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أهي نهاية التاريخ؟

الرأســمالية ،بمفردهــا كتــاب يتضمــن فحصــا طموحــا
ومثيــرا حلاضــر الرأســمالية ومســتقبلها .فهــو إضافــة قيّمــة
وغنيــة بالبيانــات ومثيــرة فكريــا للعديــد مــن الكتــب احلديثــة
التــي تفحــص التحديــات التــي تواجــه هــذا النظــام االقتصــادي.
والفرضيــة هــي أن الرأســمالية تغلبــت علــى جميــع النظــم
البديلــة .ويســتعرض الكتــاب التحــوالت التاريخيــة التــي
أدت إىل هــذا االنتصــار الداروينــي .فــأول مــرة ،هنــاك نظــام
اقتصــادي واحــد يحكــم العــامل« .إن هيمنــة الرأســمالية كأفضــل
طريقــة ،أو باألحــرى الطريقــة الوحيــدة ،لتنظيــم اإلنتــاج
والتوزيــع ،تبــدو مطلقــة».
غيــر أن هــذا ال يترتــب عليــه «نهايــة التاريــخ» .فانتصــار
الرأســمالية الليبراليــة مل يحقــق الرؤيــة التــي ســيطرت علــى
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الكثيريــن يف تســعينات القــرن املاضــي .ويفحــص برانكــو
ميالنوفيتــش الضغــوط الداخليــة التــي يواجههــا النظــام:
زيــادة عــدم املســاواة يف الدخــل والثــروة داخــل االقتصــادات،
وانخفــاض احلــراك بيــن األجيــال ،وتزايــد االســتقطاب
االقتصــادي واالجتماعــي ،وزيــادة نفــوذ الثــروة يف جمــال
السياســة ممــا أدى إىل تركيــز القــوة االقتصاديــة والسياســية
يف أيــدي النخبــة وإىل ضعــف الكيــان الديمقراطــي .ويمكــن
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أن تــؤدي التغيــرات الكبيــرة يف التكنولوجيــا إىل تفاقــم
هــذه القيــود ،التــي تنعكــس يف تزايــد التمــرد الشــعبي عبــر
الديمقراطيــات الرأســمالية الغربيــة.
ومل يعــد للرأســمالية نفســها منافســون؛ فاملنافســة اآلن
صــارت بيــن أنــواع خمتلفــة مــن الرأســمالية ،أهمهــا «رأســمالية
اجلــدارة الليبراليــة» يف الغــرب (مــن األمثلــة النموذجيــة عليهــا
الواليــات املتحــدة) و»الرأســمالية السياســية» (مــن األمثلــة
النموذجيــة عليهــا الصيــن) .ويواجــه النظــام األخيــر حتديــا
متزايــدا ،علــى إثــر النهــوض االقتصــادي للصيــن .ويعــاين
هــذا النظــام مــن مشــاكله الداخليــة :استشــراء الفســاد ،وضعــف
ســيادة القانــون ،والســيطرة االســتبدادية مــن قبــل نخبــة
سياســية تعتمــد ســلطتها علــى حتقيــق نمــو اقتصــادي مرتفــع
بشــكل مســتمر ،وتزايــد عــدم املســاواة.
ولكــن مــا الــذي يحملــه املســتقبل؟ يقــول ميالنوفيتــش
إنــه بينمــا ال يمكــن االســتعاضة عــن الرأســمالية  -علــى
األقــل يف املســتقبل القريــب  -فإنــه يمكــن حتســينها .ويحــدد
ميالنوفيتــش جمــاالت إلصــاح اخللــل االقتصــادي والسياســي
للرأســمالية الليبراليــة .وتشــمل قائمتــه احلــد مــن تركيــز
ملكيــة رأس املــال والثــروة مــن خــال مزايــا ضريبيــة تمنــح
الطبقــة الوســطى حصــة أكبــر مــن رأس املــال وزيــادة مقابلــة
يف الضرائــب املفروضــة علــى األغنيــاء ،إىل جانــب زيــادة
الضرائــب علــى امليــراث .ويدعــو ميالنوفيتــش أيضــا إىل زيــادة
كبيــرة يف االســتثمارات العامــة لتوســيع نطــاق الوصــول إىل
التعليــم عــايل اجلــودة وتعزيــز تكافــؤ الفــرص .ويقــول إن
التمويــل العــام احملــدود بشــكل صــارم واحلصــري للحمــات
السياســية مــن أجــل احلــد مــن قــدرة األغنيــاء علــى الســيطرة علــى
العمليــة السياســية يمثــل إصالحــا ضروريــا آخــر.
وتواجــه مثــل هــذه اإلصالحــات الرئيســية صعوبــات
بالغــة يف نظــام تتمتــع فيــه نخــب األثريــاء بنفــوذ سياســي
قــوي وســتقاوم فيــه التغييــر .وقــد يكــون مــن الصعــب زيــادة
الضرائــب املفروضــة علــى رأس املــال والثــروة يف األســواق
الرأســمالية املعوملــة بــدون تنســيق دويل كبيــر .ويف ظــل
غيــاب اإلصــاح ،يمكــن أن تتجــه الرأســمالية الليبراليــة أكثــر
نحــو حكــم األثريــاء ،حيــث تطغــى الهيــاكل التكنوقراطيــة علــى
الهيــاكل الديمقراطيــة مــع تزايــد االســتياء مــن احلكومــات
املنتخبــة .وتواجــه الرأســمالية السياســية ،مــن الناحيــة
األخــرى ،خماطــر وجوديــة بســبب التباطــؤ احلتمــي للنمــو الــذي
يصاحــب نضــج االقتصــادات.
ولــذا ،قــد ال يكــون تطــور النظــام االجتماعــي واالقتصــادي
للبشــرية قــد وصــل إىل نهايتــه .وستســتمر مســيرة التاريــخ.
ضياء قرشي ،هو زميل زائر ببرنامج االقتصاد العاملي
والتنمية ،مؤسسة بروكينغز.

