املالي .وهك� � ��ذا ،كان الراغبون
في تأس� � ��يس ش� � ��ركات جديدة يقطعون الش� � ��ارع ذهابا وإيابا مفتشني عن
أفض� � ��ل عرض مالي .وكانت املفاوضات تتم ،في أغلب األحيان ،في مطعم
صاخ� � ��ب اس� � ��مه  ،Buck'sوكان هذا املطعم مزينا بنح� � ��و يتفق مع األجواء
املميزة للوادي الواقع إلى اجلنوب من س� � ��ان فرانسيسكو ،فإلى األعلى من
بوفيه املطعم تدلى رأس بقرة وانتصبت خلف اخلزانة دمية جتس� � ��د امرأة
ارتدت مالبس مصنوعة من جلد الثعبان .ووفق ما يقوله الرواة ،فإن مارك
أندريس� �ي��ن وجيم كالرك ،مؤسسي نت س� � ��كيب ،قد اتفقا في هذا املطعم
مع إحدى الش� � ��ركات املغامرة مبا لديها من رأس� � ��مال على ش� � ��روط متويل
شركتهما اجلديدة.
وتستخدم الشركات العازمة على املغامرة مبا لديها من رأسمال بضعة
خبراء متخصصني في إس� � ��داء املشورة للش� � ��ركات الفتية ،وبضعة أخرى
من اخلبراء في توظيف األموال .وإذا كانت هذه الش� � ��ركات قد استثمرت
في الش� � ��ركات الفتي� � ��ة  3.5مليار دوالر أمريكي في الع� � ��ام  ،1990فإنها
اس� � ��تثمرت في هذه الش� � ��ركات العام  1999رؤوس أم� � ��وال بلغت قيمتها
 104ملي� � ��ارات دوالر أمريكي .إن هذه الش� � ��ركات كان� � ��ت مبنزلة الغربال
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الذي ينتقي الش� � ��ركات املناس � � �بــــة ملتطلبـــــات االقتـصـــاد اجلديد .وتكاد
أال توجــــد شركــــة أخـــرى جنحــــت جناح & Kleiner Perkins Caufield
 Byersفـــــي انتقــــاء اجلواهــــر املنش� � ��ودة .إن هـــــذا الصـنــــدوق ،املسمى
اختصارا  ،KPCBوالذي جرى تأسيس� � ��ه العام  ،1972اكتشــــف وسانـــــد
مش� � ��روعــــات ذائعــــة الصيــــت من قــــبي� � ��ل  Amazonو AOLوCompaq
و Googleو Lotusو Netscapو ،Sun Microsystemsوتتصرف ش� � ��ركة
 ،KPCBوم� � ��ا ش� � ��ابهها من الش� � ��ركات األخرى ،كما لو كان� � ��ت في صالة
قمار .فكل ش� � ��ركة من هذه الشركات تراهن ،في آن واحد ،على عشرات
الش� � ��ركات ،وذلك ألنها تعلم جيدا أن واحدة أو اثنتني من هذه الش� � ��ركات
س� � ��تفلح في حتقيق النجاح وس� � ��تحقق أكبر إيراد مالي ،خصوصا حينما
تُسجل في البورصة .وهكذا ،جنحت شركات رأس املال املغامر باحلصول
على ربح يبلغ أضعاف الرأس� � ��مال الذي غامرت به .ويش� � ��ير جيم كالرك،
الشريك املؤسس لش� � ��ركة نت سكيب ،إلى أهمية التسجيل في البورصة،
فيق� � ��ول« :من غير التس� � ��جيل ف� � ��ي البورصة ال توجد انطالق� � ��ات كبيرة.
فالتس� � ��جيل في البورصة هو قوة الدف� � ��ع القادرة على حتويل األحالم إلى
حقائق ملموسة».
إن التح� � ��والت الناجمة عن االقتصاد اجلديد تخطت بكثير ش� � ��ركات
اإلنترن� � ��ت :فالثورة في مج� � ��ال اإلنترنت أدت إلى ارتف� � ��اع اإلنتاجية في
قطاعات اقتصادية أخرى أيضا .فقد أخذت املشاريع تستثمر األموال في
شراء حاسبات جديدة وفي مد خطوط اتصاالت جديدة وفي تكنولوجيا
االتصاالت اجلديدة .فكلما كانت الكمبيوترات أسرع في أداء العمليات،
وكان بيع البضائع عبر ش� � ��بكة الويب العاملية أسهل ،ومتت العمليات في
املكاتب واملصانع بسرعة أكبر ،كان اإلنتاج في املصانع أكبر .وكانت هذه
الدفعة القوية في اإلنتاجية قد أس� � ��بغت على الواليات املتحدة األمريكية
ازده� � ��ارا اقتصاديا ما كان له مثيل :ففي العام  1997كان عدد العاطلني
ع� � ��ن العمل يبلغ نحو  4ف� � ��ي املائة ،أي أنه كان قد بلغ أدنى مس� � ��توى له
منذ مطلع الس� � ��بعينيات .وبعد س� � ��نتني من هذا العام ،أعلن اإلحصائيون
أن الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية قد متتعت باالزده� � ��ار االقتصادي للعام
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التاس� � ��ع على التوالي .لقد دام االزدهار االقتصادي في الواليات املتحدة
األمريكي� � ��ة زمنا لم يكن له مثيل منذ أزمة الكس� � ��اد الكبير الذي عصف
باالقتصاد العاملي.
أضف إلى هذا أن االقتصاديني كانوا قد أشاروا إلى ظاهرة غير عادية:
فقد بدت األمور وكأن التضخم قد غاب عن الساحة كلية  -أي بدت وكأنه
ق� � ��د ولت بغي� � ��ر رجعة تلك الرزية الت� � ��ي كانت تنهي كل ازده� � ��ار اقتصادي.
فقد جرت العادة على أن ترتفع معدالت األجور ومس� � ��تويات األسعار ،حاملا
تتس� � ��م األيدي العاملة بالندرة وعندما تكون الطاقات اإلنتاجية في املصانع
مستنفدة بالكامل .غير أن األمر لم يكن على هذا النسق في حقبة االقتصاد
اجلديد؛ ففي ه� � ��ذه احلقبة من الزمن ما كان هناك أي أثر للتضخم .وكان
االقتصاديون قد فس� � ��روا الظاهرة من خالل اإلش� � ��ارة إلى ارتفاع اإلنتاجية
مبع� � ��دالت كبيرة ،فهذا االرتفاع مكن املش� � ��اريع من إنت� � ��اج بضائع أكثر .كما
أنهم فس� � ��روا هذه الظاهرة من خالل املنافس� � ��ة القوية الت� � ��ي اندلعت على
مس� � ��توى العالم أجمع .فاملنتج الذي يطلب س� � ��عرا أعلى من السعر السائد
لدى املنافس� �ي��ن ،يفقد زبائنه بكل تأكي� � ��د ويدفعهم إلى التوجه إلى املنتجني
املنافسني وش� � ��راء ما يحتاجون من بضائع بأسعار أدنى من أسعاره .وخلب
ه� � ��ذا الوضع ل� � ��ب االقتصاديني :فهم صاروا ش� � ��هودا عل� � ��ى حتقق اقتصاد
سحري ،اقتصاد ينمو ،على ما يظهر ،بنحو مستدمي وال ترتفع فيه مستويات
األس� � ��عار إال ما ندر .وهللت املجلة االقتصادية األمريكية Business Week
غبط� � ��ة ورضا فكتبت قائلة( We have here the magic bullet :لدينا اآلن
الرصاصة السحرية).
وما كان هناك أحد يشك في هذه النظرية ،ما كان هناك أحد يرى ضرورة
للتس� � ��اؤل :أميكن فعال حتقق ازدهار مس� � ��تدمي؟ أميكن فعال جتاوز التقلبات
الدورية في النشاط االقتصادي بنحو نهائي؟ نعم ،هذا كله من األمور املمكنة
التحق� � ��ق ،وفق جواب دعاة االقتصاد اجلديد .نعم ،هذا كله من احلقائق التي
ال غب� � ��ار عليها ،وفق مزاعم الصحف واملج� �ل��ات املختلفة .وكان االقتصاديان
يوناتان إيت� � ��ون ) (Jonathan Eatonوصامويل كورتوم )(Samuel S. Kortum
قد توصال حسابيا إلى أن االقتصاد العاملي يستطيع النمو في كل عام بنقطة
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مئوية أكثر من النمو الذي حققه في السابق ،فيما لو واصل التقدم التكنولوجي
وعمليات االبتكار والتجديد انتش� � ��ارها السريع في ربوع املعمورة .وكان هاري
دنت ) ،(Harry Dentاخلبير األمريكي املختص بالبحث في ش� � ��ؤون املستقبل
ق� � ��د تنبأ في مؤلفه املوس� � ��وم ( The Roaring of 2000sاالزدهار في األلفية
اجلديدة) أن االزدهار سيدوم طوال األلفية اجلديدة.
لقد عاش العالم ،آنذاك ،نش� � ��وة جماعية .فقادة الش� � ��ركات واملستثمرون
واملواطنون العاديون لم يدر في خلدهم أن دميومة هذا االزدهار تتوقف على
مدى قدرة االزدهار نفس� � ��ه على تغذية نفسه بنفسه :على استمرار الروايات
الس� � ��احرة املؤكدة على انتصار االقتصاد اجلديد؛ واحلماس الذي ينش� � ��أ عن
اإلس� � ��راف في احلماس .وف� � ��ي أوروبا أيضا ،هذه الق� � ��ارة العتيقة التي بدت
وكأنه� � ��ا قد حتجرت منذ أمد طويل ،اختفت ،آن� � ��ذاك ،العقالنية .فالبيانات،
التي نش� � ��رها اإلحصائيون ،بدت وكأنها دليل قاطع يبرر سيطرة النشوة على
اجلمي� � ��ع .ففي ذروة ازدهار االقتصاد اجلديد س� � ��جل االقتصاد األملاني منوا
بلغ  3في املائة ،وانخفض عدد العاطلني عن العمل بنحو ملموس؛ ولم ترتفع
األسعار إال قليال .وهكذا ،وفجأة ،بات األوروبيون على ثقة تامة بأن اقتصادهم
قد أشرف على حتقيق منو متسارع شبيه بالنمو املتحقق في الواليات املتحدة
األمريكية .ال بل أس� � ��رف البعض منهم ف� � ��ي األماني والطموحات ،فتصور أن
االحتاد األوروبي صار قاب قوسني أو أدنى من التفوق على الواليات املتحدة
األمريكي� � ��ة بوصفها قوة اقتصادي� � ��ة عظمى .وكانت مجلة ش� � ��تيرن )(Stern
األملانية قد نش� � ��رت عنوانا يعبر بنحو دقيق عن تصورات ذلك الزمن األهوج:
«واآلن حان أوان السنوات السبع السمان» (٭).
أص ِل � ْ�ح ح ��ال املش ��روع ،اعرض ��ه للبيع ،أو أغل ��ق أبواب ��ه نهائيا  -نظري ��ة تعظيم
ْ

قيمة األسهم

إن ج� � ��اك ويل� � ��ش ) ،(Jack Welchالذي يعتبر واحدا من أجنح رؤس� � ��اء
الشركات ،عايش كثيرا من سنوات الرخاء واالزدهار .فبصفته رئيس شركة
جن� � ��رال إليكتريك ) (General Electricحقق ويل� � ��ش أرباحا فاقت قيمتها

(٭) إش� � ��ارة إلى قصة يوس� � ��ف عليه السالم ،وجوابه حني س� � ��ئل عن مغزى حلم فرعون بالبقرات
السبع السمان والبقرات السبع العجاف [املترجم].
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قيم� � ��ة األرباح التي حققها أغلب زمالئه من رؤس� � ��اء الش� � ��ركات .فهو حول
الش� � ��ركة العمالقة ،املتخصصة في إنتاج مصانع توليد الطاقة الكهربائية
والتوربينات ومحركات الطائرات ،واملالكة لش� � ��بكة التلفزيون «إن بي سي»
) ،(NBCإلى أثمن ش� � ��ركة على مستوى العالم أجمع ،فقد بلغت قيمتها في
البورص� � ��ة  400مليار دوالر أمريكي .وكان� � ��ت املجلة االقتصادية األمريكية
«فورتون» ) (Fortuneقد أسبغت عليه لقب «رجل أعمال القرن».
وفي نهاية التس� � ��عينيات ،كان على املرء الراغ� � ��ب في زيارة ويلش في
نيويورك أن يعبر ،وهو قادم من الش� � ��ارع املس� � ��مى  Fifth Avenueميدان
روكفل� � ��ر ) .(Rockefeller Plazaويق� � ��ف الزائر الس� � ��الك ه� � ��ذا الطريق
قبالة متث� � ��ال ذهبي ألحد أبناء آلهة اإلغريق :متثال يجس� � ��د بروميثيوس
) (Prometheusوه� � ��و يق� � ��دم النار إلى بني البش� � ��ر .ومن� � ��ذ العام 1940
تشمخ من خلف التمثال البناية الرئيسية من مجمع روكفلر (Rockefeller
) ،Centerوتتمي� � ��ز هذه البناي� � ��ة بكثرة ما فيها من زخرف� � ��ة .فقد تأثرت
هندستها بالطراز الفني الذي نشأ في فرنسا العام .(Art-déco) 1925
وفي بادئ األمر ،كانت اخلطة تقتضي أن تنشأ في هذا املكان دار األوبرا،
غير أن أزمة الكساد الكبير الذي عصفت باالقتصاد العاملي العام 1929
حالت دون حتقيق هذا املش� � ��روع .وهكذا ش� � ��يد هنا جون روكفلر الثاني،
اب� � ��ن إمبراطور الصناعة البترولية الش� � ��هير ،كاتدرائية م� � ��ن كاتدرائيات
الرأس� � ��مالية .ويقع مكتب ويل� � ��ش في الطابق  51من ه� � ��ذه البناية .وبدا
ويلش ،وقد خلع سترته وشمر عن ساعديه وراح يتكئ بظهره على املقعد،
غاية في اللط� � ��ف والدماثة .وويلش ذو عينني صغيرتني براقتني يقظتني.
وحينما يهجم عليه زواره بأسئلة فظة ،يزداد ويلش يقظة وحماسا وميضي
قائال وهو يضحك مبلء شدقيهHey guys, I love you. You want to :
« fightأيها الفتيان ،إني أحبكم ،فأنتم تريدون العراك» .ويبرر ويلش ،عن
طيب خاطر ،س� � ��بب كس� � ��به  30مليون دوالر أمريكي في السنة ،أي كسبه
دخ� �ل��ا يبلغ  700إلى  800ضعف الدخل ال� � ��ذي يحصل عليه العامل في
ش� � ��ركة «جنرال إليكتريك» .ويفس� � ��ر ويلش هذه احلقيقة بقول مفاده :إن
هذا هو منطق الس� � ��وق ،فكل واحد يحصل على الدخل الذي يس� � ��تحقه.
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ويواصل ويلش تبريره فيقول« :إننا ال ننزل إلى الش� � ��ارع وبيدنا املس� � ��دس
لنرغم الناس على العمل في املصنع» .ويسهب ويلش في احلديث لكي يبرر
ص ِل ْح حال املشروع ،اعرضه
ش� � ��عاره الش� � ��هير« Fix it, sell it or close it :أَ ْ
للبي� � ��ع أو أغل� � ��ق أبوابه نهائيا» ،ويواصل ويلش حديث� � ��ه فيقول« :إذا أنت لم
تصلح حال مشروعك في الوقت املناسب ،فإنك ستقف أمام حطام ال قيمة
له .وعندئذ ال مندوحة لك عن أن تتصرف بكل قسوة ووحشية».
وكان ويلش قد قلب «جنرال إلتكتريك» رأسا على عقب ،وبنحو لم يجرؤ
عليه أي واحد من الرؤساء السابقني له في إدارة الشركة .وويلش رئيس ال
يعرف الرفق أو الهوادة .فهو خفض عدد مجاالت العمل ،التي تنشط فيها
الش� � ��ركة ،من  350إلى  12مجاال .وكان قد أوصى املسؤولني في الشركة
بضرورة تس� � ��ريح  10في املائة من العاملني في كل عام واالس� � ��تعاضة
عنهم بقوى عمل جديدة ،وذلك لضمان أن تعمل شركة جنرال إليكتريك
بأعلى كفاءة ممكنة .وهكذاُ ،س � � � َّرح نصف األربعمائة ألف عامل ،الذين
كانوا يعملون في الش� � ��ركة عند تس� � ��لم ويلش زمام القيادة .ويطلق عليه
منتقدوه لقب «جاك النيوتروني» ) (Neotronen-Jackقاصدين بذلك أنه
فتك باملصانع وبالعاملني فتك القنبلة النيوترونية ،فاملصانع وعمالها لم
يبق منهم غير اجلدران .لكن مريديه يحتفون به باعتباره بطال .فاسمه
ص� � ��ار عنوانا «على قصة حافلة بالنجاح� � ��ات» ،وفق ما يقوله رون زومر
) ،(Ron Sommerالرئيس الس� � ��ابق لش� � ��ركة التلتكوم األملانية .ويعترف
طواعية هاينرش فون بيرر ) ،(Heinrich von Piererالرئيس الس� � ��ابق
لشركة سيمنز ) (Siemensبكفاءة ويلش فيقول إن «جاك ويلش املقياس
الذي نقيس من خالله مقدار إجنازاتنا».
وكان ويلش عنوانا على نظرية تكن كل االحتقار للمشاعر اإلنسانية.
إنه العنوان الصادق على النظرية التي اتسعت انتشارا في التسعينيات:
أعني نظرية تعظيم قيمة األسهم ) ،(Shareholder-Valueفهذه النظرة
تق ّيم عمل رؤساء الش� � ��ركات من منظور واحد ومن خالل هدف محدد:
قيمة أس� � ��هم الشركة يجب أن ترتفع بأس� � ��رع معدل ممكن .ومعنى هذا
هو أن رئيس الش� � ��ركة املهتم بتعظيم قيمة األس� � ��هم ال يجوز له أن يأخذ
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في االعتبار الرزايا اإلنس� � ��انية الناجتة عن تسريحه آالف العاملني .فهو
مكلف بالعمل على تعظيم قيمة األسهم فقط .وتعم الفرحة البورصات،
على وجه اخلصوص ،حينما يتناهى إلى سمعها أن رؤساء الشركات قد
سرحوا قسما من العاملني لديهم .وتنعكس هذه الغبطة في ارتفاع قيمة
أس� � ��هم هذه الشركات في البورصات .ويس� � ��بغ هذا املنطق الشاذ النفع
الوفير على قادة الش� � ��ركات على وجه اخلصوص ،فمكافأتهم املالية تتم
من خالل خيارات األسهم في املقام األول.
وابتك� � ��ر هذه النظرية الفظة مواطن أمريك� � ��ي مختص بعلم االقتصاد
اس� � ��مه ألفريد رابابورت ) ،(Alfred Rappaportفهذا األس� � ��تاذ اجلامعي
أذاع هذه النظرية في كتاب له نشره العام  1986بعنوان« :تعظيم األسهم:
معيار لقيادة الشركات» .وكانت هذه النظرية قد خلبت لب قادة الشركات
األمريكية في بادئ األمر ،أي في التسعينيات .وانتشر ،من ثم ،في أوروبا
أيضا ،االعتقاد الساذج أن النجاح في البورصة هو املطلوب أوال وأخيرا.
فعلى خلفية هذا االعتقاد أعلن يورغني ش� � ��رميب )،(Jürgen Schrempp
رئيس مجلس املديرين لدى ش� � ��ركة داميلر كرايس� � ��لر أن ش� � ��ركته ملزمة
بتحق� � ��ق الربح ،والربح في املق� � ��ام األول ،والربح أوال وأخيرا .وأكد رئيس
الش� � ��ركة العمالقة في مجال إنت� � ��اج الطاق� � ��ة  VEBAأولريش هارمتان
) (Ulrich Hartmannأن «ثقافتن� � ��ا وتوجهاتن� � ��ا حتتم على كل واحد في
الش� � ��ركة أن يفكر بنحو يتفق مع متطلبات س� � ��وق رأس املال» .ومع مرور
األيام ،استس� � ��لم أغلب قادة الشركات األملانية إلى هذه النظرية من دون
أن يختبروا مغزاها ومن غير أن يس� � ��ألوا ع� � ��ن مدى صدقيتها .بيد أنهم
سرعان ما وثقوا بأن قيمة السهم ترتفع في البورصة ارتفاعا قويا حينما
يسرحون قسما من العاملني ويزودون مصانعهم باإلنسان اآللي وما سوى
ذلك من آالت ومعدات .بهذا املعنى ،استس� � ��لم رؤساء الشركات العمالقة
ملا متليه عليهم أس� � ��واق املال وملا يفرضه عليهم احملللون في البورصات،
الذين ال يتركون فرصة من غير أن يطرحوا األس� � ��ئلة احملرجة وملا تأمر
به الصناديق العمالقة التي تدير املليارات وتتدخل بش� � ��كل مس� � ��رف في
شؤون الشركات.
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وف� � ��ي حني صار كثير من قادة الش� � ��ركات يتصرفون ،لهذا الس� � ��بب،
بسرعة بالغة ال تترك لهم فرصة السترداد أنفاسهم ،صار آخرون منهم
أكثر إيغاال في الوحش� � ��ية .فهم يبذلون قصارى جهدهم لتحسني صورة
ما يقدمون من بيانات ،صاروا يشترون ويبيعون بعض أجزاء املشروعات
في فترات زمنية ال تتعدى األش� � ��هر في بعض األحيان ،صاروا يعتقدون
أنهم مكلفون بإدارة احملافظ االس� � ��تثمارية ال غير .وكان الفرنسي جان
ماري ميس� � ��ييه ) (Jean-Marie Messierواحدا من هؤالء احملظوظني.
فهو قلب شركة  Général des Eauxرأسا على عقب فجعل منها شركة
عمالقة ذائعة الصيت في مجال اإلعالم ،جعل منها ثانية أكبر شركة في
العالم في هذا املجال .فهو اشترى شركة  Universalالعاملة في هوليود
وحول اس� � ��م هذه الش� � ��ركة العمالقة البالغة من العم� � ��ر  150عاما إلى
 ،Vivendi Universalويعرب ميسييه في مذكراته عن اعتقاده أنه كان
«بطل العالم» ) (Maitre du Mondeفي هذا املضمار .غير أن أصحاب
الشأن طردوا هذا «البطل» من الشركة في يوليو من العام  ،2002وذلك
ألنه كان قد تس� � ��بب في انخفاض قيمة الشركة في البورصة مبقدار بلغ
 70ملي� � ��ار يورو .عل� � ��ى صعيد آخر ،راح االدعاء الع� � ��ام يحقق معه بتهمة
تزوير ميزانية الش� � ��ركة .وهكذا انهارت ه� � ��ذه اإلمبراطورية املصطنعة
بالسرعة نفسها التي أنشأ فيها ميسييه هذه اإلمبراطورية.
وكان ألب� � ��رت دانالب ) (Albert Dunlapأكثر فظاظة في أفعاله .فعلى
خلفي� � ��ة اجلهود التي بذلها إلص� �ل��اح حال كثير من الش� � ��ركات األمريكية،
قلص دانالب فرص العم� � ��ل بال رحمة أو هوادة .وكان يردد بال انقطاع أن
«املشروعات االقتصادية ليست مؤسسات للرعاية االجتماعية .إن األمر يدور
هنا حول الربح أوال وأخيرا .وهكذا ،فإن من ال يريد إدراك هذه احلقيقة،
ال خي� � ��ار لنا غير طرده من بني صفوفن� � ��ا» .وكان األمريكيون يطلقون عليه
لقب «املنش� � ��ار اجلبار» .ومهما كانت احلال ،فهو كان قد تولى إصالح حال
مختلف الش� � ��ركات املتخصصة في إنتاج احلاجات املنزلية ،أعني ش� � ��ركات
من قبيل  Lily-Tulipو Scott Paperو ،Sunbeamوكان دانالب قد س � � � َّرح
ثلث العاملني لدى ش� � ��ركة  ،Scottالبالغ عددهم  11ألف عامل ،وطرد في
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ش� � ��ركة  Sunbeamنصف العاملني البالغ عددهم  12ألف عامل ،كما أغلق
أب� � ��واب  12مصنعا من أصل  18مصنعا كانت تديرها ش� � ��ركة ،Sunbeam
وكان دانالب قد أش� � ��ار إلى أس� � ��لوبه في اإلصالح ،فقال« :اهجم بكل قوة!
اهجم هجوما كاسحا! إن هذا هو مفهومي للعالج بالصدمة» .غير أنه هو
نفسه س� � ��رعان ما ُطرد من وظيفته شر طردة .فـ «املنشار اجلبار» كان قد
ز َّور البيانات .وهكذا منعته السلطة املكلفة بالرقابة على البورصة منعا باتا
من أن يتبوأ ،ثانية ،مكان القيادة في شركة من الشركات األمريكية.
إن ميسييه ودانالب ،و َمن هم مِ ن طينتهم من رجال األعمال ،هم القوم الذين
يتركون الناس يفزعون من رأسمالية تعظيم األسهم .فوحشية هؤالء الناس من
رجال األعمال تبني بجالء :أن الش� � ��خص الذي ال يحدوه ش� � ��يء آخر غير كسب
رضا البورصة ،يتجاهل أن الوظيفة التي ينبغي باملش� � ��روعات أن متارسها ،إمنا
تكمن في إنتاج السلع اجليدة وتوفير فرص العمل للمواطنني .بهذا املعنى ،فإن
الش� � ��خص الذي يثق وثوقا أعمى مبا يقول� � ��ه له احملللون املختصون بالبورصات
ومبا يردده على سمعه قادة صناديق املخاطر ،يخسر سريعا اجلسور التي تربطه
بأولئك الناس الذين هم غاية في األهمية بالنس� � ��بة إلى جناح هذا املش� � ��روع أو
ذاك .من هنا ،يرى فريدموند مالك ) ،(Fredmund Malikاألس� � ��تاذ في جامعة
سانت غالن السويسرية والذي يعتبر واحدا من مشاهير استشاريي الشركات،
أن سذاجة نظرية تعظيم األسهم «ال تختلف عن سذاجة املقامرين الذين يؤكدون
أن الربح حليفهم دائما وأبدا».
إن قادة الش� � ��ركات ،املؤمنني بنظرية تعظيم األسهم ،يحركهم ،في نهاية
املطاف ،األمران التاليان فقط :التهافت على كسب األرباح ،والتهافت على
دمج الش� � ��ركات بنحو متصاعد .وليس ثمة ش� � ��ك في أن البعض من هؤالء
يصابون بجنون العظمة.
نتائج جنون العظمة  -عصر االندماجات العمالقة

إن س� � ��تيف كيز ) ،(Steve Caseرئيس مجلس إدارة كبرى الشركات
األمريكية الناش� � ��طة في مجال اإلنترن� � ��ت  ،AOLعمل على مدى أربعة
أش� � ��هر لتحقي� � ��ق ما حققه في ه� � ��ذا اليوم .فهو كان ق� � ��د التقى ،خفية،
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مرارا وتكرارا غيرالد ليفني ) ،(Gerald Levinرئيس شركة تامي وورنر
) (Time Warrnerالتي تعد واحدة من كبريات إمبراطوريات العالم في
مجال اإلع� �ل��ام .فهما كانا قد تفاوضا في باريس وفي ش� � ��نغهاي وفي
من� � ��زل ريفي يقع في الوالية األمريكية فرجينيا .وبهدوء بني وبعيدا عن
األنظ� � ��ار كان الرجالن قد اتفقا على دمج ش� � ��ركتيهما ،أي على حتقيق
أعظ� � ��م عملية اندماج ش� � ��هدها العالم حتى ذلك احلني .وفي العاش� � ��ر
من يناير من الع� � ��ام  ،2000أعلن القائدان على املأل مضمون ما اتفقا
علي� � ��ه .وكانت الفرحة قد طغت على كيز ف� � ��راح يرقص رقصة هوجاء،
ويقفز على خشبة املسرح قفزات جنونية طربا مبا أعلنه هو وزميله من
فورهم� � ��ا .كما راح يعانق جيرالد ليفني عناق� � ��ا حارا ،فهو ما عاد قادرا
على ضبط نفس� � ��ه وإخفاء فرحته العارمة .وعل� � ��ى خلفية هذا اإلجناز
أس� � ��بغت املجلة األمريكية ) (Business Weekفي صفحة الغالف لقب
«رجل أعمال القرن» على كيز.
فقائد شركة  AOLحقق أمرا استثنائيا من حيث عظمته :فألول مرة
في التاريخ تفلح شركة من شركات االقتصاد اجلديد )(New Economy
في االستحواذ على شركة عمالقة كانت بارزة الشهرة في الزمن السابق
على تأس� � ��يس ش� � ��ركات التكنولوجيا احلديث� � ��ة ) .(Old Economyنعم،
ألول م� � ��رة في التاريخ أزاحت واحدة من ش� � ��ركات اإلنترنت الس� � ��تار عن
التحوالت التي طرأت على توزيع الس� � ��لطة في االقتصاد .فالصغير التهم
الكبير ،والصاعد من فوره ابتلع ذلك الذي كان يقف كالطود الشامخ منذ
أمد طويل .فش� � ��ركة  AOLال يزيد عمرها على  15عاما وال يزيد عدد
العاملني لديها على بضعة آالف عامل ،أما تامي وورنر ،فإنها كانت تتمتع
بتاريخ طويل حافل باألحداث واإلجنازات ،وتشغل  82ألف عامل وحتقق
إيرادا يبلغ  26.8مليار دوالر أمريكي ،أي ما يقرب من س� � ��تة أضعاف ما
حتققه .AOL
غير أن ش� � ��ركة اإلنترنت كانت متتلك ميزة ما كانت متتلكها الش� � ��ركة
األخرى :فهي ال تدفع سعر الشراء البالغ  162مليار دوالر أمريكي نقدا،
أي أنها ليس� � ��ت في حاجة إلى اقتراض املبلغ من أحد املصارف لتس� � ��ديد
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فاتورة الش� � ��راء ،بل هي تس� � ��تطيع تسديد ما في ذمتها من مبلغ من خالل
نقد جديد ،من خالل نقد تس� � ��تطيع التوس� � ��ع في إص� � ��داره بالنحو الذي
يطيب لها ،من خالل األس� � ��هم .إن هذا الش� � ��كل اجلديد من أشكال النقد
الورقي غ َّير ميزان القوى :فمن يفل ْح في تعظيم قيمة أس� � ��همه بالس� � ��رعة
املطلوبة ،يستطع شراء كل مشروع آخر .ما تقيمه البورصة تقييما عاليا،
ل� � ��ن يكون ف� � ��ي حاجة إلى اس� � ��تدانة رأس املال ،لن يكون ف� � ��ي حاجة إلى
القروض املصرفية .فهو يس� � ��تطيع تسديد الفاتورة مبا لديه من رأسمال.
من هنا ،لم تش� � ��عر  AOLبضائقة مالية حني تعني عليها تس� � ��ديد فاتورة
تامي وورنر :فقيمة ش� � ��ركة اإلنترنت املتواضعة احلجم تبلغ ،في البورصة،
ضعف قيمة الشركة العمالقة في مجال اإلعالم .ولو كان كيز قد أعرب،
قبل س� � ��نتني ،عن نيته شراء تامي وورنر ،لكان قد غدا أضحوكة ،فأنى له
أن يحصل على قرض يس� � ��دد من خالله فات� � ��ورة هذا املبلغ العظيم .غير
أن األمر كان قد تغيير تغيرا جوهريا في تلك احلقبة .فبفضل االزدهار،
الذي عم البورصات ،باتت الشركات املساهمة اآلن قادرة على االستحواذ
على منافسيها من غير أن تضطر إلى االقتراض ،لقد أمسى باستطاعتها
االس� � ��تيالء على أسواق جديدة ،من غير حاجة إلى التضرع لكسب عطف
مؤسسات التسليف.
إن إفراط قادة الش� � ��ركة لم يعد يعرف حدا .فهم يبتاعون الشركات،
الواحدة بعد األخرى ،بنهم ال يحده حد .وفي هذا كله ،فإنهم ال يبتاعون
صغائر األمور فقط ،إنهم يش� � ��ترون هذه الش� � ��ركة أو تلك ال لشيء ،في
أغل� � ��ب األحيان ،إال ألنهم يريدون بَ َّز غرمي كان قد اس� � ��تحوذ على غرمي
آخر .فاإلحصائيون س� � ��جلوا ،في العام  1999فق� � ��ط 476 ،عملية من
عمليات االستحواذ الكبرى ،أي عمليات اندماج بلغت قيمة الواحدة منها
أكثر من مليار دوالر أمريكي .وكانت عمليات االس� � ��تحواذ هذه قد بلغت
قيمتها  3.8تريليون دوالر أمريكي .وهكذا كان عدد عمليات االستحواذ
الكب� � ��رى قد ارتفع إلى أكثر من الضع� � ��ف في غضون  3أعوام فقط .إن
مطم� � ��ح قادة الش� � ��ركات كان يكمن في النمو والتوس� � ��ع أكثر فأكثر ،كان
يكمن في التوسع إلى أبعد احلدود ،وبأي ثمن كان .فهم يريدون ألنفسهم
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اجلاه والسلطان ولش� � ��ركاتهم الهيمنة على أكبر قدر من األسواق .إنهم
يريدون تعظيم الربح وس� � ��عر األس� � ��هم  -وماهيتهم السنوية ومكافآتهم
املالية أيضا .لقد انتشر اجلنون في مجالس املديرين حقا وحقيقة.
وبعد ثالثة أس� � ��ابيع من الصفقة العظيمة التي متت بني  AOLوتامي
وورنر ،س� � ��جل رجل آخر من «رجال أعمال القرن احلادي والعش� � ��رين»
نصرا أكبر .والرجل املعني هنا اس� � ��مه كريس جين� � ��ت ).(Christ Gent
ويعم� � ��ل هذا الرجل ،املتميز بنظارته الس� � ��ميكة وباس� � ��تخدامه احلمالة
لش� � ��د بنطاله ،رئيسا للش� � ��ركة البريطانية الناشطة في مجال التلفونات
اخلليوية فوداف� � ��ون ) .(Vodafone Airtouchوكان جينت قد أعلن ،في
ليل� � ��ة الرابع /اخلامس من فبراير من الع� � ��ام  ،2000أنه كان في مدينة
دس� � ��لدورف وأجرى مفاوضات مكثفة في مقر ش� � ��ركة Mannesmann
بشأن رغبة «فودافون» في االستحواذ على هذه الشركة العمالقة ،التي
كان قد مضى على تأسيس� � ��ها أكثر من مائة وعش� � ��رة أعوام ،لقاء مبلغ
خيال� � ��ي بل� � ��غ  372مليار مارك أملان� � ��ي ،أي ما يع� � ��ادل  188مليار دوالر
أمريك� � ��ي .وكان هذا املبلغ قد حطم كل األرقام القياس� � ��ية املس� � ��جلة في
عملي� � ��ات االندماج� � ��ات العاملية .وظل هذا الرقم القياس� � ��ي حالة فريدة
حتى اليوم احلاضر .واألمر الذي تتعني مالحظته هو أن «فودافون» قد
سددت أغلى فاتورة استحواذ في التاريخ من خالل األسهم أيضا.
وأخ� � ��ذت احلوادث تتالحق :ففي الس� � ��ابع م� � ��ن فبراير ابتلع الش� � ��ركة
األمريكية العمالقة الناش� � ��طة في مجال صناع� � ��ة العقاقير الطبية Pfizer
خصمها اللدود  Warner-Lambertلقاء  89مليار دوالر أمريكي  -أي كانت
قد حتققت رابعة أكبر عملية اس� � ��تحواذ في التاريخ .واندمجت في الرابع
عش� � ��ر من فبراير من العام  2000الش� � ��ركة الناش� � ��طة في صناعة الطاقة
 VEBAمع  VIAGلتؤسس� � ��ا معا « :»Eonالشركة التي حتتل املرتبة الثالثة
في قائمة كبرى الشركات األملانية .وأعلن ،في السابع من مارس ،املصرفان
األملانيان  Deutsche Bankو Dresdner Bankرغبتهما في االندماج ليكونا
مصرف� � ��ا عمالقا تبلغ قيم� � ��ة ميزانيته  2.5تريليون م� � ��ارك أملاني .بيد أن
هذا املشروع فشل بعد أربعة أسابيع من إعالنه .واشترت الشركة األملانية
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األمريكية املختصة بإنتاج الس� � ��يارات داميلر/كرايس� � ��لر حصة في الغرميالياباني نيسان  .Nissanوهكذا واصلت عمليات االستحواذ السير بخطى
وار من شدة
متس� � ��ارعة .ولم يدم األمر طويال حتى شعر قادة الشركات ِب ُد ٍ
سرعة أراجيح عمليات الدمج.
ولم تؤ ِّد املصالح الش� � ��خصية لقادة الشركات ،فقط ،الدور احلاسم في
عملي� � ��ات الدمج هذه .فاألمر كانت له عالقة ،أيض� � ��ا ،بذلك احلجم الذي
كانت الش� � ��ركات تريد الوصول إليه .فمن ينتج أكثر ،يستطع التمتع مبنافع
اإلنتاج الكبي� � ��ر ) (economies of scaleأيضا ،أي بخفض تكاليف الوحدة
الواحدة من اإلنتاج .أضف إلى هذا ،أن من لديه حصة أكبر في الس� � ��وق،
يس� � ��تطع إقصاء منافسيه من تلك السوق .فالشركة التي ال تنتج في أوروبا
أو في الواليات املتحدة فقط ،بل وفي آس� � ��يا أيضا ،تكون ،بال شك ،أسرع
في إيصال منتجاتها إلى الزبائن عامة ،إلى الزبائن في «األسواق الناشئة»
) (Emerging Marketsعل� � ��ى وج� � ��ه اخلصوص ،أي ف� � ��ي الدول الصاعدة
املتميزة بوجود أسواق عظيمة السعة.
وال تتم عمليات الدمج بالكمال الذي يتفق مع اخلطط اجلس� � ��ورة التي
تدور في خلد أعضاء مجالس املديرين واالستش� � ��اريني ورؤس� � ��اء املصارف
االستثمارية .فعلى الورق ال يصعب كثيرا احتساب املبالغ التي ميكن ادخارها
من خ� �ل��ال عمليات االندماج .غي� � ��ر أنه ليس باألمر اليس� � ��ير في عمليات
الدمج هذه تالفي الثقافات املتعددة الس� � ��ائدة في الش� � ��ركات املختلفة منذ
زمن طويل .فبنو البش� � ��ر ال ميكن نقلهم ،بيس� � ��ر ،من مكان إلى آخر ،كما لو
كانوا آالت ومعدات .من ناحية أخرى ،فإن قادة الشركات اجلبارة اجلديدة
غالبا ما يكونون ،بعد إمتام الدمج ،مشغولني بأنفسهم ،بقيادة جهاز إداري
ضخم وبحل احتكاكات تدور حول توزيع القوى .ويش� � ��هد عديد من الوقائع
على أن إحراز هذه الش� � ��ركة أو تلك احلج� � ��م الديناصوري هو ليس أفضل
احلل� � ��ول دائما وأبدا .إن العكس هو الصحي� � ��ح :فضخامة احلجم غالبا ما
تكون هي املش� � ��كلة بعينها .فقد أبانت الدراسات املختلفة أن أغلب عمليات
االندم� � ��اج لم حتق� � ��ق النفع املتوخى منها :فثلثا عملي� � ��ات االندماج ما كانت
ناجحة وفق ما أعلنته الشركة االستشارية .Bain & Company
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ولعل اندماج الش� � ��ركتني املتخصصتني في إنتاج الس� � ��يارات داميلر بنز
وكرايسلر خير مثال على الفشل الذي نحن في سياق احلديث عنه .فمع أن
رئيس داميلر يورغني شرميب قد هلل في سبتمبر من العام  1998لعملية
الدمج ،واصفا إياها بأنها «عرس س� � ��ماوي» ،وبأنها س� � ��تفضي إلى «شركة
ستتفوق على كل ش� � ��ركات العالم ،الناشطة في مجال إنتاج السيارات ،من
حيث احلجم والقدرة عل� � ��ى التجديد واالبتكار ،ومن حيث الربحية أيضا»،
لكن املتعاملني في البورصات لم يش� � ��اركوا ش� � ��رميب في هذا التقييم قط:
فأس� � ��هم داميلر  -كرايس� � ��لر خس� � ��رت نحو ثالثة أرباع قيمتها في األعوام
اخلمسة التالية على عملية االندماج .وبعد تسع سنني من «العرس السماوي»
اعترف الطرفان بفشل مسعاهما ووقعا على وثيقة الطالق .وعادت داميلر
إلى اس� � ��م داميلر ثانية ،وجرى بيع كرايسلر للمستثمر  .Cerberusولم تكن
ح� � ��ال  AOL Time Warnerأفض� � ��ل .فه� � ��ذه الش� � ��ركة العمالقة في مجال
اإلعالم خسرت في غضون األربعة والعشرين شهرا األولى أكثر من نصف
قيمته� � ��ا في البورصة .على صعيد آخر ،ل� � ��م تعد األرباح تنمو بالنحو الذي
كان متحققا حني كانت ش� � ��ركة  AOLالتزال تتمتع باالس� � ��تقالل .وهكذا،
غيرت هذه الشركة اسمها أيضا :غيرته إلى تامي وورنر.
كما لم تتم عملية االس� � ��تحواذ على  Mannesmannبالطريقة التي كان
مخططا لها .فبعد بضعة أس� � ��ابيع ش� � ��اعت فضيحة كان لها صدى واسع:
ف� � ��كالوس أس� � ��ر ) - (Klaus Esserالرجل الذي ق� � ��اد  Mannesmannفي
الزمن الس� � ��ابق على عملية االس� � ��تحواذ  -حصل ،لقاء تخليه عن منصبه،
عل� � ��ى  30مليون م� � ��ارك أملاني ،وحصل ثالثة من أعض� � ��اء مجلس املديرين
وأحد عش� � ��ر من كبار العاملني في املؤسس� � ��ة على م� � ��ا مجموعه  30مليون
مارك أملاني أيضا .ونظ� � ��رت احملاكم في هذه الفضيحة التي غدت عنوانا
ساطعا على جش� � ��ع قادة الشركات .وبرر كالوس أس� � ��ر حصوله على هذه
املكافأة «امللوكية» بزع� � ��م مفاده أنه جنح في حتقيق ارتفاع عظيم في ثروة
مالكي أس� � ��هم  ،Mannesmannوأن الزي� � ��ادات املضاعفة التي طرأت على
سعر األس� � ��هم قد حتققت بفضل قيادته احلكيمة ومواقفه الثابتة في صد
عملي� � ��ات االس� � ��تحواذ الرخيصة .وكيفما اتفق ،فإن م� � ��ن حقائق األمور أن
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قيم� � ��ة  Mannesmannكانت تبلغ  120مليار مارك أملاني ،حني ش� � ��اع في
البورصة أن فودافون تريد االس� � ��تحواذ على الشركة األملانية ،وأن فودافون
قد اش� � ��ترتها ،في نهاية املطاف ،مبا قيمته ثالثة أضعاف القيمة التي كان
متعارفا عليها قبل ثالثة أش� � ��هر .وكان كالوس أس� � ��ر ق� � ��د انتفع كثيرا من
الوضع الذي س� � ��اد ،آنذاك ،في البورصة :فاملعرك� � ��ة على Mannesmann
اندلعت في زمن كان مؤش� � ��ر البورصة األملانية (مؤشر الداكس) قد أشرف
على بلوغ الذروة ،وأنه كان قد حقق ،في غضون أربعة أش� � ��هر ،ارتفاعا بلغ
 50في املائ� � ��ة .فبعد برهة وجيزة من إمتام صفقة االس� � ��تحواذ لم يتدهور
مؤش� � ��ر الداكس فقط ،بل قيمة أسهم فودافون أيضا ،ففي غضون عامني
خسرت أسهم فودافون ثلثي قيمتها.
ومع أن السياسيني تذمروا كثيرا من حصول كالوس أسر وجماعته على
مالي� �ي��ن املاركات األملانية ،فإنهم لم يحركوا س� � ��اكنا للوقوف في وجه عملية
االستحواذ .فغيرهارد ش� � ��رودر حال ،حني كان رئيس وزراء والية سكسونيا
الس� � ��فلى ) ،(Niedersachsenدون وقوع كونتينتال ،الشركة املنتجة إلطارات
السيارات ،في أيدي مجموعة من اإليطاليني ،ودون استحواذ مجموعة أخرى
من النمس� � ��اويني على ش� � ��ركة  ،Preussag Stahlبيد أن شرودر لم يقف في
وجه االستحواذ على ش� � ��ركة  Mannesmannبعدما أصبح مستشار أملانيا،
فأملانيا ،وفق ما قاله ش� � ��رودر حينذاك« ،بلد يؤم� � ��ن باالنفتاح االقتصادي،
وبالتالي فإنه يفتح أبوابه للشركات األجنبية الراغبة في شراء هذه الشركة
أو تلك من الشركات األملانية» .ومعنى هذا أن أملانيا تفتح أبوابها أمام جميع
عمليات االس� � ��تحواذ املدبرة من قبل مصارف االستثمار ،أي من قبل أفراد
من طينة األمريكي فرانك كواترون ).(Frank Quattron
سادة العالم  -صعود مصارف االستثمار

إن فران� � ��ك كواترون مرتزق عصري .فه� � ��ذا املصرفي املختص بعمليات
االس� � ��تثمار يقيم في بالو آلت� � ��و ) (Palo Altoبكاليفورني� � ��ا ويعمل ملن يدفع
أكث� � ��ر .ول� � ��دى كواترون كتيبة مش� � ��اة تس� � ��اعده في مهام� � ��ه .ودرج كواترون
عل� � ��ى اصطحاب هذه الكتيب� � ��ة معه حيثما يعمل ،وذلك تعبيرا عن ش� � ��كره

118
11/13/11 9:17 AM

4 (97-138).indd 118

ازدهار الرأسمالية

ووالئه لهم .فحينما انتقل كواترون ،في العام  ،1996من مورغان س� � ��تانلي
) (Morgan Stanleyإل� � ��ى املصرف األملاني «دويتش� � ��ه بنك» ،التحق به نحو
 20م� � ��ن أتباعه املخلصني .وبعد عامني ترك كواترون عمله من جديد ومعه
نحو  100من املريدين .وكانت قد انتش� � ��رت إش� � ��اعة تفي� � ��د بأن املصرف
السويسري العمالق قد عرض عليه عقد عمل يقضي بدفع راتب يبلغ 435
مليون مارك أملاني عن السنوات الثالث املقبلة .ويبرر كواترون هذا الراتب
اخليالي ،فيقول« :إن األمور العظيمة تتحقق على أيدينا ،وليس على أيدي
أولئك الفتيان القابعني في مكاتب املديرين التنفيذيني».
إن اخلب� � ��راء في مصارف االس� � ��تثمار ،الذين هم م� � ��ن طينته ،يرون في
أنفسهم )( (Masters of Universeس� � ��ادة العالم) ،علما أن هذا املصطلح
قد صاغه توم وولف ) (Tom Wolfeفي روايته الش� � ��هيرة Fegefeuer der
( Eitelkeitenمطه� � ��ر الغرور) .فهؤالء األفراد واثقون بصواب مس� � ��عاهم.
إنهم يعتقدون أن لديهم احلل القومي ملواجهة كل املعضالت وجميع مشكالت
العال� � ��م أيضا .أضف إل� � ��ى هذا ،أنهم كثيرا ما يكونون مغرورين بأنفس� � ��هم
ومتجبري� � ��ن متعجرف� �ي��ن .كما أنهم يحصلون على رواتب ال قدرة لإلنس� � ��ان
الع� � ��ادي على تخيلها .فالبعض منهم يحص� � ��ل ،وهو اليزال في الثالثني من
عم� � ��ره ،على دخل ال يحصل عليه هذا املدي� � ��ر التنفيذي أو ذاك من العمل
طوال حياته.
وكما فعل شيرمان مك كوي ) ،(Sherman McCoyبطل رواية توم وولف،
فإن كواترون ،أيضا ،على أهبة االستعداد لتحقيق الصفقات العظيمة :فهو
يرشد شركات ،ما سمع أحد عنها شيئا حتى اآلن ،إلى أسلم طريق يوصلها
إلى البورصة .كما أنه يتولى تدبير متطلبات عمليات االندماج الكبرى .وكان
كواترون ،في التس� � ��عينيات ،قد بلغ من األهمية مبكان ،بحيث نادرا ما كان
أحد يتجاوزه ،ما كان أحد يتجاوزه في وادي الس� � ��ليكون على أدنى تقدير.
وعلى خلفية هذه احلقائق ،منحه املصرف األملاني «دويتش� � ��ه بنك» حريات
واسعة .وفي الواقع ،فإن «كتيبة» بالو آلتو ما كانت تأتلف مع ثقافة األعمال
الدارجة في املصرف األملاني منذ كثير من عقود الزمن؛ فكواترون وكتيبته
يتصرفون بس� � ��رعة الب� � ��رق ،أي يتصرفون بنحو كثيرا م� � ��ا يبدو ،للمصرفي
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التقلي� � ��دي ،تصرفا أهوج ال ت� � ��روي فيه وال تؤدة .لكنه� � ��م ،مع هذا ،حققوا
للمص� � ��رف أرباحا كبيرة فعال .كما أنهم أرش� � ��دوا املصرف األملاني املذكور
إل� � ��ى أبواب عالم فس� � ��يح ،كان غريبا عنه على م� � ��دى زمن طويل ،إلى عالم
الصيرفة املتخصصة باالستثمار املالي ).(Investmentbanking
وخالف� � ��ا للمص� � ��ارف التجارية ،املص� � ��ارف التقليدي� � ��ة ،تعمل مصارف
االستثمار برؤوس أموال مقترضة في املقام األول .فهي ال يتوافر لها زبائن
يحتفظون لديها بودائعهم أو بحس� � ��اباتهم اجلارية .إن مصارف االس� � ��تثمار
تس� � ��تدين ما حتتاج إليه من أموال من أس� � ��واق املال .إنها تستدين مليارات
ومليارات من املال حتى التخمة ،وذلك لكي تكون قادرة على التوس� � ��ع فيما
تقوم به من نش� � ��اط ف� � ��ي كازينو القمار العاملي .فمقاب� � ��ل كل دوالر أمريكي
تعود ملكيته إليها ،تستدين بعض هذه املصارف  30أو  40دوالرا أمريكيا.
ومعنى هذا ،أن هذه املصارف تعمل وفق «رافعة مالية» ) (Leverageمفرطة
في االرتفاع .وهكذا ،فبينما تس� � ��تطيع هذه املصارف ،من خالل االستدانة
العظيمة ،حتقيق أعظم األرباح ،فإنها تكون ،في الوقت ذاته ،عرضة ألشد
املخاطر ،إذا تدهورت األوضاع في أسواق املال.
وهيمنت املصارف االس� � ��تثمارية األمريكية على هذه النشاطات على مدى
طويل من الزمن ،هيمنت عليها مؤسسات من قبيل غولدمان ساكس (Goldman
) Sachsومورغان س� � ��تانلي وميريل لينش ) (Merrill Lynchوجي بي مورغان
) (J. P. Morganوسالومون سمث بارني ( )Salomon Smith Barneyأو
بير ستيرنز ( .)Bear Stearnsفمن غير االستعانة بواحد من هؤالء ،ما كان
املرء قادرا على عقد صفقة استحواذ على هذه الشركة أو تلك ،ومن غير واحد
من هؤالء ما كان ليتطور ما نراه حاليا من بضائع مالية حديثة ،من غير واحد
من هؤالء لم يكن ،قط ،مبس� � ��تطاع الرأسمالية احملررة من القيود أن حتقق ما
حققت من تطور عاصف.
ونش� � ��أت مصارف االس� � ��تثمار على خلفية أزمة الكساد الكبير التي
عصفت باالقتصاد العاملي في عش� � ��رينيات وثالثينيات القرن العشرين.
ففي هذه احلقبة من الزمن أفلس� � ��ت بيوت املال باجلملة .ولهذا السبب،
أقر الكونغرس األمريكي القانون املسمى  ،Glass-Steagall Actوبفرض
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هذا القانون جتزأت املصارف الكبرى الشاملة ،أي املصارف التي كانت
خدماتها ال تقتصر على معامالت االدخار واالقتراض اخلاصة بزبائنها،
بل ش� � ��ملت أيضا نشاطات استثمارية مالية .وهكذا تعني على املصارف
إم� � ��ا أن تكون مص� � ��ارف مختصة بتدبير معام� �ل��ات االدخار واالقتراض
العادية ،أو مصارف تزاول النشاطات االستثمارية املالية فقط .وأرادت
واش� � ��نطن ،من خالل هذا التش� � ��ريع ،منع املصارف م� � ��ن املقامرة بودائع
زبائنها .ومع أن هذا القانون جرى تشريعه بنوايا سليمة ،فإنه كان سببا،
في نهاية املطاف ،إلفراط مصارف االستثمار في املراهنة على عمليات
بالغة اخلطورة.
ومنذ هذا احلني ،فإن مصارف االس� � ��تثمار ما عادت ملزمة مبراعاة
مصالح صغ� � ��ار املدخرين ،وما عادت تعرف رادع� � ��ا يكبح جماح رغبتها
للمضارب� � ��ة .وخالفا للمص� � ��ارف التجارية ،لم تعد مصارف االس� � ��تثمار
تخض� � ��ع لرقابة مصرفية صارم� � ��ة .فاملصرف املرك� � ��زي األمريكي غير
مس� � ��ؤول عنها .وهكذا صارت بيوت املال الناش� � ��طة في «وول ستريت»
تخض� � ��ع لقيود واهية إلى حد ما ،وتس� � ��تطيع حتقيق أعظم األرباح .ولم
يغي� � ��ر من هذه احلقيقة ش� � ��يئا إقدام الرئيس كلينت� � ��ون في العام 1999
على إلغاء القانون املذكور ،أعني  .Glass-Steagall Actفمن خالل هذا
اإلج� � ��راء ،ألغى الرئيس كلينتون ،في س� � ��ياق عملية التحرير االقتصادي
الواسعة ،احلد الفاصل بني املصارف التجارية ومصارف االستثمار .ومن
اآلن فصاعدا صارت مزاولة النشاطات االستثمارية املالية مسموحا بها
جلميع املصارف ،بال اس� � ��تثناء .وكان هذا اإلجراء سببا في خلق حتول
عظيم .فس� � ��رعان ما عقدت املصارف التجارية العزم على االس� � ��تحواذ
على بيوت االستثمار األمريكية ،فمصرف  Chase Manhattenيستحوذ
على جي بي مورغان واملصرف األملاني «دويتشه بنك» يشتري Bankers
 ،Trustوكانت املصارف االس� � ��تثمارية قد ردت ،م� � ��ن جانبها ،على هذه
الهجمة ،وذلك من خالل استراتيجية تتسم مبخاطر كبيرة :فقد أنشأت
أقس� � ��اما إلدارة الصفق� � ��ات اخلاصة بها وراحت تض� � ��ارب ،ليس بأموال
زبائنها فقط ،كما جرت العادة ،بل بأموالها أيضا .أي أن هذه املصارف
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أمس� � ��ت تتصرف كأنها صنادي� � ��ق مخاطر ) (Hedgefondsتس� � ��عى إلى
حتقيق أعظ� � ��م األرباح ،واملخاطرة إلى قصد احلدود .ولم يأبه أحد من
أولي الشأن بهذا التطور قط.
فواش� � ��نطن تعاطفت ،منذ عقود كثيرة م� � ��ن الزمن ،مع «صبيان العصر
الذهبي» الناشطني في «وول ستريت» وكانت تدعمهم بقدر كبير .فمصارف
االس� � ��تثمار هي التي تتولى تزويد االقتصاد األمريك� � ��ي باملال الذي يحتاج
إليه ،هي التي تس� � ��د حاجته املتزايدة إلى املال .أضف إلى هذا ،أن توليها
تدبي� � ��ر املال املطلوب قد دع� � ��م النمو االقتصادي بنح� � ��و أكيد .وكانت لدى
املصارف عالقات وثيقة جدا بالسياس� � ��يني ،وذل� � ��ك ألنها كانت متن عليهم
بتبرعات سخية جدا .وسواء تعلق األمر بالدميوقراطيني أو باجلمهوريني،
ف� � ��إن اجلميع لم يصل� � ��وا إلى البيت األبيض إال بفض� � ��ل الدعم املالي الذي
قدمه لهم «وول س� � ��تريت» ،ففي هذا الشارع ينشط أكثر املتبرعني سخاء.
وللتعبير عن شكرها اهتمت احلكومة والسلطة التشريعية ،أي الكونغرس،
ب� � ��أن تعمل مصارف االس� � ��تثمار ب� �ل��ا منغصات وبال قي� � ��ود ذات بال .وفي
املقاب� � ��ل ،دأبت «وول س� � ��تريت» ،طواعي� � ��ة ،وعن طيب خاط� � ��ر ،على إعارة
واشنطن أفضل ما لديها من رجال أعمال ،حني تطلب منها احلكومة ذلك،
فرونالد ريغان اس� � ��تعار دونالد ريغان ) ،(Donald Reganوزير اخلزانة في
حكومت� � ��ه ،من ميريل لين� � ��ش ،وجورج بوش (األب) اخت� � ��ار نيكوالس برادي
) (Nicolas Bradyمن صفوف ديل� � ��ون ريد ) ،(Dillon Readوبيل كلينتون
جعل من روبرت روبني ) ،(Robert Robinرئيس غولدمان س� � ��اكس ،راعيا
ألسواق املال ،واستعان جورج بوش (االبن) أيضا بغولدمان ساكس؛ فبعدما
فش� � ��ل في تعيني اثنني من رجاالت الصناعة ،أس� � ��ند بوش (االبن) منصب
وزير اخلزانة إلى هنري بولس� � ��ون ) ،(Henry Paulsonرئيس أهم مصارف
االستثمار في العالم قاطبة :غولدمان ساكس.
إن ه� � ��ؤالء الرجال كانوا امللوك الفعليني في صفقات االس� � ��تحواذ .وكان
ه� � ��ؤالء امللوك قد س� � ��اهموا ،بدءا من مطلع التس� � ��عينيات ،ف� � ��ي العديد من
صفقات االس� � ��تحواذ التي شهدتها أملانيا آنذاك ،فسواء تعلق األمر باجلهود
التي بذلتها فودافون لالس� � ��تحواذ عل� � ��ى  Mannesmannأو باندماج داميلر
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وكرايس� � ��لر ،فإن هؤالء امللوك كانوا حاضرين دوما .إن غولدمان س� � ��اكس،
املؤسس� � ��ة التي أنشأها العام  1869املهاجر األملاني ماركوس ساكس ،تتقن
صفقات االندماج واالس� � ��تحواذ إتقانا تام� � ��ا .وكان هذا املصرف قد أجنز،
ف� � ��ي عام واحد ،في العام  ،1999صفقات اندماج واس� � ��تحواذ بلغت قيمتها
أكث� � ��ر من ثالثة تريليونات مارك أملاني ،أي أنه أجنز صفقات ديناصورية ال
يضاهيه في حجمها وعددها أي مصرف اس� � ��تثماري آخر .ويقع مكتب فرع
هذا املصرف في أعلى طوابق برج معرض فرانكفورت الدولي ،أي في ثانية
أعلى عمارات املدينة .ويوجه ألكس� � ��ندر ديبليوس )(Alexander Dibelius
من هذا املكتب املعامالت اخلاصة بروس� � ��يا والنمس� � ��ا أيضا .ويتس� � ��م هذا
الرجل بسرعة احلركة سواء بصفته مصرفيا أو رياضيا مواظبا على التزلج
على اجلليد .ودأب هذا الرجل ،منذ س� � ��نوات عديدة ،على أن يكس� � ��ب ،في
املنتدى االقتصادي بدافوس ،الرهان الذي ينظمه الناش� � ��ر األملاني هوبرت
بوردا ) (Hubert Burdaالختيار رجال األعمال املتميزين .ورمبا ال يضاهيه
أحد من زمالئه في ما لديه من عالقات واسعة .وتبقى هذه احلقيقة قائمة
حتى إن تواضع وصرح بأنه ال يرى ،بأي حال من األحوال ،أن له ولغولدمان
س� � ��اكس دورا فعاال في صنع عملي� � ��ات االندماج واالس� � ��تحواذ ،فاملصرفي
الس� � ��اكن في فيال األديب توماس مان ) (Thomas Mannيقول بكل تواضع:
«إن دورنا يكمن في تهيئة الفرصة اللتقاء العرض بالطلب».
وفي التسعينيات عزم املصرف األملاني «دويتشه بنك» ،أيضا ،على الدخول
إلى حلبة هذا النشاط املربح .فهذا املصرف ،الذي هو أكبر مؤسسات التمويل
في أملانيا ،ما عاد يقنع بكونه أهم مؤسسة مالية في أملانيا ،بل تطلع ألن يرتقي
إلى مراتب الالعبني العامليني ) .(global playerلقد عزم هذا املصرف ،الواقع
مقره في فرانكفورت ،على املش� � ��اركة في املتاجرة املتس� � ��ارعة في املش� � ��تقات
واخليارات والعمالت ،وفي الرهان على عمليات االندماج واالستحواذ أيضا.
لقد تطلع مصرف «دويتشه بنك» إلى كسر طوق هيمنة «وول ستريت» واحتالل
املرتبة األولى في قائمة مصارف االس� � ��تثمار .وكان هذا املصرف قد اش� � ��ترى
ف� � ��ي الع� � ��ام  ،1989أي في وقت مبك� � ��ر ،أيام كان يترأس� � ��ه ألفريد هيرهاوزن
) - (Alfred Herrhausenالرجل الذي اغتالته ،بعد فترة وجيزة من تقلده هذا
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املنصب ،عناصر من تنظيم األلوية احلمراء املسمى اختصارا ( RAF٭) -بيت
االس� � ��تثمار البريطاني مورغان غرينفيل ) .(Morgan Grenfellوفي منتصف
التس� � ��عينيات أفلح املصرف األملاني في حتقيق حتول مهم ،إذ جنح في إغراء
املئ� � ��ات من املصرفيني ،ذوي الوزن الكبير ،بترك مصارفهم والعمل لديه .وكان
األملان قد رفعوا رواتب املصرفيني الشباب إلى الضعف ،علما أن هذه الرواتب
كانت عظيمة القيمة أصال .وهكذا ،انتقلت مجموعات عريضة من جبهة إلى
أخرى مصطحبة معها زبائنها .وفي مرة من املرات سحب «دويتشه بنك» ،من
غرميه  ،ING-Baringsفي دفعة واحدة 44 ،من خيرة ما لدى هذا الغرمي من
خبراء في أسواق األسهم .وكان  ING-Baringsقد صرح بأن خصمه األملاني
قد تس� � ��بب في وصول الرواتب إلى «مستويات جنونية» .ووفق التقديرات التي
أعلنت عنه� � ��ا الوكالة االستش� � ��ارية  ،Russel Reynolds Associatesارتفعت
في العام  ،1998رواتب كبار املوظفني العاملني في الوول س� � ��تريت إلى ثالثة
أضعاف ،وفي أملانيا إلى سبعة أضعاف ما كانت عليه العام .1990
ومن نافل� � ��ة القول تأكيد أن املصرفيني العاملني في بيوت االس� � ��تثمار قد
ابتهجوا أميا ابتهاج باملكافآت الدس� � ��مة .فهم يرون في هذه املكافآت تعويضا
مجزيا عن عمل ميارس� � ��ونه على مدى  90إلى  100س� � ��اعة في األسبوع ،وال
يترك لهم فرصة للتمتع باحلياة اخلاصة .فهم حتت تصرف رئيسهم على مدار
الساعة ،ويقفون على أهبة االستعداد للسفر حول العالم ،وحيثما كان الزبون
موجودا .ويبلغ راتب املوظف الكبير في مصرف االستثمار بضع مئات اآلالف
م� � ��ن ال� � ��دوالرات األمريكية ،أضف إلى هذا املكافآت الدس� � ��مة التي يحصلون
عليه� � ��ا في كل عام .ففي العام  2000كانت املصارف األمريكية ،مبفردها ،قد
دفع� � ��ت إلى كبار موظفيها أكث� � ��ر من  13مليار دوالر أمريكي .بهذا املعنى ،فإن
ه� � ��ذا القطاع كان ينجب في كل عام أغنياء جددا ميتلكون املاليني .ففي «وول
ستريت» يحصل أكثر من مائة مصرفي على دخل يزيد على  10ماليني دوالر.
من هنا ،ال عج� � ��ب أن تتحول االحتفاالت ،التي ينظمها كبار موظفي مصارف

(٭) تنظيم األلوية احلمراء  ،Red Army Factionهو جماعة يس� � ��ارية مس� � ��لحة ،أسس� � ��ت عام
 1970ومارس� � ��ت م� � ��ا اعتبرت� � ��ه مقاومة ضد الدولة الفاش� � ��ية بعمليات قت� � ��ل وتفجير .وصل عدد
وحلت
ضحاياه� � ��ا إل� � ��ى  34قتيال ،بخالف اجلرح� � ��ى .بدأت محاكمة أعضائها في ع� � ��ام ُ ،1993
رسميا في أبريل  .1998احملررة.
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االستثمار ،مبناسبة تسلمهم ما يسمى مكافأة املوسم ،إلى احتفاالت خرافية.
فالبعض منهم يسكب على رأسه ،في نوادي لندن أو نيويورك ،قنينة من أغلى
أنواع الشمبانيا.
ولم يدخل دويتش� � ��ه بنك ،مبفرده في حلبة هذه املعامالت ،فمؤسسات
املال األخرى ،استقطبها ،أيضا ،في التسعينيات ،بريق عمليات االستحواذ.
فقد ابتلع املصرف األملاني  Dredner Bankبيتي املال Kleinwort Benson
و .Wasserstein Perellaواس� � ��تولى املصرف املس� � ��مى االحتاد السويسري
للبنوك  UBSعلى بيت املال البريطاني العريق  ،S. G. Warburgواستحوذ
املصرف األمريكي العمالق سيتي غروب ) (Citigroupعلى .Smith Barney
وحتى املصارف املكلفة بتق� � ��دمي اخلدمات للواليات األملانية املختلفةDie ،
 ،Landesbankenأعن� � ��ي مصارف من قبيل مصرف  ،WestLBراحت ،هي
األخرى أيضا ،تس� � ��تأجر املئات من املصرفيني املتخصصني في االستثمار
املال� � ��ي .لق� � ��د ورطت هذه املصارف نفس� � ��ها في مجاالت عمل ليس� � ��ت من
اختصاصها أص� �ل��ا ،فمصارف الواليات األملاني� � ��ة،Die Landesbanken ،
كانت مكلفة برعاية املش� � ��روعات احمللية واإلقليمية ،أي املشروعات العاملة
في والي� � ��ات م� � ��ن قبي� � ��ل  Bayernو Nordrhein-WestfallenأوSachsen
وبتحقي� � ��ق أرب� � ��اح خلير حكوم� � ��ات الوالي� � ��ات املختلفة ،به� � ��ذا املعنى ،فإن
احلكوم� � ��ات لم تكلفه� � ��ا ،أبدا ،باملقامرة عل� � ��ى أوراق مالية مجهولة املصدر
وعظيمة املخاطر.
وانتق� � ��ل أديس� � ��ون ميتش� � ��ل ) (Edison Mitchellم� � ��ن ميريل لينش
إلى دويتش� � ��ه بنك ليس حبا ف� � ��ي املال فقط .ويتميز ميتش� � ��ل بعالقاته
الواس� � ��عة .فهو يعتبر واحدا من كبار النجوم الس� � ��اطعة في قطاع املال.
ومهم� � ��ا كانت احلال ،فقد كلف املصرف األملاني ميتش� � ��ل بقيادة قس� � ��م
«األس� � ��واق العاملي� � ��ة» ) (Global Marketsاملقيم ف� � ��ي لندن .واصطحب
ميتش� � ��ل معه كتيبة مرتزقة مكونة من نح� � ��و  50عنصرا .وكان الزمالء
العامل� � ��ون في فرانكفورت ينظرون إلى هذه الكتيبة بعني الريبة .وعلقت
الصحيفة األملانية  Frankfurter Allgemeine Zeitungعلى استخدام
ميتش� � ��ل وصحب� � ��ه فكتب� � ��ت« :إن والء ه� � ��ؤالء العاملني ما ع� � ��اد يختص
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باملصرف ،بل هو مرهون بالتطور الذي يطرأ على مستوى أسعار أسهم
«دويتش� � ��ه بنك» ،أي هو مرهون باملصدر الذي يفيض عنه جزء كبير من
الروات� � ��ب التي يحصل� � ��ون عليها» .وبنحو متزامن تقريبا ،ينتقل يوس� � ��ف
آكرمان ) (Josef Ackermannمن املصرف السويس� � ��ري Credit Suisse
إلى مصرف «دويتش� � ��ه بن� � ��ك» ،ليتولى فيه إدارة الصيرفة االس� � ��تثمارية
) .(Investmentbankingورمبا كان ميتش� � ��ل أكث� � ��ر العاملني مع آكرمان
طموحا .فوفق ما يقول الرواة ،فإن ميتش� � ��ل رد على سمسار سأله ،في
قاعة البورصة ،عن اسمه ،أن اسمه هو ببساطة« :إله» (٭).
وف� � ��ي الواق� � ��ع ،فإن ميتش� � ��ل يفي مب� � ��ا كان قد عاهد علي� � ��ه :فهو يرفع
مصرف «دويتشه بنك» إلى مصاف املصارف العاملية في املتاجرة بعمليات
االكتتاب في س� � ��ندات الدين املصدرة من قبل الش� � ��ركات واحلكومات وفي
املتاجرة بالعمالت واملشتقات واملعادن الثمينة .لقد غدا «دويتشه بنك» في
الثمانيني� � ��ات أكبر متاجر بالعمالت على مس� � ��توى العالم أجمع ،فهو يهيمن
على  20في املائة من حجم هذه الس� � ��وق .كما احتل «دويتشه بنك» املرتبة
الرابعة في املعامالت العظيمة األرباح ،أعني في املعامالت اخلاصة بعمليات
االستحواذ واالندماج .وكان املوظفون الناشطون في مجاالت االستثمارات
املالية هم الس� � ��ادة املهيمنني ،خفية ،على املص� � ��رف ،فهم يحققون له أكبر
ج� � ��زء من أرباح� � ��ه ويحصلون على رواتب تزيد عل� � ��ى الرواتب التي يحصل
عليها املديرون التنفيذيون أنفس� � ��هم .أض� � ��ف إلى هذا أن «الفتية» األنيقني
قد مدوا يد املس� � ��اعدة إلى تلك املؤسس� � ��ات أيضا ،الت� � ��ي رأى فيها أنصار
الرأس� � ��مالية احملررة من القيود نعمة من منن الق� � ��در ،واعتبرها أعداؤها
هوال ما بعده هول ،وجرادا يلتهم كل ما يقع عليه.
هجوم اجلراد

إن مكتب عضو مجل� � ��س البرملان األملاني فران� � ��س مونتفيرينغ (Franz

) Münteferingال يتميز مبساحة ذات بال .فهو يتسع لطاولة للكتابة وأخرى
للم� � ��داوالت وبضع� � ��ة رفوف ال غير .وتوجد في أحد الرفوف وثيقة تش� � ��ير
(٭) يقصد إلها من آلهة اإلغريق[ .املترجم].
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إلى زيارة منجم للفحم احلجري تديره شركة Deutsche Steinkohle AG

وص� � ��ورة فوتوغرافية يظهر فيها مونتفيرينغ في حديث مع بضعة من عمال
املنجم .وفي طابق أدنى ،يطل أيضا على السفارة الروسية ،احتل املستشار
الس� � ��ابق غيرهارد شرودر عددا من القاعات الواسعة املفتوحة بعضها على
بعض .وه� � ��ذا ليس باألمر املس� � ��تغرب ،فمونتفيرين� � ��غ ،الرفيق في احلزب
االشتراكي ،ما كان يعير اهتماما للتمتع مبباهج الترف والنعيم .وحتى بعد
أن أصبح ،ألول مرة ،رئيس احلزب االشتراكي الدميوقراطي األملاني ،أعني
ف� � ��ي الفترة الواقعة بني العامني  2004و ،2005ظل مونتفيرينغ متمس� � ��كا
بالعيش بالبس� � ��اطة املعهودة .وحني كان يدون أف� � ��كاره على الورق ،فإنه ما
كان يس� � ��تخدم الكمبيوتر قط ،ب� � ��ل كان يكتب على طابعة من ماركة «أريكا»
) (Erikaتقادم عهدها.
وعل� � ��ى طابع� � ��ة أريكا هذه كتب� � ��ت ،في نوفمبر من الع� � ��ام  ،2004جملة
س� � ��تتداولها األلس� � ��ن في األيام التالية .ففي خطاب له ،في النقاشات التي
دارت في برلني ،وفي رحاب مؤسسة فريدرش أبيرت اخليرية (Friedrich-
) Ebert-Stiftungح� � ��ول برنامج احلزب االش� � ��تراكي ،حذر مونتفيرينغ من
خطر «أس� � ��راب اجلراد التي ال يحاسبها أحد على أفعالها املدمرة ،أفعالها
الت� � ��ي يقاس مدى جناحها على مدار زمن ال يتعدى ربع العام والتي متتص
اجلوهر وتلتهم املشروعات حتى العظم» .وما عاد مونتفيرينغ يتذكر الدافع
الذي دفعه إلى اس� � ��تعارة صورة أس� � ��راب اجلراد التي تتحدث عنها الكتب
الدينية .وكان قد رد على س� � ��ؤال الشخص اجلالس قبالته بجواب ينم عن
إمع� � ��ان نظر وحيرة في الوق� � ��ت ذاته ،فقد قال وقد عل� � ��ت محياه عالمات
االستغراب« :رمبا تعود هذه االستعارة إلى تربيتي الكاثوليكية».
واألمر الذي يثير اس� � ��تغرابه في اليوم الراهن ،هو أن وجهة نظره هذه
لم حت� � ��ظ باهتمام يذكر ف� � ��ي الوهلة األولى؛ فخطابه العائ� � ��د إلى نوفمبر
العام  2004ظل بال صدى ذي بال ،حتى بعدما نش� � ��ر احلزب االش� � ��تراكي
نص اخلطاب ضمن النش� � ��رات التي يصدرها تباعا .وبعد نصف عام ،في
أبريل من العام  ،2005عاد مونتفيرينغ واس� � ��تخدم ،في س� � ��ياق مقابلة مع
صحيف� � ��ة  Bild am Sonntagصورة اجلراد ثاني� � ��ة .وكان الصدى عظيما
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فعال في هذه املرة .وهاجم اخلصوم رئيس احلزب االش� � ��تراكي هجوما ال
هوادة فيه .ووصف رئيس احتاد رجال العمل ديتر هونت )(Dieter Hundt
الهج� � ��وم على الرأس� � ��مالية بأنه «يجافي الواقع بنحو مثي� � ��ر» .واتهم رئيس
احتاد الصناعيني يورغني تومان ) (Jürgen Thumannمونتفيرينغ بأنه أثار
الريب والظنون حول اقتصاد السوق.
وفي األسابيع التالية ،كان اجلميع يتطلعون إلى احلديث مع مونتفيرينغ:
الناشطون في االستثمار املالي ورجال األعمال احملرجون وأعضاء النقابات
العمالي� � ��ة واملدي� � ��رون التنفيذيون في املصارف .وم� � ��ع أن البعض من هؤالء
األف� � ��راد قد وبخه في العلن ،فإنهم كانوا وفق ما يقوله مونتفيرينغ ،يقولون
له في األحاديث اخلاصة« :نعم ،إنك على حق» .ولم يغير مونتفيرينغ موقفه
من «أسراب اجلراد» حتى بعد مضي ثالثة أعوام على إدانته لها ،فهو واثق
كل الثقة بأن طرحه املوضوع للنقاش كان الصواب بعينه ،إن املواطنني يأتون
إلينا غاضبني من وحش� � ��ية الرأس� � ��مالية .إن مهمتنا ،كسياس� � ��يني ،تقتضي
منا اإلش� � ��ارة إلى هذا الغضب وإلى مناقشة أس� � ��بابه عالنية ،ورمبا بلهجة
تتسم بالتطرف بعض الشيء .إن سوق املال في أمس احلاجة إلى القواعد
والقيود .فالسياس� � ��ة ال يجوز أن تت� � ��رك االقتصاد يرمي أمام بابها احلطام
بغي� � ��ة حملها على إزالته .وكان مونتفيرينغ قد ش� � ��هد بأم عينه ،في موطنه
فس� � ��تفاليا ،الدمار الذي حلق باملش� � ��روعات التي عششت فيها واحدة من
اجلراد ،فهو يقول معلقا« :لقد أثارت هذه احلقيقة حنقي» .وميضي قائال:
«ليس من املعقول أبدا التضحية مبش� � ��روع معني ال لشيء سوى الرغبة في
احلصول على الربح السريع».
إن أس� � ��راب اجل� � ��راد هذه أمس� � ��ت س� � ��يئة الصيت عن ح� � ��ق .فخالفا
للمش� � ��روعات اخلاص� � ��ة ،أي الت� � ��ي متتلكها ه� � ��ذه األس� � ��رة أو تلك ،توظف
أس� � ��راب اجلراد رؤوس أموالها ألمد قصير ف� � ��ي أكثر األحيان .فهي تريد،
م� � ��ن خالل اس� � ��تثماراتها املالية ،جني أكبر ربح ممك� � ��ن حاال وليس في يوم
من األيام ،واالس� � ��تحواذ على أعظم ربح ،ف� � ��ي أقصر وقت ممكن ،وبال أي
مراعاة ملصلحة العاملني في املش� � ��روع املعني .وتهتم أس� � ��راب اجلراد بريع
االستثمار ) (return on investmnetفي املقام األول ،مبعدل الربح املتحقق
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من االستثمار ،وليس بفرص العمل .من هنا ،ال غرو أن يجني هذا السراب
ث� � ��روات طائلة في كثير من األحيان ،ال ب� � ��ل إن بعضها صارت لديه ثروات
ال يتخيله� � ��ا اإلنس� � ��ان العادي أبدا .إن مديري ه� � ��ذه الصناديق املغامرة مبا
لديها من رأسمال ،هذه الصناديق املسماة  ،Private-Equityأعني مديرين
من قبيل س� � ��تيفني شفارتس� � ��مان ) (Stephen Schwarzmanمن بالكستون
) (Blackstoneأو هنري كرافيس ) (Henry Kravisمن  ،KKRيجنون من
املضاربة على املشروعات مئات املاليني من الدوالرات في كل عام ،وصاروا
ميتلكون ثروات تقدر مبليارات الدوالرات األمريكية.
واملبدأ ،الذي يتصرف وفقه هؤالء املستثمرون املاليون ،هو على شاكلة
واحدة في أغلب األحيان :إنهم يتطلعون إلى ش� � ��راء مشروعات مقيمة في
األس� � ��واق بأدنى م� � ��ن قيمتها احلقيقية أو  -بقدر تعلق األمر مبش� � ��روعات
متتلكها هذه العائلة أو تلك  -إلى شراء مشروعات ليس ثمة شخص معني
مرش� � ��ح لقيادتها .وميول هؤالء املستثمرون ثلثي إلى ثالثة أرباع املبلغ الذي
يحتاجون إليه لالس� � ��تحواذ على املش� � ��روعات من االقتراض .ويحمل هؤالء
املستثمرون املشروع الذي استحوذوا عليه عبء تسديد الديون .وبعد فترة
تتراوح بني ثالثة وس� � ��تة أعوام ينسحب س� � ��رب اجلراد من املشروع ،وذلك
إما من خالل بيعه ملس� � ��تثمر آخر ،أو من خالل حتويله إلى شركة مساهمة
مدرجة في البورصة ،حني يتبني لها أن األمور تبشر باخلير الوفير.
لهذا الس� � ��بب ك� � ��رر رئيس احل� � ��زب االش� � ��تراكي الدميوقراطي ورفاقه
هجومه� � ��م في ربيع العام  ،2005فلجن� � ��ة التخطيط التابعة ملا لدى احلزب
من كتلة برملانية قدمت قائمة تبني املواقع التي اجتاحتها أس� � ��راب اجلراد
وحص� � ��دت فيها األخضر واليابس .وتبني هذه القائمة أن أس� � ��راب اجلراد
قد اجتاحت آالف املشروعات األملانية ،واملشروعات متوسطة احلجم على
وجه اخلص� � ��وص ،وأنها اجتاحت في  32مرة مش� � ��روعات عمالقة أيضا.
وكان من جملة املش� � ��روعات التي حصدتها أسراب اجلراد منتج النظارات
رودنس� � ��توك ) (Rodenstockوأونغر ) ،(Ungerالش� � ��ركة التي تدير فروعا
لتصليح السيارات وبيع األدوات االحتياطية ،وشبكة  ProSieben-Sat1للبث
التلفزيوني ،وشركة املواد الكيميائية  ،Celaneseويحمل هؤالء املستثمرون
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أس� � ��ماء براقة من قبي� � ��ل ( Cerberusكلب اجلحيم) وبالكس� � ��تون وبيرميرا
) (Permiraأو من قبيل  .Carlyleوفي أملانيا ،يعمل لدى هذه املؤسس� � ��ات،
املهتمة بتوظيف ما حتت تصرفها من رس� � ��اميل تس� � ��عى إلى املغامرة ،نحو
 400ألف عامل .وبهذا العدد ،تدخل هذه املؤسس� � ��ات في عداد أكبر أرباب
العمل األملان ،وفق البيانات التي أعلنها العاملون مبعية مونتفيرينغ.
ومع أن البعض من مؤسسات االستثمار املالي يتصرف بنحو بشع وفظ،
فإن علينا أن نأخذ في االعتبار أن ثمة مؤسسات أخرى ال تنطبق عليها هذه
الصفات مطلقا ،كما هو واضح من القائمة التي أعلنها احلزب االشتراكي.
فه� � ��ذه القائمة تش� � ��ير إلى منت� � ��ج أجه� � ��زة الكمبيوتر وينكور نيكس� � ��دورف
) (Wincor Nixdorfللدالل� � ��ة عل� � ��ى ه� � ��ذه احلقيق� � ��ة .ففي الع� � ��ام 1999
استحوذت مؤسستا االس� � ��تثمار األمريكيتان  KKRوغولدمان ساكس على
شركة وينكور نيكسدورف وأصلحتا حالها إصالحا جيدا جعلها ،بعد مضي
خمس� � ��ة أعوام ،تقف على قدميها بكل ثبات .ووفرت وينكور نيكس� � ��دورف،
بقيادة مالكيها اجلدد 1600 ،فرصة عمل إضافية ،وحققت أرباحا جيدة.
واستطاعت ،بعد انسحاب املس� � ��تثمرين منها ،أن تضمن لنفسها مكانا في
قائمة الشركات املدرجة في البورصة.
بيد أن ثمة س� � ��ببا آخ� � ��ر يجعل نقد احلزب االش� � ��تراكي الدميوقراطي
ألسراب اجلراد يتصف بالتناقض ،فاالشتراكيون الدميوقراطيون هم الذين
أغروا كثيرا من هذه األس� � ��راب باجتي� � ��اح أملانيا .فبعدما أصبح مونتفيرينغ
وزيرا للمواصالت في أكتوبر من العام  ،1998كان هو نفس� � ��ه الرجل الذي
تكفل ببيع مطاعم الطرقات السريعة  Tank&Rastإلى ثالثة من مستثمري
األموال .من ناحية أخرى ،باعت ،في نهاية  ،2004املؤسسة املكلفة بتأمني
معاشات املستخدمني التقاعدية  -وهي مؤسسة تدخل ضمن اختصاصات
وزيرة تنتمي إلى احلزب االش� � ��تراكي الدميوقراطي  -نحو  80ألف ش� � ��قة
س� � ��كنية إلى ش� � ��ركة فورتريس ) ،(Fortressوذلك رغبة منها في حتس� �ي��ن
قدرات املؤسس� � ��ة املذكورة على صرف معاش� � ��ات التقاع� � ��د .وحتى حكومة
والية برلني االئتالفية ،أعني املكونة من احلزب االش� � ��تراكي الدميوقراطي
وحزب اليس� � ��ار ،لم جتد غضاضة من مد يدها إلى املس� � ��تثمرين املاليني،
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ففي صيف العام  2000باعت هذه احلكومة  60ألفا ،من الشقق السكنية
املوج� � ��ودة حتت تصرفه� � ��ا ،إلى احتاد مكون من س� � ��يربيروس )(Cerberus
وغولدمان ساكس.
كما فتح عضو احلزب االشتراكي الدميوقراطي ووزير املالية االحتادي
هانس آيش� � ��ل ،األبواب على مصاريعها أمام أس� � ��راب اجلراد .ففي نوفمبر
العام  2000باع آيش� � ��ل مطبع� � ��ة احلكومة االحتادي� � ��ة ،أي املطبعة املكلفة
بطبع جوازات السفر والبطاقات الش� � ��خصية واألوراق النقدية ،للصندوق
البريطاني املس� � ��مى آباكس ) ،(Apaxومع أن االتفاق كان يقضي بأن يدفع
الصندوق مبلغا مقداره مليار يورو ،فإن الدولة األملانية أقرضت ،عن طيب
خاط� � ��ر ،اجلزء األعظم من قيمة الصفقة .وكان هذا القرض قد توزع على
النحو التالي 500 :مليون يورو قدمها املصرف التابع حلكومة والية هس� � ��ن
) ،(die Hessische Landesbankو 225ملي� � ��ون ي� � ��ورو قدمته� � ��ا احلكومة
االحتادية .وس� � ��رعان ما أثقل آباكس كاهل املطبع� � ��ة بأعباء القرض الذي
اش� � ��تراها به ،أي أن املطبعة املبيعة قد مولت ،بنفس� � ��ها ،عملية االستحواذ
عليه� � ��ا .ولم يدم األمر طويال حتى أصاب الوهن املطبعة ،ففي صيف العام
 ،2002أي بع� � ��د مضي أقل من عامني على خصخصته� � ��ا ،انهارت املطبعة
بفع� � ��ل املديونية العظيمة الت� � ��ي أثقلت كاهلها .وبس� � ��رعة البرق باع آباكس
القس� � ��م املختص بطبع األوراق النقدية وجوازات السفر إلى مكتب محاماة
لق� � ��اء يورو واحد ال غير .ومن أصل األربعة آالف عامل لم يبق س� � ��وى نحو
الثل� � ��ث منهم فقط .من هن� � ��ا ،ال غرو أن تصبح املطبع� � ��ة احلكومية عنوانا
س� � ��اطعا على عمليات اخلصخصة الفاش� � ��لة ،وأن يعاد تأميمها ،ثانية ،في
سبتمبر من العام .2008
كم� � ��ا لم يتص� � ��ف بالتؤدة الس� � ��لوك ال� � ��ذي انتهج� � ��ه املس� � ��تثمرون املاليون
بيرميرا و KKPفي س� � ��ياق عملية اس� � ��تحواذهم على ش� � ��بكة البث التلفزيوني
 .ProSiebenSat1فهذان كانا قد قلصا بنحو كثيف هيئة التحرير وفرضا على
املؤسس� � ��ة ربحية فاقت قدراتها بكثير .على صعيد آخر ،امتص هذا املستثمر
املالي أو ذاك دم عش� � ��رات املشروعات املتوسطة احلجم .ويعلق ميشائيل كيلر
) ،(Kellerرئيس شركة  - Klein & Coهذه الشركة التي تُعتبر كبرى الشركات
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األملانية املتخصصة في تقدمي املش� � ��ورة ملن يرغب في االستحواذ على مشروع
مع� �ي��ن  -على ه� � ��ذه التصرفات فيق� � ��ول إن هذه الس� � ��لوكيات ال تعكس قاعدة
عامة« :فخمس وتس� � ��عون في املائة من املس� � ��تثمرين املاليني يعملون بأس� � ��لوب
حصيف وبنهج محترم ،أي أن خمسا في املائة منهم فقط ال يعملون وفق هذا
األس� � ��لوب وال وفق هذا املنهج .إن هؤالء هم أس� � ��راب اجلراد حقا وحقيقة».
ويؤكد أن البعض من هؤالء الغزاة ال يتوانى في ابتزاز ضحاياه .فعندما يتعثر
املش� � ��روع ومي� � ��ر بأزمة ،يهدد البعض منهم ،من حني إل� � ��ى آخر ،بأنهم يفكرون
في االتصال باالدعاء العام وإعالمه أن املش� � ��روع مياطل في إعالن اإلفالس.
وهكذا ،فلو امتلكت املؤسسات االستثمارية السلطان فعال ،لكانت قد تصرفت
بنحو وحشي ولسرحت العاملني أيضا .لكن هذه التداعيات حاالت استثنائية،
وفق تأكيدات كيلر ،فاستحواذ املستثمر على هذا املشروع أو ذاك ،أو مشاركته
في قيادته ،نعمة ال يجوز جتاهلها .فهو يغذي املشروع برأسمال إضافي ومين
عليه بعقود جديدة ،ومبهام جديدة أيضا.
وظهرت أس� � ��راب اجلراد على الس� � ��احة األملانية أول مرة وبأعداد كبيرة،
عندم� � ��ا خفضت حكومة ائتالف احلزبني االش� � ��تراكي واخلضر الضرائب في
العام  .2001فمنذ هذا احلني ،صار في وس� � ��ع مؤسس� � ��ات االس� � ��تثمار املالي
ش� � ��راء وبيع املش� � ��روعات األملانية من غير أن يترت� � ��ب عليها دفع ضرائب على
م� � ��ا حتقق من إيرادات .أم� � ��ا في الواليات املتحدة األمريكي� � ��ة وبريطانيا ،فإن
املستحوذين على املشاريع ظهروا على الساحة في وقت سابق على ظهورهم في
الس� � ��احة األملانية .إنهم يتمتعون ،في هذين البلدين أيضا ،بتسهيالت ضريبية
كبي� � ��رة .ففي بريطانيا يدفع املس� � ��تثمرون املاليون م� � ��ن أرباحهم ضرائب تبلغ
 10ف� � ��ي املائة فقط ،أي يدفعون مبلغا يدعو إلى الس� � ��خرية فعال .على صعيد
آخر ،صار س� � ��دس العمال البريطانيني يعملون لدى مش� � ��روع تعود ملكيته إلى
املؤسس� � ��ات املغامرة برؤوس أموال األفراد املساهمني فيها ).(Private-Quity
وال تش� � ��كل بريطانيا حالة اس� � ��تثنائية هاهنا ،ففي بق� � ��اع العالم األخرى يعمل
كثير من العاملني في خدمة أس� � ��راب اجلراد .فاملستثمر األمريكي بالكستون
يستخدم  400ألف عامل ،أي يستخدم عماال يزيد عددهم على عدد العاملني
لدى شركة سيمنز.
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وعلى الرغم من إفراطها في ممارس� � ��ة املغامرات ،أمس� � ��ت مؤسسات
االس� � ��تثمار املالي ،اآلن ،حتظى بس� � ��معة حس� � ��نة .فعلى س� � ��بيل املثال فتح
وزي� � ��ر االقتص� � ��اد الس� � ��ابق فيرنر مولر ف� � ��ي العام  2008أبواب الش� � ��ركة
املكلف بقيادتها أمام أحد أس� � ��راب اجلراد ،رغبة منه في ترويض شركته
على مواجهة ضغوط أس� � ��واق امل� � ��ال ،علما أن هذه الش� � ��ركة كانت تُعتبر،
في س� � ��ابق الزمن ،مبنزلة ش� � ��ركة حكومية ،وذلك ألنها كانت حتصل على
معون� � ��ات حكومية تبلغ مليارات اليورو .وكانت الش� � ��ركة متتلك عش� � ��رات
مناجم الفحم احلجري ،وتس� � ��تخدم مئات اآلالف من عمال املناجم .وكان
مولر قد أعاد ،بنحو جذري ،هيكلة الش� � ��ركة ،التي كان اسمها في السابق
 ،Deutsche Steinkohle AGفباع بعض املشروعات التابعة لها ،وأضاف
إليها مشروعات أخرى ،وأصر على تصفية نشاطاتها في مجال استخراج
الفح� � ��م احلجري .وفي مس� � ��اعيه هذه ،حصل مولر من أحد املس� � ��تثمرين
املاليني على مس� � ��اعدة قيمة ،إذ دفعت الشركة البريطانية  2.4مليار يورو
لقاء حيازتها ربع قيمة الشركة .وفي اليوم التالي ،نشر مولر إعالنا احتل
صفح� � ��ة كاملة من صحف اجلرائد اليومية رحب فيه بالش� � ��ريك اجلديد،
على لسان جرادة تقول :رب ضارة نافعة.
النهاية املؤقتة للتاريخ

لقد اس� � ��تمر عصر ازدهار الرأس� � ��مالية أكثر من عق� � ��د ونصف العقد
من الس� � ��نني .واألمر البني هو أن املس� � ��تثمرين املاليني ومصارف االستثمار
والبورصات وأس� � ��واق رأس املال قد غيروا منط عم� � ��ل االقتصاد وأدخلوا
تغيي� � ��رات مهمة على املجتمع .وتزامن ه� � ��ذا التحول مع حتول تاريخي ،مع
نهاية االش� � ��تراكية .فقد انهار املعسكر الشرقي وتفكك االحتاد السوفييتي
وأفلس االقتصاد املخط� � ��ط ،وتردى في الهاوية النموذ ُج االقتصادي القائم
عل� � ��ى أفكار كارل مارك� � ��س .وكان أنصار اقتصاد الس� � ��وق احلرة قد هللوا
له� � ��ذه التحوالت ورأوا فيها الدليل القاطع عل� � ��ى صواب عقيدتهم ،وراحوا
يتصرفون وكأن الرأسمالية خالية من العيوب ،وكأن قواعدها سليمة تتفق
اتفاقا تاما مع روح العصر اجلديد.
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وبدا األمر ،فعال ،كأن انتصار الرأسمالية قد حتقق على كل اجلبهات.
م� � ��ن هنا ،وبع� � ��د مضي ما يقرب من العامني على انهي� � ��ار جدار برلني ،راح
الكاتب السياس� � ��ي األمريكي فرنس� � ��يس فوكوياما )(Francis Fukuyama
يعلن ،في كتاب له واس� � ��ع الشهرة« ،نهاية التاريخ» .وعلى مدى سبعة عقود
من الزمن ظل معس� � ��كرا االشتراكية والرأس� � ��مالية يتنافسان أشد املنافسة
 بي� � ��د أن النصر كان ،ف� � ��ي نهاية املطاف ،حليف اقتصاد الس� � ��وق وإطارهالسياس� � ��ي :الدميوقراطية ،فقد أثبت الواقع أنهما أكثر خفة على احلركة،
وأثبت قدما في التكيف مع متطلبات التفوق وفي إحراز النصر في احلرب
الباردة الدائرة بني النظام� �ي��ن .وأكد فوكوياما أن الدميوقراطية الليبرالية
ق� � ��د انتصرت انتصارا ال رجع� � ��ة فيه ،وأنها كانت النهاي� � ��ة املنطقية لعملية
طويلة حددت معالم نهاية التاريخ .وكان فوكوياما قد تنبأ ،بنحو ينطوي على
شيء من اإلسراف« ،بنهاية تطور اإلنسانية أيديولوجيا ،وأن الدميوقراطية
الليبرالية املتعارف عليها في العالم الغربي س� � ��تكون صيغة احلكم النهائية
على مستوى العالم أجمع».
إن انهيار االشتراكية كان خير شاهد على أن االقتصاد املقود مركزيا ال
ينجح عند التطبيق ،ال ينجح في األمد الطويل على أدنى تقدير ،فاالشتراكية
حتاول الظهور مبظهر النظام اخلالي من األزمات التي متر بها الرأسمالية
بنحو معتاد .وفي مس� � ��عاها هذا ،قد تفلح االشتراكية في إرجاء ظهور هذه
األزم� � ��ات ،بيد أنها ما كانت تس� � ��تطيع كبت مفعول هذه األزمات قط .وكان
الثم� � ��ن ،الذي أُجبر املواطنون والقطاع اإلنتاج� � ��ي على دفعه ،باهظا فعال،
فاالقتص� � ��اد املخطط لم ين ُم بالس� � ��رعة التي منا بها اقتصاد الس� � ��وق ،ولم
يحق� � ��ق حتى جزءا من الرخاء الذي حققه النظام الرأس� � ��مالي .أضف إلى
هذا أن املش� � ��روعات كانت في وضع يُرثى ل� � ��ه ،وأن املجتمع كان يفتقر إلى
الطبقة الوس� � ��طى على وج� � ��ه اخلصوص ،أي كان يفتقر إل� � ��ى تلك الطبقة
التي كانت تش� � ��كل عماد املجتمع في العال� � ��م الغربي .من هنا ،ال عجب أن
يش� � ��يح العالم بوجهه ،في التسعينيات ،عن النموذج االشتراكي ،وأن تتحول
البلدان االش� � ��تراكية صوب الرأسمالية ،وتأخذ بالنصائح التي كان يقدمها
لها االقتصاديون املؤمنون بالليبرالية احملدثة.
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واجت� � ��اح بلدان االقتصاديات الناش� � ��ئة آالف املستش� � ��ارين ليقدموا لها
نصيحة مفاده� � ��ا :عليكم أن تفتح� � ��وا أبواب أس� � ��واقكم وأن تعيدوا هيكلة
أجهزة دولكم .وكان هؤالء املستش� � ��ارون يحملون حت� � ��ت آباطهم بعضا من
الكتب املدرسية الغربية ليعرضوا ما فيها من حلول بسيطة التطبيق .وجنح
هؤالء اخلبراء في أمريكا الالتينية وفي أوروبا الشرقية في إيجاد نظام لم
يكونوا قادرين على إيجاده بنحو حرفي وبالتمام والكمال في أغلب البلدان
الغربية :الرأس� � ��مالية الصرفة .وكان املبش� � ��رون باقتصاد الس� � ��وق احملررة
من القيود خبراء يعملون ملصلحة منظمات دولية ،كانوا مصرفيني ش� � ��بابا
واستش� � ��اريني يقدمون خبراتهم للش� � ��ركات املختلفة ،ويسهرون ،فيما سوى
ذلك ،على إعادة هيكلة هذه الش� � ��ركة املس� � ��اهمة أو تلك ،أعني أنهم كانوا
اقتصاديني من طينة جفري ساكس ).(Jeffrey Sachs
وكان ه� � ��ذا اخلبي� � ��ر ،املقي� � ��م في ش� � ��يكاغو ،ق� � ��د قال عن نفس� � ��ه إنه
«اقتص� � ��ادي مختص بع� �ل��اج اقتصاديات دب املرض في أحش� � ��ائها» ،وأنه
يعالج مرضاه بالصدمة طلبا للش� � ��فاء الس� � ��ريع ،مع علمه أن هذا العالج
يس� � ��بب لهم آالما مبرحة .وبدءا من منتصف الثمانينيات ،جاب س� � ��اكس
مختل� � ��ف ربوع املعمورة بصفته واحدا من حمل� � ��ة راية الليبرالية احملدثة.
وكانت نصيحته للحكومة التي تطلب الرشد منه هي :عليكم أن تستقطبوا
رأس املال األجنبي ،وتفتحوا أذرعكم للترحيب باملشروعات األجنبية ،وأن
حترروا األس� � ��عار من القيود ،وأن تخفض� � ��وا معدالت الضرائب وتضبطوا
حالة املوازنة احلكومية ،وأن متتنعوا عن التدخل في الش� � ��أن االقتصادي.
ومارس س� � ��اكس أولى مهامه التبشيرية في العام  ،1985وذلك حينما زار
وفد بوليفي جامعة ش� � ��يكاغو .وبثقة عالية بالنفس ،اقترح ساكس العالج
املطل� � ��وب لوقف تضخم بلغت معدالته  100في املائة .وس� � ��رعان ما دعاه
أعضاء الوفد البوليفي ،باسم حكومتهم ،إلى زيارة بالدهم .ونصح ساكس
احلكومة البوليفية بضرورة رفع س� � ��عر البت� � ��رول ،وذلك ألن هذا اإلجراء
يضمن لها حتسني وضعها املالي والكف عن التوسع في اإلصدار النقدي
كحل لتس� � ��ديد م� � ��ا بذمتها من ديون .ويا للعج� � ��ب ،فبعد برهة من الزمن،
قصيرة نسبيا ،اختفى التضخم كلية.
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ومنذ تلك احلقبة ،صار س� � ��اكس خبيرا ينش� � ��د نصيحته اجلميع .فقد
زار األرجنتني وفنزويال والبيرو والهند .وزار ،في ربيع العام  ،1989بولندا
واجتمع بقيادة النقابة العمالية  ،Solidarnscواس� � ��تخدم ساكس في إحدى
الليالي جهاز كمبيوتر يخص  ،Gazeta Wyborczaالصحيفة الناطقة باسم
النقاب� � ��ة العمالية ،ليدون عليه اخلطوط العريضة الواجب تنفيذها لتحويل
البلد صوب اقتصاد السوق .وكانت هذه اخلطوط العريضة قد نالت شهرة
واس� � ��عة وصار يطل� � ��ق عليها «خطة س� � ��اكس» .وكان اخلبير االقتصادي قد
نصح بض� � ��رورة عدم التدخل في التحوالت التي س� � ��تطرأ على األس� � ��عار،
وبضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لتأمني اس� � ��تقرار قيمة العملة في سوق
الص� � ��رف األجنبي .وكإج� � ��راء أولي يضمن تس� � ��هيل متطلبات اخلطة جمع
س� � ��اكس من العالم الغربي تبرعات بلغ� � ��ت مليار دوالر أمريكي .وجرى ،في
أول يناير من العام  ،1990تنفيذ بنود «خطة ساكس» ،وبعد بضعة أسابيع
من هذا التاريخ ارتفعت األس� � ��عار إلى خمس� � ��ة أضعاف ما كانت عليه في
الس� � ��ابق ،واختفت السوق السوداء كلية .وهكذا ،وبإصرار وتطرف ال مثيل
لهما في بقية دول أوروبا الش� � ��رقية ،ش� � ��مرت بولندا عن س� � ��اعديها لتطبق
النظام الرأسمالي.
وبعد فترة قصيرة ،حتول س� � ��اكس صوب روس� � ��يا ،حي� � ��ث راح ومبعيته
مجموعة زمالء له من جامعة هارفرد يضع هنا أيضا خطة تضع روس� � ��يا،
بني ليلة وضحاها ،على درب اقتصاد السوق .وألن الرئيس اجلديد بوريس
يلس� �ي��ن ) (Boris Jelzinيعت� � ��د برأي س� � ��اكس ،لذا فإن� � ��ه اصطفى اخلبير
األمريكي مستش� � ��ارا اقتصاديا له .وعلى الرغم من هذا ،لم ينجح ساكس،
في روسيا ،في تنفيذ جميع اخلطوات التي كان يراها ضرورية .فقد باءت
بالفش� � ��ل خطته القاضية بتحويل ملكية املشروعات من ملكية حكومية إلى
ملكية موزعة على أبناء الشعب ،أي اخلطة التي حصل مبوجبها ،في العام
 ،1992كل مواطن روس� � ��ي على س� � ��ند يخوله ش� � ��راء حصة في املشروعات
احلكومية بقيمة تبلغ عشرة آالف روبل .فبما أن الروس ما كانوا قادرين على
اإلحاطة مبغزى هذا اإلجراء ،لذا راحوا يقايضون الس� � ��ندات التي حصلوا
عليه� � ��ا باملواد الغذائية أو أنهم تنازلوا عنها ملصلحة رؤس� � ��ائهم في العمل.
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ومتكنت حفنة صغيرة ،ذات س� � ��لطان عظيم في احلكومة ،من االس� � ��تحواذ
على هذه السندات واستخدامها لالستيالء على املصانع احلكومية بأبخس
األثمان .وهكذا ،تطور في روس� � ��يا نظام كاس� � ��ر يجمع بني بقايا االقتصاد
املخطط واملالمح األولية القتصاد سوق أُطلق لها العنان حقا وحقيقة.
ول� � ��م يكن جفري س� � ��اكس ،وغيره من أس� � ��اتذة اجلامع� � ��ات ،في بلدان
مختلف� � ��ة ،هم فقط الذين تنقلوا بني البلدان بغية التبش� � ��ير بالرأس� � ��مالية،
فاالقتصاديون العاملون في صندوق النقد الدولي صاروا ،أيضا ،مبش� � ��رين
يجوبون دول املعسكر الشرقي ،س� � ��ابقا ،وآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية
لنشر الرأسمالية .فصندوق النقد الدولي ،تلك املؤسسة التي جرى تكليفها،
في العصور الغابرة ،بصيانة أسواق املال من التعرض لألزمات ،حتول ،في
الس� � ��بعينيات والثمانينيات ،إلى داعية من دعاة اقتصاد السوق احملررة من
القيود .وكان الصندوق يغري الدول باملال وبالقروض امليس� � ��رة ،زاعما أنه
مينح هذه األموال حبا في مس� � ��اعدتها .بيد أن الواقع يشهد أن الصندوق
كان يريد من هذه املس� � ��اعدات أن تكون س� � ��بيال للوصاية على هذه الدول،
فال� � ��دول املدينة حتصل على املليارات ،فقط ،في حال انصياعها لش� � ��روط
صارم� � ��ة ،تلزمها بتحقي� � ��ق التوازن ف� � ��ي موازنتها احلكومي� � ��ة وخصخصة
مش� � ��روعاتها وحتري� � ��ر جتارتها اخلارجي� � ��ة وخفض املع� � ��دالت الضريبية.
ويس� � ��ري ما قلناه هنا على أولئك االقتصاديني أيض� � ��ا ،الذين يعملون لدى
البنك العاملي ،هذا البنك الذي يقع مقره في بناية تقابل البناية التي يعمل
فيها موظفو صندوق النقد الدولي .ويتحدث منتقدو املؤسستني عن «اتفاق
واش� � ��نطن» ،أي عن تلك السياس� � ��ة التي متلي على الدول تنفيذ إصالحات
غاية في التطرف ،وال تعير أي اهتمام ملا يعانيه املواطنون من أعباء ترتبط
بهذه اإلصالحات.
وهكذا ،وبفضل املبش� � ��رين القادمني من العال� � ��م الغربي ،أخذت مبادئ
الس� � ��وق مطلقة العنان ،تنتشر من أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية ،ومن
أمريكا الش� � ��مالية إلى أمريكا اجلنوبية ،ومن الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية
إلى آسيا .وعلى خلفية هذه احلقيقة ،راحت دول النمور في جنوب شرقي
آسيا  -أعني تايالند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وهونغ كونغ  -وبلدان
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أمريكا اجلنوبية أيضا (أعني املكس� � ��يك على س� � ��بيل املثال وليس احلصر)
تفتح أس� � ��واقها ملواجهة املنافسة العاملية .وكانت هذه الدول تستبشر خيرا
اعتقادا منها أن رأس املال األجنبي س� � ��يتدفق عليه� � ��ا بغزارة ،معززا بذلك
منوها االقتصادي .بيد أن هذه الدول ما كانت ترى أي مؤش� � ��ر يش� � ��ير إلى
أنها على وشك مواجهة عاصفة هوجاء.
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األزم ��ة ف ��ي فصله ��ا األول:
االقتصادات الناشئة تترنح
«لقد بذلنا ،على مدى ثالثني أو أربعني
عام� � ��ا ،قصارى جهدنا لتمك� �ي��ن بلداننا من
إحراز التق� � ��دم ،واآلن يأت� � ��ي إلينا أحدهم،
مختاال ،متغطرسا ،ومعه بضعة مليارات من
الدوالرات ،ليهدم في غضون أسبوعني كل
ما أجنزنا».

مهاتير محمد
رئيس وزراء ماليزيا1997 ،

«كان انهي� � ��ار املكس� � ��يك ق� � ��د
أب� � ��ان للعال� � ��م ،وألول م� � ��رة
ف� � ��ي التاريخ ،مدى هشاش� � ��ة
األوض� � ��اع االقتصادي� � ��ة ف� � ��ي
دول االقتص� � ��ادات الناش� � ��ئة،
االقتصادات الت� � ��ي كانت قد
نال� � ��ت إعج� � ��اب العال� � ��م في
ماضي الزمن»
املؤلف

ف� � ��ي منتصف التس� � ��عينيات ،ترنحت ،ألول
م� � ��رة ،الرأس� � ��مالية [احملررة م� � ��ن القيود،
املترج� � ��م] .وكانت رياح األزمة قد هبت في
مكان ن� � ��اء عن الدول الصناعي� � ��ة الغربية.
فاألزمة نش� � ��رت ظاللها ،ف� � ��ي بادئ األمر،
في تلك االقتصادات الناش� � ��ئة ،التي كانت
قد أسرفت ،بعض الشيء ،في تنفيذ عملية
االنفت� � ��اح االقتصادي .وف� � ��ي العام 1994
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انهار الوضع في املكسيك ،وبعد ثالثة أعوام من هذا التاريخ أخذت تترنح،
في جنوب ش� � ��رقي آسيا ،بلدان النمور أيضا .وكان املستثمرون قد جتاهلوا
كل التحذي� � ��رات ،فضخوا أمواال طائلة في الدول املتس� � ��ارعة النمو .وحني
انفجرت ،في جنوب ش� � ��رقي آسيا ،الفقاعة في أسواق األسهم والعقارات،
ُذعر هؤالء املس� � ��تثمرون ففروا مبلياراتهم .وكان فرارهم هذا قد تس� � ��بب،
ب� � ��دوره ،في التصعيد م� � ��ن عملية االنهيار .وكان البع� � ��ض من االقتصادات
املتدهورة قد طلب من خبراء صندوق النقد الدولي مد يد املساعدة ثانية.
وفض� � ��ل البعض اآلخر انتهاج الدرب الذي ترس� � ��مه له� � ��م تصوراتهم وليس
تصورات األطراف األجنبية :فه� � ��م رفضوا أفكار الليبرالية احملدثة وآثروا
وضع الضوابط الضرورية حلماية ما لديهم من أسواق رأسمال .كما تلقى
الغرب ،أيضا ،إش� � ��ارة إنذار بينة :ففي األس� � ��ابيع األخيرة من صيف العام
 1998انه� � ��ار أكبر صنادي� � ��ق التحوط  -أو املخاطر كم� � ��ا يقال أيضا  -في
العالم أجمع ،أعني الصندوق املسمى اختصارا« :أل تي سي أم» )،(LTCM
وم� � ��ن خالل ما أج� � ��رى من عملية إنق� � ��اذ درامية ،جنح املص� � ��رف املركزي
األمريكي ،في احليلولة دون انهيار النظام املالي العاملي .وبعد فترة وجيزة
من هذه األحداث ،نسي السياسيون واملصرفيون واملتعاملون في البورصات
م� � ��ا حدث وحتولوا صوب أعمالهم اليومية :فما كان واحد منهم يصدق أن
م� � ��ا حدث لم يكن س� � ��وى نذر أزمة عظيمة ،أزمة الرأس� � ��مالية [احملررة من
القيود ،وليس أزمة مير بها هذا البلد أو ذاك ،املترجم].
في بادئ األمر انهارت املكسيك ،ولكن على أي بلد ستدور الدوائر الحقا؟

إن راش ليمب� � ��و ) ،(Rush Limbaughمق� � ��دم البرام� � ��ج ف� � ��ي اإلذاع� � ��ة
املس� � ��موعة ،ينطبق عليه ما يسميه املرء عادة الصخرة العظيمة .فبرنامجه
األسبوعي ،الذي تبثه اإلذاعة عبر املوجة املتوسطة ،يكاد يحظى بالقدسية
ف� � ��ي الوالي� � ��ات املتحدة األمريكي� � ��ة؛ فعش� � ��رون مليون مواطن يس� � ��تمعون،
أس� � ��بوعيا ،إلى برنامجه وذلك لإلصغاء إلى الهجوم الذي يشنه ،املذيع ذو
العقي� � ��دة احملافظة ،املوغلة في التط� � ��رف ،على اجلبناء في البيت األبيض،
على املتخاذلني في الكونغرس .ويصغي املستمعون ،بأعصاب مشدودة ،إلى
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أحادي� � ��ث ليمبو مع ربات البيوت القاطنات في أواس� � ��ط غربي البالد ،ومع
عمال املصانع في ميشيغان ،أو مع املتقاعدين من أبناء فلوريدا .فهو يشرح
لهم ما في العالم من أحداث وتداعيات .وينقس� � ��م عالم ليمبو إلى عاملني
ال ثالث لهما :إلى خير أو شر ،إلى صديق مخلص أو عدو شرير.
لكن األمر اختلف في يناير من العام  ،1995ففي أحد أسابيع هذا الشهر
لم يتحدث املذيع مع مواطن عادي من املواطنني األمريكيني ،بل مع ثاني أكثر
رجال الس� � ��لطة سطوة في واشنطن :مع آلن غرينسبان )،(Alan Greenspan
مع رئيس س� � ��لطة اإلصدار النقدي ،أي رئيس املص� � ��رف املركزي األمريكي.
وعلى مدى عشر دقائق ،بذل غرينسبان جهودا كبيرة ألن يشرح للمذيع مغزى
تنفي� � ��ذ احلكومة عملية اإلنق� � ��اذ الكبيرة ،أي مغزى قيام واش� � ��نطن وصندوق
النقد الدولي بإقراض املكسيك  40مليار دوالر أمريكي للحيلولة دون إعالن
احلكومة املكسيكية اإلفالس .وأكد غرينسبان ،في سياق هذه احملادثة أن من
واجب الكونغرس «أن يحول دون انهيار املكس� � ��يك ،وذلك ألن انهيارها ستكون
له تداعي� � ��ات عظيمة على بقية العالم» .غير أن ليمبو لم يقتنع بهذا التبرير؛
فوف� � ��ق وجهة نظره ،أيهتم أحد منا مبا يحدث في املكس� � ��يك؟ أيعير أحد منا
اهتمامه إلى البيزو ) ،(Pesoالعملة املكس� � ��يكية؟ وعلى خلفية تصوراته هذه،
راح ليمبو ،يقول ،عبر األثير ،ملس� � ��تمعيه ،فيما بعد ،إن «الرئيس بيل كلينتون
ق� � ��د عقد العزم على تبذير أموالكم وتضييع حقوقكم» .على صعيد آخر ،فإن
أغلب أعض� � ��اء الكونغرس أعربوا ،أيضا ،عن حتفظهم حيال منح املكس� � ��يك
املليارات من الدوالرات .فممثلو الش� � ��عب كانت تس� � ��اورهم الش� � ��كوك في أن
املس� � ��اعدة العاجلة س� � ��تكون ،في املقام األول ،ملصلح� � ��ة املصارف العاملة في
«وول س� � ��تريت» وزبائن هذه املصارف .فاملراد من هذه املس� � ��اعدة هو «إنقاذ
أصحاب املليارات» ،كما قال بتذمر ش� � ��ديد السناتور الدميوقراطي أرنيست
هولينغز ).(Ernest Hollings
وما من ش� � ��ك في أن األم� � ��ر ما كان يدور حول املناح� � ��ي التي تدور في
ذهن املعارضني .فكلينتون وغرينس� � ��بان يريدان تشييد سد منيع قادر على
الوقوف في وجه زلزال تسونامي ،وما نشأ عنه من فيضان صارت أمواجه
جتري بخطى حثيثة صوب بلدان االقتصادات الناش� � ��ئة  -وصوب البلدان
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الصناعية أيضا .فسيل الطوفان لن يغمر «وول ستريت» فقط ،بل سيغمر،
أيضا ،الش� � ��ارع العام ،أي الس� � ��واد األعظم ،وما لدى هؤالء الناس البسطاء
من فرص عمل ومدخ� � ��رات .غير أن أعضاء الكونغرس ال يريدون تصديق
هذه التأكي� � ��دات .فهم ال يريدون تبذير األم� � ��وال التي ميكنهم تخصيصها
لبناء املدارس واجلامعات أو املصانع ،أي تخصيصها لألمور التي تزيد من
رفاهية ناخبيهم .هم ال يصدقون أن سياستهم اخلارجية تواجه حتديا من
طينة جديدة .فاألمر هنا ال يدور حول نش� � ��ر قوات عس� � ��كرية في بقعة من
بقاع العال� � ��م ،وال حول ردع دولة من الدول اخلارجة على القانون ،بل يدور
حول احليلولة دون انهيار النظام املالي العاملي.
وكان هذا اخلطر قد نش� � ��أ في بلد كان اقتصاده قدوة حسنة على مدى
حقبة طويلة من الزمن :في املكسيك ،البلد الذي شهدت له منظمة التعاون
االقتص� � ��ادي والتنمي� � ��ة ) (OECDقبل فترة وجيزة من نش� � ��أة اخلطر ،في
خريف العام  1994على وجه التحديد« ،بأنه يحقق منوا اقتصاديا معتبرا».
وقبل س� � ��بعة أش� � ��هر من هذا التاريخ ،ضمت الدول الصناعية املكسيك إلى
مجموع� � ��ة الدول املنضوية حتت راية منظم� � ��ة التعاون االقتصادي والتنمية
لتصبح العضو اخلامس والعش� � ��رين في ه� � ��ذا املنتدى .وقبل عام فقط من
ذلك التاريخ ،انضمت املكسيك إلى اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية
) ،(NAFTAأي إلى منطقة جتارية عظيمة متتد من أمريكا الوس� � ��طى إلى
أالس� � ��كا .وما كان الرئيس كلينتون ليترك فرصة ال يش� � ��يد فيها باالزدهار
االقتص� � ��ادي املتحق� � ��ق في البلد اجل� � ��ار .وعلى خلفية كل هذه الش� � ��هادات
اإليجابية ،ال غرو أن يس� � ��تثمر األمريكيون أموالهم في املكس� � ��يك بس� � ��خاء
وطمأنينة ،أن يس� � ��تثمروها في أس� � ��هم الش� � ��ركات التي امتلكتها احلكومة
س� � ��ابقا ،وفي شراء س� � ��ندات دين حتقق لهم فوائد تتراوح بني  15و 50في
املائ� � ��ة ،أي حتقق له� � ��م فوائد خيالية ،مقارنة مبع� � ��دالت فائدة تتراوح ،في
الواليات املتحدة األمريكية ،بني  3و 4في املائة .وكانت احلكومة املكسيكية
ق� � ��د اغتنمت ،بحنكة كبيرة ،الفرص اجليدة التي تقدمها لها أس� � ��واق املال
احمل� � ��ررة من القيود .فإذا كانت دول االقتصادات الناش� � ��ئة قد دأبت ،فيما
مض� � ��ى من الزمن ،على التوس� � ��ل ل� � ��دى املصارف الغربية عس� � ��ى أن تتكرم
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عليه� � ��ا وتعطيها قرضا ،فإنها ما عادت ،آنذاك ،حتتاج إلى أكثر من جتزئة
ديونها إلى مئات اآلالف من األوراق املالية وبيع هذه األوراق في البورصات
كس� � ��ندات دين مكسيكية .وفعال ،لم يدم األمر طويال حتى راحت املكسيك
جتني مليارات الدوالرات من البورصات.
لكن حلم املكسيك بتحقيق منو اقتصادي مستدمي ومثير للعجب ،كان قد ذهب
مع الريح قبل أربعة أيام فقط ،من أيام االحتفال بعيد ميالد السيد املسيح :فقد
تعني على الرئيس اجلديد أرنستو زيديلو دي ليون )،(Ernesto Zedillio de León
أن يخفض س� � ��عر العملة بعد عش� � ��رين يوما ،فقط ،من تسلمه مقاليد احلكم في
املكسيك ،وذلك ألن املستثمرين األجانب ما كانوا يثقون باملستقبل املشرق الذي
تنبأ به األجانب من سياسيني واقتصاديني ومعلقني في وسائل اإلعالم ،بل كانت
تراودهم الشكوك حول مستقبل املكسيك ،لذا فإنهم فضلوا أن يفروا بجزء من
أموالهم إلى خارج املكسيك .فقد الحظوا من كثب أن القروض األجنبية هي التي
مولت النمو االقتصادي ،وأن احلكومة املكس� � ��يكية لن تس� � ��تطيع ،بيسر ،تسديد
م� � ��ا بذمتها من ديون .وهكذا انخفض رصي� � ��د املصرف املركزي من االحتياطي
األجنبي إلى النصف في غض� � ��ون الفترة القصيرة الواقعة بني فبراير ونوفمبر
من العام  ،1994أي أنه كان قد انخفض إلى أقل من  15مليار دوالر أمريكي.
وكان خفض قيمة العملة املكسيكية يعني أن املستثمرين األجانب قد خسروا ،في
دفع� � ��ة واحدة 15 ،في املائة من ثرواتهم .لذا فإنهم صاروا اآلن مذعورين وأكثر
م� � ��ن املذعورين ،صاروا اآلن يرون أن الفرار الس� � ��ريع هو احلل الوحيد .وهكذا
س� � ��حب هؤالء مزيدا من األموال تاركني املكس� � ��يك تتخبط في فوضى لم تشهد
البالد لها مثيل في س� � ��ابق الزمن .فقد انهارت البورصة وتزايد انخفاض قيمة
العملة بنحو سريع .وتظاهر عشرات اآلالف من املواطنني في شوارع العاصمة
املكسيكية احتجاجا على ارتفاع األسعار ،وألن انخفاض قيمة العملة الوطنية قد
تسبب في إفالس آالف املصانع والشركات.
وكان انهيار املكسيك قد أبان للعالم ،وألول مرة في التاريخ ،مدى هشاشة
األوضاع االقتصادية في دول االقتصادات الناشئة ،االقتصادات التي كانت
قد نالت إعجاب العالم في ماضي الزمن .فهذه الدول اآلسيوية واألوروبية
الش� � ��رقية واألمريكية الالتينية فتحت األبواب على مصاريعها أمام السوق
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العاملية ،وأزالت احلواجز اجلمركية ،ورحبت ترحيبا حارا وغير مش� � ��روط
باملستثمرين األجانب .وإذا كان البعض من هذه الدول قد امتنع عن إجناز
هذه اإلجراءات طواعية ،فإن صندوق النقد الدولي أو الغرب مارسا عليها
الضغط املناس� � ��ب للس� � ��ير قدما في حتقيق هذه اإلج� � ��راءات .والواقع ،أن
هذه البلدان لم تكن ،وألس� � ��باب عديدة ،مهي� � ��أة النتهاج اقتصاد يقوم على
أركان س� � ��وق مطلقة العنان .إنها كانت بأمس احلاج� � ��ة إلى التؤدة واملرونة
عن� � ��د قيامه� � ��ا بتحرير اقتصادها من القيود احلكومي� � ��ة .من هنا ،ال عجب
أن تس� � ��بب األسواق احلرة أشد األضرار للمكسيك .فاملستثمرون الدوليون
وما لديهم من «أموال ساخنة» أي أموال تنشد الربح السريع ،أثاروا البلبلة
واالرتباك في االقتصاد املكسيكي .فتارة تراهم يضخون مليارات ومليارات
من األموال في هذا االقتصاد ،وتارة أخرى ،تراهم يسحبون أموالهم بنحو
مفاجئ وبال س� � ��ابق إنذار ،أي أنهم كانوا يترك� � ��ون البلد يتأرجح بني األمل
واخليبة .ومهما كانت احلال ،فقد بان جليا أن املكسيك ال تستطيع التعامل
مع االنهيار بال عون خارجي.
من هنا ،فقد أعلنت احلكومة األمريكية ،في الثاني من يناير ،أول خطة
إنق� � ��اذ تنوي تنفيذها مبش� � ��اركة بعض الدول األخ� � ��رى .وكانت هذه اخلطة
تقضي بأن حتصل املكس� � ��يك على  18مليار دوالر أمريكي ملساعدتها على
الوفاء بتس� � ��ديد الديون املستحقة عليها .غير أن هذا اإلجراء ما كان كافيا
لتهدئة األس� � ��واق .لذا رفع الرئي� � ��س كلينتون ،في الثاني عش� � ��ر من يناير،
مقدار املس� � ��اعدة املالية إلى  40مليار دوالر أمريكي .وتعقدت األمور أكثر
حينم� � ��ا رفض الكونغرس املوافقة على صرف هذا املبلغ .فثمانون في املائة
م� � ��ن املواطن� �ي��ن األمريكيني كانوا ضد تقدمي هذا الع� � ��ون ،أضف إلى هذا،
أن اس� � ��تطالعات الرأي تؤدي دورا عظيم األهمية في السياسة األمريكية.
وهك� � ��ذا ،وفيما ترك نواب الش� � ��عب البيت األبيض ف� � ��ي حيرة وحرج ،كانت
األزمة في املكسيك تنشر عدواها في بلدان أخرى .فما كادت األزمة حتكم
قبضتها على املكس� � ��يك ،حتى انهارت بورصات بونس آيرس وس� � ��او باولو.
وف� � ��ي الهند أيضا خيم الفزع على املس� � ��تثمرين .وامتدت تداعيات الزلزال
فش� � ��ملت حتى البل� � ��دان النائية ،أعن� � ��ي بلدانا من قبيل إس� � ��بانيا وإيطاليا
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والسويد :فقد تعرضت عمالت هذه البلدان أيضا لضغوط ال يستهان بها.
واستخدم املصرفيون ،لوصف هذه اآلثار والتداعيات ،مصطلح «أثر تَكيال»
) (Tequila-Effektفي إشارة منهم إلى املشروب الكحولي الواسع االنتشار
في املكسيك.
في يوم االثنني ،املصادف  31يناير كانت املكسيك قاب قوسني أو أدنى
من اإلعس� � ��ار عن تسديد الديون املس� � ��تحقة عليها .فإذا لم حتصل البالد
عل� � ��ى معونة أجنبية ،فلن يكون أمامها خيار غير إعالن اإلفالس .وملواجهة
املوقف ،أرس� � ��لت احلكومة املكس� � ��يكية إلى احلكومة األمريكية ،في مساء
ذلك اليوم نداء اس� � ��تغاثة وطلبا يناشدها النجدة .وكان كبير موظفي البيت
األبيض ليون بانيتا ) (Leon Panettaووزير اخلزانة روبرت روبني (Robert
) Robinيعلمان جيدا ،عند وصول طلب النجدة ،أن الكونغرس لن يستجيب
لنداء االس� � ��تغاثة .لقد كانا يعلمان جيدا أن الظرف يتطلب منهما التحرك
الس� � ��ريع .ولذا فقد انزوى االثنان في مكتب بانيتا ،في البيت األبيض ،في
نحو الساعة احلادية عشرة والنصف مساء ليتداوال األمر ،بعدما طلبا من
مكت� � ��ب اخلدمات في البيت األبي� � ��ض أن يزودهما بيتزا كبيرة عليها الفطر
والفلفل احلار .وكان روبني ،الرئيس الس� � ��ابق ملصرف االستثمار غولدمان
س� � ��اكس ،قد اعتقد ،قبل بضعة أسابيع من هذا اليوم ،أن السوق هي التي
ستدبر األمر وحتل املشكلة .غير أن األسواق كانت أعجز ما تكون عن حل
املشكلة؛ ال بل كانت األسواق قد زادت الطني بلة.
وبع� � ��د برهة انض� � ��م إليهما الرئي� � ��س كلينتون ،ال� � ��ذي كان قد عاد
م� � ��ن فوره من عش� � ��اء دعته إلي� � ��ه اجلمعية الوطنية حل� � ��كام الواليات
) .(National Governors Associationوف� � ��ي الوقت الذي كان فيه
االثن� � ��ان يلتهمان البيتزا ،تبلورت بنود خط� � ��ة تقضي بأن يدبر كلينتون
 20ملي� � ��ارا من امليزانية القادر على التصرف به� � ��ا من غير احلصول على
موافقة الكونغرس ،وأن يش� � ��ارك في اخلطة بنك التس� � ��ويات الدولية ،أي
املصرف الذي ه� � ��و مبنزلة مصرف املصارف املركزية ،بعش� � ��رة مليارات.
وكان اجلميع واثقني بأن املبلغ ال يس� � ��د احلاجة؛ لذا أرسل الرجال الثالثة
وكي� � ��ل وزير اخلزان� � ��ة لورنس س� � ��امرز ) (Lawrence Summersإلى مقر
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صن� � ��دوق النق� � ��د الدولي الذي ال يبعد عنهم س� � ��وى ثالثة ش� � ��وارع فقط.
ويتمي� � ��ز س� � ��ومرز بأنه اقتصادي موه� � ��وب وعظيم الثق� � ��ة بالنفس .وتولى
سامرز عمليه التفاوض مع رئيس صندوق النقد الدولي ميشيل كامديسو
) (Michel Camdessusالفرنس� � ��ي املنطوي على نفس� � ��ه .وحصل سامرز،
في الس� � ��اعة اخلامسة من صبيحة ذلك اليوم ،على ما كان يريد احلصول
علي� � ��ه من كامديس� � ��و 17.8 :مليار دوالر أمريكي .ووافق كامديس� � ��و على
صرف هذا املبلغ م� � ��ن غير الرجوع إلى املديرين التنفيذيني في الصندوق
 أي أنه نفذ إجراء ما كانت له س� � ��ابقة في تاريخ الصندوق قط.وهكذا ،وفي غضون س� � ��ت س� � ��اعات فقط ،كان كلينتون وروبني وبانيتا
ق� � ��د دبروا نحو  50ملي� � ��ار دوالر أمريكي .وحتى ذلك احلني ،ما كان العالم
قد ش� � ��هد قرضا بهذا املقدار أبدا .لكن احلقيق� � ��ة تقول ،أيضا ،إن الوضع
في أس� � ��واق املال احملررة م� � ��ن القيود والتوجيه� � ��ات احلكومية ما كان ،في
سابق الزمن ،قد تردى بالنحو الذي تردى به آنذاك ،أي في األسابيع التي
اندلعت فيها األزمة في املكس� � ��يك .وكان كامديس� � ��و قد برر تصرفه بحجة
مفاده� � ��ا أن األمر كان يدور ح� � ��ول التعامل مع «كارثة عاملية حقا وحقيقة»؛
ويواصل كامديس� � ��و حديثه فيقول« :لقد كانت هذه األزمة أول أزمة عظيمة
تعصف بعاملنا اجلديد ،عالم األسواق املعوملة».
ومهم� � ��ا كانت احل� � ��ال ،فبعد عام� �ي��ن ال غير هزت العال� � ��م أزمة أعظم
خط� � ��را .وكانت األزمة اجلديدة قد اندلع� � ��ت في الطرف اآلخر من العالم،
في العاصمة التايلندية بانكوك .وانطالقا من هناك ،مضت األزمة تنش� � ��ر
ظاللها على بلدان االقتصادات الناشئة .ولم يدم األمر طويال ،حتى وصلت
تداعيات األزمة إلى أوروبا وأمريكا أيضا .وقد اتسمت هذه األزمة ،أيضا،
بخصائص تُرشحها ألن تكون كارثة عاملية األبعاد.
تبدد االزدهار في دول النمور

