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مقدمة

االقتصادي هو جمموعة من الدراسات اليت تتابع
الفكر
ّ
اخلطوات البشريّة املُستخدمة يف البحث عن القوانني
االقتصاديّة واكتشافها ،عن طريق دراسة أحباث وآراء

العُلماء حول ظواهر االقتصاد املاديّة،

كل
منذ العصر
البدائي ً
يقي والروماينّ ووصوالً إىل ّ
مرورا يف العصرين اإلغر ّ
ّ
األورويب والعصر احلديث؛ حيث ش ّكلت كافة هذه العصور
من العصر
ّ
األُسس والدراسات اليت أ ّدت إىل أتسيس وظهور علم االقتصاد .

ال ُُيكن فهم وإدراك علم االقتصاد وطبيعته دون التعرف على التاريخ

فكرّيً ُمنتشراً بني
اخلاص به ،كما مل يكن اتريخ الفكر
االقتصادي جماالً ّ
ّ
الكثري من الناس ،فاعتمد انتشاره على ظهور العديد من ال ُكتب واملُؤلفات
العلميّة االقتصاديّة اليت قدمت فوائداً للباحثني االقتصاديني ،ولكن
االقتصادي ُيتلك حيا ًة
افرتضت جمموعة من هذه املُؤلفات أ ّن الفكر
ّ
خاصة بهّ ،أما احلقيقة العامة تُشري إىل أن كافة أفكار االقتصاد مرتبطة مع

اإلنتاج املكاينّ والزماينّ هلا ،وال ُيكن اعتبارها متتلك حيا ًة خاصة هبا
هتتم
ُ
ومنفصلةً عن الواقع؛ ّ
أي عن احلياة العاديّة املرتبطة مع العامل الذي ّ
الفكر
هذه األفكار بتفسريه ،ومثلما يشهد العامل تطوراً كذلك يتطور
ُ
االقتصادي حىت يتمكن من احملافظة على أمهيته ،فاعتمد تطوره على أتثره
ّ

ابألفكار الناجتة عن املدارس االقتصاديّة؛ لذلك من املمكن تلخيص هذا
5

االقتصادي
البدائيُ :ولِ َد الفكر
االقتصادي
التطور وفقاً لآليت :الفكر
ّ
ّ
ّ
البدائي ابلتزامن مع ظهور احلضارات القدُية األوىل ،مثل اهلنديّة واإلغريقيّة
ّ
والرومانيّة والصينيّة حىت الوصول إىل احلضارة العربيّة ،وظهر العديد من

الفالسفة واملُف ّكرين املُنتمني إىل هذه احلضارات ،مثل أرسطو يف احلضارة
اإلغريقيّة ،وابن خلدون يف احلضارة العربيّة ،ويرى الكاتب شومبيتري أ ّن

ابحثي وعُلماء االقتصاد الذين ظهروا يف الفرتة الزمنيّة الواقعة بني القرن
الرابع عشر والقرن السابع عشر للميالد هم الذين سامهوا يف أتسيس
العريب ابن
قواعد علم االقتصاد ،كما ش ّكلت نظرّيت العامل واملُف ّكر
ّ
خلدون نوعاً من أنواع الرّيدة االقتصاديّة؛ حيث مل تكن الكثري من نظرّيته
كل من
حول علم االقتصاد معروفةً يف أورواب بشكل كبري ،ومن مثّ حرصت ّ

ومصطلحات
املدرستني الطبيعيّة والتجاريّة على إضافة ع ّدة مفاهيم ُ
أمسايل يف أورواب .
اقتصاديّة؛ ممّا أ ّدى إىل ظهور االقتصاد
القومي والر ّ
ّ

اثنياً :الفكر االقتصادي الكالسيكي الذي ساهم يف نشر ِ
العامل
ّ
ّ
االقتصادي آدم مسيث لكتابه "ثروة األُمم" يف تعزيز
واملُف ّكر والفيلسوف
ّ
انطالق علم االقتصاد كواحد من العلوم؛ حيث حرص هذا الكتاب على

حتديد العوامل اإلنتاجيّة واملُتمثّلة يف رؤوس األموال ،واأليدي العاملة،
واألراضي ،وأشار إىل أ ّن هذه العوامل الرئيسيّة تُع ّد أساس الثروة اخلاصة
املثايل هو املعروف ابسم نظام
ابألُمم ،كما يرى مسيث أ ّن نظام االقتصاد
ّ
السوق ذايت التنظيم؛ ألنّه حيرص على توفري كافة حاجات األفراد بشكل
تلقائي ،ووصف السوق أبنّه يُساهم يف تشجيع األفراد على العمل لتحقيق
ّ

للمجتمع .
حاجاهتم؛ ممّا يؤدي إىل الوصول ألفضل منفعة ُ
6

كسي  ،ويعود ظهور مرحلة الفكر
اثلثاً :الفكر
ّ
االقتصادي املار ّ
اهتم
ّ
كسي إىل أفكار الفيلسوف واملُف ّكر ماركس؛ حيث ّ
االقتصادي املار ّ
بعدم وجود أي ُملكيّة فرديّة لألمالك والعناصر اإلنتاجيّة؛ عن طريق سعي
طبقة العُمال إىل الثورة على طبقة املالكني واملُسيطرين على عوامل اإلنتاج،
ؤسس ابالعتماد على أفكار ماركس والثورة
وأُطلِق على الدولة اليت ستُ َّ
وجمتمعها
تم اقتصادها ُ
العُماليّة اسم دولة الربوليتارّي الديكتاتوريّة؛ حيث يه ّ

وشجع
بضرورة حتقيق العدل واملساواة بني األفراد يف املوارد االقتصاديّةّ ،
الشيوعي .مع مرور الوقت ش ِه َد الفكر
ذلك على إنشاء الفكر
ّ
كسي واملاركسيّة بشكل عام تراجعاً ملحوظاً يف كافة
ّ
االقتصادي املار ّ
كسي منسيا نتيجةً للجهل فيه
جوانبها؛ حيث أصبح الفكر املار ّ
واالنقالابت اليت حدثت يف مطلع الستينات من القرن العشرين للميالد،
أهم نتائجه سقوط ّ
السوفييت.
االحتاد
فقد شهدت املاركسيّة
ً
انقالاب كان من ّ
ّ

الكينزي وهو الذي اعتمد أتسيسه على
االقتصادي
رابعاً :الفكر
ّ
ّ
كل من قطاعي
نظرية املُف ّكر وعامل االقتصاد جون كينز؛ حيث ّ
اهتم بدراسة ّ

االقتصاد العام واخلاص ،واملعروفان اقتصادّي ابسم االقتصاد املُختلط،
واختلفت أفكار كينز االقتصاديّة عن أفكار اقتصاد السوق احلُّر؛ حيث
شجع على تدخل الدول مبجموعة من اجملاالت االقتصاديّة ،ويرى من
ّ
خالل نظريته أ ّن كافة ّ
لي تُساهم يف حتديد
االجتاهات اخلاصة ابالقتصاد ال ُك ّ
ئي ،ويتّفق ذلك مع آراء ُمف ّكري
السلوك
ّ
الفردي ضمن االقتصاد اجلُز ّ
السلع ،ومتيّزه بدور ُمهم يف
االقتصاد
الكالسيكي حول أتثري الطلب على ّ
ّ

حاالت الركود االقتصاديّة؛ إذ يُعتقد أن احلكومات تعتمد على الطلب
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لي يف ُُماربة الكساد والبطالة .كما انتشر اعتقاد أثناء مرحلة ظهور
ال ُك ّ
الطبيعي وف ًقا
الكساد الكبري أشار إىل عدم ميل االقتصاد للتوظيف ال ُكلّي
ّ
ملبدأ االقتصاديني الكالسيكيني واملُعروف ابسم الي ّد اخلفيّة ،كما أ ّن

النظرية احلديثة للتوظيف مل تتّفق مع النظرية الكالسيكيّة ،فرتى النظرية
أمسايل ال يضمن توظيفاً ُكليّاً ،وقد يسعى االقتصاد
احلديثة أ ّن االقتصاد الر ّ

الوطين إىل حتقيق التوازن يف انجته ابلتزامن مع وجود التضخم والبطالة؛
ّ
االقتصادي
لذلك تُع ّد حالة التوظيف ال ُكليّة وفقاً للفكر
الكينزي حالةً
ّ
ّ
غري دائمة .
االقتصادي واترخيه مع نوعية وطبيعة آراء
ارتبطت أمهية دراسة الفكر
ّ

املُف ّكرين االقتصاديني؛ ممّا أ ّدى النقسامهم إىل ع ّدة جمموعات ،فرتى
االقتصادي واترخيه؛ ألنّه
جمموعة منهم ّأال حاجة لالهتمام بدراسة الفكر
ّ
حيتوي على العديد من األخطاء ،بينما ترى جمموعة أُخرى أنّه ال ُُيكن فهم

علم االقتصاد ّإال من خالل دراسة اترخيه؛ لذلك من املمكن تلخيص أمهية
االقتصادي وفقاً لآليت:
دراسة الفكر
ّ

 التعرف على طبيعة ارتباط األفكار االقتصاديّة مع العصور
القدُية ،فهم أُسس نشأة وأصول علم االقتصاد .
االقتصادي يف بناء وإعداد األنظمة السياسيّة
 معرفة دور الفكر
ّ
واالقتصاديّة للدول .
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 ال ُقدرة على املُقارنة بني األفكار االقتصاديّة املُتنوعة؛ ممّا يُساهم يف
الوصول إىل أحكام متوازنة..

ومما سبق جند أن االقتصاد شيء مميز وذو مكانة مهمة يف حياة
اجملتمعات ،وما بني يديك هو كتاب مهم يف ذاته غين أبفكاره ودراساته
اليت هتتم ابلفكر االقتصادي وما توصل إليه العلماء من آراء وعلوم
ومعارف مهمة يف جمال االقتصاد ..تفتح آفاقا جديدة للثقافة االقتصادية
اليت تلعب دورا تنويرّي ابلغ األمهية للتكامل املعريف والتوثيقي.
ا .حسك مخ ار
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آراء اقتصادية

ا -اراسة لبعض وجها النظرال اريخية
تفسري التاريخ
اتريخ النظرّيت االقتصادية كتاريخ النظرّيت األخرى يتطلب إعادة
الكتابة فيه لكل جيل ال جملرد إضافة فصل جديد مما اكتسبناه من خربة
ومعرفة بل ألن هذا التاريخ يف حاجة دائماً إىل تفسري جديد ،وهذا
التفسري يضفي نوراً وحياة على جمموعة احلقائق اجملردة اليت حتتويها كتب
هذا التاريخ عن طريق االندماج يف أحداث العصور السابقة بغية تفهمها ال

جملرد احلكم على نتائجها.
ذلك أن لكل جيل نظرة عميقة يف بعض فرتاته ،كما أن له فهمه
املفكك املنفصل احللقات لفرتات أخرى ،ولكل جيل اهتمامه أبطراف
خمتلفة من الثروة الضخمة اليت ال هناية هلا من املادة اليت تقدمها له اخلربة
التارخيية ،وهو خيتار من مث معايري خمتلفة الختيار مادته.
واجليل احلاضر يهتم قبل كل شيء ابملادة الدمسة اليت يقدمها له عصر
التجاريني ،فنحن أكثر فهماً لروحه وأحداثه وأفكاره السائدة وكذلك
منظماته ،ولقد مارس هذا العصر اقتصادّيت الرقابة ،وهي من أهم
موضوعات دراساتنا يف الوقت احلاضر.
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إن رجال التخطيط يف عصران هذا قد ينظر إليهم على أهنم أحفاد
هذا الزمن املليء ابألحداث ،والواقع أن نظرة التجاريني قد اختلفت كثرياً
عما كانت عليه احلال يف عهد احلرية التجارية .لقد كان أنصار احلرية
ينظرون إىل التجاريني على أهنم دعاة جهل يتجاهلون النور احلقيقي
للحكمة االقتصادية .لقد أصبح لدينا الكثري مما نتعلمه من أخطاء ذلك
العصر وجتاربه ومن إدارة مؤسساته ومن القيود اليت تتضمنها أية رقابة.
وهلذا السبب تقدم لنا مدرسة العصور الوسطى مبا هلا من آراء عن
"الثمن العادل" و"األجور العادية" آراء مهمة ،بل أهم مما سبقها من
العصور ،وقد آن لنا أن نتبني أن فكرة األجور العادلة ال تعترب قانوانً
للحكم اخللقي فحسب ،وإمنا متثل طرازاً بسيطاً لسلوك ُمدود يؤثر على
العملية احلقيقية لتكوين األسعار أتثرياً أكرب مما كنا نظن ،وقد كشف
البحث الذي أجرته مجاعة االقتصاديني أبوکسفورد سنة  ۱۹۳۹عن أن

املنظم إمنا يقوم بعمله مستهدّيً بفكرته عن "السعر العادل" ،وهو ال يصدر
يف عمله كما صوره علماء نظرّيت االقتصاد ملدرسة املنفعة احلدية ،من أنه
يعمل على احلصول على أعلى قيمة ألقل عرض ،ولكنه يقوم بعمل حسبة
مجلة التكاليف ،حىت يطلب ما يعتربه مقابالً عادالً ،وُيكن القول أن
التعاليم املسيحية يف مدى ستة أو سبعة قرون قد أفادت اإلنسان يف
االقتصاد أكثر مما كنا نتصور ،فقد طبعت يف ذهنه منطاً خاصاً من سلوك
السعر ،إ ن كنا نسلم أن سلوك السعر هذا كان أكثر سيادة يف العصور

الوسطى منه اآلن ،ولكنه ال يزال موجوداً ،يتجدد ويقوى يف املؤسسات
الضخمة على نطاق أوسع مما كان عليه يف القرن التاسع عشر.
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وهناك أيضاً اهتمام كبري هبذا املوضوع من جانب االقتصاديني احملدثني

ابملدرسة االشرتاكية واليت كانت تعترب فيما مضى مدرسة خاصة يف ميداين
السياسة واالجتماع ال مدرسة خاصة مبيدان التحليل االقتصادي البحت
اهلادف ،وحنن ننظر اآلن إىل ما يطلق عليه ابهلادفية أو املوضوعية بنظرات
خمتلفة ،وسنعود إىل الكالم عنها فيما بعد.
حنن نعلم أن كل حقيقة نظرية تتصل بعدد من االفرتاضات ،وأن
املدرسة االشرتاكية ،بوعي منها أو بغري وعي ،اختارت عدداً من
االفرتاضات خمتلفاً عن افرتاضات املدرسة القدُية "الكالسيكية" ،فعلى
حني نظرت الثانية إىل النشاط االقتصادي القومي يف ضوء العمليات اليت
يقوم هبا الفرد لتحقيق ثرائه أبقصى ما يستطيع من ربح ،اختارت
االشرتاكية املصلحة القومية ،أي مصلحة األمة ككل ،أو حتقيق أقصى
دخل قومي ممکن.
وهذا الغرض جيعل مما ينشره االشرتاكيون مادة مهمة للقراءة يف
الوقت احلاضر الذي توجه فيه العناية إىل قياس ألقصى دخل قومي
حقيقي ،وما أضافته مدرسة مارکس إىل فهم االقتصاد االحتكاري يرتبط مبا
افرتضته عن الصراع الطبقي ،فاستبدل ابألفراد الذين يعملون على حتقيق
أقصى حد من الثروة الفردية ،طبقات اجتماعية تعمل على حتقيق أقصى
حد من ثروة أعضائها ،وهكذا ألقت ضوءاً جديداً على الصراع
االقتصادي يف الظروف االحتكارية.
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ويوجه االقتصادي يف الوقت احلاضر جل اهتمامه إىل املدرسة
التارخيية والتنظيمية اليت تعىن أبمهية الوضع التنظيمي والسلوك اجلماعي يف
دراسة االقتصاد ،واملخطط احلديث هو أوالً أخصائي يف التنظيم ويف
السلوك.
ومن الناحية األخرى فإن مدارس املنطقة احلدية واملدارس الرّيضية
اليت بدأت جبيفونز ومنجر ووالراس منذ عام  ۱۸۷۰فقدت الكثري من
أمهيتها السابقة ،إذ أهنا تقوم على افرتاضات فقدت الكثري من قيمتها يف
عصران احلاضر.
وهناك نوعان من الدراسات للفكر االقتصادي ،أوهلما ما ُيكن أن
نسميه الدراسة التارخيية ،واآلخر الدراسة النظرية ،فاملؤرخ يعترب الفكر
االقتصادي تعميماً عن الظروف االقتصادية والسياسية االقتصادية اليت
تصلح لعصر ما ،أما الباحث النظري فإنه يعترب حقيقة تصدق يف كل
العصور ،وإن كانت احلقيقة ذاهتا افرتاضية أي أهنا تبىن على جمموعة من
االفرتاضات ،وهنا يلتقي املؤرخ ابلباحث النظری ،فما دامت احلقيقة
النظرية تصدق على عدد من االفرتاضات فهي إذن تصدق على العصر
الذي تكون فيه هذه االفرتاضات صحيحة .وكل عصر خيتار افرتاضاته
على أساس أن تكون هلا قيمتها من الواقع ،أي أن تتطابق مع احلقيقة إىل
أقصى حد من الدقة.
وقد اختارت املدرسة الكنائسية يف العصور الوسطى  -عن قصد أو
عن غري قصد  -افرتاض أن الناس يعملون ليحتفظوا ابملستوى التقليدي
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ملعيشتهم ،ال ليجمعوا الثروة ومن مث وصلوا إىل رأيهم عن السعر العادل
واألجر العادل.
أما التجاريون يف القرنني السادس عشر والسابع عشر ،فافرتضوا أن
الدول أو مبعىن أصح امللوك واألمراء يشتبكون يف صراع ال ينتهي
للحصول على الثروة والسلطان ،ومن مث وصلوا إىل فكرة إجياد ميزان
جتاري من جانب واحد من نوع طاغ ،أما املدرسة الكالسيكية فقد
افرتضت أن الناس كأفراد يشتبكون يف صراع لتحقيق أقصى ربح عن
طريق تنافس شديد ،ووصلوا من ذلك إىل رأيهم يف تقسيم العمل أو فيما
يسمى ابالقتصاد احلر .ولقد نسبت هذه االفرتاضات اخلاصة إىل عصر
معني ،وكانت هلا قيمة عملية كربى ابلنسبة ألجياهلا ،فكان الناس
يستهويهم البحث عن الطرق اليت تفتحها أمامهم تلك االفرتاضات ألهنا
كانت يف نظرهم املفاتيح اليت تفتح هلم أبواب تفهم دنياهم ،وهذا
االستهواء هو العامل احلاسم يف توسيع ميادين الدراسة يف النظم والعلوم
كلها ،إذ جيب أوالً أن يكون هناك شغف ابلدراسة من جانب الباحث مث

الناشر مث القارئ ومجاعة الطالب والعلماء الذين يستجيبون للبحث ،ومن

حسن الظن أن نقول :إن هذه الطبقات مجيعاً إمنا تستهويهم الدراسات
القائمة على افرتاضات حقيقية أكثر مما تستهويهم غريها من الدراسات.
وحني ذكرت مرة أن النظرية االقتصادية هي استدالل قائم على عدد
من االفرتاضات سألين سائل" :ال بد أن هناك آالفاً بل ماليني من
جمموعات االفرتاضات ،فهل هناك أي جمال لتقدم النظرية االقتصادية
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تقدماً يتجاوز حدود التقريبات األوىل ،وال بد أن هناك حاالت معقدة ال
هناية هلا ،وأن العلم كله إمنا يستمد حججه من عدد قليل جداً من املبادئ

العامة" وكان هذا يف نظري نقطة مهمة جداً؛ فالواقع أن الوضع احلاضر
للدراسة االقتصادية يشبه غابة فيها عدد ال هناية له من احلاالت وأشباه
احلاالت ،أيخذ كل واحد منها حالة ما ،حيلل افرتاضاته عنها كيف يشاء،
ويبدأ دراسته هلا مبقدمة فيقول مثالً "تفرض لالدخار د ،لالستثمار س،
وملعدل الفائدة ف ،ونفرض أن  ،۰۰۰ومن مث نركب بعضاً من املعادالت
مث حنلل هذه املعادالت ويعلق عليها بطريقة رّيضية.

وكان جوايب عن سؤال السائل "إن غرضنا هو وضع افرتاضات
صحيحة وسليمة ال جمرد افرتاضات ال أساس هلا ،وهبذا ال خنتلف عن
الغرض من دراسة التاريخ  -قدُيه وحديثه  -واالجتاهات اليت تشري إىل
املستقبل ،وجيب أن نركز على أهم االفرتاضات ،ألن االقتصاد جيب أن
ُيارس يف الدراسات االقتصادية ذاهتا ،فحياتنا وجهودان ،ووسائلنا ،كلها
مقيدة ،ووقتنا قصري ،ومن مث جيب أن تتوافر على ما يبدو أنه ابلغ األمهية،
ومن حسن احلظ أنه يوجد يف كل جيل اتفاق كبري بني اقتصادييه على ما
ُيكن أن يكون افرتاضات ابلغة األمهية ،أو مشکالت ابلغة اإلحلاح ،وأن
النظرّيت القائمة على تلك االفرتاضات ،وإن كانت ذات صفة فرضية إمنا
تعترب عند ذلك اجليل حقائق مطلقة ،كما كانت احلال مثالً ابلنسبة ملا كان

يسمى "النظرية البحتة" يف املدرسة احلدية من عشرين أو ثالثني سنة
مضت ،ومن هذه احلقائق االفرتاضية تصاغ املبادئ العامة اليت تنفذ إىل
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أعماق وعي جيل بذاته ،ويعتربها املؤرخ فيما بعد األفكار احلية لذلك
اجليل.
"وحني ُيضي الزمن ،وتصبح افرتاضاته جوفاء فإن مبادئه العامة تشبه
حينئذ قصراً مهجوراً يزوره السائحون وطالب التاريخ والثقافة ،قد يكون
القصر يف حالة خراب ،وقد يكون موضع صيانة ،ولكننا على أي حال

نستطيع أن نفيد من بنائه ،ومن هندسته ومن نظامه الداخلي".
"والشك أننا نستطيع أن نتعلم من األفكار االقتصادية لألجيال
املاضية أكثر مما نتعلم من القصور والعمائر القدُية ،فاحلقائق اليت تكشف
عنها اآلراء العظيمة لألجيال املاضية ،هي حقائق خالدة ،مبعىن أهنا
صحيحة ابلنسبة جلميع العصور ،ما دامت االفرتاضات اليت بنيت عليها
صاحلة للتطبيق ،وأفكار العصور املاضية ،كالنظرية االقتصادية احلاضرة،
فهي خالدة وانتقالية يف الوقت نفسه ما دامت متماسكة ومنطقية ،وهي
خالدة ألهنا صحيحة دائماً ابلنسبة الفرتاضات بذاهتا ،وهي انتقالية ألن
االفرتاضات اليت تقوم عليها ال حيتمل أن تتكرر بظروفها نفسها ،وإن
احتمل أن تتكرر أسسها ،ومن هنا نفرتض أمهيتها .ويشبه الفكر التارخيي
لألجيال السابقة "التجارب" إذا أدخلنا يف اعتباران طبعاً ما هنالك من
فروق بني جتربة جرت يف التاريخ وجتربة جترى يف املعمل.
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من هم رجال االقتصاد؟
يتعلق اتريخ الفكر االقتصادي ابلباحثني الناجحني فيه ،حىت وإن مل
يتحقق النجاح أثناء حياهتم .ويقاس النجاح مبدی أثرهم الذي خلفوه أوالً
يف معاصريهم مث األجيال الالحقة هبم ،ومدی ما تركوه من أثر يف التشريع،
ويف السياسية االقتصادية للعصر الذي عاشوا فيه مع تقدير مدى الوقت
الذي استغرقه حدوث هذا األثر ،وما إذا كان للباحثني دور جدي يف
تكييف اجلو االقتصادي يف جيلهم أو يف جيل الحق هبم ،مث ما أوحوا به
إىل غريهم من الباحثني الذين اعتمدوا على آرائهم ومبادئهم ومدرستهم
الفكرية ،إن اإلجابة عن هذا كله ترسم لنا اخلط الفاصل بني الباحث
الناجح وغريه.
وبعبارة أخرى فاخلط الفاصل إمنا هو خصوبة آراء الباحث يف ميدان
السياسة والتشريع أو احلركات أو يف ميدان الفكر ،ويركز املؤرخ
االقتصادي أوالً على الباحثني الذين كان هلم دور يف تشكيل احلقيقة ،أما

مؤرخ الفكر االقتصادي فريكز على أولئك الذين كان هلم دورهم يف
تشكيل منط الفكر االقتصادي يف العهود التالية ،والباحثون الذين شكلوا
احلقيقة هم عادة الباحثون الذين شكلوا الفكر ،نذكر من أولئك :آدم
مسيث ،وريکاردو ،وجون ستيوارت ميل ،وکارل مارکس ،وهناك من انحية
أخرى ابحثون ُيتازون ابخلصوبة العالية يف ميدان الفكر ،ومل يكن هلم أثر
يذكر يف السياسة االقتصادية أو التشريع أو احلركات ،نذكر منهم:
جيفونز ،ومينجر ووالراس وويزر وبوم ابويرك.
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لذلك اعترب الباحثون من النوع األول أعظم من الباحثني اآلخرين،
ألن تراثهم أخصب وأخلد ،وهم أيخذون مكان الصدارة يف سجل اتريخ
الفكر االقتصادي.
ومع ذلك فإن املؤرخني قد سجلوا لغري الناجحني من الباحثني ما رد
إليهم اعتبارهم ،نذكر منهم مثالً رتشارد کانتيلون ،الذي وضع كتابه "حبث

يف طبيعة التجارة" عام  ۱۷55وهو كتاب ذو قيمة نظرية فائقة ،وحبث
أصيل ،يعترب تقدمياً ابلنسبة لعصره ،فقد أوضح قبل آدم مسيث ،نفس
اآلراء اليت أوردها األخري يف كتابه "ثروة الشعوب" وامتاز األول يف كثري من
آرائه ابلتماسك واالنطالق والقوة ،حىت أن جيفونز اعتربه املؤسس احلقيقي
لالقتصاد السياسي ،ومع ذلك فقد كان عمله غري انجح ،وظل غامضاً
وإن كان قد أدى إىل مولد الكثري مما جاء يف حبوث الفيزوقراطيني وحبوث
آدم مسيث ومالتوس ،بل وكان کونسياي ومريابو وترجو وآدم مسيث تالمذة
لكتاب "کانتيلون" ولكن شهرة "کانتيلون" ما لبثت أن زالت بنشوء شهرة
آدم مسيث ،وقل أن حيظى امسه بسطر أو سطرين يف اتريخ الفكر
االقتصادي مع أن القارئ احملدث يستطيع أن جيد يف ثناّي كتابه كثرياً من
اآلراء اليت تستهويه.

