
عندم��ا بد�أ �القت�ص��ادي�ن يفكرون يف كيفي��ة �أن ت�ؤدي زيادة 
�النفت��اح على �خل��ارج �ىل �لتاأثري يف درجة ح�صا�ص��ية �لناجت 
�حلقيق��ي للتغي��ري�ت يف م�ص��ت�ى �ال�ص��عار، فق��د رك��زو� على 
�الطار �ال�صا�ص��ي للطل��ب و�لعر�ض �لكلي، ود�خ��ل هذ� �ملنهج 
ي�ج��د منظ���ر�ن بدي��الن يق���د�ن �ىل خال�ص��ة مفاده��ا، �أن 
�لدول �الأكرث �نفتاحًا تك�ن ��ص��تجابة �لناجت �حلقيقي فيها �أقل 
للت�ص��خم. �أن زي��ادة �النفتاح ت�ؤدي �ىل درج��ة �أكرب من �لربط 
بني �الج�ر و�ال�ص��عار يف �لدول �لتي تتمتع ��ص����ق منتجاتها 
بدرجة مرتفعة من �لتناف�ص��ية، ف�ص��اًل عن �ل�صلة �ل�ثيقة بني 
�لتغي��ري�ت يف تكاليف �ملدخالت �مل�ص��ت�ردة وبني �لتغيري�ت 
يف �مل�ص��ت�ى �لعام الأ�صعار �ل�ص��لع و�خلدمات �ملنتجة، وي�ؤدي 
ه��ذ� �الأث��ر�ن �ىل زي��ادة �النفت��اح و�ىل جع��ل �لن��اجت �لكل��ي 

�حلقيقي �أكرث ��صتجابة للت�صخم؟
ويف نف���ض �ل�ق��ت، ف��اأن �ل��دول �لتي ت�ص���د �أ�ص���ق منتجاتها 
�ملناف�ص��ة غري �لتامة، ميك��ن �أن ي�ؤدي مزيد م��ن �النفتاح �ىل 
تقليل �ملدى �لذي من خالله ت�ص��تطيع �ل�رشكات رفع �ال�صعار، 
ي�ص��اف �ىل ذلك، �أن زيادة �النفتاح ت�ؤدي �ىل تقليل �لت�صخم، 

لذلك فاأن �حلافز على تطبيق عق�د حتدد �الأجر �ال�ص��مي �ص�ف 
يزيد، وي�ؤدي �الأثر�ن �مل�ص��ار �ليهما �ىل جعل �لناجت �الجمايل 

�حلقيقي �أقل ��صتجابة للت�صخم.
��ص��تجابة  درج��ة  عل��ى  �النفت��اح  تاأث��ري  كيفي��ة  ولقيا���ض 
�لن��اجت �حلقيق��ي للتغي��ري�ت يف م�ص��ت�ى �ال�ص��عار، ي�ص��تخدم 
�القت�ص��ادي�ن مبا يعرف )معدل �لت�صحية(، وه� مفه�م يعرب 
عن �النخفا�ض يف �ملدى �لق�صري يف �لناجت نتيجة �النخفا�ض 
يف �لت�ص��خم مق�ص���مًا عل��ى �النخفا���ض �ملقاب��ل يف مع��دل 
�لت�ص��خم. وت�ص��ري �ل�ص����هد �لعملية �ىل �مكاني��ة وج�د عالقة 
�ص��البة بني �النفتاح ومعدل �لت�صحية، وه� مايعني �أن زيادة 

�النفتاح تقلل من ح�صا�صية �لناجت للت�صخم.
�إن �الأثر �ل�ص��ايف لالنفتاح على �لعالقة بني �لناجت و�لت�صخم، 
يك���ن م�جب��ًا يف بع�ض �ل��دول و�ص��البًا يف دول �أخرى، ومن 
منط���ر �ص��م�يل، تب��دو زي��ادة �النفت��اح م�ص��احبة لت�ص��خم 
منخف���ض، وهن��اك �ص��ببان رئي�ص��يان لتف�ص��ري �ل�ص��بب يف �ن 
�النفتاح �الأكرب ي�ؤدي �ىل تقليل �لت�صخم، وهذ� �ل�صببان هما: 

- يف �ل��دول �لت��ي ي���ؤدي فيها �ملزي��د من �النفت��اح �ىل جعل 
�لن��اجت �أقل ح�صا�ص��ية للتغيري�ت يف م�ص��ت�ى �ال�ص��عار، تك�ن 

هناك �إمكانية حمدودة للناجت لال�صتفادة من زيادة �لت�صخم.

