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اجتاهات األحداث، العدد 24 90

 

وقـــد انعكـــس ذلـــك علـــى ســـيادة حالـــة مـــن التفـــاؤل بيـــن نخبـــة 
ـــه،  ـــهر نفس ـــي الش ـــوس ف ـــي داف ـــت ف ـــي اجتمع ـــي الت ـــام العالم النظ
مدعومـــة أيضـــاً باألربـــاح الضخمـــة التـــي ســـتجنيها الشـــركات 
ـــس  ـــا الرئي ـــي اعتمده ـــة الت ـــات الضريبي ـــة للتخفيض ـــرى نتيج الكب
ـــد ترامـــب، وفـــي المقابـــل اختـــار "منتـــدى دافـــوس  األمريكـــي دونال
ـــو  ـــة أن النم ـــى حقيق ـــوء عل ـــز الض ـــام تركي ـــذا الع ـــادي" ه االقتص
يصـــب فـــي مصلحـــة شـــريحة محـــدودة شـــديدة الثـــراء، بينمـــا 
تـــزداد الهـــوة اتســـاعاً بينهـــا وبيـــن القطاعـــات الشـــعبية األكبـــر 
ــا  ــي أحوالهـ ــناً فـ ــهد تحسـ ــي ال تشـ ــم، والتـ ــتوى العالـ ــى مسـ علـ
وتتخـــوف مـــن واقـــع أســـوأ ســـوف تعانيـــه األجيـــال األصغـــر ســـناً.

اأوًل: تناق�سات القت�ساد العاملي 
النظــام  تناقضــات  حــول  واســعاً  ســجاالً   2018 عــام  شــهد 
ــة العــام طــرح  ــة مواجهتهــا، ففــي بداي االقتصــادي العالمــي وكيفي
ــة ألداء االقتصــاد  ــي مؤشــرات متفائل ــد الدول ــدوق النق ــر صن تقري
ــي  ــي العالم ــج القوم ــو النات ــدالت نم ــد أن مع ــث أك ــي، حي العالم
ــت %3.7،  ــث بلغ ــام 2017، حي ــي ع ــا ف ــع له ــاوزت المتوق تج

مدفوعــة بالنمــو فــي حوالــي 120 دولــة، تمثــل مجتمعــة مــا يوازي 
ــي)1(. ــج العالم ــي النات ــاع إجمال ــة أرب ثاث

ــي  ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــرات، رف ــذه المؤش ــع ه ــاقاً م واتس
مــن توقعاتــه عــن النمــو االقتصــادي فــي عامــي 2018 و2019، 
ليصــل إلــى 3.9%. وبحســب التقريــر، تأتــي هــذه التنبــؤات 
ــة،  ــة العالمي ــاع المالي ــأن األوض ــد ب ــي تفي ــات الت ــاً للتوقع انعكاس
ــب  ــدالت الطل ــتمرار مع ــى اس ــاعدان عل ــل، سيس ــزاج المتفائ والم

ــتثمار.  ــال االس ــي مج ــة ف ــراً، خاص ــدت مؤخ ــذي تزاي ال

وبحســب المحلليــن، فــإن امتــداد عــودة النمــو االقتصــادي إلــى 
مجموعــة كبيــرة مــن االقتصــادات المتقدمــة والناميــة فــي مختلــف 
انحــاء العالــم هــو ســبب قــوي للتفــاؤل، ويضــع العالــم فــي إطــار 
ــاع الثقــة بيــن قطــاع األعمــال  ــة يــؤدي فيهــا ارتف متازمــة إيجابي
إلــى خلــق المزيــد مــن الوظائــف، مــا يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة فــي 

اإلنفــاق االســتهاكي.

وفــي المقابــل، يوجــد جانــب آخــر للصــورة، ورؤيــة مفادهــا أن 
ثمــار هــذا النمــو ال تصــل للجميــع، بــل أن قطــاع األعمــال، وتحديداً 
كبــار األغنيــاء فــي هــذا القطــاع، هــم وحدهــم المســتفيدون مــن هــذا 

التحســن فــي االقتصــاد العالمي.

