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يف الإح���ص��ائ�ي��ات الوطنية ب�شكلٍ ع��ام لتكوين ��ص��ورة غري
وا�ضحة ع��ن ال�لام���س��اواة؛ حيث �إ َّن ه��ذه الإح�صائيات مل
يكن من املمكن معاجلتها �أو تطبيقها دون وجود الأنظمة
التكنولوجية املتقدمة ،وهو مو�ضوع الف�صل القادم من هذا
الكتاب.
ويف ال�ف���ص��ل ال �ث��ام��ن (�� � ��ص ،)170:ت �ت �ط � َّرق ل ��ورا ت��اي���س��ون
ومي�شيل �سبن�س �إىل �أث��ر التكنولوجيا يف تفاقم الفجوة
و� �ص �ع ��ود ال �ل�ام� ��� �س ��اواة ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف ال �ع �ق ��ود الأخ � ي��رة
وامل�ستقبلية �أي���ض�اً؛ حيث تعتقدان ب ��أن التكنولوجيا قد
لعبت دوراً حا�سماً يف تفاقم ه��ذه ال�ف�ج��وة ب�ين ن�سبة %1
والآخرين خارج هذه الن�سبة؛ فالتكنولوجيا م�ساهم كبري
ج��داً يف الإن�ت��اج والنمو االقت�صادي ذل��ك �أنها �إح��دى ُ�سبل
الرفاهية ،غري �أن احلوا�سيب الآلية والرقمية تعترب عام ً
ال
مه ًّما من عوامل الالم�ساواة ،فهي ت ُف�ضل �أ�صحاب املهارات
امل�ت�ع��ددة دون �أ��ص�ح��اب امل �ه��ارات القليلة وامل�ت��وا��ض�ع��ة؛ مما
يُ�سهم يف زيادة العوائد ملالك ر�أ�س املال على ح�ساب ال ُعمال.
ي�ضع بيكيتي عمله (ر�أ�س املال  )21مبثابة نظرية يف تاريخ
توزيع الرثوات والدخل ،كما يركز ب�شكلٍ كبري على كيفية
م�ساهمة امل�ؤ�س�سات ،والقوانني ،وال�سلطة ،وال�سيا�سات يف
ال�لام���س��اواة ،حيث �إن��ه وب�ن��ا ًء على الكثري م��ن التحليالت
امل�خ�ت�ل�ف��ة جن ��د �أن ن�ظ��ري�ت��ه ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى م�ع��اي�ير الإن �ت ��اج
الوظيفية التي تقوم على ر�أ�س املال ،ال ُع ّمال والتكنولوجيا
(�ص .)173:ففي املقام الأول جند �أن العائد على ر�أ�س املال
يتزايد ب�شكلٍ طبيعي مع منو ر�أ�س املال االقت�صادي ،وثانياً
ف�إن ُم ّ
الك ر�أ�س املال وبالتايل توزيع ر�ؤو���س املال �سترتكز
ب�شكلٍ كبري يف �أي ��دي فئة م ُعينة .وه��و م��ا يعني �أ َّن النم َّو
يتزايد مع هذه الفئة؛ وبالتايل تتزايد الالم�ساواة؛ الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل �أن �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال يوفرون الأموال
�أكرث من ال ُعمال .فالتكنولوجيا تظهر يف نظرية «ر�أ�س املال
 »21بعدة طرق خمتلفة؛ فهي تت�ض َّمن يف عن�صري الإنتاج
الوظيفي؛ ذلك �أنها وعندما ال تتغري ف�إن ر�أ�س املال يتزايد،
كما �أ َّن ال ُعمال يف ازدياد يف اجلانب الآخر ،وهو الذي يُق ّل�ص
العوائد املالية .يف جزئية هامة من هذا الف�صل (�ص)187:
يتم احلديث عن :التكنولوجيا ،والعوملة وتوزيع الرثوات؛
حيث �إ َّن مُعظم التحليالت ت��ذه��ب �إىل �أن ت��وزي��ع ال�ثروة
والدخل يف ال��دول النامية خالل العقود الثالثة الأخ�يرة
ق��د م��را ب�ت�ح��والت درام��ات�ي�ك�ي��ة ��ش��دي��دة ل�ل�غ��اي��ة� ،أث ��رت من
خاللها يف هيكل االقت�صاد وتكوين �سوق العمل ،وذلك من
خ�لال العالقة الوثيقة بني القوة التكنولوجية وال�سوق
ال�ع��امل�ي��ة؛ ف�ه��ذه ال �ث��ورة ال��رق�م�ي��ة مب��ا تعنيه م��ن ع��ومل��ة قد
�ساعدت على تعميق توزيع الثورات واملداخيل �أي�ضاً.
