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تقديم عام
شـ ّـك ـلــت األح ـ ــداث ال ـعــال ـم ـيــة الـمـتـتــالـيــة

ـرجــا تــاري ـخـ ًـيــا فــي
لــألـفـيــة ال ـجــديــدة م ـن ـعـ ً

م ـســار ت ـطــور الـنـظــام الــرأس ـمــالــي ال ـحــديــث ،الــذي

كــان لــه األثــر الكبير فــي انتشار الــرفــاه االقتصادي
واالجـتـمــاعــي ،وحـتــى الـسـيــاســي ،فــي بـقــاع واسعة
م ــن ال ـعــالــم .وك ــان ل ـظ ـهــور ال ـعــول ـمــة وتــزام ـن ـهــا مــع

ث ـ ــورة ال ـم ـع ـلــومــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا الـ ـت ــواص ــل ،الـ ــدور
الكبير الــذي ساهم فــي عولمة النظم االقتصادية

* كاتب وباحث من المغرب.

تطورت لتشكل
الحرة والمفتوحة ،والتي بدورها ّ
أقوى نظام اقتصادي عالمي عرفته البشرية .لكن
مــع بــدايــة األلـفـيــة الـجــديــدة ،حــدث تـطــور مفاجئ
ف ــي ال ـن ـظــام الـعــالـمــي االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي؛ إذ
أ ّدت الهجمات اإلرهابية على الواليات المتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة س ـن ــة  ،2001إلـ ــى زع ــزع ــة االس ـت ـق ــرار
السياسي في كثير من الدول واألنظمة التي اتهمتها
أميركا بــاإلرهــاب .ويكتمل المشهد هــذا مع بروز
األزم ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة سـنــة  2008وتــداعـيــاتـهــا
االقتصادية والسياسية واالجتماعية العالمية.
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ُأرجع جل هذه االنتكاسات السياسية واالقتصادية
الـحــالـيــة إل ــى الـنـظــام الــرأسـمــالــي ال ـحــديــث ،الــذي
ســاهـمــت عــولـمـتــه فــي تـبــايــن دول ال ـش ـمــال ودول
الـ ـجـ ـن ــوب ،أو ال ـ ـ ــدول ال ـغ ـن ـي ــة والـ ـ ـ ــدول ال ـف ـق ـي ــرة،
ـوســع ال ـفــروق الطبقية واسـتـمــرار الـفـقــر الـمــدقــع
وتـ ّ
ف ــي ب ـقــاع واس ـع ــة م ــن ال ـعــالــم .واع ـت ـبــر ال ـب ـعــض أن
سـبــب اسـتـفـحــال األوض ــاع يــرجــع إلــى عــدم عــدالــة
ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي .ل ـكــن ه ــذه ال ـ ّت ـه ــم سـيـعـتـبــرهــا
رواد ال ـن ـظ ــري ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ومـ ـنـ ــاصـ ــروهـ ــا ت ـه ـ ًـم ــا
مجانية وأخــاقـيــة وغـيــر مــوضــوعـيــة ،وال ُتـعـ ّـبــر عن
األسـبــاب الحقيقية الكامنة وراء انـعــدام المساواة
واس ـت ـمــرار الـفـقــر وال ـه ـشــاشــة االجـتـمــاعـيــة وانـهـيــار
االق ـت ـص ــادات الــوط ـن ـيــة .و ُي ــرج ــع هـ ــؤالء األس ـبــاب
الـحـقـيـقـيــة لــان ـه ـيــارات ه ــذه إل ــى ت ــراج ــع مـنـســوب
ال ـح ــري ــات ف ــي دول ك ـث ـي ــرة ،واس ـت ـف ـحــال األن ـظ ـمــة
التغول السياسي
الشمولية ،واستمرار الــدول في
ُّ
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي عـ ـب ــر ضـ ـب ــط الـ ـحـ ــريـ ــات الـ ـفـ ــرديـ ــة،
وبالتالي تراجع المبادرة واالبتكار ،وهما العامالن
األســاسـيــان للتطور والتنمية الـمـسـتــدامــة ،وكــذلــك
عبر ضبط األسواق واالقتصادات وتسييرها بطرق
غير حرة وغير شفافة بحيث تعيق بالتالي التنمية
االقتصادية الحقيقية.
ُيـعـتـبــر تــوم جــي بــالـمــر ) ،)1((T.G. Palmerالــذي
تولى تحرير هذا الكتاب ،واحدً ا من أولئك الذين
ي ـن ــاص ــرون ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي ب ــاع ـت ـب ــاره م ــن أهــم
وأرقى األنظمة االقتصادية والسياسية واألخالقية،
ويـتـمــاشــى مــع حــريــات الـبـشــر وأخــاقـهــم الطبيعية
ومــع اآلل ـيــات الـمــوضــوعـيــة والـقــويــة لـبـنــاء مجتمع
ال ــرف ــاه ـي ــة ال ـم ـن ـش ــود .وكـ ـت ــاب ــه ه ـن ــا ال يـ ـخـ ــرج عــن
سياقات كتب كثيرة صدرت لرواد الفكر الليبرالي
ومناصري النظام الرأسمالي ،الذين ال يستميتون
في الدفاع عن هذا النظام وعن مميزاته المتعددة
وأخالقيا.
واجتماعيا
سياسيا واقتصاد ًيا
ً
ً
ً