ــام  ــذا الع ــن ه ــر م ــي يناي ــاً ف ــدر أيض ــر ص ــر تقري ــد عب  وق
عــن مؤسســة أوكســفام، عــن هــذا التناقــض الصــارخ فــي النظــام 
االقتصــادي العالمــي، الــذي يســمح "لواحــد فــي المائــة مــن البشــر 
باالحتفــاظ بنصيــب األســد مــن الثــروة المتزايــدة، بينمــا يحــرم منهــا 
النصــف األفقــر مــن البشــرية")2(، فأكثــر مــن 80% مــن الثــروة 

االقتصاد  آفاق  عن  الدويل  النقد  صندوق  تقرير  ميثل 
تكاد  مضيئة-  نقطة   2018 يناير  يف  الصادر  العاملي 
تكون نادرة- يف خضم التوقعات السلبية عن حالة العامل 
من   120 يف  للنمو  العودة  التقرير  أكد  حيث   ،2018 يف 
اقتصادات العامل املتقدمة والنامية، مبا يؤشر إىل خروج 
أعقبت  التي  املمتدة  التأثريات  من  العاملي  االقتصاد 

األزمة املالية العاملية.
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ــزت  ــر، ترك ــب التقري ــال 2017، بحس ــا خ ــدت عالمي ــي تول الت
ضمــن هــذه الفئــة المحــدودة، بينمــا لــم ينعــم 3,7 مليــار شــخص 

مــن الطبقــات الفقيــرة حــول العالــم بــأي تحســن فــي دخلهــم.

وللتدليــل علــى هــذه الفروقــات الصارخــة، أوضــح التقريــر أن 
مــا يجنيــه المديــر التنفيــذي فــي أي مــن شــركات األزيــاء الخمــس 
الكبــرى علــى مســتوى العالــم فــي أربعــة أيــام يســاوي مــا تجنيــه 
عاملــة فــي قطــاع صناعــة المابــس فــي بنجاديــش خــال حياتهــا 

كلهــا. 

وبحســب تقديــرات بنــك "كريــدي ســويس" التــي أوردهــا 
التقريــر، فــإن "الثــروة التــي يملكهــا 42 فــرداً مــن أغنــى أغنيــاء 
عالــم اليــوم تســاوي مــا يمتلكــه النصف األفقــر من البشــرية بأكمله، 
والــذي يضــم 3,7 مليــار إنســان".  بينمــا كانــت هــذه الثــروة فــي 
عــام 2009 تتركــز فــي أيــدي 380 شــخصاً، أي أن هنــاك تركيزاً 
ــة  ــن القل ــى القمــة، وفجــوة تتســع باضطــراد بي ــروة عل ــد للث متزاي

الغنيــة واألغلبيــة الكاســحة مــن البشــر. 

وال يعــد تركيــز الثــراء علــى قمــة االقتصــاد العالمــي مؤشــراً 
علــى قوتــه، فــي رأي المديــر التنفيــذي لمؤسســة أوكســفام، بــل هــو 
ــن البشــر  ــوق مايي ــة حق ــي حماي ــى أن النظــام فشــل ف مؤشــر عل
الذيــن يوظفــون قواهــم فــي صناعــة المابــس وزراعــة الغــذاء لقــاء 
أجــور زهيــدة. فالثــروة تصنــع الثــروة فــي نظــام اقتصــادي يكافــئ 

رأس المــال علــى حســاب مــن يقومــون بالعمــل)3(.

ثانيًا: دافو�ض والدعوة لعقد اجتماعي جديد
ــن  ــن التقريري ــة أن يتزامــن إصــدار هذي ــل المصادف ــس مــن قبي لي
مــع موعــد انعقــاد المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي دافــوس، حيث 
تجتمــع نخبــة النظــام العالمــي، أو بحســب وصــف أحــد المحلليــن، 
"القــوى التــي تحــرك الحيــاة علــى ســطح األرض"، والتــي تضــع 

األجنــدة الرئيســية لاقتصــاد العالمــي. 

