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فيها املناف�سة غري مقيدة �إما م�ستحيلة �أو �ضارة
بال�صالح ال �ع��ام .ت�ك��ون م��زاي��ا امل�ستهلكني الذين
ل��دي�ه��م م ��ورد مهيمن واح� ��د ،م�ث��ل  Googleيف
حمركات البحث� .أو �أف�ضل طريقة للم�ضي قد ًما
يف املجتمع ه��ي م���ش��ارك��ة ب ��راءات االخ �ت�راع التي
متتلكها العديد من ال�شركات املختلفة ،كما هو
احلال يف معظم �صناعات التكنولوجيا املتقدمة.
ك�م��ا �أن م�ن��اق���ش��ة ت �ي�رول ل�ل���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
مثرية لالهتمام .وي�شري �إىل �أن اختالل التوازن
ال�شديد يف الر�سوم  -حيث ال يدفع امل�ستخدمون
�شي ًئا ،بينما يدفع املعلنون ما يدفعه احتكار ما
يقرب من االحتكار  -يبدو غري متناف�س ،ولكن ال
يبدو �أن امل�ستخدمني يتعر�ضون للأذى .ثم هناك
القوة التي ت�أتي مع امتالك البيانات .يف طريقة
جان تريول النموذجية ،يتجنب النقي�ض« :ب�شكل
عام ،يجب على �أي �شركة تقوم بجمع البيانات �أن
تكون م�س�ؤولة جزئ ًيا على الأقل عن �أي ا�ستخدام
�ضار ي�صنعه الح ًقا من قبل الآخرين».
ا�شتهر تريول لعمله يف التنظيم .حيث �إنه يقاوم
ال�ن�ظ��ري��ة ال�ق��ائ�ل��ة ب� ��أن �أف���ض��ل تنظيم ال ينظم،
وما يقوله يف الواقع هو �أن��ه يعتمد على احلالة.
�أثناء درا�سة خمتلف ال�صناعات ،من خالل العمل
ع �ل��ى خم�ت�ل��ف احل ��واف ��ز ل �ل �� �ش��رك��ات واحل �ك��وم��ات
وامل�ستهلكني ،جت��د �أن هناك حاجة �إىل ترتيبات
خمتلفة .يف حالة ال�سكك احلديدية ،على �سبيل
امل �ث��ال� ،سي�ضمن التنظيم اجل�ي��د �أن ي�ك��ون لدى
مالكي البنية التحتية ح��اف��زا كافيا لال�ستثمار
يف امل���س��ارات واحل�ف��اظ عليها؛ ولكن �سيتم � ً
أي�ضا
ت�ن�ظ�ي��م ��س�ل�ط��ات�ه��ا االح �ت �ك��اري��ة ال�ق��ري�ب��ة لتجنب
ت�خ�ط��ي اخل ��دم ��ة �أو زع ��زع ��ة ال �ع �م�ل�اء .يف ح��ال��ة
امللكية الفكرية ،يعتمد االبتكار التكنولوجي يف
كثري م��ن الأح �ي��ان على �إن���ش��اء «م�ع��اي�ير» ،والتي
ت�سفر عن �إتاوات كبرية لأ�صحاب براءات معينة.
ولكن �ضمان املناف�سة ال�سليمة امل�ستندة �إىل معيار
يتطلب من املناف�سني �أن يثقوا ببع�ضهم البع�ض
ح�ت��ى ال يقا�ضي بع�ضهم البع�ض ب�سبب �إ� �س��اءة
ا�ستخدام براءات االخرتاع.
كما تطرق الكتاب مل�س�ألة قانون العمل يف فرن�سا.
ح ��اول ��ت احل �ك��وم��ات امل�ت�ع��اق�ب��ة �إدارة ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل
ال��دق�ي�ق��ة ل�لات�ف��اق��ات ب�ين ال���ش��رك��ات وامل��وظ�ف�ين
ل���ض�م��ان امل�ع��ام�ل��ة ال �ع��ادل��ة وان�خ�ف��ا���ض ال�ب�ط��ال��ة.
