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الق�صة

التي ترويها نغوزي
�أ و كو جنو � -إ يو يال
عن حتول نيجرييا
من بلد ي�سوده
التقلب االقت�صادي وخراب البنية التحتية
وامل�ؤ�س�سات وتف�شي الفقر �إىل بلد ينعم
بقدر �أكرب من اال�ستقرار ق�ص ٌة ا�ستثنائية.
وهي ق�صة ال ميكن �أن يكتبها �إال نيجريي
كان يف اخلنادق �أثناء عملية �إعادة الهيكلة
االقت�صادية و�إ�صالح احلوكمة.
و ُتروى هذه الق�صة بتفا�صيل م�شبعة.
وتت�ضمن ر�ؤى اقت�صادية �أ�سا�سية �صيغت
بلغة �شيقة ت�صف ب�رصاحة التحديات التي
واجهها الفريق االقت�صادي الذي ر�أ�سته
�أوكوجنو�-إيويال عندما كانت وزيرة للمالية
يف الفرتة من عام � 2003إىل عام .2006
وتقيم امل�ؤلفة النتائج الإيجابية وكذلك
ِّ
املبهمة التي متخ�ضت عنها الإ�صالحات
االقت�صادية الكلية املنفذة خالل فرتتي
والية الرئي�س �أولو�سيجن �أوبا�ساجنو.
وهي تروي الق�صة بال انفعال ،ومتتدح يف
وتعرف مواطن قوتها
�أوبا�ساجنو ب�صريته،
ِّ
و�أخطائها �أثناء العملية ،وت�صف بلغة ر�شيقة
كيف حاول البع�ض الكيد لإف�شالها �أو تعطيل
م�سريتها.
وكان االنتقاد ال�شائع هو �أن نيجرييا لن
ت�ستطيع اخلروج من هبوطها االقت�صادي
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ب�سبب “لعنة” الرثوة النفطية ،و�سيطرة
الع�سكريني ،وتدخل الدولة يف االقت�صاد،
والف�ساد على م�ستوى الدولة واملحليات.
ولكن �أوكوجنو� -إيويال تثبت عدم �صحة ذلك.
فبحلول عام  ،2007كانت نيجرييا قادرة
على حتقيق ا�ستقرار االقت�صاد الكلي وخف�ض
الت�ضخم وم�ضاعفة النمو �إىل  %7-6والبدء
يف �إعادة بناء النظامني التعليمي وال�صحي.
وهي تبني �أن القيادة الوطنية اجلريئة� ،إذا
اقرتنت ب�شاغل حتقيق رفاه املواطنني ،ميكن
�أن ت�شكل قوة كبرية يف تغيري �أي اقت�صاد.
ومن بني الدرو�س امل�ستفادة من التجربة
النيجريية التي حتددها �أوكوجنو� -إيويال
للقائمني بالإ�صالحات �رضورة وجود خطة
ميكن �أن يتبعها فريق اقت�صادي ،حتى
يكون التوا�صل فعاال ويكون هناك تركيز
موجه نحو النتائج وي�شمل املجتمع املدين
واجلمهور .وتقول �إن الإرادة ال�سيا�سية
للقيادة املحلية كانت مهمة� .إال �أن حتول
نيجرييا كان بوجهني ،فقد كان يتطلب �أي�ضا
م�ساعدة ا�سرتاتيجية و�رشاكات مع املجتمع
الدويل.
وعلى �سبيل املثال� ،أخربها رجل
الأعمال الربازيلي �أماوري بيري �أن تقوم
بتجميع “فريق اقت�صادي يكون لأع�ضائه
فكر مت�شابه وقدرة على التكاتف وخو�ض
معارك �رش�سة ”،بينما ن�صحها رئي�س الوزراء
الربيطاين توين بلري ورئي�س البنك الدويل
جيم�س وولفين�سون ب�أن تنفيذ ا�سرتاتيجية
لإ�صالح االقت�صاد الكلي ميكن �أن يفتح
الباب ملناق�شات ناجحة ب�ش�أن تخفيف �أعباء
الدين �أثناء الإ�صالحات.
وت�ؤكد �أوكوجنو� -إيويال �أهمية التاريخ
الإفريقي يف و�ضع ا�سرتاتيجيات للإ�صالح
االقت�صادي .فقد ت�أثر الكابو�س االقت�صادي
الذي حفزه النفط والتعايف يف نيجرييا
بتاريخ املجتمعات العرقية والثقافية/
الدينية القدمية ،و�سيا�سة اال�ستعمار القائمة
على مبد�أ فرق ت�سد ،وحرب نيجرييا-بيافرا
يف الفرتة 1970-1967التي تلتها 25
�سنة من احلكم الع�سكري ،والدمار الزراعي
واالقت�صادي� .إال �أنها تعتقد �أن احلوكمة
حتدث الفرق دائما.
وت�ضمنت �أكرب حاالت النجاح خف�ض
الت�رسيبات يف عملية امليزانية ،وتنفيذ
قاعدة يف املالية العامة قائمة على �أ�سعار
النفط �أتاحت �إعداد ميزانيات �أكرث �شفافية،
وبلوغ اال�ستقرار االقت�صادي الكلي بحلول
عام  ،2006وزيادة االحتياطيات الأجنبية،
وخف�ض الت�ضخم و�أ�سعار الإقرا�ض ،وحتقيق
منو ن�سبته  .%7ويف عام  ،2003بد�أت

