
�أ�صب��ح م�صطل��ح ح��دود �لنمو مفهوم��ًا ثابتًا من��ذ �أن �صدر 
تقري��ر حتت نف���س �لعنو�ن يف 1972 عن ن��ادي روما، وقد 
�أنطل��ق ه��ذ� �لتقري��ر يف حين��ه من نظ��رة مت�صائم��ة مل�صار 
�لتنمية �مل�صتقبلية، لأن �ملو�رد غري �ملتجددة كالنفط �خلام 
وغريه��ا تعد نا�صبة، ومب��ا �أن �ملو�د �خلام �رضورية كمو�د 
�أولي��ة للعمل وكم�ص��ادر للطاق��ة، وتتناق�س ب�رضع��ة �أمام 
�لنم��و �لكبري ل�ص��كان �لعامل فاإن ذلك ي�صكل ح��دود�ً طبيعية 

للنمو �لقت�صادي.
تت�صبب �لعمليات �لقت�صادي��ة يف ��صتهالك م�صادر �لطاقة 
و�ملو�د �خلام �لخرى، وهذي��ن �مل�صدرين حمدودين ب�صكل 
ع��ام، وميك��ن �أن ي�صب��ب ��صتخد�مهما تاأث��ري�ت جانبية من 
ناحية �أخرى )تاأثري�ت خارجية( توؤدي �ىل �ل�رض�ر بالبيئة 
و�ىل زيادة �صوء يف �لظروف �ملعي�صية، ومع �أن در��صة نادي 
روم��ا مل تع��د قابلة للمناق�ص��ة يف �صيغته��ا �ل�صا�صية، فقد 
�أدت �صاأنه��ا �ص��ان حركات �لبيئ��ة �ىل �إدر�ك متناٍم وم�صتمر 
للم�ص��اكل �لبيئية �ملرتبطة بالعملي��ات �لقت�صادية. وهكذ� 

�زد�دت �لقناع��ة ب�رضورة ��صتخد�م �مل��و�د �خلام �ملحدودة 
ب�ص��كل �أمثل و�قت�صادي وحماول��ة ��صتخد�مها ب�صكل دوري 
)�ع��ادة تدوير(، و�أن يك��ون �لنتاج على �ص��كل دورة مغلقة 
)�لقت�ص��اد �لدو�ر(، وهن��اك �مثلة �أخرى ميكن �أن نرى فيها 
تغري�ً يف �لتفكري مثل ��صتئ�صال �لغابات �ملطرية، وما ينتج 
عن ذلك من تغري�ت مناخية، �أو كانبعاثات �لغاز�ت �ل�صامة 
يف �له��و�ء، و�حلماية �ملتز�يدة للرثوة �ل�صمكية بو�صع قيود 

على �ل�صيد.
كذل��ك ف��اإن �لطاقة �ل�صم�صي��ة وحرق �لكت��ل �حليوية لنتاج 
طاق��ة �أكرث كفاية �قت�صادية، مثالن �آخر�ن على �ملبتكر�ت 
�لبيئي��ة كما ه��ي م�صفاة �لغاز لل�صي��ار�ت، وتهدف كل هذه 
�لج��ر�ء�ت و�ملبتكر�ت �ىل �مل�صاعدة عل��ى �ملزيد من �لنمو 
دون ��صته��الك كامل مل�صادر �لطاقة �لطبيعية �ملتوفرة يف 

�لوقت �لر�هن.
نقط��ة �خل��الف �ل�صا�صي��ة يف �لنقا���س حول ماه��ي حدود 
�لنم��و، ومتى يك��ون �لنم��و �رضوريًا ومتى يك��ون ل؟ يجب 
علينا �ن نعلم �إن �نعد�م �لنمو يوؤدي �ىل �نخفا�س يف �لناجت 
�لجتماع��ي للفرد يف ظ��ل زيادة حجم �ل�ص��كان، ولي�س من 