ت�أويل ن�سوي للر�أ�سمالية املوروثة
ويف الف�صل اخلام�س ع�شر (���ص ،)355:تتناول هيذر بو�شي
وهي عاملة اقت�صاد �أمريكية ،الالم�ساواة من منظور ن�سوي
خمتلف ،ب�أبعاد مغايرة ،فهي ت�ستلهم ر�ؤية بيكيتي القائلة
ب�أننا نعي�ش يف ع�صر «الر�أ�سمالية امل��وروث��ة» ،حم��اول��ة �أن
ت�ضيء لنا هذا امل�سار من وجهة نظر ن�سوية؛ فهي متنحنا
وجهة نظر خمتلفة ،ومتفائلة ،حول الإجنازات الن�سوية يف
االقت�صاد و�ضرورة امل�ساواة الطبيعية بني اجلن�سني ،بالرغم
من ت�صاعد الالم�ساواة؛ الأم��ر الذي ال يعني التقليل من
حقوق الن�ساء االقت�صادية وال�سيا�سية .ففي اجلانب الأول،
ف ��إ َّن ال��درا��س��ات الأك��ادمي�ي��ة تذهب بعيداً ل�ل�أم��ام لفهم دور
العديد من امل�ؤ�س�سات االجتماعية وال�سيا�سية يف اجلانب
االق �ت �� �ص��ادي .وب ��ال �ع ��ودة ل�ك�ت��اب «ر�أ� � ��س امل ��ال  ،»21وح���س��ب

الكاتبة ،ف�إ َّن بيكيتي يذكر ملرة واحدة فقط مفردة الإرث يف
حديثه عن ال�ثروة املوروثة؛ ففي اجل��زء الأول من الكتاب
يتطرق بيكيتي �إىل �أن الرثوة تتكون من العمل ،غري �أنه مع
مرور الوقت ي�شري ب�أننا نعي�ش يف ع�صر الرثوة «الر�أ�سمالية
املوروثة» ،والتي جاءت من ر�أ�س املال ولي�س من العمل.
وبر�ؤية متفائلة ،تذهب بع�ض الآراء �إىل �أ َّن النمو �سيكون
�شام ً
ال بطبيعته متجاوباً بذلك مع التحوالت التي تعي�شها
املجتمعات وال�ع�لاق��ات ب�ين الأف ��راد؛ ففي مُنت�صف القرن
ال�ع���ش��ري��ن ذه ��ب ال�ك�ث�ير م��ن االق�ت���ص��ادي�ين �إىل �أن النمو
من �ش�أنه تقليل الفجوة بني الأف ��راد (� ��ص ،)357:وه��و ما
�سيكون عام ً
ال مهماً وج�ي��داً للجميع ،حيث جند يف العام
1955م �أن ��س��امي��ون ك�ي�ن��ز ق��د ذه ��ب يف ف�ك��رت��ه الأ��س��ا��س�ي��ة
واملتما�سكة -وال�ت��ي �أط�ل��ق عليها «خمطط كينز»� -إىل �أ َّن
الالم�ساواة �ستقل وتتقل�ص بتطور االقت�صاد؛ وذل��ك عن
طريق تزايد الفر�ص التعليمية و�أ�ساليب الزواج املختلفة،
التي من �ش�أنها تغيري خارطة الرثوات وانعدام تركزها يف
فئة معينة.
ويف مقابل هذه الر�ؤية املتفائلة ،جند �أ َّن هناك ر�ؤية تذهب
عك�س ذل��ك متاماً ،وه��ي التي ذه��ب �إليها بيكيتي يف «ر�أ���س
امل��ال  »21عن طريق جمع الكثري من البيانات واملعلومات
التي تدلل على �أن تطوُّر االقت�صاد لي�س بال�ضرورة �أن يكون
مُن�صفاً ،بل من املحتمل �إىل ح ٍّد بعيد �أن يكون �سبباً رئي�س ًّيا
من �أ�سباب الالم�ساواة.