ويمثــل الحضــور فــي دافــوس تجســيداً للعولمــة، "التــي تضــم 
ــدة،  ــة واح ــدة، بيئ ــوق واح ــد: س ــار واح ــي إط ــم ف ــاد العال كل أبع
ومســؤولية مشــتركة"، وهــو المــكان- وفقــاً لوصــف أحــد المعلقيــن- 
الــذي "تجتمــع فيــه نخبــة الواحــد بالمائــة، التــي تضــع قواعــد اللعبــة 
التــي يشــارك فيهــا 5% فــي العالــم، بينمــا 95% مــن البشــرية ال 

تــدرك أن هنــاك لعبــة أصــاً")4(.

وفــي ســعيها لتوضيــح الطبيعــة الُمعقــدة للعالــم المعاصــر، 
ــدى  ــعت إدارة المنت ــة، س ــة العولم ــاد عملي ــف أبع ــيد مختل ولتجس
عبــر العقــود لتوســيع دائــرة المشــاركين فــي فعالياتــه، مســتحدثة في 
ذلــك فكــرة إشــراك "أصحــاب المصالــح" عوضــاً عــن االقتصــار 
علــى "مــاك األســهم")5(، فالمتأثــرون بالعولمــة والمؤثريــن فيهــا ال 
يقتصــرون علــى مــاك أســهم أو كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي 
الشــركات العالميــة الكبــرى التــي تتصــدر المشــهد، بــل يضمــون 
ــوة  ــر دع ــا عب ــل معه ــدى التواص ــاول المنت ــرى يح ــات أخ قطاع
ممثليــن عــن القطــاع العــام والمجتمــع المدنــي والمجتمــع األكاديمي 

واإلعــام ورمــوز الفــن والثقافــة. 

ويســعى للظهــور فــي هــذا المنتــدى أيضــاً الفاعليــن الرئيســين 
فــي المجتمــع الدولــي الــذي يقــوم علــى الــدول وليــس القــوة 

االقتصاديــة العابــرة للحــدود، ولذلــك كان حضــور المســؤولين 
السياســيين ورؤســاء الــوزراء وممثــل الحكومــات أساســياً ليطرحوا 
ــم.   ــع المعول ــي هــذا الواق رؤاهــم ويعــززوا مــن اندمــاج بادهــم ف

ــن  ــبعينيات م ــي الس ــه ف ــذ تأسيس ــوس من ــدى داف ــب منت ويلع
القــرن الماضــي دوراً محوريــاً فــي تحديــد القضايــا تؤثــر بصــورة 
جوهريــة علــى صحــة وتماســك واســتمرار هــذا النظــام العالمــي، 
ــز  ــد تمي ــة، وق ــة العالمي ــام النخب ــؤرة اهتم ــي ب ــا ف ــدف وضعه به
دافــوس عبــر هذه العقــود بقدرته علــى إدراك التغيــرات االجتماعية 
والسياســية واالقتصاديــة التــي قــد تؤثــر النظــام العالمــي حتــى وهي 
ــر  ــاش، ســاعياً للتأثي ــا للنق ــث يطرحه ــة، حي ــي أطوارهــا الجنيني ف
علــى النخبــة المحركــة للتغييــر فــي النظــام العالمــي بحســب الرؤيــة 

التــي يتبناهــا المنتــدى)6(.

النمــو  ثمــار  إيصــال  قضيــة  وضــع  يكشــف  ثــم،  ومــن 
االقتصــادي إلــى قطاعــات مجتمعيــة أوســع علــى أجنــدة هــذا العــام 
ــل  ــاً مــن معق ــد اعتراف ــة، ويع ــر ذي دالالت مهم عــن مغــزى كبي
النظــام االقتصــادي العالمــي أن هنــاك تناقضــاً جوهريــاً يجــب 
التعامــل معــه، ألن تداعياتــه االجتماعيــة والسياســية تهــدد ســامة 

