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رأس املال واأليديولوجيا
توماس بيكيتي
علي الرواحي *
ي ُعود م�ؤلف كتاب ر�أ�س املال يف القرن احلادي والع�شرين �إىل الواجهة من جديد ،والذي يعترب من �أهم الأعمال االقت�صادية و�أكرثها مبيعا وت�أثريا يف ال�سنوات
الأخرية املا�ضية؛ وذلك بعد �صدور هذا العمل اجلديد الذي يناق�ش فيه التاريخ العاملي لالم�ساواةُ ،متتبعا يف ذلك وبكل جر�أة الأفكار التي حافظت على عدم
امل�ساواة يف الألفية املا�ضية� ،ساعيا للك�شف عن ال�سيا�سات ال�سطحية للأحزاب اليمينية والي�سارية على م�ستوى العامل ،حمددا هيكال اقت�صادي ًا �أكرث عدالة من
قبل .غري �أن ما مييز هذا العمل عن ال�سابق ،ومينحه دفعة معرفية جديدة ،هو �أنه �أقل الت�صاقا باملركزية الأوروبية ،كما يركز �إىل حد كبري على ال�سيا�سة،
واله�شا�شة ،وانت�شار �أيديولوجيا الالم�ساواة ب�سرعة كبرية.
ويعترب هذا العمل مبثابة رد على الكثري من االنتقادات التي
�أث�يرت على الكتاب ال�سابق؛ وذل��ك من خ�لال رب��ط ر�أ���س املال
ب��الأن�ظ�م��ة ال�سيا�سية ،وال�ت��ي ق��دم��ت حماية مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،لرتاكم ر�أ���س امل��ال والتي ت�شمل امل�ؤ�س�سات الر�سمية
كالقوانني والت�شريعات م��ن جهة ،وامل�ؤ�س�سات غ�ير الر�سمية
مثل الأنظمة الأيديولوجية من اجلهة الأخ��رى؛ حيث ُت�شكل
هذه العنا�صر معا ً ما ي�سميه بيكيتي «نظام الالم�ساواة» والتي
تتمثل يف جمموعة من اخلطابات والت�شريعات امل�ؤ�س�سية التي
تهدف �إىل تربير وهيكلة عدم امل�ساواة ال�شاملة :االقت�صادية،
واالجتماعية ،وال�سيا�سية يف جمتمع ما.
ويُالحظ االقت�صادي الفرن�سي ب�أن االقت�صاد لي�س واقعة طبيعية
معطاة؛ ذلك �أن الأ�سواق ،والأرب��اح ،ور�أ���س امل��ال ،كلها تركيبات
تاريخية تعتمد �إىل حد كبري على اخليارات الب�شرية .فهو من
خ�لال ه��ذا العمل ،يتق�صى ع��ن طريق جتميع كبري للبيانات
املالية واالقت�صادية املختلفة ،التفاعالت املادية وااليديولوجيا
التي تعتنقها اجلماعات الب�شرية ،تلك التي �أنتجت الكثري من
الظواهر الب�شرية ،مثل :العبودية ،واال�ستعمار ،وتراكم ر�أ�س
املال ،وهي التي �شكلت حياة ،وم�ستقبل املاليني من الأ�شخا�ص
حول العامل.
