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الم ْ
ط َلقة في النمو
الرغبة ُ
دانيال كوهين
محمد السالمي *
بعد عقد من األزمة المالية في عام  ،2008والركود الكبير الذي أعقب ذلك ،يجري التشكيك في النمو االقتصادي كمبدأ وهدف في
النظريات االقتصادية من زوايا عديدة .ففي الواليات المتحدة ،لم يشهد ثمانون في المئة من السكان أي زيادة في القوة الشرائية
على مدى الثالثين سنة الماضية ،ولم يكن الوضع أفضل بكثير في أي مكان آخر.

�إنَّ الرغبة امل ُ ْطلَقة يف النمو ت�سلط ال�ضوء على
هاج�س الرغبة يف املزيد من ال�ث�روة ،والتوترات
العاملية التي ن�ش�أت نتيجة لذلك ،ويف خ�ضم املوارد
امل �ح��دودة ،وزي ��ادة ع��دد ال�سكان ،وت��ده��ور البيئة،
واال� �ض �ط ��راب ��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ت �ط��رح الآن �أ��س�ئ�ل��ة
عميقة ح��ول طبيعة النمو حيث مل يكن هناك
بحث ع��ن �أه ��داف اجتماعية وف��ردي��ة ج��دي��دة يف
غاية الأه�م�ي��ة ،يف املقابل ،ت�ستطيع االقت�صادات
اال�� �س� �ت� �م ��راري ��ة يف ال �ن �م ��و ،وم � ��ن ه �ن ��ا �أ� �ص �ب �ح��ت
وظ �ي �ف��ة � �ش �م��ول �ي��ة ال �ن �م��و م��و� �ض��ع ج� ��دل ك �ب�ير.
وب ��د ًال م��ن اع�ت�م��اد من��و ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل
كقاعدة لقيا�س ال��رف��اه االجتماعي� ،صاغ بع�ض
االقت�صاديني ،مب��ا فيهم دانييل ك��وه�ين� ،أه��دا ًف��ا
خمتلفة .يقدم اخلبري االقت�صادي البارز دانيال
كوهني يف كتابه «الرغبة امل ُ ْطلَقة يف النمو» جولة
يف ت��اري��خ ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي ،م��ن الأي� ��ام الأوىل
للح�ضارة �إىل الع�صر احل��دي��ث .يقوم االقت�صاد
الرقمي اجلديد ب�إن�شاء من��وذج �إن�ت��اج «منخف�ض
التكلفة» ،حيث ي�ستطيع ه��ذا النموذج �أن يتوىل
املهام الأ�سا�سية بتكلفة منخف�ضة ،ويتمثل ذلك يف
الروبوتات ،كما �أنَّ ا�ستغالل العامل الطبيعي بد�أ
ي�أتي بنتائج عك�سية .العمل ال�شاق مل يعد ي�ضمن
االن��دم��اج االجتماعي �أو ال��دخ��ل ،باالعتماد على
االقت�صاد والأنرثوبولوجيا وعلم النف�س ،يدر�س
كوهني كيف ُيكن النظر يف م�ستقبل �أقل اعتما ًدا
على الك�سب املادي ،وكيف ميكن ،يف ثقافة املناف�سة
والتي نحن نعا�صرها� ،أن تكون الرغبات الفردية
�أف�ضل جتاه احتياجات �أكرب للمجتمع .ومن هنا،
ويف الوقت الذي �أ�صبحت فيه الرغبة يف احل�صول
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هاج�سا ،ت�ستك�شف الرغبة
على ما مل نح�صل عليه
ً
امل ُ ْطلَقة يف النمو الطرق التي قد نعيد اخرتاعها،
يف ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين� ،إىل امل�ث��ل القدمي
للتقدم االجتماعي.
دانيال كوهني هو مدير ق�سم االقت�صاد يف املدر�سة
العليا يف باري�س وع�ضو م�ؤ�س�س يف كلية باري�س
ل�لاق�ت���ص��اد ،ك�م��ا �شغل ك��وه�ين ��س��اب�ق�اً م�ست�شاراً
ل�ل�ب�ن��ك ال � ��دويل وحت ��دي ��داً يف (م� �ب ��ادرة ال�ب�ل��دان
الفقرية املثقلة بالديون) ،كما عمل �أي�ضاً م�ست�شارا
لبنك الزارد يف �إعادة التفاو�ض حول ديون اليونان
والإكوادور.