ومثة مثال آخر هو "هرمان هينريش جوسن" الذي وضع أسس
املدرسة احلدية الرّيضية والذي كان يعترب نفسه كوبرنيکوس االقتصادّيت
احلديثة ،ومازال كثري من االقتصاديني يعتربونه كذلك ،ومع ذلك فلم يكن
انجحاً ،ومل يبع من كتابه إال أربع نسخ أو مخس مث تواله اليأس فمنعه من
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التداول ،حىت كشف عنه فيما بعد األستاذ "آدامسون" من جامعة
مانشسرت ،مث نشر عنه "جيفونز" يف مقدمة الطبعة الثانية لكتابه "نظرية
االقتصاد السياسي سنة  "۱۸۷۹بصراحة وذكر أن جوسن قد سبقه يف
املبادئ العامة لالقتصاد ووسائله.
ولكن جوسن كان قليل األثر يف تطور الفكر االقتصادي ،على حني
أن جيفونز وهو أقل منه أصالة يف التفكري ،والذي نشر حبوثه بعد ذلك
بسبع سنوات ،أصبح شخصية مهمة يف ميدان اآلراء االقتصادية ،فاملعول
عليه إذن هو النجاح ال األصالة يف تفضيل جيفونز على جوسن.
ولنقارن كذلك بني کارل رود برتوس وکارل مارکس ،فاألول مفكر
ُيتاز يف حبوثه ابألصالة والعمق واملنطق والوضوح والقوة ،كتب قبل مارکس
بوقت طويل حبوثه عن "االشرتاكية العلمية" و"قانون القيمة الفائضة"
و"قانون األجور احلديدي" و"ضرورة التحول االشرتاكي للمجتمع" ،وقد
كان أدولف واجنر على حق حني عمل على اإلشادة ابسم بروتوس ،وحني
أطلق عليه لقب األب احلقيقي للنظرية االشرتاكية ،ولكن رود بروتوس
انفصل عن احلركة االشرتاكية ورفض أن يشرتك فيها على الرغم من دعوة
السال له ،ومل يكن له إال أثر طفيف يف حركات عصره وتشريعه ،وإن كان
أثره الكبري قد ظهر يف السال نفسه الذي استعار منه كثرياً من آرائه
القوية ،وعرف مارکس حبوثه غري أنه من الصعب أن تثبت مدى ما أخذ
منها عنه ،ولكن مهما يكن احلكم فإننا حني نقدم حبوثهما للمقاييس
املنطقية والنظرية ،جند أن مارکس يبدو عمالقاً أمام رود برتوس بسبب
20

قيمته التارخيية الضخمة .فقد شکل مارکس احلقيقة والفكر يف السنوات
املائة األخرية أكثر مما قام به أي ابحث آخر ،وكل من ُيتنع عن دراسته
ألسباب نظرية أو منطقية ،إمنا حيرم نفسه من القدرة على فهم بعض
احلركات القوية والتحوالت املهمة يف التاريخ احلديث ،فليس هناك
"رودبرتية" ولكن هناك "ماركسية" بغري شك.
كذلك ُيكننا أن نقارن بني أدجورث ومارشال ،فاألول هو مؤلف
کتاب الطبيعة الرّيضية عام " "1881وغريه من البحوث اليت مجعت يف
مؤلف مكون من ثالثة أجزاء عنوانه "أحاديث عن االقتصاد السياسي"،
وقد طبع عام  ،۱۹۲5وهو ُيتاز ابألصالة وعمق التفكري والقدرة الكبرية
على التحليل واملنطق ،أما اآلخر فكان مدرساً ملادة الكهرابء ربط بني
مشولر وجيفونز ،أي بني نظرية التنظيم وفكرة املنفعة احلدية ،وأوضح ذلك
يف كتابه "مبادئ االقتصاد عام  "۱۸۹۰وقد أتثرت مادة حبثه بسبنسر
ودراسة اتريخ األخالق يف املدرسة التارخيية األملانية ،ويعترب مارشال خري
ممثل لإل جنليز يف طبيعة التوفيق أبخالقهم وبذلك وفق بني الوسائل التارخيية
والنظرية وتوجت أعماله بنجاح كبري ،وكان معلم االقتصاد جليل أو جيلني
من االقتصاديني يف إجنلرتا وأمريكا ،ومازالت كتبه تدرس بعناية ،على حني
أمهلت کتب أدجورث وعالها الرتاب يف رفوف املكتبات ،لذلك مل يكن
غريباً أن يفرد له مؤرخ االقتصاد فصالً کامالً ،على حني يكتب عن
أدجورث سطراً أو سطرين.
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ومن بني الكتب املعاصرة نذكر كتاب "جون ماينارد کينز" عن
"النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود" فهذا كتاب جدير أبن خيلد يف
اتريخ الفكر االقتصادي فهو يعترب واضع نظرية "التوظيف الكامل" ،وهذه
النظرية املقبولة يف كل اجملتمعات الناطقة ابإلجنليزية ،وكذلك فإن نظرية
االتفاق والكتاب األبيض عن العمالة عام " "1944والكتاب األبيض
األسرتايل ،وخطط عالج الكساد األمريكي يف السنوات الثالثني ،كلها
قائمة على مبدأ کينز الذي يقول :إنه لكي تتحقق "العمالة الكاملة" أو
"التوظيف الكامل" جيب االحتفاظ مبستو مناسب من اإلنفاق على
االستهالك واالستثمار معاً ،ومل حيظ مبدأ کينز بنجاح يف القارة األوربية،
وذلك ألن خربة القارة مبا فيها من مصاعب نقدية وائتمانية متالحقة،
وسلوك نقدي خمتلف ،ونقص يف األجهزة اإلنتاجية ال ُيكن أن تعتمد
فحسب على اإلنفاق ،ولو أن کينز ولد يف أوراب وكتب للشعب الفرنسي
مثالً ،لظل مغموراً  ،وملا وصل إىل مكان الصدارة كأعظم مفکر اقتصادي
يف سين احلرب ،وميدان اقتصادّيت کينز هو اقتصاد بريطانيا وأمريكا
خالل فرتة احلرب مبا فيه ميل كبري إىل االدخار وحوافز ضعيفة لالستثمار،
ومبا فيه من "فرص متداعية لالستثمار" حتددها عوامل اترخيية كثرية يف تلك
الفرتة.
وبغري هذا امليدان ما كان لفلسفة کينز واقتصادّيته أن ختلف أثرها
الكبري الذي خلفته يف جيلنا ،وتتمثل عظمته يف أنه عرب عن حاجة عصره،
وقدم لنا سالحاً قيماً ووسائل فنية رائعة ملعاجلة مشكلة البطالة ،ومما يبني
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خصوبة فكره ذلك الفيض من اجملالت واملذكرات والدراسات اليت تناولت
کينز أو حبوثه.
ومثة مصدر آخر لشهرة کينز ،هو سرعة حتقق اجلمهور من القيمة
السياسية االجتماعية لنظريته ابعتبارها الرد الوحيد على نظرية مارکس،
وقد ذکر کينز أن ضعف الرأمسالية واضطراهبا إمنا هو يف الكم ال يف النوع،
وأنه على حني تفشل يف إجياد "عمالة كاملة" فإهنا ال تسيء توجيه املوارد
القومية وال هتددها ،وأن هذا الضعف ُيكن معاجلته بوساطة ختطيط جزئي
يقتصر على قطاع من االقتصاد القومي ،هو االستثمار ،وكان التخطيط
اجلزئي هو رده على برانمج التخطيط الكلي الذي اندى به أتباع مارکس
وغريهم من رجال التخطيط.
"الفرويدية" االجتماعية
أغفل طالب النظرية املادية للتاريخ فهم احلقائق املتعلقة أبصلها،
وهي نشأت أصال أثناء نقد املبدأ االقتصادي الذي جاء يف كتاب مارکس
"نقد االقتصاد السياسي" عام " "1859فمارکس هنا خياصم االقتصاد
السياسي ،وينقد نظرّيته بشدة ،ويرى أنه مبدأ بورجوازي أو مبدأ طبقات
أي أنه يقوم على مصاحل الطبقات ،وكان "انسوسينور" وهو أقوى
االقتصاديني نفوذاً إبجنلرتا يف زمان مارکس ،يتزعم محلة كبرية للقضاء على
التشريع االجتماعي اجلديد ،وخباصة ُماوالت حتديد ساعات العمل ،وكان
يرى أن حتديد ساعات العمل سالح يفتك ابلصناعة الربيطانية ،ألن فائدة
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صاحب العمل تتحقق يف الساعات األخرية من العمالة ،فالعمال يف
الساعات األوىل منها إمنا يعملون ألنفسهم ،ولعل الدراسة الدقيقة
الختالف وجهات النظر على التشريع االجتماعي إبجنلرتا كما ورد يف عدد
من الكتب البيضاء ،هي اليت أوحت ملارکس بفكرته عن فائض القيمة
النسيب واملطلق .لقد كان رأي مارکس أن الصراع من أجل حتديد موحد
لوقت العمل ،وهو أهم انحية من نواحي الصراع بني الطبقتني ،إمنا يعترب
تعميماً للظروف اليت كانت سائدة يف منتصف القرن التاسع عشر.
وقد وصم مارکس االقتصاد السياسي يف هجومه عليه أبنه يعمل على
تعزيز مصاحل الطبقة احلاكمة ،مث عمم هذه اخلصومة يف بيان ذكر فيه أن
اآلراء والنظرّيت والفن واألدب والقانون والدين ال تعترب إال أدواراً عليا

تبىن فوق البناء األساسي للقوى اإلنتاجية ،وقد بدأ املعىن املادي للتاريخ
عنده يف جدله مع الدعاة إىل املدينة الفاضلة "يوتوبيا" وخماصمته
لالقتصاديني الذين كان ينظر إىل أيديولوجيتهم بعني الريبة ويعترب آراءهم
وحججهم ضده ستاراً خيفي وراءه شيئاً آخر ،وأهنم مل يصلوا من السفه إىل

حد اإلُيان مبا يقولون ،وأهنم لو كانت هلم عيون تبصر ،وآذان تسمع لرأوا

ومسعوا احلقيقة الناصعة.
وقد طبق ماركس يف أول األمر على الوعي العام والعلمي ما طبقه
فرويد فيما بعد على الوعي الفردي ،فما يظنه اإلنسان يف نفسه غالباً ما

يكون يف خطته مماثالً ملا تظنه أمة يف نفسها ،وهو يقول أن االقتصادي
البورجوازي ليس منافقاً وال خمادعاً فحسب ،بل إن املصادر احلقيقية
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أليديولوجيته واليت ال يدركها هو نفسه ،تدور يف أعماقه يف خياالت
واعتقادات غري واعية تصل مبصاحل طبقته ،ومن مث نرى أن الفرويدية
االجتماعية وجدت قبل فرويد كما أن الداروينية امللتسية وجدت قبل
داروين ،ويقول مارکس" :إن اإليديولوجية عملية يؤديها هذا املفكر ،بوعيه
ولكنه وعي خاطئ ،إذ أن الدوافع اليت تدفعه تظل جمهولة له ،وإال ال
تكون عملية أيديولوجية على اإلطالق ،ومن مث يتصور دوافع خاطئة أو
ظاهرية".
والنظرية املادية واالقتصادية للتاريخ ،وهي اليت حتول الفئات
األيديولوجية إىل بناء اقتصادي ،ال تنطبق يف أي ميدان أدق من انطباقها
على ميدان الفكر االقتصادي الذي بدأ منه مارکس ،ومن املشكوك فيه
أن تنسب األفكار الفنية أو الدينية إىل أساس اقتصادي ونوفق يف هذا
النسب ،ولكن ال شك يف أن األفكار االقتصادية هي الثمرة األوىل
للظروف االقتصادية ،والسياسة االقتصادية ،واملصاحل االقتصادية ،فهي
تعميم عن ظروف اقتصادية أو تربير لسياسة اقتصادية قائمة أو تسليم
بسياسة جديدة أو تثبيت مصاحل اقتصادية خمتلفة.
ابتداء من فالسفة
كان مارکس ضليعاً يف اتريخ الفكر االقتصادي
ً
اليوانن وقضاة الرومان إىل علماء الالهوت يف القرون الوسطى ،ولعله
دهش كما يدهش قارئ اليوم يف اتريخ الفكر االقتصادي من أن ما كتبته
العقول الكبرية عن الظروف والعالقات االقتصادية ال تتناسب فحسب مع
ما عرف عنها من قوة املالحظة والتعليل ،فكيف قرر أرسطوطاليس مثالً
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أن "الرق" أمر ضروري؟ هل قال أن صيد احليوان للحصول على حلمه
وجلده أو العبيد لإلفادة منهم "الطبيعية" و"غري الطبيعية" يف احلصول على
الثروة ،واعترب أن صيد احليوان للحصول على حلمه وجلده أو العبيد
لإلفادة منهم يف اخلدمة طريق "طبيعية" وتسامح أفالطون يف مجهوريته
الفاضلة يف أمر الرق على أنه يتمشى مع النظام الطبيعي واملثايل ،وكان
كاتو التقي له الرأي نفسه فنصح ابستغالل الرقيق بغاية القوة والعنف
واستخدامهم حىت يف العطالت العامة خمالفاً بذلك تعاليم الدين ،وأدرج
فارو العبيد يف سلك اآلالت الناطقة بني اآلالت الصامتة أو شبه الناطقة
كالبهائم ،وكان القديس توماس أکونياس الراهب الدومينيکي وطبيب
املدارس اإلجنيلي ،يرى أن العبيد ضرورة ،ال ألن اإلنسان يف حاجة إىل
العبيد ،بل ألن العبودية نتيجة لسقوط آدم.
إن القوى اجلبارة للمالحظة والتعليل عند هؤالء الكتاب ،ومبادئهم
اخللقية العالية ،واآلفاق الواسعة لفلسفتهم ،مل تعفهم من الوقوع يف خطأ
تعميم ظروف وقواعد قامت يف أّيمهم ،والوقوف إىل جانب مصاحل الطبقة
احلاكمة ،والتزموا قواعد معاصرة هلم وعموا عن تصور أي شيء آخر.
والطالب الذي يدرس اتريخ املذاهب االقتصادية أتخذه احلرية حني
جيد التعصب الشديد أو السخط البالغ يف كتاابت أكثر املفكرين علماً
وأعمقهم حبثاً ،فحني ُيجد الفيزوقراطيني احلق املقدس مللكية األرض،
وحني يسلم ملتس أبن الفقر حافز إىل إنتاج الثروة ،ويعتربه ظاهرة
اجتماعية جيب عالجها ،وحني يدافع جون ستيوارت ميل "قبل وقوعه
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حتت أتثري سان سيمون ،عن نظرية "صندوق األجور" اليت استخدمت فرتة
طويلة على أهنا أمضى سالح يشهر يف وجه مطالب العمال لزّيدة األجور،
وحني يدخل سنيور يف محاس ابلغ معركة ضد حتديد ساعات العمل ،وحني
يسفه جيفونز فكرة االحتادات التجارية ويكشف عن مساوئها ،ندرك أن
أكرب العقول ليست متحررة من غياهب التعصب واملماألة ،ويرى مارکس
أن تعصبهم ليس إال تعصباً طبقيا إىل حد كبري ،إذ أنه تثبيت للمصاحل
والنظم القائمة.
ومن مث نستطيع القول أبنه يف فرتة بذاهتا ،ويف نطاق وحدة اجتماعية
معينة تتشابه العقائد واملشكالت األساسية اليت تصلح كثرياً أو قليالً
کافرتاضات غري واعية ملبادئ فردية ،وأهنا ترتبط ابلنظم األساسية فرتة
بذاهتا ،وتفاصيل املبدأ فردية وشخصية ،أما البناء فجماعي واترخيي ،وقد
يقول علماء النفس :إن مادة الوعي وتضميناهتا الفردية والتفصيلية ،تتمثل
يف خطوط الفرد الفكرية ،وأن الوعي الباطن مجاعي يقوم على خربة
اجلماعة كلها ذائبة يف ظروف املاضي واحلاضر ،وتتمثل يف جو الفكر أو
منط الثقافة.
والواقع أن كل مبدأ له انحيته الواعية ،وبناؤه العايل الظاهر لكل
عني ،لكن له كذلك انحيته الباطنية اليت ختتفي وراء السطح ،وروحه اليت
تستلزم البحث عنها والنفاذ إليها ،أليست املدرسة املنفعة احلدية مثالً
عمق يف الفروض ،وضعت بوعي أو شبه وعي ،ومتتد جذورها يف فلسفة
احلياة كلها ،ويف جو النصف الثاين من القرن التاسع عشر؟ إن ما يسمى بـ
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"علم النفس الباطين" ينطبق انطباقاً اتماً على املبادئ االقتصادية
واالجتماعية ،وشبه الوعي االجتماعي اجلماعي خيفي كنوزاً كثرية تتطلب
جهود الباحثني الراغبني يف الكشف عنها.

وحني حتدث أرسطوطاليس عن "ضرورة " نظام االسرتقاق ،مل يكن
متنبهاً إ ىل االفرتاضات األساسية اليت ختتفي وراء هذا املعىن ،وبنفس
الصورة نرى أن كثرياً من الباحثني االقتصاديني احملدثني ال ينتبهون إىل تلك
القوى والتيارات الكبرية اليت تنشط يف ظاهر عقوهلم ،وهذا يفسر السبب

يف أن كثرياً من اآلراء تبدو خاطئة عند مواجهتها للمجتمع ،وصحيحة
حني ندخل شبه الوعي اجلماعي يف االعتبار" ،وتشبه طبقتا عقلنا جبالً من
الثلج يطفو يف احمليط ،فيظهر جزء واحد من مثانية من حجمه فوق املاء،

وختتفي األجزاء السبعة األخرى ،وهو تشبيه يصلح يف حتليل مبادئنا
االقتصادية ،فاالهتمام البالغ مبدرسة املنفعة احلدية ،واحلماس الشديد
الذي قوبلت به يف خمتلف األوساط العلمية ،مل يكن ،يف اعتقادي ،بسبب
اجلزء الظاهر فوق املاء ،وإمنا لألجزاء السبعة املختفية حتته ،وكم من مرة
حتول شرح مدرسة املنفعة احلدية بطبيعتها إىل متجيد حلرية التجارة بكل ما
حتمله احلرية من معىن.
فاملذاهب والنظرّيت إذن هلا أسرارها كما لألفراد أسرارهم ،والبحث
الدائب العميق ال بد أن يرقى بفهمنا للتعاليم االقتصادية ويتيح لنا فرصة
جديدة للتدبر يف األسس اليت قامت عليها األفكار االقتصادية
واالجتماعية.
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هل تستهوي الدراسات االقتصادية العقول الكبرية؟
أي العقول جتذهبا الدراسات االقتصادية؟ أهي العقول الكبرية أم هي
املتوسطة ،أم الصغرية؟ هذا سؤال سأله "ألفرد مارشال" ،ومل يكن واثقاً من

الوصول إىل اجلواب عليه ،فقد تساءل كثري من املؤرخني للفكر
االقتصادي عن السر يف أن فالسفة اليوانن القدماء مل يقولوا شيئاً عن
احلياة االقتصادية يف أّيمهم ،وكانت حياة معقدة تتعرض لتغريات كبرية،
وعن السر يف أن فالسفة الرومان الذين أظهروا قدرات خارقة على
التجريد والتحليل للشئون القانونية ،مل يعلقوا على مشكالت االقتصاد
الدويل يف عهودهم ،على الرغم من ازدهار تلك العهود ابلنظم املتخصصة
املعقدة ،وقد أجاب ماکلوخ على هذا التساؤل أبن مسألة متابعة الثروة مل
تكن جديرة أبن يبحثها الفالسفة ،ذلك ألن العمل الذي هو أساس كل
ثراء ،كان يعترب حطة ،ولكن حىت يف أّيم املسيحية حني وصل العمل إىل
مرتبة العبادة ،مل جند العقول الكبرية تغريها دراسة الثروة ،وقد اعرتف
مارشال نفسه أبنه يف أول األمر تنازعته فكرة أن مجع الثروة ُيكن أن
تكون جديرة ابلبحث العلمي فهو يقول" :الواقع أن علماً موضوعه الثروة

غالباً ما يكون منفرا لطالبه ألول وهلة ،ألن أولئك الذين يعملون على
التقدم لتجاوز حدود العلم قل أن يعنوا ابلثروة لذاهتا".
ومن مث فاحلقيقة هي أن العقول الكبرية اليت أضافت أكرب قدر ممكن
إىل تراث الفكر االقتصادي ،اعتربت االقتصاد نتيجة جزئية الهتمامهم،
وتولوا دراستها يف أواخر حياهتم ،بعد أن كرسوا كثرياً من جهودهم
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للموضوعات األخرى ،فلم يتناول أرسطوطاليس وتوماس أکونياس املسائل
االقتصادية إال عرضاً ،ومل يكن بودان وال هيوم وال بنتام من رجال
االقتصاد مع أهنم قاموا بدراسات اقتصادية ضافية ،وحىت آدم مسيث كان
فيلسوفاً خلقياً ومؤرخاً ،وكان ملتس فيلسوفاً خلقياً وابحثاً يف إحصاء
السكان ،وكان جون ستيوارت ميل من رجال املنطق والفلسفة.
ومل يکن کارل مارکس يطلق على نفسه لقب االقتصادي ،وكان ابريتو
مهندساً ورود برتوس من ذوى األمالك ،ومارشال نفسه يؤكد هذه
القاعدة ،فقد بدأ دراساته أبمور أخرى كالرّيضة واألخالق والفلسفة،
وانصرف عن دراساته االقتصادية بعد أن بدأ هبا فلم يكتب إال القليل بعد
كتابه األول "مبادئ االقتصاد سنة ."1890
أما اللورد کينز فلم يعرف عن حياته إال القليل ،ولكن حني يكتب
اترخيه فسنرى أن القاعدة تنطبق عليه إذ أنه كان رجل أعمال انجحاً،
هوى الفلسفة والرّيضة يف أول أمره ،فكتب عن التفاضل والتكامل ،أما
االقتصاد فلم يكن هوايته الرئيسية يف حياته.
غري أن العقول الكبرية إذا مل يستهوها االقتصاد ليکرسوا حياهتم
لدراسته فإن ذلك يرجع أوالً إىل أهنم يعتربون موضوع متابعة الثروة
االقتصادية شيئاً ال يستحق اهتمامهم وأخرياً ألهنم ال أيملون جزاء عملياً
على دراساهتم ،والظواهر االقتصادية سريعة التغري واالختالف حىت أن

القابض عليها كالقابض على املاء بيده ،فهو ال بد متسرب منها والتعميم
فيها طريق إىل الفشل ،ومن الناحية األخرى فإن التعليل يف املبهم على
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أساس افرتاضات قليلة هو عمل قليل الفائدة يف حياتنا الواقعية ،والعقول
الكبرية ال شك تستيئس حني ترى خمتلف املدارس واملذاهب والنظم
االقتصادية يتنابذ بعضها مع بعض دون تقدم يذكر ،ذلك النعدام األسس
الثابتة اليت ُيكن أن يقوم عليها بناء شامخ.
ونستخلص من ذلك أن احلوافز الكربى للفكر االقتصادي إمنا
جاءت من خارج االقتصاد سواء من املعاين القانونية اجلديدة ،أو من
الطب أو العلوم أو الرّيضة أو اإلحصاء أو علم النفس أو الفن أو
االجتماع أو من حركات اإلصالح االجتماعي الكربى ،ومل يكن للعاملني
يف ميادين االقتصاد أثر يذكر فيما ذخر به الفكر االقتصادي ،وما نسميه
االقتصادي العامل مل يكن إال جمرد عامل يقوم مبا يعهد به إليه من عمل
يكلفه إّيه رجال عظماء من غري ميدانه ،ولكنه سرعان ما يدرك أن األرض
اليت يعمل هبا ال يزيد خصبها من املادة اجلديدة فتصبح عقيماً جرداء.
مبدأ االختيار
إن مبدأ االختيار من أقوى األدوات وأنفعها يف يد مؤرخ التاريخ،
وهو كذلك من أكرب سقطاته يف الوقت نفسه ،فاملؤرخ يقدم صورة ليست
فوتوغرافية لفرتة ما ،وهو من هذه الناحية يشبه الرسام الذي عليه أن
يتخري املوضع الذي يراه ،واختياره إمنا يقوم على تفسريه ،وهنا ال يتم األمر
مبا عنده من نظرّيت ومعرفة بل يدخل معه ميوله وأهواؤه ،فما دام قد ترك
له االختيار ،فإنه يهمل الكثري مما هو قيم وضروري ،إن على املؤرخ أن
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يعرف ما هو ضروري .ولكن قصور هذا الضروري يستلزم حسن التقدمي
وصدق احلكم ،وخنلص من ذلك إىل أن كتابة التاريخ ذات جذور عميقة
يف توجيهها أي يف قيمنا ونظرّيتنا اليت تتغري بتغري الزمن .وخنلص كذلك إىل
أن التاريخ غالباً حني يعلمنا نظرية أو مبدأ خلقياً ،فذلك ألن هذه النظرية
أو هذا املبدأ اخللقي کاان سابقني على الوصف التارخيي ،وأن يدان قد
اسرتشدت به يف رسم الصورة.
ومن أهم األخطاء أنه كلما زادت حرية اختيار الصورة التارخيية كلما
بعدت الصورة عن أن تكون اترخياً ،ذلك أننا نعلم مجيعاً أن الصورة
التارخيية املختارة تصل إىل أن تكون نظرية ،وأن بعض هذه الصور املختارة
كنموذج عند مؤرخي االقتصاد تصور مبدأ التجاريني مثالً يف فرتة ما بني
العصور الوسطى وحرية التجارة ،وكصورة الرأمسالية أو صورة الثورة

الصناعية.
والواقع أن مبدأ التجاريني أو الرأمساليني مل يوجد قط ابملعىن الذي
يوجد به مصنع أو صناعة ما ،فكل فكرة كانت نتيجة التخيل واالختيار،
فنحن ندرك مزاّي فرتة أو حركة بذاهتا ،اعتقاداً بضرورهتا وتكون ما يسميه

"ماکس ويرب" ابلنمط النموذجي الذي ال ُيثل التجريد فحسب بل ُيثل
أيضاً إضافة بعض املالمح وحذف البعض اآلخر لتكون صورة متماسكة أو

مقنعة مبعىن أدق.

وعلى مؤرخ التاريخ أن خيتار بني رسم صور خمتارة أو أن يعمل على
جمرد تسجيل الوقائع ،ويف احلالة األوىل يكون أكثر ميالً إىل التمسك
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ابلنظرّيت "نظرّيً" أما يف احلالة األخرى فإنه يكون أقرب إىل أن يكون
مؤرخ اتريخ.
وهذا يعين أن املؤرخ الصادق جيب أن يكتب أشياء ضخمة حىت عن
أصغر قطاعات اخلربة التارخيية وأقصرها ،ألنه يف هذه احلالة يستطيع أن
يكون أكثر عدالة ابلنسبة لدسامة املادة ،ويقابل ذلك أن الكتاب الصغري
عن فرتة كبرية جيب أن يكون دقيق االختيار حبيث يعطي جمرد هيكل
عظمي ،وأن كان ذلك صورة غري صحيحة ال تتعدى أن تكون نظرية
اترخيية.
ومشكلة االختيار هذه اليت تواجه املؤرخ ،تواجه هي نفسها مؤرخ
الفكر االقتصادي ،وتسبب له متاعب تؤرقه ،فعليه أن يتناول املذاهب
واملدارس والنظم ،وهذه ال تتمثل هبذه الصور يف املادة املوجودة ،إذ ما
هي االشرتاكية مثالً؟ ومىت تبدأ؟ وما هي مبادؤها ونظرّيهتا؟ وأي الباحثني
ُيكن أن ينسب إىل هذا النظام؟ وهل ُيكن أن ينسب هذا العامل أو ذاك

إىل هذا النظام نسباً ضعيفاً أو شديداً؟ إن االشرتاكية ال توجد ابملعىن الذي

وجد به مارکس.

وما هي املدرسة الكالسيكية؟ هل هي يف أوسع معانيها املدرسة
الفكرية الربيطانية أثناء الثورة الصناعية أي من سنة  1770إىل سنة
 1850واليت تبدأ آبدم مسيث وتشمل جون ستيوارت ميل؟ وهل تضم
كذلك ساي وابتستيا ،وهل سنيور من روادها؟ وما هي املبادئ والنظرّيت
األساسية هلذه املدرسة؟ أليس جلون ستيوارت ميل وضع مستقل کحلقة
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الوصل بني مذهب احلرية ومذهب االشرتاكية كاشرتاكي حر أو حر
اشرتاکي؟ ومن مث نعود إىل القول أبن املدرسة الكالسيكية ال توجد ابملعىن
الذي وجد به آدم مسيث أو ريکاردو مثالً.
وحىت حني نواجه مشكلة أبسط ،کتصوير مذهب آدم مسيث أو کارل
مارکس ،فإننا دائماً نواجه كذلك عيوب االختيار ،فالباحث  -قبل كل
شيء  -يتطور ويتغري ،ولنأخذ مثال لذلك "ملتس" فنجد طبعتني خمتلفتني
ملوضوعه عن مبدأ السكان ،أوالمها يف سنة  ۱۷۹۸اليت أيخذ فيها على
السكان الرذيلة والفاقة ،وينتهي من ذلك إىل نتائج تدعو لليأس وخيبة
األمل ،واألخرى يف سنة  ،۱۸۰۳يقول فيها الباحث نفسه :أهنا بصورهتا
اجلديدة تعترب عمالً جدّيً له تصورات خمتلفة واسعة تقوم على فكرة "القيد
األديب" وإىل جانب هاتني الطبعتني هناك الطبعة اخلامسة مث السادسة،

وفيهما زّيدات وتنقيحات جديدة.
وهناك أمثلة أخرى كثرية لعلماء يغريون آراءهم ونظرّيهتم ،فنجد جون
ستيوارت ميل مثالً يتنكر لنظرية صندوق األجور ،اليت كان من أشد
املدافعني عنها من قبل ،وفضالً عن ذلك فقد وقع حتت أتثري سان سيمون

وأوجست كونت يف آخر أّيمه.

ومن احملدثني نرى ألفرد مارشال دائب التغيري يف كتابه "مبادئ
االقتصاد" من طبعة إىل طبعة ،ولكي نصدق احلكم على آرائه جيب أن
نقارن بني طبعاته اليت ختتلف إحداها عن األخرى يف نواح كثرية.
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وکينز نفسه كانت له ثالثة أدوار خمتلفة ،وما يسمى مذهب کينز مل
يتجمع إال يف عام  ۱۹۳6حني نشر كتابه "النظرية العامة" على حني أنه
أصبح ليس سراً أن کينز يف سنوات احلرب مضى يف أتييد مبادئ التخطيط

أكثر مما أورد يف مؤلفاته.