ُيـ َـعـ ّـد بــالـمــر أح ــد رواد الـفـكــر الـلـيـبــرالــي الـحــديــث،
نائبا للرئيس التنفيذي للبرامج الدولية
وهو يعمل ً
في شبكة أطلس ،ومشر ًفا على عمل الفرق التي
تعمل في أنحاء العالم على نشر مبادئ الليبرالية
الكالسيكية .صــدرت لــه مؤلفات وأبـحــاث عــدة،
أه ـم ـهــا ك ـتــاب ل ـم ــاذا ال ـح ــري ــة وال ـك ـت ــاب الـ ــذي هــو
مــوضــع ه ــذه الـمــراجـعــة ،الـتــي سـنـقــدم فـيـهــا أفـكــار
الكتاب الرئيسية ،مــع مناقشتها بتسلسل منهجي
ب ـح ـس ــب أه ـم ـي ــة وح ـ ــداث ـ ــة كـ ــل ف ـ ـكـ ــرة ،وس ـن ـع ـمــل
ـاعــا على مـقــارنــة أفـكــار الـكـتــاب مــع أفـكــار كتب
تـبـ ً
م ـغــايــرة ،وص ـ ً
ـول إل ــى ط ــرح ق ــراءة نـقــديــة لــه تـكــون
متوازية ومتكاملة.

لماذا أخالق الرأسمالية
ُيـقـ ّـدم بالمر كـتــاب أخــاقـيــات الــرأسـمــالـيــة بديباجة
تعريفية للرأسمالية ،مـحـ ً
ـاول الـنــأي بـهــذه األخـيــرة
ع ــن ال ـم ـقــاربــة ال ـضـ ّـي ـقــة ال ـتــي تـحـصــرهــا ف ــي مـجــرد
ن ـظ ــري ــة م ــرت ـب ـط ــة ب ـع ـم ــل الـ ـسـ ــوق والـ ـتـ ـبـ ــادل ال ـح ــر،
سماه أخالقيات الرأسمالية ،أو
كمقدمة لطرح ما ّ
التبرير األخــاقــي لنظام الــرأسـمــالـيــة؛ فالرأسمالية
ليست مجرد أسواق حرة لتبادل السلع والخدمات
واألشـ ـخـ ــاص ،ب ــل «ن ـظ ــام م ــن االب ـت ـك ــار وت ـكــويــن
الثروة والتغير االجتماعي ،جلب لمليارات البشر
رخــاء لــم يخطر بـبــال األجـيــال السابقة» (ص .)3
وه ــي تـشـيــر أيـ ًـضــا إل ــى نـظــام مــن الـقــوانـيــن والـنـظــم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ــرواب ـ ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واألع ـ ـ ــراف
الثقافية التي تتب ّنى المساواة في الحقوق ،وتشجيع
الـمــواهــب واالب ـت ـكــار وال ـم ـبــادرة الـفــرديــة والـتـعــاون
وال ـت ـن ــاف ــس ف ــي خ ـلــق الـ ـثـ ــروة ،م ــع االرتـ ـكـ ــاز عـلــى
مــا سـ ّـمــاه الـمـفـكــر االق ـت ـصــادي جــوزيــف شــومـبـيـتــر
الـتــدمـيــر اإلب ــداع ــي ،أي تــدمـيــر الـبـنــى التقليدية من
سلع وخدمات ووسائط بأخرى جديدة عن طريق
اإلبـ ــداع وال ـت ـحــديــث الـمـسـتـمــر .مــن جـهــة أخ ــرى،
همه
ليست الرأسمالية مجرد مذهب مادي صرف ّ
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تاعجارم
يلامسأرلا نع عافدلا يف يقالخألا لخدملا

الــوحـيــد خـلــق ال ـثــروة فـقــط ،كـمــا صـ ّـورهــا أعــداؤهــا
مــن أن ـصــار الـمــذهــب االش ـتــراكــي ،بــل هــي أيـ ًـضــا،
كما يــؤكــد بــالـمــر ،مـشــروع روحــي وثـقــافــي ،ونظام
من القيم الثقافية والروحية واألخالقية .ويحاول
ال ـك ــات ــب ه ـنــا تِ ـب ـي ــان األوج ـ ــه ال ـخ ـف ـيــة ل ـلــرأس ـمــال ـيــة
أو ل ـل ـح ـق ـي ـقــة ال ـم ـغ ـي ـب ــة الـ ـت ــي ال ي ـف ـه ـم ـه ــا خ ـص ــوم
الرأسمالية وعموم الناس الذين ال ينظرون بتمعن
إلى الخبايا القيمية من وراء االقتصاد الرأسمالي،
أو الــذيــن تـمـنـعـهــم األيــديــولــوج ـيــا مــن الـتـعـمــق في
فـهــم فـضــائــل الـفـكــر الــرأسـمــالــي الـكـثـيــرة ،وتـهــدف
محاولته إلى إظهار حسنات الرأسمالية األخالقية
وقيمها التي ال تقف فقط عند الربح والمنافسة،
ب ــل ت ـت ـع ــداه ـم ــا إلـ ــى ن ـش ــر ق ـي ــم ال ـت ـع ــاون وال ـح ــري ــة
والديمقراطية وحقوق اإلنسان الطبيعية.

القسم األول :الرأسمالية
المغامرة وفضائلها
ك ـث ـيـ ًـرا مــا ُي ـع ـ ّـرف داع ـمــو الــرأس ـمــال ـيــة ه ــذه األخ ـيــرة
بــأنـهــا تـعـتـمــد عـلــى اقـتـصــاد ال ـســوق ال ـحــرة واعـتـبــار
ال ـم ـنــاف ـســة أح ــد م ـقــومــاتــه األس ــاس ـي ــة؛ فـبــالـمـنــافـســة
الـشـفــافــة وال ـح ــرة والـنــزيـهــة تـتـمـكــن آل ـيــات الـســوق
الحرة من االشتغال بفاعلية إلنتاج رؤوس األموال
كثيرا
الضرورية لخلق الثروة وإنتاج القيمة .ولكن ً
ما تُنتقد آلية المنافسة ألنها ال تعترف إال باألقوياء
فــي ال ـس ــوق ،الــذيــن يـسـتـثـمــرون قــدرات ـهــم الـمــاديــة
ال ـقــويــة إلزاحـ ــة ال ـخ ـصــوم ال ـص ـغــار والـمـتــوسـطـيــن
المتضررين من عدم تساوي الفرص التي تقدمها
السوق .وبالتالي ،فإن الصيغة البديلة التي يقدمها
رواد الفكر االشتراكي عمو ًما ،هي االعتماد على
مبدأ التعاون واستثمار القدرات المشتركة لخلق
الـثــروة المشتركة التي يتعاون الجميع فــي مــا بعد
عـلــى تــوزيـعـهــا بــالـتـســاوي فــي مــا ُيـطـلــق عليه تعبير
العدالة االجتماعية.