ولكن ،ما هي �أهمية امل�س�ألة اجلندرية يف هذا ال�سياق؟ هل
ت�ؤثر هذه الفروقات على البيئة االقت�صادية والالم�ساواة؟
ت�أتي �أهمية ه��ذه امل�س�ألة من جمالني اثنني :ففي املجال
الأول يتم توريث ال�ثروات يف املجتمع ح�سب الأعمار؛ مما
يعني �أ َّن الأكرب هو الذي ي�ستحوذ على هذه الأموال ب�شكلٍ
�شرعي �إىل �أقربائه وبع�ض العالقات الأ�سرية الأخرى ،غري
�أ َّنه ُم�ؤخراً نرى �أ َّن بع�ض الآباء يرتكون الو�صايا مت�ساوية
جلميع الأطفال ،حتى و� ْإن مل يكن هناك ورثة ُكرث ،لكنها
يف كل الأحوال ُتعيدنا �إىل �إنتاج القرن الثامن ع�شر بح�سب
بيكيتي ،يف حني �أ َّن املجال الثاين لأهمية امل�س�ألة اجلندرية
ت�أتي من ذلك الت�سا�ؤل حول كيف يت�صرف الأغنياء؟ ذلك
�أن النقطة الأ�سا�سية ل�صاحب ر�أ���س امل��ال  ،21تتلخ�ص يف

�أن النخبة االق�ت���ص��ادي��ة ل��دي�ه��ا ق��وة �سيا�سية ،وامل��دي��ري��ن
اجل��دد كما هو يف ال�شركات الكبرية لديهم قوة اقت�صادية
(���ص ،)377:وهذا يقودنا للحديث ب�شكلٍ خمت�صر عن دور
امل�ؤ�س�سات املختلفة يف �صناعة الالم�ساواة بني �أفراد املجتمع
بح�سب االختالفات اجلندرية.
وم ��ن ال��وا� �ض��ح -ح���س��ب ال�ك��ات�ب��ة� -أن �ن��ا �أم ��ام ��س�ي�ن��اري��وه��ات
حمتملة لكل ذل��ك ،فهناك ال�سيناريو املتفائل (���ص)379:
الذي يذهب �إىل ا�ستمرارية توارث الرثوات ح�سب النظام
ال�ق��دمي كما ه��و معمول ب��ه يف ال�ق��رن الثامن ع�شر .فعلى
امل�ستوى التاريخي جند �أنه يف الواليات املتحدة و�إجنلرتا
حتت حكم القانون العام كانت الن�ساء حت�صل على حقوقها
عند الزواج.
يف حني يذهب ال�سيناريو الثاين املت�شائم �إىل عك�س ذلك؛
حيث ي�شري �إىل عودة البطريركية �أو الهرمية (�ص،)381:
وذلك من خالل الأخذ بعني االعتبار الهوية اجلندرية يف
احل�سبان وب�شكلٍ خا�ص يف املجال ال�سيا�سي؛ فمن املالحظ
�أ َّن الرجال ُم��ؤخ��راً ورمب��ا منذ فرتة طويلة يحتلون �أعلى
املنا�صب يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية العاملية ،ويف
ه ��ذا ي ��رى بيكيتي �أ َّن ال��رج��ال ق��د ق��ام��وا ب���س��ن ال�ق��وان�ين
لتتنا�سب مع هذا امل�سار.