ولكن معدل البطالة يف فرن�سا ظل مرتفعاً ،ومت
خنق ريادة الأعمال ،و�أ�صبحت ال�شركات راغبة يف
توظيف النا�س ب�سبب التكاليف الباهظة .حتى
�إذا �أث�ب��ت امل��وظ��ف �أن��ه ع��دمي ال�ف��ائ��دة .فبالن�سبة
�إىل امل��وظ��ف ،حتى �إذا كنت ترغب يف اال�ستقالة،
ف ��إن الأم ��ر الأك�ث�ر رب� ً�ح��ا ه��و االن�ت�ظ��ار ح�ت��ى يتم

ط ��ردك ،لأن ��ك حت���ص��ل ع�ل��ى ك��ل م��ن رات ��ب �إن�ه��اء
اخل��دم��ة وال�ت��أم�ين �ضد البطالة .حل��ل املواجهة
بني العمال الذين يرغبون يف الإقالع وال�شركات
ال�ت��ي ت��رغ��ب يف تقلي�ص ع��دد امل��وظ�ف�ين ،ي�ت��واط��أ
�أرب ��اب العمل وامل��وظ�ف��ون الآن م��ن خ�لال �صيغة
ق��ان��ون�ي��ة ت�سمى «الإن �ه ��اء ب��ال�ترا��ض��ي» .ي�ستقيل
امل��وظ��ف ويتلقى خم�ص�صات البطالة كما ل��و مت
ا��س�ت�ب�ع��اده ،وال���ش��رك��ة ه��ي مب�ن��أى م��ن التداعيات
القانونية وتكاليف الف�صل .ويرى تريول �أن هذا
اجلنون البريوقراطي ي�ضعف النمو.
�أم� ��ا م ��ن ن��اح �ي��ة م�ع���ض�ل��ة احل ��ري ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة
والقوانني ،ف�إن حل امل�ؤلف له طابع تكنوقراطي
وا�ضح للغاية :الأ�سئلة «املجتمعية» ،مثل م�س�ألة
الرموز الدينية ،والنقابات املدنية ،وما �إىل ذلك
ميكن ت�سليمها �إىل ال�سيا�سيني والناخبني .ومع
ذلك ،لي�س من املعقول �أن نفعل نف�س ال�شيء مع
امل�سائل «الفنية» مثل الأ�سئلة املتعلقة بالبطالة �أو
العملة ،لأن كالهما يفتقر �إىل الكفاءات واحلوافز
املطلوبة حلل مثل ه��ذه الأم��ور .ميكن للمرء �أن
يحمل بع�ض ال�شكوك حول هذا املفهوم
م��ن ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،مثلما ق��د ي�ت���س��اءل امل ��رء ما
�إذا ك��ان اخل�براء �أك�ثر ح�سا�سة ملزايا احلجج من
عالقات القوة.
يعزو تريول ب�شكل رئي�س الأزمة املالية لعام 2008
�إىل اخليارات ال�سيا�سية ،ويربئ االقت�صاديني من
�أي م�س�ؤولية.
يف نهاية امل�ط��اف ،يوفر لنا الكتاب فر�صة لفهم
امل�ف�ه��وم اجل��دي��د لل�سيا�سة ال�ت��ي اق�ترح�ت�ه��ا ه��ذه
املجموعة من االقت�صاديني ،والتي ميكن للمرء
�أن يدعوها بال�سيا�سة االقت�صادية .وهو يت�ألف من
احلكم لي�س من خالل القوانني التي حتدد احلدود

امل�شروعة وغري امل�شروعة ،وال ت�أديب الأفراد من
خالل �أجهزة معقدة� .إنه ي�ستلزم بالأحرى ،جعل
الأف� ��راد ي�صنعون ال �ق ��رارات امل�ن�ت�ظ��رة منهم من
خالل جعلهم على دراية باحلوافز قبل االختيار،
لتحقيق �أف�ضل النتائج املمكنة .الهدف ،يف الآخر،
لي�ست ب�أي حال للق�ضاء على الإج��راءات ال�شائنة
�أو غري امل�شروعة ،ولكن «الأمثل» ،القبول بكمية
معينة م��ن الإج� ��راءات غ�ير امل��رغ��وب فيها لأنها
�أكرث تكلفة للق�ضاء عليها من حتملها من خالل
القوانني واالن�ضباط� .إن منظمة غري حكومية
تقاتل جت��ارة ال�ع��اج ق��د تقرر بيع ال�ع��اج امل�صادرة
من ال�صيادين ،على �أ�سا�س �أن ذل��ك �سي�ؤدي �إىل
انخفا�ض الأ�سعار يف �سوق العاج غري القانوين،
وب��ال�ت��ايل تقليل احل��اف��ز لل�صيد .ول�ك��ن ه��ذا قد
ي�ؤدي �أي�ضاً �إىل نتائج عك�سية.
