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الصورة S. ROBINSON :

اقتصادية

شخصيات اقتصادية

حتى

وهــي جتلــس حــول مائــدة العشــاء ،تســتغل
االقتصاديــة ماريانــا مازوكاتــو مهاراتهــا
االســتثنائية يف التواصــل لشــغل فــراغ أســرتها
خــال فتــرة اإلغــاق العــام يف لنــدن بســبب اجلائحــة.
فهــي وزوجهــا ،منتــج األفــام اإليطــايل كارلــو كريســتو-
دينــا ،يصــران علــى اجتمــاع األســرة كل مســاء لتنــاول وجبــة
العشــاء يف منزلهــم بلنــدن ،ويتحــدث اجلميــع بمزيــج مــن
اللغتيــن اإليطاليــة واإلجنليزيــة ،ويتناقشــون حــول الدراســة
والعمــل واألفــام واالقتصــاد.
يقــول كريســتو-دينا «نتحــدث عــن موضــوع مــا ،وننخــرط
يف نقــاش طويــل كل مســاء مــع أبنائنــا الذيــن ال يزالــون يف ســن
املراهقــة» .وتبلــغ أعمــار أبنائهمــا  20عامــا و 17عامــا و14
عامــا (توأمــان) .ويضيــف قائــا «كلفــت ماريانــا التوأميــن
بإعــداد بحــث عــن الفجــوة الرقميــة ،وكان هنــاك الكثيــر مــن
الصــراخ واالعتــراض».
وخــارج املنــزل ،تنشــط مازوكاتــو يف جمــال االقتصــاد
والسياســة العامــة منــذ مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات .وتتمثــل
رســالتها األساســية يف ضــرورة اســتغالل احلكومــات
لســلطاتها يف قيــادة عمليــة االبتــكار مــن أجــل النهــوض
بالبشــرية .وتعكــف يف الوقــت احلــايل علــى تطبيــق أفكارهــا
علــى أزمــة كوفيــد 19-مــن خــال عضويتهــا يف عــدد مــن فــرق
العمــل ودورهــا املعتــاد كناشــطة اقتصاديــة.
وتقــول «لــن نســتطيع اخلــروج مــن أزمــة كوفيــد 19-مــا مل
ُنعِــد النظــر يف دور الدولــة .وحتديــدا ،مــا هــو دور الدولــة؟»
وتشــير يف إجابتهــا املثيــرة للجــدل إىل أن دور احلكومــة
يتمثــل يف وضــع جمموعــة مــن األهــداف الكبــرى ،وحتديــد
املهــام الالزمــة لتنفيــذ تلــك األهــداف ،وتشــجيع االبتــكارات
واالســتثمار فيهــا ،وتنظيــم هــذه العمليــة لضمــان منفعــة
العامــة .ويتعــارض ذلــك مــع املفهــوم التقليــدي احلديــث،
ومفــاده أن دور احلكومــة هــو معاجلــة تداعيــات الكــوارث
وتصحيــح االختــاالت الســوقية اجلســيمة ،وبخــاف ذلــك
فــإن عليهــا إفســاح اجملــال للشــركات اخلاصــة لقيــادة عمليــة
االبتــكار.
ووفقــا ملازوكاتــو ،أدى هــذا النســق الفكــري إىل األزمــة
املاليــة يف  2008-2007ومــا حلقهــا مــن موجــة تقشــف
حكومــي مدمــرة ،ال ســيما يف أوروبــا.