يـقــدم الـمـفـكــر االق ـت ـصــادي ديـفـيــد بـ ــواز( )2فــي هــذا
ال ـك ـت ــاب ن ـظ ــرة م ـغ ــاي ــرة إل ــى ف ـك ــرة ال ـم ـنــاف ـســة الـتــي
غــالـ ًـبــا مــا تتعرض للقدح وســوء الـفـهــم؛ فهو يعتبر
أن ال ـن ــاس ف ــي األن ـظ ـم ــة االق ـت ـص ــادي ــة الــرأس ـمــال ـيــة
يـتـنــافـســون لـكــي ي ـت ـعــاونــوا مــع غـيــرهــم (ص )43؛
ف ــال ـت ـع ــاون  -ك ـم ــا ي ــؤك ــد ب ـ ــواز  -أس ــاس ــي الزده ـ ــار
اإلنسانية ،ولذلك وجب من أجل إنشاء مؤسسات
اجتماعية تجعله ممك ًنا ،وهذا هو حقوق الم ْلكية
وال ـح ـكــومــة ذات ال ـس ـل ـطــات ال ـم ـح ــدودة وس ـي ــادة
القانون (ص  .)45ومن دون هذه الشروط ،كما
يؤكد فالسفة الليبرالية الكالسيكية ،ومنهم جون
لوك وديفيد هيوم ،ال يمكن الحديث عن التعاون
االجـتـمــاعــي ،بــل سـتـ ُـعــم الـفــوضــى ،وال ـصــراع على
م ـم ـت ـل ـكــات ال ـغ ـي ــر ،والـ ـحـ ــروب ب ـيــن ال ـج ـمــاعــات،
ويستحل البشر سلوكياتهم اإلجرامية.

القسم الثاني :التفاعل
الطوعي والمصلحة الذاتية
ُت ـ ـ َـع ـ ـ ّـد األع ـ ـم ـ ــال ال ـت ـب ــادل ـي ــة ال ــرب ـح ـي ــة ب ـي ــن األفـ ـ ــراد
وال ـج ـمــاعــات والـمـحـ ِّقـقــة مـصـلـحــة ذات ـيــة مـلـمــوســة
ُم َع َّبر عنها بالمقابالت المادية ،أحد أهم الشروط
ال ـضــروريــة لـقـيــام مـجـتـمــع مـتـكــامــل وس ــوي .وكـمــا
()3
يـبـ ّـيــن االقـتـصــادي والـمـفـكــر الصيني مــاو يــوشــي
في هــذا الكتاب ،فــإن «البشر يستطيعون التعاون
ف ـق ــط ح ـي ــن ي ـس ـع ــون وراء م ـصــال ـح ـهــم ال ـخ ــاص ــة»
(ص  .)60فــاألكـيــد أن مــن أهــداف االشـتــراك في
أع ـمــال ال ـت ـبــادل الـمـشـتــركــة وال ـض ــروري ــة عـبــر خلق
ال ـث ــروة ه ــدف تـحـقـيــق الـمـنـفـعــة ال ــذات ـي ــة ،وإال لـمــا
تكبد األفراد
تفاعل األفراد مع هذه األعمال ،ولما ّ
ال ـم ـش ـقــات وال ـم ـج ــازف ــات ل ـم ـجــرد ان ـت ـفــاع شـخــص
آخــر أو مـجـمــوعــة أخ ــرى؛ فــالـغــرض مــن الـتـبــادل -
يقول يوشي  -هو تحسين الفرد وإضفاء مزيد من
الراحة والرفاهية على حياته.
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ُعبر هذه األفكار ،الصادرة عن أحد أعمدة الفكر
ت ّ
ال ـص ـي ـنــي ،ع ــن ع ـمــق ال ـف ـك ــرة الــرأس ـمــال ـيــة وت ــراب ــط
م ـح ــددات ـه ــا ال ـس ـب ـب ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـم ــاش ــى ،ك ـم ــا ي ـقــول
رواد الـلـيـبــرالـيــة الـكــاسـيـكـيــة ،م ــع ح ـقــوق األف ــراد
وحــريــاتـهــم الـطـبـيـعـيــة ،ومــع نــوامـيــس الـطـبـيـعــة الـتــي
وجب على البشر ا ّتباعها واالشتغال بآلياتها .لقد
جربت الصين نماذج اقتصادية كثيرة عبر تاريخها
ّ
الـمـخـضــرم ،وكــانــت ال ـثــورة الـثـقــافـيــة مــن الـتـجــارب
ال ـت ــي ق ــام ــت ع ـل ــى ش ـع ــار «كـ ــافـ ــح ضـ ــد األن ــان ـي ــة،
ان ـت ـق ــد ال ـت ـع ــدي ـل ـي ــة» ،وك ــان ــت ل ـهــا ن ـتــائــج اق ـت ـصــاديــة
وسياسية كارثية أدت إلى تفشي الفساد والصراع
واالس ـت ـغــال وتـكــديــس رؤوس األمـ ــوال وتـعـطـيــل
عـج ـلــة االق ـت ـص ــاد .وق ــد اس ـت ـغــل ال ــزع ـم ــاء وال ـق ــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــون والـ ـبـ ـخ ــاء ومـ ـ ـ ـ ّـاك األراضـ ـ ـ ــي ه ــذه
األيــديــولــوجـيــا السـتـغــال جـهــود األف ــراد وتـفــانـيـهــم
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ،وكـ ـ ـ َّـونـ ـ ــوا ثـ ـ ـ ــروات ورؤوس أمـ ـ ــوال
شخصية على حساب الشعب.
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ت ـح ـص ـي ــل ح ـ ــاص ـ ــل ،ي ـ ـطـ ــرح ن ــاق ــدو
الـ ــرأسـ ـمـ ــالـ ـيـ ــة أن الـ ـجـ ـش ــع الـ ـ ــذاتـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـيــز
األس ــواق الرأسمالية يــؤدي بــالـضــرورة إلــى انـعــدام
الـمـســاواة والـتــوازن االقـتـصــادي ،إن على مستوى
الـمـســاهـمــات الـمـتــاحــة لـلـفــاعـلـيــن فــي ال ـس ــوق ،أو
على مستوى التوزيع النهائي للثروات المتراكمة.
َيـعـتـبــر الـفـيـلـســوف االق ـت ـصــادي الــروســي لـيــونـيــدفــي
ن ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــوف( )4ف ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـتـ ــاب أن مـ ـث ــل ه ــذه
الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى ال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــال ــب ال ـ ـس ـ ــوق ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
بالمساواة في الهبة المبدئية وفي القيم والنتائج،
هي دعاوى غير منطقية؛ إذ ال يمكن للمعامالت
الـبـشــريــة الــربـحـيــة أن تنبني عـلــى تـحــديــد الـقــدرات
الــذاتـيــة والخصوصيات الطبيعية ذاتـهــا ،لكي يتم
الدخول إلى سوق التبادل والمعامالت بناء على
هــذه الخاصية ،ذلــك أن البشر مختلفون بعضهم
عــن بـعــض مــن حـيــث طبيعة قــدراتـهــم الـتــواصـلـيــة،

