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كفاءة ال�سوق �أو تقدمي بديل» (�ص.)216:
ويتحدَّث الباحث �أي�ضا عن �ضعف �أداء �سوق العمل الفرن�سي
القريب جدا من بلدان جنوب �أوروبا التي تعاين من �صعوبات
اقت�صادية هيكلية كتلك املوجودة يف �شمال �أوروبا .ويبني ذلك
على النحو التايل:
 -1البطالة هي �أعلى بكثري يف فرن�سا مما هي عليه يف �شمال
�أوروب���ا (�أملانيا وهولندا وال��دول اال�سكندنافية) �أو الأجنلو
�سك�سونية.
 -2مي�س �أ�سا�سا �أولئك الذين ت�تراوح �أعمارهم بني 24-15
و 64-55عاما.
 -3مي�س املناطق احل�ضرية وذوي املهارات املتدنية.
 -4البطالة الطويلة الأم��د ،هي �إىل حد بعيد الأك�ثر �ضررا
وهي ترتفع ب�شكل مطرد منذ عام .2007
 -5ي��ع�بر الفرن�سيون ع��ن ���ش��ع��ور ب�ضيق حقيقي يف العمل،
وال���ذي ينتج ع��ن��ه نق�ص يف فعالية ال��ع��م��ال��ة ،و�إىل ع�لاق��ات
عدائية وال�شعور بعدم الأمان يف العمل.
 -6تدفع هذه النتيجة الكارثية فرن�سا لإنفاقات �ضخمة على
�سيا�سة الت�شغيل.
ي��ق��ول ال��ب��اح��ث ع��ن و���ض��ع الت�شغيل يف ف��رن�����س��ا« :و���ص��ل��ن��ا يف
نوفمرب � 2015إىل حوايل �ستة ماليني ومائة وواحد و�أربعني
�أل��ف��ا م��ن ال��ع��اط��ل�ين ع��ن ال��ع��م��ل ،وم��ن ك��ل ال��ف��ئ��ات� .إن �سوق
العمل الفرن�سي مغلق ن�سبيا �أمام املر�شحني اجلدد ،خا�صة يف
�صفوف ال�شباب الذين يبحثون عن وظائفهم الأوىل .ويعاين
الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني � 24-15سنة من �أجل العثور
على عمل .معدل البطالة بينهم ي�صل �إىل � .%24أم��ا معدل
عملهم في�صل �إىل  ،%28.6وه��ي تتموقع بعيدا ع��ن معدل
التنمية االقت�صادية املحدد يف  %39.6ومعدل �شمال �أوروب��ا
املحدد يف  46.8يف �أملانيا و %62.3يف هولندا.
ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه ،ي�����ص��رح ت��ي��رول« :ح���ت���ى و�إن ك����ان عقد
العمل �شكليا ،فلي�س امل�س�ؤول الوحيد عن الو�ضع الراهن»
(��������ص .)341:وح�����س��ب ج���ان ت��ي��رول ،ف��ه��ن��اك �أ���س��ب��اب �أخ���رى
للعطالة؛ هي:
 تكلفة التدريب املهني وتردي م�ستواه. عدم كفاية التعلم وتعاقب العمل/الدرا�سة. التعليم غري املالئم لطلب عمال ال�شركة والت�أهيل غري الكايف. االختيار الفرن�سي للقيام ب���إع��ادة التوزيع ل�صالح الأج��وراملنخف�ضة وبوا�سطة قناة احل��د الأدن���ى ل�ل�أج��ور ولي�س من
خالل ال�ضرائب.
 تدبري الت�أمني على البطالة ،واخلدمات العامة والت�شغيل. النق�ص يف املرونة يف جمال املقاوالت. �إغ�لاق بع�ض املهن مينع خلق فر�ص العمل التي ال يزالال��ط��ل��ب عليها .ول��ل��ح��د م��ن ال��ب��ط��ال��ة ،وت�شجيع احل��ك��وم��ات
امل��ت��ع��اق��ب��ة يف ف��رن�����س��ا (وج���ن���وب ���ش��رق �أوروب�����ا ودول �أخ����رى)
�شجعت ال����دول ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ومت��وي��ل ف��ر���ص العمل
املدعومة .لكن لتريول موقف معار�ض من �سيا�سة الإ�صالح
التي اعتمدتها الدول الأوروبية عامة وفرن�سا خا�صة.

