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 .1مقدمة

مق�سمة لتغطية الـــ  23معلومة التي ال تقال عن الر�أ�سمالية،
يقع هذا الكتاب يف (� )286صفحة ّ
آ
أ
مع خال�صة .وي�شري الكاتب يف املدخل �إىل �أن االقت�صاد العاملي ملقى الن ممزقاً ،و�نه يف الوقت الذي ت�سود
الفقاعات املالية القطاع املايل يعاين االقت�صاد احلقيقي من التمويل .ورغم م�ساهمة ال�سيا�سات النقدية
واملالية يف منع �إنهيار االقت�صاد العاملي �إنهياراً كام ًال بعد أالزمة املالية لعام � ،2008إال �أن التخل�ص من �آثار
والنفاق على بنود الرفاه العام،
هذه أالزمة يحتاج عدد من ال�سنني ،مع �آثار �سلبية حمتملة على اال�ستثمار ،إ
ب�سبب تنامي العجز ملعاجلة أالزمة.
ويعتقد الكاتب ب�أن هذه أالزمة ،ونتائجها هي ب�سبب �أيدولوجية ال�سوق احل ّر التي �سادت منذ
الثمانينات من القرن املا�ضي .فقد قيل لنا ،من وجهة نظر الكاتب ،ب�أن ترك أالمور لقوى ال�سوق ،ا�ستهالكاً
و�إنتاجاً� ،سيقود �إىل الكفاءة و�إىل الدفع بعوامل إالنتاج على �أ�سا�س إالنتاجية ،و�أن التدخل احلكومي يف
عمل ال�سوق يع ّوق هذه الكفاءة وتلك إالنتاجية .وبناء على ذلك قامت �أغلب الدول بانتهاج �سيا�سات
لتفعيل حرية ال�سوق مثل خ�صخ�صة امل�شروعات العامة ،وحترير اال�ستثمار والتجارة ،وخف�ض ال�ضرائب على
ال�شركات ،وحترير ال�ضوابط على القطاع املايل وال�صناعي :وقيل لنا �أي�ضاً �أنه رغم بروز بع�ض مظاهر عدم
العدالة بتوزيع الدخل �إال �أن هذه املظاهر �ستختفي مع تنامي اعتبارات تعزيز الكفاءة.
�إال �أن نتائج هذه التوجهات القائمة على حرية ال�سوق ،كما ي�ستطرد الكاتب ،كانت م�ضادة ،حتى
قبل أالزمة املالية عام  :2008تقل�ص معدالت النمو ،ومزيد من عدم العدالة يف توزيع الدخل ،وغياب
اال�ستقرار االقت�صادي يف العديد من البلدان .وقد مت تغطية هذه آالثار ال�سلبية يف البلدان املتقدمة من
خالل التو�سع يف االقرتا�ض .وال�سبب يعود �أ�سا�ساً �إىل الفرو�ض ال�سيئة ،والتعامي عن الر�ؤية ال�سليمة.
* ع�ضو الهيئة العلمية  -املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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لذا ف�إن هدف الكتاب هو عر�ض بع�ض احلقائق أال�سا�سية عن الر�أ�سمالية ،والتي ال يتطرق �إليها
الداعني حلرية ال�سوق .مع الت�أكيد ب�أن هذا الكتاب لي�س �ضد “البيان الر�أ�سمايل” .فالنقد املوجه �ضد
�أيدولوجية حرية ال�سوق ال يعني �أن الكاتب �ضد الر�أ�سمالية .فرغم ما ي�ؤخذ على الر�أ�سمالية من م�شاكل �إال
�أن الكاتب يعتقد ب�أنها �أف�ضل نظام اقت�صادي اكت�شفته إالن�سانية .لذا ف�إن النقد موجه �أ�سا�ساً لتلك ال�صيغة
من الر�أ�سمالية التي �سادت العامل خالل العقود الثالث املا�ضية� ،أال وهي “ر�أ�سمالية حرية ال�سوق” .فهذه
احلرية هي لي�ست الوحيدة املتاحة إلدارة الر�أ�سمالية ،كما ت�شري �إىل ذلك نتائج التطبيق للعقود الثالث
ال�سابقة .وعليه ف�إن هذا الكتاب ي�ساهم يف عر�ض الطرق البديلة التي من �ش�أنها �أن جتعل من تطبيق
الر�أ�سمالية �أف�ضل� .إن املطلوب منا ،ولفهم الواقع ،هو �أن ننزع “النظارة الوردية” التي يلب�سها معتنقوا
أاليدولوجية الليربالية اجلديدة ،والتي تظهر الواقع ب�أنه جميل وب�سيط ،وهو أالمر املنايف للحقيقة .ويورد
الكاتب يف نهاية املقدمة حتذيراً ب�أن بع�ض أال�سئلة املثارة يف الكتاب قد ال ميكن إالجابة عليها ب�سهولة ،عك�س
ما يوحي به معتنقوا حرية ال�سوق ب�أن إالجابة �سهلة دائماً� :ضمان حرية أال�سواق .ون�ستعر�ض فيما يلي
املعلومات الـــ ( )23التي ت�ضمنها الكتاب.
ال يوجد �شيء ا�سمه حرية ال�سوق :يقال ب�أن هذه احلرية قرار اقت�صادي �إال �أن ما ال يقال ب�أن
هذه احلرية قرار �سيا�سي ولي�س اقت�صادي .فقد ُرف�ضت رغبة امل�صلحني االجتماعيني عام  1819ملنع عمل
أالطفال أ
(القل من � 9سنوات فقط) بدعوى توفر حرية أالطفال باالختيار ،وحرية �أ�صحاب العمل
باال�ستخدام .وذلك ب�ضغوط �أ�صحاب امل�صالح .مع االزدواجية يف النظرة حلرية ال�سوق حالياً ،حيث
اعترب الرئي�س أالمريكي ال�سابق بو�ش إالبن �أن تخ�صي�ص مبلغ ( )700بليون دوالر ل�شراء أال�صول الفا�سدة
يف �سبتمرب  ،2008ب�أنه ا�ستمرار بامل�شروع احل ّر .يف حني اعترب النائب اجلمهوري جيم بنك منح مبلغ ()200
بليون دوالر يف يوليو  2008إلنقاذ �شركتني من �شركات الرهن العقاري ب�أنها خطوة ال حت�صل �إال يف بلد
ا�شرتاكي مثل فرن�سا.
ال يجب �أن تدار ال�شركات مل�صلحة �أ�صحابها :يقال ب�أن �أجور العمالة م�ضمونة ،وعوائد جم ّهزي
ال�سلع الو�سيطة م�ضمونة يف حني ال يوجد �ضمان لعوائد حقوق التملك أ
(ال�سهم) حيث ال يتم االهتمام
ب�شكل �أ�سا�سي مب�ستقبل ال�شركات طويل أالجل واالهتمام بتعظيم أالرباح يف أالجل الق�صري (�إال يف حالة
ال�شركات الكبرية حيث ال ميكن بيع �أ�سهم املالكني دون �إرباك ال�سوق� .إال �أن ما ال يقال هو عدم وجود
اتفاق على دور ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية فقد عار�ضها �آدم �سمث ألن �إدارتها من قبل غري حاملي
أال�سهم قد تع ّر�ض ال�سوق احل ّر للخطر و�سوء إالدارة� .إال �أن كارل مارك�س ،املنتقد لل�سوق احل ّر� ،أيدها
بدعوى ف�صلها للملكية عن إالدارة (وبالتايل ت�س ّهل لهم االنتقال ملرحلة ما بعد الر�أ�سمالية).