�ل���رضوري �أن يعن��ي ه��ذ� تر�جع��ًا يف �لرف��اه �لقت�ص��ادي 
و�لجتماعي، �ذ� �أخذنا بعني �لعتبار �أن �لناجت �لجتماعي 
كموؤ���رض للنمو، ي�صم يف ح�صابات��ه �ي�صًا �ل�صلع �لتي تت�صبب 
بال�صغ��ط عل��ى �لبيئ��ة، و�لت��ي تنعك���س �صلب��ًا يف نوعي��ة 
�ملعي�ص��ة، وم��ن �أجل متمي��ز �أف�ص��ل للنمو، �أو حتدي��د �أف�صل 
نوع للنم��و �لقت�صادي، مت ��صتخد�م مفهوم )�لنمو �لنوعي( 
كاأد�ة جديدة يف �حل�صابات �لجمالية لقت�صاديات �لبيئة، 
ف�ص��اًل عن ذل��ك فاأن �حلدي��ث حول مع��دل �لنم��و �ل�صحيح 
ه��و �لخر ذو �أهمي��ة بالغة، لأن �صيئًا م��ن �لنمو لغنى عنه 
لتخفي���س �لبطال��ة، و�أم��ام خلفية �جلدل ح��ول دور حماية 
�لبيئ��ة يف توف��ري فر���س �لعم��ل، و�ىل �أي م��دى ويف �أي��ة 
ف��روع من �لقت�ص��اد ويف �أية �أقاليم، تب��دو �لن�صبة �ل�صليمة 
�ل�صحيحة من م�صتوى �لنمو �أكرث �أهمية، �ذ يجب �أن يح�صل 
�لنم��و قبل �أي �صيء �أخر يف تل��ك �ملناطق، �لتي تتطور فيها 
تقني��ات ت��وؤدي �ىل �لتخفيف من وطاأة �لبيئ��ة، �و يتم فيها 
�نت��اج منتج��ات �و ��صتخد�م متكن م��ن �ن يكون �ل�صتهالك 
�يجاب��ي وغ��ري موؤذ.  تتم در��صة ح��دود �لنمو بالرتباط مع 
�لنم��و �ل�صكاين �مل�صتمر، و�مل�صكل��ة �ن �ل�صكان يتز�يدون يف 

�لدول �لنامية �كرث من �أي بلد �آخر، وهذ� مايوؤدي �ىل �زدياد 
مطرد يف �لحتياجات �ل�صتهالكية يف هذه �لدول �كرث مما 
ه��و عليه �حلال يف �ل��دول �ل�صناعية، وهذ� له �آثاره �ل�صلبية 
عل��ى �لبيئ��ة �ي�صًا، و�لو�ق��ع �أن �ل��دول �لنامي��ة ت�صيء فهم 
�ملتطلب��ات �لتي و�صعته��ا �لدول �ل�صناعي��ة حلماية �لبيئة 
عل��ى �ل�صعي��د �لعامل��ي كال�صتثم��ار�ت �و تخفي���س �ملو�د 
�ل�صارة مث��اًل، وتعدها ق�صمًا مق�ص��ود�ً ملتطلبات رفاهها، 
وبالت��ايل يجعلون من �ل�صعب �لتو�ص��ل �ىل ترتيبات بيئية 
عاملي��ة. كذلك فاإن �ل��دول �ل�صناعية جتد م��ن �ل�صعب منح 
م�صاع��د�ت مادية ومالية كبرية كم�صاع��د�ت لتمويل �نتقال 
�ل��دول �لنامية �ىل �قت�صاد غري �ص��ار بالبيئة، وتبذل �لمم 
�ملتح��دة منذ موؤمتر )ريو دي جان��ريو( يف 1992، و�صعيها 
لت��اليف �خط��ار �لثار �لناجتة ع��ن �نبعاثات ث��اين �وك�صيد 
�لفحم، و�لغاز�ت �لدفيئ��ة �لخرى، عرب ��صد�ر �تفاقية �طار 
مناخ��ي، وقد مت �لتف��اق يف �ملوؤمتر�ت مث��ل موؤمتر كيوتو 
وبوينو�س �ير�س على �ج��ر�ء�ت تخفي�س �نبعاثات �لغاز�ت 
وعل��ى ��ص��د�ر تر�خي���س بيئي��ة متث��ل �دو�ت من�صجمة مع 