«تفريغ» القدرات احلكومية

تقــول ماريانــا «مل أ َر ســوى تقليــص اخلدمــات االجتماعيــة
واالســتثمارات العامــة – باســم االبتــكار» .وبوصفهــا خبيــرة
يف جمــال االبتــكار ،فقــد هالهــا مــا رأت .ويف كتابهــا الصــادر
عـ�ا م  2013بعنــوان �The Entrepreneurial State: Debunk
 ،ing Public vs. Private Sector Mythsدعــت إىل إعــادة
النظــر يف دور احلكومــة .وأشــارت فيــه إىل أن جــزءا كبيــرا
مــن ابتــكارات القطــاع اخلــاص يف جمــايل الرعايــة الصحيــة
والتكنولوجيــا وغيرهمــا يعتمــد علــى أبحــاث ممولــة مــن
احلكومــة ال يمكــن للمؤسســات اخلاصــة االســتثمار فيهــا إمــا
لعــدم قدرتهــا أو لدعــم رغبتهــا .وتقــول خــال مقابلــة لهــا «لســت

متأكــدة مــن أننــي كنــت ســأمضي يف هــذا االجتــاه لــو مل أرَ حجــم
املعانــاة احلقيقيــة علــى أرض الواقــع».
وتضيــف قائلــة إن خمتلــف درجــات املعانــاة الناجتــة
عــن اجلائحــة يف خمتلــف أنحــاء العــامل تدعــم حجتهــا .وتبلــغ
مازوكاتــو مــن العمــر  52عامــا ،وهــي أســتاذة إيطالية-أمريكيــة
يف علــم االقتصــاد بكليــة لنــدن اجلامعيــة ،حيــث تركــز يف عملهــا
علــى االبتــكار والقيمــة العامــة ،وهــي أيضــا املديــر املؤســس
ملعهــد االبتــكار واملنفعــة العامــة التابــع لكليــة لنــدن اجلامعيــة.
وتقــول «لقــد تــم تفريــغ قــدرات الدولــة بالفعــل بســبب نظرتنــا
الضيقــة لدورهــا .فــإذا كان دور الدولــة يقتصــر علــى معاجلــة
اإلخفاقــات الســوقية ويتــم إقصاؤهــا فيمــا عــدا ذلــك ،لــن يكــون
هنــاك حافــز كبيــر علــى االســتثمار يف آليــات خلــق املعرفــة مــن
أجل املشــاركة يف حتقيق القيمة» .ووفقا ملاريانا ،ينطبق ذلك
خصوصــا علــى اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة،
حيــث منــع القــادة السياســيون التمويــل عــن الصحــة العامــة
وانتقصــوا مــن قيمــة احلكومــة نفســها ،ممــا أدى إىل تراجــع ثقــة
املواطنيــن وقــدرة احلكومــة علــى االســتجابة لألزمــات.
وعلــى العكــس ،أشــارت مازوكاتــو إىل حكومــات عــدد مــن
البلــدان األقــل حجمــا وثــراء التــي اســتجابت بشــكل أكثــر فعاليــة
للجائحــة مقارنــة بأمريــكا وبريطانيــا ،مثــل فييــت نــام وواليــة
كيــرال يف جنــوب غــرب الهنــد ونيوزيلنــدا والدانمــرك ،حيــث نفــذت
جميعهــا اســتثمارات ضخمــة يف قــدرات الدولــة مــع الوقــت،
واســتطاعت إدارة األزمــة بشــكل أفضــل مــن حيــث تنفيــذ إجــراءات
اإلغــاق ،ووفــرت وســائل احلمايــة ،وعــززت ثقــة املواطنيــن.

