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اخلفية” (�ص )23-16؛ و “حدود املذهب التقليدي” (�ص )54-24؛ و “االقت�صاد طبق ًا للقانون”
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والعوملة” (�ص )179 – 157؛ و “العوملة وتراجــــع الدميوقراطيــــــة” (�ص )192-180؛
و”مـــاذا ميكـــن عمــلــــه؟” (�ص .)212 – 193
ال�شادة مبقرتح ال�سوق التناف�سي احلر ك�إجناز فكري رائع،
يف تقدميه للكتاب  ،وبعد إ
احلر ال يوجد ،و ال يتوقع أ�ن يتواجد ،يف واقع احلال” يف كل
يالحظ امل�ؤلف أ�ن “ال�سوق
ّ
احلر قد ترتب عليه أ��رضار بليغة يف العامل خ�صو�ص ًا
العامل؛ و أ�ن تف�شي �سوء ا�ستغالل فكرة ال�سوق ّ
فيما يتعلق ب�صياغة ال�سيا�سات ،والرتويج للعوملة والتعامل مع اختالف وجهات النظر .ويو�ضح
لل�صوات املعار�ضة أ
امل�ؤلف أ�ن ت أ�ليف الكتاب قد جاء إلعطاء �شكل فني أ
للفكار االقت�صادية املهيمنة
يف العامل دون أ�ن تتقيد �صياغة الن�ص بالقيود املهنية للنظرية االقت�صادية (مبعنى ال�صياغة الريا�ضية
* وكيل املعهد العربي للتخطيط.
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للنتائج) ،كما يو�ضح أ�ن الكتاب ،يف جممله ،هو عبارة عن نقد لعلم االقت�صاد املهيمن ،ويروج
ملنظور يهتم بالتحليل املو�ضوعي للمجتمع واالقت�صاد .ويف هذا ال�صدد حتتل فكرة النظر لالقت�صاد
على أ�نه جزء ال يتجز أ� من املجتمع وقواه ال�سيا�سية ،مكان ًا حموري ًا  .ويتطلب تبني مثل هذا املنظور
الفراد أ
الفكاك من أ��رس املنهجية املتبعة التي تركز ،يف التحليل ،على �سلوك أ
النانيني فقط ،مما
الدنى ،التعامل مع أ
يتطلب بدوره ،ويف احل ّد أ
العراف املجتمعية والهويات املختلفة ،وكيفية
ت أ�ثريها يف االقت�صاد ،وت أ�ثرها به.

ثاني ًا :أ��سطورة ،أ�و خرافة ،آ�دم �سميث
يف الف�صل أ
الول يالحظ امل�ؤلف أ�ن هنالك ر أ�ي �شائع يتعامل مع النظام االقت�صادي ال�سائد
الن ،وهو نظام يعتمد على فكرة تعظيم املنافع أ
يف العامل آ
للفراد و�سيادة �آلية ال�سوق يف تخ�صي�ص
املوارد ،مبعنى النظام الر أ��سمايل ،على أ�نه النظام الوحيد القابل للتطبيق  .وي�ستند هذا الر أ�ي ال�شائع
على ما تو�صل إ�ليه �آدم �سميث يف كتابه ال�شهري “ثروة أ
المم” الذي ُطبع عام  1776من أ�ن النظام
االقت�صادي الذي ُن�شاهده يف العامل ال يحتاج إ�ىل تن�سيق مركزي و أ�ن من � أش�ن �سلوك كل فرد لتعظيم
النتاج واال�ستهالك والتوزيع ،دون اعتبار مل�صالح آ
الخرين الذين يعي�شون
م�صلحته اخلا�صة يف إ
معه يف املجتمع ،أ�ن ي�ؤدي إ�ىل حتقيق �سعادة املجتمع ككل دون أ�ن تكون هذه ال�سعادة املجتمعية هدف ًا
يف ح ّد ذاتها ملثل هذا ال�سلوك الفردي أ
الناين .هذا وقد أ��صبحت العبارة ال�شهرية  ،التي ما فت أ�ت
أ
ترددها ملدى قرنني من الزمان تقريب ًا “ أ�نه ل�سنا مدينني لكرم اللحام (اجلزار) ،أ�و
الدبيات املختلفة ّ
�صانع اجلعة ،أ�و اخلباز ،للح�صول على غذائنا ،و إ�منا من نظرة كل منهم مل�صلحته ال�شخ�صية” .
والحظ امل�ؤلف أ�ن فكرة أ�ن �آلية ال�سوق تعمل كاليد اخلفية  ،على عظمتها ،قد ظلّت على
مدى قرنني من الزمان كتخمني عظيم حتى أ�مكن برهانها ب أ�حدث املنهجيات الريا�ضية يف الن�صف
الول من القرن الع�رشين .خالل هذه الفرتة الطويلة ،ومثلها يف ذلك مثل كل أ
أ
الفكار العظيمة ،مت
وحتولت على أ�يديهم إ�ىل عقيدة
ا�ستغالل الفكرة بوا�سطة العديد من النا�س خلدمة أ�غرا�ضهم اخلا�صة
ّ
�سماها امل�ؤلف “ أ��سطورة أ�و خرافة� ،سميث” .و أ�و�ضح امل�ؤلف أ�ن ت�سمية أ
“ال�سطورة”
جامدة أ�و ما ّ
أ�و “اخلرافة” ال ُتعنى مبا كتبه �سميث و إ�منا ُتعنى مبا �آلت إ�ليه كتاباته من تف�سري وترجمة على امل�ستوى
مت توفري برهان نظري ،حتت قيود فنية ،ألطروحة “اليد اخلفية”تعامل
العام وال�شائع .وعندما ّ
معظم االقت�صاديني املهنيني مع الربهان على أ�نه إ�ثبات ملعتقداتهم  ،وحتى يف يومنا هذا ُي�ساوي
الطروحة التحليلية وبني املقرتح القيمي القائل ب أ�ن يرتك أ
بع�ض ه�ؤالء بني أ
الفراد أ�حرار ًا لتعظيم
م�صلحتهم دون تدخل أ�و قيود.