لقد تس� � ��لل املهاجمون إلى بانكوك بعدما َغ ِش َيتها الظلمة .ولم ير هؤال َء
املهاجم� �ي��ن أح � � � ٌد؛ ال من الن� � ��اس العاملني في املطابخ املتناث� � ��رة على قوارع
الشوارع والطرقات وال من العاملني في احملال التجارية وال سائقي سيارات
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األجرة .وكانت أجهزة الكمبيوتر املستخدمة كصلة وصل تربط بني السماسرة
العاملني في مصارف عتيدة تقيم في لندن ونيويورك وفرانكفورت هي الهدف
الذي تس� � ��لل إليه هؤالء املهاجمون ،في هذا اليوم ،يوم الثالث عشر من مايو
م� � ��ن العام  .1997وتكونت الذخيرة احلية التي اس� � ��تخدمها املهاجمون من
أرقام كثيرة غادرة .ففي هذه الليلة ،شن السماسرة املتعاملون بعمالت بلدان
العالم قاطبة هجوما شرسا على العملة التايلندية ،على البات ) ،(Bahtوكان
عدوه� � ��م رج� �ل��ا دأب ،إلى هذا احلني ،على االعتقاد أن النية احلس� � ��نة هي
من طبيعة بني البش� � ��ر :ريرجناي ماراكانوند )،(Rerngchai Marakanond
محافظ املصرف املركزي التايلندي .وقال الرجل« :إن املهاجمني سيقتلوننا
بال أدنى ش� � ��ك» ،حينما أخب� � ��ره العاملون معه مبا يش� � ��اهدونه على أجهزة
الكمبيوتر من عمليات بيع للعمل� � ��ة التايلندية 50 :مليون بات 100 ،مليون
ب� � ��ات 200 ،مليون بات  -إن املضاربني يبيعون كل ما يس� � ��تطيعون بيعه من
العمل� � ��ة التايلندية ،يبيعون البات كأنه كان من فض� �ل��ات البضائع التافهة.
إنه� � ��م عازمــــون على مواصلة الضغط على قيم� � ��ة العملة وإجبار احلكومة
التايلندي� � ��ة علــــى إنهـــ� � ��اء ارتـبــاط قيمتهـــا بقيمــ� � ��ة الدوالر األمريكي ،على
إنهاء االرتباط الذي أس� � ��بغ على تايلند الطمأنينة واالستقرار ردحا طويال
من الزمن.
حق� � ��ا ،كان املصرف املركزي التايلندي يحتفظ ف� � ��ي خزائنه باحتياطي
أجنبي يبلغ  36مليار دوالر أمريكي ،غير أن املهاجمني القادمني من الغرب،
أي صناديق املخاطر واملصارف املختلفة ،ميتلكون عتادا يفوق ما لدى تايلند
م� � ��ن عتاد .وهكذا ،وفي تلك الليلة فقط ،ب� � ��دد املصرف املركزي التايلندي
م� � ��ن عتاده  6.3مليارات دوالر أمريكي .غي� � ��ر أن هذه العملية الدفاعية لم
جت� � ��د نفعا في صد الهجوم .وبعد إغفاءة قصيرة اجتمع ،في صبيحة اليوم
التالي ريرجناي مبس� � ��اعديه ثانية ،وذلك ملناقشة ما آل إليه الوضع .وكانت
روحه� � ��م املعنوية تتأرجح بني الغضب والف� � ��زع ،بني الرعب واخلوف .وبكى
البعض منهم ،كما أكد ريرجناي في س� � ��ياق التقرير الذي قدمه ،فيما بعد،
إلى جلنة من اللجان العاملة في مجلس البرملان .ولم يخفف املهاجمون من
شدة هجومهم في هذا اليوم أيضا .فاملصارف وصناديق املخاطر ال تعرف
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الرحمة أبدا .فهي تواصل عرض البات في السوق بكميات أكثر فأكثر؛ إنها
على أهبة االس� � ��تعداد للمنازلة إلى أقصى حد .إنها تريد حتطيم مصرف
تايلند املركزي ،متاما كما فعل جورج سوروس ) ،(George Sorosاملضارب
ال� � ��ذي كان يُعتبر أحد أش� � ��هر املضاربني في العالم ،م� � ��ع املصرف املركزي
البريطاني في العام  ،1992حني أجبره على التخلي عن مش� � ��اركة اجلنيه
بالنظ� � ��ام النقدي األوروبي .وهكذا باع سماس� � ��رة ريرجناي ،في هذا اليوم
 10ملي� � ��ارات دوالر أمريكي على أمل أن يصد ه� � ��ذا اإلجراء الهجوم الذي
تتعرض له عملتهم الوطنية .لكن هذا اإلجراء ذهب مع الريح أيضا.
وكان رئي� � ��س املص� � ��رف التايلندي يش� � ��عر بأنه لن يفلح أبدا في كس� � ��ب
املعركة .ولهذا السبب ،وشعورا منه بعظمة املخاطر التي يواجهها ،لم يجد
بدا من اللجوء إلى آلن غرينسبان ،رئيس املصرف املركزي األمريكي (بنك
االحتياطي الفدرالي) طالبا منه أن يضع حدا لتصرفات صناديق املخاطر
واملصارف املختلفة .وناشده محذرا بأن انهيار العملة التايلندية ستكون له
تداعيات خطيرة ،ليس بالنسبة إلى تايلند وحسب ،وال إلى آسيا فقط ،بل
بالنسبة إلى مجمل أسواق املال العاملية أيضا .كما بعث رسالة بذات املعنى
إلى رئيس املصرف املركزي األملان� � ��ي هانس تيتماير )،(Hans Tietmeyer
موضحا له أن املصرف األملاني «الدويتشه بنك» يشارك ،أيضا ،في الهجوم
الذي تتعرض له بالده .وسرعان ما رد عليه تيتماير مستوضحا عن ماهية
ه� � ��ذا املصرف األملاني ولبرهة من الزمن س� � ��اور التايلنديني األمل في أنهم
على وش� � ��ك احلصول على العون الذي يتطلعون إليه .غير أن رد واش� � ��نطن
خيب كل آمالهم .فلم يرد غرينسبان نفسه على طلبهم ،بل رد عليهم واحد
من موظفيه .وكانت الطامة أكبر حني أش� � ��ار هذا املوظف إلى أن عليهم أن
يتركوا حل املش� � ��كلة إلى األسواق .وهكذا ،وعلى خلفية هذه املواقف اتضح
لريرجناي ،في احلال ،أنه يخوض املعركة وحيدا.
وعلى مدى س� � ��تة أس� � ��ابيع ،بذل ريرجناي ومس� � ��اعدوه قصارى جهدهم،
واس� � ��تخدموا كل م� � ��ا في جعبتهم .فقد وضعوا القيود عل� � ��ى التعامل بالعملة
الوطني� � ��ة وحظروا عل� � ��ى املصارف الوطنية بيع العمل� � ��ة التايلندية لألجانب.
وبهذه اإلجراءات ،وفي هذا اليوم على وجه اخلصوص ،كانوا قد سببوا شيئا
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من اخلسارة لصناديق املخاطر .لكنهم ما كانوا ،بهذه اإلجراءات ،قادرين على
احليلول� � ��ة دون تفاقم الفزع بني مواطني البالد .فالتايلنديون أخذوا يحولون
ما لديهم من عملة محلية إلى الدوالر األمريكي .فاملش� � ��روعات واملستثمرون
وأصح� � ��اب الودائع النقدية يريدون حماي� � ��ة ثروتهم من التبدد والضياع .ولم
يأبه املواطنون بحقيقة أنهم ،بتصرفهم هذا ،إمنا يلحقون الضرر بأنفس� � ��هم،
وأنهم يزيدون من تفاقم احليرة التي يواجهها ريرجناي ومساعدوه.
في الثاني من يوليو اتضح جليا أن املصرف املركزي التايلندي قد خسر
املعركة بنحو ال رجعة فيه .فرئيس املصرف املركزي ومس� � ��اعدوه أنفقوا جل
ما لديهم من احتياطي أجنبي بال جدوى .ولذا طلب ريرجناي ،في الس� � ��اعة
الثالثة صباحا ،حضور أهم مصرفيي البالد ليخبرهم بأن املصرف املركزي
قد أفلس ،وأن تايلند كلها قد أفلست أيضا .وعلى خلفية هذا اإلفالس ألغى
ريرجناي ارتباط قيمة العملة التايلندية بقيمة الدوالر األمريكي .وس� � ��رعان
م� � ��ا حتولت تايلند إلى دمية تلهو بها األس� � ��واق .وفي غضون بضع س� � ��اعات
خس� � ��ر البات نحو  20في املائة م� � ��ن قيمته .وهلل الغزاة في لندن ونيويورك
وفرانكفورت مبا حققوا من نصر .فقد أثبتوا ،من جديد ،أنهم أعظم سلطانا
من أغلب احلكومات .وقوضوا  -إلى حني من الزمن  -أسس احللم بازدهار
اقتصادي عظيم في دول النمور .وتوجهوا ،وقد أخذ اجلشع منهم كل مأخذ،
ص� � ��وب دول أخرى :فقد ركزوا هجومهم ،في األس� � ��ابيع التالية ،على الفلبني
وإندونيس� � ��يا وماليزيا وهونغ كونغ ،محاولني تركيع عمالتها .وكانوا قد دأبوا
على انتهاج األس� � ��لوب نفسه .فهم يذيعون على املأل تقارير حتليلية تفيد بأن
حكومة هذا البلد أو ذاك تواجه معضالت مس� � ��تعصية ،وتزعم ،زورا وبهتانا،
أنها على وش� � ��ك خفض قيمة عملة البالد .وتؤدي هذه اإلشاعات إلى زيادة
عدد األفراد الذين يشاركونهم في املضاربة على عملة البلد املعني ،وإلى دفع
املغرر بهم إلى بيع مزيد مما لديهم من أموال بثمن بخس.
وبهذا النحو اندلعت ،فعال ،األزمة االقتصادية في آسيا .فاحلمى التي
أصاب� � ��ت تايلند ،انتقلت عدواها من بلد إل� � ��ى آخر في احلال ،أخذت تدب
في جسم هذا االقتصاد تارة وفي جسم االقتصاد اآلخر تارة أخرى .وعلى
م� � ��ا يبدو ،ما كان هناك دواء ناجع يقي من ش� � ��رور ه� � ��ذه العدوى .وتولدت
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عن األزمة االقتصادية في آس� � ��يا مآس محدودة التداعيات وأخرى عظيمة
النتائج .فهي تس� � ��ببت في إفالس املئات من املصارف وعشرات اآلالف من
املش� � ��روعات؛ كما تس� � ��ببت في طرد عدد ال يس� � ��تهان به من الوزراء ،وفي
اس� � ��تقالة عديد من احلكومات .أضف إلى هذا أنها كانت قد تس� � ��ببت في
خسارة ماليني من األفراد فرص عملهم ،وأنها حولتهم ،بني ليلة وضحاها،
إل� � ��ى فقراء ُمعدم� �ي��ن ،بعدما كانوا قد استبش� � ��روا خي� � ��را بالرفاهية التي
أخذت تلوح لهم بيدها .وتش� � ��هد أحداث العامني  1997و 1998على عمق
التش� � ��ابك اجلديد بني أسواق املال الدولية ،وعلى أن األزمة صارت مبنزلة
ع� � ��دوى تصيب البلدان الواحد تلو اآلخر ،وعلى أنها تس� � ��تطيع االنتقال من
بلدان االقتصادات الناش� � ��ئة إلى الدول الصناعية بس� � ��رعة خاطفة .فكبار
املس� � ��تثمرين واملصارف وش� � ��ركات التأم� �ي��ن وصناديق املخاط� � ��ر ما عادوا
يعرف� � ��ون قيمة للح� � ��دود الدولية .فهؤالء ،جميعا ،يتحرك� � ��ون في كل أرجاء
املعم� � ��ورة ،ويتعاملون بأدوات مالية غاية في الش� � ��مولية والتعقيد ،يتعاملون
بأدوات مالية حتقق لهم وحدهم اخلير الوفير ،وليس للبلدان املعنية.
وعانت دول االقتصادات الناشئة من تداعيات األزمة عناء كبيرا .وبدا
األمر وكأنه قد مت التعرف على املس� � ��بب احلقيق� � ��ي لالنهيار الذي عصف
به� � ��ذه الدول ،إنه :جورج س� � ��وروس ومن كان على ش� � ��اكلته من «املضاربني
املس� � ��تهترين» ،كما قال رئي� � ��س وزراء ماليزيا مهاتي� � ��ر محمد في يوليو من
العام 1997؛ فهؤالء هم الذين يتس� � ��ببون في انهيار هذا االقتصاد أو ذاك
بالكامل .ويواصل مهاتير هجومه قائال إن س� � ��وروس ومن كان على شاكلته
ميتلكون املال الوفير ،ولكن ليس لديهم ذرة من ضمير (٭) .وميضي مهاتير
قائ� �ل��ا إن املتاجرة بالعمالت األجنبية أمر «غير ضروري وغير مثمر وغير

(٭) على ما يبدو انطوت عمليات املضاربة على أبعاد سياس� � ��ية أيضا .فرابطة دول جنوب آس� � ��يا
( )Association of South-East Asian Nations, ASEANكان� � ��ت ق� � ��د اتهمت جورج
س� � ��وروس بأنه كان ،ألس� � ��باب سياس� � ��ية ،أحد العناصر الرئيسية املس� � ��ببة لألزمة التي عصفت
بعمالتها .وكان س� � ��وروس قد اعترف ،طواعية ،بأنه كان يحاول احليلولة دون انضمام بورما إلى
الرابط� � ��ة .فالرابطة كانت قد أعربت ،آنذاك ،عن رغبتها باش� � ��تراك بورما في عضويتها .وكانت
الواليات املتحدة األمريكية قد أعربت عن حتفظها بشأن هذه العضوية بحجة عدم احترام بورما
حلقوق اإلنس� � ��ان .غير أن الرابطة ضمت ،في نهاية املطاف ،بورما إلى صفوفها على الرغم من
اعتراض اإلدارة األمريكية[ .املترجم].
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أخالق� � ��ي .ولذا ،ال مندوحة عن الوقوف ف� � ��ي وجهها واعتبارها عمال غير
مشروع» .ورد سوروس في احلال .فقد أكد على أنه بريء مما حدث ،وأن
صندوق املخاطر العائ� � ��د إليه لم يتاجر ،في يونيو ويوليو من العام ،1997
بالب� � ��ات التايلندي إال ما ندر .وبهذه التبريرات ألقى س� � ��وروس مس� � ��ؤولية
األزمة على عاتق اآلخرين :فس� � ��بب األزمة ال يكمن في نش� � ��اطاته ،بل في
إفراط دول النمور في االس� � ��تدانة من العالم اخلارجي بغية متويل تطلعات
تف� � ��وق إمكاناتها بكثير .فهذا اإلفراط ف� � ��ي املديونية هو األمر الذي أغرى
البعض مبمارسة املضاربة.
وليس ثمة شك في أن احلق مع كلتا وجهتي النظر .فاملضاربون أزاحوا
الس� � ��تار ،على أعنف ما يك� � ��ون ،عن مناحي الضعف الس� � ��ائدة في البلدان
الصاعدة حديثا .فهم وضعوا أصابعهم في جرح متقيح وزادوه اتساعا من
غير إبداء أي اهتمام بالنتائج االجتماعية الناجتة عن فعلهم هذا ،من غير
اهتمام مبا س� � ��يفرزه هجومهم من تداعيات بالنس� � ��بة إلى اقتصاد ومجتمع
البلد الذي هو مدار هجمتهم .من ناحية أخرى ،ال مجال للشك في أن دول
النمور قد رحبت باملهاجمني في بادئ األمر .فهذه الدول س� � ��اورتها اآلمال
في أن تصل ،خالل بضع س� � ��نوات ،إلى املصاف التي وصل إليها الغرب من
خ� �ل��ال جهود جبارة بذلها على مدى عقود كثيرة من الزمن .وفي هذا كله،
كان� � ��ت دول النمور تعتقد أن تهيئة اقتصاداتها للتحول صوب الرأس� � ��مالية
املطلقة العنان هي النهج القومي للوصول إلى الهدف املنش� � ��ود ،وأن رخاءها
سيظل مستدميا ،وأنها ما عليها سوى اتباع إرشادات الغرب.
إن ارتق� � ��اء بل� � ��دان االزده� � ��ار االقتصادي اآلس� � ��يوية ب� � ��دأ في منتصف
الثمانيني� � ��ات ،أي بدأ حينما أقدمت الياب� � ��ان على رفع قيمة عملتها .فالني
القوي س� � ��مح لليابانيني أن يزيدوا من اس� � ��تيراد الس� � ��لع املنتجة في بلدان
اجلوار .وس� � ��رعان ما ش� � ��عرت هذه البلدان بازدهار يع� � ��م اقتصادها الذي
ب� � ��ات ينمو مبعدالت تتراوح ب� �ي��ن  8و 9في املائة ،ال بل ب� � ��ات ينمو مبعدل
وصل ،في بعض األحيان ،إلى  10في املائة .وهكذا ،بدت األمور وكأن هذه
الدول حتقق أعجوبة اقتصادية .ولم يدم األمر طويال حتى بدت هذه الدول
وكأنها صرعة العصر اجلديد .فقد أخذت صناديق املعاش� � ��ات التقاعدية
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واملصارف وصناديق األس� � ��هم تضخ مزيدا ومزي� � ��دا من رأس املال في هذا
اإلقليم من العال� � ��م ،أخذت تضخ املزيد واملزيد من رأس املال في بلدان ما
كانت مهيأة الستقبال املليارات القادمة إليها من العالم الغربي .فاملصارف
يخيم عليها الوهن وس� � ��لطات الرقابة املصرفي� � ��ة بأمس احلاجة إلى مزيد
من العاملني والتش� � ��ريعات القانونية ال تلبي متطلبات الرأس� � ��مالية املطلقة
العنان .أضف إلى هذا وذاك ،أن دول النمور قد ألغت الرقابة على الصرف
األجنبي ،أي إنها ألغت تلك الرقابة التي كانت ،حتى ذلك الوقت ،األسلوب
الناجع حلماية عمالت تلك الدول من أطماع املضاربني .على صعيد آخر،
فتحت هذه الدول أس� � ��واقها املالية نزوال على الضغوط التي مارسها عليها
صندوق النقد الدولي واألمريكيون واليابانيون واألوروبيون.
وكان� � ��ت دول النمور تس� � ��تقطب أنظ� � ��ار أولئك املس� � ��تثمرين ،على وجه
اخلصوص ،الذين يتطلعون للحصول على الربح السريع .فهؤالء املضاربون
يفرون بأموالهم حاملا تطفو على الس� � ��طح بوادر اخلطر .إنهم يتطلعون إلى
احلصول على معدالت الربحية البالغة ،في هذه البلدان ،عش� � ��رة في املائة
وأكثر .ومن نافلة القول التأكيد هنا على أن معدالت الربحية هذه تتحقق،
فقط ،في حال بقاء قيم� � ��ة العمالت مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمة الدوالر.
من هنا ،ال عجب أن ترتفع قيمة األموال املصدرة إلى االقتصاديات الناشئة
والبلدان النامية إلى خمسة أضعاف القيمة التي سجلتها قبل سبع سنوات:
فقيمة رؤوس األموال التي ضخها املستثمرون في دول االقتصادات الناشئة
والبل� � ��دان النامية ارتفع من  42ملي� � ��ار دوالر أمريكي في العام  1990إلى
 256ملي� � ��ار دوالر أمريكي في العام  .1997وكان� � ��ت حصة دول النمور من
هذه األموال قد وصلت إلى نحو الثلثني.
كما أخذت دول االقتصادات الناش� � ��ئة ،نفس� � ��ها ،تنتفع مبحاسن حرية
رؤوس األموال على التنقل عبر احلدود :فقد صار بوس� � ��عها االقتراض من
العالم اخلارجي بأس� � ��عار فائدة مغرية وذلك بغية استثمار هذه األموال في
املصانع والعقارات .فهذه البلدان كانت تدفع في الدول الصناعية ،معدالت
فائدة تقل كثيرا عن املعدالت السائدة لديها .وكانت هذه القروض امليسرة
قد عززت ،فعال ،النمو في هذه البلدان ،غير أنها تسببت ،أيضا ،في نشأة
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فقاع� � ��ة معتبرة فيه� � ��ا :ففي املدن الكبرى تنامى عدد العمارات الش� � ��اهقة،
املخصص� � ��ة للمكاتب وعدد العمارات الس� � ��كنية والفنادق ،من غير أن يكون
هناك طلب عليها .كما مضت الش� � ��ركات املختلطة قدما في شراء مصانع
ال حتقق أي أرباح .على صعيد آخر ،واصلت احلكومات االقتراض محملة
نفس� � ��ها مديونية ال قدرة له� � ��ا على الوفاء بأعبائها .وفي س� � ��ياق هذا كله،
كانت البورصات تس� � ��جل ارتفاعات متواصلة ،وأرقاما قياس� � ��ية متالحقة.
وكان السياسيون مينون شعوبهم باندالع عصر ذهبي ويتحدثون ،بحماسة،
عن النموذج اآلس� � ��يوي  -وعن سعيهم إلى التفوق ،عما قريب ،على الغرب.
وعكست املجلة االقتصادية  Eastern Economic Journalهذه التطلعات،
فكتبت قائلة« :إن جنوب شرقي آسيا يعيش صيغة حديثة من صيغ النشوة
التي مرت بها كاليفورنيا في حقبة اكتشاف الذهب فيها».
غير أن «نشوة الذهب» كانت قد أصبحت من مخلفات التاريخ في العام
 .1997فقد س� � ��اورت املس� � ��تثمرين الش� � ��كوك حول ما إذا كانت دول النمور
ستستطيع مواصلة النمو املستدام فعال .وعلى خلفية هذه الشكوك ،سحب
املس� � ��تثمرون جزءا من ملياراتهم متسببني في إحداث رجة قوية للعمالت.
وكانت تايلند البلد األول الذي هبت عليه رياح العاصفة الهوجاء .وبعد ستة
أسابيع فقدت إندونيسيا ،أيضا ،السيطرة على عملتها .وبعد ثالثة أسابيع
أخرى انهار البيزو الفلبيني .وفي أكتوبر  ،1997خسر مؤشر بورصة هونغ
كونغ ،في غضون خمس� � ��ة أيام ،ما يقرب من ربع قيمته .وفي نوفمبر ،بدت
األمور وكأن األزمة اآلس� � ��يوية ستنش� � ��ر ظاللها على الصني واليابان أيضا.
ففي طوكيو انهار عديد من املصارف .وكان من بني هذه املصارف عاش� � ��ر
أكبر املصارف اليابانية .وفي ديسمبر ،جنح املضاربون في تركيع منر آخر
من منور آس� � ��يا :كوريا اجلنوبية .فبفع� � ��ل الهجوم املروع انهار انهيارا مريعا
س� � ��عر صرف العملة الكوري� � ��ة الـ «وان»  Wonوهك� � ��ذا ،تعني على حكومة
سيئول أن تتضرع طلبا للنجدة من العالم اخلارجي .ووقف العالم اخلارجي
معها فع� �ل��ا ،فقد جرى االتفاق بني صندوق النق� � ��د الدولي والبنك العاملي
والعديد من الدول الصناعية على تقدمي مساعدة مالية غاية في الضخامة
إلى كوريا اجلنوبية.
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غي� � ��ر أن كل ه� � ��ذه اإلجراءات ما كانت قادرة عل� � ��ى وقف االنهيار .فقد
واصلت العمالت في آس� � ��يا ترنحها وأس� � ��عار أسهم الش� � ��ركات انخفاضها
والنش� � ��اطات االقتصادية تدهورها .فإجمالي الن� � ��اجت القومي تراجع ،في
تايلند بنس� � ��بة بلغت نحو  10في املائة ،وفي إندونيسيا بنحو  14في املائة
في غضون عام واحد .وواصلت األزمة اآلس� � ��يوية أعمالها التخريبية على
مدى عام� �ي��ن آخرين ،مخلفة وراءها آثار عاصف� � ��ة هوجاء ما كانت تخطر
عل� � ��ى بال املواطنني في جنوب ش� � ��رقي آس� � ��يا وال على ب� � ��ال كبار موظفي
صندوق النق� � ��د الدولي .وكانت الكارثة قد دفع� � ��ت املواطنني إلى التظاهر
في الش� � ��وارع ،معلنني س� � ��خطهم على حكوماتهم وعلى األعمال التخريبية
التي مارس� � ��تها ،في بلدانهم ،املصارف وصناديق االستثمار األجنبية .وكان
البع� � ��ض من املواطن� �ي��ن قد رأوا في هذه املص� � ��ارف والصناديق طابورا من
طوابير االس� � ��تعمار احلديث ،طابور أناس جشعني ،مرادهم احلصول على
الربح السريع واستغالل البلدان احملتلة حتى العظم.
وكان وكيل وزير املالية في اليابان آيزوكه ساكاكيبارا )(Eisuke Sakakibara
قد أكد في يناير من العام  1998على «أن األزمة ليس� � ��ت أزمة آس� � ��يوية ،بل
هي أزمة النظام الرأس� � ��مالي العاملي» .ومهما كانت احلال ،األمر الذي ال شك
فيه هو أن األزمة التي ش� � ��هدتها دول جنوب شرقي آسيا لم تكن سوى احللقة
األولى من سلس� � ��لة حلقات أخرى .فبعد مرور نص� � ��ف عام من اندالع األزمة،
وصلت أمواجها الهادرة إلى «وول س� � ��تريت» .فقد ترنح أكبر صناديق املخاطر
في العالم أجمع وأوشك على دفع عالم املال إلى الهاوية.
 - LTCMصندوق مخاطر يسبب للعالم صدمة جبارة

إن املس� � ��افر ،الذي يبدأ رحلته في نيويورك من محطة القطار املسماة
 ،Grand Central Stationيصل إل� � ��ى محطة  Greenwichفي كونكتيكات
) (Connecticutبعد  37دقيقة .وكانت هذه املدينة ،املطلة على خليج لونغ
آيلند  ،Long Island Soundقد غدت منذ الثمانينيات ،أحد أحب األماكن
التي يلج� � ��أ إليها املصرفيون العاملون في «وول س� � ��تريت» .وحتى منتصف
التس� � ��عينيات ما كان واحد من بني البش� � ��ر يتصور أن في هذه املدينة ،وفي
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العمارة رقم  600من العمارات الواقعة في الش� � ��ارع املس� � ��مى س� � ��تيمبوت
 ،Steamboatتقيم ش� � ��ركة كادت تسبب ألسواق املال العاملية االنهيار التام.
وتكاد هذه الش� � ��ركة تكون مثاال فريدا على س� � ��رعة االرتقاء في سوق املال،
وس� � ��رعة التدهور واالنهيار في هذه السوق .بهذا املعنى ،فإن هذه الشركة
جتسد املخاطر التي تنشأ عن الرأسمالية عاملية األبعاد وتعبر ،بنحو دقيق،
عن معاني الغرور واجلش� � ��ع .وما املقصود هنا س� � ��وى :شركة Long-Term
 ،Capital Mangementاملسماة اختصارا :أل تي سي أم .علما أن مؤسس
هذه الشركة هو جون ميريويذر ).(John Meriwether
وما ش� � ��ركة «أل تي س� � ��ي أم» سوى صندوق استثمار يغامر مبا لديه من
ناد للمقامرة يش� � ��ارك فيه اخلواص من األفراد اجلش� � ��عنيٍ ،
رأس� � ��مالٍ ،
ناد
للمقامرة يجمع أمواله ليس م� � ��ن ثروات اخلواص فقط ،بل ومن املصارف
وش� � ��ركات التأمني املضاربة على احلصول على معدالت ربحية تفوق بكثير
املعدالت السائدة في األسواق .وخالفا لصناديق االستثمار العادية ،يشارك
في صناديق املخاطر بضع من عش� � ��رات املستثمرين عادة .فهي ال تقبل إال
مشاركني يساهمون بالعديد من ماليني الدوالرات .أضف إلى هذا ،أن هذه
الصناديق تقيم ،رس� � ��ميا ،في واحدة م� � ��ن الواحات الضريبية املختلفة التي
ال تعي� � ��ر أي اهتمام للرقابة احلكومية ،أعني واحات ضريبية من قبيل جزر
الكيمن ) (Caymanفي البحر الكاريبي ،هذه اجلزر التي تقيم فيها ش� � ��ركة
«أل تي سي أم» من الناحية القانونية.
إن هذه الصناديق املغامرة تريد حتقيق أقصى األرباح في أس� � ��رع وقت
ممكن .ولهذا السبب تراها تستدين من املصارف أمواال تصل إلى أضعاف
األموال التي جتمعها من املستثمرين املساهمني فيها .فبهذا النحو تستطيع
هذه الصناديق رفع قيمة األموال التي تغامر بها في كازينو املال العاملية إلى
عشرة أضعاف ،ال بل إلى عش� � ��رين ضعفا مقارنة بحجم األموال املشاركة
في الصندوق املعني .وفي نهاية الثمانينيات كان عدد نوادي القمار هذه ال
يتجاوز املائة .أما في نهاية التس� � ��عينيات ،فإن عدد صناديق املخاطر هذه
ارتفع ،وفق تخمينات السلطات األمريكية املكلفة بالرقابة على البورصات،
إلى نحو ثالثة آالف ،وفي العام  2008إلى ما يقرب من عشرة اآلالف.
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وكان صندوق «أل تي س� � ��ي أم» قد فاق كل الصناديق األخرى من حيث
وحشية ما انتهج من أس� � ��اليب .وفي العام  1998استقطب هذا الصندوق
ودائع بلغت قيمته� � ��ا  4.7مليار دوالر أمريكي وحتصل على قروض وصلت
قيمته� � ��ا إل� � ��ى  120مليار دوالر أمريكي .واس� � ��تثمر ميريوي� � ��ذر هذه املبالغ
الهائل� � ��ة في أدوات مالية ليس� � ��ت عالية املخاطر فق� � ��ط ،بل وتتعلق بها ،من
ناحي� � ��ة أخرى ،أوراق مالية تصل قيمتها إل� � ��ى  1,5تريليون دوالر أمريكي.
بهذا املعنى ،فإن صندوق املخاطر املقيم في الشارع املسمى Steamboat
 Roadكان يتعامل مببالغ تفوق قيمة اإلنتاج الذي حتققه النمسا أو إسبانيا
في العام الواحد .إنه كان أكبر صندوق مخاطر في العالم حقا وحقيقة.
وحقق «أل تي س� � ��ي أم» جناحا ملموس� � ��ا في بادئ األمر .وكانت مجلة
 Forbesق� � ��د أطلقت على ميريويذر لقب «خبير الكيمياء الس� � ��حرية» ،أما
مجل� � ��ة  ،Business Weekفإنها وصفته بأنه «رج� � ��ل أعمال عظيم» .وكان
أحد األمريكيني العاملني في مجال االستثمار املالي قد قال عنه« :إنه ليس
إل� � ��ه من آلهة اإلغريق ،إنه على الدرب ألن يكون واحدا منهم» .وميريويذر،
الرجل املؤمن بالعقيدة الكاثوليكية إميانا راس� � ��خا والذي سبق له أن ذهب
حاجا إلى مدينة لورد ) (Lourdesفي فرنسا ومدينة فاطيما ) (Fatimaفي
البرتغال ،يُعتبر مغامرا ش� � ��جاعا .وتأسيسا على مغامرته كاد ميريويذر أن
يصل إلى أعلى وظيفة في قيادة مصرف االستثمار سالومون )(Salomon
غير أن فضيحة ،طفت على السطح في العام  ،1991حالت دون ذلك ،فقد
تبني أن أحد السماس� � ��رة في قس� � ��مه قد زور معامالت تدور حول سندات
ال َدين احلكومي .وهكذا تعني على السمس� � ��ار أن ينهي عمله في املصرف،
ومع ميريوي� � ��ذر أيضا .وبعد برهة واصل ميريويذر نش� � ��اطاته االقتصادية
عاق� � ��دا العزم على أن يتحدى اجلميع .فقد أس� � ��س ميريويذر صندوقا فاق
كل الصناديق األخرى من حيث جسارته على املغامرة.
وكان ق� � ��د جم� � ��ع من حوله كل ما يس� � ��تطيع جمعه م� � ��ن املصرفيني ذوي
اخلبرة الكبيرة في مجاالت االستثمار املالي ،مبا في ذلك كثير من الزمالء
الذين عملوا معه في مصرف سالومون .كما شغل كبار األساتذة اجلامعيني
املختصني بشؤون املال ،أساتذة كان بينــهم ميرتون سكولز Myrton Scholes
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وروبرت ميرت� � ��ون  Robert Mertonعلما أن االثنني كانا قد طورا في العام
 ،1973معادلة يس� � ��تطيع من خاللها املس� � ��تثمرون واملصارف احتساب سعر
اخلي� � ��ارات .وبفضل هذه املعادل� � ��ة ،حصل االثنان على جائ� � ��زة نوبل للعلوم
االقتصادية في العام  ،1997أي بعد عامني من عملهما لدى  .LTCMوبدت
املعادلة ،التي طورها األس� � ��تاذان اجلامعيان ،كما لو كانت معادلة حتدد ،من
خالل الكومبيوتر ،النش� � ��اط املالي الناجح مائة في املائة .فميريويذر يراهن
متواز ،أي
على تلك األوراق املالية ،التي تطورت أس� � ��عارها ،حتى اآلن ،بنحو
ٍ
التي ظلت أس� � ��عارها تتطور محافظة على ما بينها من تفاوت .فإذا اكتشف
الكمبيوتر ،أن أس� � ��عار اثنني من سندات الدين هذه ،قد أمست تتطور ،اآلن،
بنحو مختلف ،أي إذا اكتش� � ��ف أن التفاوت القائم بينها قد طرأ عليه تغير،
يضرب صندوق «أل تي س� � ��ي أم» ضربته في احلال .فالصندوق يراهن على
أن التفاوت ،املعهود بني الس� � ��عرين ،س� � ��يعود إلى س� � ��ابق قيمته .وإذا توافر
للمرء برامج الكمبيوتر املناس� � ��بة ،فإن هذه الصفقة ميكن تطبيقها على كل
أنواع االس� � ��تثمار املالي ،على :القروض واملبادالت ) (Swapsواألوراق املالية
املص� � ��درة بضمانة القروض املمنوحة (توريق الق� � ��روض(Securitization ،
وعلى أسهم الشركات أخيرا وليس آخرا .ففي كل هذه األنواع من مجاالت
االس� � ��تثمار املالي ،أي بقدر تعلق األمر بعموم األوراق املالية ،يتغير التفاوت
القائم بني األس� � ��عار مبقادير تصل إلى بضعة أعش� � ��ار املائ� � ��ة .بهذا املعنى،
ف� � ��إن املضارب يس� � ��تطيع أن يجني ربحا وفيرا وس� � ��ريعا ،حني ينتهز فرصة
التقلبات التي تطرأ على التفاوت القائم بني األسعار املعنية .وتطلق صناديق
االس� � ��تثمار لقب «علم الصواريخ» على هذا األس� � ��لوب من أس� � ��اليب حتقيق
الربح السريع بال مجازفات كبيرة.
َويَعِ � � � ُد «علماء الصواريخ» قادة الصناديق وع� � ��ودا كاذبة ،فيزعمون أنهم
يس� � ��تطيعون ،م� � ��ن خالل ما طوروا م� � ��ن برامج كمبيوتر ،التنب� � ��ؤ بنحو دقيق
جدا بالتطورات التي س� � ��تمر بها البورصة مستقبال ،وأنه باإلمكان ،بالتالي،
الس� � ��يطرة على كل املخاطر ،كل املخاطر بال اس� � ��تثناء .وال مراء في أن قادة
الصنادي� � ��ق يهللون فرحا بهذه البش� � ��ائر .فهم يتطلعون إل� � ��ى جني أكبر ربح
ممكن .وم� � ��ن حقائق األمور أن جش� � ��عهم هذا قد دفعهم إل� � ��ى أن يضاربوا
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إلى أقصى حد :فهم ورطوا أنفس� � ��هم في صفقات ال ميكن الس� � ��يطرة على
مخاطره� � ��ا أبدا .وما كانت هذه الصفقات خطرا يهدد صناديقهم فقط ،بل
كانت خطرا يهدد دول برمتها ومصارف مختلفة ،ويهدد ،في أسوأ احلاالت
 كما تبني مما طرأ على صندوق «أل تي سي أم»  -النظام املالي العاملي.وكان صن� � ��دوق «أل تي س� � ��ي أم» قد جم� � ��ع رؤوس األم� � ��وال من أثرياء
األمريكي� �ي��ن وم� � ��ن الق� � ��روض املصرفية وم� � ��ن املش� � ��روعات املختلفة ومن
الصنادي� � ��ق األخرى ومن املصارف املركزية أيضا .وحصلت األطراف ،التي
تركت أموالها حتت تصرف «أل تي س� � ��ي أم» ،على تعهد فقط ،يقضي بأن
الصندوق سيحقق للجميع الربح الوفير .ولم يخبر ميريويذر وخبراؤه هذه
األطراف باألس� � ��لوب الذي سينتهجونه عند اس� � ��تثمار هذه األموال ،وذلك
ألنهم أرادوا احليلولة دون قيام اآلخرين مبحاكاة استراتيجيتهم .ولم تشعر
املصارف بضيق من هذا التصرف .كما لم تسأل عما إذا كان ميريويذر قد
حصل على ق� � ��روض من أطراف أخرى .فهم كانوا واثقني من أن ميريويذر
أدرى مبا يتعني عليه فعله .فهو كان واحدا منهم ،كان مضاربا عبقريا.
وظلت هذه اللعبة اخلطرة تسير على خير ما يرام على مدى أربعة أعوام.
ودأب ميريوي� � ��ذر وخب� � ��راؤه على أن يجلس� � ��وا في مكاتبه� � ��م مرتدين املالبس
الكاك� � ��ي وقمصانا بنصف كم ،وعلى اس� � ��تخدام اليخت ،ف� � ��ي أوقات الفراغ،
لصيد الس� � ��مك في خليج لونغ آيلند  .Long Island Soundوكان األس� � ��تاذان
اجلامعيان العامالن لدى «أل تي س� � ��ي أم» قد حققا معدل ربحية بلغ  43في
املائة في العام  1995و 41في املائة في العام  .1996ولكن ،وعلى حني غرة،
حدث ما لم يأخذه العاملان املختصان بشؤون املال في احلسبان :ففي صيف
العام  1998غمرت أمواج األزمة اآلس� � ��يوية روس� � ��يا أيضا .فموسكو لم تعد
قادرة على خدمة ما بذمتها من ديون إال بالكاد .ونشرت الصعاب التي مرت
بها روس� � ��يا ظاللها على البورصات :فقد أخذ املس� � ��تثمرون يفرون بأموالهم
م� � ��ن األوراق املالية احملفوفة باملخاطر مفضلني عليها األوراق املأمونة .وبهذا
املعنى ،فقد حدث في األسواق تطور كان على الضد متاما مما احتسبه جهاز
الكمبيوت� � ��ر .وكانت النتائج عظيمة اخلطر فعال؛ فحتى منتصف أغس� � ��طس
خس� � ��ر صندوق «أل تي سي أم» مليار دوالر أمريكي .ومع أن ميريويذر حاول
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احلصول على أموال جدي� � ��دة لتثبيت مركزه املالي ،غير أن انهيار البورصات
في احلادي والثالثني من أغسطس ثانية ،قوض كل اآلمال .فخالل األسبوعني
التاليني خس� � ��ر ميريويذر ما يزيد على امللي� � ��اري دوالر أمريكي .وهكذا ذابت
ثروة صندوق «أل تي سي أم» بسرعة فائقة.
وكان بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك ،أي الفرع احمللي للمصرف
املرك� � ��زي األمريك� � ��ي ،يتابع ترنح صن� � ��دوق املخاطر بقلق ب� �ي��ن وهم كبير.
فأصحاب الشأن في بنك االحتياطي الفدرالي يدركون جيدا أن انهيار هذا
الصندوق ميكن أن يكون عظيم اخلطر بالنس� � ��بة إلى أسواق املال العاملية.
ولهذا الس� � ��بب ،وفي منتصف س� � ��بتمبر على وجه التحديد ،عزم املسؤولون
في بنك االحتياطي الفدرالي ،في نيويورك ،على فحص األمور بنحو دقيق:
على معرفة حجم املبالغ التي استدانها ميريويذر من املصارف؟ «ولم يستطع
أي واحد من املطلعني أن يقدر مقدار املديونية .وهذا بالذات ،هو الس� � ��بب
الذي جع� � ��ل من عملية االنهيار هذه حدثا عظي� � ��م اخلطورة» ،وفق ما رواه
الحقا أحد كبار املصرفيني .وفي الس� � ��اعة الس� � ��ابعة والنصف من صبيحة
الثاني والعش� � ��رين من سبتمبر اس� � ��تدعى بنك االحتياطي الفدرالي خمسة
من قادة املصرفيني ،كان من بينهم رئيسا مجالس املديرين التنفيذيني لدى
جي .بي .مورغان وميريل لينش ،ليناقش� � ��هم ف� � ��ي األمر .على صعيد آخر،
كان املس� � ��ؤولون في بنك االحتياطي الفدرالي قد أرس� � ��لوا جلان من خبراء
مهمتهم إجراء كش� � ��ف على حس� � ��ابات «أل تي س� � ��ي أم» .وجرى ،في مساء
ذلك اليوم ،اس� � ��تدعاء س� � ��تة مصرفيني آخرين .فاآلن صار ب ِّينا أن صندوق
املخاطر هذا لن يفلح في تس� � ��ديد ما بذمته من اس� � ��تحقاقات مالية ،حتى
إذا ب� � ��اع كل ما لديه من أوراق مالية .وعندم� � ��ا دعا رئيس بنك االحتياطي
الفدرالي في نيويورك جي .مكدونو  J. McDonoughإلى عقد جولة ثالثة
م� � ��ن املداوالت ،كانت األمور قد بدت وكأنها تبش� � ��ر بحل قريب ،وأن املنقذ
قد يقف على أهبة االس� � ��تعداد لتقدمي العون املنشود :فقد أعرب املستثمر
الكبي� � ��ر ورن بافيت  Warrwn Buffettعن عزمه على ش� � ��راء صندوق «أل
تي س� � ��ي أم» .لكن هذه الصفقة فش� � ��لت بعد س� � ��اعتني ونصف الساعة من
إعالنها .والتزال أس� � ��باب فشلها خفية حتى اليوم احلاضر .فهل كان سبب
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الفش� � ��ل يعود إلى أن بافيت أراد إبعاد ميريويذر وشركائه من الصندوق؟ أم
أنه كان يكمن في رغبة مؤس� � ��س صندوق «أل تي سي أم» في احليلولة دون
استحواذ بافيت على الصندوق؟
وهكذا ،وبفضل إصرار املصرف املركزي ،تعني على القادة املصرفيني،
م� � ��ن ثم ،مواصلة اجلهود إليجاد احلل الش� � ��افي .وجتادل وتخاصم الرجال
كثي� � ��را .وكان التوتر باديا على اجلميع .لكنهم ش� � ��اركوا ،في نهاية املطاف،
بتقدمي دع� � ��م مالي تراوحت قيمت� � ��ه بني  100ملي� � ��ون و 350مليون دوالر
أمريكي؛ كما ش� � ��اركت ثالث مؤسس� � ��ات أوروبية ،كان من ضمنها املصرف
األملاني «الدويتش� � ��ه بنك» ،بعملية اإلنقاذ هذه .وكان مصرف االستثمار بير
ستيرنز ) (Bear Stearnsقد رفض ،بكل إصرار املشاركة في إنقاذ «أل تي
س� � ��ي أم» .فقد أرس� � ��ل رئيس هذا املصرف جيمس كاين )(James Cayne
إل� � ��ى زمالئه خبرا مفاده أنه يرفض رفضا قاطعا حتمل مزيد من املخاطر.
وكان موقف� � ��ه هذا قد أثار حن� � ��ق القادة املصرفيني علي� � ��ه .ووفق ما كتبتـه
صحيف� � ��ة  Financial Timesف� � ��ي يونيو من الع� � ��ام  ،2007أي بعد مضي
بضع س� � ��نوات على القضية ،فإن دافيد كومانسكي )،(David Komansky
أحد كبار العاملني في مصرف االس� � ��تثمار ميريل لينش ،كان ،لهذا السبب،
على وشك االشتباك باليد مع كاين .ومن مصادفات القدر ،أن يرفض بير
ستيرنز املشاركة في أعظم عملية إنقاذ عرفها التاريخ آنذاك ،فبعد مضي
أقل من عقد واحد من الزمن صار بير س� � ��تيرنز نفسه بأمس احلاجة إلى
من ينقذه من اإلفالس.
وللحيلولة دون انهيار «أل تي سي أم» ونظام املال العاملي ،قدمت املصارف
العش� � ��رة  3.6مليار دوالر أمريكي .وفي الوقت ذاته ،أوكلت هذه املصارف
إلى ميريويذر مهمة تصفية ما تبقى من شركته .غير أن الرجل ،الذي فشل
في إدارة ش� � ��ؤون الصندوق ،ال قدرة له على التخلي عن املغامرة .فبعد عام
واحد فقط ،أسس ميريويذر ،ثانية ،صندوقا جديدا أطلق عليه اسم JWM
 .Partnersوانتهج الصندوق اجلديد األسلوب ذاته الذي انتهجه في السابق
صندوق املخاطر «أل تي س� � ��ي أم» :فبواس� � ��طة ما لديه من أجهزة كمبيوتر
يكتش� � ��ف ميريويذر االختالفات غي� � ��ر العادية بني أس� � ��عار األوراق املالية،

160
11/13/11 9:17 AM

5 (139-168).indd 160

األزمة في فصلها األول :االقتصادات الناشئة تترنح

ويراهن بكثير من املال على أن أس� � ��عار األوراق املالية ستعود إلى مستواها
املعت� � ��اد ال محالة .ويتع� � ��رض ميريويذر ،في ربيع الع� � ��ام  ،2008لإلفالس
والتعث� � ��ر من جديد .فخالل األش� � ��هر الثالثة األولى من ذلك العام خس� � ��ر
صندوق  JWMنس� � ��بة  31في املائة [من رأس� � ��ماله ،املترجم] .فالصندوق
كان قد خس� � ��ر رهانه على س� � ��ندات دين مصدرة من احلكوم� � ��ة اليابانية.
وهكذا ،تعني على ميريويذر أن يبعث رس� � ��الة إلى املستثمرين في الصندوق
يعت� � ��رف فيها صاغرا« :وهكذا ،خفضنا تخفيضا كبيرا من ش� � ��دة املخاطر
التي اتسمت بها احملفظة االستثمارية حتى اآلن».
ومنذ ذلك اليوم املصادف الثالث والعشرين من سبتمبر  ،1998حفرت
احلروف «أل تي س� � ��ي أم» نفس� � ��ها حفرا عميقا في ذاكرة الصناعة املالية.
فالبع� � ��ض راح يق� � ��ول إن انهيار الصندوق كان حتذيرا كش� � ��ف للجميع :عن
عظم� � ��ة املخاطر التي حتف بكل من يفرط ف� � ��ي متويل املضاربة من خالل
رؤوس أموال مقترضة .وراح البعض اآلخر ،باملقابل ،يؤكد أن عملية اإلنقاذ
قد تس� � ��ببت في حتقيق عكس م� � ��ا كان مطلوبا منها :فم� � ��ن اآلن فصاعدا
ص� � ��ارت املصارف والصناديق تش� � ��عر باألمان ،وذلك ألنه� � ��ا باتت تعتقد أن
الدولة س� � ��تنقذها في نهاية املطاف .وفي الواقع ،فقد كان لزاما على أولي
الشأن أن يتوقفوا ،بعد عملية اإلنقاذ هذه ،برهة من الزمن ،ليمعنوا النظر
فيم� � ��ا هو مطلوب منه� � ��م .كان لزاما عليهم أن يعي� � ��دوا النظر في القواعد
املتحكم� � ��ة في النظام املال� � ��ي العاملي .غير أن الواقع يش� � ��هد على أن أولي
الش� � ��أن لم تتوافر لديهم اإلرادة التخاذ اإلجراءات الالزمة .وينطبق األمر
ذاته على الرئيس األمريكي أيضا.
الدروس التي استخلصها البعض والعبر التي استنتجها البعض اآلخر

في السادس من أكتوبر من العام  1998افتتح وليم جيفرسون كلينتون،
في واش� � ��نطن ،االجتماع الس� � ��نوي لصندوق النقد الدولي والبنك العاملي.
وكان ق� � ��د مضى أس� � ��بوعان على عملي� � ��ة إنقاذ «أل تي س� � ��ي أم» ،كان قد
مضى أس� � ��بوعان تعاظم فيهما الفزع من التعرض لركود اقتصادي شديد،
أسبوعان خيم فيهما الفزع على املستثمرين .وحتى صندوق النقد الدولي
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نفس� � ��ه ،هذه املؤسس� � ��ة التي دأبت ،عادة ،على إذاعة البشائر املتفائلة ،قد
أمسى ينفخ في بوق الفزع :فاالقتصاد العاملي سينمو ،بعد األزمة في آسيا،
بنصف السرعة التي كانت متوقعة في األصل ،وفق ما أعلنه صندوق النقد
الدولي آنذاك.
وحت� � ��دث ،في هذا الي� � ��وم ،الرئيس الثاني واألربع� � ��ون للواليات املتحدة
األمريكية ،باألس� � ��لوب نفس� � ��ه الذي درج عليه دائما وأب� � ��دا :حتدث بلهجة
منبرية ،تش� � ��يد بعظمة النعم التي حققتها الرأس� � ��مالية« .فاقتصاد السوق،
املتحقق على املس� � ��توى العاملي حقق ملليارات من بني البش� � ��ر حياة أفضل»
كما قال الرئيس األمريكي في ذلك اليوم؛ فاحلرية االقتصادية والسياسية
انتشرت في مختلف بقاع املعمورة .وأن هذه احلرية تتعرض ،اآلن ،ملخاطر
ال يس� � ��تهان به� � ��ا؛ فقد تعرض كثير من الش� � ��عوب لهزة قوي� � ��ة ،وعاد الفقر
وأحكم قبضته على ماليني البشر في آسيا ثانية .من هنا ،فقد حان األوان
لتحديث النظام املالي ،ومضى الرئيس األمريكي قائال للمصرفيني ولوزراء
املالية وحملافظي املصارف املركزية« :إننا بحاجة إلى رد حاسم على األزمة
احلالية وخلطة ذكية للتعامل مع متطلبات املستقبل».
ول� � ��م تتغير كثي� � ��را لهجة هذا اخلطاب في املنت� � ��دى االقتصادي العاملي
الذي التأم ش� � ��مله ،في دافوس ،بعد ثالثة أش� � ��هر ونصف الش� � ��هر من ذلك
اليوم املشهود ،أعني ذلك املنتدى الذي يُعقد سنويا في اجلبال السويسرية،
كملتق� � ��ى يجتمع فيه كبار الق� � ��وم من رجاالت االقتصاد والسياس� � ��ة .وكان
رئيس اجلمهورية األملانية رومان هرتس� � ��وغ ) (Roman Herzogقد ناش� � ��د
قادة االقتصاد أن يتحملوا قس� � ��طا أوفر من املسؤولية .فاالقتصاد بحاجة
إلى معايير جديدة «تضمن استعادة الثقة بكفاءة األسواق» .وقال املستشار
األملاني غيرهارد ش� � ��رودر بأن «ثمة حاجة ماسة خللق نظام يفي مبتطلبات
العدالة» ،وذلك منعا لس� � ��قوط أمم بأكملها في هاوية اخلراب .وأكد رئيس
ال� � ��وزراء الكندي ج� � ��ان كريتي� � ��ان ) (Jean Chrétienأن «الواجـــب يقتضـــي
منــا إنش � � �ــاء هندســــة عاملية األبعاد قادرة على احليلولــة دون اندالع انهيار
مماثل في املستقبل .إننا بأمس احلاجة إلى إصالح يضع للنظام املصرفي
معايير دولية».
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وأعطى السياسيون االنطباع بأنهم يريدون ،فعال ،إخضاع الرأسمالية
لقواعد جديدة .ففي حني راح السياس� � ��يون احملافظ� � ��ون يؤكدون ،بال كلل
أو مل� � ��ل ،أن الواج� � ��ب يقتضي خلق نظام جدي� � ��د لالقتصاد العاملي ،حتدث
السياس� � ��يون املؤمنون باالشتراكية الدميوقراطية ،أعني سياسيني من قبيل
غيرهارد شرودر وتوني بلير ،عن ضرورة انتهاج طريق ثالثة ،طريق متر بني
الرأسمالية واالشتراكية .بيد أن هذه الكلمات النبيلة لم تتبعها سوى أفعال
ضئيلة .فاملاضون قدما في حترير اقتصاد الس� � ��وق من كل القيود ما كانوا
يري� � ��دون اتخاذ إجراء يغير الواقع القائم بنحو ذي بال .أما إذا كان املرء ال
يريد س� � ��وى اتخاذ بضعة إجراءات تزيد الرأس� � ��مالية زينة وبهاء ،فإنهم ما
كانوا يعترضون على اتخاذ ه� � ��ذه اإلجراءات أبدا .ولكن ،ماذا عن اإلجراء
الذي يجدد الرأسمالية جتديدا جذريا؟ إن األمم الصناعية هي التي وقفت
في وجه هذا اإلج� � ��راء .كما وقف ضد هذا اإلجراء صندوق النقد الدولي
والبن� � ��ك العاملي أيضا ،أي ممثلو املؤسس� � ��تني اللتني التزمتا التزاما صارما
مبا يسمى «اتفاق واشنطن» .فتلك ،جميعا ،ما كانت تريد األخذ باالعتبار،
أوال أن رأس� � ��مالية التس� � ��عينيات قد اختلفت عن رأس� � ��مالية الس� � ��بعينيات
والثمانينيات ،وثانيا ،أن هذه الرأس� � ��مالية قد أخذت تسير بخطى متزايدة
السرعة وتعمل بوحش� � ��ية متعاظمة ،وثالثا ،أن أسواق املال قد أمست أكثر
ترابطا وأمنت تش� � ��ابكا ،ورابعا ،أن القواعد التي تعمل في ظلها الرأسمالية
العاملية ال مندوحة لها عن أن تكيف نفسها مع هذه التحوالت.
نعم ،بدال م� � ��ن االعتراف بحقيقة هذه التح� � ��والت والعمل على حتقيق
متطلباتها ،أذاعت الدول الس� � ��بع الكبرى على العالم بيانات مطولة تفصح
عن نواياها الطيبة ،لكنها ال تتعهد بتنفيذ ش� � ��يء محدد .على صعيد آخر،
قدم وزراء املال تقارير تتحدث عما ميكن فعله« ،لتعزيز هندس� � ��ة أس� � ��واق
امل� � ��ال الدولية ،بيد أنها ال تش� � ��ير أبدا إلى ما ج� � ��رى تنفيذه فعال في هذا
املضم� � ��ار .فالنص ،الذي اتفقوا عليه في العش� � ��رين م� � ��ن يونيو  1999في
مدينة كولون األملانية ،كان مليئا بالعموميات ومبس� � ��لمات األمور من ناحية
ويثير السخرية من ناحية أخرى ،فقد ورد فيه« :إن وجود نظام مالي دولي
يعمل بكفاءة عالية أمر غاية في األهمية بالنس� � ��بة إلى حتقيق التخصيص
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األمث� � ��ل للمدخرات واالس� � ��تثمارات العاملي� � ��ة» .وتضمن البند العاش� � ��ر من
التقري� � ��ر فك� � ��رة صيغت كأنها كانت كش� � ��فا لم يتوصل إلي� � ��ه أحد من قبل:
«إن تطور الش� � ��روط التنظيمية العاملية اخلاصة بالنظام االقتصادي واملالي
يعكس التحوالت التي مير بها االقتصاد العاملي ،ويجسد عملية مستدمية،
ال تتوقف أبدا» .واسمع ،ما يقولونه في البند الثاني والعشرين من التقرير:
«إن الس� � ��نتني األخيرتني أبانتا لنا بجالء أن املس� � ��تثمرين واملمولني مييلون،
في س� � ��ياق جهودهم للحص� � ��ول على معدالت ربحية أعلى ،إلى االس� � ��تهانة
باملخاطر» .إن من يقرأ هذا الكالم ال يس� � ��عه إال أن يقول بأن اجلماعة قد
سكتت دهرا ،ثم نطقت مبا هو من مسلمات األمور.
وعلى ما يبدو اس� � ��تهان وزراء املال في مجموعة الدول السبع )(G7
باملخاط� � ��ر التي تنبع من اقتصاد الس� � ��وق املطلق� � ��ة العنان .فهم يعززون
لدى ق� � ��ارئ تقريرهم االنطباع بأن االنهيارات في آس� � ��يا كان باإلمكان
تالفيها م� � ��ن خالل بضعة تدابي� � ��ر هينة .ويتحدث ه� � ��ؤالء الوزراء عن
ضرورة انتهاج «هندس� � ��ة جديدة لس� � ��وق املال العاملية» ،غير أنهم ،على
الرغ� � ��م من هذا ،يكتفون بترك اخلرائط الضرورية في عهدة رس� � ��ام ال
حول له وال قوة .ومن مسلمات األمور أن األمريكيني والبريطانيني ،على
وجه اخلصوص ،هم الذين دأبوا على إحباط كل احملاوالت الرامية إلى
وض� � ��ع قواعد تضبط عمل النظام الرأس� � ��مالي .فهؤالء يريدون حماية
«وول س� � ��تريت» ومركز لندن املالي ،يريدون حماية ما لديهم من صروح
جتسد الرأسمالية حقا وحقيقة .وكان هؤالء قد تركوا احلكومة األملانية
ووزيري املالية السابقني ،أوس� � ��كار الفونتني وهانس آيشــــل ،يتحدثـــون
ب� �ل��ا أذن تصغي إلى م� � ��ا يقولون .وكان الفونتني ،وبع� � ��ون من وكيله في
الوزارة هاينر فالس� � ��بيك ) ،(Heiner Flassbeckيتطلع إلى قلب مجمل
نظام أسعار الصرف رأسا على عقب وإخضاع اليورو والدوالر األمريكي
وال� �ي��ن الياباني إلى نظام يُجيز ألس� � ��عار صرف ه� � ��ذه العمالت التقلب
ضمن حدود ثابتة؛ لكن هذا املسعى أحبطه األمريكيون والبريطانيون.
ومع أن آيش� � ��ل ما كان يريد إح� � ��داث تغيير جذري من هذا القبيل ،غير
أنه رجع أيضا بخفي حنني.
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لقد رفض املصرفيون الناش� � ��طون في «وول ستريت» وفي مركز لندن
املال� � ��ي كل تدخل في ش� � ��ؤونهم .وما كان يصعب على هؤالء كس� � ��ب تأييد
احلكومات في واش� � ��نطن ولندن لرغباتهم .ولعل صندوق «أل تي سي أم»
خير مثال على هذه احلقيقة  -فاحلكومتان لم تأخذا أي درس من انهيار
هذا الصندوق .وكان الرئيس كلينتون قد شكل ،في خريف العام - 1998
وبكثير من التطبيل والتزمير  -جلنة كلفها ،فعال ،بتقصي خلفيات انهيار
صن� � ��دوق املخاطر هذا .وتكون� � ��ت هذه اللجنة من وزي� � ��ر اخلزانة روبرت
روبني ورئيس البنك املركزي آلن غرينس� � ��بان ورئي� � ��س جلنة الرقابة على
البورص� � ��ات ،أو بتعبير أكث� � ��ر دقة ،رئيس جلن� � ��ة األوراق املالية والصرف
األجنب� � ��ي ،آرثر ليفي� � ��ت ) (Arthur Levittوكانت هذه اللجنة  -املس� � ��ماة
رس� � ��ميا «جلنة العمل املكلفة من قبل الرئيس بدراس� � ��ة الوضع في س� � ��وق
امل� � ��ال» ) - (Presiden's Working Group on Financialقد قدمت بعد
مضي س� � ��تة أشهر على تش� � ��كيلها ،تقريرا من  140صفحة ،يصور بنحو
دقي� � ��ق األخطاء التي أفضت إلى هالك صندوق «أل تي س� � ��ي أم» ،فوفق
وجهة نظرها فإن الس� � ��بب الرئيسي يكمن في الثقة العمياء التي منحتها
املصارف للصندوق .فهي منحته القروض ،بس� � ��خاء كبير ،على الرغم من
«ع� � ��دم إحاطتها إحاطة دقيقا مباهية وم� � ��دى املخاطر التي يراهن عليها
صن� � ��دوق أل تي س� � ��ي أم» .وميضي التقرير قائال ب� � ��أن صناديق املخاطر
ميكن «أن تش� � ��كل تهديدا ملجمل السوق» .وفي أماكن أخرى من تقريرهم،
يش� � ��ير روبني وغرينس� � ��بان وليفيت إلى أن صنادي� � ��ق املخاطر تختلف عن
املصارف وصناديق االس� � ��تثمار ،وذلك ألنها ال تخضع للرقابة احلكومية.
ولكن ،هل حركت هذه احلقيقة ساكنا؟ ال ،أبدا!
واألدهى من هذا هو أن جلنة العمل راحت حتذر من التدخل املباش� � ��ر
في ش� � ��ؤون هذه الصناديق وذلك «ألن التدخل احلكومي املباش� � ��ر قد يدفع
هذه املؤسس� � ��ات إلى االستيطان في اخلارج» .من هنا ،فإن احلل األفضل،
وف� � ��ق وجهة نظرها ،يكم� � ��ن في انتباه املصارف إلى مق� � ��دار القروض التي
متنحه� � ��ا إلى أفراد من طينة ميريويذر .كما يتعني أيضا« ،نش� � ��ر معلومات
دورية ودقيقة عن صناديق املخاطر» .وهل حتقق شيء من هذه األمور؟ ال،
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أبدا! فالسياسيون كانوا مصرين على رعاية «وول ستريت» .وكان املستشار
األملاني السابق هلموت ش� � ��مت ) (Helmut Schmidtقد أعرب ،بعد عشر
س� � ��نوات ،عن غضبه م� � ��ن وجهات النظر هذه فق� � ��ال« :في حني يخضع كل
صندوق ادخار صغير في القري� � ��ة األملانية الصغيرة بينبيرغ )(Pinneberg
للرقاب� � ��ة احلكومية ،ال تخضع أكب� � ��ر صناديق املخاطر ف� � ��ي العالم لرقابة
مشابهة للرقابة املفروضة على صندوق االدخار في بينبيرغ».
وواصل صندوق النقد الدولي ،في التس� � ��عينيات ،مسيرته بالنحو الذي
درج عليه من قبل .ففي سياق األزمة اآلسيوية فرض رئيس صندوق النقد
الدولي ميشيل كامديسو ،ومساعدوه من االقتصاديني ،على البلدان املعنية
اخلض� � ��وع للعالج بالصدمة ،أي فرض عل� � ��ى هذه البلدان العالج الذي درج
على فرضه دائما وأبدا .وكان كامديس� � ��و قد زعم أن االنهيار في الش� � ��رق
األقصى بني بجالء أن االنفتاح االقتصادي يجب أن «ميضي قدما وبكثافة
أكبر» ،وأن دول النمور لم تكن ،بأي حال من األحوال ،ضحية عملية حترير
س� � ��ريعة» ،بل كانت ضحية ما فيها من تشابك متني بني الدولة واالقتصاد
وما يسودها من اقتصاد تس� � ��يطر عليه العالقات العائلية والرشوة .وليس
ثمة ش� � ��ك في صدقية وجهتي النظر :فإذا كانت سيطرة العالقات العائلية
على االقتصاد واحدة من املش� � ��كالت ،فإن التحرير الس� � ��ريع ألسواق املال
كان مش� � ��كلة أخرى بكل تأكيد .غير أن قادة الصناديق في واش� � ��نطن يرون
اخلط� � ��أ الذي يرتكب� � ��ه اآلخرون فقط ،ولي� � ��س اخلطأ ال� � ��ذي ارتكبوه هم
أنفس� � ��هم أيضا .وهكذا ،راح صندوق النقد الدولي يطالب ،بال ملل ،الدول
املنهارة بضرورة تقليص إنفاقها ورفع معدالت الضرائب واملضي قدما في
خصخصة املش� � ��روعات وزيادة معدالت الفائدة للحد من التضخم .ولكن،
ماذا عن النشاطات االقتصادية؟ أال تشكل اإلجراءات املفروضة على هذه
الدول خنقا أكيدا للنش� � ��اط االقتصادي؟ إن هذا أمر ال قيمة له في منظور
صن� � ��دوق النقد الدولي! وم� � ��اذا عن فرص العمل التي ستخس� � ��رها أعداد
متزاي� � ��دة من املواطنني؟ إن هذا أم� � ��ر ال قدرة للصندوق على تغييره! وماذا
عن مئات اآلالف التي خرجت متظاهرة ضد املس� � ��تعمرين اجلدد القادمني
من واشنطن؟ إن هذا أمر يأسف له الصندوق طبعا!
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وكيفم� � ��ا اتفق ،فال� � ��دول املنهارة ما كان� � ��ت لديها خي� � ��ارات كثيرة :إنها
كان� � ��ت مجبرة على الركوع أمام صندوق النق� � ��د الدولي .فمن غير مليارات
الصندوق ،س� � ��تعاني هذه الدول من اإلفالس؛ من غير املس� � ��اعدة العاجلة،
م� � ��ا كانت هذه الدول قادرة على خدمة ما بذمتها من ديون .فاملس� � ��تثمرون
اخل� � ��واص كانوا قد فروا بأموالهم .وف� � ��ي بادئ األمر ،حصلت تايالند على
قرض عاجل :عل� � ��ى  17.2مليار دوالر أمريكي قدمه� � ��ا لها صندوق النقد
الدول� � ��ي والبنك العاملي ومؤسس� � ��ات دولية أخرى في أغس� � ��طس من العام
 ،1997أي بعد مرور س� � ��بعة أسابيع على انهيار البات .وفي نوفمبر 1997
طلبت إندونيسيا  -البلد الذي كان اليزال يخضع حلكم الرجل الطاعن في
الس� � ��ن س� � ��وهارتو  -العون من صندوق النقد الدولي .ولم يدم األمر طويال
حتى حصلت منه إندونيسيا قرضا بلغت قيمته  14.9مليار دوالر أمريكي.
وفي الرابع من ديس� � ��مبر  ،1997وافق صندوق النقد الدولي ،من ثم ،على
أكب� � ��ر مس� � ��اعدة قدمها حتى ذلك احلني :فقد من� � ��ح كوريا اجلنوبية قرضا
بلغت قيمته  55ملي� � ��ار دوالر أمريكي .وكان هذا القرض ،أيضا ،مصحوبا
بشروط قاسية.
غي� � ��ر أن بلدا واحدا رف� � ��ض رفضا قاطعا االنصياع لش� � ��روط صندوق
النقد الدولي :ماليزيا .فرئيس الوزراء مهاتير اس� � ��تخلص دروسه اخلاصة
من الزلزال الذي ضرب في أسواق املال .ففي األول من سبتمبر من 1998
قطع مهاتير العالقات املالية القائمة مع باقي العالم :فقد أجبر املستثمرين
األجان� � ��ب على اإلبقاء على رؤوس أموالهم في البالد لفترة ال تقل عن عام
على أدنى تقدير .على صعيد آخر ،مكنت القيود املفروضة على تنقل رأس
املال مهاتير من اإلبقاء على معدالت س� � ��عر الفائدة في مس� � ��تويات متدنية
ومن احملافظة على اس� � ��تقرار س� � ��عر صرف العملة الوطنية .وبهذا النحو،
اس� � ��تطاعت ماليزيا تفادي حدوث ارتف� � ��اع كبير في معدالت البطالة .وبعد
نصف عام خفف مهاتير من ش� � ��دة القيود املفروضة على تنقل رأس املال.
وبعد مضي س� � ��تة أشهر أخرى ألغى هذه القيود .وبعد مضي ثالثة أعوام،
اعترف صندوق النقد الدولي نفسه ،بأن القيود املفروضة على حركة رأس
امل� � ��ال ميكن أن تكون ذات نفع كبي� � ��ر في اجلهود التي تُبذل من أجل حماية
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النف� � ��س من كيد املضاربني .فوفق ما قاله الرئيس الس� � ��ابق لصندوق النقد
الدولي هورست كوهلر ) (Horst Köhlerفإن «لكل بلد احلق في أن يختار
لنفس� � ��ه السرعة التي ينتهجها لالنفتاح على أس� � ��واق املال الدولية وماهية
اخلطوات التي يتخذها لتحقيق هذا االنفتاح».
غي� � ��ر أن األخذ به� � ��ذا الرأي جاء متأخرا .جاء متأخ� � ��را كثيرا ،ولم يؤدِ
إلى اس� � ��تنتاجات ذات بال .فلم يبذل أحد جهدا جادا لترويض الرأسمالية
املطلقة العنان؛ لم يجرؤ أحد على التش� � ��كيك بصواب املبادئ السائدة .إن
عدم املباالة ،التي س� � ��يطرت على السياس� � ��يني وقادة االقتصاد في البلدان
الصناعي� � ��ة ،كانت وخيمة حقا وحقيق� � ��ة .فهؤالء ظلوا ،بعد مضي ما يقرب
من عشر سنوات على انهيار االشتراكية ،مستسلمني ملشاعر انتصار النظام
الرأس� � ��مالي على النظام االشتراكي .وهكذا ،سار العالم ،في نهاية األلفية
الثاني� � ��ة ومطلع األلفية الثالثة ،بخطى حثيثة ص� � ��وب األزمة التالية .وتعزز
الش� � ��عور بالنصر من خالل االنهيار الذي عصف باقتصادات دول النمور.
فرؤوس األموال غ� � ��ادرت بلدان االقتصادات الناش� � ��ئة وعادت إلى أمريكا
وأوروبا .عادت لتخلق في ه� � ��ذه املناحي من العالم االزدهار احملموم الذي
مر به االقتصاد اجلديد ،أي قطاع التكنولوجيا احلديثة .فكما هو معروف،
فإن هذا االزدهار انتهى ،في آخر املطاف ،نهاية كان لها دوي عظيم.
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األزم � ��ة ف��ي ف�ص�ل�ه��ا ال �ث��ان��ي:
ن�ه��اي��ة اق�ت�ص��اد تكنولوجيا
املعلوماتومؤسسات اإلنترنت
(االقتصاد اجلديد)

«إن ت �ط��ور أس� ��واق امل� ��ال ما
ع� � ��ادت ل� ��ه ع�ل�اق���ة ب �ت �ط��ور
االق� �ت� �ص ��اد احل��ق��ي��ق��ي ،أي
االق �ت �ص��اد اإلن��ت��اج��ي :ففي
س��اب��ق ال��زم��ن ك��ان��ت أس ��واق
املال تزود الصناعة مبا حتتاج
إليه من قروض؛ أما في اليوم
احل��اض��ر ،فإنها تهيمن على
االق� �ت� �ص ��اد ال� �ع ��امل ��ي وجت �ب��ر
املشاريع على تنفيذ التغيرات
التي تفرضها عليها»
املؤلف

«إن احلاجة املاس� � ��ة إلى إصالح النظام
املالي العاملي ذهبت ،في هذه املرة أيضا ،مع
الريح .فاحلكومات واملؤسس� � ��ات الدولية لم
تبذل أي ٍ
جهد لتغيير القواعد األساسية بنحو
جوهري .من هنا ،فإن ثمة احتماال كبيرا ألن
نشهد ،في املستقبل ،أزمات أخرى».

باول كروغمان
االقتصادي احلائز جائزة نوبل1999 ،

على مدى عام واحد ،اس� � ��تتب الوضع
في اقتصاد الس� � ��وق مطلق� � ��ة العنان؛ على
م� � ��دى عام كامل ،اعتق� � ��د اجلميع أنهم في
مأمن من املخاطر :فمع ارتفاع أسعار أسهم
ٍ
الشركات بنحو متواصل ،تعززت الطمأنينة
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أيضا .ومن نافلة القول التأكيد على أن اثني عشر شهرا جتسد دهرا طويال
في عالم تعمه النشوة بالسرعة نفسها التي يخيم بها عليه الفزع ،في عالم
ينتشر فيه الشعور بالغبطة بالس� � ��رعة نفسها التي ينتشر بها الذعر .ففي
العام  2000انهار انهيارا مروع� � ��ا االقتصاد اجلديد ،اقتصاد التكنولوجيا
احلديثة .فقد تدهورت أسعار أسهم الشركات فبلغت احلضيض ،وانهارت
آالف من ش� � ��ركات اس� � ��تقطبت كثيرا م� � ��ن أموال املس� � ��تثمرين .وفي خالل
بضعة أش� � ��هر ،تب� � ��ددت مليارات من ال� � ��دوالرات األمريكي� � ��ة .فالبعض من
أصحاب القسمة والنصيب اس� � ��تغلوا جشع املستثمرين ملآربهم اإلجرامية،
فه� � ��م زوروا موازناتهم وزوقوا البيانات احلس� � ��ابية .وردت السياس� � ��ة على
هذه الظاهرة بأن ش� � ��رعت مجموعة قوانني صارمة .بيد أن هذه القوانني
لم جتدِ نفعا .فالسياس� � ��ة ش� � ��رعت القوانني غير املناس� � ��بة .وألول مرة يعم
الس� � ��خط من وحشية الرأس� � ��مالية فئات اجتماعية عريضة .وكان احتجاج
مناهض� � ��ي العوملة قد تفجر في وقت مبكر ،ف� � ��ي العام  ،1999وذلك على
هامش اجتماع منظمة التجارة العاملية في مدينة س� � ��يتل ) .(Seattleبيد أن
احلكومات والشركات لم تأخذ هذا االحتجاج مأخذ اجلد .وهكذا ،واصل
املتكفلون بإطالق العنان القتصاد السوق انتهاج املساعي التي واظبوا على
انتهاجه� � ��ا حتى ذلك الوقت ،متطلعني إلى االزدهار االقتصادي املقبل ،إلى
ازدهار البورصات ثانية.
االنفجار الكبير  -انفجرت الفقاعة التي نش ��أت في أس ��عار أس ��هم الشركات
الناشطة في مجال اإلنترنت

لق� � ��د بدا الرجل ،الذي خرج ،من أمام بورصة فرانكفورت ،من س� � ��يارة
فضي� � ��ة اللون من ن� � ��وع  ،Porscheكأن� � ��ه ينتمي إلى عالم آخ� � ��ر :فأولريش
ش� � ��وماخر ) (Ulrich Schumacherكان قد أقبل مبالبس ال يرتديها عادة
إال املش� � ��اركون في سباقات الس� � ��يارات من الدرجة األولى :مالبس مطلية
بل� � ��ون فضي ومكتوب عليها العديد من ش� � ��عارات الدعاي� � ��ة واإلعالن .لقد
أقبل ش� � ��وماخر ضاحكا مغتبطا .فاليوم هو يومه املشهود .ففي هذا اليوم
سيجري تداول أسهم شركة إنفينيون ) (Infineonفي البورصة .وكان رئيس
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هذه الش� � ��ركة املنتجة لش� � ��رائح الذاكرة املس� � ��تخدمة في أجهزة الكمبيوتر،
ه� � ��ذا الرئيس الذي يطلق عليه العاملون في الش� � ��ركة لقب »«the maniac
(امله� � ��ووس) ،قد ارتأى أن يحتف� � ��ل بهذا اليوم املش� � ��هود بكثير من التطبيل
والتزمير .وكان ش� � ��وماخر قد عرض أس� � ��هم شركة إنفينيون على املواطنني
األملان كأنها أفضل أوراق مالية ش� � ��هدها التاريخ .وكان ش� � ��وماخر قد حول
هذه الشركة التابعة للشركة العمالقة سيمنز من شركة متدهورة إلى منارة
مضيئة في عالم االقتصاد اجلديد .لقد خلق هذا الرجل أس� � ��طورة تبش� � ��ر
بجني املال الوفير .وبهذه البش� � ��ارة دفع ش� � ��وماخر األملان إلى أن يتحمسوا
لهذه األوراق املالية حماسة املجذوبني .فقد احتشد على شبابيك املصارف
املختلفة ماليني من املواطنني ،آملني أن يكونوا في الركب حينما يجري في
البورصة تداول أس� � ��هم الشركة التي يرأس� � ��ها شوماخر .فهم واثقون وثوقا
أكيدا بأن س� � ��عر األسهم س� � ��يرتفع ،في أول يوم من أيام تداول األسهم في
البورص� � ��ة ،ارتفاعا عظيم� � ��ا لن يقل ،أبدا ،عن االرتفاع� � ��ات العظيمة التي
كانت أس� � ��عار األس� � ��هم األخرى قد س� � ��جلتها في أول يوم من أيام تداولها
ف� � ��ي البورصة ،التي كانت قد س� � ��جلتها في ذلك العص� � ��ر املجنون .وهكذا،
كان االكتتاب في أس� � ��هم ش� � ��ركة إنفينيون قد فاق كمية األس� � ��هم املعروضة
بثالث� � ��ة وثالثني ضعفا؛ أي أن األغلبية العظمى لم تس� � ��تطع احلصول على
األسهم التي كانوا يريدون احلصول عليها في أول يوم من أيام تداولها في
البورصة .لقد ضاعت عليهم فرصة املشاركة في السعر الذي ارتفع بنسبة
بلغت  115في املائة في أول يوم من أيام التداول.
بيد أن احلظ كان ،في نهاية املطاف ،حليف أولئك ،الذين لم يستطيعوا
املش� � ��اركة في املراهنة على أس� � ��هم إنفينيون .فلم يكد يجري تداول أسهم
الش� � ��ركة في البورصة ،حتى خم� � ��دت ،في البورصات ،جذوة احلماس� � ��ة.
فاالزده� � ��ار العظي� � ��م الذي عم أس� � ��هم الش� � ��ركات ،كان قد بلغ ،قبل س� � ��تة
أيام فقط ،في الس� � ��ابع من م� � ��ارس من العام  2000عل� � ��ى وجه التحديد،
نهايته احملتومة بهدوء وبال ضجيج .وش� � ��اء الق� � ��در أن يتزامن انتهاء جنون
البورص� � ��ات مع آخر يوم من أيام الكرنفال .غير أن هذا التحول لم يلحظه
أحد .فمؤش� � ��ر الداكس ،أي مؤشر بورصة فرانكفورت ،كان قد ارتفع ،في
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ه� � ��ذا اليوم ،إلى  8136نقطة .واطمأن اجلميع :فقد س� � ��جل الداكس رقما
قياس� � ��يا جديدا ،ووثقوا بأنه سيسجل ،في اليوم التالي ،رقما قياسيا آخر.
غي� � ��ر أن اليوم التالي كان ش� � ��اهدا على بدء تدهور أس� � ��عار األس� � ��هم .فقد
أخذ الهواء يتس� � ��رب من الفقاعة العظيمة السائدة في البورصات ،وأخذت
أركان االقتص� � ��اد اجلديد تنهار بنحو أكي� � ��د ،أخذ ينهار هذا الصرح القائم
على تصورات جريئة ووعود زائفة وحماسة مبالغ فيها .فمؤشر النيماكس
) ،(Nemaxأي املؤش� � ��ر الرئيسي اخلاص بأسهم الش� � ��ركات الناشطة في
مج� � ��ال التكنولوجيا املتقدمة ،تراجع ،خ� �ل��ال عام واحد مبقدار بلغ 1652
نقط� � ��ة ليصل على 8559؛ وانخفض مؤش� � ��ر البورصة األمريكية املختصة
بالتكنولوجيا املتقدمة من  5049إلى  1650نقطة .وأسهم شركة إنفينيون،
أيضا ،خسرت ،خالل عامني ،ثالثة أرباع قيمتها.
لق� � ��د كان االنهيار أم� � ��را ال مناص منه .فاملس� � ��تثمرون كانوا ،في حقبة
االقتصاد اجلديد ،قد جتاهلوا كل املقاييس واملعايير .فهم اشتروا شركات
م� � ��ا كان لها مس� � ��تقبل قط .واحتفوا بأبطال ،ما كان� � ��وا أبطاال قط .ووثقوا
بإرشادات خبراء في شؤون األسهم ،تبني أنهم ما كانوا خبراء ،بل نصابني
ال ضمي� � ��ر لهم .في نهاية املطاف ،استس� � ��لم هؤالء املس� � ��تثمرون للجش� � ��ع،
واجلش� � ��ع فقط .وكان هذا اجلش� � ��ع هو العامل الذي مكن بعض الشركات
الصغيرة من أن تس� � ��جل ،في البورصات ،قيمة تفوق بكثير قيمة ش� � ��ركات
مملوكة من قبل الدول وتش� � ��غل مئات اآلالف من العاملني .إن هذا اجلشع
هو العامل الذي تسبب في جعل قيمة أسهم الشركات تنمو مبعدالت تفوق،
بكثير ،معدالت منو إجمالي الناجت القومي .وكان هذا اجلش� � ��ع قد س� � ��يطر
عل� � ��ى كل قطاعات املجتمع :س� � ��يطر على األغني� � ��اء القابعني في فيالتهم
الفاخرة ،وعلى املوظفني واملس� � ��تخدمني ،وعلى الطالب اجلامعيني .وحتى
الصحيفة الش� � ��عبية ،صحيفة  ،Bild-Zeitungلم جتد مناصا من إرش� � ��اد
قرائها إلى ضرورة ش� � ��راء أسهم الشركات؛ فقد كتبت هذه الصحيفة ،التي
تعتمد اإلثارة ،باخلطوط العريضة« :هل بوسعي ،أنا أيضا ،أن أكون واحدا
من األغنياء؟» .وكان اخلبراء قد رأوا في هذا اإلرشاد مؤشرا واضحا على
أن االرتفاع املتواصل في أس� � ��عار األسهم قد أشرف على النهاية .فاخلبراء
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متأك� � ��دون من أن التج� � ��ارب الطويلة تبني أن ناق� � ��وس اخلطر يدق حال ما
يشتري األسهم أفراد ال يفقهون شيئا في ما اشتروا .وباستهجان ملحوظ،
يطلق هؤالء اخلبراء على صفقات الش� � ��راء هذه مصطلح «االزدهار املمول
بأموال اخلادمات في املنازل».
لك� � ��ن ثمة مؤش� � ��رات أخرى تنذر بق� � ��رب تعرض البورص� � ��ات لالنهيار.
ويتحقق أحد هذه املؤشرات ،حني ال يكون باإلمكان تفسير املستويات التي
تصل إليها أس� � ��عار األس� � ��هم من خالل القواعد املستخدمة عادة في تقدير
قيمة املش� � ��روعات .فأ ّنى للمرء أن يفس� � ��ر ارتفاع قيمة شركة  AOLبنسبة
تبلغ  55ألفا في املائة خالل ثمانية أعوام فقط؟ أ ّنى للمرء أن يفسر وصول
قيمة بروكات ) ،(Brokatالش� � ��ركة الصغيرة الناشطة في جنوب أملانيا ،إلى
 4مليارات مارك أملاني؟ أ ّنى للمرء أن يحتس� � ��ب النس� � ��بة القائمة بني سعر
الس� � ��هم ومقدار الربح املتحقق في شركة تنش� � ��ط في مجال اإلنترنت ،إذا
كانت هذه الش� � ��ركة لم حتقق أي ربح ،أي درجت على حتقيق خسائر كبيرة
ال غير؟
وينطلق اخلبراء من مؤشر آخر يرشدهم إلى قرب تعرض أسعار األسهم
لالنهي� � ��ار :حني يضارب عدد متزايد من بني البش� � ��ر بأموال مقترضة .أي
حني يقترض املضاربون مزيدا من األموال بغية ش� � ��راء مزيد من األس� � ��هم،
وحني يرهنون جزءا من محفظتهم املالية رغبة في احلصول على القروض.
فقياسا بقيمة الناجت القومي ،اقترض األهالي من املستثمرين األمريكيني ما
يقرب من قيمة األموال التي كانوا قد اقترضوها قبل اندالع أزمة الكس� � ��اد
الكبير في العام  .1929وفي أملانيا أيضا ،استخدم عدد متزايد من زبائن
املص� � ��ارف محافظه� � ��م املالية وكأنها بطاقة من البطاقات املس� � ��تخدمة في
أجهزة الس� � ��حب اآللي .وكانت مجلة دير شبيغل ) (Der Spiegelقد نشرت
مقالة قيمة حتذر من مغبة هذا «السلوك اخلطر» ،فقد جاء فيها« :إن هذه
الفقاعة س� � ��تنفجر خالل أسبوعني ،أو ش� � ��هرين أو عامني» ،وفق ما تنبأ به
الكات� � ��ب غابور ش� � ��تاينغارت ) .(Gabor Steingartغير أن انفجار الفقاعة
لم يتحقق بعد أس� � ��بوعني ،بل بعد خمسة أسابيع :ففي مارس خسر مؤشر
ن� � ��ازداك ) - (Nasdaqأي مؤش� � ��ر البورصة التي يج� � ��ري فيها تداول أغلب
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أسهم الشركات الناش� � ��طة في مجال التكنولوجيا احلديثة  15 -في املائة
من قيمته في غضون سبعة أيام .وفي غضون الفترة الزمنية نفسها ،خسر
مؤشر ما كان يسمى بالسوق اجلديدة ،أي مؤشر البورصة التي يجري فيها
تداول أسهم الشركات الناش� � ��طة في مجاالت املعلومات واالتصاالت ،نحو
 20في املائة من قيمته .وكان قد بان للجميع ،أن االنهيار ،الذي ما كان في
احلسبان قط ،قد أضحى حقيقة واقعة .وهكذا ،ما عاد املرء يعقد أي أمل
على تلك الشركات التي كانت قيمتها محط أنظار اجلميع باألمس القريب.
فاالقتص� � ��اد اجلديد ،اقتصاد التكنولوجي� � ��ا احلديثة ،انهار من قبل أن يرى
بزوغ شمس االزدهار املنشود.
وجتاهل اجلميع هذه احلقيقة في بادئ األمر .فالشركات ،التي سعت،
ف� � ��ي ربيع العام  ،2000إلى عرض أس� � ��همها للتداول في البورصة ،واصلت
اإلش� � ��ادة بأس� � ��همها بال كلل أو ملل .وكان رئيس ش� � ��ركة التلك� � ��وم األملانية
) (Telekomرون زومر ،(Ron Sommer) ،قد س� � ��بح بخياله ،وراح يتحدث،
بعب� � ��ارات رنانة ،عن «التاء املكعبة» ،قاصدا بذلك ثالث عمليات اكتتاب في
البورص� � ��ة :فقد عقد الع� � ��زم على بيع  10في املائة من أس� � ��هم T-Online
كخطوة أولى ،مؤكدا على لسان العاملني لديه ،أن االكتتاب في هذه األسهم
«يكاد يكون اس� � ��تثمارا بال أي خط� � ��ر» ،وأراد زومر ،في خطوة ثانية ،متكني
عامة املواطنني من ش� � ��راء حزمة معتبرة من أس� � ��هم التلك� � ��وم .كما كان قد
تطلع إلى تصريف أس� � ��هم  T-Mobileفي نهاية ذل� � ��ك العام .وبتجاهل تام
حلقيق� � ��ة الوضع ،راحت ،أيض� � ��ا ،الصحف واملج� �ل��ات االقتصادية توصي
بضرورة االستثمار في أسهم الشركات .فمجلة  ،Capitalعلى سبيل املثال،
كتب� � ��ت في أبريل من العام  2000أنه «آن األوان ألن تهدأ ثائرة اخلوف من
االنهيار الكبير ،وألن يقوم املس� � ��تثمرون األذكياء بخفض ما في محافظهم
االستثمارية من أسهم في الشركات التقليدية وتطعيم هذه احملافظ مبزيد
من أسهم االقتصاد اجلديد».
لكن املس� � ��تثمرين األذكياء ،تيقن� � ��وا ،أيضا ،في أواخ� � ��ر الصيف ومطلع
اخلريف :أن هذه هي ليس� � ��ت اللحظة املناسبة لشراء األسهم ،بل هي آخر
حلظة لبيع األس� � ��هم وتفادي التعرض خلسارة كثير من املال املستثمر .فما
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حتق� � ��ق في حقبة ازدهار االقتصاد اجلديد ،يتحقق أيضا حني تبدأ أس� � ��عار
األس� � ��هم باالنخفاض  -يتحقق أيضا ولكن باالجتاه املعاكس .وكانت أسعار
بعض األسهم قد انخفضت ،في غضون بضع ساعات ،بثالثني أو أربعني في
املائة .وجرى التخلي عن أسهم شركات كانت القلوب تهفو إليها على الرغم
مما كانت حتقق من خسائر .وحتول كثير من املستثمرين في األسهم ،الذين
اعتق� � ��دوا حتى برهة وجيزة من الزمن بأنهم قد باتوا من أغنياء القوم ،إلى
فقراء معدمني :فقد ذهبت ثرواتهم مع الريح بني ليلة وضحاها.
كم� � ��ا ذهبت مع الريح ،تلك الفكرة أيضا ،التي كانت مبنزلة عنوان على
االقتصاد اجلديد ،أعني الزعم بأن الركود واالنهيار قد صارا من مخلفات
املاضي الس� � ��حيق وأن االزدهار س� � ��يظل متحققا بنحو مس� � ��تدمي .وأحجم
أولئك الذين ميلكون أسهما ،عن إنفاق املال بالسخاء الذي درجوا عليه ،أي
أنهم صاروا يفضلون تقليص إنفاقهم على الس� � ��لع االستهالكية .وأدى هذا
التحول ،من ناحيته ،إلى التأثير س� � ��لبا في النش� � ��اطات االقتصادية .أضف
إلى هذا أن كثيرا من الش� � ��ركات الناش� � ��طة في مجال اإلنترنت قد سرحت
عشرات اآلالف من العاملني لديها .وألن العديد من الشركات العمالقة قد
ألغت فرص عمل كثيرة تكيفا مع الطلب الس� � ��لعي املتراجع ،لذا حتتم على
أعداد متزايدة من العم� � ��ال التجمهر أمام مكاتب العمل أمال في احلصول
عل� � ��ى فرصة عم� � ��ل جديدة .على صعي� � ��د آخر ،خفض املص� � ��رف املركزي
األمريكي ،بنك االحتياطي الفدرالي ،أسعار الفائدة على أمل أن يكون هذا
اإلجراء خطوة إيجابية للحيلولة دون ركود النشاطات االقتصادية .غير أن
بن� � ��ك االحتياطي الفدرالي ما كان يس� � ��تطيع ،بهذا اإلجراء ،أكثر من إرجاء
موعد اندالع االنهيار.
لكن شيئا آخر طفا على السطح حينما انهار االقتصاد اجلديد :لقد تبني
أن قصص النجاح الباهرة لم تكن س� � ��وى زور وبهتان ،وأن العديد من رجاالت
األعمال الذين وثق به� � ��م املواطنون واطمأنوا إلى نواياهم ،لم يكونوا في واقع
احلال س� � ��وى محتالني نصابني .ولم يتقن أح ٌد من رجال األعمال هذا النصب
واالحتيال بالنحو الذي أتقنته الش� � ��ركة املقيمة في تكساس ،هذه الشركة التي
كانت متتلك أمنت العالقات بالرئيس األمريكي ،أعني شركة إنرون ).(Enron
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محتالون ومفلسون  -للرأسمالية ،أيضا ،ووترغيت خاصة بها

أال ما أحسن حال ذلك املرء الذي لديه أصدقاء مخلصون! أصدقاء من
طينة جورج بوش [االبن] .فحني بلغ كينيث الي ) (Kenneth Layاخلامس� � ��ة
واخلمسني من العمر ،كتب إليه صديقه بوش رسالة لطيفة املغزى ،يداعبه
فيها قائال« :بالنس� � ��بة إلى األصدقاء القدامى ،األمر احملزن هو أن السنني
تتق� � ��ادم عليه� � ��م» .ويواصل بوش الكتابة قائال« :أعن� � ��ي أصدقاء من مثلك.
أصدقاء بلغوا اخلامسة واخلمس� �ي��ن من العمر ،زغرودة! فهذا العمر عمر
متقدم فعال .ولكن ،لنحمد الله على أن لديك هذه الزوجة الشابة اجلميلة».
ويضيف ب� � ��وش قائال ،بأنه هو وقرينته لورا يعت� � ��زان كثيرا بالصداقة التي
تربط بينهم وبني كينيث الي وزوجته.
وأعرب كينيث الي ،مؤسس الشركة العمالقة الناشطة في قطاع الطاقة
في هيوس� �ت��ن ،عن شكره ،على هذه املالطفات ،من خالل التبرع بكثير من
امل� � ��ال :فقد كان قد تبرع بأكثر من  550أل� � ��ف دوالر أمريكي لتمكني بوش
من أن يصبح حاكم والية تكس� � ��اس أوال ورئيس الواليات املتحدة األمريكية
الحقا .ومن أجل وصول املرش� � ��ح اجلمه� � ��وري إلى البيت األبيض ،لم يتبرع
أي ش� � ��خص آخر مبقدار املال الذي تبرع به الي .أضف إلى هذا أن جورج
بوش ومس� � ��اعديه قد استخدموا أربع عشرة مر ًة طائر ًة خاصة كانت إنرون
قد وضعتها حتت تصرفهم طوال احلملة االنتخابية .وكان املتبرع الس� � ��خي
كينيث الي ورئيس ش� � ��ركة إنرون جفري س� � ��كيلينغ ) (Jeffrey Skillingمن
جملة أولئك األفراد الذي حضروا في العش� � ��رين من يناير من العام 2001
تنصيب بوش رئيس� � ��ا للواليات املتحدة في حفل اتس� � ��م باألبهة والفخفخة.
وكان كل واحد منهما قد تبرع مبائة ألف دوالر أمريكي مس� � ��اهمة منه في
تكاليف االحتفاالت التي شهدتها واشنطن في ذلك اليوم.
وبعد عشرة أش� � ��هر فقط ،في الثاني من ديسمبر العام  ،2001أفلست
ش� � ��ركة إنرون .وكان هذا اإلفالس أكبر تفليسة ش� � ��هدتها الواليات املتحدة
األمريكية طوال تاريخها .فسابعة كبرى شركات البالد قامرت في صفقات
مالية عظيمة اخلطر وزورت بياناتها احلس� � ��ابية .فإنرون أعلنت أرباحا ما
كان لها وجود ،وأحالت ديونا مس� � ��تحقة عليها إلى عالم من نس� � ��ج اخليال،
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إلى عالم ال وجود له ،أصال ،في موازنتها املعلنة رس� � ��ميا .إن ارتقاء وانهيار
إنرون حدثٌ رمزَ ،بنحو دقيق ،إلى الش� � ��طط الذي عم قطاعات واسعة من
االقتصاد في نهاية التس� � ��عينيات .ففي كل بقاع العالم ،كان قادة الش� � ��ركات
واثق� �ي��ن من أن النمو االقتصادي ما عاد حد يحده .في كل بقاع العالم ،كان
قادة الشركات يحاولون امتصاص آخر قطرة دم في شركاتهم  -وبطرق غير
ش� � ��رعية من حني إلى آخر .وكان قادة ش� � ��ركة إنرون قد تسببوا في اندالع
أعظ� � ��م فضيحة اقتصادية ف� � ��ي تاريخ الواليات املتح� � ��دة األمريكية .وكانت
هذه الفضيحة قد أمس� � ��ت موضوعا يهتم به ن� � ��واب االدعاء العام واحملاكم
واملسؤولون عن الرقابة على البورصات واللجان املتخصصة في الكونغرس.
ودخ� � ��ل املتورطون في هذه الفضيحة الس� � ��جن .وعلقت الصحف األمريكية
على هذه الفضيحة قائلة إن «للرأسمالية ،أيضا ،ووترغيت خاصة بها».
وإلى حني إفالس� � ��ها ،كانت إن� � ��رون واحدة من أملع ش� � ��ركات البالد .كانت
احلبي� � ��ب املفضل لدى الناش� � ��طني ف� � ��ي البورصات .كان� � ��ت إمبراطورية تتألق
س� � ��ناء في عالم االقتصاد .فالسماسرة احملنكون العاملون في إنرون ما كانوا
يراهنون على البترول والغاز والطاقة الكهربائية فقط ،بل كانوا يقامرون بكل
أنواع املشتقات .وكان هؤالء السماسرة قد حققوا ،بأعمالهم هذه ،زيادة كبيرة
في ثروة الشركة العمالقة .فهم كانوا يتعاملون بكميات من الطاقة الكهربائية
والبترول ،كان لها وجود حقيقي على شاش� � ��ات الكمبيوتر فقط ،كميات يجري
الوفاء بها بعد عام من التعاقد عليها  -أو بعد  29عاما من تاريخ إبرام العقود
اخلاص� � ��ة بها .كما كانوا مواظبني ،بال انقطاع ،على اختراع أس� � ��اليب جديدة
تضمن كسب املال الوفير من خالل أدوات مالية غاية في التعقيد.
وفي ماضي الزمن ،كانت إنرون ش� � ��ركة مس� � ��تقيمة ،متخصصة بالطاقة
الكهربائي� � ��ة والغاز؛ غير أن رئيس هذه الش� � ��ركة العمالقة ألي كان قد حول
شركته إلى ماكينة نقود تدور بسرعة تتزايد بال انقطاع .وكان قد عقد العزم
على جعل إنرون أكبر شركة عمالقة في العالم قاطبة ،على جعل إنرون قدوة
للعالم أجمع .وكان الي قد قال في هذا السياق« :لقد كنا االقتصاد اجلديد
من قبل أن يصبح هذا االقتصاد حديث الناس» .وكان الي على معرفة جيدة
باغتنام احلريات التي أس� � ��فر عنا حترير س� � ��وق الطاقة .أضف إلى هذا أن
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الي كان قد َش � � � َّغ َل آالفا من العاملني  -الذين كان جلهم من الشبان  -وأجاز
لهم أن يعملوا بكامل احلرية ،ماداموا يزيدون من قيمة أسهم الشركة .وكان
الي ق� � ��د أعطى ه� � ��ذه الكتيبة من العاملني االنطباع بأنها تعمل في مش� � ��روع
جديد يختلف اختالفا جذريا عن املش� � ��اريع العادية .ودرج السماس� � ��رة على
اجللوس في بناية بيضاوية الش� � ��كل تقع في مدينة هيوس� �ت��ن .وكان الواحد
منهم يلتقي زميله في النادي الصحي اخلاص بالشركة ،أو عند تناوله القهوة
في مقهى خاص بالشركة تديرها الشركة العاملية املتخصصة بإدارة املقاهي
 .Starbucksأضف إلى هذا ،أن بناية شركة إنرون كانت حتتوي على محل
لغسل املالبس وعيادة طبية وخدمات لغسل السيارات.
وفي خريف العام  2001تداعت أركان هذه اإلمبراطورية املزعومة .وقبل
بضعة أس� � ��ابيع من اإلفالس ،باع قادة الش� � ��ركة العمالقة عشرات اآلالف مما
لديهم من خيارات في األس� � ��هم وحصلوا ،للمرة األخي� � ��رة ،على ثروات كبيرة.
وعلى ما يبدو ،كان هؤالء قد أدركوا أن إمبراطوريتهم قد أوشكت على االنهيار
كلية .بيد أن املستخدمني العاديني ما كان لديهم علم باخلطر الذي صار يحف
بش� � ��ركتهم ،وبالتالي فإن اخلراب أخذهم على حني غرة .فرواتبهم التقاعدية
جرى اس� � ��تثمارها في أسهم إنرون ،هذه األسهم التي انخفض سعرها من 90
دوالرا أمريكي� � ��ا إلى بضعة س� � ��نتات ال غير .وإذا كان البعض منهم قد خس� � ��ر
عش� � ��رات اآلالف م� � ��ن الدوالرات من جراء إفالس إن� � ��رون ،فإن البعض اآلخر
خسر مئات اآلالف من الدوالرات .من هنا ،ال غرو أن يتناقل الناس ،في طول
البالد وعرضها ،قصص اخلداع والنصب التي تعرض لها العاملون.
وكان هناك أمر آخر صدم األمريكيني :قوة التش� � ��ابك بني إنرون واجلهاز
احلكومي في واش� � ��نطن .فالعالقات التي نس� � ��جت خيوطها هذه الش� � ��ركة ما
كان بإمكانه� � ��ا أن تكون أقوى مما كانت علي� � ��ه قط .فمنذ العام  ،1990كانت
ش� � ��ركة الطاقة هذه ق� � ��د تبرعت ملجموعة ،من السياس� � ��يني في واش� � ��نطن،
بنحو  6ماليني من ال� � ��دوالرات األمريكية .فقد حصل نصف أعضاء مجلس
النواب وثالثة أرباع مجلس الش� � ��يوخ على دعم مالي من الش� � ��ركة املقيمة في
هيوس� �ت��ن .من هنا ،ال غرو أن يخفف الكونغرس ،في التس� � ��عينيات ،من شدة
القواع� � ��د املفروضة على املتاجرة بالطاق� � ��ة الكهربائية .وعقب انتخاب بوش،
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احتل سياسيون جمهوريون ،سبق لهم العمل في إنرون على مدى زمن طويل،
مناص� � ��ب غاية في األهمية في اإلدارة األمريكية :فرئيس قس� � ��م اإلدارة ،في
إنرون ،لورن� � ��س ليندس� � ��ي ) ،(Lawrence Lindseyأصبح كبير مستش� � ��اري
الرئيس للش� � ��ؤون االقتصادية؛ وروبرت زوليك ) ،(Robert Zolickاملستش� � ��ار
الس� � ��ابق لش� � ��ركة إنرون غدا املكلف األمريكي بشؤون التجارة؛ وتوماس وايت
) ،(Thomas Whiteرئي� � ��س مجل� � ��س املديرين التنفيذيني ل� � ��دى إنرون ،تقلد
منصب وزير الدفاع .ون� � ��ادرا ما أقامت إحدى احلكومات األمريكية عالقات
بهذه املتانة مع شركة واحدة .من ناحية أخرى ،شارك الي في اختيار الرئيس
اجلديد لهيئة الرقابة على سوق الطاقة ،أي شارك في اختيار الرئيس اجلديد
املكلف بالرقابة على شركته .وعقب االنتخابات األمريكية ،اجتمع قادة شركة
إنرون ست مرات بنائب الرئيس ديك تشيني ) (Dick Cheneyوذلك للتداول
بشأن السياسة الواجب تنفيذها ،مستقبال ،في مسائل الطاقة.
ومثلما ظلت االرتباطات السياسية ،التي أقامتها إنرون ،خفية عن األنظار،
ظلت خفية عن األنظار تلك الش� � ��بكة الواس� � ��عة أيضا ،الت� � ��ي كانت إمبراطورية
إنرون قد نسجت خيوطها .فخبراؤها املتخصصون بالتحايل املالي أسسوا أكثر
م� � ��ن « 4000ش� � ��ركة» ،ما كان لها أي وجود في احلس� � ��ابات اخلتامية .ولم تكن
هذه «الش� � ��ركات» أكثر من عالم من نس� � ��ج اخليال ،عالم كان يُ� � ��راد منه تزويق
البيانات احلسابية اخلاصة بالشركة .وكانت أغلب هذه الشركات الوهمية تقيم
في جزر الكيمن  - Cayman Islandsأي في اجلزر التي تندرج ضمن الواحات
الضريبي� � ��ة الواقعة في البحر الكاريبي  -وحتمل أس� � ��ماء براقة تُذكر الس� � ��امع
باألفالم الس� � ��ينمائية الدائرة حول حرب النجوم Jedi :أو  Chewcoأو .Raptor
ووفق املصطلح الدارج في القطاع املالي ،فإن اس� � ��م هذا النوع من الشركات هو
»( «Specail Purpose Vehiclesشركات ذات أغراض خاصة) .واملراد من هذه
الشركات هو التستر على الوضع احلقيقي للشركة مقابل املصارف واملساهمني
ومكاتب الضريبة .وكان هناك مس� � ��خرون يُحس� � ��نون ،للوهلة األولى على أدنى
تقدير ،إحباط املساعي الرامية إلى إثبات وجود عالقة مباشرة بني إنرون وهذه
املنش� � ��آت .وفي الواقع ،فإن أغلب هؤالء املس� � ��خرين كانوا موظفني في الشركة
العمالقة ،كانوا ،في بعض األحيان ،أقرباء هؤالء املوظفني ،أو زوجاتهم.
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وكان رئيس القس� � ��م املالي في إنرون أندرو فاستو)(Andrew Fastow

قد أدى الدور الرئيسي في نشأة هذه اإلمبراطورية اخلفية .وللوهلة األولى
ال يبدو فاس� � ��تو من طينة املجرمني أبدا .فزوجته س� � ��ليلة أس� � ��رة تُعتبر من
أرقى أسر هيوس� �ت��ن؛ كما أنه كان يعطي االنطباع بأنه رب أسرة يعمل بال
كلل أو ملل من أجل تدبير ش� � ��ؤون أس� � ��رته .غير أن فاس� � ��تو كان يتقن شيئا
آخر ،كان يحيط علما باألس� � ��لوب املناسب خلديعة سلطات الرقابة .فحني
أخذت الديون تتراكم على إنرون ،شرع فاستو في العام  1999في تأسيس
ش� � ��ركتني من طينة الش� � ��ركات ذات األغراض اخلاصة «Special Purpose
 .»Vehicalesوكان قد أطلق اسم  LJM Caymanعلى األولى واسم LJM2
 Co-Investmentعل� � ��ى الثانية  -علما أن هذه التس� � ��ميات لم تكن س� � ��وى
احلروف التي تبدأ بها أسماء زوجته لينا ) (Lenaوابنيه جيفري )(Jeffrey
ومايكل ) .(Michaelورأى فاس� � ��تو في هاتني املنشأتني الوسيلة املثلى حلل
مشكلة الديون املتراكمة في ذمة إنرون :فاملطلوب منهما أن تتحمال الديون
املتراكم� � ��ة في ذمة إن� � ��رون وأن تقامرا على صفقات غاي� � ��ة في اخلطورة،
وتتكفال بتحويل األرباح إلى الشركة األم.
لكن سرعان ما تبني أن الشركتني التابعتني ليستا سوى خطر يتهدد إنرون.
فالش� � ��روط املكتوبة بني سطور العقود كانت تقر بأن الشركة العمالقة هي التي
تتحمل ،في نهاية املطاف ،اخلس� � ��ائر التي تس� � ��فر عن النشاطات التي متارسها
املنش� � ��أتان .وكانت ش� � ��يرون وتكينز ) (Sherron Watkinsقد تنبأت ،في وقت
مبكر ،بالكارثة التي ستحل بإنرون .فهي كتبت ،في أغسطس من العام ،2001
رس� � ��الة «إمييل» حتذر فيها الي وتؤكد له فيها أن إنرون س� � ��تنهار بكل تأكيد من
جراء «العديد من الفضائح احملاس� � ��بية» .لكن الي لم يحرك س� � ��اكنا .وفي أحد
اجتماعات الي باحملللني املاليني ،ألح أحد احلاضرين في الس� � ��ؤال عن أوضاع
الشركة .غير أن الي لم يأبه مبا قاله الرجل ،بل نهره بعبارات سوقية يندى لها
اجلبني .وبعد بضعة أشهر من ذلك اليوم أفلست شركة إنرون إفالسا مريعا.
إن فضيحة إنرون لم تكن حدثا فريدا .فالصفقات غير املشروعة وتزوير
احلس� � ��ابات اخلتامية وامليزانيات كانت أمورا ش� � ��ائعة في االقتصاد اجلديد.
ففي العام  ،2002اعترفت مئات الشركات األمريكية بأنها كانت تزور بياناتها
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احلسابية .وكانت العشرات من هذه الشركات قد أعلنت إفالسها .وكانت ثانية
أكبر شركة أمريكية في مجال االتصاالت الهاتفية ،أعني ،MCI Worldcom
قد اعترفت صراحة بأنها أخطأت في حساباتها اخلتامية بنحو  3,8مليارات
دوالر أمريكي .وإذا كان رئيس الش� � ��ركة بيرني إيبيرز ) (Bernie Ebbersبطل
عص� � ��ر االتصاالت في ما مضى م� � ��ن الزمن ،فإنه أصبح اآلن ش� � ��اهدا على
انهيار شركته العمالقة .وبعد بضعة أيام من هذا االنهيار ،اعتقلت السلطات
رج� � ��ل العمل العصامي جون ريغ� � ��از ) (John Rigasوأبناءه ،وذلك ألنهم كانوا
قد نهبوا أموال ش� � ��ركة أديلفيا ) ،(Adelphiaهذه الشركة التي كانت سادسة
كبرى الش� � ��ركات األمريكية املختصة بالبث التلفزيوني عبر الكيبالت .ودفعت
الش� � ��ركة التكالي� � ��ف التي ترتبت على إقدام ريغاز على ش� � ��راء فيال وعدد من
الشقق الفاخرة ،وترتبت على إنشائه ملعبا لرياضة اجلولف بتكلفة بلغت 13
مليون دوالر أمريكي ،وعلى س� � ��فر أسرته إلى أفريقيا في رحلة سفاري .وكان
دينس كوزلوسكي ) ،(Denis Kozlowskiرئيس الشركة العمالقة  ،Tycoقد
س� � ��رق ،أيضا ،مئات املاليني من أموال املس� � ��اهمني .أضف إلى هذا ،أن هذا
الرج� � ��ل كان قد أنفق من أموال الش� � ��ركة  13مليون دوالر على صفقة واحدة
فقط :لشراء لوحات من رسم رينوار ) (Renoirومونيه ) .(Monetوجرف تيار
الفضائح حتى مارثا س� � ��تيوارت ) ،(Martha Stewartهذه السيدة التي كانت
محبوبة ربات البيوت في أمريكا .فهذه الس� � ��يدة ،التي كانت تقدم العديد من
البرام� � ��ج التلفزيونية وتكتب في العديد م� � ��ن الصحف واملجالت ريبورتاجات
صقلت أس� � ��لوب احلياة في الضواحي الواقعة عل� � ��ى هامش املدن األمريكية،
افتضح أمرها بعدما تبني أنها كانت تس� � ��تغل املعلومات التي تصل إلى سمعها
بحكم املهنة ألغراضها اخلاصة وجلني مزيد من األرباح.
وش� � ��عر األمريكيون بصدمة مروعة من هذه العمليات اإلجرامية .وألنهم
كانوا قد احتفوا بقادة ش� � ��ركاتهم احتفاءهم بكبار جنوم السينما ،كانت خيبة
ظنهم عظيمة فعال حينما وصلت إلى سمعهم قصص النصب واالحتيال .من
هن� � ��ا ،ال غرو ف� � ��ي أن يثق  38في املائة فقط من املواطنني باقتصاد الس� � ��وق
ف� � ��ي الع� � ��ام  - 2002أي إن هذه الثقة قد وصلت إلى أدنى مس� � ��توياتها على
م� � ��ر التاريخ« .إن األزمة الراهنة هي أزمة تضرب جذورها في أس� � ��اس القيم

181
11/13/11 9:18 AM

6 (169-196).indd 181

انهيار الرأسمالية

األخالقية الس� � ��ائدة في الرأسمالية األمريكية» ،وفق ما كتبه ،محذرا ،مارك
كوب� � ��ر ) ،(Mark Cooperالقي� � ��ادي في املنظمة األمريكي� � ��ة للدفاع عن حقوق
املستهلكني .وعلى الصعيد نفسه ،حتدث االقتصادي باول كروغمان عن وجود
«نقطة حتول في املنظور الذي ينظر األمريكيون من خالله إلى أنفسهم».
لكن واقع احلال يش� � ��هد على أن املشكالت األخالقية ال تخيم على رجاالت
األعمال األمريكيني فقط .ففي أوروبا أيضا ،كان الس� � ��لب والنهب من العالمات
املميزة لكثير من الصفقات التي شهدتها البورصات .فبالنصب واالحتيال ،متكن
بعض رجال األعمال ،في أوروبا أيضا ،من جني ثروات طائلة .ووقف إلى جانب
هؤالء احملتالني عديد من خبراء االس� � ��تثمار ل� � ��دى املصارف ومختلف احملللني
املالي� �ي��ن وعدد من صحافيني مريبني أخ� � ��ذوا على عاتقهم تأليف القصص عن
النجاحات املزعومة التي حققتها هذه الش� � ��ركة أو تلك في البورصة .فش� � ��ركة
 ،Comroadعلى سبيل املثال ،الشركة املختصة بتكنولوجيا األجهزة التي ترشد
س� � ��ائقي السيارات إلى الهدف الذي ينش� � ��دونه  -كانت األمل الكبير في السوق
التي يجري فيها تداول أسهم شركات التكنولوجيا احلديثة .غير أن الواقع أبان
بج� �ل��اء أن النصب واالحتيال كانا من صفات أغل� � ��ب الصفقات التي تبجح بها
رئيس الشركة بودو شنابل )(Bodo Schnabel؛ فهو كان يختلق قصصا مفادها
أن زبائن في هونغ كونغ اشتروا ،من حني إلى آخر 97 ،في املائة من السلع التي
تنتجها شركة  .Comroadواألمر الالفت للنظر هو أن أحدا لم يثر الشكوك
حول هذه القصص ،أن أحدا من املكلفني بتدقيق احلسابات اخلتامية لم يطعن
في صدقية هذه احلسابات .وينطبق األمر ذاته على شركة  Infomatecأيضا.
فهذه الشركة دأبت على إعالن صفقات تبني في ما بعد أن جلها لم يكن سوى
«أضغاث أحالم ونش� � ��اطات تافهة» ،كما قال رئيس احملكم� � ��ة .وكانت البيانات
املزيفة ،التي نش� � ��رتها هذه الشركة ،قد أدت إلى وصول سعر أسهمها إلى 290
يورو .وبعدما انكشف الزيف هبط سعر السهم إلى  4سنتات ،أي أن املستثمرين
في أسهم هذه الشركة قد ُسلبت منهم أموال بلغت قيمتها نحو  250مليون يورو.
وكان ألكسندر هيفله ) (Alexander Häfleقد ُحكم عليه بالسجن عامني وتسعة
وحكم على شريكه في اجلرمية غيرهارد هارلوس )(Gerhard Harlos
أش� � ��هرُ .
بالسجن عامني ولكن مع وقف التنفيذ.
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لكن قرار احلك� � ��م بحق توماس وفلوريان هافا (Thomas and Florian

) ،Haffaاألخوين اللذين أسسا شركة األفالم والبث التلفزيوني ،EM.TV
كان أخ� � ��ف وط� � ��أة بكثير .وعموما ميكن القول ،بأن هذه الش� � ��ركة قد بزت
كل الش� � ��ركات األملانية من حيث اغتنامها النعم التي جاد بها اجلنون الذي
صاحب االقتص� � ��اد اجلديد .فاألخوان هافا درج� � ��ا على التمتع باحلفالت
الصاخبة وعل� � ��ى توجيه الدعوة ،أيام مهرجان الفيل� � ��م في مدينة كان ،إلى
مش� � ��اهير العاملني في مجال األفالم لزيارتهما والتمتع معهما بنعم احلياة
م� � ��ن فوق منت يختهما الراس� � ��ي في امليناء .وكان ارتقاء األخوين أس� � ��طورة
فعال :ففي أكتوبر من العام  1997حالف احلظ األخوين وجنحا في إدراج
شركتهما في البورصة .بعد ذلك بعامني ونصف العام بلغت قيمة شركتهما
 14مليار يورو  -أي أكثر من قيمة شركة اخلطوط اجلوية األملانية لوفتهانزا،
هذه الش� � ��ركة ذات األس� � ��طول اجلوي العظيم .وكانت ش� � ��ركة  EM.TVقد
درجت على ش� � ��راء كل ما هو معروض للبيع :حقوق بث مسلس� � ��ل األطفال
 ،Biene Majaوما لدى عمالق األفالم ليو كيرش من أرش� � ��يف ملسلسالت
األطفال ،كما اش� � ��تروا ش� � ��ركة جيم هينس� � ��ون )(Jim Henson Company
املنتج� � ��ة ملسلس� � ��ل  Muppetsونصف حقوق بث مس� � ��ابقات الدرجة األولى
للس� � ��يارات .وكان رئيس الش� � ��ركة توماس هافا قد قال في مرة من املرات:
«إني أتطل� � ��ع إلى أن أصبح بارونا من بارونات وس� � ��ائل اإلعالم» .وكان من
حقه أن يتطلع إلى بلوغ هدفه املنش� � ��ود؛ فشركته كانت قد أُدرجت لفورها
في مؤش� � ��ر البورصة األملانية الداكس ،هذا املؤش� � ��ر الذي يُعد جبل اآللهة
[األوملب] بالنسبة إلى الشركات املساهمة.
ولكن ،وبعد مرور بضعة أش� � ��هر فقط ،أخذت شركة  EM.TVتتعثر في
تسديد الديون املستحقة عليها .وما كان هناك أحد يستطيع التكهن باملكان
الذي اختفت فيه األموال .واعترف األخوان ،في ديسمبر من العام ،2000
بأن الربح الذي سيحققانه سيبلغ  25مليون يورو فقط ،وليس  300مليون
ي� � ��ورو ،كما س� � ��بق لهما أن أعلنا .وبعد بضعة أش� � ��هر أخ� � ��رى ،تبني أن هذا
التنبؤ زائف أيضا :ففي الربيع ،أعلنت الشركة عن خسارة بلغت  1,4مليار
يورو .وهكذا ،ذهب مع الريح حلم األخوين ،ومعه ،أيضا ،ثروات عش� � ��رات
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اآلالف من صغار املس� � ��تثمرين .وكان االدع� � ��اء العام قد أحال األخوين إلى
القضاء بتهمة االحتيال بغية زيادة س� � ��عر أسهم الشركة «والنصب املتعمد»
عند عرض الوضع الس� � ��ائد في الشركة .وكانت محكمة الدرجة الثانية في
ميون� � ��خ قد نظرت في القضية وأصدرت حكم� � ��ا يقضي بأن يدفع األخوان
غرام� � ��ة مالية تبلغ  1,4مليون يورو بالنس� � ��بة إل� � ��ى توماس هافا و 240ألف
يورو بالنس� � ��بة إلى أخيه فلوريان .واليزال األخوان ينفيان نفيا قاطعا أنهما
قد تالعبا بالبيانات احلسابية وزوقاها.
بيد أن أمري� � ��كا أكثر صرامة في االقتصاص م� � ��ن األبطال املزعومني:
فالس� � ��لطات القضائية حكمت على دينس كوزلوس� � ��كي ،الرئيس الس� � ��ابق
لش� � ��ركة  ،Tycoبالس� � ��جن ملدة تبلغ  25عاما؛ وحكمت على بيرني أيبيرز،
الرئيس الس� � ��ابق ملجلس املديرين التنفيذيني في ش� � ��ركة  ،MCIبالس� � ��جن
ملدة بلغت  25عاما أيضا .وتعني على جون ريغاز ،مؤس� � ��س ش� � ��ركة أديلفيا
) ،(Adelphiaاملختص� � ��ة بالبث التلفزيوني عب� � ��ر الكيبالت ،أن يقضي 15
عام� � ��ا في الس� � ��جن .وأدان احمللفون كينث الي أيض� � ��ا .بيد أن هذا الرجل،
الذي أس� � ��س ش� � ��ركة إنرون ،لم ميتد به العمر ليعيش حلظة اإلعالن لقرار
احلكم :فقد مات باجللطة القلبية في يوليو العام  ،2006أي قبل اإلعالن
عن قرار احلكم ببضعة أشهر .وكان القاضي قد أبطل قرار اإلدانة ،وذلك
ألن الي لم يعد قادرا على استئناف قرار اإلدانة .غير أن القاضي لم ير أي
إمكانية للرحمة بشريك الي في عمليات النصب واالحتيال ،أعني جيفري
سكيلينغ :فالقاضي رأى أن تصرفات سكيلينغ قد «حكمت على مئات ،ال بل
عل� � ��ى آالف من املواطنني ،ألن يقضوا حياتهم فقراء معوزين» .وهكذا دخل
سكيلينع السجن ليقضي فيه  24عاما.
معركة سياتل  -نشأة حركة مضادة

تسعة أشهر قضوها في التخطيط لهجومهم .فهم استأجروا العديد من
الكنائس واملدارس وبيوت الش� � ��باب وصاالت كبيرة ،استأجروا حتى امللعب
الرياض� � ��ي .واتفقوا على ما ه� � ��م عازمون عليه من خالل ش� � ��بكة اإلنترنت
ورسائل البريد اإللكترونية ومن خالل الهواتف احملمولة .لقد عقدوا العزم
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على مكافحة العوملة بالس� � ��لع التي أنتجتها العوملة .وهاهم يجلسون اآلن في
ش� � ��وارع ودروب س� � ��ياتل  -فلم يعد ثمة منفذ للمرور .وما عاد أحد يستطيع
الدخ� � ��ول إلى مقر املؤمت� � ��ر أو اخلروج منه .وكان الهج� � ��وم قد بدأ في متام
الساعة التاسعة من صبيحة يوم الثالثاء املصادف الثالثني من نوفمبر .في
هذه الساعة من ذلك اليوم بدأت معركة سياتل ،بدأت املعركة على العوملة.
كان عش� � ��رات اآلالف م� � ��ن املتظاهرين قد وصلوا إل� � ��ى املدينة الكبرى
الواقعة في الشمال الغربي من الواليات املتحدة األمريكية .ويندر أن تكون
هناك مدينة أمريكية أخرى تستطيع منافسة سياتل من حيث انفتاحها على
التجارة العاملية ،ومن حيث أس� � ��لوبها في التسامح والتمتع باحلياة الهادئة.
ويقي� � ��م في هذه املدينة عمالق برامج الكمبيوتر مايكروس� � ��وفت والش� � ��ركة
املنتجة للطائرات بوينغ .ومن س� � ��ياتل انطلقت ش� � ��ركة املقاهي Starbucks
لتغزو العال� � ��م وحتقق النجاحات الباهرة .في هذه املدينة ،املعروفة بتاللها
اجلميلة ومينائها الكبير وخليجها الواس� � ��ع املتأل� � ��ق ،عقد وزراء  137دولة
العزم على التفاوض بش� � ��أن عقد اتفاقية جديدة ،ش� � ��املة ،للتجارة .وكانت
منظم� � ��ة التج� � ��ارة العاملية قد ارت� � ��أت ضرورة االتفاق عل� � ��ى قواعد جديدة
للتجارة العاملية بالسلع ،ارتأت ضرورة إلغاء آخر ما هو موجود من عقبات
تعيق التجارة ،وأكدت على أهمية تس� � ��هيل تصدير اخلضراوات واحلبوب،
ودعت إلى املضي قدما في املتاجرة بحقوق البراءة وإلى تسهيل شراء هذه
الش� � ��ركة أو تلك وهذا املصنع أو ذاك .غير أنه تعني على املندوبني املكلفني
بالتفاوض في مسائل التجارة اخلارجية أن يعترفوا ،في هذا اليوم املمطر،
بأن ثمة طرفا لديه قوة أعظم من قوة السلطات احلكومية :املتظاهرون.
وكان املتظاهرون احملاصرون مقر املؤمتر خليطا من الناس .كانوا خليطا
رمب� � ��ا كان تعداده  50ألفا ،ورمبا  70ألفا .فال علم ألحد بعدد املتظاهرين
بنحو دقيق .وفيما تنكر البعض منهم في زي س� � ��لحفاة ،تنكر البعض اآلخر
في زي َف َ
راش� � ��ات .وضمت جم� � ��وع املتظاهرين العديد م� � ��ن الهنود احلمر
القادم� �ي��ن من جبال البيرو ،ونقابيني عماليني قادمني من الوس� � ��ط الغربي
م� � ��ن الواليات املتحدة األمريكي� � ��ة ،وأملانيني يدافعون عن س� � ��مك الدلفني،
ومزارعني فرنس� � ��يني ومئات من الشباب اجلامعي .وربض املتظاهرون في
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تقاطعات الطرقات وعلى قارعات الش� � ��وارع متحدين سلطانا حكوميا بدا
وكأنه يتأهب خلوض حرب دامية :فرجال الش� � ��رطة ارتدوا مالبس امليدان
ووضعوا على رؤوس� � ��هم قبعات فوالذية وأمسكوا بأيديهم الهراوات ،وكلهم
أمل بأن هذه التجهيزات ستمكنهم من الدفاع عن مقر املؤمتر .وبدا رجال
الشرطة كأنهم قد شاركوا من فورهم في الفيلم األسطوري حرب النجوم.
إنهم عقدوا العزم على الدفاع عن حفل ما عاد له وجود :فجلس� � ��ة االفتتاح
أُلغيت ،واملفاوضات جرى تأجيلها واجلدول الزمني ذهب مع الريح.
ووق� � ��ف رجال الش� � ��رطة واملتظاهرون وجها لوجه على مدى س� � ��اعات.
وكان املتظاهرون يهتفون بشعارات تنادي بسقوط منظمة التجارة العاملية.
وراح� � ��ت الش� � ��رطة تراقب ما يحدث أمامها م� � ��ن صخب وضوضاء بصمت
مطبق .وعلى حني غرة ضربت الشرطة ضربتها .فشخص ما أصدر إليهم
األمر بضرورة إخالء الطريق من أمام املوفدين .وأخذت الش� � ��رطة تهاجم
املتظاهري� � ��ن بغاز الفلفل وبرص� � ��اص من املطاط ،وتزيحهم من الش� � ��وارع
مستخدمة كل وسائل العنف .فقد أخذوا يتقدمون بعرباتهم املدرعة .وكان
املرهوبون من املتظاهرين قد ولوا فارين .غير أنه بني احملتجني سلميا ،على
العوملة ،كان هناك بضع عش� � ��رات من شباب ارتدوا مالبس سوداء وتقنعوا
بقلنس� � ��وات ونظارات داكنة اللون؛ وكانت هذه املجموعة من املتظاهرين قد
جاءت من الوالية األمريكية أوريغون.
وح� �ي��ن ضربت الس� � ��لطة احلكومية ضربته� � ��ا ،رد املتظاه� � ��رون الصاع
صاعني .فقد أخذ الفوضويون يحطمون واجهات احملال التجارية وأكشاك
الهات� � ��ف؛ كما هجموا عل� � ��ى مطاعم مكدونال� � ��د ،ونهب� � ��وا محتويات الفرع
التاب� � ��ع إلى ش� � ��ركة  - Nikeللمالبس .وكان ه� � ��ؤالء الفوضويون قد تركوا
بصماتهم على جدران البنايات الش� � ��اهقة ،إذ كتبوا عليها احلرف  Aإشارة
إلى حركتهم الفوضوي� � ��ة .Anarcho :وجترأ كثير من طلبة الكليات فنهبوا
محتويات مقهى  Starbucksوشاركوا في االشتباكات التي دارت على مدى
س� � ��اعات كثيرة .وأعلن عمدة س� � ��ياتل ،في مساء ذلك اليوم ،حالة الطوارئ
وأمر أجهزة الش� � ��رطة بتمشيط منطقة وس� � ��ط املدينة ،عمارة بعد عمارة،
إلخالئه� � ��ا من املتظاهري� � ��ن .كما طلب العون من احل� � ��رس الوطني وفرض
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من� � ��ع التجوال ليال .لكن التظاهرات اس� � ��تمرت في اليوم الثاني ،وفي اليوم
الثالث أيضا .وكانت محطات التلفزيون تبث أخبار االش� � ��تباكات على مدار
الس� � ��اعة .وجاء الرئيس بيل كلينتون إلى س� � ��ياتل وأدان أولئك املتظاهرين
الذين استخدموا العنف ،ودافع عن األغلبية التي احتجت سلميا ،وذلك ألن
هؤالء «ميثلون» ،وفق ما قاله الرئيس كلينتون« ،ماليني من مواطنني أرادوا
طرح ما يدور بخلدهم من أسئلة».
وح� �ي��ن انتهى مؤمتر منظمة التج� � ��ارة العاملية بال اتخ� � ��اذ أي قرار ذي
ب� � ��ال ،تأكد املعادون للعومل� � ��ة من أنهم حققوا ما كان� � ��وا يتطلعون إليه .فمن
خالل احتجاجاتهم جنح هؤالء ،ألول مرة ،في اس� � ��ترعاء وعي الرأي العام.
جنحوا ،إلى حني من الزمن ،في الوقوف في وجه مسيرة حترير االقتصاد
العاملي .وغدت س� � ��ياتل ،منذ هذا احلني ،امل� � ��كان الذي متخض عن حركة
عقدت العزم على مقاومة سلطان الشركات العمالقة واملصارف املختلفة.
حركة عقدت العزم على الوقوف في وجه الفجور السائد في أسواق املال.
حركة عقدت العزم على إدانة التفاوت الس� � ��ائد بني مستويات معيشة فئات
املجتم� � ��ع املختلفة .وليس ل� � ��دى هذه احلركة املضادة منه� � ��ج واضح ملاهية
املالم� � ��ح الت� � ��ي ينبغي بالعالم اجلدي� � ��د أن يتصف بها .بي� � ��د أنها واثقة من
أن باإلم� � ��كان خلق عالم آخ� � ��ر غير العالم القائ� � ��م .وإذا كانت هذه احلركة
املضادة تطالب بتجريد األس� � ��واق من هيمنتها على احلياة ،فإن أعضاءها
غير متفقني على كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
فاملتظاهرون ينقسمون إلى كتل مختلفة .ينقسمون إلى واقعيني وخياليني،
إلى ش� � ��يوعيني وطوباويني ،إلى حمقى وعقالء .ويؤمن البعض منهم بصواب
سياس� � ��ة احلماية التجاري� � ��ة ،مؤكدين بذلك على أنهم املع� � ��ادون احلقيقيون
للعوملة؛ ويؤكد البعض اآلخر  -وهؤالء هم األغلبية  -على أنهم يعترضون على
بعض املناحي الس� � ��ائدة في العوملة .ومن صفات هذه األغلبية أن أعضاءها
عمليون .وأنهم يقتدون بجوزيف ستيغليتس ) ،(Joseph Stiglitzاالقتصادي
احلائز جائزة نوبل ومؤلف كتاب «ظالل العوملة» وباقتصاديني آخرين يؤكدون
أن العوملة واقتصاد الس� � ��وق أمور حس� � ��نة من حيث اجلوهر ،لكن قواعدهما
هي األمور التي يجب تغييرها بنحو يضمن انتفاع اجلميع منهما.
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ونش� � ��أت بدايات احلركة املضادة في منتصف التسعينيات ،وذلك حني
تفاوض� � ��ت ف� � ��ي باريس الدول األعض� � ��اء في منظمة التع� � ��اون االقتصادي
والتنمية ) - (OECDاملنظمة التي جتمع ش� � ��مل الدول الصناعية الكبرى
 حول إبرام اتفاقية دولية بخصوص االس� � ��تثمار األجنبي (Multilateral) .Agreement on Investment, MAIولم يلحظ أحد ،آنذاك ،أن مندوبي
الدول األعضاء ف� � ��ي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قد أعدوا العدة
للتوقيع على اتفاقية متنح الش� � ��ركات الغربية العمالقة احلرية لالستحواذ
على ما تش� � ��اء من ش� � ��ركات ومصانع العالم أجمع .فه� � ��ذه االتفاقية كانت
تريد إكراه الدول على منح كل الش� � ��ركات التي تستثمر في اقتصادها ،أي
بغض النظر عن هوية الوطن األم لهذه الش� � ��ركة ،التس� � ��هيالت الضريبية
واإلعانات النقدية نفس� � ��ها .ال بل ذهبت هذه االتفاقية مذهبا أبعد؛ فهي
أرادت أن تعطي الشركات األممية احلق في رفع دعوى قضائية ضد الدول
املضيفة لها حني تخس� � ��ر ثروتها من جراء اندالع حرب أو حركة عصيان.
بي� � ��د أن بعض املنظمات غي� � ��ر احلكومية أزاحت الس� � ��تار عن املفاوضات
السرية ،وراحت تذيع عبر شبكة اإلنترنت مسودات االتفاقية .وكانت هذه
املنظمات قد قالت محذرة« :هاهنا يجري االتفاق على ميثاق حقوق خاص
بالشركات األممية».
ونشأت ،خالل بضعة أشهر ،جبهة تندد بهذه االتفاقية .وقاومت مئات
م� � ��ن املنظمات غي� � ��ر احلكومية في أمريكا الش� � ��مالية وفرنس� � ��ا ونيوزيلندا
«بيان األممية الرأس� � ��مالية ،اجلديد» وفق الوصف الذي أطلقته الصحيفة
الفرنس� � ��ية  Le Monde diplomatiqueفي س� � ��ياق حديثها عن هذا
االتفاقي� � ��ة (٭) .وفي ربيع العام  ،1998جنح ،املناهضون لالتفاقية الدولية
اخلاصة باالستثمار األجنبي في إجبار املتفاوضني على تعليق املفاوضات.
فق� � ��د جنحوا في إثارة النزاعات بني األطراف التي كانت تتفاوض في مقر
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية احملاط باألس� �ل��اك الشائكة .واحتفل
اخلمسمائة متظاهر ،احملتشدون في أرض معشبة تقع بجوار مقر املنظمة،
بالنجاح الذي حققوه.
(٭) الحظ أن الصحيفة تش� � ��ير هاهنا إلى «البيان الش� � ��يوعي» الذي كتبه كارل ماركس وفريدرش
أنغلس العام  ،1848إيذانا باندالع الصراع الطبقي والثورة األممية ضد الرأسمالية[ .املترجم].
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وبعد بضعة أش� � ��هر فقط ،أسس الصحافيون العاملون لدى Le Monde

 diplomatiqueومبعية صحف ومجالت يس� � ��ارية أخ� � ��رى ونقابات عمالية
مختلفة ،منظمة أطلقوا عليها عنوانا مطوال مفادهAssociation pour la« :
Taxation des Tranactions financières pour I'Aide aux Citoyennes

( »et citoyensأي «اجلمعي� � ��ة الداعية إلى زيادة رفاهية املواطنني من خالل
فرض ضريبة على التدفقات املالية») .على صعيد آخر ،أيدت منظمة أتاك
) (ATTACفرض ضريبة توبني على الصفقات اخلاصة بالصرف األجنبي،
هذه الضريبة املسماة باس� � ��م مبتدعها ،باسم االقتصادي األمريكي جيمس
توب� �ي��ن ) .(James Tobinواملراد من هذه الضريبة هو املس� � ��اعدة على كبح
جماح أسواق املال .وكانت مجلة  Le Monde diplomatiqueقد أيدت هذه
الضريبة في مقالة أدانت فيها ،بحماس� � ��ة قوية ،ما في أسواق املال من قوة
مدم� � ��رة .وكانت الصحيفة قد حذرت من س� � ��يادة «قانون الغاب»؛ وكرد فعل
على هذا التحذير وصلتها أكثر من  4000رسالة من قراء يؤيدون موقفها.
وهكذا ،وعلى خلفية هذا التأييد ،قرر الصحافيون إنشاء منظمة أتاك.
وق� � ��د يتصور بعض الناطقني باللغات األوروبي� � ��ة أن أتاك تعني الهجوم
على ذوي الس� � ��لطان ،وذلك مل� � ��ا بني املعنيني من تقارب بالنطق .وش� � ��هدت
الوقائع التالية على أن في هذا التصور ش� � ��يئا من الصواب .فحيثما يجتمع
رؤس� � ��اء دول وحكومات العالم للتداول بش� � ��أن مس� � ��يرة العومل� � ��ة ،فإن أتاك
حاضرة .فأتاك تنظم التظاهرات وتتخذ التدابير الالزمة لنقل املتظاهرين
باحلافالت أو بالقط� � ��ارات أو بالطائرات ،وجتهزه� � ��م بالبيارق والالفتات
وتكتب البيانات .فس� � ��واء تعلق األمر باجتماعات القمة في منظمة التجارة
الدولي� � ��ة ،أو املنتدي� � ��ات اخلاصة باالقتص� � ��اد العامل� � ��ي ،أو اجتماعات قادة
دول االحت� � ��اد األوروبي ،فإن مؤيدي أت� � ��اك يحرجون ،في كل هذه اللقاءات
واملؤمترات ،السياسة والشركات العمالقة .وبنحو نادر املثال ،تحُ سن أتاك
التعبير عن الغضب الذي ينتاب كثيرا من بني البشر من جراء العوملة.
وصار لدى التنظيم تسعون ألف عضو ينتشرون في خمسني بلدا .وكما
تختلف بلدانهم ،تختلف ،أيضا ،مواقفهم :فالفرنس� � ��يون ،في الغالب ،أكثر
من األمل� � ��ان تطرفا؛ والبلجيكيون يتطلعون صوب أم� � ��ور تختلف عن األمور
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التي يتطلع إليه� � ��ا البرازيليون؛ والبرازيليون ،م� � ��ن ناحيتهم ،يهتمون مبناح
غير املناحي التي يركز عليها املكس� � ��يكيون .ومهما كانت احلال ،فإن بيرنار
كاس� �ي��ن ) ،(Bernard Cassenالصحافي الفرنس� � ��ي وأحد مؤسسي أتاك،
يؤكد قائ� �ل��ا« :إننا ضد كل مناحي الهيمن� � ��ة الليبرالية احملدثة .إننا نتطلع
إلى التخلي كلية ع� � ��ن العوملة ) .»(Rollbackمن ناحية أخرى ،يقول فيليب
هيرس� � ��يل ) ،(Philip Herselالعضو األملاني في أتاك واخلبير السابق في
شؤون س� � ��وق املال« :إننا ال نريد تقويض الرأسمالية ،إننا نسعى إلى تغيير
هيكله� � ��ا فقط» .بيد أن الرجل الذي ترتكز علي� � ��ه أتاك ،أعني االقتصادي
األمريك� � ��ي احلاصل على جائزة نوبل جيمس توبني ،يؤكد أنه غير س� � ��عيد
بصلة الوصل هذه« .إن هؤالء يس� � ��تغلون اسمي ملآربهم» وفق ما قاله توبني
في س� � ��ياق حوار أجرته معه مجلة دير ش� � ��بيغل األملاني� � ��ة في العام 2001؛
ومضى توبني ،وهو في الثالثة والثمانني من العمر ،يقول «ال رابط يربطني،
ال م� � ��ن قريب وال من بعيد ،بهذه الثلة املتم� � ��ردة املعادية للعوملة» .فهو يؤيد
التج� � ��ارة احلرة وصن� � ��دوق النقد الدولي والبنك العامل� � ��ي  -أي يؤيد كل ما
يناهضه أعداء العوملة.
وكيفما اتفق ،فاألمر الذي ال يخالطه الشك هو أن معركة سياتل كانت قد
حظيت باالهتمام الواسع في الواليات املتحدة األمريكية في املقام األول .أما
في أوروبا ،فإن الرأي العام اهتم بحركة منتقدي العوملة بعد عام ونصف من
معركة س� � ��ياتل ،في سياق االجتماع الذي عقده قادة الدول في العام 2001
في جنوه ،للبحث في املس� � ��ائل املتعلق� � ��ة باالقتصاد العاملي .ففي هذه املدينة
اإليطالي� � ��ة حاول املتظاهرون ،أيضا ،إحب� � ��اط االجتماع .بيد أن ثمة اختالفا
في هذه املرة ،فقد لقي واحد من املتظاهرين حتفه :لقي الش� � ��اب البالغ من
العمر  23عاما ،كارلو جيولياني ) (Carlo Giulianiحتفه ،وذلك حينما سدد
إليه ش� � ��رطي يبلغ من العمر  20عاما رصاصة أصابته في الرأس .ووفق ما
تقوله الرواية ،فإن جيولياني كان ،من قبل ،قد هشم الزجاج اخللفي إلحدى
سيارات الشرطة مس� � ��تخدما جهازا إلطفاء احلريق .وكان الشرطي قد برر
إطالقه النار بحجة الدفاع عن النفس .وكيفما اتفق ،فاألمر الذي ال خالف
عليه هو أن جيولياني قد غدا شهيدا بالنسبة إلى منتقدي العوملة.
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ومنذ ذل� � ��ك احلني ،لم يطرأ التغيير على مؤمت� � ��رات القمة املخصصة
للبح� � ��ث في مس� � ��ائل االقتصاد العامل� � ��ي فقط .فم� � ��ن اآلن فصاعدا صار
رؤس� � ��اء الدول واحلكومات يعقدون اجتماعاتهم ف� � ��ي فنادق نائية تقع في
اجلب� � ��ال أو في هذه اجلزيرة أو تلك .عل� � ��ى صعيد آخر ،فتح هؤالء القادة
باب مؤمتراتهم بعض الش� � ��يء ،وذلك لتدخل من خاللها أصوات منتقدي
العوملة ،لتدخل منها نداءات بونو ) ،(Bonoاملغني الشبابي اإليرلندي الذي
واظب على املش� � ��اركة في كل االحتجاجات ،مطالبا بضرورة زيادة معونات
التنمي� � ��ة .وفي املنتدى االقتصادي العامل� � ��ي أيضا ،ما عاد ممثلو املنظمات
غير احلكومية متفرجني يقفون خلف األس� � ��وار ،بل صاروا مش� � ��اركني لهم
ح� � ��ق إبداء الرأي في النقاش� � ��ات الدائرة في داف� � ��وس .ال بل حدث ما هو
أكثر من هذا ،فقد ُطرحت على بس� � ��اط البح� � ��ث هاهنا املوضوعات التي
تش� � ��غل ب� � ��ال منتقدي العوملة .م� � ��ن هنا ،ال عجب أن ي� � ��رى بعض الضيوف
املش� � ��اركني دوما ف� � ��ي أعمال هذا املنتدى ،أعني ضيوفا من قبيل الناش� � ��ر
األملان� � ��ي هوبرت بوردا ) ،(Hubert Burdaأن دافوس صارت «متعن الفكر
في موضوعات جديدة».
بيد أن األمر الواضح هو أن أغلب املتس� � ��لطني عل� � ��ى العالم لم يعربوا،
مع بداية األلفية اجلدي� � ��دة ،عما هو أكثر من إمعان الفكر في املوضوعات
اجلدي� � ��دة .وينطبق األمر ذاته على السياس� � ��يني أيضا .فهم يضيقون ذرعا
مبراوغ� � ��ات وإف� �ل��اس االقتصاد اجلديد ،ويعربون ع� � ��ن غضبهم من تزوير
احلس� � ��ابات اخلتامية ،هذا التزوير الذي س� � ��بب الش� � ��قاء لكثير من صغار
املس� � ��تثمرين ،لكنه� � ��م ،مع هذا ،ال يس� � ��تخلصون ،من كل ه� � ��ذه التجاوزات،
الدروس القومية .وإذا ما صادف أن اس� � ��تخلصوا ،في يوم من األيام ،هذا
الدرس أو ذاك ،فإن هذه الدروس غالبا ما تكون زائفة.
هل جرى استخالص للدروس؟ وأي دروس يا ترى؟

لق� � ��د اعتقد الرجال ،الذين اجتمعوا في الثالثني من يونيو العام 2002
ف� � ��ي «القاعة الغربي� � ��ة» ) (West Roomمن قاعات البي� � ��ت األبيض ،بأنهم
قد أجنزوا أمرا عظيم الش� � ��أن .وكان رئيس الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية،
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جورج بوش قد جمع من حوله السياس� � ��يني من ذوي النفوذ في واش� � ��نطن،
حني أراد التوقيع على القانون املس� � ��مى «Public Company Accounting
( »Reform and Investor Protection Act of 2002أي قانون العام 2002
إلصالح النظام احملاس� � ��بي في الشركات املس� � ��اهمة حفاظا على مصلحة
املس� � ��تثمرين») .فق� � ��د كان قد دعا ،إل� � ��ى حضور س� � ��اعة التوقيع على هذا
القانون ،كال من املدعي العام جون آش� � ��كروفت ) (John Ashcroftورئيس
هيئة الرقابة على البورصات هارفي بيت ) (Harvey Pittوالسناتور السابق
منزو بعض الشيء،
توماس داشلي ) .(Thomas Daschleووقف ،في مكان ٍ
عضوا الكونغرس اللذان صاغا هذا القانون الذي سيُعرف باسميهما فيما
بعد ،أعني الس� � ��ناتور الدميوقراطي باول ساربانيس )(Paul S. Sarbanes
وعضو املجلس النيابي مايكل أوكسلي ).(Michael G. Oxley
وكان قد مضى أس� � ��بوعان ،فقط ،عل� � ��ى اعتراف  ،MCI Worldcomثانية
كبرى ش� � ��ركات االتصاالت الهاتفية في البالد ،مبا ارتكبت من عمليات نصب
وخداع :فالش� � ��ركة زوقت ميزانيتها بالعديد من مليارات الدوالرات األمريكية.
وهكذا ،وبعد انهيار إنرون ،شهدت الواليات املتحدة األمريكية ،اآلن ،أي خالل
بضعة أشهر فقط ،ثانية كبرى الفضائح التي تورطت بها شركات البالد .وكان
امل� � ��راد من القانون ،الذي كان بوش يزمع التوقيع عليه في اليوم املذكور ،أعني
القانون املسمى  ،Sarbanes - OxleyActأن يكون وسيلة لردع أعمال النصب
واالحتيال .وأعلن بوش ،في حينه« ،أن زمن املعايير الواهية وعمليات النصب
واالحتيال قد مضى وانقضى؛ وما عاد مبس� � ��تطاع واحد من مجالس املديرين
في الشركات العمالقة التحرك خارج القانون أو مبنأى عنه».
وكان� � ��ت القواع� � ��د ،التي أقره� � ��ا القان� � ��ون ،صارمة فعال :فرؤس� � ��اء
الش� � ��ركات العمالقة صاروا يتحملون ،بنحو ش� � ��خصي ،املس� � ��ؤولية عن
س� �ل��امة احلس� � ��ابات اخلتامية؛ أي ما عاد مبستطاعهم حتميل املوظفني
أو املدققني القانونيني املس� � ��ؤولية عن سالمة احلسابات اخلتامية .وإذا
صادف أن جترأ واحد من رؤس� � ��اء الش� � ��ركات وقام فعال بعملية نصب أو
تزوي� � ��ر ،فإن عليه أن يعد العدة لتلقي عقوب� � ��ات أكثر ،من قبل ،صرامة.
أضف إلى هذا ،أن الشركات صارت مجبرة على حتسني أساليب الرقابة
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الداخلية وعلى تغيير املدققني القانونيني بنحو منتظم .على صعيد آخر،
ما عاد جائزا للمدققني القانونيني العمل كمستشارين في الشركات التي
يدقق� � ��ون حس� � ��اباتها  -أي ما ع� � ��اد جائزا لهم أن ميارس� � ��وا ما كانوا قد
مارسوه في شركة إنرون .عالوة على هذا ،تعني زيادة األموال املخصصة
للجنة األمريكية املكلفة بالرقابة على البورصات ،أي جلنة األوراق املالية
والصرف األجنبي ).(Securities and Exchange Commission, SEC
وأرادت أمريكا ،به� � ��ذا القانون ،أن تعرض على العالم ما لديها من قوة
وإرادة .فالسياس� � ��يون في واش� � ��نطن عقدوا العزم على اتخاذ موقف صارم
حي� � ��ال اجلرائم التي يرتكبها البعض من رجال األعمال .عقدوا العزم على
تطهي� � ��ر االقتصاد من تلك الش� � ��ركات ومن ذلك البعض من رجال األعمال،
الذين يس� � ��يئون للمعاني النبيلة التي تنطوي عليها الرأس� � ��مالية .وفي هذا
كله يكمن الش� � ��أن اجلليل الذي يجسده هذا القانون  -يكمن الشأن اجلليل
ال� � ��ذي دأبت أمريكا على الوف� � ��اء به دائما وأبدا حني يك� � ��ون املطلوب منها
احملافظ� � ��ة على القيم واملعايير األمريكي� � ��ة .وبقدر تعلق األمر مبا نحن في
صدد احلديث عنه ،فإن املقصود هاهنا هو :قيم الس� � ��وق احلرة واألخالق
القومية وحسن السلوك في احلياة االقتصادية.
وقب� � ��ل التوقيع على القانون بثالثة أس� � ��ابيع ،كان بوش قد أبى املوافقة
على القانون .فالرئيس كان ،حتى ذلك احلني ،قد حذا حذو رجال األعمال
الذي� � ��ن كان� � ��وا يحذرونه من مغب� � ��ة تكبيل االقتصاد بقيد ص� � ��ارم .كما ركن
الرئي� � ��س إلى أيديولوجيته احملافظة ،هذه األيديولوجية التي كانت تقول إن
على الدولة أن متتنع عن التدخل في الشأن االقتصادي .ورمبا أدت ،أيضا،
عالقات بوش املتينة بش� � ��ركة إنرون دورا في رهبته من التوقيع على قانون
يعادي شركة إنرون .ولكن ،وبعدما انهارت شركة  ،MCI Worldcomانهار
أيضا عناد بوش وموقفه املع� � ��ادي للقانون :فاآلن صارت مصداقية مجمل
االقتص� � ��اد األمريكي في خطر .وهكذا ،راح أعضاء الكونغرس يناقش� � ��ون
القانون ويصادقون عليه بأقصى س� � ��رعة .وفج� � ��أة راح بوش يؤكد أن هذا
القانون «أعمق اإلصالحات التي طرأت على سلوكيات الشركات األمريكية
منذ عهد فرانكلني روزفلت (.»)Franklin Delano Roosevelt
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غير أن هذه اإلش� � ��ادة ال يجوز أن حتجب عن أنظارنا حقيقة أن قانون
ساربانيس  -أوكسلي قد جتاهل املش� � ��كلة احلقيقية املخيمة على اقتصاد
الس� � ��وق احملررة من القيود .فه� � ��ذا القانون كان على ش� � ��به كبير بالقوانني
وااللتزامات الطوعية التي جرى إقرارها في دول أخرى .فكبرى الشركات
املس� � ��اهمة ف� � ��ي أملانيا كانت قد اتفق� � ��ت على قانون ش� � ��رف يقضي بإدارة
الشركات بنحو سليم ) .(Corporate-Governance-Kodexوعلى الصعيد
نفس� � ��ه ،كان مجل� � ��س البرمل� � ��ان األملاني قد ش� � ��رع مجموعة قوانني تس� � ��هل
للمس� � ��تثمرين إقامة الدعوى على قادة الشركات احملتالني وجتبر الشركات
على تقدمي حسابات ختامية سليمة من األخطاء والعيوب .واألمر الواضح
هو أن كل عمليات اإلصالح هذه تس� � ��تهدف تلك الشركات ،فقط ،املتداولة
أس� � ��همها في البورصات .بهذا املعنى ،فإن هذه اإلصالحات جتاهلت كلي ًة
ذل� � ��ك القطاع االقتصادي ال� � ��ذي صار ،في الواقع ،ب� � ��ؤرة اخلطر األعظم:
النظ� � ��ام املالي وما يضم من بضائع مالية غامضة؛ وما فيه من عالم خاص
تصول وجتول فيه مصارف االس� � ��تثمار ،وما نش� � ��أ في أحشائه من شركات
ذات أغ� � ��راض خاصة ) ،(Specail Purpose Vehiclesوما تطور في رحابه
العريض من مشتقات ال تعد وال حتصى.
إن ب� � ��وش ومناصريه يلفون وي� � ��دورون حول العموميات؛ إنهم يس� � ��عون
جاهدي� � ��ن إلى جتنب الدخول إلى وول س� � ��تريت .فكم� � ��ا حدث عقب انهيار
 ،LTCMال أح� � ��د يهتم مبا إذا كان الواج� � ��ب يقتضي منهم وضع قيود أكثر
صرامة على صناديق املخاطر .ال أحد منهم يثير التس� � ��اؤالت والش� � ��كوك
ح� � ��ول املبدأ الذي قاد ش� � ��ركة إنرون إلى اإلفالس :أعن� � ��ي إقدام مزيد من
الش� � ��ركات (واملصارف أيضا) على تأسيس مئات ،ال بل آالف من الشركات
ذات األغ� � ��راض اخلاصة ،هذه الش� � ��ركات التي جرى تأسيس� � ��ها من أجل
حتميلها بالديون املترتبة على الش� � ��ركة األم .وس� � ��واء تعلق األمر بصناديق
املخاطر أو بالش� � ��ركات ذات األغراض اخلاص� � ��ة ،فاملبدأ هو واحد في كل
احلاالت :إذ يقوم بهلوانات املال بنقل جزء متزايد من النظام املالي العاملي
إلى أقاليم ال توجد فيها رقابة حكومية ،إلى واحات ضريبية نائية من قبيل
ج� � ��زر الكيمن ،هذه اجلزر التي ال توجــد فيهــا ال جلــ� � ��ان مكلفــة بالرقابــة
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وال مكاتب جتبي الضرائب .بدال من هذا ،هناك نحو ثمانية آالف صندوق
م� � ��ن صناديق املخاطر الت� � ��ي يبلغ عددها ،في العالم أجمع ،عش� � ��رة آالف؛
وم� � ��ن الناحية العملية ،ال وجود لصناديق املخاطر هذه في جزر الكيمن ،إن
وجودها ،هناك ،يقتصر على امتالكها صندوقا للبريد .ووفق ما قاله رئيس
هيئ� � ��ة الرقابة املالية ) (BaFinفي أملانيا يوخني س� � ��انيو )،(Jochen Sanio
فإن صناديق املخاطر «ثقوب س� � ��وداء في النظام املالي» :فهذه «الش� � ��ركات
ذات األغ� � ��راض اخلاصة ) (Specail Purpose Vehiclesأُنش� � ��ئت لتحقيق
ه� � ��دف واحد ،في املق� � ��ام األول ،لنقل األموال من النظام املالي الرس� � ��مي
إلى ش� � ��ركات تكاد تكون متاهات ال قدرة للمرء على الدخول إليها وال على
اخل� � ��روج منها .فما ال وجود له في احلس� � ��اب اخلتامي ،ال ميكن للمرء أن
يفرض عليه الرقابة  -وال ميكن ألحد أن يحيط علما مبدى خطورته.
كم� � ��ا ال تعير احلكومات وجلان أو هيئ� � ��ات الرقابة اهتماما ذا بال كبير
للمتاجرة املتنامية في املش� � ��تقات .فثمة نقص كبير في القواعد الضرورية
لتوجيه هذه الس� � ��وق ،التي يقع اجلزء األعظم منها خارج نطاق البورصات:
ففي الصفقات املسماة « »Over-the-Counterتتعامل املصارف فيما بينها
بنحو مباش� � ��ر(٭) ،فقد ارتفع حجم املتاجرة باملشتقات التقليدية ،أي حجم
املقامرة على معدالت الفائدة ومؤشرات البورصات ،بني العام  1986والعام
 ،2004بنحو ثمانني ضعفا  -ارتفع من  614مليار دوالر أمريكي إلى 46,6
تريلي� � ��ون دوالر أمريك� � ��ي .ومعنى هذا التطور هو أن تطور أس� � ��واق املال ما
عادت له عالقة بتطور االقتص� � ��اد احلقيقي ،أي االقتصاد اإلنتاجي :ففي
س� � ��ابق الزمن كانت أسواق املال تزود الصناعة مبا حتتاج إليه من قروض؛
أما في اليوم احلاضر ،فإنها تهيمن على االقتصاد العاملي وجتبر املش� � ��اريع
على تنفيذ التغيرات التي تفرضها عليها.
وحني يتفكر غاري ش� � ��ينازي ) ،(Garry Schinasiاالقتصادي في قسم
س� � ��وق رأس املال في صندوق النقد الدولي ،بهذه البيانات واألرقام ،ينتابه
الشعور بأن ثمة عطبا في النظام املالي العاملي .وكان شينازي قد ألف في
العام  2005كتابا نش� � ��ره صندوق النقد الدولي بعنوان« :حماية اس� � ��تقرار
(٭) أي مبنأى عن البورصات الرسمية[ .املترجم].
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س� � ��وق املال» .وكان ش� � ��ينازي قد قدم عرضا وافيا للتطور الذي حدث في
العقدين األخيرين من الزمن مستخلصا من هذا التطور نتيجة ذات معنيني:
فمن ناحية ،فإن النظام املالي الراهن يقدم «نفعا عظيما لألفراد وللمجتمع
ككل» .من ناحية أخرى ،يعاني النظام املالي الراهن من «هشاشة بينة ومن
حاالت عدم االستقرار» ،فهو يتعرض باستمرار «ألزمات تكمن أسبابها في
النظام نفس� � ��ه ويعاني من مغبة النتائج االقتصادية الس� � ��لبية» .ويستخلص
ش� � ��ينازي من هذا التقييم نتيجة مفاده� � ��ا أن النظام املالي العاملي «بحاجة
ماسة إلى إطار مؤسسي يؤمن له السالمة واالستقرار».
ويعني هذا أن النظام املالي العاملي بأمس احلاجة إلى إطار مؤسسي
كان ينبغي حلكومات الدول الصناعية أن ترسي أركانه  -لكنها لم تشرع،
أب� � ��دا ،في إجناز ه� � ��ذه املهمة التي هي من صل� � ��ب وظائفها .وعلى خلفية
هذه احلقائق ،ال مناص من أن يتعرض اقتصاد السوق احملررة من القيود
ألزمة أخرى في األيام املقبلة ،ألزمة تفرز تداعيات أكبر تأثيرا وتصدعات
أعظم خطرا.
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األزمة ف ��ي فصلها الثالث:
انفج ��ار فقاعة الس ��يولة
زهيدة الثمن
«إن األزم� � ��ة ميك� � ��ن أن ت� � ��ؤدي ،عل� � ��ى
مدى عق� � ��ود كثيرة من الزم� � ��ن ،إلى إحلاق
أوخم األض� � ��رار في اقتصادن� � ��ا وعالقاتنا
االجتماعية ،أي في منط حياتنا وفي الثقة
واآلمال التي يعقدها املواطنون على تكاتفنا
وعلى ما لدينا من مؤسسات مشتركة».