�ل�صوق وتهدف �ىل �لتخفيف من �ل�صغط على �لبيئة...

تنكر �ل�صني مزج عامل �لأعمال مع �ل�صيا�صة، 
لكنه��ا ��صتخدم��ت �لتج��ارة �صابق��ا ملعاقبة 
�لبلد�ن �لتي ترف�س �أن حتذو حدوها. وكانت 
�لعقوبات �لقت�صادية �لتي فر�صتها �ل�صني 
موؤخ��ر� على كوري��ا �جلنوبي��ة رد� على قر�ر 
ه��ذ� �لبلد بن���رض نظ��ام �لدف��اع �ل�صاروخي 
�لع��ايل �لرتفاع )ثاد( �آخ��ر مثال ل�صتخد�م 

�ل�صلطات �ل�صينية للتجارة ك�صالح �صيا�صي.
وق��د �صجعت ث��م ��صتغلت �حلكوم��ة �ل�صينية 
�عتم��اد �ل��دول عل��ى �قت�صاده��ا لإجباره��ا 
على دعمه��ا لأه��د�ف �صيا�صته��ا �خلارجية. 
وت��ر�وح عقوباتها �لقت�صادي��ة بني تقييد 

�ل��و�رد�ت �أو مقاطع��ة �ل�صل��ع ب�ص��ورة غ��ري 
ر�صمية م��ن بلد م�صتهدف لوق��ف �ل�صادر�ت 
�لأر�صي��ة  �ملع��ادن  )مث��ل  �لإ�صر�تيجي��ة 
�لن��ادرة( وت�صجي��ع �لحتجاج��ات �ملحلي��ة 
�ص��د �رضكات �أجنبية معينة. وت�صمل �لأدو�ت 
�لأخرى وقف �ل�صف��ر �ل�صياحي ومنع �ل�صيد. 
وكله��ا ت�صتخ��دم بعناية لتجن��ب �ل�صطر�ب 

�لذي قد ي�رض مب�صالح �ل�صني �لتجارية.
و�أ�صبح��ت منغولي��ا حال��ة مث��ال كال�صيكي��ا 
بع��د  �لقت�ص��ادي،  �جلغ��ر�يف  �لق���رض  له��ذ� 
�أن ��صت�صاف��ت �ل��د�لي لم��ا يف نوفم��رب/
ت�رضين �لثاين �ملا�صي. ومع �أن �ل�صني متثل 
90٪ م��ن �ل�ص��ادر�ت �ملنغولي��ة، فقد قررت 
�ل�صلط��ات �ل�صيني��ة تلق��ني منغولي��ا در�صا. 

وبعد �أن فر�صت ر�صوم عقابية على �صادر�ت 
�ل�صل��ع، �أعرب وزير �خلارجي��ة �ل�صيني و�نغ 
يى ع��ن "�أمل��ه با�صتف��ادة منغولي��ا من هذ� 
�لدر�س" و�أنها "�صتلتزم بوعدها بدقة" وذلك 
بعدم ��صت�صافة �لزعيم �لروحي �لتيبتي مرة 

�أخرى.
وتتمث��ل �لق�صية �لأك��رث �صه��رة يف �لأعمال 
�لتجاري��ة �لنتقامي��ة لل�صني �ص��د �لرنويج، 
بع��د منح ه��ذ� �لأخري جائ��زة نوب��ل لل�صالم 
لع��ام 2010 للمعار�س �ل�صين��ي �مل�صجون 
ليو �صياوبو. ونتيجة لذلك، �نهارت �صادر�ت 

