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يف �أتونه وخرجت منه ب�أقوى اقت�صاديات العامل.
فبالن�سبة لنا هذا �شيء عدمي الأهمية .وماذا عن
عودة احلياة �إىل �أملانيا بعد احلرب؟ هل �سقط املال
على �أملانيا من ال�سماء� ،أم � ّأن �أمريكا دفعت لها كل
ما تريده؟ رمبا ظن البع�ض ذلك ولكن احلقيقة
هي � ّأن امل�ساعدات الأمريكية لأملانيا بلغت ما ن�سبته
واحد ون�صف باملائة من مبيعات النفط الرو�سي يف
العام الواحد» (�ص .)11
م ��ن ب�ي�ن ال �� �س �م��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة لإدارة االق�ت���ص��اد
يف رو��س�ي��ا ت�ت�ن��اول ال�ك��ات�ب��ة �سمة ال�ل�ح��اق امل�ستمر
ب ��ال ��دول امل �ت �ط��ورة ،وه ��ي م���س��أل��ة ع��رف�ت�ه��ا رو��س�ي��ا
يف وق��ت مبكر و�سابق ملا �شهدته البلدان النامية
م��ا بعد الكولونيالية .ف ��إن ك��ان مفهوم «اللحاق
بالركب» قد دخ��ل العلوم االجتماعية العاملية يف
منت�صف القرن الع�شرين وذلك وقتما كان العامل
من�شغال مب�شكلة تخلف امل�ستعمرات ال�سابقة ،ف� ّإن
اللحاق بركب ال��دول املتقدمة ب��د�أ يف رو�سيا قبل
ذل ��ك ب�ك�ث�ير ،وحت ��دي ��دا م��ع الإم �ب�راط ��ور املتفتح
ب �ط��ر���س الأك �ب��ر (ب �ط��ر���س الأول )1725-1672
املعروف ب�أنه «فتح نافذة» �إىل �أوروب��ا .وقد حاول
احل�ك��ام م��ن بعده اللحاق بركب ب�ل��دان ال�ضفتني
ال�شماليتني للمحيط الأطل�سي ،ولكن م��ن غري
�أن ي�سفر ذلك عما كانوا يرغبون فيه ،هذا �إن مل
نقل �أن ��ه �أ��س�ف��ر ع��ن غ�ير امل��رغ��وب فيه ( )...لقد
كان االنفتاح الرو�سي على جتربة البلدن الأكرث
تقدما يف املحيط الأطل�سي انتقائيا وغري منظما:
هذا نقر�أه وهذا ال نقر�أه ،هنا نغري وهنا ال نغري»
(�ص .)7
م�ل�م��ح ت ��اري �خ ��ي �آخ� ��ر م ��ن امل�ل�ام ��ح ال �ت ��ي و��س�م��ت
املجتمع ال��رو��س��ي مبي�سمه وح��ال��ت دون ازده ��اره
اقت�صاديا ما ت�سميه الباحثة باال�ستعمار الداخلي.
فبينما ��ش��ق اال��س�ت�ع�م��ار ال�بري �ط��اين وال�ف��رن���س��ي
املحيط �إىل البلدان الآ�سيوية والإفريقية البعيدة،
ارت ��د اال�ستعمار ال��رو��س��ي �إىل ال��داخ��ل ،وه��و �أم��ر
ميتد (بهذا املعنى �أو ذاك) �إىل راهن الوقت .تقول
امل�ؤلفة« :مل نت�سبب بت�شويه بلدان ما وراء البحار
ولكننا �شوهنا بلدنا .لقد نهبت ن�سبة قليلة من
امل�ج�ت�م��ع م ��وارد الن�سبة ال �ك�برى .مل ي��رب��ط بني
النبالء والأقنان �أي��ة �أبوية ( )...وك��ان ثمة �شكل
�آخ ��ر م��ن �أ� �ش �ك��ال اال��س�ت�ع�م��ار .ك��ان��ت العا�صمتان
(مو�سكو و�سانت بطر�سبورغ) م��ع امل��دن الع�شرة
الكبرية تتغذى من م��وارد املحافظات التي ظلت
فقرية وح��رم بع�ضها من الكهرباء حتى منت�صف
ال���س�ت�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق ��رن ال�ع���ش��ري��ن ( )...ي�سمى
ه ��ذا يف ال�ف�ي��زي��اء (االج�ت�م��اع�ي��ة!) ب� ��الأواين غري
امل�ستطرقة ،حيث جتتمع املتاجر امل�ضيئة بوفرة
يف م�ك��ان واح ��د ،ويف بقية الأم��اك��ن متتد �سل�سلة
م��ن امل�ج��اع��ات» (���ص  .)101وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن كل
الإج ��راءات الظاهرة لتح�سني ظ��روف املعي�شة يف
رو�سيا ،ت�صر الباحثة على �أن اال�ستعمار الداخلي ما

زال ماثال فيها ،وخري دليل على ذلك الفروقات يف
فر�ص النا�س للعي�ش الكرمي بني العا�صمة وبقية
امل�ح��اف�ظ��ات .ت�ق��ول ال�ك��ات�ب��ة« :ب�ح���س��ب االق�ت���ص��اد
التقليدي ف �� ّإن ال�ه��وات��ف املحمولة وال�ك��وك��ا كوال
وال �� �س �ي ��ارات الأج �ن �ب �ي ��ة م �ت ��وف ��رة يف �آالف امل ��دن
والبلدات .ولكن لي�س �أكرث من ذلك ،فال فر�صة
للمرء ه�ن��اك لتغيري ظ��روف معي�شته للأف�ضل.