روبرت شيلر ،اقتصادي أمريكي .2008

«الطام� � ��ة الكب� � ��رى ه� � ��ي أن
املضارب الذي يخسر املليارات،
ال يلحق الضرر بنفسه فقـــــط،
بل باملصــارف واملش� � ��روعات،
ومبجمل االقتصاد الوطني في
بعض األحيان»
املؤلف

إن الفص� � ��ل الثالث م� � ��ن فصول األزمة
اليزال يزعزع العالم .وكان العالم قد نظر
إلى هذا الفصل ،في بادئ األمر على أدنى
تقدير ،عل� � ��ى أنه عمل إرهاب� � ��ي ليس إال:
أعني هجمات احلادي عش� � ��ر من سبتمبر
الع� � ��ام  .2001بيد أن إرهابي� � ��ي القاعدة
لم يدم� � ��روا بنايتي مركز التج� � ��ارة العاملي
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فق� � ��ط .لقد زعزعوا النموذج الغربي ،منوذج اقتصاد الس� � ��وق .ومهما كانت
احل� � ��ال ،فإن رد فع� � ��ل الدول الصناعية ركن إلى قوة تب� �ي��ن ،فيما بع ُد ،أنها
الوب� � ��ال بعينه .فمن أجل احملافظة على مس� � ��توى النش� � ��اطات االقتصادية،
خفض� � ��ت املص� � ��ارف املركزية معدالت أس� � ��عار الفائدة .وعل� � ��ى خلفية هذا
التطور ،حصلت املصارف على الس� � ��يولة النقدية بس� � ��عر مخفض وقامت،
بدورها ،في إقراض هذه الس� � ��يولة بأس� � ��عار زهيدة .وكان التوس� � ��ع الهائل
ف� � ��ي عمليات اإلقراض ق� � ��د خلق صناعة مالية عظيمة تفتقر إلى أبس� � ��ط
متطلبات الش� � ��فافية .وكان السعي الدءوب في التوس� � ��ع بعمليات التمويل،
قد دفع املصارف إلى نقل قروضها إلى شركات األغراض اخلاصة املقيمة
ف� � ��ي الواحات الضريبي� � ��ة وبيع هذه القروض ،املرة تل� � ��و املرة وبال انقطاع.
وهكذا ،ما عاد أح� � ��د يعرف ،في نهاية املطاف ،ماهية املخاطر التي حتف
بهذه القروض .كما انتفعت ماليني العائالت األمريكية من فيض الس� � ��يولة
النقدي� � ��ة :فمع أن هذه العائالت لم تدخر ش� � ��يئا ذا بال ،فإنها اس� � ��تطاعت
أن متتلك الدار اخلاصة بها .وبهذا النحو نش� � ��أت فقاعة عظيمة في سوق
العقارات .وبعد ست سنوات ،من اندالع هذه التطورات ،انفجرت الفقاعة:
فأصحاب العقارات الس� � ��كنية عجزوا عن خدمة م� � ��ا بذمتهم من قروض؛
وأدى هذا التطور ،من ناحيته ،إلى تعثر املصارف ،وإلى أن تصبح البضائع
املعقدة ،التي اس� � ��تحدثتها الصناعة املالية ،بال قيمة .وس� � ��رعان ما انتقلت
األزمة من أمريكا إلى أوروبا وإلى آس� � ��يا وأمري� � ��كا الالتينية أيضا .وكانت
احلكومات واملصارف املركزية قد حاولت ،بيأس بني ،احليلولة دون انهيار
النظام املالي.
الهجوم على أمريكا  -هجوم على الرأسمالية

ضربت الطائرة األولى البرج الش� � ��مالي من مركز التجارة العاملي في
متام الس� � ��اعة الثامنة وس� � ��ت وأربعني دقيقة صباحا .ففي هذه اللحظة
صدم� � ��ت طائرة البوينغ رق� � ��م  767التابعة للخط� � ��وط اجلوية األمريكية
) ،(American Airlinesوالت� � ��ي كان عل� � ��ى متنها  96راكبا ،الثلث العلوي
م� � ��ن البناية الرائعة .وصدمت الطائ� � ��رة الثانية ،طائرة البوينغ رقم 757
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والتابع� � ��ة لش� � ��ركة  ،United Airlinesالبرج اجلنوبي في متام الس� � ��اعة
التاس� � ��عة وثالث دقائق صباحا .وكان السماسرة ينتظرون أن تُ ْعلِن ،بعد
نصف س� � ��اعة ال غير ،دقات الناقوس افتتاح التعامل في وول س� � ��تريت،
كم� � ��ا هي العادة في صباح كل يوم .لكن التعامل في البورصة ظل معطال
في هذا اليوم .وهكذا ،جتمهر ألوف من السماس� � ��رة في صالة البورصة
ليش� � ��اهدوا على شاش� � ��ات أجهزة التلفاز اجلحيم ال� � ��ذي يصول ويجول
بالقرب منهم.
لقد أصاب اإلرهابيون الواليات املتحدة األمريكية في قلبها .لقد دمروا
رمز الرأس� � ��مالية :مركز التجارة العاملي .وانهار ،في متام الساعة التاسعة
وتس� � ��ع وخمسني دقيقة صباحا ،البرج اجلنوبي ،البالغ ارتفاعه  411مترا،
وهوى ،في متام الس� � ��اعة العاش� � ��رة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا ،البرج
الش� � ��مالي ،أيضا ،وسط س� � ��حابة من احلطام والغبار والرماد .وإلى جانب
ش� � ��ركات أخرى كثيرة ،كان  3500من موظفي مصرف االستثمار مورغان
س� � ��تانلي و 400من موظفي بنك أوف أميركا ) (Bank of Americaو350
م� � ��ن موظفي املص� � ��رف األملاني «الدويتش� � ��ه بنك» ،يعملون ف� � ��ي «البرجني
التوأمني» )» («Twin Towersوتساقط حطام البرجني املنهارين على بناية
املركز املالي العاملي ) ،(World Financial Centerالتي تؤوي مقار شركات
مختلفة من بينها مصارف االستثمار ميريل لينش وليمان براذرز (Lehman
) Brothersوش� � ��ركة بطاق� � ��ات االئتم� � ��ان أميركان أكس� � ��برس (American
) Expressوصحيفة وول س� � ��تريت جورنال ) (Wall Street Journalووكالة
أنباء املال داو جونز ).(Dow Jones
إن الهج� � ��وم عل� � ��ى أمريكا أره� � ��ب البورص� � ��ات ،أثار الف� � ��زع لدى هذه
املؤسس� � ��ات التي هي مبنزلة أهم جهاز لتس� � ��جيل اله� � ��زات الزلزالية التي
تعصف ف� � ��ي االقتصاد :ففي أوروب� � ��ا وأمريكا الالتينية انخفضت أس� � ��عار
األسهم إلى مس� � ��تويات ال قرار لها .ففي فرانكفورت تراجع مؤشر األسهم
األملانية الداكس بنس� � ��بة بلغت عش� � ��رة في املائة في غضون نصف س� � ��اعة
فق� � ��ط .وكان الفزع قد أحكم قبضته على كل رب� � ��وع املعمورة .وعلى خلفية
ه� � ��ذه التطورات ،أغلق� � ��ت بورصات أمريكا اجلن� � ��وب أبوابها وعلقت جميع
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التعامالت .كما أغلقت بورصة لندن أبوابها بعد تلقيها تهديدا يش� � ��ير إلى
ق� � ��رب تعرضها لهج� � ��وم بالقنابل .غير أن بضعة م� � ��ن العاملني في مختلف
وزارات املالي� � ��ة ف� � ��ي أوروبا لم يفقدوا أعصابهم .فبال كالم مس� � ��هب ،اتفق
هؤالء املوظفون م� � ��ع املصارف املختلفة على إنقاذ النظام املالي العاملي من
مغبة السقوط في الهاوية ،من خالل تنفيذ برنامج إنقاذ التزال أبعاده غير
معروفة حتى اليوم .واتخذ املس� � ��ؤولون قرارا يقضي أن تواصل البورصات
أعماله� � ��ا بأبعد قدر ممكن ،وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن التعامل في
البورصات ،في هذا اليوم بالذات ،عمل ُمستنكر ،مذموم .وقال وزير املالية
األملاني هانس آيش� � ��ل إلى املوظفني العاملــني فـــي وزارتـــه متسائـــال« :هـل
هذا القرار أمر ال بد منه فعال؟» .بيد أن اخلبراء أقنعوه بضرورة أن تقوم
فرانكف� � ��ورت ولندن وطوكيو مقام وول س� � ��تريت؛ وإال فس� � ��تذهب مع الريح
ماليني من صفقات لم تتم تس� � ��ويتها بع ُد .ونقلت املصارف ،وبال أي تردد،
املتاجرة بالبضائع املالية ،من نيويورك إلى أوروبا  -وبعد بضع ساعات إلى
آس� � ��يا أيضا« .فظالل الهجمات اإلرهابية س� � ��ببت» ،وفق ما قاله ،وقتذاك،
هنري بولس� � ��ون ،رئيس مصرف االس� � ��تثمار املالي غولدمان ساكس« ،رجة
قوية للعالم املتحضر» .وواصل بولس� � ��ون حديث� � ��ه فقال إن رد الفعل القوي
والسريع «حال دون تعرض املجتمع املالي برمته إلى مشاكل أكثر وخامة».
واختار املهاجمون من أعضاء تنظيم القاعدة أهدافهم بعد تفكير عميق.
وكان مريدو أس� � ��امة ب� � ��ن الدن قد حاولوا تفجير مرك� � ��ز التجارة العاملي قبل
ثماني� � ��ة أعوام .بيد أن البرجني اجتازا احملاولة بال ضرر ذي بال .واكتش� � ��ف
احملققون األمريكيون في العام  2004أن أعضاء القاعدة كانوا قد خططوا،
وقت ذاك ،لتصويب هجمات أخرى إلى قلب الرأس� � ��مالية :تصويب هجمات
إلى مقر ش� � ��ركة املال  Prudentialالواقع ف� � ��ي  ،Newarkاملدينة القريبة من
نيويورك ،وإلى بناية س� � ��يتي غ� � ��روب ) (Citigroupفي مانهاتن ،وإلى بورصة
نيويورك وإلى مقري صندوق النقد الدولي والبنك العاملي في واشنطن.
وكان اإلرهابي� � ��ون قد عقدوا العزم على تدمير ما لدى الواليات املتحدة
األمريكي� � ��ة من ثق� � ��ة بالنفس  -وثروة أيض� � ��ا .عقدوا العزم على تس� � ��ديد
ضربة جنالء تخلق ألكبر أمة اقتصادية ،في العالم أجمع ،كارثة سياس� � ��ية
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واقتصادي� � ��ة عظيمة اآلثار .فوف� � ��ق وجهة نظرهم ،ف� � ��إن الواليات املتحدة
األمريكية هي اإلمبريالية الغربية بعينها ،وقائدة الرأسمالية حقا وحقيقة.
ومع أن أمريكا وحلفاءها قد وقفوا متكاتفني في مواجهة هذا الهجوم ،فإن
املعتدين جنحوا فعال في زعزعة االقتص� � ��اد األمريكي ،واالقتصاد العاملي
أيضا .فهم تس� � ��ببوا ،فعال ،في حتول النظام الرأس� � ��مالي العاملي من حال
إلى حال.
فحقبة األس� � ��واق املفتوحة تالها ،منذ احلادي عشر من سبتمبر العام
 ،2001عصر عادت األمم فيه إلى التفكير بهوياتها الوطنية؛ عصر تصاعد
فيه االنكفاء عل� � ��ى الذات وصارت الدولة فيه متارس تأثيرا أكبر .فالدولة
أمس� � ��ت تتدخل أكث� � ��ر وتراق� � ��ب مواطنيها بعني فاحصة  -أمس� � ��ت تتدخل
بالنشاطات االقتصادية ثانية وبنحو أشد .بهذا املعنى ،فإن عصر احلرية،
ال� � ��ذي بزغ فجره مع انهيار ج� � ��دار برلني العام  ،1989حت� � ��ول ،بعد مرور
اثني عش� � ��ر عاما ،إلى عصر الرقابة احلكومي� � ��ة .وكانت مجلة بزنس ويك
) (Business Weekق� � ��د تنبأت بعد أس� � ��بوع من الهجوم بأن «علينا التفكير
باقتصاد جديد» ،وأن العالقة بني الدولة ،أي احلكومة ،واالقتصاد اخلاص
س� � ��يطرأ عليها حتول جذري  -س� � ��يطرأ عليها حتول هو ملصلحة احلكومة
في نهاية املطاف.
وكيفم� � ��ا اتفق ،فهذه التنبؤات كان� � ��ت قد بدت جلية في ذلك اليوم ذاته،
أعني في احلادي عش� � ��ر من س� � ��بتمبر .ففي هذا اليوم نش� � ��رت الهجمات
ظالله� � ��ا على كل ما يرمز إلى الرأس� � ��مالية األمريكي� � ��ة تقريبا :فقد علقت
اس� � ��توديوهات األفالم في هوليوود أعمالها بالكامل ،وأوصدت أبوابها في
لوس أجنلس وفلوريدا حديقة املالهي التابعة لشركة ديزني؛ وأغلقت أبوابها
الفروع التجارية التابعة لشركة  ،Mall of Americaكبرى مراكز التبضع في
البالد .غير أن آثار الهجوم بدت أكثر وضوحا في الشهور التالية :فشركات
النقل اجلوي زادت بنحو صارم من التدابير األمنية .وضاقت كثيرا مساحة
احلرية التي كان املس� � ��افرون يتمتعون بها في السابق .وعم البورصات فزع
عظيم من اندالع كس� � ��اد اقتصادي .وحني باش� � ��رت وول س� � ��تريت أعمالها،
بعد إج� � ��ازة دامت أربعة أيام ،خاطب نائب الرئيس األمريكي ديك ش� � ��يني
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املتعاملني قائال« :لن نسمح لهذه الهجمات بأن تنجح في تخريب النشاطات
االقتصادية» .ولكن ،وخالفا لهذا النداء املتفائل ،شهدت البورصة في أول
يوم تباش� � ��ر فيه نش� � ��اطها متعاملني يبيعون ما بحوزتهم من أصول بأبخس
األثم� � ��ان .وخالل بضعة أس� � ��ابيع تبددت الثروات املس� � ��تثمرة في األس� � ��هم
مب� � ��ا قيمته  2تريليون دوالر أمريكي .عل� � ��ى صعيد آخر ،راحت اآلالف من
الشركات حتذر ،في العالم أجمع ،من أن أرباحها ستتراجع بنحو ملحوظ.
من ناحية أخرى ،أعلن العديد من ش� � ��ركات النقل اإلفالس .باإلضافة إلى
هذا وذاك ،ارتفع سعر برميل النفط بنحو متسارع.
ورك� � ��ن الغ� � ��رب في رده على الصدم� � ��ة إلى قوة تبني أنه� � ��ا الوبال بعينه.
فاألمريكي� � ��ون أنفق� � ��وا كثيرا .من امل� � ��ال من أجل احليلول� � ��ة دون تدهور
النش� � ��اطات االقتصادي� � ��ة  -أنفقوا أم� � ��واال ما كان� � ��وا ميتلكونها أصال.
فالكونغرس أجاز للحكومة األمريكية ،بس� � ��رعة البرق ،خفض الضرائب
بنح� � ��و عظيم .أجاز الكونغرس ه� � ��ذا التخفيض ،وإن كان الرئيس جورج
بوش [االبن] قد سبق له أن خفض الضرائب قبل بضعة أشهر مبقدار ما
كانت له سابقة في كل التخفيضات التي نفذها الرؤساء السابقون عليه:
فهو خفض العبء الضريب� � ��ي املفروض على كاهل املواطنني األمريكيني
مبق� � ��دار يبلغ  1.35تريليون دوالر أمريكي حت� � ��ى العام  .2010وهكذا،
أي عل� � ��ى خلفية الهج� � ��وم الذي تعرض� � ��ت له البالد ،راح� � ��ت احلكومة،
اآلن ،تخفض ع� � ��ن كاهل املواطنني العبء الضريبي ثانية .وكان الرئيس
ومستش� � ��اروه قد طبق� � ��وا األيديولوجية اخلطيرة ذاته� � ��ا التي اهتدى بها
دونالد ريغان في سابق الزمن :أعني األيديولوجية الزاعمة أن احلكومة
تدعم اقتصاد البالد بنحو فعال حني تعمل على زيادة ثروة الفئات الغنية.
وأعطى بوش ،بهذا الصنيع ،الطبقة الوس� � ��طى الشعور بأن الرأسمالية
تدر النفع على تلك الفئات ،في املقام األول ،التي هي غنية أصال  -أي
أنه كان قد تسبب في خلق تذمر انتشر في أوروبا أيضا.
وبسياس� � ��ته الزائفة هذه ،تس� � ��بب بوش في وصول الدين احلكومي [أي
الدين العام كما يس� � ��مى أيضا .املترجم] .إلى مستويات ما كانت تخطر
على البال قط :ففي س� � ��نوات حكمه الثماني ارتفعت مديونية احلكومة
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األمريكية م� � ��ن نحو  3تريليونات إلى ما يزيد عل� � ��ى  6.2تريليون دوالر
أمريك� � ��ي .ومعنى هذا ،أن الرئيس الثال� � ��ث واألربعني كان قد راكم ديونا
جديدة بلغت قيمتها قيمة مجمل الدين العام الذي تراكم في عهد الواحد
واألربعني رئيس� � ��ا الذين حكموا البالد ،بدءا من جورج واشنطن وانتهاء
بجورج بوش األب .وجتدر اإلش� � ��ارة هنا إلى أن هذه السياس� � ��ة املتمادية
ل� � ��م تواجه اعتراضا ذا بال .وحتى الدميوقراطيون أنفس� � ��هم ،لم يعربوا
عن اعتراض ملموس على هذه السياس� � ��ة .فبوش يب� � ��رر التزايد الهائل
ف� � ��ي الدين العام بالكف� � ��اح ضد اإلرهاب ،وباحلرب� �ي��ن اللتني تخوضهما
أمريكا بقيادته :احلرب على أفغانس� � ��تان أوال وعل� � ��ى العراق فيما بع ُد.
فعل� � ��ى خلفية هاتني احلرب� �ي��ن ،زادت وزارة الدفاع إنفاقها بنحو عظيم.
فنحو نصف الديون اجلديدة ،التي اس� � ��تدانها بوش حتى صيف ،2008
يكمن سببها ،في احملصلة النهائية ،في االرتفاع الذي طرأ على امليزانية
العسكرية األمريكية.
وهكذا ،وبس� � ��رعة البرق ،اختفى الفائض الذي حققه الرئيس السابق عليه
في الس� � ��نوات األخيرة من سنوات حكمه ،أعني الرئيس بيل كلينتون .ففي
ذروة انتعاش االقتصاد اجلديد في العام  2000سجلت احلكومة األمريكية
في ميزانيتها فائضا بلغ  236مليار دوالر أمريكي؛ وكان اخلبراء ،املختصون
ف� � ��ي الكونغرس بتقدير اإليرادات الضريبية ،قد تنبأوا بتحقيق فائض يبلغ
 5.6تريليون دوالر في الس� � ��نوات العشر املقبلة .وفي السنة األولى من حكم
الرئيس ب� � ��وش [االبن] ،أعني العام  ،2001كانت امليزانية احلكومية التزال
تس� � ��جل فائضا؛ فقد بلغ الفائ� � ��ض املتحقق في هذا العام  128مليار دوالر
أمريكي .بيد أن امليزانية احلكومية س� � ��رعان ما حققت ،في العام ،2004
عجزا بلغ  412مليار دوالر أمريكي .ولعل من نافلة القول اإلشارة هنا ،إلى
أن ه� � ��ذا العجز في امليزانية احلكومي� � ��ة األمريكية يتنافى كلي ًة مع القواعد
املعم� � ��ول بها في االحتاد النقدي األوروبي :فعجز امليزانية احلكومية يعادل
 3.6ف� � ��ي املائة من قيمة إجمالي الناجت القومي األمريكي ،أي إنه زاد بكثير
على الثالثة في املائة التي تجُ يزها معاهدة ماستريخ للدول املنضوية حتت
راية االحتاد النقدي األوروبي.
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وليس ثمة ش� � ��ك في أن بقية العالم ما كان سيأبه كثيرا بهذا العجز،
لو كانت الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية قادرة عل� � ��ى متويله من مصادرها
الوطني� � ��ة .لكن األمر الب� �ي��ن هو أن الواليات املتحدة ليس� � ��ت قادرة على
النهوض بهذه املهمة .فاألمريكيون ،ينفقون ،في حياتهم اخلاصة ،أيضا،
مبالغ تفوق الدخول التي يحصلون عليها .بهذا املعنى ،فإنهم ال يدخرون
املال الذي ميكن للحكوم� � ��ة األمريكية اقتراضه منهم لتمويل العجز في
ميزانيته� � ��ا .فبينما كانت حصة االدخار في التس� � ��عينيات التزال تبلغ 4
في املائة من الدخل القومي ،حتولت هذه احلصة ،من ثم ،إلى السالب،
ووصل� � ��ت إلى أدنى مس � � �تــــــوى لهــا منذ حقبة الكس� � ��اد الكبير .من هنا،
فلك� � ��ي ميول األمريكيون ديون الدولة ،ال مندوحة لهم عن االقتراض من
العالم اخلارجي.
وواظب� � ��ت بقية العال� � ��م على إقراض الواليات املتح� � ��دة األمريكية مئات
ملي� � ��ارات الدوالرات في كل عام .ففي كل بق� � ��اع املعمورة ،دأب العديد من
املصارف املركزية األجنبية وصناديق االستثمار واملصارف وشركات التأمني
على ش� � ��راء س� � ��ندات الدين املصدرة من قبل احلكومة في واشنطن .وألن
املستثمرين األجانب دأبوا على شراء أسهم الشركات األمريكية ،لذا فإنهم
كان� � ��وا يغذون االعتقاد بدميومة االزدهار االقتص� � ��ادي .بهذا املعنى ،فإنهم
كانوا ،من ناحية ،ميولون العج� � ��ز العظيم في ميزانية احلكومية األمريكية
وفي ميزان احلساب اجلاري األمريكي ،ومن ناحية أخرى ،مينحون الدوالر
 مادام اجلميع واثقني مبتانة االقتصاد األمريكي  -القوة لكي يحافظ علىقيمته في أس� � ��واق الصرف األجنبي .فاملصرف املركزي الصيني ،مبفرده،
يحتف� � ��ظ في خزائنه برصيد يبل� � ��غ  1.8تريليون دوالر أمريكي ،أي إن لديه
احتياطيا أجنبيا لم يسبق له مثيل في العالم أبدا .وحتتفظ روسيا والدول
العربية ،أيضا ،بس� � ��ندات دين صادرة من احلكوم� � ��ة األمريكية بقيمة تبلغ
العدي� � ��د من مليارات الدوالرات األمريكية .وتأسيس� � ��ا على هذه املديونية،
ميكن القول ،بال أدنى شك ،إن الرفاهية التي يتنعم بها األمريكيون ،مرهونة
باستعداد دول االقتصاديات الناشئة لتمويل العجز احلكومي وعجز فائض
احلساب اجلاري األمريكيني.
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ومن أجل احملافظة على مستوى النشاط االقتصادي عقب الهجمات
الت� � ��ي تعرضت لها الواليات املتحدة األمريكية ،أخذت املصارف املركزية
ف� � ��ي أمريكا وأوروب� � ��ا تزيد من طبع النقود ومن خفض أس� � ��عار الفائدة؛
فمعدل الفائدة جرى تخفيضه إلى واحد في املائة في الواليات املتحدة
األمريكية .وفي ضوء هذا التطور ،أمست املصارف حتصل على السيولة
النقدي� � ��ة بتكلفة مواتية جدا ،وصارت قادرة على منح القروض بأس� � ��عار
فائ� � ��دة زهي� � ��دة .وكان املص� � ��رف املركزي األوروبي ق� � ��د خفض معدالت
الفائ� � ��دة أيضا .بيد أن هذا اخلفض لم يك� � ��ن باملقادير التي نفذها بنك
االحتياط� � ��ي الفدرال� � ��ي ،أي املصرف املركزي األمريك� � ��ي ،خفض معدل
الفائ� � ��دة القيادي ،بعد الهجمات املذكورة س� � ��ابقا ،م� � ��ن  4.25في املائة
إل� � ��ى  3.25في املائة  -وحتى الع� � ��ام  2003إلى واحد في املائة .وكانت
الق� � ��روض زهي� � ��دة التكلفة قد صانت االقتصاد ف� � ��ي أمريكا وأوروبا من
االنهيار .بيد أن الس� � ��يولة زهيدة التكلفة تس� � ��ببت ،هي واجلشع العظيم
الذي س� � ��يطر على املستثمرين ،في خلق فقاعة انفجرت بعد مضي ستة
أعوام على الهجوم الذي تعرضت له الواليات املتحدة األمريكية :فقاعة
أسواق التمويل والعقارات.
سيولة نقدية زهيدة الثمن  -أخطاء آلن غرينسبان

آلن غرينس� � ��بان بطل غريب األطوار .إنه ميد رأسه إلى األمام كما لو
كان سلحفاة؛ ودرج غرينسبان على إخفاء عينيه خلف نظارة سميكة وعلى
نزعة غريبة رافقته منذ أيام صباه :خفض نظره في أغلب األحيان .وكان
في صباه ق� � ��د اعتاد أن يتجول ،برفقة ابن عم ل� � ��ه ،في األماكن القريبة
م� � ��ن ش� � ��واطئ نيويورك علهم يعث� � ��رون على بضعة نق� � ��ود معدنية .ويظل
غرينس� � ��بان إنس� � ��انا غريب األطوار في تصرفاته األخ� � ��رى أيضا .فمنذ
إصابته بعرق النسا في العام  ،1971واظب غرينسبان على قضاء ساعة
كاملة في حوض االس� � ��تحمام املنزلي صبيحة كل يوم .وفي مياه احلوض
الدافئة يقرأ غرينس� � ��بان ويدون املالحظ� � ��ات التي تدور في خلده وميعن
الفكر فيما إذا كان ينبغي للمصرف املركزي أن يجري تغييرا معينا على
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معدالت الفائدة .وحني ينتهي غرينس� � ��بان من االس� � ��تحمام ويغادر منزله
في واشنطن ،يعير الناش� � ��طون في البورصة اهتماما كبيرا إلى ضخامة
احلقيب� � ��ة التي يحملها بيده .فاحلقيبة الضخمة تش� � ��ير ،وفق اعتقادهم،
إلى أن االقتصاد في وضع ال حتمد عقباه وأن بنك االحتياطي الفدرالي
على وش� � ��ك خفض معدالت الفائدة .فاحلقيبة الضخمة دليل أكيد على
أن� � ��ه كان ق� � ��د تعني عليه أن يطال� � ��ع وثائق كثيرة ،وفق م� � ��ا يتصوره بعض
اخلبراء في شؤون البورصة .أما إذا كانت احلقيبة متواضعة الضخامة،
فإن هذا مؤش� � ��ر على أن االقتصاد ف� � ��ي وضع جيد ،وأن بنك االحتياطي
الفدرالي لن يتخذ قرارا برفع معدالت الفائدة .ووفق ما رواه غرينسبان
ف� � ��ي وقت الحق ،ف� � ��إن كل هذه التص� � ��ورات ثرثرة ال طائ� � ��ل منها :األمر
احلاس� � ��م في ضخامة حقيبته هو م� � ��ا إذا كان قد أخذ معه «رغيف خبز
محشوا بالفطائر» أم ال.
ومهما كانت احلال ،فقد هامت أسواق املال حبا بهذا الرجل الصلب
املراس .فهي تنصت إلى كل كلمة تفيض عن شفتيه .إنها تتابع ،مسترقة
السمع ،إلى ما تسمية «خطاب غرين» ( )Green-Speakأي اخلطاب
غي� � ��ر الواضح النطق ،واململوء بعبارات مزوقة مثيرة للحيرة .وبخطاباته
هذه كان غرينس� � ��بان يُسكر املتعاملني في البورصات .وكان قد خاطبهم،
في مرة من املرات ،قائال« :إذا بدا لكم تصريحي واضح املعنى ويس� � ��ير
الفه� � ��م بنحو غير مألوف وبني املقصود ،ف� � ��إن هذا دليل أكيد على أنكم
قد أس� � ��أمت فهم قصدي» .وحني س� � ��أله أحد األف� � ��راد على هامش أحد
االحتفاالت عن صحته ،رد غرينس� � ��بان قائال« :لألسف ال أستطيع الرد
على س� � ��ؤالك هذا» .فحتى اإلشاعات عن تعرضه ملرض معني ميكن أن
تثير االرتباك لدى املتعاملني في البورصات.
ودأب غرينس� � ��بان عل� � ��ى توجي� � ��ه إدارة املصرف املرك� � ��زي األمريكي
وس� � ��عر صرف الدوالر األمريكي ،سعر صرف العملة القيادية في العالم
أجمع ،على مدى س� � ��بعة عش� � ��ر عاما .وحينما اختاره رونالد ريغان في
العام  1987رئيس� � ��ا للمصرف املركزي األمريكي ،كان غرينس� � ��بان في
احلادية والس� � ��تني من العمر .واستقال غرينسبان من منصبه هذا العام
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 ،2006أي بعدما بلغ من العمر  79عاما .ترعرع غرينسبان في حي من
أحياء واش� � ��نطن اسمه  ،Heightsيقع إلى الشمال من مانهاتن على وجه
التحديد .وكانت أس� � ��رة أبيه قد جاءت إل� � ��ى الواليات املتحدة األمريكية
من رومانيا ،أما أسرة األم ،فإنهــــا جـــــاءت من هنغاريا .وفي صباه ،كان
غرينس� � ��بان يتطلع إلى أن يكون موس� � ��يقيا .وتعلم ،وقتذاك ،العزف على
الكالرين� � ��ت وعمل ،من ثم  -ولقاء مبلغ من املال  -عازفا للساكس� � ��فون
ف� � ��ي أوركس� � ��ترا هنري جي� � ��روم ) (Henry Jeromeغير أنه س� � ��رعان ما
تخلى عن عمله هذا .ففي الثامنة عش� � ��رة مـــن العمــــر ،بـــــدأ غرينسبان
يدرس علوم االقتصاد وأسس ،من ثم ،شركة استشاريــة عملت في «وول
ستريت» .وكان الرئيس نيكسون قد اختاره للعمل في احمليط السياسي.
إذ غدا غرينسبان كبير مستشاريه االقتصاديني .ومنذ ذلك احلني ،ظل
غرينس� � ��بان يتقلد مناصب مختلفة كان الرؤساء الالحقون بنيكسون قد
اختاروه للنهوض مبسؤولياتها.
إن املعجبني بغرينس� � ��بان يزعمون أنه إنس� � ��ان عبقري ،ساحر ،خارق
القدرات ،ويعتقدون أنه قد ساهم مساهمة عظيمة في حتقيق االزدهار
الذي عاش� � ��ته أمريكا في التس� � ��عينيات ،هذا االزده� � ��ار الذي كان أطول
ازده� � ��ار في التاريخ األمريكي .فهو ،في املقام األول ،صاحب الفضل في
خفض معدالت الفائدة في الوقت املناسب ،وهو الذي قاد أسواق املال إلى
ش� � ��اطئ األمان عقب االنهيار الكبير الذي عصف بالبورصات في أكتوبر
 1987بفعل تداعيات األزمات في املكس� � ��يك مرة وفي آس� � ��يا مرة أخرى.
ويضيف هؤالء املعجبون أن غرينس� � ��بان قد خفف كثيرا من وطأة انهيار
شركات اإلنترنت ،وذلك حينما عكف على متكني االقتصاد من احلصول
على الس� � ��يولة النقدية بثمن زهيد .وخفض غرينس� � ��بان معدالت الفائدة
بعد احلادي عش� � ��ر من س� � ��بتمبر أيضا .وتأسيس� � ��ا على هذه اخلطوات،
يرى االقتص� � ��ادي األمريكي جون تايلور ) (John Taylorأن غرينس� � ��بان
أفضل رؤس� � ��اء املصارف املركزي� � ��ة على مر العصور .كم� � ��ا يقول مارتني
بايل� � ��ي ) ،(Martin Bailyاالقتصادي الذي كان ،في زمن س� � ��ابق ،واحدا
من املستش� � ��ارين االقتصاديني في إدارة الرئيس كلينتون إن« :غرينسبان
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كاد يكون معصوما عن اخلطأ في كل ما اتخذ من تدابير» .وتزعم مجلة
 The New Republicأن إحدى ش� � ��ركات االس� � ��تثمار قد أقامت هيكال،
فيه صورة فوتوغرافية لغرينس� � ��بان ،يقف السماسرة أمامها إما شاكرين
لغرينس� � ��بان صنيع� � ��ه أو طالبني العون منه .وم� � ��ع أن هذا اخلبر عار عن
الصحة جملة وتفصيال ،لكن الناش� � ��طني في وول س� � ��تريت ال يستغربون
منه كثيرا .فبالنسبة إلى هؤالء ،فإن غرينسبان ليس واحدا من الرؤساء
الكثيري� � ��ن للمصارف املركزية ،إنه فلتة من فلتات الزمان وفق وجهة نظر
الكثيرين منهم.
غير أن قيام غرينسبان ،بتزويد االقتصاد بالسيولة النقدية زهيدة
التكلفة ،لم يتس� � ��بب في انتعاش النشاطات فقط ،بل تسبب ،أيضا ،في
خلق فقاعة عظيمة في أس� � ��واق العقارات وأسواق التمويل األمريكية.
فبخطوات متسارعة ،خفض غرينسبان ،عقب انهيار االقتصاد اجلديد،
معدل الفائدة القيادي .فهو خفض معدل الفائدة القيادي س� � ��بع مرات
في األش� � ��هر الثماني� � ��ة األولى من العام 2001؛ وعقب س� � ��قوط برجي
مركز التجارة العاملي ،خفض بنك االحتياطي الفدرالي معدل الفائدة،
الذي تدفعه املصارف عل� � ��ى القروض التي حتصل عليها من املصارف
األخ� � ��رى ،أربع مرات أخرى حتى العام  .2001وهكذا ،انخفض معدل
الفائ� � ��دة القيادي في الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية م� � ��ن  6.0في املائة
إل� � ��ى  1.75في املائة خالل ع� � ��ام واحد .وبعد ع� � ��ام ونصف العام من
ذل� � ��ك التاريخ ،واصل بنك االحتياطي الفدرالي تخفيضه ملعدل الفائدة
وانته� � ��ى به إلى واحد ف� � ��ي املائة؛ وظل يعمل به� � ��ذا املعدل حتى صيف
الع� � ��ام  .2004وغني عن البي� � ��ان ،أن الواليات املتح� � ��دة األمريكية لم
تش� � ��هد ،منذ نهاية احل� � ��رب العاملية الثانية ،هذه احلقب� � ��ة الطويلة من
حقب أس� � ��عار الفائدة املتدنية.
وكانت أسعار الفائدة املواتية قد أجازت للمصارف التوسع في عمليات
االئتم� � ��ان بنحو مفرط .فاملصارف ما عادت تعل� � ��م ما هي فاعلة مبا لديها
من دوالرات أمريكية ،وهك� � ��ذا ،راحت تغرق االقتصاد مبا تراكم لديها من
دوالرات .فسواء تعلق األمر باملشروعات أو باملستثمرين املاليني أو بأصحاب
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العقارات السكنية واملس� � ��تهلكني  -لقد كان اجلميع في نهم للحصول على
القروض الزهيدة التكلفة .وفي هذا كله ،ظل غرينس� � ��بان عازفا عن وضع
حد لتدفق السيولة .وبنهجه هذا ،شجع غرينسبان اندالع تلك «النشوة غير
العقالنية» ،التي كان قد أدانها هو نفسه في سابق الزمن ،أعني في سياق
خطاب ألقاه في معهد إدارة املشروعات األمريكي American Enterprise
 Instituteفي اخلامس من ديس� � ��مبر من العام  .1996وكان روبرت ش� � ��يلر
) ،(Robert Shillerاألس� � ��تاذ في جامعة يي� � ��ل ،قـــد حـــذر فـي العام 2000
من مغبة هذه النش� � ��وة ،فقــال مؤكــدا :إنهــا ستخلـــق للعالــم مشاكــل غايـــة
في اخلطورة.
وارتكب غرينسبان ثالثة أخطاء عظيمة .اخلطأ األول :أنه شجع ،مبا
حقق من معدالت فائدة متدنية ،الشطط الذي ساد في سوق العقارات وفي
سوق االئتمان وفي البورصات التي يجري فيها تداول أسهم الشركات .فهو
أغرى املصارف بأن متنح القروض بأكثر مما هو ضروري« .فغرينس� � ��بان
خلق ،بسياس� � ��ته القائمة على التوسع في الس� � ��يولة زهيدة التكلفة ،فقاعة
عظيمة في النش� � ��اطات التي ميارسها املضاربون .من ناحية أخرى ،تركت
خطابات� � ��ه وتصريحاته ،لدى املواطنني ،االعتقاد أن األفق املنظور ال يوحي
بوجود خطر أبدا» ،وفق تقييم وليم فليكنستاين )،(William Fleckenstein
هذا الرجل الذي كان رئيس� � ��ا ألحد صناديق املخاطر والذي حاس� � ��ب ،في
كت� � ��اب له ،بنك االحتياطي الفدرالي حس� � ��ابا عس� � ��يرا متهما إياه بأنه ظل
يتجاه� � ��ل احلقائق زمنا طويال .وكما فعل� � ��ت صحيفة ،New York Times
يطلق فليكنستايــــن ،أيضــــا ،علــــى غرينسبــــان لقب «سيد الفقاعات» (Mr.
) Bubbleويجري الهجوم على غرينسبان في شبكة اإلنترنت أيضا؛ فمن
بني الصفحات املخصصة للحديث عن الرئيس السابق للمصرف املركزي،
ثم� � ��ة صفحة يتح� � ��دث عنوانهــــا عـــن« :الفوضى التي خلقها غرينس� � ��بان»
).(The Mess that Greenspan Made
أم� � ��ا اخلطأ الثاني الذي ارتكبه غرينس� � ��بان :فهو يكمن في اعتقاده أن
أسواق املال قادرة على تدبير أمرها بنجاح ،وأنها ،بالتالي ،ليست بحاجة إلى
ضوابط صارمة .ال بل ذهب إلى ما هو أبعد من هذا ،فقد اعتقد أن فرض
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الضوابط على األسواق ينطوي على أضرار فادحة .فوفق وجهة نظره ،فإن
فرض الضوابط على أس� � ��واق املال يحد من النشاطات االقتصادية ويعيق
منوها .األمر األفضل ،وفق وجهة نظر غرينس� � ��بان ،هو أن يترك املرء وول
س� � ��تريت تراقب نفسها بنفسها .ويش� � ��ير منتقدوه إلى أن وجهة نظره هذه
غاية في السذاجة .فوفق ما قاله االقتصادي األمريكي باول كروغمان فإن
غرينس� � ��بان «جتاهل كل التحذيرات التي أبانت عن املصير الذي يؤول إليه
النظام املالي احملرر من الضوابط» .ومهما كانت احلال ،فاألمر البني هو أن
الضوابط الهينة قد سهلت على املضاربني مواصلة صفقاتهم بحرية تامة.
كما أصر غرينسبان على عدم فرض الضوابط على سوق املشتقات أيضا،
هذه السوق التي لم يكن لها أي وجود قبل ثالثني عاما والتي ازدهرت اآلن
فبلغ حجم صفقاتها  592تريليون دوالر أمريكي (٭) .ووقف غرينسبان في
وج� � ��ه أولئك النواب في واش� � ��نطن ،الذين أرادوا فرض الضوابط على هذه
الس� � ��وق ،وجنح في مسعاه هذا ،وذلك ألن األكثرية وقفت إلى جانبه وأيدته
تأييدا تاما .وجسد هذا املوقف خطأ فادحا ،كما تبني فيما بعد :فالتعامل
بالس� � ��ندات املضمونة بالق� � ��روض كان في مقدمة األس� � ��باب التي أدت إلى
األزمة الراهنة .من هنا ال عجب أن يؤكد ستيفن روش )،(Stephen Roch
كبير االقتصاديني لدى مصرف االس� � ��تثمار األمريكي مورغان ستانلي ،أن
«غرينس� � ��بان ق� � ��د ترك بصماته ف� � ��ي كل مكان ،في أوخم أزم� � ��ة مالية منذ
الكساد الكبير».
واخلطأ الثالث ،الذي ارتكبه غرينس� � ��بان :أنه قد دعم ،بعد بضعة أش� � ��هر
م� � ��ن انتخاب جورج بوش [االبن] ،مس� � ��اعي اجلمهوريني الرامية إلى خفض
الضرائ� � ��ب .فالرئيس اجلديد خفض العبء الضريب� � ��ي عن كاهل األغنياء
بنحو لم يس� � ��بق له مثيل في التاريخ األمريكي .وانطوى تبرير غرينس� � ��بان
عل� � ��ى أمر غريب فعال :فقد قال إن من س� � ��يئات األمور أن حتقق احلكومة
باستمرار فوائض كبيرة على غرار الفوائض التي حتققت في آخر عام من
أعوام إدارة بيل كلينتون .فلو جنحت احلكومة جناحا تاما في تالفي حدوث
عجز في ميزانيتها (وهو أمر كان املراقبون متأكدين من إمكانية الوفاء به)،
(٭) يقف املرء على عظمة هذه السوق حني يأخذ باالعتبار أن حجم الناجت اإلجمالي للعالم كان
قد بلغ عام  2007نحو  60تريليون دوالر[ .املترجم].
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فإن املصرف املركزي لن يكون في املدى الطويل قادرا على تنفيذ سياس� � ��ة
نقدية فعالة ،وفق منطق غرينسبان .فاحلكومة ،التي ال تقترض ،ال تصدر
س� � ��ندات دين .فسندات الدين هذه تش� � ��كل ضمانات تقدمها املصارف إلى
بنك االحتياط� � ��ي الفدرالي حينما تريد االقتراض منه .بيد أن س� � ��بيرلينغ
) ،(Gene Sperlingالرجل الذي عمل كبيرا للمستشارين االقتصاديني في
إدارة بيل كلينتون ،يرى أن هذا التبرير ينطوي على مغالطة مكش� � ��وفة ،فهو
يش� � ��بهه «مبنطق رجل صار يؤكد أنه على وش� � ��ك أن يكون جلدا وعظما ،ال
لش� � ��يء إال ألنه طبق نظاما غذائيا معين� � ��ا فنجح في خفض وزنه من 180
إلى  175كيلوغراما» .بيد أن بوش يأخذ بوجهة نظر غرينس� � ��بان .فخالل
عامني ال غير ،يحول بوش الفائض في امليزانية احلكومية إلى عجز عظيم
احلجم  -إلى عجز كان مبنزلة نقطة البداية لعصر تراكم فيه الدين العام
بنحو متسارع ومتواصل.
من هنا ،ال عجب من أن يرفض غرينس� � ��بان ه� � ��ذا النقد .إذ ينفي نفيا
بات� � ��ا أنه ارتكب خطأ .فهو بذل ،وفق تأكيداته ،كل ما في وس� � ��عه للحيلولة
دون نشأة هذه الفقاعة أو تلك .ويستشهد غرينسبان في هذا السياق برفع
املصرف املركزي في العام  2004معدالت الفائدة ،فهذا اإلجراء كان يهدف
إلى احليلولة دون مواصلة اإلفراط في املضاربة .ويأسف غرينسبان من أن
املصرف املركزي لم يحقق النجاح املنش� � ��ود .وهذا أمر ليس بالعجيب وفق
وجه� � ��ة نظره« :فحتى املصرف املركزي العظي� � ��م ال ميتلك القوة الضرورية
للتحك� � ��م ف� � ��ي القوى العاملية .ال أح� � ��د لديه القدرة عل� � ��ى الوقوف في وجه
هذه القوى ،ال نح� � ��ن وال املصرف املركزي األوروبي .لقد كنا مغلوبني على
أمرنا ،وذلك ألن األس� � ��واق ما عادت تأبه كثيرا بقرارات املصرف املركزي.
إن الس� � ��لطات املكلفة ،في القرن العشرين ،مبراقبة أسواق املال العاملية أو
توجيه هذه األس� � ��واق ،ما عادت قادرة على النهوض بالوظائف املكلفة بها،
وذلك ألن هذه األس� � ��واق قد بلغت من القــــوة واالتساع والسرعة مستويات
ال تنفع معها كل اإلجراءات والتدابير التي ميكننا اتخاذها» .وليس ثمة شك
في أن عبارات غرينسبان هذه إعالن يشهد على إفالس هذا الرجل الذي
كان يُعتبر أقوى رؤساء املصارف املركزية في العالم قاطبة.

211
11/13/11 9:18 AM

7 (197-264).indd 211

انهيار الرأسمالية

وإذا كان األم� � ��ر على هذا النحو بالنس� � ��بة إلى غرينس� � ��بان ،فليس ثمة
ش� � ��ك في أن أس� � ��واق املال قد بلغت من القوة واالتساع والسرعة مستويات
ال ق� � ��درة للماليني من املواطنني األمريكيني ،على اإلحاطة بها ،أعني أولئك
املواطنني الذين حفزتهم سياسة غرينسبان ،القائمة على السيولة النقدية
زهي� � ��دة التكلفة ،إلى احللم بالس� � ��كنى في دار تع� � ��ود ملكيتها إليهم :فهؤالء
املواطن� � ��ون ما كان� � ��وا قادرين على إدراك حقيقة ما ه� � ��م يفعلون  -وماهية
أولئك األفراد الذين سيحققون أقصى األرباح من القروض التي سيحصلون
عليها منهم.
ُ
احلل ُْم األمريكي ُيباع باملزاد العلني

يعثر املرء على خريطة االنهيار في ش� � ��بكة اإلنترنت حتت عنوان مفاده
 .www.foreclosureradr.comف َم� � ��ن ي� � ��ر ْد معرفة الوض� � ��ع الذي آلت إليه
س� � ��توكتون ) ،(Stocktonهذه املدينة الصغي� � ��رة الواقعة في قلب كاليفورنيا،
َمن يرد التعرف على مدى ما يعانيه الس� � ��كان ،البالغ عددهم  289ألفا ،من
أزم� � ��ة العقارات ،يكف� � ��ه الرجوع إلى خريطة اإلفالس هذه .فاملس� � ��تثمر في
العقارات س� � ��تني أوتول ) (Stean O'Tooleينشر ،هناك ،كشفا يشتمل على
كل املن� � ��ازل املعروضة في كاليفورنيا للبيع ،إكراها ،أو التي تعود ملكيتها إلى
املصارف .ففي هذه املدينة ،التي تقع على مسافة  140كيلومترا إلى الشرق
من سان فرانسيسكو ،وصل عدد املفلسني من أصحاب املنازل حدا ال مثيل
ل� � ��ه في أي مدينة أمريكية أخرى .ففي الفترة الواقعة بني مارس ويونيو من
 ،2008فقط ،تخلت  9000أس� � ��رة عن منازلها؛ أي صار يُباع باملزاد العلني،
وبنحو إجباري ،منز ٌل من بني كل  25منزال في األشهر الثالثة املذكورة .من
هنا ،ال عجب من أن تكون هناك ضواح ش� � ��به مهجورة ،ضواح أمست أبواب
وشبابيك كثير من منازلها محصنة بألواح من اخلشب ،ضواح علق املرء على
واجهة نصف أو ثلث منازلها الفتة مكتوب عليها «للبيع» ).(For Sale
وفــــــي ش � � �ــبــكــــة اإلنتـــــــرن� � ��ت ،وحتـــــت العنـــــوان املذكــــــ� � ��ور ،أعـنـــــي
 ،www.foreclosureradr.comيج� � ��د الراغب في ش� � ��راء واحد من هذه
املساكن كل ما هو بحاجة إليه :القيمة السوقية ،رقم العقار ،سنة التشييد،
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املس� � ��احة ،عدد الغرف ،اس� � ��م املال� � ��ك وقصة القرض ال� � ��ذي مول تكاليف
املنزل .ولكن ،أهناك أحد يريد الس� � ��كنى في حي صار شبه مدينة أشباح؟
أيقدم أحد املستثمرين على إنفاق  359ألف دوالر على شراء دار تقع في
ش� � ��ارع ريفرتون ) (Riverton Wayاملرم� � ��وق وتوجد فيها أربع غرف للنوم
وحمام� � ��ان ،إذا كان يعلم علما أكيدا أن قيمتها تتضاءل من عام إلى آخر؟
و َمن هو ذا الذي يدفع  79900دوالر أمريكي لش� � ��راء دار ،تقع في 1424
 ،South Sutter Streetوجرى تش� � ��ييدها العام  1928و ُو ِص َفت محاسنُها
بأنها «فيال مناسبة ألسرة واحدة» ،إذا كان سعرها في السوق قد بلغ ،قبل
عام� �ي��ن فقط 305 ،آالف دوالر أمريكي وحتيط بها مئات من املنازل التي
استحوذت عليها املصارف وعرضتها ،اآلن ،للبيع باملزاد العلني؟
إن س� � ��توكتون موجودة في كل مكان .فالوض� � ��ع الذي تعاني منه هذه
املدين� � ��ة ،تعاني منه كثير م� � ��ن املدن األمريكية .فق� � ��د تعني على ماليني
من العائ� �ل��ات األمريكية إخالء منازلها وذلك ألنها ما عادت قادرة على
خدم� � ��ة ما بذمتها من قروض .والبع� � ��ض منهم يُهجرون من منازلهم بكل
معنى الكلمة ،ال لش� � ��يء إال ألن املص� � ��ارف تتطلع بفارغ الصبر إلى رؤية
امل� � ��ال .فخالل الفترة الواقعة ب� �ي��ن أبريل ويونيو من العام  ،2008فقط،
جرى ،في الواليات املتحدة األمريكية  -وفي نيفادا وكاليفورنيا وفلوريدا
وأوهايو وأريزونا وميتش� � ��غان على وج� � ��ه اخلصوص  -عرض 739714
دارا للبيع باملزاد العلني .وزاد عدد حاالت اإلفالس إلى أكثر من الضعف
خالل عام واحد وإلى أربعة أضعاف خالل ثالثة أعوام .فواحدة من كل
 65دارا س� � ��كنية ،جرى عرضها للبيع باملزاد العلني في كاليفورنيا .وكان
الوضع في نيفادا ،الوالية التي تؤوي مدينة املقامرين  ،Las Vegasأشد
وخام� � ��ة؛ فواحدة من كل  43دارا س� � ��كنية ،جرى عرضه� � ��ا ،في نيفادا،
للبي� � ��ع بامل� � ��زاد العلني .إن هذا التهجي� � ��ر ما كان له مثي� � ��ل وال حتى في
حقبة الكس� � ��اد الكبي� � ��ر الذي خيم على الوالي� � ��ات املتحدة في ثالثينيات
القرن العشرين .وكانت صحيفة  New York Timesقد أكدت أن ا ُ
حلل ْ َم
األمريك� � ��ي يُباع باملزاد العلن� � ��ي في اليوم احلاض� � ��ر («The American
)».Dream Foreclosed

213
11/13/11 9:18 AM

7 (197-264).indd 213

انهيار الرأسمالية

وتنقل الصح� � ��ف ،الصادرة ف� � ��ي املنطقة الواقعة ب� �ي��ن  Riversideفي
كاليفورني� � ��ا و Farminton Hillsف� � ��ي ميتش� � ��غان و Fort Lauderdaleف� � ��ي
فلوريدا ،وقائع مآس ال تعد وال حتصى .إذ تتحدث فيها كثير من العائالت
عن الظ� � ��روف التي أجبرتها على إخالء منازلها ونق� � ��ل ما لديها من أمتعة
إلى واحد من الواحد واخلمس� �ي��ن أل� � ��ف مخزن التي تخصصت في تخزين
أمتع� � ��ة العائالت املش� � ��ردة من مس� � ��اكنها .كما تتحدث ه� � ��ذه الصحف عن
دوريات مس� � ��لحة جتوب ،بتوكيل من املصارف ،الشوارع بغية حماية املنازل
من عمليات الس� � ��لب والنهب .ففي حني يقوم البعض من اجلناة بسرقة ما
في املنازل من أبواب وش� � ��بابيك وأنابيب النحاس ،يقوم مالكها الس� � ��ابقون
بتحطي� � ��م احلمامات وأحواض الس� � ��باحة أو يلطخون اجل� � ��دران باألصباغ
البشعة .وإذا كان غضب املهجرين من منازلهم عظيما حقا وحقيقة  -فإن
غضب الباقني ف� � ��ي منازلهم أعظم منه ،فقيمة منازلهم تنخفض انخفاضا
كبيرا حني تصبح منازل احلي خرائب مهجورة.
وفي ب� � ��ادئ األمر ،كان هؤالء املهجرون يتكون� � ��ون ،في املقام األول ،من
عائ� �ل��ات فقيرة ما كان� � ��ت مدخراتها جتيز لها ش� � ��راء دار س� � ��كنية ،كانت
عائالت من تلك التي تس� � ��مى باملقترضني مرتفع� � ��ي املخاطر (subprime
) ،customersأي من تل� � ��ك العائالت التي تندرج في خانة املقترضني ذوي
الس� � ��جل االئتماني الضعيف أو غير املعروف .وكانت املصارف وسماس� � ��رة
القروض العقارية قد منحوا هذه العائالت القروض على الرغم من معرفة
اجلميع هذه احلقيقة .فممولو القروض العقارية بذلوا كل ما في وس� � ��عهم
إلغراء هذه العائالت باالس� � ��تدانة منهم .فق� � ��د كلفوا جماعات من املاكرين
أن جتوب األحياء الس� � ��كنية حلفز الفقراء ،بكثير م� � ��ن الكالم املنمق ،على
أخذ القروض زهيدة التكلفة زعما .وانطلى املكر على املاليني من أصحاب
العقارات الس� � ��كنية ،إذ راح هؤالء يأخذون القروض ،زهيدة التكلفة زعما،
ليس� � ��ددوا بها الق� � ��روض التي كانت في ذمتهم حت� � ��ى اآلن .وخالفا للوضع
الدارج في أملانيا ،يحق للمرء القيام بهذه العملية بيسر وبال تعقيدات تذكر
ف� � ��ي الواليات املتحدة األمريكية .ولم يلح� � ��ظ األكثرية من أصحاب املنازل
أنهم وقعوا في الش� � ��رك وجازت عليهم ِح َي ُل النصابني .فهم لم ينتبهوا إلى
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أن الق� � ��رض اجلديد ينطلق من معدالت فائدة متغيرة وأنه ،بالتالي ،أس� � ��وأ
بكثير من القرض القدمي الذي كان يقوم على شروط ثابتة ،أي على معدل
فائدة ال يتغير.
وكان� � ��ت جماعات املاكرين تالح� � ��ق أولئك املاليني م� � ��ن املواطنني الذين
يتطلعون ،ألول مرة في حياتهم ،إلى شراء دار سكنية من غير أن تكون لديهم
األموال الضرورية لعملية الش� � ��راء ه� � ��ذه .غير أن جماعات املكر تعهدت لهم
بتمويل ش� � ��راء املسكن مائة في املائة  -أو إن شاءت العائلة ذلك ،فإنهم على
اس� � ��تعداد إلقراض ما هو أكثر من املطلوب لش� � ��راء الدار السكنية ،فباملبلغ
الفائض تس� � ��تطيع العائلة ش� � ��راء بعض احلاجيات األخرى أيضا .وفي أغلب
األحي� � ��ان لم ميعن الزبائن النظر في تل� � ��ك البنود من العقد املكتوب بحروف
صغيرة وبجمل معقدة التركيب طويلة .فالزبائن غرتهم األقس� � ��اط امليس� � ��رة
التي ينبغي بهم تس� � ��ديدها في السنتني أو ثالث السنني األولى ،ولم يأخذوا
في احلس� � ��بان أن الفوائد سترتفع ارتفاعا قويا فيما بعد :سترتفع من  7في
املائة إلى  12في املائة ،من  6في املائة إلى  13في املائة ،أي من  2000دوالر
أمريكي في الش� � ��هر إلى  3500دوالر أمريكي .وطغت الفرحة على أصحاب
املنازل وذلك ألنهم قد وجدوا ،أخيرا ،املصرف الذي ميول ش� � ��راء املنزل من
غير أن يطلب منهم أي ضمانات .ولم يدر بخلد أولئك األفراد ،الذين صاروا
ميتلكون دارا ألول مرة في حياتهم ،أن س� � ��عر منزلهم ميكن أن يتطور بعكس
ما ينش� � ��دون ،أي بدال من أن يرتفع ،قد ينخفض مس� � ��تقبال .ولم يدم األمر
طوي� �ل��ا ،فبعد ثالثة أو أربعة أعوام الح� � ��ظ هؤالء الزبائن ،بنحو مفاجئ ،أن
قيمة عقارهم أمست أدنى بكثير من قيمة الرهن العقاري ،أي من قيمة املبلغ
الذي رهن املرء به بيته نظير القرض الذي حصل عليه من املصرف.
بي� � ��د أن الع� � ��ادة جرت في أمري� � ��كا على أن يرى بع� � ��ض رجال األعمال
املاهرين في احلاالت احملرجة الفرصة املناس� � ��بة ألن يستغلوا الورطة التي
تورط به� � ��ا بعض املواطنني .فم� � ��ا أن طفت على الس� � ��طح مظاهر الورطة
التي تورط بها هؤالء املواطنون ،س� � ��رعان ما راح محامون ،من طينة Chad
 ،Ruyleيتخصصون في مس� � ��اعدة األمريكيني املفلسني على التخلص من
عواقب العق� � ��ود التي أبرموها مع مصارفهم .فرج� � ��ل األعمال هذا ،البالغ
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من العمر ثالثني عاما واملقيم في مدينة س� � ��ان ديغو ،أس� � ��س شركة اسمها
»( «You Walk Awayأن� � ��ت تري� � ��د النج� � ��اة) .وينصح رج� � ��ل األعمال هذا
أصحاب العقارات الس� � ��كنية املتخلفني عن خدم� � ��ة ما بذمتهم من قروض،
بأن يهجروا منازلهم ويرسلوا مفتاح الدار إلى املصرف املعني ،أي ينصحهم
بأن يتركوا للمصرف الديون والعقار .فاملنزل املرهون هو الضمانة الوحيدة
التي تس� � ��تطيع املصارف االستحواذ عليها ،وفق القوانني السائدة في أغلب
الوالي� � ��ات األمريكية؛ أي ،وخالفا ملا هو دارج في أملانيا ،ال يحق للمصارف
االس� � ��تحواذ ،ال على كام� � ��ل وال على جزء ،من بقية الث� � ��روات التي ميتلكها
الزبائ� � ��ن الذين يعج� � ��زون عن خدمة ما بذمتهم من دي� � ��ون عقارية .ومقابل
مبل� � ��غ ،قيمته  995دوالرا أمريكيا ،يقدم  Ruyleلزبائنه حزمة متكاملة من
التدابير التي يستطيعون اتخاذها للوقوف في وجه مصرفهم .ويغطي املبلغ
املذكور تكاليف االستش� � ��ارة القانونية والضريبية والرسائل الواجب تبادلها
مع املصرف املعني أيضا.
وفي العام  2008اتس� � ��عت دائ� � ��رة أزمة العقارات ،ول� � ��م تعد مقتصرة على
الضواحي الهامشية التي يس� � ��كنها أصحاب الدخول املتدنية ،بل صارت تنشر
ظاللها على أبناء الطبقة الوس� � ��طى أيضا .حقا يحصل أبناء هذه الطبقة على
دخول أعلى وميتلكون مس� � ��اكن أكثر رحابة وتقع في أحياء س� � ��كنية أفضل ،غير
أن الطامة الكبرى هي أن ماليني األمريكيني كانوا قد أس� � ��اءوا اس� � ��تخدام دار
س� � ��كناهم ،وذلك ألنهم واصلوا ،بنحو متصاعد ،رهن مس� � ��اكنهم نظير قروض
يس� � ��تخدمونها لتمويل تطلعات من قبيل ش� � ��راء س� � ��يارة جديدة أو أثاث راق أو
القيام بسفرة سياحية مكلفة .وفي كل مرة ترتفع فيها القيمة السوقية ملساكنهم،
كان ه� � ��ؤالء املواطنون يقترضون أكثر مقابل رهن عقاراتهم من جديد ،أي كانوا
ينفقون ويزيدون رفاهيتهم أكثر فأكثر من خالل عمليات االقتراض املتصاعدة.
إن متوي� � ��ل اإلنفاق من خالل القروض اتفق اتفاقا تاما مع األس� � ��لوب األمريكي
للحي� � ��اة ،اتفق اتفاق� � ��ا متاما مع ما يس� � ��مى » «american way of lifeوإذا كان
هناك من يش� � ��ك في هذه احلقيقة ،فما عليه س� � ��وى الذهاب إلى واشنطن ،إلى
املدينة التي تقيم فيها حكومة كانت مبنزلة القدوة احلس� � ��نة لكل املسرفني في
اإلنفاق املمول من خالل القروض.
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ولم يس� � ��بق ،في أي يوم من األيام املاضية ،أن استدان األمريكيون ،بغير
وجل أو حس� � ��اب ،ما اس� � ��تدانوه بعد احلادي عشر من س� � ��بتمبر .فقد بدا
األم� � ��ر وكأنهم عقدوا العزم على التأكي� � ��د لإلرهابيني :إنكم لن تفلحوا في
فرض إرادتكم علينا! لق� � ��د أصبحنا اآلن أكثر إصرارا على التمتع بحريتنا
على أكمل وج� � ��ه! وتعزز هذا اجلنون من خالل سياس� � ��ة املصرف املركزي
القائمة على أس� � ��عار الفائدة املتدنية ،ومن خ� �ل��ال صيغة جديدة ابتدعتها
مصارف االس� � ��تثمار :تكوين رِ زَم من مشتقات القروض ،أي ابتدعوا طريقة
تكوي� � ��ن حزم تض� � ��م كل واحدة منها مئات أو آالف الق� � ��روض العقارية التي
منحته� � ��ا املصارف ،وذلك من أج� � ��ل حتويل حزم القروض هذه ،من ثم ،إلى
أوراق مالية ت َُس َّوق بأسعار فائدة مفرطة في االرتفاع (٭) .وراحت مصارف
االس� � ��تثمار ،من ثم ،تس� � ��وق ه� � ��ذه األوراق املالية ،التي أطلقوا عليها اس� � ��م
) ،Mortgage Backed Securities (MBSأي س� � ��ندات مضمونة بالعقار،
إلى ش� � ��ركات التأمني وصناديق االس� � ��تثمار ومصارف أخرى .وبهذا النحو
تخلص� � ��ت املصارف العقارية ،في احلال ،من القروض الرديئة ،املتعثرة ،أي
الت� � ��ي كانت املص� � ��ارف قد منحتها إلى أفراد ال قدرة لهم على تس� � ��ديدها.
وبعدم� � ��ا تخلصت املصارف العقارية من هذه الق� � ��روض ،واظبت على دفع
م� � ��ا لديها من جماعات ماكرة إلى توريط املواطنني بقروض جديدة .أضف
إل� � ��ى هذا ،أن وكاالت التصنيف االئتمان� � ��ي )[ ،(rating agencyأي الهيئات
املالية التي تصدر ش� � ��هادات اجلدارة االئتمانية وتش� � ��جع املستثمرين على
شراء األوراق املالية ،املترجم] أعطت هذه األوراق املالية املسندة بالقروض
املتعثرة تقييما جيدا في بعض األحيان وجيدا جدا في أحيان أخرى ،وهكذا
بدت هذه األوراق كأنها كانت مضمونة إلى حد بعيد .وبهذه الطريقة املثيرة
للعجب ،حتولت القروض املتعثرة إلى أوراق مالية من الدرجة األولى ،حتول
النحاس إلى ذهب خالص ،حتول القرض ذو املخاطر العالية )(Subprime
إلى قرض ممتاز التقدير ).(Prime
(٭) تطل� � ��ق األدبيات االقتصادية على هذا النش� � ��اط «التوريق» ( .)Securitizationويلمح التوريق
املؤسس� � ��ات املالي� � ��ة املصرفية وغير املصرفية الفرصة لتقوم بتحوي� � ��ل احلقوق املالية غير القابلة
للتداول واملضمونة بأصول معينة إلى ش� � ��ركة توريق بهدف إصدار أوراق مالية جديدة مقابل هذه
احلقوق املالية تكون قابلة للتداول في أسواق األوراق املالية[ .املترجم].
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ويسمي املصرفيون هذه املعامالت العجيبة »«Slicing and Dicing

(جتزئة واختالق) .فبه� � ��ذه الطريقة تتوزع مخاطر القروض على العالم
أجمع :فالعام� � ��ل في أحد مصانع مدينة كليفالن� � ��د ) ،(Clevelandهذا
العام� � ��ل الذي اقترض  200ألف دوالر أمريكي لش� � ��راء منزل معني ،قد
يواصل دفع ما بذمته من أقس� � ��اط إلى مصرفه العقاري احمللي ،غير أن
األمر الذي ال علم له به ،هو أن هذا املصرف قد شطب هذا القرض من
ميزانيته ،بيسر وتكتم ،وأنه رمبا نقله من والية أوهايو إلى جزر الكيمن.
وال يكاد يصل القرض إلى جزر الكيمن ،حتى ينتقل ،من ثم ،حيث يشاء
في ربوع املعمورة :إلى صندوق اس� � ��تثمار يقيم في لندن ومن هناك إلى
حس� � ��ابات مصرف متتلكه إحدى الواليات األملاني� � ��ة ) (Landesbankأو
إلى ش� � ��ركة تأمني إيطالية على سبيل املثال .إن مصارف االستثمار هي
الوسيط في هذه اللعبة .فهي تأخذ عمولة مقابل قيامها برزم القروض
إلى حزم مختلف� � ��ة ،أي مقابل قيامها مبعام� �ل��ات «التجزئة واالختالق»
) (Scling and Dicingفف� � ��ي العام  2006وح� � ��ده ،درت هذه املعامالت
عل� � ��ى كبرى مص� � ��ارف امل� � ��ال العاملة ف� � ��ي وول س� � ��تريت ،أرباحا بلغت
ملي� � ��ارات كثيرة من الدوالرات األمريكية .من هنا ،ال غرو أن تتطلع هذه
املص� � ��ارف بفارغ الصبر إلى وصول إمدادات جديدة من القروض .وكان
الفنانون ،املتخصصون في وول س� � ��تريت بعمليات الرزم ،واسعي احليلة
والق� � ��درة على ابتكار صيغ جدي� � ��دة للرزم .فلم ي� � ��دم األمر طويال حتى
راح هؤالء يس� � ��تحدثون من احلزم الصغيرة أوراق� � ��ا مالية أطلقوا عليها
اس� � ��م ) ،Mortgage Backed Securities (MBSأو اختص� � ��ارا ،MBSs
أي س� � ��ندات مضمونة بالعقار ،ومن هذه األوراق املالية حزم أكبر ،حزم
صاروا يطلقون عليها  ،Collateralized Debt Obligationأو اختصارا
 ،CDOsأي سندات الدين املضمونة بضمانات إضافية ،قاصدين بذلك
سندات الدين املضمونة بالقروض املضمونة بالعقارات.
وف� � ��ي احملصلة النهائية ،فإن املتاجرة بالق� � ��روض املتعثرة ما كانت أكثر
م� � ��ن معامالت غاية في اخلب� � ��ث :معامالت يزود فيها فق� � ��راءُ األمريكيني،
ب� �ل��ا علم والدراي� � ��ة باملوضوع ،امل� � ��ادة األولية التي تعمل بها وول س� � ��تريت.
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فاملص� � ��ارف تُطعم هذه القروض مبا هو ضروري لتمكني أغنياء األمريكيني
م� � ��ن أن يصبحوا أكثر ثراء .فبمس� � ��اعدة مصارف عقاري� � ��ة ،ال ضمير لها
ومصارف عقارية أخرى محنكة في السلب والنهب ،جرى توزيع الرفاهية:
من أصحاب منازل جهلـــة إلى مس� � ��تثمرين دهاة ،م� � ��ن العامة إلى املنعمني
العاملني في وول س� � ��تريت .وظلـــت اللعبة تبش� � ��ر بالرب� � ��ح الوفير ،مادامت
أس� � ��عار العق� � ��ارات تتزايد بنحو متواصل .فكلما كان� � ��ت البيوت الواقعة في
الضواح� � ��ي أكثر قيمة ،كان� � ��ت املصارف العقارية أكثر قدرة على تس� � ��ليف
زبائنه� � ��ا ،وكان الفنانون في ابتكار البضائع املالية اجلديدة أكثر قدرة على
إحالة مزيد من حزم القروض إلى املستثمرين.
وألن املصارف أمس� � ��ت تتخلص في احلال من الرهون العقارية املتعثرة،
لذا فإنها ما عادت بحاجة إلى تقصي ماهية اجلدارة االئتمانية التي يتمتع
به� � ��ا املقترضون .من هن� � ��ا ،ال غرو أن تنمو معامالته� � ��ا مبعدالت عظيمة.
ف� � ��إذا كانت هذه املص� � ��ارف العقارية قد منحت في الع� � ��ام  2001قروضا
عالية املخاطر ) (Subprimeبلغت قيمتها  120مليار دوالر أمريكي ،فإنها
منحت ،بع� � ��د أربعة أعوام من هذا التاريخ ،قروض� � ��ا عالية املخاطر ،كانت
قيمتها قد ارتفعت إلى خمس� � ��ة أضع� � ��اف ،أي إلى ما مجموعه  625مليار
دوالر أمريكي .وكان املس� � ��تثمرون يتقبلون ،عن رضا وجشع كبير ،حزم هذه
الق� � ��روض ،متجاهلني م� � ��ا تنطوي عليه من مخاط� � ��ر ،ومبهورين مبا يدفعه
أصح� � ��اب املنازل م� � ��ن فوائد مكونة من خانتني ،أي تبلغ العش� � ��رة في املائة
وأكث� � ��ر .وهكذا ،وف� � ��ي نهاية املطاف ،كان ما يزيد عل� � ��ى خُ مس كل األوراق
املالية ،املتداولة في العالم بس� � ��عر فائدة ثابت ،يرتبط ارتباطا مباش� � ��را أو
غير مباشر بسوق العقارات األمريكية.
وي� � ��كاد املرء يس� � ��اوره االعتقاد أننا هاهنا إزاء صناع� � ��ة مالية دائمة
احلركة .لكن ه� � ��ذا االعتقاد زائف حقا؛ فال ميكن للمرء أن يواصل بيع
بضائع مالية عالية املخاطر إلى األبد .وهكذا انفجرت في خريف العام
 2006الفقاعة .فمع بدء أس� � ��عار العق� � ��ارات باالنخفاض ،بدأ أصحاب
املنازل يتعثرون في تس� � ��ديد ما بذمتهم من أقساط؛ فبني ليلة وضحاها
أمس� � ��ت عقاراتهم الس� � ��كنية أقل قيمة من القروض التي حصلوا عليها
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مقابــــ� � ��ل رهــــن منازلهــــم الس� � ��كنيــة .وفي ملح البص� � ��ر مضى وانقضى،
نهائي� � ��ا ،ذلـــك الزم� � ��ن الـــذي كانوا فيـــه قادري� � ��ن على خدمة ما بذمتهم
من ديون.
وفي بادئ األمر ،ما كان املرء يصدق بأن هذا الكم الهائل من القروض
قد أش� � ��رف ،اآلن ،عل� � ��ى االنهي� � ��ار .وكان توماس زميرم� � ��ان (Thomas
) - Zimmermanالرائ� � ��د املتخصص في املصرف السويس� � ��ري العمالق
املسمى «االحتاد السويس� � ��ري للبنوك» ) (UBSبابتداع حزم القروض -
ق� � ��د كتب في ديس� � ��مبر  2006ف� � ��ي « :Wall Street Journalلقد أُخذنا
على حني غرة حني ش� � ��اهدنا الس� � ��رعة التي تتطور بها األحداث» .غير
أن التطور كان أس� � ��رع بكثير مما تصوره؛ فالفقاعة صارت تفقد ما فيها
من هواء بس� � ��رعة تتزايد من يوم إلى آخر .ففي فبراير من العام ،2007
تعني على مصرف «أتش أس بي سي» ) ،(HSBCهذا املصرف املقيم في
لندن الذي هو ثالث أكبر املصارف في العالم ،أن يضع جانبا العديد من
مليارات الدوالرات األمريكية ملواجه� � ��ة املخاطر املقبلة ،ملواجهة اخلطر
الناجم عن عجز عش� � ��رات اآلالف من أصحاب العقارات الس� � ��كنية عن
تس� � ��ديد م� � ��ا بذمتهم من ق� � ��روض كان مصرف «أتش أس بي س� � ��ي» قد
اشتراها فيما مضى من الزمن.
وانهار ،في مارس العام  ،2007ثاني أكبر مسوق للقروض املتعثرة :أعني
املص� � ��رف العق� � ��اري  .New Century Financialوغني ع� � ��ن البيان أن هذا
املص� � ��رف العقاري ،املقيم في إيرف� � ��ن  Irvineالواقعة في والية كاليفورنيا،
مثال منوذجي على مدى النش� � ��وة التي أس� � ��بغتها الق� � ��روض عالية املخاطر
على وول س� � ��تريت برمتها .فكبرى مصارف االستثمار واظبت على تسليف
املص� � ��رف العقاري  New Century Financialامل� � ��ال الوفير وذلك لتمكينه
من منح مئات اآلالف من أصحاب املنازل القروض التي ينشدون احلصول
عليها .على صعيد آخر ،وقفت املصارف على أهبة االس� � ��تعداد لتكوين رزم
من القروض العقارية وبيعها ،من ثم ،إلى صناديق املخاطر وما س� � ��وى ذلك
من مس� � ��تثمرين آخرين .من ناحية أخرى ،فإن صن� � ��دوق املخاطر العمالق
 Greenlight Capitalكان أح� � ��د كب� � ��ار املس� � ��اهمني ف� � ��ي New Century
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 .Financialوإل� � ��ى ما قبل أس� � ��بوع واحد فقط م� � ��ن انهيار New Century

 Financialكان واح� � ��د من أكبر املصارف العاملة في وول س� � ��تريت قد أكد
أن س� � ��عر أسهم بير ستيرنز ) (Bear Stearnsسيرتفع وأنه ،بالتالي ،ينصح
املستثمرين بشراء أسهم هذا املصرف.
وآلت ،في األشهر التالية ،عش� � ��رات املصارف إلى املصير نفسه .كما أخذ
يتزاي� � ��د باطراد عدد أصحاب املنازل ،الذين أثقلت كواهلهم الديون .وكانت
احلكوم� � ��ة قد عقدت النية على الوق� � ��وف في وجه األزمة بكل ما لديها من
إمكانات .وفي ديسمبر  ،2007أرغمت وزارة اخلزانة املصارف على جتميد
حتصيل الفوائ� � ��د من أصحاب املنازل الذين لم يتخلف� � ��وا ،بع ُد ،عن الوفاء
بالتزاماتهم .وبعد ش� � ��هر واحد فقط ،راح الرئيس جورج بوش [االبن] يعلن
تبني خطة بقيمة  150مليار دوالر أمريكي لتنش� � ��يط االقتصاد ،وللحيلولة
دون تع� � ��رض االقتصاد األمريك� � ��ي للركود .وفي يوليو العام  2008ش� � ��رع
الكونغرس قانونا اس� � ��مه »«( «Housing Billقانون اإلس� � ��كان») :فبموجب
هذا القانون صار بإمكان واشنطن أن تخصص صندوقا بقيمة  300مليار
دوالر أمريكي يتولى إغاثة أصحاب املس� � ��اكن املفلسني .فقبل فترة وجيزة،
كان األمريكيون ش� � ��هود عيان على أكبر حالة إفالس عرفها تاريخهم :فقد
انهارت  ،Indymacاملؤسس� � ��ة املقيمة في كاليفورنيا والتي كانت قد منحت
كثيرا م� � ��ن القروض العقارية .وكما حدث في حقبة أزمة الكس� � ��اد الكبير،
أخذت حتتش� � ��د طوابير طويلة أمام فروع املص� � ��ارف املختلفة؛ لكن أبواب
هذه الفروع ظلت مقفلة.
وأخذت تترنح ،في س� � ��بتمبر  ،2008أكبر املؤسسات املختصة بإعادة
متويل التس� � ��ليفات العقارية« :فاني م� � ��اي» )» («Fannie Maeو«فريدي
ماك» ) ،(Freddie Macومن حيث الوظيفة املوكلة إلى الش� � ��ركتني «ماي»
و«فري� � ��دي» ،ال توجد في أوروبا قرينة مماثلة لهما .فبتكليف من الدولة،
تش� � ��تري املؤسس� � ��تان من املص� � ��ارف العقارية ما لديها م� � ��ن قروض في
ذمة األط� � ��راف األخرى وتؤمن على هذه القروض .بهذا النحو تس� � ��اعد
هاتان املؤسس� � ��تان األفراد على شراء العقارات بأس� � ��عار فائدة ميسرة.
عل� � ��ى صعيد آخ� � ��ر ،واظبت «فاني» و«فريدي» على ش� � ��راء جزء من حزم
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الق� � ��روض ،أي مما كانت مصارف االس� � ��تثمار قد تكفلت بص ّره إلى حزم
قد تتس� � ��اوى وقد تختل� � ��ف من حيث قيمة الق� � ��روض املجمعة فيها .غير
أن كثي� � ��را من هذه القروض كان قد أمس� � ��ى بال قيمة اآلن .وعلى خلفية
ه� � ��ذا التط� � ��ور ،تعرضت الش� � ��ركتان «فاني» و«فريدي» خلس� � ��ائر معتبرة
وأش� � ��رفت الس� � ��يولة النقدية لديهما على النفاد في صيف العام .2008
وكان ب ّينا أن تعرض الشركتني لإلفالس سيؤدي إلى انهيار النظام املالي
العاملي :فمؤسس� � ��تا إعادة متويل التس� � ��ليفات العقارية كانتا قد اقترضتا
من كل رب� � ��وع املعمورة أمواال بقيمة تبلغ العديد من تريليونات الدوالرات
األمريكية ،وذل� � ��ك بغية النهوض بأعباء الوظيف� � ��ة املوكلة إليهما .وكانت
صناديق االدخار واالس� � ��تثمار وشركات التأمني وبعض املصارف املركزية
من جملة املصادر التي حصلت منها الش� � ��ركتان ما حتتاجانه من أموال.
وكان� � ��ت بعض املصارف املركزية  -املصرف املركزي الروس� � ��ي واملصرف
املركزي األوروبي على سبيل املثال ال احلصر  -قد امتلكت في محافظها
االس� � ��تثمارية سندات دين بقيمة تصل إلى تريليون دوالر أمريكي تقريبا.
وكانت سلطات اإلصدار النقدي ،أي املصارف املركزية املعنية ،واثقة من
أن هذه السندات ال تنطوي على أي خطر ،فهي مضمونة بكفالة «فاني»
و«فريدي» ،أي أن هاتني الش� � ��ركتني تتكفالن بدفع قيمة الس� � ��ندات في
حالة تعرض اجلهة ،أو بعض اجلهات ،املصدرة لهذه السندات لإلفالس.
بيد أن التط� � ��ورات الالحقة تؤكد أن املص� � ��ارف املركزية ،أيضا ،عرضة
الرتكاب أشنع األخطاء.
وبتكتم شديد ،كلف وزير اخلزانة هنري باولسون هيئة مكونة من أربعني
ش� � ��خصا يعملون لدى مصرف االستثمار مورغان س� � ��تانلي بدراسة السبل
الكفيلة بإنقاذ «فاني» و«فري� � ��دي» .وظل وزير اخلزانة يتداول املوضوع مع
موظفي مصرف االس� � ��تثمار على مدى بضعة أسابيع .وتفاقم الوضع حني
هددت بعض احلكومات واملصارف املركزية األجنبية بوقف شرائها سندات
دين مضمونة بكفالة «فاني» و«فريدي» واستعدادها لترك الشركتني تعلنان
اإلفالس .وعلى خلفية هذه التطورات ،نصح موظفو مورغان ستانلي وزير
اخلزانة باولس� � ��ون بض� � ��رورة التدخل بنحو قوي وش� � ��ديد اإلصرار .وعمال
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بهذه النصيحة ،طلب وزير اخلزانة في اخلامس من س� � ��بتمبر من رئيس� � ��ي
الش� � ��ركتني املختصتني بإعادة متويل التس� � ��ليفات العقارية بضرورة املجيء
إلى واش� � ��نطن .وأبلغهم باولس� � ��ون ،في هذا اللقاء ،بأن� � ��ه ال خيار لهما :إن
عليهما أن يتركا رئاسة الشركتني ،ففاني وفريدي قد أصبحتا حتت وصاية
أمتا ،وأن احلكومة ستأخذ على كاهلها قروضا بقيمة 5.2
الدولة ،أي قد مِّ
تريلي� � ��ون دوالر أمريكي .بهذا اإلجراء كانت األزمة في س� � ��وق العقارات قد
بلغت الذروة مؤقتا.
ولك� � ��ن ،أما كان املرء قادرا على التنبؤ بهذا االنهيار؟ أما كان بوس� � ��ع
اجلميع العلم بأن األوراق املالية املتدنية اجلودة ال ميكن أن تتحول ،بني
ليل� � ��ة وضحاها ،إل� � ��ى أوراق مالية ممتازة اجل� � ��ودة؟ ومهما كانت احلال،
إن األم� � ��ر الذي ال خالف عليه هو أن أولئك ،الذين كس� � ��بوا املال الوفير
من الفقاعة ،كانوا قد ضرب� � ��وا بالتحذيرات عرض احلائط .كما ذهبت
أدراج الرياح نداءات االس� � ��تغاثة التي كررها مايك جيارافينو (Micheal
) ،G. Ciaravinoرئي� � ��س بلدي� � ��ة الضاحية املج� � ��اورة للمدينة الصناعية
 ،Clevelandأعن� � ��ي بلدية  .Maple Heightsفه� � ��ذه البلدية البالغ عدد
س� � ��كانها  27ألف نس� � ��مة ،كانت قد ش� � ��هدت نزوح آالف السكان منها،
بعدما اس� � ��تحوذت املصارف على بيوتهم .وهكذا ،انخفضت بنحو كبير
اإلي� � ��رادات التي كانت البلدية جتنيها من ضريب� � ��ة العقار .وعلى خلفية
هذه التطورات ،أصدر رئيس البلدية قرارا يقضي بإغالق مسابح املدينة
وبتس� � ��ريح عديد من رجال الش� � ��رطة وبرفع تكاليف نق� � ��ل القمامة .من
ناحية أخرى ،أعلنت فرق اإلطفاء أنها أمس� � ��ت عاجزة عن مد يد العون
إلى املواطنني وجرف الثلوج من أمام بيوتهم .ويعلق جيارافينو على هذه
التطورات قائال بأن أزمة س� � ��وق العقارات قد أفرزت «نتائج اكتس� � ��حتنا
كالشالل الهادر».
وكما يؤك� � ��د رئيس بلدية  ،Maple Heightsفإن كثي� � ��را من هذه النتائج
كان باإلم� � ��كان تالفيها .ومهم� � ��ا كانت احلال ،فف� � ��ي مدينته أيضا كانت
جماعات املاكرين من العاملني لدى املصارف العقارية ،جتوب الش� � ��وارع
وتغ� � ��ري املواطنني بالتوقيع على العقود اخلبيثة ،عقود القروض الظاملة.

223
11/13/11 9:18 AM

7 (197-264).indd 223

انهيار الرأسمالية

وفي أغلب األحيان ،كانت هذه اجلماعات تتكون من مناذج سافلة ال هم
لها سوى كسب العمولة بأسرع وقت ممكن .ففي كثير من األحيان ،كان
هؤالء ينصحون زبائنهم بأن يدرجوا في االس� � ��تمارات املقدمة للحصول
عل� � ��ى القروض دخوال أعلى من الدخول التي يحصلون عليها فعال .وإذا
م� � ��ا تردد الزب� � ��ون ،فإن السمس� � ��ار ال يتهيب ،من أن يعمد بنفس� � ��ه ،إلى
تزوير املعلومات الواردة في استمارة الزبون .وبسرعة الحظ السياسيون
احملليون في والية أوهايو حقيقة الوقائع التي مرت بها مدنهم في نهاية
األلفي� � ��ة املنصرمة ومطلع األلفية اجلديدة .فهؤالء السياس� � ��يون انتابهم
غضب عارم من «النوايا اإلجرامية التي تتصف بها عمليات اإلقراض».
ولك� � ��ن ،ما كان أحد مس� � ��تعدا التخاذ إجراء يحد من ه� � ��ذه التصرفات
اإلجرامية :ال واش� � ��نطن وال أوهايو .فسياس� � ��ة الدولة كانت تسعى ،بكل
وع� � ��ي وإصرار ،إلى متكني املواطنني القاطن� �ي��ن في األحياء الفقيرة من
السكنى في ُدور تعود ملكيتها إليهم .فليس حكومة بيل كلينتون فقط ،بل
وإدارة جورج بوش [االب� � ��ن] أيضا ،كانت قد هدفت إلى متكني املواطنني
من ذوي الدخول املنخفضة واملتوس� � ��طة من السكن في دار تعود ملكيتها
إليه� � ��م .على صعيد آخر ،فإن املؤسس� � ��تني ش� � ��به احلكوميتني املكلفتني
بإع� � ��ادة متويل التس� � ��ليفات العقاري� � ��ة ،أعني «فاني» و«فري� � ��دي» ،دأبتا،
أيضا ،على تش� � ��جيع القروض عالية املخاطر .من هنا ،ال غرو أن ِّ
تشرع،
ف� � ��ي العامني  2001و ،2002كل م� � ��ن  Clevelandو ToledoوDayton
قوانني خاصة بها ترمي إلى وضع حد لتصرفات اللصوص من مسوقي
الق� � ��روض العقارية .بيد أن اللوبي العامل ف� � ��ي خدمة صناعة القروض
العقارية دف� � ��ع برملان والية أوهايو إلى تش� � ��ريع قانون يحظر على املدن
الوق� � ��وف في وجه اللصوص الذين درجوا على توريط املواطنني بقروض
ال حتمد عقباها.
ويطلق السياس� � ��يون احملليون في أوهاي� � ��و على أزمة القروض «إعصار
كاترين» في إش� � ��ارة منه� � ��م إلى اإلعصار ال� � ��ذي دمر مدينة ني� � ��و أورلينز
) (New Orleansولك� � ��ن ،وخالف� � ��ا ملا حدث في ني� � ��و أورلينز ،لم حتضر
إل� � ��ى هنا كتائب احلرس الوطني أو فرق م� � ��ن اجليش إلزالة احلطام .لقد
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تعني على بلديات املدن والقرى أن تتعامل بنفس� � ��ها مع اآلثار التي خلفتها
لهم جماعات املاكرين« .لقد حذرنا منذ س� � ��نوات من مغبة املشاكل» ،يقول
جيارافينو« ،بيد أني لس� � ��ت أكثر م� � ��ن رئيس بلدية مدينة صغيرة» .وكيفما
اتفق ،فإنه يشعر باإلحباط وذلك ألن الرأي العام قد جتاهل املشاكل على
مدى سنوات كثيرة.
فال أحد يريد تصديق الروايات التي تتحدث عن املآس� � ��ي التي تعيشها
بلدي� � ��ات املدن الصغيرة احمليطة بامل� � ��دن الكبيرة .من ناحية أخرى ،ال أحد
يري� � ��د االعتراف بأن األحي� � ��اء التي يعيش فيها األغنياء قد أمس� � ��ت تنتهج
أس� � ��لوبا غاية في اخلطورة :حقا ال ينفك كثير من األغنياء يس� � ��كنون هناك
ويتمتعون بنمط احلياة السائد في الواليات املتحدة األمريكية أو في أوروبا،
بي� � ��د أنهم قد هربوا ثرواتهم إلى خارج وطنهم األم :إلى الواحات الضريبية
التي متنحهم األمان االقتصادي وتهدد ،في الوقت ذاته ،النظام االقتصادي
في وطنهم األم.
اخلارجون على القانون يلجأون إلى بحر الكاريبي

من وجهة نظر معينة ،فإن األخوين شارلز وسام ويلي (Charles and

) Sam Wylyبَطالن .وهما  -من وجهة نظر أخرى  -شخصان خارجان
على القانون.
إنهم� � ��ا بطالن ،وذلك ألنهما يجس� � ��دان احللم األمريك� � ��ي إلى حد بعيد .إن
االثنني تضرب جذورهما في قرية من قرى والية لويزيانا ،وكانا قد مارسا
لعبة كرة القدم وأمتا حتصيلهما اجلامعي وجنحا ،في غضون أربعني عاما،
في إنشاء ش� � ��ركة عمالقة .فقد صارا ميتلكان ش� � ��ركة لبرامج الكومبيوتر
ومح� � ��ال جتارية والعديد من صنادي� � ��ق املخاطر .ويندرج األخوان في عداد
أغن� � ��ى األغنياء في أمريكا ،فثروة كل واح� � ��د منهما تقدر قيمتها بأكثر من
ملي� � ��ار دوالر أمريكي .وكان� � ��ت احلفالت اخليرية التي يدعو إليها ش� � ��ارلز
وزوجته دي ) (Deeأسطورية فعال .ففي مسكنهم في داالس ،البالغة قيمته
 7،9ملي� � ��ون دوالر أمريكي ،دأب ش� � ��ارلز وزوجته على تنظيم مآدب عش� � ��اء
خيري� � ��ة .أضف إلى ه� � ��ذا أن األخوين كانا ،في عق� � ��ود الزمن املاضية ،قد
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تبرعا مبا يزيد على مائة مليون دوالر .وخصص األخوان هذه املبالغ لدعم
املتاحف واملس� � ��ارح والسياسة أيضا :ففي العام  2000دعم األخوان حملة
جورج بوش [االبن] االنتخابية بالعديد من ماليني الدوالرات األمريكية.
واألخ� � ��وان خارجان على القان� � ��ون ،وذلك ألنهما كانا ق� � ��د هربا إلى خارج
الب� �ل��اد جزءا عظيما من ثروتهما ،أي ألنهما كانا قد أخفيا هذا اجلزء من
ثروتهم� � ��ا عن أنظار مكاتب الضرائب .فف� � ��ي الواحة الضريبية الواقعة في
القن� � ��ال البريطاني ،أعني جزيرة  ،Isle of Manأودع األخوان ،في ش� � ��بكة
مؤسسات خيرية [زعما ،املترجم] ،ما يقرب من  190مليون دوالر أمريكي.
وكانت هذه املؤسسات تقيم في اجلزيرة باالسم فقط ،أي أنه ال يوجد لها
هناك س� � ��وى صندوق بريد .وواظبت هذه املؤسسات على استثمار األموال
ف� � ��ي صناديق املخاطر التي ميتلكها األخ� � ��وان ،وفي العقارات أو في إحدى
مؤسس� � ��ات تربية اخليول .كما دأبت هذه املؤسس� � ��ات عل� � ��ى ابتياع لوحات
رسمها مشاهير الرسامني وشراء املجوهرات الثمينة والسلع األثرية وذلك
بغية إعارتها ،من ثم ،إلى األخوين .وهكذا ،فإن لدى سام ويلي ساعة يدوية
تبلغ قيمتها  41125دوالرا أمريكي� � ��ا ،امتلكها ،في ماضي الزمن ،الرئيس
األمريكي السابق فرانكلني روزفلت ) (Franklin Delano Rooseveltوتعود
ملكيته� � ��ا ،في الي� � ��وم الراهن ،إلى  ،Audubon Limitedالش� � ��ركة املوجودة
باالسم فقط في اجلزيرة املذكورة .وينطبق األمر ذاته على صورة شخصية
لبنيام� �ي��ن فرانكلني تبلغ قيمته� � ��ا  937500دوالر ووثائ� � ��ق تخص أبراهام
لينكول� � ��ن تبلغ قيمته� � ��ا  271ألف دوالر أمريكي .ويس� � ��تطيع املرء االطالع
على هذه احليل الضريبية في التقرير الذي نش� � ��رته جلنة فرعية من جلان
مجلس الش� � ��يوخ األمريكي في العام  .2006وكان أحد مؤلفي هذا التقرير
سناتورا من والية إيللينوي ) (Illinoisاسمه :باراك أوباما .وكان أوباما قد
أك� � ��د على أهمية وضع حد لهذه التصرف� � ��ات فقال« :علينا أن نضرب على
أيدي هؤالء القوم».
ويعتقد األخ� � ��وان أنهما بريئان ل� � ��م يرتكبا عمال مخالف� � ��ا للقوانني،
وأنهما تصرفا بالنحو الذي نصحهما به احملامون واملدققون القانونيون
واخلبراء بالتش� � ��ريعات الضريبي� � ��ة .فهؤالء ،جميعا ،أك� � ��دوا لهما ،وفق
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مزاع� � ��م األخوين ،أن كل تصرفاتهم تتس� � ��م بالش� � ��رعية .غير أن أعضاء
اللجن� � ��ة الفرعية ،لم يكونوا هم الوحيدين الذين رأوا األمر بنحو مغاير.
فلجنة الرقابة على البورصات ) (SECوالسلطة املكلفة بشؤون الضريبة
) (IRSواالدعاء العام ،هؤالء جميعا س� � ��اورتهم ،أيضا ،الش� � ��كوك في أن
األخوين من تكس� � ��اس قد خالفا منطوق القوان� �ي��ن وروحها .فاحملققون
يطعنون بصدقي� � ��ة القصة التي يرويها األخوان إلثبات براءتهما :القصة
الزاعم� � ��ة بأنه� � ��م براء م� � ��ن ملكية أي واح� � ��دة من الش� � ��ركات الوهمية،
الشركات املوجودة ،اسميا فقط ،في الواحات الضريبية ،وأن أرباح هذه
الش� � ��ركات البالغ عددها ثمانية وخمس� �ي��ن ال ميكن ،بالتالي ،احتسابها
ضمن «دخلهما العالي» ،هذا الدخل الذي يتعني على كل مواطن أمريكي
أن يدفع عنه ضرائب محددة.
ورمبا انط� � ��وت النش� � ��اطات االقتصادية ،التي ميارس� � ��ها األخوان ،على
ش� � ��يء من الش� � ��رعية .غير أن ه� � ��ذا الظن ال يجوز أن يحج� � ��ب عن أنظارنا
أن نش� � ��اطاتهما مس� � ��تنكرة ،بكل تأكيد ،من وجه� � ��ة النظر األخالقية .فحني
ينقل عش� � ��رات اآلالف م� � ��ن األغني� � ��اء ثرواتهم إلى العال� � ��م اخلارجي ،حني
يس� � ��تخدم هؤالء أفضل ما ف� � ��ي البالد من مص� � ��ارف ومحامني وخبراء في
الش� � ��ؤون الضريبية بغية التعرف على أفضل الس� � ��بل لالحتيال على الدائرة
احلكومية املكلفة بتحصيل الضرائب ،فإنهم ،بأعمالهم هذه ،يقوضون أركان
الدميوقراطية ،وأسس الدولة التي يعيشون في كنفها .فحينما يهرب األغنياء
بثروتهم ،فإن العبء الضريبي س� � ��يقع ،عندئذ ،على كاهل الطبقة الوسطى
في املقام األول ،أي على كاهل أولئك املواطنني الذين يحصلون على دخولهم
من خالل أموالهم وعملهم اجلس� � ��ماني ،على كاه� � ��ل أولئك املواطنني الذين
ال يكس� � ��بون دخلهم من خالل توظيف ثرواتهم في املناحي املنافية للقوانني،
وال يس� � ��تطيعون االس� � ��تعانة بخبراء يتقاضون آالف الدوالرات عن الساعة
الواحدة من الساعات التي يقضونها في تقدمي اإلرشادات لهم.
وبقدر تعلق األمر باألغنياء ،حتول التهرب الضريبي إلى ظاهرة عامة.
فاألغني� � ��اء من األملان هرب� � ��وا إلى العالم اخلارج� � ��ي  500مليار يورو ،وفق
تقدي� � ��رات نقابة العاملني في املصالح الضريبية .وبهذا املعنى ،فإن ُعش� � ��ر
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مجموع الثروة الوطنية قد صار خارج البالد .ففي سويس� � ��را وليشتنشتاين
يتكات� � ��ف ،بتكتم ش� � ��ديد ،العديد من السماس� � ��رة احلاذقني واملصارف ذات
الش� � ��هرة الفائقة ،من أجل مس� � ��اعدة الزبائن في العثور على أجنح السبل
للته� � ��رب من دفع ماليني من اليورو إلى الدوائر الضريبية .أضف إلى هذا
أن هؤالء األعوان يتكفلون ،بتكتم ش� � ��ديد ،بإخفاء األموال املكتس� � ��بة ،ليس
من خالل الرشوة وما سوى ذلك من أساليب غير شرعية وحسب ،بل ومن
خالل العمليات اإلجرامية أيضا .فهم يتكفلون بتس� � ��ريب هذه األموال إلى
مؤسس� � ��ات ،خيرية زعما ،وإلى ش� � ��ركات تقيم في الواحات الضريبية وإلى
حس� � ��ابات مصرفية ال يُش� � ��ار إلى مالكها باسمه الصريح .وفيما يريد كثير
م� � ��ن هؤالء الزبائن االحتيال على املصالح الضريبية ،يس� � ��عى البعض منهم
إلى التخلص من دفع املاليني من املبالغ إلى الزوجة املطلقة.
وتش� � ��ير بعض التقديرات إلى أن األغنياء من األمريكيني قد ه َّربوا إلى
العال� � ��م اخلارجي ثروة تقدر بعدة باليني من ال� � ��دوالرات األمريكية .ويودع
العص� � ��اة أموالهم في واح� � ��ات ضريبية من قبيل جزر الكيمن أو في فرجني
أيالن� � ��د ) (Virgin Islandsأو ف� � ��ي ج� � ��زر البهاما أو برم� � ��ودا أو في بيليزة
) (Belizeوتتسبب هذه التصرفات ،كل عام ،في حرمان املصالح الضريبية
من عوائ� � ��د ضريبية تقدر مبائة مليار دوالر أمريكي ،وفق تقديرات اللجنة
الفرعية التابعة ملجلس الش� � ��يوخ األمريكي .وكانت املنظمة غير احلكومية
املختصة بالكشف عن التهرب الضريبي ،أعني املنظمة املسماة Tax Justice
 ،Networkقد أشارت إلى أن أغنياء العالم أخفوا في الواحات الضريبية،
في العام  ،2005ما قيمته  11,5مليار دوالر أمريكي تقريبا.
لك� � ��ن املتهربني من دفع الضرائ� � ��ب ما عادوا ينعم� � ��ون باحلياة الهانئة.
فموظف س� � ��ابق ف� � ��ي املصرف اململوك م� � ��ن قبل العائلة املالك� � ��ة في إمارة
ليشتنش� � ��تاين ،أعني املصرف املس� � ��مى اختصارا  ،LGTسرق من املصرف
قرصا مرنا ) (CDاشتمل على بيانات مصرفية تخص آالف الزبائن .وكان
ه� � ��ذا املوظف قد باع هذا القرص املرن للس� � ��لطات ف� � ��ي الواليات املتحدة
األمريكية وأوروبا .ومنذ هذا احلني ما عاد كثير من األغنياء يشعر باألمان.
فاحملققون العاملون في املصال� � ��ح الضريبية صارت بحوزتهم ،اآلن ،األداة
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الضروري� � ��ة للعثور على جزء من املليارات املُخفاة .وكان مكتب املدعي العام
في مدينة بوخوم ) (Bochumاألملانية قد رفع في ملف عنوانه Js 220/07
 35دعوى قضائية ضد  700أملاني ،كان من بينهم الرئيس الس� � ��ابق لشركة
البري� � ��د كالوس زومفين� � ��كل ) (Klaus Zumwinckelوفي حني كان البعض
البعض اآلخ ُر منهم
منهم ق� � ��د َه َّرب بضع مئات اآلالف من اليوروَ ،ه � � � َّرب
ُ
عشرات ماليني اليورو.
وتس� � ��ببت فضيحة ليشتنشتاين في البدء مبطاردة الواحات الضريبية.
فهذه األماكن أمس� � ��ت جتس� � ��د الدول اخلارجة على القانون في االقتصاد
املعول� � ��م :فكما هو األمر في حال� � ��ة الدول النووية املريب� � ��ة ،تهدد الواحات
الضريبية ،أيضا ،أمن العالم الغربي .إنها جتسد محور شر اقتصادي .فهي
حتصل على مكاس� � ��ب جمة من جذبها األموال من جميع بقاع العالم ،وذلك
ألنه� � ��ا تكتفي بفرض ضريبة متدنية إلى أقصى حد  -علما بأنها ال تفرض
أي ضريب� � ��ة على هذه األم� � ��وال أصال في أغلب احل� � ��االت .وهكذا درجت
الواحات الضريبية على اس� � ��تقطاب جزء عظيم من أموال الدول الصناعية
مهددة بذلك احلياة االقتصادية فيها.
ومنذ إزاحة الس� � ��تار عن فضيحة مص� � ��رف  LGTصعد وزراء املالية
األوروبي� � ��ون الضغط عل� � ��ى الواحات الضريبية :فق� � ��د طالبوها بضرورة
إنهاء متسكها بالس� � ��رية التي تتمتع بها احلسابات املصرفية ،وبضرورة
إعالن الدخول الت� � ��ي يحصل عليها الهاربون بأموالهم إليها لتفادي دفع
الضريبة ف� � ��ي أوطانهم األم .وأخ� � ��ذت مكاتب االدع� � ��اء العام واملصالح
الضريبي� � ��ة في أوروبا ،وحتى في أس� � ��تراليا أيض� � ��ا ،تطارد بنحو صارم،
املتهربني من دفع الضرائب وأعوانه� � ��م عامة ،واملصارف العمالقة على
وج� � ��ه اخلصوص .وش� � ��نت الس� � ��لطات القضائية في الوالي� � ��ات املتحدة
األمريكي� � ��ة هجوما ليس على مصرف  LGTوحس� � ��ب ،ب� � ��ل ،وفي املقام
األول على املصرف السويسري العمالق  ،UBSهذا املصرف الذي يعد
أكبر مصارف العالم قاطبة في مجال إدارة اس� � ��تثمار الثروات األجنبية.
فهي تعتقد أن مصرف ( UBSاالحتاد السويسري للبنوك) يدير ،باسم
 20أل� � ��ف مواطن أمريكي ،ما ال يقل عن  20ملي� � ��ار دوالر أمريكي؛ وإذا
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كانت الدائرة األمريكية للضرائب  IRSلم حتصل ،حتى اآلن ،على شيء
يذكر من عائد هذه األموال ،فإن البوادر األولى تشير إلى أن هذا الوضع
سيتغير عما قريب.
فف� � ��ي قضي� � ��ة قضائي� � ��ة ،نظ� � ��رت فيه� � ��ا إح� � ��دى محاكم مدين� � ��ة Fort
 ،Lauderdaleفي فلوريدا ،اعت� � ��رف ،في يونيو  ،2008برادلي بيركينفيلد
) ،(Bradley Birnkenfeldأحد كبار موظفي مصرف  ،UBSبأنه س� � ��اعد
بعض األغنياء األمريكيني على التهرب من دفع الضرائب  -وذلك ،وفق ما
زعم ،ليس بعلم رؤس� � ��ائه فقط ،بل ومبوافقتهم وبتكليف منهم أيضا .وألن
بيركينفيل� � ��د ،املواطن األمريك� � ��ي البالغ من العم� � ��ر  43عاما ،قد عمل في
الس� � ��ابق موظفا لدى مصرف االس� � ��تثمار البريطاني باركليز )،(Barclays
لذا فإن� � ��ه أخذ معه زبونا غنيا من زبائن املصرف البريطاني اس� � ��مه إيغور
أولينيكوف ) ،(Igor Olenicoffالرجل املولود في روس� � ��يا واملقيم حاليا في
فلوريدا والذي يُعتبر ملكا من ملوك العقارات .وساهم بيركينفيلد مساهمة
كبيرة في متكني أولينيكوف من إخفاء  200مليون دوالر أمريكي عن أنظار
املصالح احلكومية املكلفة بتحصيل الضرائب .ومن الناحية الش� � ��كلية تعود
ملكية هذه الثروة إلى شركة تقيم في جزر البهاما .لكن واقع احلال يشهد
على أن الروس� � ��ي أولينيكوف كان قادرا على التصرف بهذه الثروة بال قيد
أو ش� � ��رط .وكانت السرية التي تتمتع بها احلسابات املصرفية في سويسرا
قد حالت دون اطالع أحد على أن هذا الروس� � ��ي هو املالك احلقيقي لهذه
الث� � ��روة .بي� � ��د أن أولينيكوف كان قد متادى بجس� � ��ارته .ففي يوم من األيام
تشكك مكتب الضريبة بصحة إقراره الضريبي ،وذلك ألن هذا اإلقرار أراد
أن يعط� � ��ي االنطباع بأن أولينيك� � ��وف فقير معدم ال ميتلك من حطام الدنيا
شيئا ذا بال.
وراح بيركينفيل� � ��د يروي أمام احملكمة ،بإس� � ��هاب كبير ودقيق ،الطريقة
التي يعمل وفقها موظفو مصرف  :UBSفللمحافظة على سرية املعامالت،
ما كان يجوز لهؤالء العاملني التواصل مع زبائنهم بواس� � ��طة رسائل اإلمييل
أو أجه� � ��زة الهواتف املوجودة في مكاتبهم أو من خالل الرس� � ��ائل البريدية
العادي� � ��ة .وبتكليف من أحد الزبائن ،احتال بريكينفيلد ،في مرة من املرات،

230
11/13/11 9:18 AM

7 (197-264).indd 230

األزمة في فصلها الثالث :انفجار فقاعة السيولة زهيدة الثمن

عل� � ��ى موظفي اجلم� � ��ارك فهرب في علبة معجون األس� � ��نان مجوهرات من
املاس .وأجاب عن الس� � ��ؤال عما إذا كان أولينيك� � ��وف قد أخفى عن أنظار
مصالح الضريبة حساباته املصرفية قائال« :نعم ،أخفى اإلفصاح حتى عن
أتفه اجلزئيات» .وكش� � ��فت املرافعات أمام القضاء عن اجلرأة التي يتس� � ��م
به� � ��ا العديد من موظفي املصارف وزبائنهم .فعل� � ��ى ما يبدو ،ال يأبه هؤالء
كثيرا ،بالقوانني عامة ،وال بالقوانني الضريبية على وجه اخلصوص  -إنهم
يهتمون ،أوال وأخي� � ��را ،بالعثور على املكان اآلم� � ��ن والكتوم إلدارة وتوظيف
املاليني واملليارات من املال.
وبفضل س� � ��رية احلس� � ��ابات املصرفية ارتقت جزر الكيمن إلى خامس
أكبر أس� � ��واق املال في العال� � ��م .إن هذه اجلزر ،الواقع� � ��ة إلى اجلنوب من
كوب� � ��ا والتي تن� � ��درج ضمن املمتلكات البريطانية فيما وراء البحار ،تش� � ��رع
القوان� �ي��ن الضريبية من غير الرجوع إل� � ��ى الوطن األم .وال توجد في جزر
الكيمــ� � ��ن ،ال ضرائ� � ��ب على الدخ� � ��ول ،وال على عائ� � ��د رأس املال وال على
اإلرث وال على العق� � ��ارات .وعمليا ،ال توجد في هذه اجلزر أي قيود على
تدفق األموال .من هنا ،ال غرو أن يصل عدد املصارف املس� � ��جلة في هذه
اجلزر الثالث  -التي يبلغ تعداد سكانها  50ألف نسمة فقط  -إلى 280
مصرفا ،وأن يكون لدى  50مصرفا من أكبر مصارف العالم أكثر من 40
فرعا .وكان� � ��ت املصارف التابعة للواليات األملانية املختلفة ،أعني مصارف
من قبيل  BayernLBو WestLBو،Landesbank Daden-Würtemberg
قد مارس� � ��ت ،أيضا ،من أراضي الواحات الضريبية نش� � ��اطاتها املختلفة.
وفي حني أن هذه املؤسس� � ��ات ش� � ��به احلكومية مكلفة ،في الواقع ،بجذب
األم� � ��وال إلى الواليات املالكة لها ،غي� � ��ر أنها لم حتجم ،وبعون من فروعها
في البحر الكاريبي ،من مس� � ��اعدة زبائنها على التهرب من دفع الضرائب
إلى السلطات الضريبية األملانية.
إن املصرفيني وزبائنهم واثقون بس� � ��رية احلس� � ��ابات املصرفية في جزر
الكيمن ومتأك� � ��دون من أن أحدا لن يطالبهم ،هاهنا ،بدفع ضرائب .من
هنا ،ال غرو أن يتزايد ،باس� � ��تمرار ،ع� � ��دد صناديق املخاطر الراغبة في
االس� � ��تفادة من هذه امليزة :فمن أصل صناديق املخاطر عش� � ��رة اآلالف
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ف� � ��ي العالم ،اختـــار نحـــ� � ��و ثمانــيــــة آالف منــهـــا جــــ� � ��زر الكيمن كمكان
لإلقامة من الناحية القانونية .أي أنها اختارت أن تكون مس� � ��جلة هناك
من الناحية القانونية وليس الفعلية ،فقادة هذه الصناديق يس� � ��كنون ،في
الواقع ،في لندن أو نيويورك .وصندوق املخاطر  ،LTCMهذا الصندوق
الذي كاد انهي� � ��اره يؤدي إلى انهيار النظام املال� � ��ي العاملي ،يقيم ،أيضا،
في جزر الكيمن من الناحية القانونية .أضف إلى هذا أن نحو  70ألف
شركة من الش� � ��ركات ( )Offshoreاملقيمة خلف البحار ،قد ُسجلت في
هذه اجلزر ،علما بأن هذه التس� � ��مية تنطوي على مجاملة تريد التمويه
عل� � ��ى حقيقة أن هذه الش� � ��ركات ال متتلك في هذه اجلزر س� � ��وى عنوان
بريدي ال غير.
وهكذا ،أمست بناية واحدة من بنايات العاصمة جورج تاون ،أعني البناية
املس� � ��ماة  ،Ugland Houseعنوانا بريديا ملا يقرب من  19ألف شركة ،وفق
املعلومات الواردة في الدراسة التي أعدها مكتب احملاسبة العامة األمريكي
بتكليف من الكونغرس .ومس� � ��تأجر هذه البناية ،املكونة من خمسة طوابق،
هو املكتب االستش� � ��اري الدولي املس� � ��مى  .Maples & Calderويتكفل هذا
املكتب بإدارة معامالت زبائنه ،الذين أغلبهم أمريكيون ،بكل سرية وهدوء.
ويقدم هؤالء احملامون الهيكل القانوني إلنش� � ��اء صناديق مخاطر وشركات
خاصة ،يس� � ��اهم فيها أفراد محدودو الع� � ��دد )(Private-Equity؛ كما أنهم
يس� � ��اعدون املصارف ،أيضا ،لتأسيس ش� � ��ركات ذات أغراض خاصة يناط
بها رزم القروض إلى حزم مختلفة لبيعها ،من ثم ،إلى مختلف املستثمرين.
وكانت الش� � ��ركة العمالقة الناشطة في مجال الطاقة إنرون ( )Enronقد
كلفت  Maples & Calderبأن يؤس� � ��س له� � ��ا إمبراطورية خفية مكونة من
عديد من ش� � ��ركات مريبة ،أي شركات ذات أغراض خاصة .كما قدم هذا
املكتب خدماته االستشارية إلى األخوين شارلز وسام ويلي (Charles and
) ،Sam Wylyوفق ما ورد في تقرير الكونغرس األمريكي.
وينف� � ��ذ األوروبيون املتهربون من دفع الضرائب حيال مش� � ��ابهة :فهؤالء
يتمتعون ،أيضا ،باملس� � ��اعدات التي يقدمها لهم جمهور من االستش� � ��اريني.
وفي ش� � ��بكة اإلنترنت ،تعرض خدماتها على الش� � ��ركات األملانية الكثير من
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الشركات املريبة .فتحت العنوان  www.anonyme-limited.deتؤكد بعض
الشركات على أنها تتكفل «بتأسيس شركة مجهولة الهوية» في البحر الكاريبي
بال أي عناء أو تعقيدات وأنها تضمن للمالك أن ش� � ��ركته س� � ��تتمتع ،هناك،
مبعدل ضريبي يبلغ الصفر تقريبا .وتؤكد هذه الشركات عبر اإلنترنت على
أن سرية احلسابات املصرفية تكاد تكون مضمونة مائة في املائة في البحر
الكاريبي« :فأس� � ��واق املال ،الكائنة في املناطق املس� � ��ماة  ،Offshoreتعطي
الراغب الفرصة ألن يفتح فيها حس� � ��ابا مصرفيا من خالل شبكة اإلنترنت
أيضا ،وتضمن له السرية التامة وذلك ألنها ،هي نفسها ،تعيش من سمعتها
األس� � ��طورية ،وبهذا املعنى ،فإن املص� � ��ارف هناك لن جتيز ألي طرف ثالث
االطالع على حس� � ��ابات زبائنها ،فتصرف من هذا القبيل يؤدي ،ال محالة،
إلى تقويض س� � ��معتها ،وإل� � ��ى تدمير ركن من أركان مزاياه� � ��ا بالتالي» .وال
يفوت الش� � ��ركة ،التي تكسب الزبائن عبر ش� � ��بكة اإلنترنت ،اإلشادة باملزايا
التي تقدمها الشركة اإلجنليزية  Limitedوالشركة اإلسبانية  SLوباملزايا
التي ينطوي عليها تأسيس شركة في أرخبيل سيشيل ).(Seychellen
بي� � ��د أن الواحات الضريبية رفضت ،على ط� � ��ول اخلط ،إجراء تعديل
على ما تنتهج من قواعد أو القيام بإلغاء الس� � ��رية املفروضة على ما تؤوي
من حسابات مصرفية .وكانت سويسرا قد وقعت على اتفاقية مع االحتاد
األوروب� � ��ي جتيز لها مواصلة العمل بالقواعد الس� � ��ائدة حتى العام .2013
أم� � ��ا البلدان األخرى ،فإنها ترفض رفض� � ��ا قاطعا التوقيع على أي اتفاقية
مت� � ��س القواعد التي درج� � ��ت على انتهاجها حت� � ��ى اآلن .ال بل ذهبت هذه
ال� � ��دول إلى ما ه� � ��و أبعد من هذا ،فهي قلبت اآلية وراحت تش� � ��هر بالدول
الصناعية التي جتي� � ��ز للعديد من الواحات الضريبية العمل من أراضيها.
فبسبب تدني معدالتها الضريبية املفروضة على الشركات ،تعتبر أرصفة
ميناء دبلن ) (Dublin Docksفي إيرلندا موقعا مثاليا لتوطني الش� � ��ركات
العمالق� � ��ة .وينطبق األمر ذاته على هولن� � ��دا أيضا .من ناحية أخرى ،فإن
الوالي� � ��ة األمريكية ديالوي� � ��ر ) (Delawareتكتفي بالتقي� � ��د بأدنى القواعد
الضريبي� � ��ة .وفي مع� � ��رض دفاعه عن نفس� � ��ه ،احتج املكتب االستش� � ��اري
 Maples & Calderبأن� � ��ه ق� � ��د جرى تس� � ��جيل نحو  200ألف ش� � ��ركة في
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بناية واحدة من بنايات عاصمة الوالية ويلمنغتون ) (Wilmingtonوتتميز
املعدالت الضريبية الس� � ��ائدة ف� � ��ي والية ديالوير باالنخف� � ��اض وذلك ألن
الش� � ��ركات تخضع هناك للضرائب االحتادية فقط ،أي أنها ليست بحاجة
إلى دفع ضرائب لهذه الوالية .ولهذا الس� � ��بب بالذات أمس� � ��ى نحو نصف
الش� � ��ركات األمريكية املساهمة تقيم في هذه الوالية االحتادية  -بدءا من
ش� � ��ركة السيارات العمالقة جنرال موتورز (هذه الشركة التي تعتبر مدينة
ديترويت هي موطنها احلقيقي) وانتهاء بالش� � ��ركة العمالقة الناش� � ��طة في
مجال الكيمياويات .DuPont
واختار مصرف أملاني ،يقيم عادة في مدينة ديسلدورف ،والية ديالوير مكانا
لصندوق استثماري ما كان ينبغي ألحد اإلحاطة به علما .إن اسم هذا املصرف
غير املشهور هو IKB؛ أما اس� � ��م ذلك الصندوق فهو »«Rhineland Funding
وكم� � ��ا هي احلال مع باق� � ��ي املصارف ،أراد مص� � ��رف  ،IKBأيضا ،اإلقامة في
الواحة الضريبية ،وذلك لكسب مزيد من األرباح :أي أراد أن يجني الربح الوفير
من صندوق خفي ال يندرج ضمن امليزانية  -وال يخضع لرقابة الدولة.
خارج نطاق امليزانية  -املصارف تؤسس إمبراطوريات خفية تعمل في خدمتها

لقد متتع رئيس املصرف املركزي األملاني آكس� � ��ل فيبر ()Axel Weber
بالهدوء على مدى أس� � ��بوعني .فقد قضى عطلته السنوية في الواليات املتحدة
األمريكية ،وتنعم ،هو وأسرته ،بجمال احلياة في غاباتها .ولكن ،ولم تكد تطأ
قدما فيبر ،في الثامن والعش� � ��رين م� � ��ن يوليو ،2007 ،أرض املطار في أملانيا،
حتى اتصل به هاتفيا مس� � ��اعدوه ليقولوا له« :لدينا مش� � ��كلة عويصةَ .هل ُ َّم إلى
املصرف في احلال» .وهكذا ،غادر فيبر مطار فرانكفورت في احلال ليذهب،
مباشرة ،إلى املقر الرئيسي للمصرف املركزي .وكان ذلك اليوم هو يوم السبت.
ولذا فقد خلت معظم مكاتب البناية من العاملني .غير أن الطوابق العلوية من
البناية لم تخْ ُل من العاملني؛ فهؤالء اجتمعوا هنا لصياغة خطة طوارئ.
وفي الوقت ذاته تقريبا ،وصل إلى سمع وزير املالية األملاني بير شتاينبروك
( ،)Peer Steinbrückأيض� � ��ا ،خبر مفاده أن أزمة العقارات األمريكية قد
نشرت ظاللها على أملانيا أيضا .فقد أخبر وكيل وزارة املالية توماس ميروف
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) (Thomas Mirowواملدي� � ��ر العام في الوزارة ذاتها يورغ آسموس� �ي��ن (Jörg