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وبعد ينتقل امل�ؤلف يف الف�صل الثاين إ�ىل نقا�ش فني ملا أ��سماه بنظرية اليد اخلفية وهو نقا�ش تطلب
ا�ستعرا�ض ًا ملفاهيم اقت�صادية فنية ك أ�مثلية باريتو وما يقابلها من فهم للكفاءة االقت�صادية ،وكاالقت�صاد
التناف�سي وحالة توازنه.
الطالع عليها يف الكتب املدر�سية لعلم االقت�صاد ،
ودون الدخول يف تفا�صيل فنية ،ميكن إ
يكفي مالحظة تعريف امل�ؤلف ألمثلية باريتو “ :فيما بني جمموعة من احلاالت املجتمعية ،ميكن
تعريف حالة منها ب أ�نها مثلى من وجهة نظر باريتو إ�ذا مل توجد حالة جمتمعية أ�خرى” يتمتع فيها
الفراد برفاهية أ�على ،بينما يتمتع بقية أ
فرد واحد من أ
الفراد بنف�س م�ستوى الرفاهية .ويف النظرية
االقت�صادية احلديثة ينظر إ�ىل حالة أ�مثلية باريتو على أ�نها ت�صف كفاءة االقت�صاد  .كذلك احلال
دون الدخول يف تفا�صيل فنية ميكن تعريف االقت�صاد التناف�سي ب أ�نه ذلك النظام االقت�صادي الذي
ال ي�ستطيع يف إ�طاره أ�ن ي�ؤثر فرد واحد ،من خالل �سلوكه الفردي ،على أ
ال�سعار ال�سائدة يف
ويعرب عن مثل
ال�سوق ،مبعنى أ�ن كل فرد أ�و متعامل يف ال�سوق ُيعد �صغري الوزن ملثل هذا الت أ�ثريُ .
هذا التعريف أ�ن كل متعامل يف مثل هذا االقت�صاد ي�سلك باعتبار أ�ن أ
ال�سعار ال�سائدة معطاة له .ويف
إ�طار االقت�صاد التناف�سي ،ف�إن قائمة أ
لل�سعار� ،سعر واحد لكل �سلعة ،يرتتب عليها ت�ساوي إ�جمايل
الطلب على ،مع إ�جمايل العر�ض من  ،كل �سلعة متثل حالة لتوازن االقت�صاد مبعنى أ�نه لي�س هنالك
ما ي�ستدعي تغري أ
ال�سعار انخفا�ض ًا أ�و ارتفاعاً.
ال�سا�سية أ
على أ��سا�س هذا الفهم مت �صياغة نظرية اليد اخلفية ،وهي ما يقابل “النظرية أ
الوىل
يف اقت�صاديات الرفاه” ،على النحو التايل  “ :إ�ذا كان لدينا اقت�صاد تناف�سي ،حيث يقوم كل أ
الفراد
باالختيار احلر ح�سب متطلبات م�صاحلهم ال�شخ�صية الرا�شدة ،وحتت بع�ض ال�رشوط الفنية ،ف�إن
حالة التوازن التي �سيحققها االقت�صاد �ستكون مثلى كما يف تعريف أ�مثلية باريتو”.
وبعد ،يالحظ امل�ؤلف كيف أ�ن هذه النظرية قد مت عدم فهمها و�سوء ا�ستخدامها يف عامل �صياغة
ال�سيا�سات واالنتقال بها من عامل النظرية إ�ىل أ�ر�ض الواقع من وجهة نظر التم�سك باملعتقدات ولي�س
مت ّت لهذا الواقع ب�صلة.
ألنها ُ
وبعد ا�ستعرا�ض أ�هم االنتقادات الفنية التي ُوجهت للنظرية ينتقل امل�ؤلف يف الف�صل الثالث
عادة ما يلج أ� املحافظون،
إ�ىل نقا�ش الق�صور املت أ��صل يف فهم وتف�سري النظرية .فعلى �سبيل املثال،
ً
ومن لف لفهم من املب�رشين بحرية أ
ال�سواق ،إ�ىل تف�سري أ�ن نظرية اليد اخلفية ينطوي عليها مقرتح
احلرية الفردية .مثل هذا االدعاء ميكن ا�ستنباطه من نظرية امل�ستهلك الذي له مطلق احلرية يف
اختيار جمموعات ال�سلع املتاحة فقط يف حدود دخله الذي يح�صل عليه .ولكن متعن حالة أ�ن تكون
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اختيارات أ
الفراد معرفة على كل أ�مناط االختيارات املتاحة للفرد مبا يف ذلك اختيارات ال�سلع يف
حدود الدخل .يف مثل هذه احلالة املو�سعة لالختيارات التي يقوم بها أ
الفراد ميكن إ�عادة �صياغة
نظرية اليد اخلفية كما يلي :
الفراد يف االختيار بني كل بدائل أ
“ إ�ذا كان لدينا اقت�صاد تناف�سي ،حيث حرية أ
الفعال
املتاحة لهم تقت�رص على البدائل املتاحة لهم يف جمال اال�ستهالك كما يح ّدده دخلهم ،وح�سب قيود
فنية كما يف ال�صياغة أ
الوىل للنظرية ،ف�إن حالة التوازن التي ُيح ّققها االقت�صاد �ستكون مثلى ح�سب
تعريف باريتو”.