تنبؤات االقتصاديني
هل تعترب تنبؤات االقتصاديني أصدق فيما يتصل ابلتنمية للمستقبل
من أقوال غريهم؟ وهل تفضل آراؤهم عن النتائج العملية آراء غريهم من
ذوي اإلدراك السليم؟ إن اإلجابة على هذا السؤال تتطلب الرجوع إىل
املاضي ودراسة أبرز االقتصاديني وأقواهم حجة.
ولنضرب لذلك أمثلة قليلة ،فآدم مسيث مثالً ،على الرغم من دقته يف

كثري من أحكامه کانت نظرته ضيقة األفق ابلنسبة لنشاط الشركات
املسامهة ،ولقد اعتقد هو أن انتشارها غري ُمتمل ،إذ أهنا مل تكن تناسب
إال العمل "الروتيين" ،وكانت ضارة بصفة عامة تقريباً ،فهو يقول" :أن
أنواع التجارة اليت تستطيع الشركات املسامهة أن تباشرها بنجاح ،هي
األنواع اليت ُيكن أن تتحدد عملياهتا يف إطار من "الروتني" ،ويف شكل من

التوحيد ال يسمح إال أبقل درجة من التنويع ،نذكر من هذا النوع أوالً
"البنوك" ،واثنياً "التأمني ضد احلريق" ،وضد أخطار البحر ،واثلثاً "حفر
القنوات املالحية وصيانتها" ،ورابعاً "تغذية مدينة كبرية ابملاء" من كتاب
ثروة الشعوب آلدم مسيث ،الكتاب اخلامس ،الفصل األول ،اجلزء الثالث"
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فلو أن االقتصادي احملدث له رأي مماثل فيما يتصل مبشروعات
التأميم ،فلن يضري املؤممني ذلك الرأي .وكان مللتس رأي يعارض به کل
نظام للمساواة والتخفيف عن الفقراء ،فهو يقول :أن الرخاء العام يؤدي
إىل زّيدة يف معدل املواليد ومن مث ينتهي األمر إىل تعطيل جهود رفع
مستوى املعيشة نتيجة مولد عدد أكرب من األفواه اليت جيب سدها ابلطعام
"راجع کتاب حديث عن السكان الكتاب الثالث ،الفصل الثالث مللتس".
ومع ذلك فإن ما حدث كان على العكس ،فإننا نرى أن الدخول الكبرية
تؤدي إىل نسل أقل ،وهكذا يقل معدل املواليد.
ويف الصراع الذي دار ضد "إصالح املصنع" يف إجنلرتا يف منتصف
القرن التاسع عشر ،کتب وليم کنتجهام يف كتابه "منو الصناعة والتجارة
اإلجنليزية يف الوقت احلاضر" يقول" :كانت كل خطوة كسباً من املعارضة
الشديدة اليت تزعمها خرباء االقتصاد وعلى رأسهم سنيور الذي كان يردد

أن ختفيض ساعات العمل يعين خسارة مدمرة ألصحاب األعمال ال بد أن
ينعكس أثرها على جتارة البالد ،وسيكون له آاثره البالغة على أصحاب
األعمال أنفسهم ،فلو اقتطعت الساعة األخرية ،اختفت فائدة رأس املال
املستثمر يف املصنع "رسالة عن قانون املصانع ص  ۱۲سنيور" ومع ذلك
فقد أصبح قانون املصانع حقيقة واقعة ،دون أن حيدث اخلراب املدمر
الذي تكهن به رجال االقتصاد.
وهناك ما نراه أيضاً مما ذكره جون ستيوارت ميل عن نظريته يف
القيمة ،من أهنا حتل كل مشكلة حالً دائماً ،وأهنا وافية ال حتتاج إلضافة
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جديد إليها ،فهو يقول "من حسن احلظ أنه ليس يف قوانني القيمة ما حيتاج
إىل توضيح يف احلاضر أو املستقبل ،فنظرية املوضوع كاملة ،واملشكلة
الوحيدة اليت تتطلب احلل هي املشكالت اليت تثار عند تطبيقها" " -راجع
مبادئ االقتصاد السياسي جلون ستيوارت ميل ،اجلزء األول ،ص ،537
لندن ."۱۸۷۱
ولكنه مل يتكهن بذلك الفيضان من البحوث االقتصادية اليت تناولت
موضوع القيمة مما ألقى الكثري من الضوء على املشكلة ،ومع ذلك فإن
الفصول اليت كتبها عن "حالة الركود" وعن "مستقبل الطبقات العاملة"
وصلت إىل درجة النبوءة إذ أن ما كتبه من مائة سنة قد حتقق اليوم ،فهو
يقول ما يلي :إنين اعرتف أبنين ال تستهويين احلياة املثالية اليت ينادي هبا
أولئك الذين يعتقدون أن الوضع الطبيعي للبشر هو الصراع يف سبيل
العيش ،وأن التزاحم ابملناكب ،ووطء أقدام بعضهم البعض ،وهو ما يکون
النمط املوجود من احلياة االجتماعية ،هو أهم ما يتطلبه أتکيد التقدم
االقتصادي ،قد تكون هذه مرحلة ضرورية من مراحل تقدم احلضارة ،وأن
الدول األوروبية اليت أسعدها احلظ اآلن ابلتحفظ منها قد جتد نفسها
مضطرة ألن ختضع هلا" " -اجلزء الثاين ص "۳۲۸
ومن بني رجال االقتصاد واالجتماع الذين وفقوا كل التوفيق يف
تكهناهتم الجتاهات املستقبل نذكر سان سيمون ،فقد تكهن ابلنمو العظيم
لآلالت الصناعية ،وكان شعاره يف سنة " ۱۸۱۷كل شيء يتحقق
ابلصناعة ،وكل شيء يتحقق للصناعة" وتكهن كذلك ابرتقاء العلم
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والتكنولوجيا "العلوم التطبيقية" ،وما يتحقق هلما من سلطان حىت يف
امليدان الروحي واخللقي ،وقال :أن السلطة السياسية ستنتقل من الطبقات
التقليدية إىل الفنيني والعلماء واإلداريني" ،فلن تصبح األمة إال جمتمعاً
صناعياً كبرياً" ،ونظرته كلها ليست إال خليطاً من حكم العلم ،واالشرتاكية
هي أقرب ما تكون من خربتنا احلاضرة ،وتکهنه بسيادة الصناعة وكذلك

ابلعالقات الدولية تدل على صدق أحكامه وتكهناته ،فهو يقول" :جيب
أن يقوم اليوم بني الشعوب يف شرق أورواب ارتباط وثيق يف اجلهود
السياسية" وكان هدفه الصحيح قيام عالقات دولية ،وإن كان من رأيه أن
تتم على خطوات ،وهو الذي تكون بقيام احتاد اقتصادي وسياسي بني
فرنسا وإجنلرتا کنواة لوحدة غرب أورواب جتذب إليها األمم األخرى وخباصة
أملانيا.
وما تكهن به مارکس عن تطور الرأمسالية يف املستقبل كان خاطئاً
ولكنه مل يكن خطأ شامالً ،فقد كان رجالً بعيد النظر ،وكان صادق الرأي
يف جداله أبن تطور الرأمسالية سيؤدي إىل االشرتاكية ،إذا قصد ابالشرتاكية
أتميم الصناعات األساسية ،وهي عملية متقدمة يف أورواب ،وكان صادق
الرأي كذلك يف افرتاضه أن زّيدة النمو يف الرأمسالية إذا تركت لشأهنا ال بد
أن تزيد من حدة الصراع بني رأس املال والعمل مما يزيد من شدة التقلبات
الصناعية ،ويزيد من القوة االحتياطية جليش العمل ،ويؤكد هذه التكهنات
ما حدث من تطورات يف فرتة احلرب ،وخباصة أرقام إحصاءات البطالة يف
أملانيا والوالّيت املتحدة وأورواب ،وكان صادق الرأي كذلك فيما تكهن به
عن مركزية الصناعة واحتكارها.
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ولكن هناك أشياء أخرى كان خمطئاً يف تقديره هلا ،فلم يتخذ السالم

االجتماعي مثالً الشكل الذي زعمه له ابلنسبة لتوزيع الدخل إذ حيثما
اختفت قطاعات الطبقة الوسطى ،استبدلت بفائض من الوافدين عليها
من الكتبة واملوظفني واملهندسني وصغار التجار وأصحاب املهن.
وأظهر ما يکون خطأ ماركس يف تكهنه أبن االجتاه حنو االشرتاكية
سيظهر بوضوح يف البالد املتقدمة يف الصناعة كأملانيا وإجنلرتا وفرنسا؛
فالواقع أن التغيريات الثورية حدثت يف البالد املتخلفة ،حىت أنه ُيكن
القول أبن االشرتاكية ظهرت كثورة يف البالد املتخلفة ،وهنا جند لينني
يتدخل ليقدم يف نظريته عن االستعمار تصحيحاً لنظرية مارکس فيقول :أن

التغيري الثوري ال بد أن أييت من الدول املتخلفة ألهنا تكون ُمل استغالل

إىل درجة متزايدة من جانب قوى كبرية تنتظمها مصاحل احتكارية
لالستغالل القومي.
ومثة نظرة سريعة نلقيها إىل أملع رجال االقتصاد يف جيلنا احلاضر وهو
اللورد کينز ،فقد كان رأيه صحيحاً يف نقده لسياسة بنك إجنلرتا سنة
 ۱۹۲5حني تكهن بنكسة من جراء عودة البنك لقاعدة الذهب ،ولكنه
كان خمطئاً يف تكهنه والنتائج االقتصادية ملعاهدة فرساي "راجع سالم
قرطاجة أو النتائج االقتصادية من وجهة نظر اللورد کينز ،أتليف إتيني
ماننو سنة  1946ص 17و "۲۱۸
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بكل ما أوردان من أمثلة نعتقد أننا أثبتنا أنه حيسن برجال االقتصاد أن
يكونوا أكثر تواضعاً وحتفظاً عند إبداء آرائهم ابلنسبة للتغريات اهليكلية،
أو ابلنسبة للتكهن للمستقبل.
النظريات األوىل يف املذاهب االقتصادية
البذور يف اتريخ املذاهب هي اآلراء اليت نبتت على يد الزمن حىت
برزت املبادئ منها هي كغريها من بذور احلياة متناثرة يف اتريخ البحوث
االقتصادية تناثراً حراً طليقاً ،وحيدث أحياانً أن جند ومضات من التأمل
العميق وسط حبوث مليئة ابخلطأ الفاضح واألفكار يسهل الوصول إليها
كاحلال عند شراء بذور أندر أنواع النبات والزهور ،ولكن ما يهم هو
حتسني الفكرة ،والقدرة على استنبات نبات قوي کامل النمو يصمد للريح
العاصف ،حيس كل من يقابله جبماله وتناسقه .إن الفكرة ،کوعد الفرد ،قد
يتحقق وقد ال حتقق ،وكذلك النبات حينما يوجد فإنه يعيش ويتكاثر من
نفسه.
وعلى الباحثني عن بذور الفكر أن يقرءوا ما كتبه الكتاب املغمورون،
وسيدهشون غالباً ملا جيدون من أفكار أصيلة منت فيما بعد ،كذلك فإننا

جند كثرياً من الفكر األصيل فيما كتبه كبار الكتاب وإن كنا ال نستطيع
القول أبن املذاهب اليت ظهرت من بعدهم ُيكن أن تنسب إليهم.
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إنك جتد مثالً أن بذور االشرتاكية قد ظهرت يف كتاب أفالطون
"اجلمهورية" ،وهي وإن كانت اشرتاكية مثالية ارستقراطية أخالقية إال أهنا
األساس ملا كتب يف القرنني السادس عشر والسابع عشر عن املدينة
الفاضلة ،ووصل إىل ذروته يف أوائل القرن التاسع عشر ،ولقد وجدت
االشرتاكية ،وهي دائمة النمو مع الزمن ،غذاء جديداً قوّيً ينبثق من
مصادر أخرى يف تفسري جديد ملا يطلق عليه االشرتاكية العلمية ملاركس
وإجنلز ،وقصة منو شجرة االشرتاكية القوية املتحدة األلوان ،وما تفرع عنها
من أغصان وفروع قصة مثرية حقاً.
كذلك فإن بذور مذهب مالتس جاءت يف كتاابت أفالطون وبوتريو
وواالس وترجو ،لكنها كانت متناثرة تناثراً شديداً يف كل ما كتب عن
االقتصاد واالجتماع ،ويف الوقت نفسه نری ملتس يتطور فيضيف أغصاانً
ويشذب أخرى ،مما أاثر التعليق والتفسري والنقد واملعارضة الشديدة.

ومذهب السخرية الذي اندى به آدم مسيث نبع من عدة مصادر
تناثرت بذوره يف أصول من الصعب حتديدها مجيعاً ،نذكر منها کانتيلون
وهيوم ولوك وهاتشنسون وجيب أن نشري كذلك إىل مقاالته يف الدفاع عن
جتارة اهلند الشرقية ،ودراسات سنة  ۱۷۰۱اليت ظهرت فيها نظرية تقسيم
العمل
ويف كتاابت آدم مسيث بدوره بذور جيدة كانت أصل منو آراء
اقتصادية كثرية كنظريته يف األجور اليت ترتبط يف كثري من موضوعاهتا
املراحل املختلفة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،فهو يقول :إن احلد
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األعلى لألجور إمنا يقرره إنتاج العمل الذي ُيثل التعويض القومي للعمل،
ففي ظل طبيعة األشياء ،ومن هذه البذور نشأت نظرية اإلنتاجية واألجور
.
ولكن آدم مسيث بعقليته السليمة يقول :إن هناك ظروفاً بذاهتا تتيح

للعمال مغامن كثرية ،متكنهم من رفع أجورهم عن احلد املوضوع فهو يقول:
"يف الوقت الذي يزيد فيه رصيد الصندوق املخصص لدفع األجور زّيدة
مستمرة ،يف اجتاه تصاعدي حنو التنمية نتوقع زّيدة يف معدالت األجور،
وهذه هي نظرية صندوق األجور اليت تبناها يف القرن التايل جون ستيوارت
ميل وغريه.
ونظرية كينز عن العمالة الكاملة تنتشر يف كل ما كتب الباحثون من
التجاريني كتوماس مان ،جوزّيشايلد ،جون لو ،ليعيماس ،ومنکرثيان
وغريهم ،حىت أنه ليصعب حتديد مصدر بذاته ،وقد كتبوا مجيعاً يدافعون
عن نظرية ضعف االستهالك.

وكان کوبدن يف حبثه عن إجنلرتا وأيرلندا وأمريکا سنة  ۱۸۳5املصدر
الذي استمد منه ماکس ويرب وسومبارت واتوين مادهتم يف نظرية الصلة
املتينة بني الدين والتطور الصناعي ،وبني الربوتستانتية والرأمسالية ،فهو
يقول "ليس هناك إقليم يف العامل کسويسرا ،تظهر فيه آاثر الكاثوليكية
ومذاهب اإلصالح على الوظيفة املؤقتة للمجتمعات فمن والّيهتا االثنتني
والعشرين ،عشر ذات أغلبية كاثوليكية ومثان بروتستانتية ،واألربع الباقية
خليط متعادل من املذهبني ،والوالّيت الكاثوليكية حترتف الزراعة ،ليست
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هلا جتارة وال صناعة إال ما يباشر يف املنزل ،أما يف الوالّيت املختلطة
فالسكان يشتغلون بصناعة املنسوجات القطنية ،على أنه يالحظ أن
الكاثوليك منهم منصرفون إىل الزراعة فقط ،أما الربوتستانت فإىل
الصناعة ،والوالّيت الربوتستانتية الثمان تشتغل ابلصناعة" وقد ذكر
حقائق مماثلة عن فرنسا وأملانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وآيرلندا"،
واستخلص من ذلك قوله" :هذه احلقائق تؤكد يقني أن مذاهب اإلصالح
الديين تعمل أكثر من الكاثوليكية على رخاء الشعوب وتقدمها"
وهنا جند أكثر من بذرة واحدة ،فلدينا أصل نظرية منت فيما بعد منواً
راسخاً ملا نراه اليوم من عوامل التطور الصناعي؛ فإذا عادلنا بني املذهب
والفكرة اليت قام عليها ثبت لنا صدق ما قاله سليمان ،من أنه ال جديد

حتت الشمس ،وإن كان من اخلطأ أن خنطط بني الفكرة واملذهب ،فالفكرة
ومضة تلمع بني احلني واحلني ،مث تروح يف زواّي النسيان.
إن رمزية البذور تنطبق أكثر ما تنطبق يف ميدان العلوم االجتماعية،
أما ملاذا ينمو بعض البذور قوّيً سامقاً متکاثراً؟ ،فهذا ما ال ُيكن تعليله،

ولكن الذي نعرفه أن قوة منو نظرية ما ليست هلا عالقة تذکر بقيمتها
الفكرية يف أي حال ،فكثري من األعمال الفكرية العظيمة مل يكن هلا إال أثر
قليل ،على حني أن خليطاً من اآلراء والتحليل والعاطفة كان عامالً قوّيً يف

تشكيل العقول والعادات يف احلياة االجتماعية ،وبعض املذاهب كانت

توائم مطالب عصر بذاته ،على حني أن مذاهب أخرى دعي إليها يف وقت
سابق مبدى بعيد على الوقت الذي طبقت فيه ،نذكر فيها املذهب اخلاص
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ابلعصور املتوسطة الذي دعا إليه توماس أکونياس ،وراء القرون الثالثة اليت
تلته ،سبقت إليه دعوة أرسطوطاليس من ستة عشر قرانً قبله ،وجون لو،
صاحب فكرة ورق النقد ،بضمان األرض ،مل يطبق األملان فكرته إال يف

سنة  ۱۹۲۳أي بعد دعوته بقرنني من الزمان ،وريکارد وضع نظريته عن
النقد قبل قانون بيل سنة  1844بوقت طويل ،وکارل مارکس دعا إىل
مذهبه قبل عصر التخطيط بزمن بعيد.

أنـجح الطرق يف التطبيق
أي طرق البحوث االقتصادية أكثر جناحاً؟ لنلق نظرة على أفضل
هذه البحوث ،هناك حبثان ابرزان :أحدمها "ثروة الشعب" الذي وصفه
سريجون ماكنتوش أبنه الكتاب األوحد الذي أدى إىل تغري عام مباشر يف
أهم أجزاء التشريعات ابألمم املتمدينة ،ويقول عنه ابجو :لقد كان لكتاب
"ثروة الشعوب" أثر عجيب .لقد أتثرت به حياة كل فرد تقريباً يف إجنلرتا،

وال يوجد شكل آخر من أشكال الفلسفة كان له حىت واحد يف األلف من

األثر مثلما كان الفلسفة هذا الكتاب .لقد رسخت تعاليمه يف إدراك األمة
رسوخاً ال ُيكن النيل منه ،ويقول عنه کننجهام" :إنه كتاب أقام عصراً"
والواقع أنه معني فكري لقوة عظيمة ال تفىن ،هي قوة التحرر االقتصادي.
والبحث اآلخر هو كتاب "رأس املال" لكارل مارکس ،وهو ما أمساه
إجنلز إبجنيل الطبقة العاملة ،ومهما يكن ما أطلق عليه ،فقد كان مصدر
املهم أوحى بكثري من احلركات االشرتاكية الكربى ،وظل كتاب ماركس يف
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مدى يزيد على املائة سنة موضوعاً للشرح والتفسري يف كل جيل على
طريقته ،وال شك أن ما كتب عنه أو ما صدر من مذاهب کتاب كان
ميالدها بسببه ،إمنا يدل داللة قوية على خصوبته وإنتاجه ،حىت أن أشد
معارضيه وأعنف خصومه ،وجدوا من كتاابته ما أفادوا منه وأخذوا عنه.
أما ما يشرتك فيه هذان الكتاابن العظيمان فهو النهج الذي استخدم
يف كتابتهما ،وهو هنج الربط بني التحليل التارخيي والتحليل اجملرد ،فقد
ازدان کتاب آدم مسيث بكثري من األمثلة واجلوانب التارخيية ،مما جعل من
كتابه مادة شائقة يف قراءهتا ألنه جيمع بني التاريخ والنظرّيت ،والكتاب
يستمد قيمته املشوقة من جدله مع مدرسة التجاريني الذي يستغرق ربعه،
وواضح أن آلدم مسيث غرضاً معيناً يسعى له ،هو إجياد أداة لتحسني
الظروف االقتصادية وإلصالح سياسة احلكومة.
وتتوافر اخلصائص نفسها يف كتاب "رأس املال" ملارکس ،فهو اترخيي
يف جزء منه ،ونظري يف جزء اثن ،وجدال عنيف مع خصومه يف جزء
اثلث ،وهو يصور اتريخ صراع الطبقات يف فرنسا يف احلركة الثورية ،واتريخ
صراع الطبقات يف صورة اقتصادية لرفع األجور ونقص ساعات العمل
وحتسني ظروفه تصويراً غاية يف النقاء والعمق ،وقد درس ماركس أوالً
جمموعة الكتب البيضاء والتقارير واملذكرات األخرى اليت صدرت أثناء
فرتة الصراع على التشريع االجتماعي إبجنلرتا ،ومحل عليها محلة شعواء،
أما هجومه العنيف على خصومه فال يعدله شيء مما كتب يف البحث
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االقتصادي ،وكان يرى ضرورة أن يوضح أن هجومه على الرأمساليني ال
يعين أشخاصهم ،ولكنه يعين النظام الرأمسايل ذاته.
وواضح أن الكتاب له هدف جعله نصب عينيه ،وهو ما أكده
مارکس نفسه ،وهو إجياد سالح فكري يف الصراع الطبقي مع رأس املال،
وكان ماركس يف أروع عصوره حني تناول التطور التارخيي ،يصف قوانني
التطور الرأمسايل ،مث يعمهم اجتاهات التطور والتغري التارخيي يف عالقات
الطبقات ،ووضع معادلة تبدأ من االسرتقاق إىل االستعباد ،إىل العمل بعقد
طويل األجل ،إىل العمل احلر أبجر ،إىل احتادات العمال ،إىل االشرتاكية،
وكانت نظراته ذات نفاذ يف مستقبل االجتاهات التارخيية.
ومثة كتب أخرى توصف ابلعظمة يف شئون االقتصاد ،نذكر منها
کتاب ملتس عن "نظرية السكان" و"مبادئ االقتصاد السياسي
والضرائب" لريكاردو ،و"املبادئ اجلديدة" لسيسموندي ومؤلفات فردريك
ليست وروشيه ومشولر.
وكان ملتس من االقتصاديني القالئل الذين تطلق أمساؤهم على حركة
كاملة ومدرسة للفكر .لقد أثر على أخصب عقول االقتصاديني والطبيعيني
أيضاً ،ونذكر منهم شارلس داروين ،الذي قال :يف أكتوبر سنة  ۱۸۳۸أي
بعد أن بدأت جتاريب خبمسة عشر شهراً ،قرأت کتاب ملتس عن السكان،

قراءة تسلية أوالً ،وملا كنت متهيئاً للتأمل يف الصراع على الوجود ،وهو ما
ال بد أن يتهيأ لكل فرد من مشاهداته الطويلة لعادات احليوان والنبات.

لكن هذا الكتاب قد دفعين إىل أن أفكر يف أن األنواع الصاحلة متيل إىل
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البقاء ،وغري الصاحلة إىل الفناء ،ونتيجة ذلك هي بقاء األصلح ،وهيأ
الكتاب نفسه أللفرد راسل ما كان يبحث عنه من مفتاح السر للعامل
املؤثر يف تطور األجناس العضوية ،وهكذا نرى أن ما نسميه الداروينية
االجتماعية إمنا هو غصن من أغصان نظرية ملتس .إنه مل يكن قوي األثر
فيما كتب فحسب ،بل كان كذلك أيضاً يف التأثري على سلوك اجلماعات
من حيث اجلنس والزواج.

أما كتاابت سيسموندي فتقف يف مفرتق الطرق من حركات عظيمة
ثالث أثر فيها أتثرياً ظاهراً ،هي املدرسة التارخيية ،ومدرسة اإلصالح
املسيحي اليت تزعمها البالي ،واملدرسة االشرتاكية ،وقد بدأ سيسموندي
عمله مؤرخاً فوضع كتابه األشهر "اتريخ فرنسا" ،وهو يقول" :مل أقرأ إال

القليل عن االقتصاد ،ولکين درست احلقائق التارخيية فجعلتين أغري من

رأيي" ،وكتابه يبشر ابقتصادّيت الدخل القومي على أساس اتفاق
استهالکي مناسب ،كما يبشر بسياسة العمالة الكاملة والرخاء
االجتماعي.
ومن الكتب االقتصادية احلديثة العظيمة :كتب مارشال ،وفبلن
وکينز ،وهي كلها تؤيد القاعدة من أن أفضل الوسائل وأنفعها يف
الدراسات االقتصادية هي ما ربطت بني الوصف التارخيي والنظري ،أما
أولئك الذين يدعون إىل "االقتصاد البحت" فقد أسقطوا هذا الربط من
حساهبم ،واعتقادي أن هذا خطأ منهم ،وأهنم يثبتون سوء إدراكهم إجهاد
احلقل الذي يعملون فيه".
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التشريع واملذاهب االقتصادية
كان التفاعل بني البحوث االقتصادية والتشريع االقتصادي ،وثيقاً
لدرجة جعلت كثرياً من املؤرخني يعاجلوهنما معاً ،فكالمها يؤثر أتثرياً
متواصالً على اآلخر ،فالبحوث االقتصادية متهد الطريق للتشريع
االقتصادي كما حدث يف القرنني السادس عشر والسابع عشر يف إجنلرتا

وفرنسا ،وكما حدث من إدخال كتاب آدم مسيث "ثروة الشعوب" يف
جملس العموم يف عهد وليم بت ،وما انتهت إليه البحوث من ُمصول
متوافر من التشريعات االجتماعية.
وللتشريع االقتصادي كذلك أثره على البحوث االقتصادية ،وإن
جزءا
أنكر ذلك رجال االقتصاد .إذ الواقع أن التشريع االقتصادي يشكل ً

متكامالً من البحوث االقتصادية ،فالقوانني ذاهتا جزء من البحوث أهم من
الكتب واملقاالت يف كثري من األحيان؛ فقانون الضياع الذي أصدرته

امللكة إليزابيث سنة  1563كان حبثاً اقتصادّيً مهماً ُيكن أن يستخلص
منه مذهب اقتصادي کامل.
والتشريع االقتصادي غالباً ما يكون نتيجة دراسة عميقة وفحص
دقيق للظروف ،فضالً عن كونه نتيجة حملاولة التوفيق بني مصاحل متضاربة،

وتعبرياً عن فكرة سائدة تكشف عن اآلراء الصحيحة يف عصر ما
.والقوانني التشريعية غالباً ما يسبقها تقارير ودراسات ،ومشروعات

جزءا مكمالً هلذا التشريع أبوسع معانيه ،وهي
مستفيضة أو مقتضبة تكون ً
كذلك تتوسط بني التشريعات والبحث ،فالتقارير اليت سبقت التشريع
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االجتماعي الذي صدر يف السنوات  ۱۸۳۹ /۱۸۳۰و /1840
 1849وحتديد ساعات العمل ليست واثئق عظيمة القيمة فحسب،
ولكنها إضافات ممتعة للفكر االقتصادي استخدمها دعاة االشرتاكية،
وخباصة مارکس .ويف األّيم األخرية تعترب الكتب البيضاء الربيطانية عن
العمالة الكاملة أو مشروع بيفردج للتأمني االجتماعي حبواثً اقتصادية أهم

كثرياً مما ظهر من كتب االقتصاد املعاصرة.