حكومة �أوبا�ساجنو اخل�صخ�صة ،و�إلغاء
القيود التنظيمية ،وحترير االقت�صاد.
وكانت �أكرب التحديات �إ�صالح اخلدمة
املدنية لتح�سني تقدمي اخلدمات وتر�شيد
املعا�شات التقاعدية والق�ضاء على الف�ساد
املحيط بالتجارة التعريفات واجلمارك.
فقد كان موظفو اخلدمة املدنية من ذوي
التعليم املتوا�ضع يعززون مرتباتهم الهزيلة
بال�سماح للنخبة بتحويل م�سار �إيرادات
الأجهزة احلكومية وا�ستخدام تلك الإيرادات
يف تعزيز و�ضع اليد العليا الذي ا�صطنعته
لنف�سها .وما يقال هو �أن نقل �أوكوجنو-
�إيويال املفاجئ يف عام  2006من من�صب
وزيرة املالية �إىل وزيرة اخلارجية كان
يعزى �إىل عدم رغبتها يف غ�ض الطرف عن
الإ�ساءات التي كان يقوم بها ال�سيا�سيون يف
جمال ا�سترياد الأرز الذين كانوا ي�ستخدمون
تلك الإيرادات لتن�شئة والءات حزبية.
وت�سرت�سل الق�صة لت�أخذ مراقبي
نيجرييا �إىل الكوالي�س وترينا مدى التعقيد
الذي ينطوي عليه ال�رشوع يف �إ�صالحات
اقت�صادية كلية يف جمتمع �إفريقي ا�ستفادت
طبقاته ال�سيا�سية املتنوعة من �سوء �إدارة
املوارد وال�سيولة املالية وانهيار قطاع
الزراعة ودمار التعليم و�إفقار املواطنني.
وتو�ضح �أوكوجنو� -إيويال مدى ال�صعوبة
التي واجهتها يف رفع �أيدي ال�سيا�سيني عن
الإيرادات النفطية ودفع نيجرييا باجتاه
اال�ستقرار والتنوع واعتماد اقت�صاد تدفعه
قوى ال�سوق ويقوم على احلوكمة االقت�صادية
امل�س�ؤولة اجتماعيا.
وتنهي �أوكوجنو� -إيويال ،التي عادت
يف عام  2011وزيرة للمالية حتت رئا�سة
الرئي�س غودالك جوناثان بعد �أربع �سنوات
من العمل يف البنك الدويل ،ق�صتها بالتطلع
�إىل امل�ستقبل ،مدركة �أن جناح نيجرييا ميكن
�أن ي�ساعد على حتول �إفريقيا .وتت�ساءل ما
�إذا كانت هذه الإ�صالحات �ست�ستمر وتف�ضي
�إىل منو م�ستمر لنيجرييا ،وما �إذا كان ميكن،
حال ا�ستمرارها� ،أن تكون منوذجا حتتذيه
بقية �إفريقيا .وتعود �أوكوجنو� -إيويال لتوكد
�أهمية �أن يقوم املجتمع العاملي بتوفري
الدعم واملراقبة ،وكذلك ا�ستمرار التزام
نيجرييا مبكافحة الف�ساد ،وتعزيز الإطار
االقت�صادي الكلي ،والنهو�ض ب�إ�صالح
القطاع املايل .وترتكنا لن�س�أل“ :هل �سيدوم
ذلك؟”
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كان