حتت مثل هذه ال�صياغة حتمل النظرية تف�سري ًا نقي�ض ًا لذلك الذي مت ا�ستنباطه من ال�صياغة
أ
الوىل إ�ذ أ�نها تعني أ�همية فر�ض القيود على احلرية الفردية لتقت�رص فقط على جمال اال�ستهالك من
الفعال التي يقوم بها أ
بني كل أ
الفراد .وتعني مثل هذه ال�صياغة البديلة ،والفهم املرتتب عليها ،أ�ن
الر أ�ي املحوري ال�سائد يف علم االقت�صاد ب أ�ن ال�سوق التناف�سي احلر هو اخليار أ
المثل الذي ينبغي
التطلع إ�ليه وحتقيقه يف أ�ر�ض الواقع يفتقر إ�ىل ال�سند النظري وذلك على عك�س ما ُي�شاع يف املجال
العام.
الوىل أ
على أ��سا�س هذا الفهم يو�ضح امل�ؤلف أ�ن اخلطوة أ
وال�سا�سية يف تو�سيع نطاق االقت�صاد
الدراك أ�ن جمموعة خيارات أ
الفعال املتاحة أ
النتاجية تت�سع
للفراد واملن�ش�آت إ
كعلم اجتماعي هي إ
بال�ضافة إ�ىل ذلك ،هنالك حاجة ملراجعة االفرتا�ضيات
�صوره علم االقت�صاد ال�سائد .إ
ألكرث مما ّ
املتعلقة بتف�ضيالت النا�س وكيفية حتديدها والتعبري عنها عن طريق بديهيات رمبا جتد القبول العام
وافرتا�ض أ�ن هذه التف�ضيالت معطاة و أ�نها ال تتغري مع تغري الظروف.
من جانب �آخر ،يالحظ امل�ؤلف أ�ن النموذج االقت�صادي النمطي يعمل يف إ�طار ا�ستبعاد كل ما
يتعلق أ
بالعراف املجتمعية والثقافة واملعتقدات اجلماعية .وعلى الرغم من عدم إ�نكار وجود مثل
ال أ�نها تعامل ك أ�ن مل يكن لها ت أ�ثري أ��صيل يف عمل االقت�صاد .
هذه العوامل يف الكتابات االقت�صادية إ� ّ
العراف املجتمعية والثقافة ،يف كثري من أ
ويحاجج امل�ؤلف ب أ�ن أ
الحيان ،تلعب أ�دوار ًا أ�هم من عدد
كبري من املتغريات االقت�صادية املتعارف عليها يف حتديد كفاءة عمل االقت�صادات ويف كيفية حتقيق
النمو االقت�صادي ال�رسيع.
ويناق�ش امل�ؤلف ق�ضية توائم احلوافز الفردية مع امل�صالح املجتمعية ويالحظ أ�نه على عك�س
ُ
آ
مقوالت من يعتمدون على خرافة اليد اخلفية ويف كثري من احلاالت ،تف�شل �لية ال�سوق من حتقيق
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المر ال�صياغة الق�صدية لكيفية مكاف أ�ة أ
مثل هذه املوائمة .ويتطلب هذا أ
الفراد ومعاقبتهم ملختلف
أ�مناط ال�سلوك ل�ضمان مثل هذه املواءمة  .هذا وقد تطورت أ�دبيات أ�نيقة يف هذا املجال خ�صو�ص ًا
فيما يتعلق ب أ�نظمة املناق�صات وا�سرتاتيجيات الت�سعري و�سلوك املنظمات.
هذا ويقدم امل�ؤلف عدد ًا من املالحظات حول ما ُ�سمي “باملنهجية الفردانية” املتبعة يف االقت�صاد،
وهي مذهب ،أ�و قاعدة منهجية ،يف العلوم االجتماعية تقول ب أ�نه ال بد ألي تف�سري منا�سب لكل
الظواهر االجتماعية من االرتكاز إ�ىل حمفزات ال�سلوك الفردي .و”املنهجية الفردانية” تقع على
النقي�ض من قاعدة “املنهجية الكلية” والتي تتطلب البدء من القوانني التي حتكم النظام ككل ال�ستنباط
�سلوك مكوناته الفردية .ويعتقد امل�ؤلف أ�نه يف جمال االقت�صاد هنالك حاجة للنظر إ�ىل �سلوك أ
الفراد
ثم حاجة الفرتا�ض أ�ن أ
للفراد “نزوع ًا
املرتكز على احتياجات التفاعل االقت�صادي يف املجتمع ومن ّ
نحو ال�صالح العام” ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق ب�صالح اجلماعات االجتماعية و أ�ن مثل هذا التوجه من
� أش�نه أ�ن يقرب نظريات علم االقت�صاد إ�ىل الواقع املعا�ش.

