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يواجــه النمــوذج االقتصــادي الســائد أزمــة تتعلــق
بالشــرعية .وثمــة أبعــاد عديــدة لهــذا الفشــل — تزايــد عــدم
املســاواة وانعــدام األمــن االقتصــادي ،الذكريــات املؤملــة
التــي خلفتهــا األزمــة املاليــة العامليــة واحلصانــة التــي يتمتــع
بهــا املتســببون فيهــا ،ونمــط العوملــة الــذي ينظــر إليــه علــى
أنــه يعــود بالنفــع األكبــر علــى الشــركات الكبيــرة والنخبــة
املاليــة .ويخيــم علــى ذلــك كلــه شــبح تغيــر املنــاخ .وجميــع
هــذه األخطــاء تــؤدي إىل زعزعــة الثقــة يف املؤسســات احملليــة
والعامليــة ،وتثيــر يف بعــض األحيــان ردود فعــل ســلبية يف
صــورة انعزاليــة ونزعــة إىل التطــرف.
وجند يف أهداف التنمية املســتدامة الســبعة عشــر التي أقرتها
 193بلــدا يف عــام  2015حتــت رعايــة األمم املتحــدة اســتجابة
لهــذه التحديــات .وتقــوم هــذه األهــداف علــى فكــرة مفادهــا أن
التقــدم االقتصــادي مل يعــد باإلمــكان تقييمــه دون مراعــاة
االحتــواء االجتماعــي واالســتدامة البيئيــة .وتنطــوي هــذه الفكــرة
علــى فكــرة أخــرى ،وهــي أن األســواق وحدهــا ال يمكنهــا حــل هــذه
املشــكالت التــي تتطلــب تعــاون جميــع البلــدان علــى املســتوى
العاملــي والشــركاء االجتماعييــن علــى املســتوى احمللــي.
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ويتطلــب هــذا التحــول بــدوره إعــادة التفكيــر بشــكل جــاد يف
األســس األخالقيــة لالقتصــاد احلديــث .غيــر أن هــذا االســتنتاج
قــد يبــدو مســتغربا .فقــد تطــور االقتصــاد الكالســيكي احلديــث
يف نهايــة املطــاف علــى نحــو أدى إىل التمييــز احلــاد بيــن
اإليجابــي واملعيــاري ،وبيــن احلقائــق والقيــم .ولكــن مــن
املســتحيل بــأي حــال مــن األحــوال اســتبعاد القيــم مــن
املناقشــات حــول االقتصــاد .ويقتــرح علــم االقتصــاد بالفعــل
إجابــات عــن املســائل املهمــة التــي تثيرهــا الفلســفة األخالقيــة
— فيمــا يتصــل بالطبيعــة البشــرية ،والغــرض أو الهــدف مــن
احليــاة ،والســلوك الصحيــح يف خمتلــف الظــروف.
غيــر أننــي أعتقــد أن هــذه اإلجابــات غيــر كافيــة .فاإلطــار
األخالقــي لالقتصــاد الكالســيكي احلديــث يتركــز حــول مفهــوم
«اإلنســان االقتصــادي» الــذي حتركــه املصلحــة الشــخصية
نحــو البحــث عــن تعظيــم أفضلياتــه املاديــة الذاتيــة — وهــو
أمــر يبــدو ســهل التحقيــق (وفــق افتراضــات تقييديــة للغايــة)
بفضــل األســواق التنافســية.
ولكــن هــل اإلنســان االقتصــادي يعــد انعكاســا دقيقــا
للطبيعــة البشــرية؟ فاإلجابــة بالنفــي وفقــا آلخــر الشــواهد
املســتمدة مــن علــم النفــس وعلــم األعصــاب وعلــم األحيــاء
التطــوري .فعــامل األحيــاء إدوارد ويلســون بجامعــة هارفــارد
يــرى علــى ســبيل املثــال أن قــوى التطــور تعنــي أن األشــخاص
األنانيين ينتصرون على اإليثاريين داخل اجملموعات ،ولكن
جمموعــات اإليثارييــن تنتصــر علــى جمموعــات األنانييــن .وإذا
صــح ذلــك ،فــإن اإلنســان ميــال للتعــاون وااللتــزام باملعاييــر
األخالقيــة .ولكــن ذلــك يعنــي أيضــا وجــود ميــل طبيعــي نحــو
تفضيــل أعضــاء اجملموعــة الواحــدة وتشــويه اخلارجيــن عنهــا.
ومــن هــذا املنظــور ،أرى أن معظــم األطــر األخالقيــة
(العلمانيــة والدينيــة) تشــترك يف نفــس الهــدف — أال وهــو
تشــجيع النــاس علــى تبنــي اخلصــال االجتماعيــة وكبــح
اخلصــال األنانيــة والعدوانيــة.