) Asmussenالوزير بأن مصرفا مغمورا ،متواضع األهمية ،قد أش� � ��رف على
اإلف� �ل��اس ،IKB :املصرف الصناعي األملاني املقيم في مدينة ديس� � ��لدورف.
وكان ه� � ��ذا املصرف قد قامر بأوراق مالية غاية في التعقيد وترتبط ارتباطا
بنحو أو آخر بس� � ��وق العقارات األمريك� � ��ي .وكان هذا املصرف ،الذي اعتبره
اجلميع ،مصرفا مستقيم الطوية حتى ذلك احلني ،قد أخفى هذه املعامالت
العظيمة املخاطر في ش� � ��ركة تابعة له تقيم في الوالي� � ��ة األمريكية ديالوير،
وحتمل اسما ينم عن براءة خالصة.Rhineland Funding :
وماذا في األمر؟ تس� � ��اءل ش� � ��تاينبروك :ما املانع من ت� � ��رك  IKBيعلن
اإلفالس؟ ومن قبل أن يلتقيا رئيس املصرف املركزي آكسل فيبر ،كان وكيل
ومدير عام الوزارة قد ناقش� � ��ا املوضوع مع يوخني سانيو )،(Jochen Sanio
رئيس املؤسس� � ��ة االحتادية املكلفة بالرقابة على املؤسس� � ��ات الناشطة في
مج� � ��ال اخلدمات املالية ) (BaFinورد املوظفان على س� � ��ؤال ش� � ��تاينبروك:
إننا ال نستطيع التكهن بالتداعيات التي ستترتب على إعالن هذا املصرف
باإلفالس؛ فهذا اإلفالس ميكن أن يس� � ��بب أضرارا عظيمة بالنس� � ��بة إلى
سوق املال األملانية« .من أين لكم هذا التكهن؟» ،عقب وزير املالية متسائال.
«أنى لهذا املصرف املتواضع أن يلحق أوخم األضرار بسوق املال األملاني؟»
َّ
وكان مي� � ��روف وآسموس� �ي��ن قد ح� � ��ذرا من مغبة اندالع سلس� � ��لة من أفعال
وردود أفعال متتالية .وراحا ينبهان ش� � ��تاينبروك إلى أن هذا املصرف ليس
متواض� � ��ع احلجم وبال أهمية .ففي دفاتر هذا املص� � ��رف توجد ودائع تبلغ
قيمته� � ��ا نحو  24مليار ي� � ��ورو ،تعود  17مليارا منها إل� � ��ى مصارف أخرى،
مصارف م� � ��ن بينها العديد من صناديق االدخار ) (Sparkassenواملصارف
الش� � ��عبية )(Volksbanken؛ كما تعود ملكية  7مليارات منها إلى اخلواص
من الزبائن .واألمر الذي يزيد الوضع تعقيدا هو أن هناك  4.6مليار يورو،
فق� � ��ط ،في الصندوق املخصص لضمانة حقوق املودعني :أي أقل من املبلغ
ال� �ل��ازم بكثي� � ��ر .ومعنى هذا أن ترك مصرف  IKBينه� � ��ار ويعلن اإلفالس،
يعن� � ��ي ،ضمنيا ،املوافقة على ترك اجلزء األعظم من أموال املودعني يتبدد
ويذهب مع الري� � ��ح .على صعيد آخر ،ال يتعامل هذا املصرف مع آالف من
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الش� � ��ركات املتوس� � ��طة احلجم فقط .فمن بني زبائنه هن� � ��اك ،أيضا ،بضعة
من أكبر صناديق التأمني الصحي في أملانيا؛ فهذه ،أيضا ،س� � ��تكون مهددة
بإعالن اإلفالس .وعلى خلفية وجهات النظر هذه ،غير شتاينربوك موقفه
وراح يعلن :ال مندوحة عن الوقوف في وجه هذا التطور املروع.
وف� � ��ي اليوم الس� � ��ابق ،أي ي� � ��وم اجلمعة ،اتصل رئي� � ��س مصرف IKB
ش� � ��تيفان أورتسآيفن  Stephan Ortseifenهاتفيا بإنغريد ماتويوس ماير
) ،(Ingrid Matthäus-Mairرئيسة مصرف ( KfWمصرف متويل إعادة
اإلعمار) ،وذلك ألن هذا املصرف هو واحد من أهم األطراف التي تعود
إليها ملكية مصرف  .IKBوكان مصرف  KfWقد شارك بنحو ثلث قيمة
مصرف  ،IKBال لش� � ��يء إال ألنه ما كان هناك أحد يرغب في املش� � ��اركة
ف� � ��ي هذا املصرف .وكان� � ��ت ماتويوس ماير تقوم بجول� � ��ة في اجلمهورية
الروس� � ��ية تاتارس� � ��تان حني اتصل بها أورتس� � ��آيفن ليبلغها أن «الدويتشه
بنك» قد أوقف إقراض املال إل� � ��ى مصرفه .واتصلت ماتويوس ماير في
احلال بيوس� � ��ف آكرمان ،رئيس «الدويتش� � ��ه بنك» .فق� � ��د باتت واثقة بأن
ش� � ��يئا عظيم اخلطر قد صار يلوح في األفق ،ليس بالنسبة إلى مصرف
 IKBفق� � ��ط ،بل لكل املصارف العاملة في أملانيا .وش� � ��اركها آكرمان في
هذا التقييم وراح يش� � ��رح لها أن مصرف «الدويتش� � ��ه بنك» ما كان لديه
خيار آخر؛ فبيانات مصرف  IKBاحلس� � ��ابية بلغت أس� � ��وأ املس� � ��تويات.
ولذا الس� � ��بب ،تعني عليه تنبيه رئيس سلطة الرقابة املصرفية سانيو إلى
اخلطر احملدق مبصرف .IKB
وكان يوما الس� � ��بت واألحد من هذا األس� � ��بوع يوم� �ي��ن مثيرين للحيرة
والقل� � ��ق .فعلى خلفية هذه التط� � ��ورات املفزعة ،أجرى وزي� � ��ر املالية عدة
اتص� � ��االت هاتفية م� � ��ع رئيس املص� � ��رف املركزي وأهم رؤس� � ��اء مصارف
املعامالت واالس� � ��تثمار والسياسيني املعنيني بشؤون س� � ��وق املال للتداول
معهم بشأن السبل الواجب انتهاجها للخروج من األزمة .وعلى مدى سبع
س� � ��اعات ،أمعن اجلميع الفكر باإلمكانات املتاح� � ��ة إلنقاذ مصرف IKB
وكان سانيو قد حذر قائال :لو انهار مصرف  ،IKBستتعرض أملانيا ألكبر
أزمة مصرفية منذ العام  .1931وما من شك في أن املتداولني كانوا على
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بينة من املعاني التي تنطوي عليها هذه األزمة .ففي يوليو من العام 1931
انهار ثاني أكب� � ��ر املصارف األملانية :مصرف دانات ) (Danat-Bankوكان
ه� � ��ذا املصرف قد انهار بعدما أعلن اإلفالس أح � � � ُد أهم زبائنه .وتبددت
سدى كل اجلهود التي بذلتها احلكومة األملانية إلنقاذ هذا املصرف ،وذلك
ألن بيوت التمويل التجارية أبت املش� � ��اركة في هذه اجلهود .وكان إفالس
مصرف دانات قد زع� � ��زع الثقة مبجمل النظام املصرفي في أملانيا .فقد
س� � ��حبت جماهير الزبائ� � ��ن ودائعها من بيوت املال ،األم� � ��ر الذي أدى إلى
تعثر مصارف أخرى .أضف إلى هذا أن العديد من املمولني األجانب قد
س� � ��حبوا رؤوس أموالهم اعتقادا منهم بأن أملانيا قد صارت قاب قوس� �ي��ن
أو أدن� � ��ى من اإلفالس .وفي ضوء هذه التطورات ،أصدر الرئيس األملاني
ب� � ��اول فون هندنبورغ أمرا إداريا ملواجه� � ��ة الوضع الطارئ يقضي بإغالق
أبواب كل املصارف في اليومني التاليني .ولدعم استقرار املؤسسات املالية
وضعت احلكومة ،على مدى أس� � ��ابيع كثيرة ،قي� � ��ودا على حركة األموال.
فبمقتضى هذا األم� � ��ر اإلداري صار يحق للمصارف صرف أجور العمال
واملدفوعات التحويلية والضرائب فقط .على صعيد آخر ،أممت احلكومة
في األش� � ��هر التالية ،كليا أو جزئيا ،كل املصارف الكبيرة ،تقريبا .وهكذا،
وإل� � ��ى جانب مصارف أخ� � ��رى ،خضع لوصاية الدول� � ��ة كل من Dresdner
 Bankواملصرف املكون من احتاد  Commerzbankو Privatbankأيضا.
وم� � ��ع بدء العام  ،1933أخذت احلكومة تعي� � ��د خصخصة هذه املصارف
ش� � ��يئا فش� � ��يئا .وكان انهيار املصارف في الثالثينيات قد خلف تداعيات
غاية في اخلطورة :فهو تس� � ��بب في وصول ظالل أزمة الكساد الكبير إلى
أملانيا بصورة نهائية ،أعني تلك األزمة التي كان قد س� � ��بقها بعام ونصف
العالم انهيار وول ستريت.
وم� � ��ا كان أح ٌد يعل� � ��م ما إذا كان س� � ��انيو قد بالغ ف� � ��ي وصف املخاطر
أم ال .م� � ��ا كان أح ٌد يعلم مبا س� � ��يحدث لو أعلن مص� � ��رف  IKBاإلفالس
فعال .أكان س� � ��انيو محقا في تنبئه بأن هذا اإلفالس س� � ��يؤدي إلى انهيار
س� � ��وق املال األملانية برمتها؟ هل س� � ��يهجم جمهور املواطن� �ي��ن األملان على
فروع املصارف ،فيما لو أفلس� � ��ت إحدى املؤسس� � ��ات املالية؟ وانطالقا من
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ه� � ��ذه التصورات املفزعة ،عقد اجلميع ،أعني احلكومة واملصرف املركزي
وس� � ��لطة الرقابة على س� � ��وق املال ،العزم على إنق� � ��اذ املصرف املذكور من
خالل أكبر إجراء مالي جرى تخصيصه ،حتى ذلك احلني ،إلنقاذ مصرف
متعثر في جمهورية أملانيا االحتادية :فبموجب هذا اإلجراء أعلن مصرف
 KfWبأنه يضمن مصرف  IKBوصندوق  Rhineland Fundingالتابع له
مببل� � ��غ يصل إلى  8.1مليار يورو .على صعيد آخر ،تكفل املصرف املركزي
األملاني واملصارف التجارية بتقدمي قرض تصل قيمته إلى  3.5مليار يورو.
من ناحية أخرى ،أقيل أربعة م� � ��ن أعضاء مجلس املديرين التنفيذيني في
املصرف املنكوب ،كان من بينهم رئيس املصرف ش� � ��تيفان أورتسآيفن .كما
تولى االدعاء العام التدقيق في األسباب التي جعلت املصرف املذكور قاب
قوس� �ي��ن من اإلفالس .وكيفما اتفق ،فبموجب عملية اإلنقاذ هذه ،دعمت
احلكومة هذا املصرف بأكثر م� � ��ن  10مليارات يورو كان قد جرى ضخها
ف� � ��ي هذا املصرف .غير أن هذا الدعم لم يك� � ��ن ذا نفع كبير؛ فبعد مضي
ع� � ��ام واحد ،مت بيع املصرف للمس� � ��تثمر األمريكي  - Lonestarبنحو مائة
مليون يورو فقط.
إن األزمة التي عصفت مبصرف  IKBتزيح الستار عن مخاطر العمليات
التي انتهجها كثير من املصارف في نهاية التسعينيات .فقادة مصرف IKB
أسس� � ��وا مصرفا ثانيا ،مصرفا خفيا ،يعمل إلى جوار مصرفهم األصلي وال
يظهر في ميزانيته ،أي في ميزانية مصرف  .IKBوما كان التقرير السنوي
عن نش� � ��اطات املصرف يتضمن ما هو أكثر من تلميحات تشير ،بنحو غاية
ف� � ��ي الغموض ،إلى أن ثمة مصرف  IKBآخر في العالم اخلارجي :أن ثمة
مصرفا آخر يختلف عنه باالس� � ��م فقط .Rhineland Funding :وكان قادة
مصرف  IKBقد أسس� � ��وا هذا الصندوق والش� � ��ركتني التابعتني له ،أعني
املؤسس� � ��تني  Loreley Financingو ،Drachenfels Financingف� � ��ي العام
 2002وف� � ��ي مكان� �ي��ن ال أحد فيهما مي� � ��ارس رقابة ذات ب� � ��ال :في ديالوير
وفي اجلزيرة البريطانية الواقعة ف� � ��ي القنال اإلجنليزي جيرزي )(Jersey
وإذا كان قادة املصرف قد تصرفوا بنحو مس� � ��تقيم فيما س� � ��بق ،غير أنهم
أمسوا ،فيما بع ُد ،يتطلعون إلى مشاركة اآلخرين في تلك اللعبة املريبة التي
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باتت األغلبية متارسها بفعل جتاهلها من املسؤولني عن فرض الرقابة :أي
اللعبة املريبة التي جرت ممارستها في الواليات املتحدة أوال وفي بريطانيا
م� � ��ن بعد وفي القارة األوروبي� � ��ة الحقا .لقد أراد قادة هذا املصرف األملاني
املش� � ��اركة في لعبة املؤسس� � ��ات اخلفية القابعة في الواحات الضريبية ،في
لعبة املؤسس� � ��ات الغامضة التي تفتقت عن ذهن موظفني مصرفيني يتقنون
عمليات االحتيال والتمويه .ويطلق بيل غروس ) (Bill Grossرئيس ش� � ��ركة
 - Pimcoالشركة التي تندرج ضمن كبرى الشركات املختصة بإدارة الثروات
في الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية والتي تعود ملكيتها إلى الش� � ��ركة األملانية
العمالقة في مجال التأمني  - Allianzعلى هذه املؤسسات مصطلح «نظام
املص� � ��ارف اخلفية» .ويواصل وصفه لهذا النظ� � ��ام فيؤكد قائال :إننا هاهنا
حيال نظام «ساحر وشديد الغموض» ،حيال نظام «ال يخضع ألي ضوابط»،
حيال إمبراطورية« ،فيما عدا احملتالني مــن العامليــن فـــي وول س� � ��تريــت،
ال أحد يحيط بكنهها».
وتسيطر على هذه اإلمبراطورية السحرية عشرات اآلالف من الشركات
ذات األغراض اخلاصة ،تس� � ��يطر عليها ما يسمى ««( »Conduitsقنوات»)
أو «( »Special Purpose Vehiclesاألدوات املساعدة على حتقيق أغراض
خاص� � ��ة») .وفي أغلب األحيان ،حتمل هذه الش� � ��ركات أس� � ��ماء براقة حقا
وحقيقة .وتش� � ��به هذه األدوات تلك الشركات ذات األغراض اخلاصة التي
كانت قد أنش� � ��أتها شركة إنرون ،هذه الش� � ��ركة العمالقة التي نشطت في
مج� � ��ال الطاقة قبل انهيارها .والش� � ��ركات ذات األغراض اخلاصة ،التابعة
للعمالقة الناش� � ��طني في الصناع� � ��ة املالية ،تقبع ،أيضا ،في جزر الكيمن أو
جزر البرمودا أو في اجلزر البريطانية الواقعة في القنال اإلجنليزي أو في
العاصم� � ��ة اإليرلندية دبلن .وكانت املصارف قد نقلت إلى هذه الش� � ��ركات
اخلفية ج� � ��زءا معتبرا من معامالتها .وانطالقا من ه� � ��ذه املعامالت ،تقوم
الش� � ��ركات اخلفية برزم القروض التي سلفتها الشركة األم إلى حزم يسهل
تداولها في أس� � ��واق املال .ومبس� � ��اعدة مصارف االستثمار ،تقوم الشركات
ذات األغراض اخلاصة ،من بع ُد ،بتحويل هذه احلزم إلى أوراق مالية ذات
معدالت فائدة مواتية وببيعها ،من ثم ،إلى املستثمرين املاليني.
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عل� � ��ى صعيد آخر ،تتكف� � ��ل وكاالت التصني� � ��ف االئتمان� � ��ي بتقييم اجلدارة
االئتمانية لهذه األوراق وإعطائها ،من ثم ،درجات ممتازة ،أي درجات غالبا
ما تتراوح ب� �ي��ن [ AAAأي :مضمونة مائــة فــ� � ��ي املائــة .املترجم] و[ Aأي:
بال خطر .املترجم] .وبهذا النحو تتحول القروض عالية املخاطر إلى أوراق
مالية تبدو وكأنها مضمونة مائة في املائة .وليس ثمة ش� � ��ك في أن وكاالت
التصنيف االئتماني ما عادت قادرة على الوقوف بدقة على جدارة األوراق
املالية التي أمس� � ��ت تتدفق عليها تدفق الس� � ��يل اجل� � ��ارف .وعلى ما يبدو،
ش� � ��عر بعض العاملني لدى هذه الوكاالت بأن ليس كل ما يعتبرونه ذهبا هو
ذهب فعال .وعثرت السلطات األمريكية املختصة بالرقابة على البورصات
) ،(SECحينما س� � ��لطت الضوء على وكاالت التصنيف هذه ،رس� � ��الة إمييل
تفش� � ��ي س� � ��را عظيما ،فقد كتب موظف من املوظفني العاملني لدى وكاالت
التصنيف االئتماني إلى زمالئه قائال« :إننا نربي هنا وحش املس� � ��تقبل .ويا
حب� � ��ذا لو كنا ،جميعا ،أغنياء ومحالني إلى املع� � ��اش ،من قبل أن ينهار هذا
الصرح القائ� � ��م على أركان من ورق الكارت� � ��ون» .واعترفت إحدى محلالت
كنت ق� � ��ادرة على تقدير نص� � ��ف املخاطر احلافة
البيان� � ��ات فقال� � ��ت« :لقد ُ
باملعامالت» .وكتب زميل لها« :إنن� � ��ا ال تتوافر لنا ،باملرة ،املوارد الضرورية
ألداء ما نحن مكلفون بأدائه».
لكن ه� � ��ذه احلقائق ما كانت تضير أح� � ��دا .فحتى صيف  ،2007ظلت
اخلزعب� �ل��ات املالية ،التي متارس� � ��ها وكاالت التصني� � ��ف االئتماني ،أفضل
التقييمات والش� � ��هادات ،وأحدث موضة في وول س� � ��تريت .من هنا ،ال غرو
أن تتس� � ��ابق صناديق املخاطر ومصارف االستثمار وش� � ��ركات التأمني في
احلص� � ��ول عل� � ��ى األوراق املعقدة ،ولكن املواتية من حي� � ��ث ما تدر من عائد
يتف� � ��وق بكثير عل� � ��ى معدالت الفائ� � ��دة املتحققة في املج� � ��االت االقتصادية
األخ� � ��رى .وكان هؤالء ،جميعا ،واثقني من أن املتاجرة مبش� � ��تقات القروض
جتعل النظام املالي العاملي أكثر استقرارا .فمن خالل هذه املتاجرة ،تتوزع
تبعات املخاط� � ��ر ،وفق ما كانوا يرددون ،على كواه� � ��ل أطراف كثيرة .وكان
مص� � ��رف  IKBقد ضخ ،أيضا ،أمواال طائلة في هذه املعامالت .ففي بادئ
األمر اس� � ��تثمر هذا املصرف  -املكلف بدعم الصناعة األملانية متوس� � ��طة
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احلجم  -في صناديق� � ��ه اخلفية ما يزيد قليال على  3مليارات يورو .وبعد
ثالث� � ��ة أعوام ،ارتفع ه� � ��ذا املبلغ إلى  7مليارات ي� � ��ورو ،ومن ثم ،في صيف
العام  2007على وجه التحديد ،أي قبل اإلفالس بفترة وجيزة ،ارتفع هذا
املبل� � ��غ مرة أخرى ،فوصل إلى  10مليارات ي� � ��ورو .ووفق ما ترويه صحيفة
 ،Wall Street Journalكان املش� � ��اهير م� � ��ن مصارف االس� � ��تثمـار  -وعلـى
وج� � ��ه التحديد ليمان براذرز ) (Lehman Brothersوجي بي مورغان (J. P.
) Morganواملصرف األملاني «دويتشه بنك»  -قد بذلوا جهدا كبيرا إلغراء
 IKBبش� � ��راء أوراق امل� � ��ال املضمونة برهن العقار .وقبل ثمانية أش� � ��هر من
انهيار مصرف  ،IKBأشادت وكالة التصنيف االئتماني موديز )(Moody's
بق� � ��ادة هذا املصرف زاعم� � ��ة أنهم «جنحوا في تنوي� � ��ع معامالتهم وتوظيف
أموالهم في أنشطة مختلفة».
لك� � ��ن احلقيقة تؤكد أن املصرف لم يحق� � ��ق أي جناح ،تؤكد أنه كان قد
أتخم نفسه مبخاطر ال تعد وال حتصى .فمع مرور األيام ،تبني أن كثيرا من
القروض العقارية األمريكية ،التي اشتراها املصرف ،هي قروض معدومة،
أي أنها ديون مش� � ��كوك في حتصيلها .على صعيد آخر ،طلب املس� � ��تثمرون
م� � ��ن الصندوق التابع ملصرف  ،IKBأعن� � ��ي  ،Rhineland Fundingأن يرد
إليهم األموال التي س� � ��بق له أن اقترضها منهم لكي يش� � ��تري بها القروض
العقارية األمريكية .وكان البعض من هؤالء املستثمرين أمريكيني؛ أي كانت
م� � ��ن بينهم صناديق تدير معاش� � ��ات التقاعد أو حكوم� � ��ات محلية من والية
كاليفورني� � ��ا أو مديريات مدارس تقيم في مينيابوليس ) (Minneapolisبيد
أن ه� � ��ؤالء ،جميعا ،كانوا على بينة من أن كثيرا م� � ��ن القروض العقارية ما
عادت لها قيمة تذكر .وعلى خلفية هذا اليقني ،راح املس� � ��تثمرون يسحبون
أموالهم  -ليس من صندوق  Rhineland Fundingفقط.
فبع� � ��د ثالثة أس� � ��ابيع على تعثر مص� � ��رف  ،IKBتعث� � ��ر أيضا مصرف
 .SachsenLBوكان هذا املصرف ،الذي متتلكه والية سكس� � ��ونيا األملانية،
قد خلق لنفسه ،أيضا ،إمبراطورية خفية :فقد أسس ثالثـة صناديـــق نـــادرا
ما كان أحد في عاصمة الواليــــة دريسدن يحيــــط علمــــا دقيقـــا بوجـودهــا.
وكانـــت هـــ� � ��ذه الصنــــادي� � ��ق املس � � �مــــاة  Ormond QuayوGeorges Quay
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و ،Sachsen Fundingتقي� � ��م في مكت� � ��ب  SachsenLB Europeالكائن في
إحدى البنايات الواقعة في ميناء دبلن .وكان رئيس املصرف في دريسدن قد
أشاد بالفرع املسمى  SachsenLB Europeمعتبرا إياه «الكيس السحري»،
املتكفل بتحقيق الربح الوفير .من ناحية أخرى ،قال وزير مالية الوالية في
إحدى جلس� � ��ات مجلس اإلدارة متسائال «متى ستبدأ دبلن بتحقيق املنشود
منها» ،مش� � ��يرا بذلك إلى أنه يريد من املصرف أن يستخرج من هناك أكبر
رب� � ��ح ممك� � ��ن .غير أن ه� � ��ذه التصريحات ال يجوز أن حتج� � ��ب عن أنظارنا
حقيقة أن التقارير السنوية اخلاصة مبصرف  ،SachsenLBهذا املصرف
الذي ال يزيد رأس� � ��ماله اخلاص على  1,5مليار يورو ،تخلو من أي إش� � ��ارة
إلى املعامالت التي تديرها املؤسس� � ��ات اخلفي� � ��ة .وكانت الصناديق الثالثة
قد اس� � ��تثمرت جزءا عظيما من أموالها في حزم قروض متخمة بالقروض
العقارية األمريكية .وكانت قيمة االس� � ��تثمارات ق� � ��د بلغت ،كلية 65 ،مليار
ي� � ��ورو .ولكن لم يكد «الكيس الس� � ��حري» يتمزق إرب� � ��ا حتى تعني على والية
سكس� � ��ونيا تقدمي ضمانات مالية بقيمة تصل إل� � ��ى  17.3مليار يورو وبيع
املصرف املتعثر إلى املصرف التابع لوالية .Baden-Württemberg
ويش� � ��رح بيل غروس خصائص لعب� � ��ة رزم القروض إل� � ��ى حزم مختلفة
فيق� � ��ول إن الب� � ��ادئ بها هو الذي يجني امل� � ��ال الوفير ،وأن َم � � � ْن يتأخر في
املشاركة بها لن يكسب ربحا ،بل سيدفع ما ربحه السابقون عليه في اللعبة.
وملست املصارف األملانية الس� � ��ليمــــة الطويـــــة ،أعنـــي  IKBوSachsenLB
و BayernLBو ،WestLBه� � ��ذه احلقيقة من كثب وبنحو ش� � ��خصي .فهذه
املصارف خس� � ��رت ،في هذه اللعبة ،كثيرا من ملي� � ��ارات اليورو .لكن األمر
البني أيضا هو أن هذه املصارف لم تكن هي الوحيدة التي تكبدت خس� � ��ائر
عظيم� � ��ة في هذه اللعبة :فما ب� � ��دا للوهلة األولى مجرد إفرازات نتجت عن
قصور كف� � ��اءة املصرفيني األملان احملليني ،أي الذي� � ��ن اعتادوا العمل داخل
حدود والياتهم في املقام األول ،حتول ،بعد فترة وجيزة ،إلى مش� � ��كلة ذات
أبع� � ��اد عاملية .فقد تعني على أكب� � ��ر مصارف العالم إطف� � ��اء ديون عظيمة
القيمة ،إطفاء ديون بلغ� � ��ت قيمتها ،إجماال ،العديد من مليارات الدوالرات
األمريكية ،وذلك ألن هذه املصارف ،أيضا ،كانت قد خس� � ��رت في املقامرة
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مبش� � ��تقات القروض .وهكذا تعني على هذه املصارف إعادة منشآتها ذات
األغ� � ��راض اخلاصة إلى حظيرة ميزانياتها ،أي تع� �ي��ن عليها أن تدرج هذه
املنشآت ضمن ميزانياتها ودفاترها احلسابية .وهكذا ،عادت إليهم ،بنحو
مفاج� � ��ئ ،مخاطر القروض ،التي كانت قد بدت لهم وكأنها بعيدة عنهم كل
البعد ،في البحر الكاريبي في املقام األول .ففي العقود املس� � ��هبة يوجد بني
السطور شروط تقول إن املصرف األم يتحمل تبعات املعامالت التي يجريها
مصرف الظل.
ووفق تقييم رئيس ش� � ��ركة  Pimcoغروس« ،فإن ما نعيشه هنا يعكس،
ف� � ��ي جوهره ،تداعي أركان نظامنا املصرفي املنهك ،هذا النظام الذي يكاد
املرء يعجز عن تفسير إفراطه في منح القروض» .وليس باإلمكان الوقوف،
بدق� � ��ة ،على حج� � ��م إمبراطورية الظل التي خلقتها املصارف ألنفس� � ��ها في
اخلفاء .فعلى س� � ��بيل املث� � ��ال ،رأى احملللون العاملون لدى Royal Bank of
 Scotlandفي نهاية العام  2007أن مصارف الظل قد مولت ما يقرب من
نص� � ��ف إجمالي القروض التي جرى منحها في الواليات املتحدة األمريكية
في الس� � ��نتني املاضيتني .ولم يختلف كثيرا الوضع القائم في أوروبا :فوفق
دراس� � ��ة أعدها «الدويتش� � ��ه بنك» فإن قيمة ما باع� � ��ه األوروبيون في العام
 2006من أوراق مالية ُمس � � �نَدة بالقروض كانت تس� � ��اوي قيمة ما باعوه من
سندات دين عادية.
ويق� � ��ر رئيس مصرف «الدويتش� � ��ه بنك» يوس� � ��ف آكرمان بأن أنش� � ��طة
املص� � ��ارف قد طرأ عليها حتول جذري .ففي س� � ��ابق الزمن ،فإن املصارف
درجت على إدراج  90في املائة من قروضها ضمن دفاترها احلسابية .أما
الي� � ��وم ،فإن املصارف دأبت على نقل  80في املائة من قروضها إلى س� � ��وق
رأس املال .ولهذا الس� � ��بب ذاته ،صار بوس� � ��ع هذا املصرف أو ذاك حتقيق
مع� � ��دل ربحية يصل إلى  25في املائة .ويؤكد آكرمان أننا هاهنا إزاء وضع
«طبيعي» .من هنا ،صار الش� � ��عار املرفوع منذ التس� � ��عينيات :انقل القروض
توان .وهكذا،
إل� � ��ى خارج امليزانية بأس� � ��رع وقت ممكن ،انقلها حاال وب� �ل��ا ٍ
فما أن متن� � ��ح املصارف القروض ،فإنها حتاول ،ف� � ��ي احلال ،التخلص من
هذه القروض .فحاملا تختفي األصول املس� � ��ندة بهذه القروض من امليزانية،
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ستستطيع املصارف متويل قروض جديدة .فبعمليات التحايل هذه تستطيع
مؤسس� � ��ات التمويل تفادي الضوابط التي تفرضها عليها سلطات الرقابة.
فوفق هذه الضوابط فإن كل يورو متنحه املصارف على شكل قرض ،يجب
أن يقابله رأسمال خاص ،يجب أن يقابله احتياطي تبلغ قيمته  8من سنتات
اليورو؛ أي إن املصرف الذي مينح مش� � ��روعا معينا قرضا تبلغ قيمته مليار
يورو ،يجب أن يضع مقابله احتياطيا من رأس� � ��ماله اخلاص تبلغ قيمته 80
مليون يورو .لكن س� � ��لطات الرقابة تستطيع أن تفرض على املصرف املعني
ضرورة االلت� � ��زام بتكوين هذا االحتياطي فقط في حالة ظهور القرض في
ميزانية ذلك املص� � ��رف .وبهذا املعنى ،فإذا «نقى» املصرف املعني ميزانيته
من هذا القرض ،وذلك من خالل نقله هذا القرض إلى شركة ذات أغراض
خاصة تقيم في جزر الكيمن ،فال ش� � ��ك في أن س� � ��لطة الرقابة س� � ��تكون،
عندئذ ،بال حول وال قوة.
من ناحي� � ��ة أخرى ،فإن املص� � ��رف الذي يتخلص ،بأس� � ��رع وقت ،من
مخاط� � ��ر القروض الت� � ��ي منحها ،لن يك� � ��ون ،واحلالة ه� � ��ذه ،بحاجة إلى
التدقي� � ��ق في مدى متتع املقترض باجل� � ��دارة االئتمانية ،في مدى قدرته
على خدمة الدين ،وما إذا كان هذا املقترض على ش� � ��فا اإلفالس أم ال.
فه� � ��ذه األمور تصبح من املس� � ��ائل التي ال يأبه به� � ��ا املصرف كثيرا .ففي
نهاية املطاف ،فإن املخاطر س � � �تُحال إلى أطراف أخرى ،وسيُنقل عبؤها
إلى خارج املصرف بأس� � ��رع وقت ممكن .فهذه القروض ستخضع لعملية
توريق واس� � ��عة ومعقدة ،أي س� � ��تصبح أوراقا مالي� � ��ة مضمونة بالقروض
املضمونة بأص� � ��ول معينة ،أو أوراقا مالية مضمون� � ��ة بالرهون املضمونة
بالعق� � ��ارات .وهكذا ،باتت املصارف قادرة عل� � ��ى منح القروض بال حذر
أو وجل؛ فمصارف االس� � ��تثمار تتطلع إلى احلص� � ��ول على مزيد من رزم
القروض املمكنة املتاجرة بها في سوق املال .ومن ناحيتها ،فإن مصارف
االس� � ��تثمار املالي لم تعد تأبه كثي� � ��را باملخاطر التي تنطوي عليها رزم أو
حزم القروض .فاملصرفيون العاملون في وول ستريت سيبيعون ،بدورهم،
هذه القمامة الس� � ��امة لألطراف األخرى ،فاملهم بالنس� � ��بة إليهم هو أنهم
سيحصلون على العمولة املنشودة.
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وحتى الس� � ��لطات الرقابية نفس� � ��ها ما كانت قادرة عل� � ��ى التعرف على
خصائ� � ��ص التحول العجيب الذي طرأ على العمل املصرفي في الس� � ��نوات
األخي� � ��رة .وكان رئيس الس� � ��لطة األملانية املكلفة برقابة س� � ��وق املال يوخني
س� � ��انيو قد كتب في التقرير الس� � ��نوي الصادر عن الس� � ��لطة التي يترأسها:
«م� � ��ا كان لدينا علم مباهية اللعبة اخلبيثة الت� � ��ي لعبها البعض في الطرف
اآلخر من احمليط األطلس� � ��ي في الس� � ��نوات املنصرمة» .فاملصارف هناك
ما كانت تريد التوقف عن املتاجرة «بهذه األدوات الش� � ��يطانية» قط .وكان
بنك التس� � ��ويات الدولي� � ��ة ) (BIZفي مدينة بازل السويس� � ��رية ،أي املنظمة
املركزي� � ��ة للمصارف املركزية ،قد ذهب على مدى أبعد ،فقد تس� � ��اءل هذا
البن� � ��ك ف� � ��ي تقريره الصادر الع� � ��ام « :2008كيف ،يا ترى ،اس� � ��تطاع نظام
مص� � ��ارف الظل أن ينمو ويترع� � ��رع ويتخذ هذه األبعاد العظيمة من غير أن
يعبر واحد من املس� � ��ؤولني الرسميني عن قلقه بعبارات واضحة بينة؟» غير
أن مؤلفي التقرير ال يتركوننا حيارى ،فهم يردون ،بأنفس� � ��هم ،على السؤال
الذي طرحوه« :مادامت األمور تس� � ��ير على خير وجه ،ما كان أحد يرى أن
ثمة س� � ��ببا يدعو إلى اإلحلاح في طرح الس� � ��ؤال عن مصدر األرباح» .وكما
هو معلوم ،فبالنسبة إلى املضاربني سارت األمور ،فعال ،على خير وجه ،ال
بل سارت بنحو فاق كل آمالهم وتوقعاتهم .فأسواق املال بدت وكأنها صالة
قم� � ��ار فائقة اجلودة ،صالة قمار ،يكس� � ��ب ماال وفيرا ك ُل من يش� � ��ارك في
املقامرة الدائرة في حلبتها.
قاعة قمار يراهن فيها املضاربون  -العمالقة الناشطون في أسواق املال يبددون
مليارات من الدوالر واليورو

إن األمر ال يختلف كثيرا عن التجارب التي مير بها اإلنسان املدمن على
املخ� � ��درات .في بادئ األمر تكفيه جرعة صغيرة وخفيفة من احلش� � ��يش أو
القِ َّن� � ��ب .أما فيما بع ُد ،فإنه يحتاج إلى مخدرات ،أكثر كماً ،وأقوى فاعلية،
لبلوغ النش� � ��وة املنشودة ولالس� � ��تغراق في عالم آخر ،عالم األحالم والصور
الوهمي� � ��ة .وتطلع جي� � ��روم كيرفيل ) ،(Jérome Kervielسمس� � ��ار العمالت
األجنبي� � ��ة املولود في القرية الس� � ��احلية الفرنس� � ��ية  ،Pont-Iábbéإلى بلوغ
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النشوة أيضا .وكانت وسيلته لدخول عالم األحالم تتكون من جهاز كومبيوتر
منصوب في قاعة املتاجرة املس� � ��ماة « »Delta Oneفي املصرف الباريس� � ��ي
العمالق  .Société Généraleوفي هذه القاعة الواقعة في الطابق السادس
م� � ��ن العمارة الش� � ��اهقة ،كان كيرفيل قد حتول إلى مقامر مس� � ��حور اللب،
كان قد حتول إلى إنس� � ��ان أدمن املضاربة .وكان قد قضى خمس� � ��ة أعـــوام
فـــي املكتــب اخللفي ،في ذلك القس� � ��م الذي لم يكن ســـوى مكتـــب مسانـــد
« ،»Back Officeأي ل� � ��م يكن س� � ��وى مكتب ممل مهمت� � ��ه مراقبة املعامالت
اليومي� � ��ة .بيد أن كيرفيل ما كان قانعا بوظيفته هذه ،فهو يريد ما هو أكثر؛
م� � ��ا هو أكثر بكثي� � ��ر؛ إنه يتلهف للحصول على املال الوفير ،يتلهف لكس� � ��ب
احترام اآلخرين ونيل إعجابهم .ولم تكن املخدرات ،التي توصله إلى النشوة
التي يتطلع إليها ،سوى املقامرة في البورصة؛ املقامرة مببالغ متواضعة في
بادئ األمر ،واملقامرة بعظيم األموال فيما بع ُد.
وم� � ��ا كان كيرفيل يريد املتاج� � ��رة مباليني من الدوالر أو اليورو ،ال أبدا،
إنه كان يريد املتاجرة باملليارات .فهو ،الش� � ��اب املتخرج في جامعة ال ميزة
له� � ��ا ،من جامع� � ��ة ليون فقط ،عقد العزم على أن يُثب� � ��ت للجميع أنه ال يقل
كفاءة عن الش� � ��باب املغرورين بأنفس� � ��هم ال لشيء إال ألنهم قد تخرجوا في
امل� � ��دارس املعدودة ضمن الصفوة املمتازة ف� � ��ي البالد .كما عقد العزم على
حتدي املكارين من السماسرة املتاجرين باملشتقات ،عقد العزم على منازلة
املتاجرين بالبضائع اجلديدة في أس� � ��واق املال وعلى حتدي رئيسه الذي ال
يعي� � ��ره أهمية تذكر .وانطالقا من ه� � ��ذه التطلعات ،بدأ كيرفيل ،في صيف
 ،2005يخت� � ��رق القواعد الس� � ��ائدة ويقفز من فوقه� � ��ا .وكان كيرفيل مكلفا
ب� � ��إدارة العق� � ��ود اآلجلة ،وذلك من خالل املراهنة عل� � ��ى ارتفاع أو انخفاض
أسهم الشركات أو مؤشرات البورصات املختلفة .أي املراهنة على ارتفاع أو
انخفاض مؤش� � ��ر بورصة فرانكفورت «الداكس» ،ومؤشر «داو جونز» Dow
 Jonesأو أسهم شركة مايكروسوفت .وبهذا املعنى ،وتأسيسا على الضوابط
الدارجة في املصرف ،فإذا كان قد راهن على ارتفاع الس� � ��هم ،فإن عليه أن
يتخذ اإلجراءات الضرورية للتأمني ضد انخفاض األس� � ��هم .ويتحدد الربح
املتحقق في هذه املراهنات م� � ��ن خالل الفارق بني عمليتي املراهنة .وفيما

246
11/13/11 9:18 AM

7 (197-264).indd 246

األزمة في فصلها الثالث :انفجار فقاعة السيولة زهيدة الثمن

كان املصرف الفرنس� � ��ي قانعا بهذا الفارق ،كان كيرفيل يضيق به ذرعا ،وال
ي� � ��رى فيه قيمة تس� � ��تحق اجلهد .وهكذا ،قرر كيرفي� � ��ل ،في يوم من األيام،
التغاضي عن التأمني ضد تطور األمور بنحو معاكس للتطورات التي راهن
عليه� � ��ا .من ناحية أخرى ،كان قد راهن مبجمل ما بحوزته من مال على أن
األمور ستتطور باجتاه واحد .ومبا أن املراهنات من هذا القبيل من األمور
احملظورة في املصرف ،لذا تس� � ��تر كيرفيل عل� � ��ى مراهناته هذه من خالل
معام� �ل��ات مختلقة ،أي موجودة على الورق فقط ،وليس في الواقع العملي.
وكان قد دأب على الدخول إلى جهاز الكمبيوتر باس� � ��م مس� � ��تعار؛ فهو أتقن
هذه األالعيب منذ كان يعمل رقيبا في املكتب املساند ،وكان يوحي لرؤسائه
بأن األمور سائرة على خير ما يرام  -وإن كان الواقع القائم يشير إلى أنه
ال ش� � ��يء على ما يرام .كما واص� � ��ل التظاهر بأن املصرف لم يدخل في أي
معامالت تنطوي على املخاطر ،حتى بعدما بلغت املخاطر احلافة مبصرف
 Société Généraleمستويات عظيمة.
وف� � ��ي بادئ األم� � ��ر ،أي في صيف الع� � ��ام  ،2005ج� � ��رت املراهنة على
معامالت متواضعة احلجم .فكيرفيل راهن ،حينذاك ،على أن أسهم شركة
التأمني األملانية  Allianzس� � ��تنخفض أسعارها ،ولم يدم األمر طويال حتى
انخفضت أس� � ��عارها فعال من جراء الهجوم الذي شنه بعض اإلرهابيني في
لن� � ��دن .وحقق هذا الرهان الناجح لكيرفيل ربحا بلغ  500ألف يورو .وعلى
خلفية هذا النجاح ،راح كيرفي� � ��ل يفتخر بأنه حقق للمصرف نصرا كبيرا.
وبعد هذا النصر ،أصاب الغرور السمس� � ��ار الش� � ��اب وأغ� � ��راه في الدخول
مبراهنات أكبر .وفي فبراير جنح في حتويل خسارة أكيدة إلى ربح بلغ 28
مليون يورو .وكان قد قال فيما بعد إنه «ش� � ��عر بالفخر واالعتزاز بالنفس»
م� � ��ن جراء ه� � ��ذا النصر الكبير .وب� �ي��ن مارس ويوليو من الع� � ��ام  2007زاد
كيرفي� � ��ل من كمية وفاعلية املخدر الذي أدم� � ��ن اآلن على تعاطيه .فقد راح
يراهن مببلغ يصل إلى  30مليار يورو .وفي بادئ األمر تكبد كيرفيل خسارة
بلغت  2.2مليار يورو ،ولكن ،بعد بضعة أس� � ��ابيع ،وحني س� � ��ارت األس� � ��واق
باالجت� � ��اه املعاكس ،اس� � ��تطاع كيرفيل ،بنحو مفاجئ ،أن يس� � ��جل في دفاتر
حساباته ،ربحا بلغ  500مليون يورو .ومع مرور األيام ،منا وتصاعد جشع
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كيرفيل أيضا .وهكذا ،راح يزيد املبلغ ،الذي يراهن به ،إلى  50مليار يورو.
وكان كيرفيل قد ش� � ��رح املشاعر التي تقوده إلى تصعيد الرهان ،فقال« :إن
اإلنسان ،الذي يعمل في هذه املهنة ،يضيع القدرة على تقدير قيمة األموال
التي يراهن بها .إن اإلنس� � ��ان ينتش� � ��ي ويفقد السيطرة على نفسه هاهنا».
ومهما كانت احل� � ��ال ،فحتى نهاية ذلك العام ،كانت أرباحه قد ارتفعت إلى
 1.4مليار يورو .بيد أن السمس� � ��ار الش� � ��اب ظل ملتزما بالتس� � ��تر على هذا
الرب� � ��ح العظيم .فتوجيه األنظار صوبه ،كان س� � ��يؤدي إلى افتضاح عمليات
التحايل التي انتهجها ،أي إحجامه عن التأمني ضد املخاطر.
غير أن األمر انقلب رأسا على عقب في الزمن التالي .ففي األسبوعني
األول� �ي��ن من يناير من العام  2008تراكمت اخلس� � ��ائر من جديد .وس� � ��افر
كيرفيل في الثامن عشر من يناير إلى دوفيل  ،Deauvilleاملدينة الفرنسية
الواقعة على ش� � ��اطئ احمليط األطلسي ،مخلفا في دفاتر حساباته خسارة
تبل� � ��غ  1.5مليار يورو؛ خس� � ��ارة ما ع� � ��اد باإلمكان التس� � ��تر عليها بأي حال
من األحوال .وطلب رؤس� � ��اؤه منه في الي� � ��وم التالي العودة إلى باريس .فهم
يري� � ��دون أن يعرفوا منه حقيقة ما فعل حل� � ��د اآلن .لكن كيرفيل ،الذي آثر
الصمت أوال ،أخذ يروي أقاصيص تنم عن هوس وأفكار مضطربة .ولهذا
السبب ،اس� � ��تدعى مديرو املصرف طبيبا ليفحص قواه العقلية والنفسية.
وبعد بضع س� � ��اعات ،روى كيرفيل القصة بحذافيرها .لقد أصيب رؤساؤه
بصدمة عظيمة فعال وقرروا تكليف سمسار آخر بتصفية معامالت كيرفيل
بأس� � ��رع وقت ممكن .وقضى هذا السمس� � ��ار ثالثة أي� � ��ام لتصفية صفقات
كان� � ��ت قيمتها قد بلغت  50مليار يورو .وتب� �ي��ن ،في نهاية املطاف ،أن هذه
املعامالت كبدت املصرف خس� � ��ارة بلغت  6.3مليار يورو .ولم يس� � ��بق ،قط،
أن خسر سمسار واحد مبلغا بهذه القيمة .فهذه اخلسارة لم يكن لها مثيل،
قط ،ال في مصرف  Société Généraleوال في أي مؤسسة أخرى.
وأخذ رئي� � ��س املصرف دانيل بوتون ) (Daniel Boutonيكيل الش� � ��تائم
ويصف كيرفيل بأنه «نصاب ،محتال ،ورمبا إرهابي أيضا» .بيد أن النصاب
ل� � ��م يواجه صعابا ذات بال حينما كان ميارس اخل� � ��داع والتمويه ،فكيرفيل
يزعم بأن بعض القوم كانوا يتسترون على أفعاله وأن رؤساءه كانوا قادرين

248
11/13/11 9:18 AM

7 (197-264).indd 248

األزمة في فصلها الثالث :انفجار فقاعة السيولة زهيدة الثمن

عل� � ��ى التكهن بحقيق� � ��ة ما كان يفعله .ومهما كانت احلال ،فإن املس� � ��اهمني
حملوا أعضاء مجلس اإلدارة مس� � ��ؤولية اخلس� � ��ارة العظيمة التي مني بها
مص� � ��رف  Société Généraleوراح� � ��وا ،عل� � ��ى هامش االجتم� � ��اع العام في
مايو ،يتهمونهم بأنهم خلقوا املناخ املناس� � ��ب ألن يصول ويجول في املصرف
مغامرون من طينة كيرفيل .وهاجم أحد املس� � ��اهمني رئيس املصرف دانيل
بوتون قائ� �ل��ا« :لقد حولت مصرفنا إلى قاعة قمار» .وقال مس� � ��اهم آخر:
«ليس كيرفيل ،بل أنتم ،أنفس� � ��كم ،حاولت� � ��م املضاربة .ولكن ،بعد برهة من
الزمن ،انتابكم اخلوف واستولى عليكم الفزع».
وتزيح املصيب� � ��ة التي انتابت مصرف  Société Généraleالس� � ��تار عن
اتساع الهوة بني أسواق املال واالقتصاد احلقيقي ،االقتصاد اإلنتاجي .ففي
الزمن الس� � ��ابق ،كانت وظيفة البورصات تكمن ،سواء عن طريق األسهم أو
عن طريق تداول س� � ��ندات الدين املصدرة من قبل املش� � ��روعات ،في تزويد
القطاع اإلنتاجي باألموال التي يريد اس� � ��تثمارها؛ كانت وظيفتها تكمن في
التس� � ��وية بني عرض األس� � ��هم وس� � ��ندات الدين والطلب على هذه أو تلك.
أم� � ��ا في اليوم الراهن ،فإن الترابط ب� �ي��ن عالم البورصات وعالم االقتصاد
احلقيق� � ��ي صار واهيا إلى حد بعيد .فف� � ��ي بورصات الصرف األجنبي بلغ
حج� � ��م تداول العمالت ،في اليوم الراهن ،أضعاف القيمة التي حتتاج إليها
التج� � ��ارة العاملي� � ��ة .من ناحية أخرى ،أمس� � ��ت بورص� � ��ات املعامالت اآلجلة
قاعات للمقامرة باملش� � ��تقات ،هذه البضائع املالية الغاية في التعقيد والتي
صار كثير م� � ��ن املصرفيني ال يفقهون طريقة عملها إال بالكاد .على صعيد
آخر ،أخذ املرء يضارب في بورصات الس� � ��لع على كل ما جتود به الطبيعة:
أخذ يضارب باملس� � ��تقبليات ) (Futuresاخلاصة بالبترول والغاز والنحاس
والقم� � ��ح والذرة واألرز .من هنا ،ال غرو ان يؤكد رئيس اجلمهورية األملانية
هورس� � ��ت كوهلر ) (Horst Köhlerأن أس� � ��واق املال قد حتولت إلى «وحش
كاسر» ما عاد باإلمكان السيطرة عليه إال بالكاد.
غير أن قوة اجلذب التي ميارسها هذا «الوحش الكاسر» ال تقل أهمية
عن الفزع العظيم منه .فاجلميع يريد املشاركة في خضم املضاربة الدائرة
في قاعة القم� � ��ار :املصارف وصناديق املخاطر ،صغار املس� � ��تثمرين وكبار
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صناديق املعاشات التقاعدية .إن هؤالء جميعا يتلهفون لكسب الربح بأسرع
وقت ،لكسب آالف وماليني ومليارات الدوالرات أو اليورو .ومن أجل حتقيق
هذه التطلعات ،أنشأت املصارف أقساما خاصة بها وظيفتها هي املشاركة
في املضاربة احملتدمة .وهكذا تعني عليها أن تستقطب مزيدا من الشبيبة
املتخرجني لفورهم في كليات إدارة األعمال ،تعني عليها أن تستقطب آالف
الش� � ��باب املتخصصني بالرياضيات وبالعل� � ��وم الطبيعية ،وذلك على أمل أن
ينجح هؤالء في التنبؤ بتطور أس� � ��عار األسهم انطالقا من معادالت رياضية
غاية في التعقي� � ��د .على صعيد آخر ،حتولت ،طواعية ،مؤسس� � ��ات متويل
مس� � ��تقيمة النية ،إلى «صناديق مخاطر تدير مصارف خاصة بها» وتتطلع
إلى حتقيق معدل ربحية يبلغ  25في املائة ،كما قالت  -بنبرة استهزائية -
املجلة البريطانية املختصة بالشؤون االقتصادية .Economist
ولم يس� � ��أل القوم أنفس� � ��هم عن ماهية الطريقة التي سينتهجها االقتصاد
النق� � ��دي ليحقق ،عل� � ��ى الدوام ،أرباحا تف� � ��وق الربح املتحق� � ��ق في االقتصاد
اإلنتاجي .فقلة من األفراد كانوا يتصفون ،في هذا الس� � ��ياق ،بالصدقية التي
يتصف بها ألكس� � ��ندر ديبيليوس ) ،(Alexander Dibeliusالرجل الذي يدير
معامالت مصرف االس� � ��تثمار غولدمان س� � ��اكس في أملانيا والنمسا وروسيا.
فهو يقول« :انطالقا من املتوسط السائد على املستوى العاملي منذ عقود من
الزمن ،إني واثق من أن معدل ربحية رأس املال لن تتجاوز في املصارف معدل
الربحي� � ��ة املتحقق في الصناع� � ��ة أو في مجمل الس� � ��وق» .وميضي ديبيليوس
قائ� �ل��ا إن كل ما في األمر هو أن معدل الربحية في املصارف ميكن أن يتفوق
عل� � ��ى معدل الربحية في القط� � ��اع الصناعي على مدى بضع� � ��ة أعوام فقط.
وعلى خلفية دراس� � ��ته الطب البشري فيما مضى من الزمن ،يشبه ديبيليوس
احلال باملختبر الذي تُزرع فيه البكتريا ،فيقول« :لفترة معينة من الزمن تنمو
البكتري� � ��ا مبعدالت متزايدة ،لكنها ،بدءا من حلظة معينة ،تتوقف عن التكاثر
وتقضي نحبها ،وذلك بسبب عدم منو املادة املغذية لها مبعدل مناسب».
وعلى الرغم من هذه احلقيقة ،يواصل اجلميع احللم بتحقيق معدالت
ربحي� � ��ة متميزة ،معدالت ربحية تتكون من خانتني .فصناديق املخاطر -
هذه املؤسس� � ��ات التي أمس� � ��ت اليوم أعظم س� � ��لطانا وأكثر عددا من أي
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زمن مضى  -تنطلق من هذه املعدالت في جهودها جلذب املس� � ��تثمرين.
ويُعتبر مديرو هذه الصناديق من خير العارفني بشؤون االستثمار املالي.
م� � ��ن هنا ،ال عج� � ��ب أن تتدفق على هذه الصنادي� � ��ق أموال اخلواص من
األفراد وأموال صناديق املعاشات التقاعدية وشركات التأمني املختلفة.
وحتى املستثمر الصغير ،ومن سواه من املستثمرين الذين يبتاعون سهما
أو س� � ��ندا أو صندوقا لبضعة أيام أو بضعة ش� � ��هور أو سنوات ،إمنا هم
جميع� � ��ا مضاربون .وحينما نؤكد هذه احلقيقة ،فإننا ال نريد الزعم بأن
املضاربة ،بحد ذاتها ،أمر مستنكر .ال بل هناك اقتصاديون ال يكلون عن
التأكيد على أن االقتصاد لن يعمل بالنحو املنشود من غير مضاربة .فمن
غير املضاربة ،س� � ��تعاني كثير من األس� � ��واق نقص السيولة .فاملضاربون
يقدم� � ��ون على مخاطر ال يقدم عليها اآلخرون أب� � ��دا .إنهم يتكفلون بأن
يوجد في اليوم الراهن رأس املال الالزم لتطوير أمور س� � ��تكون مبتناول
أيدين� � ��ا أو بعد ٍ
غد في الواقع .بيد أن واقع احلال يش� � ��هد أيضا على أن
املضاربني يخطئ� � ��ون التقدير أيضا .على أنهم يخطئ� � ��ون التقدير بنحو
عظيم أيضا؛ فهم صاروا يس� � ��تدينون األموال بنحو متزايد ومبقادير ما
كان لها مثيل في الس� � ��ابق وذلك بغية اس� � ��تثمارها في مناح أشد خطرا.
والطام� � ��ة الكبرى هنا هي أن املضارب الذي يخس� � ��ر املليارات ،ال يلحق
الضرر بنفس� � ��ه فقـــــط ،بل باملصــارف واملشروعات ،ومبجمل االقتصاد
الوطني في بعض األحيان.
وتتجل� � ��ى حقيقة التصدعات ،التي ميك� � ��ن للمضاربة أن تفرزها ،من
خالل الصراع القوي ،الذي خاض� � ��ه اثنان من املقامرين في البورصات
بنح� � ��و م� � ��ا كان له مثيل في التاريخ :ابن تكس� � ��اس ج� � ��ون أرنولد (John
) Arnoldوالكندي بريان هانتر ) (Brian Hunterفاالثنان كانا يتاجران
بالغاز ،ولكن ليس باملادة األولية ذاتها ،بل بالرهان على تطور سعرها .بهذا
املعنى ،فإنهما كانا يقامران مبادة أولية هي ،بالنسبة إلى كل مشروعات
العالم ،املعنية باألمر ،سلعة حياتية حقا .غير أن هذه احلقيقة ما كانت
تهم املضاربني بامل� � ��واد األولية ال من قريب وال من بعيد؛ ما كان يهمهما
ما إذا كانا سيتس� � ��ببان في ارتفاع أو انخفاض سعر الغاز أو البترول إلى
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مستويات مفرطة ،وما سينجم عن هذه التطورات من صعاب ستواجهها
الش� � ��ركات الصناعية .فهما يهتمان باملليارات فقط ،التي ميكن لهما أن
يكسباها من خالل معامالتهما الطائشة.
ووق� � ��ف هانتر وأرنولد ف� � ��ي صيف  2006وجها لوج� � ��ه؛ وكانت الصحيفة
املتخصصة  ،Trader Monthlyقد وصفت املنازلة بأنها «صراع بني عمالقني».
وكان هانتر رئيس سماسرة صندوق املخاطر  .Amaranth Advisorوقبل ذلك
عمل هانتر لدى فرع «الدويتش� � ��ه بنك» في نيويورك ،وحقق للمصرف أرباحا
طائل� � ��ة من خ� �ل��ال عقود آجلة تتعل� � ��ق بالغاز .وكان هانتر ق� � ��د حقق لصندوق
 Amaranthأيضا ،أرباحا طائلة بلغت ،في العام  ،2005مليار دوالر أمريكي،
ووصلت في العام  2006إلى مليارين من الدوالرات األمريكية .ويقيم صندوق
 Amaranthف� � ��ي غرينويتش  ،Greenwichاملدينة الواقعة في والية كونكتيكت
) (Connecticutوالتي كانت في سابق الزمن املكان الذي آوى صندوق املخاطر
املنه� � ��ار «أل ت� � ��ي س� � ��ي أم» ) (LTCMوكانت هذه املدينة الواقع� � ��ة بالقرب من
نيويورك قد حتولت إلى كعبة تستقطب صناديق املخاطر املختلفة.
لكن احلظ س� � ��رعان ما أش� � ��اح بوجهه عن السمس� � ��ار البالغ من العمر
 31عاما .فالس� � ��لطة املكلفة بالرقابة عل� � ��ى البورصات اتهمته بأنه يتالعب
باألسعار .وأحال هانتر ،من ناحيته ،التهمة إلى اآلخرين وراح يتهمهم لدى
س� � ��لطات الرقابة على البورصات بأنهم يتالعبون باألسعار .وهكذا ،خسر
 Amaranthف� � ��ي يوم واح� � ��د بضع مئات من ماليني ال� � ��دوالرات األمريكية
وذلك ألن س� � ��عر الغاز كان قد سجل ارتفاعا كبيرا في نصف الساعة الذي
س� � ��بق إغ� �ل��اق التعامل في البورص� � ��ة .وواصل هانت� � ��ر مضارباته ،فراهن،
في األس� � ��ابيع األخيرة من صيف ذلك العام على أن س� � ��عر الغاز س� � ��يرتفع،
وذل� � ��ك ألن أعاصير هوجاء س� � ��تعصف في املناط� � ��ق اجلنوبية من الواليات
املتح� � ��دة األمريكية .غير أن مراصد األنواء اجلوي� � ��ة أعلنت ،فيما بع ُد ،أن
الزوابع املتوقعة لن تهب على الواليات املتحدة األمريكية .وعلى خلفية هذا
اإلعالن ،انخفض سعر الغاز وحقق صندوق  ،Amaranthبدال من ربح يبلغ
ملياري دوالر أمريكي ،خسارة بلغت  6مليارات دوالر .وكانت هذه اخلسارة
مبنزلة الضربة التي قصمت ظهر صندوق .Amaranth
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وبن� � ��اء على الوض� � ��ع احملرج ،الذي وص� � ��ل إليه صن� � ��دوق ،Amaranth
س� � ��أل مس� � ��اعدو هانتر ،غرميهم جون آرنولد عما إذا كان قادرا على إنقاذ
الصن� � ��دوق .لكن هذا رفض تقدمي العون .فآرنول� � ��د أدرك ،في وقت مبكر
عل� � ��ى ما يبدو ،حقيق� � ��ة اللعبة التي كان غرميه يلعبه� � ��ا .فهو يتقن املتاجرة
مبس� � ��تقبليات الغ� � ��از إتقانا جي� � ��دا أيضا وبنحو أفضل .من هن� � ��ا ،فإنه راح
يراهن على أن األس� � ��عار س� � ��تتطور في االجتاه املعاك� � ��س .وكان آرنولد قد
تعلم أصول املهنة لدى إنرون ،الش� � ��ركة العمالقة في مجال الطاقة .وبعدما
دفعت ش� � ��ركة إنرون إلى آرنولد مكافأة بلغت  8ماليني دوالر أمريكي ،قرر
السمسار الشاب ،القادم من تكساس ،في العام  2002مزاولة العمل احلر.
فأسس صندوق مخاطر باسم  Centaurusومتكن من زيادة ثروته إلى ثالثة
أضع� � ��اف في كل عام .وبفض� � ��ل النهاية املروعة التي وص� � ��ل إليها صندوق
 ،Amaranthكس� � ��ب صندوقه في العام  2006نحو  6مليارات يورو .ووفق
القواع� � ��د املعتمدة في الصندوق ،حصل آرنولد على ما يقرب من ثلث هذا
املبلغ .وبهذا الدخل البالغ ملياري دوالر أمريكي ،ارتقى الش� � ��اب البالغ 33
عاما ،من إنس� � ��ان معدم إلى واحد من أولئك الذين يتصدرون قائمة أعلى
الدخ� � ��ول في الواليات املتحدة األمريكي� � ��ة .لقد انتصر آرنولد أخيرا وتعني
على غرميه االستسالم واالنسحاب من حلبة الصراع.
لق� � ��د تولى مضارب� � ��ون آخرون رفع حطام صن� � ��دوق  .Amaranthوكان
كينيث غريفني ) ،(Kenneth Griffinمؤس� � ��س صندوق املخاطر املس� � ��مى
 ،Citadelواحدا من هؤالء املضاربني .وأس� � ��لوب غريفني في العمل يش� � ��به
أس� � ��لوب الطيور اجلارحة .فهو موجود حيث توجد الفريسة .وكان غريفني
يش� � ��تري ،في أغلب األحيان ،األوراق املالية التي يريد املضاربون اآلخرون
التخلص منها ،وذلك ألنهم كانوا قد خس� � ��روا الره� � ��ان عليها .ففي حقبة
أزم� � ��ة العقارات دأب غريفني على جم� � ��ع ما لدى املصارف والصناديق من
س� � ��ندات رهون عقارية متعثرة ،أي سندات مش� � ��روطة برهن البيوت التي
صار أصحابها عاجزين عن خدمة ما بذمتهم من قروض .كما اس� � ��تحوذ،
ه� � ��و ومصرف االس� � ��تثمار  J. P. Morgan Chaseمعا ،عل� � ��ى ما تبقى من
صن� � ��دوق  .Amaranthوبه� � ��ذا النحو حت� � ��ول صن� � ��دوق  Citadelإلى أكبر
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صندوق مخاطر في العالم قاطبة .فغريفني صار يدير ثروة تزيد على 20
مليار يورو ،وأمس� � ��ى ميتلك ،وهو في األربع� �ي��ن من العمر ،ثروة تزيد على
 3ملي� � ��ارات يورو ،أي إن� � ��ه ارتقى إلى مصاف أغن� � ��ى األغنياء في الواليات
املتحدة األمريكية.
والعجيب في األمر أن غريفني نفس� � ��ه قد صار يشتكي من أن أسواق رأس
امل� � ��ال تعمل بال ضوابط .فغريفني  -الرجل الذي الي� � ��زال وجهه تعلوه مالمح
األطف� � ��ال والذي صار ميتلك أكبر صندوق مخاطر ف� � ��ي العالم قاطبة ،يتذمر
من أن صبيانا ال تتجاوز أعمارهم التاس� � ��عة والعش� � ��رين قد أمسوا «يتحكمون
باألسواق» وأن رؤس� � ��اء هؤالء الصبيان «ما عادوا يفقهون سوى نزر يسير من
مغزى املعامالت التي تتورط فيها مؤسس� � ��اتهم» .ويطالب غريفني بضرورة أن
تعيد الصناعة املالية النظر في أس� � ��اليبها وطرائق عملها ،وأن تتقبل عن رضا
وطيب خاطر حزمة مناس� � ��بة م� � ��ن القواعد والضوابط .فبه� � ��ذا النحو فقط،
س� � ��يكون باإلمكان «حتاشي وقوع وول ستريت في فخ الكساد الكبير» ،وتفادي
س� � ��قوط املصارف الكب� � ��رى في الهاوي� � ��ة .لكن حتذير غريفني ج� � ��اء متأخرا.
فاألزم� � ��ة ،التي اندلعت في قرى وضواحي املدن األمريكية أوال ،وصلت ،اآلن،
إلى مركز الصناعة املالية.
مصارف تقف على حافة الهاوية

لق� � ��د بدأت األزمة الراهنة ،ه� � ��ذه األزمة التي هي أكبر أزمة تتعرض
له� � ��ا املصارف منذ الكس� � ��اد الكبير ،في الثاني عش� � ��ر م� � ��ن يونيو العام
 ،2007وذل� � ��ك على خلفية خبر ورد في صحيفة ،Wall Street Journal
مف� � ��اده أن صندوقني من صناديق املخاطر العائدة إلى مصرف األعمال
األمريكي بير س� � ��تيرنز ) (Bear Stearnsقد أخ� � ��ذا يتعثران وصارا في
وضع محرج .واس� � ��م الصندوق األول ه� � ��و «High-Grade Structured
»Credit Strategies Enhanced Leverage Fund؛ أما الصندوق اآلخر
فإن اسمه هو »«High-Grade Structured Credit Strategies Fund
واشتمل اخلبر ،املنشور في الصحيفة في بضعة سطور ليس أكثر ،على
 90كلمة فقط.
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وحت� � ��ى ذلك احلني ،كان مصرف االس� � ��تثمار بير س� � ��تيرنز يحظى بثقة
اجلميع ويعتبر مصرفا ذا خبرة كبيرة ويتهم بالغرور بالنفس .فهذا املصرف
كان ل� � ��ه تاريخ حافل يصل إلى  85عاما ،وكان قد احتل املرتبة اخلامس� � ��ة
في قائمة أكبر مؤسس� � ��ات االستثمار املالي .وقبل عام واحد فقط من نشر
اخلب� � ��ر ،كانت مجلة  Fortuneقد أدرجت� � ��ه ضمن قائمتها اخلاصة بأفضل
ش� � ��ركات البالد .وجرى تأسيس املصرف في العام  1923من قبل جوزيف
بي� � ��ر ) (Joseph Bearوروبرت بي� � ��ر ) (Robert Bearوهارولد بير (Harold
) Bearوأش� � ��رف على قيادته س� � ��يد وقور قضى ما يقرب من األربعني عاما
في العمل لدى بير ستيرنز :جيمس كاين ) .(James Cayneإن هذا الرجل،
الذي بدأ سمس� � ��ارا صغيرا وارتقى خطوة فخطوة حتى وصل ،من ثم ،إلى
منصب� � ��ه الرفيع ،يأب� � ��ى أن يحال إلى املعاش على الرغ� � ��م من بلوغه الثالثة
والسبعني من العمر .واعتاد هذا الرجل االلتزام بارتداء املالبس احملافظة
وتدخني الس� � ��يجار .وجرت العادة على أن يغادر كاين املصرف عصرا ،وفق
ما ترويه صحيفة  .Wall Street Journalودرج كاين على اس� � ��تخدام طائرة
الهليكوبت� � ��ر في كل يوم خميس وذلك للس� � ��فر إلى نيو جيرزي لقضاء نهاية
األسبوع في نادي هوليود لرياضة الغولف .واعتاد العاملون لدى بير ستيرنز
أن ليس بوس� � ��عهم االتصال برئيس� � ��هم على مدى بضع ساعات ،وذلك ألن
استخدام الهاتف احملمول في س� � ��احة لعب الغولف من األمور املستهجنة.
وميارس هذا الس� � ��يد الوقور هواية أخرى :لعبة البريدج ) (Bridgeويعتبر
كاين واحدا من أحسن الالعبني في البالد :فهو كان بطل أمريكا الشمالية
ملرات عديدة .ويقضي كاين س� � ��اعات املساء في مشاهدة ما تقدمه برامج
الكمبيوتر من ألعاب البريدج .وحني يكون دوري مس� � ��ابقات البريدج ،يترك
كاين العمل لبضعة أيام.
وال توح� � ��ي هيئ� � ��ة الرجل املتقدم بالس� � ��ن ،بأي حال م� � ��ن األحول ،بأنه
يت� � ��واءم مع عالم املال اجلديد ،ه� � ��ذا العالم الذي يتعامل فيه السماس� � ��رة
الشبان مبشتقات القروض بسرعة الضوء والذي يستخدم فيه الرياضيون
مع� � ��ادالت رياضية غاية في التعقيد بغي� � ��ة التعرف على األوراق املالية التي
تدر معدالت ربحية عظيمة املس� � ��توى .ومتارس صناديق االستثمار في هذا
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العال� � ��م دور اآللة الس� � ��حرية القادرة على خلق املال ب� �ل��ا انقطاع .لقد تغير
ه� � ��ذا العالم كثيرا .ففي س� � ��ابق الزمن كانت ه� � ��ذه الصناديق تدار من قبل
ش� � ��ركات صغيرة ،مستقلة ،أما في السنوات األخيرة ،فإن املصارف الكبرى
أسست ،لنفسها ،أيضا ،العديد من مؤسسات االستثمار .فاملصارف لم تعد
تقنع بإدارة حس� � ��ابات ومحافظ األوراق املالية اخلاصة بصناديق املخاطر
وتسليف هذه الصناديق املال الذي حتتاج إليه ،بل أمست تتطلع ،أيضا ،إلى
أن تش� � ��ارك ،بنفسها ،في املقامرة .فما خال حاالت استثنائية ،ما عاد أحد
منه� � ��م يفكر في االنهيار الذي تعرض له أكبر صن� � ��دوق مخاطر في العالم
قاطبة قبل تس� � ��عة أعوام ،أعني صندوق «أل تي سي أم» ) .(LTCMوحتى
العاملني لدى بير س� � ��تيرنز ،املصرف الذي كان الطرف الوحيد الذي رفض
العام  1998املشاركة في عملية إسعاف «أل تي سي أم» ،ما عادوا يفكرون
بذلك االنهيار.
وكان بيرس تيرنز قد واجه ،في األسابيع األولى من صيف العام ،2007
املخاطر ذاتها التي واجهها صندوق «أل تي سي أم» في ماضي الزمن ،أعني
املخاطر التي تنشأ حني تضارب صناديق املخاطر بالقليل من املال اخلاص بها
وبالكثير من املال املقترض .فمنذ تأسيسه قبل نحو عام واحد فقط ،استثمر
صن� � ��دوق املخاطر املس� � ��مى «High-Grade Structured Credit Strategies
» ،Enhanced Leverage Fundحق� � ��ا ما يقرب من  7مليارات دوالر أمريكي،
غي� � ��ر أن حقيقة األمر تش� � ��هد ،أيضا ،على أن س� � ��تمائة مليون دوالر أمريكي،
فقط ،كانت تعود إلى بير ستيرنز ،وأن بقية املبلغ املستثمر تأتى من القروض.
وجرى استثمار س� � ��بعة املليارات الدوالر في أوراق مالية كانت قيمتها ترتبط
ارتباطا وثيقا بس� � ��وق العقارات في املقام األول .ولكن ،ومبا أن هذه الس� � ��وق
قد ش� � ��هدت توس� � ��عا محموم� � ��ا ،لذا انخفضت أس� � ��عار البيوت ف� � ��ي الواليات
املتحدة األمريكية منذ ش� � ��تاء  ،2007/2006وخسرت قيمتها ،بالتالي ،رزم
الس� � ��ندات املضمونة برهون العقارات .وكان بير ستيرنز في مقدمة املصارف
م� � ��ن حيث املضاربة عل� � ��ى األوراق املالية املضمونة برهــ� � ��ون العقارات ،أعني
املضاربة على الس� � ��ندات املضمونة بالعق� � ��ار (MBSs) Mortgage Backed
 Securitiesو  Collateralized Debt Obligationس� � ��ندات الدين املضمونة
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بضمانات إضافية ) ،(CDOsأي سندات الدين املضمونة بالقروض املضمونة
بالعقارات ،ودأب صندوقا املخاطر ،أيضا ،على اس� � ��تثمار ثروات زبائنهم في
هذه املش� � ��تقات من القروض .وكيفما اتفق ،فبفعل التطورات اجلديدة خسر
الصندوق� � ��ان ،وقتذاك 1.5 ،مليار دوالر أمريكي .لكن هذه النكبة لم تس� � ��بب
القل� � ��ق لرئيس املصرف كاين على ما يب� � ��دو .فبعد يوم من انهيار الصندوقني
استقل كاين الطائرة وسافر إلى ناش� � ��فيل ) (Nashvilleليقضي أسبوعا في
التمتع بدوري لعبة البريدج.
والبورصات ،أيضا ،لم تقلق من املشاكل املخيمة على بير ستيرنز .فقد
واصل س� � ��عر الس� � ��هم ارتفاعه .وفي منتصف يوليو العام  2007كان مؤشر
البورصة األملانية الداكس قد بلغ الذروة ،وظل ،على مدى بضعة أس� � ��ابيع،
يتأرجح عند  8100نقطة .وس� � ��اورت البعض الظنون بأن حقبة االقتصاد
اجلديد قد عادت بكل خيراتها .وهكذا ،ما كان هناك أحد يريد ،وال حتى
التكهن ،بأن األيام التالية ستش� � ��هد أزم� � ��ة عظيمة حقا وحقيقة .وفي بادئ
األمر تصور املرء أننا إزاء أزمة محلية ،إزاء مش� � ��كلة يعاني منها بضعة من
عش� � ��رات آالف أصح� � ��اب املنازل في الواليات املتح� � ��دة األمريكية .غير أن
هذه األزمة احمللية سرعان ما قفزت من سوق العقارات إلى سوق التمويل،
ومن هن� � ��اك إلى املصارف ،ومن ثم ،إلى مجم� � ��ل االقتصاد األمريكي أوال،
واالقتص� � ��اد األوروبي فيما بع ُد .إن هذه األزمة هي أوخم أزمة تعصف في
أسواق املال منذ حقبة الكساد الكبير.
واجتاحت األزمة أوروبا ف� � ��ي الثالثني من يوليو العام  :2007ففي هذا
الي� � ��وم انهار املص� � ��رف األملاني  .IKBوبعد أس� � ��بوع ونصف األس� � ��بوع ،يوم
اخلميس املصادف التاس� � ��ع من أغسطس ،اندلعت صدمة أخرى .ففي هذا
اليوم حدثت ،في س� � ��وق ال يهتم بها أح ٌد عادة ،أمو ٌر غريب ٌة ونادرة احلدوث:
أعني الس� � ��وق النقدية ) ،(money marketأي السوق املتاحة للمصارف ألن
يس� � ��تلف بعضها من البعض اآلخر النقد املطلوب لزمن قصير (the market
) for interbank lendingفف� � ��ي هذه الس� � ��وق تتعاون املص� � ��ارف فيما بينها
وتتبادل تس� � ��ليف األموال لبرهة قصي� � ��رة من الزمن في أغلب األحيان ،ليوم
واحد فقط وبال ضمانات معينة .ولوال وجود عمليات التسليف هذه ،لعجز
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كثير من املصارف عن الوفاء بالتزامات املالية اليومية .بيد أن األمر تغير في
ذلك اليوم ،أعني في التاسع من أغسطس ،فعلى حني غرة لم تعد املصارف
مستعدة إلمداد املصارف األخرى بالقروض التي حتتاج إليها .فكل مصرف
صار يرتاب باملصرف اآلخر وال يثق بأنه سيس� � ��ترد منه القرض ،وذلك ألن
املص� � ��رف املقترض قد يعلن اإلفالس في الي� � ��وم املقبل .من هنا ،ال غرو أن
يسجل معدل الفائدة اخلاص بالقروض النقدية قصيرة األجل (money at
) call and short noticeارتفاع� � ��ا كبيرا في منتص� � ��ف اليوم املذكور .وعلى
خلفي� � ��ة هذه التطورات ،قرر املصرف املرك� � ��زي األوروبي ،في احلال ،تنفيذ
خطة إغاثة :فقد ضخ في السوق ،في عصر ذلك اليوم 95 ،مليار يورو وذلك
بغي� � ��ة إعطاء املصارف فرصة أكبر للحصول على قروض قصيرة املدى ،أي
قروض كان البعض منها ليوم واحد فقط ،والبعض اآلخر لثالثة أشهر .لكن
هذا اإلجراء لم مينع من تكرار هذه الظاهرة الدرامية في األسابيع التالية،
أعني ظاهرة انهيار عمليات اإلقراض ما بني املصارف .ولهذا الس� � ��بب ،ظل
املص� � ��رف املركزي األوروبي مواظبا على مد يد العون للمصارف .كما أغرق
املصرف املركزي األمريك� � ��ي (بنك االحتياطي الفدرالي) واملصرف املركزي
البريطان� � ��ي واملصرف املركزي السويس� � ��ري أس� � ��واق بلدانه� � ��م بالعديد من
املليارات .غير أن هذه املصارف املركزية ظلت عاجزة عن طمأنة املصارف
التجارية .فعدم الثقة ظل أمرا متبادال بني هذه املصارف.
كما أمعن كبار موظفي بير ستيرنز الفكر في الطريقة القومية للحصول
على السيولة النقدية .وأخذوا ميسحون الساحة علهم يعثرون على مستثمر
مالي يريد املس� � ��اهمة في مصرفهم؛ فتداولوا ،في هذا الش� � ��أن ،مع مصرف
صيني؛ لكن املداوالت باءت بالفش� � ��ل في نهاية املطاف .ورأى آرثر غرينبيرغ
) ،(Arthur Greenbergالرئيس السابق على كاين ،أن على املصرف أن يتخذ
إج� � ��راءات أكثر صرامة :فالرجل البالغ م� � ��ن العمر ثمانني عاما ،والذي دأب
على زيارة املصرف بنحو متواصل ،طالب قيادة املصرف بضرورة التخلي عن
املتاجرة باألوراق املالية املسندة بالرهون العقارية ،وناشدها قائال«Weʼve :
»«( got to cutعلينا االنسحاب») .غير أن قيادة املصرف لم تأخذ بنصيحته.
فهي لم تدرك ،بع ُد ،أن بير ستيرنز يسير نحو الهاوية بخطى حثيثة.
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ومن قبل أن يس� � ��قط بير س� � ��تيرنز في الهاوية بنح� � ��و ال رجعة منه (٭)،
تعني ،أوال ،أن يس� � ��قط ف� � ��ي الهاوية العديد من املص� � ��ارف الصغيرة :ففي
الفترة الوجيزة الس� � ��ابقة على انهيار بير ستيرنز ،أعلنت اإلفالس عشرات
املؤسس� � ��ات الناش� � ��طة في مجال متويل العقارات .وفي أغسطس من العام
 ،2007تعثر في أملانيا مصرف  .SachsenLBوفي س� � ��بتمبر  ،2007ترنح
في بريطانيا املص� � ��رف العقاري ن� � ��ورذرن روك ) ،(Northern Rockوحني
أذاع� � ��ت وس� � ��ائل اإلعالم اخلبر ،احتش� � ��دت جماهير الزبائ� � ��ن على أبواب
املصرف بنحو لم تعرفه البالد إال في حقبة األزمة التي عصفت باالقتصاد
العامل� � ��ي في نهاية العش� � ��رينيات وبداية الثالثينيات .وبعد بضعة أس� � ��ابيع،
أممت احلكومة البريطانية مصرف .Northern Rock
وضرب اإلعصار احلقيقي وول س� � ��تريت ،في خريف  .2007وكانت بيوت
املال قد س� � ��اورها ،على مدى شهور عديدة ،األمل في أن مير اإلعصار بسالم
وأن تس� � ��تعيد مشتقات القروض سابق ازدهارها .بيد أن السوق أصبحت جثة
هامدة في اخلريف :فما عاد أح ٌد يريد شراء األوراق املالية املسندة بالعقارات
أو برهون العقارات .فبني ليل� � ��ة وضحاها أصبحت هذه األوراق املالية قمامة
سامة ،بني ليلة وضحاها حتول الذهب الكامن في األوراق املالية  -التي أطلقوا
عليها ،اختصارا( ،MBSs ،سندات مضمونة بالعقار) و( ،CDOsسندات الدين
املضمون� � ��ة بالقروض املضمون� � ��ة بالعقارات) ،إلى نح� � ��اس خالص ثانية .وألن
كثيرا من باعة هذه األوراق كانوا قد اش� � ��تروها بأم� � ��وال مقترضة ،لذا فإنهم
اكتشفوا ،اآلن ،أن قيمة ما لديهم من أصول أضحت أدنى من قيمة ما بذمتهم
م� � ��ن قروض .من هنا ،فقد تعني على املص� � ��ارف العمالقة أن تنقي محافظها
املالي� � ��ة :فحتى يناير من العام  ،2008تعني على س� � ��تي غروب )،(Citygroup
ه� � ��ذا املصرف الذي يعد أكبر مص� � ��رف في الواليات املتح� � ��دة األمريكية ،أن
يق� � ��وم بإطفاء ) (write-offمبلغ وصل إلى أكث� � ��ر من  24مليار دوالر أمريكي.
من ناحية أخرى ،س� � ��جل أكبر مصرف سويس� � ��ري ،أعني «االحتاد السويسري
للبن� � ��وك» ) ،(UBSخس� � ��ارة بلغت  18مليار دوالر أمريك� � ��ي .وعلى خلفية هذه
متدن ومع املساعدة
ٍ
بسعر
(٭) ففي نهاية املطاف اش� � ��ترى «جي .بي .مورغان تشيز» بير ستيرنز
ٍ
املالية لالحتياطي الفدرالي[ .املترجم].
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التط� � ��ورات ،تعني على بيوت املال أن تتخذ اإلجراءات املناس� � ��بة لزيادة رؤوس
أموالها .وكانت الصناديق الس� � ��يادية اآلس� � ��يوية والعربية في مقدمة األطراف
القادرة على إمداد بيوت املال بالرأس� � ��مال املطلوب :فهذه الصناديق لم تنتظر
كثيرا ،بل انتهزت الضائقة التي متر بها بيوت املال فراحت تشتري ،ألنفسها،
حصصا في أشهر مصارف العالم.
كما ترنح بير س� � ��تيرنز أيضا .ففي ديس� � ��مبر من العام  ،2007عم القلق
الزبائن وراحوا يس� � ��حبون ودائعهم .وحينما أعلن املصرف ،قبل بضعة أيام
من االحتفال بعيد ميالد الس� � ��يد املسيح ،تكبده خسائر مالية ،ألول مرة في
تاريخه البالغ  85عاما ،عم االضطراب موظفي املصرف أيضا ،وجنحوا في
إكراه كاين على التخلي عن رئاس� � ��ة املصرف ملصلحة ألن ش� � ��فارتس (Alan
) Schwartzغير أن الرئيس اجلديد لم يفلح ،أيضا ،في كس� � ��ب ثقة الزبائن
ثانية .وهكذا اخذ الزبائن ينسحبون الواحد تلو اآلخر؛ وكان من بني هؤالء
الزبائن كثير من صناديق املخاطر .فصندوق  ،S3 Partnersسحب ،مبفرده،
خالل ش� � ��هرين فق� � ��ط 25 ،مليار دوالر أمريكي« .إن املش� � ��كلة تكمن في أن
متويل صناعة صناديق املخاطر تتركز في أيدي فئة ضئيلة العدد» ،وفق ما
يؤكده روبرت سلون  ،Robert Sloanمدير صندوق « .S3 Partnersفإفالس
واحد من املصارف ،يتسبب في جتميد نشاط آالف من الصناديق».
ولم يبق انس� � ��حاب الزبائن س� � ��را خفيا عن اآلخرين .ففي األس� � ��بوع
الثان� � ��ي م� � ��ن مارس  ،2008جرى تداول إش� � ��اعة تفيد بأن بير س� � ��تيرنز
قد صار قاب قوس� �ي��ن من اإلفالس .وأكد رئيس املصرف ش� � ��فارتس في
برنامج ش� � ��بكة  CNBCالصباحي أن« :اإلشاعة عارية من الصحة جملة
وتفصيال» .ودعا ش� � ��فارتس ،في اليوم التال� � ��ي ،أربعني من كبار موظفي
املصرف إلى غداء عمل .ومع أن معنويات املجتمعني قد كانت س� � ��وداوية
فعال ،فإنها وصلت إلى مس� � ��تويات أدنى ،حينما أعلن أحد كبار املوظفني
أن صندوق املخاطر  Renaissance Technoligiesقد س� � ��حب من فوره
 5مليارات دوالر أمريكي .وفي عصر ذلك اليوم مر «بير س� � ��تيرنز» ،حقا
وحقيقة ،مبا يسميه االقتصاديون » ،«bank runفقد هجم الزبائن على
املصرف اعتقادا منهم أن تعرض املصرف لإلفالس يعني خس� � ��ارة كل ما
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لديهم من ودائع في املصرف .وفي الس� � ��اعة الس� � ��ابعة مساء كاد الزبائن
يس� � ��تنزفون االحتياطي ،الذي كان قد بلغ قبل أسبوع ،واحد فقط18.3 ،
مليار دوالر أمريكي.
وكان ش� � ��فارتس يع� � ��ي وعيا تاما معن� � ��ى هذه التط� � ��ورات :إنها تعني أن
بير س� � ��تيرنز قد صار قاب قوس� �ي��ن من إعالن اإلفالس رس� � ��ميا .واتصل
ش� � ��فارتس ،هاتفيا ،بجيم� � ��س دامي� � ��ون ) ،(James Dimonرئيس مصرف
«جي بي مورغان تش� � ��يز» ،والذي كان ،هو وأسرته ،في طريقهم إلى مطعم
يونان� � ��ي يقع في مانهاتن  ،Mannhatanوذلك لالحتفال بعيد ميالده الثاني
واخلمسني .و«جي بي مورغان» هو املصرف الذي يتعامل معه بير ستيرنز
ع� � ��ادة .وكان داميون يقف على رصيف الش� � ��ارع رق� � ��م  ،48حني وصل إلى
س� � ��معه أن علي� � ��ه أن يخصص هذا املس� � ��اء ملا هو أهم م� � ��ن االحتفال بعيد
ميالده .وحث داميون اخلطى باجتاه مقر بير س� � ��تيرنز القريب منه والواقع
في ش� � ��ارع  Madison Avenueعلى وجه التحديد .واستدعى داميون ،في
احلال ،بعضا من العاملني في املصرف للتداول معهم .كما حث اخلطى إلى
هن� � ��اك موظفو فرع بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك والعش� � ��رات من
احملامني .وفيما راح رجال القانون يعدون العدة لتنفيذ اإلجراءات القانونية
اخلاص� � ��ة بإعالن اإلفالس ،قضى املصرفيون تلك الليلة ممعنني الفكر في
الس� � ��بل املتاحة إلسعاف خامس أكبر بيوت االستثمار في الواليات املتحدة
األمريكي� � ��ة .فانهي� � ��ار هذا املصرف ميكن أن يتس� � ��بب في انهيار عش� � ��رات
املص� � ��ارف وصناديق املخاطر .بهذا املعنى ،فإن الوضع ينذر بانهيار النظام
املالي العاملي .واتصل األمريكيون ،في ساعة متأخرة من تلك الليلة ،بأملانيا
إلعالم وزير املالية ورئيس املصرف املركزي بحقيقة الوضع في بالدهم.
وكيفما اتفق ،فحينما دار ،في الساعة اخلامسة من صباح اليوم التالي،
حديث هاتفي ش� � ��ارك فيه كل م� � ��ن وزير اخلزانة هنري باولس� � ��ون ورئيس
بنك االحتياطي الفدرالي بيرنانك� � ��ي ) (Bernankeورئيس فرع االحتياطي
الفدرالي في نيويورك تيموث� � ��ي غايثنر ) ،(Timothy Geithnerفإن الوضع
كان ق� � ��د بلغ ذروة احلرج .وبعدما ناقش القوم املوضوع من كل جوانبه قرابة
نصف ساعة ،اتفقوا على قرار يقضي بأن تقوم الدولة بإسعاف املصرف -
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من خالل تخصيصها مبلغا مقداره  30مليار دوالر أمريكي .ويتكفل املصرف
املركزي (بنك االحتياطي الفدرالي) مبوجب هذا االتفاق ،بتسليف املبلغ إلى
بير س� � ��تيرنز مقابل قيامه برهن جزء مما لدي� � ��ه من أصول عالية املخاطر،
أي أصول على عالقة وثيقة بالرهون العقارية .وألول مرة في تاريخه ،مينح
املصرف املركزي قرضا ملصرف استثماري؛ فالعادة جرت ،حتى ذلك احلني،
على أن يقصر املصرف املركزي قروضه على املصارف التجارية فقط .كما
خرج املصرف املركزي األمريكي ،ألول مرة في تاريخه ،على مبدئه الصارم
القاض� � ��ي بأنه ال مينح القروض إال مقابل ضمانات ممتازة ،أي ضمانات ال
تنطوي على أي مخاطر .وأبدى كبار موظفي املصرف األمريكي استعدادهم
ملنح قروض اإلغاثة هذه لكل مصارف االستثمار :فالدولة ،تقف ،وفق الشعار
املرفوع ،على أهبة االستعداد إلغاثة املنكوبني.
وفي الس� � ��اعة السابعة إال الربع من صبيحة ذلك اليوم وصل إلى سمع
قيادة بير ستيرنز خبر مفاده أن املصرف قد مت إنقاذه .مت إنقاذه إلى حني
من الزمن على كل حال .وس� � ��اورهم االعتق� � ��اد أن لديهم ،اآلن ،مهلة تصل
إلى  28يوما ،ينبغي بهم انتهازها إلعادة هيكلة بير س� � ��تيرنز .غير أن هذا
االعتقاد كان زيفا ال غير .ففي مساء ذلك اليوم اتصل وزير اخلزانة هنري
باولسون ،هاتفيا ،بشفارتس ،الرجل الذي كان قد أمضى اليومني املاضيني
بال نوم وراح� � ��ة والذي كان ،في هذه اللحظة ،في طريقه إلى منزله الواقع
في مدينة غرينويتش  Greenwichالقريبة من نيويورك .وطلب باولس� � ��ون
منه ،في سياق هذه املكاملة ،أن يبيع املصرف حتى مساء يوم األحد املقبل.
وما كان مبقدور شفارتس تصديق ما يطلبه باولسون منه .ففي سياق مثوله
أم� � ��ام إحدى جلان الكونغرس ،اعترف ،ش� � ��فارتس ،الحقا ،بأن هذا الطلب
قد أخذه على حني غرة .غير أنه ما كان لديه خيار آخر .وفي يوم السبت،
اتصل ش� � ��فارتس ومساعدوه ،على وجه السرعة ،بكل األطراف احملتمل أن
يكون لديهم االس� � ��تعداد لشراء املصرف .وجرى االتصال ،في هذا الشأن،
مع يوسف آكرمان ،رئيس «الدويتشه بنك» .وكان آكرمان ،في تلك الساعة،
موجودا ،هو وزوجه ،في نيويورك بهدف التسوق من هناك .بيد أن آكرمان
رفض ش� � ��راء بير ستيرنز .ومهما كانت احلال ،ففي مساء يوم األحد ،وقبل
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برهة من بدء التعامل في بورصات آسيا ،مت االتفاق على قرار يقضي :بأن
يش� � ��تري «جي بي مورغان تشيز» غرميه املنهار بسعر بخس حقا وحقيقة،
مببلغ مقداره  236مليون دوالر أمريكي ال غير.
ومبوجب هذا القرار ،يحصل كبار العاملني لدى بير ستيرنز ،أي أولئك
الذين ميتلكون جزءا من قيمة املصرف ،على دوالرين ،فقط ،لقاء كل سهم
تعود إليهم ملكيته .وأثار ه� � ��ذا القرار حنق هؤالء املوظفني وغضبهم .فهو
يعني أنهم قد خس� � ��روا الثروة التي كانوا يريدون منها أن تكون االحتياطي
الذي يعيش� � ��ون منه عند التقاع� � ��د عن العمل .واعت� � ��رض كاين ،على وجه
اخلصوص ،اعتراضا شديدا على هذا اإلجراء .فبفضل ما لديه من خيارات
األسهم ،كان كاين قد أمسى ميتلك  5في املائة من قيمة بير ستيرنز .وفيما
كانت قيمة اخلمسة في املائة تساوي  1.5مليار دوالر أمريكي في يناير من
العام  ،2007فإنها بلغت ،اآلن 13.4 ،مليون دوالر أمريكي فقط .وكان وزير
اخلزانة باولسون في مقدمة األطراف التي أصرت على بيع املصرف بهذا
السعر البخس :فهو ما كان يريد إعطاء االنطباع بأن الدولة حتاول هاهنا
إنقاذ ثروة أف� � ��راد أغنياء ال يزيد عددهم على عدد أصابع اليدين .وكيفما
اتفق ،فإن القرار كان قد أمسى على وشك الفشل .ولدرء هذا التطور ،رفع
«جي بي مورغان تش� � ��يز» ،بعد بضعة أيام ،سعر الشراء فدفع عن كل سهم
عش� � ��رة دوالرات أمريكية .وانتهز كاين ه� � ��ذه الفرصة :فقد باع كل ما لديه
من أسهم لقاء نحو  60مليون دوالر أمريكي.
وتؤشر عملية إنقاذ بير ستيرنز إلى نقطة حتول في التاريخ االقتصادي:
فق� � ��د أبانت الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية بجالء واض� � ��ح أن ثمة مصارف
ق� � ��د صارت من األهمية مبكان بحيث م� � ��ا عاد يجوز تركها تعلن اإلفالس
» .«too big to failومعن� � ��ى ه� � ��ذا أن املبدأ القائل ،بأن األس� � ��واق قادرة
على تصحيح الش� � ��طط واالختالل بقواه� � ��ا الذاتية ،قد صار من مخلفات
الـمــاضي« .ففـــي هـــــذا اليــــوم ،قضـى نحبه» ،وفــق ما كتبه مارتـني وولف
) ،(Martin Wolfكبي� � ��ر االقتصادي� �ي��ن في صحيف� � ��ة ،Financial Times
«احللم بتحقيق الرأس� � ��مالية احلرة على مس� � ��توى املعمورة» .وبعدما تطرق
باحلديث إلى أن الدول الصناعية وبلدان االقتصادات الناش� � ��ئة قد مضت،
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على مدى ثالثة عقود من الزمن ،في حترير أس� � ��واقها املالية؛ وأن الواليات
املتحدة األمريكية قد فاقت اجلميع في هذا املضمار ،وأن البعض قد رأى
في أمريكا املنارة التي ينبغي بالصني أو الهند أن تقتدي بها ،يش� � ��ير فولف
إلى أن إنقاذ بير س� � ��تيرنز من التعرض لإلفالس أبان بوضوح أن الواليات
املتحدة األمريكية قد اعترفت ،ضمنيا ،وبصفتها أهم رمز القتصاد السوق
احل� � ��رة ،أن هذا العصر قد بلغ نهايته ،أي« :أن عملية التحرير االقتصادي
قد بلغت أقصى حدودها».
بيد أن ما تعرض له بير ستيرنز لم يكن سوى البداية :فبعد ستة أشهر،
في س� � ��بتمبر من العام  ،2008ضرب وول س� � ��تريت زلزا ٌل كان أعظم بكثير
مما حصل حتى ذلك احلني  -زلزا ٌل تسبب في اندالع أكبر انهيار تتعرض
ل� � ��ه املصارف والبورصات منذ أزمة الكس� � ��اد الكبير ،زلزال جعل االقتصاد
العامل� � ��ي يعاني من أوخم العواقب .وحاول� � ��ت احلكومات ،بحيرة بينة ،إنقاذ
م� � ��ا في بلدانها من بيوت م� � ��ال واحليلولة دون تعرض املصارف إلى إفالس
جماعي .وش� � ��اء القدر أن تبوء بالفش� � ��ل أُولَى هذه احملاوالت  -وأن تترتب
على هذا الفشل عواقب وخيمة بكل معنى الكلمة.
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«لقد الحت ،ف� � ��ي األفق ،نذر اخلطر.
املطل� � ��وب منا ،اآلن ،حتص� �ي��ن أملانيا ضد
هذا اخلطر».

بير شتاينبروك ،وزير املالية2008 ،

«عندم� � ��ا يش� � ��عر مزي� � ��د من
بن� � ��ي البش� � ��ر ب� � ��أن أس� � ��عار
األوراق املالي� � ��ة قد ش� � ��طت
ف� � ��ي االرتفاع ،وعندما يخيم
عليه� � ��م الفزع م� � ��ن احتمال
تب� � ��دد أرباحه� � ��م ،يتس� � ��رب
الهواء م� � ��ن الفقاعة ويصبح
االزدهار في مهب الريح»
املؤلف

وعل� � ��ى مدى ما يقرب من العام ونصف
الع� � ��ام ،اعتقد كثي� � ��رون أن األزم� � ��ة املالية
هي مش� � ��كلة أمريكية بحتة ،وأن الواليات
املتحدة األمريكية هي املس� � ��ؤولة عن حلها
اإلفالس
أوال وأخيرا .ولك� � ��ن ،ما كاد يعلن
َ
ليمان ب� � ��راذرز (،)Lehman Brothers
املص� � ��رف األمريكي الناش� � ��ط ف� � ��ي مجال
االس� � ��تثمار املالي ،في اخلامس عشر من
س� � ��بتمبر من الع� � ��ام  ،2008حت� � ��ى اندلع
إِعصار عظي� � ��م أحاط بالعال� � ��م أجمع في
غضون بضعة أس� � ��ابيع .وترك األمريكيون
ه� � ��ذا املص� � ��رف يقض� � ��ي نحبه ع� � ��ن وعي
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وإص� � ��رار .فهم كانوا مصرين عل� � ��ى أن يثبتوا للمصرفيني العاملني في وول
س� � ��تريت حقيقة مفادها :أن ليس كل مصرف يناشد احلكومة مد يد العون
له ،سيحصل على هذا العون بالضرورة.
غير أن العالم دفع ثمنا باهظا بسبب هذا اخلطأ الفادح .ففي األسابيع
التالي� � ��ة انهار مجمل النظام املالي .فالثقة ب� �ي��ن املصارف تبددت بالكامل.
فاإلقراض ما بني املصارف توق� � ��ف متاما ،وصار يهدد اجلميع باإلفالس.
فكل مصرف يسأل :على َمن ستدور الدائرة ،ويعلن اإلفالس؟ وعلى خلفية
هذا التطور ،انهارت بالكامل املتاجرة باملش� � ��تقات وبلغت أس� � ��واق األس� � ��هم
ف� � ��ي البورصات احلضيض .فبورصات العالم ش� � ��هدت ،ف� � ��ي خريف العام
 ،2008عمليات بيع لألس� � ��هم لم تش� � ��هد مثيال لها منذ الرابع والعش� � ��رين
م� � ��ن أكتوبر العام  .1929وحاولت احلكوم� � ��ات واملصارف املركزية ،بحيرة
واضح� � ��ة ،الوقوف في وجه األزمة املتصاعدة خطرا .فقد أعد األمريكيون
واألوروبيون خطط إسعاف جبارة تبلغ قيمتها مئات مليارات من الدوالرات
األمريكي� � ��ة أو باألحرى من اليورو ،وذلك للحيلول� � ��ة دون إفالس املصارف
الكبي� � ��رة .بيد أن ظالل األزمة لم تعد مقصورة على املصارف والبورصات،
بل أخ� � ��ذت عدواها تنتقل إلى مجمل االقتصاد .كم� � ��ا أخذت بعض الدول
بالترن� � ��ح ،في بادئ األمر أيس� � ��لندا ،ومن ث� � ��م ،أوكرانيا واملجر وباكس� � ��تان
وروس� � ��يا البيضاء .وبناء على هذه التط� � ��ورات املفزعة ،تعني على صندوق
النق� � ��د الدولي أن ينتهج التصرف ذاته الذي انتهجه إبان األزمة اآلس� � ��يوية
قبل عقد من الزمن ،أعني تعني عليه ،في هذه املرة أيضا ،أن يقدم قروضا
تبل� � ��غ كثي� � ��را من مليارات ال� � ��دوالرات من أجل إنقاذ هذه ال� � ��دول من مغبة
اإلفالس .وتعرضت روس� � ��يا والصني والهند لدوامة األزمة أيضا .واتسعت
آثار الزلزال ال� � ��ذي ضرب في البورصات األمريكي� � ��ة واألوروبية ،فوصلت
حت� � ��ى إلى البلدان املنتجة للبترول في اخلليج العربي .بهذا املعنى ،فما بدا
للوهلة األولى ،أي في ربيع العام  ،2007مجرد أزمة عمت س� � ��وق العقارات
األمريكية ،تطور ،من ثم ،إلى أزمة عاملية األبعاد ،إلى أزمة اقتصادية عاملية
ت� � ��وازي ،في بعض املناحي ،األزمة الت� � ��ي خيمت على االقتصاد العاملي إبان
حقبة الكساد الكبير.
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ليمان براذرز  -األزمة التي أجنبت كل الهزائم

لقد كان اجلو عالي الرطوبة في تلك الليلة .ومن ش� � ��دة احلر ،نضحت
عرقا جباه القوم الذين كانوا يجولون في ش� � ��وارع مانهاتن ،في تلك الساعة
املتأخرة من مس� � ��اء ذلك اليوم .وش� � ��عر بحرارة اجلو ،أيضا ،أولئك الرجال
الذين اجتمع� � ��وا في البناية الضخمة الواقعة في ش� � ��ارع ليبرتي ،Liberty
أعني البناية التي يقيم فيه� � ��ا فرع بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك.
وكانت درجة احلرارة قد وصلت في مس� � ��اء ذلك اليوم ،مس� � ��اء الرابع عشر
من س� � ��بتمبر العام  ،2008إل� � ��ى  27درجة مئوية .وكان رؤس� � ��اء املصارف
الرئيس� � ��ية في أمريكا يخوضون «أم املعارك» .فهم يحاولون ،في يوم األحد
هذا ،إس� � ��عاف وول ستريت ،إسعاف قلب الرأس� � ��مالية .فاألمر يدور حول
مصي� � ��ر ليمان براذرز ،حول مصير مصرف اس� � ��تثماري هو واحد من بيوت
االس� � ��تثمار اخلمس� � ��ة الكبرى في أمريكا ،وحول مصي� � ��ر جميع املصارف
العمالقة ومستقبل النظام املالي العاملي أيضا.
فجميع املصارف ،التي حضر ممثلوها في هذا املساء ،للمشاركة في
االجتماع امللتئم ش� � ��مله في فرع بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك،
تعاملت مع ليمان برذرز ،ولديها اس� � ��تحقاقات مالية س� � ��تتبدد ،كلية ،في
حال إفالسه .كما كانت هذه املصارف قد قامرت بأوراق مالية ،غامضة
اخللفيات ،وصفها املستثمر وارن بوفيت ) ،(Warren Buffettقبل بضع
س� � ��نوات ،بأنها «أسلحة مالية من أس� � ��لحة الدمار الشامل» :فهي كانت
قد قامرت مبا يس� � ��مى  ،Credit Default Swapsأي مببادالت التأمني
ض� � ��د مخاطر إفالس هذه الش� � ��ركة أو تلك واملس� � ��ماة اختصارا .CDS
وكان� � ��ت قيمة ه� � ��ذه «األدوات املالية ،التي ال يفقه كنهها إال الراس� � ��خون
في العلم» ،بحس� � ��ب الوصف الذي اس� � ��تخدمه املض� � ��ارب العاملي جورج
س� � ��وروس ) ،(George Sorosقد بلغت  62تريلي� � ��ون دوالر أمريكي في
مطلع العام  ،2008أي أن قيمتها زادت على إجمالي الناجت الذي يحققه
العالم س� � ��نويا .وكانت مجموعة من العاملـــني لــــدى مصرف االس� � ��تثمار
األمريك� � ��ي «جي بي مورغان» ،ق� � ��د اخترع� � ��ت أوراق اإلفالس هذه في
منتصف التسعينيات.
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نع� � ��م ،لقد بدأت كل ه� � ��ذه التطورات في أحد أيام عقد التس� � ��عينيات،
ف� � ��ي يوم من أيام نهاية األس� � ��بوع .ففي ذلك الي� � ��وم ،وتلبي ًة لدعوة «جي بي
مورغ� � ��ان» ،حضر موظفو املصرف املختصون في السمس� � ��رة باملش� � ��تقات
إل� � ��ى فندق  Boca Ratonف� � ��ي فلوريدا .وعن هذا االجتم� � ��اع انبثقت فكرة
استحداث مش� � ��تقات أخرى غير مش� � ��تقات األس� � ��هم والفوائد والعمالت:
استحداث مش� � ��تقات القروض أيضا .وكانت الفكرة غاية في البساطة في
الوهل� � ��ة األولى :فلو متكن «جي بي مورغان» من التأمني على مخاطر عدم
اس� � ��تعادته مليارات الدوالرات التي منحها كقروض ،فهو لن يكون ،عندئذ،
في حاجة إلى االحتفاظ باحتياطي مقابل هذه القروض ،وسيكون ،بالتالي،
قادرا على اإلقراض من جديد .واكتسبت الفكرة زخما قويا خصوصا إبان
األزمة اآلسيوية؛ ففي تلك احلقبة تكبد املصرف خسائر باهظة ،وذلك ألنه
لم يستطع استرداد القروض التي كان قد منحها لشركات آل مصيرها إلى
اإلفالس .فعلى خلفية هذه اخلس� � ��ائر ط� � ��ور موظفان من موظفيه  -أعني
باليث ماسترز  ،Blythe Mastersالفتاة البالغة من العمر خمسة وعشرين
عاما والتي كانت قد درس� � ��ت الرياضيات في جامعة كمبردج ،وزميلها بيل
دمتش� � ��اك  ،Bill Demchakاملواط� � ��ن األمريك� � ��ي الذي لم يتخ� � ��ط ،بكثير،
الثالثني من العمر  -بضاعة مالية اس� � ��مها «بيسترو» ) ،(Bistroطورا أول
أس� � ��لوب يجعل من التامني ضد التخلف عن تس� � ��ديد الدين بضاعة شائعة
االستعمال بني املستثمرين املاليني ).(Credit Default Swap
وفي بادئ األمر ،اس� � ��تخدم السماسرة العاملون لدى «جي بي مورغان»
البضاعة اجلديدة لتنظيف ميزانية مصرفهم من األعباء املالية التي تترتب
عل� � ��ى اإلقراض .وراح هؤالء السماس� � ��رة ،من ثم ،يبيعون س� � ��ندات التأمني
على القروض إلى املصارف وش� � ��ركات التأم� �ي��ن والصناديق املختلفة .وكان
اإلقب� � ��ال عظيما ،فعال ،عل� � ��ى األوراق اجلديدة .وإذا كان� � ��ت قيمة املتاجرة
بهذه الس� � ��ندات قد بلغت بضع عش� � ��رات مليارات ال� � ��دوالرات األمريكية،
ف� � ��ي بادئ األمر ،فإنها س� � ��رعان ما وصلت إلى مئات ملي� � ��ارات الدوالرات
األمريكية في األيام التالية .وهكذا صار السماس� � ��رة الشبان ،العاملون في
أقس� � ��ام املشتقات ،والذين كان أغلبهم قد أنهى دراسته اجلامعية قبل بضع
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س� � ��نوات فقط ،يحصلون ،فجأة ،على مكافآت مالية تبلغ كثيرا من ماليني
الدوالرات األمريكية ،ويتمتعون بس� � ��طوة عظيمة وسلطان واسع .ومع بدء
األلفي� � ��ة اجلديدة تعاظمت املتاجرة باألوراق الغامضة بنحو انفجاري .فقد
أخذت املصارف وصناديق املخاطر تستخدم سندات التأمني ضد مخاطر
التخلف عن تس� � ��ديد القروض ) (CDSليس من أجل التأمني على ما تنمح
من قروض فقط ،بل من أجل الدخول في مراهنات عظيمة اخلطر أيضا:
فهؤالء أمس� � ��وا يس� � ��تخدمون أوراق اإلفالس ه� � ��ذه للمضاربة على أن هذه
الشركة أو تلك ستعلن اإلفالس عما قريب.
وكيفما اتفق ،فقد صار اإلفالس يهدد ،اآلن ،واحدا من أهم الناشطني
في هذه الس� � ��وق الغريبة األطوار :مصرف االس� � ��تثمار ليمان براذرز ،هذا
املصرف الذي أُس� � ��س قبل  158عاما ،في بادئ األمر ،كمحل لبيع الس� � ��لع
املختلفة في مدينة مونتغومري ) (Montgomeryالواقعة في والية أالباما.
وأس� � ��س هذا احملل ثالثة أملان ،هم هاينرش وإميان� � ��ول وماير ليمان .وكان
ه� � ��ؤالء اإلخوان قد هاجروا ،إلى الواليات املتح� � ��دة األمريكية ،قادمني من
املدين� � ��ة األملانية رميبار ) .(Rimparوكان هذا املصرف قد غدا ،في القرن
العش� � ��رين ،مؤسس� � ��ة مرموقة املكانة في عالم املال .وبأساليبهم الشرسة
في التعامل واملغامرة بجميع أنواع املش� � ��تقات ،كان سماس� � ��رة ليمان براذرز
قد فاقوا زمالئهم العاملني في أغلب بيوت االس� � ��تثمار األخرى :فهم كانوا
يقامرون مببادالت الفوائد واملوارد الطبيعية والعمالت األجنبية ،ومبشتقات
القروض العقارية واالستهالكية أيضا .أضف إلى هذا أنهم كانوا قد دأبوا،
على املقامرة بس� � ��ندات التأمني ضد مخاطر عدم تسديد الديون (Credit
) Default Swapsعلى وجه اخلصوص.
وفي األسابيع الس� � ��ابقة ،كان رئيس املصرف ريتشارد فولد (Richard
) Fuldق� � ��د ح� � ��اول انتهاز جميع الف� � ��رص للحيلول� � ��ة دون تعرض املصرف
لإلف� �ل��اس .وكان «فول� � ��د» يتربع على قمة مصرف ليم� � ��ان براذرز منذ 15
عاما .وكان املتعاملون في الوول س� � ��تريت يس� � ��مونه «الغوريال» .وسعيا منه
إل� � ��ى تفادي اإلفالس ،طلب «فولد» العون من املصارف احلكومية في كوريا
والصني وكذلك من كثير من املس� � ��تثمرين املاليني ،غير أن اجلميع رفضوا
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م� � ��د يد العون له .وهكذا ،بدا جليا في يوم اجلمعة املصادف الثاني عش� � ��ر
من سبتمبر  ،2008أن ليمان براذرز ما عاد قادرا على مواصلة احلياة ليوم
واح� � ��د من غير دعم يقدمه له ط� � ��رف أو أطراف أخرى .وعلى خلفية هذه
احلقيقة ،دع� � ��ا تيموثي غايثنر ،رئيس فرع البن� � ��ك الفدرالي في نيويورك،
في احلال ،أه� � ��م املصرفيني العاملني في وول س� � ��تريت ،إلى احلضور إلى
مقر الفرع في متام الس� � ��اعة السادسة مس� � ��اء .وكان الرجل البالغ السابعة
واألربعني من العمر ،أهم مس� � ��ؤول حكومي في مجموعة الرجال املجتمعني
إلسعاف املصرف املنكوب .ويقع مكتب غايثنر على بعد أمتار من البورصة،
وعلى مس� � ��يرة دقائق عن مقرات أغلب مؤسس� � ��ات املال العمالقة .ومع أن
غايثنر رجل موهوب ،فإنه كان ،في التسعينيات ،موظفا مغمورا من موظفي
وزارة اخلزان� � ��ة .وكان غايثنر قد تقلد منص� � ��ب رئيس فرع بنك االحتياطي
الفدرالي العام  .2003وبصفته ه� � ��ذه ،صار غايثنر الرجل الذي ينبغي به
إنقاذ العالم من السقوط في الهاوية .وهكذا ،راحت تتوجه إليه ،في مساء
ذل� � ��ك اليوم ،أنظار ثالثني مصرفيا ،راحت تتوجه إليه أنظار رؤس� � ��اء أكبر
بيوت املال في الواليات املتحدة األمريكية .واجتمع هؤالء املسؤولون الكبار
في الطابق األول وجلس� � ��وا حول طاول� � ��ة كان البعض منهم قد جلس حولها
قبل عش� � ��ر سنوات ،وذلك للتداول بشأن الس� � ��بل املتاحة إلسعاف صندوق
املخاطر «أل تي س� � ��ي أم» ) .(LTCMوكان وزير اخلزانة هنري باولس� � ��ون
ورئي� � ��س املصرف املركزي بن بيرنانكي يعاضدان غايثنر في هذا االجتماع
ويقفان إلى جانبه .وكان غايثنر قد دخل في املوضوع على جناح الس� � ��رعة
وراح يب� �ي��ن للمصرفي� �ي��ن أن ليمان ب� � ��راذرز وبير س� � ��تيرنر حالتان ال مجال
للمقارن� � ��ة بينهما« :ففي هذه املرة ليس� � ��ت هناك أي إرادة سياس� � ��ية لقيام
الدولة بإنقاذ املصرف املنكوب».
وكان التوتر باديا على اجلميع في هذا املساء .فقبل فترة وجيزة كان قد
وصل إلى سمع غايثنر أن الشركة العمالقة الناشطة في مجال التأمني «أي
آي ج� � ��ي» ) (AIGقد بدأت تتعثر وص� � ��ارت تواجه معضالت كبيرة .وكانت
هذه الش� � ��ركة العمالق� � ��ة تتولى تأمني كل ما يخطر عل� � ��ى البال في العالم،
بدءا من معاش� � ��ات املعلمني التقاعدية وانتهاء بالتأمني على هذه البقرة أو
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تلك .وحتى ذلك احلني تصور اجلميع أن هذه الش� � ��ركة في وضع س� � ��ليم ال
تشوبه شائبة .غير أن قسما فرعيا من أقسام «أي آي جي» في لندن تعامل
مببادالت التأمني ضد مخاطر عدم تس� � ��ديد الق� � ��روض (Credit Default
) Swapsوما س� � ��وى ذلك من املشتقات وأنه كبد «أي آي جي» خسائر بلغت
 18مليار دوالر أمريكي خالل الشهور القليلة املاضية .فمنذ غدا عالم املال
يخش� � ��ى من أن تتعرض مصارف أخرى لإلفالس ،عم الهوس سوق التأمني
ضد مخاطر التخلف عن تسديد األموال املقترضة .وهكذا ،انقلبت الفكرة
األساس� � ��ية التي تقوم عليها ه� � ��ذه األوراق املالية م� � ��ن أداة تثير الطمأنينة
والثقة إلى أداة تثير عدم التأكد وتنش� � ��ر الفزع .فعدد الشركات املتعثرة في
تزايد مستمر .وكان هذا التطور قد كسر ظهر «أي آي جي» .فهذه الشركة
العمالقة حتتفظ في دفاتر حس� � ��اباتها بتأمينات ضد مخاطر عدم تسديد
القروض تبلغ قيمتها  441مليار دوالر أمريكي .وكانت «أي آي جي» نفسها
قد أصدرت جزءا من األوراق املالية اخلاصة بعمليات التأمني هذه وراحت
تبيعها إلى كبرى املؤسس� � ��ات املالية األخ� � ��رى ،أي إلى ليمان براذرز أيضا.
ومن نافلة القول اإلش� � ��ارة هنا إلى أن هذه املعامالت س� � ��تكون بال أي قيمة
في حالة إفالس «أي آي جي» .أضف إلى هذا ،أن هذا اإلفالس ،يؤدي ،ال
محالة ،إلى اندالع سلس� � ��ة متواصلة من عمليات اإلفالس ،أي أنه يعرض،
املصارف واملؤسسات املالية العمالقة إلى أقصى املخاطر في العالم أجمع.
غير أن املصارف املجتمعة في فرع البنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك
للتداول في مصير ليمان براذرز ،ما كان أحد منها يعلم ،حتى تلك اللحظة،
مبق� � ��دار املبلغ الضروري إلس� � ��عاف «أي آي جي» ،وفيم� � ��ا كانت التصورات
تنطل� � ��ق من  20ملي� � ��ار دوالر أمريكي ،كانت احلقيقة تش� � ��ير إلى أن املبلغ
املطلوب أكثر من هذا املبلغ بكثير.
واجتمع قادة وول س� � ��تريت في اليوم التالي ،يوم الس� � ��بت ،ثانية ،وكلهم
أمل بأن تتدخ� � ��ل احلكومة وتنقذ ليمان براذرز من الس� � ��قوط في الهاوية.
بيد أن باولس� � ��ون ظل عند موقفه الرافض مد يد املساعدة .فوزير اخلزانة
يخش� � ��ى من أن تكون عملية اإلنقاذ س� � ��ابقة جتب� � ��ر احلكومة على إنقاذ كل
شركة تتعرض للتعثر .فتجارب األزمنة املنصرمة أثبتت أن عمليات اإلغاثة
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السابقة كانت عبئا ثقيال :فهي أعطت االنطباع الوخيم بأن املجازفة ليست
باخلطر العظيم  -فالدولة س� � ��تمد يد العون وتس� � ��عف الشركة املتعثرة بكل
تأكيد .من هنا ،ناشد غايثنر وباولسون املصرفيني أن يُعدوا ،بأنفسهم ،خطة
إلس� � ��عاف املصرف املتعثر .غير أن الس� � ��ادة املصرفيني ظلوا على ترددهم.
فقد سأل رئيس مصرف «مورغان ستانلي» جون ماك )« :(John Mackلو
استجبنا لهذا الطلب فعال  -أهناك حد أقصى ملد يد العون؟» .وكان ماك
يقصد بس� � ��ؤاله هذا اإلشارة إلى أن مصارف أخرى على وشك التعثر ،وأن
بيوت املال ال قدرة لها على إسعاف كل مصرف يتعثر .ووفق الوصف الذي
أدلى به أحد املشاركني في االجتماع كان األمر «يدور حول أكبر لعبة قمار
في العالم أجمع».
استسالم وول ستريت

وفي الوقت الذي اجتمع فيه هؤالء الرجال للتداول بشأن مصير ليمان
ب� � ��راذرز ،كان مصرف آخر من مصارف االس� � ��تثمار يكافح من أجل البقاء:
ميريل لينش ) .(Merill Lynchفقد جلس رئيسه جون ثاين )(John Thain
في حج� � ��رة خلفية من حجرات فرع بنك االحتياطي الفدرالي ،وراح يتصل
هاتفيا ،عسى أن يعثر في الداخل أو اخلارج على مؤسسة ترغب في شراء
مصرف� � ��ه .فهو كان يعلم جيدا أن إفالس ليمان براذرز من ش� � ��أنه أن يدفع
البي
املضاربني إلى أن يركزوا هجومهم على ميريل لينش من بعد .واألمر نِّ
هو أن املؤسس� � ��ات املالية قد أمس� � ��ت مهددة باندالع سلس� � ��لة من عمليات
إفالس واس� � ��عة :اندالع االنهيار العظيم .غير أن الس� � ��بت انقضى من غير
التوصل إلى حل  -ال بالنس� � ��بة إلى مش� � ��كلة ليمان براذرز وال بالنسبة إلى
ميريل لينش وال بالنس� � ��بة إلى «أي آي جي» ،وفي هذه األثناء كانت حاجة
«أي آي جي» إلى الس� � ��يولة تزاد من س� � ��اعة إلى أخرى ،فهذه احلاجة كانت
قد بلغت ،اآلن 40 ،مليار دوالر أمريكي.
وفي يوم األحد أيضا ال يحقق غايثنر وكبار العاملني في وول س� � ��تريت
تقدم� � ��ا كبيرا على الرغم من اجله� � ��ود التي بذلوها .ففي عصر ذلك اليوم
انسحب من احللبة آخر َم ْن كان ميكن أن تكون لديه الرغبة في شراء ليمان

272
11/13/11 9:18 AM

8 (265-310).indd 272

االنهيار الكبير

براذرز ،أعني املصرف البريطان� � ��ي باركليز .وهكذا ،أصبح اجلميع ،اآلن،
على بينة من إصرار الدولة على عدم مد يد املساعدة ،يعني ،واحلالة هذه،
أنه ال خيار لديهم س� � ��وى ترك ليمان براذرز يعلن اإلفالس  -هذا املصرف
ال� � ��ذي كان لديه  25ألف موظف وفروع في مختلف ربوع املعمورة ،أي في
أملانيا أيضا .وهكذا ش� � ��هدت وول ستريت أول إفالس يتعرض له مصرف
اس� � ��تثمار منذ العام 1990؛ ففي هذا العام انهار دركسل بارنهام المبيرت
) .(Drexel Burnham Lambertومهما كانت احلال ،فبعد ساعات وجيزة
أُحي� � ��ط العالم علما بأن ميري� � ��ل لينش أيضا لم يعد ق� � ��ادرا على مواصلة
احلياة بال دعم ومساعدة :فقد ارمتى مصرف االستثمار هذا في أحضان
بن� � ��ك أمري� � ��كا ) .(Bank of Americaومن ثم ،تس� � ��رب من املداوالت خبر
يفي� � ��د بأن «أي آي جي» قد أخذت تترنح وأش� � ��رفت على الهاوية .فخالل
األيام الضئيلة ارتفعت حاجة شركة التأمني العمالقة إلى السيولة النقدية
فبلغت ،اآلن 60« ،مليار دوالر زائدا مبلغا ال ميكن التكهن به بنحو دقيق»،
وفق حس� � ��ابات اخلبراء .وكان اللغز احملير هاهن� � ��ا هو ،طبعا ،مقدار هذا
املبلغ املجهول.
وخالل بضع ساعات انتشرت أخبار مفزعة حقا وحقيقة :أخبار أنذرت
بأن وول س� � ��تريت لن تكون ،من اآلن فصاعدا ،هي نفس� � ��ها وول س� � ��تريت
التي عرفها العالم حتى اآلن .فخالل ثالثة أيام اختفت من الس� � ��احة ثالثة
من كبرى بيوت االس� � ��تثمار :ليمان براذرز أعلن� � ��ت اإلفالس وميريل لينش
بيعت وغولدمان س� � ��اكس ومورغان س� � ��تانلي حتوال إلى مصرفني قابضني
متواضعني .لقد استس� � ��لم مركز الرأس� � ��مالية للمكتوب .استسلم للمكتوب
هذا املرك� � ��ز املالي الذي كان حتى ذلك احلني مفخ� � ��رة أمريكا ،الذي كان،
حتى ذلك احلني ،املكان الذي يحدد لالقتصاد العاملي شروط اللعبة ،املكان
الذي كان ،حتى ذلك الزمن ،رمز العجرفة والغطرس� � ��ة ،واإلهمال واحلياة
املريح� � ��ة الناعمة .فمصارف االس� � ��تثمار درت ،على م� � ��دى عقود كثيرة من
الزم� � ��ن ،ماال وفيرا عل� � ��ى أمريكا ،كانت اآللة الس� � ��حرية التي تكفلت بخلق
املال بال انقطاع .غير أن هذه اآللة السحرية توقفت عن العمل اآلن .وشعر
العال� � ��م برمته بآثار الصدمات التي نش� � ��أت عن ه� � ��ذه األزمة :فقد انهارت
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أسواق األسهم في كل بقاع املعمورة ،وهرب املستثمرون بأموالهم من بلدان
االقتصاديات الناش� � ��ئة وصاروا يرتابون بأكبر املصارف .وتعني على روسيا
أن تغل� � ��ق أبواب البورصة وأن تضخ عش� � ��رات امللي� � ��ارات من الدوالرات في
س� � ��وق األسهم ،وذلك بغية تهدئة خاطر املس� � ��تثمرين وللحيلولة دون حتقق
االنهيار التام .على صعيد آخر ،ترنح في بريطانيا وأملانيا وهولندا وبلجيكا
ولوكسمبورغ عديد من املصارف.
غير أن استسالم وول ستريت هز ،في الوهلة األولى ،أمريكا في املقام
األول ،وذلك ألن االنتع� � ��اش االقتصادي الذي مرت به البالد كان ،إلى حد
كبير ،حصيلة الوهم بأن املال ميكن زيادته بال حدود وأنه متوافر بنحو وفير.
غي� � ��ر أن هذا الوهم جتلى اآلن على حقيقت� � ��ه وما عادت منه جدوى .فبعد
مرور سبع سنوات على هجمات احلادي عشر من سبتمبر بات األمريكيون
يلمس� � ��ون من كثب أن املخاطر ما عادت حتف بأمنهم العس� � ��كري فقط ،بل
وبأمنه� � ��م االقتصادي أيضا .وبهذا املعن� � ��ى ،فقد تلت احلرب ضد اإلرهاب
احلرب على جبهات أس� � ��واق رأس املال .وكيفما اتفق ،فقد تضعضعت ثقة
األمة األمريكية بنفسها« .فأمريكا غدت» ،كما يتنبأ عالم االجتماع ريتشارد
سينيت )« ،(Richard Sennetبلدا في طور االنحطاط».
وتواصلت مسيرة االنحطاط في األش� � ��هر التالية بسرعة مثيرة للفزع.
فقبل يومني من إفالس ليمان براذرز تعني على غايثنر وبيرنانكي وباولسون
إدراك أنهم غير قادرين على مواصلة اتخاذ املوقف املتصلب الذي اتخذوه
حتى اآلن .فش� � ��عار «م� � ��ن اآلن فصاعدا ال تكفل بإنقاذ أح� � � ٍ�د»  -رمبا كان
التمسك به أمرا سليما في حالة مصرف االستثمار ليمان براذرز ،غير أن
التمسك به ما عاد يصلح في حالة األزمة احلقيقية بأكبر شركة تأمني في
العالم .فش� � ��ركة «أي آي جي» في أمس احلاجة إلى الس� � ��يولة النقدية ،في
أم� � ��س احلاجة إليها اآلن ،وحاال! في أمس احلاجة إلى س� � ��يولة نقدية تبلغ
 85مليار دوالر أمريكي .فعدم إس� � ��عاف هذه الش� � ��ركة يه� � ��دد باندالع كارثة
عظيم� � ��ة بكل تأكيد .وم� � ��ا كان لدى رئيس فرع بن� � ��ك االحتياطي الفدرالي
ف� � ��ي نيويورك ورفاقه الوق� � ��ت الكافي للتحقق من جدي� � ��د وبنحو دقيق في
صحة البيانات احلسابية اخلاصة بشركة «أي آي جي» .فهم تكفلوا بتقدمي
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قرض مس� � ��تعجل بلغ ،في بادئ األمر  85مليار دوالر أمريكي ،وارتفع ،بعد
أس� � ��بوعني ،إلى  123مليار دوالر .وكان الثمن الذي طالبوا به ،مقابل منح
هذا القرض هو :تأمني الشركة املنكوبة .من ناحية أخرى ،تعني على رئيس
الش� � ��ركة ،الذي تقلد منصبه منذ ثالثة ش� � ��هور فقط ولم يكن له ضلع في
الورطة التي واجهت الشركة ،أن يتخلى عن عمله في احلال.
غير أن إنقاذ «أي آي جي» لم يهدئ خاطر املستثمرين .ال بل بالعكس،
فاملأس� � ��اة زادت من فزعهم بكل معنى الكلمة .فقد أخذوا يسحبون أموالهم
حتى من تلك املجاالت التي ما كانت تتس� � ��م ب� � ��أي خطر .وحتى الصناديق
العامل� � ��ة في الس� � ��وق النقدي� � ��ة ) ،(Money Market Fundsوهي مجاالت
اس� � ��تثمارية كانت تعتبر ،حتى ذلك احلني ،س� � ��ليمة مائ� � ��ة في املائة من أي
خطر ،أمس� � ��ت اآلن عرضة للشبهات والريب :فقد حامت الظنون بأن هذا
الصندوق أو ذاك قد ينهار في األيام املقبلة .من هنا ،ما عاد املس� � ��تثمرون
يثقون بأحد غير الدولة .ولذا فإنهم أخذوا يشترون سندات الدين احلكومي
أو الذه� � ��ب أو ص� � ��اروا يحتفظون بأموالهم نقدا س� � ��ائال .وهكذا ،بدا اآلن
واضحا :أن أزمة القروض الرديئة ما كانت س� � ��وى الفصل األول من فصول
األزمة .فالزلزال الفعلي ضرب ،في الواقع ،في خريف العام  .2008وكانت
مب� � ��ادالت التأمني ضد مخاطر عدم اس� � ��تعادة األم� � ��وال املقرضة (Credit
) Default Swapsهي اخلطر الفعلي هاهنا.
فه� � ��ذه األوراق املالية تس� � ��ببت في خلق أضرار كان� � ��ت أوخم بكثير من
األضرار التي نتجت عن قيام مصارف االس� � ��تثمار ب� � ��رزم القروض وبيعها
على هيئة حزم ألطراف أخرى ،أعنيAsset Backed Securities (ABS) :
(س� � ��ندات مضمونة باألصول) و)Mortgage-Backed-Securities (MBS
(سندات مضمونة بالعقار) و)Collateralized Debt Obligations (CDOs
(س� � ��ندات الدي� � ��ن املضمونة بالق� � ��روض املضمونة بالعق� � ��ارات) .فمبادالت
التأمـــ� �ي��ن ضـــد مخاطـــر عدم اس� � ��تعادة األموال املقرضة صار التعامل بها
يت� � ��م في إمبراطوريات الظل ،في خارج البورصة ،في أس� � ��واق ال س� � ��لطات
تراقبه� � ��ا ،في إمبراطوريات ظل يقامر فيها املتعاملون بعضهم بعض مبنأى
ع� � ��ن القيود والضوابط ،يقامرون فيها من خالل شاش� � ��ة الكمبيوتر أو من
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خالل الهاتف .ويصول ويجول في إمبراطورية الظل هذه نفر ضئيل العدد:
فتس� � ��عون في املائة من ه� � ��ذه املعامالت يتم بني أكبر بي� � ��وت املال ،أي بني
عشرة من بيوت املال املختلفة .إننا هاهنا إزاء سوق استحدثت من األوراق
اإلفالس شركة ديلفي )،(Delphi
املالية ما زاد على التخمة .فحينما أعلنت
َ
الشركة املنتجة لبعض السلع الوسيطة في إنتاج السيارات ،كان في دفاترها
احلسابية دين تبلغ قيمته  5مليارات دوالر أمريكي .غير أن السماسرة من
البارعني فيما يسمى  ،Credit Default Swapsأي مببادالت التأمني ضد
مخاطر إفالس هذه الش� � ��ركة أو تلك واملسماة  ،CDSكانوا قد راهنوا على
إفالسها مببلغ زاد على  28مليار دوالر أمريكي.
لقد ازدهرت ازدهارا عظيما أوراق املبادالت ) ،(CDSأي األوراق املالية
الص� � ��ادرة عن مؤسس� � ��ات التأمني ضد عدم اس� � ��ترداد املقرض ما ُمنح من
قروض ،فهذه األوراق كانت قد حظيت مبباركة خصها بها ألن غرينسبان:
«فأوراق املبادالت هذه رمبا تكون أهم األدوات املالية املتداولة» ،وفق وجهة
نظره« ،فهي تعطي املص� � ��ارف األمريكية الفرصة ألن توزع مخاطرها على
مؤسس� � ��ات أمريكية ودولية مس� � ��تقرة» .بيد أن واقع احلال يش� � ��هد على أن
إفالس إحدى الش� � ��ركات يكبد الطرف ،الذي أخذ على عاتقه التأمني ضد
املخاطر ،أمواال طائلة :فهو س� � ��يكون ملزما بتعويض األضرار الناجمة فعال
أو بتعويض املبلغ الذي خسره املضاربون في املراهنة.
وكانت أيس� � ��لندا ،الدولة الصغيرة الواقعة في شمال أوروبا ،قد ملست،
من كث� � ��ب ،في مارس م� � ��ن الع� � ��ام  ،2008مخاط� � ��ر األدوات املالية املثيرة
للعجب .فصناديق املخاطر املختلفة راهنت مببادالت التأمني ضد مخاطر
عدم اس� � ��ترداد القروض على أن أيسلندا لن تكون قادرة على خدمة ما في
ذمته� � ��ا من ديون .وتأسيس� � ��ا على هذه املراهنات ارتفع� � ��ت ارتفاعا عظيما
أس� � ��عار األوراق املالية اخلاصة باملبادالت التي مت من خاللها التأمني على
ما في ذمة أكبر املصارف األيس� � ��لندية من ديون .وبعد سبعة شهور ،أي في
أكتوبر العام  ،2008كانت أيسلندا قد غدت في عداد املفلسني من الناحية
العملية .فالبلد ما عاد قادرا على تسديد ديونه اخلارجية .وكانت املصارف
األملانية ،عل� � ��ى وجه اخلصوص ،قد أقرضت البلد الصغير كثيرا من املال،
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أقرضته ما مجموعه  16مليار يورو ،أي ما يعادل ثلث ديون أيس� � ��لندا على
وج� � ��ه التقريب .وزاد الطني بلة أن املس� � ��تثمرين كانوا قد بدأوا يس� � ��حبون
أموالهم من البالد .من هنا ال عجب من أن تنهار عملة البالد ،الكرونة ،إلى
مستويات ال قرار لها.
وم� � ��ا كان لدى أحد االس� � ��تعداد مل� � ��د يد العون لأليس� � ��لنديني ،وال حتى
بريطانيا ،البلد الذي كانت له عالقات وثيقة جدا بأيسلندا .ال بل اقترفت
احلكومة البريطانية ما هو أكثر ش� � ��ناعة ،فقد اس� � ��تعانت بقانون مخصص
حملاربة اإلرهاب لتحمي ثروة املدخرين البريطانيني املودعة لدى املصارف
األيسلندية .وكان اليأس قد دفع احلكومة األيسلندية إلى أن تتوجه صوب
روسيا راجية منها منحها قرضا يساعدها على مواجهة احملنة .فأيسلندا،
مثله� � ��ا في ذلك مثل مصارف وول س� � ��تريت ،ورطت نفس� � ��ها بديون عظيمة
وصارت في أمس احلاجة إلى الس� � ��يولة النقدية .وكانت مؤسسات التمويل
األيس� � ��لندية قد اس� � ��تقطبت أعدادا كبيرة من الزبائ� � ��ن األجانب .وكان من
بني هؤالء الزبائن ،الذين ما عادوا قادرين على س� � ��حب ودائعهم 30 ،ألف
مواطن أملان� � ��ي .وملواجهة هذا الوضع احلرج أجبرت احلكومة مؤسس� � ��ات
التمويل األيس� � ��لندية على أن تكون حت� � ��ت وصاية الدولة .على صعيد آخر،
راحت أيس� � ��لندا تتوسل إلى صندوق النقد الدولي راجية منه منحها قرضا
يس� � ��اعدها على مواجهة األزم� � ��ة .بهذا املعنى ،لقد أفلس إفالس� � ��ا مروعا
البل� � ��د ،الذي نفذ بالكامل النصائح التي قدمها له االقتصاديون من أنصار
الليبرالية احملدثة في الثمانينيات والتسعينيات.
بي� � ��د أن انهيار وول س� � ��تريت ترتبت عليه نتائج أكث� � ��ر أهمية وحتوالت
أش� � ��د خطرا .فقد الحت في األفق بوادر احتراق األخضر واليابس ،بوادر
سقوط أسواق املال في جحيم ال قرار له ،جحيم يدمر املئات من املصارف
وش� � ��ركات املال العمالق� � ��ة .وفي يوم اخلميس املصادف الثامن عش� � ��ر من
سبتمبر ،أدرك املسؤولون في واشنطن وفي فرع بنك االحتياطي الفدرالي
ف� � ��ي نيويورك أنهم ال يس� � ��تطيعون التمهل في إطف� � ��اء احلرائق التي تتأجج
يوما بعد آخر ،بل عليهم القضاء على مصدر النيران قضاء تاما .وانطالقا
من ه� � ��ذا املنظور ،هرول وزي� � ��ر اخلزانة هنري باولس� � ��ون ،في عصر ذلك
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اليوم ،إلى مبنى الكونغرس ليش� � ��رح للن� � ��واب خطته القاضية بأن تخصص
الدولة  700مليار دوالر أمريكي إلس� � ��عاف وول ستريت .وترى هذه اخلطة
أن تؤس� � ��س الدولة صندوقا يُناط به أن يش� � ��تري من املصارف كل ما لديها
م� � ��ن أصول هالكة مرتبطة بالرهون العقارية .وكان هنري باولس� � ��ون يعتقد
اعتقادا أكيدا أن هذا احلل هو أفضل اخليارات املتاحة للقضاء على الوباء
من جذوره ،الس� � ��يما أن األزمة بدأت ،أصال ،مع بدء انهيار س� � ��ندات الدين
املضمونة بالرهون العقارية .وتأسيسا على هذه احلقيقة رأى باولسون أن
على احلكومة أن تعالج األزمة انطالقا من الرهون العقارية عالية املخاطر
) ،(Subprimeأي انطالقا من القروض العقارية الرديئة ،فهذا هو اإلجراء
القومي لتهدئة مجمل األسواق.
إننا هاهنا إزاء فكرة خيرة ولكن غير صائبة .ففيروس القروض العقارية
عالية املخاطر قد اتخذ صيغا جديدة .إنه تسلل إلى أوراق مالية أخرى ال
عالقة لها ،أبدا ،بسوق العقارات .لقد تسلل هذا الفيروس إلى مناح كثيرة
وصار يثير الفزع والش� � ��كوك عن حق وبال ح� � ��ق .وهل يختفي الفزع فعال،
حينم� � ��ا تقوم احلكوم� � ��ة األمريكية مبعاجلة طرف من أطراف س� � ��وق املال
وتترك الطرف اآلخر نهبا للظنون والريب؟ وما هي فاعلة س� � ��بعمائة مليارا
دوالرا األمريكي هذه ،إذا كانت حزم القروض الرديئة قد بلغت ،في أمريكا
وحدها ،أضعاف هذا املبلغ؟
وكان النواب في الكونغرس ،واجلمهوريون منهم على وجه اخلصوص،
كثيري التردد ف� � ��ي املوافقة على هذه اخلطة .لقد اتخذوا موقفا مناهضا
لرئيس� � ��هم .فهم يس� � ��يئون الظن بالس� � ��لطة التنفيذية التي تنث� � ��ر مليارات
الدوالرات من حولها .كما أنهم ش� � ��عروا بالضغوط التي ميارس� � ��ها عليهم
َ
امتعاضهم من خالل ما يرس� � ��لون إلى نوابهم من رسائل
الناخبون ،املعلنون
بريدية أو إلكترونية أو من خالل االتصاالت الهاتفية .وكان أحد النواب قد
سأل باولسون عما س� � ��يحدث لو رفض الكونغرس املوافقة على الصندوق
املعن� � ��ي« :لو حدث هذا فعال ،فإن جناتنا من الكارثة س� � ��تكون معجزة حقا
وحقيق� � ��ة» ،رد وزير اخلزانة قائ� �ل��ا .بيد أن هذا التحذير ما كان له صدى
يذكر لدى نواب احلزب اجلمهوري ،حزب جورج بوش (االبن) فقد رفضوا،
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في التاس� � ��ع والعش� � ��رين من س� � ��بتمبر ،الصيغة األولى من مشروع اإلنقاذ
املعروض على الكونغرس .وعلى خلفية هذا الرفض انهارت أسعار األسهم
انهي� � ��ارا كبيرا .ففي هذا اليوم خس� � ��ر الداو جونز  777نقطة ،أي خس� � ��ر
مقدارا ما كان له مثيل في س� � ��ابق الزمن .لقد تداعت أركان البورصة بكل
معنى الكلمة.
وبعد أربعة أيام فقط ،عرض بوش وباولسون مشروعهم على الكونغرس
ثانية ،مش� � ��تمال ،في هذه املرة ،على ملحق يقضي بخفض العبء الضريبي
عن كاهل العائالت وأصح� � ��اب الدخول املنخفضة مبقدار يبلغ  150مليار
دوالر أمريكي .وحالف النجاح بوش وباولس� � ��ون في هذه املرة .وبعد دقائق
وجيزة من موافقة الكونغرس صادق بوش على القانون اجلديد معلنا« :لقد
تصرفنا بش� � ��جاعة للحيلولة دون أن تنتقل عدوى األزمة املخيمة على وول
ستريت إلى مجمل البالد».
غير أن من حق املرء أن يش� � ��كك في تواف� � ��ر اخلطة على املتطلبات الكافية
ملواجهة األزمة .فعدوى األزمة كانت ،من قبل املصادقة على اخلطة بكثير،
قد انتقل� � ��ت إلى االقتصاد احلقيقي ،أي االقتصاد العيني :فاملش� � ��روعات،
ليس في أمريكا فقط ،ب� � ��ل وفي أوروبا أيضا ،كانت قد ألغت ،فعال ،مئات
اآلالف من فرص العمل .وتنبأ االقتصاديون باندالع كساد وخيم[ ،أي تنبأوا
ب� � ��أن الوضع ال ينذر بتراجع معدالت منو اإلنتاج ،ب� � ��ل ينذر بتراجع اإلنتاج
بنحو مطلق .املترج� � ��م] .وبينما كانت األزمة تتصاعد وتزداد ش� � ��دة ،كانت
أمريكا وأوروبا قد بدأتا التفتيش عن الطرف املس� � ��ؤول عن املأس� � ��اة ،هذه
املأس� � ��اة التي أخذت اجلميع على حني غرة .من هو ،يا ترى ،الطرف الذي
يتحمل مسؤولية الكارثة؟
لقد تخاذل اجلميع  -التفتيش عن املذنبني

بوجه� � ��ه األمل� � ��س ،الصبياني التقاطي� � ��ع ،ومبالمحه البريئة ،وبش� � ��عره
القصير املجعد ،يبدو دافيد آينهورن ) (David Einhornكأنه إنس� � ��ان وديع
قلبا وقالبا .بيد أن هذا الرجل ،البالغ من العمر  39عاما ،مكروه في وول
ستريت بنحو ال مثيل له .فهو املسؤول ،أوال وأخيرا ،وفق ما يزعم خصومه،
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عن النكبة التي حلت بليمان ب� � ��راذرز .فهذا الرجل ،الذي يتولى إدارة أحد
صناديق املخاطر ،راهن على املصرف على مدى زمن طويل ولم يتوقف عن
املراهن� � ��ة عليه إال بعدما اختفى ليمان ب� � ��راذرز من الوجود .فوفق ما قاله،
فيما بع ُد ،رئيس ليمان براذرز «ريتشارد فولد» أمام إحدى جلان الكونغرس
فإن آينهورن هو السبب في إفالس هذا املصرف .ولكن ،أيستطيع مضارب
واحد دفع هذا املصرف العمالق إلى الهاوية؟ هل يحاول فولد بهذه التهمة
حتويل األنظار عن تخاذله هو شخصيا؟ أكان فولد على حق فيما زعم؟
يق� � ��ود آينهورن صن� � ��دوق املخاط� � ��ر  ،Greenlight Capitalأي يقود واحدا
من صناديق القمار التي اكتش� � ��فت ،دائما وأبدا ،الس� � ��بيل املؤدية إلى كس� � ��ب
امل� � ��ال الوفير  -حتى وإن انخفضت أس� � ��هم الش� � ��ركات .وكان آينهورن قد دأب
عل� � ��ى تنفيذ حيلة ينتهزها كثير من املضاربني :إنه يبيع أس� � ��هما ال ميتلكها هو
شخصيا ،بل يستعيرها من اآلخرين .ومعنى هذا هو أن أسهم هذه الشركة أو
تلك س� � ��تنخفض أكثر ،كلما زاد آينهورن من بيع أسهم الشركة املعنية  -وبهذا
النحو فعال تسبب آينهورن في انخفاض أسهم ليمان براذرز .فبعدما انخفض
سعر أسهم ليمان براذرز بالقدر املطلوب ،راح آينهورن يشتري األسهم بالسعر
املتدني ،وذلك بغية إعادة األسهم إلى األطراف التي استعارها منها  -محققا
ربحا وفيرا من الفرق بني الس� � ��عرين .ويطلق املرء على هذه املضاربة مصطلح
«البيع على املكشوف» أو » «Short Sellingباإلجنليزية .وثمة صيغة أكثر شذوذا
في عمليات املضاربة هذه ،صيغة يطلق املرء عليها ».«Naked Short Selling
البيع على املكشوف املُع َّرى» :في هذه احلالة ال يستعير املضارب األوراق املالية
أبدا ،بل هو يبيع أسهما ال ميتلكها بأي وجه من الوجوه.
وكان آينهورن قد جهز نفس� � ��ه بنحو مدروس للهجوم على ليمان براذرز.
فقد أعد ،في صيف العام  ،2007قائمة اش� � ��تملت على  25شركة عمالقة
اعتقد آينهورن أن أس� � ��عار أسهمها قد بلغت مستويات هي أعلى من قيمتها
احلقيقي� � ��ة بكثير .وانطالقا م� � ��ن هذا التقييم ،راح صن� � ��دوق Greenlight
 Capitalيراهن على أن أسعار هذه األسهم ستنخفض إن عاجال أو آجال.
ويرى آينهورن ،في نفس� � ��ه ،إنسانا خيرا ،ويدين ما يقترفه موظفو مصارف
االستثمار من أعمال «غير أخالقية» .ومهما كانت احلال ،لقد أخذ آينهورن
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يكث� � ��ف من قائمته  -ووقع اختياره ،أخيرا ،عل� � ��ى ليمان براذرز ليجعل منه
هدفه الرئيس� � ��ي .وخالفا ملا ه� � ��و دارج بني صناديق املخاطر ،كان آينهورن،
ق� � ��د اعترف ،عالنية ،بأنه عزم عل� � ��ى املراهنة على ليمان براذرز ،فقد قال
صراح� � ��ة« :إني لن أكف عن هذا الره� � ��ان إال بعدما أثبت للجميع أني على
ح� � ��ق» .وبذل ليمان ب� � ��راذرز قصارى جهده لصد الهج� � ��وم .ففي أبريل قال
رئيس املصرف «فولد»« :إني عقدت العزم على توجيه ضربة موجعة لهؤالء
الذين يبيعون على املكش� � ��وف» .وتبني الرس� � ��ائل اإللكتروني� � ��ة املتبادلة بني
موظفي املصرف ،أن احلقد على آينهورن كان عظيما فعال :فقد كتب أحد
كبار املوظفني رسالة إلى فولد يخبره فيها :أنه ينوي تخصيص مليارين من
ال� � ��دوالرات األمريكية «بغية توجيه ضربة قاصمة إلى آينهورن» .ورد رئيس
مصرف ليمان براذرز قائال« :إني موافق على كل ش� � ��يء» .غير أن اخلامتة
أبانت بوضوح أن آينهورن هو الذي كس� � ��ب املعرك� � ��ة ،وأن ليمان براذرز هو
الذي جر أذيال اخليبة واخلسران ومني بالضربة القاصمة.
ويرى بعض املصرفيني أن البيع على املكشوف هو املسؤول عن التصدعات
التي عصفت بـ «وول ستريت» .فوفق وجهة نظرهم كان املضاربون قد بذلوا
كل ما مبس� � ��تطاعهم من أجل حتريك أس� � ��عار األسهم باالجتاه الذي يحقق
له� � ��م الربح الوفير .فهم كانوا يتناقلون اإلش� � ��اعات ويذيعون األخبار امللفقة
والبيانات الكاذبة .لقد تصرفوا تصرف تلك املشاريع التي لم تكد تصل إلى
البورصة ،حتى راحت تلفق ،من وحي اخليال ،قصة عن جناح باهر حققته،
وأنها س� � ��تواصل حتقيق هذا النجاح في املس� � ��تقبل أيضا .وليس ثمة شك
أبدا في أن عمليات البيع على املكشوف تنم عن سلوك غريب ،شاذ .فكيف
يستطيع املرء املقامرة بأوراق مالية هي ليست ملكه؟ وملاذا تسمح سلطات
الرقابة للمضاربني بأن ينفذوا عمليات تتسبب في إفالس مشاريع ،سليمة،
لم ترتكب أي خطأ يبرر إفالس� � ��ها؟ فحينما يبدأ س� � ��عر السهم باالنخفاض
بنحو كبير وس� � ��ريع ،ال شك في أن ثقة املصارف باملشروع املعني ستتراجع،
وأن هذا املش� � ��روع سيواجه صعوبات كبيرة في احلصول على القروض من
هذا املصرف أو ذاك .وعندما يتفاقم وضع هذا املشروع ،يتحقق ،بالتالي،
ما راهن عليه «البائعون على املكشوف» :إفالس ذلك املشروع.