�أ -الوظائف املدعومة :تعترب الوظائف املدعومة ب�شكل عام
ا�ستخداما �سيئا للمال ال��ع��ام ،وخا�صة الوظائف املدعومة
يف القطاع غري الربحي .وت�شري الإح�صائيات �إىل احتمال
العثور على عقد دائ��م يف نهاية العمل املدعوم �ضعيفة ،و�أن
امل�ستفيدين من الوظائف املدعومة يف القطاع غري الربحي
هم �أقل حظا للح�صول على وظيفة بعد عامني من �آخرين،
وبالتايل ف�إن الأطروحة التي تدعم العمل هي نقطة انطالق
للإبقاء على التوظيف حتتاج �إىل �إثبات.
ب -العقود غري امل�ستقرة :الغالبية العظمى من فر�ص العمل
اجل��دي��دة وه��ي  %90يف ال��ع��ام  2013ت��ت��م م��ن الآن ف�صاعدا
بعقود حمددة امل��دة ،وكانت هذه الن�سبة  %75يف العام 1999
ويعتقد با�ستمراريتها.
يُالحظ تريول �أ َّن العمل �ضمن خمططات التنمية امل�ستدامة
ال ينا�سب املوظف وال �صاحب العمل .كما �أنه من امل�ستحيل
تقريبا ت�سريح العمال يف فرن�سا؛ لهذا ال يتم ذلك �إال قليال،
كما �أن املحاكم تعاقب �أرباب العمل ،وبالتايل الت�شغيل �ضئيل
وق���د �أ���ض��ح��ت ال�����ش��رك��ات �أق���ل �إن��ت��اج��ي��ة وازدادت ال��ب��ط��ال��ة يف
�صفوف ال�شباب.
وللخروج من هذه الأزم��ة ،يقرتح ت�يرول ا�ستعادة احلق يف
الإقالة احلرة (با�ستثناء حاالت التحر�ش �سيئة ال�سمعة �أو يف
حاالت احلمل ،على �سبيل املثال)؛ احلق يف الإقالة �سينع�ش
الرغبة يف التوظيف .لكن تريول يعرتف ب�أن عبء الت�سريح
ع��ن العمل يثقل كاهل املجتمع؛ ل��ذا يجب متويل الت�أمني
ج��ي��دا �ضد البطالة مقرتحا �ضريبة الت�سريح امل���ؤق��ت ،يف
ال��وق��ت ال�����ض��روري للم�س َّرح ك��ي ي��ع�ثر ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة �أخ���رى.
وهذا من �ش�أنه ت�شجيع �أرباب العمل على م�ساعدة امل�س َّرحني
على ا�ستعادة و�ضعيتهم الن�شيطة ب�سرعة .وملنع التجاوزات،
�ستكون ال�ضريبة على الإق��ال��ة حم��ددة يف رات��ب �ستة �أ�شهر،
وه���ي ال�صيغة ال��ت��ي ت��وج��د يف بع�ض ال���والي���ات الأم��ري��ك��ي��ة.
وبالتايل لن تتدخل املحاكم يف ت�سريح العمال ،كما �سيعرف
�أرب����اب ال��ع��م��ل �سلفا تكلفة ال��ت�����س��ري��ح ،ع��و���ض��ا ع��ن �أن تبقى

ال��ي��وم ال��ت��ق��دي��رات امل��ادي��ة ع�شوائية والأ����ض���رار االجتماعية
وخيمة .وم��ن �ضمن الإج���راءات التي يقرتحها ت�يرول عقد
واح���د م�صحوب ب��زي��ادة ت��دري��ج��ي��ة يف ح��ق��وق امل�����س��رح�ين عن
العمل وواجبات ال�شركات ،اعتمادا على الأقدمية واخلربة.