ثالث ًا :بديهيات بديلة
تتناول الف�صول  7-4ق�ضايا نظرية حول كيف ت�ؤدي مراجعة البديهيات التقليدية امل�ستخدمة
يف علم االقت�صاد إ�ىل نظرة مغايرة  ،و إ�ىل فهم أ�عمق ،لكيفية عمل االقت�صاد و إ�ىل الدور الذي يلعبه
بال�ضافة إ�ىل ذلك ،تو�ضح هذه الف�صول أ
الربعة احلاجة
التدخل احلكومي يف جمال ال�سيا�سات .إ
للنظرية االقت�صادية من التزحزح من إ�ميانها الذي ال يتطرق إ�ليه ال�شك يف “خرافة اليد اخلفية” و
“املنهجية الفردانية” .وت�شتمل الق�ضايا التي تناولتها هذه الف�صول على دور القانون يف االقت�صاد،
وت أ�ثري أ
ال�سواق يف خمتلف مظاهر التمييز يف املجتمع ،وما يرتتب على الهويات االجتماعية من
تخ�صي�ص للموارد ،وق�ضايا التعاقد .وفيما يلي إ��ضاءات �رسيعة حول هذه الق�ضايا:
القانون واالقت�صاد  :يالحظ امل�ؤلف أ�ن القانون ميثل أ�هم أ
الدوات التي ت�ستخدمها
احلكومات يف الت أ�ثري على ال�سيا�سة االقت�صادية ،أ�و مبعنى أ�عم التدخالت احلكومية امل�ستندة على
القانون .وتعني هذه املالحظة أ�ن الفهم ال�صحيح لدور القانون يف االقت�صاد ُيع ّد حرج ًا يف �صياغة
ال�سيا�سات املالئمة ويف توجيه االقت�صاد ليحقق خمتلف النجاحات .كذلك احلال فيما يتعلق بالفهم
ال�صحيح للتفاعل بني القانون والتدخل احلكومي من خالل ال�سيا�سات.
يف قلب التخ�ص�ص الفرعي “القانون واالقت�صاد” يتمثل ال�س�ؤال املحوري يف كيف ي�ؤثر
الجابة على ال�س�ؤال يف مالحظة أ�ن “القانون”  ،مهما
القانون على النتائج االقت�صادية؟ وتتمثل إ
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كان مو�ضوعه ،يعدل العوائد التي يتوقعها أ
الفراد من خمتلف الن�شاطات االقت�صادية ،ومن ثم
ي�ؤثر على االختيارات التي ُيقبل عليها أ
الفراد  ،ومن ثم ي�ؤثر على النتائج االقت�صادية التي تتحقق
يف االقت�صاد .هذا املنظور للقانون ودوره يف االقت�صاد ُي�سمى “النظرية القانونية ال�صارمة”.
ويحاجج امل�ؤلف أ�ن هذا املنظور ُيعاين من الق�صور يف جانب مهم منه ويو�ضح ذلك من خالل
أ�مثلة من نظرية املباريات ومفهوم توازن نا�ش امل�شهور يف هذه النظرية  .ويقرتح امل�ؤلف منظور
“القانون كب�ؤرة لل�سلوك” مبعنى أ�ن القانون ي�ؤثر على �سلوك أ
الفراد ب�إنتاجه لب�ؤر جديدة ملثل هذا
ال�سلوك من خالل تغيريه للمعتقدات حول ما �سيفعله آ
الخرون يف املجتمع.
أ
ال�سواق والتمييز (التفرقة)  :يف الف�صل اخلام�س يالحظ امل�ؤلف أ�ن هنالك مقولة يروج
لها طليعة من االقت�صاديني املحافظني أ�ن النظام االقت�صادي التناف�سي احلر (الر أ��سمالية الطليقة)
القالل من التمييز يف خمتلف املجاالت “مبا يف ذلك التفرقة العن�رصية” وان كان ذلك
من � أش�نها إ
بالتدرج .وي�رشح امل�ؤلف كيف تبلورت هذه املقولة باال�ستناد على نظرية االقت�صاد التناف�سي ،
ويالحظ تطور أ�دبيات متعمقة مغايرة يف هذا املجال تو�صي ب أ�همية التدخل احلكومي يف أ
ال�سواق
للح ّد من ظاهرة التمييز ،كما يف أ��سواق العمل.
هذا ويطور امل�ؤلف منوذج نظري ليو�ضح أ�ن �آلية ال�سوق ال تت�صف بال�رضورة بخا�صية
النتاجية أ
(الجر أ
تعوي�ض العاملني ح�سب إ�نتاجيتهم أ
العلى) ،و أ�نه ميكن
العلى ألولئك ذوي إ
لل�سوق احلر تعوي�ض الفرد ح�سب انتمائه العرقي أ�و الديني  ،مبعنى التعوي�ض ح�سب الهوية دون
ال ق�صدي ًا
بالنتاجية .مثل هذا التمييز حتت �سوق تناف�سي حر يتطلب تدخ ً
اعتبار للعوامل املتعلقة إ
الن�صاف املرتتب على عمل �آلية ال�سوق.
بوا�سطة احلكومة أ�و بفعل جماعي ،لت�صحيح عدم إ
الهويات االجتماعية  :مبالحظة أ�ن ال�شعور بالهوية ميكن أ�ن ي�ؤثر على احلياة االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية يقرتح امل�ؤلف يف الف�صل ال�ساد�س خطوات ابتدائية لتطوير مناذج حتليلية
ت أ�خذ يف االعتبار انتماءات أ
الفراد إ�ىل جماعات اجتماعية مكونة على أ��سا�س الهوية .ويقرتح
امل�ؤلف يف هذا ال�صدد افرتا�ضني ت أ��سي�سيني  ( :أ�) أ�ن غريزة التعاون  ،أ�و الدافع لل�صالح العام ،هي
الن�سان ؛ و (ب) أ�ن التعاون ،أ�و العمل لل�صالح العام ،ينمو ويرتعرع
غريزة مت أ��صلة عند بني إ
كلما مت تبادله (مبعنى املعاملة باملثل) بني أ
الفراد واملجموعات داخل املجتمع.