281
11/13/11 9:18 AM

8 (265-310).indd 281

انهيار الرأسمالية

وبع� � ��د ثالثة أيام ،فقط ،من انهيار ليمان براذرز ،اش� � ��تكى ،أيضا ،جون
م� � ��اك ) ،(John Mackرئي� � ��س مورغان س� � ��تانلي ،في مذك� � ��رة وزعها على
العاملني في مصرف االس� � ��تثمار ،من «أن عمليات البيع على املكشوف قد
تس� � ��ببت في خفض سعر سهم املصرف إلى مس� � ��تويات غاية في التدني».
ومضى ماك يقول إنه سيناش� � ��د وزير اخلزانة هنري باولس� � ��ون أن «يتخذ
التدابي� � ��ر الضرورية لوقف هذه الس� � ��لوكيات املَعِ يبة» .وهاجم املدعي العام
في نيوي� � ��ورك  Andrew Cuomoصناديق املخاط� � ��ر بعبارات أكثر صرامة
ووضوح� � ��ا ،فقد قال« :إنهم أش� � ��به بالعصابات التي تنه� � ��ب خيرات املنازل
واألسواق التجارية بعد كل إعصار تتعرض له املدن» .كما فتح هذا املدعي
العام باب التحقيقات اجلنائية ضد عمليات البيع على املكشوف .من ناحية
أخرى ،أعربت اللجنة األمريكي� � ��ة املختصة بالرقابة على البورصة )(SEC
ع� � ��ن امتعاضها من عمليات البيع على املكش� � ��وف ،وذلك أن هذه العمليات
تتسبب «بنحو مصطنع وبال مبرر» في انخفاض أسعار األسهم إلى مستوى
لن تصل إليه هذه األسعار في احلاالت العادية.
غير أن إدراك هذه احلقائق جاء متأخرا ،جاء متأخرا جدا .فمادامت
أسعار األسهم في ارتفاع متواصل في البورصة ،ال يعرب أحد عن امتعاضه
من عمليات «البيع على املكشوف» .فكما أن صناديق املخاطر قد دأبت منذ
س� � ��نوات طويلة على ممارسة لعبة «البيع على املكشوف» ،قامرت مصارف
االس� � ��تثمار أيضا بهذه األس� � ��اليب ،التي صارت مس� � ��تهجنة اآلن وأعارت،
باإلضاف� � ��ة إلى قيامها هي نفس� � ��ها باملقامرة ،صنادي � � � َق املخاط َر املليارات
الت� � ��ي حتتاج إليها ه� � ��ذه الصناديق في مراهناته� � ��ا العظيمة اخلطر .ففي
وقت مبكر ،في مارس من العام  ،2008سرت بني الناشطني في األسواق
إش� � ��اعة مفاده� � ��ا أن املضاربني كانوا قد س� � ��رعوا من عملي� � ��ة إفالس بير
ستيرنز .ومتضي هذه اإلشاعة تقول إن ما قامت به صناديق املخاطر من
عمليات بيع على املكشوف ،قد تسببت في وصول سعر أسهم بير ستيرنز
إل� � ��ى أدنى املس� � ��تويات .فقبل أيام من انهيار بير س� � ��تيرنز ،كان املضاربون
يبثون إشاعات مفادها أن املصرف قد أفلس من الناحية العملية .من هنا
ال غرو أن يطالب املصرفي ،الذي تكفل بإنقاذ بير س� � ��تيرنز ،أعني رئيس
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«جي بي مورغان» جيمس داميون ) ،(James Dimonالس� � ��لطات بأن تنزل
بهؤالء املصرفيني املريبني أقصى العقوبات« :ارموهم في السجن  -ألطول
مدة ممكنة».
غير أن السلطات ترددت في بادئ األمر .ولكن ،وبعد أخذ ورد ،تغلبت على
موقفها املتردد ،فاتخذت ،في ربيع العام  ،2008قرارا متواضعا ،ال أهمية كبيرة
له ،يقضي بحظر بيع أسهم سبع عشرة مؤسسة مالية ،فقط ،على املكشوف.
بهذا املعنى ،فإن اللجنة املكلفة مبراقبة البورصة لم توس� � ��ع نطاق حظر البيع
على املكش� � ��وف وتتخذ قرارا يحظر بيع أس� � ��هم مئات املؤسس� � ��ات املالية على
املكش� � ��وف إال بعدما أعلن ليمان براذرز اإلف� �ل��اس .على صعيد آخر ،حظرت
مؤسس� � ��ات الرقابة عل� � ��ى البورصات في أملاني� � ��ا ) (BaFinوبريطانيا )،(FSA
أيضا ،عمليات البيع على املكشوف بالنسبة إلى أسهم شركات محددة .ولكن،
ملاذا لم يتم حظر هذه املراهنات فيما مضى من الزمن؟ ملاذا لم تأبه س� � ��لطات
الرقابة على البورصات بهذه املراهنات؟ فسلطات الرقابة جتاهلت ،فعال ،أن
عمليات البيع على املكشوف كانت قد تسببت في اندالع االنهيار الذي عصف
بالبورصات العام  ،1929وأن كثيرا من عمليات البيع على املكش� � ��وف كان قد
مت حظره� � ��ا وقتذاك .وكما هو معروف ،أُجي� � ��زت هذه املراهنات اخلطرة بعد
بضعة عقود من الزمن .فإبان األزمة في آس� � ��يا اس� � ��تخدمت صناديق املخاطر
عمليات البيع على املكشوف للمراهنة على عمالت بلدان النمور.
وال مراء أن من حق املرء أن يلوم س� � ��لطات الرقابة على أسواق املال على
عدم اتخاذها أي إجراء للوقوف في وجه عمليات مبادلة التأمني على مخاطر
عدم اس� � ��ترداد الق� � ��روض ) .(Credit Default Swapsملاذا لم يأخذوا مأخذ
اجل� � ��د التحذيرات التي أطلقها كبار املضاربني ،أعني جورج س� � ��وروس ووارن
بافيت ،بش� � ��أن «األدوات املالية ،التي ال يفقه كنهها إال الراسخون في العلم»،
والتي هي «أس� � ��لحة مالية من أس� � ��لحة الدمار الش� � ��امل» .وملاذا جهدت هذه
السلطات كل اجلهد للحيلولة دون وضع ضوابط صارمة على املشتقات؟
إن رئيس اللجنة األمريكية املكلفة مبراقبة البورصات كريس� � ��توفر كوكس
) (Christopher Coxلم يعر اهتماما لهذه الس� � ��وق إال بعدما اندلعت األزمة.
لق� � ��د جتاهل كوكس هذه الس� � ��وق جتاهال يكاد يكون تام� � ��ا على الرغم من أن
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حج� � ��م معامالتها قد تضاعف بني العام� �ي��ن  2006و 2007فوصل إلى 596
تريلي� � ��ون دوالر أمريك� � ��ي .إن كوكس عقد الع� � ��زم ،اآلن ،أي بعدما حل الدمار
وصارت الكارثة واقعا بينا للعيان ،على وضع الضوابط لتلك املعامالت ،أيضا،
اخلاصة مببادالت التأمني ضد مخاطر عدم استرداد القروض املمنوحة ،هذه
املعامالت التي أمس� � ��ت تشكل عشرة في املائة من قيمة سوق املشتقات .وفي
حديث له في رحاب الكونغرس ،اشتكى كوكس في واشنطن من أنه «ال اللجنة
األمريكي� � ��ة املكلفة مبراقبة البورصات ) (SECوال أي س� � ��لطة رقابية أخرى،
تستطيع الس� � ��يطرة على س� � ��وق مبادالت التأمني ضد مخاطر عدم استرداد
القروض» .أال ما أصدق ما يقوله كوكس! فهو حينما يقول اآلن« :إن املشكلة
يج� � ��ب بحثها وحلها في احلال ،وليس مس� � ��تقبال» ،إمن� � ��ا يطالب ،في الواقع،
مب� � ��ا كان على جلنته أن تنجزه قبل كثير من الس� � ��نني .وف� � ��ي الواقع ،نادرا ما
اعترف واحد من املس� � ��ؤولني عن مراقبة البورصات بضعفه وقلة حوله بهذه
الصراحة .نادرا ما أقر واحد منهم بفشل السياسيني بهذه الصراحة.
وفي الواقع ،ما كان هناك أمر يحتم أن تتطور األمور إلى هذه الدرجة
من اخلطورة .فبضعة من أعض� � ��اء الكونغرس حاولوا ،في وقت مبكر ،في
التس� � ��عينيات على وجه التحديد ،فرض ضوابط حكومية على املش� � ��تقات؛
غي� � ��ر أن محاوالتهم هذه باءت بالفش� � ��ل ،وذلك ألنه� � ��م اصطدموا ،هاهنا،
بخصم عظيم الس� � ��لطان :اصطدموا بألن غرينس� � ��بان .ففي كل مرة ناقش
فيها الكونغرس موضوع املش� � ��تقات ،كان غرينسبان يؤكد لنواب الشعب أنه
ال يوافقهم ألبتة على األفكار التي تدور في خلدهم.
وكان مكتب احملاس� � ��بة العامة التابع للكونغرس ق� � ��د َّ
حذر في تقريره
الص� � ��ادر في العام  ،1994أيض� � ��ا ،من مخاطر املش� � ��تقات :فانهيار أحد
الالعبني الرئيس� � ��يني ميكن أن «يعرض التزود بالسيولة إلى مخاطر جمة
وأن يسبب لآلخرين ،أي للمصارف اخلاضعة للضوابط احلكومية وللنظام
املالي برمته ،مخاطر ال يستهان بها» ،وفق ما قاله رئيس مكتب احملاسبة
العامة تش� � ��ارلز باوش� � ��ر  Charles Bowsherفي س� � ��ياق إحدى جلسات
اللجنة املتخصصة التابعة للكونغرس .وكأنه رأى بأم عينيه ما س� � ��يحدث
ف� � ��ي العام  2008من تطورات مفزعة ،ق� � ��ال  Bowsherوقتذاك محذرا:
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«في أسوأ احلاالت سيتعني إسعاف هذا الطرف أو ذاك وسيتحمل دافعو
الضرائب التكاليف أو الضمانات املالية الناجمة عن عملية اإلس� � ��عاف».
وفي املقابل ،أكد غرينس� � ��بان في اجللسة نفس� � ��ها أن وول ستريت قادرة
على إصالح الش� � ��طط في قواها الذاتية« :فال يوجد أي دليل يش� � ��ير إلى
أن التضبي� � ��ط ) (Regulationاحلكوم� � ��ي ،في حد ذات� � ��ه ،أفضل من قوى
التضبيط الذاتية الكامنة في األفراد» .وتأسيس� � ��ا على هذا التقييم ،رأى
غرينس� � ��بان أن اندالع أزمة في س� � ��وق املشتقات «أمر مستبعد جدا وبعيد
عن االحتمال للغاية».
ووفق ما كتبته صحيفة  New York Timesوقف غرينس� � ��بان في العام
 1998ف� � ��ي وجه بروكس� � ��لي ب� � ��ورن ) (Brooksley Bornأيض� � ��ا .فبصفتها
رئيسة اللجنة املشرفة على املتاجرة باملستقبليات (Commodity Futures
) ،Trading Commissionكان� � ��ت ب� � ��ورن قد عزمت عل� � ��ى إخضاع املتاجرة
مبش� � ��تقات معينة لرقابة أشد صرامة ،لرقابة تفرض ضوابط صارمة على
املتاج� � ��رة باخليارات واملعامالت اآلجلة .كما طالب� � ��ت بورن بضرورة إجبار
املصارف على أن حتتفظ باحتياطي مناس� � ��ب مقاب� � ��ل أدواتها املالية عالية
املخاطر ،وذلك لكي تس� � ��تطيع الرجوع إلى ه� � ��ذا االحتياطي لتغطية ما قد
تتكبد من خسائر .ووفق الروايات املتداولة ،فإن غرينسبان ،ووزير اخلزانة
روب� � ��رت روبني ،والرئيس الس� � ��ابق للجنة الرقابة عل� � ��ى البورصات( ،جلنة
األوراق املالي� � ��ة والصرف األجنبي) آرثر ليفيت ) ،(Arthur Levittقد بذلوا
قصارى جهودهم إلحباط تصورات بورن .ويقول ليفيت في هذه األيام بأنه
ن� � ��ادم جدا على ما اتخذ من موقف .على صعيد آخر ،أقر غرينس� � ��بان في
أكتوب� � ��ر من العام  2008أمام إحدى اللجان التابعة للكونغرس بأنه لم يكن،
في ثقته التامة بالتحرير االقتص� � ��ادي ،مصيبا «دائما وأبدا» ،وأنه كان قد
غالى كثي� � ��را بقدرة املصارف على ضبط معامالتها بنفس� � ��ها .ومعنى هذا
هو أن غرينس� � ��بان ال يشعر بأنه شريك في حتمل مسؤولية الصدمات التي
تعرضت لها أس� � ��واق املال .بدال من هذا يش� � ��ير الرئيس السابق للمصرف
املرك� � ��زي األمريكي إلى أن تش� � ��ريع القوانني ليس م� � ��ن اختصاصه ،بل من
اختصاص السياسيني.
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إن القان� � ��ون املهم ،ال� � ��ذي أجاز التعام� � ��ل غير احملدود مبب� � ��ادالت التأمني
على مخاطر عدم اس� � ��تعادة القروض ،وافق عليه الكونغرس األمريكي في
اخلامس عش� � ��ر من ديس� � ��مبر العام  ،2000في غفلة من الرأي العام وفي
غفلة من أكثرية نواب الش� � ��عب .والقانون املقصود هنا هو «Commodity
»( Futures Modernizaton Actقان� � ��ون حتديث املس� � ��تقبليات) ،أي ذلك
القانون املعقد املكتوب على  261صفحة والذي كان الس� � ��ناتور اجلمهوري
فيل غ� � ��رام ) (Phil Grammق� � ��د أحلقه ،في آخر حلظ� � ��ة ،بقانون آخر ال
أول وال آخر ملواده ،أعني قانون املوازنة احلكومية املش� � ��تمل على  11ألف
صفحة .وكانت الفرصة مناسبة جدا لتمرير القانون .فقبل خمسة أسابيع،
فقط ،كان األمريكيون قد انتخبوا كونغرس جديدا ورئيس� � ��ا جديدا أيضا:
جورج بوش [االبن] ،أي انتخبوا رئيسا جاء إليهم من الوالية نفسها التي جاء
إليهم منها غرام :من تكس� � ��اس .من هنا ،فإن الكونغرس القدمي ،كان يزمع،
في هذا اليوم املصادف اخلامس عش� � ��ر من ديس� � ��مبر ،عقد آخر جلساته،
فنواب الش� � ��عب يريدون الس� � ��فر إلى أهاليهم لقضاء عطلة االحتفال بعيد
ميالد السيد املسيح.
وهك� � ��ذا أقر الكونغرس ،في س� � ��اعة متأخرة ومن غير مناقش� � ��ة تذكر،
مش� � ��روع ذلك القانون ،الذي أعطى وول ستريت احلرية الكاملة للمقامرة:
فهذا القانون يضمن ملصارف االس� � ��تثمار وصنادي� � ��ق املخاطر أن عمليات
املتاجرة مبب� � ��ادالت التأمني ضد مخاطر عدم تس� � ��ديد القروض (Credit
) Default Swapsمس� � ��تثناة من كل الضوابط .بهذا املعنى ،وبفضل جهود
غ� � ��رام ،ما عاد املضاربون في حاجة إلى اخلش� � ��ية من أي س� � ��لطة حكومية
مكلفة مبراقبة البورصات .واألمر الذي جتدر مالحظته هو أن الس� � ��ناتور
اجلمهوري انتقل ،بعد انقضاء ما يسمى بـ «عام احلياء ومراعاة األصول»،
إلى مصرف االستثمار ( UBSاالحتاد السويسري للبنوك) وراح يعمل فيه
براتب كبير .وينطوي القانون على فقرة أخرى ال تقل عنه حساس� � ��ية :على
ما يس� � ��مى بـ «منفذ إن� � ��رون» » ،«Enron Loopholeأي على منفذ للتهرب
الضريبي كان مفصال وفق مقاس� � ��ات إنرون تفصيال دقيقا ،هذه الش� � ��ركة
العمالقة التي نش� � ��طت في مجال الطاقة والت� � ��ي انهارت بالكامل بعد عام
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من ذلك التاريخ .والغريب في األمر هو أن ويندي ) ،(Wendyزوجة غرام،
كانت أحد األعضاء اجلمهوريني في الكونغرس أيضا وأحد أعضاء مجلس
اإلدارة في شركة إنرون في التسعينيات.
وفي أملانيا ،أيضا ،دأبت السياس� � ��ة على دعم ازدهار املتاجرة باألدوات
املالية الغامضة .فعلى س� � ��بيل املثال ،ساعدت وزارة املالية في العام 2003
املصارف األملانية على تأس� � ��يس الش� � ��ركة املس� � ��ماة True Sale Initiative
 .GmbHوكان املطلوب من هذه الش� � ��ركة هو أن تكون وس� � ��يلة لتسويق رزم
القروض ،في أملانيا ،وليس في العالم اخلارجي أو من خالل ش� � ��ركة تابعة
تقي� � ��م في ج� � ��زر الكيمن أو جي� � ��رزي .من ناحية أخرى س� � ��اهمت مجموعة
املصارف شبه احلكومية  ،KfWأيضا ،في دعم املتاجرة باملشتقات .فكبار
العامل� �ي��ن لدى هذه املجموعة املصرفية ،املقيمة في فرانكفورت ،أيضا ،لم
يحجموا عن املتاجرة مببادالت التأمني ضد مخاطر عدم استعادة القروض.
وعل� � ��ى ما يبدو ،لم يجد مجلس اإلدارة ،املكون من  37سياس� � ��يا ،عيبا في
هذه املمارس� � ��ات .من ناحية أخرى ،ألغى البرملان األملاني الضرائب احمللية
التي كانت مفروضة على املتاجرة برزم القروض .وأُلغيت هذه الضريبة من
خ� �ل��ال قانون يصعب على املرء التكهن به :من خالل قانون دعم املش� � ��اريع
الصغيرة .وكان البرملان األملاني قد شرع هذا القانون في السابع من يوليو
 2003باإلجماع  -أي من غير أن يعترض برملاني واحد عليه.
وملخص القول هو أن اجلميع قد تخاذلوا وتقاعسوا :املصارف ،وذلك
ألنها كانت قد اس� � ��تحدثت األدوات املالية الغامضة؛ ومصارف االس� � ��تثمار
وصناديق املخاطر ،وذلك ألنها ش� � ��طت باملضاربة شططا ال يعرف احلدود؛
واملس� � ��ؤولون عن الرقابة ،وذلك ألنهم غضوا الطرف عن الش� � ��طط املفرط
واملراهن� � ��ات اخلط� � ��رة ،والسياس� � ��يون أيض� � ��ا ،وذلك ألنهم تقاعس� � ��وا عن
استحداث ضوابط صارمة وإقرار قواعد فعالة .ولتحويل األنظار عن فشل
النظ� � ��ام املالي برمته ،ح� � ��اول األمريكيون ما حاولوه دائم� � ��ا :حاولوا العثور
عل� � ��ى كبش الفداء .وكما حدث عندما انفج� � ��رت فقاعة االقتصاد اجلديد
) ،(New Economyرأى االدع� � ��اء الع� � ��ام واحملقق� � ��ون ف� � ��ي مكتب املباحث
االحت� � ��ادي ) ،(FBIف� � ��ي هذه املرة أيضا ،أن النظ� � ��ر في املوضوع من صلب
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اختصاصه� � ��م .فكما فعلوا ف� � ��ي حالة عمالق الطاقة إن� � ��رون ،فتش هؤالء
في مكاتب املصارف وصناديق املخاطر عس� � ��ى أن يعثروا على وثائق تثبت
تصرفه� � ��ا بنحو مناف للقوانني املرعي� � ��ة .فهم كانوا يعتقدون أن البعض من
قادة املصارف وصناديق املخاطر قد تالعبوا بأس� � ��عار األسهم والسندات،
وغشوا الزبائن وأشاعوا األخبار الكاذبة مساهمني بذلك في تقويض أركان
هذا املصرف أو ذاك .وفي أملانيا ،أيضا ،فتش احملققون مكاتب املصارف،
فتش� � ��وا مكاتب املصرف املفلس  IKBواملصرف احلكومي  KfWومصرف
التمويل العقاري «هيبو ريل إستيت» ) .(HREومن نافلة القول اإلشارة هنا
إلى أن احملققني العدليني سيحتاجون إلى سنوات حتى ينتهوا من التحقيق
في هذه املس� � ��ائل املعقدة .واألمر البني هو أن هدف هؤالء احملققني يكمن
في إلقاء القبض على املس� � ��ؤولني الذين لم يتس� � ��ببوا ف� � ��ي انهيار املصارف
فقط ،بل وطوروا ذلك الفيروس ،أيضا ،الذي تفشى في كل ربوع املعمورة:
فيروس اخلوف .ومهم� � ��ا كانت احلال ،فقد وصل هذا الفيروس إلى أملانيا
يوم اخلميس املصادف اخلامس والعشرين من سبتمبر.
تفشي فيروس اخلوف في أملانيا

حاول ش� � ��تاينبروك أن يبدو هادئ النف� � ��س مطمئن البال ،حني حتدث،
في متام التاس� � ��عة من صباح هذا اليوم ،من خلف منصة البرملان األملاني.
وكان قد أكد في حديثه هذا أن األزمة في س� � ��وق املال «مش� � ��كلة أمريكية
بحتة» ،وأن «الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية لم تعد القوة العظمى في النظام
املالي العاملي» .وأكد الوزير لنواب الش� � ��عب أن النظام املالي األملاني القائم
على أكتاف املص� � ��ارف الش� � ��املــة ) (Universal Banksوصناديق االدخار
) (Savings Banksفي وضع متني نس� � ��بيا .ووفق تصريحه ،فإن املؤسسات
املالي� � ��ة تتوافر على س� � ��يولة نقدية تكف� � ��ي «لتغطية اخلس� � ��ائر» وأن ودائع
املدخرين ال خوف عليها أبدا.
وي� � ��ا ليت الوضع كان وفق ما يقول! فلم يكد يحل املس� � ��اء ،حتى اجتمع
ش� � ��تاينبروك بق� � ��ادة كبرى املص� � ��ارف األملاني� � ��ة .وفي الواقع ،ف� � ��إن هؤالء
املصرفيني ما كانت عندهم األخبار الس� � ��ارة الق� � ��ادرة على طمأنة النفس.
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وحضر هذا االجتماع يوسف آكرمان ،رئيس «دويتشه بنك» ومارتني بليزينغ
) ،(Martin Blessingرئي� � ��س مص� � ��رف  ،Commerzbankورئي� � ��س احتاد
املصارف األملانية كالوس بيتر مولر ) (Klaus-Peter Müllerوأكسل فيبر،
رئي� � ��س املصرف املركزي األملاني .وكان اجلميع قد أكدوا لش� � ��تاينبروك أن
اخلطر صار يحف باملصرف األملاني العمالق «هيبو ريل إس� � ��تيت» (Hypo
 ،)Real Estate, HREه� � ��ذا املصرف الناش� � ��ط في مجال التمويل العقاري
وال� � ��ذي كان يعتبر ،حت� � ��ى ذلك احلني ،أحد أهم الالعبني في س� � ��وق كانت
تثير امللل عادة ،أعني س� � ��وق س� � ��ندات الرهون العقاري� � ��ة .فمنذ بضعة أيام
يجهد مصرف «هيبو ريل إس� � ��تيت» ،بال جناح يذكر ،للحصول على سيولة
نقدية من املصارف األخرى .غير أن نقص الس� � ��يولة شكل معضلة محرجة
بالنس� � ��بة إلى مصرف « »Depfaعلى وجه اخلصوص ،هذا املصرف التابع
ملصرف ألـ «هيبو ريل إستيت» ،والذي كان ينشط في متويل مشاريع البناء
احلكومي� � ��ة في مختلف بق� � ��اع املعمورة .وحتى منتصف التس� � ��عينيات ،كان
مص� � ��رف » «Depfaملكا للحكومة األملانية .وبعدم� � ��ا خُ صخص ،نقل هذا
املصرف مقره إلى إيرلندا وذلك لتفادي دفع الضرائب في أملانيا.
وكان مص� � ��رف » «Depfaأول الضحاي� � ��ا في املأس� � ��اة التي اندلعت في
أس� � ��واق املال العاملية عقب انهيار ليمان براذرز .فالسوق املتاحة للمصارف
ألن يس� � ��تلف بعضها م� � ��ن البعض اآلخر النقد املطل� � ��وب لزمن قصير (the
) ،market for interbank lendingكان� � ��ت ق� � ��د انه� � ��ارت بالكامل .فلم تعد
ثم� � ��ة ثقة متبادلة بني املصارف ،فاجلميع يرفضون تس� � ��ليف اآلخرين ومد
ي� � ��د العون لهم .وكان س� � ��وء الظ� � ��ن عظيما مبص� � ��رف » «Depfaعلى وجه
اخلصوص؛ وذلك ألن هذا املصرف كان قد انتهج أساليب عالية املخاطر:
فقادة املصرف في دبلن درجوا على منح قروض طويلة األجل وعلى متويل
هذه القروض من خالل مصادر قصيرة األجل .وبهذا املعنى ،ارتكب هؤالء
املصرفيون اخلطأ ذاته الذي كان خطير النتائج على املصارف األملانية في
حقبة األزمة التي شهدها االقتصاد العاملي إبان الكساد الكبير .ففي العام
 1929كانت مص� � ��ارف برلني الكبرى قد مولت  97في املائة من ديونها من
مصادر قصيرة األجل.
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وسرعان ما بان لش� � ��تاينبروك وصحبه أنهم ال يواجهون مشكلة يسيرة
احلل ،بل يواجهون معضلة عظيمة فعال .واتصل ش� � ��تاينبروك ،في احلال،
باملستش� � ��ارة أجني� �ل��ا مي� � ��ركل ليطلعها عل� � ��ى الوضع اجلدي� � ��د« .فمصرف
الهيبو ريل إس� � ��تيت أمس� � ��ى مهددا باإلفالس حقا وحقيق� � ��ة» ،وفق ما قاله
ش� � ��تاينبروك فيما بعد .وكانت ميركل مشغولة ،في تلك األيام ،باالنتخابات
املزم� � ��ع إجراؤها في والية بافاريا وباحتمال خس� � ��ارة احلزب املتحالف مع
حزبها األغلبية البرملانية .غير أن أخبار مصرف «هيبو ريل استيت» طغت
على أخب� � ��ار االنتخابات اإلقليمية .فالزمن املت� � ��اح لتمكني املصرف املتعثر
من التزود بالس� � ��يولة املطلوبة ال يتجاوز  48س� � ��اعة .فإذا فش� � ��ل املصرف
ف� � ��ي جتاوز محنته خالل هذا الزمن القصير ،وإذا ظل املصرف عاجزا عن
خدمة ما بذمته من قروض ،فإن س� � ��لطة الرقابة على س� � ��وق املال BaFin
س� � ��تكون مجبرة على إغالق املصرف في متام الساعة الثانية من فجر يوم
اإلثنني ،أي قبل بدء التعامل في بورصة طوكيو.
وجرت ف� � ��ي فرانكفورت ،يوم اجلمعة املصادف الس� � ��ادس والعش� � ��رين
من س� � ��بتمبر ،م� � ��داوالت جديدة ترمي إلى العثور عل� � ��ى مخرج من األزمة.
وناش� � ��د املصرفي� � ��ون احلكومة األملانية ضرورة أن تض� � ��ع املصرف املنكوب
حت� � ��ت وصاية الدولة ،أي أن تؤممه .غي� � ��ر أن هذا احلل لم يحظ مبوافقة
املستش� � ��ارة وال مبوافقة وزير ماليتها .ولم يشارك االثنان في املداوالت عن
رغبة كبيرة .فقد اكتفيا ب� � ��أن يتدخال من برلني وبني احلني واآلخر فقط.
وفي يوم األحد ما كان لهما بد من إرسال وكيل وزارة املالية يورغ آسموسني
) (Jörg Asmussenإل� � ��ى فرانكفورت ،ليت� � ��داول األمر مع املصرفيني بنحو
مباش� � ��ر .غير أن هذه املداوالت اتس� � ��مت بتعقيدات ال نهاية لها وأشرفت،
في كثير م� � ��ن املرات ،على االنتهاء من غير االتف� � ��اق على نتيجة ذات بال.
وكان آسموسني يتصل ،هاتفيا ،بشتاينبروك بنحو متكرر .وكان شتاينبروك
يتصل باملستشارة باس� � ��تمرار إلطالعها على مسيرة املداوالت .كما اتصل
وزير املالية بزمالئه األوروبيني وبرئيس املصرف املركزي األوروبي تريش� � ��ه
) .(Jean-Claude Trichetوكانت وس� � ��ائل اإلعالم تتناقل ،في هذه األثناء،
أخبارا تفيد بأن املصرف الهولندي العمالق فورتيس ) (Fortisقد بات في
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أمس احلاجة إلى املس� � ��اعدة احلكومية وأن احلكومة البريطانية قد أعدت
العدة لتأميم املصرف الناش� � ��ط في مج� � ��ال متويل العقارات «برادفورد أند
بينغلي»(٭) ) ،(Bradford and Bengleyوذلك إلنقاذه من اإلفالس.
في هذه الليل� � ��ة كانت األزمة قد ضربت مص� � ��ارف أوروبا في الصميم
وبكل قوة .فالفزع الذي انتاب وول س� � ��تريت قبل أس� � ��بوعني ،أي في األيام
التي دارت فيها النقاشات بشأن مستقبل ليمان براذرز وميريل لينش و«أي
آي جي» ،أص� � ��اب بعدواه القارة األوروبية أيضا .فيروس اخلوف يتفش� � ��ى
بس� � ��رعة كبيرة جدا .إنه ينتقل من مصرف إلى مصرف آخر ،ومن بلد إلى
بلد آخر .ففي األسابيع التالية ،ال ميضي يوم من غير أن تترنح واحدة من
املؤسس� � ��ات املالية هنا أو هناك .وفي الوقت ذاته ،جرف تيار األزمة بلدانا
بأكملها ،بلدانا من قبيل ايرلندا وأيس� � ��لندا واملجر ،ال لشيء إال ألن أسواق
املال ما عادت تعمل بالنحو املنش� � ��ود ،أو ألن املضاربني قد ركزوا أنظارهم
على هذه االقتصاديات أيضا.
وفي بادئ األمر ،بدت املداوالت اجلارية في فرانكفورت وكأنها عويصة
لن تفضي إلى الهدف املنش� � ��ود منها .غير أن الصعاب تذللت ،حينما جرى
حدي� � ��ث هاتفي بني ميركل وآكرمان ف� � ��ي منتصف تلك الليلة .وهكذا جرى،
في الساعة الواحدة والنصف من صبيحة يوم اإلثنني ،أي قبل نصف ساعة
فقط من بدء التداول في بورصة طوكيو ،االتفاق على إس� � ��عاف «الهيبو ريل
إس� � ��تيت» .فبموجب هذه اخلطة تعهدت كب� � ��رى املصارف التجارية األملانية
واملصرف املركزي األملاني بتزويد «الهيبو ريل إس� � ��تيت» بسيولة نقدية تبلغ
 35ملي� � ��ار يورو ،وعلى أن يكون خط االئتمان هذا بكفالة احلكومة األملانية،
أي أن تع� � ��وض احلكومة األملانية املصارف املانحة عن اخلس� � ��ائر التي قد
تتكبدها في حالة إفالس املصرف املنكوب .وأثارت هذه الكفالة الفزع لدى
ميركل .فلو أفلس املصرف فع� �ل��ا ،فإن هذا يعني أن اخلطط املتفق عليها
بشأن القضاء على العجز في امليزانية احلكومية ستكون بال معنى وجدوى،
فاحلكومة ستكون مجبرة على حتمل أعباء مالية يفوق حجمها حجم األعباء
التي تخصصها كل عام للمدفوعات التحويلية التي يحصل عليها العاطلون
(٭) حتى ذلك احلني ،كان هذا املصرف هو املؤسس� � ��ة البريطانية الرابعة التي تفقد استقالليتها
منذ بداية أزمة التسليف في الواليات املتحدة األمريكية[ .املترجم].
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عن العمل بنحو مزمن .وميكننا االس� � ��تعانة مبثال آخر للداللة على عظمة
املبلغ املذكور :فقبل تس� � ��عة أعوام كان املستشار غيرهارد شرودر قد تعهد
للعاملني بدفع  250مليون يورو ،ليس أكثر ،للحيلولة دون اضطرار ش� � ��ركة
البناء هولتسمان ) (Holzmannإلى إعالن اإلفالس.
إن املستش� � ��ارة ووزير ماليتها أمس� � ��يا مكتوفي األيدي ،أمسيا ضحيتي
عملية ابت� � ��زاز ال مثيل لها ،عملية ابتزاز صارت فيها احلكومة ،ال بل األمة
أجمع ،رهينة بيد أس� � ��واق املال .وكان على ميركل وش� � ��تاينبروك أن يحاوال
التغلب عل� � ��ى أزمة لم تأخذها كتب العلوم السياس� � ��ية في احلس� � ��بان ،وال
وج� � ��ود لها في أي خطة سياس� � ��ية صاغها ،نظري� � ��ا ،املوظفون احلكوميون
املعنيون بوصف احلاالت التي ميكن أن تتعرض لها البالد مس� � ��تقبال .بهذا
املعن� � ��ى ،كان م� � ��ا واجهه االثنان ف� � ��ي تلك األيام على ش� � ��به كبير باألحداث
الت� � ��ي تعرضت لها حكومة هلموت ش� � ��مت في خريف الع� � ��ام  .1977ففي
ذل� � ��ك اخلريف ابتز إرهابيو األلوية احلمراء ) (RAFاحلكومة بنحو لم يكن
مأخوذا في احلس� � ��بان قط .أم� � ��ا في هذه املرة ،ف� � ��إن احلكومة لم يبتزها
اإلرهابيون ،بل بعض األطراف الناش� � ��طة في أسواق املال .أضف إلى هذا
أن ه� � ��ذه األطراف من الصعوبة مب� � ��كان القبض عليها .من ناحية أخرى ما
كان أحد يس� � ��تطيع التكهن مبا س� � ��يحدث لو انهار الهيبو ريل إستيت فعال.
فهل سيس� � ��حب املواطن� � ��ون ودائعهم من املصارف؟ أم أنهم س� � ��يكونون أكثر
عقالنية من املواطنني الذين عايشوا الكساد الكبير وما جنم عنه من أزمة
عصف� � ��ت باالقتصاد العاملي ودفعت املواطنني إلى أن يهجموا ،دفعة واحدة،
على املصارف ليسحبوا ودائعهم؟
ومهما كانت احلال ،ففي تلك األيام ،تراءت للمصرف املركزي ولسلطة
الرقابة على أسواق املال تصورات توحي بتحقق أسوأ االحتماالت .فهاتان
املؤسستان حذرتا ،في رسالة وجهتاها إلى شتاينبروك ،من مغبة «اندالع
سلس� � ��لة ردود أفعال في النظام املالي» ،أي أن انهيار الهيبو ريل إس� � ��تيت
قد ي� � ��ؤدي إلى انهيار مص� � ��ارف أخرى ،وتعثر تلك املص� � ��ارف على وجه
اخلصوص التي تعود ملكيتها إلى الواليات األملانية املختلفة .كما أشارت
املؤسس� � ��تان إلى أن هذه الش� � ��ركة أو تلك من ش� � ��ركات التأمني ستكون،
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أيض� � ��ا ،عرضة لإلفالس .فاملصرف التابع لوالية بافاريا ،أعني املصرف
املسمى  BayerLBوالذي أش� � ��رف ،هو نفسه ،على التعثر ،كانت له ،هو
وحده ،مس� � ��تحقات على الهيبو ريل استيت تزيد قيمتها على املليار يورو.
أضف إلى هذا أن إفالس الهيبو ريل إستيت يثير ال محالة االرتباك في
الس� � ��وق املتاحة للمصارف ألن يقترض بعضها م� � ��ن البعض اآلخر النقد
املطلوب لزم� � ��ن قصي� � ��ر ) .(the market for interbank lendingوعلى
خلفية هذا التقييم أش� � ��ار املصرف املركزي ومعه الس� � ��لطة املسؤولة عن
مراقبة س� � ��وق املال إلى «أن حتليلهم للوضع القائم يفيد بأن العزوف عن
إس� � ��عاف مجموعة الهيبو ريل إس� � ��تيت يخلق نتائج خطرة تش� � ��به النتائج
الت� � ��ي ترتبت على عزوف احلكومة األمريكية عن إنقاذ مجموعة التمويل
األمريكية ليمان براذرز».
نقد بال غطاء  -اضطراب النظام املالي

ليمان براذرز .إن هذا االس� � ��م ستتحدث عنه كتب التاريخ باعتباره أحد
أعظم األخط� � ��اء التي ارتكبتها الس� � ��لطات التي حكم� � ��ت الواليات املتحدة
األمريكية فيما مضى من الزمن .فإفالس مصرف االس� � ��تثمار هذا تسبب
في اندالع زلزال أمس� � ��ى عالمة بينة تش� � ��ير إلى بداية نهاية الرأس� � ��مالية
احملررة م� � ��ن الضوابط والقيود .فعلى مر التاريخ ،لم يس� � ��بق قط أن أعلن
اإلفالس مصرف عمالق من وزن ليمان براذرز ،لم يس� � ��بق قط أن صفت
َ
املؤسس� � ��ات املالي� � ��ة ،على جناح الس� � ��رعة ،هذا الكم الهائ� � ��ل من متاجرتها
ب� � ��األوراق املالية .فانهي� � ��ار ليمان براذرز كان قد خلق سلس� � ��لة ردود أفعال
م� � ��ا كان أحد قادرا على التحكم فيها أو الس� � ��يطرة عليه� � ��ا ،ال احلكومات
وال املصارف املركزية .وترنحت ،في الوهلة األولى ،س� � ��وق املبادالت عالية
املخاطر ،أعني سوق مبادالت التأمني ضد مخاطر عدم استرداد القروض.
فخالل بضع ساعات ارتفعت أسعار التأمني ضد اإلفالس ارتفاعا عظيما.
فاملس� � ��تثمرون أمسوا يراهنون على أن بيوت املال املتبقية في وول ستريت،
أعني غولدمان ساكس ومورغان ستانلي ،قد أشرفت ،أيضا ،على االنهيار.
كما عمت االضطرابات الس� � ��وق النقدية أيضا :فقد تضاعف ،في أوروبا،
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س� � ��عر فائدة الليبور » ،«London Interbank Offer Rateالذي هو املؤشر
املرجعي ف� � ��ي حتديد معدالت الفائ� � ��دة اخلاصة بالق� � ��روض املتداولة بني
املصارف .فخالل ساعات وجيزة ،كان الليبور قد ارتفع من  3.11في املائة
إلى  6.44في املائة .فاملصارف لم يعد لديها االس� � ��تعداد لتس� � ��ليف بعضها
بعضا وال حتى ليلة واحدة.
لقد أمس� � ��ت السوق النقدية مقياس� � ��ا لتفاقم عدم الثقة .فاملصارف
أمس� � ��ت تعاني نقصا في الس� � ��يولة النقدية في شتى ربوع املعمورة :في
أيس� � ��لندا وإيرلندا ،في كوريا اجلنوبية وروسيا ،وفي الصني أيضا .وكان
الوض� � ��ع متأزما ج� � ��دا في بريطانيا على وجه اخلصوص .ففي الس� � ��ابع
عش� � ��ر من س� � ��بتمبر أخذ يترنح املصرف العقاري «أتش .بي .أو .أس».
) .(HBOSوأنق� � ��ذ وزير اخلزانة آليس� � ��تير دارلن� � ��غ Alistair Darling
ه� � ��ذا املصرف من اإلف� �ل��اس وذلك بأن أجبره على أن يبيع نفس� � ��ه إلى
منافس� � ��ه مصرف «لويدز» ) .(Llyodsوكانت املص� � ��ارف تزداد إصرارا
على االحتفاظ مبا لديها من س� � ��يولة نقدية ،مع كل تصدع جديد مير به
النظام املالي العاملي .ووص� � ��ف أحد خبراء املصرف األملاني Dresdner
 Bankالوضع فقال« :إن أسواق املال قد انهارت بالكامل .فبني املصارف
ما عاد هناك أي تعامل».
وكان هذا الوضع قد أجب������ر املصارف املركزية على التدخل .فهي
ضخت في الس������وق النقدي������ة كثيرا من مليارات ال������دوالر واليورو ،أي
أنها س������لفت املصارف هذه األموال لتالفي م������ا تعانيه هذه املصارف
من نقص في الس������يولة .ومبا أن املصارف أحجمت إلى حد بعيد عن
منح الصناع������ات القروض التي حتتاج إليها ،لذا مد املصرف املركزي
األمريكي ،ألول مرة منذ أزمة الكس������اد الكبير ،يد العون إلى املشاريع
الصناعي������ة ،أيضا ،بنحو مباش������ر وراح مينحها القروض ثانية ،متخليا
بذل������ك ع������ن املبدأ ال������ذي التزم به س������ابقا والقاضي مبن������ح القروض
ملؤسس������ات التمويل فقط .بيد أن تدفق الس������يولة النقدية ،وهو تدفق
يجسد بالنسبة إلى االقتصاد ،ما جتسده الدورة الدموية بالنسبة إلى
جسم اإلنسان ،ظل على تعثره.
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وتفصح كل هذه الوقائع والتداعيات عن مدى الهشاش� � ��ة التي يتسم بها
النظام املالي احلديث .فليس الدوالر أو اليورو هو عملته القيادية ،بل الثقة،
الثقة التي أخذت تتبدد باس� � ��تمرار .ففي ه� � ��ذا النظام ،تثق املصارف بأنها
تستطيع االقتراض من املصارف األخرى ،ويثق الزبائن بأن ودائعهم مأمونة
بالكام� � ��ل ،وأن املصارف قادرة على أن تدفع لهم املال حال الطلب .كما تثق
املش� � ��اريع بأن املصرف ،الذي يتعاملون معه ،قادر ،دائما وأبدا ،على إجناز
جميع املعامالت النقدية التي يطلب املشروع منه إجنازها .وعلى هذا ،فبال
توافر الثقة ال قدرة للنظ� � ��ام املالي على أداء وظيفته .فخالفا لعصور نظام
قاعدة الفض� � ��ة أو الذهب ،ال تغطي النق َد املتداول قي � � � ٌم حقيقية ٌ(٭) .ففي
خزائن املصارف املركزية ما عادت توجد معادن نفيس� � ��ة تضمن قيمة النقد
الورق� � ��ي املتداول .فنظام قاع� � ��دة الذهب ،هذا النظام الذي كان يقضي بأن
املرء يس� � ��تطيع ،متى ش� � ��اء ،حتويل النقد الورقي إلى ذهب ،ما عاد له وجود
من� � ��ذ انهيار نظام بريت� � ��ون وودز ) (Bretton Woodsفي العام  .1971فهذا
النظام «قضى نحبه» ،كما قال الرئيس األس� � ��بق للمصرف املركزي األملاني،
«ولن يعود إلى الوجود أبدا».
ويختل� � ��ف عالم النقد غير املغطى اختالفا جذريا عن عالم نظام قاعدة
الذه� � ��ب ،فاملص� � ��ارف املركزية ما ع� � ��ادت في حاجة إل� � ��ى أن تراعي وجود
س� � ��بائك ذهبية مقابل ما تصدر من نقود ورقية .فهي تستطيع طبع األوراق
النقدي� � ��ة بالكمية التي حتلو لها .ويتحدث االقتصاديون ،في هذا الس� � ��ياق،
ع� � ��ن »( «fiat moneyنق� � ��د فيات) ،قاصدين بذلك النق� � ��د الذي ال تغطيه
معادن نفيس� � ��ة .و«فيات» كلمة التينية معناه� � ��ا« :لي ُك ْن» (٭ ٭) وكان فعال ما
أُريد له أن يكون ،فالنقد غير املغطى أمسى ينشط االقتصاد منذ ما يقرب

(٭) منع� � ��ا لاللتباس نود اإلش� � ��ارة إل� � ��ى أن النقد الورق� � ��ي مغطى من ثالثة وج� � ��وه :قانونيا أوال،
وذلك ألنه وس� � ��يلة الدفع الرسمية ،ومحاسبيا وذلك ألن الكمية النقدية املتداولة تظهر في جانب
اخلصوم في ميزانية املصرف املركزي ،وبالتالي فإن جانب األصول هو الذي يغطيها ،واقتصاديا،
وهذا هو األهم؛ ألن الناجت الوطني هو الغطاء السلعي للنقد املصدر[ .املترجم].
(٭٭) عبارة « »Fiatمس� � ��تقاة من النس� � ��خة الالتينية من كتاب العهد القدمي «التكوين» ،اإلصحاح
األول ،3-1 ،فق� � ��د ورد هناك ،»fiat lux« :ومعناها وفق ما ورد في الترجمة العربية« :وقال الله
ليكن نو ٌر فكان نو ٌر» .واملراد من هذه االستعارة اإلشارة إلى أن الدولة أرادت للورق أن يكون نقدا
فكان نقدا فعال[ .املترجم].
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من أربعة عقود من الزمن .بيد أن هذا النقد أشاع االضطراب في النظام
املال� � ��ي أيضا .فعندما حتل الريبة مكان الثق� � ��ة ،ال تتوافر ،أبدا ،للمصارف
الس� � ��يولة املناسبة لكي تعيد إلى زبائنها األموال التي أودعوها لديها .وكان
غرينس� � ��بان قد اعترف أمام إحدى جل� � ��ان الكونغرس في العام  1999بأن
تفش� � ��ي عدم الثقة باملصارف يؤدي إلى مش� � ��كلة غاية ف� � ��ي اخلطورة« :في
حاالت استثنائية ،قد يرفض األفراد التعامل بنقد فيات ،أما الذهب ،فإنهم
يواصلون التعامل به دائما وأبدا».
وكن� � ��ا ،ف� � ��ي خريف العام  ،2008قاب قوس� �ي��ن أو أدنى م� � ��ن هذه احلالة
االستثنائية ،فالفزع لم يخيم على املصارف فقط ،بل خيم ،أيضا ،على ماليني
األف� � ��راد من زبائن املصارف ،فهؤالء س� � ��اورتهم الريبة بأن مدخراتهم صارت
في خطر أكيد .ففي الهند هاجم عش� � ��رات اآلالف م� � ��ن املواطنني ثاني أكبر
مصرف في البالد ،ال لش� � ��يء إال ألنهم سمعوا بإشاعة تقول إن هذا املصرف
قد أش� � ��رف على اإلفالس .وف� � ��ي بريطانيا ،أصر جمهور م� � ��ن زبائن قلقني،
منفعلني ،على تصفية حس� � ��اباتهم وحتويل ما لديهم من ثروة نقدية إلى ذهب
خالص .وفي أملانيا أيضا ،سحب كثير من املواطنني ودائعهم املصرفية خوفا
من تبددها .والحظ� � ��ت املصارف املركزية في احلال أن الزبائن يتطلعون إلى
حتويل مدخراتهم إلى نقدا سائال .فالبعض يسحب مليون يورو دفعة واحدة.
وراح البعض من املواطنني يتصلون هاتفيا بوس� � ��ائل اإلعالم لالستفس� � ��ار من
هيئات التحرير عما إذا كان ينبغي لهم سحب كل ما لديهم من مدخرات في
املص� � ��ارف .على صعيد آخر ،ما كان منتجو اخلزائ� � ��ن الفوالذية قادرين على
إش� � ��باع الطلب إال بالكاد ،فأعداد متزايدة من املواطنني كانت تريد االحتفاظ
بثروتها في منازلها .من ناحية أخرى ،كادت س� � ��وق الذهب تكون قد خلت من
الذهب متاما .وعلق املستثمر األمريكي وارن بافيت على هذه التطورات فقال
إن «الناس يرتاعون ،اآلن ،من الوضع االقتصادي ارتياعا ما رأينا له مثيال في
الستني عاما املنصرمة».
وعل� � ��ى خلفية هذه التط� � ��ورات املفزعة رأت احلكوم� � ��ات أن الواجب
يقتض� � ��ي منها إعالن ضمان� � ��ات واس� � ��عة النطاق ،فاحلكوم� � ��ات أكدت
ملواطنيه� � ��ا أنه� � ��ا تضمن كل ما في حس� � ��اباتهم املصرفي� � ��ة من مدخرات
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وأرصدة جاري� � ��ة .وكانت إيرلندا هي البادئة باتخاذ هذه اخلطوة .وفي
بادئ األمر أثار اتخاذها هذه اخلطوة االمتعاض لدى بقية دول االحتاد
األوروب� � ��ي .بيد أن هذا الغضب لم يدم طوي� �ل��ا ،فبعد ثالثة أيام فقط،
في اخلام� � ��س من أكتوبر على وجه التحدي� � ��د ،أعلنت احلكومة األملانية
أيض� � ��ا أنها تضمن جميع األرصدة املوجودة في حس� � ��ابات االدخار وفي
احلس� � ��ابات اجلارية ،أي أنها تضمن ما قيمته أكث� � ��ر من تريليون يورو.
فالصندوق الضامن للمدخرات واحلس� � ��ابات اجلاري� � ��ة ،هذا الصندوق
الذي تساهم فيه املصارف التجارية حلماية زبائنها من خسارة ودائعهم
في حال� � ��ة إفالس هذا املص� � ��رف أو ذاك من املصارف الت� � ��ي يتعاملون
معه� � ��ا ،ال قدرة له عل� � ��ى الوفاء بهذه الضمانة ،ال بل هو س� � ��يعلن عجزه
ف� � ��ي أول حالة إفالس يعلنها واحد من املص� � ��ارف العمالقة .فاملصارف
حتتفظ في� � ��ه مببلغ مقداره  4.6مليار يورو فقط .وللوقوف على تواضع
ه� � ��ذا املبلغ ،يكفي املرء أن يأخذ في االعتبار أن قيمة الودائع االدخارية
واحلس� � ��ابات اجلارية تبلغ ف� � ��ي ميزانية مصرف «دويتش� � ��ه بنك» 440
ملي� � ��ار يورو ،وفي ميزانية مص� � ��رف  110 Postbankمليارات يورو ،وفي
ميزانية املصرفني املتحدين  Commerzbankو350 Dresdener Bank
مليار يورو .وتأسيسا على هذه البيانات اإلحصائية ،ال عجب أن ترتعد
فرائص ميركل وشتاينبروك من أن يهجم املواطنون على املصارف فعال،
السيما أن البوادر أخذت تشير ،في ذلك اليوم ،إلى احتمال فشل خطة
إس� � ��عاف مجموعة مصارف «هيبو ريل إستيت» ،بيد أن الفشل احملتمل
جرى تفاديه في آخر حلظة ،وذلك من خالل قرض إضافي بلغت قيمته
 15مليار يورو.
واقتف� � ��ت ،في األي� � ��ام التالية ،كثير م� � ��ن بلدان االحت� � ��اد األوروبي خطى
احلكوم� � ��ة األملانية .فهذه الدول ،أيضا ،تريد حتصني بلدانها من اس� � ��تمرار
تفشي اخلوف .فاخلوف هو اخلطر األعظم بالنسبة إلى نظام املال العاملي،
فاستمرار تفشي اخلوف ،يعني أن احليرة املسيطرة على أقلية من املواطنني،
ميكن أن تتحول ،بني حلظة وأخرى ،إلى فزع يعم اجلميع ،وإلى ضربة متس
الصميم في نهاية املطاف.
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اخلطة باء  -العالم يقاوم األزمة

لقد تس� � ��ارع تفشي الذعر في أسواق املال العاملية في صبيحة السادس
من أكتوبر ،أي تفش� � ��ى في الوقت ذاته الذي ذهب فيه بير شتاينبروك إلى
الفراش ليخلد إلى الراحة بضع ساعات .فمن بعد عملية اإلسعاف األخيرة
ملصرف «هيبو ريل إستيت» ،اجتمع وزير املالية مبساعديه وأهم املصرفيني
ف� � ��ي أملاني� � ��ا حتى الس� � ��اعة الثانية من صبيح� � ��ة ذلك الي� � ��وم .وكان الوزير
ومس� � ��اعدوه يكيلون الش� � ��تائم إلى قادة الهيبو ريل إس� � ��تيت؛ وذلك اعتقادا
منهم أن قادة ه� � ��ذا املصرف قد كذبوا عليهم وأخفوا احلقائق عنهم .وراح
مساعدو ش� � ��تاينبروك يرس� � ��لون أخبارا عبر الهاتف النقال تفيد بأن على
قيادة الهيبو ريل إستيت أن تستقيل فورا .وفي حلظة من اللحظات حتدث
رئي� � ��س املصرف املركزي فقال :ال ميك� � ��ن أن يجري األمر على هذا املنوال،
ال ميك� � ��ن لنا أن ننقذ مصرفا في كل أس� � ��بوع ،إن هذا األس� � ��لوب يزيد من
الفزع .وأيد قادةُ املؤسس� � ��ات املالية ،املشاركون في االجتماع ،وجهة النظر
هذه ،أعني أيدها كل من رئيس مصرف «دويتش� � ��ه بنك» يوس� � ��ف آكرمان،
ورئي� � ��س مصرف  Commerzbankمارتني بليزينغ ،ورئيس احتاد املصارف
األملانية كالوس بيتر مولر ،وباول آخاليتنر ) ،(Paul Achtleitnerاملس� � ��ؤول
عن الش� � ��ؤون املالية في مجلس مديري ش� � ��ركة التأمني العمالقة .Allianz
كما ش� � ��ارك في هذا االجتم� � ��اع كل من وكيل وزير املالية يورغ آسموس� �ي��ن
ومستش� � ��ار ميركل للشؤون االقتصادية ينس فايدمان ).(Jens Weidmann
وتبلورت بسرعة في هذا االجتماع فكرة تطوير خطة شاملة ،اخلطة باء ،أي
استحداث خطة مالية تتكفل بإسعاف كل املصارف .واستحسن شتاينبروك
اخلطة استحس� � ��انا كبيرا .وبعد أن احتسوا بضع قناني من النبيذ األحمر،
ودع الوزي� � ��ر واملصرفيون بعضهم بعضا متمنني للجميع ليلة س� � ��عيدة .وفي
متام الس� � ��اعة الثالثة فجرا اس� � ��تلقى ش� � ��تاينبروك في فراشه على أمل أن
يقضي ليلة بال أحالم مرعبة .بيد أن الليلة لم تكن سعيدة قط.
فف� � ��ي تل� � ��ك الس� � ��اعة كان االنهي� � ��ار يعص� � ��ف ببورصة طوكي� � ��و .وأخذ
السماس� � ��رة يبيعون كل ما يستطيعون بيعه .ولم يختلف الوضع في شنغهاي
وس� � ��نغافورة وتايبيه ع� � ��ن الوضع الذي عم في طوكيو ،فاألس� � ��هم املتداولة
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في بورصة طوكيو س� � ��جلت في صبيحة هذا اليوم خسائر فادحة .وهكذا،
فحني استيقظ ش� � ��تاينبروك في الساعة السادسة من صبيحة ذلك اليوم،
كانت أس� � ��عار األس� � ��هم قد وصلت إلى احلضيض .وحتدث شتاينبروك إلى
محطة اإلذاعة األملانية  Deutschlandfunkفي الساعة السابعة ،فأكد أن
احلكوم� � ��ة األملانية تفكر في تنفيذ «اخلطة باء» .وكان هذا اإلعالن يخالف
منطوق التكتم الذي اتفقوا عليه ،فاجلميع كانوا قد تعاهدوا ،في ليلة ذلك
الي� � ��وم ،على العمل طوال األيام اخلمس� � ��ة املقبلة بصم� � ��ت وبال تصريحات
علنية .وس� � ��رعان ما نفى املتحدث الرسمي باسم وزارة املالية وجود اخلطة
باء .وفي إحدى جلس� � ��ات مجموعة احلزب االش� � ��تراكي ف� � ��ي البرملان زعم
ش� � ��تاينبروك ،أيضا ،بأن احلديث عن اخلطة باء موضوع ال أس� � ��اس له من
الصحة .وهذه األخب� � ��ار والتصريحات صادقة وكاذبة في آن واحد ،إن كل
ما في األمر هو أن اخلطة باء ليست مشروعا نافذا؛ إنها ستكون مشروعا
مقرا في األيام التالية ،في األسبوع املقبل بكل تأكيد.
وكما هي العادة ،بدأ التعامل في بورصات فرانكفورت ولندن وباريس
في متام الس� � ��اعة التاس� � ��عة م� � ��ن صبيحة ذلك اليوم ،أعن� � ��ي يوم اإلثنني.
وما كاد التعامل في هذه البورصات ،يبدأ حتى س� � ��جلت أس� � ��عار األسهم
تراجعات مثيرة للفزع .فقد خس� � ��ر مؤش� � ��ر داكس  7في املائة ،ومؤش� � ��ر
البورص� � ��ة اللندنية  8 FTSEفي املائة ،ومؤش� � ��ر بورصة باريس 9 CAC
ف� � ��ي املائة من قيمته .وتراجع مؤش� � ��ر داو جونز أيضا ،فانخفض إلى أقل
من  10آالف نقطة .أي أنه س� � ��جل انخفاض� � ��ا بلغ  800نقطة .إن تراجع
داو جون� � ��ز بهذا املقدار ف� � ��ي يوم واحد حدث ما كان ل� � ��ه مثيل في تاريخ
هذا املؤش� � ��ر البالغ من العمر  112عام� � ��ا .وإزاء هذه التطورات الوخيمة
خيمت احليرة على اجلميع .فمع أن احلكومات واملصارف املركزية منحت
البورصات كل ما طلبته منها .لكن هذا كله لم يطمئن البورصات ،ومع أن
احلكومة األمريكية قد أق� � ��رت ،قبل بضعة أيام فقط ،يوم اجلمعة ،خطة
إنقاذ عظيمة فعال ،فإن هذا التدبير أيضا ما كان قادرا على إش� � ��باع نهم
البورصات ،فهي تريد املزيد واملزيد من الدعم املالي .إنها تريد املزيد من
الدم الذي يعيد إليها احلياة.
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واستمر الفزع ،الذي خيم على البورصات في هذا األسبوع ،يعمل عمله
في األيام التالية أيضا .ففي يوم الثالثاء التالي س� � ��جلت البورصات تراجعا
عظيما ،وس� � ��ارعت املصارف املركزية ،مرة أخرى ،إلى إسعاف ما ميكن لها
إس� � ��عافه .فقد تكاتفت كبرى املصارف املركزية في العالم وراحت تخفض
أس� � ��عار الفائدة القيادية مبق� � ��دار بلغ نصف نقطة مئوي� � ��ة ،وكان املصرف
املركزي الصيني قد ش� � ��ارك املصارف املركزي� � ��ة األخرى وحذا حذوها في
هذا املضمار ،وكانت هذه املش� � ��اركة خط� � ��وة تاريخية حقا وحقيقة .بيد أن
كل هذه التدابير ما كانت قادرة على تهدئة الوضع في األس� � ��واق .فمؤش� � ��ر
داو جون� � ��ز واصل تراجعه فانخفض في هذا اليوم مبقدار بلغ  5في املائة.
وفي األيام التالية انخفض ،مرة أخرى ،فوصل إلى أقل من  9آالف نقطة،
وتفاق� � ��م انخفاضه ،من ثم ،فوصل إلى ما دون  8آالف نقطة .وإذا كان داو
جونز قد تأرجح ارتفاعا وانخفاضا في األيام التالية ،فإن هذا التأرجح لم
يغير ش� � ��يئا من حقيقة أن الفزع قد عم مختلف بقاع املعمورة .فقد أغلقت
روسيا وأيسلندا وإندونيسيا بورصاتها؛ وذلك للحيلولة دون تصاعد الفزع.
وخالل ه� � ��ذه األيام ،واصلت احلكومة األملانية وكبرى املصارف العمل على
وضع اخلطوط النهائية للخطة باء .وفي س� � ��ياق هذه اجلهود ،استقل ،يوم
األربعاء ،وكيل وزارة املالية ومستش� � ��ار ميركل للشؤون االقتصادية ،الطائرة
متوجه� � ��ا إل� � ��ى فرانكفورت .وعلى م� � ��دى يومني ،تداول كل من آسموس� �ي��ن
وفايدمان ورئي� � ��س املصرف املركزي األملاني آكس� � ��ل فيبر ورئيس مصرف
 Commerzbankبليزينغ وعضو مجلس املديرين في شركة التأمني Allianz
آختاليتنر بش� � ��أن السبل املناسبة إلسعاف املؤسسات املالية األملانية .وكان
املجتمعون يناقش� � ��ون هاهنا موضوع� � ��ات غاية في التخص� � ��ص والتعقيد:
يناقش� � ��ون السبل املناسبة للتحايل على قانون أسهم الشركات ،إذا ما تعني
على احلكومة األملانية أن تشتري ،على جناح السرعة ،أسهم املصارف .كما
ناقشوا مسألة َم ْن سيتحمل التبعات؟ وماهية التبعات احملتملة؟ وما البنود
الت� � ��ي يجب على املصارف اإلذعان لها بال قيد أو ش� � ��رط؟ وبناء على هذا،
استعانت احلكومة واملصارف بكثير من مكاتب احملاماة بغية تسليط الضوء
على البنود املعقدة والدقيقة على وجه اخلصوص.
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وبينما كانت هذه املداوالت جارية على قدم وساق ،كان شتاينبروك وميركل
يتحدث� � ��ان عبر الهاتف بال انقط� � ��اع مع البريطانيني والفرنس� � ��يني والهولنديني
واإلس� � ��بان واإليطاليني .وكان اجلميع ،أعني األوروبي� �ي��ن واألمريكيني ،يدركون
إدراكا أكيدا أنهم يستطيعون مواجهة هذه األزمة الكبرى بالعمل املشترك ليس
إال .وكان غوردن براون ) ،(Gordon Brownرئيس الوزراء البريطاني ،الذي كان
حزب العمل يرغب في تنحيته من منصبه وقتذاك ،قد أرشدهم إلى اخلطة التي
ينبغي لهم السير على خطاها .وبينما واصل اخلمسة املذكورون آنفا ،اجتماعهم
في مقر املصرف املركزي األملاني ألول مرة ،راح براون ،الوزير الس� � ��ابق للخزانة
البريطانية ،يذيع على الرأي العام خطة إنقاذ تتكون من  400مليار جنيه .وكانت
هذه اخلطة تش� � ��تمل على مزيج من دعم مال� � ��ي للمصارف وضمانات حكومية.
وتبني ف� � ��ي احلال لدول االحتاد األوروبي ومجموع� � ��ة الدول الصناعية الثماني
الكبرى ) (G8أن على اجلميع أن يقتدوا بخطة اإلنقاذ البريطانية.
وفي نهاية األس� � ��بوع املذك� � ��ور ،كانت بورصات العالم قد خس� � ��رت نحو
 20في املائة من قيمتها .فقد خس� � ��ر داو جون� � ��ز  21في املائة ،وداكس 22
في املائة ،ونيكاي ) 24 (Nikkeiفي املائة .لقد ش� � ��هد العالم انهيارا عظيم
الدمار ،انهيارا حدث على شكل دفعات متعاقبة.
وكانت احلكوم� � ��ات واملصارف املركزي� � ��ة قد وقفت إزاء ه� � ��ذا االنهيار
مضطرب� � ��ة ،حيرى .وواصل اجلميع العم� � ��ل ،في اخلفاء ،على اتخاذ تدابير
إس� � ��عاف ما كان لها مثيل منذ األزمة الت� � ��ي عصفت باالقتصاد العاملي في
نهاية العش� � ��رينيات ومطلع الثالثينيات ،فهم يريدون تأميم هذا املصرف أو
ذاك وض� � ��خ أموال هائلة املقدار في االقتصاد املالي .وفي هذه األثناء ،كان
الناش� � ��طون في البورصات ،هذا اجلمع اجلش� � ��ع اخلبيث ،يواصلون بيع كل
ما في اس� � ��تطاعتهم بيعه من األصول ،وذلك ألن اخلوف قد أخذ منهم كل
مأخذ ،اخلوف من استمرار انخفاض أسعار األوراق املالية ،اخلوف من فشل
السياس� � ��ة في إيجاد احللول الناجعة لألزمة ،اخلوف من تعرض االقتصاد
العامل� � ��ي إلى أزمة ش� � ��بيهة باألزمة التي تعرض لها في نهاية العش� � ��رينيات
ومطل� � ��ع الثالثينيات .وهكذا ،فحينما اجتم� � ��ع ،يوم اجلمعة ،وزراء املال في
الدول الصناعية الثماني الكبرى في واشنطن ،فإنهم كانوا واثقني كل الثقة
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بأن عليهم «التحرك اليوم وليس غدا» ،فاالنتظار إلى الغد ميكن أن يعرض
اجلميع لطام� � ��ة كبرى .وانطالقا من هذا املنظور ،رم� � ��ى املجتمعون جانبا
البيان اخلتامي الذي كان مس� � ��اعدوهم قد أعدوه س� � ��ابقا ،وراحوا يكتبون
بيانا ختاميا آخر ،راحوا يصوغون بيانا ختاميا يتضمن اخلطوط العريضة
لـ «اخلطة باء» ،الواجب تنفيذها على املستوى العاملي.
بيد أن الناشطني في البورصات لم يدركوا ،للوهلة األولى ،مغزى هذه اخلطة.
فالبيان اخلتامي الذي أذاعه املجتمعون على الرأي العام في يوم اجلمعة ،لم يؤد
إلى وقف انهيار وول س� � ��تريت .فصناديق املخاطر ،على وجه اخلصوص ،ظلت
متمسكة بتنفيذ إجراء واحد ال غير :بيع كل األصول! التخلص من كل ما لديها
من أوراق مالية! اخلروج من السوق حاال وبال أي تأخير!
تصفية صناديق املخاطر باجلملة

إنه أمر مثير للحزن فعال؛ فقد اتصل به كثير من الزمالء هاتفيا وعيونهم
تذرف الدموع ،وفق ما قاله مدير أحد صناديق املخاطر ،حني تطورت أسعار
أسهم ش� � ��ركة الفولكس واغن بنحو جنوني في السابع والعشرين من أكتوبر
من العام  .2008فس� � ��عر أس� � ��هم هذه الشركة املنتجة للس� � ��يارات ارتفع ،في
ه� � ��ذا اليوم ،إلى مس� � ��تويات جنونية .فعند بدء التعامل ف� � ��ي البورصة كانت
قيمة الس� � ��هم الواحد تبلغ نحو  200يورو ،بي� � ��د أن هذه القيمة ارتفعت في
الس� � ��اعات األولى إلى  400أوال ،ثم إلى  450ي� � ��ورو ،ثم إلى  480يورو بعد
بضع س� � ��اعات .وواصل سعر هذه األسهم ارتفاعه فبلغ في الساعة األخيرة
من س� � ��اعات التعامل في بورص� � ��ة فرانكفورت أكثر م� � ��ن  600يورو ،أي أنه
ارتفع بنس� � ��بة مائتني في املائة خالل يوم واحد .بهذا فإن هذا الس� � ��هم كان
قد س� � ��جل ارتفاعا ما كان له مثيل أبدا بقدر تعلق األمر بش� � ��ركة مهمة من
وزن شركة فولكس واغن .وفي اليوم السابق ،أي يوم السادس والعشرين من
الشهر املذكور ،كانت شركة بورشه  Porscheللسيارات قد أعلنت أنها أمست
متتلك جميع أس� � ��هم الفولكس واجن املعروضة للبيع ،وأنها قد صارت تتمتع
بخيارات ش� � ��رائها مس� � ��تقبال .من هنا ،فقد راحت صناديق املخاطر تتسابق
في احلصول على ما تبقى من أسهم هذه الشركة .فهذه الصناديق كانت قد
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راهنت ،في السابق ،على أن سعر أسهم الفولكس واغن سينخفض إن عاجال
أو آجال ،واس� � ��تدانت ،بناء على هذا التوقع ،كثيرا من أس� � ��هم شركة فولكس
واغن .واألمر املهم هاهنا هو أن هذه الصناديق قد تعني عليها اآلن ،أن تعيد
هذه األس� � ��هم إلى أصحابها على جناح السرعة .لقد دفع هؤالء «الباعة على
املكش� � ��وف» ثمنا باهظا لقاء رهانهم هذا .فقد خسروا في ذلك اليوم مبالغ
تراوحت بني  10و  15مليار يورو .وخس� � ��روا في اليوم التالي ،أي يوم ارتفع
سعر السهم الواحد إلى  1000يورو ،مبلغا تراوح ،أيضا ،بني  10و  15مليار
يورو .وقصمت هذه اخلسائر ظهر عدد من صناديق املخاطر .لقد كان هذا
اليوم يوم حزن ونحيب حقا وحقيقة بالنسبة إلى هذه الصناديق.
وعلى مدى زمن طويل ،رأى البعض أن صناديق املخاطر ال تشكل خطرا
كبي� � ��را في األزمة املالية .ال بل رأى البعض من اخلبراء في هذه الصناديق
قوة تس� � ��تطيع تعزيز االس� � ��تقرار في أسواق املال .غير أن الواقع أثبت فيما
بعد أن هذه التصورات ال أساس لها من الصحة ،ففي خريف العام 2008
كان� � ��ت هذه الصناديق قد ورطت أس� � ��واق رأس املال في فوضى عامة ،فقد
انه� � ��ارت بالكامل رهاناته� � ��ا القائمة على فروق طفيفة في أس� � ��عار األوراق
املالي� � ��ة .فبنحو مفاجئ م� � ��ا عادت تعمل بالنحو املطل� � ��وب البرامج املكلفة،
التي يس� � ��تخدمونها فيم� � ��ا لديهم من أجهزة كمبيوتر ،فه� � ��ذه البرامج كانت
صممت لعالم آخر ،لعالم تتس� � ��م فيه البورصات باالس� � ��تقرار .وحاولت
قد ُ
صنادي� � ��ق املخاطر  -مثلها في ذلك مثل صندوق  - LTCMأن تنقذ ما في
اس� � ��تطاعتها إنقاذه .فقد تخلت بنحو سريع عن تعامالتها املعقدة ،متسببة
بذلك في إشاعة االضطراب في أسعار األوراق املالية.
كما تخلت صناديق املخاطر عن تعامالت كانت محببة إليها جدا ،أعني
تل� � ��ك التعامالت التي دأبت فيها صناديق املخاطر على أن تش� � ��تري ،في آن
واحد ،أس� � ��هم ش� � ��ركة معينة ،ومبادالت التأمني ضد مخاطر عدم تسديد
هذه الشركة ملا في ذمتها من قروض .وظل هذا املزيج يُعتبر ،حلقبة طويلة
من الزمن ،أمرا مضمونا :فإما أن ترتفع أسعار أسهم الشركة املعنية ،وإما
أن ترتفع مبادالت التأمني ضد مخاطر تعثر الش� � ��ركة املعنية في خدمة ما
بذمتها من قروض حينما تنخفض أس� � ��عار أسهمها ،وذلك ألنها باتت تعاني
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وضع� � ��ا اقتصاديا حرجا .بيد أن س� � ��وق األوراق املالي� � ��ة اخلاصة مببادالت
التأمني ضد مخاطر عدم استعادة القروض املمنوحة انهارت اآلن بالكامل،
والرهانات في هذه السوق لم تعد تلبي ما كان منشودا منها.
وحلص� � ��ر األضرار في أضيق نطاق ،زادت صناديق املخاطر الطني بلة،
وذلك ألنها صفَّت على جناح الس� � ��رعة ،املعامالت التي حصلت من خاللها
على قروض كثيرة بأس� � ��عار فائدة ميس� � ��رة ،أعني القروض العابرة للحدود
) .(Carry Tradesفصناديق املخاطر كانت قد اس� � ��تلفت كثيرا من املليارات
من اليابان على وجه اخلصوص ،ومن سويس� � ��را أيضا ،وذلك ألن أس� � ��عار
الفائ� � ��دة في هذه البلدان كان� � ��ت منخفضة بنحو متطرف .بيد أن األمر قد
تغير اآلن .فقد تعني على صناديق االدخار أن تس� � ��دد هذه القروض .وكان
سعيها لتس� � ��ديدها قد أش� � ��عاع اضطرابات وتصدعات عظيمة في أسواق
الصرف األجنبي :فبمس� � ��اعيها هذه تس� � ��ببت الصناديق ف� � ��ي ارتفاع قيمة
العملة اليابانية ،عمالت البلدان األخرى.
وتداع� � ��ت أركان عالم صناديق املخاط� � ��ر بالكامل في خريف العام ،2008
فزبائ� � ��ن هذه الصنادي� � ��ق  -الذين هم أفراد أغني� � ��اء وصناديق مختصة بإدارة
معاش� � ��ات التقاعد وشركات تأمني كثيرة  -أخذوا يطالبون باستعادة أموالهم.
ووفق العادة املتبعة ،ما كان مس� � ��موحا لهؤالء بأن يس� � ��ترجعوا أموالهم إال في
مواعي� � ��د محددة بنحو دقيق :ف� � ��ي نهاية مارس ونهاية يونيو ونهاية س� � ��بتمبر
ونهاية ديسمبر .وفي الثالثني من سبتمبر من العام  ،2008نعم في هذا اليوم
وحده ،سحب أغنياء املستثمرين  31مليار دوالر .ولهذا السبب ،رأى عدد من
مدي� � ��ري صناديق املخاطر أنه ال مندوحة لهم عن فرض س� � ��قف علوي للمبالغ
التي يجوز للمس� � ��تثمرين س� � ��حبها دفعة واحدة .وكان الهدف من هذا اإلجراء
ه� � ��و احليلولة دون التع� � ��رض إلفالس محتمل .بيد أن الزبائن ظلوا ينش� � ��دون
استرجاع أموالهم ،استرجاعها في احلال وليس مستقبال! وكان نوريل روبيني
) ،(Nouriel Roubiniاالقتصادي األمريكي واخلبير الذي تنبأ باألزمة املالية
قبل اندالعها بسنوات عديدة ،قد وصف الوضع فقال محذرا في مؤمتر عقده
مديرو صناديق املخاطر في لندن في أكتوبر« :لقد بلغنا مرحلة الفزع الكامل،
وستتم تصفية كثير من االستثمارات وستنهار املئات من صناديق املخاطر».
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ورد املستثمرون اخلواص ،الذين لم يشاركوا في مؤسسات القمار ،في
احل� � ��ال على انهيار صناديق املخاطر باجلملة ،حيث ارتاعوا من خطر تبدد
ثرواتهم وما ادخروه للعيش بكرامة في أيام الش� � ��يخوخة ،فأخذوا يسحبون
من صنادي� � ��ق املخاطر مئات مليارات ال� � ��دوالرات واليورو .كما أخذ هؤالء
يسترجعون اس� � ��تثماراتهم من الصناديق العقارية أيضا .ال بل صفى هؤالء
املستثمرون حتى ودائعهم املصرفية قصيرة األجل وعالية السيولة ،أي أنهم
صفوا حتى تلك الودائع التي اعتبرها املرء ،زمنا طويال ،مضمونة مائة في
املائ� � ��ة .فحتى هذه الودائ� � ��ع لم تعد في مأمن من اخلطر ،لم تعد في مأمن
من اخلطر في هذه األزمة اجلنونية.
إن االنهيار ،الذي عاشه العالم في خريف العام  ،2008ينشأ في نهاية
كل ازده� � ��ار مير به العالم .هكذا كانت احلال في األعوام  1929و1987
و  .2000فجميع النظريات اجلميلة املتحدثة عن الس� � ��وق التامة الكمال
زعم� � ��ا ،جميع النظريات االقتصادية التي انطلـــ� � ��ق االقتصاديـــون منهـــا،
فـــي ماضي الزمـــن ،لشرح ما يـــدور في العالــــم من ظواهـــر ومعامـــالت
اقتصادي� � ��ة ،نعـــم كل هــــذه النظريـــات أمس� � ��ت ،بني ليلة وضحاها ،زيفا
ال طائل منه .فاإلنس� � ��ان االقتصادي ) - (homo oeconomicusأي هذا
اإلنس� � ��ان العادي الذي تفترض النماذج االقتصادية النظرية أنه يتصرف
تصرفا اقتصاديا رش� � ��يدا  -ظهر ،فجأة ،أنه مخلوق ال يتصرف تصرفا
رش� � ��يدا ،ظهر ،فجأة ،أنه كائن حتركه مش� � ��اعر لم تؤخذ في احلس� � ��بان
في املؤلفات االقتصادية الكالس� � ��يكية ،مشاعر اجلشع والنشوة ،مشاعر
اخلوف والذعر .فهذه املش� � ��اعر تؤدي ،ال محال� � ��ة ،إلى أن يخيم اجلنون
على أسواق املال املرة تلو املرة.
إن اجلشع هو البداية التي ينطلق منها كل ازدهار اقتصادي .فلواله ،أعني هذا
اجلش� � ��ع ،ملا كانت هناك حقبة «العشرينيات الصاخبة» )،(Roaring Twenties
ه� � ��ذه احلقبة التي آل� � ��ت ،أخيرا ،إلى أزمة طاحنة عصف� � ��ت باالقتصاد العاملي،
ولواله ملا كان هناك االقتصاد اجلدي� � ��د ) ،(New Economyأي ملا كانت هناك
حقبة ازدهار سوق التكنولوجيا ومؤسسات اإلنترنت في أواخر تسعينيات القرن
العش� � ��رين ،هذا االزدهار الذي آل في العام  2000إلى انهيار مروع ،ولوال هذا
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اجلشع ملا أفرطت مصارف االستثمار وصناديق املخاطر في السنوات األخيرة
بهذا النحو اخلطير في التوسع في استحداث سوق املشتقات ،هذه السوق التي
تقود االقتصاد العاملي ،اآلن ،إلى الهاوية .إن اجلشع من خصائص كبار وصغار
املستثمرين ،ومن خصائص هذا املش� � ��روع اإلنتاجي وذاك ،ومن خصائص تلك
املش� � ��روعات اإلنتاجية أيضا ،التي يحوز قياداتها ألنفس� � ��هم رواتب فوق املعتاد،
رواتب ال قدرة لإلنسان العادي على تصورها.
أما النش� � ��وة ،فإنها تطفو على الس� � ��طح حني تأخذ أس� � ��عار األسهم في
االرتف� � ��اع ،وحني تبدأ وس� � ��ائل اإلعالم في رواية املزي� � ��د من القصص عن
عظم� � ��ة االزده� � ��ار ومتانته ،وعن ان� � ��دالع عصر جديد .وم� � ��ن نافلة القول
التأكيد هنا أن هذه القصص تثبت صدقيتها بنفسها .فهذه القصص يتولى
إشاعتها بني الرأي العام صحافيون خدعتهم ،هم أنفسهم ،نشوة االزدهار
املزعوم ،كما يتبناها بحماسة مفرطة ،أولئك القراء الذين هم في كثير من
األحيان مستثمرون كذلك( .كما تأخذ النشوة لب أولئك السياسيني أيضا،
الذين يتمنون أن يظهروا أمام الناخبني مبظهر السياس� � ��ي املهتم باالزدهار
االقتصادي) .وتدفع هذه القصص مزيدا من األفراد إلى أن يشتروا األسهم
املختلفة ،فالكل يتصور أن أس� � ��عارها ستواصل ارتفاعها بكل تأكيد .وغني
عن البيان أن ارتفاع الطلب على األس� � ��هم يؤدي إلى ارتفاع أسعارها فعال،
أي أن� � ��ه يؤدي إلى ما يرى فيه الناش� � ��طون في االقتصاد ووس� � ��ائل اإلعالم
الدليل القاطع على صدقية القصص التي يذيعونها على املأل.
أما اخلوف ،فإنه يتس� � ��بب في انفجار كل فقاعة .فعندما يش� � ��عر مزيد
من بني البش� � ��ر بأن أس� � ��عار األوراق املالية قد شطت في االرتفاع ،وعندما
يخيم عليهم الفزع من احتمال تبدد أرباحهم ،يتس� � ��رب الهواء من الفقاعة
ويصبح االزدهار في مهب الريح .والذعر ،أخيرا وليس آخرا ،ينشأ حينما
يتحول اخلوف املخيم على بضعة من بني البشر إلى اضطراب يعم اجلميع،
فعندئذ يحل اليأس والقنوط مكان اجلشع ،وتتحول احلماسة الالعقالنية
إلى فتور وقنوط .وفي األزمة املالية الراهنة ،نشأ الذعر في اخلامس عشر
من س� � ��بتمبر من العام  ،2008وذلك حينما انه� � ��ار مصرف ليمان براذرز.
فمنذ هذا احلني ،يهرب املس� � ��تثمرون بأموالهم من كل مناحي االس� � ��تثمار،
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حتى من املناحي التي ال يكاد يكون فيها أي خطر ذي بال .فبحيرة عظيمة
حاول املس� � ��تثمرون النجاة بثرواتهم التي كدس� � ��وها عبر سنوات طويلة .إن
انهيار البورصات بنحو عظيم ينش� � ��أ ،في أغلب األحيان ،عقب النهاية التي
يؤول إليها ازدهار اقتصادي معتاد .فأسعار األسهم تظل تواصل االنخفاض
حتى يستعيد املستثمرون الثقة مبتانة الوضع االقتصادي .بيد أن االزدهار
الذي عم االقتصاد في الس� � ��نوات األخيرة لم يكن من النوع املعتاد .إن هذا
االزدهار كان جنونيا بكل معنى الكلمة.
ولهذا الس� � ��بب أيضا كان االنهيار بالشدة التي الحظناها ،ولهذا السبب
أيضا ،أمس� � ��ى االقتص� � ��اد ،فجأة ،في أمس احلاجة إل� � ��ى منقذ اليزال ،هو
وحده ،يتمتع بش� � ��يء م� � ��ن الثقة ،وه� � ��و احلكومة .فكل البوادر تش� � ��ير إلى
احلكوم� � ��ة ،إذ وحدها هي الطرف القادر عل� � ��ى الوقوف في وجه االنهيار،
ه� � ��ي وحدها الطرف القادر على تأمني االس� � ��تقرار .بي� � ��د أن الثمن ،الذي
يتعني على احلكومة أن تدفعه عن اجلنون الذي خيم في السنوات األخيرة،
عظيم حقا وحقيقة ،فقد تعني عليها أن تخصص مئات املليارات إلس� � ��عاف
املصارف؛ لقد خصص� � ��ت هذه األموال الهائلة ألنها تعلم جيدا أن العزوف
عن اتخاذ هذا التدبير يهدد بنش� � ��أة سلس� � ��لة ردود أفعال شبيهة بتلك التي
نش� � ��أت إبان األزمة التي تعرض لها االقتصاد العاملي في نهاية العشرينيات
ومطلع الثالثينيات ،وألنها على دراية بأن التكاليف التي س� � ��تتحملها ،عند
عزوفها عن تقدمي الدعم املطلوب ،س� � ��تكون أكثر بكثير ،إذ سيتعني عليها،
عندئ� � ��ذ ،متويل املاليني من العاطلني ع� � ��ن العمل .وفي الواقع ،ما كان أحد
عل� � ��ى دراية أكيدة بدقة هذه احلس� � ��ابات .إن احلقيقة البينة هي أن الدولة
س� � ��تكون مكتوفة اليدين في عقود الزمن املقبلة .فباستثناء أزمنة احلروب،
فإن الدين العام وصل إلى مستويات ال مثيل لها في التاريخ أبدا.
خمسمائة مليار يورو للمصارف

وكان ش� � ��تاينبروك وميركل واثقني كل الثقة بأنه ليس لديهما خيار آخر.
أن عليهما التكفل بإنقاذ املصارف .فكما قال شتاينبروك فيما بعد ،فقد كان
«الوضع ف� � ��ي خطر محدق» ،في خطر قد يهدد الب� �ل��اد برمتها .وحتى ذلك
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الوقت ،كانت الواليات املتحدة األمريكية قد خصصت ما يزيد على تريليون
دوالر أمريك� � ��ي ملقاومة األزمة .وخصص األمريكيون هذا املبلغ ،خلطة ترمي
إلى إنعاش النشاط االقتصادي وملساعدة املواطنني غير القادرين على خدمة
ما في ذمتهم من قروض عقارية وإلس� � ��عاف املصارف املتعثرة .ولكن ،ما هو
املبل� � ��غ الذي ينبغي على األملان أن يخصصوه للوقوف في وجه األزمة؟ أيتعني
عليه� � ��م تخصيص  200مليار ي� � ��ورو؟ أم  300مليار يورو؟ أم ما هو أكثر من
هذا املبلغ؟ ومن قبل اتخاذ قرار بهذا الش� � ��أن ،أس� � ��رعت ميركل بالسفر إلى
باريس يوم األحد ،املصادف  12أكتوبر ،فقد كان نيكوال س� � ��اركوزي ،الرئيس
الفرنسي ورئيس املجلس األوروبي حينذاك ،قد دعا إلى ضرورة عقد مؤمتر
قمة لدول منطقة اليورو .وحتدث ،في هذا املؤمتر ،رؤس� � ��اء دول وحكومات
منطق� � ��ة اليورو عن اخلطوات التي ع� � ��زم كل واحد منهم على تنفيذها .وكان
البعض منهم يصر على اإلعالن عن اخلطط املزمع تنفيذها في تلك الليلة،
أي من قبل أن يبدأ التعامل في بورصات آس� � ��يا .فهم كانوا يخشون أن تنهار
ه� � ��ذه البورصات مرة أخرى وتس� � ��جل انخفاضا يبلغ  8أو  9أو  10في املائة
مرة ثانية .فتعرض بورصات آسيا لهذا التراجع ثانية ،يقلل كثيرا من فاعلية
خططهم ،بيد أنهم كانوا على علم أكيد بأن عليهم أن يأخذوا موافقة مجالس
البرمل� � ��ان في بلدانهم ،فاحلكومات ال تس� � ��تطيع أن تتص� � ��رف قبل أن توافق
املجال� � ��س البرملانية عل� � ��ى خططها .من هنا ،لم يكن هن� � ��اك بد من االنتظار
حتى ظهيرة ذلك اليوم .وكانت ميركل قد اتفقت مع ساركوزي على أن يجري
إعالن خطط اإلنقاذ في برلني وباريس بنحو متزامن.
واستقلت املستشارة األملانية الطائرة متوجهة إلى برلني في متام الساعة
العاشرة من مساء ذلك اليوم .وفي اجلناح العسكري من مطار تيغل Tegel
اصطفت السيارات الداكنة اللون لنقل ميركل وفريقها إلى مكتب املستشارة،
وكان في انتظارها توماس دي ميزير ) ،(Thomas de Maizièreوزير شؤون
مكتب املستش� � ��ارة .وما كادت املستش� � ��ارة تصل إلى مكتبها ،حتى طلبت من
وزي� � ��ر اخلارجية فرانك فالت� � ��ر ش� � ��تاينماير )(Frank-Walter Steinmeier
ووزير املالية شتاينبروك احلضور إلى مكتبها ،وكان شتاينبروك قد عاد في
ظهيرة ذلك اليوم من واشنطن ،حيث كان قد شارك في اجتماعات صندوق
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النقد الدولي .وبعد أن اس� � ��تراح بضع س� � ��اعات في منزله الواقع في مدينة
بون ،واصل ش� � ��تاينبروك رحلته فاستقل الطائرة إلى برلني ،حيث انكب في
مكتبه منذ الساعة السادس� � ��ة والنصف مساء على دراسة نصوص القانون
الذي أعده ،على جناح السرعة ،املوظفون العاملون في وزارته.
وفيما كانت املصابيح تضيء عددا من مكاتب وزارة املالية في س� � ��اعات
متأخرة من تلك الليلة ،ناقش� � ��ت رئيس� � ��ة احلكومة األملانية مع وزير شؤون
مكتب املستش� � ��ارة ووزي� � ��ري اخلارجية واملالية عناص� � ��ر خطة اإلنقاذ حتى
الساعة الواحدة والنصف صباحا .وتعددت اآلراء حول قيمة خطة اإلنقاذ:
أهي  400مليار يورو؟ أم  450مليار يورو؟ أم  470مليار يورو؟ فاألمر يدور
هنا حول املغزى السياس� � ��ي الذي تنطوي عليه خطة اإلنقاذ .فاملطلوب من
هذه اخلطة أن تكون ،أيضا ،رس� � ��الة رمزية تنشر الطمأنينة بني املصارف
والناشطني في البورصات .ففي الواقع ،لم يكن أحد من الثلة املجتمعة في
هذه الس� � ��اعة املتأخرة في مكتب املستش� � ��ارة ،على علم دقيق مبقدار املبلغ
الذي حتتاج إليه مؤسس� � ��ات التمويل .ال بل حتى هذه املؤسسات نفسها ما
كان له� � ��ا علم مبقدار املبلغ الذي هي في أمس احلاجة إليه .وهكذا قررت
ميركل ف� � ��ي نهاية املطاف املبل� � ��غ الضروري 500 :مليار ي� � ��ورو .أي نصف
تريليون يورو ،وذلك ألن لهذا املبلغ رنينا مدويا في األسماع.
وف� � ��ي خالل أس� � ��بوع واحد فقط ،م� � ��ررت احلكومة خط� � ��ة اإلنقاذ في
املجلس� �ي��ن التش� � ��ريعيني .وكما حدث إبان األزمة التي عصفت باالقتصاد
العامل� � ��ي إبان حقبة الكس� � ��اد الكبي� � ��ر ،ينبغي ،اآلن أيضا ،ف� � ��رض التأميم،
اجلزئ� � ��ي ،على أكثر بيوت امل� � ��ال أهمية ،كما تعني ،مبوجب هذه اخلطة ،أن
يتنازل كبار املصرفيني عن جزء من رواتبهم وعن جميع املكافآت التي دأبوا
على احلصول عليها فيما مضى من الزمن ،وعلى أال يزيد الراتب السنوي،
ال� � ��ذي يحصل علي� � ��ه العاملون في املصارف ،على نص� � ��ف مليون يورو .كما
ارت� � ��أت هذه اخلطة أن متتنع املصارف عن توزيع األرباح على املس� � ��اهمني
فيها .وت� � ��رددت املصارف األملانية في قبول اخلطة على مدى أس� � ��بوعني.
وكان  BayernLBهو املصرف الوحي� � ��د الذي اعترف ،صراحة ،بأن بقاءه
على قيد احلياة مرهون باحلصول على املساعدة احلكومية .بيد أن الوضع
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تغير في مطلع نوفمبر ،فمن اآلن فصاعدا أخذ املصرف تلو اآلخر يحتمي
مبظل� � ��ة اإلنقاذ احلكومية ،وذهبت احلكومة إلى أبعد من هذا ،فقد فكرت،
حينا من الزمن ،في إجبار املصارف على االس� � ��تعانة بخطة اإلنقاذ ،وذلك
للحيلول� � ��ة دون انهيار النظ� � ��ام املالي .وكان األمريكي� � ��ون والبريطانيون قد
س� � ��بقوا األملان في ه� � ��ذا املضمار ،إذ إن هؤالء كانوا قد أمموا مؤسس� � ��ات
ذائعة الش� � ��هرة من قبيل غولدمان ساكس وسيتي غروب ) ،(Citygroupأو
من قبيل رويل بنك أوف سكوتالند ) (Royal Bank of Scotlandوأجبروها
على اإلذعان لوصاية الدولة.
وم� � ��ن خالل خطة اإلنقاذ هذه تدخلت احلكومة في ش� � ��ؤون املش� � ��اريع
والش� � ��ركات بنحو لم يس� � ��بق له مثيل في تاريخ أملانيا االحتادية .فباستثناء
خ� �ل��ا حقبة إعادة توحيد أملانيا ،لم يس� � ��بق ق� � ��ط أن ضخت احلكومة هذه
املبالغ الهائلة من أجل تنش� � ��يط احلياة االقتصادية .وهذا أمر ال غرو فيه،
فثالث� � ��ة كب� � ��رى األمم الصناعية كانت معرضة خلط� � ��ر وخيم حقا وحقيقة.
وكانت املستشارة األملانية قد حذرت قائلة« :إن اخلطر صار يحدق مبجمل
نظامنا االجتماعي».

310
11/13/11 9:18 AM

8 (265-310).indd 310

املجتمع السقيم

9

املجتمع السقيم
«إن تزاي� � ��د النم� � ��و كان ف� � ��ي مصلحة
الفئ� � ��ات ذات الدخول العالي� � ��ة في املقام
األول ،أم� � ��ا العمال الذي� � ��ن يحصلون على
دخول ال تزيد على املتوسط املتعارف عليه
فإنهم في وضع ال يحسدون عليه أبدا .إن
ه� � ��ذه الظاهرة ميكن أن تؤدي إلى توترات
اجتماعية عظيمة ،ال بل ميكن أن تفضي
إلى انقالبات اقتصادية جذرية».

ألن غرينسبان
(الرئيس السابق للمصرف
املركزي األمريكي.)2007 ،

«إنن� � ��ا في أم� � ��س احلاجة إلى
الدخول في نقاش حول األجر
الع� � ��ادل ،وال أعن� � ��ي باألج� � ��ر
العادل هنا ذلك األجر ،فقط،
الذي يتقاض� � ��اه أولئك الذين
يقفون في أدنى سلم األجور،
ب� � ��ل ال� � ��ذي يتقاض� � ��اه أولئك،
أيض� � ��ا ،الذي� � ��ن يتربعون على
قمة هذا السلم»
أجنيال ميركل

لق� � ��د دهم� � ��ت األزم� � ��ة املالي� � ��ة مجتمعا
متداعي األس� � ��س .فاألواص� � ��ر التي توحد
فئات� � ��ه املختلفة أمس� � ��ت قاب قوس� �ي��ن من
التفت� � ��ت؛ لق� � ��د ضاع� � ��ت القوة التي تش� � ��د
هذه الفئ� � ��ات بعضها إلى بع� � ��ض .فالتباين
بني الواقفني في أعلى الس� � ��لم االجتماعي
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والواقف� �ي��ن في أدناه ف� � ��ي تزايد متواصل .ففي حني يف� � ��ر األغنياء بأموالهم
بال انقطاع ،تض ُمر الطبقة الوس� � ��طى على نحو متواصل ،ويعجز الفقراء عن
اللحاق بركب املجتمع .فأولئك األفراد ،على وجه اخلصوص ،الذين ميتلكون
املال والثروة أصال ،انتهزوا جنون أس� � ��واق امل� � ��ال وازدادوا غنى ،أكثر فأكثر،
فهم كانوا قد دأبوا على اس� � ��تثمار أموالهم في أس� � ��هم الش� � ��ركات وما سوى
ذل� � ��ك من األوراق املالية .وكانوا قد كس� � ��بوا الربح الوفير من ارتفاع أس� � ��عار
العقارات ارتفاعا عظيما .أي ،وبعبارة واحدة :بينما دأب هؤالء األفراد على
تنمية أرباحهم ،دأبت حصة األجور من الدخل القومي ،منذ س� � ��نوات كثيرة،
عل� � ��ى مواصلة انخفاضها في كل دول االحتاد األوروبي تقريبا ،وفي الواليات
املتحدة األمريكية أيضا.
وتصاع� � ��د ،في ذات الوقت ،فزع كثير م� � ��ن املواطنني العاديني من مغبة
السقوط في الهاوية .فهم يقارنون الرفاهية التي ينعم بها اآلخرون بالفاقة
الت� � ��ي يعانون وطأتها .إنهم يكافحون من أجل احملافظة على فرص عملهم،
ومن أجل جناة ما لديهم من مدخرات متواضعة .من هنا ،ال عجب أن يزداد،
ف� � ��ي الدول الصناعية ،عدد املواطنني الذين يرتابون من اقتصاد الس� � ��وق.
ويزداد ريبهم تعزيزا من خالل الش� � ��طط املخيم على كثير من املشاريع؛ من
خالل املصرفيني الذين ال يوجد لديهم أي إحس� � ��اس باملسؤولية؛ من خالل
رؤساء ش� � ��ركات يحوزون ألنفس� � ��هم أعلى الرواتب وأضخم املكافآت ،ومن
خالل أغنياء استقلوا بأنفسهم عن بقية املجتمع ،وراحوا يعيشون في عالم
خ� � ��اص بهم .وغني عن البيان أن العالم قد م� � ��ر بهذه الظواهر في ماضي
الزمن :أعني قب� � ��ل اندالع األزمة التي عصفت باالقتصاد العاملي في نهاية
العشرينيات ومطلع الثالثينيات من القرن العشرين.
إياكم أن تنسوا العام !1929

ق� � ��دم جون كيني� � ��ث غالبري� � ��ث ) (John Kenneth Galbraithاملش� � ��ورة
خلمس� � ��ة من رؤس� � ��اء الواليات املتحدة األمريكي� � ��ة .وكان جون كنيدي أول
هؤالء الرؤس� � ��اء .فغالبريث كان قد تعرف على كنيدي منذ أيام الدراس� � ��ة
في جامعة هارفارد .ونش� � ��ر عش� � ��رات الكتب ،من بينه� � ��ا «مجتمع الوفرة»
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 The Affluent Societyو«اقتص� � ��اد االحتيال البريء» The Economics

 .of Innocent Fraudأض� � ��ف إلى هذا ،أنه أش� � ��رف مدة خمس س� � ��نوات
على إصدار املجل� � ��ة االقتصادية  ،Fortuneوكان قد أ َّلف كتبا عن احلدث
ال� � ��ذي اندلع في العام  1929والذي كان مبنزلة بداية األزمة التي عصفت
باالقتصاد العاملي .فمؤلفه املوسوم «االنهيار الكبير» )(The Great Crash
خص� � ��ص مائتني وخمس صفح� � ��ات للحديث عن الوقائ� � ��ع التي قادت إلى
تل� � ��ك األزمة .ويحدد غالبريث العوامل الت� � ��ي أفضت إلى الكارثة ويذكرها
باالس� � ��م ،وهي :املضاربة اجلنونية ،وهشاش� � ��ة النظام املصرفي ،والوضع
املزري الذي اتصف به امليزان التجاري األمريكي.
ويذكر غالبريث سببا آخر« :رداءة توزيع الدخل القومي» .فهذه أسهمت،
وفق وجهة نظره ،في اندالع الكارثة وفي التس� � ��ريع من اندالعها .ويواصل
غالبريــ� � ��ث حتليله فيقول« :فاألغنياء كانوا ،ف� � ��ي العام  ،1929أغنياء على
نحو مفرط .حقا ال توجد بيانات إحصائية دقيقة ،لكن الدالئل تش� � ��ير إلى
أن  5في املائة من األفراد كانوا يس� � ��تحوذون على  30في املائة من مجموع
الدخل املتاح )...( .وهكذا ،وبناء على هذا التوزيع املسرف في التباين ،كان
مصير االقتصاد مرهونا بعاملني :استثمار مقادير كبيرة من األموال وإنفاق
مزيد من األموال على السلع الكمالية أو بالتوسع في تنفيذ كال العاملني في
آن واحد .)...( .واألمر ال� � ��ذي جتدر مالحظته هو أن رغبة الفئات الغنية
في اإلنفاق على السلع الكمالية قد تأثرت تأثرا كبيرا بالوضع السيئ الذي
خيم على البورصة في نهاية أكتوبر من العام .1929
ومن حتليل غالبريث ،يحق للمرء أن يستخلص نتيجة مفادها أن انهيار
البورص� � ��ة يفرز ،في املجتمع املنقس� � ��م على نفس� � ��ه ،نتائج عظيمة اخلطر.
فاألغنياء (وكثير من أصحاب الدخول ذات املستوى فوق املتوسط) يعيشون
في املقام األول من ثرواتهم .وبالتالي فإن هؤالء ينفقون أكثر ،كلما كانوا أكثر
ثقة بتزايد ثرواتهم .غي� � ��ر أن األمر يختلف حينما تتراجع قيمة محافظهم
املالي� � ��ة ،فعندئذ يقل� � ��ص األغنياء إنفاقهم بكل تأكيد ،متس� � ��ببني بذلك في
اندالع نتائج وخيمة بالنس� � ��بة إلى النشاط االقتصادي .إن اقتصادا يتصف
بالتباين الشديد بني الفقراء واألغنياء ،بني العاملني بأجر وقادة الشركات
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واملشاريع ،ليس في وضع سليم ،وفق وجهة نظر غالبريث ،إن هذا االقتصاد
«مريض حتى العظم وس� � ��قيم من جذوره» .ويضيف غالبريث قائال« :إياكم
أن تنسوا العام .»1929
إن أعراض املرض ،التي ش� � ��خصها غالبري� � ��ث ،وقتذاك ،أصبحت ،في
الي� � ��وم الراهن ،واقعا ملموس� � ��ا في كل الدول الصناعي� � ��ة تقريبا ،وفي كثير
من بلدان االقتصادات الناش� � ��ئة أيض� � ��ا .فاالقتصاد واملجتم� � ��ع أصابتهما
عدوى فيروس غاية في اخلطر :فيروس االنقسام على النفس .ففي اليوم
احلاض� � ��ر ،يتصف توزيع الدخول في الواليات املتح� � ��دة األمريكية بالتباين
نفسه الذي اتصف به توزيع الدخول قبل ثمانني عاما .أضف إلى هذا ،أن
فئة ضئيلة العدد تس� � ��تحوذ على ث� � ��روات البالد :فأغنى األغنياء ،أي واحد
في املائة فقط من س� � ��كان الواليات املتحدة األمريكي� � ��ة ،ميتلكون أكثر من
نصف األسهم املتداولة في البورصات األمريكية .وفي أملانيا ،أيضا ،تزداد
رقع� � ��ة التباين بني الفئات االجتماعية املختلفة .فاألغنياء وقادة الش� � ��ركات
واملش� � ��اريع اعتزلوا املجتمع .أي أن الطليعة أخ� � ��ذت تبدو كأنها تعيش في
عالم آخر ،في عالم خاص بها فقط.
الطليعة املنتشية بأجواء العالم اخلاص بها

إن احملقق� �ي��ن الذي� � ��ن ألقوا القبض عل� � ��ى كالوس زومفين� � ��كل (Klaus

) Zumwinkelفي الرابع عش� � ��ر من فبراي� � ��ر في العام  ،2008طرقوا على
باب املنزل عند الس� � ��اعة الس� � ��ابعة م� � ��ن صبيحة ذلك الي� � ��وم .وكان لديهم
أم� � ��ر قضائي باعتقاله .كما كانت لديه� � ��م األوراق التي تدينه .وكان الظالم
الي� � ��زال يخيم على األجواء ،عندما طرقت على باب الدار الناصعة البياض
وكيلة االدعاء الع� � ��ام في مدينة كولون مارغريت ليش� � ��تنغهاغني (Margrit
) ،Lichtinghagenومعه� � ��ا ع� � ��دد من رجال الش� � ��رطة .وراح� � ��ت هيئة من
الصحافي� �ي��ن العاملني في البرنامج الثاني م� � ��ن التلفزيون األملاني )،(ZDF
تص� � ��ور من أمام املنزل وقائع تفتيش املنزل وإلقاء القبض على رجل أعمال
كان يُعتبر م� � ��ن أكثر رجال األعمال األملان نزاهة وتنقل الصور في بث حي
إلى مش� � ��اهدي فقرات الصباح .ويا للعج� � ��ب! كالوس زومفينكل ،بالذات،
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يُتهم بأنه أخفى عن دوائر الضريبة مليون يورو؛ هذا الرجل ،بالذات ،الذي
قاد شركة عمالقة على مدى ثمانية عشر عاما ،يُتهم اآلن بأنه ه َّرب جزءا
من ثروته إلى ليشتنش� � ��تاين ووضعه هناك في حس� � ��اب يزعم أنه يعود إلى
مؤسسة خيرية.
وكان الرجل ،الذي عمل في الس� � ��ابق مديرا في شركة  ،McKinseyقد
ترأس مؤسس� � ��ة البريد األملانية ومجال� � ��س اإلدارة في مصرف Postbank
وفي شركة التلكوم األملانية ،وكان عضوا في مجالس إدارة شركة لوفتهانزا
وآركانودر .كما كانت له صالت متينة بالسياسة والسياسيني .وكان الرجل
ينوي التقاع� � ��د عن العمل والتمتع بحياة هادئة بعد أش� � ��هر قليلة من إلقاء
القبض عليه.
لك� � ��ن هذا األمل ذهب مع الريح اآلن .فعلى مدى خمس س� � ��اعات فتش
محققو االدعاء العام في مدينة بوخوم وموظفو مكتب التحقيقات اجلنائية
االحت� � ��ادي ومكتب الضريبة منزل زومفينكل .وراح ،في الوقت ذاته ،أربعون
آخرون من موظفي االدعاء العام وجهاز الشرطة ومكتب الضرائب يفتشون
مقر ش� � ��ركة البريد العمالقة في ب� � ��ون ومكتب زومفينكل الواقع في الطابق
األربعني ،كما صادر هؤالء احملققون كثيرا من األضابير وأجهزة الكمبيوتر.
وكان األملان شهود عيان على عملية الضبط هذه ،فاحملطة التلفزيونية بثت
الوقائ� � ��ع بثا حيا .كما ش� � ��اهد املتفرجون على التلفزي� � ��ون خروج زومفينكل
من منزله في الظهيرة واقتياده في س� � ��يارة مرسيدس رصاصية اللون إلى
بوخوم للتحقيق معه واس� � ��تجوابه .وعلى خلفية ه� � ��ذه األحداث ،أعلن ،في
اليوم التالي ،الرجل ،البالغ من العمر  64عاما ،استقالته من منصب رئيس
شركة البريد ،ومن رئاسته ملجلس إدارة التلكوم.
لقد س� � ��بب هذا احلدث رجة قوية للمجتمع األملاني .فلم يسبق أبدا أن
انحدر أحد قادة الش� � ��ركات العمالقة إلى هذا املنحدر .أضف إلى هذا أن
زومفينكل كان يُعتبر رجال نزيها ال مطعن في اس� � ��تقامته .فما هي الدوافع
التي أجبرت هذا الرجل على إخفاء جزء كبير من ثروته عن مكتب الضريبة؟
أكان بوس� � ��ع هذا الرجل ،الذي قاد آنذاك شركة حكومية عمالقة ،االعتقاد
بأنه ف� � ��وق القانون؟ ومهما كانت احلال ،فبعد مضي ثالثة أش� � ��هر ،توجهت
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أصاب� � ��ع االتهام إلى زومفينكل ثانية .فق� � ��د اعتقد احملققون أن الرجل أمر،
حينما كان يعمل رئيسا ملجلس إدارة شركة التلكوم ،بتنفيذ عملية جتسس لم
يسبق لها مثيل في تاريخ الشركات األملانية .فوفق هذا االتهام اجلديد ،فإن
بعض احملققني في التلكوم وبعض ش� � ��ركات األمن االقتصادي قد جتسسوا
عل� � ��ى بعض أعضاء مجل� � ��س اإلدارة وعلى بع� � ��ض الصحافيني أيضا ،وذلك
للعثور على الطرف الذي يسرب بعضا من املعلومات اخلاصة بالشركة.
وف� � ��ي الواقع ،فإن اس� � ��تقامة زومفينكل كانت ق� � ��د تعرضت للطعن ،من
قبل ،في ديس� � ��مبر من العام  ،2007ففي ذل� � ��ك الوقت ،أي في وقت مثير
لالس� � ��تغراب ،ب� � ��اع زومفينكل كمية من خيارات األس� � ��هم بلغت قيمتها 4.7
ملي� � ��ون يورو ،خي� � ��ارات كان قد حصل عليها بصفته رئيس ش� � ��ركة البريد.
فقب� � ��ل إمتام صفقة البيع ببضعة أيام ش � � � َّرعت احلكوم� � ��ة األملانية ،تنفيذا
إلحل� � ��اح زومفينكل ،قانونا يفرض حدا أدنى لألجور التي يتقاضاها موزعو
البريد العاملون في شركات البريد اخلاصة ،أي في الشركات التي تنافس
الشركة احلكومية من خالل تدني أجور عمالها .وعلى خلفية هذا التطور،
س� � ��جل سعر أسهم شركة البريد ارتفاعا معتبرا  -ارتفاعا حقق لزومفينكل
الرب� � ��ح الوفير .وكان زومفينكل قد اعتذر عن صنيعه هذا فزعم قائال بأنه
«ما كان يعي جسامة قراره هذا».
وعلى ما يبدو ،لم يكن زومفينكل يعي جسامة تهربه من دفع الضرائب.
ومهما كانت احلال ،فقد أش� � ��اح السياسيون وجوههم عنه وقطعوا صالتهم
به .وكان رئيس احتاد الصناعات األملانية يورغني تومان )(Jürgen Thumann
ق� � ��د قال م� � ��ن غير أن يذكر اس� � ��م زومفينكل بصريح العب� � ��ارةَ « :م ْن يخترق
القان� � ��ون ويتهرب من دفع الضريبة نتخل� � ��ى عنه ونقطع صلتنا به» .غير أن
واقع احلال يشهد على أن هناك زومفينكل آخرين؛ وعلى أن هناك مئات من
ش� � ��اكلته .فممثلو االدعاء يحققون ضد  700مواطن أملاني كانوا قد ه َّربوا
أمواله� � ��م إلى خارج البالد تهربا من دف� � ��ع الضرائب 700 ،أملاني من بينهم
أناس معروفون في طول البالد وعرضها ،وآخرون أقل منهم شهرة .فهؤالء
جميعا متهمون بأنهم ه َّربوا أموالهم إلى إمارة ليشتنشتاين ،وأنهم استعانوا
باملصارف والسماس� � ��رة للتحايل على مكاتب الضريبة .واكتشف احملققون
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عملي� � ��ات التهرب الضريبي من خالل قرص مرن كان أحد موظفي مصرف
 LGTفي ليشتنشتاين قد نس� � ��خ عليه ،خفية ،البيانات املصرفية اخلاصة
بهؤالء األفراد .وتأسيس� � ��ا على هذه املعلومات راح احملققون يفتشون مئات
املنازل واملكاتب املرة تلو املرة.
إنن� � ��ا هنا إزاء فضيح� � ��ة ال مثيل لها .فضيحة تب� �ي��ن أن بعضا من أبناء
الفئات الواقعة في أعلى السلم االجتماعي يعتقدون أن القوانني تسري على
املواط� � ��ن العادي فقط ،وليس على أصحاب الدخول العالية .إن زومفينكل،
و َم ْن هم على ش� � ��اكلته ،يتصرفون ،على ما يبدو ،وفق الشعار الذي أعربت
عنه في نيويورك وريثة شركة الفنادق ليونا هيلمسلي )(Leona Helmsley
حني قالت« :إن الضرائب يدفعها أصحاب الدخول املتدنية فقط» .ومع إن
هذه الفئات الواقعة في أعلى الس� � ��لم االجتماعي تعيش في أملانيا ،لكنها ال
تريد أن تدفع ألملانيا ضرائب تذكر .إن القوم اعتزلوا املجتمع الذي مكنهم
من االرتق� � ��اء وجمع الثروات .وهاجم السياس� � ��يون والنقابي� � ��ون والعاملون
في وس� � ��ائل اإلعالم هؤالء الذين «يتربعون على قمة الس� � ��لم االجتماعي»،
متجاهل� �ي��ن أن كثيرا من املواطن� �ي��ن العاديني يحتالون أيض� � ��ا على الدولة.
فاملاليني منهم يغشون مكاتب الرعاية االجتماعية ويلفقون البيانات الكاذبة
فيم� � ��ا يقدمون من إقرارات ضريبية ،ويعملون في الس� � ��وق الس� � ��وداء خفية
تهربا من دفع الضريبة .ويبرر القوم أفعالهم قائلني :إن املتربعني على قمة
الس� � ��لم االجتماعي ميارسون هذه األفعال املعيبة أيضا .ومعنى هذا هو أن
التضامن االجتماعي «يتوقف ،أيض� � ��ا ،على مدى التزام الطليعة بأن تكون
القدوة احلس� � ��نة» ،ووفق ما قاله وزير املالية بير شتاينبروك .فخطر تراجع
تأييد النظام االقتصادي واالجتماعي «ال يتأتى من هذا املعتوه اليساري أو
من ذاك املخبول اليميني ،بل يتأتى من القادة الناشطني في اقتصاد السوق
املتكفل بالرعاية االجتماعية».
وليس هؤالء القادة سوى أولئك األفراد الذين هم من طينة عضو مجلس
املديرين في ش� � ��ركة فولكس واغن ،أعني بيتر هارتس ) ،(Peter Hartzهذا
اخلبير الذي كان قد قدم ،بتكليف من املستشار األملاني ،اخلطوط العريضة
ألكبر إصالح ش� � ��هدته س� � ��وق العمل في أملانيا االحتادية .وكانت قد ُسميت
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باسمه أربعة قوانني ،كان أحدها القانون املسمى «هارتس أربعة» ،أي ذلك
القانون الذي خفض معاشات العاطلني عن العمل بنحو مزمن إلى مستوى
املس� � ��اعدات التي تقدمها مكاتب الرعاية االجتماعية للفقراء ،والذي بات
عنوانا صارخا للسياسة الليبرالية املزعومة ،أي تلك التي نفذها املستشار
غيرهارد ش� � ��رودر .ومهما كانت احلال ،فبعد برهة قصيرة من الزمن ،ظهر
أن هارت� � ��س كان عنص� � ��را فاعال في نظام دنيء جرى العمل به في ش� � ��ركة
فولكس واغن ،نظام اعتاد على ش� � ��راء ضمير ممثلي النقابات العمالية من
خالل رحالت إلى بلدان أجنبية ،وتعويضهم وتعويض كبار مديري الش� � ��ركة
العمالقة عن املبالغ التي ينفقونها ،هناك ،على بائعات الهوى.
ليس هؤالء القادة سوى أولئك األفراد الذين هم من طينة كبار موظفي
ش� � ��ركة س� � ��يمنز .فهؤالء دأبوا  -على مدى عقود كثي� � ��رة من الزمن  -على
إخفاء أموال عظيمة املقدار لتقدميها رش� � ��وة إلى الزبائن والسياسيني في
كل ربوع املعمورة .ووفق ما يُقال ،جرى إنفاق ما يزيد على مليار يورو على
هذه التعامالت املعيب� � ��ة .ومع أن كبار املديرين كانوا على علم أكيد بتقدمي
الرش� � ��وة ،فإنهم لم يقاوموها أبدا ،حتى بعدما سنت احلكومة األملانية في
الع� � ��ام  1999قانونا مينع منعا باتا تقدمي الرش� � ��وة إل� � ��ى مواطني البلدان
األجنبية أيضا.
كما ش� � ��وه أولئك القادة ،أيضا ،الذين يستحوذون ألنفسهم على رواتب
خيالية س� � ��معة اقتصاد الس� � ��وق .ويبرر هؤالء الق� � ��ادة صنيعهم هذا بحجة
مفادها أن املنافس� � ��ة في الس� � ��وق الدولية هي التي تف� � ��رض هذه الرواتب
اخليالية ،وأن الرواتب الدارجة في العالم اخلارجي هي املعيار األساس� � ��ي
لتحديد الرواتب ،فعلى سبيل املثال زعم رئيس «دويتشه بنك» يوسف آكرمان
أن� � ��ه «يحصل على راتب ال يصل ،على أكثر تقدي� � ��ر ،إلى ثلث الرواتب التي
يحص� � ��ل عليها زمالؤه العاملون في املص� � ��ارف األجنبية» .وميضي آكرمان
قائال« :عندما بدأت العمل في مصرف «دويتش� � ��ه بنك» كنت أتقاضى راتبا
يبلغ مليوني مارك أملاني .فلو كنت أحصل اآلن على ما يضاهي هذه القيمة،
لكنت اآلن قد خس� � ��رت احترام اآلخرين ،ولقالــ� � ��وا عنــي :إن هـــذا الرجــل
ال قيمة له في الس� � ��وق» .ويقر آكرمان طواعية بأن املواطن العادي يصعب
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عليه تقبل هذا املنطق .ولهذا الس� � ��بب ،أيضا ،تن� � ��ازل آكرمان عن مكافآته
آخ� � ��ذا باالعتبار تزايد الضغط عليه من ج� � ��راء األزمة املالية الراهنة .لكن
الق� � ��ادة اآلخرين أكثر متس� � ��كا مبصلحتهم اخلاصة .ف� �ل��ا أحد منهم يبدي
االس� � ��تعداد للتنازل عن جزء من املكافآت .فهم يرون فيهــا حـقــا مشروعـا
ال غبار عليه أبدا .وباس� � ��م املنافس� � ��ة الدولية يحاول هؤالء القادة تخفيض
أجور العاملني في ش� � ��ركاتهم إلى أدنى مس� � ��توى ممكن .فما يصلح لتحقيق
زيادة هائلة في رواتب املتربعني على القمة ،يصلح ،أيضا ،لرفض أي زيادة
ف� � ��ي أجور أولئك املوجودين في أدنى الس� � ��لم االجتماعي .فكثير من أرباب
العمل يبتزون العاملني في ش� � ��ركاتهم بحجة مفادها أن مبس� � ��تطاعهم نقل
اإلنتاج إلى أوروبا الش� � ��رقية أو آس� � ��يا ،فاألجور هناك أدنى بكثير .وهكذا،
وفي حني يرضخ البعض من بس� � ��طاء العاملني خلفض أجورهم ،يس� � ��تحوذ
قادة الش� � ��ركات ألنفس� � ��هم على حزمة من املنافع :فهم يحصلون على أجر
ثابت ال يقبل االنخفاض ،وعلى مكافآت س� � ��نوية ،وعلى خيارات األس� � ��هم،
وعلى س� � ��يارة مخصصة لكل واحد منهم وعلى الفيلال السكنية .كما تتخذ
الش� � ��ركة كل التدابير الضرورية ألن يحصل القوم على معاش� � ��ات تقاعدية
تناسب وضعهم االجتماعي.
من هنا ،ال غرو أن تتس� � ��ع ،على نحو متواص� � ��ل ،رقعة التباين العريض
بني رواتب قادة الش� � ��ركات وأجور العمال .فالدخل الس� � ��نوي ،الذي حصل
عليه رئيس ش� � ��ركة بورش� � ��ه ) (Porscheفينديلني فيديكين� � ��غ (Wendelin
) ،Wiedekingبل� � ��غ نحو  60مليون ي� � ��ورو في العام  .2007وبفضل األرباح
الضخمة ميكن أن يرتفع هذا الدخل إلى  100مليون يورو في العام 2008
 أي إلى ما يعادل ألفي ضعف من األجر الذي يحصل عليه العامل العادي.ويبرر قادة املش� � ��اريع رواتبهم الس� � ��خية بحجة أن ما يحصلون عليه مرهون
باألرباح املحُ قَّقة ،وأن رواتبهم ترتفع فقط في حال ارتفاع األرباح .غير أن
هذا التبرير م� � ��ردود عليهم ،فهم يرفضونه رفضا قاطعا عند التفاوض مع
نقابات العمال على زيادة أجور العاملني :فقادة املش� � ��اريع يش � � �يـرون هنــا -
بال انقطاع  -إلى أن األرباح املتحققة في هذا العام ليست باألمر املهم في
هذا الس� � ��ياق ،وذلك ألن الركود يهدد هذه األرباح في العام املقبل ،وبالتالي
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ال ميكن ،بأي حال من األحوال ،زيادة أجور العاملني .وكان وزير املالية بير
ش� � ��تاينبروك قد خلص املوضوع على نحو معبر فعال عندما قال« :كثير من
قادة املش� � ��اريع يطيب لهم أن تكون الشمبانيا لهم وحدهم ،أما حينما يتعلق
األمر بالعاملني لديهم ،فإن أحب شيء لهم هو أن يدفعوا إلى هؤالء العمال
األجر املتعارف عليه في الصني».
ولهذا الس� � ��بب بالذات يحتل الش� � ��طط الذي ميارس� � ��ه قادة الشركات
العناوي� � ��ن التي تنش� � ��رها الصحف باخلط العريض .ويحتج قادة املش� � ��اريع
بأنه� � ��م يقبلون بالقليل أيض� � ��ا في الظروف العصيب� � ��ة ،وبالتالي يتعني على
العاملني لديهم الرضا بالقليل أيضا .غير أن إمعان النظر في الواقع القائم
يب� �ي��ن بجالء أن هؤالء الق� � ��ادة نادرا ما رضوا بالقليل .فعلى س� � ��بيل املثال،
ارتفعت دخول أعضاء مجالس املديرين في الش� � ��ركات املسجلة في مؤشر
الداكس ،أي الش� � ��ركات البالغ عددها  30ش� � ��ركة ،إل� � ��ى أكثر من الضعف
خالل األعوام الستة األخيرة .من ناحية أخرى ،ارتفعت هذه الدخول خالل
العش� � ��رين عاما األخيرة بنس� � ��بة بلغت  650في املائ� � ��ة :فدخول هذه الفئة
ارتفعت ،في املتوس� � ��ط ،من  445800يورو في العام  1987إلى  3,3مليون
يورو في العام .2007
إن العامل املهم في تفس� � ��ير االرتفاعات العظيمة التي طرأت على دخول
أعضاء مجالس املديرين يكمن في أن نحو ثلثي هذه الدخول يتحدد من خالل
األرباح وأسعار األسهم ،فدخول قادة الشركات ارتفعت ارتفاعا انفجاريا في
الس� � ��نوات التي ازدهرت في البورصات بش� � ��كل ملموس :فعلى سبيل املثال،
س� � ��جلت دخولهم ارتفاعا بلغ ،في املتوس� � ��ط 42 ،في املائة في العام ،2000
وبلغ نحو  38في املائة في العام  ،2005وفق البيانات التي نش� � ��رتها الشركة
االستشارية كينباوم ) .(Kienbaumكما ارتفعت دخول املديرين العاملني في
الشركات متوسطة احلجم ارتفاعا كبيرا في العشرين عاما األخيرة ،فدخل
رئيس ش� � ��ركة غير مس� � ��جلة في البورصة يصل ،في اليوم الراهن ،إلى 268
ألفا في املتوس� � ��ط ،أي أنه قد تضاعف مقارنة بعام  .1987وبينما س� � ��جلت
دخ� � ��ول كبار املوظفني العاملني في الش� � ��ركات زيادة بلغ� � ��ت ،في نفس الفترة
الزمنية املذكورة آنفا ،نحو  80في املائة في املتوسط ،ارتفعت أجور العاملني
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واملس� � ��تخدمني بنسبة بلغت  37في املائة فقط .وكانت الزيادات التي طرأت
على دخول بس� � ��طاء العاملني غاية في التواضع ،علما بأن معدالت التضخم
قد التهمت جزءا معتبرا من هذه الزيادات الطفيفة ،يحصل قادة املش� � ��اريع
األملان على أعل� � ��ى الدخول ،مقارنة باملعايير الدولي� � ��ة ،لكن األمريكيني ،هم
بي من احلقيقة
فقط ،الذي� � ��ن يتفوقون عليهم في هذا املضمار .وكم� � ��ا هو نِّ
السائدة على أرض الواقع ،لم يدفع هذا التفوق قادة املشاريع األملان إلى أن
ينزح� � ��وا باجلملة إلى الواليات املتح� � ��دة األمريكية .أضف إلى هذا أن بلدانا
أخرى مثل الس� � ��ويد وإس� � ��بانيا أو اليابان متكنت أيضا من اإلبقاء على كبار
مديري ش� � ��ركاتها في داخل البالد .فعلى س� � ��بيل املثال ،يحصل كبار موظفي
ش� � ��ركة تويوتا ،هذه الشركة التي تعد أكبر منتج للسيارات في العالم قاطبة،
على نحو نصف مليون دوالر أمريكي في العام ،ويحصل كبار موظفي سوني،
الش� � ��ركة العمالقة في مجال إنتاج األجهزة اإللكترونية ،في املتوس� � ��ط ،على
دخل يبلغ  650ألف دوالر أمريكي .بهذا املعنى فإن هؤالء املديرين يبقون في
ديارهم حتى إن كانت الدخول التي يحصلون عليها في كل عام تعادل الدخل
الذي يحصل عليه نظيرهم األمريكي في الشهر الواحد.
ومهما كانت احلال ،فإن األمر البني هو أن الشطط في االستحواذ على
الدخ� � ��ول العالية في تزايد متصاعد« .إنن� � ��ا في أمس احلاجة إلى الدخول
ف� � ��ي نقاش حول األج� � ��ر العادل ،وال أعني باألجر الع� � ��ادل هنا ذلك األجر،
فقط ،الذي يتقاضاه أولئك الذين يقفون في أدنى س� � ��لم األجور ،بل الذي
يتقاضاه أولئك ،أيضا ،الذين يتربعون على قمة هذا السلم» ،وفق ما قالته
املستش� � ��ارة أجنيال ميركل .كما عبر وزير املالية بير شتاينبروك عن غضبه
من كبار موظفي الشركات الذين «يبددون مليارات اليورو وآالفا من فرص
العمل .ويرفضون ،في الوقت ذاته  -بأسلوب ال يتسم بالروح الدميوقراطية
 تدخل السياس� � ��ة بحج� � ��ة مفادها ،أن هذا التدخل يعي� � ��ق حتقيق األرباحاملطلوب� � ��ة ،وأنه ال يتص� � ��ف مبقومات الكفاءة» .وميضي ش� � ��تاينروك فيقول
مؤكدا« :إن األمر هاهن� � ��ا يدور حول ضبط النفس ،حول حتول في طرائق
التفكير ،حول الشعور باملسؤولية ،حول سيادة ثقافة القناعة والتعفف ،في
مكاتب كبار موظفي الشركات».
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ولكن ،ماذا تعمل النخبة املو َّبخة؟ إنها تش� � ��يح بوجهها .إنها تصمت وال
تنبس ببنت شفة .إنها ال تستطيع تفهم النقد املوجه إليها .فواحد وثمانون
في املائة من كبار موظفي الش� � ��ركات يعتقدون ،بكل جدية ،أن رواتبهم ،ما
خال حاالت اس� � ��تثنائية« ،لم ترتفع ارتفاعا مفرطا في السنوات األخيرة».
غي� � ��ر أن أغلبية املواطنني لها رأي آخر في هذا الش� � ��أن .ففي الوقت الذي
كش� � ��ف فيه استطالع للرأي نشرته مجلة  Capitalعلى أن ثمانني في املائة
من رؤساء الشركات يؤكدون أن األمور تتسم بالعدالة في أملانيا ،يرى ثالثة
أرباع املواطنني أن األوضاع الس� � ��ائدة ال تتس� � ��م بالعدالة أبدا .ويرى واحد
م� � ��ن ممثلي «مراكز الرأي» ) (Think-Tanksف� � ��ي برلني ما يراه املواطنون.
ويبني هذا الش� � ��خص ،الذي أصر على عدم ذكر اس� � ��مه ،وجهة نظره هذه
عل� � ��ى األحاديث الكثيرة الت� � ��ي أجراها مع كبار موظفي الش� � ��ركات .فوفق
وجهة نظره ،فإن كثيرا من هؤالء املوظفني فقدوا الروح الضرورية ملشاركة
املجتمع في أحاسيس� � ��ه .فهدف هؤالء الرؤس� � ��اء يتمحور حول الربح  -في
املق� � ��ام األول  -ونادرا ما يدور حول املس� � ��ؤولية االجتماعية .وحني يلومهم
املرء عل� � ��ى طرائق تفكيرهم هذه ،فإنهم يبررون موقفهم بزعم مفاده أنهم:
مجبرون على االنصياع حلركة أسواق رأس املال.
وقبل ثالثة عقود من الزمن ،كان قادة االقتصاد يتخذون موقفا مغايرا
بالكامل :فهم كانوا يرون أن واجبهم يقتضي منهم أن يكونوا خداما للمواطنني
وليس الس� � ��ادة الذين يتحكم� � ��ون في البالد على نحو خف� � ��ي .وإن «حتقيق
الرب� � ��ح أمر جيد ،غير أن� � ��ه ليس الكل في الكل» ،وفق ما ورد في مقالة كان
رئيس مصرف دويتشه بنك  -س� � ��ابقا  -هيرمان يوسف آبس (Hermann
) Josef Absقد نش� � ��رها في العام  1973بعنوان Selbstverständnis des
( Unternehmensنظرة املش� � ��روع إلى ذاته) .وواص� � ��ل آبس حديثه فكتب
أن الربح «ش� � ��رط ضروري لبقاء املش� � ��روع على قيد احلي� � ��اة ،وأن أهميته
بالنسبة إلى املش� � ��روع كأهمية الهواء الذي يستنشقه اإلنسان .ولكن ،وكما
أن اإلنسان ال يعيش من أجل استنشاق الهواء فقط ،كذلك ال يعمل املشروع
م� � ��ن أجل حتقيق الربح فقط» .فوظيفة املش� � ��اريع تكمن ،وفق ما كتب ،في
تزويد املجتمع بالسلع واخلدمات التي يحتاج إليها ،وفي خلق فرص العمل،
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ولي� � ��س في حتقيق ارتفاع في أس� � ��عار األس� � ��هم ،على س� � ��بيل املثال .إن من
األهمية مبكان أن يكون لدى رجل األعمال «شعور حي حيال ما في املجتمع
م� � ��ن خلجات وأمزج� � ��ة وأن يراعي في كل ما يتخذ من قرارات مس� � ��ؤوليته
االجتماعية».
إن هذا الصنف من رؤس� � ��اء الش� � ��ركات صار عملة نادرة بقدر تعلق
األمر بالش� � ��ركات املس� � ��جلة في البورصة .إن هذا الصنف أكثر حضورا
ف� � ��ي الش� � ��ركات التي التزال ملكيته� � ��ا في يد هذه العائل� � ��ة أو تلك .ففي
هذه الشركات كثيرا ما يكون الرئيس على صلة متينة بالعاملني ،وكثيرا
ما يبدي اهتماما كبيرا مبصيرهم ومس� � ��ؤولية صادقة حيال مستقبلهم.
إنه� � ��م من طينة نوربرت غاير ) ،(Norbert Geyerهذا الرجل الذي يدير
في برلني ش� � ��ركة متوس� � ��طة احلجم تش� � ��غل  350عامال ،أعني الشركة
املس� � ��ماة  .Geyer-Gruppe Industrieholding GmbHيق� � ��ول الرج� � ��ل
البال� � ��غ م� � ��ن العمر  62عام� � ��ا« :إن رج� � ��ال األعمال ال يحظون بس� � ��معة
جي� � ��دة في املجتمع .من هن� � ��ا ،فإن علينا أن نعي� � ��د النظر في تصرفاتنا
الش� � ��خصية بال انقطاع» .وانطالقا من هذا املنظور ،تقدم ش� � ��ركة غاير
املس� � ��اعدات للمدارس الواقعة في تلك األحياء من برلني ،التي تسودها
توترات اجتماعية مختلفة .كما تشارك الشركة املعلمني في تقدمي العون
للطلبة الذين يتحدرون من أس� � ��ر تتس� � ��م حياتها بالتعقيد واإلشكاليات.
ويواص� � ��ل غاير حديثه مؤكدا أنه ال يجوز لالقتصاد أن يتصور أن واجبه
يكمن في «تراكم األموال واالس� � ��تحواذ واملشاركة في الشركات األخرى،
وفي التس� � ��لط على اآلخرين» .فاملجتمع ،الذي ي� � ��زداد فيه التفاوت في
توزيع الرفاهية ،تتداعى أركانه ،إن عاجال أو آجال .فعندما تزداد رقعة
التف� � ��اوت بني املتربعني على قمة الس� � ��لم االجتماعي وبني املوجودين في
أدنى أو في وسط هذا السلم ،تتمزق وحدة املجتمع بكل تأكيد .وإذا ما
ح� � ��دث هذا التطور ،عندئذ يزداد غضب أولئك الذي يكافحون من أجل
البقاء في وس� � ��ط الس� � ��لم ،وتتصاعد نقمة أولئك الذين يقفون في أدنى
الس� � ��لم بال أمل في حتقيق متطلبات العي� � ��ش الكرمي ،وبال فرصة لبلوغ
احلياة األفضل .إن هذا املنظ� � ��ور هو احلقيقة بعينها التي كانت النخبة
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األملاني� � ��ة قد طوت روحها عليها في ماضي الزمن ،وهو ،أيضا ،احلقيقة
بعينه� � ��ا التي فقدت أهميتها ،على ما يبدو ،في الرأس� � ��مالية احملررة من
القيود والضوابط.
أنت ��م ،أيه ��ا املتربع ��ون عل ��ى القم ��ة ،ونح ��ن ،املوج ��ودون ف ��ي الدرك األس ��فل -
التفاوت العظيم