ييغور غيدر ،املهند�س
للإ�صالحات
الرئي�سي
االقت�صادية التي �شهدتها
رو�سيا يف مطلع الت�سعينات و�أدت �إىل �إن�شاء
اقت�صاد �سوق فيها ،كاتبا وباحثا �أكادمييا
م�صقوال �أي�ضا — وهو ما يظهر بو�ضوح يف
كتابه.
وتركز الن�سخة الرو�سية ،التي ن�رشت يف
عام  ،2005على طبيعة النمو االقت�صادي
وت�سهم بدرجة كبرية يف اجلدل الدائر يف
رو�سيا ب�ش�أن احلاجة �إىل حتديث االقت�صاد.
�أما الن�سخة الإجنليزية فتحذف بع�ض
التفا�صيل عن ال�سيا�سات املتبعة يف رو�سيا
وت�ضيف خامتة موجزة كتبت يف عام
 ،2009بعد فرتة ق�صرية من وفاة غيدر،
بحيث �أ�صبح اجلزء املتعلق برو�سيا يقت�رص
يف الواقع على ثلث الكتاب.
ويقدم غيدر يف البداية ا�ستعرا�ضا عاما
لتاريخ العامل بدءا بالع�رص احلجري احلديث،
مرورا بالدول املدن الرومانية والإغريقية،
ثم املجتمعات الزراعية ال�ساكنة والرحالة،
وانتهاء ب�أ�صول التنمية االقت�صادية
احلديثة يف �أوروبا .ويت�ضمن الكتاب ف�صال
مثريا عن الأفكار املارك�سية ب�ش�أن التغري
االقت�صادي و�آخر عن املحددات الأ�سا�سية

للنمو االقت�صادي وما يرتبط به من تعديالت
جمتمعية .وتت�سم الف�صول املتعلقة بالتاريخ
االقت�صادي لرو�سيا واالحتاد ال�سوفييتي
بال�شمول والتوازن.
ويركز اجلزء الأخري من الكتاب على
م�شكالت “عامل ما بعد ال�صناعة” —
وبالدرجة الأوىل االقت�صادات الغربية .وهذه
تت�ضمن امل�شكالت التي ت�سببها �شيخوخة
ال�سكان وتناق�ص عددهم ،وحجم احلكومة،
والعقبات يف نظم الرعاية االجتماعية،
وارتفاع تكلفة معا�شات التقاعد احلكومية،
وجودة التعليم العام ،ومتويل الرعاية
ال�صحية مع ارتفاع التكاليف ،والف�ساد،
والعمل ال�سيا�سي املعني بالإ�صالح
االقت�صادي .ومع حتليل هذه امل�شكالت،
ي�ستخل�ص غيدر درو�سا لرو�سيا.
والنتيجة هي لوحة عامة� ،إن مل تكن
ر�سما تخطيطيا مبدئيا �إىل حد ما( .فعليا،
العنوان الفرعي يف الن�سخة الرو�سية هو
ا�سكت�شات يف التاريخ االقت�صادي ).غري �أن
لهذه اللوحة �أ�س�سا را�سخة يف قراءات غيدر،
الوا�سعة ب�شكل ملفت للنظر ،والتي تدل عليها
احلا�شية امل�ستفي�ضة يف نهاية الكتاب .ورغم
�أن غيدر اقت�صادي ،ف�إنه يتجاوز التحليل
االقت�صادي بكثري ويكتب بروح �شومبيرت �أو
مارك�س �أو كوزنيت�س �أكرث مما يكتب بروح

ا�ستخراج الفائ�ض من اجلماهري و�إنفاقه
على اال�ستهالك �أو احلرب ،و�إىل �أن متكن
الآخرون من االحتفاظ بالعوائد املت�أتية
من ا�ستثماراتهم .وقد بد�أ النمو االقت�صادي
احلديث يف �أوروبا مع جتار املدن الدول،
واالكت�شافات اجلغرافية ،والنظم املالية
الوليدة ،وزيادة �أمن حقوق ملكية .ومتثل
العوامل الثقافية عن�رصا مهما يف النمو،
�إذ ميكن علي �سبيل املثال �أن ت�ؤدي �أهمية
الروابط العائلية يف بع�ض الثقافات �إىل
�إرجاء تطوير عالقات العمل احلرة و�إىل
ر�أ�سمالية املقربني.
وقد انهار االقت�صاد ال�سوفييتي لأنه مل
يكن ي�شجع االبتكار والتناف�سية الدولية،
وكان يقل�ص الزراعة ،و�أ�صبح يعتمد على
�صادرات النفط والغاز لتمويل �أوجه عدم
الكفاءة لديه .و�أدى هبوط ا�سعار النفط يف
الثمانينات �إىل خلق �أزمة .ويقول غيدر �إن
الركود التحويل الذي �شهدته رو�سيا عقب
تف�سخ االحتاد ال�سوفيتي يف عام  1991وبدء
الإ�صالحات االقت�صادية يف عام 1992
كانا حتميني ومل يحدثا نتيجة العتماد
�إ�صالحات معينة.
و�إليك بع�ض الدرو�س التي ي�ستخل�صها
غيدر لرو�سيا .يجب �أن ت�شجع رو�سيا الهجرة
لتعوي�ض الرتاجع الطبيعي يف عدد ال�سكان،
ورفع �أعمار التقاعد ،وت�شجيع املعا�شات