وهنالك يف الوقت احلاضر جمموعة املطبوعات الرمسية اليت تنشرها
اهليئات الدولية كعصبة األمم ،ومكتب العمل الدويل ،وغرفة التجارة
الدولية ،واملعهد الدويل للزراعة ،وغريها من املؤسسات الدولية .إن بعض
هذه املطبوعات نظري حبت ،أو دراسات للتجارة الدولية أو السكان أو
غري ذلك ،وهذه الدراسات بطبيعة احلال تعتمد على موارد ضخمة وعلى
جهود مجاعية وتستخدم فيها شىت الواثئق والسجالت ،ومن مث تتفادى
اجلهود الفردية اليت تضيع يف غمرة التنافس .والواقع أنه ال معىن للبحوث
اليت يقوم هبا األفراد مبواردهم اهلزيلة أمام البحوث اجلماعية يف مصاحل
احلكومة ومعاهد البحوث ،واملؤسسات الدولية مبا لديها من موارد ال
تنضب للبحث يف شىت املوضوعات.
وليست التشريعات احلديثة وحدها وواثئقها هي اليت تعترب نوعاً من

البحوث الرمسية ،بل هنالك أيضاً التشريعات االقتصادية يف كل العصور،

وهي وإن كانت خمتصرة غالباً ،إال أهنا تتضمن مبادئ ُيكن التوسع فيها،
وتقدُيها حبالة أدق من حيث التنظيم واملبدأ.
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وللبحوث الرمسية أثرها القوي يف حبوث االقتصاديني؛ فهي ربح هلم إذ
أهنا تصلح كنقطة بدء لبحوثهم ودراساهتم ،وهي إما موضع هجوم أو
دفاع ،ومن مث تكون سدى حلمة نظرّيت االقتصاديني ،وما تتضمنه من
مبادئ ُيكن تقدُيها أو تكملتها أو تنقيحها أو تعميقها أو التوسع فيها،
فآدم مسيث مثالً إمنا كتب ما كتب ألنه أراد أن يثبت أن اآلراء اليت وردت
يف التشريعات االقتصادية يف أّيمه كانت خاطئة ،وكتب ريكاردو بقصد
تعديل تشريع النقد يف أّيمه ،وكتب أعظم رجال االشرتاكية ألهنم اعتربوا
قوانني امللكية اخلاصة ضرراً ابلغاً للمجتمع.
واختذ كثري من الكتاب احملدثني التشريعات االقتصادية القائمة نقطة
ابتداء لبحوثهم ،فهاجم کينز تشريع النقد والسياسة النقدية وتوسع تدرجيياً
يف آرائه الكامنة وراء هجومه ،فعممها داخل إطار فلسفي ،وكذلك فإن
التشريع االقتصادي اجلديد يف بريطانيا ،ابتداء من تقرير بيفردج والكتاب
األبيض عن العمالة الكاملة  -والذي انتهى أبن أصدرت حكومة العمال
قوانني التأمني االجتماعي واخلدمات الصحية والتعليم وبرانمج اإلسكان،
وقوانني التأميم  -إمنا تؤيده املبادئ االقتصادية اجلديدة اليت تضمنتها،
واليت مل ترد يف كتب اقتصادية ،وإن كان ال بد على مدى الزمن أن تتسع
حىت تصبح مذهباً اقتصادّيً كامالً
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 - 2أمثلة مك ال اريخ
ريكاردو وماركس
من عمالقة االقتصاد السياسي الذين وصلوا إىل مركز الصدارة
فيه ،وطبعوه بطابع ابرز ،ودفعوا تيار تقدمه ،نذكر دافيد ريکاردو ،وکارل
مارکس فاألول رسم معامل االقتصاد السياسي الکالسيکي واآلخر وضع
أسس الفكر االشرتاكي .وكالمها يتشاهبان تشاهباً كبرياً يف عدة أمور،
فكالمها رضع من الفكر اإلجنليزي .كان ريکاردو صديقاً هليوم وميلز وبنتام

وملتس ،وقرأ ما كتبه آدم مسيث وغريه ،بل وعلق عليه ،أما مارکس فقد
قضى عشرين سنة يف مكتبة املتحف الربيطاين ،وقرأ كتاابت املدرسة
الكالسيكية والكتب البيضاء اإلجنليزية ،ومارکس کمواطن من الراين تتمثل
فيه صفات النهر ،فهو جيمع بني ثالثة منابع من الفكر :األملاين من
هيجل ،والفرنسي من اشرتاكيي املدينة الفاضلة ،وخباصة سان سيمون،
واإلجنليزي من االقتصاديني الكالسيكيني وخباصة ريكاردو لقد كانت بالد
الراين دائماً جممع الثقافات الثالث :األملانية والفرنسية واإلجنليزية.
ومثة تشابه آخر بني الرجلني من حيث كوهنما الجئني ،فقد كان
مارکس منذ فجر شبابه اثئراً طريداً ،طرد من أملانيا إىل فرنسا ،وطرد من
فرنسا بتحريض من احلكومة الربوسية ،فلجأ إىل بروکسل حيث كتب
ابالشرتاك مع إجنلز أقوى الرسائل الثورية يف العامل" ،اإلعالن الشيوعي" مث
طرد من بلجيكا فهاجر إىل فرنسا بدعوة من احلكومة املؤقتة ،ومنها إىل
أملانيا ليشرتك يف ثورة عام  ،1848وطرد منها مرة أخرى فعاد إىل فرنسا،
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وأخرياً جاء إىل إجنلرتا حيث استقر به املقام نينتج ،مث مات هبا ودفن يف
مقربة "هاي جيت" ..أما ريکاردو فهو بريطاين املولد ،وكان من طبقة
املالك ،وحصل على عضوية جملس العموم ،وعاش ُمرتماً ُمبوابً ،ولكنه
كان سليل أجيال من الالجئني من أسرة يهودية إسبانية طردت من إسبانيا
فهاجرت عرب إيطاليا وفرنسا وهولندا إىل بريطانيا حيث استقر املقام أبيب
ريکاردو ،وال بد أن وضع الالجئ قد ترك أثره يف عقل دافيد الصغري،
فغرز فيه شعور القلق وعدم الطمأنينة الذي ظل يصارعه طوال حياته.
وهنا ينتهي الشبه بني الرجلني؛ فريکاردو يکتب کرجل أعمال ثري،
هدفه متحيص النصح للحكومة ولوزارة اخلزانة ،وحملافظ بنك إجنلرتا،
وللتجار ورجال الصناعة ،أما مارکس فهو يكتب کثائر يصنع سالحاً
أيديولوجياً ليستخدمه الدمهاء يف صراعهم من أجل التحرر ،فهو يكتب
للعمال وممثليهم ال لرجال األعمال وال للحكومة.

وکتاب ريکاردو توضيح لفكرة التجاريني ،والفكرة الدفاع الذي
يستخدم املال سالحاً ضد اضطراب احلال ،فهو يرى االقتصاد "كصالة

مزاد" أو"بورصة عقود" تباع فيها األشياء ملن يعرض أعلى مبلغ ،وكلها
قابلة لالنتقال واحلركة .أما مارکس ،فكان على العكس من ذلك ،كان
يسعى إىل ما سعى إليه املسيح من البحث عن طريق اخلالص للبشر،
وإخراج الناس من دائرة العوز إىل ميدان احلرية ،ويقول إجنلز صديقه
وحواريه" :إن القوى اخلارجة اهلادفة اليت سيطرت على التاريخ حىت اآلن
ستخضع لرقابة الناس أنفسهم ،وعند هذه النقطة فقط يستطيع الناس
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بوعي کامل أن يشكلوا التاريخ ،وعندئذ أيضاً سيكون لألسباب
االجتماعية اليت حيركها الناس ،واآلاثر اليت يريدوهنا بصفة دائمة مستمرة،
قفزة شديدة ،قفزة اإلنسانية من حظرية احلاجة إىل أفق احلرية".
والغريب أن ريکاردو الذي وضع أساس االقتصاد احلر ،هو الذي
وضع هذا السالح الفتاك يف يد أعداء االقتصاد الرأمسايل ،فقد تغذت
احلركة االشرتاكية من قلبه وعقله ،وقامت مدرسة الفكر االشرتاكي ابتداء
من وليم طومسون إىل ألفابيني وبرانردشو على معارضة نظرية القيمة اليت
وضعها ريکاردو ،كما وضع هنري جورج ودعاة اإلصالح الزراعي نظرّيهتم
ملعارضة نظريته عن "الريع"
وري کاردو هو صاحب الفكرة اليت تقول :أن الغرض الصحيح من
الدراسة االقتصادية هو توزيع الثروة ال إنتاجها ،فهو يقول يف مقدمة كتابه
"املبادئ" :أن وضع القوانني اليت تنظم هذا التوزيع هو املشكلة الرئيسية
يف االقتصاد السياسي "فإذا استطعنا أن نقر بذلك ،دخلنا فيما نسميه
االقتصاد االجتماعي" ،وهو ما دعت إليه فيما بعد املدرسة االشرتاكية،
وال مفر بعد ذلك من دراسة التوزيع األمثل للدخل ،ودراسة العالقة بني
التوزيع واإلنتاج وبني سعادة البشر.
وريکاردو ،إمنا يبني وضع مالك األرض يف ضوء غريب ،فريع أرضه
يزيد على الدوام تبعاً لتزايد السكان أو التوسع الصناعي ،وهكذا يتقاضى
املالك من مواطنيه ما ال حق له فيه ،ودون أن يقدم هلم شيئاً ،أما العامل
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األجري ،فإن أجره يظل عند حده األدىن الذي يسد به رمقه ،ومن هنا نرى
الصورة الكاملة "للقانون اجلديد لألجر" أو نظرية االستغالل.
وما أشد عبس الصورة اليت رمسها ريكاردو للمستقبل .لقد ضاع معها
تفاؤل آدم مسيث ،وافرتض منط التوزيع الذي رمسه الطابع املميز لتوزيع
الطبقات واستغالهلا ،وإن مل ترد فيه كلمة الطبقات ،وعلينا أن نقرأ كل ما
كتبه ريکاردو بعني يقظ لنتبني الظلم االجتماعي وترتجم كل نظرّيته إىل
نظرية اشرتاكية ،وهكذا نرى أن ريکاردو وليس مارکس هو أول من صنع
األسلحة النظرية يف صراع الطبقات العاملة.
ونعجب حني تقرأ لريكاردو ،هل كان مؤمناً حقاً ابلرأمسالية واالقتصاد

احلر ،أم أنه كان يتظاهر بذلك ليساعد على تسلل آرائه إىل أحفاده ممن
امتنع عليهم أن يكونوا أثرّيء أو مالكاً لألرض
وجيمع املؤرخون احملدثون على أنه لوال ريکاردو ملا وجد مارکس ،وأن
هناك خطاً مباشراً ملتابعة اآلخر لألول .وهناك نواح كثرية من التشابه بني
نظرييت ريکاردو ومارکس عن القيمة تستحقان معه أن خنصص هلما وقتاً
نضعهما فيه جنباً إىل جنب لندرس نواحي االتفاق واالختالف فيهما.

فقاعدة "التوحيد" وهي حجر األساس يف اليهودية واضح يف كتابة كل
منهما ،إذ يبحث كالمها عن أمسى املبادئ وأخلدها ،تلك اليت تكمن وراء
حركات التغري وأنواع الظواهر ،وهذا يفسر ما كتبه ريکاردو مللتس
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"إن غاييت هي أن أكشف عن املبادئ ،وألحقق ذلك ختيلت حاالت
شديدة ألرى مدى فاعلية هذه املبادئ .إنك تراعي دائماً اآلاثر املباشرة
والوقتية لتغريات بذاهتا ،أما أان فأستبعد تلك اآلاثر املباشرة والوقتية ،وأركز
انتباهي إىل احلالة الدائمة لألشياء ،واليت تنشأ عن هذه املبادئ"
ويفكر مارکس بنفس األسلوب ،حىت أنه يصل به األمر إىل أن جينب
األسعار احلقيقية على أهنا ظاهرة وقتية قليلة األمهية من ظاهرات قوانني
القيمة .إن مشكلة القيمة شيء والعالقات التبادلية شيء آخر ،وكال
األمرين يتوافقان کمتوسط يف إطار شامل .وتدل الظواهر على خطأ رأي
ماركس ابلنسبة لقانون القيمة ،ولكن وراء الظواهر معىن أعمق.
وقد قضى كل من ريکادو ومارکس حياته يف صراع من أجل أو
نظريته عن القيمة اليت يدافع عنها أمام نفسه وأمام غريه ،غري راض عن
نتائجها ،ويعمل دائماً على تنقيحها ،وكان كل منهما يعترب نظريته األساس
الذي تقوم عليه مدرسته أو تنهار.

فلنلق اآلن نظرة على أوجه التشابه واخلالف بني النظريتني ،كلتامها
تعترب أن ما حيدد قيمة السلعة إمنا هو "بصفة عامة" وقت العمل الذي تتم
فيه و"كمية العمل اليت يتفق عليها" ،وهنا ينتهي تشابه النظريتني.
فريکاردو يعترب نظريته على أهنا قانون طبيعي صاحل لكل عصور املدنية،
على حني أن ماركس يرى أن نظريته ليست إال جمرد قانون لإلنتاج
الرأمسايل ،أي أنه يصلح اترخيياً لناحية بذاهتا من التنمية االقتصادية.
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ويعترب ريکاردو "العمل احلدي" الذي خيصص إلنتاج السلعة عامالً
حامساً ،والعمل احلدي هو العمل الذي "يبذل يف أسوأ الظروف" والالزم

"لتحقيق اإلنتاج" ،أما مارکس فهو يعترب "وقت العمل الالزم من الناحية
االجتماعية" هو العامل احلاسم أي العمل الذي يتطلبه اإلنتاج يف ظروف
طبيعية ،وُيكن تفسريه مبتوسط وقت العمل يف الصناعة ،ال وقت العمل
احلدي.
ويعترب ريکاردو "العمل كله" عامالً حيدد القيمة ،ولكن مارکس يرى
أن العامل الذي حيدد القيمة هو العمل الذي يبذل يف عملية اإلنتاج ،أما
العمل الذي يبذل يف عملية التداول العمل الذي يقوم به عمال النقل أو
جتار التجزئة فينبغي استبعاده من تكوين القيمة .وقد حل ريکاردو
املشكالت املتصلة بوجود رأس املال وتكوينه يف خمتلف األزمنة "دائماً"
أبن أورد عدة حاالت عوجلت فيها استثناءات من القاعدة وانتهى منها إىل
قاعدة هي أن "العمل والوقت" اللذين يستلزمهما اإلنتاج مها العوامل
احملدودة.
وحل مارکس نفس املشاكل إبيراد أداة غري متوقعة هي جتميع خمتلف
معدالت تكوين رأس املال أي بصرف النظر عن كل الفروق واالحتفاظ
بتكوين رأس مال متوسط عضوي ذي صفة مصطنعة "غري طبيعية".
ولسنا حباجة إىل القول أبن ريکاردو أقرب يف احلقيقة إىل مارکس ،بل
وأفضل منه يف معاجلة ظاهرة القيمة املعقدة ،ولكن احملاوالت الفكرية من
جانب كل منهما ُماوالت عالية جداً ،فكالمها قصد إىل أن ينفذ يف ذلك
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السطح املعقد املتغري من سطوح احلياة االقتصادية ليصل إىل أعمق
أغوارها ،يفسر ابألرقام واملقاييس أعمق أماين الناس ليقيموا عالقات
التبادل فيما بينهم على عالقات العمل ،وليدخلوا أحكام القيمة يف ميدان
االقتصاد ،حىت وأن كانوا غري واعني هلذه احملاوالت يف نظرّيهتم.

لينني وماركس
قل أن جند مثل "لينني" ،تلميذاً عظيماً ألستاذ عظيم ،کرس حياته
َّ
لتفسري مذهب أستاذه ونشره وإمتامه ،تسيطر عليه فكرة واحدة ،ويستويل
عليه محاس واحد وحب واحد ،هو أن يکون جديراً أبستاذه ،يعمل ما
يريده هو أن يعمل ،ويدافع عن انطالق مذهبه ،ويبذل ما وسعه اجلهد
حىت يرى هذا املذهب قائماً على األرض يف أكمل صورة ،فقد اعترب لينني
نفسه ابدئ ذي بدء الوارث األول للفكر االشرتاكي ،والوصي على

تنفيذه ،فإذا كان لينني أابً لثورة أكتوبر ،فإن مارکس يستحق أن يسمى جد

هذه الثورة.

كان لينني يف الثالثة عشرة حني مات مارکس ،فلم يكن بينهما من مث
عالقة التلميذ أبستاذه؛ ولكن تلمذة لينني يف صناعة الثورة إمنا قامت على
دراسته الواعية ملا كتب مارکس ،كان أول ما قدمه للجمهور يف موسكو
سنة  ۱۸۹۳کراسة عن األسواق ،كتبها ليوضح فكرة مارکس من وجهة
نظر أحد تالميذه.
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قضى لينني حياته يف دراسة مارکس ،يقرأ ما كتب ويعيد قراءته ،ويعود
إىل تعاليمه يف كل موضوع بروح مؤمنة به ،ويستمد النصح واالسرتشاد به
يف كل مرحلة من مراحل الثورة.
كان لينني ومارکس متشاهبني يف اخللقة يف أكثر من موضع ،فكان
لكل منهما رأس كرأس سقراط ،ومالمح تدل على العناد والعزُية ،وإن كان
وجه األول وجه نبيل روسي خبطوطه املغولية ،ووجه اآلخر وجه يهودي
رابين وإن ظهرت فيه اخلطوط املغولية ،وكان كل منهما مشدوداً حنو
الشرق ،وكان كل منهما قوّيً يف حقده وكرهه ،عاش كالمها بعيدين عن

أوطاهنما ،كالجئني ،ولكن ماركس مات غريباً يف إجنلرتا.

وكان لكل منهما ميل قوي للخروج على الدين ،كما كاان شديدي
الكراهية للناس مجيعاً حىت أقرب الناس إليهما إذا بدا هلما أنه احنرف عن

اخلط املستقيم الذي رمسه .وأمضى كل منهما حياته يف الصراع لتحرير
الطبقة العاملة ،ويتميز هذا التكريس أبقصى درجات نكران الذات،
فكالمها كشف عن متاسك فذ يف كل ما كتب من كتب ومذكرات
ومقاالت ،فإهنا تضم فكرة أساسية واحدة من خمتلف نواحيها أو خمتلف

تطبيقاهتا.
لعب ماركس مرة لعبة مع بناته مدارها اإلجابة الفورية على أسئلة
توجه ،فكانت إجاابت ماركس على ما وجه إليه من أسئلة هي:
ما أحب الفضائل إليك؟ :البساطة
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ما أحب الفضائل يف الرجل؟ :القوة
ما أحب الفضائل يف املرأة؟ :الضعف
ما أهم ميزاتك؟ :خدمة فكرة واحدة
ما رأيك يف السعادة؟ :الكفاح
ما رأيك يف الشقاء؟ :التشرد
ما أشد الصفات كرها عندك؟ :الذلة
ما أحب عمل إليك؟ :القراءة
واللعبة تكشف عن كثري من الصفات اليت تنطبق أيضاً على لينني.
لقد كان لينني رجالً كثري االطالع وصانع ثورة .لقد مجع بني الرجل الذي

يقرأ ،والرجل الذي يعمل ،ولكنه مل ينظر قط إىل القراءة على أهنا هدف

لذاته ،ولكنها أداة أو سالح يف صراعه لتحرير الطبقات العاملة .لقد نظر
إىل نظريته على أهنا جمرد صناعة أسلحة ،هكذا كان املعىن املادي للعلم
والدرس ..كان لينني وماركس ُماربني ومفكرين ،إال أن ماركس كان مفكراً
أوالً ،ولوال كتبه لظل يف زواّي النسيان ،أما لينني فكان ُمارابً أوالً ،ولوال
صراعه السياسي لظل مغموراً ال يكتب املؤرخون عنه إال كلمة عابرة،
ولكن كليهما آمن بنظرية الثورة كأساس ومصدر للحركة الثورية .يقول
لينني" :بغري نظرية ال ُيكن أن حتدث ثورة".
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ولكن ماركس مل جيد بديالً من االلتجاء إىل مكتبة املتحف الربيطاين
بعد أن فشلت الثورة األملانية اليت اشرتك فيها ،وعمل لينني نفس الشيء
يف ف رتة نفيه الطويلة يدرس التاريخ والفلسفة واالجتماع واالقتصاد ،يكتب
مذكرات فلسفته يف نقد فلسفة الرجعية حني دعت الضرورة للدفاع عن
املادية التارخيية ضد "اخلونة املكيافيليني" ومسومهم الناقعة ،فكتب من منفاه
يف سيربّي سنة  1897إىل اكسلرود يقول" :ليس هناك ما هو أحب إيل
نفسي وآمل فيه إال أن تتاح يل فرصة الكتابة من أجل العمال"،
ووجد لينني دائماً وقتاً للكتابة من أجلهم ،فقد كان يعترب الكتابة
أمضى سالح يف الصراع الثوري ،ويف تعريف اجلموع ابلشيوعية ،وجعلها
مفهومة ومقبولة ،وحىت يف معمعة مشاغله يف نوفمرب سنة  1918حني كان
زعيماً لروسيا كان جيد وقتاً للكتابة.
وقد أنشا كل من ماركس ولينني حزابً ،ولكن لينني كان أكثر جناحاً،
فقد أسس حزبه على أساس االحرتاف وألغراض خاصة ُمدودة ،وكان كل
منهما يؤمن إُياانً راسخاً أبهدافه ،ال يساوره الشك يف انتصارها حىت يف
أّيمه.

كان لينني يرى أن واجبه األول أن يظل تراث ماركس سليماً نقياً،
فبدأ حربه ضد "الدولة الثانية" و"االنتهازية االجتماعية" ،و"الوظيفة
االجتماعية" ،و"املثالية االجتماعية" ،وكان يهدف إىل القضاء على مجاعة
املتعصبني للوطن واملثاليني واألحرار واالنتهازيني والبورجوازيني وغريهم،
ولكنه مل حيارب مذاهب احملافظني وال األحرار والقومية يف شكلها اجملرد،
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كما مل حيارب النظرية الرأمسالية للمجتمع .وكان هدفه أن يقضي على ما
كان يسميه أعشاابً ضارة يف حديقة ماركس ،كتب يف سنة  1915يقول:
"إن الطبقة العاملة ال ُيكن أن حتقق أهداف الثورة العاملية إال إذا أعلنت

حرابً شعواء على املرتدين واملتخاذلني واالنتهازيني وما شاكلهم".
مث قال" :وهبذه الفلسفة الواضحة ُيكن أن تنبثق الروح الثورية احلية
من املاركسية اليت يقبل فيها كل شئ إال الوسائل الثورية للصراع ،كالدعاية
واإلعداد وتربية اجلموع هلذا الغرض"
غري أنه من اخلطأ أن نقول :أن لينني فسر ماركس كما يفسر املدرس
نصاً أدبياً ،فقد نقل راضياً عن إجنلز قوله "ليس مبدؤان عقيدة ،ولكنه
اسرتشاد يسرتشد به يف العمل" وخباصة العمل الثوري ،وجيب أن يفسر
ماركس بروح ثورية ،أية طريقة أخري يف تفسريه خاطئة ،وكان يف كل
توصياته لزمالئه يف احلزب يقول" :جيب أن تكون الربامج ثورية بكل معاين
الكلمة ،وجيب أن تكون الوسائل ثورية كذلك"
وحتليل ماركس يف نظر لينني يتمثل يف تقدمي صور شاملة لوضع العامل
"كمجموعة من العالقات االقتصادية والسياسية" عن طريق حتليل
عالقات الطبقات .لقد مكن منطق ماركس لينني من أن يرى الصورة كلها
بتفاصيلها يف شكلها الصحيح ،على حني أن "من األخطاء األساسية
لرجال االقتصاد والبورجوازيني أهنم ينزعون بعض احلقائق والتفاصيل
واألرقام من الصورة العامة للعالقات االقتصادية والسياسية" وخيتم كتابه
"تطور الرأمسالية يف روسيا" بقوله "أن رجال االقتصاد البورجوازيني تروعهم
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ضخامة املادة ،ولكنهم يعجزون عن تقومي معناها وأمهيتها ،فهم مثالً
خيشون األشجار دون أن يروا ما فيها من خشب" أن ابملاركسية وحدها،
وبتحليل عالقات الطبقات ُيكن اإلملام ابلصورة العامة لنمط احلركة
االقتصادية والسياسية.
ويصف لينني مبدأ ماركس أبنه مبدأ قوي كامل متناسق ،يعطي الناس
فكرة كاملة عن العامل ،فيقول" :أن قوته تتمثل يف إرشاده إىل طريق العمل،
وإىل منط من التطور االقتصادي لفكرة شاملة ،وأهم شيء يف مبدأ ماركس
أنه يشرح الدور التارخيي للربوليتارّي "طبقة العمال" يف بناء اجملتمع
االشرتاكي" ويقول من ابب التكهن" :كل فرتة من فرتات التاريخ الثالث
منذ ظهور املاركسية كشفت عن أتييد جديد وانتصارات جديدة
للماركسية ،ولكن ال تزال هناك انتصارات جديدة ستحققها املاركسية
كمبدأ للربوليتارّي يف تلك احلقبة من التاريخ اليت تتفتح أمامنا" ،ومل يكتف
لينني أبن يتكهن بذلك ،ولكنه عمل على أن يكون حقيقة واقعة.
وكان الشغل الشاغل للينني هو تفهم املستقبل ،فقد كان يعين
ابملستقبل دائماً ،ال ابحلاضر وال ابملاضي ،وقد وجد حالً واحداً لتفهم
مشكالت املستقبل يتمثل يف منطق ماركس الذي يعرب عنه بقوله" :مذهب
التطور أبوسع أشكاله وأعمقها متحرر من كل حتيز"
ويوجه لينني كل اهتمامه إىل تنظيمات الكفاح الطبقي على أساس
فلسفة منطقية ومادية شاملة ،جيملها يف قوله" :أن الشيوعيني يكافحون
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من أجل حتقيق أهدافهم املباشرة ،وتنفيذ املصاحل احلالية لطبقة العمال،
ولكنهم يف حركتهم احلاضرة يعنون يف الوقت نفسه مبستقبل احلركة".
وللينني كتاابن يف االقتصاد" :تطور الرأمسالية يف روسيا" ""1899
الذي بدأه يف السجن ،وأمته يف سيبريّي ،وهو "حتليل للنظام االقتصادي
واالجتماعي" مث "هيكل الطبقات يف روسيا يف فرتة ما قبل الثورة" وكتاب
"االستعمار أعلى مراحل الرأمسالية" الذي كتبه يف زيورخ سنة ،1916
وحاول فيه أن يقدم صورة كاملة لالقتصاد الرأمسايل العاملي ،وعالقاته
الدولية يف مطلع القرن العشرين عند انفجار احلرب العاملية االستعمارية
األوىل .كال الكتابني ليس إال ترمجة للماركسية إىل لغة احلياة الروسية ،أو
نوعاً من تطبيق املاركسية يف الشرق.
لقد تصور لينني أن واجبه ال يقتصر على احملافظة على منطق ماركس
نقياً من كل شائبة ،بل يف أن يضعه موضع التنفيذ ،وأن يصل بينه وبني

احلياة الروسية وأن يطعم به الشجرة الروسية ،ويوزعه يف الفكر والعمل

الروسي.
ويضم كتابه األول ثورة إحصائية عرضها بطريقة ماركس ،وهو حياول
به أن يدلل على أن الرأمسالية ليست نظاماً غريباً فحسب ،ولكنها تلعب
دوراً مهماً يف احلياة الروسية ،فكأنه يقول للروس" :أن الرأمسالية وغرُيتها

االشرتاكية ليستا خمرتعات غريبة ،بل هلما معنامها التارخيي العميق لروسيا"

ويقول يف هذا املعىن يف كتابه يف الفصل األخري حتت عنوان "رسالة
الرأمسالية ،أي دورها التارخيي يف التنمية االقتصادية بروسيا" .إن االعرتاف
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أبن دورها تقدمي أمر مشكوك فيه ،أمام التسليم الكامل بنواحي الرأمسالية
الغامضة السلبية ،وأمام التعصب االجتماعي اجلامد الذي هو مظهر من
مظاهر الرأمسالية ،والذي تكشف عن الطبيعة االنتقالية التارخيية هلذا النظام
االقتصادي ،ويكرر ما قاله ماركس عن حالة التغيري والتناقض اليت تسري
عليها الرأمسالية كاملركزية والرتكيز واالحتكار ونزع امللكية وإفقار الناس.
ضوءا على
وخيلص إىل أن حتليل ماركس يصدق على روسيا ،ويلقي ً
مسائل التنمية يف روسيا ،وأن معدل منو الرأمسالية الروسية بطئ ،ولكن هذا
البطء راجع إىل النظم القيصرية اليت وضعت عمداً إلبطاء التنمية .وكانت
دراسة الزراعة ومشاكل الفالح هي نقطة البدء فيما يسمي اللينينية،

فيقول:
هل للثورة الربوليتارية نصيب يف بلد زراعي؟ وهل صحيح أن قوانني
التن مية الرأمسالية ال تصلح للزراعة؟ على حني أن الزراعة ال تقلل من
نصيبها يف االقتصاد القومي ،ويقول :أنه حىت يف الدامنرك ،البلد النموذجي
يف مسألة الزراعة ،نكشف بوضوح عن النظام الزراعي الرأمسايل ،ومعارضته
للزراعة وتربية احليوان ،والرتكيز الشديد على اإلنتاج الزراعي ،والقضاء
على اإلنتاج الصغري لإلنتاج على نطاق واسع ،وإفقار الطبقة الغالبة من
سكان الريف فيقول" :فاإلنتاج الصغري يقضي عليه لصاحل اإلنتاج الكبري،
ونزع امللكيات الصغرية جيري على أوسع نطاق"
لقد أدرك لينني من طليعة األمر احلاجة إىل محاية ظهور الفالحني
املساكني يف الصراع الثوري ،وإقامة تعاون بني العمال والفالحني الذين
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جيري استغالهلم بشكل فاحش ،وردد يف أكثر من مرة للفالحني أنه ال
خالص هلم إال ابالشرتاك يف الصراع الربوليتاري ،وأن العمال لن يقللوا من
شأن الفالحني يف الثورة ،فكتب يف سنة  1905يقول" :ليس هناك بلد
يف العامل غري روسيا يعاين فيه الفالحون ويقاسون مثل هذا الظلم والتحقري،
وبقدر ما اشتد هذا الظلم على الفالحني ،بقدر ما ستكون هنضتهم اليوم
قوية ،وثورهتم عارمة ،أن أهم ما تضعه الربوليتارّي الثورية الواعية نصب
عينها هو دفع هذا الظلم بكل ما متلك من قوة" ،وكانت مشكلة الزراعة
عند ماركس أضعف نقطة يف منطقه ،وخباصة ابلنسبة لروسيا ،فحاول لينني
دائماً أن يتغلب على هذا الضعف.
ويف نظريته عن االستعمار اليت توج هبا دراساته ،يفتح فصالً جديداً
من اتريخ أوراب هو ما مساه ستالني :اللينينية حني قال" :أن اللينينية هي
املاركسية يف عهد االستعمار والثورة الربوليتارية"
وقد نشأت نظرية االستعمار عنده من دراسة كتابني "االستعمار"
هلوبسون عام " "1902و"رأس املال" لرودلف هلفردنج عام "."1910
لكن الفكرة الرئيسية جاءت له من الرسائل املتبادلة بني إجنلز
وماركس ،وما من وجهات النظر عن مشكالت االستعمار ،ففي سنة
 1895كتب إجنلز إىل ماركس يقول " ...أن الربوليتارّي اإلجنليزية تتحول
يف سرعة إىل بورجوازية ،حىت أن هذه األمة البورجوازية هتدف كما يظهر
إىل إجياد أرستقراطية بورجوازية وبروليتارّي وبورجوازية ،كأمة تستغل العامل
كله ،وهلذا السلوك ما يربره بطبيعة احلال" .ويف سنة  1882كتب إجنلز
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إىل كوتسكي يف نفس املوضوع يقول" :تسألين عن رأي العامل اإلجنليزي
يف السياسة االستعمارية ،فأقول :أنه يشارك يف اغتباط يف تلك الوليمة
الفاخرة اليت يقدمها االحتكار اإلجنليزي من أسواق العامل ومستعمراته".
ولكن مثة مصدر آخر لنظريته عن االستعمار ،من الغريب أنه قول
"سبيل رودس" سنة  1895الذي أورده لينني يف كتابه ،فقد قال رودس:
"كنت يف حي شرقي لندن أمس ،وحضرت اجتماع املتعطلني،
وأصغيت إىل األحاديث الصارخة اليت تطلب اخلبز ،وىف طريقي إىل البيت
أتملت املوقف ،فزدت اعتقاداً على اعتقاد أبمهية االستعمار ،والغرض من
رأيي هذا هو حل املشكلة االجتماعية وإنقاذ أربعني مليون مواطنا يف
اململكة املتحدة من حرب أهلية دامية ،فنحن رجال السياسة االستعمارية
جيب أن حنصل على أرض جديدة لتوطني فائض السكان ،وأسواق جديدة
نصرف فيها بضائعنا اليت تنتجها مصانعنا ومنامجنا ..إن اإلمرباطورية كما
قلت دائماً هي مسألة الطعام فإذا أردان أن نتفادى حرابً أهلية ،وجب أن
نكون استعماريني"

وتتلخص نظرية لينني عن االستعمار يف خالصة قصرية "نشأ
االحتكار من تركيز اإلنتاج يف مرحلة متقدمة من التنمية ،فانتشرت أشكال
احتكارية قوية جديدة ،احتادات ونقاابت ،أضف إىل ذلك التوسع القوي
يف البنوك الذي أدى إىل احتكار رأس املال السائل ،وقبض االحتكاريون
بيدهم على أهم مصادر املواد اخلام ،وقسموا األسواق فيما بينهم ،وهكذا
أضاف رأس املال السائل حافزاً جديداً إىل سياسة االستعمار هو الصراع
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على مصادر املواد اخلام ،وتصدير رأس املال ومناطق النفوذ أي مناطق
التجارة اجملزية واتفاقيات حتقق لالحتكار أرابحاً خيالية ،وغري ذلك مما يفيد
امليدان االقتصادي بصفة عامة".