إن َم � � � ْن صار مقتدرا على تس� � ��جيل أطفاله في «مدرس� � ��ة ميونخ الدولية»
) ،(Munich internatioal Schoolهو شخص فاز بالنجاح بكل تأكيد .وسيفوز
أطفال� � ��ه أيضا بالنجاح .إن هذه املدرس� � ��ة اخلاصة تق� � ��ع في قصر قدمي يبعد،
بالنسبة إلى املسافر بالسيارة ،خمس دقائق فقط من بحيرة شتانبيرغر وهي،
وف� � ��ق الكراس الذي تصدره عن نفس� � ��ها« ،واحدة من أجن� � ��ح وأفضل املدارس
في أوربا قاطبة» .إن «مدرس� � ��ة ميون� � ��خ الدولية» تربي نخبة الغد .فنخبة اليوم
احلاض� � ��ر ،فق� � ��ط ،هي القادرة على حتم� � ��ل تكاليف التعلم في هذه املدرس� � ��ة.
فتلمي� � ��ذ الصف األول االبتدائي يدفع ،عن العام الواحد ،تكاليف تبلغ 12490
يورو بالتمام .وترتفع هذه التكاليف بالنسبة إلى تلميذ السنة األولى من املرحلة
املتوسطة ،لتبلغ  15500يورو في العام الواحد .وعلى الرغم من هذه التكاليف
الباهظة ،ال تعاني «مدرس� � ��ة ميونخ الدولية» أي مصاعب في العثور على اآلباء
القادري� � ��ن على إرس� � ��ال أطفالهم إليها ليتعلموا فيها وفق األس� � ��لوب الدارج في
مدارس النخبة في البلدان األجنلوسكسونية.
ففي أملانيا قاطبة ،ال يستطيع أي مكان آخر مضاهاة ميونخ وضواحيها
من حيث عدد األغنياء الذين يقطنون فيها .وتتركز س� � ��كنى كثير من هؤالء
األغني� � ��اء حول بحيرة ش� � ��تانبيرغر .من هنا ال عج� � ��ب أن تكون فمحافظة
ش� � ��تارنبيرغ أغنى محافظة في أملانيا كلها .ف� � ��كل مواطن في هذه املدينة،
سواء كان بالغا أو طفال ،لديه ،في املتوسط ،دخل سنوي يبلغ في الصافي
 27283ي� � ��ورو .وال يختلف األمر كثيرا في املناطق احمليطة بهذه احملافظة.
بهذا املعنى فأن ش� � ��تانبيرغر س� � ��بقت ،في هذا املضم� � ��ار ،محافظة تاونس
العليا ومحافظة ماينتاونس ،أي أنها سبقت هاتني احملافظتني اللتني يسكن
فيها املصرفيون العاملون في فرانكفورت .فهناك ،في ش� � ��تانبيرغر ،ميتلك
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عديد من قادة الشركات املسجلة في مؤشر الداكس والكثير من املصرفيني
وسماس� � ��رة الثروات وقادة الش� � ��ركات اخلاصة دارا للسكنى .فهم يعيشون،
هناك ،في أجواء أكثر نظافة وأوطد س� �ل��اما وخلف أس� � ��وار عالية وأبواب
ال تُخت� � ��رق ،أضف إلى ه� � ��ذا أنهم ميتعون نظرهم ،مبا في البحيرة من مياه
صافية صفاء الكريس� � ��تال ،ومبا ف� � ��ي جبال األلب من روعة وجمال خالب.
باإلضافة إلى هذا وذاك ،تقف س� � ��فنهم الشراعية في مرساة البحيرة في
انتظار تسليتهم والترفيه عنهم.
وكان� � ��ت صحيفة  Die Zeitقد أطلقت على ه� � ��ذا العالم لقب «جمهورية
ش� � ��تانبيرغر» ،في إش� � ��ارة منها إلى أن هذه «اجلمهورية» تش� � ��ير بجالء إلى
املدى الكبير الذي اتس� � ��عت فيه رقعة التف� � ��اوت االجتماعي في أملانيا ،املدى
الذي اتس� � ��عت فيه رقعة التفاوت بني الغنى والفقر ،بني املتربعني على القمة
والواقفني في الدرك األس� � ��فل .إن «جمهورية ش� � ��تانبيرغر» بعيدة كل البعد
ع� � ��ن املدن الكبيرة ،عن بؤر التوترات االجتماعية ،بعيدة كل البعد عن أحياء
س� � ��كنية من قبيل ح� � ��ي  Neuköllnفي برل� �ي��ن و Mümmelmannsbergفي
هامبورغ أو حي  Nordstadtفي دورمتوند .نعم ،إنها بعيدة كل البعد عن هذه
األحياء التي ال تعرف ماهية الفيلال ،بل تعرف خصائص املساكن التي تأوي
الفقراء الذين يعيشون على املساعدات التي تقدمها إليهم مؤسسات الرعاية
االجتماعية ،والتي يكاد يكون جميع س� � ��اكنيها بال عمل ،والتي تساوي نسبة
األجانب فيها نسبة األغنياء الذين يسكنون في شتانبيرغر وضواحيها.
حقا ،كان هذا التفاوت االجتماعي موجودا دائما وأبدا في جمهورية أملانيا
االحتادي� � ��ة؛ غي� � ��ر أن هذه احلقيقة ال يجوز أن حتجب ع� � ��ن أنظارنا أن رقعة
هذا التفاوت قد ازدادت اتس� � ��اعا بش� � ��كل مذهل منذ العام  .2000فاملجتمع
األملاني يتحول تدريجيا إلى مجتمع الطبقات الثالث :في القمة يوجد أولئك
الذين يس� � ��تطيعون حتقيق زيادات مذهلة في دخولهم ،كبار موظفي الشركات
وأصح� � ��اب الثروات والذين يرثون التركات العظيمة .أولئك الذين س� � ��يكونون
نخبة املس� � ��تقبل :أي أولئك الذي� � ��ن حصلوا على التعلي� � ��م الفاخر والذين هم
على دراية بالطريقة املناس� � ��بة للتحرك في العالم وامتلكوا ناصية تكنولوجيا
التسلط واالستثمار .فهؤالء يعزلون أنفسهم عن بقية املجتمع حيثما استطاعوا
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إلى ذلك س� � ��بيال :فهم يرسلون أطفالهم إلى املدارس اخلاصة ،ويؤ ِّمنون على
صحتهم لدى ش� � ��ركات التأمني اخلاص ويضمنون معاشاتهم التقاعدية لدى
صنادي� � ��ق خاصة .بهذا املعنى ،فإن هؤالء الفائزين ،احملظوظني ،ليس� � ��وا في
حاجة إلى الدولة .إنهم يخلقون ألنفس� � ��هم عاملهم اخلاص .فأملانيا ال جتسد،
بالنسبة إليهم ،سوى دار إقامة ال مغزى معينا لها.
ه� � ��ذا العالم (الطبقة) يرتفع الدخل والثروة بس� � ��رعة أكبر من الس� � ��رعة
املتعارف عليها عند بقية الس� � ��كان .فبع� � ��د طرح ما في ذمتهم من ديون ،فإن
األمل� � ��ان ،إجماال ،ميتلكون ث� � ��روة عظيمة مقدارها  5,4تريلي� � ��ون يورو ،وفق
البيان� � ��ات اإلحصائي� � ��ة التي نش� � ��رها «املعهد األملاني للبح� � ��وث االقتصادية»
) .(DIWويع� � ��ادل ه� � ��ذا املبلغ قيمة كل ما ينتج� � ��ه املجتمع األملاني على مدى
عامني .ويس� � ��تحوذ عشرة في املائة من الس� � ��كان على نحو  60في املائة من
قيم� � ��ة هذه الثروة .من ناحية أخرى ،يس� � ��تحوذ واحد ف� � ��ي املائة ،فقط ،من
الس� � ��كان على  20في املائة من قيمة هذه الثروة .على صعيد آخر ،فإن نحو
عش� � ��رة في املائة من الثروة هي من حصة أولئ� � ��ك األفراد الثالثمائة ،الذين
هم في عداد أغنى األغنياء وفق تسلس� � ��ل أسمائهم في القائمة التي تنشرها
سنويا مجلة  .Manager Magazinوبلغت الثروة التي امتلكها هؤالء األفراد
ف� � ��ي العام  2008أكثر من  450مليار ي� � ��ورو ،أي ما يعادل  12في املائة من
مجموع الثروة في أملانيا .وتش� � ��تمل قائمة أغنى األغنياء على  122مليارديرا
وعل� � ��ى  178فردا ممن ميتلكون أكثر من مليون يورو ،أي ممن تقدر ثرواتهم
اإلجمالية مبا ال يقل عن  300مليون يورو .ويتصدر قائمة أصحاب املليارات
األخوان املؤسسان لش� � ��ركة ) ،(Aldiأعني كارل آلبرشت ( 17.5مليار يورو)
وتيو آلبرش� � ��ت ( 17مليار يورو) .ثم تأتي في القائمة ،أس� � ��ماء عائلة بورشه
( 15.5مليار يورو) وصاحب ش� � ��ركة ليدل ) (Lidlديتر شفارتس ( 11مليار
ي� � ��ورو) ،ومالك ش� � ��ركة  8.1) Otto Versandhausمليار يورو) وعائلة راميان
التي متتلك ،عالوة على ش� � ��ركات أخرى ،شركة العطور  7.95( Cotyمليار
دوالر) ،واملس� � ��اهمة في شركة «بي .إم .دبليو» ،س� � ��وزانا كالتني ( 7.8مليار
يورو) .ويقف في خامتة سلم الثروة أولئك الذين ال ميتلكون من حطام الدنيا
ش� � ��يئا :أولئك الذين ال فرصة عمل لهم ،والذين ال ميلكون ش� � ��يئا من الثروة،
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وأولئك الذين اليكاد يكون لهم أي أمل في حياة أفضل .فواحد من كل ثمانية
مواطنني هو في عداد الفقراء .ولوال املساعدات االجتماعية لكان كل واحد
م� � ��ن أربعة مواطنني في عداد الفقراء ،بن� � ��اء على التقرير احلكومي اخلاص
بالفق� � ��ر والغنى في أملانيا .فاألعزب الذي يحصل على دخل هو في الصافي
أق� � ��ل من  781يورو في الش� � ��هر ،يعي� � ��ش دون خط الفقر .وم� � ��ن يعيل زوجة
وطفلني بدخل يبلغ  1640يورو في الش� � ��هر ،يتأرجح بني «الفقر التام» و«ما
هو قريب من الفقر» .إن املفلسني في املجتمع هم أولئك الذين نادرا ما جرت
تهيئتهم ملتطلبات االقتصاد العوملي .فهم ميارسون األعمال البسيطة أو أنهم
تخصصوا في مهنة انعدمت احلاجة إليها ،في أملانيا ،على أدنى تقدير .إنهم
أولئك الذين تركوا املدرسة في وقت مبكر ،أو أولئك الذين ال يتقنون أوليات
الق� � ��راءة والكتابة واحلس� � ��اب .إنهم أولئك الذين ع� � ��اش أكثرهم من الرعاية
احلكومية إلى اآلن .بيد أن الدولة تكاد تعجز عن مواصلة مساعدتهم ،وذلك
ألنها أمست تئن حتت وطأة ديون عظيمة املقدار.
وب� �ي��ن هاتني الطبقتني ،هناك الطبقة الوس� � ��طى ،هذه الطبقة التي يضمر
حجمه� � ��ا بال انقطاع .فهذه الطبقة تعاني وطأة الضرائب والرس� � ��وم املتزايدة.
أضف إلى هذا أن هذه الطبقة تئن حتت وطأة العوملة التي تهدد فرص عملها
تهديدا ملموس� � ��ا .وتتكون هذه الطبقة الوس� � ��طى ،وفق بيانات املعهد األملاني
للبحوت االقتصادية ،م� � ��ن كل األفراد الذين يتراوح دخلهم بني  70و 150في
املائة من متوسط الدخل السائد في أملانيا .ومنذ مطلع األلفية اجلديدة جنح
جزء من هذه الفئة في االرتقاء إلى مصاف أعلى ،إلى مصاف تلك املجموعة
الت� � ��ي حتصل على دخول تزيد على متوس� � ��ط الدخل مبائت� �ي��ن في املائة .لكن
اجلزء األعظم من هذه الطبقة انحدر نحو األس� � ��فل .فأكثر من ربع املواطنني
األملان يحصلون على دخل ال يس� � ��اوي حتى  70في املائة من متوس� � ��ط الدخل
السائد في أملانيا.
إن تصاع� � ��د رقع� � ��ة التفاوت يظه� � ��ر بجالء من خالل رق� � ��م واحد :معامل
جيني  .Gini-Coefficientويُستخدم هذا املعامل ،الذي استحدثه اإلحصائي
اإليطالي كورادو جيني ،كمعيار لقياس التفاوت في التوزيع .فإذا كانت قيمته
تس� � ��اوي الصفر ،كان الدخل القومي ُموزعا في البالد املعنية توزيعا متساويا؛
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متساو بالكامل (٭) ،وعقب
وإذا كانت قيمته تساوي الواحد ،فإن التوزيع غير
ٍ

إع� � ��ادة توحيد أملانيا بفترة وجيزة ،كانت قيم� � ��ة معامل جيني أقل من ،0.26
غير أن األمر تغير من بعد .فقد ارتفعت قيمة هذا املعامل إلى  0.32وأخذت

تقترب أكثر فأكثر من القيمة السائدة في الواليات املتحدة األمريكية والبالغة
( 0.40٭٭) .ويبني رقم آخر املدى الذي اتس� � ��عت في� � ��ه رقعة التفاوت :حصة

ٍ
(٭) أي إن الدخل سيكون من حصة ٍ
واحد أو فئة واحدة[ .املترجم].
فرد
(٭٭) لالس� � ��تزادة نود أن ننبه إلى أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قد أش� � ��ار ،أيضا ،إلى تفاقم
التفاوت .فقد ورد في تقريره السنوي عن التنمية البشرية« :يحصل ذلك املليار من البشر ،الذي
يع� � ��د م� � ��ن أغنى األغنياء ،على دخل يزيد على الدخل الذي يحصل عليه املليار من البش� � ��ر ،الذي
يعد من أفقر الفقراء ،مبقدار يبلغ  60ضعفا )(Menschliche Entwicklung, 1997, 2؛ وفي
البلدان الصناعية زاد عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر من حيث مستوى الدخل على
 100مليون ...فعالم اليوم أش� � ��د تناقضا ،والتفاوت بني الفقراء واألغنياء أمس� � ��ى يتزايد باطراد.
فالدول الصناعية حصلت من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي البالغ  23ألف مليار دوالر على ما
قيمته  18ألف مليار دوالر ،على حني حصلت البلدان النامية على  5آالف مليار دوالر فقط ،وإن
كان  80في املائة من سكان العالم يقطنون هناك .لقد عاش ذلك اخلمس من سكان العالم الذي
يع� � ��د من أفقر الفقراء حت� � ��ت تراجع حصتهم من الدخل القومي ف� � ��ي األعوام الثالثني املنصرمة
م� � ��ن  2.3في املائة إلى  1.4في املائة ،ومقارنة بذل� � ��ك فقد ارتفعت حصة اخلمس الذي يعد من
أغنى األغنياء من  70في املائة إلى  85في املائة ...وكانت الثروة التي ميتلكها  358مليارديرا في
العالم قد فاقت مجمل الدخل الس� � ��نوي املتحقق في بلدان يقطنها  45في املائة من سكان العالم
) .(Menschliche Entwicklung, 1996, 2ومن التقرير الصادر في العام  2000يتبني بجالء
أن هذا التطور الس� � ��لبي ازداد تفاقما منذ اندالع العوملة .فقد ورد فيه« :إن التفاوت بني الدخول
بلغ في القرن العش� � ��رين مقدارا ما كان له مثيل في الس� � ��ابق ،ففي العام  1820كان التفاوت في
دخ� � ��ول أغنى الدول وأفقرها يبلغ ( )3إلى ( ،)1وفي العام  1950كان هذا التفاوت قد بلغ ()35
إلى ( ،)1أما في العام  1973فإنه كان قد بلغ ( )44إلى ( ،)1وواصلت الفجوة اتس� � ��اعها فبلغت
في العام  )72( 1992إلى ( .)1وتبني دراسة نُشرت منذ عهد غير بعيد عن توزيع الدخول على
العائالت ،على مس� � ��توى العالم ككل ،أن التفاوت قد زاد على نحو عظيم؛ فمعامل جيني ...ازداد
س� � ��وءا في الفترة الواقعة بني  1988و[ 1999أي في سياق ذلك العقد من السنني الذي اندلعت
فيه العوملة] ،فقد ارتفع من  0.63إلى  .0.66كما ارتفع معامل جيني في الكثير من بلدان العالم:
في روسيا كان معامل جيني قد ارتفع في الفترة الواقعة بني العام  1987والعام  1995من 0.24
إل� � ��ى 0.48؛ وفي بريطانيا العظمى وفي الواليات املتح� � ��دة األمريكية كان معامل جيني قد ارتفع
في سياق الثمانينيات والتسعينيات بنسبة بلغت  16في املائة ...وفي الوقت ذاته كفت اقتصادات
كثير من البلدان النامية عن النمو منذ أمد ليس بالقصير .وفي الفترة الواقعة بني  1990و1998
كان متوسط النمو السنوي لدخل الفرد الواحد سالبا في  50بلدا ،علما بأن واحدا فقط من هذه
البلدان كان عضوا في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية [أي كان من مجموعة الدول الصناعية
التقليدية وال� � ��دول الصناعية اجلديدة املنضوية حتت راية هذه املنظمة التي مقرها في باريس]،
)[ .(Menschliche Entwicklung, 2000, 7املترجم].
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األج� � ��ور والرواتب م� � ��ن الدخل القومي؛ فهذه احلص� � ��ة انخفضت ،منذ مطلع
األلفي� � ��ة اجلديدة ،من  72في املائة إلى  67في املائة ،أي أنها س� � ��جلت أدنى
مس� � ��توى لها منذ الس� � ��تينيات .وفي املقابل ،س� � ��جلت ،في هذه األثناء ،أرباح
الش� � ��ركات وعوائد أصحاب رأس املال ارتفاعا عظيما ،فقد ارتفعت حصتهم
من  28في املائة إلى  33في املائة.
وثمة أكثر من سبب لهذا التطور .وغني عن البيان أن هذه األسباب
هي من تداعيات العوملة ،أي من تداعيات الظاهرة التي دفعت املشاريع
إلى نقل فرص العمل إلى العالم اخلارجي .كما أنها ،أعني هذه األسباب،
عل� � ��ى صلة وثيقة بالتقدم التكنولوجي ،فهذا التقدم حتم على املش� � ��اريع
االس� � ��تغناء عن األعمال البس� � ��يطة ،أي التي ال حتتاج إلى تخصص ذي
ب� � ��ال ،ودفعها إلى أن تصعد طلبها عل� � ��ى ذوي التعليم املتقدم ،أي أولئك
الذي� � ��ن يحصلون على أجور ورواتب معتبرة .كما ترتبط هذه األس� � ��باب
بالتحوالت التي طرأت على عالم العمل املأجور ،فهذه التحوالت فرضت
عل� � ��ى العمال مرونة كبيرة .فقد ولى وانقضى ذلك الزمن الذي كان فيه
العامل املتخصص يبقى في املش� � ��روع نفس� � ��ه حتى بلوغه سن التقاعد.
فعامل اليوم أمس� � ��ى يتنقل بني املصانع وف� � ��رص العمل املختلفة .أضف
إلى هذا أن البطالة قد نش� � ��رت ظاللها على أعداد متزايدة من العمال،
وأن املاليني منهم قد صاروا ميارسون العمل بضعة أشهر فقط أو بضع
س� � ��نوات من حني إلى آخر .لقد تراجع تراجعا كبيرا عدد فرص العمل
الدائم� � ��ة .من ناحية أخرى أصبح عدد من العمال يكس� � ��بون رزقهم من
خالل العمل بضع س� � ��اعات في اليوم .إن عدد العاملني ،الذين ميارسون
هذه األصناف من العمل غير املعتاد ،ارتفع بني العامني  1997و2007
من  5.1مليون إلى  7.7مليون عامل .ويعاني الشبان والشابات واألجانب
والعمال غي� � ��ر املتخصصني على وجه اخلصوص وطأة هذا الصنف من
األعم� � ��ال .وإلى حد ما ،يعكس ه� � ��ذا التحول اإلصالح� � ��ات التي جرى
تنفيذها في سوق العمل ،والتغيرات التي طرأت على تصورات املشاريع:
فكثير من املصانع أخذ يجزئ فرصة العمل الباهظة التكلفة إلى فرص
عمل مؤقتة وقليلة التكلفة.

329
11/13/11 9:18 AM

9 (311-338).indd 329

انهيار الرأسمالية

على صعيد آخ� � ��ر ،دأب أرباب العمل واالقتصاديون والسياس� � ��يون في
الس� � ��نوات األخيرة على املطالبة بضرورة أن تتحفظ النقابات العمالية عن
املطالبة بزي� � ��ادة األجور ،وذلك لكي حتافظ أملانيا على قوتها التنافس� � ��ية.
ورضخ� � ��ت النقابات العمالية لهذا املطلب  -عن اقتناع من ناحية ،ومرغمة
من ناحية أخرى .وعلى خلفية هذا املوقف ،أيضا ،لم ترتفع أجور العاملني
ورواتب املس� � ��تخدمني إال بصعوبة منذ تسعينيات القرن العشرين .وتشهد
البيان� � ��ات اإلحصائية الصادرة عن املؤسس� � ��ة اخليري� � ��ة  -والقريبة الصلة
بالنقاب� � ��ات العمالية  Hans-Böckler-Stiftung -على أن األجور احلقيقية
 أي بعد طرح معدل التضخم منها  -لم ترتفع منذ منتصف التس� � ��عينيات لم ترتفع بالنس� � ��بة إلى مجمل السكان على أدنى تقدير .ال بل تعني علىاألملاني أن يرضى صاغرا بانخفاض دخله بنحو  11في املائة في املتوسط،
بني العامني  1995و ،2004هذا في حني متكن البريطانيون واإليرلنديون
والفرنس� � ��يون من زيادة دخولهم مبا مقداره  25في املائة و 19في املائة و8
في املائة على التوالي.
وحدثت حتوالت كبيرة داخل الفئات املختلفة .فوفق ما تظهره البيانات
اإلحصائية الصادرة عن املعهد األملاني للبحوث االقتصادية ،استطاع أولئك
العش� � ��رة في املائة من الس� � ��كان ،أي األغنياء من السكان ،أن يحققوا زيادة
ف� � ��ي دخولهم احلقيقية بلغت ،من� � ��ذ العام  31 ،1992في املائة .أما الدخل
احلقيقي ،الذي حصل عليه ال ُعش� � ��ر الفقير من الس� � ��كان ،فإنه سجل ،بعد
ط� � ��رح معدل التضخم ،انخفاضا بلغ  13ف� � ��ي املائة .من ناحية أخرى يجد
األف� � ��راد املوجودون في مراتب متواضعة من الس� � ��لم االجتماعي صعوبات
أكثر عند محاولتهم االرتقاء إلى مصاف أعلى .فبينما اس� � ��تطاع ،في نهاية
التس� � ��عينيات ،نحو نصف أصحاب الدخول املتواضع� � ��ة االرتقاء إلى فئات
الدخول األعلى ،لم ينجح ،في الس� � ��نوات األولى من األلفية اجلديدة ،سوى
الثلث فقط في حتقيق هذا االرتقاء.
وي� � ��كاد هذا التف� � ��اوت االجتماعي يكون ظاهرة س� � ��ائدة ف� � ��ي كل البلدان
الصناعي� � ��ة .وكان تفاقم الوضع ف� � ��ي الواليات املتحدة األمريكية قد أفزع
حتى بنك االحتياطي الفدرالي .فقد حذر رئيس سلطة اإلصدار النقدي
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بن بيرنانكي من أن أعدادا متزايدة من الس� � ��كان قد أمس� � ��ت تتخلف عن
مس� � ��ايرة املجتمع في رفاهيت� � ��ه .حقا ارتفعت الدخول ف� � ��ي عقود الزمن
املنصرم� � ��ة ،ومضى بيرنانكي قائال «إن من� � ��و الرفاهية االقتصادية تزامن
معه تزايد التفاوت في توزيع الدخل القومي» .وكان الرئيس السابق لبنك
االحتياطي الفدرالي آلن غرينسبان ،قد اعترف على نحو مشابه بحقيقة
هذا التطور ،إذ كان قد قال« :منذ العشرينيات ،لم تشهد الواليات املتحدة
تفاوتا بهذه الش� � ��دة في توزيع الدخل القومي .حدث هذا ،وإن كنا نعتقد
إل� � ��ى اآلن ،أن مجتم� � ��ع الطبقتني [أي املجتمع اخلالي من طبقة وس� � ��طى.
املترجم] من خصائص الدول النامية فقط.
غي� � ��ر أن في أمريكا أيض� � ��ا صار على أصحاب الدخ� � ��ول العالية أن
يبرروا هذه الظاهرة ،فعدد املواطنني والسياس� � ��يني ،املناهضني التساع
رقعة التفــــــاوت ،في تزايـــــــد مستمر .إنهم يتمردون على هذه الظاهرة،
وذل� � ��ك ألن األغنياء يف� � ��رون بأموالهم إلى خارج الب� �ل��اد ،وألن كثيرا من
مديري املش� � ��اريع ما عــــــادوا يعرفــــــون حــــدا للش� � ��طط واإلسراف في
كسب املال.
األغنياء يرفلون في نعيم فردوسي

إن عضو الكونغرس األمريكي هنري واكس� � ��مان )(Henry Waxman

إنس� � ��ان ذو مبادئ حمي� � ��دة وصفات نزيهة .وينتمي هذا السياس� � ��ي إلى
احل� � ��زب الدميوقراط� � ��ي ويترأس جلنة الرقابة في مجل� � ��س النواب .إنه
إنس� � ��ان ورع يؤمن بالل� � ��ه ومبا حتلم به أمريكا من مث� � ��ل عليا ،وبضرورة
تنفي� � ��ذ ما تأمر ب� � ��ه العدالة .من هنا ،فإن واكس� � ��مان لم يلف ويدور في
صبيحة ذلك اليوم املصادف السابع من مارس من العام  ،2008بل دخل
في املوضوع مباش� � ��رة .وكانت جلنته قد باش� � ��رت ،في ذلك اليوم ،العمل
باس� � ��تجواب األطراف ذات الصلة بالرواتب اخليالية التي يحصل عليها
رؤساء وكبار موظفي الشركات .وكان واكسمان قد قال في سياق عملية
االستجواب« :على ما يبدو ،توجد في بالدنا حقيقتان مختلفتان :فأغلب
األمريكيني يعيشون في عالم ال يبشرهم مبستقبل اقتصادي مأمون وال
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ينطوي ،بالنس� � ��بة إليهم ،على بوادر متن بالغبطة ،بل على إحباط وخيبة
أمل .أما قادة مش� � ��اريع وش� � ��ركات بالدنا ،فإنهم يعيشون في ظل قواعد
وشروط تختلف اختالفا تاما على ما يبدو».
وقال واكس� � ��مان هذه العبارات ،محدقا في عيون ثالثة رجال كانوا قد
قادوا كبرى ما في البالد من مؤسسات مال ،محدقا في عيون ثالثة رجال
كان� � ��وا قد تقاضوا دخ� � ��وال ال يحلم بها حتى امللوك .ف� � ��كل واحد من هؤالء
الثالثة كان قد كس� � ��ب ،في كل عام ،دخال يزيد بكثير على ما يكسبه أغلب
املواطن� �ي��ن األمريكي� �ي��ن طوال حياتهم .أضف إلى ه� � ��ذا ،أنهم حصلوا على
مكافآت مالية بلغت ماليني الدوالرات ،على الرغم من أنهم كانوا قد قادوا
ش� � ��ركاتهم إلى حافة الهاوية في األزمة املالية الراهنة .وخاطب واكس� � ��مان
الرج� � ��ال الثالثة قائال« :إنكم متورطون في خلق كارثة .وعلى ما يبدو ،فقد
حتم� � ��ل اجلميع وطأة هذه الكارثة؛ فلم ينج من ه� � ��ذه الكارثة أحد غيركم،
فأنتم ،وحدكم ،خرجتم منها ساملني».
وكان األول في هذه الزمرة ،أعني ستانلي أونيل )،(Stanley O'Neal
قد ُطرد م� � ��ن «ميريل لينش» وحصل ،تعويضا ع� � ��ن طرده ،على مبلغ ال
يصدق ،على  161ملي� � ��ون دوالر أمريكي ،حصل على هذه املكافأة على
الرغم من أن مصرف االس� � ��تثمار هذا كان قد س� � ��جل في العام 2007
خس� � ��ارة بلغت  10مليارات دوالر ،وأن س� � ��عر األس� � ��هم كان قد انخفض
بنس� � ��بة بلغ� � ��ت  45فـــــي املائ� � ��ة .وال يفوتـــنــا أن نذك� � ��ر أن أونيل كان قد
حصل في الس� � ��نوات األربع املاضية على مكافأة أخرى بلغت قيمتها 70
مليون دوالر.
وحصل الثاني ،أعني تش� � ��ك برينس  ،Chuck Princeعند توديعه ،على
مبل� � ��غ قدره  68مليون دوالر ومعاش� � ��ا تقاعديا يبلغ في الس� � ��نة  1,5مليون
دوالر زائدا مكتبا ومس� � ��اعدا وسيارة مع سائقها .حصل على هذا كله على
الرغم من أن الـ «سيتي غروب» ) - (Citygroupاملؤسسة املالية التي كانت
تعد أكبر املصارف األمريكية قاطبة  -قد حققت إبان رئاسته خسارة بلغت
 10مليارات دوالر ،وعلى الرغم من أن س� � ��عر أسهم املصرف قد انخفضت
في أثناء رئاسته بنسبة بلغت  48في املائة.
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أم� � ��ا الثالث ،أجنيلو موزيل� � ��و ) ،(Angelo Moziloالذي حصل على ما
يق� � ��رب من  120ملي� � ��ون دوالر ،حصل على هذا املبلغ عل� � ��ى الرغم من أن
 ،Countrywideاملؤسس� � ��ة التي كانت أكبر ممولي العقارات ،قد خس� � ��رت
 1,6مليار دوالر وس� � ��جلت ،في البورص� � ��ة ،انخفاضا في قيمتها بلغ  80في
املائة .وكان موزيلو قد حصل خالل السنوات الثماني ،التي قضاها في قيادة
 ،Countrywideعلى مبلغ إجمالي قدره  410ماليني دوالر أمريكي.
وجس� � ��د الرجال الثالثة احلل� � ��م األمريكي بأن فرص� � ��ة االرتقاء متاحة
للجمي� � ��ع .فهم ارتق� � ��وا من أناس فقراء ،معدمني ،إلى أناس تس� � ��لموا أعلى
املراتب .فبينما كان جد أونيل رقا يُباع ويش� � ��ترى في سوق النخاسة ،تعني
على والديه أن ميارس� � ��ا مختلف املهن لتوفير متطلبات العيش لألسرة .أما
برنس ،فإنه كان أول فرد في األسرة ،يستطيع احلصول على تعليم جامعي.
وهناك ،أخي� � ��را وليس آخرا ،موزيلو ،الذي كان أبوه قصابا ،والذي بدأ في
تأسيس ش� � ��ركة  Countrywideمن على الطاولة املوجودة في مطبخ شقة
متواضع� � ��ة في نيويورك .وعلى الرغم م� � ��ن أن الثالثة يتحدرون من أصول
متواضع� � ��ة ،فإنهم فق� � ��دوا الصلة بالعالم الواقعي .فف� � ��ي يوم من األيام ،ما
ع� � ��اد الثالثة قادرين على تبرير س� � ��بب تقاضيهم هذه ا ملبالغ ،وال حتى من
خالل أدائهم املتميز وكفاءتهم االس� � ��تثنائية .وعلى أرجح الظن ،أن الثالثة
اقتدوا في هذا املضمار بقادة الش� � ��ركات األخرى ،فهؤالء يحصلون ،أيضا،
ليس على روات� � ��ب خيالية فقط ،بل يحصلون ،باإلضافة إلى هذه الرواتب،
على خيارات األس� � ��هم زائدا الفيلال الراقية وطيارة تضعها الش� � ��ركة حتت
تصرفهم إضافة إلى معاش تقاعدي طوال احلياة.
إن روات� � ��ب قادة الش� � ��ركات لم ترتف� � ��ع ،في العالم قاطب� � ��ة ،على النحو
املفرط الذي تش� � ��هده الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية؛ ولم تتس� � ��ع ،في العالم
قاطب� � ��ة ،رقعة التفاوت بني دخ� � ��ول النخبة ودخــول العمـ� � ��ال العاديني على
النحو الس� � ��ائد في الوالي� � ��ات املتحدة األمريكي� � ��ة .إن احلد األدنى لألجور
ظل ثابتا تقريبا في السنوات األخيرة .فهو ال يتعدى  6,55دوالر أمريكي.
من ناحية أخرى ،اس� � ��تطاع قادة كبرى الشركات اخلمسمائة أن يرفعوا من
مس� � ��توى دخولهم مبقادير عظيمة .فمتوس� � ��ط دخلهم بلغ  15مليون دوالر
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في العام  ،2006أي أنه س� � ��جل ارتفاعا بلغ  38في املائة خالل عام واحد
فقط .وللتعرف على الس� � ��رعة التي تنمو به� � ��ا دخول هذه الفئة من الناس،
يكف� � ��ي املرء أن يلق� � ��ي نظرة على مجلة  ،Fortuneوعلى تقريرها الس� � ��نوي
عن مراتب الغنى في العالم ،فعلى سبيل املثال ،حصل «راي إيراني» (Ray
) ،Iraniالرجل الذي يدير ش� � ��ركة  ،Occidental Petroleumعلى دخل بلغ
 320ملي� � ��ون دوالر أمريكي في العام  .2007وعلى الصعيد نفس� � ��ه ،بلغت
دخ� � ��ول أصحاب ومديري صناديق املخاط� � ��ر والصناديق املغامرة مبا لديها
من رأسمال ،املؤسسات املسماة  ،Private-Equityفي املتوسط  657مليون
دوالر أمريكي .وينتمي إلى هذه املجموعة ستيفني شفارتسمان (Stephen
) Schwarzmanمن بالكس� � ��تون  ،Blackstoneوكينيث غريفني (Kenneth
) ،Grifinمؤس� � ��س صندوق املخاطر  ،Citadelجورج سورس .ولكي يحصل
العامل العادي على هذا الدخل اخليالي ،ال مندوحة له من العمل 22255
عام� � ��ا .وبعد عام من التاريخ املذكور ،حص� � ��ل مدير صندوق املخاطر جون
باولسون ) (John Paulsonعلى مبلغ كان أكثر من خيالي ،حصل على دخل
بلغ  3,7مليار دوالر أمريكي.
وفي الواليات املتحدة األمريكية اليزال هناك سياس� � ��يون يدافعون عن
هذا التفاوت العظيم في الدخول .وينتمي أغلب هؤالء السياسيني إلى كتلة
احملافظني .فهم يؤكدون أن هذه الرواتب اخليالية جزء من االقتصاد احلر،
هذا االقتصاد الذي ينطوي على املخاطر والفرص الكبيرة؛ فمن يس� � ��تطيع
انته� � ��از هذه الفرصة ،ال مندوحة م� � ��ن مكافأته .غير أن اجلدل أخذ يزداد
ح� � ��دة في الواليات املتح� � ��دة األمريكية ،أيضا ،اليوم ،ح� � ��ول مدى التفاوت
الذي ميكن للمجتمع أن يرضى عنه .فعلى س� � ��بيل املثال ،تعلق االقتصادية
ل� � ��ورا تايس� � ��ون ) (Laura Tysonعلى هذا التفاوت فتقول« :ال يش� � ��ك أحد
منا في أن العوملة قد حققت أمورا جيدة .ولكن ،ما قيمة حس� � ��نات العوملة،
إذا كان م� � ��ن الصعوبة مبكان إقناع األمريكيني من أبناء الطبقة الوس� � ��طى،
الذين تنخفض دخولهم احلقيقية منذ س� � ��نوات ،بأهمية هذه احلس� � ��نات».
وفي س� � ��ياق الندوات التلفزيونية ،وعبر صفحات اإلنترنت والكتب يتجادل
األمريكي� � ��ون فيم� � ��ا إذا كان تصاعد التفاوت في توزي� � ��ع الدخول والثروات
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ينط� � ��وي على خير للبالد ،كما يزعم ذلك االقتصادي� � ��ون الليبراليون .وكان
الرئيس األمريك� � ��ي (اجلديد) باراك أوباما قد أعل� � ��ن أنه عقد العزم على
فرض ضرائب أعلى على دخول وثروات األغنياء.
وبق� � ��در تعلق األم� � ��ر بالواليات املتحـدة األمريكيـة ،فــ� � ��إن احلقيقة التي
ال خ� �ل��اف عليها ه� � ��ي أن التفاوت بني الغنى والفقر لم يبلغ في العش� � ��رين
عام� � ��ا املاضية الدرجة التي بلغه� � ��ا اليوم .ففي العام  ،2005على س� � ��بيل
املث� � ��ال ،اس� � ��تحوذ واحد في املائة م� � ��ن املواطنني على أكث� � ��ر من خمس كل
الدخ� � ��ول املتحققة ،أي أن تركز الدخول في يد فئة ضئيلة العدد بلغ وضعا
ش� � ��بيها بالوضع الذي أشار إليه كينيث غالبريث في سياق حديثه عن تركز
الدخ� � ��ول في يد ش� � ��ريحة صغيرة احلجم قبل انهي� � ��ار العام  .1929ومهما
كان� � ��ت احلال ،فخالل ربع قرن من الزم� � ��ن ،بني العام  1979والعام 2005
عل� � ��ى وجه التحديد ،جنح أغنى األغنياء م� � ��ن األمريكيني في زيادة صافي
دخولهم احلقيقية ،أي بعد طرح كل الضرائب والرس� � ��وم ومعدل التضخم،
إلى  1.07مليون دوالر في املتوسط ،أي أنهم حققوا ،خالل الفترة املذكورة،
زيادة بلغت ،في املتوسط ،نحو  745ألف دوالر .وفي املقابل ،فإن اخلمس
الكائن في وسط الس� � ��لم االجتماعي جنح في زيادة صافي دخله احلقيقي
إلى  50200دوالر ،أي أنه جنح في حتقيق زيادة بلغت ،في الفترة الزمنية
نفسها 8700 ،دوالر فقط .من ناحية أخرى ،ظل ذلك اخلمس من السكان،
الذي يعتبر من أفقر الفقراء األمريكيني ،على فقره املعهود منذ القدم :فقد
حقق زيادة في دخله احلقيقي السنوي بلغت  900دوالر فقط.
لقد صار األغنياء أغنى من أي وقت مضى ،وتس� � ��امى أغنى األغنياء
إل� � ��ى أجواء الف� � ��ردوس .وأطلقت صحيفة وول س� � ��تريت جورنال (Wall
) Street Journalعل� � ��ى أغنى األغنياء لق� � ��ب «األربعمائة احملظوظون».
واملقصود هنا هم هؤالء األربعمائة من دافعي الضرائب الذين يحصلون
عل� � ��ى أعلى الدخول قاطب� � ��ة :أي القادة الصناعيني ورؤس� � ��اء املصارف
وصناديق االدخار ورؤس� � ��اء الصناديق املغامرة مبا لديها من رأس املال.
ويعلق أس� � ��تاذ االقتصاد في جامعة شيكاغو جوشوا راو )(Joshua Rau
على ارتقاء هذه الفئة قائال« :ال مندوحة للمرء من أن يعترف بأن ارتقاء
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أغن� � ��ى األغنياء يعود إلى حد بعيد إلى الصناعة املالية ووول س� � ��تريت».
وحص� � ��ل «األربعمائ� � ��ة احملظوظون» في الع� � ��ام  2005على دخل بلغ في
املتوس� � ��ط  213,9مليون دوالر أمريكي ،أي أن متوسط دخلهم قد ارتفع
مبق� � ��دار الثلث خالل ع� � ��ام واحد فقط .وعلى ما يب� � ��دو ،كان هذا املبلغ
عظيم� � ��ا وخياليا حتى بالنس� � ��بة إلى أغلب قراء صحيفة وول س� � ��تريت
جورنال  .Wall Street Journalولهذا السبب ارتأت الصحيفة أن تناشد
قراءها قائلة« :ال تنس� � ��وا أن األمر هاهنا ال يدور حول مجمل الثروة أو
الدخ� � ��ول التي يحصل عليها املرء طوال حياته ،بل هو يدور حول مجمل
الثروة أو الدخول التي يحصل عليها املرء خالل عام واحد فقط» .ووفق
بيان� � ��ات مصلحة الضرائب ) ،(IRSيتأت� � ��ى أكثر من نصف هذه الدخول
من عوائد رأس املال .على صعيد آخر ،ال ش� � ��ك في أن املرء الغني أعلم
من غيره بسبل التحايل على القانون .فـ «األربعمائة احملظوظون» دفعوا
في العام  2005ضرائ� � ��ب بلغت  18,23في املائة فقط من دخولهم ،أي
أنهم دفعوا نسبة ال تزيد كثيرا على النسبة البالغة  12,6في املائة ،التي
تع� �ي��ن على العائالت العادية أن تدفعها من دخولها إلى مكاتب الضريبة
في املتوسط.
وحت� � ��ى أربعة عقود مضت م� � ��ن الزمن ،ما كانت رقع� � ��ة التفاوت في
أمريكا أكثر اتس� � ��اعا عما كان سائدا في بقية دول العالم ،وفق ما يتبني
من دراسة نش� � ��رها االقتصاديان إميانويل س� � ��ائز )(Emmanuel Saez
وتوم� � ��اس بيكيت� � ��ي ) .(Thomas Pikettyفخ� �ل��ال أزمة الكس� � ��اد الكبير
واحلرب العاملية الثانية ،خسر األغنياء مقادير كبيرة من ثرواتهم .وظل
التف� � ��اوت بني الفئات املختلفة مس� � ��تقرا حتى الس� � ��بعينيات؛ بل كان قد
تقلص في بعض األحيان .فالنقابات العمالية ،التي كانت التزال عنصرا
مؤثرا ،اس� � ��تطاعت ،وقت� � ��ذاك ،أن تفرض على أرب� � ��اب العمل أن يرفعوا
مس� � ��توى األجور .أضف إلى هذا ،أوال ،أن مجالس اإلدارة في الشركات
كانت تنفر م� � ��ن صرف دخول مفرطة في االرتف� � ��اع إلى كبار املوظفني؛
وثانيا ،أن املع� � ��دالت الضريبية كانت تصل إلى نحو  70في املائة ،وأنها
تكفلت ،بالتالي ،بإعادة توزيع الدخول املفرطة في االرتفاع.
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لقد تغيرت احلال بالكامل في الثمانينيات من القرن املاضي :فالرئيس
األمريكي األس� � ��بق رونالد ريغان جرد النقابات العمالية من قوتها وخفض
املع� � ��دل الضريبي األقصى إلى  28في املائة ،وح� � ��رر كثيرا من القطاعات
االقتصادي� � ��ة وكذلك املصارف و«وول س� � ��تريت» م� � ��ن الضوابط احلكومية.
وكان� � ��ت هذه اإلج� � ��راءات مبنزلة حلظة انطالقة ث� � ��ورة األغنياء .فمن اآلن
فصاعدا دأبت الش� � ��ركات على التوس� � ��ع في زيادة دخول كب� � ��ار موظفيها.
وألن اجلمي� � ��ع اندفعوا نحو البورصات ،صار معيار تقييم مجالس املديرين
يتوقف ،فجأة ،على مدى جناح املديرين في زيادة س� � ��عر أس� � ��هم املش� � ��روع
املعني .وبفضل خيارات األسهم واصلت دخولهم االرتفاع بنحو خيالي.
وفي التس� � ��عينيات ،اقترب األغنياء ،بعض الش� � ��يء ،من املواطنني العاديني
ثانية .فالرئيس� � ��ان جورج بوش [األب] وبيل كلينت� � ��ون كانا قد فرضا عليهم
ضرائب أعل� � ��ى بني اآلونة واألخرى .غير أن املجتمع س� � ��رعان ما عاد إلى
التفاوت املعهود .فجورج ب� � ��وش [االبن] غمر األغنياء بالنفحات الضريبية.
فق� � ��د خفف الع� � ��بء الضريبي ع� � ��ن كاهل املواطنني ،وع� � ��ن كاهل أصحاب
الدخول العالية ،على وجه اخلصوص ،مببلغ وصل ،خالل تس� � ��ع س� � ��نوات،
إل� � ��ى أكثر م� � ��ن  1.3تريلي� � ��ون دوالر أمريكي .وكان بوش ق� � ��د نفى أن يكون
اتس� � ��اع التفاوت مشكلة ذات بال .وبرر بوش وجهة نظره بأن «التفاوت كان
موجودا في أمريكا دائما وأبدا» .وانطالقا من هذا التقييم ،نظر بوش بعني
الرضا ،أيضا ،إل� � ��ى جهود أصدقائه احلزبيني في الكونغرس الراغبني في
إلغاء الضريبة األساس� � ��ية املفروضة على اإلرث العقاري .فقد أمست هذه
الضريب� � ��ة تُفرض على العقارات الت� � ��ي تزيد قيمتها على  3.5مليون دوالر.
وبهذا النحو أمس� � ��ت هذه الضريبة تس� � ��ري على حفنة قليلة من العقارات؛
ومع أن عدد العقارات التي تفي بهذا املعيار في كل سنة ما كان يزيد على
 12أل� � ��ف عقار ،لك� � ��ن هذه احلقيقة لم تثبط من إص� � ��رار اجلمهوريني على
مواصلة الكفاح ضد الضريبة التي كانوا يطلقون عليها «ضريبة املوت».
وأرجح الظن هو أن اجلدل حول انقس� � ��ام املجتمع األمريكي على نفسه
س� � ��يكون أشد لهجة في عهد الرئيس األمريكي باراك أوباما .فهو سيواجه
صعوبات جمة في حكم البالد ،إذا لم تسانده طبقة وسطى قوية .وكان وارن
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بافيت ،هذا الرجل الذي يعتبر أغنى أغنياء العالم ،قد أش� � ��ار إلى أنه يرى
أن عرى العقد االجتماعي األمريكي قد صارت قاب قوس� �ي��ن من التفكك:
«لقد افتخـرت البــالد في ماضــ� � ��ي الزمن بأن فرص االرتقـــاء االجتماعي
متاحــة للجميع .غيـر أن هذه الفـــرص ال تتحقـــق فـــي بــــالد تتس � � �ــع فيهــا،
بال انقطاع ،رقعة التفاوت بني أغنى األغنياء والفئات الوسطى من املجتمع».
ويتذم� � ��ر بافيت تذمرا ش� � ��ديدا من أن املواطن األمريكي العادي قد أمس� � ��ى
يُسحق بال هوادة ،هذا في حني «يرفل أغنى األغنياء بنعيم فردوسي».
وم� � ��ا عاد التمتع بحياة الف� � ��ردوس مقصورا على أغن� � ��ى أغنياء أمريكا
فق� � ��ط ،فأغنياء البلدان األخر ،أعني أغنياء روس� � ��يا والصني والهند ،على
س� � ��بيل املثال ال احلصر ،يسيرون بخطى سريعة ملجاراة الوضع السائد في
الواليات املتحدة األمريكية .فليس ثمة ش� � ��ك ف� � ��ي أن هذه البلدان ،أيضا،
تواجه املشكالت نفسها التي تواجهها الدول الصناعية .ومهما كانت احلال،
فإن األمر البني هو أن هذه البلدان قد تس� � ��ببت في زعزعة بنية االقتصاد
العاملي :فمنذ مطلع التس� � ��عينيات زاد العرض املتاح في سوق العمل العاملية
بأكث� � ��ر م� � ��ن ملياري عامل زهيد األج� � ��ر .من هنا ،فإن هذه الدول أمس� � ��ت
تثي� � ��ر الفزع ملواطني العالم الغربي :فهؤالء فزعون من ضياع فرص عملهم،
ويخشون من تبدد رفاهيتهم.
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ال� �ع ��ال ��م ي �ع �ي��ش ح�ق�ب��ة
حتوالت مهمة
«إن العال� � ��م العوملي ليس لالنبس� � ��اط
وراحة البال .حقا صار في وس� � ��ع املواطن
أن يشتري ،من األس� � ��واق احلديثة ،سلعا
إلكترونية رائعة وزهيدة الثمن .وهذا أمر
جيد ومستحس� � ��ن طبعا .غير أن الواجب
يقتضي منا أن نقول لهذا املواطن بصريح
العب� � ��ارة :إن حياتك مثقلة بالهموم ورهن،
في الواقع ،بقسمتك ونصيبك».

باول سامولسون  -االقتصادي
األمريكي احلائز جائزة نوبل2005 ،

«ب� � �ي� � �ن� � �م � ��ا ت� � �ل� � �ح � ��ق دول
االقتصاديات الناشئة بركب
التقدم االقتصادي باطراد،
ت �ن �ق �س��م م �ج �ت �م �ع��ات �ه��ا ع�ل��ى
نفسها بال هوادة»
املولف

إن أزم� � ��ة الرأس� � ��مالية تعص� � ��ف بعالم
أمسى يعيش حقبة انقالب جذري .فالدول
الصناعية تخسر أكثر فأكثر هيمنتها ،هذا
في حني تبذل دول االقتصاديات الناش� � ��ئة
اجلهود الحت� �ل��ال املرات� � ��ب املتقدمة .إنها
عقدت العزم على إجبار العمالقة القدماء
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عل� � ��ى التنحي جانبا ،إنها تتطلع إلى االس� � ��تحواذ على م� � ��ا في حوزتهم من
فرص عمل ،وعلى السيطرة على مصانعهم وأسواقهم أيضا .وتغتنم األمم
الصاعدة الفرص التي تتيحها لها العوملة .تغتنمها بالطريقة التي حتلو لها
وتناس� � ��بها :من خالل رأسمالية ذات طابع اس� � ��تبدادي ،من خالل شركات
وصنادي� � ��ق متتلكها الدول� � ��ة .وفيما تغلق ه� � ��ذه األمم اقتصادياتها في وجه
املنافس� � ��ة األجنبية ،فإنها تزداد توغال في أسواق الغرب احملررة من القيود
واحلواج� � ��ز .وتقوض هذه األمم رفاهية الدول الصناعية بأس� � ��اليب تزخر
بالتفنن واملهارة .بيد أن رفاهية هذه األمم أمس� � ��ت ،في هذا العالم املعولم،
عرضة ،أيضا ،ملختلف املخاطر وألن تخس� � ��ر أس� � ��باب منوها السريع .لقد
انت� � ��اب الوهن تلك البلدان ،أيضا ،التي كانت في الس� � ��نوات األخيرة ،القوة
الدافع� � ��ة للنمو االقتصادي العاملي .وهذا ليس باألمر املس� � ��تغرب ،فازدهار
كثير من االقتصاديات الناش� � ��ئة قام على أس� � ��س مشابهة لألسس التي قام
عليها ازدهار دول النمور في التس� � ��عينيات :قام ،إلى حد بعيد ،على رؤوس
األموال املقترضة .ففي خريف العام  2008س� � ��حب املس� � ��تثمرون األجانب
أموالهم ،فجأة .لقد س� � ��حبوا املليارات الكثيرة التي كانوا قد ضخوها ،من
قبل ،في «األس� � ��واق الناش� � ��ئة» ) ،(Emerging Marketsفي االقتصاديـات
املزدهرة في آس� � ��يا وأمريكا الالتينية وأواس� � ��ط وش� � ��رق أوروبا .وحينما ال
يتوق� � ��ف النمو في أغل� � ��ب الدول الصناعية فقط ،بل وف� � ��ي كثير من الدول
الصاع� � ��دة أيضا ،عندئذ لن تكون هناك مندوحة عن أن يخس� � ��ر االقتصاد
العامل� � ��ي قوة الدفع الضرورية للنمو الذي كان قد بلغ ،على مس� � ��توى العالم
ككل ،نحو  4في املائة في املتوس� � ��ط في الس� � ��نوات املاضية .ال بل ميكن أن
يحدث ما هو أشد وخامة ،فاالقتصاد العاملي ميكن  -وفق تنبؤات صندوق
النقد الدولي  -أن يس� � ��جل ،ألول مرة منذ العام  ،1945تراجعا مطلقا في
حج� � ��م الناجت العاملي .وغني عن البيان أن تراجعا من هذا القبيل ميكن أن
يتسبب في عودة الدول إلى انتهاج سياسة جتارية حمائية .فالدول الصاعدة
تتلهف ،بجش� � ��ع كبير ،لالس� � ��تحواذ عل� � ��ى ما حتتاج إليه ال� � ��دول الصناعية
إلنعاش اقتصادياتها .فالش� � ��عوب ذات املليار نس� � ��مة في أمس احلاجة إلى
البت� � ��رول والغاز ،والنحاس واحلديد ،واحلبوب واللحوم .بيد أن االحتياطي
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من امل� � ��وارد األحفورية للطاقة ) (fossilعرض� � ��ة للنضوب في بضعة عقود
مقبلة .ويعني انكماش عرض البترول والفحم احلجري والغاز انكماش مادة
«التزييت» الضرورية لعمل الرأس� � ��مالية .وليس في اإلمكان ،أيضا ،التوسع
وف� � ��ق الطلب في إنتاج املواد الغذائية .وعما قريب س� � ��تؤوي الكرة األرضية
تس� � ��عة مليارات نس� � ��مة .علما أن كثيرين منهم ال تتوافر لهم املواد الغذائية
الضروري� � ��ة ملواصلة احلياة .من ناحية أخ� � ��رى ،ال تكفي األراضي الزراعية
املتاحة إلشباع الطلب على هذه املواد .ومعنى هذا هو أن االقتصاد العاملي
عرض� � ��ة الندالع حرب تدور ح� � ��ول توزيع هذه املوارد .لهذا الس� � ��بب يزداد
تفاقما خطر أن تقوم البلدان املختلفة بسد الطريق في وجه التجارة احلرة،
وأن تفرض احلماية على الصادرات أو الواردات.
إغالق احلدود  -الرعب من التجارة العاملية

لق� � ��د حاولوا بكل ما في اس� � ��تطاعتهم .لقد كافح� � ��وا من أجل كل جملة
وكلمة خالل أس� � ��ابيع وأش� � ��هر وأعوام عديدة .واجتمعوا ،ثانية ،في جنيف،
في املقر الرئيس� � ��ي ملنظمة التجارة العاملية ) (WTOعلى مدى تس� � ��عة أيام
على أمل أن يتوصلوا إلى حل وس� � ��ط يرضى عنه اجلميع .غير أن اجلميع
كان� � ��وا ،ف� � ��ي نهاية املطاف ،متفق� �ي��ن على أنهم غير متفقني .ففي التاس� � ��ع
والعش� � ��رين من يوليو في الع� � ��ام  2008أعلن مندوب� � ��و  153دولة أنهم قد
فش� � ��لوا في االتفاق على معاه� � ��دة جديدة للتجارة العاملي� � ��ة .ووفق ما قيل،
متحور اخلالف ،في نهاية املطاف ،حول فقرة واحدة ،حول قيمة واحدة ال
غي� � ��ر .فقد أصرت الصني والهند عل� � ��ى أن يتمتعا بحق فرض العوائق أمام
انسياب التجارة حينما يش� � ��عران بأن العالم اخلارجي قد صار على وشك
أن يُغ� � ��رق س� � ��وقيهما باملنتجات الزراعية .ومن خالل هذا الش� � ��رط أرادت
الدولت� � ��ان حماية  1.4مليار مزارع آس� � ��يوي صغير م� � ��ن مغبة الدعم املالي
ال� � ��ذي تغدقه أمري� � ��كا وأوروبا على منتجاتها الوطني� � ��ة .وكان وزير التجارة
الهن� � ��دي كمال ن� � ��ات ) (Kamal Nathقد تقم� � ��ص دور املدافع عن مصالح
أفقر الفقراء ،فأك� � ��د قائال« :أمريكا تدافع عن مصالح اقتصادية ،أما أنا،
فإن� � ��ي أصون حياة املزارعني من مغبة خطر داهم» .وفي الواقع ،لم يرفض
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املفاوض� � ��ون الغربي� � ��ون رفضا تاما منح حق اس� � ��تثنائي .إن كل ما في األمر
هو أن املتفاوضني لم يتوصلوا إلى اتفاق بش� � ��أن الظروف التي جتيز للهنود
أو للصيني� �ي��ن فرض احلماية :ه� � ��ل يحق لهم فرض ه� � ��ذه احلماية حينما
ترتفع الواردات بنس� � ��بة تبل� � ��غ  10في املائة فقط ،كم� � ��ا تطالب بذلك دول
االقتصاديات الناش� � ��ئة؟ أم يجوز لهما ف� � ��رض احلماية فقط عندما ترتفع
الواردات بنسبة تبلغ  40في املائة ،كما تريد ذلك الدول الصناعية؟
وكان كبي� � ��ر املفاوضني املندوبني عن االحتاد األوروبي بيتر مندلس� � ��ون
) (Peter Mendelsonق� � ��د علق على فش� � ��ل املفاوضات بس� � ��بب االختالف
على رق� � ��م واحد فقال« :إن قلب� � ��ه يكاد يتمزق» حينما يأخ� � ��ذ في االعتبار
أن املفاوضات قد فش� � ��لت بس� � ��بب االختالف على ه� � ��ذا الرقم .كما أعرب
كم� � ��ال نات ،أيضا ،عن حزنه على فش� � ��ل املفاوضات .فقد تفاوض أعضاء
منظمة التجارة العاملية على مدى سبع سنوات من أجل التوصل إلى قواعد
جدي� � ��دة وعادلة للتجارة العاملية .فهم كانوا قد ش� � ��رعوا في التفاوض على
هذه املس� � ��ائل في العاصمة القطرية الدوحة ،وذلك بعد أس� � ��ابيع قليلة من
هجمات احلادي عش� � ��ر من سبتمبر من العام  .2001من هنا ،دخلت هذه
املفاوضات التاريخ باس� � ��م «جولة الدوحة» .وبع� � ��د عامني من هذا التاريخ،
عق� � ��د املفاوضون اجتماع قمة في املدينة املكس� � ��يكية كانكون )- (Cancun
غير أنهم ل� � ��م يتوصلوا هنا أيضا إلى نتيجة ذات بال .وبعد عامني آخرين،
ب� � ��ذل املتفاوضون في هونغ كونغ قصارى جهدهم للتوصل إلى حل وس� � ��ط
 لكن أملهم خاب في هذه املرة أيضا .وكاد ديبلوماس� � ��يو الدول يتفاوضونبال انقطاع أو اس� � ��تراحة في جنيف ،في مقر منظمة التجارة العاملية  -بيد
أن وجهات نظرهم تآلفت بنحو بطيء جدا وبصورة مرهقة ،مضنية.
إن فشل املفاوضات يعكس الصورة اجلديدة للعالم .فمن ناحية ،حدث
حتول ملموس في بنية الهيمنة العاملية :ففي س� � ��ابق الزمن ،كان األوروبيون
واألمريكي� � ��ون يتفاوضون بعضهم مع بعض فقط بش� � ��أن القواعد املتحكمة
في التجارة الس� � ��لعية .أما األمم األخرى ،فم� � ��ا كان من حقها غير التوقيع
على ما تفرضه عليها الدول الصناعية .من ناحية ثانية ،وألسباب معقولة،
أمست دول االقتصاديات الناشئة تصر ،اآلن ،على ضرورة مراعاة وجهات
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نظرها ومصاحلها ،الس� � ��يما أنها قد تفوق� � ��ت ،اآلن ،على الدول الصناعية
من حيث مساهمتها في النمو االقتصادي العاملي .ومن ناحية أخرى ،تبدد
في ال� � ��دول الصناعية اإلميان املطلق بالتجارة احلرة .فمواطنو هذه الدول
صاروا يخش� � ��ون من أن تقوض دول االقتصاديات الناشئة أسس رفاهيتهم.
على صعيد آخر ،يتبنى السياس� � ��يون مشاعر الفزع هذه ويعلنون إصرارهم
عل� � ��ى الدفاع ع� � ��ن املنجزات املتحقق� � ��ة .من هنا ،فإنه� � ��م يقدمون احلماية
للصناعات الرئيس� � ��ية ف� � ��ي بلدانهم .ال بل ذهب الرئيس الفرنس� � ��ي نيكوال
س� � ��اركوزي إلى أبعد من هذا ،فهو أعلن اس� � ��تعداده لتأميم هذه الصناعات
تأميما جزئيا  -إن تطلب األمر ذلك .فساركوزي ومن سواه من السياسيني
الغربي� �ي��ن يريدون صد املش� � ��اريع األجنبية من مغبة منافس� � ��ة ش� � ��ركاتهم
بي وعزمية
العمالق� � ��ة .من هنا ،فإنهم يدافعون ع� � ��ن التجارة احلرة بتردد نِّ
فاترة .وكان باراك أوباما قد تكفل في س� � ��ياق حملت� � ��ه االنتخابية بالتخلي
عن حرية التجارة اخلارجية :فبنحو منس� � ��جم بالكامل مع مواطنيه ،طالب
أوبام� � ��ا بضرورة التفاوض مجددا بش� � ��أن منطقة التج� � ��ارة احلرة (النافتا)
) ،(NAFTAالنافذة املفعول منذ العام  1994والتي تشارك فيها املكسيك
وكندا والواليات املتحدة األمريكية .فاألمريكيون واألوروبيون واآلسيويون،
هؤالء جميعا صاروا ،بنحو متزايد ،يفضلون إبرام اتفاقيات جتارية ثنائية،
وذلك ألن املفاوضات متعددة األطراف ،املفاوضات التي تشارك فيها 153
دولة ،هي مفاوضات غير عملية ،ونادرا ما تؤدي إلى االتفاق املنشود .وعلى
خلفي� � ��ة هذا التقييم ،أُبرمت  250اتفاقية جتارية ثنائية منذ العام ،1995
أي أُبرم ضعف االتفاقيات التي أُبرمت قبل أربعة عقود من الزمن.
إن العودة إلى سياس� � ��ة احلماية سبيل خطيرة العواقب .فاحلرية ،التي
تتمتع بها التجارة اخلارجية منذ العام  ،1945حققت ألغلب الدول ارتفاعا
مشهودا في رفاهيتها .فالدول التي فتحت حدودها في وجه التجارة احلرة
استطاعت أن تنمو بأس� � ��رع من الدول التي أبقت حدودها مغلقة .وبفضل
هذه احلرية ،ارتقت أملانيا إل� � ��ى أكبر أمة في العالم في مجال الصادرات.
كما متكنت الصني من أن تصدر أكثر مما تس� � ��تورد  -محققة بذلك زيادة
مطردة في رفاهيتها .إن التجارة مكنت كثيرا من دول االقتصاديات الناشئة
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من أن ترتقي على درب التقدم وأنقذت مئات املاليني من بني البش� � ��ر من
براثن الفقر :فكثير من الدول في جنوب شرقي آسيا وفي أمريكا الالتينية
وأفريقي� � ��ا نفضت عن كاهلها غبار التبعية وجنحت في حتقيق معدالت منو
معتبرة في السنوات املاضية.
واتخذت السياس� � ��ة ،على وج� � ��ه اخلصوص ،التدابي� � ��ر الضرورية لنمو
التج� � ��ارة :فمنذ الع� � ��ام  1947دأبت احلكومات على تخفي� � ��ض التعريفات
اجلمركي� � ��ة ،وذل� � ��ك تنفيذا التفاقية اجل� � ��ات ،االتفاقية العام� � ��ة للتعريفات
والتج� � ��ارة .كما أنها ألغ� � ��ت كثيرا من احلواجز املانعة لتنقل الس� � ��لع ،أعني
حواج� � ��ز من قبيل نس� � ��ب ال� � ��واردات ،واتفقت على إنش� � ��اء منظمة التجارة
العاملي� � ��ة بوصفه� � ��ا مؤسس� � ��ة مناطا بها ح� � ��ل النزاعات بني ال� � ��دول .ومنذ
ذل� � ��ك احلني متكنت التجارة من أن تنمو مبعدالت أس� � ��رع من معدالت منو
االقتصاد العاملي :فبدءا من منتصف التس� � ��عينيات سجلت التجارة الدولية
منوا بلغت نسبته نحو  7في املائة ،هذا في حني ارتفع مجمل اإلنتاج العاملي
مبع� � ��دل بلغ نحو  4في املائة فقط .فخالل الفترة الواقعة بني العام 2000
والعام  ،2007فقط ،تضاعفت الصادرات على مستوى العالم أجمع .بهذا
املعن� � ��ى ،فإن االقتص� � ��اد العاملي تطور فعال بالصورة الت� � ��ي تنبأ بها الكاتب
والديبلوماس� � ��ي الفرنسي فرانسوا رينيه دو ش� � ��اتوبريان (Francois-René
) de Chateaubriandح� �ي��ن أك� � ��د قائ� �ل��ا« :عندما تتطور الق� � ��وة البخارية
تطورا تاما ،وعندما تقلص الس� � ��كك احلديد وش� � ��بكة التلغراف املسافات
بني بقاع العالم ،عندئذ لن تتنقل الس� � ��لع فقط .بل س� � ��تتنقل األفكار أيضا.
فاألفكار ،أيضا ،س� � ��يكون لها جناحان .وإذا ما أُلغيت الضرائب اجلمركية
وأُزيلت العوائق التجارية األخرى وتدانت الشعوب من بعضها ،فهل سيكون
مبستطاعنا اإلبقاء على العزلة القدمية بني األمم؟».
وما من ش� � ��ك في أن ثمة أمثلة حية تش� � ��ير إل� � ��ى أن التجارة العاملية لم
البي هو أن أوروب� � ��ا وأمريكا تواجهان،
تكن في مصلح� � ��ة اجلميع .فاألمر نِّ
منذ س� � ��قوط جدار برلني وانفتاح الص� �ي��ن اقتصاديا على العالم اخلارجي،
املخاط� � ��ر املتأتية من قيام مليارات من األي� � ��دي العاملة زهيدة الثمن بغزو
الس� � ��وق العاملية :فمن ناحية أخذت فرص العم� � ��ل تنتقل إلى اخلارج ،ومن
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ناحي� � ��ة ثانية اختفى كثير من الصناعات ،ال بل اختفت قطاعات اقتصادية
بالكامل .لكن ،أتتعني ،لهذا السبب ،العودة ثانية إلى سياسة حرمان الدول
العازمة على الس� � ��ير في الركب من املش� � ��اركة في التجارة العاملية؟ أيتعني
حرمانه� � ��ا من ف� � ��رص التقدم واالرتق� � ��اء؟ أيتعني العمل على توس� � ��يع رقعة
التف� � ��اوت بينها وبني الدول الصناعي� � ��ة الغنية؟ إن إجراءات من هذا القبيل
ليس� � ��ت كفيلة بأن يكون العالم أكثر عدالة ،إن العكس هو الصحيح .أضف
إلى هذا أن العالم س� � ��يكون ،أكثر عرضة الندالع حروب تهدف إلى حتقيق
توزيع عادل للرفاهية.
وف� � ��ي الدول النامي� � ��ة وال� � ��دول ذات االقتصاديات الناش� � ��ئة تضرر،
أيض� � ��ا ،أناس كثيرون من العوملة .بيد أن س� � ��بب ه� � ��ذه األضرار نادرا ما
يكمن في إس� � ��راف تلك ال� � ��دول في تنفيذ عملي� � ��ة التحرير االقتصادي،
بل هو يكمن ،في أغلب األحيان ،في ضيق س� � ��عة السوق .ولعل املتاجرة
مبعج� � ��ون الطماطم واحد م� � ��ن األمثلة املعبرة عن ه� � ��ذه املعضلة .فمنذ
بضع س� � ��نوات يغرق املنتجون األوروبيون دوال من قبيل غانا مبا ينتجون
من علب معجون الطماطم ،متس� � ��ببني بذلك في جتويع آالف املزارعني.
فالش� � ��ركات العمالقة تبيع ُعلبها بـ  29س� � ��نتا للعلب� � ��ة الواحدة ،هذا في
حني أن صغ� � ��ار املزارعني الغانيني مجبرون على بي� � ��ع العلبة الواحدة بـ
 35س� � ��نتا ،إذا ما أرادوا العيش من املورد املال� � ��ي الذي يدره عليهم هذا
اإلنتاج .ويس� � ��تطيع األوروبيون تصريف بضاعتهم بالسعر األدنى ،وذلك
ألن منتج� � ��ي معجون الطماطم يحصلون ف� � ��ي كل العام على  380مليون
ي� � ��ورو من موارد امليزانية التي يخصصها االحتاد األوروبي لدعم القطاع
الزراع� � ��ي .أضف إلى ه� � ��ذا أن املنتجني الذين ال يس� � ��تطيعون تصريف
إنتاجهم من الطماطم في أوروبا ،يحصلون على دعم مالي يبلغ  15سنتا
ع� � ��ن الكيلوغرام الواحد .وهكذا ،ومن خ� �ل��ال الدعم احلكومي ،يقوض
األوروبيون أس� � ��باب عيش املزارع الغيني .وكانت بعض املنظمات املعنية
بالتنمية االقتصادية قد ذكرت في تقاريرها أن احليرة واليأس قد دفعا
بعض املزارعني إل� � ��ى االنتحار .وعلى مدى زمن طويل ،لم تتخذ حكومة
غانا أي إجراء ضد عمليات اإلغراق هذه ،وذلك ألنها انصاعت صاغرة
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للضغوط التي مارس� � ��تها عليها الدول الصناعي� � ��ة .ولم تتغير احلال ،إال
بعدما تصاعدت احتجاجات صغ� � ��ار املزارعني ،فقد أصدرت احلكومة
قرارا مينع االستيراد على مدى مائتي يوم.
وألن األدلة الكثيرة تبني أن من األصلح التوسع في عملية انفتاح أسواق
الس� � ��لع ،لذا فإن املطل� � ��وب هو أن تبدأ الدول الصناعي� � ��ة بالتخلي عن منح
الدع� � ��م احلكومي للص� � ��ادرات .وأن عليها أن تخفف كثي� � ��را من الضرائب
اجلمركي� � ��ة املفروضة على منتج� � ��ات الدول النامي� � ��ة وأن متنح هذه الدول
تيس� � ��يرات جمركية معتبرة ،وذلك لكي يكون في وسع هذه الدول تصريف
منتجاته� � ��ا في الدول الصناعي� � ��ة واللحاق بركب التق� � ��دم االقتصادي .من
ناحي� � ��ة أخرى ،ينبغ� � ��ي على الدول النامية أن تخف� � ��ض ضرائبها اجلمركية
ش� � ��يئا فش� � ��يئا  -إن كانت هذه الضرائب التزال موج� � ��ودة .ينبغي عليها أن
تخفضها بالقدر الذي يتماش� � ��ى مع قدرتها على الصمود في وجه املنافسة
العاملي� � ��ة .وإذا ظل� � ��ت أس� � ��واق أفق� � ��ر الدول ،م� � ��ع هذا ،عرض� � ��ة لإلغراق،
باملنتج� � ��ات الزراعية على وجه اخلص� � ��وص ،عندئذ ال تكون هناك مندوحة
من الس� � ��ماح لها برفع مع� � ��دالت ضرائبها اجلمركية ثاني� � ��ة ولزمن محدد.
وما خال هذه احلالة ،ينبغي إلغاء الضرائب اجلمركية وما س� � ��وى ذلك من
العوائق التجارية .ومهما كانت احلال ،فإن الواقع الس� � ��ائد يشير إلى وجود
ميل ينطوي على مخاطر جس� � ��يمة ،أعني امليل إلى انتهاج سياسة احلماية
التجاري� � ��ة« .فنحن نواجه خطر إلغ� � ��اء اإلصالحات التي جرى تنفيذها في
الثمانينيات والتسعينيات والعودة ثانية إلى الوضع املأساوي الذي ساد في
الس� � ��بعينيات» ،وفق ما قالته راسني سالي ) ،(Razeen Sallyرئيسة املركز
األوروبي للسياسة االقتصادية الدولية في بروكسل (European Centre for
) ،International Political Economyوثمة سبب واحد لسياسة احلماية
التجارية اجلديدة :الصني .فجمهورية الصني الشعبية على وشك أن تتفوق
صادراتها على صادرات أملانيا ،البلد الذي اليزال حتى هذا احلني ،عمالق
العال� � ��م في مجال التصدير .فالصينيون باتوا ال يصدرون الس� � ��لع الزهيدة
الثمن كاملالبس وأحذية الرياضة أو لعب األطفال فقط ،بل وأمسوا ،أيضا،
يغرقون أس� � ��واق العالم بأجه� � ��زة الكمبيوتر والكامي� � ��رات أو رقائق الذاكرة
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املس� � ��تخدمة في أجهزة الكمبيوتر .وجنح الصينيون في غزو أسواق العالم
بفضل س� � ��عيهم الدءوب لتقومي قيمة عملتهم بأدن� � ��ى من حقيقتها الفعلية:
فس� � ��عر صرف عملتهم الوطنية يتسم بالتدني ومينح البضائع الصينية قوة
تنافس� � ��ية كبيرة .من هنا ،تلح مجموعة ال� � ��دول الصناعية الثماني الكبرى
) (G8عل� � ��ى املصرف املركزي في بكني بضرورة رفع قيمة العملة الصينية.
غير أن هذا اإلحلاح لم يثمر حتى اآلن.
وما من ش� � ��ك أبدا في أننا س� � ��نواجه خطرا عظيما لو انقس� � ��م العالم
ثاني� � ��ة إل� � ��ى تكتالت مختلفة ش� � ��بيهة بالتكتالت التي تبل� � ��ورت إبان األزمة
التي عصف� � ��ت باالقتصاد العاملي على خلفية أزم� � ��ة الركود الكبير ،وفيما
ل� � ��و تقطعت أوص� � ��ال الروابط التجارية واإلنتاجية التي نش� � ��أت في عقود
الزم� � ��ن املاضية .فقبل ثمانني عاما اندلعت هذه الظواهر الس� � ��لبية بنحو
ف� � ��ظ حقا وحقيقة :ففي الس� � ��ابع عش� � ��ر من يونيو م� � ��ن العام  1930جنح
النائبان اجلمهوريان ريد س� � ��موت ) (Reed Smootوويليز هاولي (Willis
) Hawleyفي احلصول على موافقة الكونغرس على مشروع القانون الذي
صار يس� � ��مى باسمهم «قانون س� � ��موت  -هاولي» .فهذا القانون حتم زيادة
الضرائب اجلمركية بنسبة عظيمة تزيد على  20ألف سلعة .وعلى خلفية
ه� � ��ذه الزيادة انخفضت التج� � ��ارة اخلارجية بنحو خمس� �ي��ن في املائة في
غضون فترة وجيزة.
وس� � ��تجلب الدول الصناعية الضرر لنفسها ،فيما لو أقدمت على وضع
قيود صارمة على التجارة اخلارجية .فلوال اس� � ��تيراد الس� � ��لع األجنبية ،من
آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية على وجه اخلصوص ،لكانت أسعار السلع
أعل� � ��ى بكثير ولكان� � ��ت احلياة أقل رفاهية في العالم الغربي .ولو اتس� � ��عت،
فع� �ل��ا ،دائرة سياس� � ��ة احلماية التجارية ،فإن ذلك س� � ��يؤدي ،وفق التحذير
الذي أعرب عنه االقتصادي اخلبير مبس� � ��ائل التجارة اخلارجية ياغديش
باغوات� � ��ي ) (Jagdish Bhagwatiإل� � ��ى نتائج وخيمة« :س� � ��يؤدي في الدول
الصناعية إل� � ��ى زيادة معاناة الفئات الفقيرة عل� � ��ى وجه اخلصوص ،وذلك
ألن هذه الفئة تس� � ��تهلك بنحو فوق املتوس� � ��ط السلع الزهيدة الثمن املنتجة
بكثافة عمل أكبر».
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غير أن األضرار التي س� � ��تلحق بالدول ذات االقتصاديات الناشئة ستكون
أكثر وخامة .فهذه الدول أمست ،منذ أمد ليس بالطويل  -أي في عقود الزمن
األخيرة على وجه التحديد  -جزءا من االقتصاد العاملي .حقا استطاعت هذه
الدول أن تنمو بنحو متس� � ��ارع ،غير أنها أمس� � ��ت اآلن عرضة خلطر السقوط
في هاوية األزمة العاملية بالسرعة نفسها التي منت فيها وارتقت.
اقتصاديات ناشئة على حافة الهاوية

عندم� � ��ا يتحدث رئي� � ��س وزراء الصني وين جياب� � ��او ) (Wen Jiabaoعن
املس� � ��تقبل ،فإنه يتحدث باألس� � ��لوب ال� � ��ذي حتدث به لودفي� � ��غ أرهارد في
ماض� � ��ي الزمن  -لكن� � ��ه مترجم إلى الصينية بكلمات كثي� � ��رة التزويق .فقد
ق� � ��ال رئيس احلكومة الش� � ��يوعية« :إن من حق اجلمي� � ��ع أن يتمتعوا بروعة
الرفاهي� � ��ة املش� � ��تركة» .وإن من حق اجلميع أن يش� � ��عروا بأن ازدهار البالد
ه� � ��و ملصلحتهم أيضا ،ولي� � ��س فقط ملصلحة رجال أعم� � ��ال دهاة ،ولبضعة
ش� � ��باب ميلكون املليارات ،وألصحاب املش� � ��اريع والش� � ��ركات اجلدد .وأعلن
رئيس الدولة واحلزب هو جينتاو ) ،(Hu Jintaoأيضا ،اندالع عصر ذهبي
مين بنعمته على الش� � ��عب كافة .وتعهد القائد الشيوعي للصينيني بتحقيق
«املجتمع املنسجم مع نفسه املتوائم مع ذاته».
غير أن الواقع القائم يش� � ��هد على أن املجتمع الصيني ليس منس� � ��جما
مع نفس� � ��ه وليس متوائما مع ذاته .فاالزدهار ،الذي حتقق حتى اآلن ،أعني
معدالت النمو البالغة  10في املائة ،لم تدر بنعمها على اجلميع أبدا .فماليني
كثيرة من الصينيني تخطاهم النمو االقتصادي ولم مين عليهم بشيء يذكر:
أعن� � ��ي املزارعني الذي ُس� � ��لبت منهم األراضي ،وأبناء امل� � ��دن العاطلني عن
العم� � ��ل ،واألطفال الذين ال قدرة آلبائهم على تدبير مصاريف مدارس� � ��هم،
واملرضى الذين ال يس� � ��تطيعون دفع تكلفة الطبيب .أضف إلى هذا أن هذا
النم� � ��و االقتصادي قد أخذ يتباطأ اآلن بفع� � ��ل األزمة العاملية .إن الرفاهية
اجلديدة كانت من حصة أقلية من األغنياء في املقام األول ،كانت من حصة
أغنياء جدد يسكنون في بكني أو شنغهاي ،في تياجنينغ أو في املدن الكبرى
األخرى .فهؤالء ميتعون أنفسهم بالس� � ��يارات الغربية الفارهة وباخلدمات
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الطبي� � ��ة اخلاصة وأغلى العقاقير الطبية وبأرقى العقارات الس� � ��كنية .من
ناحيــة أخـــرى ،اكتس� � ��ب األغنيـــاء اجلـــدد تعليـمـــا أرقـــى بكثيــر من التعليم
املتاح للعامة .إنهــــم يتحدثـــون باإلجنليزيـــة أو بالفرنسيــة و/أو بالروسية.
وبينم� � ��ا أمت البعض منهم تعليمهم في اخلارج ،ما كان للماليني من العاملني
بأج� � ��ر غير االنتقال من الريف إلى امل� � ��دن الكبرى ،أمال في احلصول على
فرصة عمل .وغالبا ما يتجاهلهم احلظ فال يحصلون على عمل يدر عليهم
أجرا يسدون به الرمق .فالصناعة الصينية ليست في حاجة إلى هذا الكم
الهائل من العمال غير املدربني.
وتتس� � ��ع رقعة التفاوت االجتماعي في الصني بأسرع مما هو سائد في
الوالي� � ��ات املتحدة األمريكي� � ��ة .فأبناء املدن يحصلون عل� � ��ى دخل يبلغ ،في
املتوس� � ��ط ،أكثر من ثالثة أضعاف الدخل الذي يحصل عليه سكان الريف
( 3.2ضعف على وجه التحديد) ،ويحصل ال ُعش� � ��ر املتربع على قمة السلم
االجتماعي على دخل يبلغ أكثر من تس� � ��عة أضع� � ��اف الدخل الذي يحصل
عليه ال ُعش� � ��ر الفقير من أبن� � ��اء املدن ( 9.2ضعف بالتحديد) .كما س� � ��جل
معام� � ��ل جيني ارتفاعا عظيما فعال .فعندما بدأ رئيس الدولة واحلزب دنغ
إكس� � ��ياوبنغ ) (Deng Xiaopingفي مطلع الثمانيني� � ��ات بتنفيذ أول برامج
اإلصالح ،كانت قيمة معامل جيني ال تزيد على  ،0.2أما اآلن فإن قيمته قد
ارتفعت  ،0.46أي أن رقعة التفاوت اتسعت بنحو ينذر بأوخم العواقب.
ويشهد املرء هذه التطورات في روسيا والبرازيل وإندونيسيا والهند
والدول العربية على س� � ��بيل املثال ال احلصر .فـ «األس� � ��واق الناش� � ��ئة»
اقتربت بإنتاجها القومي ش� � ��يئا فش� � ��يئا من ال� � ��دول الصناعية .فخالل
عش� � ��ر سنوات ارتفع متوسط دخل الفرد الواحد إلى أكثر من الضعف،
وفي الهند ارتفع هذا املتوس� � ��ط بنحو الثلثني .وهكذا ،جنا املاليني من
سكان بلدان االقتصاديات الناشئة من براثني الفقر .إن هذا هو اجلانب
املشرق في العوملة.
غير أن ثمة جانبا مظلما أيضا :فبينما تلحق دول االقتصاديات الناش� � ��ئة
بركب التقدم االقتصادي باطراد ،تنقس� � ��م مجتمعاتها على نفسها بال هوادة.
فمنذ انهيار جدار برلني في العام  ،1989نش� � ��أت في األمم الصاعدة فئات
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غنية بنحو ال يقبل التصديق .فأبناء هذه الفئات ازدادوا غنى ورفاهية بأسرع
من نظرائه� � ��م في أوروبا أو أمريكا ،ازدادوا غن� � ��ى ليس خالل بضعة أجيال،
بل خالل عش� � ��ر أو خمس عشرة سنة .فبضعة من الدهاة ومعدومي الضمير
جمعوا ،من ال ش� � ��يء ،ثروات تبلغ املليارات .فقد اغتنموا االنطالقة املجنونة
جتاه اقتصاد الس� � ��وق لينش� � ��ئوا مجموعات من ش� � ��ركات ال قدرة ألحد على
اإلحاطة بأبعادها وتش� � ��ابكاتها .وال يحجم البعض منهم عن التباهي بثروته،
فهم يستخدمون أغلى السيارات ويع ِّمرون ألنفسهم  -متاما كما يفعل أصحاب
امللي� � ��ارات من الصينيني  -قصورا على طراز قصور ملوك فرنس� � ��ا .والطبقة
الوسطى أيضا ،تغتنم محاسن السوق العاملية .ويدخل في عداد هذه الطبقة
أبناء املدن الساحلية واملراكز الصناعية ،وأولئك املواطنون أيضا الذين حصلوا
عل� � ��ى تعليم أفضل وصاروا على دراية بكيفية الصمود في مواجهة املنافس� � ��ة
العاملية .بيد أن هذه الطبقة الوس� � ��طى لم تتبلور ،بعد ،بالصيغة املوجودة في
الدول الصناعية ،ولم تتمكن ،حتى اآلن ،من توطيد أسس رفاهيتها.
وتتك� � ��ون ،ف� � ��ي الوقت ذاته ،طبق� � ��ة فقيرة محرومة من ثم� � ��ار االزدهار
االقتصادي .ويحصل هؤالء األفراد ،املوجودون في أدنى السلم االجتماعي،
عل� � ��ى قوتهم من خالل األعمال املتواضعة ،أعني من خالل خدمة املرفهني
الذين يستغلونهم كأنهم من الرقيق .ويسكن هؤالء األفراد في شقق ضيقة،
متداعي� � ��ة ،أو في األكواخ واجلحور .ويجمع البعض منهم قوته من القمامة
أو من فضالت املطاعم .إن الفقراء نادرا ما تكون لديهم فرصة لتحس� �ي��ن
أوضاعهم املعيش� � ��ية .فهم ينقصهم أهم ش� � ��رط للنجاح في القرن احلادي
والعشرين :التعليم املناسب.
عل� � ��ى صعيد آخر ،فإن هذه املجتمعات مريضة ش� � ��أنها في ذلك ش� � ��أن
الدول الصناعية ،وأنها مهددة بخطر السقوط في الهاوية ،وذلك ألن ثرواتها
ق� � ��د تركزت في أيدي فئة ضئيل� � ��ة العدد ،وألن اقتصاده� � ��ا ميول من خالل
الق� � ��روض في املقام األول .وعلى هذه الدول ،أيضا ،يس� � ��ري ما قاله كينيث
غالبريث في مؤلفه املوس� � ��وم «االنهيار الكبي� � ��ر» ) ،(The Great Crashأعني
قوله :إن التفاوت املفرط في التوزيع يسرع في انتشار الركود ،وإن االزدهار
االقتصادي ال يجوز أن يقام على املضاربة اجلنونية في املقام األول.
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وتبني روس� � ��يا ،على وجه اخلصوص ،النتائج التي تترتب على األمرين.
فالبورصة في روس� � ��يا عاشت في الس� � ��نوات املاضية ازدهارا جنونيا فعال،
وشهدت تبلور حكم األقلية (األوليغاركية) ،شهدت ارتقاء حفنة من صناعيني
عرف� � ��وا كيف ينتهزون ألنفس� � ��هم فرص االنتقال اجلنون� � ��ي صوب اقتصاد
السوق .فحينما تفككت عرى االحتاد السوفييتي ،سارعت هذه احلفنة إلى
االس� � ��تحواذ على كبرى املشاريع والشركات احلكومية .وألن البالد أمست،
وقتذاك ،في فوضى عارمة وبال حكومة تتقيد بدستور وقوانني البالد ،لذا
استطاعت هذه احلفنة أن تفعل ما يحلو لها ويطيب خلاطرها .وكان رجل
األعمال أوليغ ديريباسكا ) (Oleg Deripaskaواحدا من هذه احلفنة .فهذا
الرجل ،ذو الوجه الش� � ��بيه بوجه صبي يافع ،جمع ،وهو اليزال في األربعني
م� � ��ن العمر ،ث� � ��روة بلغت  28مليار دوالر أمريكي .ويهيمن ديريباس� � ��كا على
مجموعة ش� � ��ركات متشابكة من جملتها ش� � ��ركة البناء األملانية .Hochtief
لق� � ��د ارتقى ه� � ��ذا الرجل إلى ثاني أغن� � ��ى األغنياء في أوروب� � ��ا قاطبة ،إنه
يأتي ،من حيث الغنى ،بعد مؤس� � ��س ش� � ��ركة إيكيا ) (Ikeaمباش� � ��رة ،أعني
إنغف� � ��ار كامبراد ) .(Ingvar Kampradوبثروت� � ��ه البالغة  23.5مليار دوالر
أمريكي ،ال يبعد عنه كثيرا في قائمة األغنياء رومان أبراموفيتش (Roman
) ،Abramowitschاملالك لنادي كرة القدم في لندن  .FC Chelseaإن هذه
احلفنة متتع نفسها في سكنى القصور العظيمة والنزهة بسفنها وطائراتها
اخلاصة ،وتؤمن س� �ل��امتها من خالل ما لديها م� � ��ن جهاز أمني .وباملقابل،
يعيش ماليني من مواطني االحتاد الس� � ��وفييتي (س� � ��ابقا) عيشة الكفاف.
فف� � ��ي حقبة التحول ،في حقبة اختفاء االقتصاد املخطط ،انخفضت دخول
ال� � ��روس العاديني بنح� � ��و الثلثني .ففي اليوم احلالي ،ف� � ��إن نحو ثالثة أرباع
الروس يحصلون ،في األسبوع ،على دخل هو أقل من خمسني دوالرا.
واجلزء األعظم من األرباح الت� � ��ي حتققها هذه احلفنة من األغنياء ،ال
يدر بنفعه على روسيا ،بل هو يذهب إلى احلسابات الكائنة في ليشتنشتاين
أو في قبرص .ففي هذه البقاع من العالم تقيم ش� � ��ركات ال تعد وال حتصى
باالس� � ��م فق� � ��ط ،أي من خالل م� � ��ا لديها هناك من صن� � ��دوق بريد ال غير.
إن احلفن� � ��ة األوليغاركية دأبت على تنمية ثروته� � ��ا بال عبء ضريبي يذكر.
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وكان� � ��ت هذه احلفنة ،في العام  ،2008أكثر غنى من أغنى األغنياء األملان.
وكان� � ��ت مجل� � ��ة  Forbesقد ذكرت  85ملياردي� � ��را ،وأدرجت  35منهم ألول
م� � ��رة في إحصائياتها .غير أن ج� � ��زءا معتبرا من ثروتهم ميكن أن يكون قد
تبدد من جراء األزمة املالية الراهنة .فمن ناحية ،كانت ثروتهم مس� � ��تثمرة،
في أغلب األحيان ،في أس� � ��هم الش� � ��ركات وما س� � ��وى ذلك من أوراق مالية،
ومن ناحية أخرى ،ش� � ��هدت روس� � ��يا انهيارا مروعا ف� � ��ي بورصاتها ،انهيارا
ف� � ��اق ،بكثير ،االنهيار الذي عصف بأغلب بورصات الدول الصناعية .ففي
الفترة الواقعة بني صيف وخريف العام  2008خسرت األسهم املتداولة في
بورصة موسكو ثلثي قيمتها .من ناحية أخرى ،كانت حفنة األوليغاركيني قد
دأبت على متويل إمبراطوريتها املالية والصناعية من خالل قروض عظيمة
احلجم ،من خالل قروض تريد املصارف اآلن اس� � ��ترجاعها ملواجهة األزمة
الت� � ��ي متر به� � ��ا .وهكذا أخذ جزء معتبر من هذه الثروات يتبدد بالس� � ��رعة
نفس� � ��ها التي تراكمت فيها هذه الثروات .فديريباس� � ��كا أمسى اآلن مجبرا
على بيع جزء من إمبراطوريته الصناعية واملالية .كما تعني عليه ،شأنه في
ذلك شأن األوليغاركيني اآلخرين ،طلب املساعدة من الدولة خلدمة ما في
ذمته م� � ��ن قروض .غير أن هذا كله ال يجوز أن يحجب عن أنظارنا حقيقة
أن هؤالء األوليغاركيني اليزالون يتمتعون مبستويات غنى ال قدرة للمواطن
العادي في روسيا وال حتى على تصورها.
ومقارن� � ��ة باألغنياء ال� � ��روس ،زاد األغنياء من الهنود ثرواتهم بس� � ��رعة
أكبر :فمالك مصانع الصلب واحلديد الكش� � ��مي ميتال )(Lakshmi Mittal
استطاع أن يزيد ثروته إلى  45مليار دوالر وجنح العام  2008في أن يحتل
املرتبة الرابعة في قائمة  .Forbesويأتي من بعده مباشرة األخوان موكيش
أمبان� � ��ي ) (Mukesh Ambaniالبالغة ثروته  43مليار دوالر أمريكي وأنيل
أمبان� � ��ي البالغة ثروت� � ��ه  42مليار دوالر أمريكي .وكان ه� � ��ذان األخوان قد
تقاسما إمبراطورية الصناعة  ،Relianceالتي كانا قد ورثاها من والدهما.
ويش� � ��هد ارتقاء األخوين موكيش وأنيل أمباني على صدق مقولة مفادها أن
أولئك الذين ميتلكون الكثير ،يس� � ��تطيعون تنمية ثروتهم بسرعة فائقة .لقد
أفلح األخوان أمباني في تنمية ثرواتهما في بلد يكسب فيه ماليني من بني
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البش� � ��ر قوتهم اليومي من خالل عملهم خدما أو َكنّاسني للشوارع ،في بلد
يسوده الفقر املدقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من مراكزه الصناعية
والتجارية .إن الهند ،التي نعرفها منتجا مهما في مجال البرمجيات وبالدا
تضاهي هوليوود من حيث إنتاج األفالم الس� � ��ينمائية ،هي ذاتها الهند التي
نعرفها موطنا للمتسولني والشحاذين ،موطنا للجياع واملعدمني .وليس ثمة
ش� � ��ك أبدا في أن املدينة الكبرى ،مدين� � ��ة بومباي ،تعكس هاتني الصورتني
للهن� � ��د على أمت الوجوه .فهذه املدينة ،التي ال تزيد مس� � ��احتها على نصف
مساحة مدينة برلني ،تكتظ بسكان يبلغ تعدادهم  12مليون نسمة .ويسكن
في ش� � ��مال املدينة األغنياء ،يس� � ��كن أصحاب املليارات واملاليني ،أصحاب
الهليكوبترات والقصور الش� � ��امخة ،يس� � ��كن أولئك الذين توفر لهم جيوش
جرارة من اخلدم واحلرس س� � ��بل الراح� � ��ة والطمأنينة .وعلى بعد خطوات
من هذه األحياء الس� � ��كنية الفاخرة ،يسكن ستة ماليني مواطن في األكواخ،
يس� � ��كن ستة ماليني يتطلعون بفارغ الصبر إلى احلصول على فرصة للعمل
وروبية واحدة يسدون بها الرمق.
لك� � ��ن ،إلى أي م� � ��دى ميكن لبلد من ه� � ��ذا القبيل حت ّمل ه� � ��ذا التفاوت
االجتماعي؟ متى س� � ��يطالب الفقراء مبا هو أكثر من الصدقة أو احلسنة؟
ففي الصني ،أمست الدوائر احلكومية ،تواجه ،فعال ،آالفا من االحتجاجات
الهادئ� � ��ة تارة والغاضبة تارة أخ� � ��رى .فاملدن الكبرى ،على وجه اخلصوص،
أمس� � ��ت في البلدان النامية ،املرتع اخلصب الندالع أعمال العنف ولتنامي
التط� � ��رف وتعاظ� � ��م التوت� � ��رات االجتماعية .وحت� � ��اول األمم الصاعدة قمع
الغضب .كما حتاول هذه األمم تعزيز النمو االقتصادي وتس� � ��ريع مسيرته،
وذلك على أمل أن مين النمو السريع بشيء من خيراته على املوجودين على
هامش املجتمع أيضا .من هنا ،فإن هذه األمم تخش� � ��ى أكثر ما تخش� � ��ى أن
ينهار منوها االقتصادي بنحو مفاجئ بفعل تداعيات تتأتى من رأس� � ��مالية
وول س� � ��تريت ،هذه الرأس� � ��مالية التي التزال ،حتى الي� � ��وم احلالي ،تصول
وجتول ب� �ل��ا ضوابط حكومية ذات بال .من هنا ،تخش� � ��ى هذه األمم ،أكثر
ما تخش� � ��ى ،ثورة اجلياع واحملرومني .لهذه األس� � ��باب مجتمعة ،ال غرو أن
تتمسك هذه األمم ،في سياق األزمة املالية أيضا ،بذلك النموذج االقتصادي
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واالجتماع� � ��ي ،الذي هو ،من ناحية ،منوذج مستنس� � ��خ من النموذج الغربي،
وم� � ��ن ناحية أخرى ،منوذج يختلف عن النموذج الغربي بنحو جذري :منوذج
الرأسمالية االستبدادية.
السوق املوجهة واألزمة

عندما اس� � ��تقل وزير اخلارجية األملاني فرانك فالتر ش� � ��تاينماير الطائرة
مسافرا في يونيو العام  2008إلى شونغكينغ ) ،(Chongqingما كان أحد في
أوروبا يعرف شيئا عن هذه املدينة الكبرى التي يسكنها املاليني من الصينيني:
فشونغكينغ تبعد كثيرا عن بكني وشنغهاي ،وعن هونغ كونغ وماكاو ،وتقع على
بعد بضع عشرات الكيلومترات فقط من خزان مياه محصور بني ثالثة وديان.
ويس� � ��كن في هذه املدينة الكب� � ��رى الواقعة على ضفاف نهر يانغ تس� � ��ه (النهر
األزرق) ،أعظم نهر في الصني 5.8 ،مليون نسمة ،وإذا أخذ املرء في االعتبار
األقاليم التابعة لها إداريا ،فإن عدد سكانها يصل إلى  32مليون نسمة ،وتبلغ
مس� � ��احتها ،عندئذ 82400 ،كيلومتر مربع .وبهذا العدد الكبير من الس� � ��كان
وبهذه املس� � ��احة الهائلة تفتخر ش� � ��ونغكينغ بأنها كبرى مدن العالم قاطبة .وما
يب� � ��دو حاليا مجرد ترابط رخو بني مدن صغيرة وكبيرة ،س� � ��يزداد تالحما في
السنوات املقبلة وفق اخلطة احلكومية :فال مير يوم من غير أن تشيد ناطحات
س� � ��حاب وفنادق ومراكز جتارية وش� � ��وارع جديدة ،كما تُشق األنفاق في التالل
احمليطة باملدينة ،وذلك لكي يكون مبس� � ��تطاع املدينة التوسع .أضف إلى هذا
أن العمل جار على قدم وس� � ��اق لبن� � ��اء ميناء جديد للحاويات يقع على ضفاف
نهر اليانغ ِ
تس� � ��ه ،من ناحي� � ��ة أخرى يجري تزويد املطار مب� � ��درج ثالث إلقالع
الطائرات .وهكذا ،فبينما يس� � ��تغرق تنفيذ ه� � ��ذه اإلجراءات عقودا من الزمن
في فرانكفورت ،وذلك ألنه يتعني إقناع عش� � ��رات اآلالف من السكان بصوابها
وانتظار تدخل احملاكم حلل االختالفات بشأنها ،تُنفذ هذه اإلجراءات بسرعة
فائقة في الصني .فكل ثالث سنوات يجري العمل بتخطيط جديد للمدينة.
ويري� � ��د رئيس الدولة هو جينتاو ) (Hu Jintaoأن يجعل من ش� � ��ونغكينغ
صرحا يخلد ذكراه ،متاما كما فعل ،في الثمانينيات ،الرئيس الس� � ��ابق دنغ
إكس� � ��ياوبنغ ) (Deng Xiaopingحينما ح َّول مدينة شينزهني )(Shenzhen
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إلى منطقة استثنائية للتجارة احلرة وكما فعل جيانغ زمني )(Jiang Zemin

في التسعينيات حينما ح َّول مدينة شنغهاي إلى صرح يخلد ذكراه .وكيفما
اتفق ،فإن شونغكينغ أمست تتمتع برعاية بكني .فاحلكومة الشيوعية تضخ
ف� � ��ي كل عام ملي� � ��ارات ومليارات من األموال في ش� � ��ونغكينغ ،وفي املناطق
املتخلف� � ��ة الواقعة في غرب البالد ،وذلك بغية أن يعم االزدهار االقتصادي
هذا اإلقليم أيضا الذي يبعد  1400كيلومتر عن املناطق الساحلية .من هنا،
ال غرو أن تقول الصحيفة األملانية  Süddeutsche Zeitungإن ش� � ��ونغكينغ
«هي أسرع مدن الكوكب األرضي منوا واتساعا».
وشونغكينغ ليست حالة فريدة في الصني .ففي العام  2010ستكون
في الصني  109مدن كبرى ،أي تؤوي أكثر من مليون نسمة .وإذا صدق
تكهن مؤسسة كارنغي  Carnegieاخليرية ،فإن الصني ،وليس الواليات
املتحدة األمريكية ،هي التي ستكون في العام  2041األمة االقتصادية
العظم� � ��ى في العالم ،ال بل يعتقد مصرف غولدمان س� � ��اكس أن الصني
ستتفوق ،اقتصاديا ،على الواليات املتحدة األمريكية في العام .2035
غي� � ��ر أن ه� � ��ذه التكهنات ال يج� � ��وز أن حتجب عن أنظارن� � ��ا حقيقة أن
متوس� � ��ط دخل الفرد الصيني سيظل أدنى من متوسط دخل األمريكي
واألوروب� � ��ي ردحا طويال من الزم� � ��ن .وغني عن البيان أن املواطنني في
الغرب يش� � ��عرون باحليرة حينما يحيط� � ��ون علما بحقيقة هذا االرتقاء:
فهم مبهورون  -ومرتاعون في الوقت نفس� � ��ه .إنهم مفتونون  -وفزعون
في الوقت عينه .إنهم يثمنون عاليا إجنازات البالد  -ويخش� � ��ون كثيرا
أن ينافس� � ��هم الصينيون على رفاهيتهم.
إن الصني وطن أكثر من مليار نسمة ،وأمة شقت طريقها إلى االقتصاد
العامل� � ��ي بكل قوة وإصرار .عل� � ��ى صعيد آخر ،تراكم ف� � ��ي خزائن املصرف
املرك� � ��زي الصيني احتياط� � ��ي أجنبي يبلغ  1.8تريلي� � ��ون دوالر أمريكي ،أي
تراك� � ��م في خزائنه ما يزيد على مجمل العمل� � ��ة الورقية والنقدية املتداولة
في الواليات املتح� � ��دة األمريكية .إن قدرة الواليات املتحدة األمريكية على
متويل إنفاقها صار مرهونا بإرادة الصني أيضا .فاألمريكيون يس� � ��تطيعون
اقتراض ما يحتاجون إليه من أموال عظيمة احلجم ،فقط في حالة مواصلة

355
11/13/11 9:19 AM

10 (339-368).indd 355

انهيار الرأسمالية

املصرف املركزي الصيني ش� � ��راء س� � ��ندات الدين احلكومية األمريكية .من
هنا ،فلو غ َّير الصينيون موقفهم ،س� � ��تكون الواليات املتحدة األمريكية على
حافة اإلفالس.
ولم يس� � ��بق قط أن ارتقى بلد م� � ��ن البلدان بهذه الس� � ��رعة الفائقة ،لم
يك� � ��ن الفزع بهذا النحو ق� � ��ط .وينقل عن نابليون أن� � ��ه كان قد قال «عندما
تنهض الصني من كبوتها ،س� � ��يرتعد العالم كله» .وحينما بدأ دنغ إكسياوبنغ
في العام  1978بتنفي� � ��ذ اإلصالحات االقتصادية ،كان االقتصاد املخطط
متعفنا ،متداعي األركان .فـ «الطفرة الكبيرة» ،التي أعلنها ماو تس� � ��ي تونغ
في عقود الزمن الس� � ��ابقة على هذا التاريخ ،كانت ،في واقع احلال ،طفرة
فاش� � ��لة حقا وحقيقة .وبعد ثالثني عاما م� � ��ن هذا اإلعالن ،جمعت الصني
بني كل الضروب املتعارف عليها في االقتصاد احلديث :ش� � ��ركات حكومية
تخضع لتوجيه صارم وس� � ��وق جنونية لألس� � ��هم ونش� � ��اطات اقتصادية تكاد
تك� � ��ون بال قيد أو ضابط .بيد أن الصني أبعد ما تكون عن خصائص نظام
اقتصاد الس� � ��وق املعمول به في الغرب .فالبالد تنقصها البنية السياس� � ��ية
املكملة للس� � ��وق :الدميوقراطية .فاحلزب الشيوعي يحكم البالد بيد قوية
وإرادة صارم� � ��ة .من ناحية أخ� � ��رى ،ال تبدي الدولة أي اس� � ��تعداد حقيقي
لالنس� � ��حاب من احلياة االقتصادي� � ��ة .فالدولة توجه احلي� � ��اة االقتصادية
وتخطط تطورها ،إنها تتحكم في أهم مش� � ��اريع وش� � ��ركات البالد وتس� � ��هر
عل� � ��ى توجيهها .وبهذه التدابير واإلجراءات صاغ الصينيون النموذج املضاد
ملا في الغرب من رأس� � ��مالية محررة من القيود والضوابط :صاغوا منوذج
الرأسمالية االستبدادية.
ويحظ� � ��ى هذا النموذج املضاد ،أعني النموذج الصيني ،بقبول متزايد في
مختلف ربوع العالم .على صعيد آخر ،أقامت روس� � ��يا في السنوات املاضية،
أيضا ،الدليل على أن الدميوقراطية واقتصاد السوق ال يرتبط الواحد منهما
باآلخر بالضرورة .فخمس� � ��مائة مش� � ��روع تتولى في روس� � ��يا حتقيق نحو 80
ف� � ��ي املائة من مجموع الناجت الوطني اإلجمالي ،علما أن أهم هذه املش� � ��اريع
تخضع ،في أغلب األحيان ،إلى مش� � ��يئة الدولة أو أنها مسيرة من قبل الفئة
األوليغاركية املقربة من الرئيس دميتري ميدفيديف )(Dmitri Medwedjew
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ورئي� � ��س احلكومة فالدميير بوت� �ي��ن .و َم ْن يتجرأ ويعت� � ��رض على هذا القرار
احلكوم� � ��ي أو ذاك ،ف� � ��إن ه� � ��ذا مصيره مصي� � ��ر ميخائيل خودوركوفس� � ��كي
) ،(Michail Chodorkowskiمؤسس الشركة العمالقة الناشطة في مجال
الطاق� � ��ة  :Yukosإما أن يُع� � ��زل من وظيفته أو يُو ْدع الس� � ��جن .ومنذ مطلع
األلفية اجلديدة ،صار ازدهار روس� � ��يا يتوقف ،في املق� � ��ام األول ،على إنتاج
البت� � ��رول والغاز ،فالكرملني خلق ديكتاتورية تتحك� � ��م في مجال الطاقة .كما
اختف� � ��ت أو كادت تختف� � ��ي من الوجود حرية الصحاف� � ��ة ،أي اختفى ركن من
أركان ثورة «الش� � ��فافية» الت� � ��ي قادها غورباتش� � ��وف .فالصحافة املقربة من
الكرملني تس� � ��يطر على البالد ،واملعارضة واملنظمات غير احلكومية أمست
تخضع لوصاية الدولة.
إن الروس والصينيني يتحدون الغرب برأسماليتهم االستبدادية :فعلى الرغم
من أنهم يغتنمون املنافع التي تسبغها عليهم املنافسة العاملية ويغزون األسواق
األجنبية مبا لديهم من موارد أولية وس� � ��لع منتجة ،فإنهم يغلقون أسواقهم ،في
الوقت ذاته ،ويش� � ��يدون حواجز متينة أمام املشاريع األجنبية .بهذا املعنى ،فإن
الرأسماليني املستبدين يجمعون بني منافع اقتصاد السوق وهيمنة الدولة على
احلي� � ��اة االقتصادية .إنهم يريدون متكني مواطنيهم من زيادة رفاهيتهم ،لكنهم
يحجبون ع� � ��ن املواطنني احلرية املتعارف عليها ف� � ��ي األنظمة الدميوقراطية.
وبهذا النحو ،تقيم الدول املسيرة بنحو صارم ،الدليل الساطع على زيف أفكار
فرانس� � ��يس فوكويام� � ��ا :فالتاريخ ال نهاية له .غير أن ه� � ��ذا الدليل الصائب ال
ميكن للمرء أن يستش� � ��ف منه ما إذا كان النصر س� � ��يكون حليف الرأس� � ��مالية
الغربية احملررة من القيود والضوابط أو حليف اقتصاد السوق املس َّير من قبل
احلكومات االس� � ��تبدادية املهيمنة على مقدرات بلدان االقتصاديات الناش� � ��ئة.
وكان املؤرخ عزار غ� � ��ات ) (Azar Gatقد حتدث في مجلة Foreign Affairs
ع� � ��ن «العالم الثاني غير الدميوقراط� � ��ي ،باعتبار أن هذا العالم ميكن أن يغدو
خيارا جيدا وبديال ناجحا من الدميوقراطية الليبرالية».
فالدول احملكومة بنحو استبدادي حققت في السنوات األخيرة من عقد
التسعينيات معدالت منو بلغت أربعة أضعاف املعدالت التي حققتها الدول
الصناعية .من هنا ،ال غرو أن تتبنى بلدان من قبيل فيتنام وكازاخستان أو
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الكويت أو دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أيضا ،النموذج الرأسمالي الدارج
في روس� � ��يا والصني .فهذه الدول ال تعير أهمية كبيرة لألخذ باملبدأ الذي
يضع ،في أمريكا وأوروبا ،مصلحة الفرد فوق كل اعتبار ).(Individualism
إن ه� � ��ذه الدول تضع املجتمع واالقتصاد حت� � ��ت وصاية حكم صارم .وليس
ثمة شك في أن هذه الدول قد جنحت ،في ظل هذه السياسة ،جناحا بينا
حتى اندالع األزمة التي عصفت بأس� � ��واق املال العاملية في األيام الراهنة.
فف� � ��ي خريف الع� � ��ام  2008تعرضت هذه البلدان ،أيض� � ��ا ،للصدمات التي
نشأت عن الزلزال الذي ضرب أسواق املال .فقد تراجع منوها االقتصادي
وانهارت بورصاتها وسحب املستثمرون األجانب أموالهم منها ،وذلك ألنهم
أدركوا أن س� � ��ندات الدين املصدرة من احلكومات في أمريكا وأوروبا أكثر
أمنا .وكان هذا التطور قد ترك عمالت كثير من البلدان تترنح :أعني على
سبيل املثال ال احلصر ،الريال البرازيلي والفورنت املجري والروبل الروسي
والزلوت� � ��ي البولوني والروبية الباكس� � ��تانية  -فكل ه� � ��ذه العمالت تعرضت
لصدمات عارمة وانخفض سعر صرفها انخفاضا عظيما.
وتع� �ي��ن على املجر ،بالذات ،ه� � ��ذه الدولة التي كانت ،في يوم من األيام،
القدوة احلس� � ��نة في أوروبا الشرقية ،أن تس� � ��تجدي في نهاية أكتوبر العام
 2008صن� � ��دوق النقد الدولي طالبة منه مد يد العون لها .وعلى الرغم من
أن حكومة بودابس� � ��ت كانت قد استدانت من املصرف املركزي األوروبي من
قب� � ��ل ،أي في مطلع الش� � ��هر املذكور ،مبلغا مق� � ��داره  5مليارات يورو ،فإنها
احتاجت ،بعد ثالثة أس� � ��ابيع فقط ،إلى م� � ��ال أكثر  -إلى مال بلغ مجموعه
 25مليار دوالر أمريكي .وكما هو الوضع في كثير من دول وس� � ��ط وش� � ��رقي
أوروب� � ��ا ،م َّول املجريون ،أيضا ،ازدهارهم م� � ��ن خالل األموال املقترضة من
اخلارج ف� � ��ي املقام األول .غير أن عملية التمويل ه� � ��ذه كانت نقمة عليهم.
فاملس� � ��تثمرون األجانب س� � ��حبوا أموالهم حاملا بانت في األفق بوادر األزمة
املالية ،وتس� � ��ببوا في خلق أزمة نادرة املثيل في «األس� � ��واق الناشئة» .وعلى
خلفية ه� � ��ذه التطورات اصطفت ه� � ��ذه الدول على أب� � ��واب صندوق النقد
الدولي وذلك ألنها لم تعد قادرة على خدمة ما في ذمتها من ديون أجنبية.
وحصلت أوكرانيا ،أيضا ،من صندوق النقد الدولي على قرض طارئ بلغت
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قيمت� � ��ه  16.5مليار دوالر أمريكي .ومن ناحيته ،راح صندوق النقد الدولي
يجبر احلكومات في بودابس� � ��ت وكييف على رفــع معدالت الفائـــدة وزيــادة
الضرائ� � ��ب وخفض اإلنفاق احلكوم� � ��ي  -أي أنه أجبر هذه احلكومات على
تنفي� � ��ذ اإلجـــراءات ذاتهـــا الت� � ��ي كــــان قـــد فرضهــا عل� � ��ى دول النمور في
ماض� � ��ي الزمن« .إننا نعيش األزمة اآلس� � ��يوية ثانية» ،وفـق م� � ��ا قالـــه أحد
موظفي صن� � ��دوق النقد الدول� � ��ي .االختالف الوحيـــد ب� �ي��ن األزمتـــني هــو
أن أزمة العـام  2008أش� � ��د عنفا ،وأنها تتصاعد بس� � ��رعة أكبر في بلدان
االقتصاديات الناشئة.
ونشر الفزع العاملي ظالله حتى على دول اخلليج العربي البترولية .فقد
مدت حكومات الكويت والس� � ��عودية يد العون إلس� � ��عاف املصارف املتعثرة.
على صعيد آخر ،أعلن الس� � ��عوديون واإلماراتي� � ��ون تكفلهم بضمانة حقوق
املودعني ،أي أنهم قدموا ضمانات شبيهة بالضمانات التي قدمتها احلكومة
األملانية إلى املواطنني بشأن ودائعهم وحساباتهم اجلارية .على صعيد آخر،
ش� � ��كا املس� � ��تثمرون في دبي وأبو ظبي من أنهم يواجهون صعوبات جمة في
العثور على مستأجرين راغبني في استئجار عماراتهم ومكاتبهم .فاملدينتان
اإلماراتيتان حتولتا في العشرين عاما املنصرمة إلى مدن كبرى براقة ،إلى
مدن ما عاد ثراؤها يحتس� � ��ب بعدد براميل البترول ،بل بعدد الطوابق التي
تتكون منها ناطحات الس� � ��حاب .فاإلماراتيون يشيدون ،حاليا ،أعلى عمارة
ف� � ��ي العالم ،أعني برج دبي البالغ ارتفاعه  900متر .كما يش� � ��يدون أعظم
مين� � ��اء جوي في العالم وأكبر جزيرة اصطناعية في املعمورة وأعظم فندق:
قصر اإلمارات ) ،(Emirates Palaceهذا القصر العظيم الذي اس� � ��تخدم
املرء فيه الذهب واملرمر ببذخ كبير .غير أن التقارير الواردة من سماس� � ��رة
العقارات تشير إلى أن بعض املستثمرين قد غادروا البالد على حني غرة -
غادر البالد أولئك املضاربون على وجه اخلصوص ،الذين استدانوا األموال
من أجل متويل شراء الفيلالت والعمارات السكنية والتجارية.
ومع هذا ،ال مندوحة لنا عن أن نش� � ��ير إلى أن الرأسمالية االستبدادية
ميكن أن تتطور إلى خطر يتهدد الغرب .فمنذ أن أخذت بلدان االقتصاديات
الناشئة تخصص املال الوفير لشراء املشاريع والشركات في العالم الغربي،
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ب� � ��ات املرء في أوروبا وأمريكا يرى في عمليات التس� � ��وق هذه خطرا يتهدد
رفاهيت� � ��ه .فالبلدان التي لديها احتياطي كبير م� � ��ن البترول والغاز واملوارد
األولية األخرى ،جمعت احتياطيا أجنبيا عظيما وأمس� � ��ت في أشد احلاجة
إلى اس� � ��تثمار احتياطيها من العمالت األجنبية .من هنا ،فإن هذه البلدان
عقدت العزم على االس� � ��تحواذ على أشهر شركات ومشاريع العالم الغربي.
فثروات الصناديق الس� � ��يادية بلغت نحو  3.2تريليون دوالر أمريكي .وميكن
أن ترتفع ثروة هذه الصناديق احلكومية البالغ عددها نحو أربعني صندوقا
إلى  12تريليون دوالر أمريكي .وتعادل هذه الثروة مجمل اإلنتاج الس� � ��نوي
في اليابان وأملانيا وفرنسا وبريطانيا معا.
وتتصرف هذه الصناديق بحكمة كبيرة وتغتنم األزمة لتشتري املصارف
بثم� � ��ن بخ� � ��س .وكان الصندوق احلكوم� � ��ي الصين� � ��ي China Investment
 Corportionأول الصناديق التي اغتنمت في خريف العام  2007الفرصة
لتصبح ش� � ��ريكا في مصرف مورغان س� � ��تانلي ،ولتشتري  10في املائة من
قيمة املس� � ��تثمر األمريكي «بالكس� � ��تون» ) .(Blackstonواقتفت الصناديق
الس� � ��يادية األخ� � ��رى خطى الصندوق الصيني :فقد اش� � ��ترى املس� � ��تثمرون
القادمون من س� � ��نغافورة ودبي وأبو ظبي وكوري� � ��ا اجلنوبية حصصا كبيرة
في أش� � ��هر بيوت املال الغربية ،أعني س� � ��يتي غروب واالحتاد السويس� � ��ري
للبن� � ��وك وباركليز وميريل لينش واملصرف األملاني «دويتش� � ��ه بنك» .وكانت
هذه الصناديق الس� � ��يادية قد ضخت في بيوت املال الغربية نحو  70مليار
دوالر أمريك� � ��ي خالل الفترة الواقعة بني مارس الع� � ��ام  2007ويناير العام
 2008فقط .كما اش� � ��ترت بع� � ��ض الصناديق العربية أعظم «س� � ��يرك» في
العالم ،أعني س� � ��يرك  ،Cirque de Soleilونادي كرة القدم في مانشس� � ��تر
والشركة األملانية للخدمات الصناعية .Ferrostaal
وعلى خلفية هذه الغارة ،تس� � ��يطر احلي� � ��رة على الدول الصناعية :فمن
ناحية ،فإن مشاريعها وشركاتها في أمس احلاجة إلى رأسمال جديد ،ومن
ناحي� � ��ة أخرى ،تخش� � ��ى احلكومات في هذه الدولة من اس� � ��تحواذ األجانب
على أفضل شركاتها وأرقى مشاريعها بأثمان بخسة .ولهذا السبب بالذات
ش� � ��رع كثير من الدول ،وأملانيا واحدة منه� � ��ا ،قوانني تتكفل بصد املهاجمني
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غي� � ��ر املرغوب فيهم .وتعتقد هذه احلكومات أن عملية االس� � ��تحواذ التزال
في بداياتها األولى ،أي أن البوادر األولى تنذر بأن هذه العملية ستتصاعد
مستقبال .بيد أن الدول الصناعية ال مندوحة لها عن أن تتخلى عن موقفها
الدفاعي في األيام املقبلة  -فمن غير أموال الصينيني والعرب ،س� � ��يصعب
كثيرا على هذه الدول اجتياز األزمة املالية بسالم.
وتس� � ��اور فرانسيس فوكوياما ،في اآلونة األخيرة ،الشكوك فيما إذا
كنا قد بلغنا فعال نهاية التاريخ ،أم أننا صرنا شهودا على اندالع تسابق
جديد ومثير بني نظام الرأسمالية احملررة من القيود ونظام الرأسمالية
االستبدادية .ويقر أس� � ��تاذ العلوم السياسية أن ثمة دالئل عديدة تشير
إلى أن «األنظمة االستبدادية ستواصل مسيرتها وستزداد قوة وحيوية».
فهذه األنظمة س� � ��تنافس الغرب على رفاهيته  -وس� � ��تتصارع مع الدول
الصناعية على تلك الس� � ��لع ،التي ش� � ��ح عرضها في السنوات املاضية:
س� � ��تنافس الغ� � ��رب على احلليب واملي� � ��اه ،وعل� � ��ى األرز واحلبوب ،وعلى
البنزي� � ��ن والغاز .فكلما منت دول االقتصاديات الناش� � ��ئة بنحو أس� � ��رع،
كان� � ��ت أكثر حاجة إلى م� � ��ا في الطبيعة من موارد .فم� � ��ا في العالم من
موارد إلنتاج الطاقة واملواد الغذائية لن يكاد يس� � ��د ما يحتاج إليه منها
بنو البشر الذين سيبلغ تعدادهم في بضعة عقود مقبلة تسعة أو عشرة
مليارات نسمة.
في البداية انحسار األسعار ..ومن ثم التضخم

بعدما فش� � ��لت كل الس� � ��بل ،بعدما ترجى املرء وتوسل وناشد بال نتيجة،
أغلق رئيس الوزراء الهندي ماموهان س� � ��ينغ ) (Mammohan Singhحدود
ب� �ل��اده ،فما عاد مس� � ��موحا ألحد بأن يصدر األرز إلى خ� � ��ارج البالد ،وفق
القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء .فعرض األرز ش� � ��ح في ربيع العام 2008
بنح� � ��و كبير ،وكان س� � ��عره قد ارتفع إلى مس� � ��تويات تن� � ��ذر بعواقب وخيمة.
فمقارنة بالس� � ��عر الذي ساد قبل ثالثة أعوام ،ارتفع سعر األرز اآلن بنسبة
بلغت  300في املائة .من هنا ،ما عاد الفقراء يستطيعون شراء هذه السلعة
الضرورية إال بصعوبة.
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كما ارتفعت أسعار السلع األخرى .فسواء تعلق األمر باحلليب أو بالسمن
أو بالزيوت الغذائية ،فإن أس� � ��عار السلع ترتفع ارتفاعا انفجاريا ،ليس في
الهن� � ��د فقط ،بل في جميع أنحاء العالم .فخ� �ل��ال ثالثة أعوام فقط ارتفع
س� � ��عر احلبوب بنسبة بلغت  294في املائة ،وارتفع سعر الفول بنسبة بلغت
 202في املائة .من ناحية أخرى ،ارتفع س� � ��عر الس� � ��لع املشتقة من احلليب
خالل اثني عش� � ��ر ش� � ��هرا بنحو  80في املائة ،وبلغ سعر البترول في صيف
العام  2008س� � ��تة أضعاف السعر الذي كان سائدا في العام  ،2001فقد
بلغ س� � ��عر البرميل الواحد نحو  150دوالرا أمريكيا .وفي حني تعاني دول
االقتصاديات الناشئة من ظمأ شديد إلى الذهب األسود ،يزيد املضاربون
الطني بل ًة ،ويفعلون كل ما في وسعهم حتى يرتفع سعر البترول أكثر فأكثر،
فاجلميع يعون وعيا تاما أن االحتياطي البترولي محدود ،وأن الطلب عليه
سينمو في السنوات املقبلة بنحو متسارع.
وتس� � ��بب ارتفاع أسعار الس� � ��لع املختلفة في اندالع انتفاضات سياسية
عارمة ،ففي املكس� � ��يك خرج عش� � ��رات اآلالف من املواطنني إلى الش� � ��وارع
متظاهرين ضد ارتفاع س� � ��عر طبق غذائهم الوطني ،رغيف اخلبز املصنوع
من الذرة .وفي مصر أض� � ��رب عمال املصانع عن العمل؛ وذلك ألن دخلهم
ما عاد يس� � ��مح لهم بشراء رغيف اخلبز .وقتل خمسة أفراد في هايتي إثر
معارك دارت بني جموع املواطنني والش� � ��رطة ،وفي الكاميرون لقي أربعون
متظاهرا حتفهم .كما نقلت وس� � ��ائل اإلع� �ل��ام أنباء تفيد بأن االضطرابات
عمت بوركينا فاس� � ��و وإندونيس� � ��يا وموريتانيا وموزمبيق والسنغال .وسادت
عملي� � ��ات التمرد في أكثر من  30بلدا .من هن� � ��ا ،رأت كثير من الدول أنها
ملزمة بوضع حد لش� � ��ح املواد الغذائية ،فقد حظرت تصدير املواد الغذائية
املهمة لقوت املواطنني ،وخفضت الضرائب والرس� � ��وم اجلمركية على املواد
الغذائية املس� � ��توردة .بيد أن هذه اإلج� � ��راءات خففت من وطأة أزمة الغذاء
حلني قصير من الزمن ،فلم تكن احلل اجلذري لهذه األزمة املستفحلة.
فأزمة املواد الغذائية  -وهي أزمة صاحبت ارتفاع أسعار البترول والغاز
والنحاس والنيكل وما س� � ��وى ذلك كله من م� � ��وارد طبيعية  -أبانت بوضوح
أن االقتص� � ��اد العاملي ال ميكن أن يواصل منوه ألمد طويل بالنحو الذي منا

362
11/13/11 9:19 AM

10 (339-368).indd 362

العالم يعيش حقبة حتوالت مهمة

فيه في العشرين عاما األخيرة .فمنذ مطلع األلفية اجلديدة منا االقتصاد
العامل� � ��ي بأكث� � ��ر من  4في املائة في املتوس� � ��ط .من هن� � ��ا ،ال عجب أن يعلن
اإلحصائيون حتقيق أرقام قياس� � ��ية في هذا املضمار .بيد أن العام 2008
كان شاهدا على أن النمو االقتصادي قد أوشك على بلوغ حدوده القصوى،
وذلك لس� � ��بب غاية في البساطة :ففي حني يوجد رأس املال والعمل بوفرة
كبي� � ��رة ف� � ��ي االقتصاد العاملي ،يش� � ��ح من يوم إلى آخر ع� � ��رض موارد غاية
في األهمية ،تش� � ��ح امل� � ��وارد الطبيعية .فالكوكب األرضي ال يس� � ��تطيع ،في
األمد الطويل ،تلبية حاجات البشرية املتزايدة العدد ،ال يستطيع املن عليها
بالغذاء الكافي ،ومبا يس� � ��د حاجتها من البت� � ��رول والغاز والصلب واحلديد
والنح� � ��اس والنيكل ،وما س� � ��وى ذلك من موارد أخ� � ��رى طبيعية ،فضال عن
احلديث عن املياه ،عن هذا املورد الطبيعي الذي يزداد ش� � ��حا من يوم إلى
آخ� � ��ر .فالكوكب األرضي يُ� � ��ؤوي حاليا (أي في العام  )2009نحو س� � ��بعة
مليارات من بني البش� � ��ر ،علما أن هذه البش� � ��رية ت� � ��زداد عددا في كل عام
بنحو  75مليون نسمة .وإذا صدقت تنبؤات خبراء اإلحصاء ،فسيكون عدد
س� � ��كان الكوكب األرضي في العام  2050أكثر من تس� � ��عة مليارات نسمة.
علما أن هذه البش� � ��رية تتطلع إلى أن تتغذى بنحو أكثر وأفضل ،تتطلع إلى
احلصول على الس� � ��لع بكميات أكبر وبجودة أفضل .بيد أن هذه التطلعات
س� � ��تواجه صعابا جمة على الرغم من ارتفاع اجلدارة االقتصادية مبعدالت
كبيرة ،وعلى الرغم من ارتفاع اإلنتاجية مبعدالت عظيمة مستقبال.
وتظهر هذه الصعاب بجالء في مجال املواد الغذائية ،فمس� � ��احة األراضي
الزراعية املتاحة في العالم تكاد في يومنا هذا تعجز عن سد حاجة بني البشر
إلى الغذاء .فتزايد املساحات احلضرية ،تزايد املدن مساحة وعددا ،يؤدي في
كثير من دول االقتصاديات الناشئة إلى تقلص مساحة األراضي الزراعية .من
ناحية أخرى ،ال يرغب بنو البشر في احلصول على احلبوب والبقوليات فقط:
فكلم� � ��ا كان الصينيون أو الهنود أو البرازيلي� � ��ون أو الفلبينيون أكثر غنى ،كانوا
أكثر طلبا للمواد الغذائية الغنية بالبروتينات ،كانوا أكثر طلبا للحوم على وجه
اخلص� � ��وص .بيد أن احليوانات ،أيضا ،في حاج� � ��ة إلى العلف ،في حاجة إلى
احلبوب ،في حاجة إلى الذرة على س� � ��بيل املث� � ��ال .فمنذ الثمانينيات تضاعف
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اس� � ��تهالك اللحوم في البرازيل وارتفع إلى ثالث� � ��ة أضعاف قيمته في الصني.
«فال� � ��كل يريد التغذي كاملواطن األمريكي» ،وفق ما يقوله دانيل باس (Daniel
) Basseمن الش� � ��ركة االستشارية األمريكية « ،AgResourceبيد أن تطلع بني
البش� � ��ر للتغذي بهذا النحو ،يعني أننا س� � ��نكون في حاجة إلى كوكبني أو ثالثة
كواك� � ��ب أرضية» .ومهما كانت احلال ،فإن األم� � ��ر الذي ال خالف عليه هو أن
املواطن األمريكي يس� � ��تهلك في العام الواحد س� � ��تة أضعاف كمية اللحوم التي
يستهلكها الفرد الصيني حاليا ،علما أن سعة الفجوة في تقلص مستمر.
أضف إلى هذا ،أن املزارعني ما عادوا ينتجون لتغذية بني البش� � ��ر فقط،
بل أمس� � ��وا ينتجون ،أيضا ،ما حتتاج إليه السيارات من طاقة .فهم يفضلون
إنتاج الذرة على إنتاج احلبوب املخصصة للغذاء البشري؛ وذلك ألن شركات
البترول تناشدهم تزويدها بالذرة الصاحلة إلنتاج الكحول اإلثيلي ).(Ethanol
فالدول الغربية صارت مهووسة بإمكان االستعاضة عن بترول العرب ببنزين
تستخرجه من املوارد النباتية .وهكذا ،عقدت احلكومة األمريكية العزم على
رفع نسبة البنزين املستخرج من املصادر النباتية إلى  20في املائة حتى العام
 ،2017وينوي االحتاد األوروبي رفع هذه النس� � ��بة إلى  10في املائة .وخالل
ع� � ��ام واحد زاد مزارعو ال� � ��ذرة األمريكيون إنتاجهم بنس� � ��بة بلغت ،في العام
الواح� � ��د 80 ،في املائة .وغني عن البيان أن اجلزء األكبر من هذا اإلنتاج ما
كان مخصصا للغذاء البش� � ��ري ،بل إلنت� � ��اج الكحول اإلثيلي .وتدعم احلكومة
هذا اإلنتاج بكثير من مليارات الدوالرات ،كما أنها حتدد لش� � ��ركات البترول
نسبة البنزين املستخرج من النباتات في البنزين التقليدي.
وف� � ��ي ض� � ��وء هذه التط� � ��ورات ،يعلق رئي� � ��س البنك العاملي روب� � ��رت زوليك
) (Robert Zoelickفيق� � ��ول« :إننا نعتقد أن تداعيات أزمة الغذاء تعكس خيبة
جهود متواصلة بُذلت على مدى سبعة أعوام من أجل خفض الفقر» .ويواصل
حديثه مؤكدا أن األمر ال يدور هاهنا حول حرمان بعض بني البش� � ��ر من مواد
غذائي� � ��ة متميزة ،بل هو «يدور حول حرمان الصغار والكبار من التعليم ،وحول
تزايد التش� � ��وهات الفكرية واجلس� � ��مية أيضا» .وفي السياق نفسه ،أكد رئيس
منظم� � ��ة التعاون االقتصادي والتنمية أنغل غويرا ) (Angel Guirraأننا نواجه
«أعظم مأساة حتدق بالفقراء».
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ونشر ارتفاع األسعار ظالله على الدول الصناعية أيضا ،فسعر رغيف
اخلبز ،وأسعار ما سوى ذلك من سلع غذائية أو بنزين سجلت ارتفاعا كبيرا
مقارنة باملس� � ��تويات التي سادت قبل بضع سنوات وجيزة .ففي أملانيا ارتفع
معدل التضخم في العام  2007فبلغ  2.7في املائة ،أي أنه وصل إلى أعلى
مستوى سجله منذ العام  .1994ال بل وصل بعد عام واحد فقط إلى أكثر
من  3في املائة ،وفق البيانات التي أعلنها املكتب االحتادي لإلحصاء .ومع
أن أجور العمال ورواتب املستخدمني قد ارتفعت بنسبة بلغت ،في املتوسط،
 2.8في املائة ،أي حققت ارتفاعا قويا ما كان له مثيل منذ س� � ��نوات طويلة،
ف� � ��إن الدخول انخفضت في نهاية املطاف .وفي الواليات املتحدة األمريكية
كان ارتفاع األس� � ��عار أكثر وخامة .فمستوى األس� � ��عار ارتفع هناك بنحو 6
ف� � ��ي املائة .وتفوقت معدالت التضخم في دول االقتصاديات الناش� � ��ئة على
معدالت التضخم في الدول الصناعية في املتوس� � ��ط بكثير ،فهذه املعدالت
بلغت في الصني  8.5في املائة ،وفي الهند  11في املائة ،وفي روس� � ��يا 14
في املائة ،وفي البرازيل  25في املائة.
وكانت ارتفاعات مستويات األس� � ��عار قد أخذت احلكومات واملصارف
املركزية على غرة ،فاجلميع دأبوا ،منذ التس� � ��عينيات ،على التغني مبحاسن
العوملة ،زاعمني أنها وس� � ��يلة ناجحة للحفاظ على استقرار األسعار ،وذلك
بزع� � ��م أنها تضغط على املنتجني لتس� � ��ويق منتجاتهم بأدنى س� � ��عر ممكن،
وجتبر النقابات العمالية على التحف� � ��ظ في تطلعاتها لزيادة األجور ،وأنها
تفت� � ��ح األبواب عل� � ��ى مصاريعها الس� � ��تيراد بضائع زهي� � ��دة الثمن من دول
االقتصادي� � ��ات الناش� � ��ئة .أي أن العوملة تؤدي ،بهذه الس� � ��بل مجتمعة ،إلى
خفض األسعار .بيد أن واقع احلال السائد في اليوم احلاضر يشير بجالء
إل� � ��ى أن التضخم لم يهزم َقط ،وأنه الي� � ��زال خطرا حيا .وعلى خلفية هذه
احلقيقة كتبت مجلة « Economistعدو لدود يرفع رأسه ثانية».
نعم أطل علينا العدو ليس في س� � ��ياق حقب� � ��ة ازدهار ،كما كانت العادة،
أي ليس في س� � ��ياق حقبة تش� � ��غل فيه� � ��ا املصانع كل ما لديه� � ��ا من طاقات
إنتاجي� � ��ة ،بل في س� � ��ياق الركود االقتصادي ،أي في س� � ��ياق حقبة تنخفض
فيها األس� � ��عار عادة ،وذلك ألن املش� � ��اريع تتعثر ف� � ��ي تصريف منتجاتها في
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زم� � ��ن الركود .ويطل� � ��ق االقتصاديون على هذه الظاه� � ��رة مصطلح «الركود
التضخمي» ) ،(Stagflationفمع أن االقتصاد يتصف بالركود ،فإن األسعار
ترتفع على الرغم من الركود املخيم على االقتصاد .وكانت الواليات املتحدة
األمريكية وأوروبا قد شهدتا مرحلة هذا الوباء التعس ،مرحلة تزامن الركود
والتضخم ،في الس� � ��بعينيات في آخر م� � ��رة .فقد تعرضت الواليات املتحدة
وأوروب� � ��ا ،في ذلك الزمن ،إلى صدمت� �ي��ن بتروليتني وإلى حقبتني من حقب
الرك� � ��ود االقتصادي ارتفعت فيها معدالت البطال� � ��ة ارتفاعا عظيما فعال.
وفي ضوء ه� � ��ذه احلقائق ،أيتهددنا خطر مش� � ��ابه؟ أم يتهددنا خطر آخر،
خطر انخفاض األسعار؛ وذلك ألن املواطنني واملشاريع لم تعد لديهم القوة
الشرائية الضرورية خللق الطلب السلعي املناسب؟
بيد أن الواقع يش� � ��ير إلى احتمال حتقق األمرين :انحس� � ��ار األس� � ��عار
أوال ،وذل� � ��ك بس� � ��بب تراجع الطلب الس� � ��لعي ،واندالع التضخ� � ��م من بع ُد،
أي بع� � ��د التغلب على صدمة تراجع الطلب الس� � ��لعي وعودة األس� � ��عار إلى
االرتف� � ��اع على خلفية كمي� � ��ات األموال الضخمة الت� � ��ي ضختها املصارف
املركزية في االقتصاد ،فبن� � ��ك االحتياطي الفدرالي األمريكي ،على وجه
اخلصوص ،خفض أس� � ��عار الفائدة مبقادي� � ��ر عظيمة منذ صيف ،2007
وذل� � ��ك بغية احليلولة دون انهيار النظام املالي ،ومنعا لس� � ��قوط البالد في
هاوية الكس� � ��اد ،أي منعا النخفاض الناجت القومي بنحو مطلق .فأس� � ��عار
الفائ� � ��دة وصلت إلى أدنى مس� � ��توى عرفته البالد منذ احلادي عش� � ��ر من
س� � ��بتمبر .من ناحية أخرى ،ينتهج رئي� � ��س املصرف املركزي األمريكي بن
بيرنانكي وزمالؤه منذ اندالع األزمة املالية مختلف الطرق لضخ مليارات
ال تع� � ��د وال حتصى من الدوالرات أمال في أن تعي� � ��د هذه األموال الروح
إلى النشاط االقتصادي .وهكذا لم يعد بنك االحتياطي الفدرالي يفرض
عل� � ��ى املصارف ،التي تقترض منه ،أن تقدم س� � ��ندات ديون حكومية جيدة
النوعي� � ��ة كضمان للق� � ��روض التي حتصل عليها منه ،ب� � ��ل صار يقبل منها
األوراق املالية املس� � ��ندة بالقروض العقارية أيضا ،أي األوراق املالية التي
قامرت بها املصارف املختلفة في األيام املاضية .ويسلف بنك االحتياطي
الفدرالي ،ألول مرة منذ قدمي الزمن ،املشاريع الصناعية أيضا  -يسلفها

366
11/13/11 9:19 AM

10 (339-368).indd 366

العالم يعيش حقبة حتوالت مهمة

بنحو مباش� � ��ر ،أي من غير أن متارس املصارف التجارية دور الوسيط في
عملية التس� � ��ليف .فهذا اإلجراء انتهجه بن� � ��ك االحتياطي الفدرالي ،آخر
مرة ،إبان أزمة الكساد الكبير.
رئيس� � ��ه السابق ،أعني
ويُنحى بالالئمة على املصرف املركزي األمريكي
ُ
باول فولكير .فوفق رأيه فإن املصرف تخلى عن كل املبادئ التي س� � ��ار في
ضوئها حتى اآلن .وينتقد بعض االقتصاديني املصرف ،مؤكدين أنه أمسى
ألعوبة بيد األسواق ،وأنه يزرع ،بسلوكه هذا ،بذور الفقاعة املقبلة .ويحذر
رئيس معهد االقتصاد العاملي في هامبورغ توماس ش� � ��تراوبهار (Thomas
) Straubhaarفيقول إن املصرف صار يرتكب األخطاء نفسها التي ارتكبها
بع� � ��د انهيار االقتصاد اجلديد« ،مع فرق بس� � ��يط ،هو أن الفقاعة اجلديدة
س� � ��تتعاظم بنحو أسرع» .فكلما كانت الس� � ��يولة املتداولة أكثر ،وكلما كانت
أس� � ��عار الفائدة أدنى ،ارتفعت األس� � ��عار بنحو أكثر س� � ��رعة ،أسعار السلع،
وأسعار الثروات املالية أيضا.
لكن ،ومن قبل أن تندلع هذه التطورات ،ميكن أن تنخفض األسعار حلني
من الزمن ،فاملواطنون واملشاريع سيتحفظون في إنفاق ما لديهم من سيولة
نقدية ف� � ��ي حالة تدهور األوضاع في االقتص� � ��اد العاملي .وفي هذه احلالة
س� � ��يكنز األفراد واملش� � ��اريع الس� � ��يولة النقدية ،ويجبرون التجار واحملالت
التجارية على خفض أس� � ��عار البضائع .بيد أن تدهور األسعار احملتمل لن
يحفز بني البشر على التوسع في اإلنفاق ،فهؤالء سيفضلون االدخار فزعا
من أن يتردى الوضع االقتصادي بنحو أكثر .وسيؤدي تطور من هذا القبيل
إلى تراجع األس� � ��عار بنحو أكبر .بهذا املعن� � ��ى ،فإن التضخم الذي يلوح في
األف� � ��ق في الوقت احلالي ،ميكن أن يكون س� � ��رابا ال وجود له ،أي ميكن أن
حتل محل� � ��ه مرحلة انكماش مروع .وكانت ب� � ��وادر االنكماش قد الحت في
األفق في خريف العام  ،2008فقد انخفض سعر البترول إلى النصف في
غضون بضعة أس� � ��ابيع .وانخفضت تكاليف الشحن البحري بنحو  90في
املائ� � ��ة في غضون نصف عام .على صعيد آخر ،خفض منتجو الس� � ��يارات
األسعار على أمل أن يتمكنوا من تصريف السيارات املتراكمة في املخازن.
ويعتقد االقتصادي األمريكي نوريل روبيني ) (Nouriel Roubiniأن العالم
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س� � ��يعيش ،في الثمانية عش� � ��ر ش� � ��هرا املقبلة ،حقبة انخفاض في األسعار،
وحقبة ركود مس� � ��تفحل ،أي إنه يعتقد أن العالم سيمر مبرحلة يتزامن فيها
االنكماش مع الركود .ويطل� � ��ق روبيني على هذه الظاهرة مصطلح «الركود
االنكماشي» ).(Stag-Deflation
وفي يوم من األيام ،س� � ��ينفق املواطنون واملش� � ��اريع الس� � ��يولة الهائلة
الت� � ��ي ضختها الدولة في االقتصاد .س� � ��يبتاع هؤالء املزيد من الس� � ��لع،
س� � ��يبتاعون املزيد من البترول والغ� � ��از واملواد الغذائية أيضا .وغني عن
البي� � ��ان أن هذا اإلنفاق املتزايد ال بد أن يؤدي إلى ارتفاع األس� � ��عار في
األمد املتوسط.
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برنامج مضاد للسقوط
في الهاوية
«إن الليبرالية اجلدي� � ��دة ،التي ندعو إليها
في اليوم احلاضر ،تس� � ��تلزم وجود دولة قوية،
وج� � ��ود دولة تعلو على االقتصاد وعلى املصالح
اخلاصة ،تس� � ��تلزم وجود دولة تؤدي الوظائف
التي هي من صلب اختصاصها».