ميكن �أن تتعلم رو�سيا من البلدان الغربية.
امل�ؤرخني االقت�صاديني يف الع�رص احلديث.
غري �أنه ي�ستخدم �أي�ضا �أدلة �إح�صائية
مبهارة — يف مقارنته مثال لرو�سيا ببلدان
غربية يف ال�سنوات الأخرية عندما كان هناك
متاثل يف م�ستوى ن�صيب الفرد من �إجمايل
الناجت املحلي .و�سواء كان غيدر يتعامل
مع الإح�صاءات �أو الفل�سفة ال�سيا�سية،
�أو املو�ضوعات اجلدلية التاريخية ،يظل
�أ�سلوبه دائما وا�ضحا وحيويا ،مثلما يليق به
ك�صحفي �سابقا.
وال ميكن يف هذا املقام �إعطاء �أكرث من
ملحة عن اال�ستنتاجات التي يخل�ص �إليها
غيدر .فهو يعتقد �أنه مع تطور البلدان،
تتغري م�ؤ�س�ساتها ،ح�سب ر�أي مارك�س ب�أن
التكنولوجيا حتدد العالقات االجتماعية
وال�سيا�سية( .رمبا يكون غيدر قد �أكد هذه
النقطة لإعطاء ختم احلجية املارك�سية
للر�أي ،املكروه يف رو�سيا ،القائل ب�أن
رو�سيا ميكن �أن تتعلم من البلدان الغربية).
ومل تنم املجتمعات الزراعية التقليدية
كثريا �إىل �أن �أُ�ضعفت النخب التي د�أبت على

التقاعدية للقطاع اخلا�ص .ويقول �إن املجال
حمدود �أمام زيادة حجم احلكومة .وينبغي
�أن تقوم الدولة بتمويل م�ستوى �أ�سا�سي من
الرعاية ال�صحية على �أن يغطي الت�أمني ما
عداه ،و�أن ت�شجع �آليات ال�سوق يف التعليم
والرعاية ال�صحية .ويجب �أن ت�ستعي�ض
رو�سيا عن نظام الدميقراطية املدارة التي
تنتهجها يف الوقت احلايل — الذي ت�ؤدي
فيه امل�صالح اخلفية �إىل خنق الإ�صالحات
ويرتعرع فيها الف�ساد — بدميقراطية ن�شطة
ت�شجع الإ�صالحات.
وعلى وجه العموم ،تعك�س تو�صيات
غيدر ر�أيا حمافظا بع�ض ال�شيء عن دور كل
من احلكومة وال�سوق .وهو يعر�ض ق�ضيته
مبهارة ومنطق ينم عن علم غزير.

جون �أودلينغ�-سمي

املدير ال�سابق للإدارة الأوروبية
( )2ل�صندوق النقد الدويل
(تغطي االحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق)
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يف