ينق�سم ه ��ذا ال�ع�م��ل لأرب �ع ��ة �أق �� �س��ام ،ي�ت�ن��اول يف ال�ق���س��م الأول
وامل�ع�ن��ون ب��الأن�ظ�م��ة احل��اك�م��ة وال�لام���س��اواة يف ال�ت��اري��خ ،حيث
يتناول ال�سلطة وامللكية يف املجتمعات الأوروب �ي��ة ،كما يتناول
الحقا اخ�تراع امللكية يف املجتمعات ،يف حني يُعرج الحقا على
املجتمع الفرن�سي متخذا حالة ه��ذا املجتمع كحالة م�ستقلة،
ث��م يتناول امل���س��ارات الأورب �ي��ة امل�ت�ع��ددة .كما يناق�ش يف الق�سم
الثاين بعنوان العبودية واملجتمعات الكولونيالية ،على مدى
�أرب�ع��ة ف�صول )1 ،جمتمعات العبودية وت�ط��رف ال�لام���س��اواة،
 )2املجتمعات الكولونيالة :التنوع وال�سيطرة )3 ،املجتمعات
الثالثية  Ternaryوالكولونيالية :حالة الهند منوذجا،
 )4وامل�ج�ت�م�ع��ات ال�ث�لاث�ي��ة وال�ك��ول��ون�ي��ال�ي��ة :م �� �س��ارات ال ��دول
الأورا��س�ي��ة .يف حني �أن الق�سم الثالث يناق�ش التحول الكبري
يف القرن الع�شرين ،وذلك من خالل التطرق لأزم��ة املُلكية يف
بع�ض املجتمعات ،كما يتناول امل�ساواة غري املكتملة يف املجتمعات
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الدميقراطية االجتماعية ،متطرقا للمجتمعات ال�شيوعية وما
بعدها .ويف ختام هذا الف�صل ،يتناول الر�أ�سمالية املُفرطة بني
احلداثة والقدامة .ويف الف�صل الرابع والأخري ،يعيد التفكري
يف �أبعاد ال�صراعات ال�سيا�سية من جوانب خمتلفة ،كاحلدود
ال�سيا�سية ،واملُلكية ،وت�أ�سي�س مفهوم امل���س��اواة ،والإبراهيمية
الي�سارية وظهور ان�شقاقات �أوروبية ،متطرقا �أي�ضا �إىل معاداة
املهاجرين وال��وق��وع يف فخ الهوية يف ف�ترة ما بعد اال�ستعمار،
خم�ت�ت�م��ا ه� ��ذا ال �ع �م��ل ب ��احل ��دي ��ث ع ��ن ع �ن��ا� �ص��ر اال� �ش�تراك �ي��ة
االجتماعية للقرن احلادي والع�شرين.
م��ن ال���ض��روري التو�ضيح يف ه��ذه املرحلة الأول�ي��ة م��ن العمل،
مفهوم املجتمعات الثالثية كما ي�شرحه امل�ؤلف ،حيث يق�صد:
الأنظمة امللكية ،واال�شرتاكية الدميقراطية ،وامللكية اجلديدة،
والتي حتتوي جميعها على تناق�ضات خمتلفة تقودها لأزمات
وحتديات خمتلفة ح�سب كل نظام.
ينطلق هذا العمل يف املقدمة ،من �أن املجتمعات الب�شرية ت�سعى
لت�سويغ الالم�ساواة ،بالرغم من عدم وجود الأ�سباب الكافية،
حيث �إن عدم وجود هذه الأ�سباب من املمكن �أن ي��ؤدي النهيار
املجتمعات ودخولها يف حالة م��ن الفو�ضى ،وخطر االنهيار.
لذلك؛ جند �أن يف كل حقبة زمنية معينة ،تتطور اخلطابات
املختلفة ،والأيديولوجيات املتناق�ضة ،بغر�ض �إ�ضفاء امل�شروعية
�أو ال�شرعية على الالم�ساواة امل��وج��ودة بالفعل ،والتي يعتقد
بها النا�س؛ حيث تنبثق هذه اخلطابات من قواعد اقت�صادية،
واجتماعية ،و�سيا�سية خمتلفة ،ي�ستخدمها الأفراد لفهم البنية
املجتمعية املحيطة بهم.
ففي جمتمعات ال�ي��وم ،ت�شتمل ه��ذه ال���س��ردي��ات التربيرية �أو
الت�سويغية على مو�ضوعات امللكية ،وريادة الأعمال ،واجلدارة:
ي�ق��ال �إن ع ��دم امل �� �س��اواة احل��دي��ث ي��رج��ع ف�ق��ط �إىل �أن ��ه نتيجة
لعملية يتم اخ�ت�ي��اره��ا ب�ح��ري��ة؛ حيث يتمتع ك��ل ف��رد بفر�ص
مت�ساوية للو�صول �إىل ال���س��وق واملمتلكات واال��س�ت�ف��ادة منها
تلقائ ًيا .فالرثوة التي جمعها �أغنى الأف��راد،ه��م � ً
أي�ضا الأك�ثر
جر�أة وا�ستحقا ًقا وفائدة .ومن ثم يقال �إن الالم�ساواة احلديثة
تتعار�ض متا ًما مع نوع عدم امل�ساواة املوجود يف املجتمعات ما
قبل احلديثة ،والذي كان قائ ًما على اختالفات جامدة وتع�سفية

وا�ستبدادية يف كثري من الأحيان.