ألكسندر روستوف ،اقتصادي أملاني1932 ،

«الدولة فقط ه� � ��ي الضمانة
األكيدة ألن يتصف االقتصاد
باإلنصاف والعدالة اجتماعيا.
إنه� � ��ا ه� � ��ي وحده� � ��ا الطرف
القادر على إس� � ��عاف املشاريع
واملص� � ��ارف واألخ� � ��ذ بيده� � ��ا
في أيام الش� � ��دة وعلى إسباغ
مش� � ��اعر الطمأنين� � ��ة واألمان
على املواطنني»
املؤلف

«متاما كما يخضع النقل البحري واجلوي
بني الدول لقواعد وضمانات تلبي س� �ل��امته،
كذل� � ��ك حتتاج حركة رأس امل� � ��ال إلى ضوابط
تضمن عدم تس� � ��ببها في اندالع االضطرابات
واألزمات .إن وجود هذه الضوابط أمر يقتضيه
التدبير العقالني ،وحس� � ��ن السلوك ،ومبادئ
األخالق أيضا».

هلموت شمت ،مستشار أملانيا ،سابقا2007 ،

لقد انتش� � ��رت أزمة الرأس� � ��مالية انتشار
الوباء :انتش� � ��رت من أمريكا إلى أوروبا ،ومن
هناك إلى آسيا .وانتقلت العدوى من الزبائن
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املقترضني إل� � ��ى املصارف ،ومن هناك إلى كبرى الصناعات ،وإلى الصناعات
متوسطة احلجم .لقد تكاثر فيروس الفزع بسرعة متصاعدة .لقد أخذ فيروس
الفزع يتح� � ��ول من صنف إلى آخر ومن هيئة إلى أخرى بنحو دءوب .وعلى ما
يبدو ما كانت هناك وس� � ��يلة قادرة على شل منوه ووقف فاعليته .فمنذ صيف
 2007دأب املتفائل� � ��ون على الزعم أن األزمة على وش� � ��ك بلوغ النهاية .واغتنم
هؤالء كل انتعاش محدود للتأكيد على أن األزمة قد بلغت نهايتها فعال .بيد أن
هذه النهاية املرتقبة كانت سرابا ال غير ،كانت أمنية عارية من الصحة.
لقد بانت آثار املرض في كل أرجاء املعمورة .فأسعار العقارات لم تنخفض
في أمريكا فقط ،بل ،وعلى س� � ��بيل املثال ال احلصر ،في أستراليا وبريطانيا
وإسبانيا وإيرلندا كذلك .ففي هذه البلدان أيضا أسرف أصحاب العقارات
وشركات املال العمالقة في االقتراض والتسليف وأمسوا ،اآلن ،يقفون على
حافة الهاوية .واهتزت البورصات ليس في مراكز املال الغربية فقط ،بل وفي
الصني وسنغافورة وإندونيس� � ��يا والبرازيل وروسيا أيضا .وتعثرت املصارف
لي� � ��س في أمري� � ��كا فقط ،بل وف� � ��ي أوروبا أيضا وفي بل� � ��دان اخلليج العربي
البترولي� � ��ة .لقد خيم الذعر على أس� � ��واق رأس املال وعلى مجمل االقتصاد.
ففي خريف  2008أش� � ��رف العالم ،بنحو ما كان له مثيل في س� � ��ابق الزمن،
على التعرض ألزمة ثانية شبيهة باألزمة التي تعرض لها االقتصاد العاملي في
نهاية العشرينيات ومطلع الثالثينيات من القرن العشرين .ومنذ العام ،1929
لم يس� � ��بق أبدا أن تصرفت أس� � ��واق املال بالنحو اجلنوني الذي شاهدناه في
الزمن الراهن :ففيما نرى املضاربني يتسببون ،في بادئ األمر ،في انخفاض
األسعار ،نراهم يتسببون ،من بع ُد ،في ارتفاع األسعار .وإذا كان سعر برميل
البترول قد ارتفع إلى ما يقرب من  150دوالرا أمريكيا في بادئ األمر ،نراه
ينخف� � ��ض ،من ثم ،ثانية فيصل إل� � ��ى  64دوالرا أمريكيا .وفيما نرى الدوالر
األمريكي ،العملة التي هي رمز قوة أمريكا ،يسجل ،في الوهلة األولى تراجعا
معتبرا في قيمته مقابل العم� �ل��ات األخرى ،وذلك ألن العالم قاطبة كان قد
أخذ يتشكك في متانة القوة االقتصادية العظمى ،نراه ،من ثم ،أي في خريف
العام  ،2008يسجل ارتفاعا معتبرا في قيمته ،وذلك ألن أوروبا أيضا صارت
على شفا ركود مروع وتراجع مطلق في قيمة إنتاجها.
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إن األزم� � ��ة التي بدأت في ضواح� � ��ي مدن كاليفورنيا ونيف� � ��ادا وأوهايو،
سرعان ما نشرت ظاللها على كل الدول الصناعية؛ ال بل كادت تتسبب في
دفع أيس� � ��لندا إلى إعالن اإلفالس .من ناحي� � ��ة أخرى ،أدت األزمة إلى ترنح
بعض الدول ذات االقتصاديات الناش� � ��ئة وتعثرها ف� � ��ي خدمة ديونها ،أعني
دوال من قبيل األرجنتني وباكس� � ��تان وأوكرانيا واملجر وروسيا البيضاء .وعلى
خلفية هذه التطورات ،ال عجب أن يفقد اجلميع الشعور باألمان .فكلما كان
عدد املواطنني املكتوين بنارها أكبر ،أي كلما كان عدد املواطنني اخلاس� � ��رين
فرص عملهم وثرواتهم ومنازلهم أعظم ،كانت ثقتهم باقتصاد الس� � ��وق أكثر
عرض� � ��ة للتبدد .وكان رئيس منظمة العمل الدولي� � ��ة ) (ILOقد حذر من أن
األزم� � ��ة املالية تهدد بضياع  20مليون فرصة عم� � ��ل في العالم .ومعنى هذا
هو أن األزمة س� � ��تدفع عشرين مليونا من بني البش� � ��ر إلى أن يفقدوا ثقتهم
بالرأسمالية احملررة من القيود والضوابط .فهؤالء ليسوا سوى ضحايا أزمة
ما كانت لهم يد في نشأتها.
وبغض النظر عن املراحل املختلفة والصيغ املتعددة التي ستتخذها األزمة
مستقبال  -األمر الذي ال يخالطه الشك هو أن أزمة الرأسمالية ستفرز نتائج
عظيمة الش� � ��أن ،فالرأس� � ��مالية إما أن تنجح في جتديد نفسها من اجلذور،
وإما أنها ستنهار وتصبح من مخلفات التاريخ .فبعد ثالثة عقود ،سيطر فيها
االقتص� � ��اد احملرر من القيود على العالم ،أمس� � ��ينا بأمس احلاجة إلى إحياء
الدول� � ��ة إحياء متزنا .فالدول ال مندوحة لها عن أن تس� � ��تعيد املجاالت التي
خسرتها ،املجاالت التي تخلت عنها منذ مطلع السبعينيات .إن الدولة ملزمة
برس� � ��م احلدود لألسواق ،من غير أن تش� � ��ل قواها .إن الواجب يقتضي من
الدولة أن متنح مواطنيها الشعور باألمان والثقة ،من غير أن متارس الوصاية
عليهم .إن عليها أن تتكفل ثانية بأن تكون الراعي األكيد للمنافس� � ��ة العادلة
والعدالة االجتماعية .ولكي تس� � ��تطيع الدولة النهوض بهذه الوظائف ،فإنها
بأمس احلاجة إلى ممارسة دورها بثقة أكبر وإصرار أشد؛ فال سبب يدعوها
إلى أن تستسلم ملا تفرضه عليها السوق .فاحلكومات وسلطات الرقابة أكثر
س� � ��لطانا من الشركات العمالقة واملصارف املختلفة حتى في عصر العوملة.
إن احلكومات وسلطات الرقابة مطالبة بأن متارس سلطانها بإصرار أشد.
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إن األمر املطلوب هو أن يظهر بجالء أن الدولة هي التي ترسم اإلطار العام،
الذي يجوز لالقتصاد أن ينش� � ��ط في ح� � ��دوده  -وليس العكس ،أي ليس أن
يحدد االقتصاد للدولة اإلطار العام الذي يجوز لها أن تنشط في داخله.
لكن الدولة ،مبفردها ،لن تستطيع استعادة الثقة باقتصاد السوق .فحقبة
اجلشع ،يجب أن يتبعها عصر االعتدال في حتقيق املصالح اخلاصة ،وحقبة
اإلس� � ��راف األهوج يج� � ��ب أن يتبعها عصر الواقعي� � ��ة والتصرف احلصيف.
وحقبة تعظيم قيمة األسهم ) (Shareholder-Valueوالتطلع املسرف وغير
املس� � ��ؤول في جني األرباح ،يجب أن يتبعها عصر املبادئ األخالقية وعصر
الشعور باملس� � ��ؤولية .فاملش� � ��اريع ورؤس� � ��اؤها يجب أن يتخلوا عن معدالت
الربحية اجلنونية ،وأن يسترشدوا ثانية بواجباتهم االجتماعية ومسؤولياتهم
األخالقي� � ��ة .أي إن عليهم أن يدركوا أنهم جزء من املجتمع ،وأنهم خدم هذا
املجتمع باملعنى الذي كان يوس� � ��ف آبس قد أش� � ��ار إليه قبل بضعة عقود من
الزمن .إن هؤالء ال يجوز لهم أبدا أن يروا في الدولة والسياسة مجرد عوائق
مثيرة لالنزعاج ومثبطة للعزائم ،بل عليهم أن يخضعوا للدولة والسياس� � ��ة
باعتب� � ��ار أنها الضامن األكيد للمنافس� � ��ة واملس� � ��اواة االجتماعية .فاقتصاد
الس� � ��وق اخلاضع للضوابط هو فقط النظام القادر على مواصلة احلياة في
األمد الطويل؛ أما الرأس� � ��مالية احملررة م� � ��ن الضوابط والقيود فإنها تدمر
نفسها بنفسها.
الفزع من تعرض االقتصاد العاملي إلى أزمة جديدة شبيهة باألزمة التي عصفت
به في نهاية العشرينيات ومطلع الثالثينيات

حتدث الرجل ،اجلال� � ��س في بار فن� � ��دق Steigenberger Belvedere

في مدين� � ��ة دافوس ،برقة وبصوت خفيض .والرجل هو واحد من أش� � ��هر
املصرفيني في العالم .وس� � ��بق له أن عمل في لن� � ��دن ونيويورك .أما اآلن،
فإنه يعمل لواحد من أكبر بيوت املال في العالم .ويش� � ��ارك الرجل كل عام
تقريبا في املنتدى االقتص� � ��ادي العاملي الذي يعقد اجتماعاته في اجلبال
السويس� � ��رية ،وذلك ألنه يرى ف� � ��ي هذا املنتدى فرصة مناس� � ��بة لاللتقاء
بأصحاب الس� � ��لطة والسلطان في السياس� � ��ة واالقتصاد .ويتحدث الرجل
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به� � ��دوء ملحوظ ،ال بل يتح� � ��دث بصوت مهموس .غير أن الرس� � ��الة ،التي
يذيعها في هذا اليوم ،املصادف الرابع والعشرين من يناير  ،2008ما كانت
مدعاة لنش� � ��ر الهدوء قط .ولهذا السبب ،بالذات ،ال يريد الرجل أن يشار
إلى اسمه أبدا.
ماذا سيحدث يا ترى ،يقول الرجل متسائال ،ماذا سيحدث لو أراد ،فجأة،
املاليني من زبائن املصارف املنتش� � ��رة في العالم أجمع سحب ودائعهم؟ ماذا
س� � ��يحدث لو جتمهرت حشود املواطنني أمام فروع املصارف في فرانكفورت
ولندن ،وفي باريس ونيويورك ،وفي روما وطوكيو؟ ماذا سيحدث في أسواق
املال لو حل بالعديد من املصارف ،دفعة واحدة ،ما حل مبصرف نورثرن روك
) .(Northern Rockفهذا املصرف البريطاني ما كان ،في س� � ��بتمبر ،2007
قادرا على تلبية طلبات الزبائن وصرف ودائعهم لهم .من هنا احتشد الزبائن
أم� � ��ام أبواب مقفلة ،أي ما كانوا قادرين على س� � ��حب أموالهم من املصرف.
وتذكرنا الصور املنقولة عن ه� � ��ذا احلدث ،باألزمة التي عصفت باالقتصاد
العامل� � ��ي في العام  .1929ويواصل الرجل حديث� � ��ه قائال« :ليس أمامنا غير
األمل أال يحدث على املس� � ��توى العاملي ما حدث للمصرف البريطاني» .نعم
ليس بوسعنا سوى األمل فقط.
فاجلزء األعظم من النقد املتداول في عالم املال احلديث هو نقد مسجل
عل� � ��ى الورق فقط ،هو نقد مس� � ��جل فيم� � ��ا لدى الزبائن م� � ��ن ودائع ادخارية
وحس� � ��ابات جارية .حقا تُثبت املصارف هذه الودائع في دفاتر حس� � ��اباتها،
لكنه� � ��ا ال تتوافر لها في خزائنها على أوراق نقدية ومعدنية تقابل قيمة هذه
الودائع؛ فما لدى املصارف من نقد س� � ��ائل يعادل جزءا يسيرا جدا من قيمة
األم� � ��وال املودعة لديها .فخالفا لقاعدة الذهب ال يوجد غطاء ذهبي ملا هو
متداول من نق� � ��د ورقي ومعدني .من هنا ،فإن إقدام الزبائن ،باجلملة ،على
س� � ��حب ودائعهم س� � ��يجبر املصارف ،ال محالة ،على إعالن اإلفالس .وعلى
خلفية هذا اخلطر ،مضى املصرفي قائال« :لنتضرع إلى الله أن يرحمنا وأال
يتركنا على حافة وضع من هذا القبيل مس� � ��تقبال» .غير أننا كنا ،بعد تسعة
ش� � ��هور ،قاب قوسني من هذا الوضع .كنا قاب قوسني منه فعال على الرغم
من كل تضرعاتنا إلى رب اخللق.
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إن املصرفي القاطن في فندق  Steigenberger Belvedereما كان الشخص
الوحيد الذي نشر ،في يوم اخلميس هذا ،الصورة املفزعة ملا ميكن أن يحدث.
فقبل ثالثة أيام ال غير ،يوم االثنني ،تعرضت البورصات النهيارات مثيرة للفزع،
ففي هذا اليوم فقدت األس� � ��هم املتداولة في البورص� � ��ات  8في املائة ،ال بل 9
في املائة من قيمتها دفعة واحدة .وشاع في يوم اخلميس ،حتديدا ،خبر مفاده
أن سمس� � ��ارا من سماسرة املصرف الفرنسي  Société Généraleقد بدد 4.9
ملي� � ��ار يورو في س� � ��ياق املغامرات واملقامرات التي قام به� � ��ا .وعزز هذا اخلبر
التشاؤم السائد وزاد من عدد املنذرين «باقتراب يوم احلساب» في الفندق ذي
النجوم اخلمس� � ��ة والذي يشكل على مدى خمسة أيام املقر الرئيسي لالقتصاد
العاملي في كل عام .واتخذت كبرى الش� � ��ركات من هذا الفندق مكتبا تدير منه
نشاطاتها :الدويتشه بنك وسيتي غروب و Allianzو Infosysو .Deloitteويرى
املرء ،في صبيحة كل يوم ،الناش� � ��ر األملاني هوبيرت بوردا أو رئيس شركة رينو
) (Renaultكارلوس غص� � ��ن ) (Carlos Ghosnيتناوالن طعام اإلفطار .أما في
املساء ،فإن املرء يرى مؤسس مايكروسوف بيل غيتس واقفا في صالة الفندق
يتداول األحاديث مع اآلخرين .ومبس� � ��تطاع الش� � ��خص ،الذي يشعر بامللل من
هذا احلديث أو ذاك ،الذهاب إلى احلفل الذي ينظمه غولدمان س� � ��اكس ،هذا
املصرف الذي كان ،حتى ذلك احلني ،يعتبر بحق مصرفا استثماريا ،أو املشاركة
في احلفل الذي تقيمه غوغل ) ،(Googleالشركة العمالقة الناشطة في مجال
خدمات اإلنترنت .فاالحتفاالت تقام في فندق  ،Belvedereباجلملة ،في مساء
كل يوم من هذه األيام .ودأب البعض من الشركات العمالقة على إضاءة واجهة
الفندق بألوان شركته .إنه عالم براق حقا وحقيقة ،عالم استخدمته ،في يناير
العام  ،2008الشركات العمالقة لتفتخر بنفسها .وظاهريا ،ما كان هناك مؤشر
يشير إلى أن االقتصاد العاملي قد أمسى عرضة خلطر جسيم .ما كان هناك،
ظاهريا على أدنى تقدير ،مؤشر يشير إلى وجود خطر يتهدد العالم تهديدا ما
كان له مثيل في سابق الزمن.
ففي يناير من العام  ،2008س� � ��اورت اجلميع الثقة بأنهم في مأمن من
كل خط� � ��ر .بأنهم ف� � ��ي مأمن من كل خطر على الرغم م� � ��ن أزمة العقارات
في الواليات املتحدة األمريكية وعلى الرغم من خسارة املصارف املليارات
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م� � ��ن الدوالرات .أتتك� � ��رر أزمة العام 1929؟ أيق� � ��ف االقتصاد العاملي على
حافة أزمة جديدة ش� � ��بيهة باألزمة التي عصفت به في نهاية العشرينيات
والثالثيني� � ��ات من القرن العش� � ��رين؟ اجلميع يرفض ه� � ��ذه املخاوف ويقول
مؤكدا :ال ،هذا اخلطر ما عاد له وجود قط .أال ما أعظم هذه الغطرس� � ��ة!
أال ما أعظم هذه اخليالء!
وما من ش� � ��ك ف� � ��ي أن االقتصاديني واملؤرخني قد حلل� � ��وا ٍ
بدقة األخطاء
التي ارتكبها السياسيون ورؤساء املصارف املركزية .فاالقتصاديون واملؤرخون
كانوا قد درس� � ��وا أسباب انهيار االقتصاد العاملي عقب انهيار البورصات في
العام  - 1929ومس� � ��اهمة السياسة ،وقتذاك ،في تعزيز االنهيار وليس في
احليلولة دون اتخاذه أبعادا أوس� � ��ع .ويزعم املتفائلون من قادة االقتصاد ومن
أصحاب النفوذ السياسي أن اجلميع قد أمسوا ،اآلن ،أكثر حنكة وحصافة.
وأن أخطاء املاضي قد جرى حتديدها والكشف عنها بدقة كبيرة وأن تكرارها
قد صار من مستحيالت األمور .ولكن ،أينطوي هذا الزعم على املصداقية؟
أالتزال النش� � ��وة تس� � ��يطر على أس� � ��واق املال بالنحو الذي سيطرت عليه في
األيام الغابرة؟ أال يس� � ��يطر على عالم اليوم اإلس� � ��راف نفسه في التطلعات
الذي سيطر على عالم تلك األيام؟ وعالوة على هذا وذاك ،ألم يصبح نظام
املال ،الس� � ��ائد في يومنا احلالي ،أشد تعقيدا وأكثر عرضة للتصدع؟ وبهذا
املعن� � ��ى ،أال ينطوي االنهيار ،في هذه األي� � ��ام ،على نتائج أكثر وخامة بكثير؟
وفي العام  1929ما كان مبس� � ��تطاع أحد التكهن بأن االزدهار سيبلغ نهايته
في يوم من األيام املقبلة .ففي ذلك الزمن أيضا ،حتدثت املش� � ��اريع ووسائل
اإلعالم ،بحماس� � ��ة ال مثيل لها ،عن اندالع حقبة جديدة من حقب الرفاهية
واالزدهار .وشرب بنو البشر حتى الثمالة نخب العشرينيات الذهبية ،نخب
ذل� � ��ك العقد الرائع الذي تال عقد احلرب العاملي� � ��ة األولى احلافل بالكوارث
واحملن .كما ش� � ��غف بنو البش� � ��ر بالتكنولوجيا اجلديدة :بالسيارات واملذياع
والطائرة والناقل اآللي الذي باتت املصانع تس� � ��تخدمه في عمليات اإلنتاج.
وقبل عامني من اندالع األزمة ،أي العام  1927حتديدا ،كان شارلز ليندبرغ
) ،(Charles Lindberghقد قام بالطيران ،منفردا ،عبر احمليط األطلس� � ��ي.
عل� � ��ى صعيد آخر ،كان الرئيس األمريكي هربرت هوفر )(Herbert Hoover
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ق� � ��د أعرب ،بع� � ��د فترة وجيزة من انتخابه ،عن تطلع� � ��ات عظيمة حينما أكد
قائال« :لقد اقتربنا اليوم ،أكثر من أي يوم سابق ،من االنتصار على الفقر».
وبحماسة مماثله كتبت املجلة األمريكية  Forbesفي يوليو من العام :1929
«في السنوات اخلمس األخيرة ،عبرنا عتبة عصر صناعي جديد .فصناعتنا
ال تسير بخطوات صغيرة ،بل هي تقفز بخطوات بطولية».
غير أن البورصات شهدت ،فجأة ،انهيارا مروعا في أكتوبر العام .1929
وما خ� �ل��ا احلقيقة القائلة بأن لكل فقاعة نهاية ،ما كان هناك س� � ��بب خاص
يفس� � ��ر هذا االنهيار .إن الفقاعة التي انفج� � ��رت في تلك األيام كانت عظيمة
فعال .ففي السنوات السابقة على انفجارها كان العالم قد أمسى مصابا بهوس
اس� � ��مه البورصة .فكل واحد امتلك بضع ماركات أملانية أو جنيهات إسترلينية
أو دوالرات أمريكية ،فائض� � ��ة عن حاجته اليومية ،أصر على أن يجرب حظه
في البورصة؛ فاجلميع صار يتطلع إلى املضاربة في البورصة؛ حتى اخلادمات
في املنازل والعامالت في محال احلالقة وس� � ��ائقي التاكسي .من هنا ال غرو
أن يرتفع سعر أس� � ��هم  Radio Corportion of Americaإلى خمسة أضعاف
قيمته في الفترة الواقعة بني العام  1924والعام  .1929واس� � ��تحدث س� � ��وق
املال بضاعة مالية جديدة اسمها االئتمان االستثماري )،(Investment-Trust
وكانت هذه البضاعة املالية صرعة العصر حقا ،فهي خلبت لب كل املتعاملني
في البورصات .وكانت ش� � ��ركات «االئتمان االستثماري» هذه تضارب باألموال
املقترضة في املقام األول ،متاما كما تفعل صناديق االدخار في يومنا الراهن.
بيد أن شركات االئتمان االستثماري لم تستقطب أموال حفنة من األغنياء فقط،
بل كانت تفتح أذرعها الس� � ��تقبال أموال اجلمهور العام ،أموال الناس البسطاء
أيض� � ��ا .وفي العام  1927كان عدد «أندي� � ��ة القمار» هذه قد بلغ « 160ناديا».
وبعد عام واحد من هذا التاريخ ارتفع عدد هذه «األندية» إلى  ،300وإلى 750
بعد سنتني .ودأبت هذه «األندية» على توظيف أموالها في شركات ما كان لدى
مؤسس� � ��يها احملتالني منهج آخر غير انتهاج أساليب تتسم مبخاطر ومغامرات
عظيمة .وكانت العالقات بني ما يسمى بشركات االئتمان االستثماري شديدة
التداخ� � ��ل ،وذات نس� � ��يج ما كان ميكن للمرء أن يحي� � ��ط علما بطبيعته .ومهما
كانت احلال ،فقد كان عدد املس� � ��تثمرين الذين ميولون استثمارهم من خالل
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االقتراض في تزايد مطرد ،وذلك ألنهم كانوا يعتقدون أن االرتفاعات العظيمة
بأسعار األوراق املالية ستسمح لهم بتسديد هذه القروض بسرعة فائقة .وقبل
أس� � ��بوعني من اندالع األزمة ،أذاع واحد من أش� � ��هر االقتصاديني في الواليات
املتحدة األمريكية ،أعني إرفينغ فيش� � ��ر ) (Irving Fisherأستاذ االقتصاد في
جامع� � ��ة ييل ) ،(Yaleزعما مفاده «أن كل األمور توحي ،بأن أس� � ��عار األس� � ��هم
ستظل عند مستواها العالي في األمد الطويل».
غير أن األمر انقلب رأسا على عقب يوم اخلميس ،يوم الرابع والعشرين
من أكتوبر ،فقد استفاق اجلميع من نشوتهم :فما عاد هناك أحد يريد شراء
األوراق املالية ،ما عاد أحد يريد ش� � ��راء أس� � ��هم الشركات« .وبحدود الساعة
احلادية عشرة» ،كتب كينيث غالبريث في مؤلفه املوسوم «االنهيار الكبير»،:
«كانت السوق قد حتولت إلى شد وجذب بكل معنى الكلمة ،فالكل يريد بيع
م� � ��ا بحوزته من أوراق مالي� � ��ة .وكانت حالة عدم التأكد هذه قد دفعت مزيدا
من الناس إلى بيع األوراق املالية .وفي الساعة احلادية عشرة والنصف خيم
على الس� � ��وق فزع عارم ،فزع ألقى الرعب في النفوس وجعل الناس بال أمل
أو طمأنينة .لقد أصبح الذعر حقيقة واقعة» .واحتش� � ��دت في الشارع الذي
تق� � ��ع فيه البورص� � ��ة جماهير ال تعد وال حتصى؛ واصطفت قوات الش� � ��رطة
وانتش� � ��رت إش� � ��اعات تفيد بأن أحد عش� � ��ر مضاربا لقوا حتفهم منتحرين.
وفي متام الس� � ��اعة الثانية عشرة والنصف طلب املسؤولون في البورصة من
الزوار ضرورة مغادرة شرفة الضيوف .وكان ونستون تشرشل (وزير اخلزانة
البريطاني بني العامني  1924و 1929ورئيس وزراء البالد فيما بعد) واحدا
من الزوار الذين أمرهم املس� � ��ؤولون ف� � ��ي البورصة بضرورة مغادرة البورصة
واخلروج إلى الشارع .وكان تشرشل قد كتب في مذكراته أن السماسرة بدوا
«وكأنهم كومة مَ ْ
ن ٍل مذعور ،فقد راح كل واحد منهم يعرض على اآلخر كومة
أوراق مالية بثلث قيمتها الس� � ��ابقة .غير أنهم ما كانوا يجدون سمسارا لديه
الشجاعة الغتنام الفرصة الفريدة الواعدة باملال الوفير».
إن اخلمي� � ��س األس� � ��ود ،هذا اليوم الذي أصبح ف� � ��ي اليوم التالي اجلمعة
السوداء بالنسبة إلى أوروبا ،كان بداية األزمة التي عصفت باالقتصاد العاملي:
ففي األسابيع التالية سجلت البورصات تدهورا عاما .وخالل ثالث سنوات
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كان مؤش� � ��ر داو جونز قد خس� � ��ر  90نقطة من قيمته .ففي الثامن من يوليو
العام  1932كان املؤشر القيادي للبورصة األمريكية قد بلغ أدنى مستوى له،
كان قد بلغ يوم ذاك  40.65نقطة ال غير .ولم يرجع مؤش� � ��ر داو جونز إلى
مستواه القدمي إال بعد مضي ربع قرن من الزمن .وبعد يوم واحد من انهيار
البورصة ،زعم الرئيس األمريكي هربرت هوفر «أن النش� � ��اط األساسي في
بالدنا  -أعني اإلنتاج والتس� � ��ويق  -يتمتع بالعافية والنمو املستدمي» .بيد أن
هذا الزعم س� � ��رعان ما بان زيفا ال أساس له من الصحة .فانهيار البورصة
كان قد دفع املواطنني إلى خفض إنفاقهم .وبالتالي فقد تراجعت النشاطات
االقتصادية تراجعا عظيما .وكان املصرف املركزي قد زاد الطني بلة ،وذلك
ألنه قلص الس� � ��يولة املتداولة ورفع الفوائد على القروض ،أي إنه فعل عكس
ما كان مطلوبا منه ،أعني خفض الفوائد على القروض .بهذا التصرف كان
البنك املركزي قد ارتكب خطأ وخيم العواقب فعال.
وخارت قوى عشرات اآلالف من املشاريع واملصارف في السنتني التاليتني.
وحتى العام  1932كان اإلنتاج الوطني قد خسر ثلث قيمته .كما تراجعت قيمة
العقارات في الواليات املتحدة األمريكية فخسرت ثلث قيمتها .وعلى خلفية هذه
التطورات خسر ماليني األمريكيني منازلهم .وكان الناس في حيرة ال توصف،
فكثير منهم صاروا في ضائقة مالية غاية في احلرج .ورمى بعض السماسرة
الناش� � ��طني في «وول ستريت» وبعض أصحاب املشاريع أنفسهم من الشبابيك
للم� � ��وت انتحارا .من ناحية أخرى أصابت األزمات القلبية كثيرا من املتعاملني
في البورصة ،وأودت بحياة البعض منهم .وخسر املاليني من املواطنني ثرواتهم
وفرص عملهم .فالبطالة ارتفعت في الواليات املتحدة األمريكية من  1.5مليون
ف� � ��ي العام  1929إلى  13مليونا في العام  ،1933وارتفعت في أملانيا من 1.4
ملي� � ��ون إلى  5.6مليون .وجتمهرت حش� � ��ود الفقراء في أمري� � ��كا وأوروبا أمام
املطابخ املخصصة إلسعافهم .ففي حقبة الركود الكبير عانى الناس من رزية
ما كانوا قد عانوا منها إال في عصور احلروب :رزية اجلوع.
وتس� � ��ببت احلكومة في أملانيا في تصعيد الركود .فقد خفض املستشار
األملان� � ��ي هاينرش برونينغ ) (Heinrich Brüningاإلنفاق وألغى مس� � ��اعدات
الرعاي� � ��ة االجتماعي� � ��ة وعمل على خف� � ��ض األجور .وانه� � ��ال املواطنون عليه
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بالشتائم ،وأطلقوا عليه لقب «مستش� � ��ار اجلوع» .وكان برونينغ يخشى أكثر
ما يخش� � ��ى من أن تعجز أملانيا عن دفع تعويضات احل� � ��رب إلى القوى التي
انتصرت عليها في احلرب العاملية األولى .بيد أن سياسته املتطرفة في دعم
االدخار ،وما أصدره من مراس� � ��يم تقيد اإلنفاق بنحو فظ ،دفعت أملانيا إلى
الهاوي� � ��ة حينما خيمت تداعيات األزمة التي عصفت باالقتصاد العاملي على
أملانيا في ربيع العام  .1931وهكذا تعني ،في يوليو ،أن تغلق جميع املصارف
الكبرى أبوابها وتعلق نشاطاتها ،فاحلكومة أمرت بتقليص صرف األموال إلى
الزبائن .وعلى خلفية هذا اإلجراء ،خارت قوى كثير من املش� � ��اريع الصناعية
العمالقة وأعلن اإلفالس عديد منها .وخسر فرص عملهم نحو  90في املائة
من العاملني في قطاع البناء والتش� � ��ييد وما سوى ذلك من قطاعات أخرى.
ولم يتمكن خليفة برونينغ ف� � ��ي احلكم ،أعني فرانس فون بابن (Franz von
) ،Papenمن وقف االنهيار واحليلولة دون تصاعد األزمة .وكان هذا الفشل
املريع قد أعطى أدولف هتلر وحزبه النازي الفرصة ألن يتسلم مقاليد احلكم
في أملانيا .فهتلر عرف كيف ينتفع من الكارثة االقتصادية ومن فزع املواطنني
وغضبهم العارم على البطالة ،كما استفاد من ضعف األحزاب األخرى.
ول� � ��م تكن احلكومة األملانية هي احلكومة الوحيدة التي أخطأت في هذا
املضم� � ��ار .فاألمريكي� � ��ون أيضا صعدوا من فاعلية الرك� � ��ود :إذ إنهم فرضوا
رس� � ��وما جمركية تبلغ  60في املائة ،وذلك رغبة منهم في حماية صناعاتهم.
وعلى خلفية هذا اإلجراء ،حتول العالم برمته نحو سياسة احلماية التجارية.
وس� � ��رعان ما خس� � ��رت التجارة الدولية ثلثي قيمتها .وبه� � ��ذا النحو تقطعت
صالت الوصل التي كانت تش� � ��د االقتصاديات املختلفة إلى بعضها .وجتاهل
دعاة سياسة احلماية الفكرة البسيطة املؤكدة في أن التجارة اخلارجية تلبي
مصلحة اجلميع :تلبي مصلحة املصدرين واملستوردين.
على صعيد آخر ،أزاحت األزمة الرئيس املتردد هربرت هوفر من منصبه.
وكان خليفت� � ��ه ف� � ��ي احلكم فرانكل� �ي��ن ديالنو روزفلت ق� � ��د تعهد لألمريكيني
بانتهاج سياسة اقتصادية جديدة« ،سياسة النيوديل» .وتنفيذا لهذه السياسة
اجلديدة ضخ روزفلت املليارات في االقتصاد األمريكي س� � ��عيا منه للوقوف
في وجه الركود .كما اس� � ��تحدث عديدا من مؤسس� � ��ات جديدة تتكفل مبنح
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أس� � ��واق املال أمانا أكبر .فعلى س� � ��بيل املثال تعاونت احلكومة مع الكونغرس
فاس� � ��تحدثا في العام  1934سلطة رقابية ش� � ��ديدة الصرامة ،أعني اللجنة
األمريكية لألوراق املالية والتحويل األجنب� � ��ي (Securities and Exchange
) .Commission, SECكم� � ��ا اس� � ��تحدثا صندوقا لضمان� � ��ة حقوق املودعني
) ،(FDICأي الصندوق ال� � ��ذي يدفع للمدخرين جزءا كبيرا من ودائعهم في
ح� � ��ال إفالس املصرف الذي تعاملوا معه .أضف إلى هذا ،أن واش� � ��نطن قد
أنشأت عديدا من املصالح احلكومية واملؤسسات ،وذلك بغية أن تتكفل هذه
املصالح واملؤسسات بإضفاء االستقرار على سوق العقارات السكنية .وكانت
شركة «فاني ماي» ) (Fannie Maeمن جملة هذه املؤسسات اجلديدة.
إن األزمة االقتصادية الراهنة لم تصل بع ُد إلى الوضع الوخيم الذي بلغه
الرك� � ��ود الكبير في ماضي الزمن  -غير أن هذه احلقيقة ال يجوز أن حتجب
ع� � ��ن أنظارنا حقيقة أن األزمة الراهنة ميك� � ��ن أن تتطور إلى الوضع الوخيم
الذي اتسمت به حقبة الركود الكبير .فاحلكومات واملصارف املركزية ليست
معصوم� � ��ة من ارتكاب األخطاء في الي� � ��وم الراهن أيضا .وحتى إذا افترضنا
أن احلكومات واملصارف املركزية لن ترتكب األخطاء نفس� � ��ها التي ارتكبتها
وقتذاك ،ف� � ��إن هذه الفرضية ال متنع من أن ترتك� � ��ب احلكومات واملصارف
املركزية أخطاء أخرى .من ناحية أخرى ،ما من ش� � ��ك في أن الفزع والرعب
ينتشران في العالم الراهن بأسرع من انتشارهما فيما مضى من الزمن ،وذلك
ألن السماسرة يستطيعون في عاملنا احلاضر ،عاملنا املتني التشابك ،حتريك
آالف املليارات من اليورو والدوالرات في بضع ثوان .كما ازداد تشابك أسواق
املال وغدت األدوات املتاجر فيها حاليا أكثر تعقيدا وش� � ��مولية .وأكد نوريل
روبيني ،في هذا السياق ،أن «اختالط املواد السامة باملواد االنفجارية» ميكن
أن يؤدي إلى نشأة مادة «تهدد بانهيار مالي وخيم العواقب».
وما من ش� � ��ك في أن لكل أزمة خصائصها املميزة لها .ما من ش� � ��ك في
أن لكل أزمة مسارا خاصا بها وديناميكية متيزها عمن سواها من األزمات.
واألهم من هذا وذاك ،هو أن لكل أزمة أسبابها اخلاصة بها وحدها .واألمر
األكيد هو أن أس� � ��باب األزمة الراهنة غاية في الشر واخلبث .فخالفا ألزمة
العام  ،1929لم تبدأ هذه األزمة في أسواق األسهم .لقد انطلقت من مكان
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ف� � ��ي نظام املال العاملي ما كان في احلس� � ��بان قط :أس� � ��واق التمويل ،أي في
تلك األس� � ��واق التي كانت ال تعتبر أس� � ��واقا تثير امللل فق� � ��ط ،بل كانت تعتبر
أسواقا مستقرة أيضا .فاألزمة قوضت في الواليات املتحدة األمريكية أركان
مصارف عقارية اش� � ��تهرت باالس� � ��تقامة والثقة ،وأركان أشهر ما في البالد
من مصارف اس� � ��تثمار .فال واحد من هذه املص� � ��ارف ظل على قيد احلياة.
وف� � ��ي أملانيا عصفت األزمة في أول األم� � ��ر باملصارف التي متتلكها الواليات
األملانية املختلفة ،ومن ثم ،مبصرف متخصص بتمويل الش� � ��ركات واملشاريع
متوس� � ��طة احلجم .أما في فرنسا وسويس� � ��را فإن األزمة عصفت ،في بادئ
األمر ،بكبرى املصارف .وهكذا ،تعني على كل هذه املصارف أن تتخذ قرارا
بإطفاء ) (write-offكثير من املليارات وذلك ألنها كانت قد استثمرت أموالها
في س� � ��وق عقارات تنطوي على مخاطر عظيمة العواقب .وفي خريف العام
 2008كادت تترنح كل املصارف الكبرى في أوروبا وأمريكا .كما انهارت قوى
اقتصاديات الدول الصناعية والبلدان الصاعدة حديثا.
وخالفا لألزمة التي عصفت باالقتصاد العاملي إبان الثالثينيات ،لم تبدأ
األزمة الراهنة دفعة واحدة ،بل نش� � ��أت على ش� � ��كل مراح� � ��ل :األزمة األولى
اندلع� � ��ت في صيف الع� � ��ام  ،2007وتبعتها املرحل� � ��ة الثانية في خريف العام
 ،2007واندلع� � ��ت الثالثة ف� � ��ي ربيع العام  ،2008والرابع� � ��ة في خريف العام
 .2008ولكن ،أهناك مرحلة خامس� � ��ة؟ أو سادس� � ��ة؟ أو س� � ��ابعة؟ إن اندالع
ه� � ��ذه املراحل أمر متوقع فعال .وتبقى ه� � ��ذه احلقيقة قائمة ،حتى إن أخذنا
باالعتبار أن املصارف املركزية تبذل قصارى جهودها للحيلولة دون ذلك .كما
أخذت احلكومات تصعد من جهودها إلسعاف االقتصاد العاملي .فاحلكومات
أنقذت ،في بادئ األمر ،املصارف وش� � ��ركات التأمني ،وراحت ،من ثم ،تؤمم
هذا املصرف أو ذاك وهذه الشركة أو تلك .وكانت تدير عملياتها هذه بأموال
تتزايد بس� � ��رعة فائقة .ففي خري� � ��ف  ،2008أي عقب انهيار مصرف ليمان
ب� � ��راذرز ،خصص األمريكيون واألوروبيون أكثر من تريليوني يورو إلس� � ��عاف
مصارفهم واقتصادياتهم .ولكن ،ماذا سيحدث لو اندلعت مرحلة جديدة؟ لو
تصاعدت شدة األزمة؟ ماذا سيحدث لو انهار االقتصاد احلقيقي ،االقتصاد
العيني ،أيضا؟ هل س� � ��تتدخل املص� � ��ارف املركزية واحلكومات ثانية؟ وكم هو
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امل� � ��ال الالزم للتعامل مع املراحل احملتملة لألزمة؟ هل يتعني على احلكومات
عندئذ أن تبدد في س� � ��ياق مواجهتها لألزمة ،ليس بضعة آالف من مليارات
اليورو أو الدوالر ،بل أن تبدد عشرات اآلالف من مليارات اليورو أو الدوالر؟
ومن أين ستأتي احلكومات بهذه املبالغ اخليالية؟ في خضم اجلهود املبذولة
لصد األزمة ،لم يلحظ أحد أن املنقذين يؤجلون املش� � ��كلة ال غير :فالديون،
التي مولت املضاربة اجلنونية في الس� � ��نوات األخيرة ،ال تختفي أبدا ،بل هي
تنتقل من املصارف إلى الدولة فقط .وما من ش� � ��ك في أن الدولة س� � ��تبذل
قصارى جهدها للعثور على أطراف حتملها عبء هذه الديون .من هنا ،فمن
هي هذه األطرف يا ترى؟ أهذه األطراف هي املصارف ،التي أمس� � ��ت خاوية
اخلزانة؟ أم هي صناديق االستثمار ،التي كفت عن االستثمار رهبة وخشية؟
أم هي املواطنون ،الذين وطدوا أنفس� � ��هم ،أصال ،على ارتفاع الضرائب؟ في
نهاي� � ��ة املطاف ،ال مندوحة عن أن مي� � ��د األمريكيون واألوروبيون أياديهم إلى
ال� � ��دول التي متتلك املال الوفير ،إل� � ��ى الدول التي تراكمت لديها مبالغ هائلة
م� � ��ن االحتياطي األجنبي .أي إلى الص� �ي��ن والدول العربية البترولية ،وكذلك
اليابان ،هي الدول التي ستتحمل وزر هذه الديون في نهاية املطاف .بيد أن
هذه الدول ،نفسها ،تصارع األزمة وتداعياتها عليها .ولذا ،فهل سيكون لدى
هذه الدول االس� � ��تعداد إلس� � ��عاف بقية العالم؟ أم أنها لن تهتم إال مبصيرها
هي نفسها؟
في أس� � ��وأ ح� � ��ال ،أي في حال امتن� � ��اع ال� � ��دول ذات االحتياطي األجنبي
العظيم عن تس� � ��ليف ال� � ��دول املنكوبة ،ميكن أن يتعرض العالم لسلس� � ��لة من
األفعال وردود األفعال :في بادئ األمر تنهار بعض املصارف ،ومن ثم ،تقلص
مؤسس� � ��ات التمويل نش� � ��اطاتها ،وتصر على احلد من نس� � ��بة القروض التي
متنحها للمش� � ��اريع واملواطنني .وألن تطورا من هذا القبيل سيدفع املشاريع
واملواطن� �ي��ن إلى تقليص إنفاقهم االس� � ��تثماري واالس� � ��تهالكي ،لذا قد تتعثر
املش� � ��اريع العمالقة أوال ،واالقتصادي� � ��ات املعنية برمتها من بع ُد .بهذا النحو
س� � ��تتراجع معدالت النمو في االقتص� � ��اد العاملي .في نهاية املطاف ،ال بد أن
يتكبد النظام املالي خسائر فادحة في األموال .وما من شك في أن املصارف
املركزية ستخفض معدالت الفائدة املرة تلو املرة ،وبربع نقطة مئوية أو نصف
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نقطة مئوية أمال منها في أن يعيد هذا التخفيض االستقرار والطمأنينة في
أسواق املال واالقتصاد .بيد أن معدالت سعر الفائدة ال بد أن تصل ،في يوم
من األيام ،إلى مستوى ال ميكن تخطيه .فاملصرف املركزي األمريكي خفض
مع� � ��دل الفائدة في أكتوبر  2008في بادئ األمر إلى  1.5في املائة ،ومن ثم،
إلى واحد في املائة .ومعنى هذا ،هو أن املصرف املركزي األمريكي ما عادت
لديه مس� � ��احة ذات بال للحركة .وكان املص� � ��رف املركزي الياباني قد أحاط،
في التس� � ��عينيات ،علم� � ��ا ،مبعنى فقدان القدرة على التح� � ��رك :فهو كان قد
خفض فوائده إلى الصفر إبان تعرض البالد حلالة ركود دامت عشر سنوات
بالكامل  -غير أن املشاريع امتنعت عن التوسع باالستثمار حتى في ظل هذا
املعدل العظيم التدني .فما كان هناك أحد يرغب في احلصول على القروض
املمنوحة بال فائدة ،فالبالد كانت في خضم ركود مستفحل ،في خضم وضع
خطير ،كان كينز قد الحظه إبان األزمة التي عصفت باالقتصاد العاملي في
عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين :السقوط في فخ السيولة.
وميكن أن تسقط الدول الصناعية في فخ السيولة في اليوم الراهن أيضا:
فحينما يتصاعد الفزع ،وعندما يخيم على املس� � ��تثمرين واملشاريع االعتقاد أن
املس� � ��تقبل ينطوي على املخاطر في املق� � ��ام األول ،وأن الواجب يحتم عليهم أن
يحافظوا على ما لديهم من سيولة نقدية حتسبا للشدائد والنوازل ،عندئذ قد
ينزلق العالم إلى هذا الوضع احلرج ،وقد تتطور األزمة التي بدأت في الس� � ��وق
األمريكية للعقارات ،إلى كارثة عاملية األبعاد .املهم هو أن تتخذ احلكومات ،اآلن،
التدابير واإلجراءات الصائبة .إن عليها أن تضفي االس� � ��تقرار على االقتصاد،
وأن جترد الرأسمالية من خصائصها املدمرة .إن عليها أن تضع للسوق القواعد
الواضحة والضوابط الصارمة ،أي أن تش� � ��رع اإلطار العام لعمل السوق بالنحو
السليم .إن عليها أن تروض اقتصاد السوق احملررة من القيود والضوابط.
مزيد من التدخل احلكومي وحترير أقل لألسواق  -منوذج جديد

إن املضارب الش� � ��هير جورج س� � ��وروس موجود في دافوس في كل مكان.
ففي يناير  ،2008كان بوس� � ��ع امل� � ��رء اإلصغاء إلى أحاديث� � ��ه ووجهات نظره
ف� � ��ي الصباح الباكر وفي قاعة املؤمترات حتدي� � ��دا ،وفي عديد من اللقاءات
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التلفزيوني� � ��ة ،وفي أثناء تناوله الغداء في فن� � ��دق «فالدهوس» ).(Waldhuus
وضارب س� � ��وروس في العام  1992على اجلنيه البريطاني وسجل انتصارا
عظيما على املصرف املركزي البريطاني .وكان سوروس قد نال شهرة واسعة
باعتباره مضاربا عدمي الضمير وإنسانا جشعا ال يعرف للجشع حدودا .أما
اليوم ،فإنه يجس� � ��د املعاني العقالنية التي ج� � ��اء القوم إلى دافوس لإلعراب
عنها وتأكيد أهميتها .ويش� � ��كك س� � ��وروس بذلك النظام على وجه التحديد،
الذي كان قد حقق املال الوفير لأللفني من رجال األعمال املش� � ��اركني اليوم
في أعمال املنتدى االقتصادي العاملي :يش� � ��كك باقتصاد السوق احملررة من
القيود والضوابط.
ومع أن س� � ��وروس قد بلغ السبعني من العمر ،فإن بريقا أخاذا ينبعث من
عينيه عندما يتحدث في فندق فالدهوس بصوت خافت ،وبأسلوب جازم ،عن
نهاية عصر الدوالر األمريكي وعصر األسواق احملررة من القيود والضوابط.
وترد على لسان سوروس عبارات ال ترد ،أبدا ،على لسان أغلب قادة الشركات
واملشاريع ،أعني عبارات من قبيل« :إن ما ساد في العقود األخيرة من الزمن
من إميان أصولي باألسواق كان خطأ جسيما» .أو« :إن األزمة احلالية تختلف
عن كل األزمات التي عش� � ��ناها في الستني عاما املنصرمة اختالفا عظيما،
فهي أش� � ��د هذه األزم� � ��ات خطرا!» .إن الرجل ،الذي غ� � ��دا مليارديرا بفضل
املضاربة في األسواق ،ال يطالب بأكثر من وضع ضوابط للرأسمالية« :إننا»،
يؤكد سورس قائال« ،في أمس احلاجة إلى منوذج جديد وأفكار جديدة».
إن هذا النموذج أخذ يتبلور ،فعال ،ش� � ��يئا فشيئا .ومغزى هذا النموذج
اجلديد ه� � ��و أننا بأمس احلاجة إل� � ��ى أن متارس الدول� � ��ة دورها ،باملعنى
الس� � ��ليم ،ثانية .إننا بحاجة ماسة إلى دولة أكثر قوة وفاعلية .إننا بحاجة
ماسة إلى دولة تعلو على االقتصاد ،إلى دولة تؤدي الوظائف التي هي من
صلب اختصاصها.
وعلى مدى زمن طويل رأى البعض أن الدولة هي العدو اللدود لالقتصاد،
رأى أن الدولة هي املش� � ��كلة احلقيقية ،وفق العب� � ��ارات التي تفوه بها رونالد
ريغان .من هنا ،تركت السياس� � ��ة ،في اخلمسة عشر عاما املاضية ،الساحة
للس� � ��وق واكتفت بأداء دور املتفرج .بيد أن األزمة العاملية تبني بجالء أن هذا
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التوزي� � ��ع لألدوار ال جدوى منه .فالدولة ال يجوز لها أبدا أن تترك لألطراف
األخ� � ��رى وضع القواعد لعمل اقتصاد الس� � ��وق؛ ال يجوز لها ،أبدا ،أن تكتفي
ب� � ��دور املتفرج ،بل عليها أن تتدخ� � ��ل :عليها أن تنزل إلى املي� � ��دان وأن تكون
ا َ
حل َك َم صاحب القول الفصل .فالدولة فقط هي الضمانة األكيدة ألن يتصف
االقتص� � ��اد باإلنصاف والعدالة اجتماعيا .إنها ه� � ��ي وحدها الطرف القادر
على إس� � ��عاف املشاريع واملصارف واألخذ بيدها في أيام الشدة وعلى إسباغ
مشاعر الطمأنينة واألمان على املواطنني.
إن التأكيد على ضرورة استعادة الدولة دورها يتأتى ،حاليا ،من سياسيني
واقتصادي� �ي��ن ووس� � ��ائل إعالم كانوا ،ف� � ��ي ماضي الزمن ،م� � ��ن أوثق مؤيدي
الرأس� � ��مالية احملررة من القيود والضوابط .فكم� � ��ا كانت احلال إبان األزمة
الت� � ��ي عصفت باالقتصاد العاملي في الثالثيني� � ��ات ،يتبلور ،حاليا ،وعي يفيد
بأن الس� � ��وق ،مبفردها ،ليست قادرة على حل كل املشاكل واملعضالت .وكان
االقتصادي احلائز جائزة نوبل جوزيف ستيغلتس ) (Joseph Stiglitzقد علق
على هذا التطور فقال« :إن ما نش� � ��اهده حاليا ليس سوى العودة إلى األفكار
العقالني� � ��ة .ففي الزمن املاضي كان هناك إف� � ��راط عظيم في الالعقالنية.
فاجلميع اعتقد أن اقتصاد الس� � ��وق يعمل على أمت الوجوه وأس� � ��لم الطرائق،
وأنه قادر ،من تلقاء نفس� � ��ه ،على التكيف مع املعضالت املس� � ��تجدة» .ويرى
هذا الرأي وزير املالية بير شتاينبروك ،فهو ،أيضا ،يقول« :إن األيديولوجية
الزاعمة بأن األس� � ��واق قادرة ،دائما وأبدا ،على حل مشاكلها بنفسها ،أمست
من مخلفات املاضي بناء على جتارب السنوات املاضية».
وال يدور اجلدل حول ما إذا كان ينبغي على الدول أن تتدخل على نحو
أكث� � ��ر قوة ،بل هو يدور حول درجة ومق� � ��دار هذا التدخل .فالدولة تدخلت
بي من حقائق األمر الواقع ،تدخلت في احلياة االقتصادية
أص� �ل��ا كما هو نِّ
في أمريكا وفي أوروبا أيضا .وكانت صحيفة  Financial Timesقد أقرت
بهذا التدخل فكتبت قائلة :بأن احلكومة «عادت فاحتلت مكانا يقع في قلب
االقتص� � ��اد» .وبال لف ودوران ،اعترفت صحيفة  Wall Street Journalبأن
تراث الليبرالية احملدثة الذي خلفه كل من رونالد ريغان ومارغريت تاتشر
البي
ق� � ��د نُحي جانبا ولم يعد له دور يذكر .ومهما كانت احلال ،فإن األمر نِّ
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ه� � ��و أن عصر التطرف في التحرير االقتصادي وفي خصخصة املش� � ��اريع
احلكومية قد و َّلى وانقضى ،وأن عصرا جديدا قد حل مكانه :عصر الدولة
األكثر قوة وفاعلية.
ومن خالل التطورات الثالثة التالية يستطيع املرء الوقوف عن كثب على
هذا التحول ،التحول من الس� � ��وق التي تنظم نفسها بنفسها إلى الدولة التي
تتدخل في احلياة االقتصادية .فهذه التطورات تس� � ��يطر على فحوى اجلدل
الدائر حاليا.
الدولة تس ��عف مؤسس ��ات املال العمالق ��ة .فاحلكومات في أوروبا وفي
الواليات املتحدة األمريكية ،وفي آس� � ��يا أيضا ،صانت في الش� � ��هور القليلة
املاضي� � ��ة بضع عش� � ��رات من املصارف من التعرض لإلف� �ل��اس ،إنها أقرت
برامج إس� � ��عاف تكلف دافعي الضرائب مئات مليارات الدوالرات األمريكية
والي� � ��ورو .ولكن ،ما معن� � ��ى هذا التحول؟ أيعني هذا األس� � ��لوب اجلديد أن
الدولة أمس� � ��ت ملزَمة بإنقاذ كل مصرف وكل مؤسسة مالية مهمة؟ أيعني
هذا األسلوب اجلديد أن احلكومات صارت ملزَمة بتقدمي اإلسعاف مهما
كان� � ��ت التكاليف؟ وم� � ��ن هي األطراف التي ينبغي على الدولة أن تس� � ��عفها
ومتد إليها يد العون دائما وأبدا؟ أهي فئة املس� � ��تثمرين؟ أم هي فئة زبائن
املص� � ��ارف ،أم أن األمر ي� � ��دور حول احلفاظ على النظ� � ��ام املالي من مغبة
التعرض لالنهيار؟
الدول ��ة توج ��ه النمو االقتصادي .في يناير م� � ��ن العام  ،2008أي قبل
ان� � ��دالع األزمة بأقل من عام واحد ،أقر األمريكيون ،على جناح الس� � ��رعة،
برنامجا إلنعاش االقتصاد .وضخت احلكومة  150مليار دوالر في جيوب
املواطنني ،وذلك بغية احليلولة دون تعرض البالد للركود االقتصادي .وما
كان ه� � ��ذا الصنيع أمرا جديدا .فاألمريكيون تصرفوا على هذا النحو في
الس� � ��نني الس� � ��ابقة أيضا ،أي في السنني التي كانت البالد فيها على حافة
الس� � ��قوط في هاوية الركود االقتصادي .وبهذا أصبح األمريكيون القدوة
احلس� � ��نة التي يقتدي به� � ��ا األوروبيون .ولكن ،ما معنى ه� � ��ذا؟ أيعني هذا
اإلج� � ��راء أن الدولة اآلخذة بتعاليم كينز قد غدت مجبرة على الوقوف في
وجه كل تراجع في النشاطات االقتصادية؟ وإذا كانت احلال كذلك ،فما هو
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األسلوب املناسب ،وما هو األفق الزمني املتاح للدولة ألن تسدد ما بذمتها
من ديون اس� � ��تدانتها لتمويل نش� � ��اطاتها الرامية إلى احليلولة دون تعرض
البالد للركود؟
الدول ��ة تس ��عى إل ��ى توجي ��ه أس ��واق املال .تس� � ��عى املص� � ��ارف املركزية
والس� � ��لطات الرقابي� � ��ة إلى صياغة قواعد صارمة للمضارب� � ��ة .إنهم يريدون
إخضاع املصارف والصناديق املختلفة لرقابة أكثر صرامة .ومن ناحية أخرى،
ثان ،إلى عقد مؤمتر يشارك
تتطلع احلكومات إلى االتفاق على بريتون وودز ٍ
فيه رجال ونساء حصيفون ،قادرون ،متاما  -كما حدث العام  - 1944على
إعادة ترتيب النظام املالي من اجلذور .ولكن ،ما هي خصائص هذه القواعد
اجلديدة؟ أيتعني على الدولة حظر التعامل بالبضائع املالية عالية املخاطر؟
أيتعني على الدولة أن تختبر كل األدوات املالية التي تستحدثها املصارف وأال
تسمح بتداولها قبل أن تختبرها وتتأكد من صالحيتها لتحقيق خير املجتمع؟
وهل تشل الرقابة الصارمة تلك القطاعات على وجه اخلصوص ،التي تزود
االقتصاد باملال الذي يحتاج إليه ومتده بعصير احلياة في األزمنة العادية؟
ويحذر بعض االقتصاديني ،أعني من أمثال أستاذ االقتصاد في جامعة
ستانفورد األمريكية «شولز» ) ،(Myron Scholesمن تغيير القواعد املتحكمة
في النظام الرأسمالي تغييرا عنيفا .فشولز ،الرجل حاز جائزة نوبل للعلوم
االقتصادي� � ��ة في العام  ،1997زعم في يولي� � ��و « :2008أن معلوماتنا عن
األس� � ��باب الفعلية الندالع األزمة التزال غي� � ��ر دقيقة» .وبقوله هذا يراهن
ش� � ��ولز على الزمن بال أدنى ش� � ��ك .فهو جزء من ذلك النظام الذي أمسى
الي� � ��وم عرضة لالنهيار ،وهو ،أيضا ،ذلك االقتص� � ��ادي الذي طور املعادلة
الرياضية التي ميكن من خاللها احتس� � ��اب أسعار خيارات األسهم ،أي أنه
قدم ،من خالل معادلته هذه ،الشروط الرياضية التي تنبغي مراعاتها عند
تطوير مش� � ��تقات مركبة ،ومعقدة بالتالي .كما كان شولز ،في التسعينيات،
أحد العاملني في صندوق املخاطر املس� � ��مى اختصارا «إل .تي .سي .إم».
) ،(LTCMأي في ذلك الصندوق الذي كان يعد أكبر صندوق مخاطر في
العالم قاطبة ،والذي انهار بسرعة فاقت قدرة محاوالت املصرف املركزي
األمريكي إلس� � ��عافه .أما في اليوم الراهن ،فإن ش� � ��ولز يدير ،مبعية رجل

387
11/13/11 9:19 AM

11 (369-434).indd 387

انهيار الرأسمالية

سبق أن عمل ،أيضا ،لدى «إل .تي .سي .إم» ،صندوق مخاطر تقدر أمواله
بخمسة مليارات دوالر أمريكي ،أعني الصندوق املسمى Platinum Grove
.Asset Management
من هنا ،ال عجب أن يعتقد أستاذ االقتصاد في كاليفورنيا أن األسواق ال
تخرب أو تبدد ،بل هي تبتكر وجتدد .وال يكل شولز عن الزعم بأن السوق هي
املكان املناسب «للتدمير اخلالق» ،مرددا بذلك الفكرة التي طورها االقتصادي
النمساوي الكبير يوسف شومبيتر ) .(Joseph Schumpeterويتجاهل شولز
هاهن� � ��ا مدى الدمار ال� � ��ذي خلفته األزمة الراهنة .كما يرفض بش� � ��دة اتهام
صناديق املخاطر بأنها ليس� � ��ت س� � ��وى أطراف العبة في كازينو كبير للقمار،
وأن عملها ال يدر نفعا يذكر على املجتمع« .إن صناديق املخاطر تعمل» ،وفق
وجهة نظر ش� � ��ولز« ،على استقرار األسواق .فهي تتكفل بأن تتوافر األسواق
على الس� � ��يولة باملقدار الذي حتتاج إليه» .من هنا ،فإن ش� � ��ولز ومن كان من
طينته ،ال يرون أي جدوى من وضع القيود على التعامل مبشتقات القروض.
«إن علينا احلذر» ،وفق ما يقوله ش� � ��ولز« ،من أال نذهب بعيدا في خلق قيود
وضوابط ،مكلفة كثيرا ومعيقة للتجديدات واالبتكارات مستقبال».
بي� � ��د أن واقع احلال يش� � ��هد عل� � ��ى أن االجتاه العام أمس� � ��ى على النقيض
من مزاعم ش� � ��ولز ومن كان على ش� � ��اكلته .ففي كل مكان ،س� � ��واء في املنتدى
االقتص� � ��ادي العاملي في «دافوس» ،أو في اجتماع� � ��ات صندوق النقد الدولي،
أو ف� � ��ي لقاء االقتصاديني احلائزين جائزة نوبل للعلوم االقتصادية في مدينة
لينداو ) (Lindauالواقعة على بحيرة بودنزيه ) ،(Bodenseeنعم في كل مكان
تزداد الش� � ��كوك بصواب حترير اقتصاد الس� � ��وق من الضوابط والقيود .وفي
حملة االنتخابات الرئاس� � ��ية في الواليات املتحدة األمريكية سيطر سؤال على
الس� � ��احة ،أيضا ،عن مدى تدخل احلكومة في الشأن االقتصادي .ووفق أحد
اس� � ��تطالعات الرأي الع� � ��ام طالب  53في املائة م� � ��ن األمريكيني بأن «متارس
احلكومة دورا أكبر في حل املعضالت االقتصادية»؛ علما بأن ثلثي األمريكيني
كانوا ،قبل عش� � ��ر س� � ��نوات ،يرفضون تدخل احلكومة ف� � ��ي االقتصاد .غير أن
اس� � ��تعادة الدولة قوتها ال تعني ،بأي حال من األحوال ،أن السياس� � ��ة ينبغي أن
متس� � ��ك برقبة االقتصاد وأن تكون وصية عليه .وباس� � ��تثناء إس� � ��عافها املؤقت
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للمصارف إبان الش� � ��دائد ،ال يعني هذا ،أبدا ،أن على الدولة تأميم املصارف
على نحو دائم .فاالقتصاد املقود حكوميا طواه النس� � ��يان بحق قبل عش� � ��رين
عام� � ��ا مضت .لكن الرأس� � ��مالية احملررة من الضوابط ليس� � ��ت أقل خطرا من
االقتص� � ��اد املقود حكوميا .وإذا كانت هذه احلقيقة قد اتضحت للعالم بجالء
إبان األزمة التي عصفت باالقتصاد العاملي في الثالثينيات ،من القرن املاضي،
فإنها تتضح له بجالء للمرة الثانية ،تتضح له بجالء في هيئة األزمة الراهنة.
إن ال� � ��درس املس� � ��تفاد من األخطاء التي ارتُكِ بت ف� � ��ي العام  1929ميكن
إيجازه على النحو التالي :إن على الدولة أن متارس ،ثانية ،تأثيرا أكبر ،لكن
ال يجوز لها أن تخنق االقتصاد .املطلوب هو أن يكون هناك طريق وس� � ��ط -
طري� � ��ق ال يهتدي بالتحرير الكامل لالقتص� � ��اد ،وال يأخذ بتالبيب االقتصاد
املقود حكوميا .وينبغي أن يكون واضحا أن اقتصاد السوق ال بديل ناجحا له،
وأن كل ما في األمر هو أن اقتصاد الس� � ��وق بحاجة إلى قواعد أخرى .فمن
ناحية ،تزداد األزمات عددا ،ومن ناحية ثانية ،يزداد اتس� � ��اعا اخلراب الذي
تخلفه هذه األزمات .من هنا ،ال مندوحة للدولة من أن تكبت جماح أس� � ��واق
املال على وجه اخلصوص .كما ينبغي على الدولة أن تتخذ كل اإلجراءات ملنع
وصول اإلمدادات املالية إلى الواحات الضريبية ،هذه الواحات التي أمس� � ��ت
املكان الذي تدير منه الصناعة املالية معامالتها اخلفية .واملطلوب من الدولة
أن تنف� � ��ذ اإلصالحات املناس� � ��بة لتحقيق معدالت منو اقتص� � ��ادي أكبر؛ وأن
تتخذ ،في الوقت ذاته ،التدابير الضرورية إلنعاش النش� � ��اطات االقتصادية.
عل� � ��ى صعيد آخر ،يجب على الدولة أن تهتم عل� � ��ى نحو أكثر بتقليص رقعة
التفاوت االجتماعي .وغني عن البيان أن هذا االهتمام يتطلب من الدولة أن
تخص� � ��ص أمواال أكثر لدعم التعليم .كما أن عليها أن تتخذ كل التدابير ملنح
اخلاسرين في العوملة الفرصة التي متكنهم من حتسني أوضاعهم االقتصادية
واالجتماعي� � ��ة ،وذلك من خالل تش� � ��ريع حد أدنى لألج� � ��ور ،ومن خالل رفع
مستوياتهم التعليمية واملهنية .وغني عن البيان أن هذه اإلجراءات والتدابير
تزيد من مستوى اإلنفاق احلكومي .من هنا ،فإن على الدولة أن ترفع ضريبة
الدخل بالقدر املعقول ،وأن ترفع ضريبة التركات إلى نسب أعلى بكثير مما
هو سائد حاليا؛ وذلك لتقليص رقعة التفاوت االجتماعي أيضا.
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به� � ��ذا املعنى ،ال مندوحة من أن تنش� � ��أ ،في نهاي� � ��ة املطاف ،دولة تفرض
ضرائب أعلى مما هو س� � ��ائد حاليا وحتد من س� � ��لطان الشركات واملشاريع
املختلفة ،دولة تتخذ التدابير الضرورية خللق منافسة منصفة ،وتتبوأ املكان
ال� � ��ذي يفترض به� � ��ا أن تتبوأه في اقتصاد الس� � ��وق :أن تكون فوق االقتصاد.
وللوصول إلى هذا كله ،ينبغي على الدولة أن تسترشد باثنني وعشرين مبدأ
أساسيا ،غالبا ما جرى جتاهلها من السياسيني وقادة االقتصاد واالقتصاديني
في الزمن املنصرم .إن التمس� � ��ك بهذه املبادئ اجلوهرية كفيل بخلق اقتصاد
سوق مستقر ،وبالقضاء على خطر التعرض النهيار آخر.
اكبحوا جماح أسواق املال!

في مساء احلادي عش� � ��ر من أبريل  2008هبت على واشنطن رياح ربيع
جميل .وأزهرت أشجار الكرز اليابانية في العاصمة األمريكية .بيد أن السادة
والس� � ��يدات املجتمعني في بناية وزارة اخلزانة الضخمة ،الكائنة بجوار البيت
األبيض مباش� � ��رة ،لم يلحظوا بشائر الربيع .فهم مهتمون بأمور أكثر خطرا.
وكان هنري باولسون قد دعاهم إلى «مأدبة عشاء» تتزامن مع اجتماع الربيع
الذي يعقده صندوق النقد الدولي .فوزير اخلزانة األمريكي يريد التحدث مع
نظرائه في الدول الصناعية السبع الكبرى(٭) ،ومع بعض املصرفيني الناشطني
في الـ «وول ستريت» ،بشأن األزمة املالية الراهنة .وكان باولسون قد عمل ،في
وقت سابق ،رئيسا ألشهر مصرف استثمار في العالم ،أعني غولدمان ساكس.
وما س� � ��معه الوزراء ،في س� � ��ياق مأدبة العش� � ��اء ،كان أمرا مثيرا للفزع ويشير
إلى مس� � ��تقبل مظلم .فاملصرفيون عرضوا األمر بال تزويق أو هوادة .حتدثوا
بصراحة ال يتحدثون بها عادة أمام الرأي العام .من هنا ،فإنهم طالبوا الدولة
بضرورة التدخل الس� � ��ريع واحلازم .طالبوا بأن تفرض الدولة الضوابط على
أسواق املال ،وعلى صناديق املخاطر على وجه اخلصوص .فعلى الرغم من أن
هذه الصناديق أمس� � ��ت تتصرف كأنها مصارف ،فإنها ال تخضع ألي ضوابط
أبدا .بهذا املعنى ،كان املصرفيون يطالبون الدولة بأن تعيد إلى القارورة البعبع
الذي أطلق السحرة املهيمنون على الصناعة املالية سراحه.
(٭) تضم هذه املجموعة كال من أملانيا وفرنس� � ��ا وإيطاليا وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية
وكندا واليابان [املترجم].
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وقب� � ��ل ثالثة أيام من اجتماع وزراء امل� � ��ال ،كان صندوق النقد الدولي قد
نش� � ��ر تنبؤا أفزع العالم :نشر تنبؤا يفيد بأن األزمة ستكلف الصناعة املالية
 945ملي� � ��ار دوالر أمريك� � ��ي .أي ما يق� � ��رب من تريلي� � ��ون دوالر ،أي ما يقرب
من رقم يش� � ��تمل على اثني عش� � ��ر صفرا .ووجد التنبؤ الصدى املناسب ،إذ
أعلن وزراء مال الدول الس� � ��بع الكبرى ) (G7بعد يوم من مأدبة العشاء أنهم
عقدوا العزم على فرض ضوابط أكثر شدة وأقوى صرامة على أسواق املال.
وأقروا ،بالتالي ،خطة عمل كان قد قدمها إليهم منتدى االستقرار املالي ،أي
املنتدى الذي يضم مجموعة من كبار موظفي وزارات املال واملصارف املركزية
والسلطات الرقابية .ووفق ما قاله رئيس هذا املنتدى رئيس املصرف املركزي
اإليطالي ماريو دراجي ) ،(Mario Draghiكان «الهدف يكمن في خلق نظام
ال توجد فيه حوافز شاذة وال عوامل تدعو إلى انتهاج السلوك املنحرف».
بيد أن جناح اخلطة في حتقيق الهدف املنش� � ��ود يظل أمرا مشكوكا فيه.
فبني الكلمات اخلطابية ،اإلنش� � ��ائية ،وبني التنفي� � ��ذ الفعلي ثمة هوة كبيرة.
ومع أنه ال يوجد أمر يدعو إلى التشكيك في حسن نوايا اخلطط املعدة من
قبل املنتدى ،فإن واقع احلال يش� � ��هد على أن احلكومات واملصارف املركزية
خُ ِّيم عليه� � ��ا ،حتى ربيع العام  ،2008اخلوف م� � ��ن اتخاذ اخلطوات الفعلية
الضرورية لترويض أس� � ��واق رأس املال وكبح جماحها .فهم يريدون االكتفاء
بفرض تصحيح هني هنا وتعديل بسيط هناك .أي أنهم يريدون ترك النظام
على ما هو عليه في الواقع .يريدون منح الس� � ��لطات الرقابية س� � ��لطانا أكبر
بعض الش� � ��يء من السلطان الذي تتمتع به حاليا ،ومطالبة املصارف بتكوين
احتياطي مالي يزيد بعض الش� � ��يء على االحتياط� � ��ي امللزَمة باالحتفاظ به
حالي� � ��ا .وغني عن البيان أن احلكومات واملص� � ��ارف املركزية لن تنجح ،بهذه
اإلجراءات ،في ترويض األس� � ��واق احملررة من القي� � ��ود والضوابط بأي حال
م� � ��ن األحوال .لكن األهم من ه� � ��ذا كله ،هو أن الدول الس� � ��بع الكبرى ،على
وج� � ��ه اخلصوص ،قد واجهت اعتراضا ال يع� � ��رف الهوادة .فأغلب املصارف
واحتادات املصارف تعمل كل ما في مس� � ��تطاعها إلحباط اخلطة التي يزمع
وزراء املال وس� � ��لطات الرقابة واملصارف املركزية تنفيذها .وبينما يقر قادة
املصارف ،في اخلفاء ،بأن األمور ال ميكن أن جتري على املنوال نفسه ،فإنهم
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يقولون في الوقت ذاته ،وأمام الرأي العام ،أن ال مندوحة عن أن جتري األمور
على املنوال نفسه .إنهم يقولون هذا ال لشيء سوى أنهم يجنون املال الوفير
من� � ��ه .وإذا خ� � ��رج أحدهم عن اخلط املتفق عليه ضمني� � ��ا ،إذا خرج عن هذا
اخلط بال وعي وعن غير قصد ،فإنه سرعان ما يصلح خطأه .ولعل يوسف
أكرمان خير مثال على ما نقول.
فرئيس «دويتشه بنك» صرح بعد يوم واحد من إنقاذ «بير ستيرنز» بقوله:
«إني ما عدت أؤمن بصالحية القوى الذاتية الكامنة في األسواق» .وكان لهذا
التصريح صدى واس� � ��ع جدا .فأكرمان ،على وجه اخلصوص ،هذا املصرفي
الذي فاق اجلميع في أملانيا في دعوته إلى حترير أس� � ��واق املال حتريرا تاما
 والذي س� � ��رح من العمل  6400مستخدم في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أنمصرف� � ��ه عقد العزم على حتقيق ربحية تبلغ  25في املائة  -يناش� � ��د الدولة
التدخل؛ ويطالب احلكومات واملصارف املركزية واملصارف التجارية بضرورة
إس� � ��عاف النظام املالي .لكن أكرمان تراجع عن مطالبته الدولة بالتدخل بعد
ثالثة أس� � ��ابيع فقط .فبصفته رئيس االحتاد الدول� � ��ي للمصارف ) (IIFعاد
أكرمان ليس� � ��تخلص من األزمة دروسا تفيد بعدم تدخل الدولة ،وليؤكد أنه،
هو شخصيا ،يفضل أن تزيد املصارف مقدار ما لديها من احتياطي من تلقاء
نفسها وبالقدر الذي يناسب املخاطر التي حتيق مبعامالتها ،وأنها قادرة على
اخلروج من املرحلة الصعبة بقواها الذاتية ،فقد قال« :إننا عقدنا العزم على
إثبات أنه ليس� � ��ت هناك حاجة إلى املزيد من الضوابط ،فنحن قادرون على
مواجهة التحديات بال عون من الدولة».
وكان كبار املوظفني في وزارة املال قد ملس� � ��وا ،من كثب ،العداء الش� � ��ديد
الذي يضمره اللوبي املصرفي .فعلى سبيل املثال ،لم يرق لهؤالء اقتراح منتدى
االس� � ��تقرار املالي القاضي بضرورة احتفاظ املصارف باحتياطي مالي أكبر
ملواجهة املخاطر التي حتف مبعامالته� � ��ا ،وكاف ملواجهة احلاالت احلرجة.
وغني عن البيان أن هذا االقتراح ما كان يريد أكثر من ارتفاع هني في مقدار
رأس املال االحتياطي .بيد أن أغلب مؤسسات التمويل واجهت هذا االقتراح
البس� � ��يط بامتعاض قوي .فهي تريد االحتفاظ مب� � ��ا لديها من نظام تصول
وجت� � ��ول فيه مصارف الظل كما تش� � ��اء ،مصارف ِظل ال تخضع ألي ضوابط
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أو قيود حكومية ،وال تلتزم بأي ش� � ��روط جتبرها على االحتفاظ برأس مال
احتياطي .من هنا ،راحت املصارف تغمر وزارة املال ونواب الش� � ��عب برسائل
تشير إلى احتجاجها ،وحتذر من رفع نسبة االحتياطي زاعمة بأن رفع نسبة
االحتياطي يشكل خطرا على معامالتها ،وذلك ألنه يجبرها على تقليص ما
متنح من قروض ،أي أنه يساهم في نشر الركود وفي تقليص فرص العمل.
ووف� � ��ق وجهة نظر احتاد املصارف األملانية فإن هذه اخلطط «غير مناس� � ��بة
بالكامل وغير عملية بكل تأكيد».
كما رفضت ال� � ��وكاالت املالي� � ��ة املختصة في إصدار ش� � ��هادات اجلدارة
االئتمانية ) - (Ratingوالتي تش� � ��جع املس� � ��تثمرين على اإلقبال على األوراق
املالية  -إج� � ��راء تغيير جذري على طريقة عملها ،رفضت إجراء تغيير مينع
ارتكابها اخلطأ نفسه الذي ارتكبته عند تقييم سالمة األوراق املالية املسندة
بالق� � ��روض العقارية .فاملنتدى كان قد اقترح ،على س� � ��بيل املثال ،ضرورة أن
تعتمد الوكاالت املالية ،أو مؤسس� � ��ات التصنيف كما تس� � ��مى أيضاُ ،س � � �لَّما
تس� � ��تخدمه ملنح األدوات املالية عالية املخاطر الدرجة املناس� � ��بة ،أي اعتماد
ُسلَّم يستطيع املستثمر من خالله الوقوف على مدى اخلطر الذي يحف بهذه
الورق� � ��ة املالية أو تلك .وتزعم وكاالت التصنيف أن هذا اإلجراء ال مبرر له،
وأن الواجب ال يقتضي منها أكثر من أن تتكفل بإعادة النظر فيما تس� � ��تخدم
من برامج كمبيوتر ،وأن تسبغ شفافية أكبر على التصنيفات التي تصدرها.
إن مؤسس� � ��ات املال العمالقة تريد أن تعيش في عالم من نس� � ��ج اخليال،
تريد أن تستحوذ لنفسها على املليارات من األرباح ،وأن يتكفل املجتمع بتحمل
اخلس� � ��ائر املالية التي تمُ نى بها .إنها تريد أن يتركها املرء وش� � ��أنها ،مادامت
أرباحها بنسب خيالية ،وأن ميد إليها يد العون وينقذها في األيام العصيبة.
فاملصارف ترفع في أيام الشدة شعارا يفيد بأن حجمها ال يسمح أبدا بتركها
تسقط في الهاوية ) ،(We are too big to failأما في أيام الرخاء فإن شعارها
يفيــ� � ��د «نحـــن مــــن األهميــــة بحيــ� � ��ث ال يجوز إخضاعنا للتوجيه احلكومي»
) .(We are too important to be regulatedإن الدول� � ��ة التي تس� � ��تكني لهذا
األسلوب من أس� � ��اليب االبتزاز تعلن اإلفالس السياسي بال أدنى شك .إنها
تصب� � ��ح ألعوبة في يد الصناعة املالية ،إنها تش� � ��جع املص� � ��ارف على مزاولة
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مراهنـــات أكثــــر خطـــرا مس� � ��تقبال ،وذلك ألنها ،أعني املصارف ،س� � ��تكون
واثق� � ��ة بأن الدولة س� � ��تنقذها بكل تأكيد من الكارثة التي ورطت نفس� � ��ها
به� � ��ا .ويطلـــق االقتصاديـون على هذا املنظ� � ��ور مصطلح «املخاطر املعنوية»
) .(Moral hazardوينطوي س� � ��عي الدولة إلنقاذ شركات املال العمالقة على
أعظم اخلطر ،وذلك ألن صنيعها هذا يش� � ��جع املصارف على اإلسراف في
ارتكاب املخاطر ،وعل� � ��ى إكراه الدولة ،بالتالي ،على تخصيص مبالغ أعظم،
مستقبال ،إلنقاذ املصارف املتعثرة .ونستخلص من هذه احلقائق ما يلي:
املبدأ رقم  :1يجوز للدولة إسعاف املصارف ،فقط ،في حالة إصرارها
على إخضاع هذه املص� � ��ارف ،الحقا ،لتوجيه حكومي أكثر صرامة .فقبول
احلكومات واملصارف املركزية بالنهوض مبتطلبات اإلسعاف يجب أن يكون
مش� � ��روطا :أي يجب أن حتصل احلكومات واملصارف املركزية على مقابل
نظير إس� � ��عافها املصرف املتعثر .فالدولة جتعل نفسها عرضة لالستغالل،
حني تتكفل بتحميل املجتمع اخلس� � ��ائر التي تتكبدها الصناعة املالية .من
هنا ،فإن الدولة ال يجوز لها ،أبدا ،أن تسمح لبيوت املال بأن جتني األرباح
على حس� � ��اب بقية االقتصاد حاملا تنتهي األزمة .وبهذا املعنى ،ال مندوحة
ع� � ��ن أن تفرض الدولة ضوابط صارمة على املصارف والصناديق املختلفة،
وذلك بغية منعها من مواصلة اإلسراف الذي انتهجته في األعوام اخلمسة
عشر األخيرة.
إن املس� � ��تثمرين وكبار املوظفني العاملني ف� � ��ي الصناعة املالية «يأخذون
املخاط� � ��ر مأخذ اجلد» ،فقط ،عندما تظهر لهم ه� � ��ذه العالقة بجالء ،وفق
ما يقوله أس� � ��تاذ االقتص� � ��اد في جامعة هارفرد كيني� � ��ث روغوف (Kenneth
) Rogoffفالسياسة ال يجوز لها ،أبدا ،أن تسمح للمصارف بأن «تأخذ الدول
رهين� � ��ة» .ويؤكد املوضوع ذاته مارتني وول� � ��ف ) ،(Martin Wolfأيضا .فكبير
االقتصاديني لدى صحيفة فايننشال تاميز ) (Financial Timesيرى أيضا:
«أن على أهم املؤسسات املالية أن تدفع ثمنا مقابل الدعم الذي حتصل عليه
م� � ��ن املجتمع .فقدرتها ،من ناحية ،على جن� � ��ي األرباح من معامالتها العالية
املخاطر ،ومن ناحية أخرى ،على حتميل املجتمع اخلسائر الناجمة من هذه
املعامالت ،أمر يجب أن توضع له حدود».
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ولك� � ��ن ،ما هي صورة التوجيه احلكومي املطل� � ��وب؟ ما هي احلدود التي
ينبغي على الدولة أن تفرضها على أسواق املال؟ لإلجابة عن هذين السؤالني
يج� � ��ب أن يظه� � ��ر بجالء أن اتخاذ التدابير الهين� � ��ة ال يجدي نفعا .من ناحية
أخرى ،فإن من أعظم اخلطر أن تفرض الدولة على األسواق إجراءات تشلها
عن احلركة .إن احلل القومي يكمن في احلل الوسط« .فاألمر ال يدور حول ما
إذا كنا قد أفرطنا في التوجيه أو أننا قد مارسنا التوجيه بقدر ضئيل .األمر
األهم هو أن منارس التوجيه على النحو الصائب» ،وفق ما يقوله روبرت سولو
) ،(Robert Solowاالقتص� � ��ادي احلائز جائزة نوبل .فالدولة ال مندوحة لها
من كبح جماح األسواق ،ومن أن تأخذ باالعتبار ،في الوقت ذاته ،أن املصارف
والبورصات هي املؤسس� � ��ات التي تزود االقتصاد باألموال التي يحتاج إليها.
وفي هذا كله ،ال يجوز للدولة أن تقنع بتعهد الصناعة املالية بااللتزام الطوعي
بتنفيذ اإلجراءات الضرورية لكبح اجلماح ،بل عليها أن تتخذ هذه اإلجراءات
بنفس� � ��ها« .فالتوجيه الذاتي» وفق ما يقوله وكي� � ��ل وزارة املالية األملانية يورغ
آسموس� �ي��ن« ،ال يكفي بقدر تعلق األمر بهدف إش� � ��اعة االستقرار في أسواق
املال .إننا بحاجة ماسة إلى الدولة باعتبارها الطرف القادر على خلق النظام
املطلوب ،وعلى فرض القواعد املناسبة لهذا النظام».
وثمة ستة عوامل ضرورية للحد من القوة املدمرة الكامنة في املضاربة.
املب ��دأ رق ��م  :2يجب القضاء كلية عل� � ��ى نظام مصارف الظل .فاملصارف
أنش� � ��أت عالم الظل هذا؛ وذلك لتفادي القيود والضوابط احلكومية .ونقلت
املصارف القروض إلى شركات خفية ،وذلك للتخلص من الضوابط احلكومية
الت� � ��ي حتدد ،في الوطن األم ،مقدار االحتياط� � ��ي الذي يجب على املصارف
التواف� � ��ر عليه مقابل ما متنح من قروض .إن املعايير الدولية القدمية ،أعني
معايير «بازل واحد» ) ،(Basel Iأس� � ��همت في تعزيز هذا التطور بكل تأكيد:
فه� � ��ذه املعايير تفرض على املصارف أن تكون احتياطيا يبلغ  8في املائة من
قيم� � ��ة القرض الذي متنح� � ��ه ،أي من قيمة القروض املدرجة في حس� � ��ابات
املصرف .وهكذا ش� � ��جع هذا املعيار بع� � ��ض املصرفيني ،الدهاة البارعني في
خلق اخلزعبالت ،على نقل القروض إلى مؤسس� � ��ات ال يس� � ��ري عليها هذا
املعيار .ويحاول معيار «بازل اثنني» ) (Basel IIاجلديد  -وهو معيار أمس� � ��ى
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س� � ��اري املفعول في أوروبا وآس� � ��يا منذ مطلع العام  ،2008لكنه اليزال غير
س� � ��اري املفعول في الواليات املتحدة األمريكية  -ح� � ��ل هذه املعضلة :فوفق
هذا املعي� � ��ار اجلديد ،حقا ،يجب على املصارف االحتفاظ باحتياطي مقابل
ج� � ��زء من القروض التي نُقِ ل� � ��ت إلى مصارف الظل  -غير أن االحتفاظ بهذا
االحتياطي يس� � ��ري على نس� � ��بة ضئيلة جدا من هذه القروض .بهذا املعنى،
فإن املصارف ستواصل نقل القروض واملخاطر إلى خارج حساباتها وتزويق
ميزانياته� � ��ا .وإذا كانت احلكومات جادة في منع هذه املمارس� � ��ات ،فإن ثمة
خي� � ��ارا ال بديل عنه :أن متنع احلكومات املصارف من إجراء معامالت خارج
نطاق امليزانية .والوس� � ��يلة الضرورية لتنفيذ هذا احلظر غاية في البساطة:
أن تفرض احلكومات على كل القروض ،أي بغض عن النظر عن املكان الذي
ُس� � ��جلت فيه هذه القروض ،نس� � ��ب ًة موحدة من االحتياطي الذي يجب على
املص� � ��ارف أن حتتفظ به .وغني عن البيان أن فرض النس� � ��بة املوحدة يحتم
وجود اتفاق دولي ،يحتم مصادقة الواليات املتحدة أيضا عليه.
املبدأ رقم  :3يجب فرض ضوابط صارمة على صناديق املخاطر .إن أنصار
الرأسمالية احملررة من القيود دأبوا ،حتى أكتوبر من العام  ،2008على الزعم
ب� � ��أن األزمة لم تكن ذات خطر يذكر بالنس� � ��بة إلى تلك الصناديق ،على وجه
التحدي� � ��د ،التي كثيرا ما يقال عنها إنها غاية في اخلطر :صناديق املخاطر.
عار من الصحة .فالصندوقان التابعان لبير ستيرنر انهارا
غير أن هذا الزعم ٍ
في املرحلة األولى من اندالع األزمة ،أي في يونيو من العام  2007وجاء ،من
ث� � ��م ،دور الصناديق األخرى .فكثي� � ��ر من أندية القمار ترنحت بعد عام واحد
فقط ،وأسهمت في تراجع مؤشرات األسهم ،وذلك ألن هذه الصناديق باعت
كثيرا مما لديها من أوراق مالية ملواجهة األزمة .من ناحية أخرى ،كانت هذه
الصناديق قد أفرطت في االستدانة وراحت تخصص القروض التي حتصل
عليه� � ��ا لتمويل معامالت حتقق لها الربح الوفير من ناحية ،واملخاطر العالية
م� � ��ن ناحية أخرى؛ ففي مرحلة الرك� � ��ود تتحول هذه القروض إلى عبء ثقيل
جدا .ومهما كانت احلال ،فمنذ انهيار صندوق «إل .تي .سي .إم» .في العام
 1998فش� � ��لت كل احملاوالت الرامية إلى إخضاع الصناديق لضوابط أش� � ��د
صرامة ،أو إلى احلصول منها على تعهد شفوي بااللتزام باملعايير املناسبة.
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وتس� � ��ري هذه احلقيقة على اجلهود التي بذلته� � ��ا احلكومة األملانية في هذا
املجال إبان ترؤسها اجتماعات الدول السبع الكبرى في العام  .2007ومع أن
األمريكيني والبريطانيني رفضوا هذه التوجهات بكل حزم وإصرار ،وقتذاك،
فإنه� � ��م صاروا اآلن يقرون ،في أحاديثهم اخلاصة ،بخطأ موقفهم الس� � ��ابق.
وتكمن املعضل� � ��ة في أن صناديق املخاطر تُقيم ،م� � ��ن الناحية القانونية ،في
الواحات الضريبية املختلفة ،أي في أماكن ال تعير فيها الس� � ��لطات اهتماما
يذك� � ��ر لفرض الرقابة على صناديق املخاطر .أم� � ��ا من الناحية الفعلية ،فإن
واقع احلال يش� � ��هد على أن قادة هذه الصناديق يديرون معامالتهم من لندن
أو نيوي� � ��ورك .من هنا ،فإن الراغب في مراقب� � ��ة هذه الصناديق ،ال مندوحة
ل� � ��ه من أن يفرض الرقابة املصرفية على مجمل املعامالت التي ينفذها قادة
هذه الصناديق .ويهدف مشروع القانون املعروض على البرملان األوروبي إلى
منع كبار موظفي صناديق املخاطر من ممارس� � ��ة أي نشاط من غير تصريح
رسمي ،وبال تقدمي تقارير دورية عن طبيعة هذه النشاطات.
املب ��دأ رق ��م  :4يجب منع املتاجرة بالبضائع املالي� � ��ة العالية املخاطر .إن
الواقع الس� � ��ائد يسمح ملن يس� � ��تحدث بضاعة مالية معينة ،أن يعرض على
زبائنه هذه البضاعة متى ما يش� � ��اء؛ فالطرف ،الذي يس� � ��تحدث املشتقات،
غير ملزم بأن يس� � ��جل ه� � ��ذه األدوات املالية لدى جلنة رقابي� � ��ة معينة .إنه
يس� � ��تطيع تصريف هذه األدوات بال قيد أو ش� � ��رط .ويزعم أنصار األسواق
احلرة أن األس� � ��واق قادرة على توجيه نفس� � ��ها بنفسها ،وعلى عزل البضائع
املالي� � ��ة الرديئة .لكن هذا الزعم ه� � ��و الضالل بعينه .فاملصارف والصناديق
غمرت األسواق بـ «أوراق مالية سامة» تبلغ قيمتها تريليونات من الدوالرات
أو الي� � ��ورو ،وأعطت االنطباع بأن في املس� � ��تطاع حتوي� � ��ل كميات كبيرة من
االس� � ��تثمارات املالية ،املشكوك في جودتها ،أوراقا مالية فائقة اجلودة ،وأن
عمليات التحويل هذه ال تتطلب سوى استحداث تركيبات جديدة تطوي في
أحش� � ��ائها األوراق الرديئة .وبهذا املعنى ،إذا كانت الس� � ��وق غير عازمة على
حتمل املس� � ��ؤولية ،فإنه ال مندوحة عندئذ ،عن أن متارس الدولة املسؤولية.
فعلى الدولة أن حتظر على املؤسسات املالية تصريف أي بضاعة مالية من
غير احلصول على تصريح رس� � ��مي بذلك ،أي أن تفرض عليها القيود ذاتها
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املفروضة على الصناعة املنتجة للعقاقير الطبية .ويتطلب هذا اإلجراء وجود
مؤسس� � ��ة حكومية تتكفل بفحص األدوات املالية قبل أن تعرضها املصارف
في األس� � ��واق ،وتتعهد بحظ� � ��ر األدوات املالية املتس� � ��مة باملخاطر .ويطالب
باس� � ��تحداث هذه املؤسس� � ��ة احلكومية االقتصاديان احلائزان جائزة نوبل
دافي� � ��د مكفادين ) (David McFaddenوجوزيف س� � ��تيغليتس واالقتصادي
األملاني هانس فيرنر تسن ) (Hans-Werner Zinnواملستشار األملاني السابق
هلموت ش� � ��مت .من ناحية أخرى ،يجب أن تتخذ الدولة التدابير الضرورية
ألن تباع وتشترى املشتقات في رحاب البورصات فقط؛ أي في رحاب سوق
علنية .ففي اليوم الراهن ،فإن  84في املائة من املشتقات يجري التعامل بها
ف� � ��ي خارج نطاق البورصات؛ ولهذا الس� � ��بب لم يعد في إمكان أحد التعرف
على خصائص هذه الس� � ��وق .فاألسعار ال تتحدد من خالل العرض والطلب
قط ،بل تتحدد على نحو اعتباطي في أغلب احلاالت.
املبدأ رقم  :5جتب جتزئة وكاالت التصنيف .إن كبرى وكاالت التصنيف،
البالغ عددها ثالثا ال غير ،أعطت ،من خالل ما متنح من درجات تصنيف،
املس� � ��تثمرين الش� � ��عور بأن في اإلمكان جتاوز املخاطر بق� � ��درة قادر .فهذه
ال� � ��وكاالت دأبت عل� � ��ى منح رزم الق� � ��روض أفضل درج� � ��ات التصنيف على
الرغ� � ��م من احتواء هذه الرزم على قروض عالية املخاطر .إن هذه الوكاالت
حتصل من املصارف على مكافآت مالية س� � ��خية نظي� � ��ر قيامها بتصنيف،
األوراق املالية .وتقدم إلى املصارف ،في الوقت ذاته ،املش� � ��ورة بشأن أفضل
الطرق لرزم القروض في حزم من قبيل حزم القروض املس� � ��ماة Mortgage
) ،Backed Securities (MBSأي سندات مضمونة بالعقار ،وحزم سندات
الدين املضمونة بالق� � ��روض املضمونة بالعق� � ��ارات (Collateralized Debt
) ،Obligationواملس� � ��ماة اختصارا  .CDOsومعنى ه� � ��ذا أن هذه الوكاالت
تصرفت كأنها مدرس رياضيات يرش� � ��د التلميذ إلى اجلواب الصحيح في
قاع� � ��ة االمتحان .وإذا تص� � ��رف املدرس على هذا النح� � ��و ،هل من حقه أن
يتعجب عندما يعجز التلميذ عن حل أبس� � ��ط املعادالت الرياضية؟ من هنا،
فإن الواجب يقتضي من السلطات الرقابية أن تتخذ كل اإلجراءات الكفيلة
بتجزئ� � ��ة وكاالت التصنيف املالي :إلى جزء يختص بعملية التصنيف فقط،
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وجزء آخر يتكفل بتقدمي املش� � ��ورة للمصارف .على صعيد آخر ،يجب على
طالبي التصنيف أن يقدموا كل املعلومات والبيانات املهمة لعملية التصنيف.
فتحقق هذا األمر يعني أنه س� � ��يكون مبس� � ��تطاع وكاالت التصنيف األخرى
التحقق من صحة التصنيف املمنوح ،وستكون قادرة على نشر وجهة نظرها
على املأل عند شعورها بخطأ التصنيف الذي منحته تلك الوكالة.
املبدأ رقم  :6ال مندوحة من وضع س� � ��قف علوي للرواتب التي يتقاضاها
كبار موظفي املصارف .إن املوظف املصرفي الناش� � ��ط في مجال االستثمار
املال� � ��ي يربح دائما وأبدا :فإذا ارتفعت أرب� � ��اح املصرف ،فإن راتبه يرتفع إلى
مصاف عالية وتتصاعد املكافآت التي يحصل عليها إلى  20أو  30أو حتى
 40ملي� � ��ون ي� � ��ورو .علما بأن ه� � ��ؤالء املوظفني غير ملزمني ،في أيام الش� � ��دة
وانخفاض األرباح ،بأن يعيدوا إلى املصرف املكافآت التي صرفها لهم ،ال بل
هم يواصلون تس� � ��لم رواتبهم حتى إن تكبد املصرف خسائر فادحة .من هنا،
يحاول املصرفيون العاملون في مجال االستثمار املالي أن يجنوا ألنفسهم أكبر
مبلغ ممكن في أسرع زمن متاح ،ولهذا السبب فإنهم ال يتهيبون ،كثيرا ،اإلقدام
على املعامالت عالية املخاطر .وهذه احلقيقة هي التي تفس� � ��ر مطالبة وزير
َ
املصارف بضرورة إجراء تعديل على نظام الرواتب
املالية وس� � ��لطات الرقابة
واملكاف� � ��آت .وأعلن االحتاد الدولي للمصارف ) (IIFأن بيوت املال س� � ��تتخذ
هذا اإلجراء مبحض إرادتها ومن تلقاء نفسها .وغني عن البيان أن املصارف
تك� � ��ون عملت صاحلا لو أنها أوف� � ��ت بهذا التعهد؛ فإذا لم تف به ،فإن الدولة
سترى نفسها مضطرة إلى وضع سقف لرواتب موظفي املصارف .فاملصارف
متارس وظيفة اجتماعية بكل تأكيد :تزويد االقتصاد بالسيولة النقدية .أي
أنها متارس وظيفة شبيهة بالوظيفة التي متارسها املصارف املركزية .وهكذا،
ومبا أن الدولة تضع س� � ��قفا لرواتب كبار العاملني في املصارف املركزية ،لذا
ف� � ��إن من حقها أن تفرض س� � ��قفا للرواتب التي يتقاضه� � ��ا كبار العاملني في
املصارف التجارية ومصارف االستثمار أيضا.
املبدأ رقم  :7أسواق املال في أمس احلاجة إلى سلطة رقابة عاملية األبعاد.
ف� � ��ي الوقت احلاضر متارس ،في كل واحدة م� � ��ن الدول الصناعية ،أكثر من
س� � ��لطة واحدة وظيفة الرقابة على أسواق املال .أضف إلى هذه أن لكل بلد
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منهجه اخلاص في طريقة ممارس� � ��ة الرقابة .وعلى املستوى الدولي أيضا،
هناك عدد من املؤسسات املختصة مبراقبة عمل أسواق املال :فهناك منتدى
االس� � ��تقرار املالي ،وبنك التسويات الدولية ،ومجموعة الدول السبع الكبرى
) ،(G7وصن� � ��دوق النق� � ��د الدولي .إن العالم في أمس احلاجة إلى مؤسس� � ��ة
واس� � ��عة الصالحيات وذات سلطان كبير ،إلى مؤسس� � ��ة تتولى النهوض بكل
الوظائف  -أي إلى «ش� � ��رطي دولي يراقب أسواق املال الدولية ويردعها عن
املغامرة وجتاهل املخاطر» ،وفق ما ورد على لسان جورج سوروس .وملمارسة
هذا الدور ،ليس ثمة شك في أن العالم غير ملزم باستحداث مؤسسة جديدة.
وسع املرء من
فصندوق النقد الدولي ميكن أن ميارس الرقابة املنش� � ��ودة لو َّ
صالحياته على النحو املناسب.
إن هذه التطلعات ال تناس� � ��ب مؤسس� � ��ات املال العمالقة بكل تأكيد .فهذه
املؤسس� � ��ات س� � ��تحاول إحباط كل جهد يبذل لوضع قواعد تتحكم قي طرائق
عملها .إنها س� � ��تحاول إحباط القوانني املعدة من السياسيني وذلك من خالل
العمل على استثناء كثير من املناحي من دائرة سريان مفعول هذا القانون أو
ذاك .فالرب� � ��ح الذي حتصل عليه الصناعة املالية س� � ��يكون في النظام املالي
اخلاضع للتوجيه احلكومي أدن� � ��ى بكثير من الربح املتحقق في النظام املالي
احمل � � � َّرر من التوجيه احلكومي .بيد أن على الدولة أن تظل مصرة على وجهة
نظره� � ��ا ،إن عليها أن ترف� � ��ض رفضا قاطعا طلب� � ��ات املدافعني عن املصالح
اخلاصة ،طلبات اللوبي العامل في خدمة مصالح أنانية .فالنظام املالي املستقر
ينفع اجلميع ويلبي مصالح املجتمع ككل ومتطلبات مجمل االقتصاد .من هنا،
فإن الدولة يجب أال تس� � ��تكني ملزاعم الصناعة املالية بأنها عقدت العزم على
مراقبة نفسها بنفسها .فالدولة ال متنح ُق َّطاع الطرق ومن سواهم من اجلناة
واملجرمني احلق في إبداء الرأي في شكل العقوبة التي يستحقونها.
ضعوا حدا ملمارسات الدول اخلارجة على القانون!

إن السناتور الدميوقراطي كارل ليفني ) (Carl Levinيدافع عن الواليات
املتح� � ��دة األمريكية بكل جهد وعزمية .ويت� � ��رأس هذا األمريكي ،املتحدر من
والية ميتش� � ��غان ،جلن� � ��ة الدفاع في الكونغرس ،أي أنه أحد كبار املس� � ��ؤولني
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املتخصصني في مسائل احلرب ضد اإلرهاب .ويقدم ليفني منذ العام 2000
دعم� � ��ا أكيدا للجنة املكلفة مبحاربة الته� � ��رب الضريبي ،أي املكلفة مبحاربة
املصارف التي تس� � ��اعد أصحاب املاليني واملليارات على تهريب أموالهم إلى
خ� � ��ارج البالد .ففي عدد من التقارير املس� � ��هبة ،أوضح ليفني ورفاقه طريقة
عمل صناعة التهرب الضريبي واألس� � ��اليب الت� � ��ي تنتهجها املصارف حلفز
أغني� � ��اء األمريكيني على تهريب أموالهم إلى إحدى اجلزر الواقعة في البحر
الكاريبي أو إلى إحدى الواحات الضريبية في أوروبا .فمش� � ��اهير الشركات
العامل� � ��ة في مجال التدقيق املالي ،أعني ش� � ��ركات من قبيل  ،KPMGجتني
من هذه العمليات ،وفق ما تقوله هذه التقارير ،املال الوفير ش� � ��أنها في ذلك
شأن مصارف الـ «وول ستريت» ،و«مورغان ستانلي» و«ميريل لينش» .وشأن
مؤسسات أجنبية مثل «دويتشه بنك» و«مصرف االحتاد السويسري للبنوك»
) ،(UBSكما دأب عدد من كبار املوظفني العاملني في املصارف على تهريب
ما يحصلون عليه من خيارات األسهم إلى خارج البالد ،وذلك تهربا من دفع
الضرائب التي تس� � ��تحق عليهم عند بيع اخلي� � ��ارات .وأعلن ليفني امتعاضه
بي« :إن الواحات الضريبية أعلنت احلرب على كل املس� � ��تقيمني
فقال بألم نِّ
والنزيهني من دافعي الضرائب .ولهذا الس� � ��بب ال مندوحة لنا من أن نواجه
الواحات الضريبية مواجهة قوية ،ومن أن نستخدم ،في هذه املواجهة ،كل ما
لدينا من قوة قانونية وسلطان سياسي».
وباالش� � ��تراك مع باراك أوباما والس� � ��ناتور اجلمهوري نورمان كوملان قدم
ليفني في العام  2006مش� � ��روع قان� � ��ون يضع في يد أمريكا القوة الضرورية
للرد على هجوم الواحات الضريبية :قانون »،«Stop Tax Haven Abuse Act
قانون ضد إساءة استخدام الواحات الضريبية .وفي سياق حملته االنتخابية،
كان أوباما قد أعلن عزمه العمل مبنطوق مشروع هذا القانون عند انتخابه
ملنصب الرئيس .ولو حصل هذا املشروع على موافقة الكونغرس ،فإنه سيكون
أكبر هجوم يواجهه املتهربون من دفع الضرائب .فمشروع القانون يحدد 34
واحة ضريبية تتعهد بصيانة السرية املصرفية إلى أبعد احلدود ،وال توجد،
في كثير منها ،سلطات رقابية ذات شأن .وتندرج ضمن قائمة الدول اخلارجة
جزُر تقع في البحر الكاريبي مث� � ��ل أروبا )(Aruba
عل� � ��ى القانون الضريب� � ��ي ُ
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وغرينادا ) ،(Grenadaوكذلك ليشتنشتاين وسويسرا وقبرص .واألمر املثير
للعجب هو أن مش� � ��روع القانون قد ذكر صراحة ،في هذا الس� � ��ياق ،واحات
ضريبية تقع حتت هيمنة اململكة املتحدة Guernsey :و JerseyوIsle of Man
في القنال اإلجنليزي وكذلك  British Virgin Islandsو.Cayman Islands
لق� � ��د أعلن أوباما احلرب على هذه اجلزر وما س� � ��واها من مناطق أمس� � ��ت
مالجئ يلوذ بها املتهربون من دفع الضرائب.
ويريد أوباما قلب قواعد القانون الضريبي رأسا على عقب :فعندما
ينقل مواطن أمريكي ش� � ��يئا من أمواله إلى إح� � ��دى الواحات الضريبية،
فإن من حق الس� � ��لطات الضريبية مس� � ��تقبال أن تفترض أن عملية النقل
ه� � ��ذه كانت بدافع التهرب من دفع الضريبة .ومعنى هذا أن الس� � ��لطات
الضريبية ل� � ��ن يكون من واجبها إقامة الدليل على أن املواطن املعني قد
اخترق القوانني ،بل سيكون على هذا املواطن تقدمي البيانات واألدلة التي
تثبت براءته .وفي حال املصادقة على هذا القانون ،ستكون كل مؤسسة
خيرية وكل شركة ،موجودة في الواحات الضريبية باالسم فقط ،تصميما
غير شرعي للوهلة األولى .فالقانون سيجيز ،عندئذ ،لوزارة اخلزانة أن
تفرض العقوبات على املصارف والشركات االستشارية التي أسهمت في
اس� � ��تحداث هذه التصميمات غير الشرعية .ووفق مشروع القانون ،فإن
هذه األطراف ،أعني املصارف والش� � ��ركات االستشارية ،ميكن أن تمُ نع
من العمل في الواليات املتحدة األمريكية منعا باتا أو جزئيا .كما يفرض
مش� � ��روع القانون على املصارف أن تُبلغ س� � ��لطات الضرائب حاملا تفتح
حس� � ��ابا ملواطن أمريكي في واحدة من املناطق األربع والثالثني املدرجة
في مش� � ��روع القانون .أضف إلى هذا ،أن مشروع القانون ،الذي اقترحه
ليفني وكومل� � ��ان وأوباما يعتزم فرض عقوبات عل� � ��ى الواحات الضريبية،
عندما تتلكأ في التعاون ،وعندما ال تُ َبلِّغ عن العوائد التي يحصل عليها
الهاربون من وجه السلطات الضريبية.
وينطوي مش� � ��روع القانون على مناح ش� � ��بيهة باملقترحات التي تقدمت
بها منظمات غي� � ��ر حكومية من قبيل املنظمة املعنية بعدالة الضرائب Tax
 Justice Networkأو منظم� � ��ة أت� � ��اك ) .(Attacفه� � ��ذه املنظمات تطالب،
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أيض� � ��ا ،بضرورة معاقب� � ��ة التهرب الضريبي وكل من يق� � ��دم العون لعمليات
التهرب هذه .وكان مدير املنظمة املعنية بعدالة الضرائب جون كريستينسن
) (John Christensenقد أكد قائال« :إن الواجب يقتضي أن تتبادل الدول
املعلومات اخلاصة بالضرائب بنحو تلقائي» .وغني عن البيان أن التش� � ��دد
في محاربة التهرب الضريبي لن يكون في مصلحة الدول الصناعية فقط،
بل س� � ��يكون في مصلحة الدول النامية ودول االقتصادات الصاعدة أيضا.
فوف� � ��ق تقديرات البنك العاملي ،فإن مرتكب� � ��ي األعمال اجلنائية واحملتالني
والهارب� �ي��ن من دفع الضرائب يُه ِّربون في كل عام ثروات تتراوح قيمتها بني
 650ملي� � ��ار دوالر و 1050مليار دوالر أمريك� � ��ي .ويتكهن البنك العاملي بأن
ما يقرب من نصف هذه الثروات يأتي من الدول ش� � ��ديدة الفقر .وللوقوف
على أهمية هذا املبلغ ،تكفي اإلش� � ��ارة إلى أن مس� � ��اعدات التنمية ال تزيد
على  100مليار دوالر أمريكي .ويؤكد كريستينس� � ��ن أن «الضرائب أهم من
مساعدات التنمية بكثير ،بالنسبة إلى الدول النامية .فالواحات الضريبية
قوضت إمكانات الدول النامية في تنمية نفس� � ��ها بنفسها» .ولهذه األسباب
مجتمعة ال مندوحة من التمسك باملبادئ الثالثة التالية:
املب ��دأ رق ��م  :8الواحات الضريبية يج� � ��ب أن تختفي من الوجود .إن
معام� �ل��ات الواحات الضريبية تكمن ،في نهاي� � ��ة املطاف ،في امتصاص
املال من الدول الصناعية .وتستقطب هذه الواحات الثروات من خالل ما
لديها من معدالت ضريبية متدنية على نحو متطرف .من ناحية أخرى،
تتعهد هذه الواحات للمستثمرين بالسرية التامة ،وبعدم مراقبة ما تقوم
به مؤسس� � ��ات املال العمالقة من معامالت .م� � ��ن هنا ،يجب على الدول
الصناعي� � ��ة أن جتبر الواحات الضريبية على إلغاء الس� � ��رية التي تتمتع
بها احلس� � ��ابات املصرفية هناك ،وأن تبلغ سلطات الضرائب في العالم
اخلارجي بكل الدخول التي يحصل عليها مواطنو البلدان املختلفة .كما
يتعني على الواحات الضريبية أن ترفع معدالتها الضريبية إلى مستويات
مقبولة دوليا .وألن الواحات الضريبية لن تنفذ هذه اإلجراءات طواعية،
ل� � ��ذا ال مفر من اس� � ��تخدام العقوبات االقتصادي� � ��ة إلجبارها على تنفيذ
املطلوب منها.
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املب ��دأ رق ��م  :9إن الدول الصناعية أيضا ،ملزمة بأن تفرض احلظر على
الواح� � ��ات الضريبية الواقعة حتت س� � ��يادتها .إن دوال مث� � ��ل إيرلندا أو بالد
التشيك أو إستونيا يحتملها االحتاد األوروبي على مضض .من ناحية أخرى،
تتمتع والي� � ��ة ديالوير بوضع خاص في الواليات املتح� � ��دة األمريكية .أضف
إلى هذا أن بريطانيا قد ح َّولت بعض جزرها الواقعة في القنال اإلجنليزي،
وبع� � ��ض ممتلكاتها ف� � ��ي ما وراء البحار ،أعني على س� � ��بيل املثال ال احلصر،
ج� � ��زر الكيمن أو جزر الفيرجني ) ،(Virginواحات ضريبية .ومادامت الدول
الصناعية امتنعت عن التخلي عن هذه الواحات الضريبية ،فال معنى للكفاح
ضد الواحات األخرى ،فهذا الكفاح سيبدو عندئذ متويها رخيصا ليس إال.
املبدأ رقم  :10على جميع البلدان أن تتخلى عن سرية احلسابات املصرفية.
إن سرية احلس� � ��ابات املصرفية تدر النفع على األغنياء في املقام األول ،من
هنا ال غرو أن يقف األغنياء في مقدمة األطراف التي تدافع عن هذه السرية
بكل أس� � ��اليب اخلداع والتمويه .فالسرية الدارجة في املصارف تُس ِّهل إخفاء
الثروات أو نقل هذه الثروات إلى الواحات الضريبية .ولهذا السبب ال بد من
التخلي عن سرية احلسابات املصرفية في الدول الصناعية أيضا .وال يعني
هذا املطلب أن على املصارف التعهد بإبالغ الدولة بكل التحركات التي تطرأ
على احلس� � ��ابات املصرفية .إن األم� � ��ر املطلوب هو أن تكون الدولة على علم
أكيد مبقدار الضرائب املستحقة بناء على هذه التحركات.
إن الكفاح ضد الواحات الضريبية يشكل ،بالنسبة إلى جوزيف ستيغليتس،
االقتصادي احلائز جائزة نوبل ،شرطا ضروريا لكبح جماح أسواق املال« :إن
الواج� � ��ب يقتضي منا أن نغل� � ��ق أبواب كل الواحات الضريبي� � ��ة ،نعم أن نغلق
أبوابها جميعا ،بال أي استثناء .فنحن نسيطر على هذه املعضلة فقط عندما
ننجح في س� � ��د كل املنافذ» .وإذا بقي هناك منفذ واحد ،فإن مؤسسات املال
العمالقة ستهرب إلى الواحات الضريبية بكل تأكيد حاملا تبدأ الدول فرض
توجيه أشد حزما على أسواق املال.
ويستخلص ستيغليتس من هذه احلقيقة نتيجة أخرى :فإذا كانت الدولة
تريد من األغنياء أن يس� � ��اهمـوا بقسـط أكبـــر فـــي متويـــل إنفاقهـا ،عندئـذ
ال مندوحة لها عن أن تفرض معدالت ضريبية أعلى في عقر دارها .ويقول
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س� � ��تيغليتس في هذا الس� � ��ياق بأن زميله األمريكي روبرت ش� � ��يلر (Robert

) Shillerقد قدم اقتراحا ذكيا جدا :اقترح تش� � ��ريع ضريبة ترتفع بارتفاع
التفاوت بني فئات املجتمع املختلفة ).(The Rising Tide Tax
غيروا توزيع الدخول ولكن على الوجه الصحيح!
ِّ

إن روبرت شيلر ليس اشتراكيا بأي حال من األحوال .فهذا الرجل ،الذي
مي� � ��ارس التدريس في اجلامعة املرموقة ييل  ،Yaleيعتبر واحدا من أش� � ��هر
االقتصاديني على مستوى العالم أجمع .فهو يقدم االستشارات إلى املصارف
وكبرى مؤسس� � ��ات املال ،وكان قد طور معيارا لقياس أس� � ��عار العقارات في
الواليات املتحدة األمريكية .وصار هذا املعيار يس� � ��مى باس� � ��مه .ولدى شيلر
إحساس مسبق بالتحوالت التي تطرأ على عصور التاريخ االقتصادي .ففي
ديس� � ��مبر من العام َّ 1996
حذر ش� � ��يلر الرئيس الس� � ��ابق للمصرف املركزي
األمريكي آلن غرينسبان من مغبة اإلفراط السائد في أسواق األسهم؛ وبعد
ثالثة أيام مضت على هذا التحذير ،نصح غرينسبان املستثمرين بضرورة أن
يأخذوا احلذر من مغبة اإلفراط في تعامالتهم .وفي مارس من العام 2000
تنبأ ش� � ��يلر ،في أحد مؤلفاته ،بأن الفقاعة الس� � ��ائدة في االقتصاد اجلديد
قد أمست على وشك االنفجار؛ وكان مؤلفه هذا قد صدر في الشهر نفسه
الذي بلغ فيه مؤشر بورصة الشركات املختصة بالتكنولوجيا املتقدمة ،مؤشر
النازداك ) ،(Nasdaqأعلى مستوياته.
وبعد ثماني� � ��ة أعوام من ذلك التاريخ ،حذر ش� � ��يلر من جديد .ورأى أن
العوملة برمتها قد أمس� � ��ت في أشد خطر .فقد حذر من أن االنتكاسة آتية
ب� � ��كل تأكيد ،فيما لو أهمل� � ��ت الدول الصناعية اتخ� � ��اذ التدابير الضرورية
لوق� � ��ف تزايد رقعة التفاوت بني األغني� � ��اء والفقراء .فوفق وجهة نظره فإن
الدول الغربية تش� � ��هد نش� � ��أة طبقة اجتماعية تزداد غنى من يوم إلى آخر،
وطبق� � ��ة اجتماعية تزداد فق� � ��را بال انقطاع .واألغنياء :ه� � ��م أبناء «الطبقة
التي مس� � ��رحها العالم برمته» .فأبناء هذه الطبقة يقفون في أعلى الس� � ��لم
االجتماعي ويصولون ويجولون في مختلف بقاع املعمورة ،وأغنياء غاية في
الغن� � ��ى ويحصلون على أفضل تعليم ويس� � ��تحوذون على أعلى الدخول .أما
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الواقفون على الدرجات األدنى على السلم االجتماعية ،فإنهم أبناء «الطبقة
احمللية» .أبناء الطبقتني الوسطى والفقيرة .فدخولهم احلقيقية تكاد تكون
عند املس� � ��توى نفسه الذي كانت عليه قبل عشرين عاما .من ناحية أخرى،
فإن هؤالء األفراد محظوظون فعال لو جنحوا في االحتفاظ بفرصة عملهم.
إن هذا التفاوت املتزايد يش� � ��كل ،وفق التحذيرات التي أطلقها شيلر« ،أكبر
مشكلة اقتصادية في القرن احلادي والعشرين» .ويؤكد شيلر أن املسؤولني
استهانوا بهذه املشكلة استهانة تامة حتى اآلن ،وبالتالي فإن الواجب يحتم
علين� � ��ا« ،نحن ،أبن� � ��اء الدول الكبرى ،أن نناقش ماهية األس� � ��اليب ،الواجب
انتهاجها ،للحيلولة دون تصاعد هذه املشكلة».
وبتحليله الدقيق والصريح للمشكلة صدم شيلر في يناير من العام 2007
املشاركني في أعمال املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس .فقادة الشركات
والسياس� � ��يون ما كانوا يتوقعون صدور هذه األفكار املتطرفة عن اقتصادي
معروف بنزعته الليبرالية .بيد أن شيلر لم يكن الشخص الوحيد الذي ع َّبر
عن وجهة النظر هذه في دافوس .فقد أش� � ��ار االقتصادي نوريل روبيني إلى
أن العومل� � ��ة تخلق في الغرب «أعدادا ال حتصى من الفقراء» .وواصل روبيني
حديث� � ��ه فأكد أن «العقد االجتماعي الذي س� � ��اد في ماضي الزمن» قد طواه
النسيان .من هنا فإن الواجب يقتضي من احلكومة أن تتخذ التدابير الالزمة
اآلن وليس غدا .وتؤيد األس� � ��تاذة في مدرس� � ��ة لندن للعلوم االقتصادية لورا
تيسون ) (Laura Tysonهذه التصورات فتقول« :عندما يفقد املواطنون الثقة
بأن العوملة كفيلة بتحقيق اخلير لهم ،عندئذ يقتضي الواجب منا أن نتحرك
ونأخذ األمر مأخذ اجلد».
ولكن ،ما التدبير املطلوب من السياسة أن تتخذه؟ وما اإلجراءات املطلوب
من احلكومات النهوض بها للحيلول� � ��ة دون ثورة أولئك الذين خابت ظنونهم
وآمالهم والذين ظلوا يقفون على هامش املجتمع؟ بالنس� � ��بة إلى ش� � ��يلر ثمة
جواب واحد ال غير« :ال مندوحة لنا من فرض ضرائب أعلى على األغنياء».
وبوجهة نظره هذه ،يقلب ش� � ��يلر النظرية الس� � ��ائدة في السياسة الضريبية
رأسا على عقب .فمنذ عهد روالند ريغان تسعى كل الدول الصناعية تقريبا
إل� � ��ى خفض الضرائب وتخفيف عبئها عن كاهل املش� � ��اريع واألغنياء ووارثي
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األغنياء ،وعن كاهل أصحاب الدخول العالية أيضا .وينشد بعض السياسيني
ف� � ��رض معدل ضريبي موحد ،(flat tax) ،على اجلميع ،معدل ضريبي موحد
يس� � ��ري على عامل املصنع وعلى املصرفي أيضا .فعلى س� � ��بيل املثال ،طالب
عضو احملكمة الدس� � ��تورية في أملانيا باول كيرش� � ��هوف )(Paul Kirschhof
بض� � ��رورة فرض معدل موحد ،تبلغ قيمته  25في املائة ،على جميع األفراد:
س� � ��واء كان هذا الفرد ممرضة تعمل في املستشفى بأجر غاية في التدني أو
كان مليونيرا يزداد غنى يوما بعد يوم.
عل� � ��ى خلفي� � ��ة وجهات النظر ه� � ��ذه ،ال عجب أن تثير تصريحات ش� � ��يلر
احليرة واالرتباك لدى القوم .فهو ال يطالب بتخفيض الضرائب ،بل يناش� � ��د
احلكومات بضرورة رفع املعدالت الضريبية ،يطالب برفعها في تلك الظروف
على أدنى تقدير ،التي يهدد فيها اتساع رقعة التفاوت بني الفقر والغنى السلم
االجتماع� � ��ي .ولتالفي هذا التهديد ،طور ش� � ��يلر نظاما ضريبيا ثوريا حقا.
فاملعدالت الضريبية ،الس� � ��ائدة في النظام الضريبي الذي يدعو إليه شيلر،
تتغير بالسرعة نفسها التي يتغير بها املجتمع ،أي تتغير وفق معادلة رياضية
تأخذ في احلس� � ��بان البيان� � ��ات اإلحصائية اخلاصة بالتف� � ��اوت االجتماعي.
فبارتفاع درجة التف� � ��اوت ،ترتفع املعدالت الضريبية املفروضة على الدخول
العالية ،وتنخفض املعدالت املفروضة على الدخول املتدنية؛ على صعيد آخر،
فإذا صادف أن تقلصت رقعة التفاوت ،فسيكون من واجب الدولة أن تخفض
الضرائب عن كاهل األغنياء وأن تزيد الضرائب على الفقراء.
ويطلق ش� � ��يلر على ه� � ��ذا النظام عنوان� � ��ا مف� � ��اده «Rising Tide Tax
» ،Systemأي النظام الضريبي الذي يعمل وفق مبدأ الس� � ��يل ،أو الطوفان
املتزاي� � ��د .ويعيد هذا العنوان إل� � ��ى أذهاننا تأكيد جون أف كنيدي أن موجة
السيل الكامنة في اقتصاد السوق ستحمل كل القوارب على كتفها ،وستدفع
به� � ��ا إلى مرف� � ��أ األمان .ولكن ،وألن واقع احلال يش� � ��هد عل� � ��ى أن املياه قد
تس� � ��ربت إلى كثير من القوارب وصارت تهددها بالغرق ،لذا يطالب ش� � ��يلر
الدولة بالتدخل وإعادة التوزيع ،إعادة التوزيع ليس على نحو اعتباطي ،بل
وفق آليات محددة .فالش� � ��خص الذي يكسب دخال متدنيا ،ال مندوحة من
أن يحصل على مس� � ��اعدة مالية من اخلزانة احلكومية ،أي أن يحصل على
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ما يس� � ��مى «ضريبة الدخل السالبة» .أما الشخص الذي يكسب كثيرا ،فإن
هذا يجب أن يخضع ،انطالقا من حس� � ��ابات شيلر ،إلى معدل ضريبي يبلغ
 90في املائة .إن أس� � ��تاذ االقتصاد في جامعة  Yaleيعلم جيدا أن املعدالت
الضريبي� � ��ة العالية ال حتصل على تأييد األغلبية السياس� � ��ية ،وأن أصحاب
الش� � ��أن ال يس� � ��تطيعون تطبيق منوذجه النظري بالكامل ،بل جزئي ،فقط.
غير أن شيلر يرى ،على الرغم من هذا ،أن من اخلطأ جدا االنتظار طويال
في تنفيذ هذا اإلجراء أو ذاك .فإعادة التوزيع تكون أكثر صعوبة ،كلما كان
التوزيع أكثر تفاوتا ،كما يؤكد ش� � ��يلر محذرا .وللحيلولة دون وصول التوزيع
إلى هذا املستوى ،ينبغي في أملانيا أن تنفذ التدابير الثالثة التالية:
املبدأ رقم  :11زيادة العبء الضريبي على األغنياء وتخفيف هذا العبء
عن كاهل الطبقة الوس� � ��طى .ففي الي� � ��وم الراهن ،يبلغ أعلى معدل ضريبي
ف� � ��ي أملانيا  42في املائة .وعالوة على ه� � ��ذا املعدل ،تفرض الدولة ضريبة
اس� � ��تثنائية على دخول األغنياء :فهي تفرض على األعزب الذي يبلغ دخله
 250ألف يورو وعلى املتزوج الذي بلغ دخله  500ألف يورو ضريبة إضافية
تبل� � ��غ  3في املائة .بهذا املعنى ،فإن أعلى معدل ضريبي يبلغ في أملانيا 45
في املائة .وفي الوقت الراهن ،فإن عشرة اآلالف فرد تقريبا ،من أصحاب
الدخ� � ��ول الزائدة على مليون يورو ،يحصلون على دخل يبلغ في املتوس� � ��ط
 2.7ملي� � ��ون يورو ويدفعون ،مقابل ذلك ،ضريب� � ��ة تبلغ نحو مليون يورو ،أي
أنهم يدفع� � ��ون ضريبة يبلغ مجموعها  10مليارات ي� � ��ورو .وهكذا ،وبفضل
اخلبراء في مس� � ��ائل اإلقرار الضريبي ،يبلغ هذا املعدل  36في املائة فقط
من الناحية الفعلية .إن هذا املعدل ال يناس� � ��ب أهداف السياس� � ��ة املنشودة
أبدا .فاملعدل األقصى للضريبة يجب أن يتراوح بني  47و 48في املائة في
املنظ� � ��ور العام .علما أن هذا املعدل يظ� � ��ل أدنى بكثير من املعدل الذي كان
س� � ��ائدا قبل عش� � ��رة أعوام ،فهذا املعدل كان يساوي  53في املائة .وخالفا
ملا هو س� � ��ائد حاليا ،ينبغي أال يطب� � ��ق املعدل الضريبي األقصى على أفراد
الطبقة الوس� � ��طى .فوفق التش� � ��ريعات الضريبية املعمول بها اليوم ،يسري
هذا املعدل على الدخل البالغ  104304يورو بالنس� � ��بة إلى املتزوج ،وعلى
الدخل البالغ  52152بالنسبة إلى األعزب .وعلى خلفية ما سبق احلديث
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عنه ،ينبغ� � ��ي على احلكومة أن تخفف العبء الضريب� � ��ي عن كاهل الطبقة
الوسطى ،السيما أن هذا العبء يرتفع مع كل يورو ترتفع به دخول الطبقة
الوس� � ��طى على نحو أشد من العبء الذي يتحمله أصحاب الدخول الواقعة
ف� � ��ي أعلى الس� � ��لم .على صعيد آخر ،يجب على الدول� � ��ة أن تزيد من حجم
املساعدات املقدمة إلى أصحاب الدخول املتدنية.
املب ��دأ رق ��م  :12يجب فرض معدل أعلى بكثي� � ��ر على ضريبة التركات.
ف� � ��ي كل ع� � ��ام ،يحصل الورثة في أملانيا على أكثر م� � ��ن  200مليار يورو في
املتوس� � ��ط .غي� � ��ر أن الدولة ال حتص� � ��ل على إيراد ضريب� � ��ي يذكر من هذه
التركات .فالورثة يدفعون إل� � ��ى خزانة الدولة ما مجموعه  4مليارات يورو
عل� � ��ى وجه التقريب .على خلفية هذه احلقيقة فإننا هاهنا إزاء وضع يدعو
إلى الس� � ��خرية فعال ،السيما عندما نأخذ في االعتبار أن الورثة يحصلون
عل� � ��ى ه� � ��ذه املبالغ العظيم� � ��ة م� � ��ن دون أن يبذلوا جهدا يذك� � ��ر .وتضاعف
متوس� � ��ط قيمة التركة ،منذ العام  ،1990فوصل إلى  240ألف يورو .بيد
أن الدولة تتظاهر كأن موضوع التركات مس� � ��ألة خاصة ال عالقة لها بها.
فه� � ��ي حتابي الورثة من خالل زيادة مقدار املبالغ املعفاة من الضريبة ،ومن
خالل املع� � ��دالت الضريبية املتدنية .فمن مجم� � ��ل التركة ال حتصل الدولة
األملانية على أكثر من  2في املائة  -أي أنها حتصل على نس� � ��بة تدعو إلى
االعتقاد بأن الدولة تس� � ��تخف بالعامة م� � ��ن املواطنني .فضريبة اإلرث تكاد
تتح� � ��ول إلى صغائر األمور حقا وحقيقة ،ت� � ��كاد أهميتها تتحول إلى أهمية
الضريبة على الش� � ��مبانيا أو الضريبة على اخلل« ،ففي بريطانيا والواليات
املتح� � ��دة األمريكية تبلغ قيمة الضرائ� � ��ب املفروضة على التركات والثروات
ثالثة أضعاف» القيمة السائدة في أملانيا ،وفق ما توصل إليه غيرت فاغنر
) ،(Gert Wagnerاخلبير املتخصص في مس� � ��ائل توزيع الدخول والثروات
في املعهد األملاني للبحوث االقتصادية .وباءت بالفش� � ��ل ،في أملانيا ،جميع
اجلهود التي بذلت لفرض ضريبة أعلى على الورثة .فكل األحزاب تخش� � ��ى
نقمة الوارثني وغضبهم ،وينطبق األمر حتى على احلزب االش� � ��تراكي ذاته.
إن اجلمي� � ��ع يتجاهل ما أعرب عنه االقتصادي البريطاني جون س� � ��تيوارت
مل ) ،(John Stuart Millفي القرن التاس� � ��ع عشر ،من أن الواجب يقتضي
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م� � ��ن الدولة أن تفرض الضريبة عل� � ��ى التركات قبل أن تفرضها على دخول
العامل� �ي��ن :فالوارث يحصل على ثروة لم يبذل جه� � ��دا في خلقها ،وتُتاح له
فرص هي أفضل بكثير من الفرص املتاحة للشخص الذي لم يستطع السلف
ت� � ��رك ثروة له .من هنا ،ينبغي على الدولة أن تنفذ التدابير الثالثة التالية:
ينبغي بها ،أوال ،أن ترفع معدل الضريبة على التركات .وهي مطالبة ،ثانيا،
بأال تس� � ��مح بأي إعفاء ضريبي في هذا الش� � ��أن .وهي مطالبة ،ثالثا ،بأن
تفرض ضريبة موحدة على الوعاء الضريبي ،أي بغض النظر فيما إذا كان
الوارثون أطفاال أم بالغي الرشد ،وسواء كانوا أقرباء من الدرجة األولى أو
من درجات أخرى.
املب� � ��دأ رقم  :13ال مندوح� � ��ة من فرض ضريبة عل� � ��ى قيمة التعامالت
في البورص� � ��ة .إن املعامالت الكبيرة في البورص� � ��ة يديرها أولئك األفراد
على وجه اخلصوص ،الذين ميتلكون املال الوفير :املس� � ��تثمرون اخلواص،
من أصحاب احملافظ االس� � ��تثمارية احلاوية كثيرا من األس� � ��هم ،واملصارف
وش� � ��ركات التأمني وصناديق االس� � ��تثمار وصنادي� � ��ق املخاطر ،التي حترك،
بالنيابة عن زبائنها ،كثيرا من تريليونات اليورو في كل يوم .وخالفا لضريبة
توب� �ي��ن ) ،(Tobinهذه الضريبة التي يريد أنصارها فرضها على املعامالت
اخلاص� � ��ة بالصرف األجنبي ،حقا لن تكبح الضريبة املفروضة على مجمل
معام� �ل��ات البورصات جماح املضاربة على نحو مؤث� � ��ر ،غير أنها ميكن أن
تدر املال على خزانة الدولة ،أي ميكن أن تدر األموال التي تستطيع الدولة
تخصيصها لتخفي� � ��ف العبء الضريبي عن كاهل الطبقة الوس� � ��طى ،وعن
كاه� � ��ل أولئك األفراد الذي� � ��ن يحصلون على دخول متواضع� � ��ة .فبريطانيا
تفرض ،منذ العام  ،1694ضريبة تبلغ واحدا في املائة على مجمل صفقات
بيع األس� � ��هم .وغني عن البيان أن هذه الضريبة املس� � ��ماة »«Stamp duty
لم تتس� � ��بب قطعا في احليلول� � ��ة دون أن تصبح لندن حلب� � ��ة يصول ويجول
فيه� � ��ا املضاربون .بيد أن وزارة اخلزانة البريطانية حتصل في كل عام على
إيرادات تبلغ كثيرا من مليارات اجلنيهات .وفرضت أملانيا أيضا ،في سابق
الزم� � ��ن ،ضريبة على قيمة املعامالت في البورص� � ��ة .وكانت هذه الضريبة
س� � ��ارية املفعول بني العامني  1881و .1991ولو عاد املش� � ��رعون وفرضوا
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هذه الضريبة ثانية ،وعلى كل التعامالت باألوراق املالية ،فإن هذا اإلجراء
سيحقق خلزانة الدولة موردا ماليا جيدا .فضريبة ال تتجاوز نصف الواحد
ف� � ��ي املائة ،حتق� � ��ق إيرادا ضريبيا يتراوح ،على أدن� � ��ى تقدير ،بني  20و30
مليار يورو.
ويؤكد شيلر أن «الضريبة الرامية إلى تقليص رقعة التفاوت االجتماعي
ال تري� � ��د معاقبة األغنياء ،بل هي تدبير للتعام� � ��ل مع املخاطر االجتماعية،
وبهذا املعنى فإنها خلير اجلميع» .ولو عقد السياس� � ��يون العزم على تنفيذ
إصالح من ه� � ��ذا القبيل للنظام الضريبي ،فليس ثمة ش� � ��ك في أن أغلبية
املواطنني س� � ��تناصرهم وتش� � ��د من عزمهم .فوفق اس� � ��تطالع للرأي العام
أجرته الصحيف� � ��ة االقتصادية  ،Financial Timesيعتقد  87في املائة من
األمل� � ��ان و 85في املائة من الفرنس� � ��يني و 78في املائة م� � ��ن األمريكيني أن
التفاوت االجتماعي في بالدهم قد زاد اتس� � ��اعا وبلغ مس� � ��تويات ال ميكن
قبولها .وتخيم وجهة النظر هذه على بريطانيا وإيطاليا وإس� � ��بانيا والصني
أيضا .وعلى الصعيد نفس� � ��ه ،يعتقد  60في املائة من اليابانيني أن الوضع
الس� � ��ائد في بالدهم ال يتسم بالعدالة أبدا .من هنا ،فإن األغلبية تؤيد في
البل� � ��دان الثمانية ض� � ��رورة زيادة الضرائب املفروضة عل� � ��ى األغنياء :فهذه
الزيادة حتظ� � ��ى بتأييد  64في املائة من املواطن� �ي��ن األملان ،و 62في املائة
من املواطنني األمريكيني ،و 59في املائة من املواطنني اإليطاليني ،و 56في
املائة من املواطنني البريطانيني.
ويعتقد ش� � ��يلر أن من اخلطأ االنتظار لتنفيذ إصالح النظام الضريبي.
فالضريب� � ��ة التي ترتفع بارتفاع التف� � ��اوت بني فئات املجتمع املختلفة (The
) ،Rising Tide Taxيجب تش� � ��ريعها اآلن وليس بعد بضع س� � ��نوات .يجب
تش� � ��ريعها اآلن ،أي في عص� � ��ر بات فيه املجتمع عرض� � ��ة ملخاطر التفكك
وأمس� � ��ى فيه كثير من املواطنني يخش� � ��ون من السقوط في هاوية التدهور
االقتص� � ��ادي واالجتماعي .فاملجتمع كاملنزل ،وفق الص� � ��ورة املجازية التي
اس� � ��تخدمها شيلر :فعندما تبدأ النيران في التهام العمارة ،عندئذ ال ميكن
أبدا ،التأمني على العمارة بأثر رجعي .وقال شيلر في السياق نفسه« ،أنريد
االنتظار إلى أن يؤدي التفاوت االجتماعي إلى اندالع حرب أهلية؟».
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بيد أن احلقيقة تب� �ي��ن أن نظاما ضريبيا من هذا القبيل ،أعني النظام
الضريبي الذي يحابي أصحاب الدخول املنخفضة على حس� � ��اب أصحاب
الدخول العالية ،ال يكفي لتهدئة فزع املواطنني من مخاطر العوملة .ففزعهم
من خس� � ��ارة فرصة العمل والتدهور اقتصاديــــا واجتماعيـــا عظيـــم فعــال.
إن هذا الفزع يش� � ��ل إرادة العمل لديهم واحلياة االقتصادية أيضا .من هنا،
ال مندوحة للدولة عن خلق شبكة أمان إضافية ،شبكة أمان شبيهة بالشبكة
التي استحدثتها الدمنارك.
اخلقوا ضمانة ضد الفزع!