ردود بيكيتي ..االقت�صاد والعلوم الإن�سانية
ويف خ�ت��ام ه ��ذا ا َ
جل � ْه��د امل �ل��يء بالتحليالت املختلفة لهذا
العمل االق�ت���ص��ادي والإن���س��اين امل�ه��م ج �دًّا ،نطالع �إ�ضافة
مهمة من امل��ؤل��ف تتعلق مبراجعة العالقة بني االقت�صاد
والعلوم الإن�سانية (�ص 543:وما بعدها) ،ذلك �أ َّن احلدود
بني هذين املجالني مل تعد وا�ضحة املعامل يف ظل التداخل
الكبري ب�ين ال�ع�ل��وم؛ ف�ه��ذا ال�ت��داخ��ل م��ن ��ش��أن��ه �أن يقو�ض
هذه الفجوة بني العلوم املختلفة ،فالكثري من التحليالت
االق�ت���ص��ادي��ة ب�شكلها التقليدي مل تعد ُت�غ�ير م��ن ال��واق��ع
اليومي امل ُعا�ش ،بل �أ�صبحت مزدحمة ب��الأرق��ام والأ�شكال
ال�ب�ي��ان�ي��ة...وغ�يره��ا ،يف ح�ين �أ َّن ال �ت �ع��او َن وال �ت��داخ � َل بني
االق�ت���ص��اد وال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة م��ن امل�م�ك��ن �أن ي�ق��وم بهذه
العملية ال�ت��ي ُتعترب حت � ُّو ًال يف ال�ب�ح��وث االق�ت���ص��ادي��ة من
جانب والعلوم الإن�سانية من اجلانب الآخر.
ويقوم بيكيتي بتو�ضيح الأب�ع��اد التاريخية املتعددة لر�أ�س
امل ��ال (� � ��ص ،)556:وال �ق��وة امل��رت�ب�ط��ة ب��ه ،وذل ��ك ع��ن طريق
مراجعته بني كارل مارك�س وعامل االجتماع الفرن�سي بيري
ب ��وردو؛ ف��ر�أ���س امل��ال ب�شكلٍ ع��ام مُرتبط بامللكية والهيمنة
وخ�ل��ق ع�لاق��ات ق ��وة وه��رم�ي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة ب�ين ال��دخ��ل من
ال�ع�م��ل ،ذل��ك �أ َّن ال�ع�لاق��ة بينهما مرتبطة �إىل ح � ٍّد كبري،
وب�شكلٍ خا�ص ،يف بع�ض املجتمعات؛ فالتق�سيم الطبقي بني
الأثرياء والطبقة املتو�سطة والطبقة الفقرية ال ي�ستجيب
�أو يتفاعل مع جميع الق�ضايا االجتماعية ب�شكلٍ واحد ،بل
يعتمد يف ذلك على الكثري من العوامل واملحددات املختلفة.
---------------------- ال� �ك� �ت ��اب« :م� ��ا ب �ع ��د ب �ي �ك �ي �ت��ي ..الأج � �ن� ��دة االق �ت �� �ص��ادي��ةوالالم�ساواة».
 امل�ؤلف :جمموعة م�ؤلفني. ال�ن��ا��ش��ر،)Harvard University Press( : ،2017باللغة الإجنليزية.
 -عدد ال�صفحات� 678 :صفحة.
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«ما بعد بيكيتي ..األجندة االقتصادية والالمساواة»
علي َّ
الرواحي *
يتناول هذا امل�ؤ َّلف ا َ
جل َماعي ،وعلى مدى ع�شرين بحث ًا تقريب ًا ،كتاب االقت�صادي واملفكر الفرن�سي توما�س بيكيتي «ر�أ�س املال يف القرن احلادي والع�شرين» ،والذي
َ�صدَ ر بلغته الفرن�سية الأ�صلية يف العام 2013م ،ثم �سرعان ما ُترجم �إىل الإجنليزية يف العام 2014م ،ثم َّ
متت ترجمته �إىل الكثري من اللغات العاملية املختلفة؛
حيث يتطرق هذا العمل «ما بعد بيكيتي» �إىل الأثر الكبري الذي لعبه هذا العمل «ر�أ�س املال  »21من حيث االنت�شار ،والت�أثري الكبري على الدرا�سات االقت�صادية
الالحقة ،ذلك �أن كتاب ر�أ�س املال  21مل يتم ا�ستقباله كبقية الكتب االقت�صادية اململة واملعتادة ،بل ُق ْو ِبل بحفاوة وا�ستقبال كبري ْين ،وهو ما َج َعل الف�صل الأول
من هذا العمل «ما بعد بيكيتي» يتحدث عن ظاهرة بيكيتي ،كما �سيتم تو�ضيحها يف �سياق هذه القراءة ،كما �أنَّ هذا العمل مل يقت�صر يف حتليالته فقط على الأرقام
والإح�صائيات ،بل ا�ستخدم �إىل حدٍّ كبري العلوم الإن�سانية يف ختام نتائجه ،وهو الر ُّد الذي جنده مرفق ًا يف نهاية هذا العمل املعرو�ض هنا من ِقبل م�ؤلف العمل
توما�س بيكيتي ،وهو ما يجعلنا نتعر�ض يف املقام الأول ملا �أ�سماه مرتجم العمل �إىل اللغة الإجنليزية «ظاهرة بيكيتي».