مت �صياغة الكتاب حول ثالثة مفاهيم رئي�سية:
النمو باعتباره رغبة �إن�سانية مت�أ�صلة ،والنمو
ك �ه��دف يف ال�ن�ظ��ري��ات االق�ت���ص��ادي��ة م�ن��ذ احل��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �صياغة من��وذج
م�ستقبلي للنمو ،وم��ن ه�ن��ا ،ف� ��إنَّ ك��وه�ين يق�سم
الكتاب �إىل ثالثة �أجزاء .يف اجلزء الأول ،يناق�ش
ال �ك��ات��ب �أ�� �ص ��ول ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي م�ن��ذ ظ�ه��ور
احل�ضارة يف الهالل اخل�صيب �أي املنطقة املحيطة
بنهري الفرات ودجلة ،ونهر النيل ،وكذلك ناق�ش
الكاتب الثورة العلمية والتغريات الدميوغرافية
ال�سريعة يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر.
ث��ان �ي �اً ،ي���ض��ع ال �ك��ات��ب م �ف��ارق��ة «ال� �ث ��ورة العلمية
ال�ث��ان�ي��ة» امل ��وع ��ودة م��ن ت�ط��ور �أج �ه��زة الكمبيوتر
وال �ن �م��و ال ��راك ��د يف ال� �غ ��رب يف ال �ع �ق��ود ال�ث�لاث��ة
الأخ �ي�رة جنباً �إىل جنب م��ع النمو االقت�صادي
وال�سكاين ال�سريع «للعامل الثالث» منذ عام .1945
منوذجا وا�سعاً
�أما يف اجلزء الثالث ،ي�ضع الكتاب
ً
وغري حمدد للنمو امل�ستقبلي على �أ�سا�س م�ستوى

املعي�شة وال�سعادة ،وال��ذي يهدف �إىل حل مفارقة
�إي�سرتلني .على الرغم من �أن الأق�سام املذكورة
�أع �ل�اه منف�صلة ع��ن بع�ضها البع�ض ون � ��ادراً ما
ترتبط ببع�ضها البع�ض� ،إال �أن ال�ك�ت��اب يهدف
�إىل �إث ��ارة التفكري يف نتيجة حمتملة للنظريات
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة ،ب � ��د ًال م ��ن اق� �ت��راح من � ��وذج ج��دي��د
متاما.
ومتما�سك ً
يف اجل ��زء الأول م��ن كتابه ،ي��در���س ك��وه�ين �أ�صل
النمو بطريقة مبتكرة ولكن مت�ضاربة نو ًعا ما،
حيث يربط �أ�صل النمو مع بداية الزراعة يف �أماكن
جغرافية متباعدة للغاية والتي حفزت على �إعادة
هيكلة املجتمعات وال��ذي ارتبط بتو�سع ال�سكان.
�أدى التحول من ال��زراع��ة التي تدعمها الأمطار
�إىل ال ��ري مب�ي��اه النهر يف تغيري طبيعة وموقع
املجتمعات .ف�سيطرة القادة على فوائ�ض الزراعة،
كان لها الأثر يف بد�أ التخ�ص�ص يف الن�شاط والعمل
يف ال�ت�ط��ور .ه��ذا ال�ت�ط��ور االج�ت�م��اع��ي ي� ��ؤدي �إىل
التغيري االقت�صادي .كما �أن انخفا�ض عدد العمال
يغي ميزان القوى بني مالك الأرا�ضي
الزراعينيّ ،
والعمال.
ونتيجة ل��ذل��ك ،حدثت حلظة فا�صلة يف مطلع
ال�ق��رن ال�سابع ع�شر ت��زام�ن�اً م��ع ظهور التقنيات
التحويلية مثل حمرك البخار والآالت اجلديدة
لغزل القطن التي �أدت �إىل الثورة ال�صناعية .الغرب
ازدهر ،وقد �ساعدت جتارة الإمرباطورية وتطوير
الأ��س��واق يف �أوروب ��ا على قيادة النمو االقت�صادي
العاملي .ومن هنا بد�أت الثورة يف ا�ستبدال الدين
بفكرة التقدم امل��ادي ،وبعبارة �أخ��رى كتب كوهني
�أن هذا �أدى �إىل حركة «من الأمل الإلهي �إىل فكرة
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التقدم»؛ حيث �أ�صبح النمو املادي مراد ًفا للتقدم
ل �ل��دول والأف� � ��راد� .إن ه ��ذا االن���ص�ه��ار ،ك�م��ا ي��ؤك��د
امل�ؤلف� ،أدى �إىل التحدي االقت�صادي يف ع�صرنا،
حيث غريت التكنولوجيا الرقمية طبيعة النمو.
