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مقــــال

ــــا الذي ميكـــن عملــــه؟!
االقت�صادات الر�أ�سمالية ترتبط طرديا مع ن�سب
التفاوت املرتفعة واملتزايدة .يف احلقيقة لقد كانت
م�س�ألة خ��ي��ار �سيا�سي �أو م��ي��ول �سيا�سية ،وميكن
عك�سه .و�أتكين�سون يعرتف ب�أن العديد من احللول
قد تبدو جذرية ،ولكن هذا فقط يف �سياق ال�سنوات
ال��ث�لاث�ين امل��ا���ض��ي��ة ،عندما �أخ���ذت الأي��دي��ول��وج��ي��ة
اجل���دي���دة ط��ري��ق��ه��ا ،ال ���س��ي��م��ا يف ال��دمي��ق��راط��ي��ات
الأجنلو �أمريكية .وقد كان واحدا من معاملها هو
الت�سامح م��ع البطالة .فبني عامي  1960و1973
بلغ متو�سط البطالة  2يف املائة يف فرن�سا ،و1.9
يف املائة يف اململكة املتحدة ،و 0.8يف املائة يف �أملانيا.
وبني عامي  1990و 1995ازدادت هذه الن�سبة �إىل
 10.7يف املائة يف فرن�سا ،و 8.6يف املائة يف اململكة
امل���ت���ح���دة ،و 7.1يف امل���ائ���ة يف �أمل���ان���ي���ا .وك����ان ه��ن��اك
انخفا�ض حاد يف ح�صة الأجور يف الدخل القومي
منذ ال�سبعينيات ،كما ت�آكلت القاعدة ال�ضريبية،
ول��ق��د ك��اف��ح��ت ال�����دول ب��رف��ع م�����س��ت��وى ال��رف��اه��ي��ة
وي��ك��ن احلد
االجتماعية ملواكبة الطلب عليهاُ .
م���ن ع���دم امل�������س���اواة م���ن خ�ل�ال ت��ق��ل��ي��ل ال��ف��ج��وة يف
الدخل بني العمال وامل�س�ؤولني .وحتتاج احلكومات
�إىل �إع����ادة ت��وزي��ع ال��ث�روة ،وذل���ك م��ن خ�لال نظم
ال�ضرائب والفوائد.
اجلزء الثاين من الكتاب يق ِّدم خم�سة ع�شر مقرتحا
لأفكار �سيا�سية مف�صلة ،تهدف ملعاجلة امل�شكلة من
خالل عدة طرق خمتلفة .ال ميكن اعتماد �أحدها
ليكون احل��ل ،ولكن �إذا مت اعتماد ع��دد كبري من
هذه الأفكار من قبل احلكومة ،حينها ُيكن �إحراز
تقدم كبري يف خف�ض ن�سبة عدم امل�ساواة .ومن هذه
املقرتحات التف�صيلية لتغيري ال�سيا�سات :االبتكار
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ل����زي����ادة ف���ر����ص ال���ع���م���ل ،وحت��ق��ي��ق
ت����وازن �أف�����ض��ل يف ال�����س��ل��ط��ة ب�ين خم��ت��ل��ف �أ���ص��ح��اب
امل�����ص��ل��ح��ة يف االق��ت�����ص��اد ،و���س��ي��ا���س��ة احل���د الأدن����ى
ل�ل�أج��ور ،و�سيا�سة الأج���ور الوطنية (مب��ا يف ذلك
�أج��ور املعي�شة) ،ومبعدل حقيقي �إيجابي ي�ضمن
الفائدة على االدخ��ار؛ و�إعطاء الهبة امل�ستحقة يف
�سن الر�شد ،و�صندوق الرثوة ال�سيادية ،و�ضريبة
دخل �أكرث تقدمية ،وقاعدة �ضريبية �أو�سع نطاقا،
وخ�صم الدخل املكت�سب...وغريها من املقرتحات

املقنعة .وال ي�شكك �أتكين�سون يف �أن هناك َ
بع�ض
العوامل الهيكلية التي قد ت�ساعد يف تف�سري بع�ض
اخلطوات ،والتي ت�ؤدي �إىل مزيد من عدم امل�ساواة
والتي جتعل من مهمة الت�صدي لها ومكافحتها
�أ�صعب بكثري .وم��ن �أب���رز ه��ذه ال��ع��وام��ل :التغري
التكنولوجي ،والتغري يف موازين القوى يف مكان
العمل؛ حيث ي��راه��ا م��ن منظور التحفيز للعمل
بدال من اال�ستقالة اجلربية.