يكاف�أ �أغلب النا�س يف البلدان الغنية ب�أكرث مما ي�ستحقوا :يقال ب�أن العامل ال�سويدي ي�ستلم ،على
�سبيل املثال� )50( ،ضعف ما ي�ستلمه العامل الهندي يف نف�س جمال العمل ،وهو أالمر الذي يعك�س تفاوتات
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إالنتاجية الن�سبية التي يحددها ال�سوق احل ّر ،و�أن �أي تدخل يف هذا املجال يعترب �ضد �آلية ال�سوق� .إال �أن ما
ال يقال ب�أن هذا التفاوت يحدث لي�س ب�سبب تفاوتات إالنتاجية فقط بل ب�سبب الرقابة على الهجرة وتقييد
حرية �سوق العمل ،وبدون هذه الرقابة كان �أجر العامل ال�سويدي قد انخف�ض يف ال�سويد .كما �أن تفاوت
إالنتاجية ال يعزي �إىل أالفراد بل �إىل �سالمة النظام االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي الداعم� ،أو املعرقل،
حلفز إالنتاجية ،و�أن ترك أالمور حلرية ال�سوق ال تقود �إىل تعادل أالجور.
�ساهمت ماكنة غ�سيل املالب�س يف تغيري العامل �أكرث من إالنرتنت :ما يقال ب�أن ثورة االت�صاالت
�أحدثت انقالباً يف كيفية عمل العامل أالمر الذي ي�ستدعي املزيد من حرية أال�سواق و�إزالة القيود� .إال �أن
ما ال يقال ب�أن هناك اكت�شافات �سابقة �أثّرت �أكرث يف أال�سواق ،مثل ماكنة غ�سيل املالب�س ،التي ح ّررت
املر�أة من التزامات منزلية كثرية ل�صالح دجمها بال�سوق .وي�ست�شهد الكاتب مبقولة االقت�صادي روبرت �سولو
ب�أن ربط حت�سن إالنتاجية باخرتاع االنرتنت ال يجدي كثرياً (الرباهني يف كل مكان ما عدا أالرقام ح�سب
بال�ضافة �إىل ت�أثري اكت�شاف �إر�سال الربقيات عام � .1860أما عن الهدف من هذه املقارنات ،ما
تعبري �سولو) .إ
بني إالنرتنت وماكنة غ�سيل املالب�س والربقيات ،فهو �أو ًال �إبراز �إ�ساءة تخ�صي�ص اال�ستثمارات على ح�ساب
�سد “الفجوة الرقمية”
اال�ستثمار ال�صناعي ول�صالح اخلدمات .وثانياً توجه بع�ض امل�ساعدات التنموية بهدف ّ
من خالل متويل �إر�سال �أجهزة الكومبيوتر يف حني �أن هناك �أولويات منها تو�صيل �شبكات الكهرباء ،ومكائن
غ�سيل املالب�س لرتفع ب�شكل مبا�شر من م�ستوى معي�شة الفقراء� .إن فهم التوجهات التكنولوجية وم�ساراتها
ونتائجها يعترب �أمر �ضروري ل�صياغة ال�سيا�سات االقت�صادية حملياً و�إقليمياً ودولياً.
	االفرتا�ضات ال�سيئة حول الب�شر تقودك لنتائج �أ�سو�أ :يقال ،ح�سب ر�أي �آدم �سمث ،ب�أننا ال نح�صل
الق�صاب بل ج ّراء احرتامهم مل�صاحلهم .حيث يقوم ال�سوق ب�صقل هذه
على ع�شاءنا �صدقة من اخل ّباز �أو ّ
امل�صالح وحتويلها �إىل توجه اجتماعي متنا�سق� .إال �أن ما ال يقال ب�أن النزعة الفردية مهمة �إال �أنها لي�ست
املحرك لالقت�صاد .وهنا ي�ست�شهد امل�ؤلف ب�شهادة مدير رابع �أكرب �شركة لل�صلب يف اليابان �أثناء م�ؤمتر البنك
الدويل حيث قال ب�أنكم �أيها االقت�صاديون ال تفهمون كيف يعمل العامل واقعياً .فرغم خربتي كحامل
ل�شهادة دكتوراه يف املعادن ومدير تنفيذي �إال �أين ال �أعرف �إال �شيء �أو �شيئني مما يجري يف ال�شركة ،ونف�س
ال�شيء بالن�سبة للمدراء آالخرون .ورغم ذلك يوافق جمل�س إالدارة على مقرتحات امل�شروعات املقدمة من
العاملني ،وال�سبب هو �أننا نفرت�ض �أنهم يعملون ل�صالح ال�شركة ،ولي�س لنزواتهم الفردية .وي�ست�شهد �أي�ضاً
للنتاج” القائم على دمج العاملني يف عملية اتخاذ القرارات
بـ “نظام إالنتاج الياباين” �أو “نظام “تويوتا إ
يعد اقت�صاديو ال�سوق على اعتبار
باعتبار ذلك هو حمرك النمو أال�سا�سي ولي�س الدافع الفردي .ورغم ذلك ّ
العمل وفق الدوافع أالخالقية اجلماعية ب�أنه “وهم ب�صري” .و�إذا ما �صممنا نظامنا االقت�صادي على �أ�سا�س
حمرك الدافع الفردي فقط ف�سوف لن يعظم ذلك الكفاءة بل يقللها .ألن الب�شر �سي�شعرون ب�أنهم غري موثوق
بهم كممثلني �أخالقيني باملجتمع وبالتايل يرف�ضون العمل على �أ�س�س �أخالقية .وهو أالمر الذي �سيرتتب
عليه خم�ص�صات �إ�ضافية للمراقبة ،والعقوبات ،وتنفيذ أالحكام� ،إذا ما افرت�ضنا ال�سوء آ
بالخرين.
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مل ت�ساهم �سيا�سات اال�ستقرار االقت�صادي الكلي بجعل العامل �أكرث ا�ستقراراً :يقال ب�أن حماربة
الت�ضخم� ،ضمن �سيا�سات اال�ستقرار االقت�صادي ،جعلت من حتفيز اال�ستثمار والنمو �أمراً ممكناً� .إال �أن ما ال
يقال �أن الت�ضخم غري اجلامح ،املنخف�ض هو �أمراً مقبو ًال حتى من خريجي مدر�سة �شيكاغو ،و�أدبيات �صندوق
النقد الدويل (املتحم�سني ل�سيا�سات اال�ستقرار االقت�صادي) .وال ي�ض ّر باال�ستثمار والنمو .بل العك�س ف�إن
املغاالة مبحاربة الت�ضخم ،مب�ستوياته املنخف�ضة� ،سينعك�س �سلباً على االقت�صاد القومي من خالل ارتفاع �أ�سعار
الفائدة احلقيقية (احلالة الربازيلية ،وحالة جنوب �أفريقيا يف ت�سعينات القرن املا�ضي) ،أالمر الذي يجعل
اال�ستثمار يف أالن�شطة احلقيقية غري جمدي (الرتفاع �أ�سعار الفائدة احلقيقية) ،ويتم توجيه املوارد بد ًال من
ذلك أللن�شطة املالية التي قد ت�ساهم يف قيادة النمو ،لفرتة� ،إال �أنها فرتة غري م�ستدامة .كما �أو�ضحت جتارب
أالزمات املالية املعا�صرة .كما �أن اال�ستقرار املتحقق يف البلدان التي �إتبعت �سيا�سات اال�ستقرار االقت�صادي
مل يكن ا�ستقرا ًر حقيقياً ،بل وهمياً� .إن العامل ال يكون �أكرث ا�ستقراراً اعتماداً على م�ؤ�شر معدل الت�ضخم
فقط .حيث �أ�شارت درا�سة كينث روجوف (كبري اقت�صاديي �صندوق النقد �سابقاً) و�آخرون �أنه ال يوجد
بلد واجه �أزمة ماملية ما بني احلرب العاملية الثانية ومنت�صف ال�سبعينات من القرن املا�ضي� ،إال �أن أالزمات
زادت (مبعدل  )%10-%5بعد ارتفاع معدل الت�ضخم �أواخر الثمانينات ،وهي الفرتة التي من املفرت�ض �أن
تكون �أكرث ا�ستقراراً بفعل تطبيق �سيا�سات اال�ستقرار االقت�صادي (ارتفع معدل الت�ضخم �إىل حوايل %20
يف �أوا�سط ال�سبعينات ثم �إىل  %35بعد أالزمة املالية العاملية عام  .)2008ومن امل�ؤ�شرات أالخرى لال�ستقرار
التي يوردها امل�ؤلف :معدل البطالة ،أ
والمان الوظيفي ،والتمييز �ضد أالن�شطة غري املنظمة.