ــره. ــام بأس ــتدامة النظ واس

ــه، "كارل شــواب" عــن  ــدى ورئيس ــر مؤســس المنت ــد عب  وق
ــد  ــى أن القواع ــاه إل ــاً االنتب ــة، الفت ــات واضح ــة بكلم ــذه األزم ه
االجتماعيــة للنظــام تقــع حاليــاً تحــت ضغــط كبيــر، وأنــه يتخــوف 
مــن أن تــؤدي حالــة التفــاؤل الســائدة حاليــاً إلــى نســيان أن النمــو 
االقتصــادي الحالــي لــن يكــون مســتداماً مــن دون إصــاح "العقــد 
االجتماعــي". فالعالــم يواجــه اليــوم "أزمــة اجتماعيــة" ال تقل خطراً 
ــة  ــة المالي ــه األزم ــذي مثلت ــر ال ــن الخط ــام م ــتقبل النظ ــى مس عل
ــة  ــود لمواجه ــرت الجه ــا تضاف ــى، وكم ــد مض ــذ عق ــة من العالمي
األزمــة الماليــة، فهنــاك حاجــة لعمــل مماثــل اليــوم لتفــادي النتائــج 

ــة)7(. ــة االجتماعي ــة" لألزم "الكارثي

ــرادف  ــواب، للم ــر ش ــة نظ ــن وجه ــوم، م ــم الي ــاج العال  يحت
اعتمدتهــا  التــي  الكمــي  المالــي  التيســير  لسياســة  االجتماعــي 
الحكومــات والمؤسســات الماليــة لمواجهــة األزمــة الماليــة، وهــي 
سياســة مــن التيســير االجتماعــي "الكيفــي". وألن قطــاع األعمــال 
ــد  ــام، ويحص ــي النظ ــد ف ــز الوحي ــن الفائ ــر الكثيري ــي نظ ــدو ف يب
وحــده كل مكاســبه، لذلــك يــرى شــواب أن قطــاع األعمــال نفســه، 
بامتــداده ونفــوذه العالمــي، هــو الــذي يجــب أن يقــود المســيرة، وأن 
ــم  يعمــل لتحســين الوضــع داخــل النظــام العالمــي لهــؤالء الذيــن ل

يســتفيدوا مــن ثمــار النمــو. 

وكمســاهمة فــي هــذا الجهــد، طــور المنتــدى هــذا العــام مؤشــر 
ــداد وصــول  ــدى امت ــة رصــد م ــدف لمحاول ــد، يه اقتصــادي جدي
ثمــار النمــو االقتصــادي لقطاعــات مجتمعيــة أوســع. ويقيــس 
ــن  ــة م ــي 103 دول ــي حوال ــد األداء االقتصــادي ف المؤشــر الجدي
خــال 11 عامــاً، باإلضافــة إلــى الناتــج اإلجمالــي، تركــز علــى 
مــدى اســتدامة األداء وامتــداد النمــو والتنميــة إلــى قطاعــات 
مجتمعيــة واســعة، ومــدى مراعــاة حــق األجيــال القادمــة فــي 
اســتخدام الثــروات الطبيعيــة والماليــة)8(. وال يعــد هــذا المؤشــر إال 
بدايــة بســيطة للجهــد النظــري والعملــي الكبيــر الذي تحتاجــه عملية 
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االقتصاد العاملي بني املؤشرات املتفائلة والتناقضات الهيكلية

ــم النظــام العالمــي. ــي تحك ــم الت ــر المفاهي مراجعــة وتغيي

ثالثًا: عوائق قيادة قطاع الأعمال للتغيري
ــى  ــأن يتول ــواب" ب ــوس "كارل ش ــدى داف ــس منت ــداء رئي ــر ن يثي
قطــاع األعمــال الريــادة فــي عمليــة تحقيــق تنميــة مســتدامة تصــل 
إلــى القطاعــات المحرومــة فــي مختلــف المجتمعــات التســاؤل حول 
مــدى عمليــة هــذا الطــرح، وهــو مــا كان محــور مقــال منشــور فــي 
دوريــة هارفــارد بيزنــس ريفيــو، فــي عــدد ينايــر - فبرايــر 2018، 
ــا  ــرى اتباعه ــركات الكب ــى الش ــب عل ــتراتيجيات الواج ــن االس ع
ــر فــي تحقيــق  ــى لعــب دور مؤث إذا مــا كانــت بالفعــل عازمــة عل

التوزيــع العــادل لعوائــد التنميــة االقتصاديــة)9(.