اجل��زء الأك�ث�ر اب�ت�ك��ارا وحتفيزا للفكر يف الكتاب
وحت��ت ع�ن��وان «امل�ستقبل ،امل�ستقبل» ،يقدم حجة
متما�سكة لنمو �ضعيف يف امل�ستقبل .بد ًءا من ملحة
عامة عن التقدم التكنولوجي القادم ،والذي يقود
�إىل �إمكانية لنمو دائ��م ،ومع ذل��ك ،هناك �سحابة
معلقة على هذه اجلنة� ،أال وهي الق�ضاء املحتمل
على وظ��ائ��ف الطبقة املتو�سطة ،ي�ج��ادل كوهني
ب��أنَّ النمو الراكد منذ ال�سبعينات قد دمر العقد
االج�ت�م��اع��ي ال�ق��ائ��م ب�ين ال�ع�م��ال وال��ر�أ��س�م��ال�ي�ين
خ�لال ع�صر التنوير .وهكذا ،ف ��إنَّ احل��ل الوحيد
ه ��و �إع� � ��ادة ب �ن��اء «ال �ع �ق��د االج �ت �م��اع��ي احل�ق�ي�ق��ي»
و�إن�شاء نظام اقت�صادي ينمو و ُيدافع عن م�ستويات
املعي�شة ور��ض��ا ال�ع�م��ال وال���س�ع��ادة ،ولي�س الناجت
امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل وال� �ث ��روة .ول �ك��ن رغ ��م ات �ف��اق
ك��وه�ين م��ع املنطق النظري وجتاهله للحقيقة،
�إال �أنَّ الإح�صائيات ت�شري �إىل العالقة الطردية
ب�ين التكنولوجيا وال �ب �ط��ال��ة .م��ع م ��رور ال��زم��ن
يكون الأف ��راد �أك�ثر تخ�ص�صاً ومواكبة للتغري يف
القطاعات االقت�صادية.
ورغ ��م �أن الق�سم ال�ث��ال��ث ي�ت��زام��ن م��ع املناق�شات
احل��ال �ي��ة� ،إال �أن ه ��ذا اجل ��زء ال ي ��زال ُي �ع��اين من
العديد من الهفوات التي تنبع من بداية �ضعيفة
يف حم��اول��ة غ�ير مقنعة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ت��داع�ي��ات
النمو االق�ت���ص��ادي ال�ضعيف على ال��رف��اه�ي��ة� .إنَّ
الق�ضية الأك�ثر �أهمية يف الرغبة الالنهائية هي
عدم وجود خ�صو�صية عند عبور قرون من الزمان
واملكان دون و�ضع �سياق مالئم لي�س فقط للتكوين
ال�ف�ك��ري ون���ش��ر الأف� �ك ��ار ،ول�ك��ن �أي �� ً��ض��ا للتغريات
ال�سيا�سية واالقت�صادية والدولية يف العامل منذ
ال�ق��رن ال�سابع ع�شر .ب ��دون ه��ذا ال���س�ي��اق ،ميكن
ب�سهولة �أن ينظر �إىل النمو االقت�صادي على �أنه
ظ��اه��رة ق��دمي��ة �أك�ث�ر م��ن ك��ون��ه اخ�ترا ًع��ا ج��دي� ًدا
يدعمه �إن�شاء الإح�صاءات كمجال علمي يف القرن
الع�شرين.
وقد �أ�شار الكاتب �إىل �أننا يف خ�ضم ثورة �صناعية
جديدة مدفوعة بتكنولوجيا الكمبيوتر والذكاء
اال�صطناعي التي مل ترتجم �إىل منو اقت�صادي.
والح ��ظ �أن الإن�ت��اج�ي��ة ق��د انخف�ضت �أو توقفت

منذ بداية الثورة الرقمية .ويف نف�س ال�سياق �أدى
التطور يف تكنولوجيا املعلومات واالت���ص��ال �إىل
�إع ��ادة تنظيم العمل عرب تعدد املهام واال�ستعانة
مب �� �ص��ادر خ��ارج �ي��ة ول �ك��ن مل ي�ك��ن ل ��ه �أي ت��أث�ير
حقيقي على النمو ،وقد �ساهم هذا يف زي��ادة عدم
امل�ساواة.