ولكــن االقتصــاد الكالســيكي احلديــث يعــد اســتثناء .فهــو
يشــجع علــى األنانيــة ويعلــي املســاعي املاديــة ويتجاهــل
األخالق — وتعد التفضيالت يف نهاية املطاف ملكية فردية
وذاتيــة وال يمكــن إخضاعهــا بــأي حــال مــن األحــوال للدراســة
والتدقيــق .وال يقتصــر األمــر علــى نفــي أهميــة الفضيلــة ،بــل
إن مــا اعتبرتــه األعــراف قديمــا مــن الرذائــل أصبــح ينظــر إليــه
اآلن علــى أنــه أمــر نافــع .وهــذا هــو األســاس الــذي تســتند إليــه
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فكــرة آدم ســميث الشــهيرة التــي تدعــي أن االهتمــام باملصلحــة
الذاتيــة ،وليــس اإليثــار ،هــو مــا يخــدم الصالــح العــام (وكان
ســميث أكثــر دقــة يف مناقشــة هــذه املســألة مقارنــة بأقرانــه).
ويجــب أن يبــدأ تقييمنــا النقــدي لالقتصــاد الكالســيكي
احلديــث بــأن نســأل أنفســنا عــن ماهيــة القيــم التــي يؤمــن
بهــا اإلنســان .وإحــدى اإلجابــات اجلليــة عــن هــذا الســؤال هــي
الســعادة .ولكــن مفهــوم الســعادة يختلــف باختــاف األعــراف
والتقاليــد .فاملذهــب النفعــي يــرى مــن منظــور اللــذة أن
الســعادة هــي تعظيــم املتعــة وتقليــل األمل قــدر اإلمــكان ،ويقــوم
االقتصــاد الكالســيكي احلديــث يف جــزء كبيــر منــه علــى هــذا
الفكــر .أمــا منهــج أرســطو ،فيعتمــد علــى مفهــوم أعمــق لالزدهــار
اإلنســاين الــذي يعنــي عيــش احليــاة بشــكل كامــل وفــق القيــم
اجلوهريــة التــي يؤمــن بهــا اإلنســان — تكويــن عالقــات
مفيــدة ووجــود غــرض مــن احليــاة واملســاهمة يف اجملتمــع.
وبالنســبة ألرســطو ،يســتلزم ذلــك غــرس الفضيلــة — وهــو مــا
يمكــن فهمــه علــى أنــه حتقيــق اإلمكانــات بحيــث يتحــول الفــرد
ممــا هــو عليــه اآلن إىل مــا يســتطيع أن يكونــه إذا مــا تمكــن
مــن حتقيــق طبيعتــه اجلوهريــة ،ويرتبــط ذلــك ارتباطــا وثيقــا
بمنهــج القــدرات الــذي وضعــه أمارتيــا ســن ومارثــا نوســباوم،
والــذي يؤكــد علــى فكــرة اكتشــاف القــدرات ،أي قــدرة أي شــخص
علــى أن يفعــل أو يكــون مــا يحــب أن يفعلــه أو يكونــه.

أهمية العالقات

يؤيــد علــم النفــس احلديــث هــذه األفــكار .فعلــى ســبيل املثــال،
تشــير دراســات الرفاهيــة الذاتيــة إىل أهميــة العالقــات
واألهــداف مــن أجــل الرفاهيــة ،مؤكــدة على أن النقود ال تشــتري
الســعادة بعــد حــد معيــن .ويشــير تقريــر الســعادة العامليــة الــذي
يصــدر ســنويا إىل أن البلــدان األكثــر ســعادة ليســت األغنــى
فقــط ،ولكنهــا أيضــا البلــدان التــي تــزداد فيهــا مســتويات الدعــم
االجتماعــي ومســتويات الثقــة والكــرم والقــدرة علــى إطــاق
القــدرات بعيــدا عــن أي معوقــات (بمــا يف ذلــك الفســاد).
وثمــة دراســات عديــدة تشــير أيضــا إىل أن اإلنســان لديــه
ميــول اجتماعيــة ،كاإليثــار والعــدل .وعلــى ســبيل املثــال ،تشــير
آخــر النتائــج املســتمدة مــن دراســات االقتصــاد الســلوكي إىل
أن النــاس يميلــون إىل التعــاون واملشــاركة وإعــاء قيمــة الثقــة،
وإىل معاقبــة الغــش واالنتهازيــة مــن ناحيــة أخــرى ،حتــى ولــو
حتملــوا تكلفــة ماليــة يف ســبيل ذلــك.
وإذا صحــت هــذه األفــكار ،فمــن غيــر املســتغرب إذن أن
يشــعر النــاس بالقلــق إزاء عــدم اســتقرار آفــاق ســوق العمــل،
نظــرا ألن احلصــول علــى عمــل كريــم هــو أحــد مقومــات
االزدهــار اإلنســاين — فالعمــل مصــدر أساســي للكرامــة والعــزم
واملســاهمة اجملتمعيــة ،وأن يتخــذوا ردود أفعــال ســلبية جتــاه
الغــش والتمييــز غيــر العــادل يف االقتصــاد العاملــي.

