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كينز على دور �أك�ثر تدخال للحكومة ،و�أع��رب
عن اعتقاده ب�أن الك�ساد الكبري يف الثالثينيات
�أظهر �أنّ �سيا�سة احلكومة تعد حيوية لتعوي�ض
الطلب غري الكايف الناجم عن اقت�صاد ال�سوق.
ول �ع �ل��ه ال ي� ��زال م ��ن ال �� �ض ��روري �أن ي �ق ��ال� ،إنّ
ح �ك��وم��ات ج�م�ي��ع ال � ��دول ت � ��وازن ب�ي�ن مم��ار��س��ة
احل � �ك� ��وم� ��ة وا� � �س � �ت � �خ� ��دام الأ�� � � �س � � ��واق ك� ��آل� �ي ��ات
للتخ�صي�ص .ويف ال��واق��ع ،ق��د ن��ؤك��د �أي�ضا �أننا
ن �ق��در �أن الأ� � �س� ��واق ت���ش�ك��ل مب��وج��ب ال �ق��ان��ون،
وبالتايل ال يوجد �سوق يتمتع باحلرية ب�شكل
مطلق :فجميع الأ�سواق مقيدة بقوانني امللكية
والعقود واللوائح االجتماعية الأو�سع نطاقا.
وهكذا ،ال�سيا�سة هي كل �شيء عن �إدارة التوازن
بني ال�سوق واحلكومة ،مع الت�سليم ب��أنّ جميع
النقاط العقدية ممكنة باملزج بني الإثنني.
ي � �ب� ��د�أ ب � ��ول دي غ� � ��راو يف م �ن��اق �� �ش��ة ال �ب �ن ��دول
االق �ت �� �ص��ادي �أو احل� ��دود امل �ت �غ�يرة ب�ين ال���س��وق
والدولة .حيث يرى �أنّ انت�صار دولة ال�سوق كان
مرئيا يف كل مكان عرب القرن التا�سع ع�شر .وقد
تراجعت ه��ذه امل��واق��ف ب�سبب احل��روب العاملية
واالزده��ار لالقت�صادات املخططة مركزيا .ث ّم
حت��ول��ت م��وازي��ن ال�ق��وى بعد �أن ع ��ززت العوملة
ق ��وة اق�ت���ص��ادات ال �� �س��وق .وي��و��ض��ح امل ��ؤل��ف ه��ذا
التذبذب من خالل الت�شكيك يف حدود كل من
ال���س��وق واحل�ك��وم��ة وال�ت��ي تتمثل � ّإم ��ا يف ح��دود
داخ�ل�ي��ة �أو خ��ارج�ي��ة .كما ت�ط��رق ال�ك��ات��ب ل��دور
ال�سلع اجلماعية �أو العامة كونها �أ�سا�سية يف
حتليل التحديات التي تواجه اقت�صاد ال�سوق.
وهذه ال�سلع اجلماعية �أو العامة �أ�سا�سية لنجاح
ك��ل م��ن امل�ج�ت�م��ع وال �ن �ظ��ام االق �ت �� �ص��ادي .وم��ن
الأمثلة على ذلك نظام التعليم اجليد والنظام
ال�صحي .حيث �إنّ وج ��ود ال�صالح ال�ع��ام يعود
بالنفع على اجل�م�ي��ع� ،إال �أن خلقهم �صعب يف
كثري من الأح�ي��ان ،حيث وجودهم يعتمد على
م�ساهمة اجلميع .ودور احلكومة وا��ض��ح وهو
توفري هذه ال�سلع والتي بدورها تعزز امل�صلحة
اجلماعية.
كما تطرق الكاتب ملفهوم العقالنية اجلماعية
وال��ذي يحلل من خالله دور احلكومة .ويري
دي غ� ��راو �أن دور احل �ك��وم��ة ي�ت�م�ث��ل يف ث�لاث
م���س��ؤول�ي��ات حم��وري��ة �أال وه ��ي :ت��وف�ير ال�سلع
العامة ،و إ�ع��ادة التوزيع ،والتعامل مع النتائج
امل�ت�رت �ب ��ة ع �ل��ى ج �م �ي��ع اخل � �ي� ��ارات ال �ف ��ردي ��ة �أو
العوامل اخلارجية .وتعود حدود احلكومة مرة
�أخ��رى �إىل االخ�ت�لاف ب�ين العقالنية الفردية
واجل�م��اع�ي��ة .وي�ح��دد دي غ��راو ق�ي��ودا حا�سمة.