من النادر �أن ت�ؤدي �سيا�سات ال�سوق احل ّر �إىل جعل الفقراء �أغنياء :يقال ب�أن ف�شل جتربة البلدان
النامية بعد اال�ستقالل تعود لتبنيها ا�سرتاتيجيات تدخل احلكومة ،والت�صنيع الثقيل ،واحلماية ،ومنع
اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر .و�أن جميع البلدان التي جنحت يف جتربتها االقت�صادية بعد اال�ستقالل (ما
عدا اليابان وكوريا اجلنوبية) إلتباعها ال�سيا�سات القائمة على حرية ال�سوق� .إال �أن ما ال يقال هو �أن و�ضع
معدالت النمو ،وتوزيع الدخل كانت �أف�ضل يف ظل ال�سيا�سات القائمة على تدخل احلكومة (مع ا�ستثناءات
ب�سيطة) ،ويف ظل �أزمات مالية نادرة .و�أن البلدان املتقدمة حالياً (مل) تنتهج ال�سيا�سات القائمة على حرية
ال�سوق لت�صبح متقدمة ،بل العك�س .ويعر�ض الكاتب جتربة ،تاريخية ،لبلدين هما ( )Aو ( .)Bحيث �سادت
يف البلد (� )Aسيا�سات �سيئة جداً باعرتاف م�ؤيدو حرية ال�سوق :حماية مرتفعة ،ومراقبة �صارمة على حركة
ر�أ�س املال ،وارتفاع الدعم احلكومي� .أما البلد ( )Bفقد �سادت به :حماية مفرطة ،وحمائية �صناعية ،وف�ساد،
وبيع أالحزاب ال�سيا�سية للمنا�صب احلكومية ،ومتييز �ضد اال�ستثمار أالجنبي ،وعدم وجود قانون للمناف�سة،
و�ضعف قوانني حماية امللكية .البلد ( )Aهو ال�صني ،والبلد ( )Bهو الواليات املتحدة (حوايل عام .)1880
والبلدان آالن بلداناً متطورة اقت�صادياً.
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يوجد لر�أ�س املال جن�سية :يقال ب�أنه ال توجد لل�شركات العابرة للقارات ،التي متثّل �أحد �أدوات
العوملة االقت�صادية ،جن�سية .و�أن التمييز �ضد هذه ال�شركات �سيحرم البلدان املعنية من تدفق اال�ستثمارات
والنتاجية املرتفعة� .إال �أن ما ال يقال �أن لهذه ال�شركات جن�سية البلد الذي تنتمي له من
ون�شر الكفاءة إ
حيث دفع ال�ضرائب ،وتدفق املنافع للبلد أالم ،واخل�ضوع لقوانني إالفال�س للبلد أالم .و�أن القول بعدم
�أهمية جن�سية هذا النوع من ال�شركات هو قول غري مقبول .حيث �أن والء هذه ال�شركات هو دائماً للبلد
أالم الذي �ساهم يف دعم ،ومتويل ،و�إنقاذ هذه ال�شركات �أيام مراحل بنائها أالوىل.
نحن ال نعي�ش ع�صر ما بعد ال�صناعة :يقال ب�أن �أهمية ال�صناعة بد�أت باالنخفا�ض ل�صالح اخلدمات
والدارة ،و�أن البلدان املتقدمة بد�أت يف الدخول بع�صر ما بعد ال�صناعة ،وهو تطور يجب
مثل �أن�شطة البنوك إ
االحتفاء به ولي�س اخلوف منه .وبالتايل لي�س هناك داعي للبلدان النامية من االهتمام أ
بالن�شطة ال�صناعية
بل القفز �إىل اقت�صاد املعرفة بهدف دخول مرحلة ما بعد ال�صناعة� .إال �أن ما ال يقال �أن ح�صة ال�صناعة
بالناجت املحلي إالجمايل مل تنخف�ض بفعل انخفا�ض كميات إالنتاج بل ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار املنتجات،
قيا�ساً بارتفاع �أ�سعار اخلدمات بفعل ارتفاع �إنتاجيتها� .أما القول ب�إهمال ال�صناعة والقفز للخدمات فهو قول
هزيل ال ي�أخذ بنظر االعتبار القدرات إالنتاجية املحدودة للخدمات يف البلدان النامية ،وبالتايل �صعوبة
�أن تكون حمركاً للنمو يف هذه البلدان .كما �أن �ضعف قدرة اخلدمات على الت�صدير �سيقلل من قيمة
�صادرات البلدان النامية ،وبالتايل �إنهيار قدرتها على حيازة التكنولوجيا املتطورة من اخلارج ،وبالتايل انخفا�ض
معدالت النمو .وي�شري امل�ؤلف ،هنا� ،إىل عدم خطورة ظاهرة تفكك الت�صنيع ب�شرط �أن تكون إالنتاجية يف
القطاع ال�صناعي تفوق ما يناظرها يف البلدان املناف�سة ،مع �ضرورة احلذر واخلوف يف احلالة املعاك�سة.
ال تتمتع الواليات املتحدة ب�أعلى م�ستوى معي�شة يف العامل :يقال يف حالة االعتماد على القوة
ال�شرائية للدوالر ف�إن الواليات املتحدة تعترب أالعلى يف م�ستوى املعي�شة ،وهو أالمر الذي يعك�س �سالمة
نظام ال�سوق احل ّر املتبع (دون الكمال) يف هذا البلد� .إال �أن ما ال يقال هو �سوء توزيع الدخل الوا�سع ما بني
أالغنياء والفقراء .وبالتايل ف�إن ح�صة الفرد من الدخل يعترب م�ؤ�شراً م�ضل ًال .كما �أن ارتفاع القوة ال�شرائية
للدوالر داخل الواليات املتحدة تعك�س� ،أ�سا�ساً ،رخ�ص اخلدمات ،مقارنة بالدول الغنية أالخرى .وذلك
بال�ضافة �إىل عمل أالمريكان �ساعات �أطول من أالوروبيني.