ويقول لينني" :طبيعي أن جيد املال فرصته املناسبة مع الغزو السياسي
ألنه يكون قادرا على استخراج أقصى فائدة من التبعية اليت تتضمن ضياع
االستقالل السياسي من البالد والشعوب املهزومة ،وامللكية االستعمارية
هي الضمان الكامل لنجاح االحتكارات بعيداً عن خماطر الصراع
ابلتنافس ،وكان ميسوراً يف أول األمر إجياد ممتلكات جديدة ،فلما امتد

األمر إىل العامل كله ،كان ال بد من وجود احتكار يف املستعمرات ،ومن مث

قامت فرتة صراع عنيف لتقسيم العامل"
ولعل انتصار رأس املال حيدده بدء احلروب االستعمارية ،ويعترب لينني
احلرب األوىل عام  1918-1914احلرب االستعمارية األوىل فيقول:
"إن صراع الرأمسالية العاملية يشتد خطره ،فكلما اتسعت الرأمسالية ،كلما
زادت احلاجة إىل املواد اخلام ،وكلما اشتدت املنافسة وارتفعت محى
احلصول على املواد اخلام يف العامل كله ،وكلما اشتد اليأس من الصراع من
أجل احلصول مستعمرات".
"إن االحتكارات ،وُماولة السيطرة وسط النفوذ بدالً من ُماولة احلرية

واستغالل عدد أكرب من الشعوب الصغرية أو الضعيفة من جانب جمموعة
صغرية من أقوى الدول وأغناها ،كل هذا أدى إىل ظهور صفات مميزة
لالستعمار تضطران إىل تعريفه برأمسالية ثقيلة متداعية ،يظهر فيها يوما بعد
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يوم ،كاجتاه من اجتاهات االستعمار خلق حالة اغتصاب تعيش فيها
البورجوازية على تصدير رأس املال"
وكلمة "حالة االغتصاب" إمنا تعين أن اجملتمع كله يعيش غاصباً،
مستغالً لشعوب أخرى ،ال تعيش بورجوازيته على حساب عمال الشعوب
األخرى ،بل تفسدهم مبا تقدم هلم من أرابح عالية.

وأمت االستعمار يف مطلع القرن العشرين تقسيم العامل بني عدد قليل
جزءا منه عن طريق بنوك االئتمان ورأس
جداً من الدول ،كل منها يستغل ً
املال وعالقات الدائنة واملديونية ،ويتخذ وضعاً احتكارّيً يف أسواق العامل.

ويقول لينني "أن جنني االستعمار قد صلب عوده ،فأصبح نظاماً
للسيطرة ،فاحتكارات رأس املال تشغل املكان األول يف االقتصاد
والسياسة ،وتقسيم العامل قد مت ،ومن انحية أخرى ،مل تعد بريطانيا تتمتع
ابالحتكار األوحد ،إذ نرى قوى استعمارية أخرى يتنازع بعضها مع بعض
من أجل حق املشاركة يف هذا االعتبار ،وهذا الصراع هو الطابع املميز
للفرتة األوىل من القرن العشرين.
وماذا يستتبع ذلك كله؟ أوالً إذا كانت القوانني املاركسية للتوسع
الرأمسايل مل تتأيد صحتها ،فذلك ألن القوى الصناعية الكربى قد دخلت
يف مرحلة "رأمسالية احتكارية طفيلية" تعيش وتتضخم على دم الشعوب
األخرى ،والدول الكبرية تستغل البالد األخرى كمستعمرات أو شبه
مستعمرات ،أو الدول املتخلفة اقتصادّيً ،وتتيح لعماهلا املشاركة يف هذا
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االستغالل ،وهكذا حيصل العمال يف البالد االستعمارية على أجور أعلى
وعمالة أمت مما تسوغه هلم قوانني القيمة الفائضة اليت تطبق يف بالدهم،
وينشأ عن ذلك احنراف عن اجتاهات التوسع اليت رسم خطوطها ماركس.
واثنياً ،وهذه انحية أخرى من نظرية االستعمار ،يقول لينني أن
"الوطنية االجتماعية" ليست إال انعكاساً على الفكر للتغريات اجلديدة يف

احلياة الواقعية ،لقد خلق االستعمار تربة خصبة لنمو أعشاب الربوليتارّي

يف املاركسية ،فهناك ارتباط وثيق بني االستعمار واالنتهازية ،وهو ارتباط
يظهر بوضوح أوالً يف إجنلرتا نتيجة ألن مظاهر عينة من التوسع
االستعماري ُيكن مالحظتها هنا أسرع مما هي يف بالد أخرى ،فالعمال
يرشون دون أن حيسوا ليحققوا االنتهازية االجتماعية ،فيتلقون الفتات من
األرابح الفاحشة ،وخاصة يف البالد اليت تتمتع بنسبة أكرب من العمال
املهرة عنها يف الشعوب املظلومة" ،أن طبقة عليا متميزة من الشعب يف
البالد االستعمارية تعيش على حساب مئات املاليني من أفراد الشعوب
اليت مل تتحضر بعد"
ولكن هذا الوضع وضع انتقايل ،فتحطيم االحتكار الذي ال بد منه،
ال بد أن يفقد معه عمال البالد االستعمارية مركزهم املتميز ،فعمال هذه
البالد االستعمارية ليس أمامهم إال مهلة ال بد أن تنتهي حني يتوقف
استغالل الشعوب ،ويستويل الفقري على عمالء االستعمار وما دام
االستعمار يؤدي إىل التبعية ،وإىل زّيدة الغنب الواقع الشعوب وزّيدة
مقاومتها ،فإن يف ذلك خراب العامل والقضاء عليه .ويستخلص لينني من
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ذلك قوله" :أن من واجبنا إذا أردان أن نبقى اشرتاكيني أن ننزل إىل مجوع
الشعب احلقيقية وإىل أعمق أعماقها ،ال أن نبقى على السطح مع زعماء
الطبقة العليا من طبقة العمال ،وكذلك االتصال ابلشعوب املتخلفة ،اليت
تعترب يف الواقع االستغالل القومي إىل جانب االستغالل االجتماعي ،وهذا
هو اهلدف الثالث واألعم من أهداف لينني.
وهكذا نرى كيف أن اللينينية أصبحت النسخة الشرقية لالشرتاكية،
نسخة االشرتاكية للدول املتخلفة والزراعية واملستعمرات وأشباه
املستعمرات ،وهنا نرى كيف أن لينني ربط بني تفسريه األساسي للماركسية
يف عهده آبماله الروسية ،وكيف أصبح صاحب نظرية كربى ،والقائد
واملنظم لثورات الشعوب املتخلفة.
مل يكن القوميون وال الفاشيون هم أول من اندى "بفكرة انقسام
الشعوب إىل ظاملة ومظلومة" ،ولكنه لينني ،فهو يقول "أن الطابع املميز
لالستعمار هو أن العامل يف الوقت احلاضر منقسم إىل عدد كبري من
الشعوب املظلومة ،وعدد قليل من الشعوب الظاملة متلك ثروة ضخمة
وقوى عسكرية غامشة ،والكثرة الغالبة من سكان العامل تدخل يف عداد
األمم املظلومة اليت تقع حتت نري احلماية املباشرة أو غري املباشرة كإيران
وتركيا والصني ،أو خضعت للعنف احلريب فعقدت معاهدات التحالف
واحلماية"
كتب لينني يف سنة  1920يف رسالته األوىل عن مشكالت استعمار
الشعوب يقول:
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"من الضروري أن نوضح للجموع الكادحة يف الشعوب وخباصة
املتخلفة منها وأن نعرض عليها ألوان اخلداع اليت متارسها قوى االستعمار،
أبن تلبس يف ثوب االستقالل السياسي دوالً خاضعة هلا اقتصادّيً ومالياً
وعسكرّيً .أن طول عهد الظلم الذي مارسته قوى االستعمار قد أفعم
الشعوب الكادحة ال ابلغضب وحده ،وإمنا بعدم الثقة ابلشعوب الظاملة

على اإلطالق حىت الربوليتارّي منها"
ويستتبع ذلك منطقياً أن الثورة الربوليتارية العظمى ال بد قادمة ،ال
كما تكهن هبا ماركس يف الغرب كنتيجة منطقية لنضج النمو الرأمسايل ،بل
يف الشرق تزيد الرأمسالية من سم االستعمار ،ويتجمع البؤس واالستغالل
والربوليتارية يف الشعوب املظلومة ،ولكن لينني مل ينظر قط إىل ذلك
كمعارضة للمادية املاركسية املنطقية اليت يقول فيها ماركس:
"مل خيتف تكوين اجتماعي قط قبل أن تنمو كل القوى اإلنتاجية اليت
يشملها وال تظهر العالقات اجلديدة العليا لإلنتاج إال إذا نضجت
الظروف املادية لوجودها يف داخل اجملتمع القدمي ..إن تنظيم العناصر
الثورية كطبقة يفرتض انتهاء وجود قوى اإلنتاج تشتعل يف صدر اجملتمع
القدمي ..وال ُيكن أن يكون القانون يف مستو أعلى من الظروف
االقتصادية ،ودرجة احلضارة االجتماعية املقابلة له ..إن الدولة النامية
صناعياً تكشف للدولة املتخلفة صورة مستقبلها"
وأقر لينني رأي ماركس من أن "مولد اجملتمع اجلديد من اجملتمع القدمي
وأشكال االنتقال من األول إىل اآلخر عملية اترخيية طبيعية" ولكنه أدخل
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تعديالً على هذا الرأي ،فهو يقول :أن ماركس درس قوانني الرأمسالية كما

وجدت يف عهده ،أما هو فإنه يقدم قوانني االستعمار ابعتباره مرحلة

جديدة من النمو ،ويقول يف توضيح ذلك:
"إن االستعمار صورة حديثة من صور الرأمسالية االحتكارية السابقة،
كما كانت الرأمسالية صورة حديثة لإلقطاع ،واالستعمار ال الرأمسالية هو
الذي يؤدي إىل االشرتاكية ،وهو يفعل ذلك عن طريق صراع الشعوب
والطبقات الثائرة ،وهى اليت تقع حتت ظلم االستعمار ،فحيث يشتد اجلوع
وينتشر اخلراب ،يؤذن فجر القضاء على نري الرأمسالية ،ويظهر وجه جديد،
وهكذا يعجل االستعمار بقدوم الثورات االشرتاكية مبا يتبعه من جوع
واستبداد وخراب "هذا ما يدخله لينني من تصحيح لرأي ماركس ،وهو
التصحيح الذي ُيكن أن يعترب خالصة اللينينة"
كان لينني أكثر رغبة من ماركس ،وأقل عزماً ،وأكثر اعتماداً على
الثائرين احملرتفني منه على ثورات اجلوع التلقائية ،وصاغ ماركس مذهبة
للغرب ،أما لينني فللشرق ،واعتقد ماركس بنضج الرأمسالية ،أما لينني فقد
آمن بزواهلا قبل استكمال نضجها ،ألهنا استرياد أجنيب ذو طبيعة ضعيفة
مريضة ،وآمن ماركس ابجلموع ،وآمن لينني ابحلزب وابلقلة الواعية اليت
تقود وترشد ،وآمن ماركس ابلدُيقراطية وآمن لينني ابلدكتاتورية الربوليتارية
أي بدكتاتورية القلة الواعية املنظمة ،ومل يكن اإلُيان ابلدكتاتورية إال نتيجة
رفض فكرة نضح الرأمسالية.
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وكان شعار لينني الذي يردده دائماً ضرورة خلق وضع ثوري ،أي
عدم االنتظار حىت تنضج الرأمسالية ،وإمنا عمل شيء يعجل بنضج
االستعمار ،مع ما ال بد منه من نتائج تدمري السلع وحتطيم العالقات
االجتماعية وأوضاع اجملتمع .ماذا كان ُيكن أن يكون رأي لينني فيما
حيتمل من قيام حرب بني الغرب وروسيا السوفيتية ..إنين أتصور أن
إجاابته لن خترج عما يلي:
س :أال ختشى أن ختسر روسيا احلرب وأن يقضى على الشيوعية؟
جـ :بلى ،فمهما حيدث ،فإن حرابً استعمارية اثلثة على هذا النطاق

وهبذه األسلحة املوجودة ال بد أن تؤدي إىل قمة وضع ثوري تنتصر عنده
االشرتاكية وتسود العامل سواء مسيت شيوعية أو اشرتاكية أو سوفيتية أو أي
اسم آخر ،وقد ختسر روسيا احلرب ،ولكن الشيوعية ستنتصر ،هذه هي
قوانني الرأمسالية كما أوردها ماركس وما أضفته إليها ابلنسبة لالستعمار.
س :أال ترى أن بناء االشرتاكية أهم من خلق قمة "وضع
ثوري"؟
جـ :كال ،فقد خيلق البناء االشرتاكي أشكاالً جديدة من االنتهازية
والوطنية وحىت االستعمار ،وقد يدفع العامل الروسي إىل مثل الوضع
املمتاز الذي تستمع به دول االستعمار ،إن بناء االشرتاكية يف شكل
إمرباطورية شيوعية عظمى ال بد أن ينتهي إىل أشكال جديدة من
االستعمار ،على أن الشيوعية العاملية ال ُيكن أن تتحقق إال عن طريق
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خلق "وضع ثوري" عام يف العامل كله ،إن البناء االشرتاكي يعين هناية الثورة
االشرتاكية ،وقد انديت "بثورة دائمة" والثورة مل تكتمل بعد ،ولقد أتيحت
لنا فرصة البدء يف ثورتنا ألن الرأمساليني أعلنوا بغبائهم احلرب االستعمارية
العاملية األوىل ،واستطاع ستالني أن حيرز انتصارات جديدة ،ألن الرأمساليني
بغبائهم أشعلوا احلرب االستعمارية األخرى ،وسيكون من نعم السماء
علينا أن يهاجم االستعمار روسيا ،فإن ذلك سيسهل مهمتنا كثرياً ،أما إذا

كان االستعمار راغباً عن أن يتيح لنا هذه الفرصة ،فإن روسيا ستخلقها،

حىت ولو ختسر احلرب ،فروسيا ليست مربط الفرس ،وليس من أهدافنا أن

جنعلها دولة كربى ،إننا إمنا نسعى خلالص العامل.
س :وهل تظن أن نظريتك عن االستعمار ال تزال صحيحة،
وإىل مىت...؟
جـ :إن معاصريك غاية يف الغباء ،فقدموا القدرة متاماً على التفكري يف

مصلحتهم ،واستمروا يكررون نفس العبارات ،إنين أؤكد رأي ماركس أبن
كل مبدأ أن هو إال انعكاس نفس العبارات ،إنين أؤكد رأي ماركس أبن
كل مبدأ إن هو إال انعكاس للعالقات االجتماعية القائمة ،ولكن هذه
ا لعالقات االجتماعية دائمة التغري ،ومن واجبكم أن تضعوا مبدأ يتصل
ابلظروف املتغرية يف حياتكم ،إنين أظن أن مبدأ الرأمسالية مازال صاحلاً إىل

حد ما ،ولكن هناك عامالً جديداً مل أدخله يف اعتباري يف نظرية
االستعمار ،وهو ظهور روسيا يف حرب االستعمار ،فإن هلذا أثره الكبري يف
تغيري منطق التاريخ ،ولكم أنتم أن تفكروا فيما تتضمنه هذه احلقيقة.
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س :هل تعين أنك ختشى أن تتحول روسيا إىل قوة استعمارية بدالً من

قوة اشرتاكية؟

جـ :لقد بدأت نظرية االستعمار حبقيقة جديدة أوضحها لك ،ملاذا مل
هتتم غالبية الشعوب احلرة حتت الدُيقراطيات الغربية يف أّيمي ابالشرتاكية
الثورية ،وقد أجبت على سؤايل هذا يف كتايب عن االستعمار ولو كنت اآلن
حياً لبدأت حبثي حبقيقة جديدة مميزة كذلك ،ملاذا ال تريد الشعوب
الشرقية ،وهى املوضوع الدائم لالستعمار الغريب ،واليت حررها االحتاد
السوفييت ،ملاذا ال تريد أن تتحرر؟ وما الذي جيعلها ترفض الشيوعية؟ هل
هو اجلهل أو التعصب ،أو أثر الدعاية اليت استغرقت قرانً ،أو هو شيء
آخر؟
س :أال حيتمل أن االستعمار الغريب يعرض على الشعوب املظلومة
شروطاً أفضل من شروط االستعمار الشرقي؟ لقد قلت يف کتاب عن
االستعمار أن القوى االستعمارية ،لكي تستغل تلك البالد أشنع استغالل،
متد السكك احلديدية ،وتبين املصانع ،وتنشئ املراكز الصناعية والتجارية
فيها ،بل هي اآلن تقدم هلا الطعام واملواد اخلام ،وغري ذلك من املعنوّيت،
ولكن روسيا ال تفعل ذلك ،فهي تستويل على خمزون السلع وأجهزة
اإلنتاج ،وتعقد معاهدات ال تفيد الشعوب املظلومة ،قد يكون ذلك ألهنا
هي نفسها فقرية ،وتريد أن تصبح أقوى وأغىن.
جـ  :قد يكون سبب ذلك الفساد يف جهاز الدولة ويف السلطة العليا،
أنت تعلم كيف قضيت حيايت يف ُماربة الوطنية االجتماعية واالنتهازية،
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ولكنين أرى هذا اآلن يتجدد يف االحتاد السوفييت ،واملشكلة أن الشعوب
تفضل مصلحة بالدها على مصلحة غريها ،ولكن هذا مبدأ رأمسايل أو
استعماري ،فلو أن االشرتاكية العاملية تفيد من أن تقدم روسيا للبالد
الواقعة يف منطقة النفوذ السوفيييت ،اجلرارات واملواد اخلام وأجهزة
الصناعة ،لفعلت روسيا ذلك وملا احتفظت هبا لنفسها ،ولن يكون ذلك
من ابب إنكار الذات أو اإليثار ،ولكنه اشرتاكية دولية عملية ،وعمل جيد
للدعاية الشيوعية ،أفضل من أحاديث مولوتوف وفيشنسکي ،ولكن
الزعماء السوفيت مجيعاً حتولوا إىل بورجوازيني ،لقد بينت كيف أن
السلطان يفسد كل قطاعات الطبقة العاملة وخباصة القطاع األعلى ،وإنين
ألجد أتکيداً لذلك يف الزعماء الشيوعيني ،إنين أعتقد أن االشرتاكية جيب
أن تعود لتنزل إىل الطبقات الدنيا ،أما يف تلك الطبقات القليلة األجر يف
البالد االستعمارية أو يف طبقات العمال يف البالد املظلومة ،فسيكون
هؤالء محلة املشاعل لالشرتاكية املنتصرة يف املستقبل ،أما أولئك الذين
حيكمون ويسيئون احلكم فال خري فيهم.
هذا حوار خيايل بيننا وبني لينني.
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مانديفيل إمام الطبيعيني
غذاء اجلسم وغذاء الروح أو عامل األشياء وعامل القيم مها
الثنائي الذي يلعب دوره الكامل يف تدفق الفكر
االقتصادي ،لقد كان هناك اقتصاديون امتألت نفوسهم
وعقوهلم حبقائق احلياة والطبيعة وهم ما يسموهنم
الطبيعيون أو الواقعيون ،كما كان هناك آخرون استولت
عليهم القيم واآلراء واملثل العليا ،وهم املصلحون
والداعون إىل املثل العليا واملؤمنون ابلكمال.
وكان شعار الطبيعيني "أن هللا أرادها كذلك ،لقد قضى هللا بذلك
والسعي وراء ما يهم اإلنسان وما يتحقق له من کسب فردي ،هو جزء من
نظام الطبيعة ،فالطبيعة هي ميدان الكفاح ،والبقاء لألصلح ،وليس من
كشوف ملتس أن جنساً يعيش على جنس ،ولكن ذلك من التجارب
الطويلة املدى اليت مر هبا الطبيعيون ،فكل زارع يعرف أن أرضه ُمدودة،
وأ ن عليه أن خيتار بني نبات ونبات ،وبني تربية حيوان أو آخر ،وأنه ليس
هناك مساواة وال سالم وال عدالة يف الطبيعة ،والطبيعي يسلم أبن الظلم
والصراع والقسوة عناصر ضرورية للحياة ،خلقت لتكفل هلا الدوام بل
والكمال ،وينظر إىل نفسه على أنه خلو من تلك العاطفة الرخيصة اليت
حيسها املصلح ،فهو يتقبل احلياة كما هي ،ويدرس قوانينها ابحرتام،
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وحيتكم دائماً إىل احلقائق ألهنا هي احلكم الفيصل ،أما ما عداها فهو خيال
وخداع.

ويقول الطبيعي :خذ اإلنسان كما هو ،ال كما جيب أن يكون سواء
كان فرداً أو طبقة دون نظر إىل العيوب اإلقليمية أو القومية ،فاحلياة يف
مجلتها تفيد من الكفاح ،ألن البقاء لألصلح ،وحيصل اجملتمع على اخلدمة
أبقل مثن ،ويتحقق التحسن من املنفعة الذاتية واإلفادة الشخصية،
فاإلنسان إمنا "يقصد فائدته الشخصية" ،وهو يف هذا وغريه مدفوع بيد
خفية ليحقق غاية مل تكن يف تقديره كما يقول آدم مسيث.
ويقول ملتس" :إننا ندين لقوانني امللكية والزواج ،وملبدأ املنفعة
الذاتية الذي يدفع كل فرد إىل العمل على حتسني حاله؛ ندين هلذه القوانني
وهذه املبادئ أبنبل ما ُييز العبقرية اإلنسانية ،وبكل ما ُييز املدنية عن
الوحشية"
وجدير ابملالحظة أن الرسالة عامة لالقتصاديني الطبيعيني مجيعهم
"القدامى منهم واحملدثني ،النفسيني والرّيضيني ،وعلماء املدرسة
الكالسيكية احلديثة .وجندها حىت عند مارشال الذي يؤكد قانون "اإلحالل
واإلبدال" على أنه القانون األساسي لالقتصاد ،معترباً هذا املبدأ كتفسري
لقانون عام هو البقاء لألصلح.