- يف �لدول �لتي ت�ص���د �أ�ص����ق منتجاتها تناف�صية غري تامة، 
ف��اأن زي��ادة �النفتاح جتع��ل �ل���رشكات �ملحلية �أكرث عر�ص��ة 
ملزيد من �لتناف�ص��ية، مما يقلل من قدرتها على فر�ض �أ�ص��عار 
تزيد على تلك �ل�ص��ائدة يف ظل �لتناف�ص��ية �لتامة. ولذلك يك�ن 
�مل�ص��ت�ى �لعام لالأ�ص��عار �أقل ��ص��تجابة ل�صيا�ص��ات �مل�رشف 
�ملرك��زي يف �القت�ص��اد�ت �الأك��رث �نفتاح��ًا، �الأمر �ل��ذي يقلل 
�الغر�ء �أمام �مل�رشف �ملركزي على �نتهاج �صيا�ص��ة ت��ص��عية 

لت�صجيع �لناجت عن طريق �رتفاع �ال�صعار.
مدى قوة العالقة بني االنفتاح والت�ضخم

م��ن �الأم�ر �مل�ص��للة يف بع���ض �الأحي��ان، �أن نفرت�ض �لعالقة 
�ملقطعي��ة ملجم�عة من �لدول تعرب عن �لع��مل �لهيكلية �لتي 
تن�ص��اأ يف كل دول��ة ود�خ��ل كل دول��ة، ويظهر ذلك �ي�ص��ًا على 
�لعالق��ة بني �النفت��اح و�لت�ص��خم و�لتي تخف��ي جمم�عة من 

�لفروع �ملهمة عرب �لدول.
1- �لف��روق يف �لعالق��ة ب��ني �النفت��اح و�لت�ص��خم يف �لدول 

�ملتقدمة و�الأقل تقدمًا
قام �القت�صادي )ديفيد رومر( �ال�صتاذ يف جامعة كاليف�رنيا 
بدر��ص��ة �لعالق��ة ب��ني �النفتاح و�لت�ص��خم، �كتمل��ت يف �أو�ئل 
ت�ص��عينيات �لق��رن �لع�رشي��ن، ومنذ ذل��ك �حلني، �ص��عفت هذه 

�ل��دول  �لعالق��ة �ىل ح��د م��ا، وب�ج��ه خا���ض يف 
�ملتقدم��ة، م��ع بقائه��ا بنف�ض �لق���ة تقريب��ًا يف �ل��دول �الأقل 
تقدمًا، و�أحد �ال�ص��باب �لتي ميكن �أن تف�رش ذلك �الأمر ه� متتع 
�لبن�ك �ملركزية يف �لدول �ملتقدمة باال�صتقاللية عن �ل�صغ�ط 

�ل�صيا�صية على �لعك�ض مما ه� م�ج�د يف �لدول �القل تقدمًا.
2- �لتعار���ض يف �لعالق��ات ب��ني �النفتاح و�لت�ص��خم د�خل 

�لدول
يتف��اوت من��ط �لعالق��ة ب��ني �النفت��اح و�لت�ص��خم ب��ني �لدول 
نف�ص��ها، �ص����ء �ملتقدم��ة منه��ا �و �الأق��ل تقدم��ًا، فعلى �ص��بيل 
�ملث��ال، �ذ� �أخذن��ا دولت��ني متقدمتني هما �ل�الي��ات �ملتحدة 
و�لياب��ان، ودولتني �أق��ل تقدمًا �و من �ل��دول �الآخذة يف �لنم� 
كاالرجنت��ني وتركي��ا، فقد مت �لت��ص��ل �ىل عالقة �ص��البة لدى 
�ل�الي��ات �ملتحدة و�الرجنتني، يف حني كانت �لعالقة م�جبة 

يف كل من �ليابان وتركيا.
معنى ذلك ه� وج�د ع��مل �أخرى تتفاعل مع �النفتاح للتاأثري 
عل��ى مت��ص��ط �لت�ص��خم، ويع���د ذل��ك يف �لغال��ب �ىل �لفروق 
�لهيكلي��ة بني �لدول ذ�تها، وعلى �لرغم م��ن �أن زيادة �لع�ملة 
ترج��ح �نخفا�ض �لت�ص��خم يف كثري من دول �لع��امل، فاأنه يف 

بع�ض �لدول ميكن �أن يرتفع �لت�صخم.