يعود للعمالة املهاجرة الرخي�صة .إ
مقدر لها �أن تظل متخلفة ب�سبب ظروف املناخ
	التخلف لي�س قدراً على �أفريقيا :يقال ب�أن �أفريقيا ّ
بال�ضافة �إىل �ضيق �أ�سواقها ،وانت�شار العنف والف�ساد والتناحر
واجلغرافيا التي ت�ؤدي �إىل انت�شار أالمرا�ض ،إ
االثني ،وفقر امل�ؤ�س�سات ،وعدم رغبة ال�سكان بالعمل ال�شاق ،و�أنه ال يوجد �أمامها ،بعد ف�شل العديد من
برامج حترير أال�سواق� ،إال االعتماد على امل�ساعدات اخلارجية� .إال �أن ما ال يقال �أن �أ�سباب (التخلف) امل�شار
�إليها �أعاله مل متار�س دورها قبل ثمانينات القرن املا�ضي حيث و�صل معدل منو ح�صة الفرد من الناجت �إىل
( )%1.6يف �ستينات و�سبعينات القرن املا�ضي (وهو مقارب ملعدل النمو الذي �ساد يف حالة البلدان الغنية
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�أثناء الثورة ال�صناعية � .)1913-1820إال �أن �سيا�سات اال�ستقرار االقت�صادي قد مار�ست ،بعد ذلك ،دوراً
�سلبياً على العديد من االقت�صادات أالفريقية .حيث ُ�أجربت على �سيا�سة ت�شجيع ال�صادرات ،وبالتايل زادت
�صادراتها من ال�سلع التقليدية ،وبالتايل زاد املعرو�ض منها دولياً وانخف�ضت �أ�سعارها وق ّلت عوائدها ،وما ترتب
على ذلك من �آثار �سلبية على ميزان املدفوعات ،واملوازنة العامة ،وغريها من آالثار ،كما �أن �أفريقيا ال ت�ستطيع
�أن تغيرّ تاريخها �أو جغرافيتها .فقد عانت �سنغافورة ،وجنوب �إيطاليا ،وجنوب الواليات املتحدة ،وكوريا
اجلنوبية ،واليابان ،تاريخياً ،من املالريا ،ومل تكن حائ ًال �أمام التطور .كما �أن املناخ املتجمد يف العديد من
الدول املتقدمة وانعكا�ساته على تكاليف الطاقة ،وعرقلة املوا�صالت ،مل يحول �ضد التطور .وكذلك الطبيعة
اجلغرافية املغلقة لعدد من الدول أالفريقية ال ميكن اعتبارها قيداً� ،إذا ما �أخذنا حالة �سوي�سرا ،والنم�سا ،مث ًال.
�إن املحدد الرئي�سي للتطور هو اال�ستثمارات املالئمة ولي�س اجلغرافيا �أو التاريخ .و�أن وفرة املوارد الطبيعية ال
ميكن �أن يكون نقمة كما يعتقد البع�ض (و�إال ك ّنا قد اعتربنا من يولد يف عائلة غنية حمتوماً عليه بالف�شل!).
بال�ضافة �إىل احلاجة �إىل م�ؤ�س�سات مالئمة إلدارة االقت�صاد والدولة ،وكذلك مداخل مالئمة للتكنولوجيا.
إ
ت�ستطيع احلكومة �أن حتدد الفائزين :يقال �أن احلكومة عاجزة عن امتالك املعلومات املالئمة
لعمل ال�سوق ،و�أنها حتدد الفائزين من خالل مبد�أ ال�سلطة ،ولي�س من خالل املبد�أ االقت�صادي القائم على
التناف�سية .ونتيجة لذلك ازدادت امل�شروعات الكمالية غري املربرة اقت�صادياً� .إال �أن ما ال يقال هو �أن ب�إمكان
احلكومات �أن جتمع معلومات مفيدة لتحقيق �أهدافها االقت�صادية .وي�ست�شهد امل�ؤلف ،هنا ،ب�شركة “بوهانك
للحديد وال�صلب” اململوكة من احلكومة الكورية يف �ستينات القرن املا�ضي ،واملت�ضمنة �أكرث عنا�صر إالدارة
�سو ًء من وجهة نظر م�ؤيدي ال�سوق احل ّر :م�شروعات عام ،و�سلطة ع�سكرية ،و�إنتاج �سلع ال تت�سق مع نظرية
واليطاليني من امل�شروع (بن�صيحة من
املزايا الن�سبية .وبعد ان�سحاب أالمريكان والربيطانيني والفرن�سيني إ
البنك الدويل) ،بد�أ امل�شروع ب�إدارة كورية وبدعم ياباين عام  ،1973واحتل امل�شروع مرتبة رائدة �ضمن �أهم
م�شروعات احلديد وال�صلب عاملياً ،يف القرن املا�ضي .وقد ا عتمدت كوريا اجلنوبية يف اختيار الفائزين على
�سيا�سة اجلزرة (�إعانات ،ودعم ،وتخفي�ضات �ضريبة ،وقرو�ض من البنوك احلكومية) ،والع�صا والتهديد ب�إيقاف
والجراءات التنظيمية ،ومن ا�ستخدام ملفات البولي�س ال�سري� .إن جتربة احلكومة الكورية يف
القرو�ض ،إ
اختيار الفائزين مل تقت�صر على كوريا فقط بل امتدت لت�شمل فنلندا ،والنم�سا ،والرنويج (�إدارة ال�صناعات
الرائدة) ،والواليات املتحدة (�إدارة ال�صناعات بعد احلرب العاملية الثانية ،والدعم الكبري للبحث والتطوير).
�إال �أن ذلك ال يعني عدم �إمكان ف�شل احلكومات (فقد ف�شلت فرن�سا -بريطانيا يف �صناعة الكونكورد،
و�إندوني�سيا يف �صناعة الطائرات).
ال يرتتب على جعل أالثرياء �أكرث ثرا ًء جعل آالخرين �أكرث ثرا ًء �أي�ضاً :يقال يجب �أن نخلق
الرثوة قبل التفكري بتوزيعها .و�أن أالغنياء فقط من ميلك موهبة اال�ستثمار والت�شغيل ،و�أن ال�سيا�سات
ال�شعبية ،واحل�سد للرثوات يجب �أن تتوقف ،ألن الفقراء ال ميكن �أن يتحولوا �إىل �أغنياء فقط من خالل
جعل أالغنياء �أكرث غنى ،أ
وبالجل الطويل� .إال �أن ما ال يقال� ،أن مقولة “ت�ساقط الدخول” :النمو �أو ًال،
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ثم التوزيع الحقاً ،مل تثبت جناحها .و�أن ترك أالمر لهذه املقولة املعتمدة على �آلية ال�سوق احل ّر �سوف
لن يرتك الفقراء يف حال �أح�سن .وي�شري امل�ؤلف هنا �إىل التجربة ال�سوفيتية وتباين وجهات النظر حول
“ال�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة” :منهج االقت�صادي لرييوبرازهن�سكي (الي�ساري) القائل مب�صادرة امللكية
الزراعية اخلا�صة وتوجيه املدخرات لال�ستثمار ال�صناعي .ووجهة نظر �ستالني ونيكوالي بوخارين (اليمينية)
القائلة ب�ضرورة ا�ستمرار امللكية الزراعية اخلا�صة .واجتهت آالراء عام  1928أ
بالخذ بوجهة النظر أالوىل.
بالمكان
وترتب على ذلك بناء قاعدة �صناعية �ضخمة يف فرتة ق�صرية جداً .وبدون هذه القاعدة ما كان إ
�صد الهجوم النازي على اجلبهة ال�شرقية يف احلرب العاملية الثانية .ومن دون هزمية النازي يف هذه اجلبهة
ما كان ب�إمكان اجلبهة الغربية �أن تنت�صر على النازية .معنى ذلك �أن �أوروبا احلالية تدين للجناح الي�ساري
يف االحتاد ال�سوفيتي! .وي�شري امل�ؤلف ب�أن �سبب اال�ست�شهاد بالتجربة ال�سوفيتية هو هذا الت�شابه ما بني
املنهج (الي�ساري) لرييوبرازهن�سكي ،وال�سيا�سات القائمة حالياً على حرية ال�سوق ول�صالح أالغنياء .وبعد
�إ�شارة امل�ؤلف ألراء االقت�صاديني الكال�سيكيني �أمثال ديفيد ريكاردو (ت�ستثمر طبقة الر�أ�سماليني كافة
دخولها ،وت�ستهلك طبقتي العمال و�أ�صحاب أالرا�ضي كافة دخولها) يرى امل�ؤلف تطابق وجهة النظر هذه
مع وجهة نظر “ال�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة”ال�سوفيتية امل�شار �إليها �أعاله من حيث �ضرورة ّ
تركز الفائ�ض
القابل لال�ستثمار يف �أيدي امل�ستثمرين :طبقة الر�أ�سمالية عند ريكاردو ،وهيئة التخطيط يف حالة “ال�سيا�سة
االقت�صادية اجلديدة” يف االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق .وهو ما يتفق مع القول ال�سائد حالياً“ :عليك خلق
الرثوة �أو ًال ،ثم التفكري بتوزيعها” .بعد ذلك ي�شري امل�ؤلف �إىل و�ضع توزيع الدخول يف الدول املتقدمة يف
“الع�صر الذهبي للر�أ�سمالية  ،”1975-1950والفرتات احلالية ( )2000-1990و( ،)2006-1997ليخل�ص ب�أن
م�س�ألة توزيع الدخل يعترب �أمراً �سه ًال وممكناً يف حالة توفر نظم الرفاه ،وال ت�صبح كذلك يف حالة غيابها.
