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نشأ

إدوارد غاليزر يف مدينة نيويورك يف
سبعينات القرن املاضي ليشهد حاضرة
عظيمة تنهار .فمعدالت اجلريمة يف صعود
حاد ،والقمامة تتراكم على جانبي الطريق
بعد أن أضرب عمال النظافة عن العمل .كانت املدينة تترنح
على حافة اإلفالس.
ومع انتصاف الثمانينات ،بات واضحا أن مدينة نيويورك
ستسترد عافيتها .لكنها ربما كانت ال تزال مكانا خميفا
حينذاك؛ فقد ُقتِل ثالثة أشخاص على اجلانب اآلخر من الشارع
الذي تقع فيه مدرسته يف شمال غرب حي مانهاتن .ومع هذا،
كان غاليزر مفتونا باحلياة الصاخبة التي تعج بها شوارع
نيويورك وكان يقضي ساعات طويلة متجوال يف أحيائها.
ويقول غاليزر مستحضرا تلك احلقبة يف مقابلة ُأجريت
معه يف مكتبه بجامعة هارفارد« :لقد كانت رائعة ومروعة
يف آن ،وكان من الصعب أال ُأف َتن بها».
واليوم ،ال يزال هذا الشعور باالنبهار متغلغال يف عمل غاليزر
كخبير يف االقتصاد احلضري .فهو يستخدم ُعدَّته النظرية
كخبير اقتصادي الستجالء أسئلة مستوحاة من فترة شبابه يف
نيويورك .ملاذا تخفق بعض املدن وتنتعش أخرى؟ وما الذي
يفسر التكلفة الفلكية للسكن يف سان فرانسيسكو؟ وكيف يختلف
نمو املدن يف البلدان الغنية عنه يف البلدان الفقيرة؟
ويقول غاليزر البالغ من العمر  52عاما« :دائما ما أرى
نفسي طفال حمبا لالستطالع» .وبدال من «املُضي على درب
األدبيات املستقرة» ،يقول غاليزر إنه يبدأ دائما بمحاولة
استيعاب «أمر غير مفهوم» بالنسبة له.
وبينما كان ال يزال طالب دراسات عليا يف جامعة
شيكاغو ،وضع غاليزر بصمته كصاحب نظرية يف مزايا
التجمع احلضري -فكرة أن املدن الكثيفة واملتنوعة
سكانيا هي حواضن لالبتكار والطاقة واإلبداع تمثل وقودا
للنمو االقتصادي .ويف السنوات منذ ذلك احلين ،غطى
عمله موضوعات مذهلة يف تنوعها ،من تنظيم اإليجارات
وفقاعات العقارات إىل حقوق امللكية والعصيان املدين
وانبعاثات الكربون.
ويقول عنه لورنس سامرز ،األستاذ يف جامعة هارفارد
الذي كان مديرا للمجلس االقتصادي القومي يف إدارة الرئيس
األمريكي باراك أوباما« :مضى عقدان من الزمان وال يزال
إدوارد هو املفكر الرائد يف جمال اقتصاديات املكان» .ويضيف
أن «اقتصاديات املناطق احلضرية أصبحت حتتل موقعا
حموريا متزايدا ضمن القضايا االقتصادية واسعة النطاق».
ويعمل غاليزر وسامرز معا على إعداد دراسة عن الفارق
الذي يزداد رسوخا يف الواليات املتحدة بين املناطق الساحلية
وجزر
الغنية التي تسكنها الطبقات احلاصلة على تعليم جيدُ ،
الركود االقتصادي فيما يسمونه «قلب األرض الشرقية»
(“ ،)”eastern heartlandوهي الواليات الداخلية شرق نهر
املسيسيبي .ويف تلك الواليات ،يف مدن مثل فلينت وميشيغان،
يوجد ارتفاع متزايد يف نسبة العاطلين من الرجال يف مقتبل
العمر — إىل جانب معدالت إدمان األفيون واإلعاقة والوفيات.

فكيف يمكن للسياسات أن تساعد يف هذا الصدد؟ درج
خبراء االقتصاد على التشكك يف قيمة السياسات املوضعية
على غرار مناطق املشروعات االستثمارية التي تقدم تخفيفا
ضريبيا للمستثمرين ،وذلك ألنهم يرون مساعدة الناس
أفضل من مساعدة األماكن .وكانوا يفترضون أن الناس
ينتقلون إىل حيث توجد فرص العمل .لكن تنقل العمالة ّ
قل
يف العقود األخيرة ،وهو ما يرجع يف جانب منه إىل ارتفاع
تكاليف السكن ،ويف جانب آخر إىل انخفاض الطلب على
عمال املصانع غير املهرة نسبيا.