وفاعليتهم التبادلية ،واسـتـعــدادهــم الــذاتــي لألخذ
باإلمكانات المتاحة لهم داخل السوق وخارجها.

القسم الثالث:
إنتاج الثروة وتوزيعها
ُت ـع ـت ـب ــر ق ـض ـيــة ت ــوزي ــع الـ ـثـ ــروة ال ـم ــادي ــة ال ـم ـتــراك ـمــة
والمنتجة أحد أهم الموضوعات التي تثير الكثير
من انتقادات رواد الفكر االشتراكي عمو ًما ،ممن
يـعــارضــون بـشــدة عــدم عــدالــة اقـتـصــاد الـســوق فيما
ه ــي ت ـقــوم ب ـتــوزيــع ال ـث ــروة؛ ذل ــك ألن ـهــم ُي ـش ــدِّ دون
ع ـلــى ضـ ــرورة تـقـسـيــم ال ـث ــروة ب ـص ــورة ع ــادل ــة ألنـهــا
تــركــة مـشـتــركــة ســاهــم فــي إنـتــاجـهــا الـجـمـيــع ،ســواء
ع ـبــر ال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك ال ـم ـتــداخــل أو ع ـبــر ال ـتــركــة
ال ـج ـمــاع ـيــة .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ــرى رواد الــرأسـمــالـيــة
والـ ـ ـم ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــون عـ ـ ــن اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،وم ـن ـه ــم
االق ـت ـصــادي ال ـبــارز لــودفـيــغ الك ـم ــان( ،)5أن الـثــروة
ت َُوزع باستمرار داخل اقتصاد السوق ،وأن دعوات
الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة تحمل الـكـثـيــر مــن الـتـنــاقــض؛
فإمكانات األفراد المبدئية وكذا الشركات الربحية
وتبعا
تختلف بحسب ق ــدرات هــؤالء اإلبــداعـيــةً ،
لذلك تختلف معها مساهماتهم اإلنتاجية داخل
السوق ومحاصيلهم اإلنتاجية.
ي ــؤك ــد االق ـت ـص ــادي الك ـم ــان ف ــي ه ــذا ال ـك ـت ــاب أن
ليس من شأن امتالك األشياء وحده بالضرورة أن
يو ّلد الثروة ،بل هناك ً
أيضا استخدامها الصحيح.
وفي المقابل ،ليست الم ْلكية هي مصدر الدخل
والـ ـث ــروة ،وإن ـم ــا اس ـت ـخــدام ال ـم ــوارد (ص .)111
ويــؤكــد رواد الرأسمالية واقـتـصــاد الـســوق أن قيمة
الثروة تكمن في الموارد المستخدمة في إنتاجها
وفــي فــاعـلـيــة الـمـســاهـمـيــن فــي عـمـلـيــة ال ـســوقّ .أمــا
الـمـ ْلـكـيــة ال ـم ــادي ــة ،فـتـفـقــد قـيـمـتـهــا وال ت ـســاهــم فــي
تـنـمـيــة ال ـم ــوارد وتـنـشـيـطـهــا وف ــي ع ــدم اسـتـخــدامـهــا
الـمــوارد الـتــي تحافظ على تـجـ ُّـددهــا واسـتـمــرارهــا.
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إن عملية توزيع الثروة ،كما يقول الكمان ،تعكس
انـتـقــال الـمـعــرفــة مــن عـقــل إلــى عـقــل ،وهــي ممكنة
ف ـقــط ألن ب ـعــض األش ـخ ــاص يـم ـلـكــون م ـعــرفــة لــم
يكتسبها َاخرون بعدُ  ،فالمعرفة بالتغيير وتداعياته
تـنـتـشــر فــي أرج ــاء الـمـجـتـمــع تــدريـجـ ًـيــا وعـلــى نحو
غير متساو (ص .)113