ي �ج ��ادل ك��وه�ين ب ��أن ��ه ال ُي �ك��ن حت�ق�ي��ق م�ستوى
مقبول من ال�سعادة �إال �إذا مت حتويل املجتمعات
التي ت�ضررت م��ن النمو االقت�صادي ال�ضعيف؛
حيث ي��رى ��ض��رورة �أن يكون ه��ذا التحول عميقًا
لأن��ه يتطلب مواقف جديدة جت��اه التقدم امل��ادي
والعمل والت�سل�سل الهرمي ،وع�ل�اوة على ذل��ك،
ت�ستند احلجج الرئي�سية على بيانات من تقرير
ال���س�ع��ادة ال�ع��امل��ي ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة ،ال ��ذي يحتوي
االعتماد على قيا�س ن�سبي لل�سعادة ال�ستخال�ص
ا�ستنتاجات ح��ول امل�ستويات املطلقة للرفاه ،قد
ي�سجل الفرن�سيون درجة منخف�ضة من ال�سعادة،
لكن م��ن ال�صعب �إقناعنا ب ��أن رفاههم ه��و نف�س
�شعور النا�س يف معظم بلدان �أفريقيا �أو �أمريكا
الو�سطى والكاريبي حتى لو كانت درجات ال�سعادة
املتو�سطة هي نف�سها �أو ما �شابهها .يخل�ص كوهني
�إىل �أن �ن��ا ب�ح��اج��ة �إىل �إط� ��ار ج��دي��د خلف�ض ه��ذه
ال �ع �ق��دة ،وم ��ع ذل ��ك ،ف�ه��و ال ي �ح��اول ج��اه��دا بناء
واحدة ،بل �إنه ينتقد املجتمع الأمريكي والفرن�سي
�وذج��ا يحتذى
ويطلب م� ِّن��ا اع�ت�ب��ار ال��دمن��ارك من� ً
ب��ه« .يف ال��دمن��ارك يثق النا�س ببع�ضهم البع�ض
وم�ؤ�س�ساتهم ،نحن بحاجة �إىل ا�ستعادة الت�ضامن،
و�إع��ادة �إحياء العامل ،واتخاذ م�سار طويل ،بطيء

وممتع يف رحالتنا عرب احلياة» يف هذه ال�صفحات
املبهمة على طول هذه اخلطوط ،هذا هو جوهر
ن�صيحته! .على الرغم من هذه االنتقادات ،هناك
بع�ض احلقائق املهمة يف حجج كوهني .يبدو �أن
معظم الأمريكيني والفرن�سيني وكل الأ�شخا�ص
الآخ��ري��ن تقريباً يف العامل لديهم رغبة ال تقهر
للنمو االقت�صادي .والرغبات الالنهائية للأ�شياء
امل��ادي��ة ه��ي بالت�أكيد �سيئة .لي�س لأن�ه��ا �ستدمر
كوكب الأر� ��ض ،فقد تبدو اجل ��ودة البيئية جيدة
ب�شكل طبيعي؛ لذلك نحن «ن�شرتي» التح�سينات
البيئية كلما �أ�صبحنا �أكرث ثرا ًء .كما �أنه لي�س لأننا
لن نكون قادرين على حتقيق منو اقت�صادي قوي
ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة حيث �إن حتفيز امل�ل�ي��ارات من
النا�س على اخلروج ب�أفكار مثمرة رمبا يحقق هذا
أي�ضا .قد يكون كوهني على حق يف �أننا بحاجة �إىل
� ً
�إط��ار جديد ،ولكن يجب �أن يكون �إط��ا ًرا للتعامل
مع الوفرة ،وهو �إطار عقلي يف الأ�سا�س.
مت ت�أطري كتاب «الرغبة امل ُ ْطلَقة يف النمو» ككتاب
يتناول الق�ضايا امللحة لالقت�صاد والعامل احلايل
ب�سبب اقت�صاد رق�م��ي ن��ا��ش��ئ ،م��دف��و ًع��ا «ب��ال�ث��ورة
العلمية الثانية» .ل�سوء احلظ ،ف��إنَّ عمل كوهني
�أق ��ل بكثري م��ن ه ��ذا ال��وع��د� ،أه ��داف ��ه الطموحة
للغاية جتعله يتغا�ضى ع��ن ال�سياقات الزمنية
وامل �ك��ان �ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي ظ �ه��رت ف�ي�ه��ا فكرة
ال�ن�م��و ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ن�ق��د واحل �م��ا���س ال��ذي
�آثاره الكتاب� ،صنف الكتاب يف قائمتي الفاينن�شال
تاميز وبلومبريج بكونه �أف�ضل الكتب االقت�صادية،
وما ي�ؤكده كوهني �أن االعتماد على الناجت املحلي
الإج�م��ايل كمعيار لقيا�س م��دى ال��رف��اه والتطور
االجتماعي قد يف�ضي حلقيقة منقو�صة ي�ؤكدها
الكثري من االقت�صاديني.
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