لذلك ف�إن التجربة أالوروبية يف التوزيع �أف�ضل من أالمريكية.
ُيدفع للمدراء أالمريكان �أكرث من الالزم :يقال �أن الرواتب ال�ضخمة للمدراء أالمريكان مربرة
ألنها تعك�س �إمكانياتهم وتعك�س �أي�ضاً ندرتهم يف ال�سوق ،و�أن �أي توجه عك�س ذلك ّي�ضر برفع إالنتاجية.
�إال �أن ما ال يقال �أن هذه الرواتب مغاىل بها ب�شكل كبري فهي �أكرث من ع�شر مرات املدراء يف ال�ستينات من
القرن املا�ضي الذين حققوا جناحات �أف�ضل من احلاليني .وتعادل رواتب املدراء حالياً (� )400-300ضعف
متو�سط تعوي�ضات العاملني أالمريكان .و�إذا كان منو ال�شركات هو املربر الرتفاع أالجور ،فلماذا ت�ضخمت
أالجور بعد الثمانينات رغم �أن النمو �سبق هذا التاريخ؟ و�إذا ما كانت قراراتهم الناجحة هي وراء الزيادة،
فلماذا مل تكن هذه هي احلالة مع نظرائهم أالوروبيني واليابانيني؟ وال�س�ؤال أالهم �إذا كانت قوى ال�سوق تربر
الزيادة ،مقارنة بالدول الغنية أالخرى ،فلماذا تفقد ال�شركات أالمريكية قدرتها التناف�سية �أمام ال�شركات
أالخرى؟.
يتمتع ال�سكان يف البلدان الفقرية بقدرات تنظيمية �أف�ضل من ال�سكان يف البلدان الغنية :يقال
�أن من دون القدرات التنظيمية ،القائمة على فر�ص البحث عن الربح ،ف�إن البلدان النامية لن تتمكن من

 106أ�حمد الكواز

النمو والتطور� .إال �أن ما ال يقال �أن الفقراء يتمتعون بقدرات تنظيمية كثرية (باملعنى الفقري) بحيث جعلتهم
يبتكرون �أ�ساليب للت�أقلم مع �ضغوط احلياة والبطالة .و�أن ما ينق�صهم ل�صقل هذه القدرات وجعلها ع�صرية
هو التكنولوجيات املنتجة واملنظمات االجتماعية املتطورة خا�صة املن�ش�آت احلديثة .ت�شري �إح�صاءات منظمة
التعاون االقت�صادي �إىل �أن هناك ما بني  %50-30من قوة العمل الزراعية يف البلدان النامية تعمل حل�سابها
اخلا�ص .وهذه الن�سب �أعلى من تلك ال�سائدة يف الرنويج ،والواليات املتحدة ،وفرن�سا .وال�س�ؤال هو :كيف
يكون ال�سكان يف الدول النامية �أكرث تنظيماً وفقراء بنف�س الوقت؟ يجيب الكاتب من خالل انتقاده لتجربة
التمويل ال�صغري ومتناهي ال�صغر ملحدودية دورها يف الق�ضاء على الفقر .وي�ست�شهد هنا بتجربة “ن�ساء
الهاتف” (قام بنك كرامني ملحمد يون�س بالتعاون مع �شركة تلفونات نرويجية بت�أجري الهاتف اجلوال لن�ساء
القرى لقاء ر�سوم معينة) حيث و�صلت �أرباح ه�ؤالء الن�ساء �إىل ( )1200-750دوالر �سنوياً يف ظل متو�سط
دخل الفرد �سنوياً يف بنغالدي�ش ال يتجاوز ( )300دوالر� .إال �أن امل�شهد انقلب عام  2005لت�صل �أرباح
الن�ساء �إىل ( )70دوالر �سنوياً يقابلها متو�سط دخل للفرد �سنوياً يعادل ( )470دوالر� .أ ّكدت هذه النتائج �أن
جناح �شخ�ص يف �أعماله ال يعني جناح آالخرين� .إن ف�شل مثل هذه املقرتحات للتمويل يعود لغياب البدائل
املجدية (التحول من خط �إنتاجي غري مربح �إىل �آخر مربح ،مثل التح ّول �إىل جتارة برامج الكومبيوتر بعد
ّ
تدهور جتارة الهاتف النقال) وذلك من خالل هياكل تنظيمية جماعية ولي�ست فردية (�أي �ضرورة توفر حزمة
من البنية التكنولوجية ،وقوانني ال�شركات ،والنظام التعليمي والتمويلي ،وحقوق امللكية ،والنفاذ ألل�سواق)
وهي �أمور ال تتوفر باالعتماد على بادرة فردية فقط.
نحن ال منلك الذكاء الكايف حنى نرتك أالمور لعمل ال�سوق :يقال يجب �أن نرتك كل �شيء
لل�سوق ب�سبب �إدارته الر�شيدة من قبل أالفراد �أو املن�ش�آت ،وخطورة االعتماد على احلكومة لتدين نوعية
وكمية معلوماتها قيا�ساً بال�سوق .و�أن ال�سوق قادر (يف حالة الف�شل) يف خلق �أ�سواق جديدة مثل “�سوق
لالنبعاثات البيئية ال�ضارة” حيث يتم بيع و�شراء حقوق التلوث يف �إطار أالمثلية االجتماعية� .إال �أن ما
ال يقال �أن هناك حدود لر�شادة الب�شر و�أن التدخل احلكومي مرغوب لي�س بفعل �أف�ضلية املعلومات بل
ب�سبب �ضرورة “تقييد اخليارات” مثل تقييد التعامل يف امل�شتقات املالية ،خوفاً من تعقد امل�شكلة وخروجها
عن ال�سيطرة (كما حدث بالفعل منذ عام  .)2008وي�ست�شهد امل�ؤلف هنا بتجارب عدد من �صناديق
التحوط الفا�شلة مثل “�صندوق �إدارة ر�أ�س املال طويل أالجل” .وي�ؤكد ب�أن اجلميع مع ّر�ض للف�شل
حتى ال�سوق (يقول املثل الكوري :حتى القردة ميكن �أن ت�سقط من أال�شجار!) .و�إذا كان منوذج ت�سعري
املعد من قبل مرتون و�شولز (وامل�ستخدم من قبل ال�صندوق �أعاله) ،واللذين فازا بجائزة
أال�صول املالية ّ
بنك ال�سويد املركزي� ،أحد جوائز نوبل ،مل ي�ستطيع قراءة أال�سواق املالية قراءة �صحيحة ،فمن �أين ت�أتي
الر�شادة أللفراد العاديني إلدارة املعامالت على �أ�س�س �سليمة وبدون �أخطاء .كما �أن اعرتاف الن قريت�سبان،
الرئي�س ال�سابق ملجل�س االحتياطي الفيدرايل أالمريكي ،بخط�أ االعتماد على امل�صلحة اخلا�صة يف حماية
أالموال العامة ،يعترب اعرتافاً قا�سياً �ضد االعتماد املطلق على حرية ال�سوق .وي�س�أل امل�ؤلف ،الحقاً ما هو

 23معلومة ال تقال عن الر أ��سمالية 107

احلل لف�شل ال�سوق؟ اجلواب :البد من تنظيم عمل أال�سواق .وهنا ي�ست�شهد ب�آراء �أحد الفائزين بجائزة
نوبل يف االقت�صاد عام  ،1978هربرت �سيمون (املتعدد املواهب ما بني الفيزياء واالقت�صاد واالجتماع و�إدارة
أالفراد وامل�ؤ�س�سات ،والتنظيم) ،من �أن احلل هو يف �ضعف قدرتنا ك�أفراد على حتليل املعلومات ،ولي�س بتوفري
املعلومات .ويتفق �سيمون هنا مع االقت�صادي أالمريكي فرانك نايت ،والربيطاين جون مينارد كينز من حيث
�أن ال�سلوك الر�شيد �سلوك م�ستحيل يف ظل عدم الت�أكد الغري قابل للح�ساب .وي�شري امل�ؤلف ،هنا� ،إىل ر�أي
وزير الدفاع أالمريكي ال�سابق رونالد رام�سفيلد عام  :2002هناك �أ�شياء نعرف �أننا نعرفها ،وهناك �أ�شياء نعرف
�أننا ال نعرفها ،وهناك �أ�شياء ال نعرف �أننا ال نعرفها .ويف ظل هذه الظروف البد من تقييد اخليارات يف جمال
امل�ضرة اقت�صادياً واجتماعياً”.