ويف خروج على األعراف االقتصادية التقليدية ،يقول
غاليزر وسامرز إن احلكومة الفيدرالية ينبغي أن تصمم
إجراءات خاصة تدعم توفير الوظائف ،مثل تخفيض ضريبة
األجور أو زيادة اخلصم الضريبي للعائلين أصحاب الدخل
املنخفض ،لكي تتالءم مع احتياجات املناطق املتعثرة
اقتصاديا ،مثل والية وست فيرجينيا .وهما يطرحان احلجج
أيضا على أهمية زيادة االستثمار يف التعليم.
وألن غالزير اقتصادي تدرب يف شيكاغو ،فهو يعتقد
بقوة يف سحر األسواق احلرة ويعارض اإلجراءات التي تشوه
احلوافز .ويف هذا السياق يقول»« :كنت دائما ضد إعادة
التوزيع املكاين ،أي األخذ من املناطق الغنية وإعطاء املناطق
الفقيرة .وهذا ال يعني أنه ينبغي تطبيق نفس السياسات يف
كل مكان».
وقد بدت اقتصاديات املناطق احلضرية تخصصا طبيعيا
بالنسبة لغاليزر .فوالده األملاين املولد ،لودفيغ ،كان مهندسا
معماريا وهو الذي علمه كيف تشكل البيئة املبنية حياة
الناس .أما والدته ،إليزابيث التي كانت تعمل يف جمال إدارة
األصول ،فهي أول من عرفه بعلم االقتصاد .ويتذكر غاليزر
كيف استخدمت مثال اإلسكافيين املتنافسين لشرح مفهوم
تسعير التكلفة احلدية.
ويقول« :أتذكر أنني أحسست ساعتها كيف أن التفكير
يف تأثير املنافسة أمر رائع وجذاب» .وكان يف العاشرة من
عمره آنذاك.
ويف املدرسة الثانوية ،تفوق غاليزر يف مادتي التاريخ
والرياضيات .وحين التحق بالدراسة يف جامعة برينستون،
فكر يف تخصص العلوم السياسية قبل أن يختار االقتصاد
ليكون طريقه إىل وول ستريت .لكن احالمه بالعمل يف اجملال
املايل انتهت مع انهيار سوق األسهم يف عام  ،1987وكان
قد بدأ منذ فترة قصيرة يف إجراء مقابالت بحثا عن وظيفة.
ومن هنا اختار البدء يف الدراسات العليا ،ألنه ،كما قال« ،مل
يكن يبدو أن هناك خيارات كثيرة يمكن أن يخسرها».
ويستطرد« :فالتحقت بجامعة شيكاغو ،وحينئذ وقعت يف
حب االقتصاد بالفعل».
ويحتفظ غاليزر بصورة داخل إطار يظهر فيها مع غاري
بيكر ،أستاذ االقتصاد يف جامعة شيكاغو واحلاصل على
جائزة نوبل .وقد تعلم من بيكر أنه يمكن استخدام األدوات
النظرية التي يقوم عليها هذا التخصص الستكشاف
موضوعات كانت من قبل يف نطاق جماالت مثل علم
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املدن تزدهر بفضل اإلبداع الذي يتحقق حين يعيش
الناس جنبا إىل جنب فيتبادلون األفكار واملعرفة.
االجتماع أو علم اإلنسان — موضوعات مثل التمييز
العنصري واخلصوبة واألسرة.
يقول غاليزر« :هذا الشعور باجلانب اإلبداعي يف علم
االقتصاد الذي يمكن غزله يف أي نسيج تقريبا حملاولة فهم
أي مشكلة تراها مهمة — كان هذا هو اجلانب الذي يمثل يل
غاية اإلثارة».
ويف تلك الفترة ،كان روبرت لوكاس وبول رومر ،أستاذا
االقتصاد يف جامعة شيكاغو ،يعمالن على بلورة ما يسمى
«نظرية النمو الداخلي» ،التي تركز على دور االبتكار وتبادل
األفكار يف التنمية االقتصادية.