يعتق��د �ندور ويلي �لذي و�ص��ف �نه ��ص��هر وكيل 
�دب��ي يف �لع��امل �ن م��ن ح��ق �لنا���ض �ن ميتلك�� 
�حلق�ق �لفكرية بالق�ة نف�ص��ها �لتي يت�ص��طيع�ن 
فاأ�ص��حاب  �ملادي��ة،  ملكياته��م  �مت��الك  به��ا 
�لعالم��ات �لتجارية �ملاركات ميتلك�نها ب�ص��كل 
كام��ل و�ىل �البد، �ما ��ص��حاب �حلق���ق �الدبية 
فال، ونتيجت��ا لذلك يق�ل "ت�ص��تطيع �رشكة و�لت 
دزين، و�لت��ي تعم��ل كعالمة جتارية �ن ت�ص��تثمر 
يف ملكيته��ا �لفكرية بالثقة نف�ص��ها �لتي يبديها 
م��ن ي�ص��تثمر يف منزل��ه، لك��ن �ال�ص��خا�ض �لذين 
ميتلك���ن م�ص��اريع تعتم��د على حق���ق �لن�رش �و 
بر�ء�ت �الخرت�ع ال ي�صتطيع�ن ذلك، فلي�ض الألي�ض 
يف ب��الد �لعجائب ل��ل�ي�ض كال�ن و�لتي هي ذ�ت 
حق���ق ن���رش �ي وج�د د�ئ��م ولي���ض ملالكيها �ن 

يربرو� ��صتثمار�ً يف بالد �لعجائب.
و�عم��ال �لعالم��ات �لتجاري��ة �ك��رث مه��ارة يف 
جمع روؤو�ض �الم��ل للتم�يل و�لت�ص���يق، وغالبا 
ما ميكنها �عت�ص��ار �ملزيد من �لقيمة �ال�ص��افية 
م��ن حق���ق �لن���رش، وي���رشح ويل��ي كي��ف تق�م 
�رشكات مثل مايكرو�ص�فت وغيتي �مييجز ب�رش�ء 

حق���ق �عادة �النت��اج لل�ص���ر يف �لعامل، وكيف 
حتق��ق قيمًا تبل��غ ��ص��عاف مايحقق��ه �ملالك�ن 
�ال�صلي�ن، وت�صرتي �رشكات �لعالمات �لتجارية 
�ي�ص��ًا حق�ق غري ح�رشية ملكتبات �ل�ص���ر �ملة 
يف ��ص��تغاللها بنجاح �ك��رب مما يحققه �ملالك�ن 
�حلالي���ن، ويق���ل ويل��ي �ن بيكا�ص��� ه� ��ص��هر 
فن��ان بالقرن �لع�رشي��ن من حي��ث �لقيمة ولي�ض 
فق��ط فيم��ا يتعلق بل�حات��ه، بل وبحق���ق �عادة 
�النت��اج، حتى �ن �حدى �رشكات �ل�ص��يار�ت تعيد 
�نت��اج ت�قيعه على م�ديل يحمل ��ص��م بيكا�ص���، 
ويت�ص��اءل "كم �صتدفع �رشكة ذ�ت عالمة جتارية 
مقاب��ل �ن حتظ��ى بحق���ق بيكا�ص��� وتتمكن من 
ح�ص��د ر�ص���م �لرتخي�ض �ىل �البد؟" ويجيب عن 

�ص�ؤ�له بنف�صه فيق�ل: "مبالغ طائلة!".
يف ال�ضوق )مفهوم امللكية الفكرية(

يتحدث �ن��درو ويلي عن ج�ه��ر �مللكية �لفكرية، 
فم��ا ه��ي طبيعته��ا؟ وم��ن �ي��ن تاأت��ي قيمته��ا 
�القت�صادية؟ و�ين يفرت�ض �ن تكمن؟ ويف جمال 
�لن���رش، ماه� �لت��زن �ل�ص��حيح ب��ني دفع �ملزيد 
للكات��ب ومتكني م��ن تبقى منا من �ل��ص���ل �ىل 
كتب��ه بتكلف��ة �قل؟ يتبنى ويل��ي وجهة نظر، فه� 
ي��رى �نه يج��ب �ن تك���ن �حلق�ق �ك��رث �رش�مة، 