ميكن لهذا العقد �أن يلغى عندما ت�سوء �أحوال ال�شركة دون
احلاجة �إىل تدخل القا�ضي يف احلكم على واقع مرتدي (�إن
القا�ضي يحكم فقط على واق��ع �إع��ادة تنظيم ال�شركة) .ويف
النهاية ،ي�صبح ف�سخ العقود اجلماعية م��ن قبل ال�شركات
و�سيلة لزيادة م�ساهمتها يف الت�أمني �ضد البطالة .وت�شكل
هذه الثالثية العملية الب�سيطة ،والعادلة حافزا كبريا خللق
اقت�صاد ت�شاركي وت�ضامني وتناف�سي يف الآن نف�سه.
يهتم تريول باالقت�صاد العام ،كنتيجة جماعية وم�شرتكة من
التف�ضيالت الفردية ،ومن احلوافز ،لكن �أي�ضا من العواطف
وال��ت�����ص��ورات .ال��ف��اع��ل لي�س فقط الإن�����س��ان االق��ت�����ص��ادي ،بل
هو �أي�ضا الإن�سان النف�سي والإن�سان القانوين .لذلك جاءت
�إ����ض���اءت���ه دي��داك��ت��ي��ك��ي��ة م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى م��رج��ع��ي��ة م���ن اخل�ب�رة
وامل��ع��رف��ة ال��را���س��خ��ة .مم��ا ي��ت��ي��ح ل��ن��ا �أن ن��ف��ه��م ك��ي��ف �أن �آراء
االقت�صادي لي�ست دائما نفعية ،ولكنها على الأرجح عقالنية.
مت��ام��ا ك��م��ا ي��ف��ع��ل ع��ن��دم��ا ي��ق��وم ب��ت��ق��ي��ي��م ال�����س��وق الأوروب���ي���ة
�أو ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ال ي��راه��ا يف ال��وق��ت ال��راه��ن مناف�سة وال
منتجة ،لكن من الأج��در �أن تكون متكاملة .كما يجب �أي�ضا
ع��ل��ى ال��دول��ة احل��دي��ث��ة� ،أن ت��ك��ون و�سيطا ع���ادال للمحافظة
على ا�ستقرار ال�سوق واملجتمع ،بدال من �أن تكون خمططة
تخطيطات غري حم�سوبة النتائج ،وب ً
��دل من �أن تكون دولة
منتجة ،فالأف�ضل �أن تكون �أكرث ان�ضباطا وانتظاما.
ه���ذا ب���الإج���م���ال ك��ت��اب م��ف��ي��د وم���ث�ي�ر .ي��خ��و���ض يف م��ف��اه��ي��م
جديدة ودقيقة؛ مثل :خمططات التنمية ،وملكية البيانات،
وال�برجم��ي��ات احل���رة ،وت�سعرية ال��ك��ه��رب��اء...وغ�يره��ا كنظم
اقت�صادية مهيكلة يف �أوروب����ا ،لكن بلغة ب�سيطة ووا�ضحة.
من خاللها يوجه تريول ر�سالة �إىل الدرا�سني االقت�صاديني
لتح�سني درا�ساتهم وتب�سيطها والنزول من �أبراجهم العالية
كي يتمكن غري املتخ�ص�ص من فهم �آليات االقت�صاد العاملي
واال�ستعداد الفكري للتعامل معه .نال كتاب ت�يرول جناحا
كبريا �إذ بيعت منه يف الأ�سابيع الأوىل �أكرث من خم�سني �ألف
ن�سخة .وم���ازال االهتمام به كبريا .وال غرابة يف ذل��ك فقد
كان هدفه الأ�سا�سي �أن ي�صل كتابه املكتوب لأول مرة باللغة
الفرن�سية -كتبه ال�سابقة مكتوبة باللغة الإجنليزية� -إىل
�أكرب �شريحة اجتماعية يف فرن�سا و�أوروبا..