وميكن �أن تقو�ض اجلهود التي تبذلها احلكومة
لإعادة توزيع الرثوة والدخل على قدرة اقت�صاد
ال�سوق يف حتقيق االزدهار .ومثلما يحدد امل�ؤلف
ح��دود ال��دع��م لنظام ال�سوق ،ي��رى �أنّ التدخل

املفرط ميكن �أن يقو�ض الدعم العام للحكومة.
يف املقابل ،يعتمد ا�ستقرار اقت�صاد ال�سوق على
امل�ؤ�س�سات غري الربحية.
ف��امل��ؤ��س���س��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال��دمي �ق��راط �ي��ة تخلق
اال�ستقرار الذي ي�سمح للر�أ�سمالية باالزدهار.
وال ميكن ترك الأجهزة العامة و�إنفاذ القانون
لأج �ه ��زة «ال �ي��د اخل �ف �ي��ة» .ك�م��ا �أنّ احل�ك��وم��ات
والوكاالت العامة ذات �أهمية حيوية .كما يب�سط
دي غ��راو م�صادر الدعم لأي من احلكومة �أو
نظام ال�سوق .ويقول �إنّ ال�سوق ت�ستمد الدعم
م��ن منطقتنا ،بينما احل�ك��وم��ات ه��ي «الآل �ي��ة
التي يتم التعبري بها عن م�شاعرنا» .وهناك
ق�ي��ود وا��ض�ح��ة على دور العقالنية يف تف�سري
دينام ّيات اقت�صاد ال�سوق.
كما ت�ط��رق دي غ��راو لأزم ��ة ال �ي��ورو يف كتابه،
وي� ��رى �أنّ ال�ع�م�ل��ة ب� ��دون ح�ك��وم��ة غ�ي�ر قابلة
للعمل .وق��ال �إنّ اخل��وف من عدم ال�سيولة يف
�أ�سواق الدين العام قد يدفع بع�ض احلكومات
للتخلف ع��ن ال���س��داد .وميكن �أن يوفر تدخل
امل�صارف املركزية اجلواب لكل دولة على حدة،
ولكن �أع�ضاء منطقة اليورو لي�س لديهم مثل
ه ��ذا ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي .ون �ظ ��راً الع �ت �م��اد �أغ�ل��ب
دول االحت� ��اد الأوروب � ��ي ع�ل��ى ال�ع�م�ل��ة امل��وح��دة
(اليورو) ،ف�إنّ ذلك يقيد احلكومات الأوروبية
على ا�ستخدام ال�سيا�سة املالية لتعديل م�سار
االقت�صاد يف ح��االت ال��رك��ود ،والنتيجة تكون
م�ك�ل�ف��ة ع� ��ادة .وي��رج��ع ذل� ��ك� ،إىل ع ��دم وج��ود
بنك م��رك��زي يف دول ال�ي��ورو يعنى با�ستخدام
ال�سيا�سة املالية ب�شكل م�ستقل ،و�إمن ��ا يوجد
ب �ن��ك م��رك��ز �أوروب� � ��ي م ��وح ��د .وم ��ن ه �ن��ا ت�برز
احل��اج��ة مل��زي��ج م��ن ال �ت��دخ��ل احل �ك��وم��ي وف�ت��ح
الأ�سواق.
� ّأم � ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي ،ف � ��إن ال�ك��ات��ب

ي�سلط ال�ضوء على ق��درة ال�سوق اال�ستثنائية
لتحقيق االزده��ار يف جماالت عدة ،ومن بينها
البيئة .ولكن الكاتب يو�ضح �أن ال�سوق لن يحل
امل�شاكل البيئية ،لأنه لي�س يف م�صلحة النظرة
ال�ف��ردي��ة ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك .وه �ن��اك ح��د �آخ ��ر� ،أال
وهو ال�سلع العامة :فالأ�شخا�ص لديهم حافز
حمدود لتوفري �سلعة جيدة (�أو جتنب �سيئة)
يرف�ض امل�ستفيدون الآخ� ��رون دف�ع�ه��ا ،ويعنى
ب��ذل��ك احل��اف��ز امل� ��ادي لتقليل االن �ب �ع��اث��ات �أو
ا�ستعمال الطاقة النظيفة .وثمة حالة �أخرى
تتمثل يف عدم اال�ستقرار املايل .وقد كانت هذه
الديناميكية من االزده��ار والك�ساد منذ فرتة
طويلة �سمة من �سمات الأ�سواق املالية احلرة.