ويقــر كتــاب المقــال فــي بدايتــه، بأنــه علــى الرغــم ممــا حققتــه 
الشــركات العماقــة والنظــام الرأســمالي المحكــوم بقواعــد الســوق 
مــن ثــروات ضخمــه منــذ نهاية الحــرب العالميــة الثانيــة، وما حققته 
اقتصــادات الــدول المختلفــة مــن معــدالت نمــو، فــإن هنــاك أعــداداً 
ضخمــة مــن البشــر، خاصــة فــي أفريقيــا وآســيا وأمريــكا الاتينيــة 

التــزال تعانــي مســتويات شــديدة مــن الفقــر، 
ــادي  ــل االقتص ــاق العم ــارج نط ــزال خ والت

الرســمي.

 وعلــى الرغــم من االلتــزام المتصاعد من 
الشــركات بفلســفة خدمــة المجتمعــات والبيئــة 
التــي يعملــون بهــا، والفــرص الامتناهيــة 
لتحســين األوضــاع وتحقيــق التــوازن فــي 
توزيــع عوائــد النمــو، فــإن المشــروعات التــي 
تنــدرج تحــت بنــد المســؤولية االجتماعيــة 

للشــركات والتــي نفــذت فــي البيئــات الفقيــرة لــم تحقق نجاحــاً يذكر. 

 وقــام كتــاب المقال بدراســة شــملت العشــرات من المشــروعات 
التــي تنــدرج تحــت بــاب المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، لفهــم 
العوامــل التــي تعيــق تحقيــق هــذه المشــروعات للتأثيــر االجتماعــي 
المطلــوب. وكان مــن أهــم هــذه العوامــل محدوديــة حجــم وهــدف 
مشــروعات خدمــة المجتمــع التــي تقــوم بهــا الشــركات، والتــي عادة 
مــا تتمثــل فــي اســتثمار فــي مشــروع للبنيــة التحتيــة، أو للخدمــات 
الصحيــة، ال يخــدم ســوى عــدد قليــل مــن األفــراد، ويكــون بحكــم 
الميزانيــة المتاحــة ورغبــة الشــركة فــي مراقبــة كل أبعــاده، محــدود 

. لحجم ا

وتهــدف هــذه المشــروعات فــي األســاس إلظهــار اهتمــام 
الشــركات بخدمــة المجتمــع، لذلــك فهــي منبتــة الصلــة بمجــال 
عمــل الشــركة أو اســتراتيجيتها لتحقيــق النمــو والربــح. وألنهــا ال 
ــذه  ــإن ه ــا، ف ــى تغطــي تكلفته ــى الشــركة، أو حت ــدر أرباحــاً عل ت
المشــروعات تكــون أول بنــد يتــم إلغــاؤه إذا مــا واجهــت الشــركة 

ــة)10(.  ــب مالي مصاع

ــار  ــي اختي ــات ف ــركات صعوب ــه الش ــر، تواج ــب آخ ــن جان م
المشــروعات التــي لهــا تأثيــر اجتماعــي حقيقــي، نظــراً لبعــد 
المســؤولين بهــا، جغرافيــاً وعمليــاً عــن البيئــات المحليــة، كمــا أن 
نظــم االســتثمار فــي الشــركات تدفــع دومــاً للبحــث عــن اســتثمارات 
ــر،  ــن المخاط ــدر م ــل ق ــف، وبأق ــل التكالي ــريع بأق ــد س ــدر عائ ت

والمشــروعات التــي يمكــن أن تحقــق تغييــراً حقيقيــا تكــون عاليــة 
المخاطــر والتكلفــة أيضــاً، لذلــك مــن الصعــب أن تقــوم بهــا 