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«اقت�صاد ال�صالح العام» ..جلان تريول
�سعيد بوكرامي *
يدعونا جان تريول -العامل االقت�صادي الالمع ،الذي ح�صل على جائزة «نوبل» يف االقت�صاد عام  ،2014وجوائز عاملية �أخرى� -أن نُ�شاركه �شغفه بت�شخي�ص االقت�صاد العاملي،
و�إيجاد خمارج مل�آزقه ،من خالل كتابه ال�صادر م�ؤخرا عن دار بيف الفرن�سية .دافع فيه عن ر�ؤيته االقت�صادية اخلا�صة التي ت�ستند �إىل النظرية واحلقائق خلدمة ال�صالح
العام .ويعترب املتخ�ص�صون يف االقت�صاد كتاب تريول �أهم كتاب �صدر هذا العام يف العلوم االقت�صادية.
َ�س َعى هذا االقت�صادي الفذ والباحث ورجل امليدان �إىل �إقحام القارئ بلغة مب�سطة .ميكن القول �إنها لغة بيداغوجية ،وتعليمية ،لينخرط القارئ يف ور�شة �إدراك ووعي
وتغي املناخ ،و�أوروبا ،والدولة،
ثرية باخلربات االقت�صادية من خالل رحلة طويلة بني املو�ضوعات التي ت�ؤثر على احلياة اليومية :االقت�صاد الرقمي ،واالبتكار ،والبطالةُّ ،
والتمويل ،وال�سوق؛ ليقدم لنا بانوراما عن الق�ضايا الرئي�سية التي تهم االقت�صاد الراهن ،وبذلك ي�أخذنا �إىل قلب النظريات االقت�صادية التي �أ�سهم يف ابتكارها ،وا�ستحقَّ
بف�ضل فرادتها �أعلى جائزة يف العلوم االقت�صادية.



ُي���ك���ن ال���ق���ول -دون جم��ان��ب��ة ل��ل�����ص��واب� -أ َّن ال��ك��ت��اب يفكك
بو�ضوح �شفرة جميع الق�ضايا الرئي�سية لالقت�صاد املعا�صر:
ح��دود الأ���س��واق ،وط��رق التغلب على البطالة ،واجل���دوى من
االق��ت�����ص��ادي�ين ،وال��ت��ح��دي��ات امل��ن��اخ��ي��ة ،والأزم����ة امل��ال��ي��ة و�أي�����ض��ا
االنفجار الرقمي ،وذلك بكثري من ال�شفافية وال�صدق؛ بحيث
يعرتف يف كثري من املنا�سبات مبحدودية تخ�ص�صه االقت�صادي؛
لهذا يلج�أ �إىل اال�ستعانة بعلوم االجتماع وعلم النف�س.
وقبل اخلو�ض يف م�ضامني الكتابُ ،نلقي �إطاللة على �أق�سامه
الثالثة :يف الق�سم الأول -الذي يعنونه الباحث بـ»االقت�صاد
وامل��ج��ت��م��ع» ،يت�ضمن ���س���ؤاال ملتب�سا :ه��ل حت��ب االقت�صاد؟،
�أم��ا الف�صل الثاين ،فيخ�ص�صه للحدود الأخالقية لل�سوق،
والذي يعنونه بـ»مهنة الباحث االقت�صادي» ،وجنده يتحدث
يف الف�صل الثالث عن االقت�صاد يف املدينة .ويف الف�صل الرابع
يتحدث عن البحث اليومي للباحث االقت�صادي� .أما الف�صل
اخلام�س فيخ�ص�صه لدينامية االقت�صاد .والف�صل ال�ساد�س
«من �أجل دولة حديثة» ،وال�سابع «حكامة امل�ؤ�س�سة وواجباتها
االج��ت��م��اع��ي��ة» .ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ام��ن ي�����س��ت��ع��ر���ض ال��ت��ح��دي��ات
املناخية ،والتا�سع ي�ستعر�ض كيفية حم��ارب��ة البطالة ،ويف
العا�شر يتطرق ملنعطفات �أوروب���ا ،ويف الف�صل احل��ادي ع�شر
يت�ساءل مل��اذا نحتاج �إىل التمويل؟ ويف الف�صل الثاين ع�شر
يف�سر �أ���س��ب��اب الأزم����ة امل��ال��ي��ة للعام 2008؛ يف ح�ين خ�ص�ص
الق�سم اخل��ام�����س للرهانات ال�صناعية ،وه��ك��ذا �سيتناول يف
الف�صل الثالث ع�شر �سيا�سة املناف�سة وال�سيا�سة ال�صناعية.