امرأة يف مهمة

ربمــا صــارت مازوكاتــو مــن أهــم خبــراء االقتصــاد علــى
مســتوى العــامل منــذ صــدور كتابهــا The Entrepreneurial
 .Stateوقــد توســعت يف مناقشــة هــذا املوضــوع يف كتــاب
بعنــوان The Value of Everything: Making and Taking
 in the Global Economyصــدر لهــا عــام .2018
وأصبحــت الفقــرات اإلخباريــة املذاعــة علــى التلفزيــون
البريطــاين تعــج بذكرهــا ،وحلــت ضيفــة علــى قناتــي CNN
و  PBSوبرنامــج ” “Desert Island Discsالشــهير الــذي
يبــث عبــر راديــو هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة .وحتدثــت علــى
منصــة تيــد هــذا العــام والعــام الســابق .وتصــدر لهــا مقــاالت
رأي بانتظــام يف جريدتــي  Financial Timesو Guardian
وغيرهمــا .ونُشــرت حملــة عــن ســيرتها الشــخصية يف جرائــد
 Wireddو  Times of Londonو  New York Timesو �Finan
 cial Timesو  Quartzو  Fast Companyوغيرهــا.
وحصــدت مازوكاتــو علــى مــدار مســيرتها املهنيــة عــددا مــن
اجلوائــز يف جمــال االقتصــاد ،وأصبحــت مقصــد العديــد مــن
صنــاع السياســات للحصــول علــى مشــورتها .وتــم اختيارهــا
للمشــاركة يف فــرق العمــل املعنيــة بمواجهــة أزمــة كوفيــد19-
يف جنــوب إفريقيــا وإيطاليــا والفاتيــكان .وهــي املستشــار
االقتصــادي حلكومــة اســكتلندا ،ومستشــار النمــو لــدى منظمــة
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،ومستشــارة
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السياســات البحثيــة للنرويــج ،ومستشــارة االحتــاد األوروبــي
للبحــوث واالبتــكار.
ووُلــدت مازوكاتــو يف رومــا ،وجــاءت إىل الواليــات املتحدة يف
عمــر اخلامســة عندمــا التحــق والدهــا عــامل الفيزيــاء النوويــة بالعمل
يف معمــل فيزيــاء البالزمــا بجامعــة برينســتون .وتعلمــت كيفيــة
إعــداد املأكــوالت واخملبــوزات اإليطاليــة مــن والدتهــا التــي عملــت
بتدريــس فنــون الطهــي .وعقــب إتمــام تعليمهــا الثانــوي بإحــدى
املــدارس احلكوميــة يف برينســتون بواليــة نيــو جيرســي ،اســتكملت
دراســتها العليــا يف جامعــة تافتــس بواليــة ماساتشوســتس،
وحصلــت علــى درجــة الدكتــوراه يف علــوم االقتصــاد مــن جامعــة
نيــو ســكول للبحــوث االجتماعيــة يف نيويــورك .وعملــت يف اململكــة
املتحــدة خــال اجلــزء األكبــر مــن العقديــن املاضييــن ،وشــغلت
منصبهــا احلــايل بــدءا مــن عــام .2017
ويقــول عنهــا غريغــور ســمينيوك ،أســتاذ االقتصــاد بجامعــة
ماساتشوســتس يف مدينــة أميرســت ،الــذي شــارك مازوكاتــو يف
دراســات مــا بعــد الدكتــوراه يف جامعــة ساســكس بمدينــة برايتــون
يف إجنلتــرا« ،لقــد غيــرت مســار املناقشــات حــول دور احلكومــة.
ودائمــا مــا تســوق حججــا قويــة للتأكيــد علــى أن احلكومــة
بمقدورهــا أن تكــون جــزءا مــن احلــل بــدال مــن أن تكــون عائقــا أمــام
التقــدم».
وتشــير مازوكاتــو يف كتابهــا بعنــوان The Entrepreneurial
 Stateإىل دور احلكومــة األمريكيــة يف تمويــل البحــوث الصيدالنيــة
التــي ســاعدت شــركات صناعــة الــدواء علــى اختــراع أدويــة جديــدة،
وكذلــك دورهــا يف اســتحداث التكنولوجيــا التــي اســتخدمتها شــركة
آبــل يف صناعــة هاتــف آي فــون واملنتجــات ذات الصلــة .وبالتــايل
يمكــن للحكومــة تشــجيع االبتــكار يف رأيهــا ،ممــا يــؤدي إىل خلــق
فــرص عمــل جديــدة ،وتعزيــز النمــو االقتصــادي ،وحتقيــق مكاســب
كبيــرة علــى صعيــد الرخــاء االجتماعــي .وغالبــا مــا تستشــهد
أســتاذة االقتصــاد بالبعثــة التــي أرســلتها احلكومــة األمريكيــة إىل
ســطح القمــر يف الســتينات ومــا تالهــا مــن موجــة ابتــكارات واســعة
يف العديــد مــن اجملــاالت.