يف ن �ه��اي��ة ال �ك �ت��اب ،ي �ع��ر���ض دي غ� ��راو حملته
الكئيبة حول امل�ستقبل الذي �سيتم فيه الو�صول
�إىل حدود ال�سوق ،والذي يقود للتدهور البيئي
وعدم امل�ساواة االقت�صادية �إذا ظل على امل�سار
احلايل .وي�صور الكاتب ب�إح�ضار �صورة �ألربت
كامو ،الذي يكافح من �أجل منعها من الو�صول
لهذا احل��د ،وق��د يكون غ�ير جم� ٍ�د ،وق��د يكون
بالفعل مت�أخرا ج��دا ،ولكن بالن�سبة مل�ستقبل
�أحفادنا ال ميكننا التوقف عن املحاولة .كما
يقدم الكاتب جمموعة من الإ�صالحات مبا يف
ذلك حملة للحد من عدم امل�ساواة ،واالنتقال
�إىل �شكل �أك�ث�ر ا��س�ت��دام��ة بيئيا للر�أ�سمالية،
و�إع ��ادة تن�شيط الدميقراطية ،والعمل اجلاد
ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال � ��دويل .ك�م��ا ي ��رى ال�ك��ات��ب
�أن� �ن ��ا ب �ح��اج��ة �إىل م��وا� �ص �ل��ة ال �ع �م��ل لإ� �ص�ل�اح
الر�أ�سمالية ،لنقل ال َبن ُْدول نحو ت��وازن عملي
بني احلكومة وال�سوق.
ح��دود ال�سوق ه��و ك�ت��اب �صغري مكتوب ب�شكل
جيد و�سهل ال �ق��راءة وغني باملعلومات .فهذا
ال �ك �ت��اب مم �ي��ز ل �ل��ذي��ن ي��رغ �ب��ون يف احل���ص��ول
على مقدمة ملو�ضوع دور الدولة وال�سوق من
م�ن�ظ��ور اق�ت���ص��ادي .وق��د الق��ى ال�ك�ت��اب �صدى
وا�سعا يف املحيط االقت�صادي ،بينما ر�أى بع�ض
النقاد �أنّ الكتاب م�شروع مل يكتمل بعد .وقد
�صنفت جملة الفاينن�شل تاميز هذا الكتاب من
�أف�ضل الكتب االقت�صادية لهذا العام.
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الب ْن ُدول بين الحكومة والسوق
حدود السوقَ :
بول دي غراو

محمد السالمي *

تناول الفال�سفة االقت�صاديون ابتداء من �سميث �إىل مارك�س وكينز النظام االقت�صادي الذي يجب �أن ت�سلكه الدولة ،والنطاق الأمثل يف
تدخلها يف ال�سوق .بيد �أن هذا النقا�ش «ال�سوق �أو الدولة» قد عفا عليه الزمن .حيث من املعلوم �سيكون هناك دائما مزيج من حرية ال�سوق
وتدخل احلكومة .وامل�س�ألة الوحيدة ذات ال�صلة هي ما ينبغي �أن يبدو عليه هذا املزيج .و�إىل �أي مدى علينا �أن ندع ال�سوق يذهب بطريقته
اخلا�صة من �أجل خلق �أكرب قدر ممكن من الرفاهية للجميع؟ وما هي م�س�ؤولية احلكومة يف خلق الرفاهية؟ فهذه �أ�سئلة �صعبة ،لكنها �أي�ضا
�أ�سئلة مثرية لالهتمام وبول دي غراو يحللها يف هذا الكتاب.