ويف اجل��زء الثالث من الكتاب ،يتناول �أتكين�سون
ث�ل�اث���ة اع�ت�را����ض���ات حم��ت��م��ل��ة ع��ل��ى م��ق�ترح��ات��ه؛
وه���ي� :أن ه���ذه امل��ق�ترح��ات �ستخف�ض م��ن النمو
االق���ت�������ص���ادي ،و�أن ال���ع���ومل���ة جت��ع��ل م���ن ال�����ص��ع��ب
تنفيذ املقرتحات ،و�أي�ضا لن تكون الدولة قادرة
ع��ل��ى حت��م��ل ت��ك��ال��ي��ف��ه��ا ..وي�����ش�ير ال��ك��ات��ب �إىل �أن
رفاهية الدولة لديها م�ساهمة �إيجابية يف الأداء
االقت�صادي للدولة ،و�أن مقرتحاته �سيكون لها
�أث��ر �إيجابي يف �سوق العمل ،و�أن املناف�سة العاملية
حت��د م��ن ن��ط��اق �إع����ادة ال��ت��وزي��ع ،و�أن مقرتحاته
ميكن �أن تكون نتائجها حمايدة.
كما ناق�ش �أتكين�سون دخل املواطن ،ويقرر �أن فر�ض
�ضريبة ثابتة لتمويل دخل املواطن هي عالية مبا
فيه الكفاية لتحل حم��ل ال��ف��وائ��د احل��ال��ي��ة؛ كون
(ال��ف��وائ��د احل��ال��ي��ة) عالية .وم��ن خ�لال الأب��ح��اث

التي قام بها منذ ثالثني عاما حول الن�سبة التي
�ستحتاجها ال�ضريبة الثابتة لتمويل دخل املواطن
خللق الت�ضارب ،اق�ترح �أتكن�سون فر�ض �ضريبة
دخل �أكرث ت�صاعدية مما لدينا الآن :فلماذا نتوقع
دخل املواطن ليتم متويله من قبل �ضريبة ثابتة؟
ومل��اذا ال يتم دف��ع دخ��ل املواطن عن طريق خف�ض
ال�ضريبة ال�شخ�صية �أو الق�ضاء عليها؟
وي��رى �أتكين�سون �أن دخ��ل امل�شاركة ال��ذي ُي�صرف
للنا�س ،من �ش�أنه �أن يدفع النا�س لتقدمي م�ساهمة
للمجتمع� .إن��ه ي��درك �أن العملية الإداري���ة مهمة
الت���خ���اذ ق����رار ح���ول َم����نْ ي�����س��ت��ح��ق احل�����ص��ول على
دخل امل�شاركة ،ولكن عند البدء يف حتديد اخلطة
ميكننا �أن نرى ب�سرعة حجم البريوقراطية ومدى
تعقيد اللوائح؛ حيث يتطلب و�ضع تعريف عملي
لـ»املواطنة» �أو «الإقامة القانونية» ،و�أن �إدارة دخل
املواطن تتطلب �أن تكون �أ�سهل بكثري.
� ...إنَّ م�شكلة ع���دم امل�����س��اواة ت�شكل يف احلقيقة
م�صدر قلق كبري ملعظمنا؛ فالتفاوت موجود داخل
ال��دول��ة وع��دم امل�����س��اواة �أي�ضا م��وج��ود ب�ين ال��دول.
هذا الكتاب احتوى على �أق�سام االقت�صاد املختلفة
كاالقت�صاد اجلزئي ،واالقت�صاد ال�سيا�سي ،و�أي�ضا
علم االجتماع ،وقدم الكتاب حلوال ومناهج مبتكرة
للتعامل مع هذه امل�شكلة ..وهو كتاب فنّي ولي�س
�سهل القراءة لكثري من الذين لي�سوا على دراية
ب��ع��ل��م االق��ت�����ص��اد ،وي��ن��ظ�� ُر ب��ع�����ض ال��ن��ق��اد �إىل ه��ذا
الكتاب على �أنه احلل املنا�سب للتخل�ص من مهنة
البحوث املكر�سة لفهم �أ�سباب عدم امل�ساواة و�إيجاد
ال�سبل ملواجهتها.
--------------- الكتاب :عدم امل�ساواة :ما الذي ميكن عمله؟ امل�ؤلف� :أنتوين ب�.أتكين�سون. النا�شر:( ،)Harvard University Pressاللغة الإجنليزية.