واألحرار مجيعاً طبيعيون ،سواء اختذوا أمثلة طبيعية أو عضوية
"بيولوجية" وهم طبيعيون مبعىن أهنم يعتربون التنافس القائم على الفائدة
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والنفع الذايت تعبرياً عن صراع عام للبقاء والتحسن ،وهكذا نرى أن
مارشال الذي يستخدم معادالت التوازن امليکانيکي کعامل رّيضي ،طاملا
استخدم أمثلة بيولوجية يف دراسة التنافس بني الشركات القدُية واجلديدة،
منتهيًا بذلك إىل قانون البقاء لألصلح يف الصراع على الوجود.
ويف البحوث االقتصادية احلديثة اليت اجتهت حنو التخطيط والرقابة
واالشرتاكية جند العرض نفسه لعقيدة الطبيعيني من أن النفع الذايت
والتنافس والصراع جزء من نظام الطبيعة من أجل بقاء األصلح وتقدمه،
وأن اإلفراط يف الرقابة أو احلماية أو املعونة أو اإلحسان يضعف من طاقة
اإلنسان ومن دفعه إىل األمام.
ومن املفيد أن نبحث عن جذور هذا املبدأ يف االقتصاد ،حىت ولو مل
تستطع أن جندد اترخياً معلوماً لظهوره ،ألن املبدأ وراءه جتارب طويلة العهد
بنيت على النظرة العامة اليت تقول" :أن اخلري ينبع من الشر وأن اإلنسان

يرتفع إىل قمة الكمال األديب حني تواجهه الرذيلة أو أن ما قد يكون وابالً
على الفرد قد يكون خرياً للمجتمع".
ويقول مانديفيل" :مل يكن هناك أداة فعالة يف قيام اإلصالح أقوى من
غباء رجال الدين الرومان وفراغهم" ،ويقول جون لو بصدد إنشاء جمالس
للتجارة سنة " ۱۷۰۰إننا نرى يف كثري من األوقات ،ومع رجال حترسهم
يد هللا مباشرة کيوسف وموسى وداود ،أن املتاعب واهلموم واألسى أمور
البد من معاانهتا".
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ومل يكن مانديفيل بطبيعة احلال أول من دعا إىل هذه احلقيقة اليت
تقول" :بدون الشر ال ُيكن وجود اخلري" ،ولكنه عرب عنها تعبرياً قوّيً،
وكان لعرضه الرتيب هلا ،وأسلوبه القوي ،األثر البارز على احملافظني أو
املتحررين الذين هتيئوا يف عهد الثورة الصناعية لتقبل عقيدته .فجذور
مذهب الطبيعة االقتصادية إذن إمنا ترى يف كتاابت برانرد مانديفيل ،وهو
كاتب إجنليزي كان قد ولد يف هولندا.
ونالحظ عن هذا الرجل شيئني مهمني :أوهلما أنه يشبه فرانسوا
کونسياي ،الطبيب الذي عين بدراسة الطبيعة يف االقتصاد ،مما يؤكد
اهتمامه بدراسة الطبيعة ،واثنيهما ما يقال من أن شركات تقطري اخلمور قد
أجرته ليكتب يف مزاّي املشروابت الروحية ،لذلك مل يكن له احرتامه الكبري
خارج تلك الدائرة.
وإننا جند عناصر عقيدته الطبيعية يف قصيدة له بعنوان "اخللية
الصاخبة" أو "حتول األشرار إىل أشراف" واليت يقول فيها:
"من أقوى األسباب اليت متنع الكثري من الناس من فهم أنفسهم ،أن
يعمد معظم الكتاب إىل أن يعطوا الناس مبا جيب أن يكونوه ،بدالً من أن
يعنوا أقل عناية أبن يبينوا هلم ماذا هم" وعند مانديفيل أن اإلنسان مركب

من عواطف خمتلفة ،وأهنا مجيعاً حتكمه بدورها حني تثار ،سواء رضي بذلك
أو مل يرض ،وأن هدف مانديفيل أن يبني أن هذه الصفات اليت تتظاهر

دائماً ابخلجل منها ،هي الدعامة القوية للمجتمع الزاهد.
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وتعريف مانديفيل لإلنسان هو كتعريفه لقط أو ثعلب أو ذئب،
فاحليوان إمنا خلق ليكون احليوان ذاته ،فقد خلق على هذه الصورة ،ومن
الغباء أن نطلب إليه أن يكون مالکاً ،وإال أصبح من املمكن أن القط بدالً
من أن يقتل الفئران يطعمها ويبحث عن صغارها لريضعها ويرعاها ،أو أن
احلدأة تدعو الدجاج إىل طعامها كما يفعل الديك ،وتعين بشئون صغارها
بدالً من التهامها ..إهنا أن فعلت ذلك لتوقفت عن أن تكون قطة أو
حدأة ،وال يتفق مع طبائع املخلوقات وال أجناسها ،وال بد أن تقضي على
تسميتها كذلك فيما لو حدث ذلك.
"إن أكرب نعمة يبارکها جمتمع إنساين تربة خصيبة وجو سعيد وحكومة
معتدلة وأرض أكثر من حاجة الناس إليها" ولكنك يف هذه احلالة ال ختشى
الرذائل الكبرية ،فلن تتوقع من مث فضائل عظيمة ،فاإلنسان ال جيهد نفسه
إال إذا استثارته رغباته".
"إذا أردت جمتمعاً قوّيً عظيماً ،فعليك أن متس عواطفه ،وزع األرض

على قلتها ،وسرعان ما تستثري أطماعهم ،أخرجهم عن كسلهم ولو ابملديح
الفارغ ،وستدفعهم كربّيؤهم إىل العمل يف محاس ،علمهم التجارة والصناعة
ختلق فيهم الطموح والتنافس ،علمهم التجارة مع بالد أخرى ،وانزل إىل
البحر إن استطعت ،وال تدع عقبة تضعف من شأهنم ،تقدم ابملالحة
واحبث عن التاجر ،شجع التجارة يف كل فرع من فروعها ،وسينتهي ذلك
كله إىل الثراء ،وحني يتوفر الثراء جتيء الفنون والعلوم طائعة"
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ويف مقال آخر يكتب مانديفيل
"إن ذلك الفن العظيم ،فن العمل على إسعاد شعب وازدهاره إمنا
يتمثل يف إاتحة فرصة العمل لكل فرد ،ومبعىن آخر ليکن هم احلكومة
األول أن تقيم من احلرف والصناعات أقصى ما تستطيع أن خترتعه مواهب
اإلنسان ،وليکن مهها اآلخر أن تشجع الزراعة والصيد يف مجيع صورمها،
حىت تضطر األرض إىل أن جتهد نفسها كما جيهد اإلنسان نفسه ،فكما أن
اإلنسان هو الوحدة اليت تستمد األمة منه أفرادها ،فاألرض كذلك هي
الوسيلة الوحيدة لبقائهم.
"هبذه السياسة وحدها ،ال بسياسة البذخ والفراغ ،يقوم األمل يف
سعادة الشعوب ،أما ارتفاع قيمة الذهب والفضة ،واستمتاع اجملتمعات
كلها ،فهو يعتمد على مثرات األرض وجهد الناس فيها ،وربطهما معاً هو

املعني احلقيقي الذي ال ينضب ،وال يدانيه ذهب الربازيل وال فضة العامل

كله".
"إن االجتهاد وحب العمل تعبريان مرتادفان عند الكثريين ،غري أن
حب العمل يتطلب إىل جانب الصفات األخرى تعطشاً إىل الكسب ورغبة

عارمة يف حتسني احلال"

ويؤكد مانديفيل أن فاقة اجلموع ظاهرة طبيعية ،تفيد اجملتمع بصفة
عامة ،وجيب أن تبقى دائمة ،وحذر قبل ملتس من قوانني اإلحسان
ونظمه ،وهو يرى أن الناس أميل إىل اليسر والدعة منهم إىل العمل ،ما مل
يدفعهم الطمع أو الزهو ،وأولئك الذين حيصلون على عيشهم بكدحهم
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كل يوم قلما يتأثرون ابلطمع أو الزهو ،إذ ليس هناك ما يثريهم ألن يقوموا
به إال حاجتهم ،فالشيء الوحيد الذي يدفع اإلنسان إىل حب العمل إذن
هو قدر متوسط من املال ،فقليله إما أن يقلل من نشاطه أو يدفع به إىل
اليأس ،كما أن كثريه حيدو به إىل الكسل والرتاخي"
وينصح مانديفيل أبن يرتك الفقراء لفقرهم ،فإنه من "األسهل حيث
تكون الثروة مصونة أن نعيش بغري نقود من أن تعيش بغري فقراء وإال فمن
يقوم ابلعمل ،ولذلك جيب أن تكون كمية النقد املتداولة يف بلد ما متناسبة
مع عدد األيدي العاملة ،وأن تكون أجور العمال متمشية مع أسعار
احلاجيات".
هذه هي املعتقدات اليت تكون جذور املبدأ الكالسيکي ،سواء يف
رأي آدم مسيث الذي أفرد فصالً خاصاً ملانديفيل أو يف رأي ملتس الذي
دحض رأيه دحضاً اتماً ،فكالمها يف الواقع عبأ مخر مانديفيل يف زجاجات

جديدة ،ولصق عليها امساً علمياً جديداً.
ماركس وكينز

لعل أبرز الفروق بني مبادئ ماركس ومبادئ کينز تتمثل يف الطريقة
اليت تناول هبا كل منهما املوضوع ،فسمى مارکس طريقته بطريقة اجلدل
العلمي ،ومسی كينز طريقته الطريقة العقلية التحليلية .کشف مارکس عن
التناقض الكامن يف النظام الرأمسايل الذي ال بد أن يؤدي إىل مرحلة أعلى
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يف النظام االقتصادي ،على حني رأی کينز أن األخطاء ُيكن عالجها
داخل النظام نفسه ،لذلك يعترب کينز الطبيب الذي يعاجل الرأمسالية ،أما
مارکس فهو مبثابة الرجل الذي حيفر هلا القرب.
ويتناول كينز أساساً القوى الثابتة يف االقتصاد والتغريات الصغرية فيه،

أما ماركس فيتناول القوى احلركية "الديناميكية" والتغريات الكربى
والتطورات ،فتشبه طريقة كينز يف عرضه "لنظريته العامة" طريقة العرض يف
کتاب مارشال إذ أنه قصد هبا معارضة املدرسة املارشالية .أما كتاب رأس
املال ملاركس فهو يشبه الرسائل التارخيية واالجتماعية الكربى اليت كتبها
كبار املفكرين االجتماعيني ممن كان يعتربهم منافسني له ،ويتجنب كينز
أحكام القيمة واآلاثر اهليكلية الكبرية ،ويتحرك داخل اإلطار التنظيمي
القائم ،أما مارکس فيدخل يف نظام القيم ،وُيتد حتليله غالباً خارج إطار

التنظيم القائم ،وكالمها يهدف إىل فلسفة اقتصادية بذاهتا ،ولكن مارکس

يهدف إىل فلسفته بطريق مباشر ،أما كينز فبطريق غري مباشر ،والواقع أن
أتباع كينز قد قاموا يف هذا الشأن أبكثر مما قام به هو حىت أن الثغرة اليت
بينه وبينهم كانت أوسع من الثغرة اليت بينه وبني مارکس واملاركسيني ،وأن
مارکس يعارض الرأمسالية ،أما كينز فيحاول أن يوفق بني الرأمسالية
واالشرتاكية فيما يسميه اقتصادّيت الرخاء ،وهو ما فکر مارشال فيه قبل
ذلك.
وعلى الرغم من هذا االختالف يف منهجي مارکس وكينز ،فأن هناك
نواحي تشابه تدعو للدهشة يف معاجلة موضوع التحليل الناقد لإلنتاج
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الرأمسايل ،فإن كليهما هاجم نفس املشكلة مشكلة ضعف القوة الشرائية
وفشل االقتصاد يف تدبري العمالة ملن يريدوهنا ،وهو وضع يؤدي إىل ضياع
املوارد والعوز والفاقة.
ويعرض مارکس حتليله الناقد لإلنتاج الرأمسايل يف املعادلة" :النقود:
السلع = النقود .أن الرأمسايل ،وهو الشخصية الرئيسية يف كتابه عن رأس
املال ،يستثمر ماله يف إنتاج السلع ليحصل على مال أكثر ،فهو منفرد
خارج عملية تداول القيم كما أنه خارج عن معادلة التبادل اليت من إحدى
نواحيها مثن الشراء الذي اشرتی به ومن انحيتها األخرى مثن البيع الذي
ابع به .كما أنه يدفع قدراً معيناً من القيمة يف عملية إنتاجه ويطالب بقيمة
أكرب من السوق ،والفرق هو رحبه أو دخله يف شكل أجور وفوائد تدخل

كلها حتت عنوان "فائض القيمة" ،ولكن من أين أييت "فائض القيمة" هذا"
إن مارکس حياول أن يبني أنه ال حيدث يف عملية التداول "أي بني
الرأمساليني أنفسهم" بل ال بد أن حيدث يف عملية إنتاج نتيجة أن مثن
العمل "وهو ما يعادل قيمة أود حياة العامل" أقل من قيمة استخدامه اليت
هي نتاج عمل العامل.
ولكن كيف حيصل الرأمساليون كطبقة على مال أكثر مما يدفعون؟ هذا
هو السبب الرئيسي يف اختالل توازن النظام الرأمسايل ،وجذور التعارض
فيه ،وهو مصدر النقص األساسي يف الطلب الفعال ما دام الدخل الذي
يستخلصه الرأمسايل للخدمات اليت يقدمها أقل من قيمة البيع اليت جيب
أن حيصل عليها إلنتاجه.
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أما معاجلة كينز ملشكلة نقص الطلب الفعال فتختلف أساساً عن
منهج مارکس من حيث أن كينز ال يستبعد املنظم يف معادلة تداول القيم،
فاألرابح تعاجل على أهنا تكاليف ،أي أهنا "املقادير اليت يدفعها املنظم
لعوامل اإلنتاج مقابل خدماهتا السائرة" ومن مث تكون مشكلة من أين أييت
ربح املنظم مشكلة ال وجود هلا فهذا الربح هو جزء من الدخل كما هو
الشأن يف أي شيء آخر ،فالتكاليف زائدة عن ربح املنظم هي مجلة
الدخل الناتج من العمالة اليت يقدمها املنظم ،كما أن مجلة إمجايل الدخل
تكون مساوية لقيمة الدخل القومي ،وهذه القيمة حسب تعريفها تنتج
طلباً فعاالً مساوّيً متاماً لقيمة الدخل القومي بفرض أن الدخل كله ينفق
على السلع واخلدمات ،فليس هناك عجز يف عملية اإلنتاج كما يدعي
جزءا من
مارکس ،ولكن العجز حيدث يف نطاق التداول حني ال ينفق ً
الدخل لسبب أو آلخر على السلع واخلدمات ،وحيدث العجز حبجز جزء
من الدخل اختيارّيً ،وعدم إنفاقه على السلع واخلدمات أی ابالدخار
الذي ال يقابله استثمار ،وإنتاج الدولة كلها ُيكن بيعه يف "السوق" مقابل
التكاليف مضافاً إليها الربح ألن العمالة قد أنتجت دخالً كافياً هلذه
العملية التبادلية.
واالدخار إذن ،وليس الربح ،هو سبب اختالل التوازن ،ويتفق كينز
وماركس يف أن صالحية النظام للعمل تتوقف على موازنة النقص
ابالستثمار ،وحىت يف اجملتمع االشرتاكي يری كينز أن النقص يف الطلب
الفعال قد ينشأ إذا مل يوازن االدخار ابالستثمار ،ونالحظ أن مارکس يربط
بني االدخار والربح ،والواقع أن يف أّيمه مل تكن مدخرات صغرية ،ونظريته
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عن فائض القيمة اليت حتدد مثن العمل بقيمة ما يئود به العامل نفسه
تستبعد من أول األمر وجود مدخرات عند العامل.
ويری كينز أن االختالل يف التوازن ال حيصل من الطمع وحده كما
يرى مارکس ،ولكنه حيصل كذلك من اخلوف واألمل عند األفراد الذين
يريدون أن يؤمنوا أوضاعهم ابالحتفاظ ابملال أو إيداعه يف البنوك أو ابحلد
من القوة الشرائية مبعىن االمتناع عن االتفاق ،سواء على االستهالك أو
االستثمار ،وليست محى االستثمار هي اليت ينشأ عنها اختالل التوازن،
وإمنا هو قلق املدخرين أو تشكك املستثمرين ..وليس املدخرون دائماً هم
الذين يفيدون اجملتمع كما يقول آدم مسيث ،فإن هؤالء يضرون اجملتمع حني

يعمدون إىل االدخار بقدر أوسع مما حيتمله االستثمار القائم.
إن أي ادعاء يدعيه املدخرون لتفضيل "امليل إىل االدخار" على قيمة
االستثمار ال ُيكن أن يكون صحيحاً ،فليست هناك صورة أخرى للثروة
احلقيقية ،واملدخرون يستخدمون الزائد من ثروهتم املتجمعة إبحداث عدم
ادخار لآلخرين ،وهذا يعين أن املدخرات الفردية ليست كلها مما يفيد
اجملتمع ،فما ال يتحول منها إىل استثمار ال يفيد اجملتمع وما ال يفيد اجملتمع
يعترب ضائعاً ابلنسبة له ،وهو وضع يعترب خسارة يف الدخل القومي وخسارة

يف جانب العمالة.

واألفراد أحرار يف االدخار ،الكثري أو القليل ،على حسب ما
يريدون ،ولكن األفراد ككل ال يستطيعون االدخار أكثر مما يستثمرون،
وجيب أن يتوازن ادخار أفراد مع استثماراهتم بطريقة ال تؤدي إىل إسراف
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يف اإلنفاق ،وحىت ينفق الدخل جله على السلع واخلدمات يف قطاعي
االستهالك واالستثمار.
وكلما جتاوز "امليل إىل االدخار" اإلغراء على االستثمار ،نواجه نقصاً
يف القوة الشرائية يستحيل معها بيع مجلة اإلنتاج للمستهلكني واملستثمرين
بتكاليف العامل هلا ،وهذه االستحالة هي اليت تؤدي إىل ختفيض اإلنتاج
وختفيض العمالة ،ومن مث تكون املعادلة واضحة :جيب أن يكون امليل إىل
االدخار متوازانً مع االستثمار.
ويری كينز أن النظام الرأمسايل ليس خاطئاً من أساسه ،وأنه ُيكن
تصحيح اخلطأ فيه وينحصر اخلطأ يف "حتديد حجم العمالة ال يف حتديد
اجتاهها" فإن حجم العمالة ُيكن الوصول به إىل حده األقصى بزّيدة
اإلنفاق على االستهالك أو االدخار ،ومراقبة معدل االستثمار هو العالج،
وينصح بطريقة التخطيط املتحفظ ألهداف ُمدودة ،أي "اشرتاكية
االستثمار" فهو يقول" :أن التوسع يف مهمة احلكومة مبعىن أن تكلف
ابملوازنة بني امليل إىل االتفاق واإلغراء على االستثمار ،وإن كان يبدو يف
نظر املتمسك بنظرّيت القرن التاسع عشر أو األمريكي املعاصر تعرضاً
حلقوق األفراد وأعتقد أنه هو الوسيلة العملية لتجنب حتطيم األشكال
االقتصادية القائمة يف مجلتها ،والشرط الوحيد لنجاح الفرد"
ويشارك كينز ماركس الرأي أبن النقص يف الطلب الفعال يزيد يوماً
بعد يوم ،ألن امليل إىل االدخار يزداد ابزدّيد الدخل القومي ،إال أن
مارکس  -على حني أنه تبعاً لنظرته قدم حتليالً طويل املدى  -يبني إىل أين
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تؤدي كل هذه الزّيدة ،فقد اقتصر كينز على النظرية يف املدى القصري ،ومل
يعن ابلتغريات اهليكلية اليت تقوم إذا غطى النقص ابستثمارات جديدة على
مستو مستمر.
ومل ينكر مارکس أن النظام الرأمسايل قد ينجح يف فرتة قصرية ،ولكنه
كان يصر على أنه مل يقل شيئاً عن املدى الطويل ،وقد حلت مشكلة
حتقيق العمالة الكاملة عدة مرات نظرّيً وعملياً ،على حني أن مشكلة
حتقيقها يف املدى الطويل مل حتل ال من الناحية النظرية وال من الناحية

العملية ،وحقيقة املشكلة هي كيف تتحقق العمالة الكاملة ابستمرار ،ال أن
تتحقق بعض الوقت.
وقد بني لورد كينز أن هناك حالً نقدّيً ملشكلة التعطل ،ولكن
املشكلة أكثر من انحيتها النقدية ،إذ أن هلا انحيتها الفنية واالجتماعية
والتنظيمية ،فإذا كان نصيب االستثمار العام الذي يتطلبه سد الثغرة يتزايد
ابستمرار نتيجة اتساع الثغرة ،أفال يؤدي ذلك إىل تغري هيكلي ،كما يری
مارکس يف جتميع وسائل اإلنتاج على درجة أكرب؟
وما مدى الرقابة الذي تيطله بقاء العمالة يف املراحل التالية وكيف
تؤثر العمالة الكاملة على العالقة بني العمل ورأس املال؟ بل وكيف تؤثر
على السعر وهيكل األجور؟ وما هو أتثريها على ميزان التجارة وميزان
املدفوعات؟ ..هذه أسئلة من كثري غريها تتطلب عالجاً من انحية املدى

الطويل.
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إن اتساع حركة العمالة الكاملة وتعقدها مل تعرض يف نظام كينز ومل
يذكر كذلك شيئاً عن آاثرها الكاملة يف صورها االجتماعية واهليكلية يف
املدى الطويل ،وهنا جند التباين بني عالج مارکس وعالج كينز للمشكلة،
فتحليلها ابلنسبة للمدى الطويل يف نظام کينز يتطلب إحكاماً ومراجعة،
ولعل األوان قد آن للعمل على هذه الدراسة.

جون لو ،وجون ماينارد كينز
إن التماثل بني جون لو " "1729-1671املراقب العام للمالية
الفرنسية والذي ينحدر من أسرة اسكتلندية قدُية ،وبني جون ماينارد كينز
" "1946-1883شديد الشبه إىل درجة كبرية ،ويف نواح متعددة متس
حىت حياة كل منهما الشخصية ،حىت أنه ُيكن القول أبن كينز كان بعثاً
للو بعد قرنني من الزمان .كان كالمها مشهوراً بكفايته يف الرّيضيات،

فيقول "بدجل" أحد معاصري لو" :إن مواهبه وذكاءه يتمثالن يف األرقام

بصفة خاصة" وكان كينز يف الوقت نفسه ذا عقلية رّيضية ،فقد حصل
على زمالة دراسية جبامعة كمربدج يف الرّيضيات واآلداب القدُية ،كما أنه
قد نشر حبثاً مهماً يف فلسفة الرّيضيات عام .۱۹۲۱
لقد كان لكل منهما نواح كثرية يهتم هبا ،وكان كل منهما أستاذاً يف

موضوعات أخرى عدة غري ميدان ختصصه ،فقد قالت إحدى الشركات
ذكاء خارقاً ،وأنه يصلح
األمريكية يف نشرهتا مرة "أمل يقل العامل عنه أن له ً

لكل شيء؟ فإىل جانب الفنون والعلوم اليت کرس هلا حياته ،كان أستاذاً يف
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احلساابت" ودور كينز يف النهوض ابلفنون واملسرح واملوسيقى أشهر من أن
يذكر ،فهو الذي نظم ابليه کامارجو ،وهو الذي شيد وفتح مسرح الفنون
يف كمربدج ،وتولی رائسة جملس الفنون يف سنة 1945
وكان لكل منهما شخصية جذابة ،ذات مشائل حلوة ،ومواهب كثرية،
فقال أحد معاصري لو عنه" :كانت شخصيته وحديثه مجيلني انعمني،
وطريقة تفكريه قوية وعصبية ،كان يتكلم الفرنسية إبتقان اتم وكان يسعده
أن ينقل آراءه بقوهتا الكاملة إىل سامعيه" ،وقالت التيمس اللندنية عن
لورد كينز شيئاً مماثالً لذلك "أنه المع وضاء ،منعش ،مرح ،حلو املزاح ،له
ذكاء خارق ،وحكمة ابرعة يف كل أحاديثه حىت العادية منها ،مما كان يكفل

له أن يكون عضواً له قيمته يف أي صالون أديب أو فكري من الصالوانت
العظيمة القدُية اليت اشتهرت مبحاوراهتا املهذبة"

وكان كل من الرجلني رجل عمل ،كما كان رجل فکر ،وكان كالمها
يعمل يف امليدان نفسه .لقد قدم كل منهما مقرتحات مطلقة إلصالح نظام
الضرائب ،فوضع لورد كينز مذكرة عن الديون املعلقة عنواهنا "کيف ندفع
تكاليف احلرب" عام " "1940وكان لكل منهما دور فعال يف املالية
واألمور املصرفية ،فقد كان كينز عضواً يف جلنة ماكميالن للمالية
والصناعة ،وكان مديراً لبنك إجنلرتا ،كما عني قبل وفاته بشهرين ُمافظاً
لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري.
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وأوصى كالمها بوسائل غري مستقيمة يف شئون املصارف ،وكان كالمها
ُييل إىل املغامرة ،وإن كان كينز يغامر يف حرص وحذر ،أما جون لو فقد
لقي فشالً ذريعاً يف إحدى مغامراته.
وكان كالمها عدواً لدوداً لعمالت الذهب أو معيار الذهب ،وأوصى

كل منهما إبجياد عملة ورقية يف التداول احمللي يف توصية "لو" ،ويف التعامل
بني الدول يف رأی كينز ،وكان "لو" يری إصدار ورق النقد بضمان األرض،
أما كينز فرياه يف اجملال الدويل بضمان التجارة ،وما يف العامل من خامات.
وكان كالمها يدافع عن اشرتاكية الدولة ،كما كان كل منهما أصيالً يف

تفكريه الذي هز به األجيال املتعاقبة ،وُييل إىل كتابة الرسائل واملذكرات
اليت حيشوها ابملادة الدمسة كما مات كالمها يف غري أوانه نتيجة إلجهاد
شديد ،فمات لو يف الثامنة واخلمسني ،ومات كينز يف الثالثة والستني.
وقد يسأل القارئ عما إذا كنت جاداً يف اعتبار "كينز" "لو" القرن
العشرين .والواقع أنين حني قرأت لو بعد كينز ،راعين أن هناك حالة بعث
كامل ،وعلى مستوى عال للمبدأ ،ال يف نواحيه العامة ،بل يف أدق
تفاصيله.
لنبحث اآلن نواحي الشبه يف مبدأيهما كما تظهر فيما كتبناه،
فكالمها يعرض مبدأ جديداً هو خليط بني مذهب التجاريني واالشرتاكية
والتحرر يف تركيب متماثل ،فكان كينز نصرياً جديداً للتجاريني والتحرر

واالشرتاكية ،كان نصرياً للتجاريني ألنه يدافع عن ميزان التجارة الفعال،
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ويعتربه استثماراً خارجياً حيقق العمالة ويضاعف الدخل ،وكان "لو" يعتنق
الرأي نفسه ،فيقول يف بعض كتاابته سنة " :۱۷۰۰من الناحية القومية،
ومع تقدير كافة االعتبارات ،فإن كل بنس حتصل عليه الدولة من التجارة
اخلارجية حيسب معادالً لثالثة أمثاله مما حتصل عليه من التحسينات
الداخلية ،وأن كل بنس حيصل عليه فرد يف الدولة ،حتصل الدولة مقابلة
على سبعة أو مثانية بنسات ،وذلك نتيجة ما يؤدي إليه ذلك من أثر
التجارة اخلارجية على الصناعة احمللية"
وإىل جانب الزّيدة األصيلة نضيف الزّيدة الناجتة ،الزّيدة األخرى يف
العمالة والدخل بسبب زّيدة الطلب على جتارتنا ،مل يکن "لو" وال "كينز"
جييدان وضع القيود أو احلدود ،فكان كالمها من دعاة التحرر.
ويوصي كينز يف فكرته عن اشرتاكية االستثمار عن طريق مراقبة تدفق
النقد ،فيقول :أنه ال يريد أن ينقذ املشروعات احلرة وال أن يقضي عليها،
فاخلطأ هو الناحية الكمينة يف الرأمسالية ،ويؤمن "لو" بنفس الفكرة ،فحني
يعرض فكرته عن سياسة النقد الرخيص يقول ..." :ولكن بغري قيود" وعن
فكرته عن العمالة الكاملة يقول" :ولكن عن غري طريق اإلحسان"
وابلنسبة مليزان املدفوعات الفعال يقول "ولكن بغري تعريفات مجركية ،بل
بطريق العمالة الكاملة"
أما عن اشرتاکيتهما ،فيمكن القول أبن كينز کان اشرتاکياً ابلنسبة
لالستثمار والنقد واالئتمان ،أما "لو" فكثري من اآلراء االشرتاكية األساسية
داخلة يف مبدئه ،واشتهرت آراؤه يف عهد الثورة الكربى سنة ۱۷۸۹
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وتبنت الكثري منها ،كما تبىن االشرتاكيون يف سنة  1848آراء لويس
بالن.
ويقول لويس بالن االشرتاكي العظيم عن "لو" :أنه يعترب الداعية
األول لالشرتاكية .ويقول لو نفسه يف مقرتحاته سنة" :1700يف مسائل
التجارة ختتلف مصلحة الفرد عن مصلحة دولته يف بعض األحيان ،بل قد
تتعارض املصلحتان يف أوقات كثرية ،إن مصلحة الدولة أن حيصل الكثريون
على القليل ،ال أن حيصل القليلون على الكثري ،ألن الربح كلما كان عاماً،
كلما ساعد ذلك على زّيدة التقدم يف الصناعة ،وعلى العكس من ذلك،
كلما زادت القيود واحلدود كلما عطل ذلك من تقدمها"
وقد أضاف كينز إىل هذه احلقيقة ،فنظريته كلها عن االدخار
واالستهالك هي أحكام هلذه الفكرة ،فرتكيز الثروة يزيد امليل إىل االدخار
دون ضرر.
وحيذر "لو" يف كثري من كتاابته من العمل على حتقيق العمالة
ومساعدة املعوزين إال ألسباب اقتصادية الغاية منها الوصول ابلدخل
القومي إىل أقصى حد ،ال ألسباب إنسانية ،فيقول:
" ...يف اجملتمعات مجيعاً ،كبريها وصغريها ،يهتم احلاكمون مشكورين

بتوافر العمل الكايف املناسب ،وتوافر العيش ملن حيكمون "ويقول عن
مقرتحاته النقدية لتحقيق العمالة الكاملة" :هؤالء الناس الذين يعتربون
اليوم عبئاً ثقيالً على صناعة البالد ،سيکونون خري عون هلا ،وأولئك الذين
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يسببون لنا الفاقة اليوم قد يصبحون أهم سبب من أسباب ثروتنا ،فهؤالء
هم األيدي اليت جيب أن نضع فيها كل ما منلك لتحريکها ،وأهنم مبا
ُيلكون من طاقة ُيكن هبا دفع عجلة التطور".
ويقول عن العمالة الكاملة ما يقوله كينز ،حىت إذا تعرض صاحب
املصنع خلسارة فعلية فالدولة نفسها تربح ،فالدخل القومي يف اجملتمع هو
الذي جيب أن حيسب حسابه ،ال صايف دخل صاحب املصنع ،و تعليل
"لو" ابلنسبة لذلك يفوق تعليالت ريکاردو الذي مل يكن يرى الربح والريع
والفائدة إال أهنا صايف دخل اجملتمع .فيقول يف دراساته للنقد والتجارة:
" إن الزّيدة يف النقد تزيد من قيمة الدولة ،فطاملا يستخدم النقد فهو
ينتج رحباً يستخدم فيزيد حىت لو خسر صاحب العمل ،فلو عمل مخسون

عامالً دفع هلم مخسة وعشرون شلناً يف اليوم ،وكان العمل الذي قاموا به
مساوّيً هلذا املبلغ أو أقل قليالً ،فإن قيمة الدولة تكون قد أفادت أكثر
منه بكثري ،فإذا سلمنا حقاً أبن عملهم يساوي أكثر من أربعني شلناً،

فتكون الزّيدة يف قيمة الدولة أكرب بكثري ويكون نصيب صاحب العمل

مخسة عشر شلناً ،وهذا املبلغ مساو الستهالك العمال الذين كانوا
يعيشون من اإلحسان ،ويتبقى هلم بعد ذلك عشرة شلنات" ويف انحية
أخرى يقول:
"قد تكسب الدولة حيث خيسر التاجر ،ولكن حني يكسب التاجر
البد أن تكسب الدولة ،فضالً عما يتحقق من تدعيم ألجور العمال الذين
يعملون ،وما حتصل عليه الدولة من مكوس".
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"وكما أن التجارة تعتمد على املال ،فإن زّيدة الناس وقلتهم تعتمد
على التجارة ،فلو وجدوا عمالً يف وطنهم بقوا فيه ،وإذا كانت التجارة
واسعة اتسعت الستخدام الناس ،وجلبت كثرياً من الناس من األماكن اليت
ال جيدون فيها عمالً"