وحسبما يتذكر غاليزر ،أشار لوكاس إىل املدن باعتبارها
أماكن يحدث فيها انتقال للمعرفة — أي أن الناس
يستطيعون االستفادة من أفكار اآلخرين دون مقابل .لننظر
إىل مدينة مثل ديترويت يف مطلع القرن املاضي ،حيث
استفاد هنري فورد من خبرته كرئيس للمهندسين يف
شركة إديسون لإلضاءة ليبدأ مشروعه اخلاص يف جمال
صناعة السيارات.
وقد استوحى من هذا املفهوم دراسة رائدة يف عام 1992
حتت عنوان» «النمو يف املدن» .وبدأ غاليزر وثالثة مؤلفين
مشاركين يف استخدام املدن كمعمل الختبار نظريات النمو
اجلديدة .وباستخدام بيانات  30عاما تغطي  170مدينة
أمريكية ،خلص املؤلفون إىل أن املنافسة احمللية والتنوع،
وليس التخصص ،هما احملركان األساسيان للنمو يف
املناطق احلضرية.
وعلى الفور ،ملع جنم غاليزر بعد صدور الدراسة وعرضت
عليه جامعة هارفارد العمل بها.
وعن غاليزر يقول جوزيف غيوركو ،األستاذ يف كلية
وارتون بجامعة بنسلفانيا والذي تعاون معه يف العمل لفترة
طويلة»أثبت إدوارد أن التنوع احلضري ،وليس التخصص يف
شيء بعينه ،دافع كبير لنمو التوظيف .وكانت هذه بالفعل
مقالته األوىل التي يكثر االستشهاد بها ،وبالتايل فهي التي
وضعته على أول الطريق».
وقد بدأ غيوركو وغاليزر يعمالن معا يف مطلع األلفية
الثانية ،حين حصل غاليزر على إجازة للبحث والدراسة
ملدة عام يف جامعة بنسلفانيا .وتساءال معا عن سبب بطء
التدهور يف أحوال بعض املدن مثل ديترويت ،وملاذا مكث
فيها الكثيرون بدال من االنتقال إىل مكان آخر .وتوصال إىل
جواب بسيط :املساكن سلعة معمرة بطبيعتها ،ومع الركود
الذي تمر به املدن ،يصبح العيش فيها أقل تكلفة.
وأثارت هذه الرؤية سؤاال ذا صلة :ما السبب يف أن تكلفة
السكن أعلى بكثير من تكلفة إنشاء املساكن يف مدن مثل
نيويورك وبوسطن؟ اجلواب هو أن القيود املفروضة على
استخدام األراضي حتد من الكثافة السكانية ،مما يكبح عرض
املساكن ويدفع األسعار إىل االرتفاع .كان هذا من أبجديات
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علم االقتصاد ،ولكن حتى ذلك احلين مل يكن املتخصصون
يف اقتصاديات املناطق احلضرية قد ركزوا بعد على دور
التنظيم يف هذه الظاهرة.
ويرى غاليزر أن التنظيم املفرط يدمر جوهر احلياة
احلضرية  -وهو الكثافة .فاملدن تزدهر بفضل اإلبداع
الذي يتحقق حين يعيش الناس جنبا إىل جنب فيتبادلون
األفكار واملعرفة .ومدن احلزام الشمسي ،مثل هيوستن ،نمت
بسبب سهولة البيئة التنظيمية التي ُتبقي أسعار املساكن يف
مستوى غير مكلف.
ويرى االقتصاديون أمثال غاليزر أن القواعد التنظيمية
للبناء وتقسيم املناطق تمثل ضريبة على التنمية .فهناك
ضرائب منطقية من املنظور االقتصادي ،ألن البناء يفرض
تكاليف على املقيمين يف صورة ضوضاء وازدحام مروري
وتلوث .لكن التشدد املفرط يف التنظيم ،والذي غالبا ما
يحركه السكان الساعون إىل منع دخول سكان جدد وحماية
قيم عقاراتهم ،فيمكنه أن يرفع أسعار املساكن إىل مستويات
يف غير متناول غالبية الناس.
كذلك يتشكك غاليزر يف قواعد حفظ التراث التاريخي،
مما يثير الفزع لدى أتباع جين جاكوبز ،الشهيرة بانتقادها
الالذع ملشروعات التجديد العمراين واحتفائها باحليوية
املتدفقة يف شوارع األحياء العرقية القديمة يف نيويورك.