االختيار خوفاً من النتائج ّ
بحد ذاته ،جعل البلد �أكرث ثرا ًء :يقال ب�أن قوة العمل املتعلمة
ال يرتتب على املزيد من التعلمّ ،
تعليماً جيداً �شرطاً �ضرورياً لنجاح التنمية االقت�صادية (مقارنة حالتي بلدان �شرق �آ�سيا ،ودول �أفريقيا جنوب
ال�صحراء) ،خا�صة مع تعاظم دور اقت�صاد املعرفة� .إال �أن ما ال يقال هو عدم وجود عالقة ما بني (املزيد) من
التعليم والرفاه ،و�أن رفع إالنتاجية ال يرتبط مبزيد من التعليم ،و�أن اقت�صاد املعرفة �ساهم يف احلاجة ملزيد من
التعليم هو �أمر مغلوط .واملهم هو لي�س امل�ستوى التعليمي ،بل قدرة أالمة على تنظيم أالفراد يف امل�شروعات
ذات إالنتاجية أالعلى .فقد و�صل معدل منو املتعلمني ،يف ال�ستينات من القرن املا�ضي ،يف تايوان (،)%54
والفلبني (� )%72إال �أن ذلك مل يعرقل منو أالوىل ،ومل ي�شجع منو الثانية .ونف�س املقارنة ت�سري على كوريا
اجلنوبية من ناحية ،أ
والرجنتني والفلبني من ناحية ثانية .وكذلك بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء التي
حققت معدل لنمو املتعلمني ما بني  %61-%40للفرتة � ،2004-1980إال �أن ذلك مل ينعك�س على �أدائها
التنموي .ملاذا :ألن لي�س كل ما نتعلمه ينعك�س يف زيادة إالنتاجية (مثل آالداب ،واملو�سيقى ،والف�سلفة،
وحتى الريا�ضيات قد ال تكون مفيدة لبع�ض املهن)� .أما اقت�صاد املعرفة فال يرى امل�ؤلف ب�أنه �أمر جديد.
فقد كانت ال�صني يف القرن أالول �أغنى بلد ب�سبب امتالك املعرفة ،وقادت بريطانيا العامل يف القرن التا�سع
ع�شر ب�سبب امتالكها التطور التكنولوجي .وبعد �أن �أ�صبحت �أملانيا بلداً فقرياً بعد احلرب العاملية الثانية مل
يقرتح �أحد ت�صنيفها كــ “بلد نامي” وذلك ب�سبب امتالكها ملعرفة تكنولوجية وتنظيم م�ؤ�س�سي .ويعتقد
امل�ؤلف ب�أن ارتباط املعرفة ب�إنتاجية العامل قد انخف�ض بالعديد من املهن خا�صة يف البلدان الغنية ،وذلك
ألن �أغلب العمالة بهذه البلدان هي عمالة غري ماهرة .كما �أن التنمية االقت�صادية تعتمد �أ�سا�ساً على املعرفة
املتج�سدة باملكائن آ
والالت :املكننة هي العامل املهم يف رفع إالنتاجية ولي�س إالحاطة املعرفية ملا يجري يف
العامل .وي�ست�شهد امل�ؤلف هنا بحالة �سوي�سرا حيث تعترب ن�سبة املقيدين باجلامعة هي أالقل ما بني الدول
الغنية ( .)%15-%10وي�ستنتج امل�ؤلف من احلالة ال�سوي�سرية ب�أن �أي ن�سبة للمقيدين باجلامعة تفوق الن�سب
املذكورة ال تعترب �ضرورية لرفع إالنتاجية.
	املفيد جلرنال موتورز لي�س مفيداً بال�ضرورة للواليات املتحدة :يقال طاملا �أن قطاع أالعمال ميثل
قلب النظام الر�أ�سمايل من حيث خلق الوظائف وتوفري التكنولوجيا احلديثة ،ف�إن ما ي�صلح لهذا القطاع
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ي�صلح لالقت�صاد القومي ،وبالتايل البد من �إعطاء �أكرب قدر من احلرية لهذا القطاع� .إال �أن ما ال يقال �أن
منح هذه احلرية ،وبالقدر الكبري ،ي�ض ّر بال�شركات دع عنك االقت�صاد القومي .وي�ست�شهد امل�ؤلف هنا بقول
بال�ضافة �إىل فورد وكر�سلر ،امل�سئولون عن
مدير �شركة جرنال موتورز (�أحد م�صانع ال�سيارات يف ديرتويت إ
انت�صارات احلرب العاملية الثانية بفعل �صادراتهم من أال�سلحة أالمريكية للجبهة ال�سوفيتية والربيطانية)،
�آنذاك ،وبفعل �إ�سهاماته يف احلرب :ما ي�صح جلرنال موتورز ي�صح للواليات املتحدة ،والعك�س �صحيح� .إال �أنه
بعد خم�سة عقود من هذا الت�صريح �أفل�ست جرنال موتورز عام  .2009ورغم كره ال�شركة للتدخل احلكومي،
قامت احلكومة بدفع ( )57.6بليون دوالر من �أموال دافعي ال�ضرائب إلعادة �أهلية ال�شركة ب�سبب آالثار
ال�سيئة املحتملة الفعلية واملحتملة على االقت�صاد أالمريكي (بدون التدخل) .وي�س�أل امل�ؤلف :ملاذا و�صلت
ال�شركة حلالة إالفال�س؟ يجيب :ألنها بد ًال من �أن تناف�س ال�شركات أالملانية واليابانية والكورية جل�أت �إىل
بالغراق ،وجل�أت �إىل �إن�شاء �شركة مالية لتقوم بتمويل �شراء منتجاتها من
حلول �أخرى مثل اتهام املناف�سني إ
ال�سيارات .مع ا�ستمرار دفع الرواتب ال�ضخمة ملدرائها وعدم الرغبة يف ا�ستخدام أالرباح يف �إن�شاء خطوط
�إنتاج تناف�سية جديدة.