ي �ق ��دم ك �ت ��اب ب� ��ول دي غ � ��راو اجل ��دي ��د «ح� ��دود
ال�سوق :البندول بني احلكومة وال�سوق « نظرة
دق�ي�ق��ة يف ه ��ذا ال �� �ش ��أن .فالبلجيكي دي غ��راو
ه��و اقت�صادي رائ��د يف �أوروب ��ا ويعمل حاليا يف
كلية لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،وهو
�أح��د املحللني ال�ب��ارزي��ن يف النقابات العمالية
والنقدية .فهذا الكتاب قليل ن�سبيا من حيث
عدد ال�صفحات ،لكنه مكتوب بطريقة وا�ضحة
وميكن الو�صول �إليه لعامة اجلمهور.
ي�ت�ك��ون ال�ك�ت��اب م��ن ث�لاث��ة ع�شر ف���ص�لاً .ي��أت��ي
ال�ف���ص��ل الأول م ��ن ال �ك �ت��اب ب �ع �ن��وان ال �ب �ن��دول
االقت�صادي الكبري .ويف الف�صول الثالث التي
تليه ،يتحدث الكاتب ع��ن ح��دود الر�أ�سمالية،
وع ��ن احل ��دود ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة ل�ه��ا .ويف
الف�صل اخل��ام����س ،ي ��أت��ي ب�ع�ن��وان ال�ي��وت��وب�ي��ا يف
ال�ت�ن�ظ�ي��م ال ��ذات ��ي ل�ن�ظ��ام ال �� �س��وق .وم ��ن ث��م يف
الف�صل ال���س��اد���س ،ي�ط��رح ال�ك��ات��ب � �س ��ؤاال :من
ي�ستطيع حفظ نظام ال�سوق من التدمري؟ ويف
الف�صلني ال�سابع والثامن ،يتحدث عن احلدود
ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج�ي��ة للحكومات .والف�صول
املتبقية م��ن ال�ك�ت��اب ،تناق�ش ق�ضية امل ��زج بني
ال�سوق واحلكومة ب�إ�سهاب .كما يناق�ش مو�ضع
م�ن�ط�ق��ة ال� �ي ��ورو م ��ن ه� ��ذا امل � ��زج .وق� ��د ت�ط��رق
الكاتب بعنوان منف�صل ح��ول الالم�ساواة من
منظور بيكيتي.
ي�ق��ول ك��ارل ب��والين يف كتابه ال�ت�ح��ول الكبري:
«�إن التاريخ االجتماعي يف ع�صرنا ه��و نتيجة
حل��رك��ة م��زدوج��ة :الأول ه��و م�ب��د�أ الليربالية
االقت�صادية ،الذي يهدف �إىل �إن�شاء �سوق ذاتي
التنظيم؛ والآخر هو مبد�أ احلماية االجتماعية
الذي يهدف �إىل احلفاظ على الإن�سان والطبيعة



ف�ضال عن التنظيم الإنتاجي» .لقد كان العقد
الأخ�ير وقتا مثريا لالقت�صاديني؛ حيث �شهد
�أ� �س��و�أ �أزم ��ة مالية عاملية منذ الك�ساد الكبري،
مما �أدى �إىل البحث �أك�ثر تعمقا يف النظريات
االقت�صادية و�إىل مدى انعكا�سها على الواقع.
ومن ثم فامل�صرف املركزي ،والعملة الأوروبية
املوحدة هما من �أكرث التجارب التكنوقراطية
جناحا منذ عقود م�ضت  -يتم اختبار حدودهما!
ويف العام املا�ضي ،ب��د�أت �أخ�يرا �أ�س�س امل�ؤ�س�سة
ال�سيا�سية القائمة يف الغرب يف الت�صدع ،مما
ينذر بالرتاجع املحتمل عن النظام االقت�صادي
العاملي الليربايل .ويف �إط��ار ذل��ك ،ف��إن م�س�ألة
دور ال��دول��ة يف االق�ت���ص��اد ،مقابل دور ال�سوق،
�أمر �أ�سا�سي.