ال وج��ود ثمة ملتخ�ص�صني وخ�براء مل�ضاعفة ر�أ�س
امل��ال وا�ستحداث القطاعات املجتمعية احلديثة،
امل�ج�ت�م��ع مغلق وال �ن��ا���س ي�ع�ت�م��دون ع�ل��ى �أنف�سهم
ف �ق ��ط ( )...ك ��ل � �ش ��يء خم �ت �ل��ف ب�ي�ن ال�ع��ا��ص�م��ة
والقرى :التكنولوجيا ،قيمة الروبل ،الو�صول �إىل
املعلومات ومفاهيم العدالة والقانون» (�ص .)110
تقدم �إيلينا كوتوفا �صورا حية للو�ضع االقت�صادي
امل �ت �ن��اق ����ض يف رو� �س �ي ��ا �إب� � ��ان ع �ه ��ود خم�ت�ل�ف��ة م��ن
القرن الع�شرين وذلك مع حتديد �أهم املع�ضالت
واخل ��راف ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة امل�سيطرة يف ك��ل ف�ترة،
وع ��ن ذل ��ك ت �ق��ول« :ك ��ان خ��روت���ش��وف وبريجنيف
على قناعة تامة ب��أن امل�صانع وت�سويق منتجاتها
ال ميكن �أن يخرجا ع��ن ي��د ال��دول��ة .وق��د منحت
ال ��دول ��ة م��واط�ن�ي�ه��ا روات� ��ب ��ش�ه��ري��ة ت� ت��راوح بني
ت���س�ع�ين �إىل م��ائ��ة وخ�م���س�ين روب� ل��اّ � ،أم� ��ا ال�ع�م��ل
يحكم به ال�ضمري .ويا
وجودته فعلى اجلميع �أن ّ
لها م��ن ثقة غ��ري�ب��ة! �إن الإن���س��ان ك�سول بطبعه
والعمل ب�ضمري بالن�سبة �إل�ي��ه �أم��ر غ�ير مفهوم.
�إن��ه ال يعمل �إال ل�سببني :م��ن �أج��ل امل��ال �أو خوفا
من املوت يف الثكنات .بعدها �ألغيت الثكنات ولكن
ال��روات��ب مل ت��زد ومعها مل ت��زد طاقة العمل عند
ال�شعب ( )...وج��اء يلت�سني ،ومعه حلت مفاهيم
وحررت الأ�سعار وانطلقت عجلة
ال�سوق اجلديدة ُ
اخل���ص���ص��ة م ��ن غ�ي�ر ق ��وان�ي�ن ت���ض�ب�ط�ه��ا ب ��آل �ي��ات
ال�سوق .وظل النا�س على وهمهم ب�أن املال يثمر يف
الأ�شجار ،ثم �صاروا بعدها يغمغمون ب�أن الثعالب

�سطت على الأ�شجار».