�صمك �ل�صلمون �لرنويجي �إىل �ل�صني.
ويف ع��ام 2010، ��صتغلت �ل�صني �حتكارها 
�حليوي��ة  �ملع��ادن  م��ن  �لعامل��ي  لالإنت��اج 

لتوج��ه  �لن��ادرة 
جتاري��ة  �رضب��ة 
من  و�لغرب  للياب��ان 
ت�صدي��ر  حظ��ر  خ��الل 
غ��ري معل��ن. ويف ع��ام 
2012، بع��د �ندلع نز�ع 
�ل�ص��ني مع �لياب��ان حول 

�ل�صيادة عل��ى جزر �صينكاك��و )�لتي �صيطرت 
عليه��ا �لياب��ان لأول مرة يف ع��ام 1895(، 
�لتج��ارة  �أخ��رى  م��رة  �ل�ص��ني  و��صتعمل��ت 

ك�صالح ��صر�تيجي مبليار�ت �لدولر�ت.
يف   ،2012 �أبريل/ني�ص��ان  يف  وباملث��ل، 
�أعقاب حادث بالقرب من �صاربورو �ملتنازع 
عليه يف بحر �ل�صني �جلنوبي، �أرهبت �ل�صني 
�لفلب��ني لي���س فق��ط ع��ن طري��ق �إيف��اد �صفن 
�ملر�قب��ة، ولكن �أي�صا من خالل �إ�صد�ر تقرير 
حظر �ل�صفر لهذه �لبالد وفر�س قيود مفاجئة 
عل��ى و�رد�ت �ملوز )�لت��ي ت�صببت يف �إفال�س 
�لعدي��د م��ن مز�رع��ي �لفلب��ني(. وم��ع تركيز 
�لهتمام �ل��دويل على �إجر�ء�ته��ا �لتجارية، 
فقد ��صتولت �ل�صني على هذه �ملياه �ململوءة 

باأ�رض�ب من �ل�صمك.
وعلى هذه �خللفية، ينبغي �لنظر �إىل �لأعمال 
�لنتقامية �لتجاري��ة �لتي قامت بها �ل�صني 
موؤخ��ر� �ص��د كوري��ا �جلنوبية م��ن �أجل ن�رض 
نظام "ثاد". ومل تقم �ل�صني ب�صن هجوم �صد 
�لولي��ات �ملتحدة �لت��ي ن�رضت ه��ذ� �لنظام 
للت�صدي لتهديد كوريا �ل�صمالية �ل�صاروخي 
�ل�صاع��د و�لت��ي متتلك �لقدرة عل��ى �لرد. ومل 
تك��ن هذه هي �ملرة �لأوىل: ففي عام 2000، 
عندم��ا رفع��ت كوري��ا �جلنوبي��ة �لتعريفات 
�جلمركي��ة على �لثوم حلماي��ة �ملز�رعني من 
كرثة �ل��و�رد�ت، ردت �ل�ص��ني بحظر ��صتري�د 
�لهو�تف �ملحمولة و�لبويل �إيثيلني من كوريا 
�جلنوبي��ة. وكان �لق�صد من �لنتقام �ل�صامل 
م��ن �ملنتجات لي���س فقط تعزي��ز �ل�صناعات 
�ملحلية، ولكن �أي�صا �صمان �أن تفوق خ�صارة 