فال�سوق �أداة فعالة للغاية لتحقيق االزده ��ار
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ،ول �ك �ن �ه��ا ل �ي �� �س��ت م �� �س �ت��دام��ة �إذا
ت��رك لأجهزتها اخلا�صة .وال�سبب يف ذل��ك هو
�أنّ ال �� �س��وق ي�خ���ض��ع مل�ج�م��وع�ت�ين م ��ن احل ��دود
 اخل ��ارج� �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة .وت �ت �ع �ل��ق احل � ��دوداخل��ارج�ي��ة بكيفية ات���س��اق ال���س��وق م��ع امل�صالح
ال� ��ذات � �ي� ��ة ل �ل ��أف � ��راد وال � �ت� ��ي ق� ��د ال ت �ت �ف ��ق م��ع
امل�صلحة اجلماعية للمجتمع .وت�ؤدي العوامل
اخل��ارج �ي��ة ،ك�م��ا ي �ح��دده��ا االق �ت �� �ص��ادي��ون� ،إىل
الإف ��راط يف الإن �ت��اج �أو نق�ص يف توفري ال�سلع
واخلدمات التي ميكن �أن تتوقف مبرور الوقت
م ��ع ت �ق ��دم ال �� �س ��وق .وم� ��ن الأم �ث �ل ��ة ع �ل��ى ه��ذه
احل��دود اخلارجية ،التدهور البيئي والأزم��ات
املالية ونق�ص توفري املنافع العامة� .إن احلدود
ال��داخ�ل�ي��ة لل�سوق ،ح�سب دي غ ��راو ،تنبع من
حقيقة �أن ال�سوق ال ي�ضمن التوزيع االقت�صادي
العادل ،وينا�شد الدوافع الذاتية للنا�س ،ويعزز

التعاون االجتماعي .وحتى عندما ينتج ال�سوق
ازده ��ارا م��ادي��ا ،ف��إ ّن��ه ميكن �أن يقو�ض التوافق
االجتماعي ذاته ل�صالح النظام.
عندما ي�صل ال�سوق حل ��دوده ،يتطلب النظام
ق ��وة خ��ارج �ي��ة لإن� �ق ��اذه م��ن ��س�ق��وط��ه .ه ��ذا هو
الوقت الذي ت�أتي فيه احلكومة لعك�س العواقب
امل��دم��رة للتجاوزات الناجمة عن ال�سوق .غري
�أنّ احلكومة ت��واج��ه �أي�ضا ح��دوده��ا اخلارجية
وال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي تعك�س ��ص��ور ح ��دود ال���س��وق.
وت�ت�ع�ل��ق احل � ��دود اخل��ارج �ي��ة ب �ق ��درة احل�ك��وم��ة
على حل م�شكلة العوامل اخلارجية .وكثريا ما
يطلب من احلكومة التدخل ب�شكل دقيق عندما
ت �ك��ون �أق ��ل ق ��درة ع�ل��ى ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك  -عندما
تكون الفجوة بني امل�صالح الفردية واجلماعية
يف �أو�سع نطاق .وع��ادة ما يقابل ذل��ك معوقات
�إعالمية مهمة من جانب احلكومة ،ومقاومة
قوية من امل�صلحة املكت�سبة .يتم الو�صول �إىل
احل��د الداخلي للحكومة عندما يذهب بعيدا
ج��دا يف خ��دم��ة امل�صلحة اجل�م��اع�ي��ة للمجتمع
على ح�ساب الكفاءة االقت�صادية .وبالتايل ف�إن
الو�ضع املثايل ،وفقا ل��دى غ��راو ،هو �أن��ه يجب
�أن يكون هناك مزج �صحيح من تدخل احلكومة
وفتح الأ�سواق.
وق ��د �أ� �ش ��ار �آدم �سميث يف ع ��ام  ،1776يف ث��روة
الأمم� ،إىل �أن للحكومة دورا هاما يف اقت�صاد
ال�سوق .وعلى عك�س الت�صور ،ادع��ى �سميث �أنّ
للدولة دورا �ضروريا يف �إنفاذ العقود وحماية
امل�م�ت�ل�ك��ات والأ� �ش �غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ت�ع�ل�ي��م .وق��ال
�إنّ العواقب اجلماعية للم�صلحة ال��ذات�ي��ة� ،أو
«اليد اخلفية»ُ ،تكن اقت�صاد ال�سوق من تلبية
االح�ت�ي��اج��ات الأخ ��رى .كما ح��ث ج��ون ماينارد