�م��ا �خ��رون م��ن �مثال ه��غ الدي، وه� قا�ص��ي 
بريط��اين وجيه، فيتبن���ن وجهة نظر مناق�ص��ة 
تق���ل �ن حق���ق �مللكي��ة ت��دوم �ص��لفًا �ط�ل من 
�ل��الزم و�لعق�ب��ات �ملفرو�ص��ة عل��ى �خرت�قتها 
��ص��د من �لالزم، لقد و�صفت �مللكية �لفكرية على 
�نها جمال قان�ين مربك وحم�ص���ر بفئة �صغرية 
�ملتح��دث هنا �درو ويلمان ع�ص��� جلن��ة بر�ء�ت 
�الخرت�ع��ات و�لعالمات �لتجاري��ة يف �ل�اليات 
�ملتح��دة وم�ؤل��ف �ل�رق��ة �خل���رش�ء �المريكية ) 
�مللكي��ة �لفكري��ة و�لبني��ة �لتحتي��ة �ملعل�ماتية 
�ل�طني��ة(، وكان ليم��ان ي��ردد م��ا كان ق��د ورد 
يف ق�ص��ة عد�ل��ة �ملحكم��ة �لعليا من �ن ق�ص��ايا 
حق���ق �مللكي��ة وب��ر�ء�ت �الخرت�ع تق��ارب �كرث 
م��ن �ي ن���ع �آخر م��ن �حلق�ق ما ميكن ت�ص��ميته 
"ميتافيزيق��ا �لقان�ن"، حيث تك�ن �ملناق�ص��ات 
�و ق��د تك�ن على �الق��ل يف غاية �حلذ�قة و�لدقة، 
وت��كاد تك���ن متناهي��ة يف تف�ص��يلها �حيان��ًا، 
فمارك ت��ين �لذي كان يعتقد �نه يجب �ل�ص��ماح 
للُكت��اب باأمت��الك �دبهم على نح� م�ص��م�ن كما 

ميتلك�ن بي�تهم.
مبادئ امللكية الفكرية

امللكية

�حلقيق��ة  �ن  �وال، 
ح���ل  �حلا�ص��مة 
�مللكي��ة �لفكري��ة هي 
وتع��رف  ملكي��ة،  �نه��ا 
"�ن  �نه��ا  �مللكي��ة عل��ى 
يع���د �ل�ص��يء �ىل �ص��خ�ض 
ما"، �ي �نها تكت�صب �صماتها 
لي�ض وفق��ا لل�ص��يء �و للفكرة 
نف�ص��ها، و�من��ا وفق��ا لعالقتها 
بال�ص��خ�ض، كان ت�ما�ض ر�اليت 
م�ؤلف"خمطط لقان�ن �مللكية"، قد 
قال �ن �مللكي��ة �ملادية هي "مركب 
كل��ي يتك�ن م��ن �لعديد م��ن �حلق�ق، 
مب��ا فيه��ا �المت��الك و�حلي��ازة و�حلق 
يف �ال�ص��تخد�م و�لتدمري، و�حلق يف �لبيع 

و�العارة و�لهبة".
الالمادية

ثاني��ا، �ن �الف��كار �لتي ت�ص��كل ج�هر �مللكية 
�لفكرية غالبا ما ي�صعب �متالكها �و �الحتفاظ 
به��ا، باملقاب��ل ي�ص��عب منحها �ي�ص��ا النها غري 
ملم��ص��ة، وه��ذه �خل�صي�ص��ة �مل�ص��رتكة كان��ت 
ه��ي �حلكم يف من��اذج �لتفكري �لقدمي��ة وال تز�ل 

م�ج�دة يف بع�ض �لنظم �لت�رشيعية.
احلكومة

ثالثا، ت�جد �مللكي��ة �لفكرية حيث تك�ن حك�مة 
�و حمكم��ة تن�ض عل��ى ذلك، فم��ن دون قان�ن ال 
وج���د للملكي��ة، ولهذ� ي�ج��د �لعديد من �ص��ناع 
�ل�صيا�ص��ة �حلك�مية يف �ل�ص���ق �لفكرية، ولناخذ 
مث��ال م��دة ب��ر�ءة �الخ��رت�ع و�لتي تك�ن ب�ص��كل 
عام ع�رشين عاما، وال يكمن �ل�صبب يف �الخرت�ع 
نف�ص��ه �و يف �ص���ق �الخرت�ع��ات �و يف كلفته��ا، 
الن  عام��ا  ع�رشي��ن  ت��دوم  �الخ��رت�ع  ف��رب�ء�ت 

�حلك�مات تق�ل �نها يجب �ن تدوم هذه �ملدة.
االعراف الدولية

ر�بع��ا، �ن �ل�ص��ه�لة و�ل�رشع��ة �لت��ي ميك��ن بهما 
للمنتجات �البد�عية �ن تنقل وتن�ص��خ وت�ص��تخدم 
يف بل��د �خ��ر، �ص��جعت �حلك�م��ات عل��ى تكري�ض 
�ع��ر�ف دولية حلماي��ة �مللكية �لفكري��ة �ل�طنية 
�ينم��ا مت �الجتار بها، فمن يكتب كتابا �و يخرتع 
�خرت�عا علميا يحتاج �ىل �لثقة يف �نه �ص��يحظى 
باحلماية، لي�ض يف بلده فقط، و�منا على م�ص��ت�ى 