ي �ت �ط � َّرق ُج ��ول ��د ه ��ام ��ر يف ال�ف���ص��ل الأول -وه� ��و م�ترج��م
كتاب بيكيتي من اللغة الفرن�سية �إىل اللغة الإجنليزية-
للكثري من الإح�صائيات والأرق��ام املختلفة يف هذا ال�ش�أن،
وه��ي التي جعلت بيكيتي ي�شبه الظاهرة ،من حيث ت�أثري
الكتاب الكبري على البحوث االقت�صادية ،وعدد الرتجمات
املختلفة ال�ت��ي و�صلت �إىل  13لغة (حل�ظ��ة كتابة بحثه)؛
حيث ُترجم للعربية عن دار التنوير يف نهاية عام 2016م،
كما مت بيع ما يزيد عن مليوين ن�سخة من هذا العمل وهذا
ن��ادراً ما يحدث لعمل اقت�صادي و�أكادميي فيه الكثري من
الأرقام واجلداول والإح�صائيات واملعادالت املختلفة ،حتى
�إ َّن امل�ؤلف قد حتول �إىل ما ي�شبه «جنم الروك االقت�صادي»
(� � ��ص ،)29:ف�ل�ق��د مت ا�ست�ضافته يف ال�ك�ث�ير م��ن ال�ق�ن��وات
الإذاعية والتليفزيونية ،و�أجريت معه الكثري من املقابالت
ال���ص�ح�ف�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ك�م��ا مت ا��س�ت���ض��اف�ت��ه م��ن ق�ب��ل وزي��ر
اخلزانة االمريكي جاكوب ليو(2013م2017-م) وغريه من
امل�س�ؤولني الآخرين.
ُّ
كل هذا االحتفاء وغريه الكثري الذي �صاحب هذا العمل،
ج �ع��ل ك��ات��ب ال�ف���ص��ل الأول وم�ت�رج ��م ال �ك �ت��اب �إىل ال�ل�غ��ة
االجنليزية َي� ْ�ط � َرح ت���س��ا�ؤالت خمتلفة ح��ول ه��ذا الأ�سباب
التي حولت ه��ذا العمل �إىل ظ��اه��رة غ�ير م�سبوقة ،ورمب��ا
لن تتكرر قريباً؛ حيث يتط َّرق يف املقام الأول �إىل التوقعات
املختلفة ال�ستقبال هذا العمل ،وثانياً �إىل ال�سياق ال�سيا�سي
واالجتماعي ال��ذي تزامن مع الك�ساد الكبري وال��ذي امتد
من العام 2007م2009-م ،وت�أثري ذلك على ا�ستقبال الكتاب،
كما يتتبع ث��ال�ث�اً االن�ت�ق��ادات امل�ب�ك��رة ل�ه��ذا ال�ع�م��ل ،يف حني
�أنه يتطرق يف ال�س�ؤال الرابع �إىل ردود الأفعال الأكادميية
م��ن خ��ارج امل�ج��ال االق�ت���ص��ادي ،ويف الأخ�ي�ر وخام�ساً يُقي ّم
ال��ردود ال�سيا�سية على الكتاب وحتديداً على العالقة بني
الدميقراطية والر�أ�سمالية.
ففي جمال ا�ستقبال الكتاب ،وهو مو�ضوع ال�س�ؤال الأول،
جند �أ َّن النا�ش َر الإجنليزيَّ للعمل -وهو حمرر مطبوعات
هارفارد -مل يكن يتوقع �أن تتجاوز مبيعات هذا العمل 200
�أل ��ف ن�سخة للثالث �أع ��وام ال �ق��ادم��ة(���ص ،)30:وذل ��ك من
ا�ستقراء جتارب �سابقة له يف الن�شر لدى جامعة برن�ستون
�أي���ض�اً ،ف�ه��ذا العمل ظهر للإجنليزية متزامناً �أو �سابقاً
على ظهوره باللغة الفرن�سية ،وه��و ما ينطبق على كتاب



�آخ��ر للمفكر الفرن�سي بعد ه��ذا الكتاب واملعنون باقت�صاد
الالم�ساواة.