الرأي اآلخر

ال يؤمن اجلميع برأي ماريانا بالطبع .فبالنسبة لالقتصادي
آرثــر ديامونــد مــن جامعــة نبراســكا يف مدينــة أوماهــا ،تعتبــر
أطروحــة مازوكاتــو مشــابهة إىل حــد كبيــر ملفهــوم السياســة
الصناعيــة اخملططــة مركزيــا ،ولــن تنجــح بالتــايل نظــرا ألن
احلكومــة غيــر قــادرة بطبيعتهــا علــى تشــجيع االبتــكار .ويف
كتابــه الصــادر عــام  2019بعنــوان Openness to Creative
 ،Destruction: Sustaining Innovative Dynamismيشــير
إىل أن رواد األعمــال هــم الدافــع واحملــرك وراء االبتــكارات
نظــرا لتعمقهــم يف جمالهــم وقدرتهــم علــى االســتفادة مــن
االكتشــافات واســتخدام حدســهم وتطبيــق مبــدأ التجربــة
واخلطــأ التقليــدي.
ويقــول ديامونــد «لــن يكــون بمقــدور صنــاع القــرار يف احلكومــة
التعمــق يف املشــكالت ،أو احلصــول علــى املعلومــات التفصيليــة
الالزمــة ،أو اتبــاع حدســهم للتوصــل إىل حلــول فعالــة».
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وقــد يكــون ألبرتــو مينغــرادي مــن أكبــر منتقــدي مازوكاتــو،
وهــو مــن مؤرخــي الفكــر السياســي ،ومــدرس باملعهــد اجلامعــي
للغــات احلديثــة يف ميالنــو ،واملديــر العــام ملعهــد برونــو ليــوين
يف ميالنــو الــذي يعــد مــن املؤسســات البحثيــة التــي تتبنــى فكــر
الســوق احلــرة .ويف عــام  ،2015نشــر نقــدا مــن  23صفحــة
لكتــاب  The Entrepreneurial Stateوضمنــه قائمــة مراجــع
شــملت  32مرجعــا .وكتــب يقــول «إن الشــواهد التــي تســوقها
مازوكاتــو غيــر دقيقــة ،كمــا أنهــا مل تثبــت أن التدخــات
احلكوميــة التــي تشــيد بهــا اســتهدفت عــن قصــد حتقيــق النتائــج
التــي نشــأت عنهــا».
ويقــول يف مقابلــة معــه «اعتراضــي هنــا نابــع مــن أن
فكرتهـ�ا األساسـ�ية التـ�ي يقـ�وم عليهـ�ا كتـ�ا ب �The Entrepre
 neurial Stateتوحــي بــأن االســتثمارات العســكرية يف
التكنولوجيــا نشــأت عنهــا آثــار إيجابيــة غيــر مباشــرة علــى
االقتصــاد املــدين .ولكنهــا تزعــم أن هــذه ليســت آثــار إيجابيــة
غيــر مباشــرة ولكنهــا نتيجــة لسياســات موجهــة ،وال تســوق مــا