� ّإن عدم ا�ستعداد رو�سيا لتكون �شبيهة بالآخرين
وانتفاء رغبتها يف التغيري بالإ�ضافة �إىل توهمها
ال�ق��درة على الإت �ي��ان بتجارب اجتماعية جريئة،
هي من بع�ض �أ�سباب املواقف ال�سلبية التي يتبناها
الغرب �ضد رو�سيا .فبعد �أن كانت يف الت�سعينيات
بلدا حمبوبا من الغرب ،حيث �ضمها �إىل جمموعة
الثماين وناق�ش ان�ضمامها �إىل حلف الناتو ،خاب
ظن الغرب بها و�أنقطع �أملهم فيها .تكتب الباحثة
يف ه��ذا ال�سياق« :ل�ق��د ذوت حما�سة ال�غ��رب جتاه
رو�سيا ( )...و�سوف لن يقي�ض لرو�سيا �أن تولد من
جديد بني ليلة و�ضحاها� .ستتعافى ببطء ،ولن
ت�ساعد �أية �أ�صفاد �أخرى من قبل الغرب يف �شيء
ب��ل �ستعرقل �إح�ل�ال �أف �ك��ار ج��دي��دة حم��ل البحث
الذي فطر عليه الرو�س عن الأعداء اخلارجيني.
� ّإن ال �غ ��رب خم �ط��ئ ح�ي�ن ي �� �ش��دد ال �ع �ق��وب��ات على
رو�سيا ،و�إن ّ
من ذلك عن �شيء ف� ّإنا ين ّم عن جهل
ل�ل��واق��ع ال��رو��س��ي وع ��دم �إدراك ل�ل�ط�م��وح��ات التي
ن�ش�أت يف الداخل الرو�سي طيلة عقود من الزمن.
لقد ا�ستبدلت بلدان املحيط الأطل�سي ،وب�سهولة
كبرية ،توقعاتها العالية جتاه رو�سيا بخيبة �أمل
و�أنهت �سري ًعا ق�صة تربية املراهق ال�صعب» (�ص
.)335
� ّإن ال�ف�ك��رة الرئي�سية ال�ت��ي ت�شيعها ال�ك��ات�ب��ة بني
دفتي كتابها تكمن يف ع��دم ك�ف��اءة وف�شل الأف�ك��ار
ال�شيوعية ،وبالأخ�ص يف ف�صل الكتاب املعنون بـ
«ه��ل ك��ان ثمة نظام عظيم؟» ل��ذل��ك ،و�إىل جانب
ال�ش�أن الرو�سي� ،شمل الكتاب �أح��وال ال�صني التي
تتنب�أ امل��ؤل�ف��ة ح ��دوث ان�ه�ي��ار يف اقت�صادها خالل
ال�ع�ق��ود ال�ق��ادم��ة وال���س�ب��ب � ّأن ال���ص�ين ،و�إن كانت
ق��د غ�م��رت ال�ع��امل ب��أ��س��ره مبنتجاتها م��ن ال�سلع
الرخي�صة� ،إال � ّأن اقت�صادها ال يعتمد على ابتكار
التقنيات احلديثة ،وه��ذا بح�سب الكاتبة نقي�صة
ع�ضوية ومدمرة.
القى الكتاب الكثري من ردود الفعل و�أث��ار جدال
يف الو�سط ال�صحفي وجوبهت �أفكاره الراديكالية
برف�ض م�برم من قبل �شخ�صيات املجتمع املدين
الرو�سي ،بيد � ّأن الكل �أجمع على املوهبة الكتابية
لهذه ال�سيدة القادمة من القطاع امل�صريف وعلى
جمالية �أ�سلوبها يف الت�أليف.