القسم الرابع :عولمة الرأسمالية
هــل الـعــولـمــة نـتــاج لـلــرأسـمــالـيــة ،أم الـعـكــس؟ هل
كانت الرأسمالية ستعمل بشكل جيد لو لم تكن
ِقيم العولمة حاضرة؟ كيف استطاعت الرأسمالية
ب ـم ـع ـيــة ال ـع ــول ـم ــة أن ت ـغ ـ ّـي ــر ال ـع ــال ــم وتـ ـح ــدث ث ــورة
اقتصادية واجتماعية وسياسية عالمية؟
ه ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة ك ـل ـه ــا ُت ـ ـطـ ــرح غ ـ ـ ــداة الـ ـتـ ـط ــرق إل ــى
تـطــور الــرأسـمــالـيــة وال ـثــورة الـتــي أحــدثـتـهــا لشعوب
ال ـم ـع ـم ــورة؛ ف ـل ـقــد أ ّدت عــول ـمــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة إلــى
تـمـكـيــن مـجـتـمـعــات ودول كـثـيــرة مــن االنـتـقــال من
دول ه ـشــة وض ـع ـي ـفــة إل ــى دول س ــائ ــرة ف ــي طــريــق
ال ـن ـمــو ،ب ــل أ ّدت ب ــدول أخ ــرى إل ــى االن ـت ـقــال إلــى
صــف ال ــدول الـغـنـيــة .كـمــا ســاهـمــت هــذا الـتـكــويــن
لـلـنـظــام الــرأس ـمــالــي عـبــر ت ــراب ــط اق ـت ـصــاديــات دول
عالمية وتنامي شبكات التجارة الـحــرة واألعـمــال
االجـتـمــاعـيــة والـمـنـظـمــات الـسـيــاسـيــة الـعــالـمـيــة ،في
تـنـمـيــة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة وتـحـسـيــن ظ ــروف الـعـيــش
عبر محاربة الفقر والهشاشة واألمية ،وفي انتشار
واســع لقيم العدالة والحريات وحقوق اإلنسان.
لـكــن هـنــالــك بــالـطـبــع إخ ـفــاقــات ع ــدة وت ـج ــاوزات
سياسية مستمرة ترتكبها أنظمة اسـتـبــداديــة تجعل
عسيرا .فاستمرار
تطور االقتصادات الوطنية أمـ ًـرا
ً
ـدخ ــل ال ــدول فــي تــوجـيــه
االس ـت ـبــداد الـسـيــاســي ،وت ـ ّ
االقـتـصــادات الوطنية ،وانـتـشــار الفساد والمحاباة
والــزبــون ـيــة ،ك ــل ه ــذا س ـلــوك ـيــات أ ّدت إل ــى تـعـ ُّـطــل
عجلة النمو في كثير من الدول.

ّأم ــا االق ـت ـصــادي فـيــرنــون سـم ـيــث( ،)6الـحــائــز جــائــزة
ن ــوب ــل ل ــاق ـت ـص ــاد ،ف ـي ــداف ــع ف ــي هـ ــذا ال ـك ـت ــاب عــن
الــرأسـمــالـيــة الـعــالـمـيــة وكـيـفـيــة مساهمتها فــي تطور
ال ـثــروة الـبـشــريــة وتـحـسـيــن أح ــوال الـبـشــر؛ فــالـتـطــور
االقـتـصــادي يــرتـبــط ،كـمــا يـقــول سـمـيــث ،باألنظمة
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة الـحــرة الـتــي تــرعــاهــا سـيــادة
ال ـق ــان ــون وح ـق ــوق ال ـم ـ ْل ـك ـيــة ال ـخ ــاص ــة .وال ـعــول ـمــة
ل ـي ـســت ب ــاألم ــر ال ـ ُـم ـس ـت ـح ــدث ،ف ـهــي ك ـل ـمــة تـصــف
حــركــة إنـســانـيــة قــدي ـمــة ،وت ـعـ ّـبــر عــن سـعــي الـجـنــس
الـ ـبـ ـش ــري ل ـت ـح ـس ـي ــن ظـ ــروفـ ــه عـ ــن ط ــري ــق ال ـت ـب ــادل
واتساع دائرة التخصص على مستوى العالم؛ إنها
كلمة ســام .وكـمــا قــال عــالِــم االقـتـصــاد فــريــدريــك
باستيات في عبارته الحكيمة :إذا لم تعبر السلع
الحدود فسيعبرها الجنود (ص .)137
لــم ُت ـحــدث عــولـمــة الــرأسـمــالـيــة ال ـثــورة االقـتـصــاديــة
فـقــط ،بــل كــان لـهــا دور أيـ ًـضــا فــي تـنــامــي الثقافات
والحضارات وتالقحها ،وفي انتشار قيم التسامح
وال ـعــدل وحـقــوق اإلن ـســان .ولـ ّـمــا كــانــت انـتـقــادات
اليسار للرأسمالية مرتكزة على الشق االقتصادي،
ان ـت ـق ــل هـ ــذا االنـ ـتـ ـق ــاد إلـ ــى ال ـج ــان ــب االج ـت ـم ــاع ــي
والثقافي ً
تعرض اليسار للعولمة
أيضا،
ً
خصوصا ُّ
واتهامه لها بالحيف االجتماعي والثقافي.
إن رواد الفكر االشتراكي يخشون اضمحالل القيم
والـثـقــافــات الـمـحـلـيــة لمصلحة قـيــم وثـقــافــة الــدول
روج لها كثير من
القوية ،وهذه الدعاوى كان قد َّ
المفكرين والمتدينين إبان بداية الثورة العولمتية،
ليتبين فــي مــا بـعــد زيــف كثير مــن هــذه الــدعــاوى.
ي ـب ــدد ال ـم ـف ـكــر والـ ــروائـ ــي م ــاري ــو ب ــارخ ــاس ـي ــوس ــا(،)7
الحائز جائزة نوبل لآلداب ،هذه المزاعم بالقول:
تــوفــر الـعــولـمــة عـلــى نـحــو جــذري لجميع مواطني
هـ ــذا ال ـك ــوك ــب إم ـك ــان ـي ــة ص ـن ــع ه ــوي ــات ـه ــم ال ـث ـقــاف ـيــة
الفردية مــن خــال الفعل االخـتـيــاري ،وذلــك وفق
ت ـف ـض ـيــات ـهــم ودوافـ ـعـ ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة .اآلن لـيــس
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المواطنون مجبرين دو ًمــا  -كما كانت الحال في
ال ـمــاضــي وف ــي أمــاكــن كـثـيــرة فــي ال ـحــاضــر  -على
احـ ـتـ ــرام ه ــوي ــة ت ـج ـع ـل ـهــم أس ـ ــرى م ـع ـس ـكــر اع ـت ـقــال
ال مفر منه ،تلك الهوية المفروضة عليهم بواسطة
اللغة والجنسية والكنيسة وأعــراف المكان الذي
ولِـ ــدوا ف ـيــه .وب ـهــذا الـمـعـنــى  -ي ـقــول يــوســا  -يجب
أن تكون العولمة محل ترحيب ألنها تُوسع َافاق
الحرية الفردية على نحو ملحوظ (ص .)143