�أم��ا الف�صل ال��راب��ع ع�شر ،فيتحدث فيه ع��ن كيفية التغيري
الرقمي ل�سل�سلة القيم .ويف الف�صل اخلام�س ع�شر يعمق
البحث عن االقت�صاد الرقمي وعالقته بالتحديات املجتمعية.
ويف الف�صل ال�ساد�س ع�شر يتناول مو�ضوعا �شائكا يف ع�صر
املعلوميات وهو االبتكار وامللكية الفكرية� .أما الف�صل ال�سابع
ع�شر فيحدد فيه كيفية تنظيم القطاع االقت�صادي وهيكلته.
وانطالقا من عناوين الكتاب ،نكت�شف تدريجيا �أن الكتاب
يتمحور حول خم�سة حماور رئي�سية؛ هي:
 -عالقة املجتمع باالقت�صاد كتخ�ص�ص ومنوذج.

 مهنة االقت�صادي ،وحياته اليومية خالل البحث وانخراطهيف املدينة.
 البُعد االقت�صادي للم�ؤ�س�سات عامة والأوروب��ي��ة خا�صة:الدولة وال�سوق.
 عنا�صر التفكري حول �أربعة حتديات املاكرو اقت�صادي التيهي يف �صلب االهتمامات الراهنة :املناخ والبطالة واليورو
والتمويل.
 جم��م��وع الق�ضايا امل��ي��ك��رواق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي �ضمها البحثحت���ت ع���ن���وان «ال����ره����ان ال�����ص��ن��اع��ي»؛ وت��ت��م��ث��ل يف��� :س��ي��ا���س��ة
املناف�سة وال�سيا�سة ال�صناعية ،وال��ث��ورة ال��رق��م��ي��ة -من��اذج
ج��دي��دة ل��ل��ت��ح��دي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة -واالب��ت��ك��ار
وت��ن��ظ��ي��م ال��ق��ط��اع؛ وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن االن��ت��ب��اه �إىل �أن الكتاب
يتمحور حول مو�ضوعات م�ألوفة عند اجلميع ،لكن خطوطه
العري�ضة ومفاهيمه غ�ير م�ألوفة عند العديد م��ن القراء
ال��ذي��ن ع��ل��ى الأرج����ح ه��م �أق���ل م��ع��رف��ة ،بنظرية املعلوميات،
التي �ساعدت االقت�صاد على التقدم خالل ال�سنوات الأربعني
املا�ضية .ت�ستند هذه النظرية بداهة �إىل :ق��رارات الفاعلني
االقت�صاديني (الأ���س��ر وال�شركات وال��دول��ة) التي تعرت�ضها
حم��دودي��ة املعلومات .ونتائج ه��ذه القيود املعلوماتية التي
توجد يف كل مكان ،وتتمثل يف �صعوبة �إدارتها وفهم وتقييم
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��ا ح��ك��وم��ات��ه��م ،ال��ت��ي حت����اول �ضبط
وتنظيم البنوك �أو ال�شركات املهيمنة ،حلماية البيئة �أو �إدارة
االبتكار املرتبط مب�صالح امل�ستثمرين واملمولني للم�شروعات
ال�صناعية م��ن خ�لال مراقبة ا�ستخدام الأم���وال املر�صودة
ل���ه���ذه ل��ل�����ش��رك��ات ،داخ����ل ن��ظ��ام��ه��ا ال���داخ���ل���ي ل�ل��أع���م���ال ويف
العالقات اجلماعية لأفرادها ،وحتى يف عالقتهم ال�شخ�صية
الفردية ،ي�شبه الأمر بناء هوية �أو خلق اعتقاد م�شرتك.