والواقع أن غاليزر من أشد املعجبين بجين جاكوبز —
حتى أنه يحتفظ بنسخة موقعة بخطها من كتابها األبرز
الصادر يف عام  1961بعنوان موت وحياة املدن األمريكية
الكبرى (— )The Death and Life of Great American Cities
لكنه يرى أن جهودها يف معارضة التنمية يف حي
غرينيتش فيليدج كانت تتناقض مع تأييدها إلسكان
حمدودي الدخل.
ويقول يف هذا الصدد« :أنا أؤمن بأن كثيرا من مبانينا
العريقة هي كنوز نفيسة .لكنني ال أدعي يف نفس الوقت أن
هذا طريق يصل بنا إىل توفير املساكن بتكلفة يمكن حتملها.
فالتكلفة التي يمكن حتملها تتحقق إذا بنيت مساكن رخيصة
بكميات كبيرة أو مساحات واسعة رخيصة لالستخدام
التجاري .وقد ال تعجبك هذه املباين من املنظور اجلمايل،
لكن هذا هو املسار نحو أسعار يف املتناول».
ويف عام  ،2000نشر غاليزر دراسة بعنوان «مدينة
املستهلك» (“ )”The Consumer Cityأعدها بالتعاون مع
ِجد كولكو وألبرت سايز .ويف هذه الدراسة ،ذهب بمفهوم
التجمع خطوة أبعد ،حيث قال إن الناس ال ينجذبون للفرص
التي تتيحها املدن وحسب ،بل أيضا إىل وسائل الرفاهية
كدور العرض واملتاحف واملطاعم.
ويعلق على ذلك ريتشارد فلوريدا ،أستاذ الدراسات
العمرانية يف جامعة تورونتو ،بقوله« :نحن نعلم أن املدن
يمكن أن جتتذب الشباب واملبتكرين أكثر من أي فئة أخرى.
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وإدوارد كان يحدد العوامل الدافعة لذلك ،إنها تلك الفكرة
برمتها التي ترى أن املدن ليست أماكن لإلنتاج فقط ،وإنما
أماكن لالستهالك أيضا».
ويشعر غاليزر باألسى لوجود سياسات مثل خصم
الفائدة على القرض العقاري من الدخل اخلاضع للضريبة،
مما يشجع على شراء املنازل بدال من استئجار الشقق؛
ودعم الطرق السريعة ،مما يسهل القيادة إىل الضواحي؛
والنظام الدراسي الذي يتضرر منه الطالب القاطنون
يف أحياء قاع املدينة .فهذه السياسات ،يف رأيه ،ليست
مضادة للتوسع احلضري وحسب ،لكنها تساهم يف تغير
املناخ أيضا ألن سكان املدن ،الذين يعيشون يف بيوت
أصغر ويستخدمون وسائل النقل اجلماعي ،يستهلكون
كميات أقل من الكهرباء والبنزين مقارنة بنظرائهم من
سكان الضواحي.
ومن الغريب ،واحلال هذه ،أنه وزوجته نانسي ،ولديهما
ثالثة أبناء ،قررا االنتقال إىل ضواحي بوسطن منذ عدة
سنوات .وبالنسبة لغاليزر ،كان ذلك قرارا حكيما تماما:
فالضواحي تمنحك مساحة أوسع للعيش ،وفيها مدارس
أفضل ،ووسائل انتقال سريعة بدرجة معقولة.
وبعد أن أصبح غاليزر معروفا يف األوساط األكاديمية،
بدأ يصل إىل قاعدة أعرض من القراء بعد نشر كتابه
األكثر مبيعا عام  2011بعنوان انتصار املدينة
(  ،)Triumph of the Cityوفيه دراسة شائقة تتناول
التوسع احلضري من بغداد العريقة إىل بنغالور احلديثة.
ونظرا لبالغته وحماسه ،فقد أصبح متحدثا مطلوبا يف
املنابر األكاديمية وفعاليات  TEDاحلوارية .ويف كل مرة،
تراه شديد األناقة يف بذلة مكوية بعناية ،يقدم للناس
بج َمله املنمقة
عصارة فكره يف جمال التوسع العمراين ُ
سريعة الطلقات.