ــردة. ــركات منف الش

ــر  ــد أكث ــة وجه ــة لمقارب ــاك حاج ــى أن هن ــال إل ــص المق وخل
تعقيــداً لتحقيــق الفائــدة المجتمعيــة الحقيقيــة، وأن قطــاع الشــركات 
ال يســتطيع أن يقــوم بهــذا المجهــود بمفــرده، وهــذه المقاربــة تتمثــل 
فــي االســتثمار بشــكل متزامــن فــي قطاعــات متعــددة وعلــى نطــاق 
إقليمــي واســع، بمــا يــؤدي إلــى تغييــر حقيقي فــي البنيــة االجتماعية 
االقتصاديــة فــي المناطــق الفقيــرة والمحرومــة مــن عوائــد النمــو. 

وبينمــا تهــدف هــذه االســتثمارات إلــى خدمــة المجتمعــات، فإنها 
ــذه  ــق ه ــدون أن تحق ــركات، فب ــدة للش ــاً فائ ــق أيض ــب أن تحق يج
االســتثمارات عوائــد للشــركات، فلــن تكــون مســتدامة، ومــن دون 
أن تشــمل هــذه االســتثمارات قطاعــات متعــددة فــي منطقــة جغرافية 

ممتــدة، فلــن تحقــق مكاســب مجتمعيــة ملموســة.

ويعطــي المقــال بعــض النمــاذج فــي هــذا الصــدد، شــملت 
الزراعــي  المنتــج  جــودة  فــي  االســتثمار 
ــث  ــن حي ــات، م ــد المجتمع ــي أح ــي ف الرئيس
ــل،  ــن والنق ــذور وطــرق الحصــاد والتخزي الب
بمــا شــجع شــركة محليــة كانــت تعتمــد علــى 
االســتيراد علــى اســتخدامه فــي منتجاتهــا، 
ثــم تشــجيع شــركات أخــرى علــى االســتثمار 
فــي منتجــات أخــرى قائمــة علــى المحصــول 
نفســه، وتدريــب العمالــة للعمــل فــي المصانــع 
ذلــك  مــن  الرابحيــن  أول  وكان  الجديــدة، 
المزارعيــن البســطاء الذيــن ارتفــع دخلهــم 
بصــورة حقيقيــة ومســتدامة، ثــم الباحثيــن عــن عمــل الذيــن وجــدوا 
ضالتهــم فــي المشــروعات الصناعيــة الجديــدة، ثــم الشــركات التــي 
قللــت تكلفتهــا بوقــف االســتيراد والتــي فتحــت مصانــع جديــدة)11(. 

لكــن، مثــل هــذه العمليــة المعقــدة تحتــاج شــراكة بيــن أطــراف 
متعــددة لكــي يتحقــق لهــا النجــاح، منهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 
لتحديــد المجــاالت المناســبة للعمــل، ومؤسســات التمويــل التنمــوي 
ــن  ــي م ــة الت ــل األولي ــتمول المراح ــي س ــة الت ــة أو الخاص الدولي

الصعــب أن تقــوم بهــا الشــركات.

ويتطلــب نجــاح هــذه النمــاذج أيضــاً إقامــة مشــروعات منتجــة 
ــح مــن جانــب الشــركات توفــر فرصــاً للعمــل وقيمــة  ــة للرب وقابل
ــم  ــل الصعــاب أو تدعي ــة لدعــم الحكومــات لتذلي ــة، باإلضاف مضاف
البنيــة التحتيــة، مــع تطويــر اســتراتيجية للعمــل والتنســيق بيــن كل 
هــؤالء األطــراف، الذيــن كثيــراً مــا يفتقــدوا الثقــة المتبادلــة، وتحكــم 
عملهــم قواعــد وتقاليــد مختلفــة. وهــذا يلقــي بالعديــد مــن الشــكوك 
علــى فكــرة قــدرة، أو حتــى اســتعداد، قطــاع الشــركات الكبــرى، 
علــى قيــادة الحركــة نحــو عقــد اجتماعــي جديــد كمــا يطالــب كارل 

شــواب.