وي �ت �ح��ول ال�ق���س�م��ان الأخ� �ي��ران م ��ن ال �ك �ت��اب �إىل
تطبيقات االق�ت���ص��اد ،وم���س��ائ��ل االق�ت���ص��اد الكلي
م�ث��ل ا��س�ت�ق��رار الأ� �س ��واق امل��ال�ي��ة �أو م�ع��اجل��ة تغري
امل�ن��اخ ،و�أي���ض�اً تطبيق ق�ضايا االقت�صاد اجلزئي
مثل �سيا�سة املناف�سة ،واملن�صات الرقمية ،وامللكية
الفكرية ،وتنظيم �صناعات ال�شبكات.
فكتاب ج��ان ت�يرول «اقت�صاديات ال�صالح العام»
موجه للجمهور العام يف االعتبار .فهذا الكتاب
��ض�خ��م وي�غ�ط��ي ال�ك�ث�ير م��ن الأر� �ض �ي��ة .و�أ��س��ا��س��ا،
الكتاب هو انعكا�س لدور االقت�صادي (واالقت�صاد
باعتباره االن�ضباط العلمي) يف املجتمع ،ويهدف
�إىل �إع �ل�ام اجل�م�ه��ور ال �ع��ام ب ��ال ��دور ال ��ذي ميكن
لالقت�صاد �أن يلعبه يف املناق�شات املجتمعية� .إنه
�إحباط ي�شاطره الكثري من االقت�صاديني ،بوجود
الكثري من املفاهيم اخلاطئة فيما يتعلق ب�أهداف
و�أ�ساليب التحليل االقت�صادي ،خا�صة بني العلوم
االج�ت�م��اع�ي��ة الأخ� ��رى وب�ي�ن ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة.
و�أخ �ي��راً ،ف ��إن ال �ه��دف امل�ع�ل��ن ل�ل�ك�ت��اب ،وه ��و جعل
االقت�صاد يف متناول الرجل العادي وغري تقني،
ميكن �أن ي�ستفيد منه االقت�صاديون وال�سيا�سيون
املهوو�سون .الف�صول ق�صرية ج��داً ومق�سمة �إىل
�أق�سام وهذا ي�ساعد على عملية ه�ضم الكتاب.
----------------------
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االقتصاد من أجل الصالح العام
لجان تيرول
محمد السالمي *
في خضم األزمة المالية العالمية ،شكك العديد من المراقبين ،الذين سألوا لماذا لم يتوقع االقتصاديون األزمة وعن جدوى
بعضا من األكاديميين دعوا إلى مناهج بديلة .لكن الخبير االقتصادي الفرنسي جان تيرول يوضح
االقتصاد التقليدي .حتى أن
ً
مدى فائدة التفكير االقتصادي الصارم للمجتمع بلغة عميقة ومتاحة في كتابه «االقتصاد من أجل الصالح العام» .قوة الكتاب
تكمن في مدى اتساعه .إنه يجلب الوضوح والبساطة للعديد من الموضوعات المعقدة التي تغطي مختلف المجاالت في
االقتصاد والتي تتراوح من تغير المناخ ،وقوانين سوق العمل ،واألزمة المالية العالمية إلى أزمة اليورو .العديد من األمثلة
متاحا و ُيمكن قراءة كل فصل على حدة .وكما يوحي العنوان ،فهو
التوضيحية  -معظمها من فرنسا  -تجعل الكتاب
ً
استجابة ألزمة مهنة االقتصاد ،التي تضررت مصداقيتها بشدة بسبب االضطراب المالي في عام  .2008على الرغم من أنه ليس
لمعالجة هذا ،ولكن تكمن قدرة تيرول على بلورة القضايا المعقدة بطريقة مباشرة .يعتقد تيرول أنه يتحمل
الكتاب األول ُ
مسؤولية التحدث بوضوح عن مخاوف غير االقتصاديين .يوضح هذا الكتاب االستثنائي قيمة التفكير االقتصادي الدقيق في
قضايا تتراوح من البطالة إلى التحرر العالمي.