�لعامل.
التربيرات

خام�ص��ا، ميكن تلخي�ض م��ربر�ت �مللكية �لفكرية 
حتت �ربع��ة عناوين: �حلافز، �ملكافئة، �لك�ص��ف، 
وحق���ق �الن�ص��ان، ويعتق��د �ن �حلاف��ز المت��الك 
ما �بدعه، و�حل�ص���ل على حق�ق ملكية خا�ص��ة، 
ي�ص��جع عل��ى �البت��كار، م��ا ميك��ن تاكي��ده �كرث 
فالكت��اب  للمكاف��اة،  كا�ص��ا�ض  �لقان���ن  ه��� 
ب��ه  ي�ص��رتدون  �لي��ة  يحتاج���ن  و�ملخرتع���ن 
�رباح��ا،  م��ن خالله��ا  ��ص��تثمارتهم ويحقق���ن 
وتخ���ض فائ��دة "�لك�ص��ف " ب��ر�ء�ت �الخ��رت�ع، 
طل��ب  كل  �الخ��رت�ع  ب��ر�ء�ت  مكت��ب  ين���رش  �ذ 
ل��رب�ءة بحيث ميك��ن لالخرين فه��م كيفية عملها 
و�ملتابع��ة به، ول�ال �لك�ص��ف لتمك��ن �ملخرتع�ن 

من �الحتفاظ باخرت�عتهم �رش� لهم.
�ن هذه �لنقاط �لثالث �الوىل �قت�ص��ادية �وال، �ال 
�نه ثمة �فرت����ض �خالقي �ن للنا�ض حقا طبيعيا 
بامتالك �ي �ص��يء ميتلك�ن��ه، و�حلق�ق �لطبيعية 
هي �ق�ى ما تك�ن يف منتجات �لتعبري �الن�صاين، 

و��صعف ما تك�ن يف �مللكية �ل�صناعية.
عقد امللكية

�صاد�ص��ا، �ن ��صا�ض جميع ق��نني �مللكية �لفكرية 
ه��� م��ا ي�ص��مى ب "عق��د �مللكية"، وه��� مبد� يف 
قان���ن �مللكي��ة �لفكري��ة ير�عي تاث��ري �المتالك 
عل��ى �لرف��اه �الجتماع��ي، وه� يح��اول �مل��زنة 
�ال�ص��خا�ض  �ن  �لقائ��ل  �ملب��د�  مبد�ي��ن:  ب��ني 
ي�ص��تحق�ن �ملكافئ��ة عل��ى جه�ده��م �البد�عية، 
�نه��م لن يعمل���� ما مل يكاف��او�، و�ملبد �لقائل �ن 
�ملجتم��ع ككل �صي�ص��تفيد حني ت��ص��ع �ملنتجات 
و�الخرت�ع��ات يف �لنط��اق �لع��ام ويت��م ت�فريها 

ت�فري� حر�.
اختيار البقاء خارجا

�خ��ري�، ف��ان ه��ذه �لق��ن��ني ط�عي��ة مبعن��ى �نه 
بام��كان �جلميع �الخرت�ع و�البت��كار خارج عقد 
�مللكي��ة، فثم��ة �لكث��ري م��ن �ملبدع��ني �لذي��ن ال 
يدخل�ن �ل�ص���ق �طالق��ا، وال ي�قع���ن �لعقد، �ي 
�نه��م يخت��ارون �لبقاء خارجا، فه��م ال يطالب�ن 
بحق�قه��م، ويقتنع بع�ص��هم �ن ملنتجاتهم قيمة 
�ملطالب��ة  و�ن  معدوم��ة  �و  �ص��ئيلة  �قت�ص��ادية 
بامل��ال �ص��تئد ه��ذه �ملنتجات يف مهده��ا، وثمة 
جمم�ع��ة �خ��رى م��ن �ال�ص��خا�ض تق��دم عمال ذ� 

قيم��ة لكنه��ا ترف���ض �لرب��ح �مل��ايل على ��ص���ض 
�خالقية، وه� ما يف�رش عدم وج�د حق�ق ن�رش �و 

بر�ء�ت �خرت�عات ملعظم بروت�ك�الت �النرتنت.
براءات االخرتاع

�ن ب��ر�ء�ت �الخ��رت�ع ه��ي �ملثال �الو�ص��ح على 
ف��رب�ء�ت  ملكي��ة،  ب��ص��فها  �لفكري��ة  �مللكي��ة 
�الخرت�ع لي�ص��ت جمرد ملكي��ة، بل هي �حتكار�ت 
كلم��ات  �ن  م�ص��ادفة،  لي�ص��ت  �ل�ص��فة  وه��ذه 
��ص��تحالة  ح���ل  و�ملقنع��ة  �النيق��ة  جيفر�ص���ن 
�مت��الك �الفكار مل متنعه م��ن �ن يك�ن و�حد� من 
�لثالث��ة �لذين ��ص�ص���� �ول مكتب ب��ر�ء�ت �خرت�ع 
يف �مري��كا، فق��د كان وزي��ر �خلارجي��ة يف ذل��ك 
�ل�ق��ت، �م��ا زمي��اله يف �لبحث فق��د كانا هرني 
كن�ك���ض وزير �حلرب، و�دم�ن��د ر�ندولف �لنائب 
�لعام، وت�ص��ري مكانتهم��ا �لرفيعت��ان �ىل �جلدية 