كوريا �جلنوبية خ�صارة �ل�صني.
ول ت�صتخ��دم �ل�ص��ني �ل�ص��الح �لتج��اري �إذ� 
�لكث��ري، كم��ا يت�ص��ح م��ن  كان��ت �صتخ���رض 
مو�جه��ات �لقو�ت �ل�صيني��ة �لهندية �حلالية 
عل��ى �حل��دود حيث يجتم��ع �لتيب��ت وبوتان 
وولي��ة �صيكيم �لهندية. ويق��در قادة �ل�صني 
�لعالق��ات �لتجارية غ��ري �ملتو�زنة مع �لهند 
-حي��ث �أن �ل�صادر�ت �أك��رث بخم�صة �أ�صعاف 
من �ل��و�رد�ت- ك�صالح ��صر�تيجي لتقوي�س 
قاع��دة ت�صني��ع مناف�صيه��ا يف ح��ني جتني 
�ل�صني �أرباحا �صخمة. لذلك، وبدل من وقف 
�لتج��ارة �حلدودي��ة، و�لت��ي ميك��ن �أن جتلب 

�لأعم��ال �لنتقامي��ة �لقت�صادي��ة �لهندي��ة، 
منع��ت �ل�ص��ني ذه��اب �حلج��اج �لهن��ود �إىل 

�لأماكن �ملقد�صة يف �لتيبت.
وحي��ث �أن له��ا نف��وذ� جتاريا، ف��اإن �ل�صني 
ل تخج��ل م��ن ��صتغالله له��ذ� �لغر���س. وقد 
ك�صف��ت در��صة ع��ام 2010 �أن �لبل��د�ن �لتي 
��صت�صافت �ل��د�لي لما عانت من �نخفا�س 
�صادر�ته��ا  يف  و٪16،9   8،1 ب��ني  �رضي��ع 
�إىل �ل�ص��ني، وكنتيج��ة لذل��ك، تقريب��ا جميع 
�لبلد�ن، م��ع ��صتثناء و��صح للهند و�لوليات 
�ملتحدة، �جتنبت �لت�صال �لر�صمي مع زعيم 

�لتيبت.
و�حلقيقة �لقا�صية ه��ي �أن �ل�صني قد تتحول 
�إىل طاغي��ة جتاري��ة جتتاز �لقو�ع��د �لدولية. 
وت�صم��ل �نتهاكاته��ا �حلف��اظ عل��ى �حلو�جز 
غ��ري �جلمركية ملنع �ملناف�صة �لأجنبية؛ دعم 
�ل�ص��ادر�ت؛ �إمال��ة �ل�ص��وق �ملحلي��ة ل�صالح 
�ل���رضكات �ل�صينية؛ �نتحال �مللكية �لفكرية؛ 
��صتخ��د�م قو�نني مكافحة �لحت��كار لبتز�ز 
�ل���رضكات  عل��ى  و�ل�صتح��و�ذ  �لمتي��از�ت؛ 

�لأجنبية جللب تكنولوجياتها للبالد.
وتعترب �ل�ص��ني �لتفاقيات �لثنائية �أكرث من 
جم��رد �أدو�ت متكنه��ا م��ن حتقي��ق �أهد�فها. 
فم��ن وجه��ة نظر �ل�ص��ني، ل توج��د معاهدة 
ملزمة بالقوة بعد �أن يتم حتقيق هدفها، كما 
�أظه��ر موؤخ��ر� �مل�صوؤولون من خ��الل حتطيم 
�لإع��الن �ل�صين��ي �لربيطاين �مل�ص��رك لعام 
1984 �لذي مهد �لطريق لت�صليم هوجن كوجن 