نعود اآلن إىل مقرتحات لو يف سنة  1700فنجد أهنا تتضمن سبع
مسائل تدخل فيها املطالب التالية:
 -1استخدام الفقراء والتخفيف عنهم ،والقضاء على البطالة والفراغ
 -2ختفيض سعر الفائدة إىل  ٪3سنوّيً ،ال حبكم القانون وقوته ،بل
بوسائل أجنح وأكثر فاعلية.
 -3تشجيع التجارة اخلارجية ومحايتها وتوطيدها.
 -4إنشاء خمازن قومية للحبوب؛ حىت ال تتعرض الصناعة يف البالد
للمصاعب إذا ارتفعت أمثاهنا يف وقت قلة احملصول ،أو اخنفضت يف
ظروف أخرى.
واملقرتحات األخرى توصي ابلقيام ابستثمارات طبيعية .والشيء
الغريب يف هذا الربانمج كله ،حىت ما يتصل إبنشاء خمازن للحبوب
واالستثمارات الطبيعية ،أنه أوصى به كينز ،ال بروح مبدئه بل بنصه
وحروفه ،ومن املمتع حقاً أن نقرأ األسباب اليت اقرتح "لو" من أجلها
سياسة النقد الرخيص ،فهو جيادل معارضيه بنفس األسلوب الذي عارض
به الدكتور دالتون ،أعضاء املعارضة وهو من حواريي كينز ،وكان وزيراً
للمالية يف حكومة العمال الربيطانية حني يقول:
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"قد يعرتض البعض على أن ختفيض سعر الفائدة ال يضرهم وحدهم،
بل يضر كثرياً من األرامل واليتامى والضعفاء الذين يعيشون على دخلهم
من هذه الفائدة ،ولكننا نقول هلذا البعض :أن عددهم ال يزيد على واحد
من كل مائتني من السكان ،وأنه من غري املعقول أن تضع دولة قوانينها
لتشجيع واحد من مائتني من السكان على أن يعيشوا کسالی فارغني،
على حساب عمل اآلخرين وصناعة البالد.
"على أنه جيب أن يدخل يف االعتبار أنه ابخنفاض سعر الفائدة
تتضاعف طرق الربح وتتوافر الضماانت اليت تتيح تعويض اخلسارة الناجتة
للبعض ،إذ يستحقون يف تلك احلالة عناية احلكومة".
ويلخص لو سياسته عن النقد الرخيص إبضافة سبب جديد فيقول
":أنه بصناعتنا يف الداخل فحسب نستطيع أن نبين السفن والبواخر ،وأن
نسريها حتمل السلع اليت تصنعها وحيتاج إليها الناس يف اخلارج ،ويساعد
على ذلك استخدام احملتاجني استخداماً رئيسياً انفعاً ،وتوافر حاجيات
البالد من احلبوب والطعام ،ومواد الصناعة وفوائد املال".
ونرى نفس احلماس يف االحتجاج على خطأ هبوط قيمة النقد من
جانب لو وكينز على السواء ،فيقول لو يف مقرتحاته:
"ليس هناك شك يف أن كثرة النقد ورخصه يزيد كثرياً من اجلفاف
واحلاجة ،وأهنما كأي نقيضني خيلق أحدمها اآلخر ،إال أنه لوحظ يف سنوات
عدة ،قبل السنوات اخلمس األخرية ،أن احلبوب كانت رخيصة جداً لدرجة
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أدت إىل أيس املنتج ،وانغماس الفقراء يف الكسل والفراغ ،مما أدى إىل
هذه اجملاعة احملزنة"
ويقول" :أن البنك ،ابلنسبة للمالية ،هو قلب الدولة ،فينبغي أن تعود
إليه النقود ليبدأ الدوران من جديد ،وأولئك الذين حيرصون على اختزانه
إمنا هم كأطراف اجلسم اليت تريد أن حتبس الدم عن دورانه لريها وتغذيتها،
فسرعان ما تقضي على قوة احلياة يف القلب ويف ابقي األجزاء مث يف
نفسها"
وكان كينز يری كذلك أن تداول النقد واالئتمان هو قلب االقتصاد
القومي ،وأن التخطيط كله إمنا يتم بطريق رقابة النقد واالئتمان ،وأن
أولئك الذين يرغبون أن يؤمنوا أنفسهم ابملبالغة يف امليل إىل االدخار،
يضرون ابالقتصاد القومي ضرراً ابلغاً ،وينتهي األمر بتحطيم أنفسهم.
وكان "لو" ينصح دائماً بتوازن امليزانية ،ال بفرض الضرائب ،بل بزّيدة

عامة يف الدخل القومي أو ما يسميه "القيمة السنوية للدولة" وكان يعتقد
أن تبين فكرته عن سياسة النقد الرخيص كفيل أبن يؤدي إىل إلغاء كثري من
الضرائب ،ويقول يف أحد بياانته" :أن احلكومة قد ألغت كثرياً من الضرائب

يف ابريس ويف األقاليم حىت تنعم فرنسا كلها مبيزة حكمها السعيد"

وهكذا نرى التشابه العجيب الواسع املدى مما ُيكن أن نسميه توارد
اخلواطر ،إذ أن اخلالفات البسيطة بني الرجلني ليست إال نتيجة اختالف
الزمن والتقدم يف التحليل االقتصادي ،وال شك أن سبب التشابه يرجع
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إىل حد كبري إىل تكرار التجربة التارخيية نفسها کالبطالة املدمرة وخاصة يف
فرنسا وأسكتلندا ،واهنيار اإلشراف يف عهد لو واهنيار الصناعة الربيطانية
يف عهد كينز يف فرتة احلرب ،وهبوط األسعار بشكل فظيع ،والتمسك
بقواعد نقد معينة ال تفي حباجات التجارة النامية.
حىت أن "بدجل" کتب يف خطاب إىل "لو" يقول" :ستجد جتارتنا
خاسرة وائتماننا ُمطماً ،ونقدان يف يد أسوأ القوم يف جمتمعنا ،أما األبرّيء
واملخدوعون فهم يئنون أنيناً صارخاً من ظلم الطغيان والشره".
ولكن الغريب يف األمر أن "كينز" مل يذكر "لو" يف كتاابته قط ،وال
حىت يف "رسالته عن التجارة" يف نظريته العامة ،مع أنه ذكر مانديفيل وغريه
من أقل الباحثني ،وحىت املغمورين منهم.
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شركة اهلند الشرقية وقيام مذهب التحرر بربيطانيا
لعل من أمتع األمثلة وأوضحها عن العالقة الوثيقة بني
املذهب واملصاحل القومية ،ذلك الدور الذي لعبته شركة
اهلند الشرقية يف قيام مذهب احلرية االقتصادية يف
بريطانيا .وال شك أن لقيام مذهب احلرية مصادر كثرية،
من حيث أنه نتاج للعوامل العدة املتشابكة اليت تشكل
ذلك النمط التارخيي املتغري من أمناط احلياة،
وهذه مشكلة قام بتحليلها كثري من الكتاب ،فتناوهلا رجال االقتصاد
ابلتحليل املنطقي األيديولوجي البحت ،على حني عين املؤرخون هلا
ابلرتكيز على نواحيها السياسية أو االجتماعية ،ودون أن جنادل يف أمهية
هذه النواحي وصالحيتها سنحاول هنا أن نتناول يف شيء من االستطراد
النفوذ الذي مارسته جمموعة من املصاحل القوية اليت متثلت يف شركة اهلند
الشرقية ،وال أجادل يف أن هذا النفوذ كان أقوى العوامل يف قيام مذهب
احلرية يف بريطانيا ،ولكين أوقن أن دور الشركة يف نشر فكرة احلرية
االقتصادية يف بريطانيا أصبح موضوعاً رائعاً مثمراً للبحث العميق والدراسة
التارخيية ،وسأقتصر هنا على وضع املعامل لتلك الدراسة.

كان على شركة اهلند الشرقية أن تدافع عن نفسها كمصدرة لسبائك
الذهب والفضة وكمستوردة للحرير والتوابل والسلع الثمينة وما كان يعترب
ترفاً يف ذلك الزمان ال إزاء نقد القوميني والتجاريني ،بل قبل ذلك إزاء
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الشركة الرتكية وإزاء معارضة الصناعة اإلجنليزية .وكانت اهلند متتص مقادير
كبرية من املعادن الثمينة كانت ختتفي ابألكوام فال يظهر هلا أثر ،كما هو
احلال يف اهلند يف وقتنا احلاضر ،ولكن الشركة يف مقابل ذلك كانت جتلب
الفراء واجلواهر واحلرير والتوابل واألقمشة املطبوعة واألقمشة اخلام
الرخيصة اليت كانت تنافس احلراير واألصواف اإلجنليزية وتعيد تصديرها
إىل البالد األخرى بربح كبري ضخم يدل على ضخامة تلك األرابح ما
كانت الشركة توزعه على مسامهيها؛ واليت بلغت يف سنواهتا األوىل
 ٪۱۰۰مث حني طبقت الشركة مبدأ االستثمار الذايت وصلت إىل ما بني 6
و  ٪12.5وقد أنشأت الشركة جيوشها وأساطيلها اخلاصة هبا "يف سنة
 ۱۷۳5فكانت متلك سبع سفن حربية كبرية وعدة سفن صغرية" بثكناهتا
وحصوهنا ،وكان هلا أسطوهلا التجاري ،واشتبكت يف حروب مع الشركات
الفرنسية ،وامتلكت أراض شاسعة ،ومارست سلطات تشريعية وقضائية
وأقامت معاهدها التعليمية اخلاصة ،وضمت جامعاهتا فيما بعد ،وكانت هلا
قالعها وأحواضها وخمازهنا ،وكانت تفرض القروض ،ومتنح اهلبات للخزانة،
كما استخدمت جيشاً جراراً من الكتاب السياسيني واالقتصاديني.
وطلب الغزالون والنساجون اإلجنليز محايتهم من منافسة الشركة،
وحصلوا على تلك احلماية مبقتضى قوانني عدة ،كان آخرها ":"۱۷۲۱
حيرم على األقمشة املطبوعة أو املصبوغة أن تستعمل أو تباع يف إجنلرتا
"حصل صناع األقمشة القطنية من اإلجنليز الذين كانوا يقلدون األقمشة
اهلندية على إعفائهم من هذا التحرمي بعد ذلك القانون أبربع عشرة سنة"
وقام جدل عنيف حول احلماية وحرية التجارة ظل على أشده طيلة قرن
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من الزمان ،بدرجات متفاوتة من النجاح ،وهكذا مل تكتف شركة اهلند
الشرقية إبقامة ثورة يف صناعة املنسوجات الربيطانية ،بل أشعلت الثورة
كذلك يف اآلراء االقتصادية يف ذلك العصر أبن استمرت تضرب يف عنف
تلك األوضاع الفجة من امليزان التجاري ،وأاتحت بذلك فيما بعد آلدم
مسيث كل األسلحة النظرية اليت استخدمها بعد أن مهدت يف شكل نظرية
متماسكة منقحة قوية ،وهكذا أتيح ملذهب احلرية االقتصادية يف أواخر
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر ،احلجج الدامغة دون مقابل،
أاتحها له ذلك الدفاع القوي ،والعون الكبري من جانب مديري شركة اهلند
الشرقية وموظفيها وكتاهبا ،وكانت هذه احلجج عميقة اجلذور يف املصاحل
الثابتة للشركة ،واليت ثبت أهنا تؤيد النمو والتوسع والرخاء للدولة كلها.
ولكن كبار مؤرخي القرنني السابع عشر والثامن عشر ،ممن سجلوا
آراء ونظرّيت مل ينسبوها ألحد ،دون أن يعبئوا ابلدوافع الشخصية
العميقة اليت دفعت الكتاب إىل الدفاع عنها وتزكيتها ،كان من الصعب
عليهم غالباً أن يصغوا أو يتبينوا ذلك اجلو األيديولوجي الصحيح والفكرة
النظرية لتلك الفرتة ،فيقول هکشر ،مؤرخ عصر التجاريني" :ال أقصد
بذلك أن أنكر أن حجج مذهب احلرية قد انتشرت هنا وهناك حىت قبل
هناية القرن السابع عشر ،أو أهنا انتشرت فعالً بني کتاب کانوا من نواح

أخرى يؤيدون مذهب التجاريني أتييداً مطلقاً ،وليس هذا غري طبيعي"
ويتبع ذلك توضيحاً هلذه الظاهرة على أساس منطقی حبت؛ فإنه مهما
أوضحنا أن السببية االجتماعية وتدخل الدولة ُيكن أن يسريا جنباً إىل
جنب ،فلم يكن ذلك إال مبثابة خطوة قصرية بني فكرة التشابك السبيب
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االجتماعي والتحكم ابلطبيعة يف املسائل االجتماعية ،وبني فكرة أن هذا
التشابك له مربراته الكامنة اليت جيب أال تضطرب ،وقد حسب أن
السيادة العامة لفكرة احلق الطبيعي تزيد من اشتعال هذه احلجج"
غري أن "سيادة الفكرة" مل تكن هي اليت زادت أفكار مذهب احلرية
اشتعاالً بل أن سيادة شركة اهلند الشرقية اليت كان ُيلك أسهمها
شخصيات ابرزة من بينها رجال البالط هي اليت دعت إىل ذلك ،ومل تنتشر
حجج مذهب احلرية هنا وهناك فحسب ،بل كان هلا تيار قوي جارف،
فإذا كانت قد راقت "لكتاب عرفوا يف نواح أخرى بتأييدهم ملذاهب
التجاريني" فقد كان ذلك ألن هؤالء الكتاب كانوا يدافعون صراحة عن
مصاحل شركة اهلند الشرقية اليت كانت يف أساسها تقوم على امتيازات
مذهب التجاريني من انحية وعلى حرية التجارة من الناحية اآلخر ،أي أهنا
كانت ضد سياسة احلماية وضد تصدير السبائك الذهبية وضد سياسة
تدخل الدولة.
فتوماس مان من عام " "1641-1571مؤلف كتاب "حديث
التجارة" عام " "1621وکتاب "كنوز إجنلرتا من جتارهتا اخلارجية" عام
" "1631كان مديراً لشركة اهلند الشرقية؛ وكان جوسيا تشايلد
" "1699-1630مؤلف كتاب "حديث التجارة" " "1690مديراً مث

ُمافظاً للشركة وكالمها كما يعرف كانت له أرائه القومية املستنرية اليت سار
على أثرها رجال االقتصاد احلر بعد ذلك مبائة سنة.
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وأهم ما كتبه "مان" هو ما جاء يف الفصل الرابع من كتابه "كنوز
إجنلرتا" الذي يقول فيه" :أن تصدير نقودان يف جتارتنا السلعية هو وسيلة
لزّيدة كنوزان" ،وهو يقدم شرحاً لذلك الرأي شركة اهلند الشرقية ،فيقول:
"هذا الربح يكون أكرب جداً لو أقمنا جتارتنا مع بالد انئية ،فمثالً إذا

أرسلنا مائة جنيها إىل جزر اهلند الشرقية لنشرتي فلفالً من هناك وأحضرانه

إىل هنا مث صدرانه بعد ذلك إىل إيطاليا أو ترکيا ،جيب أن يغل سبعمائة
ألف جنيها من تلك البالد ،نظراً ملا يتحمله التاجر من إنفاق يف تلك
الرحالت الطويلة ،ما بني شحن وأجور وطعام وأتمني وفوائد ومجارك
وتصدير وغري ذلك ،إىل جانب ما حيصل عليه امللك والدولة" ويعمم
فكرته يف نظرية تعارض شركة املغامرات التجارية والشركة الرتكية وغريمها
من الشركات املنافسة ،واليت تقول "حني تكون الرحالت قصرية والسلع
مثينة ،مما ال يستخدم شحناً كثرياً فلن يؤدي ذلك إىل ربح كبري للدولة"
وهلذه النظرية معنی واضح.
ويدافع جوسيا تشايلد يف كتابه عن مصاحل الشركة فيقول:
 أهنا تستخدم بني مخس وعشرين وثالثني سفينة من السفن احلربية
يعمل على كل منها ما بني ستني ومائة رجل
 وهي متد الدولة دائماً "يف ذلك الوقت" بكل ما حتتاج إليه من امللح.

 تستخدم الدولة كسوق تصرف فيه الفلفل والنيلج والسمور وعقاقري
أخرى مفيدة.
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 متدان ابلفلفل واألصداف واألقمشة املصبوغة وغري املصبوغة ،مما
يصلح لتجارتنا مع تركيا وايطاليا وأسبانيا وفرنسا وغينيا ،وهذه السلع
اليت تصدر لإلنتاج يف البالد األخرى لتعود إىل إجنلرتا يف حجم يبلغ
من حيث النوع ستة أمثال قيمتها اليت خترج هبا من البالد.
كذلك انظر إىل شارلس ودافينانت مثالً وهو يكتب "مقالة عن جتارة

اهلند الشرقية" عام" "1696يف شكل رسالة إىل املركيز نورمان ابي حني
سأله رأيه يف املوضوع .لقد حاول يف هذا املقال أن يبني أوالً أن هذه
التجارة مفيدة للمملكة ،واثنياً أهنا ضارة بصناعة الصوف يف إجنلرتا بصفة

عامة ،واثلثاً أهنا ال تتدخل يف صناعة احلرير والكتان يف بالدان للدرجة اليت
تضر ابجلمهور ،ورابعاً أن مايز مع وضعه من قيود قد يؤدي إىل خسارة

مدمرة ابلشركة ،وكانت املقالة كلها ال تدع جماالً للشك يف أهنا كتبت
لصاحل شركة اهلند الشرقية إذ مل تكن بناء على طلبها ،وعاد دافينانت

كذلك للكتابة حول هذا املوضوع تفصيالً يف جدله مع بوليکفني عن
اإليرادات العامة وجتارة إجنلرتا ،وكان رأيه األساسي الذي ُيكن أن يعزي
إىل آدم مسيث يتمثل فيما يلي" :أن الذهب والفضة مها حقاً املقياس الذي
تقاس به التجارة أما املنبع واألصل هلما يف كل البالد فهو الناتج الطبيعي

أو الصناعي يف كل دولة ،ومبعىن آخر هو ما ينتجه عمال أو صناعة تلك
الدولة ،ويصدق هذا إىل حد أن األمة قد تكون بغري نقد على اإلطالق،
ولكن إذا كان سكاهنا كثريين ،وُييلون إىل العمل وإىل املغامرة ،وحيبون
السفر يف البحار ،وتتوافر هلم املواين الصاحلة ،واألرض اخلصبة اليت تنتج
غالت خمتلفة ،فمثل هذه الدولة تقيم جتارة ،وجتمع ثروة وسرعان ما
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يتجمع ألبنائها الذهب والفضة ،ومن مث يكون الثراء الفعال لدولة من
الدول هو نتاج أهلها"
"أن النقود يف أصلها ال تعدو أن تكون األرقام اليت يستخدمها الناس
يف معامالهتم ،وأن هذا الناتج الطبيعي أو الصناعي هو مثرة عمل الناس
وحدهم"
ويقرتح دافينانت كذلك "خطة لتشغيل الفقراء" ويدعو  -قبل ملتس
مبائة عام -إىل ضرورة عودة "القوانني حلماية الفقراء ومعاقبة الكساىل
واخلاملني" ويف أتمالته يف إدارة شركة التجارة اإلفريقية ونظامها يدافع عن
طلب الشركة امللكية اإلفريقية يف احلصول على امتيازات واسعة يف جتارهتا
إب فريقية ،ويسوق يف دفاعه اثنيت عشرة حجة بعيدة املرمی ،مليئة ابلشك،
نذكر من بينها أن اإلفريقيني خماتلون خمادعون ال يرتكون فرصة تعود عليهم
ابلكسب من مصاحلنا املتناثرة ،ومن خمتلف طرقنا يف اإلدارة
"لذلك فهم يرفعون أمثان العبيد والذهب وأنياب الفيل" و"يبخسون
قيمة املنسوجات الصوفية اإلجنليزية وغريها من الصناعات" ،ويبيع التجار
املتنافسون العبيد أبسعار فاحشة ألصحاب املزارع الذين يرفعون بدورهم
أسعار السكر وغريه من غالت املستعمرات ،وليس من شك يف أن املقال
كله قد كتب لصاحل الشركة وبناء على طلبها.
ومن املدافعني عن مبدأ حرية التجارة كذلك إدوارد ميسلدين
" "1654-1608مؤلف كتاب "حرية التجارة" أو "الطريق إىل ازدهار
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التجارة واتساع دائرهتا" " "1623وكان انئب ُمافظ شركة التجار
املغامرين يف دلفت مدة عشر سنوات ،كما كان قبل ذلك قوميسريا لشركة
اهلند الشرقية يف أمسرتدام أثناء مفاوضات الصلح مع اهلولنديني ،ففي أول
حديث له يدافع عن شركته ،ولكنه يذكر كلمات حتية لشركة اهلند
الشرقية" ،هذه الشركة العظيمة النبيلة هي أكرب من أية شركة أخرى يف
اململكة" وحاول جاهداً أن يوفق بني مبدأ االمتيازات الشاملة الذي يسميه

مبدأ "اإلدارة والنظام يف التجارة" وبني الدفاع عن حرية التجارة" ..إن

طبيعة االحتكار وامسه قد كثر الكالم عنهما ،وأصبحا شيئاً مفهوماً ،ولكن

البعض يظنون أن إحاطة التجارة إبطار من النظام واإلدارة هو نوع من
االحتكار وتقييد التجارة"
ومقاله اآلخر عن دائرة التجارة هو هجوم على دفاع ملتس عن سوق
األقمشة الصوفية احمللية ،فهو حياول أن يبني أن جذور الظروف
االقتصادية السيئة ال متتد إىل نظام التجارة وال إىل إدارة شركات التجارة،
ولكنها ترتكز يف البطالة اليت تسري جنباً إىل جنب مع الفقر أو الثراء .نعود

بعد ذلك إىل املقاالت املختلفة اليت نشرهتا شركة اهلند الشرقية ملصلحتها،

فهی مقاالت جديرة أبن تقرأ ،ألهنا مقاالت اقتصادية مستنرية عن موضوع
حرية التجارة ،وتقسيم العمل الدويل ،وطبيعة الثروة احلقيقية ومادهتا وهي
تعرض أقوى احلجج يف معارضة ميزان التجارة املناسب ومعارضة احلماية
الشاملة وفكرة الثروة عن طريق التجارة يف الذهب والفضة.
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ففي إحدى هذه املقاالت اليت نشرت يف سنة  1677تقول "شركة
اهلند الشرقية" :أن هذه القاعدة يف "ميزان التجارة الفعلي" يبدو أهنا
وضعت مع النظر إىل اململكة كأهنا يف جتارهتا مع الدول األخرى كفرد
واحد ُيلك مزرعة أو أرضاً يديرها ،ومع ذلك فالقاعدة املذكورة بصورهتا،

ليست قاعدة صاحلة لقياس مدى التجارة اخلارجية كلها ،ألهنا ال حتتسب

إال جتارة السلع ،وتعترب أن النقود "الذهب والفضة" الرصيد الثابت يف
الدولة ،ال تتحسن ابلتجارة ،بل تزيد وتنقص تبعاً الستجابتها مليزان جتارة
السلع ،على أن احلقيقة أن أرصدة الدولة ال جيوز أن تقتصر على النقود،

كما ال جيوز أن خيرج الذهب أو الفضة عن كوهنما سلعة جتارية كأي نوع
من السلع األخرى.
"صحيح أن العادة جرت على قياس رصيد الدولة وثرائها مبقياس
املال لكن هذا يف اخليال أكثر منه يف احلقيقة ،فإن الرجل يقال أنه يساوي
عشرة آالف من اجلنيهات ،على حني أنه ال ُيلك مائة جنيها نقداً ،ولكن

ملكيته ،إن كان مزارعاً ،تتمثل يف أرضه وحبوبه وماشيته وأدواته وزراعته،
فإذا كان اتجراً متثلت ملكيته يف سلعه وبضاعته يف داخل البالد أو
خارجها ،وهكذا تكون ملكية الدولة وثروهتا ،ال يقتصر يف متثيلها على
النقد ،بل يف سلعها وسفنها التجارية وسفنها احلربية وحىت ُمالهتا احلافلة
بشىت املواد..
إن من اخلطأ الفاحش  -وإن كان شائعاً  -االعتقاد أبن كثرة املال أو

قلته هي السبب يف حسن التجارة أو سوئها ،صحيح أن النقود  -حني
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تكون التجارة سريعة وجيدة  -تظهر بكثرة ،وتنتقل من يد إىل يد أكثر من
عشر مرات مما تنتقل حني تكون خاملة أو ميتة ،حىت أن مائة جنيها يف
جتارة نشطة تبدو كأهنا ألف جنيها يف جتارة بليدة ،فليس األمر إذن أمر
النقود يف التجارة ،وإمنا هو أمر التجارة ،فهي اليت تؤثر يف املال وتكشف
عنه ،وإال ظل ُمبوساً خمفياً"
ومن املستحيل أال جند هنا األسس اليت بىن عليها آدم مسيث حججه
اليت أوردها يف كتابه ثروة الشعوب الذي كتبه من مائة سنة ،وكان الكتاب
الذين تولوا الدفاع عن شركة اهلند الشرقية ضد حجج دعاة محاية الصناعة
الوطنية ،يبدءون کتاابهتم بعرض عام ملبادئ التجارة واالقتصاد ،فهم
يقولون كما يقول رجال الدعاية احملدثون" :امسحوا يل أوالً أن أقول شيئاً
عن التجارة بصفة عامة يلقي ضوءاً على مشكلتنا اخلاصة املتصلة بتجارة

اهلند" ،وبذلك كانوا يدافعون عن مبدأ حرية التجارة يف االقتصاد
ويتوسعون فيه ويزيدون من شأنه ،قبل أن يفعل ذلك ذوو الفكر املستقبل
والدارسون ،وبذلك أاتحوا هلؤالء مادة يفكرون فيها ،ويعملون على
مناقشتها
لنأخذ حبثاً آخر يسمى "الرسالة" نشرته شركة اهلند الشرقية بعنوان
طويل من مخس نقاط "شرح فيها أن جتارة اهلند الشرقية هي أكرب جتارة
قومية يف اخلارج ،وهكذا حىت النقطة اخلامسة" يف لندن يف سنة ،۱6۸۱
فهنا جند نفس املالحظات العامة عن دور التجارة ووظيفتها وفائدهتا بصفة
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عامة والتجارة اخلارجية بصفة خاصة ،مث الدفاع عن حرية التجارة واإلنتاج،
وجيدر بنا أن نورد هنا بعض ما جاء فيه على التحديد.
"إن التجارة كلها داخلية أو خارجية تزيد قيمة أراضينا اإلجنليزية"
"كل احتكار مهما كانت طبيعته ضار بتجارتنا ،حىت تلك
االحتكارات اليت منحت لشركة اهلند الشرقية"
"إن التجارة الداخلية تنمو مع التجارة اخلارجية أو يضمحالن معاً"
"إن الذهب والفضة ليسا إال سلعة كاخلمور والزيت والدخان
واألقمشة وغريها من السلع"
"ال ُيكن أن تعترب دولة جتارية تلك اليت حترم تصدير الذهب والفضة"
وهكذا نرى نفس الفكرة ،ونفس احلجج ،ونفس مبدأ حرية التجارة.
ومثة مقال قصري آخر يف صفحتني نشرته شركة اهلند الشرقية ،ليس له
اتريخ ،ولكن يبدو أنه كتب يف وقت قريب من املقاالت السابقة ،تندد فيه
بكل احلجج عن السياسة االقتصادية اليت يستخدمها أعداء الشركة من
الشركات األخرى ،وصغار التجار يف كفاحهم ضد الشركة ،وعنوان املقال
مالحظات على الشكاوى من أن جتارة اهلند ضارة ابلدولة ،ويذكر املقال
أن احلجج ضد الشركة تقوم على تصرفاهتا يف " "1تصدير مقادير كبرية من
فضتنا " "۲استرياد مقادير كبرية من احلرير املشغول " "۲تعطيل الصناعة
اإلجنليزية وخباصة الصوف.
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مث يلي ذلك تفنيد احلجج للوصول إىل النتيجة اآلتية:
"إن من مصلحة بريطانيا أن تصل الصناعات فيها إىل مستوى اجلودة
املطلوب وأبسعار معقولة ال تسمح جلرياننا برفضها ،فإن جودة صناعاتنا
ورخصها تغري جرياننا بقبوهلا وحتد من سعيهم للحصول على سلع مماثلة"
ويقول املقال:
"کيف تعاجل مشكلة صناعة الصوف؟ إن ذلك ال يكون إال
إبجراءات حتسن احلالة الفعلية لصناعة الصوف ،أما إرغام التجارة ومحلها
على قبول هذه الصناعة دون أن نصل إىل النجاح املطلوب ،فقد ثبت
ضرورة لنا ،وله نتائج سيئة إذ جتعل التحسن يف صناعته عند جرياننا مدعاة
لتغلبهم علينا"
واملقال بصفة عامة بيان جيد معقول ملبدأ حرية التجارة الذي يضم
كل عناصرها األساسية ،وإن كان بياانً أملته املصلحة الشخصية إال يف
القليل منه.
لقد قيل" :أن لألفكار أقداماً ،وهذا صحيح ،ولكن هلا كذلك قلوب

وجيوب ،فبعض الكتاب يؤيدون رأّيً ألهنم يف قلوهبم يؤيدون مصاحل معينة،
وبعضهم يدافع عن هذا الرأي ألنه يصلح تسويغاً ملصلحتهم الشخصية".