رغم �إنهيار ال�شيوعية الزلنا نعي�ش يف اقت�صاد خمطط :يقال ب�أن التخطيط �سقط مع ال�شيوعية و�أن
البديل هو خيار الالمركزية على �أ�سا�س �آليات ال�سوق� .إال �أن ما ال يقال �أن �أغلب البلدان الر�أ�سمالية بلداناً
خمططة �سواء على م�ستوى االقت�صاد :تخطيط ت�أ�شريي� ،أو على م�ستوى ال�شركات .وي�سري ذلك على
فرن�سا ،وبريطانيا ،وفنلندا ،والرنويج ،والنم�سا ،واليابان ،وتايوان ،وبلدان �شرق �آ�سيا .كما يتم االعتماد على
التخطيط القطاعي ،ب�شكل �أ�سا�سي ،من خالل ال�سيا�سة ال�صناعية مثل حالتي ال�سويد ،و�أملانيا .كما تعتمد
بال�ضافة �إىل دور التخطيط يف جمال البحوث
م�شروعات البنية أال�سا�سية على تخطيط امل�شروعات �أ�سا�ساً .إ
والتطوير املمولة من احلكومات �أ�سا�ساً.
بغ�ض النظر عن �إجنازاتهم ف�إن
ت�ساوي الفر�ص قد ال يكون عاد ًال :يقال �أنه عندما يكاف�أ النا�س ّ
العاملني اجلا ّدين واملاهرين �سيفقدون احلافز على العمل .لذا ف�إن امل�ساواة التي يجب �أن ن�سعى لها هي
م�ساواة الفر�ص ،ولي�س النتائج� .إال �أن ما ال يقال هو �أن م�ساواة الفر�ص �أمر �ضروري �إال �أن أالهم هو �أن
ن�ضمن تناف�س اجلميع حتت نف�س ال�شروط .فعدم قدرة تلميذ جائع على الرتكيز ال يعك�س قدراته احلقيقية
يف املناف�سة .لذا ال بد من توفري �شروط التغذية املالئمة ،قبل احلكم على �أداء التلميذ .و�أن ذلك ،وغريه
من أالمثلة يف جمال امل�ساواة ،ال تتم �إال من خالل ال�سيا�سة العامة التي ت�ضمن احلراك االجتماعي .علماً
ب�أن هذا احلراك �أ�سرع و�أو�ضح يف حاالت الدول القائمة على برامج الرفاه مثل الدول اال�سكندنافية ،مقارنة
بالدول أالخرى أالفقر يف جمال هذه الربامج مثل الواليات املتحدة.
جتعل احلكومات الكبرية النا�س �أكرث انفتاحاً للتغيري :يقال ب�أن احلكومة الكبرية ظاهرة �سيئة و�أن
دولة الرفاه قد ظهرت ب�سبب رغبة الفقراء �أن يحيوا حياة �سهلة وبدون جهد وعلى ح�ساب عوائد ال�ضرائب
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من أالغنياء .وهذا أالمر م�ض ّر باالقت�صاد ويقلل من عوامل الديناميكية التي يتميز بها االقت�صاد أالمريكي،
مقارنة باالقت�صادات أالوروبية القائمة على الرفاه� .إال �أن ما ال يقال �أن الت�صميم اجليد لدولة الرفاه ي�شجع
النا�س على �أخذ فر�صهم بالعمل .وهذا هو �أحد أال�سباب لقلة الطلب على احلماية التجارية يف �أوروبا
وارتفاعها يف الواليات املتحدة .وذلك من خالل قدرة النا�س يف �أوروبا على حماية م�ستوى املعي�شة من
خالل برامج احلماية �ضد البطالة .وي�ست�شهد امل�ؤلف �أي�ضاً بحالة كوريا اجلنوبية التي قللت من �أهمية دولة
الرفاه بعد �أزمة عام  1997وما ترتب على ذلك من زيادة اخلارجني من �سوق العمل (الهند�سية والفنية
�أ�سا�ساً) ،وهو أالمر الذي حفّز الطلبة على االلتحاق بكليات الطب لتع ّر�ض القطاع ال�صناعي (م�ستوعب
املهن الهند�سية والفنية) ملزيد من عمل �آليات ال�سوق .وي�شري امل�ؤلف �أي�ضاً �إىل ارتفاع معدالت النمو يف
دول الرفاه (احلكومات الكبرية) مقارنة باحلكومات أالقل رفاه (احلكومات ال�صغرية) .رغم عدم تزكيته
لكافة جتارب دول الرفاه.
حاجة أال�سواق املالية ألن تكون �أقل ،ولي�س� ،أكرث كفاءة :يقال �أن البلدان التي ح ّررت �أ�سواقها
املالية مثل الواليات املتحدة و�إيرلندا قد منت خالل العقود الثالث املا�ضية ب�شكل �أف�ضل .و�أن أالزمات
املالية يجب �أن ال تكبح جهود التحرير� .إال �أن ما ال يقال �أن أال�سواق املالية �أ�صبحت كفوءة �أكرث من
الالزم وب�شكل مفرط من حيث ابتكار أالدوات املالية ،وحتقيق أالرباح ال�ضخمة يف أالجل الق�صري .كما �أن
ال�سيولة املرتفعة أل�صول القطاع املايل جعلت حاملي أال�صول املالية ذوي ا�ستجابة �سريعة جداً للتغريات.
وهذه اال�ستجابة ال تقارن ب�أي حال من أالحوال ،با�ستجابة حاملي أال�صول العينية ل�ضعف درجة �سيولة
�أ�صولهم� .أي �أن هناك فجوة يف درجة �سيولة أال�صول ما بني هذين القطاعني :أال�صول املالية (يجب) �أن
تكون �أقل كفاءة .وي�شري امل�ؤلف �إىل جتربة �إي�سلندا وكيف و�صلت بها ن�سبة أال�صول املالية �إىل الناجت املحلي
إالجمايل �إىل  %1000عام  ،2007وحتولت �إىل �أغنى خام�س بلد �أوروبي يف نف�س العام مقارنة ب�أغنى حادي
ع�شر بلد عام � .1995إال �أن االقت�صاد ان�صهر بعد �أزمة عام  .2008وي�ضرب امل�ؤلف �أمثلة م�شابهة من بريطانيا،
والواليات املتحدة يف هذا املجال .ويرى امل�ؤلف �أنه البد من كبح جماح منو أال�صول املالية ب�شكل غري
من�ضبط قيا�ساً أ
بال�صول العينية وذلك من خالل �ضريبة توبن على �أن�شطة أال�سواق املالية ،وحظر البيع ق�صري
أالجل ،ورفع متطلبات الهام�ش (ح�صة أالموال املطلوب دفعها مقدماً عند �شراء أال�سهم) وو�ضع قيود على
حركة ر�ؤو�س أالموال عرب احلدود خا�صة بالبلدان النامية ،على �أن ال يفهم من ذلك �ضغط منو القطاع املايل
�إىل ال�صفر ،بل باالت�ساق مع منو القطاعات احلقيقية.