وفيما يتعلق باالفرتا�ض ( أ�) يو�ضح امل�ؤلف احلاجة إ�ىل التفرقة بني اختيارات الفرد
ورفاهية الفرد ،وهي تفرقة ال يتم ا�ستخدامها (بل يتم امل�ساواة بني املفهومني) يف علم االقت�صاد
التقليدي حتت افرتا�ض أ�نانية أ
القرار بال�شعور نحو آ
الخر) .يف ظل هذه
الفراد (مبعنى عدم إ
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التفرقة بني املفهومني ميكن النظر إ�ىل اختيارات أ
الفراد على أ�نها ت�ستند على م�صاحلهم ال�شخ�صية
بعد إ�دخال اعتبار مراعاتهم مل�صالح آ
اليثار) .وفيما يخت�ص
الخرين (على �سبيل املثال � ،شعور إ
عادة ما ُتع ّد إ�يجابية  ،خ�صو�ص ًا يف إ�طار ذوي القربى،
باليثار يالحظ امل�ؤلف أ�ن هذه اخلا�صية
إ
ً
ال أ�نها ميكن أ�ن تكون أ�داة فعالة لال�ضطهاد
مبعنى ت�ؤدي إ�ىل زيادة الرثوة وتعميق ح�سن النوايا ،إ� ّ
واال�ستغالل للجماعات أ
ثم تغرز النزاع وال�شقاق والعنف يف املجتمعات.
الخرى ،ومن ّ
يف إ�طار مثل هذه االفرتا�ضات حول تف�ضيالت أ
الفراد وبا�ستخدام مناذج خمتلفة من
نظرية املباريات (كنموذج مع�ضلة ال�سجني ذائع ال�صيت) ،يو�ضح امل�ؤلف م�ضامني التو�سع خارج
الطار التحليلي لالقت�صاد النيوكال�سيكي فيما يتعلق بفهم الواقع امل�شاهد و�صياغة التدخالت املالئمة
إ
بوا�سطة الدولة.
والكراه والتدخل  :يف الف�صل ال�سابع يالحظ امل�ؤلف أ�ن من القواعد املقبولة عموم ًا
التعاقد إ
يف االقت�صاد أ�نه إ�ذا اتفق طرفان بالغان وكاملي أ
الهلية أ�و أ�كرث ودون إ�كراه على عقد ،أ�و إ�متام
�صفقة تبادل ،لي�س له تبعات �سلبية على أ�طراف أ�خرى لي�ست طرف ًا فيه ،ف�إنه لي�س من � أش�ن الدول
�سمى قاعدة التعاقد هذه “مبد أ� حرية التعاقد” ،وهي قاعدة
التدخل إليقاف أ�و إ�لغاء مثل هذا العقد .و ُت ّ
لها �صلة وثيقة بفكرة “مبد أ� باريتو” وبفكرة أ�ن أ
ال�سواق احلرة حتقق أ�مثلية باريتو ومن ثم بخرافة
“اليد اخلفية”.
ويذكر يف هذا ال�صدد أ�ن مبد أ� باريتو ُي�ستمد من فكرة أ�ن أ�ي تغري يف حالة رفاه املجتمع ُتعد
ُ
الفراد يف املجتمع دون تدهور رفاه أ�ي من أ
حت�سن ًا إ�ذا ترتب على هذا التغري حت�سن رفاه أ�حد أ
الفراد
يف املجتمع .يف إ�طار هذا الفهم ُيعرف مبد أ� باريتو بطريقة قيمية بان حت�سن رفاه املجتمع مرغوب
من الناحية االجتماعية ومن ثم ف�إنه ال ينبغي للدولة ،أ�و أ�ي جهة أ
الخرى ،إلحباطه أ�و توقيفه.
هذا وقد قام امل�ؤلف باعتماد مبد أ� باريتو ليو�ضح أ�نه ال يتطابق مع ،وال يعنى بال�رضورة،
“مبد أ� حرية التعاقد” .ويهدف مثل هذا التحليل إ�ىل الو�صول إ�ىل قواعد تمُ كّ ن من إ�همال “مبد أ� حرية
التعاقد” يف احلاالت التي يتناق�ض فيها هذا املبد أ� مع “مبد أ� باريتو” .وبا�ستخدام نظرية املباريات
يطور امل�ؤلف منوذج ًا نظري ًا ليربهن على ما أ��سماه “قاعدة أ
العداد الكثرية” والتي تزعم أ�نه
توجد هنالك حاالت اجتماعية يكون فيها أ�ي فعل من جمموعة أ�فعال (كالتبادل التجاري وتوقيع
الخالقية ،بينما يكون فيها جمموعة أ
العقودات) مربر ًا من الناحية أ
الفعال حتت الدرا�سة غري
مقبولة اجتماعياً .ويعني ذلك أ�نه ميكن التفرقة  ،من الناحية أ
الخالقية  ،بني فعل واحد وجمموعة
من أ
الفعال .يف مثل هذه احلاالت ميكن إ�همال “مبد أ� حرية التعاقد”.
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بال�ضافة إ�ىل احلاالت التي تنطبق عليها “قاعدة أ
العداد الكثرية” ميكن إ�همال “مبد أ� حرية
إ
التعاقد” ،ومن ثم تربير تدخل الدولة يف أ
ال�سواق ،عندما تت�صف االقت�صادات بتعدد نقاط التوازن
التناف�سي .فح�سب “خرافة اليد اخلفية” كل واحدة من هذه النقاط تتميز ب أ�مثلية باريتو مما يعني أ�ن
أ�ي منها لي�س ب أ�ف�ضل من الثاين حمكوم ًا عليه ب أ�مثلية باريتو .ففي مثل هذه احلالة ي�ستحيل االعرتا�ض
على تدخل مينع أ�حدى نقاط التوازن من التحقق واالنتقال إ�ىل نقطة توازن أ�خرى .هذا ويطبق
امل�ؤلف هذه احلجة على حاالت يف �سوق العمل (عمالة أ
الطفال ،والعمل يف املناطق احلرة).