إن رئي� � ��س وزراء الدمن� � ��ارك [س� � ��ابقا ،واألمني العالم حلل� � ��ف الناتو حاليا،
املترجم] أندريس راسموسني ) ،(Anders Rasmussenسياسي ليبرالي بكل
تأكي� � ��د .غير أنه ،على الرغم من هذا ،يعت� � ��رف ،طواعية ،بأهمية منجزات
دولة الرعاية االجتماعية .وفي العام  1993نشر راسموسني كتابا بعنوان:
«من دولة الرعاية االجتماعية إل� � ��ى الدولة الصغرى» (Fra socialstat till
) .minimalstatوكان هذا الكتاب دليال على أن راسموسني يؤمن باقتصاد
الس� � ��وق على نحو متط� � ��رف .فالكتاب يطال� � ��ب بالتخلي كلي� � ��ة عن النظام
االجتماعي الذي س� � ��اد وقتذاك في الدمنارك .وبعد خمس� � ��ة عش� � ��ر عاما
اعترف راسموس� �ي��ن بأنه قد تعلم أمورا أخرى وصار يعي أنه ال يجوز ترك
كل األمور للس� � ��وق وحدها .وهكذا ،لم يجر راسموس� �ي��ن تغييرا يذكر على
دولة الرعاية االجتماعية عندما أصبح رئيسا للوزراء في العام  .2001حقا
ع� � � َّ�دل هنا وهناك ،غير أنه أبق� � ��ى األمور على حالها في املنظور العام .كما
لم يس َع إلى إجراء تغيير على أعلى معدل ضريبي في البالد ،أعني املعدل
البالغ  63في املائة؛ فخالفا ملا هو س� � ��ائد ف� � ��ي أملانيا ،ال تنطوي املعدالت
الضريبية العالية على مشكلة كبيرة الشأن في البلدان اإلسكندنافية.
وعموما ميكن القول ،بأن راسموسني ملتزم بالنموذج الذي متسكت به
الدمنارك منذ منتصف التسعينيات ،والذي جعل من الدمنارك قدوة حسنة:
النموذج املسمى «املرونة اآلمنة» » .«Flexicurityويتكون هذا املصطلح من
»( «flexiblityاملرون� � ��ة) ومن »( «securityاألم� � ��ان) .ومعنى هذا أن هذا
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املصطل� � ��ح يجمع بني عقيدت� �ي��ن متناقضتني :العقي� � ��دة األمريكية والعقيدة
األوروبية .فاالعتقاد الس� � ��ائد في الواليات املتح� � ��دة األمريكية ،منذ قدمي
الزمان ،هو أن للمش� � ��اريع احلق في تس� � ��ريح العاملني لديها متى ما تشاء،
بني ليلة وضحاها .فاملش� � ��اريع ليس� � ��ت في حاجة إلى تبرير طرد العاملني.
وألن املش� � ��اريع ال تس� � ��تطيع العمل بال ٍ
أيد عاملة ،لذا يس� � ��اور األمريكيني،
باملقابل ،االعتقاد بأن الواحد منهم يس� � ��تطيع بسرعة احلصول ،ثانية ،على
فرصة العم� � ��ل .والتزم الدمناركيون ،أيضا ،بالعم� � ��ل وفق مبدأ «hire and
»( fireاستأجر العامل وسرحه وفق احلاجة) ،لكنهم طعموه مببدأ األمان،
أي مبب� � ��دأ الرعاي� � ��ة االجتماعية .فاملواطنون في ال� � ��دول األوروبية يعيرون
اهتمام� � ��ا كبيرا للحماية االجتماعية ،لتكف� � ��ل الدولة رعايتهم .إنهم يريدون
م� � ��ن الدولة أن تكون املالذ الذي يلجأ إلي� � ��ه كل املواطنني الذين يتعرضون
فجأة  -وألسباب خارجة عن إرادتهم في أغلب األحيان  -للشدائد وللفاقة
واحلرمان .وتأسيسا على هذه احلقيقة ،ال يترك الدمناركيون العاطلني عن
العمل يواجهون مصيرهم بال عون :فهؤالء يحصلون على مخصصات نقدية،
مجزية جدا نسبيا ،في زمن البطالة :يحصلون على مدى أربع سنوات على
نحو  70في املائة من الدخل الذي كانوا يحصلون عليه سابقا .ومعنى هذا
أن الدمنارك تتفوق على الدول األوروبية ،وعلى الواليات املتحدة األمريكية
على وجه اخلصوص ،من حيث طول املدة الزمنية التي تدفع فيها احلكومة
املخصصات النقدية للعاطلني عن العمل.
غير أن هذه املخصصات النقدية هي ليست األمر الوحيد الذي يحصل
علي� � ��ه العاطلون عن العمل .فكل دمناركي ،يعاني البطالة لزمن طويل ،يحق
له التمتع مبا يسمى «برنامج تنشيط الفاعلية» :فمكاتب العمل تقدم للعامل
العاطل عن العمل إما فرصة عمل مدعومة نقديا من قبل الدولة ،وإما تدفع
عنه تكاليف تعلم مهنة جديدة تناسب متطلبات سوق العمل .وهكذا يتحول،
في س� � ��ياق هذه البرامج ،معلم املدرس� � ��ة إلى خبير مختص بالكمبيوتر ،أي
وبعبارة واحدة ،هكذا يتحول الش� � ��خص الذي لم يبق له أي أمل في س� � ��وق
العمل إلى إنس� � ��ان كل� � ��ه أمل في أن البطالة حالة طارئ� � ��ة ،وأنه صار يتمتع
باملع� � ��ارف الضرورية ملمارس� � ��ة واحدة من املهن املطلوبة في س� � ��وق العمل.
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أضف إل� � ��ى هذا أن الدولة تفرض على الش� � ��خص العاط� � ��ل عن العمل أن
يرض� � ��ى بكل فرصة عمل تُعرض عليه ،وأن يقنع باألجر الذي يحصل عليه
في فرصة العمل اجلدي� � ��دة ،حتى إن كان هذا األجر أدنى من األجر الذي
كان يحصل عليه س� � ��ابقا .وإذا رفض ه� � ��ذا العامل فرصة العمل املعروضة
عليه ،فإنه يعاقب وال يحصل على املخصصات النقدية لبضعة أسابيع.
إن مب� � ��دأ »( «Flexicurityاملرون� � ��ة اآلمنة) قد حق� � ��ق معجزة في البلد
الصغير الدمنارك :ففي مطلع التس� � ��عينيات كان واحد من بني كل عش� � ��رة
دمناركي� �ي��ن عاطال عن العمل .أم� � ��ا اليوم ،فإن واحدا م� � ��ن بني كل أربعني
دمناركيا عاطل ع� � ��ن العمل .واعتاد الدمناركي� � ��ون أن يصبح الواحد منهم
عاط� �ل��ا عن العمل؛ فالبطالة ،والعيش م� � ��ن «صندوق الرعاية االجتماعية»
لبضعة أسابيع أمست وضعا طبيعيا بالنسبة إليهم ،وذلك ألن الواحد منهم
صار متأكدا أنه س� � ��يحصل على فرصة العمل املنش� � ��ودة بسرعة .كما صار
وضعا طبيعيا أن يتنق� � ��ل املرء من فرصــة عمـــل إلـــى فرصــة عـمــل أخــرى
ب� �ل��ا انقطاع :فكل واحد من أربعة عاملني يغيرون فرص عملهم مرة واحدة
ف� � ��ي كل عام؛ وكل واحد من ثالثة عاملني يحصل على مخصصات البطالة
ملرة واحدة أو ملرات عديدة في العام الواحد .وعلق رئيس الوزراء راسموسني
على هذه التطورات فقال« :إنن� � ��ا ،في الدمنارك ،ال نحمي وال ندعم فرصة
عمل الفرد الواحد ،بل دخله» .ويؤكد راسموسني «أن هذه اخللطة من العمل
اجلماعي والسياسة الليبرالية تضفي على مجتمعنا مرونة كبيرة».
املبدأ رقم  :14املرونة بالنسبة إلى املشاريع وحد أدنى بالنسبة إلى أجر
العامل :إن النموذج الدمناركي يناس� � ��ب الرأس� � ��مالية املعوملة على أمت وجه:
فهي متنح بني البشر ذلك احلد األدنى من متطلبات الشعور باألمن ،الذي
يحتاجون إليه في عالم تتغير مالمحه على نحو سريع .فالعامل الذي يدري
أنه لن يتعرض إلى الفاقة واحلرمان ،يعمل ويحيا محررا من فزع السقوط
في الهاوية .من ناحية أخرى ،تتوافر املش� � ��اريع ،في ظل النظام الدمناركي،
عل� � ��ى تلك املرونة التي هي في أم� � ��س احلاجة إليها .فال أحد من أصحاب
املشاريع يستطيع اجلزم بأنه سيكون قادرا ،بعد عامني أو ثالثة أعوام ،على
احملافظة على فرص العمل املوجودة لديه في اليوم احلاضر.
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إن إجنازات الدمنارك مثيرة للعجب فعال :فهذا البلد يندرج في قائمة
أفضل بلدان العالم من حيث قوته على املنافس� � ��ة في السوق العاملية ،على
الرغم من أنه يتمتع برعاية اجتماعية باهظة التكلفة ،وأنه يفرض ضرائب
دخ� � ��ل ومبيعات عالية .فوف� � ��ق القائمة الصادرة عن املنت� � ��دى االقتصادي
العامل� � ��ي حتتل الدمنارك املرتب� � ��ة الثالثة بعد الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية
وسويس� � ��را .من ناحية أخرى ،ففي الدمنارك تفوق نس� � ��بة العاملني الذين
لديهم فرصة عمل النس� � ��بة املتعارف عليه� � ��ا في كل دول االحتاد األوروبي
تقريبا :فنسبتهم من مجموع قوة العمل تساوي  80في املائة ،هذا في حني
أن هذه النس� � ��بة تبلغ  70في املائة فق� � ��ط في أملانيا ،و 64في املائة فقط،
في املتوس� � ��ط ،في دول االحتاد األوروبي .ومنذ سنوات يزور سياسيون من
مختلف أرجاء العالم ووف� � ��ود أملانية عديدة الدمنارك ،وذلك بغية التعرف
على النموذج الدمناركي.
غير أن النموذج الدمناركي ليس س� � ��وى جزء من برنامج أوس� � ��ع ضد
اخلوف من خس� � ��ارة فرصة العمل .فالعامل ال� � ��ذي لديه فرصة عمل في
حاج� � ��ة ،أيضا ،إل� � ��ى تدبير يضمن ل� � ��ه أجرا مجزيا .فال أحد يس� � ��تطيع
العيش من األجر البالغ  3أو  4يورو عن ساعة العمل التي تتقاضاها في
أملاني� � ��ا مجموعة من العاملني املوجودين على الدرجات الدنيا من الس� � ��لم
االجتماعي ،أعني العاملة في صالون احلالقة أو البس� � ��تاني أو الشخص
الذي يعمل حارسا للعمارات .وفي الواليات املتحدة األمريكية يطلق املرء
عل� � ��ى هذه الفئة من أصحاب األجور املتدنية مصطلح »«working poor
(العاملون الفقراء) .أما في أملانيا ،فإن املرء يزين األمور فيطلق على هذه
الفئ� � ��ة االجتماعية مصطلح أصحاب األجور املتدني� � ��ة .ويبلغ عدد هؤالء
(العامل� �ي��ن الفقراء) في أملانيا  7.7ملي� � ��ون ،أي يبلغ ربع مجمل العاملني،
وضعف العدد الذي كان س� � ��ائدا قبل خمس� � ��ة عش� � ��ر عاما .وبهذا ،تسود
في أملانيا الظروف نفس� � ��ها السائدة في الواليات املتحدة األمريكية :ففي
الواليات املتحدة أيضا تبلغ نس� � ��بة «العاملني الفق� � ��راء»  25في املائة من
مجمل العاملني .على صعيد آخر ،يحول ،في الواليات املتحدة األمريكية،
احل� � ��د األدنى لألجور دون تدهور األجور على نحو متزايد .فاحلد األدنى
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ألجر الس� � ��اعة الواحدة يبلغ هناك  6.55دوالر .وطالب ،في العام 2006
 350اقتصادي� � ��ا أمريكيا ،من بينهم االقتصادي� � ��ون احلائزون جائزة نوبل:
كينيث أرو ) (Kenneth Arrowوجوزيف س� � ��تيغليتس )(Joseph Stiglitz
وروبرت س� � ��ولو ) ،(Robert Solowبضرورة رفع احلد األدنى لألجر إلى
 7,25دوالر .فقد أشاروا إلى أن هذا اإلجراء «ميكن أن يسهم في حتسني
معيش� � ��ة أصحاب الدخول املتدنية على نحو جوهري ،من غير أن يتسبب
في خلق النتائج السلبية التي يشير إليها املعارضون لزيادة احلد األدنى».
ونستخلص من هذه احلقائق:
املب ��دأ رق ��م  :15من املؤكد ضرورة ف� � ��رض حد أدنى ألجور جميع العاملني.
فبالنس� � ��بة إلى بني البش� � ��ر ،فإن العمل يس� � ��تحق اجلهد ،فق� � ��ط ،في حالة
حصول العامل على األجر املجزي .فالش� � ��خص الذي يشعر بأن رب العمل
يستغله ،يحجم عن العمل ويفضل العيش من املساعدات احلكومية .أضف
إل� � ��ى هذا أن العوملة تؤدي إلى تصعيد الضغ� � ��وط على األجور ،وعلى أجور
األعم� � ��ال التي ال تتطلب مهارة كبيرة .من هنا ،ال مندوحة للدولة [األملانية،
املترجم] من أن تش� � ��رع حدا أدنى لعموم األجور .فهذا هو التشريع الدارج
في الواليات املتحدة األمريكية وفي أغلب دول االحتاد األوروبي.
وهناك أكثر من حجة يس� � ��وقها البعض لالعت� � ��راض على احلد األدنى
لألجور .فهو يزيد من التكاليف التي تتحملها املشاريع ويقلص فرص العمل،
وفق إحدى احلجج الدارجة .غير أن االقتصادي احلائز جائزة نوبل روبرت
سولو يش� � ��كك في صواب هذه احلجة .ففي مؤمتر عقده ،في صيف العام
 ،2008االقتصادي� � ��ون احلائزون جائزة نوبل في مدين� � ��ة لينداو )(Lindau
الواقعة على ضفاف بحيرة  Bodenseeاألملانية ،قدم سولو دراسة مسهبة:
فعلى مدى س� � ��نوات كثيرة درس هو وبعض العاملني معه مناحي االختالف
بني أملاني� � ��ا والواليات املتحدة وهولندا والدمنارك وفرنس� � ��ا وبريطانيا من
حيث ف� � ��رص العمل الزهيدة األجر ،وتأثير احل� � ��د األدنى لألجور .وجاءت
النتيج� � ��ة لتؤك� � ��د أن احلد األدنى لألجور ال يقلص ف� � ��رص العمل أبدا ،وأن
العكس هو الصحيح .فاملش� � ��اريع تبذل عندئذ جه� � ��ودا أكبر لزيادة مهارات
العاملني ،وتستخدم معدات أكثر لزيادة اإلنتاجية .وبهذه النتيجة أثار سولو
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الش� � ��كوك بشأن صواب البحوث التقليدية الدارجة في دراسة سوق العمل،
وبشأن صواب احلجج الكثيرة التي تسوقها املشاريع واحتاداتها ضد احلد
األدنى لألجور.
ومن بني  27دولة مش� � ��اركة في االحتاد األوروبي ،ش� � ��رعت  25دولة
حدا أدنى لألجور .وفاق احلد األدنى املعمول به في لوكسمبورغ احلدود
املعمول بها في دول االحتاد األوروبي .فاحلد األدنى يبلغ في لوكسمبورغ
 9.30يورو .من ناحية أخرى ،احتلت آخر املراتب في تسلسل معدل احلد
األدنى لألجور كل من ليتونيا ( 1.34يورو) ورومانيا ( 0.79يورو) وبلغاريا
( .)0.65ومهم� � ��ا كانت احلال ،ف� � ��إن كثيرا من دول االحتاد األوروبي يعيد
النظر في مقدار احلد األدنى باس� � ��تمرار .فبلجيكا وهولندا رفعتا احلد
األدن� � ��ى مرتني في العام  .2008فالعمال يحصلون في بلجيكا على 8.41
ي� � ��ورو ،وفي هولندا على  8.33يورو عن س� � ��اعة العم� � ��ل الواحدة .ويكمن
األمر املهم ،وفق وجهة نظر س� � ��ولو ،في مستوى احلد األدنى .فإذا ارتفع
هذا احلد إلى أكثر من املس� � ��توى املعقول ،فإنه يتس� � ��بب ،بال ش� � ��ك ،في
ضياع ف� � ��رص العمل .من هنا يطالب االقتص� � ��ادي ،البالغ من العمر 84
عاما ،بضرورة تش� � ��ريع حد معقول ،حد يخفض إلى أدنى مستوى ممكن
املخاطر احلافة بفرص العمل زهيدة األجور ،وال يخلق للمشاريع تكاليف
ال طاقة لها على حتملها .ويعلق س� � ��ولو على األوضاع السائدة في أملانيا
علي كثيرا تفهم س� � ��بب الذعر الذي يثيره في أملانيا احلد
قائال« :يصعب َّ
األدنى لألجور».
بيد أن احلد األدنى لألجور ال يكفي ،في األمد الطويل ،للمحافظة على
ف� � ��رص العمل املجزية .حقا يحمي احل� � ��د األدنى لألجور العمال األملان من
قي� � ��ام األجانب من ذوي األجـــور املتدنيـــة بإغـــراق أس� � ��واق العمــل األملانيـة
ب� �ل��ا رحم� � ��ة أو هوادة ،غير أنه ال يس� � ��تطيع تغيير ش� � ��يء ذي ب� � ��ال من قوة
االقتص� � ��اد الوطني .فهذه القوة تتوقف في القرن احلادي والعش� � ��رين على
نسبة املواطنني املتعلمني في املقام األول .فاألمم التي تتميز بكثرة مواطنيها
املتعلمني ،تس� � ��تطيع الوقوف بثبات في املنافس� � ��ة العاملية ،وتستطيع ،بنحو
أفضل ،احليلولة دون تصاعد التفاوت في املجتمع.
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استثمروا املزيد في التعليم!

يزع� � ��م الكاتب األمريكي توماس فريدم� � ��ان أن الكوكب األرضي كوكب
مس� � ��تو ،أي يتخذ هيئة قرص ،من وجهة النظر االقتصادية .وكانت مقولته
»( «The World is flatالعالم قرص مس� � � ٍ�تو) قد أكس� � ��بته ش� � ��هرة واسعة.
واملقصود بهذه العبارة هو أن املنافس� � ��ة العاملية قد َس � � � َّوت االختالفات بني
األمم .فتكنولوجيا االتصاالت جعلت في اس� � ��تطاعة كل فرد املش� � ��اركة في
الس� � ��وق العاملية ،فكثير من املهمات ي� � ��كاد يكون في اإلمكان إجنازها بغض
النظر عن املكان الذي يس� � ��كن فيه هذا املرء .فاخلبراء الهنود يس� � ��تطيعون
اآلن االنتفاع من صور األشعة املأخوذة في املستشفيات األمريكية ،أو إجناز
األعمال احملاس� � ��بية اخلاصة بهذه الش� � ��ركة أو بتلك من شركات الطيران
األوروبية وهم مقيمون في الهند .من ناحية أخرى ،صار في اإلمكان إنتاج
أحذي� � ��ة الرياضة في الص� �ي��ن أو في فيتنام أو في الووس .بيد أن فريدمان
عل� � ��ى ثقة تامة بأن لدى الغرب القدرة على اخلروج من هذا املوقف احلرج
واالنتصار على املنافسني اجلدد .ويكمن هذا املخرج في االرتقاء مبستوى
التعليم أوال وأخيرا« .فف� � ��رص العمل اجليدة في املصانع قد يكون عددها
محدودا ،غيــر أن فـــ� � ��رص العمل القائمة على األفكار واالبتكارات اجليدة
ال حد يحد من عددها».
نع� � ��م ،إن األفكار واالبتكارات اجليدة هي أه� � ��م املوارد االقتصادية في
القرن احلادي والعش� � ��رين ،إنه� � ��ا أهم من البترول والغ� � ��از ،وأهم من املياه
واحلب� � ��وب .فاألمم القادرة على إنتاج األفكار واالبتكارات اجليدة هي التي
سيكون في استطاعتها احملافظة على رفاهيتها االقتصادية واالرتقاء بهذه
الرفاهية إلى مستويات أعلى .ففرص العمل الصناعي ستحل مكانها فرص
العمل القائمة على العل� � ��وم احلديثة .من هنا ،ال مندوحة للدول الصناعية
عن أن تس� � ��تثمر املال الوفير في رياض األطفال وفي املدارس واجلامعات؛
ال مندوح� � ��ة له� � ��ذه الدول عن أن حتف� � ��ز مواطنيها على أن ينش� � ��دوا التعلم
ويطلبوا العلم طوال احلياة .فكلما كان األوروبيون واألمريكيون أكثر جناحا
في التعلم وفي التزود بالعلوم احلديثة ،كانوا أكثر قدرة ،في املستقبل ،على
الهيمنة على االقتصاد العاملي .أما إذا فش� � ��لوا في هذا املضمار ،فإن دول
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االقتصادات الناش� � ��ئة ستفوز بقصبة الس� � ��بق وستنافس الغرب على فرص
العمل القائمة على املعارف احلديثة .على صعيد آخر ،فإن التعليم والتعلم
يش� � ��كالن ،في الوقت نفسه ،أهم وسيلة لتقليص رقعة التفاوت القائمة بني
الرابحني واخلاسرين من العوملة .ويلخص فريدمان هذا كله بعبارة موجزة
فيؤكد قائال« :بالنس� � ��بة إلى كل واحد من بني البش� � ��ر ،يكمن أهم أس� � ��لوب
لالرتقاء مبس� � ��توى الرفاهية االقتصادية ،في العالم املس� � ��توي ،في القدرة
على تعلم األسلوب الناجح الكتساب العلم واملعارف .وال يكمن األمر هنا في
املع� � ��ارف التي تعرفها ،إمنا يكمن األمر هنا في الكيفية التي تتعلم بها ،فما
تتعلمه في اليوم الراهن ،سيتحول إلى علم أكل الدهر عليه وشرب بأسرع
مما كان سائدا في ماضي الزمن».
وتنظ� � ��ر منظمة التع� � ��اون االقتص� � ��ادي والتنمية إلى األم� � ��ور على نحو
مش� � ��ابه« :إن الدول الصناعية تبقى في وضع تنافس� � ��ي جيد ،عندما يكون
مواطنوه� � ��ا قد حازوا مس� � ��تويات تعليمة راقية فقط» ،وف� � ��ق ما قاله مدير
التعلي� � ��م ف� � ��ي منظمة التع� � ��اون االقتص� � ��ادي والتنمية أندرياس شاليش� � ��ر
) .(Andreas Schleicherودأب� � ��ت هذه املنظم� � ��ة ،التي تضم أكبر  25دولة
صناعية ،على تسليط الضوء على نظم التعليم في الدول األعضاء .وكانت
دراستها املقدمة في العام  ،2001أعني الدراسة املسماة  ،Pisaقد صدمت
أملاني� � ��ا بقوة ،فهذه الدراس� � ��ة أبانت لألملان على نحو ال يقبل الش� � ��ك أنهم
على وش� � ��ك أن يضيعوا مستقبلهم ،ومستقبل أطفالهم بصورة خاصة .ففي
هذه الدراس� � ��ة جاء ترتيب األطفال األملان ف� � ��ي املراتب األخيرة فيما يتعلق
بالرياضيات والعلوم الطبيعية والقراءة والكتابة ،ولم يأت بعدهم إال أطفال
لكس� � ��مبورغ واملكس� � ��يك والبرازيل .أما الدول اإلس� � ��كندنافية ،فإنها أبانت
للجمي� � ��ع أن البلدان الصغيرة قادرة على إحراز قصب الس� � ��بق حني تنتهج
سياسة تعليمية حكيمة.
وم� � ��ع أن أملانيا قد بذلت ش� � ��يئا من اجلهد لتالفي ه� � ��ذا القصور ،فإن
املشكلة األساس� � ��ية ظلت على ما هي عليه ،فأملانيا تكاد تكون حالة فريدة
م� � ��ن حيث العالقة املتينة القائمة بني التعليم واالنتماء االجتماعي ،فالطفل
املتحدر من أس� � ��رة متقدمة من حيث املكانة االجتماعية لديه فرصة لبلوغ
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مرحل� � ��ة التعليم الثانوي تبلغ ثالثة أضعاف الفرصة املتاحة للطفل املتحدر
من أس� � ��رة تنتمي إلى الش� � ��رائح الدنيا على الس� � ��لم االجتماعي .إن املكانة
االجتماعي� � ��ة هي أحد أهم العوامل احلاس� � ��مة في حتديد ما إذا س� � ��يكون
النج� � ��اح حليف الطفل أم ال .فمن بني كل  100من أبناء الش� � ��رائح الدنيا،
يصل  12واحدا منهم فقط إلى مرحلة التعليم اجلامعي ،أي أن نسبتهم قد
بلغت نصف النس� � ��بة التي كانت سائدة في العام  .1982أما أبناء الشرائح
الواقعة في أعلى الس� � ��لم االجتماعي ،ف� � ��إن  37في املائة منهم يصلون إلى
مرحلة التعليم اجلامعي ،أي أن نس� � ��بتهم قد زادت على ضعف النسبة التي
س� � ��ادت في العام  .1982إن هذا النظام الطبقي ينشر ظالله على مجمل
الوضع في أملانيا ،فمن بني كل عش� � ��رة مديرين ،يقودون أكبر مائة ش� � ��ركة
صناعية ف� � ��ي أملانيا ،يتحدر ثماني� � ��ة مديرين من الطبق� � ��ة العليا .علما أن
آباء هؤالء املديرين احملظوظني إما كانوا مديري ش� � ��ركات أيضا وإما كانوا
موظف� �ي��ن كبارا أو من النبالء وعلية الق� � ��وم« .إننا ها هنا إزاء مجتمع مغلق
على نفس� � ��ه حقا وحقيقة» ،وفق ما يقوله ،عالم االجتماع في دارمش� � ��تات،
ميشائيل هارمتان ).(Michael Hartmann
أما في فنلندا ،فإن الوضع يختلف اختالفا تاما ،ففي هذا البلد الفائز
بالترتيب األول في الدراسة املسماة  ،Pisaال يحدث أي متييز بني الطلبة،
ففي املدارس الشاملة يخضع الطلبة ،من السنة األولى باملرحلة االبتدائية
إلى آخر سنة من س� � ��نوات الدراسة الثانوية ،لنظام تعليمي واحد .وبفضل
هذا النظ� � ��ام التعليمي تبوأت فنلندا املرتبة األولى .وفي الوقت نفس� � ��ه ،ال
تزداد اتس� � ��اعا رقع� � ��ة التفاوت بني الفقر والغنى ف� � ��ي فنلندا باملقدار الذي
تزداد به اتساعا هذه الرقعة في أملانيا .وتسري هذه احلقيقة على البلدان
األخرى أيضا الت� � ��ي تبذل قصارى جهدها لتمكني جميع ش� � ��رائح املجتمع
من احلصول على التعليم املناس� � ��ب .من هن� � ��ا ،ال غرو أن يؤكد االقتصادي
البريطان� � ��ي س� � ��تيفن نيكدل ) (Stephen Nickdellفي إحدى دراس� � ��اته أن
توزيع الرفاهية يتسم بعدالة كبيرة نسبيا في الدول ذات الفرص التعليمية
املتكافئة ،وأن الدخول تتفاوت تفاوتا كبيرا في الدول ذات النظم التعليمية
الشديدة االنتقائية .ومن كل هذه احلقائق نستخلص:
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املبدأ رقم  :16القاضي بضرورة تقدمي تعليم أفضل للشرائح الدنيا من
املجتمع .فالتعليم هو العامل احلاس� � ��م في كس� � ��ر طوق الفقر واالرتقاء إلى
مكانة اجتماعية أعلى ،لذا على الدولة أن تبذل قصارى جهدها ،سواء في
رياض األطفال أو في امل� � ��دارس االبتدائية ،لألخذ بيد األطفال املتحدرين
م� � ��ن عائالت تعيش في ظل ظ� � ��روف اجتماعية حرجة .كم� � ��ا أن عليها أن
تقدم يد العون للطلبة املتحدرين من أس� � ��ر ال تستطيع متويل دراسة أبنائها
اجلامعية .إن السياس� � ��ة التعليمي� � ��ة الذكية ال يجوز أن تكتفي بالتركيز على
النخبة فقط ،بل عليها أن تهتم بأضعف شرائح املجتمع في املقام األول.
إن اس� � ��تثمار األموال العامة في تعليم املواطن� �ي��ن ،ال يذهب هباء أبدا،
بل يحقق عائدا كبيرا ج� � ��دا .فكلما كان عدد القوى العاملة املتعلمة تعليما
جي� � ��دا أكبر ،كان اإلنتاج أكبر ،وكانت البضائ� � ��ع املنتجة أفضل جودة .وفي
ح� �ي��ن تخصص أملانيا ،في اليوم الراه� � ��ن 5.2 ،في املائة من إجمالي الناجت
القومي لالس� � ��تثمار في قطاع التعليم ،تخصص الدول املنضوية حتت راية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  6.2في املائة في املتوس� � ��ط .ووفق ما
توصل إليه الباحث االقتصادي لدى معهد  ،Ifoلوديغير فوسمان (Ludger
)« ،Wöbmannفل� � ��و أنفق� � ��ت أملانيا على التعليم ما تنفق� � ��ه فنلندا ،لطرأت
زي� � ��ادة على معدل النمو االقتصادي تت� � ��راوح بني  0.5و 0.8نقطة مئوية في
كل ع� � ��ام .ومقارنة مبعدل النمو االقتصادي الس� � ��نوي البالغ  1.26في املائة
فق� � ��ط ،أي مقارنة باملعدل الذي حققته أملانيا في املتوس� � ��ط خالل األعوام
العش� � ��رة املنصرمة ،فإن هذه الزيادة تعني أن معدل النمو السنوي سيرتفع
بنحو خمسني في املائة».
ولو اس� � ��تمر الوضع الراهن في أملانيا على املنوال نفسه السائد حاليا،
فس� � ��تواجه أملانيا ،بال أدنى ريب ،مأزقا عظيم التداعيات .ففي السنوات
املقبلة س� � ��يكون عدد املهندس� �ي��ن املتخرجني في اجلامع� � ��ات أقل من عدد
املهندس� �ي��ن احملالني إلى املع� � ��اش بكثير .وتتنبأ االحتادات الناش� � ��طة في
املجال االقتصادي بأن أملانيا س� � ��تواجه في الع� � ��ام  2020نقصا في عدد
املهندس� �ي��ن يبلغ نحو  240ألف مهندس .ويؤك� � ��د معهد االقتصاد األملاني
) (Institut der deutschen Wirtschaftأن االقتص� � ��اد س� � ��يتحمل تكاليف
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إضافية تبلغ  18مليار يورو على أدنى تقدير ،إذا عجزت أملانيا عن س� � ��د
حاجة االقتصاد الوطني من املهندسني .وفي حني تعاني أملانيا هذا العجز،
تواصل دول العالم األخرى حتديث أنظمتها التعليمية مبا يتفق مع حاجات
اقتصادياتها الوطنية .ففي روس� � ��يا ،على س� � ��بيل املثال ال احلصر ،يتخرج
ف� � ��ي اجلامعات عاما بعد ع� � ��ام أكثر من  200ألف مهن� � ��دس .ويبلغ عدد
اخلريجني من املهندس� �ي��ن ف� � ��ي الصني والهند أكثر م� � ��ن  300ألف ،وفي
الوالي� � ��ات املتح� � ��دة األمريكية أكثر من  400ألف في كل عام .كما يتس� � ��م
بالضع� � ��ف عدد اخلريجني األكادمييني املتخصص� �ي��ن في كثير من الفروع
األخرى ،فعشرون في املائة فقط يحصلون في أملانيا على شهادة جامعية،
علما أن نس� � ��بة اجلامعيني في دول منظمة التع� � ��اون االقتصادي والتنمية
تبل� � ��غ ،في املتوس� � ��ط 37 ،في املائة ،أي أنها ارتفع� � ��ت إلى الضعف مقارنة
بالعام .1995
وإذا أرادت أملاني� � ��ا أن تصل إلى مس� � ��توى ما تنفقه دول منظمة التعاون
االقتص� � ��ادي والتنمية على التعليم في املتوس� � ��ط ،فإنه� � ��ا ملزمة بأن تزيد
اس� � ��تثمارها ف� � ��ي التعليم بنحو  25مليار ي� � ��ورو .وإذا أرادت أن تكون مهيأة
ألن تلب� � ��ي املتطلبات العلمية التي يفرضها القرن الواحد والعش� � ��رون ،فإن
الواجب يحتم عليها أن تستثمر في قطاع التعليم مبالغ تزيد بكثير على ما
تخصصه لقطاع التعليم في الوقت الراهن:
املب ��دأ رق ��م  :17التعليم يجب أن يحظى باألهمية نفس� � ��ها التي يحظى
به� � ��ا نظام الرعاية االجتماعية .إن ما تنفق� � ��ه الدولة من أموال على رياض
األطف� � ��ال واملدارس واجلامعات يقرر مس� � ��توى الرفاهية االقتصادية الذي
س� � ��يتحقق في العشر أو العشرين س� � ��نة املقبلة .ومن نافلة القول تأكيد أن
زي� � ��ادة اإلنفاق على التعليم في اليوم الراهن ،مي� � ��ن على الدولة مبزيد من
النفع مس� � ��تقبال ،إذ سيرتفع عدد املواطنني الذين لديهم فرص عمل جيدة
وس� � ��يتراجع عدد األفراد الذين هم ،حاليا ،في حاجة ماس� � ��ة إلى اإلعانات
احلكومي� � ��ة .إن ال� � ��دول الصناعية مطالبة بأن تخص� � ��ص  10في املائة من
إنتاجه� � ��ا القومي ألغراض التعليم .على صعيد آخر ،ال مندوحة ألملانيا من
أن تضاعف إنفاقها على التعليم.
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إن املطل� � ��وب ه� � ��و أن تتكاتف اجلهود القومي� � ��ة ،وأال تتبدد هذه اجلهود
في س� � ��ياق اجلدل حول م� � ��ا إذا كان من حق احلكوم� � ��ة االحتادية التدخل
ف� � ��ي القطاع التعليمي الذي هو من اختص� � ��اص حكومات الواليات األملانية
املختلفة .إن الواجب يقتضي من احلكومة االحتادية أن تتدخل في ش� � ��ؤون
التعلي� � ��م ،فالتعليم هو العامل احلاس� � ��م في عقود الزم� � ��ن التالية ،وبالتالي
ف� �ل��ا يجوز تركه مجاال للجدل العقي� � ��م الدائر حاليا حول خصائص النظام
الفدرال� � ��ي األملاني .فعلى أملانيا أن تختار بني مزيد من التعليم ومس� � ��تقبل
زاهر من ناحية ،وإنفاق مزيد من األموال على الرعاية االجتماعية وتعرض
االقتصاد الوطني للكساد من ناحية أخرى .وحذر عضو الفريق الذي أعد
الدراسة املس� � ��ماة  ،Pisaشاليشر ) (Schleicherقائال« :لو أحجمت أملانيا
عن حش� � ��د ما لديها من طاقات وإمكانات ،فإنها س� � ��تدفع ثمنا باهظا عن
تقاعس� � ��ها هذا ،س� � ��تدفع ثمنا يتجلى من خالل إنف� � ��اق املزيد من املعونات
للعاطلني ع� � ��ن العمل ،واملزيد م� � ��ن املدفوعات التحويلي� � ��ة للمحتاجني إلى
الرعاية االجتماعية».
إن تخصي� � ��ص املزيد م� � ��ن األموال للتعليم ،يحقق م� � ��ردودا كبيرا خالل
بضع سنوات .بيد أن الدولة مطالبة ،أيضا ،بأن تنعش االقتصاد في األمد
القصير ،السيما حينما مير االقتصاد الوطني بأزمة عنيفة من طراز األزمة
املخيمة على البالد في الوقت الراهن.
تذكروا كينز ..وفريدمان أيضا!

لقد صار الكساد واقعا ملموسا ،واقعا ينشر ظالله على اجلميع ،فحينما
انه� � ��ارت البورصات في خري� � ��ف العام  ،2008خيم الذعر على املش� � ��اريع
والشركات .وكانت الشركة العمالقة الناشطة في مجال البرمجيات ،أعني
ش� � ��ركة  SAPاملقيمة في مدينة فالدورف ) (Walldorfاألملانية ،واحدة من
هذه الش� � ��ركات املذعورة .ففي التاس� � ��ع من أكتوبر من العام  2008أرسل
رئيس� � ��ا مجلس املديرين هينينغ كاغرم� � ��ان ) (Henning Kagermannوليو
أبوتيك� � ��ر ) (Léo Apothekerإل� � ��ى جمي� � ��ع العاملني لدى الش� � ��ركة والبالغ
عددهم  51400مستخدم رسالة إمييل توحي بأن الشركة قد صارت قاب
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قوس� �ي��ن أو أدنى من إعالن اإلفالس .فقد ورد فيها« :مينع ،من اآلن وحتى
إش� � ��عار آخر ،تعيني موظفني جدد ،ويحظر التعامل مع جميع مكاتب العمل
اخلاصة ،ومينع منعا باتا الس� � ��فر ألغراض أخ� � ��رى غير أغراض االتصال
بالزبائن» .أضف إلى هذا أن مجلس املديرين قد حظر على املس� � ��تخدمني
ش� � ��راء أجهزة كمبيوتر جديدة ،وما شابه ذلك من آالت ومعدات إلكترونية
وبرمجيات .كما حتتم على العاملني أن يضحوا بجزء من إجازاتهم السنوية.
وكان رئيس� � ��ا مجلس املديرين قد أش� � ��ارا في رسالتهما إلى «أن ما بدأ على
شكل أزمة مالية ،قد حتول في األسابيع األخيرة إلى أزمة اقتصادية نشرت
ظاللها على مجمل االقتصاد العاملي».
إن الذعر ،الذي خيم على ش� � ��ركة  ،SAPخيم على أغلب الش� � ��ركات
األخرى أيضا .فتجار املفرد لم يعودوا قادرين على تصريف ما لديهم من
بضائع كمـالــيــــــة ،واملطــاعـــم صــــ� � ��ارت تواجـــه زبائـــن يتناقــص عددهــم
ب� �ل��ا انقطاع ،وش� � ��ركات الطيران أضح� � ��ت تئن حتت وط� � ��أة تراجع عدد
املسافرين على منت طائراتها .كما عجزت شركات السيارات عن تصريف
منتجاتها .ولهذا الس� � ��بب تعني على أوبل و«بي .إم .دبليو» .ومرسيدس أن
تغل� � ��ق أبواب مصانعها على مدى أس� � ��ابيع طويلة .وكان الوضع في جنرال
موتورز أش� � ��د وطأة بكثير ،فأس� � ��هم هذه الش� � ��ركة ،التي كانت أكبر منتج
للس� � ��يارات في العالم قاطب� � ��ة ،وصلت اآلن إلى أدنى مس� � ��توى بلغته منذ
أزمة الكساد الكبير الذي عصف باالقتصاد العاملي في نهاية عشرينيات
ومطلع ثالثينيات القرن العشرين .وكانت الصحف قد أشارت إلى أن هذه
الش� � ��ركة تواجه معضالت مالية مصيرية .فق� � ��د ذكرت هذه الصحف أن
الرصيد املالي املتاح جلنرال موتورز سيصل إلى الصفر في العام .2009
فاملواطن� � ��ون ،الفزعون من أن تلحق بهم تداعيات االنهيار االقتصادي ،لم
يعودوا مس� � ��تعدين إلنفاق عشرات اآلالف من اليورو على شراء السيارات
وما سوى ذلك من بضائع كمالية.
وكان االنهيار االقتصادي قد نشر ظالله بسرعة خاطفة ،ففي الصيف
اعتق� � ��د أغلب االقتصادي� �ي��ن أن أمريكا فقط هي التي س� � ��تئن حتت وطأة
األزم� � ��ة ،بي� � ��د أن هذا االعتقاد س� � ��رعان ما ظهر زيفا ال أس� � ��اس يدعمه،
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فالعالم كله أصبح مهددا باندالع أزمة اقتصادية حترق األخضر واليابس.
وكان صن� � ��دوق النق� � ��د الدولي قد أذاع على العالم في الس� � ��ابع من أكتوبر
وجهة نظر مثيرة للفزع بال رحمة أو تزويق ،فوفق تصورات الصندوق فإن
االقتص� � ��اد األوروبي لن يحقق أي منو في العام  ،2009وأش� � ��ار الصندوق
إلى أن هذا التنبؤ ينطبق على االقتصاد األمريكي أيضا .ال بل كان الوضع
في بعض البلدان األوروبية أشد وخامة ،فإلى جانب بلدان أوروبية أخرى،
س� � ��جلت إيطاليا وإس� � ��بانيا وبريطانيا تراجعا مطلقا في حجم النشاطات
االقتصادي� � ��ة ،وكان عدد العاطلني عن العمل قد ارتف� � ��ع بنحو مثير للفزع
فع� �ل��ا ،كما أعلن كثير من الش� � ��ركات اإلفالس« .إن الوض� � ��ع ينذر بخطر
كبي� � ��ر» ،كما حذر رئي� � ��س صندوق النقد الدولي دومينيك ش� � ��تراوس خان
).(Dominique Strauss-Kahn
ولك� � ��ن ،ماذا تعمل احلكومة األملانية في هذا الصدد؟ إنها ال تفعل أكثر
من أن تعيد النظر في معدل النمو الذي كانت قد تنبأت به ،وتؤكد أن املعدل
املتوقع س� � ��يكون أدن� � ��ى .وماذا عن البرنامج الضروري إلنعاش النش� � ��اطات
االقتصادية؟ من ناحية ،يزع� � ��م كثير من أعضاء احلكومة االئتالفية« ،أننا
لسنا في حاجة إلى هذا البرنامج» ،ومن ناحية أخرى ،يتخاصم أعضاؤها
اآلخرون ح� � ��ول اإلجراءات التي ميك� � ��ن اتخاذها ملواجه� � ��ة املوقف املتأزم.
وف� � ��ي مطلع نوفمبر من العام  2008اتفق احلزبان املش� � ��اركان في احلكم،
أعني حزب االحتاد املس� � ��يحي وحزب االش� � ��تراكيني الدميوقراطيني ،على
تنفي� � ��ذ برنام� � ��ج ال يزيد على بضع� � ��ة مليارات من الي� � ��ورو ،وال يجدي نفعا
كبيرا في مواجهة الكس� � ��اد الذي يهدد االقتص� � ��اد الوطني .وهكذا ،أحجم
الساس� � ��ة األملان ثانية عن تنفيذ سياس� � ��ة اقتصادية تناسب اخلطر املطل
برأس� � ��ه على البالد .لقد أحجمت أملانيا عن تنفيذ السياس� � ��ة االقتصادية
الت� � ��ي انتهجتها بقية ال� � ��دول ،فحكومة الواليات املتح� � ��دة األمريكية دأبت،
في كل مرة تتراجع فيها النش� � ��اطات االقتصادي� � ��ة ،على تنفيذ برامج تعزز
هذه النش� � ��اطات ،ودأبت اليابان أيضا عل� � ��ى إنعاش االقتصاد حاملا تنتكس
النشاطات االقتصادية .من ناحية أخرى ،أعلنت الصني أيضا عزمها على
تنفيذ برامج اقتصادية ملواجهة األزمة املالية ،وراحت تخصص  460مليار
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ي� � ��ورو لضخها في االقتصاد الوطن� � ��ي حتى الع� � ��ام « ،2010إن أغلب دول
العالم أمس� � ��ت تنفذ السياس� � ��ة الكينزية ،وأملانيا مبفرده� � ��ا التزال ترفض
تنفيذ هذه السياسة» ،وفق ما قاله هاينر فالسبك )،(Heiner Flassbeck
كبير االقتصادي� �ي��ن لدى مؤمتر األمم املتحدة للتج� � ��ارة والتنمية واملعروف
اختصارا باس� � ��م  .UNICTADولكن إلى أي مدى تستطيع أملانيا اإلصرار
على موقفها الرافض؟
لقد آن األوان ليتخلى السياس� � ��يون عن تصوراتهم البالية ،وأن تتكاتف
دول االحتاد األوروبي وتنفذ برامج مش� � ��تركة لتعزيز النشاط االقتصادي.
فاملصارف املركزية ،وحدها ،غير قادرة على وضع حد للتراجع االقتصادي.
فالظرف احلرج ،السائد حاليا ،يقرر مستوى الرفاهية التي سننعم بها في
عق� � ��ود الزمن التالية .من هنا ،فإن االكتفاء باتخ� � ��اذ اإلجراءات الضرورية
الس� � ��تقرار أس� � ��واق املال ال يجدي نفعا كبيرا ملواجهة هذا الظرف احلرج.
إن املس� � ��ؤولني عن السياسة النقدية في أمس احلاجة إلى أن تتكاتف معهم
السياس� � ��ة املالية .ومنذ شهور كثيرة يطالب صندوق النقد الدولي بضرورة
انتهاج السياس� � ��ة االقتصادية التي وضع كينز أسسها .وفي يناير من العام
 ،2008ق� � ��ال رئي� � ��س صن� � ��دوق النقد الدولي ش� � ��تراوس خان ف� � ��ي املنتدى
االقتص� � ��ادي العاملي في دافوس إن البلدان ذات املديونية الهينة ال مندوحة
لها «عن أن تستخدم سياستها املالية» ملواجهة األزمة الراهنة .وبهذا النداء،
أقر الفرنس� � ��ي ش� � ��تراوس خان بضرورة اتخاذ حتول جذري في السياس� � ��ة
االقتصادية« .إننا أمسينا ش� � ��هودا على وقائع تاريخية» ،وفق ما قاله وزير
اخلزانة األمريكية س� � ��ابقا لورنس سامرز )« ،(Lawrence Summersومنذ
عق� � ��ود كثيرة من الزمن ،فإن هذه هي امل� � ��رة األولى التي تطالب فيها قيادة
صن� � ��دوق النقد الدولي الدول املختلفة بضرورة انتهاج سياس� � ��ة مالية تعزز
النشاطات االقتصادية».
في بادئ األمر ،جتاهل أصحاب الش� � ��أن في أوروبا هذا النداء ،فجون
ماين� � ��ارد كينز كان على مدى زمن طويل ش� � ��خصا غي� � ��ر مرغوب فيه ،ففي
الس� � ��نوات العش� � ��رين املنصرمة نادرا ما كان اسمه يتردد على الشفاه .لقد
أسدلت أوروبا الس� � ��تار على هذا االقتصادي البريطاني ،وأرادت أن متحو

426
11/13/11 9:19 AM

11 (369-434).indd 426

برنامج مضاد للسقوط في الهاوية

ذكراه بالكامل ،فأفكار كينز بش� � ��أن الدول� � ��ة «التدخلية» جرى جتاهلها عن
عم� � ��د ،وعداؤه للمضاربة لم يُؤخذ مأخذ اجل� � ��د قط .حدث هذا كله ،وإن
كان� � ��ت أملانيا قد نفذت في كثير من املرات ،ومن غير اإلش� � ��ارة إلى اس� � ��م
كينز مطلقا ،كثيرا من البرامج الكينزية ،أي الرامية إلى إنعاش النشاطات
االقتصادية ،فبعد س� � ��قوط جدار برلني ضخ� � ��ت احلكومة االحتادية مئات
املليارات من املاركات األملانية في أملانيا الدميوقراطية س� � ��ابقا ،وش � � � َّرعت
تس� � ��هيالت ضريبي� � ��ة كثيرة ومنحت كثي� � ��را من الدعم املال� � ��ي .وكانت هذه
السياس� � ��ة قد خلقت ذلك االزدهار الكبير الذي عاشته أملانيا عقب توحيد
اجلمهوريتني األملانيتني .وفي العام  ،2003قررت حكومة املستشار شرودر
التعجي� � ��ل بتنفيذ املرحلة الثالثة م� � ��ن خطة اإلصالح الضريبي ،وذلك رغبة
منه� � ��ا في الوقوف في وجه الركود الذي أمس� � ��ى يه� � ��دد االقتصاد الوطني،
كما نفذت حكومة ش� � ��رودر في العام « 2005برنامجا إلنعاش النش� � ��اطات
االقتصادي� � ��ة» كان يقض� � ��ي بضخ  25مليار يورو ف� � ��ي االقتصاد ،فقد كانت
احلكوم� � ��ة قد منحت كثيرا من التس� � ��هيالت عند احتس� � ��اب نس� � ��بة اندثار
رأس املال العيني ،وس� � ��اعدت اخلواص من الراغبني في تش� � ��ييد املس� � ��اكن
والعمارات من خالل منحهم قروضا بفوائد ميس� � ��رة ،واستثمرت كثيرا من
األموال في حتديث ش� � ��بكة الطرق واملواصالت .من ناحية أخرى ،رفضت
املستش� � ��ارة ميركل ووزير املالية شتاينبروك تنفيذ سياسة مالية تسعى إلى
تقليص عجز املوازنة احلكومية من غير أخذ احلالة االقتصادية الس� � ��ائدة
في االعتبار ،وهكذا سجل االقتصاد في العام التالي منوا بلغ  3في املائة،
وازدادت املوارد الضريبية بنحو كبير بفضل حتقق االزدهار االقتصادي من
ناحي� � ��ة ،وبفضل ارتفاع الضريبة على املبيعات من ناحية أخرى .وفي نهاية
املطاف ،حققت املوازنة احلكومية في نهاية ذلك العام فائضا وليس عجزا
كما كان كثيرون يتوقعون.
واآلن ال مندوحة لنا عن أن نس� � ��أل :هل كان كينز مصيبا؟ هل أرش َدنا
كينز إلى خصائص السياس� � ��ة املطلوب منا تنفيذها عند تعرض االقتصاد
الوطن� � ��ي للركود؟ في اليوم الراهن ،يعي� � ��د االقتصاديون األملان النظر في
تصوراته� � ��م ،فقد ولى وانقضى الزمن الذي كانت فيه أغلبية االقتصاديني
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األمل� � ��ان يلعن� � ��ون السياس� � ��ة احلكومي� � ��ة الرامية إل� � ��ى إنعاش النش� � ��اطات
االقتصادي� � ��ة .فحيثما يولِ املرء وج� � ��ه ،يالحظ أن وجهة النظر  -الدارجة
من� � ��ذ زمن طويل عند االقتصاديني األمريكيني  -قد أخذت تس� � ��يطر على
الساحة األملانية تدريجيا وبشكل قوي .ولعل بيرت روروب )(Bert Rürup
خير اقتصادي يس� � ��تطيع تفسير هذا التحول ،فهذا االقتصادي هو رئيس
املجلس االستش� � ��اري لتقومي التطور االقتصادي العام (مجلس احلكماء).
وكان روروب ق� � ��د أخ� � ��ذ العلوم االقتصادية عن ألفري� � ��د مولر أرماك ،هذا
االقتص� � ��ادي الذي كان مبنزلة امل ُ ِّ
نظر الرئيس� � ��ي القتصاد الس� � ��وق املتكفل
بالرعاي� � ��ة االجتماعية .وكان روروب ينوي الس� � ��فر في املس� � ��اء إلى بوركني
) ،(Borkenاملدين� � ��ة الت� � ��ي عاش فيه� � ��ا مولر أرماك ب� �ي��ن العامني 1943
و ،1947وطور فيها مصطلح اقتصاد السوق املتكفل بالرعاية االجتماعية،
فروروب كان مكلفا بأن يلقي هناك كلمة إطراء بحق هذا االقتصادي الذي
أشرف على رسالته لنيل شهادة الدكتوراه.
ويؤكد روروب أن آراء مولر أرماك تختلف اختالفا جذريا عن التصورات
التي أعرب عنها املفكرون الليبراليون احملدثون الذين هم من طينة ميلتون
فريدم� � ��ان وفري� � ��درش فون هايك؛ فه� � ��ؤالء اعتقدوا ،وف� � ��ق تأكيد روروب،
أن الس� � ��وق «تعم� � ��ل بآلية عفوية وتؤدي وظيفتها عل� � ��ى خير وجه بال تدخل
حكومي ،وأنها تضمن حتقيق حالة االس� � ��تخدام الش� � ��امل لعناصر اإلنتاج،
وتعزز النمو االقتصادي ،وتزيد رفاهية املجتمع من تلقاء نفسها» .ويواصل
روروب حديث� � ��ه قائال إن مول� � ��ر أرماك وغيره م� � ��ن االقتصاديني اآلخذين
بآراء األوردوليبرالية ) ،(Ordoliberaleكانوا واثقني بأن الس� � ��وق «ال تعمل
بالعفوي� � ��ة املنش� � ��ودة ،وأنها بالتالي في حاجة إل� � ��ى أن تتدخل الدولة وتقوم
بإصالح النتائج التي تفرزها الس� � ��وق ،أي أن تعيد الدولة ،على سبيل املثال
ال احلصر ،توزي� � ��ع الدخل القومي وأن تتخذ التدابي� � ��ر الالزمة للمحافظة
على سالمة البيئة وانتهاج سياسة ترمي إلى تنشيط املنافسة».
وحتى الس� � ��نوات األولى من األلفية اجلدي� � ��دة كان أغلب االقتصاديني
األمل� � ��ان اليزال� � ��ون يعتنقون املذه� � ��ب الليبرالي احملدث .وخالف� � ��ا للواليات
املتح� � ��دة األمريكية لم يكن في أملانيا تباين كبي� � ��ر في اآلراء واملواقف .بيد
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أن الوضع تغير في الس� � ��نتني أو الس� � ��نوات الثالث األخي� � ��رة ،وفق اعتقاد
روروب« .فنح� � ��ن ن� � ��رى اآلن صحوة بخصوص دور الدول� � ��ة ،فثمة ميل أكبر
صوب ضرورة تدخ� � ��ل الدولة» ،فاالقتصاديون األملان تذك� � ��روا كينز ثانية.
«ففي السنوات األخيرة فرضت نفسها ،في أملانيا أيضا ،وجهة نظر عملية
تنادي بضرورة اتخاذ اإلجراءات الضرورية إلنعاش جانب الطلب السلعي»،
كما يقول روروب .فبرامج إنعاش النشاطات االقتصادية لم يعد يُنظر إليها
على أنها من عمل الش� � ��يطان ،ولم يعد املرء يصغي إلى املزاعم التي تقول
إن املساعدات احلكومية تذهب أدراج الريح ،أو أن نتائجها تأتي بعد انتفاء
احلاج� � ��ة إليها ،أو أن مفعولها غالبا ما يكون ملصلحة االقتصادات األجنبية
في الدرجة األولى« ،فاالقتصاديون املس� � ��تنيرون يعلمون جيدا أن السياسة
الكينزية الذكية ليس� � ��ت جهدا بال جدوى ،أو أنها مجرد قش يلتهب سريعا
ويخمد س� � ��ريعا ،فالسياسة القائمة على أس� � ��س النظرية الكينزية تستطيع
فعال التخفيف من ش� � ��دة تقلبات النشاطات االقتصادية ،وتفلح بكل تأكيد
في توس� � ��يع طاقات اإلنتاج ،أي أنها تنجح فعال في االرتقاء مبس� � ��توى منو
االقتصاد املعني» ،كما يقول روروب.
ويستنكر هانس فيرنر سني ) ،(Hans-Werner Sinnأيضا ،لعن كينز
ورف� � ��ض آرائه جملة وتفصيال .وس� �ي��ن واحد من الذي� � ��ن كان لهم الباع
الطويل في توجيه النقاش الدائر في أملانيا بشأن السياسة االقتصادية
النيرة .وكان املرء يرى فيه إصالحيا ال يُح ِّكم إال عقله ،واقتصاديا ال هم
له ،وفق املزاعم الدارجة ،سوى تقويض أركان التكافل االجتماعي .وكان
سني قد أ َّلف كتبا حتمل عناوين مثيرة للفزع والتشاؤم ،أعني عناوين من
قبيل« :هل اليزال في املستطاع إنقاذ أملانيا؟» «Ist Deutschland noch
»? .zu rettenعلى صعيد آخر ال يش� � ��عر سني بوجود مشكلة متنعه من
الدف� � ��اع عن آراء كينز ،فالباحثون في معهد  ،Ifoأي العاملني في املعهد
الذي يترأسه سني ،يستخدمون أساس� � ��ا النماذج الكينزية في دراستهم
للتطور االقتصادي .ويواصل س� �ي��ن حديثه فيقول« :إن األمر املهم يكمن
ف� � ��ي تطبي� � ��ق آراء كينز على نحو ذكي وليس بص� � ��ورة متعصبة كما يفعل
البعض م� � ��ن االقتصاديني» .فكينز لم يد ُع إلى زي� � ��ادة اإلنفاق احلكومي
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فقط ،بل طالب أيضا بضرورة أن تخفض احلكومة إنفاقها عندما يتسم
الوض� � ��ع االقتصادي باالزدهار« ،وهذه وجهة نظر غاية في األهمية ،بيد
أن البعض من أنصار الكينزية يتجاهلونها عن طيب خاطر» .ويؤكد سني
أن احلكوم� � ��ة األملانية اتخذت اإلج� � ��راء الصائب إبان االزدهار الذي عم
االقتصاد في العامني  2006و ،2007أعني عندما قلصت احلكومة في
هذه الفترة الزمنية مديونيتها وراحت حتقق فائضا في موازنتها .ويعلق
س� �ي��ن على محاسن هذه السياس� � ��ة فيقول« :إن سياسة من هذا القبيل
متنح احلكومة احلرية في التحرك في حقبة الركود االقتصادي».
وم� � ��ا املطل� � ��وب من احلكوم� � ��ة عمله في حقب� � ��ة الركود؟ إن «أش� � ��هر
االقتصادي� �ي��ن األملان» ،من وجه� � ��ة نظر الصحيف� � ��ة اجلماهيرية Bild-
 ،Zeitungيطالب بتنفيذ سياس� � ��ة متدرجة ،فإذا كان الركود هني الشدة
وال يزي� � ��د على املعت� � ��اد ،عندئذ ينبغي على احلكومة أن تترك «وس� � ��ائل
االس� � ��تقرار العفوي� � ��ة» ) ،(automatic stabilizersتعم� � ��ل عمله� � ��ا لعودة
االقتص� � ��اد إلى الوض� � ��ع التوازني ،أي أن على احلكوم� � ��ة أن تنتظر حتى
يتس� � ��بب الركود ،بنحو عفوي ،في خف� � ��ض إيراداتها من الضرائب ،وفي
زي� � ��ادة إنفاقها على مجاالت الرعاية االجتماعي� � ��ة .فال يجوز للحكومة،
كم� � ��ا يؤكد س� �ي��ن ،أن ترتكب اخلطأ نفس� � ��ه الذي ارتكبته في الس� � ��ابق
عندم� � ��ا واجهت حقبة الركود من خالل س� � ��عيها إل� � ��ى االدخار ،فعندما
تخفض املش� � ��اريع اس� � ��تثماراتها ويتراجع إنفاق األف� � ��راد على األغراض
االستهالكية ،فإن الدولة س� � ��تعزز الركود في حال خفَّضت إنفاقها .أما
إذا اتس� � ��م الوضع االقتصادي بركود عنيف ،فإن س� �ي��ن ي� � ��رى أن تنفيذ
برامج إلنعاش النش� � ��اطات االقتصادية أمر ال مناص منه« ،فلو تعرضنا
ألزمة ش� � ��بيهة باألزمة التي تعرضت لها الواليـــ� � ��ات املتحــدة األمريكيـة،
فال مندوحة لي عن أن أناش� � ��د احلكومة األملانية أن حتذو حذو أمريكا،
وأن تنف� � ��ذ برامج من هذا القبيل أيض� � ��ا» .وعلى الرغم من تأكيده هذا،
فال يفوت سني أن ينبه إلى أن على أملانيا أن تكون حذرة في التوسع في
االس� � ��تدانة؛ وذلك ألن الدين العام قد بلغ مستوى سيثقل كاهل األجيال
املقبلة بكل تأكيد.
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ومن نافلة القول أن نؤكد هنا أن برامج اإلنعاش االقتصادي يجب أن
تُص� � ��اغ على نحو مختلف مقارنة بالبرامج املطبق� � ��ة في الواليات املتحدة
األمريكي� � ��ة .فبينما ميارس اإلنفاق االس� � ��تهالكي دورا أكبر في االقتصاد
األمريك� � ��ي ،متارس الصادرات واالس� � ��تثمارات الدور األكبر في االقتصاد
األملان� � ��ي .من هنا ،ال غرو أن يراه� � ��ن األمريكيون ،في كل مرة يخيم فيها
الوهن على اقتصادهم ،على إنعاش اإلنفاق االس� � ��تهالكي ،ويوزعون ،كما
ح� � ��دث في ربيع الع� � ��ام  ،2008األموال على املواطن� �ي��ن ،وذلك من خالل
إعف� � ��اءات ضريبية تهدف إلى حفز اإلنفاق االس� � ��تهالكي .بيد أن خفض
الضرائ� � ��ب ال يجدي كثيرا ف� � ��ي أملانيا ،وذلك ألن االس� � ��تهالك في وضع
مس� � ��تقر منذ كثير من السنوات .من هنا ،فإن األمر املطلوب هو أن تركز
احلكومة األملاني� � ��ة جهودها على إنعاش اإلنفاق االس� � ��تثماري ،فلو زادت
املش� � ��اريع من اس� � ��تثماراتها ،فإنها س� � ��تخلق فرص عمل جديدة ،وستنتج
البضائع بتكلفة أقل ،وس� � ��يؤدي تطور م� � ��ن هذا القبيل إلى حفز التصدير
أيض� � ��ا .من هنا ،فإن على الدول� � ��ة أن تنفذ ثالثة إجراءات ملواجهة الركود
الذي يتهدد اقتصادنا الوطني:
املبدأ رقم  :18يجب على احلكومة أن متن على االستثمار بتسهيالت
ضريبية مختلفة ،فاحلكومة مطالبة بالس� � ��ماح للمشاريع بأن تنطلق من
معدالت اندثار أعلى عند تقدميها إقراراتها الضريبية ،أي أنها مطالبة
بانتهاج ما انتهجته حكومة غيرهارد شرودر في العامني  2006و.2007
فكلما كانت تكاليف اإلنتاج احملتس� � ��بة من قبل املكاتب الضريبية أعلى،
كانت التس� � ��هيالت الضريبية أعلى ،وكان االس� � ��تثمار أكثر ربحا بالنسبة
إلى املشاريع.
املب ��دأ رق ��م  :19املش� � ��اريع في حاجة إلى قروض ميس� � ��رة الفوائد .في
سابق الزمن كان في مستطاع حكومات الدول التي ال حتظى فيها املصارف
املركزي� � ��ة باالس� � ��تقاللية  -التي حظي بها املصرف املرك� � ��زي األملاني  -أن
جتبر املصارف املركزية على خفض معدالت الفوائد ومنح املشاريع قروضا
بفوائد ميس� � ��رة .بيد أن هذه السياس� � ��ة لم تعد ممكنة التحقيق في أوروبا؛
وذل� � ��ك ألن املصارف املركزية الوطنية ق� � ��د اختفت من الوجود وحل مكانها
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املصرف املركزي األوروبي الذي يتمتع باس� � ��تقاللية تامة وال يخضع ألوامر
احلكوم� � ��ة البتة .وعلى الرغم من ه� � ��ذه احلقيقة ،فإن ثمة مخرجا من هذا
الوضع :فمن خالل ما لديها من مصارف مخصصة لدعم تنمية االقتصاد
الوطن� � ��ي ،تس� � ��تطيع احلكومة أن متنح املش� � ��اريع قروضا بفوائد ميس� � ��رة،
فاملش� � ��اريع مجبرة ،ف� � ��ي حقبة الركود على وجه اخلص� � ��وص ،على مراعاة
تكاليف اإلنتاج والس� � ��عي إلى خفضها إلى أدنى مستوى ممكن ،ففي حقبة
الركود تأخذ املش� � ��اريع كل فلس في االعتبار ،في س� � ��ياق احتساب الفوائد
وأقساط القروض أيضا.
املب ��دأ رقم  :20يجب التوس� � ��ع في اإلنفاق عندم� � ��ا يتعرض االقتصاد
الوطني لركود عنيف .في حقبة الركود العنيف ،ال مندوحة للحكومة من
أن تتوس� � ��ع في اإلنفاق .وينبغي لهذا اإلنف� � ��اق املتزايد أن يركز على تلك
املجاالت التي تؤدي إلى نتائج س� � ��ريعة :على تشييد الشوارع والطرقات
وعلى س� � ��كك احلديد ومصانع توليد الطاق� � ��ة الكهربائية وغير ذلك من
األش� � ��غال العامة .وكانت برامج اإلنعاش هذه هي األسلوب الناجح الذي
انتهجه الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت بغية إعادة النشاط واحليوية
إلى االقتصاد األمريكي في الثالثينيات ،أعني البرنامج الذي أُطلق عليه
«النيوديل» .وإلى حد ما ،ففي أملانيا أيضا ،عملت احلكومة ،عقب توحيد
الدولتني األملانيتني ،على حفز االزدهار ،وذاك من خالل تشييد طرقات
الس� � ��ير الس� � ��ريع ومحطات القطارات واملوانئ اجلوية .ومن نافلة القول
أن نؤك� � ��د أن زيادة اإلنف� � ��اق احلكومي تفرز نتائج س� � ��ريعة ،وفي احلال،
فمليارات األموال املنفقة تصل مباش� � ��رة إلى قطاع البناء أو إلى القطاع
املنتج للسلع االستثمارية.
وملخص ما نريد قوله هو أن على الدولة أن تكون أكثر إصرارا وأسرع
أداء ،كلما كان الركود أش� � ��د عنفا .فلو تأخ� � ��ر تنفيذ برامج اإلنعاش ،فثمة
احتمال أن تترتب على هذا التأخير واحدة من النتيجتني التاليتني :فإما أن
يكون الوضع االقتصادي قد انهار على نحو شديد ،ولم تعد برامج اإلنعاش
قادرة على حتقيق املنش� � ��ود منها ،وإما أن الوضع االقتصادي قد اس� � ��تعاد
عافيته ،وأن األموال التي ضختها احلكومة في وقت متأخر ستتس� � ��بب في
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تنش� � ��يط االقتصاد بأكثر مما هو مطلوب ،وف� � ��ي تعريض االقتصاد لوضع
تضخم� � ��ي .من هنا ،فإن املطلوب هو أن تنفذ احلكومة البرامج «في الوقت
املناس� � ��ب وعلى النحو الذي يتفق مع األهداف املنشودة ولزمن محدد» كما
يؤكد روروب .واملقصود بالزمن احملدد :هو أال تواصل احلكومة االقتراض
وضخ األموال املقترضة في االقتصاد عقب استعادة االقتصاد عافيته.
املب ��دأ رق ��م  :21في أيام الرخ� � ��اء على الدولة أن تدخ� � ��ر ال أن تواصل
االقتراض .إن الدولة غير املدينة مبقادير كبيرة تس� � ��تطيع التحرك بحرية
كبيرة في حقبة الركود .بهذا املعنى ،فإن ما تنفقه الدول في حقبة الركود،
يج� � ��ب أن تدخره إبان االزدهار ،فالق� � ��روض التي تأخذها الدولة في حقبة
الركود يجب تس� � ��ديدها في زمن االزدهار ،وذلك من خالل حتقيق فائض
في املوازنة احلكومية .وتس� � ��ري هذه احلقيقة على األزمة الراهنة بصورة
خاصة .ففي هذه األزمة توس� � ��عت احلكومة في االقتراض توسعا عظيما.
فتجاه� � ��ل هذه احلقيقة يعرض الدولة لإلف� �ل��اس عند اتخاذها اإلجراءات
الالزمة ملواجهة أزمة مستقبلية.
ع� �ل��اوة على هذا وذاك ،فإن األم� � ��ر الذي ال خالف عليه هو أن برنامج
اإلنعاش االقتصادي يكون أش� � ��د فاعلية ،كلم� � ��ا كان االقتصاد الوطني أكثر
مرونة .فبرامج اإلنعاش ،التي نفذتها اليابان قبل بضع س� � ��نوات ،لم حتقق،
عل� � ��ى كثرتها ،الهدف املتوخى منها؛ وذلك ألن االقتصاد الياباني كان يعاني
بنية ش� � ��ديدة التحجر واجلمود .أما في الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية ،فإن
الوض� � ��ع يختلف اختالفا جذريا ،فحفز هني يكفي هنا لكس� � ��ر طوق الوضع
االقتصادي املتردي .ويش� � ��رح االقتصادي  -الكين� � ��زي حتى العظم  -جون
�� :على املرء أن يتصور
كيني� � ��ث غالبريث هذه احلقيقة من خالل مثال ب� �ِّي نِّ
االقتص� � ��اد كعنق قنينة ،فكلما كان هذا العن� � ��ق أكثر ضيقا ،كانت كمية املاء
املتس� � ��ربة إلى القنينة أقل ،حت� � ��ى إن زادت احلكومة م� � ��ن كمية املاء الذي
تضخه .وبقدر تعلق األمر بأملانيا ،تعني هذه الصورة الرمزية:
املب ��دأ رق ��م  :22إن االقتصاد يج� � ��ب أن يكون مرنا إلى أبعد حد ممكن،
فحينما تتسبب القوانني السارية املفعول في حتجر البنية االقتصادية ،وفي
شل النشاطات االقتصادية ،فإن برامج اإلنعاش ال حتقق النفع املنشود منها
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بكل تأكيد .من هنا ،فإن على أملانيا أن تتخذ التدابير الضرورية للتخفيف
من شدة القواعد الدارجة في سوق العمل .إن أملانيا في أمس احلاجة إلى
حتديث القوانني املنظمة لتسريح األيدي العاملة واحملددة لشروط التأمني
االجتماعي .ولهذا الس� � ��بب أيضا ،ستعمل أملانيا حسنا إذا طبقت النموذج
الدمناركي املس� � ��مى «املرونة اآلمنة» ) :(Flexicurityفاملشاريع والشركات
الدمناركية تس� � ��تطيع تسريح العامل بال تعقيدات كبيرة .وفي املقابل ،فإنها
تزيد من تشغيل األيدي العاملة حاملا تتحسن األوضاع االقتصادية.
ومعنى هذا أن االقتصاد الناجح في حاجة إلى األمرين :في حاجة إلى
دولة ال تتدخل بقوة وصرامة في حقب األزمة فقط ،بل تراعي أيضا أهمية
أن ينمو االقتصاد ويتطور في حدود بينة املعالم وبأوس� � ��ع مدى معقول من
احلرية .وما من ش� � ��ك في أن هذا املنظ� � ��ور العملي اجلديد يجب أن يكون
املنارة التي تسترش� � ��د بها السياسة ،السيما أن هذا املنظور قد بات وجهة
نظ� � ��ر دارجة ب� �ي��ن االقتصاديني منذ أمد ليس بالقصي� � ��ر .املطلوب منا هو
أن نعث� � ��ر على اجتاه عام جدي� � ��د ،أن نعثر على منظور عام يقع خارج نطاق
املواق� � ��ف املتطرفة الس� � ��ائدة لدى فريدمان وكينز ،كم� � ��ا يقول رئيس معهد
االقتص� � ��اد العاملي دني� � ��س س� � ��نووير ) ،(Dennis Snowerفوصفات العالج
القدمية لم تعد ذات نفع« ،فه� � ��ذه الوصفات ديناصورات أكل الدهر عليها
وش� � ��رب» ،وفق ما يقوله سنووير .وبدال من هذه الديناصورات البالية على
االقتصاديني والسياس� � ��يني أن ميعنوا النظر في التحوالت التي طرأت على
االقتصادات ،وأن يتخذوا التدابير املناس� � ��بة للتعام� � ��ل مع هذه التحوالت.
«فعند اندالع أزمة معينة ،ال مندوحة لنا» ،كما يقول سنووير« ،من أن نتخذ
تدابير قد نرفضها جملة وتفصيال في أزمنة أخرى».

434
11/13/11 9:19 AM

11 (369-434).indd 434

12

األزم ��ة احلالية س ��تليها
أزمة أخرى بكل تأكيد
«إن انهيار املصارف العمالقة يبني لنا أن
املال من متاع الدنيا الزائل  -أن املال ال شيء.
وهكذا ،فإن الشخص الذي يؤسس حياته على
هذا الواقع ،على األشياء املادية ،وعلى النجاح
في تراكمها ،إن هذا الش� � ��خص يشيد منزله
على رمال متحركة».

البابا بنيديكت السادس عشر .2008

«ع��ن��دم��ا ت �ت �ب��دد ال �ث �ق��ة في
االقتصاد ،تتبدد أيضا الثقة
بأولئك الذي وقفوا حتى اآلن
على رأس الدولة»
املؤلف

إن األزم� � ��ة الت� � ��ي عصف� � ��ت بالنظ� � ��ام
الرأسمالي أخيرا ستترك تداعيات طويلة
امل� � ��دى ،س� � ��تترك تداعيات ق� � ��د متتد إلى
خمس� � ��ة أو عشرة أعوام ،وقد تدوم خمسة
عشر أو عش� � ��رين عاما .إنها ستترك آثارا
عميقة الغور في املجتمع وس� � ��تغير عديدا
من مناحي حياتنا .س� � ��تواصل الرأسمالية
مسيرتها كأنها إنسان أُصيب بحادث مروع
وهو في غمرة الس� � ��كر ،وفق� � ��د وعيه منذ
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أس� � ��ابيع كثيرة وس� � ��يعود إلى وعيه ثانية في يوم من األيام بال أدنى شك.
وقد يواصل هذا اإلنس� � ��ان تعاطي املس� � ��كرات ثانية وقد يكف عنها ويغير
أسلوب حياته تغييرا جذريا.
به� � ��ذا املعنى ،قد تعيش البلدان الرأس� � ��مالية ،التي عصف بها االنهيار
العظيم في خريف  ،2008حقبة نشوة جديدة وجشع مهلك ثانية ،قد تعيش
ثانية حقبة يس� � ��ود فيها االعتقاد أن اقتصاد السوق ليس بحاجة إلى تغيير
ذي بال .عندئذ سيخدع اجلميع أنفسهم وسيعتقدون أن في اإلمكان إبطال
مفعول قوانني تقلب االقتصاد بني املد واجلزر وبني الرخاء والكساد .وبهذا
النحو قد تنشأ الفقاعة املقبلة .غير أن انفجار هذه الفقاعة األكيد ،سيفرز
آثارا أش� � ��د دمارا .وأرجح الظن هو أن العالم س� � ��يعيش ف� � ��ي األيام املقبلة
حقبة تتس� � ��م مبعدالت منو سلبية ،أي بتراجع مستويات اإلنتاج بنحو مطلق
وعني� � ��ف .فاملخاطر التي حتف باالقتصاد العامل� � ��ي فاقت كل املخاطر التي
خيمت عليه في سابق الزمن .وهناك أكثر من سيناريو ملا قد يحدث:
الس ��يناريو األول :األزمة تخيم فجأة عل� � ��ى القطاع الصناعي ،أي إن
اإلنتاج الصناعي ينهار بالس� � ��رعة نفسها التي انهار بها النظام املالي .فلو
قلصت املصارف املتعثرة حجم القروض التي يحتاج إليها االقتصاد ،فإن
هذا التطور يؤدي إلى نقص السيولة في االقتصاديات املختلفة وسيتسبب
في إفالس عش� � ��رات اآلالف من الشركات واملش� � ��اريع في أسوأ األحوال.
وقد يتس� � ��بب هذا التطور في تعثر الش� � ��ركات واملشاريع العمالقة نفسها
ويجبرها في أوروبا وأمريكا على تس� � ��ريح ماليني األيدي العاملة .وإذا ما
حتقق هذا التطور فس� � ��يكون على احلكومة التفكير فيما إذا كان الواجب
يقتضي منه� � ��ا أن متد يد العون إلى املش� � ��اريع الصناعية أيضا ،فيما إذا
كان واجبها يقتضي منها ،أيضا ،أن تس� � ��عف الش� � ��ركات العمالقة املنتجة
للسيارات وأن تنقذ املشاريع العظيمة املنتجة للسلع الكيميائية على سبيل
املث� � ��ال ال احلصر .فمن� � ��ذ تقدميها العون للمصارف ،أمس� � ��ت احلكومات
عرضة لالبت� � ��زاز .فالقطاعات األخرى قد تطالب احلكومة مبس� � ��اواتها
باملص� � ��ارف التي حصلت عل� � ��ى مليارات من املال الع� � ��ام .ومعنى هذا هو
أن احلكوم� � ��ات قد تتعرض إلغراءات تدفعها إل� � ��ى توزيع املال العام على
قطاعات االقتصاد األخرى.
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السيناريو الثاني :الهروب من الدوالر األمريكي .أي أن املستثمرين قد
يفقدون الثقة مبتانة االقتصاد األمريكي كلية ،وبالدوالر األمريكي بصفته
العملة القيادية واملأوى الذي مينح األمان ويلوذ به املرء في أيام الشدائد
واألزمات .وبالتالي ،قد يساورهم االعتقاد أن املليارات التي أودعوها في
الواليات املتحدة األمريكية لم تعد مبنأى عن اخلطر ،وذلك ألن االقتصاد
األمريكي م� � ��ا عاد يتصف باملتانة التي كانوا يتصورونها .ومن مس� � ��لمات
األمور أن ازدهار االقتصاد األمريكي ما كان سيبلغ املستوى الذي بلغه في
السابق من غير األموال الضخمة التي ضخها العالم األجنبي في االقتصاد
األمريكي لتمويل العج� � ��ز األمريكي العظيم .فحجم الديون األمريكية قد
بلغ  -إذا م� � ��ا أخذ املرء حجم االقتصاد األمريكي معيارا لقياس ضخامة
هذه املديونية  -مستوى فاق بكثير املستوى الذي كان سائدا في آسيا في
تس� � ��عينيات القرن العش� � ��رين .إن الهروب من الدوالر األمريكي يزيد ،بال
أدنى ش� � ��ك ،من وخامة الفوضى السائدة في أسواق الصرف األجنبي من
جراء الزلزال الذي ضرب في البورصات في خريف العام  .2008ومعنى
هذا كله ،أن ضي� � ��اع الثقة بالدوالر األمريكي وتراجع قيمته تراجعا كبيرا
في أسواق الصرف األجنبي يؤدي ال محالة إلى ارتفاع قيمة اليورو ،وإلى
زيادة تراجع مستوى األداء االقتصادي في أوروبا تراجعا عنيفا.
السيناريو الثالث :إفالس الدولة .في حال عدم حتقيق الهدف املنشود
من برامج اإلس� � ��عاف ،أي ل� � ��و واصلت املصارف تعثره� � ��ا على الرغم من
املساعدات التي حصلت عليها حتى اآلن ،سيتعني على احلكومة األملانية
واحلكومة البريطانية ،في أس� � ��وأ احلاالت ،أن حتشد كل واحدة منهما ما
ال يقل عن  500مليار يورو وسيتعني على احلكومة الفرنسية أن تخصص
 360ملي� � ��ار يورو .على صعي� � ��د آخر ،تعهدت احلكوم� � ��ة األملانية بضمانة
حقوق املودع� �ي��ن مببلغ يقدر مبلي� � ��ار يورو .إن تع� � ��رض الدولة لإلفالس
يب� � ��دو احتماال ضعيفا ب� � ��كل تأكيد .غير أن األمر ال� � ��ذي يجب أن نأخذه
في االعتبار ه� � ��و أن الدول تعرضت في كثير من األحيان لإلفالس .فقد
أفلست الدولة البروس� � ��ية العام  ،1806أي عقب حربها مع فرنسا .وفي
العام  1932عجزت أملانيا عن تس� � ��ديد تعويض� � ��ات احلرب .على صعيد
آخر ،أفلس� � ��ت ،في منتصف تسعينيات القرن العشرين ،العديد من بلدان
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االقتصاديات الناش� � ��ئة؛ علما بأن املكس� � ��يك وبلدان النمور قد كانت من
جملة هذه البلدان .وفي األزم� � ��ة الراهنة ،تعرض كثير من البلدان حلالة
اإلفالس .وكان إفالس ه� � ��ذه الدول قد أجبر صندوق النقد الدولي على
إسعاف العديد من بلدان االقتصاديات الناشئة  -علما بأن أيسلندا كانت
أول دولة صناعية تتعرض لإلفالس منذ  .1976إن األزمة الراهنة ميكن
أن تتس� � ��بب في تعثر دول صناعية كبرى أيض� � ��ا  -وتلك الدول على وجه
اخلصوص التي في ذمتها ديون عظيمة أصال.
إن حتق� � ��ق ه� � ��ذا الس� � ��يناريو أو ذاك يتوق� � ��ف عل� � ��ى العدي� � ��د من
املس� � ��ائل .وتدور هذه املس� � ��ائل حول ما إذا كانت أسواق املال ستظل
على ما ه� � ��ي عليه حاليا ،وحول مدى التخفيض الذي س� � ��يطرأ على
اإلنفاق االستهالكي واالس� � ��تثماري ومدى الضعف الذي سيخيم على
النش� � ��اطات االقتصادية .وهل س� � ��تنجح الدول في التخفيف من شدة
األزمة؟ أم أنها سترتكب أخطاء شنيعة شبيهة باألخطاء التي ارتكبتها
الدول في الثالثينيات من القرن املنصرم؟ دامت األزمة التي عصفت
باالقتص� � ��اد العاملي آنذاك أربعة أعوام ،دامت من العام  1929وحتى
العام  .1933بيد أن تداعياتها نش� � ��رت ظاللها على مدى عقدين من
الزم� � ��ن تقريبا .فاالقتصاد العاملي لم يتع� � � َ
�اف كلية إال بعد مرور نحو
عش� � ��رين عاما على اندالعها.
واندلعت ،آنذاك ،حتوالت سياسية غاية في اخلطورة .وهكذا ،فإن من
حق املرء أن يسأل عما إذا كانت األزمة الراهنة ستفرز حتوالت سياسية
مش� � ��ابهة .فأرجح الظن هو أن آثار األزمة ستنعكس على السياسيني في
أي� � ��ام االنتخابات العامة .فعندما تتب� � ��دد الثقة في االقتصاد ،تتبدد أيضا
الثق� � ��ة بأولئ� � ��ك الذي وقفوا حت� � ��ى اآلن على رأس الدول� � ��ة .وعلى خلفية
التداخل الواس� � ��ع بني األحزاب السياسية والطالئع االقتصادية ،ستخسر
األحزاب التقليدية نس� � ��بة كبيرة جدا من أصوات الناخبني .وستنشأ على
أنقاض األزمة أحزاب ميينية ويسارية جديدة يقودها مشعوذون يجيدون
التالعب مبش� � ��اعر العامة ،ويتقنون إقناع البسطاء من الناس بأن الطريق
للخروج من األزمة غاية في البس� � ��اطة ،مع علمهم بأن كس� � ��ر طوق األزمة
ليس باألمر الهني ،وأنه يتطلب جهودا شاقة.
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إن الساس� � ��ة الراغبني بجعل اقتصاد الس� � ��وق أكث� � ��ر عدالة ،مطالبون
بالتح� � ��رك فورا .ومن يرد تفادي اندالع رك� � ��ود طويل املدى ،فال مندوحة
له ع� � ��ن أن يتخذ فورا اإلجراءات الضرورية ملواجه� � ��ة بوادر هذا الركود.
ومن يرد احليلولة دون أن يتمرد اخلاس� � ��رون عل� � ��ى النظام ويثوروا بنحو
ال يبق� � ��ي وال ي� � ��ذر ،فلي� � ��س لديه كثير م� � ��ن الوقت .إن اجلمي� � ��ع مطالبون
بالتحرك :السياسة واالقتصاد وكل املواطنني أيضا .فبصفتهم مستهلكني
ومدخرين وأيديا عاملة ،يظل املواطنون جزءا من االقتصاد الوطني .فمن
خالل تصرفهم املباش� � ��ر أو من خالل تركه� � ��م اآلخرين ينفذون ما يطيب
لهم ،يتحمل املواطنون ،أيضا ،قس� � ��طا من روح اجلش� � ��ع وانعدام الش� � ��عور
باملسؤولية اللذين سادا قبل اندالع األزمة.
إن مس� � ��تقبل النظام الرأسمالي يتوقف على مدى التغير الذي سيطرأ
على األخالقية السائدة في املجتمع وعلى إدراك اجلميع أن مبدأ املسؤولية
االجتماعية ال يقل أهمية عن مبدأ السوق احلرة .أما إذا جتاهل املجتمع
هذه احلقيقة ،فإن اقتصاد الس� � ��وق معرض للمصير نفسه الذي تعرضت
له االشتراكية :االنهيار واالختفاء عن الوجود.

439
11/13/11 9:19 AM

al khatema (435-440).indd 439

انهيار الرأسمالية

withe

440
al khatema (435-440).indd 440

11/13/11 9:19 AM

املراجع

al mrajea (441-519).indd 441

11/13/11 9:20 AM

withe

al mrajea (441-519).indd 442

11/13/11 9:20 AM

املراجع العامة
Beise, Marc: Deutschland-falsch regiert: Das Elend der kleinen
Schritte Hanser, 2006.

Erhard, Ludwig: Wohlstand für Alle. Econ, 1997.

Fleckenstein, William A.; Sheehan, Fred: Mr. Bubble: wie Alan
Greenspan die Welt an denAbgrund führte.
Verlag, 2008.

Finanzbuch-

Friedman, Milton; Friedman, Rose: Capitalism and Freedom.
Chicago University Press, 1997.

Friedman, Milton; Schwartz, Anna: A Monetary History of the

United States 1867-1960. Princeton University Press. 1971.

Friedman, Thomas: Die Welt ist flach. Eine kurze Geschichte des
21. Jahrhunderts. Suhrkamp, 2007.

Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte. Kindler, 1992.

Galbraith, John Kenneth: Der Grosse Crash - Ursachen, Verlauf,
Folgen. Finanzbuch-Verlag, 2005.

Grefe, Christiane; Schumann, Harald: Der globale Countdown:

Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung - Die Zukunft der
Globalisierung. Kiepenheuer & Witsch, 2008.

Greenspan, Alan: Mein Leben für die Wirtschaft. Campus, 2007.
Hanke, Thomas: Der neue deutsche Kapitalismus. Campus, 2006.

Hayek, Friedrich August von: Der Weg zur Knechtschaft. Olzog, 2003.

Keynes, John Maynard: Allgemeine Theorie der Beschäftigung,
des Zinses und des Geldes. Duncker & Humbolt, Berlin, 2006.

Keynes, John Maynard: Ein Traktat über Währungsreform.
Duncker & Humbolt, Berlin, 1997.

443
al mrajea (441-519).indd 443

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

Keynes, John Maynard: Freund und Feind. Zwei Erinnerungen.
Berenberger, Berlin, 2004.

Krugman, Paul: Der grosse Ausverkauf: Wie die Busch-Regierung
Amerika ruiniert. Campus, 2004

Krugman, Paul: Nach Busch: Das Ende der Neokonservativen
und die Stunde der Demokraten. Campus, 2008

Lowenstein, Roger: When Genius Failed - The Rise and Fall of
Long-Term Capital Management. Random House, 2000.

Martin, Hans-Peter; Schuman Harald: Die GLoblisierungsfalle.
Wowohlt,1995.

Münchau, Wolfgang: Vorbeben - Was die globale Finanzkrise für
uns bedeutet und wie wir uns retten können. Hanser, 2008.

Otte, Max: Der Crash kommt - Die neue Weltwirtschaftskrise und
wie Sie sich darauf vorbereiten. Ullstein, 2008.

Plickert, Philip: Wandlungen des Neoliberalismus, eine Studie zu

Entwicklung und Ausstrahlung der Mont Pèlerin Society.
Lucius + Lucius, 2008.

Prollius, Michael von (Hg.) Herrschaft oder Freiheit. Ein Alexander
Rüstow Brevier. Ott Verlag, 2007.

Rothkopf, David: Superclass. The Global Power Elite and the
World They Are Making. Farrar, Straus and Giroux, 2008.

Rüstow, Alexander: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus.
Metropolis: 2001.

Sachs, Jeffrey: Das Ende der Armut: Ein ökonomisches Programm
für eine gerechtere Welt. Siedler, 2005

Schinasi, Garry J: Safeguarding Financial Stability: Theory and
Practice. International Monetary Fund, 2005.

Schiller, Robert: Irrationaler Überschwang: Warum einer lange
Baisse an der Börse unvermeidlich ist. Campus 2000.

444
al mrajea (441-519).indd 444

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Schiller, Robert: The Subprime Solution - How Today's Global
Financial Crisis Happened, and What to Do About it. Princeton
University Press, 2008.

Skidelsky, Robert: John Maynard Keynes 1883-1946, Economist,
Philosopher, Statesman. Macmillan, 2003

Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth
of Nations. Oxford University Press, 2008.

Soros, George: Das Ende der Finanzmärkte - und deren Zukunft.
Finanzbuch-Verlag, 2008.

Steingart, Gabor: Deutschland: Der Abstieg eines Superstars.
Piper, 2005.

Steingart, Gabor: Weltkrieg und Wohlstand: Wie Macht und
Wohlstand neu verteilt werden. Piper, 2006.

Stiglitz, Joseph: Die Schatten der Globalisierung. Siedler, 2002.

Stockman, David: Was sollen wir mit dieserm Dinosaurier? C.
Bertels- mann, 1986.

Wolfe, Tom: Fegefeuer der Eitelkeiten.Rowohlt, 2005.

الفصل األول

Deggerich, Markus u.a.: «Der grosse Graben», Der Spiegel, 17.
Dezember 2007.

Giles, Chris: «Globalisation Backlash in Rich Nations», Financial
Times, 22. Juli 2007.

Grabka, Markus; Frick, Joachim: «Schrumpfende Mittelschicht

- Anzeichen einer dauerhaften Polarisierung der ferfügbaren
Einkommen?, DIW-Wochenbericht 10/2008.

Grabka, Markus:Frick, Joachim:Vermögen in Deutschland

wesentlich un- gleicher verteilt als Einkommen, DIWWochenbericht 45/2007.

445
al mrajea (441-519).indd 445

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

Kroll, Luisa: «The World's Billionaires», Forbes, www.forbes.com/
lists, 3.Mai 2008.

Manager Magazin, «Die 300 reichsten Deutschen», October 2008.

Plickert, Philip: «Die Unzufriedenheit nimmt zu», Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 11.Dezember 2007.

Schrenker, Markus, Range, Thomas: «Was ist gerecht?», Geo, 1.
October 2007.

The Harris Poll: Adults Worldwide Say: «Tax the Rich», www.
harris interactive.com, 22 Mai 2008.

الفصل الثاني

Krugman, Paul: «Auf eine Reformation folgt eine Gegenreformation:
Über Milton Friedman», Merkur, 1.Juni 2007.

Hayek, Friedrich August von: «Die Ursachen der ständigen
Gefährdung der Freiheit», in: Ordo, Band 12, 1961.

Müller von Blumencron, Mathias: Schäfer, Ulrich: «Alle Steuern sind

zu hoch», Interfiew mit Milton Friedman, Der Spiegel, 9.Oct. 2000.

Piper, Nikolaus: «Der Weltökonom, der Millionen machte»,
Süddeutsche Zeitung, 26. Februar 2008.

Plickert, Philip: «Der Neoliberalismus wird siebzig», Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 31. August 2008.

Prollius, Michael: «Der Neoliberalismus der 30er Jahre: Wurzel

der Sozialen Marktwirtschaft», Rede von der Konrad-Adenauer
Stiftung, 28. Februar 2007.

الفصل الثالث

Das, Dilip, «Globalization in the World of Finance: An Analytical
History», Global Economy Journal, Vol. 6, Issue 1,2006.

446
al mrajea (441-519).indd 446

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Der Spiegel: «Dollar-Krise. Der Offenbarungseid», 23. August 1971.

Der Spiegel: «Wer die Reichen bestraft, knebelt die Armen»
30.November 1981.

Der Spiegel: «Der Regierung den Stecker rausgezogen»,10.
october 1988.

Der Spiegel: «England: Kampf bis aufs Messer», 16. Juli 1984.

Der Spiegel: "Scargill wurde an die Wand genagelt», 4. März 1985.
Der Spiegel: «Ende einer Industrienation?», 12. August 1991.

Fried, Nico: «Ein Kurswechsel und seine Wirkung», Süddeutsche
Zeitung 13. März 2008.

Jungclaussen, John: «Das neue Impire», Die Zeit, 27. September 2007.
Laffer, Arthur: «The four Pillars of Reaganomics», The Heritage
Foundation, 16. Januar 2007.

Moore, Stephen; Niskanen, William: «Supply-Side Tax Cuts and

the Truth about the Reagan Economic Record», in: CatoInstitute, Policy Analysis Nr. 261, 22 October 1996.

Neus, Werner: «Grundlagen der Bankenregulierung in Deutschland»,
13. März 2007.

Niskanen, William: «Reaganomics, in: The Concise Encyclopedia
of Economics», www.econlib.org, 1988.

Nixon, Richard Milhous, Rede vom 15. August 1971, United
States Government Printing Office, 1972.

Piper, Nikolaus: «Verhandlungen der Vernunft», Süddeutsche
Zeitung, 20. Juli 2004.

Reuter, Wolfgang; Sauga, Michael; Schäfer, Ulrich: «Eichels
Revolution», Der Spiegel, 3. Januer 2000.

Schröder, Gerhard: «Das Land muss zu einem Zentrum der
Zuversicht werden», Auszüge aus der Regierungserklärung
zur Agenda 2010, Süddeutsche Zeitung, 15. März 2003.

447
al mrajea (441-519).indd 447

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

Volcker, Paul: Rede vor dem Economic Club of New York, 8.
April 2008.

الفصل الرابع

Balzer, Arno; Döle, Patricia; Nölting, Andreas: «Alles oder nichts»,
Manager Magazin, 1. Juli 2000.

Bredow, Rafaela: «Das Tal der Millionäre», Der Spiegel, 19.
October 1998.
Claassen, Dieter: «Eine Million Pfund im Jahr und noch unterbezahlt»,
Süddeutsche Zeitung, 7. Juni 1996.
Collins, James; «High States Winners», Time, 19. Februar 1996.
Der Spiegel: «Mister Shareholder-Value», 7. April 1997.

Der Spiegel: Die unbedarften elfer, 14. September 1998 HelHelfer
Helfer, 14. September 1998.

Döhle, Patricia; Horn, Wolfgang: Papendick, Ulric: «Das WallStreet- Kartell», Manager Magazin, 1. März 2001.

Farrell, Christopher u.a.: «The Boom in IPOs», Business Week,
18. Dez. 1995.

Fleischhauer, Jan; Pauly, Christoph: «Die Abzocker der Wall
Street», Der Spiegel, 25. Juni 2001.

Follath, Erich: «Der Hai und die Nadelstreifen», Der Spiegel, 17.
Juli 2000

Gottwalt, Christian: «Und nu, Eco Nomy?», Süddeutsche Zeitung
Magazin, 26. October 2001.

Haacke, Brigitte von: «Heimliche Herrscher», Wirtschaftswoche,
2 July 2007.

Heintze, Alexander: «Ein internetter Typ», Finanzen 5/2001.

Hetzer, Jonas u.a.: «Falsche Propheten», Manager Magazin, 1.
November 2002.

448
al mrajea (441-519).indd 448

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Heuser, Uwe Jean: «Die Wandlung des Jeffrey Sachs», Die Zeit,
11. Sept. 2003.

Hof, Robert: «Netspeed at Netscape», Business Week, 10. Februar 1997.
Luber, Thomas: «Die High-Tech-Dealer», Capital, 22. Februar 2001.

Mahler, Armin; Martens, Heiko: «Die Sucht nach Grosse», Der
Spiegel, 14. August 2000.

Malik, Fredmund: «Muss der Kapitalismus vor den Kapitalisten
gerettet werden?», manager-magazin.de, 27. April 2005.

Müller von Blumencron, Mathias; Schäfer, Ulrich: «Sie müssen

Extremist sein, Interview mit Jack Welch», Der Spiegel,
14. Juli 1997.

Okrent, Daniel: «Happily Ever After?», Time, 24. Januar 2000.

Oldag, Andreas. «Neutronen-Jack und die neue Missgunst»,
Süddeutsche Zeitung, 24. Januar 2003.

Roth, Martin: «Abschied von den Königsmachern der Deutschland
AG» Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. Mai 2002.

Schie'l, Michaela: «Guten Morgen, New York», Der Spiegel, 5.
August 1998.

Shepard, Steven: «The New Economy» Business Week, 31.
Januar 2000.

Siklos, Richard; Yang, Catherine: «Welcome to the 21st Century»,
Business Week, 24. Januar 2000.

Weber, Stefan: «Zerlegt und verkauft - vor einem Jahr kapitulierte
Mannesmann vor Vodafone», Süddeutsche Zeitung, 3, Februar 2001.

الفصل اخلامس

Clinton, William: Address by the President of the United States to

the 53. Annual Meeting of the Board of Governors, 6. Okt.1998.

449
al mrajea (441-519).indd 449

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

Coy, Peter u.a.: «Failed Wizards of Wall Street», Business Week,
21.Sept. 1998.

Der Spiegel: «Schockwellen aus Fernost», 19. Januar 1998.

Dowd, Kevin: «Too Big to Fail? Long Term-Capital Management
and the Federal Reserve», Cato Institute Briefing Papers, 23.
Sept. 1999.

Eichel, Hans u.a.: «Stärkung der internationalen Finanzarchitektur»,

Bericht der G7-Finanzminister an den Wirtschaftsgipfel in
Köln, 18. - 20. Juni 1999.

Greenwald, John: «Don't Panic - Here comes Bailout Bill», Time
Magazine, 13. February 1995.

Henriques, Diana: «Billions Upon Billions - Fault Lines of Risk
Appear, As Market Hero Stumbles», New York Times, 27.
September 1998.

IWF-Stab: Erholung von der Asienkrise und die Rolle des IWF,
Jun 2000.

Katz, Stanley: «The Asian Crisis, the IMF and the Critics», Eastern
Economic Journal, Herbst 1999.

Kristof, Nicolas; Wyatt, Edward: «Who Went Under in the World's
Sea of Cash», New York Times, 15. February 1999.

Muehring, Kevin: «John Meriwether by the Numbers», Institutional
Investor, November 1996.

Müller von Blumencron, Mathias; Wagner, Wieland: «Blut im
Haifischbecken», Der Spiegel, 25. Mai1998.

President's Working Group on Financial Markets: Hedge Funds,

Leverage and the Lessons of Long-Term Capital Management,
April 1999.

Rushe, Dominic: «LTCM's John Meriwether in Trouble Again»,
The Sunday Times, 25. May 2008.

450
al mrajea (441-519).indd 450

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Sanger, David: «The Education of Robert Rubin», New York
Times, 5. February 1995.

Serrill, Michael: «A Case of Nerves», Time, 6. February 1995.

Whitt, Joseph: «The Mexican Peso Crisis», Economic Review,
Federal Reserve Bank of Atlanta, January/February 1996.

Wolf, Martin: «Asia's Revenge», Financial Times, 9. October 2008.

الفصل السادس

Bumiller, Elisabeth: «Bush Sings Bill Aimed at Fraud in Corporations»,
New York Times, 31. Juli 2002.

Chaffin, Joshua; Fidler, Stephen: «Enron Revealed to be Rotten to
the Core», Financial Times, 9 April 2002.

Economist: «Corporate America's Woes, Continued», 30 November 2002.

Elliott, Larry; Vidal, John: «Week of Division On and Off Streets»,
The Guardian, 4. Dezember 1000.

Fischermann, Thomas; Kleine-Brockhoff, Thomas: «Der Totalausfall»,
Die Zeit, 7. February 2002.

Fleischhauer, Jan u.a.: «Es regiert die Gier», Der Spiegel, 13 März 2000.
Jakobs, Hans-Jürgen: «Stoff, Stoff, Stoff», Süddeutsche Zeitung,
31. October 2002.

Klee, Kenneth u.a.: «The Siege of Seattle», Newsweek, 13.
December 1999.

Reiermann; Christian; Schiessl, Michaela: «Die missbrauchen
meinen Namen», Interview mit James Tobin, Der Spiegel, 3.
September 2001.

Saporito,Bill:«HowFastowHelpedEnronFall»,Time,10.Februar2002.

Special Investigation Committee of the Board of Directors of Enron
Corp.: Report of Investigation, 1. February 2002.

Steingart, Gabor: «Das Lotterie-Prinzip», Der Spiegel, 31. January 2000.

451
al mrajea (441-519).indd 451

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

الفصل السابع

Anderson, Jenny; Bajaj, Vikas: «A Wall Street Domino Theory»,
New York Times, 15. März 2008.

Case, Brendan: «Selling Secret Accounts Draws Scrutiny», The
Dallas Morning News, 13. August 2006.

Davis, Ann u.a.: «Amid Amaranth's Crisis, Other Players Profited»,
Wall Street Journal, 30. Januar 2007.

Fairbank, Katie; Reddy, Sudeep: «Billionaire Brothers Under a
Microscope», The Dallas Morning News, 27. August 2006.

Fessenden, Ford: «The American Dream Foreclosed», New York
Times, 14. October 2007.

Gauthier-Villars, David: Mollenkamp, Carrick: «How to Lose
$7,2 Billion: A Trader's Tale», Wall Street Journal, 4. February 2008.

Gloger,Katja; Höfler, Norbert: «In der Badewanne hatte ich viele
gute Ideen», Interview mit Alan Greenspan, Stern, 20.
September 2007.

Goergen, Marc u.a.: «Die Finanzmärkte sind zu einem Monster

geworden» Interview mit Horst Köhler, Stern, 15. May 2008

Gross, Bill: «Beware Our Shadow Banking System», Fortune, 28.
November 2007.

Gross, Bill: «Pyramids Crumbling», www.pimco.com, Januar 2008.

Hagerty, James u.a.: «At a Mortgage Lender, Rapid Rise, Faster
Fall», Wall Street Journal, 12. März 2007.

Hesse, Martin; Schäfer, Ulrich: «Ich glaube noch an die Selbstheilungs-

kräfte der Märkte», Interview mit Alexander Dibelius,
Süddeutsche Zeitunbg, 7. April 2008.

Ip, Greg: «Greenspan to His Critics: I Don't Regret a Single Call»,
Wall Street Journal, 8. April 2008.

452
al mrajea (441-519).indd 452

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Kelley, Kate: «Bear CEO's Handling of Crisis Raises Question»,
Wall Street Journal, 1. November 2008

Kelley, Kate: «The Fall of Bear Stearns, Part 1-3», Wall Street
Journal, 27-29. May 2008.

Mandel, Michael: «Rethinking the Economy», Business Week, 1
October 2001

Mollenkamp, Carrick u.a.: «Subprime Mess Jars German Bank»,
Wall Street Journal, 10. August 2007.

Pauly, Christoph; Reuter, Wolfgang: «Den Sieg vereiteln»

Interview mit dem Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs,
Henry Paulson, Der Spiegel, 1.October 2001

Piper, Nikolaus: «Doppelter Milliardär mit 33», Süddeutsche
Zeitung, 20 April 2007

Piper, Nikolaus: «Der Streit um die Sphinx», Süddeutsche Zeitung,
9 April 2008.

Piper, Nikolaus: «Einfach davonlaufen», Süddeutsche Zeitung,
10. April 2008.

Powell, Bill u.a.: «Target America», Time, 16. August 2004.

Realty Trac: «Foreclosure Activity Up 14 Percent in Second
Quarter», www.realtytrac.com, 25 July 2008

Schwartz, Nelson: «Can The Mortgage Crisis Swallow a Town?»,
New York Times, 2. September 2007.

Simon, Ruth; Hagerty, James R.: «More Borrowers With Risky

Loans Are Falling Behind», Wall Street Journal, 5. December
2006.

Simpson, Glenn R.: «How Tax Shelters Brought Trouble to
Billionaire Clan», Wall Street Journal, 31. Juli 2006.

Sorkin, Andreas: «Kenneth Griffin, Founder of Citadel Investment,

Bashes His Peers», International Herald Tribune, 13. Mai 2008.

453
al mrajea (441-519).indd 453

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

U.S. Government Accountability

Office: Cayman Islands:

Business Advantages and Tax Minimization Attract U.S.
Persons and Enforcement Challenges Exist, 24. Juli 2008.

U.S. Securities and Exchange Commission: Summary Report
of Issues Identified in the Commission Staff's Examination of
Selected Credit Rating Agencies, www.sec.gov, Juli 2008.

U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigation: Tax
Haven Abuses: The Enablers, The Tools & Secrecy, 1 August 2006.

U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigation: Tax
Haven, Banks and U.S. Tax Compliance, 17. Juli 2008.

Tigges, Claus: «Geisterstadt im Postbezirk 44105», Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 5. April 2008.

Uhlmann, Steffen: «Eine Wundertüte ist geplatzt», Süddeutsche
Zeitung, 25. August 2007.

Wolf, Martin: «The Rescue of Bear Stearns Marks Liberalisation's
Limit», Financial Times, 26. März 2008.

الفصل الثامن

Balzli, Beat u.a.: «Angst vor der Apokalypse», Der Spiegel, 6.
October 2008.

Barrett, Wayne: «Andrew Cuomo And Fannie And Freddie»,
Village Voice, 5. August 2008.

Bohsem, Guido u.a.: «Die Nacht der Abrechnung», Süddeutsche
Zeitung, 30 September 2008.

Buchter, Heike: «Das Gift der Spekulanten», Die Zeit, 19. Juni 2008.

Eisinger, Jesse: «The $ 58 Trillion Elephant in the Room»,
Portfolio, October 2008.

Goodman, Peter: «Taking Hard New Look At Greenspan Legacy»,
New York Times, 9. October 2008.

454
al mrajea (441-519).indd 454

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Hesse, Martin: «Herr Wiedeking dressiert den Dax», Süddeutsche
Zeitung, 30. October 2008.

Ibison, David; Osman, Yasmin: «Tief über Island», Financial
Times Deutschland, 10 April 2008.

Langley, Monica u.a.: «A Wave Engulfing Wall Street Swamps the

World's Largest Insurer», Wall Street Journal, 19. September 2008.

Mackintosh, James: «Short Shrift», Financial Times, 6.
October 2008.

Mollenkamp, Carrik: «How Letting Lehman Fail Sparked a Chain
Reaction», Wall Street Journal, 29. August 2008.

Piper, Nikolaus: «Das Geld, die Gier und die Angst», Süddeutsche
Zeitung, 16. September 2008.

Sanio, Jochen; Weber, Axel: Brief an Bundesfinanzminister Peer
Steibrück zur Hypo Real Estate. 20. September 2008.

Sender, Henny u.a.: «Brocken Brothers. How Brinkmanship Was

not Enough to Save Lehman», Financial Times, 16.
September 2008.

Solomon, Deborah u.a.: «Ultimatum By Paulson Sparked Frantic
End», Wall Street Journal, 15. September 2008.

Solomon, Deborah u.a.: «Black Wednesday in Credit Markets
Forced Paulson's Hand», Wall Street Journal, 22. September 2008.

Steinbrück, Peer: Regierungserklärung «Zur Lage der Finanzmärkte»,
www.bmf.bund.de, 25. September 2008.

Tett, Gillian: «The Dream Machine», Financial Times, 24. März 2006.

U.S. House of Representatives, Committee on Oversight and

Government Reform: The Financial Crisis and the Role of Federal
Regulators, Preliminary Transcript, 23. October 2008.

Walker, David: «Hedge Funds Slam `gates'on Their Edgy Investors»,
Wall Street Journal, 27 October 2008.

455
al mrajea (441-519).indd 455

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

الفصل التاسع

Abs, Hermann Josef: «Gewinn ist gut, aber nicht alles»,
Handelsblatt, 16 February 1973.

Anderson, Sarah u.a.: Executive Excess 2007, IPS/United for a
Fair Economy, 29. August 2007.

Bach, Stefan; Steiner, Viktor: Zunehmende Ungleich der

Markteinkommen: Reale Zuwächse nut für Reiche, DIWWochenbericht 13/2007.

Baethge, Henning: «Die Rückkehr der Klassengesellschaft»,
Capital, 15. März 2007.

Braunberger, Gerald: «Die Elite greift zu», Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 22 April 2007.

Büschemann, Karl-Heinz u.a.: «Manager-Gehälter - Umverteilung
in der Chefetage», Süddeutsche Zeitung, 4 April 2008.

Buss, Eugen: «Man überlebt nicht, wenn man die Moral hochhält»,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 February 2008.

Frank, Robert: «Focus is on Income Cap, Even as it Narrows»,
Wall Street Journal, 27 October 2008.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: «650 Prozent mehr Gehalt in 20
Jahren», 30 Juni 2008.

Herman, Tom: «There's Rich, and There's `Fortunate 400>», Wall
Street Journal, 5 März 2008.

Hildebrandt, Tina; Nass, Matthias: «Ich halte nicht viel vom

Heiligenschein», Interview mit Josef Ackermann, Zeit
Magazin Leben, 24 May 2007.

Ip, Greg: «Income-Inequality Gap Widens» Wall Street Journal,
12 October 2007.

Knop, Carsten: «Ein Freund, ein guter Freund», Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 16 February 2008.

456
al mrajea (441-519).indd 456

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Köcher, Renate: «Skepsis gegenüber den Führungseliten», Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 23 April 2008.

Polan, Dieter: «Das Gesetz der gro>en Zahl», Manager Magazin,
1 Jun 2008.

Piketty, Thomas; Saez, Emmanuel: «Income Inequality in the
United States 1913-1988», Quarterly Journal of Economics, Nr.
118, 2003.

Plickert, Philip: «Die Umverteilung der Einkommen funktioniert»,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18 December 2007.

Shermann, Arloc: «Income Inequality Hits Record Levels», New
CBO Data Show, Center on Budget and Policy Priorities, 14
Dezember 2007.

Tigges, Claus: «Ein Notelbanker wirbt für Chancengleichheit»,
Frankfurter Allgemeine Zeitung,14 February 2007.

U .S .House of Representatives, Committee on Oversight

and Government Reform: CEO Pay and the Mortgage
Crisis, Preliminary Hearing Transcript, www.oversight.gov,
7 März 2008

الفصل العاشر

Buchsteiner, Jochen: «Der Preis für Reis ist heiss», Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 11 April 2008.

Coker, Margaret; Cummins, Chip: «Financial Pain Spreads
Across the Persian Gulf, Wall Street Journal, 27 October 2008.

Fehr, Benedikt: «Mehr Hunger durch besseres Essen», Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 1 April 2008.

Fischermann, Thomas u.a.: «Das Ende der Globalisierung»,
Die Zeit, 31. Juli 2008.

457
al mrajea (441-519).indd 457

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

Follath, Erich: «Die Wut des Drachen», Spiegel Spezial, 27 May 2008.

Gat, Azar: «The Return of Authoritarian Great Powers», Foreign
Affairs, July/August 2007.

Hammerstein, Konstantin von: «Der Boom der Diktatoren»,
Der Spiegel, 23/2008.

Herrmann, Ulrike; Zeiner, Christine: «Preis des Hungers», TAZ,
24 April 2008.

Hilsenrath, Jon; Guliapalli, Diya: «Fed Will Lend to Companies»,
Wall Street Journal, 8. October 2008.

Giles, Chris: «Shifting Down Gears» Financial Times, 6 August 2008.

Inacker, Michael u.a.: «Kampf um Wohlstand», Wirtschaftwoche,
18 February 2008

Joffe, Josef: «Schneller, besser, reicher», Die Zeit, 31.May 2007.

Kathenberger, Paul: «Ein Boom, der hungrig macht», sueddeutsche.
de, 7 April 2008.

Piper, Nikolaus u.a.: «Die Finazkrise erreicht die Wachstumsstaaten»
Süddeutsche Zeitung, 28 October 2008.

Rachmann, Gideon: «Illiberal Capitalism», Financial Times, 8
January 2005.

Raupp, Judith: «Tödliche Tomaten», Süddeutsche Zeitung, 18
April 2008.

Roubini, Nouriel: «The Coming Global Stag-Deflation», www.
rgemonitor.com, 25 October 2008.

Steingart, Gabor: «Im Schatten der Globalisierung», Der Spiegel,
7 Januar 2008.

Stolzmann, Uwe: «Das Gespenst einer totgeglaubten Ideologie»,
Neue Zürcher Zeitung, 16 February 2008.

Storn, Arne: «Die neuen Finanziers» Die Zeit, 13 März 2008.

458
al mrajea (441-519).indd 458

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Walker, Marcus: «Eastern Europe Fears Chill As Foreign Credit
Dries Up», Wall Street Journal, 23 October 2008.

الفصل احلادي عشر

Beattie, Alan: «Washington's Waning Way. How Bail-Puts Poison

a Free Market Recipe for the World», Financial Times, 29
September 2008.

Berthold, Norbert: «Die neue Ungleichheit», Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 1 September 2007.

Christensen, John; Spencer, David: «Stop This Timidity in
Ending Tax Haven Abuse», Financial Times, 5 März 2008.

Coleman, Norm; Levin, Carl: Obama, Barack: Stop Tax Haven
Abuse Act, 17 Februar 2007.

Davis, Bob; Paletta, Damian; Smith, Rebecca: «Unraveling Reagan
- Amid Turmoil, U.S. Turns Away From Decades of Deregulation»
Wall Street Journal, 25. July 2008.

Dullien, Sebastian: «Mindestlohn als Wahlschlager», Financial
Times Deutschland, 2 November 2006.

Duncan, Gary: «Globalisation Risks Western Blacklash», Times,
24 January 2007.

Fack, Fritz Ullrich: «Die Furcht vor dem Börsenkrach»,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 März 2001.

Financial Stability Forum: FSF Report on Enhancing Market
and Institutional Resilience, April 2008.

Fricke, Thoma: «Davos will die Reichensteuer», Financial Times
Deutschland, 26 Januar 2007.

Geithner, Timothy: «We Can Reduce Risk in the Financial
System» Financial Times, 9 Jun 2008.

459
al mrajea (441-519).indd 459

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

Kinkel,Klaus: «Bildungsfernes Land», Handelsblatt, 25. März 2008.

Ladeur, Karl-Heinz: «Von Finnland lernen?», Merkur, 1
December 2007.

Internationaler Währungfonds: Global Financial Stability
Report, 8 April 2008.

International Institute of Finance: Interim Report of the IIF
Committee on Market Best Practice, April 2008.

James, Harold: «Das amerikanische Trauma», Die Zeit, 3 April 2008.

Jung, Alexander: «Sturz in den Ruin», Spiegel Spezial, 29
January 2008.

Mussler, Hanno: «Der Börsenkrach von 1929 beendet abrupt die

goldenen Zwanziger», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26
März 2008.

Rogoff, Kenneth: «The World Can Not Grow Out of this
Slowdown», Financial Times, 30. Juli 2008.

Roth, Eva: «Niedriglohn-Alarm in Deutschland» Frankfurter
Rundschau, 18 April 2008.

Rudzio, Kolja: «Keiner ist faul im Staate Dänemark», Die Zeit,
30 September 2004.

Schlecht, Michael: «Drohzenarien ohne Substanz», Financial
Times Deutschland, 29 August 2008.

Schmit, Helmut: «Baufsichtigt die neuen Grossspekulanten», Die
Zeit,1 February 2007.

Schiller, Robert J.: Inequality-Indexing of the Tax-System, The
Tobin Project Discussion Paper, 6 May 2007.

Solow Robert: Low-wage Work in Europe and America, Lindau
Nobel Lecture, 22 August 2008.

Summers, Larry: «Six Principles for a New Regulatory Order»,
Financial Times, 2 Jun 2008.

460
al mrajea (441-519).indd 460

11/13/11 9:20 AM

املراجع

Thielbeer, Siegfried: «Mit Flexisicherheit in die Vollbeschäftigung»,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9 October 2007.

Watts, William: «Income Inequality Fosters Unease», Marketwatch,
24 January 2007.

Wolf, Martin: «Preventing A Global Slump Should be the Priority»,
Financial Times, 29 October 2008.

Wüllenweber, Walter: «Die Schcksalsfrage der Nation», Stern,
20 December 2007.

461
al mrajea (441-519).indd 461

11/13/11 9:20 AM

انهيار الرأسمالية

WIHTE

462
al mrajea (441-519).indd 462

11/13/11 9:20 AM

املؤلف في سطور

أولريش شيفر
* من مواليد العام .1967
* درس االقتصاد في جامعة مونستر  -أملانيا.
* درس الصحافة في جامعة واش� � ��نطن  -العاصمة ،وفي مدرسة هنري
نانن للصحافة في هامبورغ  -أملانيا.
* عمل محررا اقتصاديا لدى مجلة دير شبيغل األملانية.
* يشرف حاليا على حترير الصفحة االقتصادية في الصحيفة األملانية
.Süddeutsche Zeitung

املترجم في سطور

عدنان عباس علي
* من مواليد العام  1942في الهندية  -العراق.
* دكت� � ��وراه في العل� � ��وم االقتصادية م� � ��ن جامعة فرانكف� � ��ورت وجامعة

دارمشتاد في العام .1975
* عمل بدرجة أستاذ في عدد من اجلامعات العربية.
* له مجموعة كتب ودراس� � ��ات منش� � ��ورة منها :تاريخ الفكر االقتصادي،
األس� � ��س العامة لنظرية النمو االقتصادي ،السياسة االقتصادية بني
النظرية والتطبي� � ��ق ،التحليل االقتصادي ب� �ي��ن الكينزيني والنقديني،
وجه� � ��ة نظر نقدية في التضخم االقتصادي ،املنهج النقدي في القوى
املتحكمة في س� � ��عر الصرف األجنبي ،دور احملافظ االستثمارية في
حتديد س� � ��عر الصرف األجنبي (منوذج برانسون) ،األساس النظري
لبرام� � ��ج التصحي� � ��ح االقتص� � ��ادي املدعومة من قبل صن� � ��دوق النقد
الدولي ،مخاطر التكامل املالي الدولي في البلدان النامية.
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* ترجم لسلس� � ��لة عال� � ��م املعرفة« :غوته والعالم العرب� � ��ي» ،العدد ،194
فبراير « ،1995فخ العوملة» العدد  ،238أكتوبر « ،1998نهاية عصر
البترول» العدد  ،307س� � ��بتمبر « ،2004اقتصاد يغدق فقراً» العدد
 ،335يناير .2007
* ونش� � ��ر ضم� � ��ن إص� � ��دارات مرك� � ��ز اإلم� � ��ارات للدراس� � ��ات والبحوث
االس� � ��تراتيجية الترجمات التالية« :اإلمبراطوريات  -منطق الهيمنة
العاملية من روما القدمي� � ��ة إلى الواليات املتحدة األمريكية»« ،الرخاء
املفقر»« ،التدخل العسكري واألسلحة النووية  -حول املبدأ األمريكي
اجلديد بش� � ��أن اس� � ��تخدام الس� �ل��اح النووي» ،العقوبات االقتصادية
في السياس� � ��ة الدولية»« ،الدوالر واليورو»« ،اتفاقيات التجارة احلرة
الثنائية في منطقة آس� � ��يا  -احمليط الهادي»« ،النظام السياسي في
الواليات املتحدة األمريكية».

464
11/13/11 9:20 AM

al moalif (463.indd 464

سلسلة عـالـَم املعرفة
«عالم املعرفة» سلس� � ��لة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل ش� � ��هر ميالدي
ع� � ��ن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  -دولة الكويت  -وقد صدر
العدد األول منها في شهر يناير العام .1978
تهدف هذه السلس� � ��لة إلى تزويد القارئ مبادة جيدة من الثقافة تغطي
جمي� � ��ع فروع املعرفة ،وكذلك ربط� � ��ه بأحدث التي� � ��ارات الفكرية والثقافية
املعاصرة .ومن املوضوعات التي تعاجلها تأليفا وترجمة:
 - 1الدراس� � ��ات اإلنسانية :تاريخ ـ فلسفة  -أدب الرحالت  -الدراسات
احلضارية  -تاريخ األفكار.
 - 2العل� � ��وم االجتماعي� � ��ة :اجتماع  -اقتصاد  -سياس� � ��ة  -علم نفس -
جغرافيا  -تخطيط  -دراسات استراتيجية  -مستقبليات.
 - 3الـدراس � � �ــات األدبيـة واللغويـ� � ��ة  :األدب العـربـي  -اآلداب العامليـة -
علـم اللغة.
 - 4الدراس� � ��ات الفنية :علم اجلمال وفلسفة الفن  -املسرح  -املوسيقى
 الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. - 5الدراس � � �ــات العلمية :تاريــخ العلـــم وفلس � � �ـــــفته ،تبس� � ��يط العلــوم
الطبيـــعي� � ��ة (فيــزياء ،كيمــي� � ��اء ،علم احلــياة ،فل� � ��ك) ـ الرياضــيات
التطبيــقية (م� � ��ع االهتــمام باجلــوانب اإلنس� � ��انية لهــ� � ��ذه العــلوم)،
والدراسات التكنولوجية.
أما بالنسبة إلى نشر األعمال اإلبداعية ـ املترجمة أو املؤلفة ـ من شعر
وقصة ومس� � ��رحية ،وكذلك األعمال املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا
أمر غير وارد في الوقت احلالي.
وحترص سلس� � ��لة «عالم املعرفة» عل� � ��ى أن تكــون األعمـ� � ��ال املترجــمة
حديثة النشر.
وترح� � ��ب السلس� � ��لة باقتراح� � ��ات التألي� � ��ف والترجم� � ��ة املقدمة من
املتخصص� �ي��ن ،عل� � ��ى أال يزي� � ��د حجمها عل� � ��ى  350صفحة م� � ��ن القطع
املتوس� � ��ط ،وأن تك� � ��ون مصحوبة بنب� � ��ذة وافية عن الكت� � ��اب وموضوعاته
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وأهميت� � ��ه ومدى جدته .وفي حالة الترجمة ترس� � ��ل نس� � ��خة مصورة من
الكتاب بلغته األصلي� � ��ة ،كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب ،وكذلك
يجب أن تد ّون أرقام صفحات الكتاب األصلي املقابلة للنص املترجم على
جانب الصفحة املترجمة ،والسلس� � ��لة ال ميكنها النظر في أي ترجمة ما
لم تكن مستوفية لهذا الش� � ��رط .واملجلس غير ملزم بإعادة املخطوطات
والكتب األجنبية في حالة االعتذار عن عدم نشرها .وفي جميع احلاالت
ينبغي إرفاق س� � ��يرة ذاتية ملقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيس� � ��ية عن
نشاطه العلمي السابق.
وف� � ��ي حال املوافقة والتعاقد على املوضوع ــ املؤلف أو املترجم ــ تصرف
مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمس� � ��مائة دينار كويتي ،وللمترجم مكافأة
مبعدل عش� � ��رين فلس� � ��ا عن الكلم� � ��ة الواحدة في الن� � ��ص األجنبي ،أو ألف
ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي)،
باإلضافة إلى مائة وخمس� �ي��ن دين� � ��ارا كويتيا مقابل تق� � ��دمي املخـطوطــــة ــ
املؤلفــة واملترجمــة ــ من نسختني مطبوعتـني.
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على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات املجلس التي نشرت
بدءا من سبتمبر  ،1991أن يطلبوها من املوزعني املعتمدين في البلدان العربية:

الكويت:
شركة املجموعة الكويتية للنشر والتوزيع
الشويخ  -املنطقة التجارية احلرة  -شارع
املوفنبيك  -مبنى  - D14الدور األول
ص .ب  - 29126الرمز البريدي 13150
ت - 24613535 :فاكس 24613536
اإلمارات:
شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع
دبي ،ت - 97142666115 :فاكس2666126 :
ص .ب  60499دبي
السعودية:
الشركة السعودية للتوزيع
اإلدارة العامة  -شارع امللك فهد (الستني سابقا)
 ص .ب  - 13195جدة  21493ت - 6530909فاكس 6533191
سورية:
املؤسسة العربية السورية لتوزيع املطبوعات
سورية  -دمشق ص .ب )9631( 12035
ت  2127797ــ فاكس 2122532
مصر:
دار األخبار
 6ش الصحافة ـــ اجلالء ــ القاهرة

ت  - 0020225806400فاكس 0020225782632

املغرب:
الشركة العربية األفريقية للتوزيع والنشر
والصحافة (سبريس)
 70زنقة سجلماسة الدار البيضاء
ت  22249200ــ فاكس )212( 22249214
تونس:
الشركة التونسية للصحافة  -تونس  -ص .ب 4422
ت  322499ــ فاكس )21671( 323004
لبنان:
شركة الشرق األوسط للتوزيع
ص .ب  11/6400بيروت 11001/2220
ت  487999ــ فاكس )9611( 488882
اليمن:
القائد للتوزيع والنشر  -ص .ب 3084
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األردن:
وكالة التوزيع األردنية
عمان ص .ب  375عمان 11118 -
ت  5358855ــ فاكس )9626( 5337733
البحرين:
مؤسسة الهالل لتوزيع الصحف
ص .ب  /224املنامة  -البحرين
ت  - 294000فاكس )973( 290580

ُعمان:
املتحدة خلدمة وسائل اإلعالم
مسقط ص .ب  - 3305روي
الرمز البريدي 112
ت  700896و 788344ــ فاكس 706512
قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع
الدوحة ص .ب  - 3488قطر
ت  4661695ــ فاكس (4661865 )974

فلسطني:
وكالة الشرق األوسط للتوزيع
القدس /شارع صالح الدين  - 19ص .ب
 19098ت  - 2343954فاكس 2343955

السودان:
مركز الدراسات السودانية
اخلرطوم ص .ب  1441ــ ت )24911( 488631
فاكس )24913( 362159
نيويورك:

MEDIA MARKETING RESEARCHING
25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY

NY - 11101 TEL: 4725488 FAX: 1718 - 4725493

لندن:

UNIVERSAL PRESS & MARKETING LIMITED
POWER ROAD. LONDON W 4SPY.
TEL: 020 8742 3344 - FAX: 2081421280
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تنوي ـ ــه
لالط� �ل��اع على قائم� � ��ة كتب السلس� � ��لة انظر عدد
ديس� � ��مبر (كانون األول) من كل س� � ��نة ،حيث توجد
قائمة كاملة بأس� � ��ماء الكتب املنشورة في السلسلة
منذ يناير .1978
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