ووفقــا للتقليــد األرســطي ،يقصــد باملصلحــة العامــة
املصلحــة الناجتــة عــن جتربــة اجتماعيــة مشــتركة والتــي تعلــو
علــى املصلحــة الفرديــة وال تســتبعد أحــدا وال تســاوي جممــوع
املصالــح الفرديــة .ويعكــس ذلــك فكــرة أن رفاهيــة اإلنســان ال
تتحقــق إال بتحقــق رفاهيــة اآلخريــن .وعلــى الصعيــد السياســي،
تنعكــس هــذه الفكــرة يف املؤسســات التــي تعمــل مــن أجــل
رفاهيــة اجلميــع ،بمــا يف ذلــك األجيــال املســتقبلية.

نحن يف حاجة إىل االلتزام باملصلحة
العامة بوصفها قيدا أخالقيا على
االقتصاد السوقي.
وتتعــارض فكــرة املصلحــة العامــة تلــك مــع النمــاذج
األخالقيــة التــي نشــأت عــن حركــة التنويــر ،والتــي تؤكــد علــى
اســتقاللية الفــرد يف ســعيه وراء مفهومــه الذاتــي للمصلحــة.
وقــد نتجــت عــن هــذا النهــج تطــورات كبيــرة علــى اجلانــب
األخالقــي ،ال ســيما مــن خــال تركيــزه علــى احلقــوق اإلنســانية
العامليــة ،ولكــن التخلــي عــن مفهــوم املصلحــة العامــة مــن
املنظــور املوضوعــي يــؤدي إىل نتيجــة ســلبية — فقــد أصبــح
مــن الســهل للغايــة اختــزال جميــع القيــم إىل تفضيــات ذاتيــة.
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وقــد وقــع االقتصــاد الكالســيكي احلديــث فريســة لهــذه
اإلغــراءات .ففــي ظــل عــدم وجــود أي أهــداف مشــتركة ومتبادلة،
تختــزل أهــداف احليــاة االقتصاديــة لتقتصــر علــى حتقيــق
املكاســب املاديــة واملاليــة .ويُتوقــع مــن الوحــدات االقتصاديــة
احتــرام القوانيــن وحقــوق امللكيــة بــدال مــن املعاييــر األخالقيــة،
واالسترشــاد باحملفــزات املاليــة وليــس بالفضيلــة .وهنــا نصــل
إىل نقطــة يحتجــب عندهــا جمــال الرؤيــة األخالقيــة .وهــذه
العقليــة بالتحديــد هــي التــي تدفــع نحــو حالــة جســيمة مــن عــدم
املســاواة وعــدم االســتقرار املــايل واألزمــة البيئيــة وكمــا يشــير
ســن ،يمكــن أن يكــون االقتصــاد انعكاســا ملفهــوم كفــاءة باريتو
— أي أن حتقــق عمليــات التبــادل التجــاري داخــل األســواق
أقصــى درجــات الرضــا جلميــع التفضيــات — بينمــا تظــل
«مقــززة للغايــة».
وإذا تعمقنــا يف هــذا الصــدد ،جنــد شــواهد علــى أن تلقيــن
قيــم اإلنســان االقتصــادي اجملــردة يدفــع النــاس إىل قمــع
مشــاعر التعاطــف والتضامــن وإعــاء األنانيــة واالنتهازيــة.
وكمــا يشــير االقتصــادي األمريكــي صامويــل بولــز ،فــإن
االعتمــاد املفــرط علــى احلوافــز املاليــة يمكــن أن يقــوض
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مفهــوم الفضيلــة ،بالرغــم مــن أنــه ثمــة إدراك متزايــد بــأن
األســواق واملؤسســات الكبــرى لــن يمكنهــا العمــل بكفــاءة دون
درجــة مــن درجــات االلتــزام بالفضائــل كالعدالــة والصــدق
والثقــة .ومــن غيــر املعقــول القــول بــأن أي قيــم بخــاف الكفــاءة
تعتبــر خــارج نطــاق االقتصــاد .ولكــن اإلنســان االقتصــادي ال
يــدرك أهميــة ذلــك — وهــو يف رأي «ســن» «كائــن اجتماعــي
أحمــق».