ال تتطلب ال�سيا�سة االقت�صادية اجليدة اقت�صاديني جيدين :يقال ب�أن املوظفني احلكوميني غري
م�ؤهلني ل�صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية القائمة على حرية ال�سوق .و�أن انتهاج هذه احلرية يحتاج
لعدد موظفني �أقل� .إال �أن ما ال يقال �أن من جنحوا يف �إدارة االقت�صادات املتطورة مل يكونوا يف �أغلبهم
من االقت�صاديني .حيث متت �إدارة التجربة اليابانية والكورية اجلنوبية يف ع�صرها الذهبي من قبل موظفني
بخلفية قانونية �أ�سا�ساً .كما ال يقال ب�أن زيادة ا�ستخدام اقت�صاديي ال�سوق ترافقت مع فرتات أالداء ال�سيء
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لالقت�صادات .أ
والدهى من ذلك ف�إن االقت�صاديني (امل�ؤيدين حلرية ال�سوق) قد �ساهموا م�ساهمة مبا�شرة
يف أالزمات املالية بعد عام  2008من خالل تربيرهم إلجراءات التخل�ص من ال�ضوابط التنظيمية لعمل
أال�سواق املالية� .إن من �ساهم يف �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه بعد �أزمة  2008هو العودة ألفكار اقت�صاديني مثل
جون مينارد كينز ،وجارلز كندبلكر (م�ؤلف كتاب أالزمات املالية) ،وهاي مان من�سكي (ذو إال�سهامات
غري املنت�شرة حول أالزمات املالية) ،والقائمة على �ضرورة اال�ستثمارات العينية طويلة أالجل واالبتكارات
التكنولوجية ،وبال�شكل الذي (ينقل) الهيكل إالنتاجي بد ًال من (تو�سيع) الهيكل القائم مثل النفخ يف
البالونات .ولو قام املوظفني احلكوميني يف بلدان �شرق �آ�سيا ،بتبني �آراء اقت�صاديي حرية ال�سوق ،ملا و�صلت
هذه البلدان �إىل ما و�صلت �إليه الحقاً.
 .2مالحظات ختامية
()1

()2

()3

للدارة
يهدف هذا الكتاب �إىل التنبيه �إىل �أنه رغم �أن النظام الر�أ�سمايل هو من �أف�ضل أالنظمة إ
االقت�صادية� ،إال �أن إال�صرار على �إدارته وفقاً آلراء م�ؤيدو حرية ال�سوق ،يعترب �أمراً خطرياً على
م�ستقبل كافة االقت�صادات املتقدمة والنامية .واعتماداً على �إ�سهامات امل�ؤلف ال�سابقة ،واحلالية يف
هذا الكتاب ،ف�إن ال�صيغة الر�أ�سمالية التي يدعو لها هي القائمة على دور ف ّعال للدولة ،وعالقة �سليمة
ما بني منو إالن�شطة املالية أ
والن�شطة احلقيقية ،وتطور تكنولوجي ،وبناء م�ؤ�س�سي مالئم للتنمية ،وتعليم
(مالئم) ومرتبط برفع إالنتاجية ،وتقييم عمل مدراء ال�شركات على �أ�سا�س قدرتهم التناف�سية ولي�س
اللجوء للحماية بدون مربر معقول ،ومراقبة حركة ر�ؤو�س أالموال عرب احلدود لتت�سق مع الن�شاط
العيني احلقيقي ،وعدم االنبهار ب�آراء اقت�صاديي حرية ال�سوق ،وقدرة املوظفني احلكوميني أ
(الكفاء)
والبعيدين عن اعتبارات البحث عن الريع ،يف �إدارة االقت�صاد على �أ�سا�س من الكفاءة .كما و�إن
الت�ساقط العادل للدخول ال ميكن �ضمانه من خالل تعزيز النمو كهدف رئي�سي ،و�أن امل�ساواة يف
(الفر�ص) لي�س كافياً ،بل البد �أن يرافقه م�ساواة يف (الناجت) ل�ضمان ت�ساقط دخول �أقرب للعدالة.
للحد من
و�أخرياً ،ولي�س �آخراً ،ف�إن حرية ال�سوق لي�ست ح ًال �سحرياً بل البد من دور حكومي ّ
خيارات ال�سوق امل�ض ّرة بال�شركات وباالقت�صاد القومي.
هذا الكتاب �شبيه يف هيكله مع كتاب بول بروج ،االقت�صاد والتاريخ العاملي� :أوهام ومتناق�ضات .
حيث يحاول امل�ؤلف �أن يناق�ش عدد من أالوهام االقت�صادية :أالوهام املرتبطة بالك�ساد الكبري لعام
والوهام املرتبطة أ
والوهام املرتبطة بالع�صر الذهبي للحرية التجارية يف �أوروبا ،أ
 ،1929أ
بالثر ال�سلبي
للحماية ،ووهم الدور التاريخي للبلدان النامية للتنمية االقت�صادية للغرب (من وجهة نظر امل�ؤلف)،
أ
والوهام املرتبطة باجلذور التاريخية للتخلف والو�ضع احلايل للبلدان النامية.
يدعو امل�ؤلف ،وبحق� ،إىل دور حكومي يف �إدارة االقت�صاد من خالل التخطيط الت�أ�شريي� ،أو التخطيط
القطاعي� ،أو تخطيط م�شروعات البنية أال�سا�سية ،وباتباع و�سائل “اجلزرة” �أحياناً كثرية و “الع�صا”
()1
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()4

()5

()6

�إذا ا�ستلزم أالمر .ويعرتف بحيادية يف ف�شل بع�ض القطاعات احلكومية (جتربة بريطانيا وفرن�سا يف
بالمكان
�صناعة الكونكورد ،و�إندوني�سيا يف �صناعة الطائرات)� .إال �أن امل�ؤلف مل يو�ضح فيما �إذا كان إ
انتهاج مثل هذه املقرتحات من قبل كافة البلدان النامية �آنياً ،وهل حتتاج هذه البلدان ،يف هذه
احلالة� ،إىل نوع من �أنواع التخ�ص�ص� ،أو �أعادة التوطن ال�صناعي ،من خالل جهود التعاون إالقليمي؟
علماً ب�أن �أغلب البلدان النامية ملتزمة حالياً بالتزامات حترير العديد من أال�سواق� ،سواء من خالل
اتفاقيات ال�شراكة أالوروبية� ،أو منظمة التجارة العاملية� ،أو اتفاقيات مناطق التجارة احلرة.
�إن القول بكفاءة املوظفني احلكوميني يف إالدارة االقت�صادية رغم عدم تعميم امل�ؤلف ،يحتاج �إىل
�أخذه بحذر يف حاالت لي�ست قليلة من البلدان النامية ،خا�صة أالقل منواً ،حيث ي�ست�شري الف�ساد
وظاهرة البحث عن الريع .وقد تكون احلالة آال�سيوية ال�شرقية حالة م�شجعة �إال �أن توفريها يف حالة
بقية البلدان النامية حتتاج �إىل ا�ستعدادات م�سبقة �أكرب� ،سواء من خالل التدريب� ،أو تفعيل النظام
الق�ضائي الكفوء ملحاربة الف�ساد ،وغريها من املتطلبات.
�إن حدود إال�صالح يف االقت�صاد أالمريكي ،خا�صة يف جمال منع تداول املنتجات احلالية غري ال�شفّافة
(والذي يعترب �إجرا ًء �سليماً كما اقرتح امل�ؤلف)� ،إال �أنه �صعب عملياً يف حالة هذا االقت�صاد .وذلك
ألن �صياغة �سيا�سة إالدارة االقت�صادية احلالية تتم من خالل العديد ممن على �صلة ب�سوق أالوراق
والجراءات املنظمة لعمل القطاع امل�صريف ال�صادرة �أثناء �إدارة روزفلت (�أثناء
املالية ،وول �سرتيت ،إ
فرتة الرئي�س كلينتون)� .إن ال�سيا�سة أالمريكية �أ�سرية حكم أالق ّلية املالية.
ال ميلك املرء �إال �أن يتفق مع امل�ؤلف من �أن املمار�سات االقت�صادية خالل العقود الثالث املا�ضية قد
�أ�ض ّرت بالعديد من الب�شر.
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