مناقشة عامة
ب ـي ـن ـم ــا ي ـض ـع ـن ــا مـ ـحـ ــرر ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب فـ ــي خ ــان ــة
الـمــدافـعـيــن عــن الــرأسـمــالـيــة ،لـيــس اقـتـصــاد ًيــا هــذه
الـمــرة ،بــل أخــاقـ ًـيــا ،وهــي الــدعــاوى التي رافقت
ظهور الرأسمالية وتطورها ،وسعى روادهــا إلى
إبراز الجوانب األخالقية وقوة الفلسفة األخالقية
التي تقوم عليها الرأسمالية؛ فآدم سميث وضع
ك ـت ــا ًب ــا ف ــي ن ـظ ــري ــة ال ـم ـش ــاع ــر األخ ــاق ـي ــة ،وه ــاري
بــوروز أكـتــون كتب بــدوره عــن أخــاق األســواق.
وبــالـتــأكـيــد لــم يـكــن هــدف ه ــؤالء جـمـيـ ًـعــا الـتـبــريــر
األخالقي لنظام الرأسمالية ولكثير من أفكارها
غير المرغوب فيها ،وإنما كان إبرازَ المقومات
األخ ــاق ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة الـمـتـنــاسـقــة
وال ـم ــوض ــوع ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـل ـي ـهــا ال ــرأس ـم ــال ـي ــة.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ،س ــاه ـم ــت ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ب ـش ـكــل كـبـيــر
فــي تـطــور الـعــالــم ورفــاهـيــة مـجـتـمـعــاتــه عـلــى مــدى
قــرنـيــن أو ثــاثــة ق ــرون خـلــت ،لـكــي تـصـطــدم فــي
م ـط ـلــع ه ــذا ال ـق ــرن ب ــواح ــدة م ــن أك ـث ــر ال ـضــربــات
ت ــأث ـي ـ ًـرا ف ــي س ـم ـع ـت ـهــا وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا .ونـ ـع ــرض هـنــا
واحـ ــدً ا م ــن األع ـم ــال األكــادي ـم ـيــة ال ـحــدي ـثــة الـتــي
ـوص ــا ع ـلــى
ت ـن ـح ــو ن ـح ــو ن ـق ــد ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،خ ـص ـ ً
مـسـتــوى نـتــائـجـهــا االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة على
الدول والشعوب.