 �سنة الن�شر.2015 : عدد ال�صفحات� 400 :صفحة.• كاتب ُعماين
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عــــدم امل�ســــاواة :مـــــ
ُم َّمد َّ
ال�ساملي *
ُيعترب عدم امل�ساواة �شاغال رئي�سيا يف مناق�شة ال�سيا�سات العامة يف الآونة الأخرية؛ فال�سيا�سيون من جميع الأحزاب ال�سيا�سية يخربوننا ب�أن عدم
امل�ساواة م�شكلة ،و�أنهم يعملون للحد منها ..وهذا الكتاب هو ما يحتاج �إليه ال�سيا�سيون؛ �إذ �إنَّه نتاج حياة توين �أتكين�سون من البحث الدقيق ذي ال�صلة،
والذي يقدم حتليال لتعريفات و�أ�سباب عدم امل�ساواة ،كما يقدم اقرتاحات للتعامل مع هذه امل�شكلة.
كانت هناك العديد من الكتب املهمة حول عدم امل�ساواة يف ال�سنوات الأخرية ،مبا يف ذلك كتاب ثمن عدم امل�ساواة ()The Price of Inequality
جلوزيف �ستيغليتز ،و�أي�ضا كتاب م�ستوى الروح ( )The Spirit Levelمن ت�أليف كيت بيكيت وريت�شارد ويلكن�سون ،و كتاب عا�صمة يف القرن احلادي
والع�شرين لتوما�س بيكيتي ،والذي �أ�صبح من �أكرث الكتب مبيعا و�إثارة للده�شة يف العام  .2014والكتاب الذي �سنناق�شه هو عدم امل�ساواة ،من ت�أليف توين
�أتكين�سون.
عمل �أتكين�سون ب�شكل وثيق مع توما�س بيكيتي يف
ال�سنوات الأخرية ،ال �سيما يف جتميع بيانات طويلة
املدى حول عدم امل�ساواة ملختلف البلدان .ولكن على
ال��رغ��م م��ن تعاونهما ال��وث��ي��ق� ،إال �أنَّ ه��ن��اك بع�ض
االختالفات املهمة بني بيكيتي و�أتكين�سون؛ كونهما
ي�أتيان من تقاليد خمتلفة من التحليل االقت�صادي،
ح��ي��ث ال ي��ن��ظ��ر �أت��ك��ي��ن�����س��ون �إىل ت�����س��ل�����س��ل ال��ع�����ص��ور
التاريخية املختلفة يف ت��ط��ور ال�لام�����س��اواة ،والتي
ه��ي �سمة م��ن �سمات العمل ل��دى بيكيتي ،كما �أنَّ
�أتكين�سون �أي�ضا ال ي�ستخدم معادلة معينة لإظهار
�أن هناك اجتاها حتميا يف العمل داخل الر�أ�سمالية
�إىل تعميق عدم امل�ساواة على غرار بيكيتي.
ك�� َّر���س ت��وين �أتكين�سون ج��ه��ده يف البحث والكتابة
ح��ول ع��دم امل�ساواة مل��دة �أرب��ع�ين عاما .وه��ذا الكتاب
احلايل هو ُملخ�ص لبحثه ،و�أي�ضا البيان الر�سمي
ع��ل��ى م���ا ي��ج��ب ال���ق���ي���ام ب���ه ل��ل��ب��دء يف ح���ل م�����ش��ك��ل��ة
ال�لام�����س��اواة ع��ل��ى ن��ح��و �أك�ب�ر م��ن �أي وق���ت م�ضى.
الثلث الأول من الكتاب هو الت�شخي�ص ،بينما ثلثا
ال��ك��ت��اب م��ك��ر���س��ان ب�شكل ك��ام��ل مل��ا مي��ك��ن ال��ق��ي��ام به
ملعاجلة ه��ذه امل�شكلة .الكتاب ق��ام بتحليل م�شكلة
عدم امل�ساواة ،وكيف ن�ش�أت وكيف �أنه من املرجح �أن
تتطور ب�شكل ا�ستثنائي ،الفتا النظر �إىل نطاقها
التاريخي .ولكن حتليل بيكيتي لهذه التف�سريات،
وما ميكن عمله حيال ذلك ،اجتذب انتقادات كبرية
من قبل ال�سيا�سيني .قام �أتكين�سون باختبار مف�صل
لل�سيا�سات واجل����دوى م��ن ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي حدثت
ل��ه��ا ،و�إن ك��ان��ت ق��د �شكلت ف��رق��ا .ك��م��ا ق��ام بتقدمي
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مقرتحات عدة خلف�ض ن�سبة عدم امل�ساواة ،ويناق�ش
اجل���دوى ال�سيا�سية لهذه امل��ق�ترح��ات .على الرغم
م��ن �أن ال��ك��ت��اب ي��رك��ز ك��ث�يرا ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة،
ولكنه يهدف ليكون ذا �صلة �أخرى بالدميقراطيات
املتقدمة ،مع الأخذ بعني االعتبار الظروف اخلا�صة
التي حتيط بها .فبع�ض املقرتحات هي العودة �إىل
الأدوات التقليدية مثل فر�ض ال�ضرائب الت�صاعدية
واحلماية االجتماعية ،والتوزيع امل�سبق للرثوة...