ونحــن يف حاجــة إىل االلتــزام باملصلحــة العامــة بوصفهــا
قيــدا أخالقيــا علــى االقتصــاد الســوقي ،وهــو مــا يعنــي الســماح
للجميــع بإطــاق قدراتهــم مــع ضمــان توجيــه هــذه القــدرات
نحــو أهــداف مشــتركة متفــق عليهــا — ال ســيما يف إطــار
أهــداف التنميــة املســتدامة .ونظــرا خلطــورة األزمــة البيئيــة ،مــن
املهــم للغايــة التحــول إىل نظــام طاقــة خــال مــن الكربــون خــال
العقــود الثالثــة التاليــة.

مسؤولية عاملية؟

يأخذنــا ذلــك إىل ســؤال آخــر :مــا حــدود مفهــوم املصلحــة
العامــة؟ تفتــرض إحــدى اإلجابــات حتمــل مســؤولية حتقيــق
املصلحــة املشــتركة جتــاه البشــر جميعــا .وهــذا البعــد العاملــي
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مــن األبعــاد الراســخة يف الفلســفة األخالقيــة احلديثــة ،كمــا
يمثــل أحــد األســس التــي يســتند إليهــا مفهــوم الفيلســوف
«إيمانويــل كانــت» حــول االلتــزام املطلــق النابــع عــن الشــعور
بالواجــب ،والــذي ال يقــر إال بقواعــد الســلوك التــي يمكــن
تعميمهــا عامليــا .وهــو أيضــا مــن األســس التــي يقــوم عليهــا
مبــدأ النفعيــة الــذي يدعــو إىل حتقيــق أقصــى قــدر مــن الســعادة
ألكبــر عــدد ممكــن .ويظهــر هــذا البعــد العاملــي بوضــوح يف آراء
الفيلســوف بيتــر ســينغر مــن جامعــة برينســتون الــذي يــرى أننــا
ملزمــون بمســاعدة احملتاجيــن يف أي مــكان يف العــامل مــا دام
كان ذلــك يف مقدورنــا .ويتســع نطــاق املســؤولية العامليــة
بالطبــع عنــد حتمــل جــزء مــن اللــوم عــن األزمــات (كمــا يف حالــة
البلــدان الغنيــة وتغيــر املنــاخ).
ولكــن أرســطو واليونانييــن عمومــا تبنــوا نموذجــا أخالقيــا
تمييزيــا — حيــث اعتبــروا أن املصلحــة العامــة تقتصــر علــى
الدولــة واســتبعدوا النســاء والعبيــد مــن املعادلــة .ويرتبــط ذلــك
يف جــزء منــه بميــل كل جمموعــة إىل التفضيــات اخلاصــة بهــا.
ولكــن علينــا أن نعتــرف أيضــا أننــا كائنــات اجتماعيــة مرتبطــة
ارتباطــا عميقــا باجملتمــع بوصفــه أســاس الصداقــة والهويــة
واملقصــد واألهــداف .وهــذا جــزء أساســي مــن فهمنــا للحــرب
علــى العوملــة.
ولكــن كيــف يمكننــا املوازنــة بشــكل أفضــل بيــن هــذه اآلراء
األخالقيــة املتعارضــة؟ ال توجــد إجابــة ســهلة ،وتتوقــف
هــذه املســألة علــى عوامــل ثقافيــة واقتصاديــة .ولكــن أهــداف
التنميــة املســتدامة تمثــل طريقــا وســط هــذه املتاهــة — خارطة
طريــق مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات عامليــة عمليــة ومنخفضــة
التكلفــة مــن جهــة ،ومتوافقــة مــع أهــم األعــراف األخالقيــة
العلمانيــة والدينيــة مــن جهــة أخــرى .ويف هــذا الســياق،
ترســي األهــداف حمــاور املصلحــة العامــة ،وحتــدد املتطلبــات
األساســية لتحقيــق الرفاهيــة اإلنســانية يف كل بلــد ،إىل جانــب
املســؤوليات احملــددة للبلــدان األكثــر ثــراء نحــو البلــدان األكثــر
فقــرا .وســوف يســاعد تنفيــذ هــذه األهــداف يف إصــاح بعــض
األخطــاء التــي تهــدد العوملــة والتعــاون متعــدد األطــراف.
وعلينــا أن نســتعيد اجلانــب األخالقــي للفكــر االقتصــادي،
وأن نركــز عمليــة صنــع السياســات جمــددا علــى مفهــوم املصلحــة
العامــة ،وأن نعــاود تدريــس األخالقيــات كجــزء مــن برامــج
االقتصــاد وإدارة األعمــال .فقــد نشــأ علــم االقتصــاد كفــرع جانبــي
للفلســفة األخالقيــة ،ويجــب أن يعــود إىل جــذوره.
أنطوين آنيت هو مساعد مدير يف إدارة التواصل بصندوق
النقد الدويل .وخالل السنوات الثالث املاضية ،شغل آنيت
منصب مستشار لدى مركز التنمية املستدامة بجامعة
كولومبيا ،حيث درس العالقات بين األخالق واالقتصاد
والتنمية املستدامة.
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