رابعًا: هل ميكن اإنقاذ الراأ�سمالية من نف�سها؟
فــي إطــار االهتمــام بمعالجــة التناقضــات التــي يعانيهــا االقتصــاد 
العالمــي، يأمــل هومــي خــاراس مديــر برنامــج االقتصــاد العالمــي 

اســـتخدام   يف  النظـــر  إعـــادة  يجـــب 
كمعيـــار  اإلجمـــايل  احمللـــي  النـــاجت 
أساســـي لتقييـــم صحـــة االقتصـــادات، 
النمـــو  هـــذا  ثمـــار  اجتـــاه  إن  حيـــث 
حالـــة  مـــن  يفاقـــم  حمـــدود  لقطـــاع 
تعانيهـــا  التـــي  واليـــأس  الغضـــب 
القطاعـــات الواســـعة التـــي مل تســـتفيد 

مـــن هـــذا النمـــو.
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والتنميــة بمؤسســة بروكينجــز فــي أن يشــهد هــذا العــام نقــاش جــدي 
بيــن "مــن يؤمنــون باقتصــاد الســوق الحــر ومــن يأملــون فــي انقــاذ 

الرأســمالية مــن نفســها")12(.

وال تعــد هــذه القضيــة جديــدة، لكــن تكلفــة عــدم االهتمــام بهــا 
ــدد قواعــد النظــام الرأســمالي  ــث صــارت ته ارتفعــت بشــدة، بحي
نفســه. وبينمــا يتوجــه الكاتــب بالخطــاب لصانعــي السياســات فــي 
الحكومــات التخــاذ المبــادرة فــي هــذا الشــأن، فهــو أيضــاً يذهب إلى 
أن األزمــة تحتــاج لتضافــر الجهــود مــن أطــراف متعــددة، حيــث إن 
التغييــر الجــذري علــى مســتوى النظــام ال يمكــن أن يتحقــق بجهــود 

طــرف منفــرد.

ــة،  ــة الفكري ــذه المعرك ــاحات له ــة س ــاراس" أربع ــدد "خ ويح
ــة التســعير،  ــي يجــب حســمها بقضي ــى الت ــق المعركــة األول وتتعل
ــا تفــرض  ــي النظــام، فبينم ــة ف ــاك تناقضــات جوهري ــث إن هن حي
ــود  ــم الوق ــا تدع ــل فإنه ــر العم ــى عنص ــب عل ــات ضرائ الحكوم
األحفــوري، فــي الوقــت الــذي يطالــب فيــه المواطنون والسياســيون 
بمزيــد مــن الوظائــف وبخفــض معــدالت التلــوث، أي أن الحكومات 
ــث  ــة، حي ــداف المعلن ــا األه ــي تأثيره ــض ف ــات تناق ــد سياس تعتم

ــوث وتنخفــض معــدالت التشــغيل.  ــع معــدالت التل ترتف

أمــا المعركــة الثانيــة فتتعلــق بالمنافســة، فالرأســمالية تفيــد 
المجتمــع ككل عندمــا تكــون هنــاك منافســة قويــة، لكنهــا تصــب فــي 
مصلحــة الشــركات وحملــة األســهم عندمــا تكــون المنافســة ضعيفة. 
واقتصــادات اليــوم تشــهد اندماجــات أكثــر وشــركات أكبــر بحيــث 

صــار مــن الصعــب أن تتحقــق شــروط المنافســة القويــة.