َّ
و�إ��ض��اف��ة ل��ذل��ك ،جن��د �أن ال�سياق ال�سيا�سي واالجتماعي
حلظة �صدور ه��ذا العمل ،يعترب عام ً
ال مهُماً يف انت�شاره
وذيوعه ،وذلك حتديداً بعد الك�ساد الكبري 2009-2007م؛
حيث �إ َّن هذا احلدث قد زعزع الثقة يف عدم الت�شريع لل�سوق
ا ُ
حل� ��رة (�� � ��ص ،)33:وح ��ول ق ��درة االق�ت���ص��ادي�ين ع�ل��ى فهم
الأزمة االقت�صادية يف النظام الر�أ�سمايل ،ففي العام 2008م
جند �أن االقت�صادي الفرن�سي �أوليفر بالن�شارد الذي �أ�صبح
الح �ق �اً م��دي��راً ل���ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل م��ن ال �ع��ام 2008م
لغاية 2015م ،ال��ذي �صرح ب ��أن «دول��ة االقت�صاد الكبري يف
�صحة جيدة» غري �أنه وبعد عامني من هذا الت�صريح قال
ب�أنه ينبغي التفكري من جديد يف هذا النمط االقت�صادي
وب�شكلٍ خا�ص بعد ه��ذه الأزم ��ة االقت�صادية ،وه��و م��ا هي�أ
امل �ن��اخ ب��الإ� �ض��اف��ة للكثري م��ن ال�ت���ص��ري�ح��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة �إىل
احلديث عن الالم�ساواة يف ظل هيمنة الليربالية اجلديدة
م��ن 2008-1980م وال�ت��ي كانت ُتعترب ول�ف�ترة طويلة من
التابوهات �أو املحرمات التي ال ميكن احلديث عنها.
ويف اجل��ان��ب الآخ� ��ر ،ف� ��إن االن �ت �ق��ادات ال�صحفية ال�ت��ي مت
ا�ستقبال الكتاب بها وحتديداً يف ال�سوق الأمريكي ،لفتت
االنتباه له ،وملو�ضوعه ولأهمية الطرح الذي ت�ضمنه هذا
العمل؛ حيث جند �أن النقد الأول ورمبا الأهم لهذا العمل
ج��اء ع��ن ط��ري��ق االق�ت���ص��ادي ال�صربي الأ��ص��ل والأم��ري�ك��ي
اجلن�سية برانكو مالينوفيت�ش ال��ذي اعترب �أن بيكيتي قد
ذهب بعيداً يف احلديث عن النظرية الر�أ�سمالية.
غري �أ َّن هناك ا�ستقباال �آخر بعيداً عن اجلانب االقت�صادي
�أو من خ��ارج املخت�صني يف املجال االقت�صادي ،ذل��ك أ�ن��ه يف
العام 2012م قام بيكيتي بعقد حما�ضرة يف مركز هارفارد
للدرا�سات الأوروبية ،وفيها حتدث عن اخلطوط العري�ضة
لكتابه ر�أ� ��س امل��ال ال��ذي ��ص��در الح�ق�اً ،بينما �أق ��ام يف العام
2015م ب�ع��د � �ص��دور ال�ك�ت��اب حم��ا��ض��رة يف ن�ف����س امل��رك��ز مل
تت�سع القاعات الكبرية من اجلمهور متعدد االخت�صا�صات
وااله �ت �م ��ام ��ات ،وه ��و م ��ا ي�ع�ن��ي �أ َّن امل ��ؤل ��ف ق ��د ان �ت �ق��ل من
احلديث االقت�صادي عن الالم�ساواة بال�شكل االقت�صادي
�إىل احلديث بطريقة العلوم ال�سيا�سية والآثار االجتماعية
للر�أ�سمالية؛ حيث قام بيكيتي يف عمله ر�أ�س املال باملزاوجة

بني الإح�صائيات االقت�صادية والعلوم االجتماعية ب�شكل
ك�ب�ير؛ مم��ا جعل ال�ك�ت��اب يجد ه��ذا ال���ص��دى الكبري وغري
امل�سبوق.