هذا الكتاب ال�شيق للغاية ،تر�سم
جني غلي�سون-وايت لوحة
كثرية الألوان ت�صف بها ن�ش�أة
نظام القيد املزدوج وتطوره.
وبعد �أن تثبت ن�ش�أة املحا�سبة احلديثة،
مت�ضي غلي�سون-وايت يف توجه يزداد فيه
قدر التكهن ،تفرت�ض فيه �أن القيد املزدوج
�أتاح ثراء النه�ضة و�صعودها ،وحفز تطور
الر�أ�سمالية ،وكان �إرها�صا حموريا لنظام
املحا�سبة القومية الذي و�ضع كينيز نظريات
ب�ش�أنه .ومع كل هذه القوة التاريخية،
�أ�صبح لنظام القيد املزدوج الآن القدرة على
“�إجناح العامل �أو �إف�شاله” يف القرن احلادي
والع�رشين.
وميهد الن�صف الأول من الكتاب ،الذي
يغطي حياة م�ؤ�س�س نظام القيد املزدوج
لوكا با�شيويل ( )1517-1445وم�ساره
املهني ،لق�صة تبعث على االنبهار .فقد وظف
با�شيويل ذكاءه توظيفا جيدا يف �أدواره
كمتخ�ص�ص يف الريا�ضيات و�ساحر وراهب
فران�سي�سكاين .وبا�ستغالل اخرتاع مطبعة
غوتنربغ ،قام با�شيويل بن�رش عدة كتب،
منها �أول مو�سوعة للريا�ضيات يف ع�رص
النه�ضة ،التي ا�شتملت على مقالة عن �إم�ساك
الدفاتر بينَّ فيه ف�ضائل نظام القيد املزدوج
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يف مدينة البندقية ،و�أ�صبح �أهم تراث يخلفه
با�شيويل.
وقد خرج با�شيويل عن امل�ألوف بكتابة
مقالة عن القيد املزدوج باللغة العامية،
وهو ما جعلها يف متناول اجلميع ،و�شجع
بالتايل على ا�ستخدامها ،وكان با�شيويل
�سببا رئي�سيا يف اال�ستعا�ضة تدريجيا عن
الأرقام الرومانية بالأرقام الهندية-العربية
يف �إيطاليا.
ومت�ضي عدة قرون �رسيعا لي�صبح تراث
القيد املزدوج ظاهرا :فالبيانات املالية
لأي �رشكة م�ساهمة تعك�س مق�صد با�شيويل
من معرفة “ما �إذا كان العمل ي�سري ب�شكل
جيد �أم ال ”.ومن امل�ؤكد �أن تطور املعايري
واملبادئ املحا�سبية ت�شكَّل �أي�ضا بنظام
القيد املزدوج .ومن امل�ؤ�سف �أنه يغلب على
الكتاب يف ف�صول الحقة تهويل ح�سي (�أو
على الأقل مبالغة) يف ت�أثري نظام القيد
املزدوج .فمثل “�أثر الفرا�شة” ب�رشحه
امل�ألوف — الذي يعزي حدوث �إع�صار �إىل
احلركة الأولية جلناحي فرا�شة — يرتئي
البع�ض �أن القيد املزوج هو ال�سبب يف
جميع العيوب يف القرارات التي تتخذ اليوم
على �أ�سا�س البيانات املحا�سبية .وحتى يف
م�س�ألة “فورد بينتو” (عندما قامت �رشكة
ال�سيارات با�ستخدام حتليل التكلفة والعائد
املحا�سبي لتقرر عدم تركيب و�سيلة �أمان يف
ال�سيارة بينتو يف عام  )1977يقع اللوم على
نظام القيد املزدوج الذي “حتول �إىل طريقة
ح�ساب عاملية �صارمة وخلَق ثقافة تتيح
ا�ستخدام منطق يف�ضي �إىل قرارات تخلو
من الرحمة” .ولي�ست املحا�سبة بالت�أكيد �إال
�أداة واحدة من حالتي الطمع والق�سوة لدى
الإن�سان.
وبنغمة نا�زشة بع�ض ال�شيء ،يخو�ض
الكتاب �أي�ضا بنربات تخلو �إىل حد ما من
�أي ا�ستعداد لالعتذار ،يف مو�ضوعات مثرية
للجدل حول طبيعة املحا�سبة كظاهرة
اجتماعية .ويحمل الف�صل ال�سابع عنوان
“القيد املزدوج والر�أ�سمالية — الدجاجة
والبي�ضة؟” ليعد القارئ جلدل مو�ضوعي
حول ما �إذا كان القيد املزدوج �أتاح
للر�أ�سمالية �أن تزدهر �أم العك�س هو ال�صحيح.
ولكن يت�ضح يف ظرف فقرتني اجلانب الذي
يتعاطف معه امل�ؤلف :فالفكرة التي طرحها
االقت�صادي الأملاين فرينر �سومبارت يف
عام  1924ومفادها �أن نظام القيد املزدوج
�أداة من القوة بحيث �إنها �أف�ضت �إىل تطور
نظام اجتماعي واقت�صادي جديد ن�سميه
الر�أ�سمالية ال “توازنها” �إال �إ�شارة عابرة �إىل
�آراء معار�ضة لالقت�صادي با�سل يامي من
جنوب �إفريقيا .وباملثل ،ينحاز ثبت املراجع
واال�ست�شهادات �إىل الآراء ذات الطابع