يف عام 1997.
ط��ورت  ق��د  �ل�ص��ني  �أن  �ملفارق��ات  وم��ن 
مهار�ته��ا �لتجارية مب�صاعدة م��ن �لوليات 
يف  رئي�صي��ا  دور�  لعب��ت  �لت��ي  �ملتح��دة، 
�لزده��ار �لقت�ص��ادي لل�ص��ني م��ن خ��الل 
تف��ادي �لعقوب��ات ودجمه��ا يف �ملوؤ�ص�ص��ات 
ي��وؤدي  �أن  �ملفر���س  م��ن  �لعاملي��ة. وكان 
�نتخ��اب �لرئي���س دونال��د تر�م��ب �إىل �إنهاء 
رحلة �ل�صني نح��و �لتجارة �حلرة. ومع ذلك، 
وبعي��د� عن �تخ��اذ �أي �إجر�ء �ص��د بلد �تهمه 
من��ذ ف��رة طويلة بالغ���س �لتج��اري، ي�صاعد 
تر�م��ب �ل�ص��ني مرة �أخرى، وذل��ك عن طريق 
�صح��ب �لولي��ات �ملتح��دة م��ن �ل�رض�كة عرب 
�ملحي��ط �له��ادئ وتقلي�س �لنف��وذ �لأمريكي 

يف منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ.
وقد ت�صاعد �ل�رض�كة عرب �ملحيط �لهادئ �لتي 
ي�صع��ى رئي�س �ل��وزر�ء �ليابان��ى �صينزو �بي 
ٍ�ىل ٍ�حيائه��ا، ولكن ب��دون م�صاركة �أمريكية 
يف كب��ح جماح �ل�صلوك �لتج��اري �ملتو��صل 
لل�ص��ني م��ن خالل خل��ق جمتم��ع �قت�صادي 
ي�ص��وده قانون �ل�ص��وق وقائم عل��ى �لقو�عد. 
ت�صب��ح  �أن  �ل���رضوري  م��ن  كان  �إذ�  ولك��ن 
�ل�رض�كة �لتجارية فعالة حقا لتعوي�س �لقوة 
�لتجاري��ة �لت��ي ميار�صه��ا نظ��ام ��صتبد�دي 
ق��وي ومرك��زي للغاي��ة، فينبغ��ي تو�صيعه��ا 

لت�صمل �لهند وكوريا �جلنوبية.
للتج��ارة  �ل�ص��ني  ��صتخ��د�م  �أ�صح��ى  وق��د 
ك�ص��الح م��ن دون من��ازع حت��ى �لآن. وُتع��د 
و�لت��ي  �حلازم��ة،  �لدولي��ة  �لإ�صر�تيجي��ة 
متثل عن���رض� �أ�صا�صيا م��ن عنا�رض �ل�رض�كة، 
و�صيل��ة لإرغام �لقادة �ل�صينيني على �حر�م 

�لقو�عد.

�أ�صات��ذة  �ُصِئ��ل   ،2006 ع��ام  �أج��ري  ��صتط��الع  يف   
�جلامع��ات �لأمريكيون م��ا �إذ� كان �متالك �ملعرفة من 
جم��الت �لدر��صة �ملختلف��ة، �أو من فرع و�ح��د، �أف�صل. 
وب��ني �أ�صاتذة عل��م �لنف�س، �أب��دى 79٪ حتم�صهم للتعلم 
�ملتع��دد �لتخ�ص�ص��ات، وكانت ه��ذه �أي�ص��ا حال ٪73 
من علماء �لجتماع و68٪ من �ملوؤرخني. وكان خرب�ء 
�لقت�ص��اد ه��م �لأق��ل حتم�صا: فق��د ذك��ر 42٪ فقط من 
�مل�صارك��ني يف �ل�صتط��الع م��ن خرب�ء �لقت�ص��اد �أنهم 
يو�فق��ون على �حلاجة �إىل فهم �لع��املمَ من خالل عد�صة 
متع��ددة �لتخ�ص�صات. وعلى حد تعب��ري �أحد �ملر�قبني: 
"يعتق��د �أهل �لقت�صاد حرفيا �أن �أي �صخ�س �آخر لي�س 

لديه �أي �صيء يعلمهم �إياه".