العهد الذهبي اجلديد
ويف ه ��ذا ال�ف���ص��ل ،ي �ت �ن��اول ب ��ول ك��روج �م��ان -احل ��ائ ��ز على
جائزة نوبل لالقت�صاد يف العام 2008م -وهو يق�صد بالعهد
ال��ذه�ب��ي اجل��دي��د �أو بالعهد ال��ذه�ب��ي ال�ث��اين ت�ل��ك ال�ف�ترة
التي ت��زاي��دت فيها ن�سبة الأث��ري��اء الذين دخلوا ن�سبة %1
من �أغنياء العامل (���ص ،)60:ففي بداية القرن الع�شرين
مل ي�ك��ن م��ن امل�م�ك��ن ت�ع� ُق��ب ال��دخ��ل وال �ث�روة ب�شكلٍ م ُعمق
ع�ل��ى ال�ع���ص��ور ال�سابقة وحت��دي��داً يف ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر
�إذا حتدثنا ب�شكلٍ خا�ص عن بريطانيا وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،غري �أن النتائج املتوفرة والإح�صائيات احلالية
جتعلنا نعي�ش يف ثورة معلوماتية نتمكن من خاللها فهم
وحتليل ال�لام���س��اواة على امل ��دى ال�ط��وي��ل ،وه��و ال ��ذي قام
بيكيتي وزم�لا�ؤه بتطبيقه يف كتاب «ر�أ���س امل��ال» على ن�سبة
 %1من الأثرياء؛ ذلك �أنه ويف فرتة ما بعد احلرب العاملية
الأوىل ا�ستقبلت ه��ذه الن�سبة م��ن الأث��ري��اء  %5م��ن ن�سبة
ال��دخ��ل يف �أم��ري�ك��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا؛ حيث �إ َّن ه��ذه الن�سبة قد
ت�أرجحت بني الزيادة والنق�صان يف ال�سنوات الالحقة لغاية
الثمانينات ،وهو ما انعك�س على النخبة االقت�صادية التي
تغريت كثرياً يف الفرتة الأخرية.
وتك ُمن الفكرة املهمة والأ�سا�سية لكتاب ر�أ�س املال لبيكيتي
ح�سب كروجمان -وذل��ك لفهم الالم�ساواة يف الدخل اليكفي ال�ع��ودة للقرن ال�ث��ام��ن ع�شر ،ب��ل ينبغي النظر �إىل
«الر�أ�سمالية امل��وروث��ة» (� ��ص ،)61:وه��و ما يجعل الطبقة
االق�ت���ص��ادي��ة ال� ُع�ل�ي��ا ُم���س�ي�ط��را عليها م��ن ِق�ب��ل ال���س�لاالت
احل��اك�م��ة ولي�س م��ن ِق�ب��ل امل �ه��ارات ال�ف��ردي��ة؛ الأم ��ر ال��ذي
ي�ج�ع��ل ه ��ذه ال �ف �ك��رة ف��ارق��ة وم�ه�م��ة ب���ش�ك��لٍ ك�ب�ير وه ��و ما
يتوجب اختبارها ونقدها.
ً
ي �ط ��رح ك ��روج �م ��ان ت� ��� �س ��ا�ؤال ح� ��ول م ��ا ال � ��ذي ن �ع ��رف ��ه ع��ن
الالم�ساواة االقت�صادية؟ ومتى؟ ذلك �أنه قبل الثورة التي
تو�صل �إليها بيكيتي مل نكن نعرف عن الدخل والالم�ساواة
�إال م ��ن خ�ل�ال اال��س�ت�ب�ي��ان ال�ع���ش��وائ��ي ال ��ذي ع ��ن ط��ري�ق��ه
يتم اخ�ت�ي��ار بع�ض الأ��س�م��اء مل��لء ه��ذه الأ��س�ئ�ل��ة وتعبئتها؛
ح�ي��ث �إ َّن ��ه وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الإج ��اب ��ات م��ن امل�م�ك��ن تع ُقبها