�لتي تناولت بها �حلك�مة �جلديدة دوريهما.
تبني بر�ء�ت �الخرت�ع ولع �حلك�مات و�ل�صناعات 
�لكبرية بخ�صخ�ص��ة �ملنتجات �البد�عية، ويق�صد 
باخل�صخ�ص��ة هنا عملية ت��ص��يع حق�ق �مللكية 
�خلا�صة لت�ص��مل �ملنتجات �البد�عية، وخ�ص��صا 
تلك �ملنتجات �لتي مل تكن تعامل كملكية خا�صة 
عل��ى �الطالق من قب��ل، �و كان تعامل كذلك على 
نح��� حم��دود فقط، وق��د ب��د�ت ه��ذه �لعملية يف 
�لق��رن �خلام���ض ع���رش، وت��ص��عت ببطء وب�ص��كل 
�عتباطي خالل �لقرون �لتالية حتى ��ص��بحت يف 
نهاية �لقرن �لع�رشين �صيغة ت�صيطر على م��قفنا 
حيال �الفكار و �الخرت�عات �جلديدة، ففي �لعق�د 
�لقليل��ة �الخرية �خذ �ملزيد م��ن �ملبدع�ن ي�ل�ن 
�ول�ية �كرب للقيمة �ملالية النتاجهم، كما �رشعت 
�لكثري من �العمال �لتجارية �لتي كانت تتجاهل 
�مللكي��ة �لفكرية بتقديره��ا تقدير� �كب��ري�، وثمة 
ت�جه عاملي نح� ت��صيع حق�ق �مللكية �خلا�صة 
لت�صمل م�صائل كان ينظر �ليها على �نها جزء من 
�مللك �لع��ام كاملادة �جلينية مث��ال، وعلى �لرغم 
م��ن تذم��ر �ملخرتع�ن يف كثري م��ن �الحيان من 
�صع�بة �حل�ص�ل على بر�ءة �خرت�ع، فانها ت�صري 
ب�صه�لة ي�ما بعد ي�م، حتى ��صبح مكتب بر�ء�ت 
�الخ��رت�ع و �لعالم��ات �لتجاري��ة يف �ل�الي��ات 
�ملتح��دة مينح ثالث ب��ر�ء�ت كل ع�رشي��ن دقيقة 
يف كل ��ص��ب�ع عم��ل. عل��ى �الخ��رت�ع �ن يك���ن 
مفي��د� و�ن يتمتع مبا ي�ص��مى ع��ادة �الثر �لتقني، 
ويجب �ن يك�ن له ��ص��تخد�م �صناعي �و �ن يك�ن 
قاب��ال لذلك، ولي�ض من �ل���رشوري �ن يك�ن �الثر 
حا�صما، وقد منح مكتب �لرب�ء�ت �لربيطاين بر�ءة 
لكرة �ص��ك���ض خ�رش�ء لي�ض النه �عجب بال�ن بل 
الن �لالعب��ني كان مبقدوره��م روؤي��ة �لك��رة على 
نح� �و�ص��ح من �لكرة �ل�ص�د�ء �لتقليدية، وقد بد� 

هذ� �لفرق بالن�صبة �ليهم فرقا تقنيا.
�م��ا �لطر�ئق �لتجاري��ة �لتي متنح ب��ر�ء�ت �لي�م 
فه��ي و��ص��عة ومتن�ع��ة، �ذ يق���ل جمي���ض غليك 
�ن "�ل���رشكات ق��د نالت ب��ر�ء�ت عل��ى �الحتفاظ 
�لعاملي��ة،  �لعنكب�تي��ة  �ل�ص��بكة  عل��ى  بتق��اومي 
وعل��ى حتمي��ل �ل�ص��فحات على ف��رت�ت منتظمة، 
وتخزي��ن �مل�ص��تند�ت يف ق��ع��د �لبيانات، وعلى 
عر�ض �ل�صيار�ت يف مز�د�ت، وعلى �ن�صاء ملفات 
للم�ص��تخدمني، وعل��ى حم��ركات للبح��ث، وعل��ى 
كل تف�ص��يل من تفا�ص��يل �اللة �لنظرية لالعمال 
�لتجارية �ملجر�ة على �النرتنت"، كما منح بر�ءة 
على نظام "خف�ض �صعرك �ذ� �صال زب�نك عن �قل 

�صعر لدى مناف�صك".