وتكمن امل�شكلة -ح�سب امل�ؤلف -يف �أ َّن هذه الرواية القائمة على
امللكية واجل ��دارة ،وال�ت��ي ازده ��رت لأول م��رة يف ال�ق��رن التا�سع
ع�شر بعد انهيار الأنظمة القدمية وجمتمعاتها ،والتي تغريت
جذر ًّيا عن طريق ال�شعوب يف نهاية القرن الع�شرين ،ويف �أعقاب
�سقوط ال�شيوعية ال�سوفيتية وانت�صار الر�أ�سمالية املفرطة.
تبدو هذه الرواية ه�شة ج��دا؛ حيث ظهرت جمموعة متنوعة
من التناق�ضات اتخذت � ً
أ�شكال خمتلفة جدًا يف �أوروبا والواليات
املتحدة ،والهند والربازيل ،وال�صني وجنوب �إفريقيا ،وفنزويال
وال�شرق الأو�سط .ومع ذلك ،ف�إ َّن اليوم ،وبعد عقدين من القرن
احل��ادي والع�شرين� ،أ�صبحت امل�سارات املختلفة لهذه البلدان
املتنوعة مرتابطة ب�شكل متزايد ،بغ�ض النظر ع��ن تاريخها
ال �ف��ردي املختلف ،وذل ��ك م��ن خ�لال تبني منظور ع�بر وطني
ميكننا �أن ن�أمل يف فهم نقاط ال�ضعف يف هذه الروايات والبدء
يف بناء ٍ بديل.
ويف ال��واق��ع ،ازداد التفاوت االجتماعي واالقت�صادي يف جميع
مناطق العامل منذ الثمانينيات؛ ففي بع�ض احل ��االت� ،أ�صبح
الأم� ��ر م�ت�ط��ر ًف��ا ل��درج��ة �أن ��ه م��ن ال���ص�ع��ب ت�بري��ره م��ن حيث
امل�صلحة العامة .يف كل مكان تقري ًبا ،هناك فجوة كبرية تف�صل
اخل �ط��اب ال��ر��س�م��ي ح ��ول اجل � ��دارة ع��ن حقيقة ال��و� �ص��ول �إىل
التعليم والرثوة للطبقات الأقل ً
حظا يف املجتمع .غال ًبا ما يبدو
�أن خطاب اجلدارة وريادة الأعمال يخدم يف املقام الأول كو�سيلة
للأثرياء يف اقت�صاد اليوم لتربير �أي م�ستوى من عدم امل�ساواة
على الإطالق ،بينما يلوم اخلا�سرين ب�شكل قاطع على افتقارهم
�إىل امل��وه�ب��ة والف�ضيلة واالج �ت �ه��اد .يف �أن�ظ�م��ة ع ��دم امل���س��اواة
ال�سابقة ،مل يلم الفقراء على فقرهم� ،أو على �أي حال لي�سوا
بنف�س الدرجة؛ حيث �أكدت الروايات التربيرية ال�سابقة بد ًال
من ذلك على التكامل الوظيفي ملجموعات اجتماعية خمتلفة.
يُظهر ع��دم امل���س��اواة احلديثة �أي��ً��ض��ا جمموعة م��ن املمار�سات
التمييزية القائمة على املكانة والعرق والدين ،وهي ممار�سات
يتم اتباعها بعنف ال ت�ع�ترف ب��ه احل�ك��اي��ة اخليالية للجدارة
متا ًما .يف هذه النواحي ،ميكن �أن يكون املجتمع احلديث وح�ش ًيا
م�ث��ل جمتمعات م��ا ق�ب��ل احل��داث��ة ال�ت��ي ي�ح��ب �أن مي�ي��ز نف�سه
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عنها .لن�أخذ على �سبيل املثال التمييز الذي يواجهه امل�شردون
واملهاجرون وامللونون .لنفكر � ً
أي�ضا يف العديد من املهاجرين
الذين غرقوا �أثناء حماولتهم عبور البحر الأبي�ض املتو�سط.