يثبــت هــذه األطروحــة».
وتــرد مازوكاتــو بــأن هــؤالء النقــاد يتجاهلــون تاريــخ
احلكومــة يف دعــم التكنولوجيــات اجلديــدة يف املراحــل املبكــرة
عاليــة اخملاطــر .فقــد اعتــرف ســتيف جوبــز مؤســس شــركة
آبــل وبيــل غيتــس مؤســس شــركة ميكروســوفت بأنهمــا اعتمــدا
علــى التطــور التكنولوجــي الــذي حققتــه املنظمــات املمولــة
مــن احلكومــة .وكان قــد تــم إنشــاء وكالــة مشــروعات البحــوث
املتطــورة الدفاعيــة ) (DARPAالتابعــة للحكومــة األمريكيــة
منــذ  62عامــا لتحمــل اخملاطــر ذات الصلــة ،وأرســت جهودهــا
البحثيــة األســاس الــذي يقــوم عليــه جــزء كبيــر مــن تكنولوجيــا
املعلومــات واإلنترنــت يف الوقــت احلــايل.
وتقــول مازوكاتــو «إذا مل يكــن بإمــكان احلكومــة اتبــاع
احلــدس واالســتفادة مــن االكتشــافات ،كيــف يمكــن تفســير
قيــام احلكومــة األمريكيــة بإنفــاق مليــارات الــدوالرات إلنشــاء
نظــام حتديــد املواقــع العاملــي وذلــك قبــل فتــرة طويلــة مــن
اســتخدامه لدعــم شــركات ســيارات األجــرة التــي تبلــغ قيمتهــا
مليــار دوالر؟» وتضيــف قائلــة «إذا كانــت شــركة أوبــر مثــاال
حيــا علــى الفوضــى اخلالقــة ،كيــف يفسَّــر اعتمادهــا التــام علــى
ابتــكار مدعــوم ومطــور بالكامــل مــن جانــب احلكومــة؟»
وترفــض مازوكاتــو أيضــا فكــرة مناصرتهــا للتخطيــط
املر كــزي.
وتقــول «عوضــا عــن ذلــك ،ينبغــي أن توجــه الدولــة االقتصــاد
– مــع تنفيــذ االســتثمارات الالزمــة يف مرحلــة مبكــرة وإدارة
هــذه العمليــة لضمــان مصلحــة املواطنيــن .ويعنــي ذلــك ضمــان
عــدم ســوء اســتغالل بــراءات االختــراع وحتديــد أســعار األدويــة
علــى أســاس حجــم التمويــل العــام املســتثمر فيهــا حتــى ال يتحمل
دافعــو الضرائــب التكلفــة مرتيــن» .ويتطلــب ذلــك يف رأيهــا تنفيــذ
سياســات تهــدف إىل تشــكيل الســوق ال إىل إصــاح الســوق.
وتقــول مازوكاتــو عــن ســبب تأليــف كتــاب The Value of
« Everythinggبالرغــم مــن أن أفــكاري يف كتــاب �The Entre
 preneurial Stateانتشــرت علــى نطــاق واســع وأدت يف نهايــة