ورغم ما يتمتع به من شهرة ،فهو يأخذ التدريس
مأخذ اجلد وكان سخيا بوقته،كما قالت ريبيكا دايموند ،التي
حضرت جلساته االستشارية كطالبة يف الدراسات العليا.
وتضيف دايموند ،التي ُت َد ِّرس اآلن يف جامعة ستانفورد
وال تزال على اتصال بغالزير« :لقد علمني رؤية األمور من
املنظور الصحيح وأال تستغرقني التفاصيل الصغيرة».
ويف اآلونة األخيرة ،أصبح شغفه الرئيسي هو املدن يف
العامل النامي .وكعادته ،يرى غاليزر أن هذه املسألة أرضا
غير مطروقة نسبيا ،حيث أغفلها خبراء االقتصاد احلضري
الذين يركزون على مدن االقتصادات املتقدمة ،وخبراء
اقتصاد التنمية الذين يركزون على املناطق الريفية .وهي
تنمو بسرعة أيضا ،وبنيتها التحتية املادية واملؤسسية
ال تزال قيد اإلنشاء ،ومن ثم فمشورة خبراء االقتصاد بشأن
ت ِدث أثرا.
السياسات املالئمة يمكن أن ُ ْ
ويف هذا الصدد يقول إن «خبراء االقتصاد لديهم قدرة
كبيرة على التأثير إذا انخرطوا يف هذا املضمار .لذلك أظنه
األفق اجلديد».
ويأخذه هذا إىل أماكن مثيرة لالهتمام أيضا .فقد أخذه
آخر مشروع بحثي أجراه مع نافا أشرف وأليكسيا ديلفينو
من كلية لندن لالقتصاد إىل أسواق مدينة لوساكا عاصمة

زامبيا لدراسة احلواجز أمام مزاولة النساء لريادة األعمال.
صل الباحثون الثالثة إىل أن خوض املرأة جملال األعمال
و َت َو َّ
تصبح احتماالته أكبر إذا كانت سيادة القانون تتمتع بالقدر
الكايف من القوة ملساعدتها يف التغلب على عدم املساواة
املتأصل يف عالقاتها بالرجل.
وعلى غرار جين جاكوبز ،يؤمن غاليزر إيمانا شديدا
بقيمة مراقبة ما يدور حوله .يقول« :ال يمكنك أن تفهم أي
مدينة فهما حقيقيا حتى جتوب شوارعها بالفعل».
يقول غيوركو إن «هذا هو ما يجعل من إدوارد صاحب
نظريات تطبيقية من الطراز األول .فأنت يف حاجة إىل
خوض معترك البيانات بنفسك .ويف بعض األحيان ،تكون
البيانات يف حميطك املباشر».
وبينما كان غاليزر يف مرحلة البحث إلعداد كتابه انتصار
املدينة ( ،)Triumph of the Cityأخذ يستكشف أماكن مثل
حي دارايف يف مومباي ،وهو ما وصفه بأنه «جتربة ساحرة
للغاية» .فمن بين األحياء األكثر كثافة سكانية يف العامل،
ص َّناع
ينبض حي داريف بطاقة ريادة األعمال ،حيث يعمل ُ
األواين الفخارية واخلياطون وغيرهم من احلرفيين جنبا إىل
جنب يف أزقة ضيقة ضعيفة اإلنارة.
ويف الوقت نفسه ،تذكرك الشوارع غير املمهدة والهواء
امللوث والبالوعات املفتوحة بمساوئ الكثافة السكانية.
لكن غاليزر ال يستشعر حسرة على الفقر يف تلك األماكن،
بل يقول ،على العكس ،إن املدن جتتذب الفقراء حتديدا ألنها
تتيح لهم الفرصة .وبالنسبة للعامل النامي ،يمثل التوسع
احلضري أفضل سبيل إىل الرخاء.
ويقول غاليزر« :برغم كل املشكالت ،هناك أشياء هائلة
حتدث يف الهند ويف إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا
الالتينية .فال شك أن األمور ال تسير دائما يف االجتاه
الصحيح ،لكن املدن حتقق معجزات العمل املشترك منذ آالف
السنين ،وكلما ذهبت إىل مدينة يف العامل النامي ،يتضح يل
أن عصر املعجزات مل ينته».
كريس فيليش عضو يف فريق حترير جملة التمويل والتنمية.
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