يعد ج��ان ت�ي�رول واح ��داً م��ن �أك�ث�ر االقت�صاديني
ت�أثريا يف ع�صرنا ،حيث حاز على جائزة نوبل يف
االقت�صاد لعام  2014لإ�سهامه الكبري يف نظرية
الأل �ع ��اب واالق �ت �� �ص��اد ال���ص�ن��اع��ي .وي���ش�غ��ل ح��ال�ي�اً
م�ن���ص��ب رئ�ي����س ك�ل�ي��ة ت��ول��وز ل�لاق�ت���ص��اد ومعهد
ال��درا��س��ات املتقدمة يف تولوز وه��و �أ�ستاذ زائ��ر يف
م�ع�ه��د م��ا��س��ات���ش��و��س�ت����س ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .وت�شمل
العديد من كتبه نظرية متويل ال�شركات والأزمات
املالية ،وال�سيولة ،والنظام النقدي ال��دويل .كما
�صنف هذا الكتاب �ضمن �أف�ضل الكتب االقت�صادية
ح�سب الإيكونيمي�ست وبلمومبريج.
�سعى الكاتب لتطوير �أجندة جديدة جريئة لدور
االق�ت���ص��اد يف املجتمع ح�ي��ث ي�سعى �إىل التفاعل
مع التحديات التي يواجهها املجتمع ،م�ستخد ًما
قوة االقت�صاد لتحديد التحديات .ت�ضمن الكتاب
قراءة مثرية وا�سعة و�شاملة لق�ضايا مثل التغيري
الرقمي واالب�ت�ك��ار والنظم االقت�صادية والنظام
امل��ايل .ه��ل لدينا بالفعل �أف�ضل نظام اقت�صادي
و�أف �� �ض��ل �أداة تنفيذ لت�شغيله؟ ه��ل مي�ك��ن عمل
املزيد؟ هل ال�سيطرة ال�سيا�سية كافية؟ هل ن�ضع
ثقتنا يف ه��ذا النظام االقت�صادي ك��ل ه��ذا و�أك�ثر
يظهر يف هذا الكتاب.
يف اجل � ��زء الأول م ��ن ال �ك �ت ��اب ،ي �ت �ن ��اول ال �ك��ات��ب
الأ�س�س الفكرية والأخالقية للتحليل االقت�صادي
ودور ال���س��وق ،وع�ل��ى وج��ه التحديد النقد ال��ذي
يعترب االقت�صاد �أخالقياً �أو حتى غري �أخالقي.
اجل��زء الثاين من الكتاب خم�ص�ص ملهنة اخلبري
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االقت�صادي ،والدور الذي ي�ضطلع به يف املناق�شات
املجتمعية ويف حقائق احلياة كباحث يف االقت�صاد.
يف اجل ��زء ال �ث��ال��ث ،ي�ن�ت�ق��ل ال �ك��ات��ب �إىل مناق�شة
عامة ح��ول م��ا يقوله االقت�صاد ع��ن دور ك��ل من
احلكومة والقطاع اخلا�ص .اجلزء الرابع يناق�ش
ق�ضايا ال��ر�أي العام يف ع�صرنا مثل :تغري املناخ،
وال �ب �ط��ال��ة ،وم�ستقبل االحت� ��اد الأوروب� � ��ي ،ودور
التمويل يف املجتمع ،والأزم ��ة املالية لعام .2008
�أما اجلزء اخلام�س في�أتي حتت عنوان «التحدي
ال�صناعي» والذي �ساهم فيه جان تريول ب�إ�سهاب،
وت�شمل املو�ضوعات التي ُيغطيها :تنظيم �صناعات
ال�شبكات ،وحتليل االقت�صاد يف املن�صات متعددة
اجلوانب ،وت�أثري البيانات ال�ضخمة على �أ�سواق
ال�ت��أم�ين وال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ،وح�ق��وق امللكية
الفكرية ،وغريها من املوا�ضيع .