املطــاف إىل تغييــر حقيقــي يف السياســات يف بلــدان عديــدة،
كان البــد مــن التطــرق مباشــرة إىل املبــادئ األساســية التــي
حتــدد الطــرف املســؤول عــن خلــق الثــروة ،ال ســيما تداعيــات
النظريــة االقتصاديــة األساســية حــول (ماهيــة القيمــة)».

العمالة األساسية مهدرة القيمة

أبــرزت اجلائحــة هــذه القضيــة بشــكل حــاد نظــرا ألن العديــد مــن
العامليــن األكثــر أهميــة علــى اإلطــاق – بــدءا مــن موظفــي حمــال
البقالــة وحتــى ســائقي توصيــل الطلبــات واملمرضيــن واملســاعدين
باملستشــفيات – هــم أيضــا مــن بيــن األقــل أجــرا .ووفقــا ملازوكاتــو،
يعكــس ذلــك يف جانــب منــه بعــض االختــاالت احملاســبية يف
االقتصــاد :فاخلدمــات املاليــة تدخــل يف حســاب إجمــايل النــاجت
احمللــي بســبب الرســوم املتولــدة عنهــا بالرغــم مــن أنهــا ال ينشــأ عنهــا
أي جديــد ،ولكــن مــن الصعــب عــزو قيمــة لنظــم الصحــة أو التعليــم
العامــة الســليمة.
وتضيــف قائلــة «يجــب أن نقــدر قيمــة القطاعــات األساســية يف
االقتصــاد وأن نوفــر لهــا املــوارد الالزمــة .فهــذه العمالــة مل يكــن لهــا
نصيــب مــن القيمــة احملققــة ،حيــث توقــف نمــو األجــور احلقيقيــة بينمــا
اســتمر نمــو اإلنتاجيــة» .وتشــير يف كتابهــا الثــاين إىل أن االقتصــاد
األمريكــي تضاعــف حجمــه ثــاث مــرات ،بينمــا مل يطــرأ أي تغيــر يذكــر
علــى األجــور املعدلــة الســتبعاد أثــر التضخــم طــوال العقــود األربعــة
املاضيــة.
وتقــول مازوكاتــو إنــه يف الوقــت الــذي تســعى فيــه احلكومــات
إىل دعــم االقتصــادات وإنقــاذ الشــركات يف ظــل اجلائحــة ،ينبغــي أن
تســتخدم قوتهــا يف إحــداث تغييــر كبيــر يف املوازيــن .فينبغــي فــرض
شــروط قويــة علــى املنــح والقــروض .ويف مقابــل إنقــاذ شــركات
الطيــران علــى ســبيل املثــال ،ينبغــي إلزامهــا بتقليــص انبعاثاتهــا
الكربونيــة.
وصــدرت ملازوكاتــو مقالــة رأي يف جريــدة New York Times
بتاريــخ  1يوليــو دعــت فيهــا إىل مفهــوم حصــة احلكومــة يف الشــركات
املســتفيدة مــن التمويــل احلكومــي وكذلــك «نصيــب املواطــن يف
أربــاح» تلــك الشــركات .وكتبــت تقــول «األمــر ببســاطة بمثابــة اعتــراف
بــأن احلكومــة يمكنهــا االســتفادة مــن الفكــر بوصفهــا مالــك رأس مــال
خماطــر يف حتقيــق أهــداف جمتمعيــة مثــل التحــول األخضــر».
وقالــت مازوكاتــو يف مقالهــا «إن الســباق للتوصــل إىل لقــاح
ضــد اإلصابــة بفيــروس كورونــا يتيــح فرصــة جيــدة .فالســعر الــذي
يدفعــه املواطنــون مقابــل املســتحضرات الطبيــة ال يعكــس املســاهمة
الضخمــة املقدمــة منهــم يف جمــال البحــث الطبــي – مــا يزيــد علــى
 40مليــار دوالر أمريكــي عــام  .2019وعنــد حتديــد أســعار لقاحــات
كوفيــد ،19-يجــب أن يُراعــى أنهــا وليــدة أبحــاث معــدة باالشــتراك
بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص وممولــة مــن احلكومــة ،مــع ضــرورة
التأكــد مــن جتميــع بــراءات اختــراع هــذه اللقاحــات ونشــرها بحيــث
يكــون اللقــاح جمانيــا ومتاحــا للجميــع».

تدريب موظفي اخلدمة املدنية

داخــل املبنــى املكــون مــن ســتة طوابــق يف ميــدان راســل
بلنــدن حيــث يقــع مقــر معهــد االبتــكار واملنفعــة العامــة الــذي