التقليدي الأكرب التي تقول �إن املحا�سبة هي
نتيجة التنظيم االجتماعي وما يت�صل به من
�ضغوط.
وميكن �أي�ضا �أن يرتفع حاجب الده�شة،
ال �سيما بني املحا�سبني املعتادين على
امليزانيات العمومية واملحا�سبة على �أ�سا�س
اال�ستحقاق ،من فكرة �أن نظام احل�سابات
القومية يدين بن�ش�أته �إىل نظام القيد
املزدوج .فالنظرية العامة لكينيز التي تقول
�إن جممل الناجت يتحدد باال�ستهالك زائد
اال�ستثمار هي بالأ�سا�س معادلة متوازنة
بال�رضورة ح�سب التعريف ،ولي�ست دفرتا

لي�ست املحا�سبة بالت�أكيد
�إال �أداة واحدة من حالتي
الطمع والق�سوة لدى
الإن�سان.
لرتميز وت�صنيف و�إيجاز الأ�صول واخل�صوم
والدخل وامل�رصوفات ور�أ�س املال يف
االقت�صاد (من خالل توفيق القيود املدينة
والقيود الدائنة).
وبرتك هذه املراوغات جانبا ،ف�إن
الكتاب �شيق يف قراءته للمحا�سب وغري
املحا�سب على ال�سواء .ومت�ضي غلي�سون-
وايت بخطوة �رسيعة وتظهر يف ر�سمها
لل�شخ�صيات موهبتها يف حتقيق التوازن
بني التفا�صيل والتعميم .وتنجح بتنقيبها
عن بع�ض النفائ�س املبهرة يف �إعادة
با�شيويل �إىل احلياة .وعلى �سبيل املثال ،ال
ي�سع املرء �إال �أن يتخيل املناورات التي كان
يقوم بها با�شيويل من وراء الكوالي�س حني
طالب رجال الدير الذي يقيم فيه يف �أواخر
عام  1509بحرمانه من امتيازاته البابوية
ومن جميع الواجبات الإدارية ل�شواغل تتعلق
ب�أ�سلوب حياته .ومل مت�ض �سوى ب�ضعة
عي با�شيويل رئي�سا للدير!
�شهور حتى نّ
وكيف ميكن للمحا�سبة «�إجناح العامل
�أو �إف�شاله؟» بالن�سبة لغلي�سون-وايت ،تكمن
الإجابة يف الفهم الأف�ضل للكيفية التي
ي�شكل بها قيا�س (وعدم قيا�س) قيمة املوارد
االقت�صاد العاملي� .إنه م�سعى جدير بالعناء،
ومن �شبه امل�ؤكد �أنه حتد كان با�شيويل
�سي�ستمتع بقراءته.

كري�ستوفر هيمو�س

نائب مدير �إدارة املالية يف
�صندوق النقد الدويل

ا�ستعرا�ض الكتب
حني ي�صبح كل
�شيء للبيع

مايكل �ساندل

Michael Sandel

�أ�شياء ال ت�شرتى باملال

What Money Can’t Buy

احلدود الأخالقية للأ�سواق

The Moral Limits of Markets

م�ؤ�س�سة  Farrar, Straus and Girouxللن�رش،
نيويورك� 244 ،2012 ،صفحة 27 ،دوالرا
(غالف قما�شي).

�أحيت

الأزمة املالية ال�شكوك
التي طاملا انتابت النا�س
حول الأ�سواق احلرة.
فانعدام الثقة فيها ال يقت�رص على املحتجني
من حركة “احتلوا وول �سرتيت”؛ حتى �أن غري
املتحيزين للتوجهات ال�سيا�سية باتوا يف حرية
من �أمرهم عما �إذا كانت هذه الأ�سواق ،كما ي ّدعي
�أن�صار حركة “احتلوا وول �سرتيت” ،تن�رش اجل�شع
وتقطع الأوا�رص االجتماعية .ومن املفرت�ض
�أن هذا التغيري يف امل�شاعر ال�سائدة بني عموم
النا�س له انعكا�سات �إيجابية على “مايكل
�ساندل” ) (Michael Sandelوكتابه الذي �صدر
م�ؤخرا بعنوان “�أ�شياء ال ت�شرتى باملال :احلدود
الأخالقية للأ�سواق” (What Money Can’t Buy:
).The Moral Limits of Markets
ويف هذا الكتاب� ،سيجد املهتمون بالتعمق
يف االنعكا�سات االجتماعية للأ�سواق احلرة مادة
خ�صبة للقراءة والتمعن ،لكنها على الأرجح لن
تروي ظم�أهم املعريف.
لكن الربوف�سور “�ساندل”� ،أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية يف جامعة هارفارد ،ال يهدف
من وراء كتابه تعكري �صفو غالبية املجتمع
املتمثلة يف  %99من ال�سكان .و�إمنا يود �أن
ي�رسح القراء بخيالهم يف انعكا�سات دخول فكر