----------------------
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من أين يأتي المال يا كارل :طبيعة الثروة وأسباب الفقر
إليلينا كوتوفا
أحمد الرحبي *
تحاول مؤلفة هذا الكتاب ،االقتصادية الروسية البارزة والشخصية التي احتلت بين أعوام  2010 /1994أعلى منصب في القطاع
المصرفي في روسيا والواليات المتحدة وأوروبا ولها ما يربو على خمسين ورقة علمية في التمويل الدولي ،إيلينا كوتوفا،
تحاول في عملها الجديد اإلجابة عن السؤال الذي طالما أرق رؤوس الروس منذ بدايات القرن العشرين (أي عند انطالق الثورة
االشتراكية) وحتى يومنا الراهن والمتعلق بخصوصية المسار الروسي في التنمية االقتصادية .حيث تقارن الباحثة المعروفة
بتذمرها من مسألة الخصوصية في التطور االقتصادي الروسي ،تقارن اقتصاد بالدها باقتصاديات حققت إنجازات مذهلة في
التاريخ االقتصادي العالمي كاقتصاد الواليات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسواها من الدول المتقدمة ،وهي البلدان التي
وقفت ذات يوم ،شأنها شأن روسيا ،أمام مفترق طرق وواجهت صعوبات اقتصادية جذرية وعميقة ،ولكنها خرجت من عثرتها
منتصرة وأحيت اقتصادها بطريقة تشبه المعجزة .فلماذا لم يحدث مثل ذلك في روسيا؟  -تتساءل الباحثة  -ولماذا لم
تكرر روسيا نجاح جارتها الصين بأقل تقدير؟ لماذا ترتفع أسعار الفائدة في روسيا بشكل مبالغ فيه؟ وكيف تتشوه النظريات
االقتصادية الكبرى ما إن تقع في أيدي الروس؟ ما الذي يمنعهم من االستحكام بالعقلية التي تصلهم بالركب الغربي مثلما
هم يرغبون بذلك دائما؟ من أين تأتي األموال أساسا ،ولماذا يعيش الناس في بعض البلدان برفاه وبحبوحة وفي بلدان أخرى،
ومنها روسيا ،في فاقة؟ من طينة هذه األسئلة تجبل إيلينا كوتوفا في كتابها الجديد ُم َّركبا متكامال عما تنعته بالفشل
االقتصادي لروسيا الحديثة.

و�إذ ت�ب�ح��ث امل ��ؤل �ف��ة ع��ن �أ� �س �ب��اب �أزم� ��ة االق�ت���ص��اد
ال��رو��س��ي م��ن خ�لال حتليلها للعقلية ال��رو��س�ي��ة،
م �ق ��ارن ��ة ب �ي �ن �ه��ا وب �ي�ن ع �ق �ل �ي��ات الأمم الأخ� � ��رى،
حت�ضرنا م�ق��ول��ة لل�شاعر ال��رو��س��ي الأم�ي�ر بيرت
فيازمي�سكي �أطلقها يف �أوائ��ل القرن التا�سع ع�شر
وذك��ر فيها �أن اللغة الإجنليزية متتلك مدلوالت
جمة ت�شري �إىل قيمة الوقت وت�ؤكد على �أهميته،
و�أن قيمته تت�ساوى مع امل��ال� ،إن مل يكن هو املال
نف�سه� .أما يف اللغة الرو�سية فاملدلوالت الفكرية
تقودنا �إىل �أن احلياة ال ت�ساوي قر�شا .وتنطوي
مقولة الأمري ال�شاعر على نظامني خمتلفني من
القيم� ،أولهما �أن الإجنليز يثمنون الدقيقة ،لذا
جتد ثروتهم يف ازدياد دائم ،بينما ال يهتم الرو�س
ال بالوقت وال باملال فت�صبح حياتهم ،بعدئذ ،بال
ثمن.
ومع ذلك ،ف� ّإن الرو�س ،وعلى مدى خم�سني عاما
م��ن ال�ب��داي��ة املمنهجة ل�ت��دم�ير اق�ت���ص��اد االحت ��اد
ال���س��وف�ي�ت��ي وحت ��وي ��ل رو� �س �ي��ا �إىل ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة،
�أ�ضحوا على يقني ب�أهم ّية املال يف احلياة ،مع فارق
�أ ّنهم ال ميلكون دراية بكيفية ك�سبه ولي�س لديهم
فهما وا�ضحا لإن�ت��اج��ه .ثمة ف�ك��رة ت�لازم غالبية
ال ��رو� ��س ع ��ن حت � � ّول ب �ل��ده��م �إىل دول� ��ة م�ت�ق��دم��ة،
وب ��أن �ه ��م ي���س�ت�ح�ق��ون ال ��رخ ��اء واحل� �ي ��اة ال �ك��رمي��ة
مثل جريانهم الغربيني؛ ولكنها ف�ك��رة ال تخرج
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ع��ن �إط ��اره ��ا ال�ن�ظ��ري ال �ع��ام وال ت �ف��ارق جمال�س
ال�ك�لام ال��ذي ت�شتعل فيه االن�ت�ق��ادات واالتهامات
ب�ين ف��ري �ق�ين :ال��وط�ن�ي�ين وال �ل �ي�برال �ي�ين ،فيلعن
الوطنيون جتار ال�سوق ،وينهال الليرباليون على
العقول املتزمتة ،وهكذا يلتهون ويتقاذفون بنتف
متفرقة من احلقيقة ،و�إن اتفقوا على �شيء واحد،
فعلى احلالة االقت�صادية املرتدية يف البالد.
