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 50عاما من التمويل والتنمية
الزمن يتغير وكذلك نطاق تركيز جملة التمويل والتنمية
على مدار نصف القرن املاضي ،األمر الذي انعكس على
األقل يف الكلمات األكثر استخداما على صفحات اجمللة
تأمل معي :عملة قوية
انطالقة احلفالت املوسيقية احلية كمصدر مهم لدخل
الصادرات
سايمون ويلسن
يف مركز الصدارة
طرأت تغيرات هائلة على النظام النقدي الدويل خالل
العقود السبعة املاضية ،وتمكن صندوق النقد الدويل
من التكيف معها.
أتيش ريكس غوش

أبواب ثابتة
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شخصيات اقتصادية
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عودة إىل األسس

55

استعراض الكتب

مُغيّر املسار
جانيت ستوتسكي تعرض أبرز مالمح كينيث أرو،
صاحب النظريات واحلائز على جائزة نوبل الذي قام
بأعمال ريادية يف جمال علم االقتصاد

2

ما هو االقتصاد الكينزي؟
املبدأ الرئيسي لهذه املدرسة الفكرية هو أن التدخل
احلكومي يمكن أن يحقق االستقرار االقتصادي
ثروت جهان ،وأحمد صابر حممود ،وكريس باباجورجيو
املؤتمر :أكبر معركة يف احلرب العاملية الثانية – جرت
خلف األبواب املغلقة ،إد كونواي
املال واحلب القاسي :جولة مع صندوق النقد الدويل،
لياقات أحمد
إقامة جمتمع التعلُّم :منهج جديد للنمو ،والتنمية،
والتقدم االجتماعي ،جوزيف ستيغليتز وبروس غرينوولد
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إلى أين تتجه الرياح
اإلشارة إىل هذا العدد بأنه عدد خاص عن “بوب ديالن”.
وقد يكون مستغربا أن تستوحي جملة اقتصادية
مقاالتها من هذا املطرب ومؤلف األغاين األسطوري،
لكن أصداء واحدة من أشهر أغنياته ،وهي “الزمنيتغير” ،ظلت تتردد يف
األروقة من حولنا أثناء إعداد هذا العدد اخلاص عن االقتصاد العاملي
يف املاضي واملستقبل.
والواقع أننا مل نكن ندندن بأنغام هذه األغنية لتمضية الوقت ،فقد
بدت كلماتها وثيقة الصلة بنا بصفة خاصة هذا العام بينما نحتفل
بالذكرى السنوية السبعين لنشأة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
والذكرى السنوية اخلمسين على ظهور جملة التمويل والتنمية .فقد شهد
العامل تغيرات هائلة خالل العقود السبعة املاضية.
وبينما ظلت هاتان املناسبتان عالقتان يف أذهاننا وأصداء قصيدة
“بوب ديالن” الغنائية املشهورة عن الزمن املتغير تتردد يف األجواء ،تركز
اهتمامنا على التحوالت يف االقتصاد العاملي – فأخذنا نسترجع أحداث
املاضي ونستشرف املستقبل .وكنا نريد أن نتوصل إىل جواب على التساؤل
عما يمكن أن يكون عليه حال االقتصاد العاملي بعد سبعين سنة أخرى.
وجلأنا إىل بعض أذكى العقول يف جمال االقتصاد ملساعدتنا يف هذا
الشأن .فطلبنا إىل خمسة من احلائزين على جائزة نوبل – وهم جورج
أكيرلوف ،وبول كروغمان ،وروبرت سولو ،ومايكل سبنس ،وجوزيف
ستيغليتز – اطالعنا على آرائهم حول املوضوع “احليوي” الواحد الذي
ينتظر أن يعيد تشكيل املشهد االقتصادي يف السنوات املقبلة .وربما يجد
القارئ إجاباتهم مثيرة للدهشة.
ويف هذا العدد أيضا ،حتدد السيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق
النقد الدويل ،يف باب “كالم صريح” مسار عمل الصندوق يف السنوات
العشرة القادمة ،ويستخلص السيد أوليفييه بالنشار ،كبير االقتصاديين
يف الصندوق ،الدروس املستفادة من أعنف حدث اقتصادي يف ذاكرتنا
احلديثة – وهو األزمة املالية العاملية يف عام  – 2008كما يشدد على
ضرورة تغيير االقتصاديين طريقتهم يف التعامل مع العامل .وكان
املطرب “بوب ديالن” حاضرا يف ذهن كل من أيهان كوسي وإزغي
أوزتورك حيث استهال مقالهما املزود بالرسوم البيانية عن التحوالت
االقتصادية يف السبعين سنة املاضية بكلمات املطرب نفسه.
وهناك مقاالت أخرى عن االقتصاد العاملي يف املاضي واملستقبل
ومنها مقال عن خماطر وبشائر العوملة بقلم مارتن وولف من جريدة
الفاينانشيال تايمز؛ ومقال آخر يلقي نظرة على االجتاهات االقتصادية
العامة التي يمكن أن تساعد يف اإلعداد ملواجهة حتديات املستقبل
بقلم كالبانا كوتشار ،ويان سان ،وإيفريديكي تسونتا ،ونيكالس
وستيليوس؛ ودراسة قصيرة عن النظام النقدي يف أعقاب احلرب بقلم
ركس غوش .ونختتم جمموعة مقاالتنا يف هذا العدد بمقال عن مستقبل
الطاقة يف االقتصاد العاملي بقلم جيفري بول ،ومقال آخر عن قياس
عدم املساواة – وهو من أسخن القضايا االقتصادية املطروحة للنقاش
يف األيام القليلة املاضية – بقلم جوناثان أوستري وأندرو بيرغ.
ورغبة منا يف التماشي مع موضوع هذا العدد عن “التغيير” ،فقد
سعينا لتجربة بعض األمور ألول مرة ،حيث يروي رسام الكاريكاتير نيك
غاليفياناكيس وجو بروكوبيو قصة نشأة صندوق النقد الدويل بطريقة
مل يسبق اتباعها على صفحات التمويل والتنمية – وذلك يف شكل قصة
مصورة تمتد عبر سبع صفحات .وللتأكيد أكثر على اجلانب املوسيقي يف
موضوع هذا العدد ،نتناول يف باب “تأمل معي” فرقة البيتلز املوسيقية
ودورها كمصدر لدخل الصادرات.
وأخيرا ،نلقي الضوء يف هذا العدد على مسيرة أحد عمالقة علم
االقتصاد – احلائز على جائزة نوبل واألستاذ بجامعة ستانفورد –
البروفسور كين أرو ،الذي استثمر ولعه القديم بالرياضيات وعمله يف
جمال األرصاد اجلوية أثناء احلرب العاملية الثانية لتحقيق انطالقة
تاريخية يف جمال االقتصاد .فإذا ما أردنا إعادة صياغة كلمات أغنية
بوب ديالن ،فإن كين أرو يعرف إىل أين تتجه الرياح.
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