وغ�يره��ا م��ن التدابري جلعل ال��دخ��ل ال��ذي يح�صل
عليه النا�س قبل ال�ضرائب احلكومية والتحويالت
�أك�ث�ر م�����س��اواة .ك��م��ا �أنَّ �أت��ك��ي��ن�����س��ون ي��ق��ول« :ميكن
خف�ض ن�سبة ع��دم امل�����س��اواة ب�شكل فعال م��ن خالل
معاجلة عدم امل�ساواة يف ال�سوق».
اجلزء الأول من كتاب �أتكين�سون له هدفان؛ الأول:
�شرح �أبعاد امل�شكلة .والهدف الثاين� :شرح ملاذا م�سائل
ع���دم امل�����س��اواة وخم��رج��ات��ه��ا م��ه��م��ة ل��ه��ذه ال��درج��ة!
ه��ذا االهتمام ي�سبح �ضد تيار االقت�صاد احلديث،
و�أي�����ض��ا ���ض��د الفل�سفة ال�سيا�سية جل��ون را���س��ل مع
حر�صه على ال��ق��واع��د والأن��ظ��م��ة .ي��ق��ول �أف�لاط��ون
مثال :يجب �أنْ ال يكون هناك من هو �أثرى ب�أربعة
�أ���ض��ع��اف م��ن �أف��ق��ر ف���رد م��ن �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع .وم��ع
ذلك فاملجتمعات املعا�صرة هي بعيدة كل البعد عن
ذل��ك .ففي الوقت احل��ايل ي�صرف رات��ب لكثري من
املديرين التنفيذيني وال��ذي ي�ساوي �أربعمائة مرة
الأجر الذي يدفع لأدنى ع�ضو يف ال�شركة .يعرتف
�أتكين�سون �أنه يفكر مثل جون �ستيوارت ميل ،حيث
ي�ؤكد �أنه لي�س املهم فقط درا�سة كيفية �إنتاج الرثوة،

ولكن كيف يتم توزيعها .ويرى �أتكين�سون �أن �أمناطا
خمتلفة م��ن ع��دم امل�����س��اواة ال��ت��ي ُل��وح��ظ��ت تاريخيا
لها ت�أثري كبري على التما�سك االجتماعي والفقر
وال��ع��زل��ة امل��ف��رو���ض��ة ع��ل��ى الأغ��ن��ي��اء يف جمتمعاتهم
املغلقة ،وكذلك الفقراء يف الأح��ي��اء اخلا�صة بهم.
ك��م��ا ن��اق�����ش ال��ك��ت��اب م��ع��ن��ى «ع���دم امل�������س���اواة» ،ودر����س
التغري يف ع��دم امل�����س��اواة خ�لال امل��ائ��ة �سنة املا�ضية.
واال�ستنتاج امل��ه��م ب�صفة خا�صة ه��و �أن���ه يف العقود
التي تلت احل��رب مبا�شرة ،كانت رفاهية الدولة يف
مقدمة ال�سباق ملواكبة ات�ساع عدم امل�ساواة يف دخل
ال�سوق ،ولكن منذ الثمانينيات ف�شلت يف ذلك نتيجة
لقرارات �سيا�سية وا�ضحة خلف�ض الفوائد .حيث مت
و�ضع عالمة على االختالف يف �أمناط عدم امل�ساواة
وم�ستوى ال��رف��اه��ي��ة يف ال��دمي��ق��راط��ي��ات املتقدمة؛
فبلدان مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة التي
�شهدت �أك�بر ات�ساع يف التفاوت يف عدم امل�ساواة ،مل
تكافئ بن�سب �أعلى من النمو االقت�صادي؛ حيث كان
النمو االقت�صادي �أق��ل ب�شكل ملحوظ يف ال�سنوات
الثالثني املا�ضية جلميع االقت�صادات مما كان عليه
م��ا ب�ين ع��ام��ي  1945و .1975كما �أنَّ ال��ب��ل��دان التي
لديها ن�سب عالية يف ع��دم امل�����س��اواة و�أق���ل رفاهية
اجتماعية متيل �إىل �أن تكون �أقل متا�سكا اجتماعيا،
كما �أن منوها االقت�صادي لي�س ب�أعلى من غريها
من الدول التي ت�شهد ن�سبا �أقل من عدم امل�ساواة.
اال�ستنتاج ال��ذي و�صل �إل��ي��ه �أتكين�سون ه��و �أن ما
���ش��ه��دن��اه ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات ال��ث�لاث�ين املا�ضية
لي�س م�س�ألة م�صري ال ي��رح��م ،يق�ضي ب���أن كفاءة