ّ
جت ��رب ال�ك��ات�ب��ة الإج ��اب ��ة ع��ن �أ�سئلتها م��ن خ�لال
�أه��م النظريات االقت�صادية يف القرن الع�شرين.
وبرغم معار�ضتها للنظام ال�شيوعي �إال �أ ّنها تعود
م � ��را ًرا �إىل ك ��ارل م��ارك ����س وت���س�ت��أن����س بنظرياته
ال �ت��ي �ضمنها ك�ت��اب��ه الأ� �ش �ه��ر «ر�أ�� ��س امل� ��ال» .ففي
الف�صل املعنون بـ «مفتاح امل�ؤامرة العاملية» تخل�ص
الباحثة �إىل �أن كارل مارك�س مل يربر ديكتاتورية
الربوليتاريا كما اعتقد ال��رو���س وال�سوفيت من
ق�ب��ل ،و� ّأن ل�ي�ن�ين ،ق��ائ��د ال �ث��ورة اال��ش�تراك�ي��ة ع��ام
 1917مل ين�شغل بتحقيق م�ع�ج��زة اق�ت���ص��ادي��ة يف
رو�سيا وكان همه من�صبا على �إجناح الثورة فقط.
وب��ر�أي امل�ؤلفة ف� ّإن الرو�س قد �أخ��ذوا من مارك�س
عك�س م��ا ك��ان ي��ري��ده يف ك�ت��اب «ر�أ� ��س امل ��ال» ال��ذي
�أك��د فيه � ّأن الر�أ�سمالية تدعو وت�شجع على منو
وازده��ار املجتمع والدولة وتوفر الأدوات الالزمة
لتحقيق هذه الغايات .وهكذا ،وعلى �ضوء قوانني
ونظريات ك��ارل مارك�س تبني الكاتبة حتليالتها

لأه��م التحوالت االقت�صادية يف القرن الع�شرين
وتقدم �شرحا تف�صيليا عن �أ�سباب الف�شل الرو�سي
يف الإ� �ص�لاح االق�ت���ص��ادي ،م�ع��ززة �آراءه ��ا بو�صفة
علمية ت�ضمن لرو�سيا اخلروج من �أزمتها وتر�سم
لها خطة عمل لبناء �صرح اقت�صادي ف ّعال.
ت� ��ؤك ��د امل ��ؤل �ف ��ة ع �ل��ى � ّأن ال� ��درام� ��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة
الرو�سية مرتبطة �أ�سا�سا باخللل الفكري ال��ذي
يتوارثه �أ�صحاب ال��ر�أي واملتمثل باعتبار املع�ضلة
االقت�صادية ال��رو��س�ي��ة ��ش��يء ف��ري��د م��ن ن��وع��ه وال
يتكرر يف م�ك��ان �آخ ��ر ،وب��ال�ت��ايل ف��احل��ل ال ب��د و�أن
يكون رو�سيا خال�صا وال ي�شبه احللول املتبعة يف
بلدان املعمورة قاطبة .وت��رى الكاتبة � ّأن التعنت
يف رف����ض جت��رب��ة ال�ب�ل��دان الناجحة اقت�صاديا يف
�أوروب � ��ا و�أم��ري �ك��ا م ��رده ن ��وع م��ن ال�غ�ط��ر��س��ة التي
ال ت�ن��درج �ضمن ق��وان�ين وم��وازي��ن االق�ت���ص��ادي��ات
ال��واق�ع�ي��ة وال ��واع ��دة .ت�ق��ول يف ه��ذا ال���س�ي��اق« :مل
جن ��ن (ن �ح��ن ال ��رو� ��س) م ��ن ب�ح�ث�ن��ا ع ��ن طريقتنا
اخل��ا��ص��ة لتخطي امل���ش��اك��ل ��س��وى ال�ف���ش��ل ،ف�ضال
عن �أننا �أ�س�سنا لتفكري خاطئ وكارثي وت�سببنا يف
ت�شوي�ش ر�ؤو� ��س املتعلمني واملفكرين ويف تعطيل
�أدمغة ال�شباب غري املعنيني بال�سيا�سة .مل يت�شرب
العقل ال��رو��س��ي �شيئا م��ن الأح ��داث االقت�صادية
والثقافية يف ال�ب�ل��دان التي �أراد اللحاق بركبها،
فلم يعترب من الك�ساد الكبري الذي دخلت �أمريكا