تــم إنشــاؤه منــذ عاميــن ونصــف العــام ،يعمــل فريــق مازوكاتــو
املكــون مــن  30شــخصا علــى وضــع برنامــج ماجســتير اإلدارة
العامــة الــذي يركــز علــى االبتــكار والسياســة العامــة والقيمــة
العامــة .وتهــدف مازوكاتــو إىل تدريــب موظفــي اخلدمــة املدنيــة
علــى تطبيــق أفكارهــا يف احلكومــة .وبميزانيــة قوامهــا املنــح
البحثيــة واإليــرادات املتأتيــة مــن التدريــس وخدمــات املشــورة
بشــأن السياســات ،اســتطاع املعهــد بالفعــل املســاعدة يف
إنشــاء بنــك اســتثماري وطنــي يف اســكتلندا ،ووضــع سياســة
للبحــث واالبتــكار قائمــة علــى البعثــات يف االحتــاد األوروبــي،
وإعــداد اســتراتيجية لالبتــكار والصناعــة يف اململكــة املتحــدة.
ووفقــا لكارلوتــا بيريــز ،وهــي باحثــة بريطانيــة فنزويليــة
متخصصــة يف التكنولوجيــا والتنميــة االجتماعيــة-
االقتصاديــة ،تتمثــل أهــم مســاهمات مازوكاتــو يف حتــدي
الفكــر الســائد بشــأن دور احلكومــة ،وإلقــاء الضــوء علــى
انعــدام االرتبــاط بيــن القيمــة والســعر ،وإعــادة ربــط النظريــة
بالسياســات الفعليــة مــن خــال عملهــا مــع احلكومــات .وهــي
أيضــا أســتاذة شــرفية يف املعهــد الــذي أسســته مازوكاتــو،
وصـ�در لهـ�ا كتـ�اب عـ�ا م  2002بعنــوان �Technological Revo
�lutions and Financial Capital: The Dynamics of Bub
.bles and Golden Ages

وتقــول بيريــز عــن مازوكاتــو «إنهــا امــرأة شــجاعة
للغايــة اســتطاعت مواجهــة املؤسســة االقتصاديــة القويــة
التــي اســتمرت يف تبنــي مفهــوم األصوليــة الســوقية بالرغــم
مــن إخفاقاتــه املتكــررة يف الكشــف عــن الفقاعــات والتنبــؤ
باالنهيــارات ،وقدمــت املشــورة الالزمــة مــن أجــل جنــاح
السياســات» .وقــد أصبحــت مازوكاتــو اســما بــارزا يف مهنــة مل
يكــن للنســاء نصيبــا كبيــرا فيهــا لفتــرة طويلــة« .وهــي جنمــة،
ومثــال فريــد ملــا يمكــن للنســاء حتقيقــه».
وتــرى مازوكاتــو مــن جانبهــا أنــه ال يــزال أمامهــا الكثيــر
إلتمــام مهمتهــا .فثمــة مناقشــات علــى نطــاق ضيــق حتــى
اآلن حــول تخفيــض ميزانيــة احلكومــة كإجــراء تصحيحــي يف
اقتصــادات العــامل التــي تضــررت مــن اجلائحــة .ولكنهــا حتــذر
مــن ذلــك.
وتقــول «علينــا توخــي احلــذر» .ففــي الوقــت الــذي تتيــح فيــه
احلكومــات مواردهــا املاليــة ملواجهــة الضغــوط اخلافضــة
الناجتــة عــن اجلائحــة« ،يجــب أال يُفهــم ذلــك كبــادرة علــى
عــدم اتخــاذ إجــراءات تقشــفية مســتقبال» .فقــد بــدأ احلديــث
يف بريطانيــا بالفعــل عــن «تقاســم األعبــاء» ،وهــو مــا يعنــي
أن احلكومــات احملليــة قــد يُتوقــع منهــا ســداد األمــوال التــي
أتاحتهــا احلكومــة املركزيــة.
«وســيعني ذلــك تقليــص حجــم اخلدمــات والنظــم والهيــاكل التــي
يبــدو أننــا انتبهنــا ألهميتهــا خــال اجلائحة واعتبرناها (أساســية)».
وتضيــف قائلــة «هنــاك معركــة كبيــرة بانتظارنــا».
بــوب سيميســون كاتــب وحمــرر حــر عمــل يف الســابق بجريــدة
وول ســتريت جورنــال وجريــدة ديترويــت نيــوز ووكالــة بلومبــرغ
نيوز.
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