بدون �سردية عاملية وم�ساواة جديدة ذات م�صداقية ،من املحتمل
ج �دًا �أن ت ��ؤدي حت��دي��ات ت��زاي��د ع��دم امل���س��اواة ،وال�ه�ج��رة ،وتغري
املناخ �إىل الرتاجع يف ال�سيا�سات القومية الهوياتية القائمة على
املخاوف من «الإحالل الكبري» ل�شعب من قبل �شعب �آخر؛ حيث
ظهر هذا يف �أوروبا يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،ويبدو
�أنه يحدث مرة �أخ��رى يف �أج��زاء خمتلفة من العامل يف العقود
الأوىل من القرن احلادي والع�شرين.
ويناق�ش امل�ؤلف ،بعد مقدمة ممتعة ،ومده�شة ،مفهومه اخلا�ص
للأيديولوجيا ،حيث ي�ستخدم «الأيديولوجيا» باملعنى الإيجابي
والبناء للإ�شارة �إىل جمموعة من الأفكار واخلطابات املعقولة
م�سب ًقا ،تلك التي ت�صف كيف ينبغي بناء املجتمع .لذلك ،فهي
لها �أبعاد اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية� .إنها حماولة للرد
على جمموعة وا�سعة من الأ�سئلة املتعلقة بالتنظيم املرغوب �أو
املثايل للمجتمع .وبالنظر �إىل تعقيد الق�ضايا ،يجب �أن يكون
وا�ضحا �أنه ال ميكن لأي �أيديولوجية �أن حت�صل على املوافقة
ً
الكاملة وال�شاملة :فال�صراع الأيديولوجي واخلالف مت�أ�صالن
يف مفهوم الأيديولوجيا ذاته .ومع ذلك ،يجب على كل جمتمع
حم��اول��ة الإج��اب��ة ع��ن �أ�سئلة ح��ول كيفية تنظيمه ،ع ��ادة على
�أ�سا�س جتربته التاريخية اخلا�صة ولكن � ً
أي�ضا يف بع�ض الأحيان
على �أ�سا�س جت��ارب املجتمعات الأخ ��رى .حيث ع��ادة م��ا ي�شعر
الأف ��راد � ً
أي�ضا ب�أنهم م��دع��وون لتكوين �آراء خا�صة بهم حول
هذه الق�ضايا الوجودية الأ�سا�سية ،مهما كانت غام�ضة �أو غري
مر�ضية.
ومن ال�ضروري التو�ضيح يف هذا ال�سياق� ،أن امل�ؤلف يُدرك جيدًا
�أن كلمة «�أيديولوجيا» ميكن ا�ستخدامها ب�شكل ازدرائي� ،أحيا ًنا
لأ�سباب وجيهة .حيث �إن كثريا ما تو�صف الأفكار العقائدية
املنف�صلة ع��ن احلقائق ب�أنها �أي��دي��ول��وج�ي��ة .وم��ع ذل��ك ،غال ًبا
ما يكون �أولئك الذين يزعمون �أنهم براغماتيون ب�شكل كامل
هم يف الواقع الأكرث «�إيديولوجية» (باملعنى الإزدرائ��ي) :حيث
بالكاد يخفي ادع��ا�ؤه��م ب�أنهم ما بعد �أيديولوجيني ازدراءه��م
ل ل��أدل ��ة واجل �ه ��ل ال �ت��اري �خ��ي وال �ت �ح �ي��زات امل���ش��وه��ة وامل���ص��ال��ح
الطبقية .ل��ذل��ك اعتمد ه��ذا ال�ك�ت��اب ب�شدة على «احل�ق��ائ��ق»،
والأرقام املتوفرة بقدر الإمكان.