�لو�ق��ع �أن �أهل �لقت�ص��اد بو�صعه��م �أن ي�صتفيدو� كثري� 
�إذ� و�صع��و� نط��اق تركيزه��م. فالقت�ص��اد م��ن �ملمك��ن 
�أن يتعل��م �لكث��ري م��ن �لعل��وم �لإن�صاني��ة لأن��ه يتعامل 
م��ع �لب���رض. وبه��ذ� ل��ن تك��ون من��اذج �لقت�ص��اد �أكرث 
و�قعي��ة وتوقعاته �أكرث دقة فح�صب، ب��ل و�صوف ُت�صِبح 

�ل�صيا�صات �لقت�صادية �أي�صا �أكرث فعالية وعدل.
فاإذ� كان �ملرء ينظر يف كيفية تعزيز �لنمو �لقت�صادي 
يف ثقاف��ات متنوع��ة، �أو �مل�صائل �لأخالقي��ة �لتي ُتثار 
عندم��ا تالح��ق �جلامع��ات م�صالح ذ�تية عل��ى ح�صاب 
طالبه��ا، �أو ق�صاي��ا �صخ�صي��ة عميقة تتعل��ق بالرعاية 
�ل�صحي��ة و�لزو�ج و�لأ���رض، ُت�صِبح �ل��روؤى �لقت�صادية 
�لثاقب��ة �رضوري��ة ولكنها غ��ري كافي��ة. و�إذ� كانت هذه 
�ل��روؤي هي كل م��ا ن�صع��ه يف �لعتبار، ف�ص��وف تتعرث 

�ل�صيا�صات ويعاين �لنا�س.

يف �صغفه��م بالتف�ص��ري�ت �لقائم��ة عل��ى �لريا�صي��ات، 
يو�ج��ه خرب�ء �لقت�صاد وقتا ع�صيبا يف ثالثة جمالت 
عل��ى �لأق��ل: و�ص��ع �لثقاف��ة يف �حل�صب��ان، و��صتخ��د�م 
�لتف�صري �ل�رضدي، ومعاجل��ة �لق�صايا �لأخالقية �لتي ل 

ميكن �ختز�لها يف �لفئات �لقت�صادية وحدها.
�س يف  ��ع �أول ثم ُتغممَ �إن �لب���رض لي�صو� كائنات حية ُت�صنمَ
ثقاف��ة ما، مث��ل �أخيل يف نهر �صتيك���س. بل هم كائنات 
ثقافية منذ �لبد�ية. ولك��ن لأن �لثقافة ل ميكن و�صعها 
يف مع��ادلت ح�صابي��ة، ف��اإن خرب�ء �لقت�ص��اد يتبنون 

عادة فكرة �إن�صان ما قبل �حل�صارة.
لفه��م �لنا�س ككائن��ات ثقافية، ينبغي للم��رء �أن يروي 
ق�ص�صا عنهم. فحي��اة �لب�رض ل تتو�ىل ف�صولها بطريقة 
ميك��ن �لتنب��وؤ به��ا عل��ى �لنح��و �لذي ي��دور ب��ه كوكب 
�ملري��خ حول �ل�صم���س. �إذ تلعب �مل�صادف��ات، و�لطبائع 

�ل�صخ�صي��ة، و�لختي��ار�ت غري �ملتوقع��ة دور� ل ميكن 
عِر�س �حلياة ما ميكن �أن ي�صمى "�ل�رضدية"،  �ختز�له. وتمَ
�لت��ي تعني �صمن��ا �حلاج��ة �إىل �لتف�صري يف م��ا يت�صل 
بالق�ص���س. و�أف�صل تقدير لهذ� رمب��ا يكون موجود� يف 
�لرو�ي��ات، و�لتي ميك��ن �عتبارها لي�س فقط جمرد �صكل 
�أدبي، بل و�أي�صا و�صيلة متميزة لفهم �لعاملمَ �لجتماعي. 
ورغ��م �أن �لأحد�ث �لتي ت�صفه��ا �لرو�يات تخيلية، فاإن 
�ص��كل، وت�صل�ص��ل، وت�صع��ب ه��ذه �لأح��د�ث يك��ون غالبا 
�لرو�ي��ة �لأك��رث دق��ة لدين��ا للكيفي��ة �لت��ي تتك�صف بها 