ويقول ت�يرول« :يعي�ش معظمنا ،يف جميع �أنحاء العامل ،يف
ظ��ل اقت�صاد ال�����س��وق ال���ذي يخ�ضع لتدخل ال��دول��ة .تنظيم
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ق���د ن��ح��ب��ه� ،أو ن��ك��ره��ه� ،أو ن��ت�����س��ام��ح م��ع��ه ،ول��ك��ن
دائ��م��ا ال ن��ت�����س��اءل �إذا ك��ان��ت ه��ن��اك ر�ؤى �أخ����رى ممكنة منذ
الف�شل االقت�صادي ،الثقايف ،االجتماعي والبيئي للمخطط

االقت�صادي ،ف�إننا نواجه نوعا من احلتمية ،املخففة بوا�سطة
ن��وع م��ن ال�سخط �سخط الفرن�سيني على وج��ه اخل�صو�ص
موجهات؛ �إذ يعتربون الأكرث توج�سا يف
الذين يفتقرون �إىل ّ
العامل من ال�سوق واملناف�سة .بع�ضهم ي�شيد بالو�ضع الراهن،
والبع�ض الآخ���ر ي��رى ال��ع��امل ال��ب��دي��ل غام�ضا؛ لأن ال�سوق
مل يعد م��رك��ز التنظيم االج��ت��م��اع��ي .بينما �آخ���رون يدعون
�إىل دولة يف حدودها الدنيا ،تركز على وظائفها الأ�سا�سية:
القانون والوظائف الق�ضائية و�أجهزة تنفيذ القانون ومهام
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ال�لازم��ة ل��ت���أم�ين ال��ع��ق��ود وامللكية ال�لازم��ة
للم�شاريع احلرة .هذه الر�ؤى غري مالئمة لتحقيق ال�صالح
العام» (�ص.)209-208:
حينما يتحدث تريول عن منطق البناء االجتماعي و�إخفاقات
ال�سوق ،فهو يرد الأ�سباب �إىل ما يلي:
الطبيعة التكميلية لل�سوق والدولة و�أ�س�س الليربالية /ف�شل
الدولة/الأولويات ال�سيا�سية وفقدان الت�أثري�/إ�صالح الدولة
املتعرث .كما ي�صنف �إخفاقات ال�سوق فيما ميكن �أن ي�ؤثر على
املبادلة( ،على �سبيل املثال :ميكن لل�شركات �أن تلوث البيئة
عند ت�صنيعها للمنتج امل��وج��ه للم�ستهلك) ال ميكن �أن تتم
املبادلة يف غياب العلم بالأ�سباب (امل�شرتي ال يتوفر على كل
املعلومات ال�ضرورية .ومن املحتمل �أن يكون امل�شرتي �ضحية
نف�سه؛ لأنه ال ي�ستطيع ال�سيطرة على نف�سه ويعتمد �سلوكا
متهورا (�سلوك الإن�سان لي�س عقالنيا دائ��م��ا) .قد يتجاوز
تنفيذ امل��ب��ادل��ة ق���درات ال��ف��رد (ق��رو���ض البنوك م�ضمونة ال
تتعدى بع�ض العتبات) ،قد تتحكم بع�ض ال�شركات يف قوة
ال�����س��وق (ال��ق��درة على ف��ر���ض �أ���س��ع��ار عالية على امل�ستهلكني
بينما املنتجات ذات تكاليف �أقل �أو تقدمي منتجات ذات نوعية
ردي��ئ��ة) ،و�إذا ك��ان ال�سوق عامال يف الكفاءة ،فيجب �أن تكون
�إنتاجيته ع��ادل��ة غ�ير خا�ضعة للتبعية املتبادلة ب�ين ال�سوق
وال��دول��ة .يقول ت�يرول بهذا ال�صدد «ال�سوق وال��دول��ة لي�سا
بدائل ،بل هما ،على العك�س من ذلك ،يعتمدان ب�شكل متبادل
على ح�سن الأداء يف ال�سوق الذي يعتمد على الدولة الفاعلة
والعك�س �صحيح ،ف�إن الدولة الفا�شلة ال ميكن �أن ت�ساهم يف