يرتكز ر�أ�س املال والأيديولوجيا على تاريخ مزدوج :تاريخ كمي
للتفاوت يف الدخل واملمتلكات ،وتاريخ الأنظمة الأيديولوجية
التي �سعت ل�شرعنة الكثري من الأفكار من خالل ظهور جمتمع
امللكية .على �سبيل املثال ،بيكيتي ،يعالج م�شكلة االنتقال من
الإقطاع �إىل الر�أ�سمالية من خالل املناق�شات ال�سيا�سية حول
امللكية اخلا�صة .بهذه الطريقة ،يتحول تاريخ الر�أ�سمالية �إىل
تاريخ امللكية؛ ذلك �أن النظر �إىل تاريخ االنتقال من املجتمعات
الإقطاعية �إىل الر�أ�سمالية فقط م��ن خ�لال منظور امللكية،
ي�ستطيع املرء من خالله �أن يفهم ظهور ظاهرتني مركزيتني
للر�أ�سمالية :تراكم ر�أ�س املال والنمو االقت�صادي .الأمر الذي
يف�سر �إىل �أي م ��دى �أ��ص�ب�ح��ت ��س�ل��وك�ي��ات ال�ت�راك ��م وحت�سني

عمليات الإنتاج القوى الدافعة للنظام االقت�صادي منذ ن�ش�أة
امللكية احلديثة ،بعبارة �أخ��رى ،من ال�ضروري فهم ال�سبب� ،أو
كما ي�شري بيكيتي« ،يف الواقع ،ر�أ�س املال لي�س هاد ًئا �أبدًا» ،فهو
متحرك ،ومتغري ب�شكل ٍ م�ستمر ،ولي�س له منط واحد.
يف ه��ذا اجل��ان��ب ،ي� ُع� ّول بيكيتي على �أهمية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،لدرا�سة ومعرفة كيفية تطور الأيديولوجيات
االجتماعية التي ت�أتي ا�ستجابة للتجربة التاريخية .على �سبيل
امل�ث��ال ،ن�ش�أت ال�ث��ورة الفرن�سية جزئ ًيا من مظامل و�إحباطات
النظام ال�سيا�سي القدمي؛ حيث �أحدثت الثورة بدورها تغيريات
غريت ب�شكل دائم الت�صورات عن نظام عدم امل�ساواة ال�سائد ،كما
حكمت جمموعات اجتماعية خمتلفة على جناح �أو ف�شل التجارب
الثورية م��ن �أ�شكال خمتلفة م��ن التنظيم ال�سيا�سي و�أنظمة
امللكية والأنظمة االجتماعية واملالية والتعليمية .ما مت تعلمه
من هذه التجربة كان له ت�أثري حتمي على التحوالت ال�سيا�سية
امل�ستقبلية وغريها من التجارب الأخرى .حيث ميكن النظر �إىل
امل�سار ال�سيا�سي والأيديولوجي لكل �أمة على �أنه عملية وا�سعة
من التعلم اجلماعي والتجارب التاريخية .فال�صراع مت�أ�صل يف
العملية لأن املجموعات االجتماعية وال�سيا�سية املختلفة لي�س
لها م�صالح وتطلعات خمتلفة فح�سب ،بل متتلك � ً
أي�ضا ذكريات
خمتلفة .ومن ثم فهم يف�سرون الأحداث املا�ضية ب�شكل خمتلف
وي�ستخل�صون منها تداعيات خمتلفة فيما يتعلق بامل�ستقبل .من
جت��ارب التعلم ه��ذه ،ميكن �أن يظهر �إجماع وطني حول نقاط
معينة ،على الأقل لبع�ض الوقت.