�أحد�ث �حلياة. 
و�أخري�، ينط��وي �لقت�صاد حتما عل��ى م�صائل �أخالقية 
ل ميك��ن �ختز�له��ا يف �لقت�ص��اد ذ�ته ���� �أو يف �أي ِعلم 
�جتماع��ي �آخ��ر. وكث��ري� م��ا يق��وم خ��رب�ء �لقت�ص��اد 
بتهري��ب �ملخ��اوف �لأخالقي��ة �إىل مناذجهم من خالل 

مفاهيم مثل �صعر �ل�ص��وق "�لعادل". ولكن هناك �لعديد 
م��ن �ل�صب��ل جلع��ل ه��ذه �لق�صاي��ا �رضيح��ة ومفتوحة 
للمناق�صة. لي�س هناك م�صدر �أف�صل للب�صرية �لأخالقية 
م��ن رو�يات تول�صتوي، ودو�صتويف�صكي، وجورج �إليوت، 
وج��ني �أو�ص��ن، وه��رني جيم���س، وغريه��م م��ن �أتباع 
�ملذه��ب �لو�قع��ي. �إذ ت�صتقط��ر �أعماله��م وتف��كك تعقيد 
د  �مل�صائ��ل �لأخالقية �لتي م��ن �لأهمية مب��كان �أن ُيعهمَ
بها باأمان �إىل نظرية �صاملة �� �أ�صئلة تدعو �إىل �لتقم�س 
�لوج��د�ين و�حلك��م �ل�صدي��د، و�لتي يج��ري تطويرها من 
خالل �خل��ربة ول ميكن �إ�صفاء �لطاب��ع �لر�صمي عليها. 
م��ن �ملوؤكد �أن بع�س �لنظري��ات �لأخالقية رمبا تو�صي 
بالتقم���س �لوج��د�ين �أو �لتعاط��ف، ولكن ق��ر�ءة �لأدب 
و�لتماهي مع �ل�صخ�صيات ينطوي على ممار�صة مطولة 
يف و�ص��ع �مل��رء نف�صه يف م��كان �آخرين. ف��اإذ� مل ي�صع 

�مل��رء نف�ص��ه م��كان �أنا كارينين��ا، فهو مل يق��ر�أ حقا �أنا 
كارينين��ا. عندما تقر�أ رو�ية عظيمة وت�صع نف�صك مكان 
�صخ�صياتها، فاإن��ك تنفق �صاعات ل ح�رض لها منخرطا 
معه��ا �� فت�صت�صعر من د�خلك كيف يكون �صعورك عندما 

ت�صبح �صخ�صا �آخر. 
وت��رى �لعاملمَ من منظ��ور طبقة خمتلفة عل��ى �مل�صتوى 
�لجتماع��ي �أو �جلن�ص��ي �أو �لنتماء �لدين��ي �أو �لثقايف 
�أو �ملي��ول �جلن�صية �أو �لفهم �لأخالق��ي، �أو غري ذلك من 
�ل�صمات �لتي حت��دد �لتجربة �لإن�صاني��ة ومتيزها. ومن 
خ��الل تقم�س حياة �صخ�صية رو�ئية ب�صكل غري مبا�رض، 
فاإنك ل ت�صعر مبا ت�صعر به فح�صب، بل وتتاأمل �أي�صا يف 
هذه �مل�صاع��ر، وتنظر يف طبيعة �لت�رضفات �لتي توؤدي 
�إليها هذه �مل�صاعر، ومن خالل �ملمار�صة تكت�صب حكمة 

تقدير �لب�رض �حلقيقيني بكل تعقيد�تهم.
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