رابع ًا :الفقر وعدم امل�ساواة
يف الف�صل الثامن يالحظ امل�ؤلف أ�ن “كفاءة وعدالة اقت�صاد ال�سوق يت�شابكان بطريقة معقدة
بطبيعة نظام احلكم (باملعنى ال�سيا�سي) وبامل�ؤ�س�سات املتوفرة يف املجتمع للفعل اجلماعي” ،و أ�ن
عدم اال�ستيعاب املتعمق لكيفية “الت�شابك املعقد” هذه قد ترتب عليه إ�همال الق�ضايا احليوية املتعلقة
بال�سيا�سات وذلك على جانبي اجلدل الدائر بني املروجني لالعتقاد باليد اخلفية ومعار�ضيهم .
ومبالحظة أ�ن اجلدل الدائر يف هذا ال�صدد ُيعنى بق�ضايا قيمية (مبعنى ماذا ينبغي أ�ن يكون
عليه) احلال ي�رصح امل�ؤلف مبوقفه يف �شكل بديهية تقول ب أ�نه يعترب عدم امل�ساواة والفقر كظواهر
مقيتة (�سيئة ،غري جيدة ،مكروهة) ،و أ�ن الفقر ينبغي أ�ن يحظى ب أ�ولوية اهتمامنا بينما ميكننا حتمل
والقالل منها.
قدر من عدم امل�ساواة حتى نتمكن من التحكم يف ظاهرة الفقر إ
ويالحظ يف هذا ال�صدد أ�ن خرافة اليد اخلفية تقول ب أ�ن أ
الفراد يف �سلوكهم لتعظيم م�صاحلهم
ُ
أ
ال�شخ�صية ميكن �ن يخلقوا جمتمع ًا كفئ ًا يخدم م�صاحلهم اجلماعية ،حتت �رشوط فنية ومفاهيمية.
ولكن بفهم طبيعة ال�رشوط الفنية واملفاهيمية ات�ضح أ�نه لكي يتمكن املجتمع من حتقيق الكفاءة ،
والن�صاف ،ال ب ّد من وجود أ�نظمة حكم مالئمة (جهاز الدولة) وم�ؤ�س�سات و أ�عراف
والعدالة إ
جمتمعية ،مبا يف ذلك القوانني التي من � أش�نها تي�سري عمل �آلية ال�سوق بطريقة فعالة .ويف غياب
أ�نظمة احلُ كم ،والقوانني وامل�ؤ�س�سات أ
والعراف املجتمعية أ�و أ�ي أ��شكال أ�خرى للفعل اجلماعي،
ميكن آللية ال�سوق أ�ن تقود املجتمع لفو�ضى عارمة تتف�شى يف إ�طارها ظواهر عدم العدالة والفقر
مل�ستويات غري مطاقة.
وي�ستعر�ض امل�ؤلف بطريقة م�شوقة بع�ض مظاهر عدم امل�ساواة يف عامل اليوم ليخل�ص،
ا�ستناد ًا على البديهية التي �رصح بها ،على أ�ن “كمية” عدم امل�ساواة هذه غري مقبولة مثلها يف ذلك
مثل ظاهرة انت�شار الفقر ،ومن ثم يطرح عدد من أ
ال�سئلة حول ماذا ميكن فعله.
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للجابة على أ��سئلته يزعم امل�ؤلف أ�ن أ�حد أ��سباب االرتفاع يف درجة عدم امل�ساواة
وتوطئة إ
داخل ،وفيما بني ،الدول حول العامل يرتبط بت�سارع عملية “العوملة االقت�صادية” خالل ن�صف
القرن املا�ضي يف ظل ثبات وعدم تغري الرتتيبات امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية على م�ستوى العامل .ويعر�ض
امل�ؤلف  ،من الناحية التحليلية ،عدد ًا من النتائج ال�سلبية التي ترتبت على العوملة املتوح�شة خ�صو�ص ًا
فيما يتعلق بتهمي�ش النا�س  :اجتاهات أ��سعار ال�سلع واخلدمات نحو االرتفاع يف الدول النامية،
وتطورات أ�جور العمال غري املتعلمني وغري املاهرين يف مقابل تلك للعمالة املاهرة ،وظاهرة
انتقال ال�صناعات التحويلية من الدول املتقدمة للدول النامية ،وتقل�ص جمال �صياغة ال�سيا�سات
اليرادات احلكومية املحلية .ومتثل هذه
بوا�سطة احلكومات الوطنية ،و�صعوبة عملية ا�ستنفار إ
آ
الثار التهمي�شية للنا�س ،خ�صو�ص ًا يف الدول النامية ،م�آزق يف جمال �صياغة ال�سيا�سات يرتتب
على عدم الت�صدي لها خماطر كبرية فيما يتعلق باال�ستقرار ال�سيا�سي حول العامل وانفجار ب�ؤر
للنزاع واحلروب.
ويالحظ امل�ؤلف أ�نه على م�ستوى كل قطر على حدة هنالك م�ستوى من عدم امل�ساواة
القالل من الفقر كهدف حموري
ميكن احتماله ،مبعنى ميكن القبول به ،يف إ�طار ال�سعي نحو إ
القالل من الفقر باحلكم على
ل�صياغة ال�سيا�سات .ويقرتح يف هذا ال�صدد اعتماد تطوير �سيا�سة إ
رفاه القطر على أ��سا�س متو�سط دخل الفرد ل�رشيحة أ�فقر ع�رشين يف املائة من ال�سكان عو�ض ًا عن
الرتكيز التقليدي على متو�سط دخل الفرد يف االقت�صاد ككل ،وكما هو معروف يطلق على �رشيحة
الدنى” أ�و “اخلمي�س أ
أ�فقر ع�رشين يف املائة من ال�سكان ا�سم “اخلمي�س أ
الفقر” وذلك ح�سب ترتيب
الغنى .وبعد الدفاع عن مزايا الرتكيز على دخل اخلمي�س أ
الفقر إ�ىل أ
لل�سكان من أ
الفقر ي�ستعر�ض
امل�ؤلف منوذج ًا مب�سط ًا عن كيفية تطبيق هذا املبد أ� على م�ستوى أ
القطار والعامل ككل ،وبعد ذلك
يقرتح امل�ؤلف �سيا�ستني لهما عالقة بالعوملة هما  ( :أ�) فيما يتعلق بت أ�ثري العوملة على العمال يف خمتلف
أ�نحاء العامل :إ�عطاء العمال ن�صيب يف الدخل الذي حت ّققه ال�رشكات؛ و (ب) فيما يتعلق بتن�سيق
القالل من الفقر بني الدول وعلى م�ستوى العامل :إ�ن�شاء م�ؤ�س�سة دولية للقيام بذلك.