تومابيكيتي
وأطروحة الالمساواة

شـ ـ َّـكـ ــل كـ ـتـ ــاب رأس ال ـ ـم ـ ــال ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــرن الـ ــواحـ ــد
والـع ـشــريــن (،)Capital in the 21st Century
لالقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي ،أكبر حدث
أكــاديـمــي عــرفـتــه الـســاحــة األكــاديـمـيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة .ص ـ ــدر الـ ـكـ ـت ــاب س ـن ــة  2013بــال ـل ـغــة
الفرنسية ثــم تلته الطبعة اإلنكليزية سنة ،2014
ل ـي ـث ـي ــر نـ ـق ـ ً
ـاش ــا واسـ ـ ًـعـ ــا فـ ــي أوس ـ ـ ــاط األك ــادي ـم ـي ـي ــن
ـوص ــا ،وف ـ ــي أوس ـ ـ ــاط رواد
واالقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن خـ ـص ـ ً
االقتصاد الرأسمالي واالقتصاد االشتراكي ً
أيضا.
وق ــد اعـتـبــر بـعــض االقـتـصــاديـيــن ودارسـ ــي اقـتـصــاد
الـ ـس ــوق ك ـت ــاب ب ـي ـك ـي ـتــي هـ ــذا ن ـس ـخــة ج ــدي ــدة مــن
ك ـت ــاب ك ـ ــارل م ــارك ــس رأس الـ ـمـ ــال ،ل ـمــا تـضـ ّـمـنــه
م ــن ه ـج ــوم ع ـل ــى اق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوق الـ ـح ــرة وع ـلــى
الرأسمالية عمو ًما ومــا سببته  -بحسب زعمهم -
مــن عــواقــب اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة ،آخــرهــا األزمــة
المالية األخيرة وتفشي الفروق الطبقية الحادة بين
الفئات االجتماعية وبين االقتصاديات العالمية.
تــابــع بيكيتي تـطـ ُّـور تــركـيــز رأس الـمــال والـثــروة في
ٍّ
كل من أوروبــا وأميركا منذ قيام الثورة الصناعية،
ل ـي ـخ ـلــص إلـ ــى أن ت ـط ــور ت ــراك ــم رأس الـ ـم ــال فــي
المجتمع الغربي أدى إلى تركيزه في يد فئة قليلة،
وبالتالي فإن توزيع الثروة غير المتكافئ أدى إلى
ف ــروق اق ـت ـصــاديــة واج ـت ـمــاع ـيــة وت ــوت ــرات سـيــاسـيــة.
فــالــرأسـمــالـيــة ،بـحـســب بـيـكـيـتــي ،هــي الـتــي تسببت
فــي الــامـســاواة فــي امـتــاك ال ـثــروة وفــي تــوزيـعـهــا،
ـدخـ ــل الـ ــدولـ ــة ل ـض ـبــط ك ـي ـف ـيــة خ ـل ــق الـ ـثـ ــروة هــو
وتـ ـ ّ
الكفيل بوضع حــد لمعضلة الــامـســاواة .والعالم
الـ ـي ــوم ي ـع ــود أدراج ـ ـ ــه ن ـح ــو م ــا س ـ ّـم ــاه ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
الــوراثـيــة ) ،(Patrimonial Capitalismأي نحو
االق ـت ـصــاد ال ــذي تـهـيـمــن عـلـيــه ال ـث ــروة الـمـتــأتـيــة من
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نظام الــوراثــة ،وهــو مــا جعل أصـحــاب هــذه الثروة
يــراكـمــون تـطــور ثــرواتـهــم حـتــى أصـبـحــوا يشكلون
أقلية ضاغطة وحاكمة ) (Oligarchyأيـ ًـضــا .وقد
استشهد بيكيتي بكثير مــن األعـمــال األدبـيــة ،مثل
روايـ ـ ــات ب ـل ــزاك وج ـي ــن أوس ـت ــن وه ـن ــري جـيـمــس،
ل ــوص ــف ال ـب ـن ـيــة ال ـط ـب ـق ـيــة ال ـج ــام ــدة ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
أســاس رأس الـمــال الـمـتــراكــم الــذي كــان مــوجــو ًدا
في إنكلترا وفرنسا في أوائــل القرن التاسع عشر.
ويختم بيكيتي كتابه بالقول إن االقتصاد سيستمر
في تباطئه ما لم تتدخل الدولة في فرض ضرائب
م ـس ـت ـمــرة ع ـل ــى الـ ـثـ ــروةّ ،أم ـ ــا الـ ـث ــورة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
الحالية ،فيقول إنها لن تحقق أي تطور اقتصادي
كالذي حدث في القرن العشرين.
ع ـ ـ ّقـ ــب اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون كـ ـث ــر عـ ـل ــى م ـن ـه ـج ـي ــة ج ـمــع
المعلومات واستنتاج النتائج ،فيما ر ّد َاخرون بقوة
على مقترحات الكاتب الداعية إلى فرض ضرائب
متواصلة على األثرياء لتقليص الفجوة الشاسعة
بـيــن الـفـقــراء واألغـنـيــاء .اعـتـبــر االقـتـصــادي روبــرت
شـيـلــر ،ال ـحــائــز جــائــزة نــوبــل لــاق ـت ـصــاد ،أن كـتــاب
بـيـكـيـتــي م ـهــم م ــن نــاح ـيــة ال ـم ــوض ــوع الـ ــذي نــاقـشــه
والمتعلق بالفروق االقتصادية ،لكنه ضعيف من
حيث الحلول المقترحة .وقد دعا في كتابه النظام
المالي الـجــديــد ،مخاطر الـقــرن الــواحــد والعشرين
إلـ ــى ح ــل اع ـت ـب ــره أك ـث ــر ع ـل ـم ـيــة وإب ــداعـ ـي ــة ع ـب ــر مــا
اصطلح عليه بـضمانة الفروق ،وهو يتمحور حول
عقلنة التسيير المؤدي إلى الفروق الطبقية بحيث
تفضي هــذه العملية إلــى الحيلولة دون الــوصــول
إل ــى أزمـ ــة ال ـف ــروق م ـس ـت ـق ـبـ ًـا .إن ف ــرض الـضــريـبــة
المباشرة على األثرياء قد تكون لها نتائج لحظية،
لكن بالتأكيد  -وكما يؤكد شيلر  -لــن تــؤدي إلى
ن ـت ــائ ــج ب ـع ـي ــدة الـ ـم ــدى ل ـل ـم ـخــاطــر ال ـت ــي س ـت ـفــرزهــا
إجبارية األداء على الثروة ،وكانت دول كثيرة قد