من �مل�ص��حك يف �ل�قت �حلايل �حلديث عن �أزمة عابرة 
يف �ملجال �القت�صادي بالن�صبة للدولة �ل�صعيفة وذلك 
لف�ص��ل �لبد�ئل �لعم�مية �الجتماعية من ناحية و�لعزم 
على �لذهاب �إىل �أبعد من �لت�ص�ر�ت �لتحررية �خلا�صة 
م��ن ناحية مقابل��ة، و�لبحث �جلاد عن �إنق��اذ يف �إطار 
�ص��لطة �لقر�ر �ال�ص��تثنائي من جهة و�لنظ��ر �إىل �لدولة 

ب��صفها �حلل ولي�صت �مل�صكل من جهة ثانية.
بهذ� �ملعنى مار�ض �لفكر �القت�ص��ادي �أ�ص��ل�ب �الإعالم 
�مل��ر�وغ و�ملح��ذر بحي��ث مل يت��نى عن �إع��الن وج�د 
�الأزم��ة �مل�ص��تفحلة وع��ن ���رشد حكايات عن �مل�ص��كلة 
�ل�ص��املة ولكنه مل يقم بت�رشيحها ومل يح�لها �إىل مادة 
للتفكري �ال�صرت�تيجي وظل متم�صكا مبر�جعة �لنظريات 

�القت�ص��ادية وتق��دمي �حلل���ل �الإ�ص��الحية �لرتقيعية، 
و�أم�صك عن �لتفكري يف �الأزمة باملعنى �لهيكلي وبقيت 

�الأزمة من �لناحية �القت�صادية �أمر غري مفكر به.
لك��ن ه��ل ي���ؤدي تخط��ي �الأزم��ة �ملالي��ة �إىل حتقي��ق 
ن�ص��ب هامة ومع��دالت مرتفعة يف �لتنمي��ة و�الير�د�ت 
و�لف��ئد على �ل�ص��عيد �القت�صادي؟ �ىل �أي مدى يفاقم 
�لعج��ز �مل��ايل للدول من ح��دة �الحتد�م ب��ني �لطبقات 
ويزيد من �لغ�ص��ب �ل�ص��عبي على �حلك�م��ات؟ وماذ� ل� 
تدخل��ت �ل�صيا�ص��ات �ملالي��ة يف �مت�ص��ا�ض �حل��ركات 
�الحتجاجي��ة؟ �أن نفكر يف �الأزم��ة �لر�هنة من �لناحية 
�القت�ص��ادية ه��� �أن ن���يل عناي��ة ق�ص���ى باالأمن��اط 
�مل��زية ونهتم مبظاهر �ختفاء �ل�ص�ق باملعنى �ملنظم 
و�ملهي��كل للكلم��ة وم��ا ر�فقه م��ن �نحبا���ض يف تدفق 
لل�صي�لة �ملالية. �إذ� كانت �لر�أ�صمالية تعتمد على �لهدم 

�خلالق من �أجل �الإنتاج وتطرح م�ص��كلة �ال�ص��تمر�ر يف 
�ال�ص��تثمار ومر�كم��ة �لربح وخلق �لرف��اه للجميع فاإن 
�ال�ص��رت�كية ت��ج��ه م�ص��اكل يف م�ص��ت�ى �ل�ظيفية يف 
�آلي��ات �ال�ص��تغال وحتر�ض عل��ى تط�ير �لقط��اع �لعام 
و�ص��مان �لعناية بامل�ص��األة �الجتماعي��ة وتر�هن على 

�البتكار من �أجل تنمية �ملال �مل�صرتك2.
لي�ص��ت �لب�رشي��ة فق��ط عل��ى حاف��ة �أزم��ة �قت�ص��ادية 
منظ�مية تهدد بتف�صي �جل�ع و�لعط�ض و�ملر�ض و�لع�ز 
و�إمنا هي �أي�صا تعاين من ف�صل �لبد�ئل وعجز �خليار�ت 
�لتنم�ي��ة �ملعتم��دة وتقط��ع �أو�ص��ال �لن�ص��اط �ملادي 
ويظهر ذلك ب�ص���رة و��ص��حة يف ��ص��طر�ب �ملبادالت 
وخل��ل يف �لت�زي��ع وت��دين قيم��ة ت��د�ول �لعم��الت يف 
�لب�ر�ص��ات وتز�ي��د مدي�ني��ة �لدول �ل�ص��عيفة وتالزم 

�رتفاع ن�صق �لع�ملة بتدين م�صت�يات �لنم� و�لتعايف.