�سيا�سات إ

خام�س ًا :العوملة وتراجع الدميوقراطية
يف الف�صل التا�سع يالحظ امل�ؤلف أ�نه يف حني ت�سارع معدل عوملة اقت�صادات العامل،
ال أ�ن معدل دمقرطة حكم العامل قد كان بطيئ ًا للغاية وذلك على الرغم من ازدياد عدد الدول
إ� ّ
التي تبنت مبادئ احلكم الدميوقراطي .فعلى م�ستوى العامل لي�س هنالك حكومة يتم انتخابها على
أ��سا�س ال�صوت الواحد للفرد الواحد (كما تتطلب أ�ب�سط مبادئ احلكم الدميوقراطي) .من جانب
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�آخر ،بانت�شار وتعمق العوملة تتقوى ظاهرة عدم التماثل يف ت أ�ثري الدول القوية والغنية على الدول
الخرى و�شعوبها ،على الرغم من أ�ن هذه الدول أ
أ
الخرى و�شعوبها ،مل ت�شرتك يف اختيار حكام
الدول القوية والغنية.
وب�سبب العوملة هنالك العديد من أ
الدوات االقت�صادية التي ت�ستخدم بوا�سطة الدول القوية
الخرى ومن أ�همها تدفقات ر ؤ�و�س أ
والغنية للت أ�ثري على أ�حوال ،ورفاهية ،الدول أ
الموال عرب
احلدود (والتي تر ّتب عليها أ�زمات اقت�صادية كما حدث يف أ�مريكا الالتينية عام  ،1982و �آ�سيا عام
 ،)1997والتجارة اخلارجية ،و الديون .وغياب حكومة عاملية ،دع عنك حكومة عاملية منتخبة
دميوقراطي ًا  ،يعني أ�ن االقت�صاد املعلوم ال يتوفر على م�ؤ�س�سات و أ�دوات للتحكم يف عدم امل�ساواة
على م�ستوى العامل.
وغياب الدميوقراطية على م�ستوى العامل يعطل تفعيل بع�ض التغريات املطلوبة لزيادة
النتاجية املختلفة
كفاءة عمل االقت�صاد الدويل مثال العملة الدولية املوحدة ،التي حتمي القطاعات إ
من الت أ�ثريات ال�سالبة أ
للزمات االقت�صادية القطاعية ،ولكنها تتطلب إ�ن�شاء بنك مركزي عاملي،
ال أ�مام حكومة مركزية عاملية يتم انتخابها دميوقراطياً .ويف ظل غياب الدميوقراطية
يكون م�سئو ً
على م�ستوى العامل املعومل اقت�صادي ًا لي�س هنالك من �سبيل �سوى العمل على دمقرطة امل�ؤ�س�سات
الدولية املوجودة حالي ًا ك�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة الدولية .

�ساد�س ًا :مقرتحات حول ماذا ينبغي فعله
يف الف�صل اخلتامي للكتاب يالحظ امل�ؤلف أ�ن كتابه قد قام مبحاولة لتف�سري  ،ولي�س لتغيري،
الواقع االجتماعي واالقت�صادي للعامل الذي نعي�ش فيه ،و أ�نه يختلف مع الر أ�ي ال�سائد يف أ�و�ساط
االقت�صاديني حول اعتقادهم ب أ�ن النظام االقت�صادي ال�سائد (مبعنى النظام الر أ��سمايل) هو النظام
الن�سانية .ويو�ضح امل�ؤلف أ�ن هنالك م�ؤ�رشات كافية تدل على
الوحيد املتاح التباعه بوا�سطة إ
إ�مكانية تطوير عامل أ�ف�ضل و أ�كرث عدالة و أ�ن هنالك �شواهد وحجج نظرية ت�شجع على االعتقاد ب أ�ن
الن�سان قادرين على ال�سلوك الق�صدي لتحقيق م�صالح جمتمعية (حيث يقبلون على إ�تيان أ�فعال
بني إ
الفعال) .وتدعم هذه التطورات أ
ل�سبب ب�سيط هو توقع إ�تيانهم بهذه أ
المل يف “مقدرتنا على خلق
الفراد ب أ�داء أ�عمال يعلمون �سلف ًا أ�ن عائدها �سيكون من ن�صيب أ�ولئك أ
عامل ميكن أ�ن يقوم فيه أ
القل
حظوظاً”  .وحتت مثل هذا أ
المل ف�إن مقولة كارل مارك�س ال�شهرية “من كل ح�سب مقدرته كل
ح�سب حاجته” ال ينبغي إ�همالها ك�شعار �سيا�سي أ�جوف.
