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يؤكد مؤلفا هذا الكتاب ابهجيت بانيرجي
وإس ـتــر دوف ـلــو  -أس ـتــاذا االقـتـصــاد فــي معهد
ماساتشوستس والحائزان حديث ًا جائزة نوبل
لــاقـتـصــاد عــن أعـمــالـهـمــا ح ــول تخفيف حــدة
الفقر  -أن التحدي الكبير في عصرنا يكمن
ف ــي م ـعــرفــة كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع الـمـشـكــات
االقتصادية الحرجة في مختلف أنحاء العالم،
وأب ــرزه ــا :ال ـه ـجــرة ،ال ـت ـجــارة ،ع ــدم ال ـم ـســاواة؛
الـقـبـلـيــة؛ الـعــولـمــة؛ االض ـط ــراب التكنولوجي؛
وتباطؤ النمو وتسارع وتيرة تغير المناخ.
ويمكن التوقف عند موضوعات اإلصالح
االقتصادي والبطالة وعدم المساواة والتطور
الـتـكـنــولــوجــي ،إذ يـنــاقــش الـمــؤلـفــان مــوضــوع
الـهـجــرة وتـحــريــر ال ـت ـجــارة وانـعـكــاسـهـمــا على
نسب البطالة والدخل .كما يناقشان موضوع
الـخـفــوض الضريبية لــأثــريــاء الـتــي ال ت ــؤدي
إل ــى نـمــو اق ـت ـصــادي ب ـخــاف مــا يـتــم الـتــرويــج
لـ ــه ،ويـ ــؤكـ ــدان أن م ـش ـكــات عـ ــدم ال ـم ـس ــاواة
ليست ناجمة عن التغيرات التكنولوجية التي
ال نـتـحـكــم بـهــا ب ـقــدر م ــا ه ــي نـتـيـجــة ل ـق ــرارات
سياسية غير مدروسة بعناية.
وف ـ ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ي ـشــدد
المؤلفان على أهمية وضع السياسات العملية
التي تحدد كيفية الحد من التلوث ،ويعيدان
ال ـتــذك ـيــر بــأه ـم ـيــة م ــوض ــوع ال ـم ـحــاف ـظــة على

البيئة وجمال الطبيعة ،الذي غالب ًا ما تتجاهله
الحسابات القومية للناتج المحلي اإلجمالي
(.)GDP
ويشدد الكتاب في روحيته على ضرورة
وجــود قوانين لالقتصاد تــؤدي إلــى بناء عالم
أكـثــر إنـســانـيــة ،وذل ــك ب ــد ًال مــن االس ـت ـمــرار في
سياسات تقديم المصالح الذاتية بوجه أعمى
على حساب المصالح العامة .ويحذر من فشل
المجتمعات في العمل على وضع سياسات من
شأنها أن تساعد الناس على البقاء والتمسك
بكرامتهم فــي هــذا الـعــالــم ال ــذي يتسم بغياب
العدالة االجتماعية أكثر فأكثر ،داعي ًا إلى عدم
تكرار أخطاء األمس.