ال�سوق يف كافة جماالت حياتنا التي ميكن �أن
ت�صورها.
ومييز “�ساندل” بني اقت�صاد ال�سوق ،الذي
يرى �أنه يحقق ال�سالمة والرخاء للمجتمع،
و”جمتمع ال�سوق” .ففي جمتمع ال�سوق كل
�شيء ميكن بيعه و�رشا�ؤه — الأع�ضاء الب�رشية،
وزنزانات الدرجة الأوىل يف ال�سجون للأثرياء
املحكوم عليهم بال�سجن ،والعقود الع�سكرية
للجنود املدنيني ،وفرتات ال�سماح لل�رشكات ب�ش�أن
انبعاثات الكربون .والأخطر من ذلك� ،أن جمتمع
ال�سوق ي�سمح للمنطق االقت�صادي بالتغلغل يف
احلياة االجتماعية واالقت�صادية.
وال �شك �أن “�ساندل” م�صيب يف ت�أكيده ب�أن
علم االقت�صاد احلديث �أ�صبح �أهم العلوم ال�سلوكية
يف ع�رصنا احلايل .فقد �أ�صبح منوذج الفرد الذي
يقارن بني التكاليف واملزايا ،ويع ِّظم املنفعة
ال�شخ�صية ،وي�ستجيب للحوافز — حيث ي�شري
�إىل تزايد ا�ستخدام م�صطلح غريب هو “التحفيز”
) – (incentivizeهو النموذج املهيمن على جميع
الأمناط الأخرى التي ت�صف ال�سلوك الب�رشي ،ال
�سيما يف هذا العامل الذي تتحكم فيه ال�سيا�سة
العامة.
ويعتقد “�ساندل” �أن هناك عاقبتني
�أ�سا�سيتني ملجتمع ال�سوق — الأوىل هي زيادة
انعدام امل�ساواة .ويرى �أن “�إك�ساب النقود
�أهمية �أكرب” يجعل التفاوت بني الدخول دافعا
النعدام امل�ساواة االجتماعية .ويرى �أن امل�شاركة
يف امل�ساحات العامة ،مبا يف ذلك املدار�س
واملتنزهات و�صفوف االنتظار لدخول امل�سارح
وطوابري التفتي�ش الأمني يف املطارات ،و�إن كان
ال يرتتب عليها ن�شوء م�شاعر ت�ضامن �صادقة ،قد
تعظم قيمة امل�ساواة الدميقراطية.
فماذا لو �أن �أحد الأثرياء من جماعات
امل�صالح اخلا�صة يف الكونغر�س ا�ست�أجر
خدمات �شخ�ص ما ليحجز له دورا يف جل�سات
ا�ستماع الكونغر�س �أو �إذا قام �أحد كبار املديرين
باال�ستعانة بطبيب “حتت الطلب” يتقا�ضى منه
ر�سما �سنويا باهظا نظري �ضمان ح�صوله على
الرعاية الطبية ال�شخ�صية يف الوقت الذي ينتظر
فيه باقي املر�ضى دورهم يف غرفة الطوارئ؟
وما الأثر الواقع على العالقات االجتماعية عندما
يحظى �إعالمي كبري بفر�صة متابعة املباريات
الريا�ضية الأمريكية من مق�صورة فاخرة يف �أعلى
اال�ستاد بعيدا عن املدرجات املكتظة باجلمهور؟
وقد يدافع املتحم�سون للأ�سواق احلرة عن
مثل هذا االنعدام للم�ساواة ب�أن كال البائع
وامل�شرتي يت�رصفان بحرية ،غري �أن “�ساندل”
يحذر من وجود ديناميكية �أخرى .فالنقود ،يف
ظل زيادة عدم امل�ساواة على وجه اخل�صو�ص،
قد تكون ال�سبيل للحرية .ففي حالة امر�أة معدمة
من الأ�صول الهندية تبيع خدماتها يف جمال
“ا�ستئجار الأرحام” ،على �سبيل املثال ،ف�إن الفقر
يفر�ض عليها “نوعا من الإكراه”.
�أما الأثر ال�ضار الثاين ملجتمع ال�سوق فيتمثل
يف �إف�ساد ال�سلع واخلدمات املعرو�ضة للبيع.
وهنا يعرت�ض خرباء االقت�صاد قائلني �إن ال�سوق
حمايدة فيما يتعلق باملعامالت االقت�صادية ،لكن