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ويقدم امل�ؤلف أ�فكار ًا ابتدائية حول املجاالت التي ميكن أ�ن ت�شهد تغريات يف اجتاه خلق عامل
أ�ف�ضل كالعمل على تعديالت جوهرية يف أ�نظمة املرياث؛ والعمل على ابتداع ترتيبات ذكية فيما
النتاج وت�سجيل براءات االقرتاع و�ضمان إ�عطاء العمال
يتعلق بالتعاقدات طويلة املدى يف عقود إ
ن�صيب يف أ
الرباح احلالية وامل�ستقبلية ال تهددها “حقوق امللكية” التي مت التعاقد عليها؛ والعمل على
إ�ن�شاء م�ؤ�س�سة دولية تعنى بق�ضايا الفقر وعدم امل�ساواة.

�سابع ًا :مالحظات ختامية
لعله من املنا�سب مالحظة أ�ن ا�ستعرا�ضنا لبع�ض أ�هم حمتويات هذا الكتاب مل يف مبا يذخر
به من أ�فكار عميقة �سيكون لها أ�ثر هام يف تطور علم االقت�صاد .وعلى هذا أ
ال�سا�س نو�صي املهتمني
بالطالع على كل
بق�ضايا �صياغة ال�سيا�سات االقت�صادية والتنموية ،خ�صو�ص ًا يف الدول النامية ،إ
ما جاء يف هذا الكتاب من أ�فكار ومقرتحات نظرية ،واال�ستمتاع باللغة الرفيعة التي كُ تب بها .
و�سيالحظ القارئ أ�ن ال�س�ؤال املحوري الذي ت�ص ّدى له الكتاب يتعلق مب� أس�لة تدخل
هذا ُ
الدولة ،أ�و الفعل اجلماعي ،يف � أش�ن تخ�صي�ص املوارد بوا�سطة �آلية ال�سوق  .وكما هو معروف
فقد ظلت هذه امل� أس�لة ُت�شكّ ل هاج�س ًا يق�ض م�ضاجع �صناع القرار يف الدول النامية منذ أ�ربعينات
وخم�سينات القرن املا�ضي ،بد أ�ت ترتك نف�س أ
الثر بالن�سبة ل�صناع القرار يف الدول ال�صناعية
املتقدمة منذ انفجار أ
الزمة املالية الدولية يف عام .2008
ويف دعوته إلر�ساء دعائم لعلم اقت�صاد جديد طالب امل�ؤلف ب�إعادة النظر ،والتفكري ،يف
االفرتا�ضات أ
ال�سا�سية ،والبديهيات وامل�سلمات التي تتعلق بال�سلوك االقت�صادي أ
للفراد يف إ�طار
املجتمعات؛ و إ�عادة النظر يف املنهجية املهيمنة لتحليل الظواهر االقت�صادية ،ويف النظام االقت�صادي
ال للت�صدي لها من الناحية النظرية.
العاملي ال�سائد .وبالطبع ،هذه ق�ضايا �سوف ت أ�خذ وقت ًا طوي ً
تخ�ص�صه الدقيق ،قد أ�على من
هذا و�سوف يالحظ القارئ املدقق أ�ن امل�ؤلف ،وح�سب
ّ
� أش�ن نظرية املباريات يف الت�صدي ملختلف الق�ضايا االقت�صادية النظرية وذلك ح�سبما يت�ضح من
القراءة املت أ�نية للف�صول  7-4من الكتاب .وكما هو معروف تعتمد هذه النظرية على ت أ�ثر
الفاعلني االقت�صاديني ب أ�فعال بع�ضهم البع�ض وهو افرتا�ض ُيع ّد أ�كرث واقعية من افرتا�ض أ
النانية
يف ال�سلوك .ويو�ضح الكتاب يف كثري من ف�صوله أ�ن ت أ�ثّر الفاعلني االقت�صاديني ببع�ضهم البع�ض
ربر تدخل الدولة لنقل االقت�صاد من نقطة توازن
يرتتب عليه تع ّدد نقاط التوازن يف االقت�صاد مما ُي ّ
إ�ىل أ�خرى.
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كذلك �سوف ُيالحظ القارئ احلري�ص أ�ن امل�ؤلف ،على الرغم من تطلعاته النظرية ،ينطلق
من الهم العام املتعلق باعتبار أ�ن درجة عدم امل�ساواة امل�شاهدة حول العامل لي�ست مقبولة من الناحية
أ
الخالقية و أ�ن النظام االقت�صادي الدويل الذي يتمحور حول الر أ��سمالية الطليقة ال يمُ ثّل أ�ح�سن
أ
ال من وجهة
النظمة االقت�صادية التي ينبغي االحتفاء بها و أ�نه ميكن ابتداع نظام جديد يكون مقبو ً
الن�صاف والعدالة.
نظر إ

و أ�خري ًا يجدر بنا تعريف القارئ مب�ؤلف الكتاب حتى يتمكن من مطالعة م�ساهماته أ
الخرى
إ�ذا رغب يف ذلك:
يعمل بروف�سور با�سو حالي ًا كامل�ست�شار الرئي�سي للحكومة الهندية ب�إعارة من جامعة كورنيل
التي يعمل بها ك أ��ستاذ كر�سي يف الدرا�سات العاملية ب�شعبة االقت�صاد .حاز بروف�سور با�سو على
�شهادتي املاج�ستري والدكتوراه يف االقت�صاد من مدر�سة لندن لالقت�صاد وعلى �شهادة البكالوريو�س
يف االقت�صاد من جامعة دلهي .منذ منت�صف �سبعينات القرن املا�ضي ُن�رشت له ما يفوق املائة
و أ�ربعني ورقة يف خمتلف املجالت العاملية ذائعة ال�صيت ،ومنذ بداية ثمانينات القرن املا�ضي �صدر
له  12كتاب من ت أ�ليفه و  10كُ تب حمررة (بع�ضها م�شرتك التحرير مع �آخرين).