وعلى الرغم من كون عملية التعلم منطقية جزئيا� ،إال �أن هذه
العمليات لها حدودها؛ حيث متيل الدول �إىل امتالك ذكريات
ق�صرية (غ��ال� ًب��ا م��ا ين�سى ال�ن��ا���س جت ��ارب ب�لاده��م بعد ب�ضعة
عقود �أو يتذكرون فقط �أجزاء متناثرة ،وناد ًرا ما يتم اختيارها
ع�شوائ ًيا) .والأ��س��و�أ من ذلك �أن الذاكرة ع��ادة ما تكون قومية
بحتة .رمب��ا يكون ه��ذا �أك�ثر مم��ا يجب :يتعلم ك��ل بلد حليف
من جت��ارب البلدان الأخ ��رى� ،سواء ب�شكل غري مبا�شر �أو من

خالل االت�صال املبا�شر (يف �شكل حرب �أو ا�ستعمار �أو احتالل
�أو معاهدة � -أ�شكال التعلم التي قد ال تكون مو�ضع ترحيب
�أو مفيدة ) .وم��ع ذل ��ك ،بالن�سبة للجزء الأك �ب�ر ،ف ��إن ال��دول
ت�شكل ر�ؤيتها للنظام ال�سيا�سي �أو نظام امللكية املثايل �أو النظام
القانوين �أو املايل �أو التعليمي فقط من جتاربها اخلا�صة وتكون
غري مدركة متا ًما لتجارب البلدان الأخ ��رى ،ال �سيما عندما
تكون بعيدة جغراف ًيا �أو يعتقد �أنه ينتمي �إىل ح�ضارة مميزة �أو
تقليد ديني �أو �أخالقي �أو ،مرة �أخ��رى ،عندما يكون االت�صال
بالآخر عني ًفا (مما قد يعزز ال�شعور بالغربة) .ب�شكل عام ،غال ًبا
م��ا ت�ستند خ�ب�رات التعلم اجل�م��اع��ي �إىل مفاهيم غ�ير دقيقة
ن�سب ًيا �أو غري دقيقة للرتتيبات امل�ؤ�س�سية املوجودة يف جمتمعات
�أخرى (�أو حتى داخل نف�س البلد �أو يف البلدان املجاورة) .هذا
�صحيح لي�س فقط يف املجال ال�سيا�سي ولكن � ً
أي�ضا فيما يتعلق
بامل�ؤ�س�سات القانونية وال�ضريبية والتعليمية .لذلك؛ ف�إن فائدة
الدرو�س امل�ستمدة من خ�برات التعلم اجلماعي هذه حمدودة
�إىل حد ما.
ويف خ�ت��ام ه��ذا العمل الكثيف ،وامل�ستند على ب�ي��ان��ات �ضخمة
كبرية ،ومقارنات خمتلفة ،يطرح العديد من الأ�سئلة املحورية
واملهمة ،من قبيل :ما هو املجتمع العادل؟
فاملجتمع ال �ع��ادل ح�سب بيكيتي ،وال ��ذي ي�ع�ترف بنق�ص هذا
التعريف ،هو الذي ي�سمح جلميع �أع�ضائه بالو�صول �إىل �أو�سع
نطاق ممكن من ال�سلع الأ�سا�سية ،مبا فيها التعليم ،وال�صحة،
واحل��ق يف الت�صويت ،وب�شكل �أع��م يف امل�شاركة على �أكمل وجه
مم�ك��ن يف خم�ت�ل��ف �أ� �ش �ك��ال احل �ي ��اة االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال�ث�ق��اف�ي��ة،
واالق�ت���ص��ادي��ة ،وامل��دن�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة .ينظم املجتمع ال�ع��ادل
العالقات االجتماعية ،واالقت�صادية ،وحقوق امللكية ،وتوزيع
الدخل وال�ث�روة بطريقة ت�سمح لأف ��راده الأق��ل ً
حظا بالتمتع
ب�أعلى ظ��روف معي�شية ممكنة .كما ال يتطلب املجتمع العادل
ب��أي حال من الأح��وال التوحيد �أو امل�ساواة املطلقة� ،إىل احلد
الذي تكون فيه التفاوتات يف الدخل وال�ثروة نتيجة لتطلعات
خمتلفة وخ �ي��ارات ح�ي��اة متميزة �أو ت�سمح بتح�سني م�ستوى
املعي�شة وتو�سيع الفر�ص املتاحة للمحرومني ،ميكن اعتبارها
ع��ادل��ة .ول�ك��ن ي�ج��ب �إث �ب��ات ذل ��ك ول�ي����س اف�ترا� �ض��ه ،وال ميكن
ال�ت��ذرع بهذه احلجة لتربير �أي درج��ة م��ن ع��دم امل���س��اواة على
الإط�ل�اق ،كما ه��ي احل��ال يف كثري م��ن الأح�ي��ان يف الكثري من
الأنظمة ال�سيا�سية التقليدية.
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