عل��ى ه��ذ� �ملن����ل يتحم��ل �أ�ص��حاب روؤو���ض �الأم��ل 
وروؤ�ص��اء �ل�رشكات وباعث� �لبن�ك �لعاملية �مل�ص�ؤولية 
يف بناء �قت�ص��اد عاملي يجمع بني جناعة �ال�ص��تثمار 
و�الإنت��اج و�لفائ��دة وعد�ل��ة فر���ض �ل�ص��غل و�لتنمي��ة 
�مل�ص��تد�مة ويف تخلي�ض �ل�صع�ب من �لتبعية وتخفيف 
�قت�ص��اديات �لدول �ل�صعيفة من عبء �لدي�ن �ملتخلدة 
بذمته��ا يف ظ��ل �نت�ص��ار �لف�ص��اد �ل�صيا�ص��ي و�الإد�ري 
وتز�يد نفقاتها على مت�يل ف�ض �لنز�عات �لد�خلية بعد 
تكاثر �حل��روب �الأهلية و�لتحديات �خلارجية وعجزها 
ع��ن فر���ض على �أر�ص��ها وع��ن حتكمها ب�ص���رة تامة 
عل��ى ثرو�ته��ا. ال يكمن �مل�ص��كل فح�ص��ب م��ن �لناحية 
�القت�ص��ادية يف �زدياد درجات �لتفاوت على م�صت�ى 
�ال�ص��تثمار و�الإنتاج و�لتبادل و�ال�ص��تهالك بني �ملركز 
و�ملحي��ط وبني �جلهات �ل�ص��احلية و�جله��ات �لد�خلية 

وب��ني �لغ��رب و�ل���رشق وبني �ل�ص��مال و�جلن���ب و�إمنا 
يزيد على ذلك �نت�ص��ار �لف�ص��اد يف �حلياة �القت�ص��ادية 
و�ق��رت�ن �آفة �لتهريب ب��د�ء �الإرهاب و�جلرمية �ملنظمة 
وتعدد م�ص��ارب �القت�ص��اد �مل��زي و�الأن�صطة �ملنفلتة 

و�ملخاطر �ملرتتبة عنها.
م��ا يلف��ت �النتب��اه يف �أزم��ات �الأزم��ات ه��� معاجلة 
�الأرب��اح  �مت��الك  و�لت�ج��ه نح���  �مل��ايل  �النحبا���ض 
و�لعم��ل عل��ى �لزيادة يف �ال�ص��تثمار وت��ص��يع وحد�ت 
�الإنتاج و�لرفع من �الأج�ر ق�صد �لت�صجيع على �لت�زيع 
و�ال�صتهالك. لكي يلعب �لر�أ�صمال �ل�طني دور� ن�صاليا 
يف �ل��قع"هناك جملة متز�يدة من �مل�صائل، لي�ض على 
�ص��عيد �القت�ص��اد و�لق���ة فح�ص��ب، و�إمنا على �ص��عيد 

�ل�صيا�صة ناجمة عما يلي:
- �أوال ك���ن كل فائ���ض �لقيم��ة ه��ذ� غري م�ص��تعمل �ال 

جزئي��ا لغايات ��ص��تهالكية، يف حني �أن �لق�ص��م �الأكرب 
)تثم��ريه(،  جم��دد�  ور�ص��ملته  �دخ��اره  يج��ري  منه��ا 
وبالت��ايل ي�ص��كل كم��ا يف �ملا�ص��ي �لقاع��دة �لفعلي��ة 

لت��صع ر�أ�ض �ملال.
- ثاني��ا ك���ن حجمه يت�ص��كل ب�ص���رة عف�ي��ة �رشفة 
خ��الل �ل���رش�ع ب��ني �الأج��ر�ء ومالكي ر�أ���ض �ملال يف 

�صبيل تق�صيم �لدخل �ل�طني.
�لالف��ت للنظر �أن �الأزمة �القت�ص��ادية ه��ي �أزمة مالية 
باالأ�ص��ا�ض و�أنها ترج��ع �إىل تعطل يف �ل�ص��ي�لة وحياد 
�ل�ص���ق عن دوره �ملركزي يف �لتنظيم وفقد�نه لقدرته 
�لتد�ولي��ة  �لقيم��ة  �لتجمي��ع و�لت�زي��ع و�ص��بط  عل��ى 
و�ال�ص��تعمالية وتز�يد �لب�ص��ائع �ملهرب��ة و�ملنت�جات 
�ملالي��ة  و�ملعام��الت  �ملجهري��ة  و�الأن�ص��طة  �ملقل��دة 

�جلزئية.
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