“�ساندل” له ر�أي خمتلف ،حيث يقول �إن “دور
الأ�سواق ال يقت�رص على توزيع ال�سلع ،بل �إنها
تبدي مواقف معينة وتروج لها �إزاء ال�سلع التي
جتري مبادلتها ”.وحني ي�صبح ال�سعر والكفاءة
ال�سبيل الوحيد لتحديد القيمة ف�إنهما يزاحمان
الدوافع الإن�سانية الأعلى �ش�أنا .ويرى “�ساندل”
�أن هناك بع�ض الأ�شياء التي ال ميكن �رشا�ؤها
باملال؛ فال ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�ست�أجر من
يحل حمله ،على �سبيل املثال ،يف هيئة املحلفني
باملحكمة ،لأن العمل �ضمن هيئة املحلفني هو
التزام مبوجب واجبات املواطنة ال ميكن ترجمته
�إىل قيمة نقدية.
لكن ما مدى �صحة هذه الت�صورات؟ يطرح
“�ساندل” قدرا حمدودا من البحوث التجريبية
على طاولة النقا�ش؛ لكن اال�ستثناءات ،على
�أي حال ،تتبني ب�سهولة .ويعار�ض “�ساندل”
مبد�أ هدايا بطاقات ال�رشاء م�سبقة الدفع (gift
)cardsلأنه يعتقد �أنها ت�سمح للنا�س بتجنب
تخ�صي�ص الوقت واالهتمام الالزمني ل�رشاء
هدية حقيقية“ .فال�صداقة وما يقرتن بها من
ممار�سات اجتماعية حتافظ عليها تت�شكل من
خالل بع�ض الأعراف والت�رصفات والف�ضائل”.
و�إنني لأت�ساءل ،هل �أكون مفتقرا للياقة على
م�ستوى تقدمي الهدايا عندما �أ�شرتي البنة �أخي
بطاقة �رشاء م�سبقة الدفع من حمالت “مي�سي”
للأزياء لأنني �أخ�شى �أال يعجبها ذوقي يف اختيار
املالب�س .وماذا لو �أن �صديقي ا�ست�أجر كاتبا
ليكتب له عبارات التهنئة التي �سيلقيها يف حفل
زفاف – وهو مثال �آخر من �أمثلة “�ساندل” على
ما لل�سوق من قوة الإف�ساد املزعومة — فهو
حتما �سيبذل ق�صارى جهده للحفاظ على �رسية
مثل هذه املعاملة .وذلك لأنه يعلم �أنه متكا�سل.
�إن الأعراف باقية ،لكن ال�ضمائر هي التي تتغري.
وبالن�سبة النعدام امل�ساواة ،من امل�ؤكد �أن
الأغنياء كانوا دائما ي�شرتون راحة بالهم من
املهام اململة ،والإرهاق ،واالزدحام؛ لذلك
كانوا ي�ست�أجرون العربات اخلا�صة يف القطارات
واملر�ضعات لأطفالهم الر�ضع .والفرق يف الوقت
الراهن لي�س يف جلو�س الأغنياء يف املق�صورات
الفاخرة يف اال�ستاد ،و�إمنا يف دور جانب كبري
من ال�رشيحة العليا من الطبقة املتو�سطة يف جعل
مثل هذه الكماليات وو�سائل الرتف �أكرث �شيوعا
وو�ضوحا .وعلى �أي حال ،توافق ظهور جمتمع
ال�سوق يف �أمريكا مع طفرة الأعمال اخلريية،
وريادة الأعمال االجتماعية ،والعمل التطوعي
املجاين �أو مبقابل ب�سيط — عك�س ما قد تتنب�أ
به نظرية “�ساندل” .و�صحيح �أن “�ساندل” حمق
يف ر�أيه ب�أن انعدام امل�ساواة وعيوب ال�شخ�صية
هي من م�ساوئ جمتمع ال�سوق ،لكنها عيوب ظلت
مالزمة لكل املجتمعات على مدار �آالف ال�سنني
قبل �أن يولد حتى االقت�صادي البارز “ميلتون
فريدمان”.

كاي هاميوفيتز

رئي�س حترير م�شارك ،يف جريدة “�سيتي جورنال؛
و�أ�ستاذ وزميل �أول يف معهد مانهاتن؛
وم�ؤلف كتابManning Up: How the Rise“ :

”of Women Has Turned Men into Boys
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