وتمثــل العولمــة محــور المعركــة الفكريــة الثالثــة، فبينمــا تنحــاز 
الشــركات الكبــرى لخيــار العولمــة، فــإن ســعيها للتنافــس العالمــي 
يقــوض المؤسســات االجتماعيــة والقانونيــة والسياســية التي صنعت 
للنظــام الرأســمالي شــرعيته باألســاس. ويعــد أســلوب قيــاس النمــو 
االقتصــادي هــو المعركــة الرابعــة، حيــث يجــب إعــادة النظــر فــي 
اســتخدام  الناتــج المحلــي اإلجمالــي كمعيــار أساســي لتقييــم صحــة 
االقتصــادات، حيــث إن اتجــاه ثمــار هــذا النمــو لقطــاع محــدود يفاقم 
مــن حالــة الغضــب واليــأس التــي تعانيهــا القطاعــات الواســعة التــي 

لــم تســتفيد مــن هــذا النمــو)13(.

ــج  ــو النات ــدل نم ــاس مع ــتخدام قي ــيادة اس ــول إن س ــن الق ويمك
المحلــي اإلجمالــي كمؤشــر علــى صحــة االقتصــاد، والــذي أصبــح 
ــزءاً  ــد ج ــادي، ُيع ــام االقتص ــات النظ ــن دعام ــية م ــة أساس دعام
ــك  ــدارك تناقضــات هــذا النظــام، ولذل ــق ت ــي تعي مــن المشــكلة الت
تعــددت األصــوات التــي تنــادي بإعــادة النظــر فيــه. ويوضــح "ديفيد 
بيلينــج" محــرر الشــؤون االقتصاديــة بصحيفــة الفاينانشــيال تايمــز، 
والــذي ألــف كتابــاً بعنــوان "وهــم النمــو"، أن مؤشــر الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي يخفــي مــن الواقــع والحقيقــة بأكثــر ممــا يظهــر)14(. 

فقــد ظهــرت هــذه المقاربة فــي الثاثينيــات من القــرن الماضي، 
حيــن كان هنــاك بعــض المنطــق فــي اســتخدامها لقيــاس المنتجــات 
ــك العصــر،  ــي ذل ــي تســيدت النشــاط االقتصــادي ف ــة الت الصناعي
لكنهــا أصبحــت غيــر مجديــة فــي إطــار االقتصــاد المعاصــر القائــم 
بشــكل أساســي علــى الخدمــات، كمــا أنهــا ال تصلــح لقيــاس قيمــة 

االبتــكار. 

 وتقــوم مقاربــة قيــاس الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى اســتخدام 
المتوســطات وتجميــع المؤشــرات اإلحصائيــة، وهي بالتالــي ال تفيد 
فــي فهــم األوضــاع المجتمعيــة، وال تظهــر الفــروق فــي االســتفادة 
ــس،  ــيمون كوزنيت ــى س ــج إن حت ــول بيلين ــو. ويق ــد النم ــن عوائ م
االقتصــادي البياروســي الــذي ارتبــط اســمه بتطويــر مفهــوم الناتج 
اإلجمالــي، حــذر مــن أنــه ال يجــب أخــذ هــذا القيــاس مؤشــراً علــى 
ــم  ــذي ت ــر ال ــع، وهــو التحذي صحــة أو ســامة االقتصــاد والمجتم

تجاهلــه)15(.

 وقــد أصبــح مــن مثالــب تســيد هــذا المفهــوم للخطــاب االقتصــادي 
ــش،  ــي ال تناق ــة الت ــة المطلق ــار األولوي ــو ص ــي، أن النم والسياس
بحيــث أصبــح مــن شــبه المســتحيل علــى أي مســؤول أو سياســي أن 
ينــادي بالتضحيــة بالنمــو االقتصــادي مــن أجــل هــدف آخــر، مثــل 

بيئــة أنظــف أو رعايــة صحيــة أكثــر كفــاءة. 

ختامــاً، يمكــن القــول إنــه مــن دون التوصــل إلــى مقاربــات فكريــة 
وعمليــة لمواجهــة المشــكات التــي تهــدد تماســك واســتدامة النظــام 
االقتصــادي العالمــي، وعلــى رأســها عدم المســاواة واختــال توزيع 
ــت  ــا تواصل ــاً، مهم ــذا النظــام ســيظل هش ــإن ه ــة، ف ــد التنمي عوائ

معــدالت النمــو فــي االرتفــاع.
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