ناق�ش الكاتب تقنيات الذكاء اال�صطناعي والتعلم
الآيل التي ت�سمح ملن�صات العمل بتق�سيم الإنتاج
�إىل م �ه��ام ب�سيطة وال�ت�م�ي�ي��ز ب�ين ال �ع �م�لاء عرب
ال�ت���س�ع�ير امل �ت��زاي��د؟ ك�ي��ف ي ��ؤث��ر االجن� ��راف نحو
اق �ت �� �ص��اد م ��ذه ��ل ،ح �ي��ث ت�ه�ي�م��ن ع�ل�ي��ه جم�م��وع��ة
� �ص �غ�ي�رة م ��ن ال �� �ش ��رك ��ات ال �ع �م�ل�اق ��ة يف ال �ن �ظ��ام
ال�ضريبي الأمثل يف عامل غري ذي �صفة دينية من
خالل حتكيم �ضريبي دويل �أكرث �سهولة .ال يركز
تريول بب�ساطة على املكا�سب الناجتة عن الكفاءة
يف التكنولوجيات اجل��دي��دة ،ب��ل ي��در���س ت�أثريها
على الدخل وعدم امل�ساواة يف الرثوة .يقرتح قلب
الكتاب االب�ت�ع��اد ع��ن اجل��دل الكال�سيكي للدولة

مقابل الأ��س��واق� ،أو الي�سار يف االجت��اه ال�صحيح،
وي��وج �ه��ه ن �ح��و ت�ف�ك�ير ال � ��دول م ��ع الأ� � �س� ��واق .ال
يتمثل دور احل�ك��وم��ات يف �إن �ت��اج ال�سلع ب ��د ًال من
الأ��س��واق ،بل ب��د ًال من ذل��ك لتكملة الأ��س��واق من
خ�لال تنظيمها من خ�لال و�ضع قواعد �أ�سا�سية
م���ش�ترك��ة .وم��ع ذل ��ك ،وب ��د ًال م��ن جم��رد ت�شجيع
املناف�سة ،يدعم كتاب تريول ال�سيا�سات التي تعمل
على حت�سني الرفاهية والتنظيم ال�ت��ي يدعمها
ال �ت �ف �ك�ير االق �ت �� �ص ��ادي ال ��دق �ي ��ق .الأك� �ث��ر �إث � ��ارة
لالهتمام ،يوفر الكاتب �أمثلة عديدة من احلد�س
االق �ت �� �ص��ادي ال�ب���س�ي��ط امل���ض�ل��ل .غ��ال �ب �اً م ��ا ي��رك��ز
احلد�س فقط على الت�أثريات املبا�شرة ويتجاهل
عاد ًة تلك غري املبا�شرة واملهمة بنف�س القدر .على
�سبيل املثال ،قد تقلل القوانني البيئية ال�صارمة
يف بلد ما من ا�ستهالك النفط وبالتايل التلوث
(الأث ��ر امل�ب��ا��ش��ر) ويف ال��وق��ت نف�سه تقلل الطلب
ع �ل��ى ال �ن �ف��ط وب ��ال �ت ��ايل � �س �ع ��ره .ل �ك��ن ان�خ�ف��ا���ض
�سعر النفط ب��دوره يجعله م�صدرا �أك�ثر جاذبية
للطاقة يف بقية ال�ع��امل ،ورمب��ا يزيد من التلوث
 وهو الأثر غري املبا�شر .باخت�صار ،يبني تريولعلى االقت�صاد القيا�سي ،لكنه يتجاوزه ،وي�شرح
لل�شخ�ص العادي عمل باحث �أكادميي.
تطرق ج��ان ت�يرول �إىل فكرة ف�شل ال�سوق .وهو
ي�ق�ب��ل االف�ت�را� ��ض ال�ت�ق�ل�ي��دي ب ��أن��ه ع�ن��دم��ا تعمل
الأ�� �س ��واق ك �م��ا ي�ن�ب�غ��ي ،ت���ض�م��ن امل�ن��اف���س��ة احل ��رة
ال���ش��ر��س��ة ن�ت��ائ��ج م�ف�ي��دة اج �ت �م��اع � ًي��ا .وم ��ع ذل ��ك،
فقد تخ�ص�ص يف العديد من احل��االت التي تكون