اتـخــذت مثل هــذا الـقــرار وتــراجـعــت عـنــه ،كفنلندا
وأستراليا والدنمارك وإسبانيا والسويد وألمانيا.
يضرب كتاب بيكيتي في عمق النظام الرأسمالي
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،ع ـنــدمــا ُي ـ ــورد ع ـلــى امـ ـت ــداد عـقــود
مــن الــزمــن كـيــف أن الــرأسـمــالـيــة لــم تـ ِ
ـف بــوعــودهــا
إزاء ادع ــائ ـه ــا ال ـم ـق ــدرة ع ـلــى ال ـق ـضــاء ع ـلــى الـفـقــر
وال ـف ــروق االجـتـمــاعـيــة والـتـضـخــم ال ـمــالــي .وتـبـ ًـعــا
لـنـتــائــج الــدراســة الـتــي اعـتـمــدهــا بـيـكـيـتــي والـحـلــول
التي اقترحها ،فإن النظام الرأسمالي يحوي ً
خلل
منظوماتيا ســاهــم فــي خلخلة الـفــروق االقتصادية
ً
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة .وي ــدح ــض االق ـت ـص ــادي ج ــوزي ــف
ستيكليتز ،الحاصل على جــائــزة نوبل لالقتصاد،
ه ـ ـ ــذه االدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ف ـ ــي م ـ ـقـ ــال مـ ـثـ ـي ــر ُن ـ ـشـ ــر ع ـلــى
ص ـف ـحــات مـجـلــة  Project Syndicateب ـع ـنــوان:
«ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي ال ـق ــرن ال ــواح ــد وال ـع ـش ــري ــن»؛
فـ ــاألسـ ــواق ،ت ـبـ ًـعــا لـسـتـيـكـلـيـتــز ،ال ت ـن ـشــأ م ــن ف ــراغ،
بــل هـنــاك قوانين وتشريعات و ُنـظــم سياسية تنظم
وتيسيرها ،والنظم السياسية هي بالضبط
األسواق
ّ
سبب المشكل وليس رأس المال بعينه .وعندما
ن ـت ـح ــدث ع ــن ال ـن ـظ ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ــإن ـن ــا ن ـع ـنــي بـهــا
م ـخ ـط ـطــات ال ـح ـكــومــات ال ـتــدب ـيــريــة لــاق ـت ـصــادات
الــوطـنـيــة ،والـتــي تـفــرز بـطــرق مـبــاشــرة وغـيــر مباشرة
ن ـم ــط ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ي ـن ـع ـكــس بـ ــدوره
ينصب
عـلــى الــوضــع االجـتـمــاعــي .يـجــب إذن أن
ّ
ال ـ ـحـ ــديـ ــث  -ب ـح ـس ــب س ـت ـي ـك ـل ـي ـت ــز  -عـ ـل ــى سـ ــؤال
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ــواح ـ ــد وال ـع ـش ــري ــن،
بمعنى ض ــرورة دمـقــرطــة الـعـمــل الـسـيــاســي بـصــورة
تـسـمــح ب ــوج ــود الـشـفــافـيــة االق ـت ـصــاديــة وال ـم ـســاواة
فــي ال ـفــرص ،ومـحــاربــة الـلــوبـيــات وط ــرق تـكـ ُّـونـهــا،
والمحاباة وسياسة الدعم والتفضيل التي ت ّتبعها
الموجهة للسوق.
الحكومات
ِّ
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الهوامش
( )1اق ـت ـص ــادي ل ـي ـبــرالــي أم ـيــركــي يـشـغــل مـنـصــب نــائــب الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـبــرامــج الــدول ـيــة لـشـبـكــة أط ـلــس (مـنـظـمــة غ ـيــر ربـحـيــة
تـجـمــع كـثـيـ ًـرا مــن الـمـنـظـمــات الـمـنــاصــرة لـلـســوق ال ـحــرة ولـمـبــادئ
الحرية عبر العالم) ،وزميل كبير المقام لمعهد كاتو.
( )2م ـف ـكــر ونــاقــد اقـتـصــادي أمـيــركــي ،ونــائــب الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ـع ـهــد ك ــات ــو (م ـع ـه ــد ب ـح ـث ــي أم ـي ــرك ــي ي ـه ــدف إل ـ ــى ن ـش ــر أف ـك ــار
النيوليبرالية) ،ومستشار مؤسسة طالب من أجل الحرية .له كثير
من اإلصدارات ،منها كتابه اللبرتارية :تمهيد ،ويكتب لعدد كبير
ـزووول
مــن الـمـجــات والـصـحــف الـعــالـمـيــة ،مـثــل :نـيــويــورك تــاي ـمـ ُ
ستريت جورنال وواشنطن بوست.
( )3مـفـكــر واقـتـصــادي صيني ورائــد أعـمــال اجتماعية .مؤسس
م ـع ـهــد ي ــون ـي ــرول (م ـع ـهــد ب ـح ـثــي ص ـي ـنــي غ ـيــر رب ـح ــي ف ــي بـيـجـيــن)
ورئ ـي ـس ــه .ل ــه م ـج ـمــوعــة م ــن اإلصـ ـ ـ ــدارات ،وزاول ت ــدري ــس عـلــم
االقتصاد في عدد من الجامعات.
( )4فيلسوف روسي يعمل أستا ًذا للفلسفة في جامعة ألتاي في
مناصرا
روسـيــا .لــه عــدد كبير مــن اإلص ــدارات األكــاديـمـيــة ،و ُيـ َـعـ ّـد
ً
ألفكار الحرية وللفكر الليبرالي الكالسيكي.
( )5اق ـت ـص ــادي ألـمــانــي ب ــارز ،لــه إصـ ــدارات ومـســاهـمــات ب ــارزة
في نظرية رأس المال والنمو االقتصادي .له الكثير من الكتب،

منها :رأس المال وبنيته وإرث ماكس فيبر وفكر االقتصاد الكلي
واقتصاد السوق والسوق كعملية اقتصادية.
( )6اقـتـصــادي أمـيــركــي فــاز بـجــائــزة نــوبــل لــاقـتـصــاد سـنــة 2002
مناصفة ،لمساهمته في ترسيخ التجارب العلمية كأداة للتحليل
االقتصادي التجريبي ،وخاصة في دراسة آلية السوق البديلة.
( )7روائ ـ ـ ــي عــال ـمــي ح ـظــي ب ـجــائــزة نــوبــل لـ ــآداب س ـنــة 2010
تقديرا لرسمه هياكل السلطة ،وتصويره الــواضــح لمقاومة الفرد
ً
وثورته وهزيمته.
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