وهناك عنصر إنساين يف كل مبدأ ،فالكاتب ليس مجاداً ،ولكنه إنسان

له عقله ،وله قلبه ،وفضالً عن ذلك فإن له عالقاته االجتماعية والثقافية
اليت جيب أن يكون هلا اعتبارها .واملؤرخ الذي ينظر إىل ما يتضمنه املبدأ
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من الناحية الفكرية أو اإليديولوجية أو السياسية إمنا ينظر إليه من زاويته
اخلاصة فقط ،ولكن دنيا الفكر ذات زواّي ثالث .ومن اخلطأ القول أبن
املبادئ االقتصادية ليست إال تسويغاً ملصاحل معينة ،سواء كانت مصاحل
العمال أو التجار أو رجال املال أو الصناعة أو الزراعة ،وإن كانت كذلك

إىل حد بعيد ،فليس هناك إذن ما يثري هذا الزعم ،وليس هناك ما يدعو إىل
اهتام أولئك الكتاب ابلنفاق ،فمهما يكن املبدأ االقتصادي واالجتماعي،
قومياً كان أو حراً أو اشرتاکياً ،يف صورته البحتة أو املختلطة ،إمنا خيدم
مصاحل ويضر أبخرى ،واجلانب الفكري أو املنطقي ملبدأ شيء ،ولكن
اجلانب األيديولوجي الذي ينبع من القلب أكثر مما ينبع من الرأس ،ويرتبط
ابألفكار الدينية والفلسفية واالجتماعية ،هو شيء آخر ،والعمل
االقتصادي البحت واملصاحل املادية األخرى يف خمتلف أشكاهلا هي اليت
تكون البعد الثالث من أبعاد املبدأ االقتصادي.

أال يزال ملتس على حق؟
إن بندول الرأي يف مسائل السكان يتذبذب بني طرفني .يؤكد أحدمها
خطر تزايد السكان ،ويؤكد الثاين خطر تناقصهم .وكال الطرفني املتناقضني
يتصالن ابجتاهني خمتلفني يف حركة السكان .فاجملتمعات اليت يتزايد عدد
سكاهنا يف سرعة واطراد وهي ُمدودة املوارد تزعجها أخطار حقيقية أو
ومهية من هذا التزايد يف عددها ،على حني أن اجملتمعات اليت يتناقص
سكاهنا يف قلق مما يتهددها من تناقصها ،ومنيل اآلن إىل أن نبني خطر
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تناقص السكان واملزاّي املتصلة بسرعة منوهم كما يؤكده رجال االقتصاد
األمريكيون منذ عهد کاري من أن الزّيدة تسهل االنتقال إىل طرق اإلنتاج
الكبري ،وتعجل تقدم الوسائل الغنية "التكنولوجيا" وتغري بتكوين رأس
املال نتيجة زّيدة االستهالك على االستثمار "وهذا ما يعرف مببدأ
التعجيل" فزّيدة السكان السريعة هي املخرج األساسي لالستثمار.
ومن الناحية األخرى جند أن االقتصاديني األوربيني الذين يعيشون يف
جمتمعات قدُية مزدمحة ،دون أن تتاح هلا أراض جديدة كانوا ُييلون إىل
إتباع فكرة ملتس ألهنا أكثر ثبااتً يف أن سرعة تزايد السكان هلا قيودها
اليت تفرضها على املوارد الطبيعية احملدودة ابملكان ،وأن املكان عامل
ُمدود لنمو السكان ،ويقول هؤالء االقتصاديون :أن احلافز الذي يتأتى
من زّيدة السكان ُيكن أن يستبدل ابحلافز الناتج من ارتفاع مستوّيت
املعيشة ،فليست هناك ميزة تعادل زّيدة االستهالك يف اجملتمعات الكبرية
إال توافر مستوی عال من الغذاء والسكن يف اجملتمعات الصغرية العدد.
وتدل الدالئل التارخيية على أن كال الرأيني صحيح يف مواقف خمتلفة
إذ جند أمثلة كثرية توضح العالقة بني زّيدة منو السكان والتقدم ،وابلعكس
بني زّيدة السكان والتخلف ،ويصدق القول األول على سكان بريطانيا
والوالّيت املتحدة وأملانيا يف القرن التاسع عشر ،كما يصدق القول الثاين
ابلنسبة للهند والصني اليوم ،وجند كذلك أمثلة كثرية توضح العالقة بني
نقص السكان والتقدم وابلعكس بني نقصهم والتخلف والفقر ،فيمكن
اعتبار املوت األسود يف إجنلرتا حافزاً على التقدم إذ زادت معدالت
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األجور زّيدة ملحوظة وحتولت الزراعة من الزرع إىل الرعي ،وعجلت
تصفية نظام الزراعة القدمي.
ويف العهود احلديثة ،قام الرخاء الفرنسي يف القرن التاسع عشر على
أساس اخنفاض معدل املواليد مع االجتاه العام إىل االدخار واالستثمار،
ولكن لدينا أيضاً أمثلة كثرية لنقص عدد السكان الذي الزمه الفقر يف
املناطق املتخلفة يف بالد فقرية ينتشر فيها البؤس واملرض جنباً إىل جنب.
واحلقيقة أن احلياة يف واقعها ليس فيها عامل بذاته ُيكن أن يعترب
مسئوالً عن التقدم أو التأخر ،فقد تكون زّيدة السكان عجلة التقدم إذا

الزم ذلك مثالً تقدم تكنولوجي وتكوين لرأس املال أو إذا صادف هذه
الزّيدة فتح أراض جديدة وجتارة خارجية ،أو إذا توافرت نظم اجتماعية
واقتصادية أفضل ،ففي أوراب الوسطى الشرقية كانت زّيدة السكان عامالً
يف التخلف ،أضافت إىل الفقر وسوء تغذية الناس واحليوان والنبات،
اجلهل وسوء االستثمار.
وفكرة عدد السكان املثلى فكرة غامضة ليس هلا تعريف واضح إذ
هو أمثل ابلنسبة ملن؟ فمادام "اإلنسان هو مقياس كل شيئ ،فأين جند
املعيار الذي نزن به العدد األمثل للسكان ،فإذا كان صحيحاً مثالً أن
ثالثني مليوانً من السكان يعيشون يف اجلزائر الربيطانية قد يكون دخل
الفرد احلقيقي هلم أعلى من دخل الفرد لو كانوا سبعة وأربعني مليوانً ،فهل
يعين ذلك أن عدد السكان األمثل لربيطانيا هو ثالثون مليون نسمة ،وإذا

كان صحيحاً أن مخسة ومخسني مليوانً ُيكن أن يعيشوا يف بريطانيا يف
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ظروف تتوافر فيها الراحة املقدرة تبعاً للمستوّيت األساسية للتغذية
واملسكن والتعليم ،فهل يعترب ذلك عدد السكان األمثل؟
إن عدد السكان األمثل يكون أمثل ابلنسبة ملساحة ما ،فالفكرة
نفسها مستمدة من علم احلياة "البيولوجيا" فالطماطم واجلزر واحلبوب مثالً
هلا مساحة مثلي ختتلف ابختالف خصب األرض واألحوال اجلوية وكثافة
الزراعة ،فإذا تغلبنا على األعشاب واحلشرات والطفيليات أمكن نقص
املساحة املثلى ،ويف هذه احلالة تعين املساحة املثلى أهنا كذلك ابلنسبة
لزراعة نبات من نوع جيد أي نبات له الصفات اليت نقدرها تقديراً حسناً،
ومثل ذلك ُيكن القول أبن عدد السكان األمثل معناه املساحة املثلى اليت
يتطلبها نشوء سكان ذوي صفات طيبة ،ولكن ما هي تلك الصفات اليت
تقدرها ،وهنا يصبح األمر موضع نظر من الفالسفة ال من رجال
االقتصاد ،وحىت لو أمكن االتفاق على رأي يف هذا الشأن ،كما يتفق على
صفات النبات ،فإننا جند أن املساحة املثلى تتوقف على الثروة الطبيعية
والظروف اجلوية ومنط احلاجات ،ومرحلة التقدم الفين ومستوى التعليم
ومستوى استثمار رأس املال وامليل إىل االدخار ومنط توزيع الدخل ،وغري
ذلك كله من ترتيبات تنظيمية ،مث العالقات الدولية ،وكما حيدث يف
النبات ،إذا قاومنا املرض واإلجرام واألمراض االجتماعية القائمة يف وسطنا
اخنفضت املساحة املثلى.
ونسأل من نقطة اثنية ،ماذا يكون عدد السكان األمثل إذا ظلت
األشياء األخرى دون تغيري ،ولكن هذا السؤال ال حيوي معنی کبرياً ،إذ أن
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تغري عدد السكان يستتبع تغرياً يف كل شيء آخر تقريباً ،ويصحب التغري
يف عدد السكان تغري يف تكوينهم ،ويف مقدار الطاقة البشرية وتكوينها،
ويف امليل إىل استهالك خمتلف السلع واخلدمات ،وامليل إىل االدخار
والرغبة يف االستثمار ،وتغري يف توزيع العمل واإلنتاجية العامة ،ومادام
اإلنسان هو قياس كل شيء ،فال بد أن يتغري بتغريه كل شيئ.
ولكن هل يعين ذلك أن أفكار ملتس قد فقدت معناها عند اجليل
احلاضر ،وآن هلا أن تلقى يف مهمالت التاريخ ،كال ابلطبع ،فإن ملتس يف
مقال له عن مبدأ السكان عام " "۱۸۰۳قد صاغ آراءه صوغاً جيعلها
مقبولة وصاحلة ،صاحلة بطبيعة احلال لكل األزمنة وشتی األمم ،ولعل هذا
كان انحية ضعفها.
ونسوق هنا الرأيني األساسيني يف مبدأ ملتس:
 -1يتزايد عدد السكان حيث تتزايد وسائل العيش ،ما مل تتحكم يف
ذلك قوة قاهرة.
 -2هذه القوة القاهرة واملوانع اليت حتد من قوة السكان الكربى ،وجتعلها
ُمصورة يف حدود عيش الكفافُ ،يكن أن تفسر أبهنا الرذيلة والفقر
والقمع األديب ،وال تزال هذه اآلراء صاحلة مع تعديل بسيط هلا،
فبدالً من القمع األديب نقول احلد من املواليد ،ونضيف إىل القيود
اإلجيابية األخرى اجلهل ،ألن اجلهل عامل من عوامل الفناء ال يقل
قيمة عن الرذيلة والفقر.
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واألمم والطبقات االجتماعية ميكن تقسيمها إىل طبقتني كبريتني:

 -1أمة أو طبقة قليلة الدخل تعمل فيها القيود اإلجيابية "الرذيلة والبؤس
واجلهل" عمالً كبرياً ،على حني يلعب دور احلد من املواليد دوراً
صغرياً ،وإىل هذا النوع تنسب اهلند والصني ومعظم أوراب الشرقية من
الدول املستعمرة أو شبه املستعمرة.

 -2أمة أو طبقة عالية الدخل يلعب فيها احلد من املواليد الدور األهم،
ويكون دور القيود اإلجيابية يف وقت السلم صغرياً "احلروب والصراع

األهلي من القيود اإلجيابية" ،وهلذا النوع تنسب بريطانيا والوالّيت
املتحدة وأوراب الغربية ،غري أنه حىت يف البالد العالية الدخل ،ال تزال
القيود اإلجيابية تعمل كما نرى من معدالت الوفيات وخباصة
األطفال.
ونستخلص من ذلك قاعدة عامة هي أنه كلما خفت القيود اإلجيابية،
كلما زادت القيود الوقائية شدة ،فالقيود من النوعني ال تعمل معاً يف وقت
واحد بنفس القوة ،بل تعمل القيود اإلجيابية يف البالد املنخفضة الدخل،
وتعمل القيود الوقائية يف البالد العالية الدخل ،ومن مث يكون مستوى
توزيع الدخل هو الذي حيدد توزيع القيود اإلجيابية أو الوقائية يف قوهتا
العددية ،ويؤيد هذه احلقيقة ما ذهب إليه سيموندي ومارکس من أن كل
نظام اقتصادي له قانونه اخلاص بسكانه أي أن لكل نظام اقتصادي منطه
يف توزيع القيود اإلجيابية والوقائية قائماً على مستوى توزيع الدخل ،وأخرياً
ترتبط القيود الوقائية اليت حتددها الدوافع ابلدوافع االجتماعية
واالقتصادية .ومنط الثقافة املرتبط ابحلياة االقتصادية.
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إن قانون السكان الذي اندى به ملتس كان قانون الرأمسالية األوىل،
وهو ال يزال يصدق على بالد كاهلند والصني اليت تفيد كثرياً من اإلصغاء

إىل رأيه ،وكان التقدم الرأمسايل يسري جنباً إىل جنب مع النمو املطلق يف
الطاقة البشرية ويف األسواق ،وقد قيض نظام املصنع يف أوائل القرن
التاسع عشر مبا أاتحه من فرص التشغيل األحداث تشجيعاً كبرياً على
زّيدة النسل ،ومن مث إىل أن تعمل القيود اإلجيابية عملها اخلطري.
أما اجتاهات الرأمسالية يف األّيم األخرية ابلنسبة لعدد السكان فقد
انعكست متاماً ،فأصبح من السهل القول أبهنا متيل إىل احلد من السكان
وتقليلهم ،فنالحظ أن اخنفاض الزّيدة السنوية يف عدد السكان يالزمه يف
الوقت نفسه طول أعمارهم وهو تعويض عن نقصهم وتعمل القيود الوقائية
بدرجة تبدو أهنا هتدد األمة خبطر الفناء ،ولكنها مع ذلك ال يصحبها
هبوط يف القيود اإلجيابية ،واألمم والطبقات العالية الدخل يف جزر دائم،
وال بد أن يكون هلذا أثره البعيد يف منط احلضارة يف املستقبل
وكثرياً ما خيلط رجال االقتصاد وضع البالد املنخفضة الدخل بوضع

البالد ذات االقتصاد الصناعي الناضج ،ولكن بينهما كثرياً من الفروق ال

يف مسائل السكان فحسب ،بل يف كل النتائج األساسية األخرى كمشكلة
االدخار واالستثمار وتوزيع الدخل ،ودرجات التقدم ووسائله ،ومثة مشكلة
اقتصادية لكل من النوعني تسوغ خمتلف اآلراء االقتصادية.
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 - 3املراح ا،ربع في تطور امل ا ب االق صااية
جيدر بنا أن نستعرض اتريخ الفكر االقتصادي من نقطة بعيدة ،كما
نستعرض مساحات كبرية من األرض من فوق جبل عال أو على منت طائرة
ُملقة ،حىت ال نقنع برؤية التفاصيل الصغرية ،بل حنصل على خريطة شاملة
هلا مبا فيها من منحنيات وأبعاد ومناطق ،فإذا حبثنا اتريخ املذاهب القريبة
العهد بنا ،وجدان ثروة مدهشة ُمرية من التفاصيل والغرائب ،بل فيضاً من

اآلراء يعارض بعضها بعضاً ،ويدور بعضها حول بعض ،أما إذا استعرضنا
التاريخ يف مدى أوسع كقرن من الزمان أو أكثر ،فأننا نستطيع أن حنصل
على صورة أوضح ،وأكثر متاسكاً ،هلا سطوحها اخلاصة اليت تكشف عن
تقدم الفكر ،ويف هذه احلالة ابلطبع جيب أن حنسن االختيار فنختار
املبادئ والباحثني الذين كان هلم أثر ملحوظ يف كل فرتة ،واآلراء ذات
الوزن اليت عاش عليها وعمل هبا عصر بذاته ،واليت كانت حتكم مبعىن أهنا
كانت تتخذ ميزاانً للقيم ،فإن تلك املبادئ هي اليت أوحت للدول
سياستها االقتصادية وقواعدها التنظيمية واإلدارية.
وطبيعي أن مسألة االختيار تتيح لعملنا جواً من التأمل ،فأمامنا رأي،

وحنن خنتار وقائعنا بطريقة مرسومة إلظهار قوته ألسباب علمية حبتة
وليست اترخيية ،وقد ُيكن استخدام األسباب نفسها املعارضة اختياران
عند رؤية اخلطوط واملنحنيات من طائرة ،وكل ما نراه ونتصوره غائر جبذوره
يف ذكرّيتنا ويف القيم اإلنسانية ،لذلك فإن العقل الذي مل يدرب على
التفكري يف مراحل التاريخ ،قد يقدم صورة أكثر موضوعية من املؤرخ أو
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االقتصادي ،الرجل الذي يولد أعمى مث يرى النور فجأة ،فإنه يعطي صورة
أكثر موضوعية من الرجل الذي کون صورة فعالً قبل أن حيلق يف الطائرة.
ومن الصحيح أيضاً أننا إذا نظران إىل التعاليم االقتصادية اليت سادت

من زاوية بعيدة ،رأينا أربعة مذاهب رئيسية ليست اقتصادية فحسب ،بل
سياسية واجتماعية ،وفلسفية من انحية أخرى أيضاً ،وهي تقابل كذلك
أربعة سطوح واضحة للتقدم االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،وتطور
كل أساليب احلياة.
فإذا استعرضنا املذاهب اليت سادت يف العصور الوسطى يف غرب
أوراب وجدان أربعة مشاهد واضحة لتطور الفكر االقتصادي :املذهب
الوسيط الذي يناسب اإلقطاع واقتصادية املدينة ،ومذهب التجاريني الذي
يناسب نظام التجاريني مع الفتوحات اجلديدة ،ومذهب التحرر
الكالسيکي :والكالسيكي اجلديد ويناسب الدُيقراطية املتحررة القائمة
على التجارة العاملية مث املذهب االشرتاكي الذي يناسب األمهية النامية
ملبدأ التخطيط القومي بشىت صوره ،وإن ظلت هذه الصور غري واضحة
املعامل.
هذا التطور يف الفكر االقتصادي يظهر أبوضح صوره يف إجنلرتا ألن
االنتقال من مذهب التجاريني إىل احلرية مث إىل االقتصادّيت االشرتاكية
اجلديدة يف الفكر والسياسة ظاهر جداً ،أما يف البالد األخرى فالفكرة
التحررية كانت مشوهة ومضطربة بفعل تدخل الفكر القومي ،واألعمال
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التجارية اجلديدة ،ويف آخر العصر من أثر التخطيط الشامل لسياسة
السلطات.
ومثة مشهد آخر ال نزاع فيه ،وهو حركة اجلدل العلمي يف تطور
الفكر والنظم االقتصادية ،وهي أوضح ما تكون يف الفكر ،فاملذهب
القادم جيد معارضة شديدة من املذهب الذي حياول أن حيل ُمله يف كل
آرائه األساسية ،فقد كانت مدرسة التجاريني تلقى معارضة عنيفة من
املذهب الوسيط ،وجند آدم مسيث خيصص ربع کتابه للتنديد ابآلراء
اخلاطئة يف االقتصاد السياسي للتجاريني ،كما أن مذهب اليوم يبدأ بنقد
عنيف ،ليس هناك ما يسوغ كثرياً منه ،ملذهب حرية التجارة.
وتستطيع القول إمجاالً أن كل مذهب يسود يف عصر ما ،يفهم فهماً
أفضل يف ضوء املذهب السابق عليه ،فمادامت سيادته قائمة ،فإنه
يستمتع حبكم مطلق جيعل له قيمة دائمة يف كل األجيال التالية ،وكل ما
عداه يعترب جهالً وخطأ ،أما حني ينتهي حكمه ،فإن طبيعته الصحيحة
تنكشف مبا يفرض عليه من قيود ترتبط ابلفروض اليت بين عليها واليت
تعمق جذورها يف تربة اترخيية معينة ،لذلك فإن كل مذهب يفهم بصورة
أوضح يف املشاهد التارخيية أكثر مما يفهم يف عصره ،وليس هناك
أرثوذوكسية أكثر من أرثوذوكسية رجال االقتصاد فهم يؤكدون دائماً أن
املذهب السائد هو املذهب الصاحل الوحيد الذي يصلح تطبيقه يف مجيع
العصور ،والذي يصدق مع العقل والطبيعة ،ولكنهم سرعان ما يعضهم
الزمن بنابه فيسلمون بغريه.
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ولعل حركة اجلدل العلمي تدخل يف عملية اخلداع املستمرة اليت جتري
يف الناحيتني التنظيمية والسيكولوجية ابإلضافة إىل التغريات الدائمة يف
الوضع والوسائل إذ تبلى املنظمات ،ويفقد ما وصل إلينا وما جربناه بريقه
وجاذبيته ،بل ويصبح شيئاً سخيفاً ضحالً ،وال بد من أن جترب شيئاً
جديداً ،وتلعب األشياء اجلديدة دوراً كبرياً يف التطور سواء يف القوانني أو
األفكار ،ولعل دورها يف األفكار أكرب من دورها يف القوانني ،وجيب أن

نذكر أن هناك قيمة أساسية من الصعب أن نربط بينها أو أن حنفظ النسبة
فيما بينها كاألمن والتقدم وكاحلرية واملساواة أو کالرخاء والفراغ ،يصعب
ذلك لدرجة أنه يف املرحلة التالية اليت يسود فيها أحد األمرين ،تنجذب
حنو األمر اآلخر ،واحلركة املنطقية هي مسألة أتمل من جانب العقول
الفلسفية والتارخيية ،وتتيح فرصة مجع ثروة من التفسري والشرح فنية
وتنظيمية ونفسية واجتماعية ،ولكن احلقيقة نفسها ال نزاع عليها.
وسنحصر اآلن اآلراء واملبادئ العاملة يف تلك املراحل األربع من
مراحل الفكر االقتصادي ،اآلراء اليت عاش عليها الناس يف عصور سادت
هذه اآلراء فيما بينهم وخضعوا هلا وعملوا هبا.
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املذهب الوسيط "مذهب العصور الوسطى"
أول مذهب اقتصادي حکم الناس يف غرب أوراب مدى
أربعة قرون مذهب املدرسة الذي متثله تعاليم توماس
أکونياس ،ففكرته عن توزيع العدالة ابلنسبة لعالقات
األفراد بعضهم ببعض ،واليت تقوم على "املساواة اجلربية"
واليت توزع السلع واجلزاء تبعاً للرتب واملولد،
هذه الفكرة هي خري تعبري عن قوانني اإلقطاع ،فلكل والية حقوقها
وواجباهتا ،واملساواة احلسابية بني الناس من خمتلف الطبقات والرتب ظلم
أكرب الظلم ،وفكرته عن اجملتمع كجسم عضوي جيب أن يقوم على الفرد،
وخيضع لتخصيص دقيق ملختلف الوظائف والواجبات هي خري تعبري عن
فكرة اجملتمع اخلاضع ملشيئة احلاكم يف زمنه.
مث نشأت فكرة االعتدال اليت تنفذ إىل كل البناء االقتصادي
واالجتماعي الذي ال يسيطر عليه "الرجل االقتصادي" بل يسيطر عليه
الرجل الذي يريد االحتفاظ مبستوى املعيشة التقليدي الذي عاش فيه
ابلوالية اليت ولد هبا ،لقد أدين بريق الربح ألن اندفاع الناس يف طلب
املزيد من املال كان هو املصدر الرئيسي للشرور االجتماعية واخللقية،
وليست العربة ابإلنتاج األقصى ،فذلك عمل سيء ،وجيب أن يكون
لإلنتاج حدود تفرضها حاجات احلياة العائلية ،والنشاط االقتصادي له
حدوده الصحيحة تبعاً للمستوى التقليدي للمعيشة يف كل والية بذاهتا.
126

وليس العمل نشاطاً اقتصادّيً فحسب ،بل له كثري من القيم غري
االقتصادية ،خلقية ودينية ،وهو واجب حنو األسرة واجملتمع ،وحنو خالص
اإلنسان وكيانه األديب ،وهو نوع من العبادة كذلك ،لذلك كان كماله الفين
عظيم األمهية.
وما دام الدافع إىل الربح أصبح غري مقبول ،وكذلك الدافع إىل
اإلنتاج األقصى .فليست هناك حاجة إىل املنافسة احلرة ،بل وال حاجة
لفرض تنظيمات وقيود على النشاط االقتصادي ،وعلى القواعد
والتعليمات اليت تؤكد العالقات الصحيحة بني األفراد ونوع األداء
وسلوكهم الصحيح.
وأهم القواعد تتمثل يف فكرة العدالة يف التبادل على أساس املساواة
احلسابية ويف التعادل املوضوعي البحت للقيمة ،ومن هذه الفكرة تنبثق
قواعد السعر العادل الذي يعطي التكاليف وجهد الصانع أو التاجر تبعاً
ملستوى املعيشة التقليدي ،وفكرة األجر العادل ،الذي ينبع من املنبع
نفسه ،يقرر قاعدة أن لكل عامل أن يطلب أجراً يكفي ألن يقوم أبود
أسرته على حسب مستوى املعيشة التقليدي ،وال يقصد بذلك هنا احلد
األدىن مستوى معيشة كل الطبقات ،ألن مستوى املعيشة خيتلف ابختالف
الطبقة اليت ينتمي إليها الفرد.
وليست هذه القواعد والتنظيمات من فرض الدولة ،ولكنها قواعد
سلوك منبثقة من اهليئات املستقلة واليت ال تعترب نفسها هيئات فنية
فحسب ،بل تعترب أهنا هيئات اجتماعية ودينية كذلك ،وجيب أن يكون
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احلكم على القواعد الدقيقة للسعر العادل على مشهد من التجار والصناع
والنقاابت املهنية ،مبا هلا من وضع احتكاري ،ومن السهل استغالهلا ما مل
يفرض هلا قواعد سلوك دقيقة.
وفكرات السعر العادل واألجر العادل ليستا قاعدتني فحسب ،بل آن
هلما قيمتهما النظرية اليت توضح استقرار األسعار واألجور يف العصر الذي
كانت هذه األفكار سائدة فيه كمبادئ تسرتشد هبا يف حتديد السعر يف
النقاابت املهنية واملؤسسات.
والشعور السليب ابلنسبة للربح كانت تفسره ضحالة النقد واالئتمان،
فوظيفة النقد األوىل هي خدمة التبادل ،أما النقد کمصدر القيمة فال وزن
له ألنه سلعة استهالكية ماهلا اإلنفاق ،فاستخدام النقد إذن يرتبط ارتباطاً
ال انفصال فيه ابستهالكه.
ونتيجة ذلك أن مادة النقد واستخدامه ال ُيكن االستغناء عنها كما
هي احلال ابلنسبة ملنزل أو قطعة من األرض إذ أن هذه األشياء ُيكن بيعها
مبعزل عن استخدامها ،فعلى حني أنه ُيكن أتجري بيت أو قطعة أرض مع
االحتفاظ مبلكية هذه السلع ،فإن استخدام سلعة استهالكية كاخلمر أو
اخلبز ال ُيكن بيعها مبعزل عن مادهتا ،فبيع االستخدام مبعزل عن املادة هو
بيع شيء ال يوجد.
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ومن السهل أن نرى اتصال نظرية عقم النقد واالئتمان هذه ابئتمان
املستهلك الذي كان يستخدم على نطاق واسع ،مث ثبت أنه ضار أبلغ
الضرر للمقرتض ،أما ائتمان املنتج فلم يكن معروفاً.
مث أدخلت استثناءات من القاعدة مبجرد أن اتصلت بظاهرة ائتمان
املنتج ،وحىت أکونياس فإنه يسمح ابحلصول على فائدة يف احلاالت اليت
يوظف فيها املال ألغراض إنتاجية بصفة عامة ،وهذه هي احلاالت اليت
تعكس يف وضوح املصدر االقتصادي للنظرية العامة لعقم النقد يف الفرتة
السابقة على الرأمسالية.
ونظرية عدم إنتاجية التجارة اخلارجية مع الشعور السليب ابلنسبة
للتصدير بصفة خاصة هي خري تفسري لالقتصاد املستكفي الذي يتصل
أساساً بوفرة العرض ورخصه ،والذي تكون التجارة اخلارجية فيه كماليات
فحسب.
ومتثل املدرسة القدُية املرحلة األخالقية والدينية من مراحل الفكر
االقتصادي على أساس من قوانني األخالق املعرتف هبا يف العامل كله،
وتعاليم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

نظام التجاريني
كان الطور التايل هو نظام التجاريني ،وهو يشمل فرتة التاريخ والفكر
االقتصادي اليت متتد بني العصور الوسطى واالقتصاد احلر "من القرن
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السادس عشر حىت القرن الثامن عشر كله تقريباً يف بريطانيا" وهنا يظهر
االرتباط الوثيق بني اآلراء واحلياة االقتصادية يف صورة كاملة نشأ عنها
عدد كبري من مدارس الفكر .ففي أوراب نستطيع أن تتبني مخسة اجتاهات
للفكر التجاري:
 -1املدرسة اإلجنليزية اهلولندية اليت متيل إىل أشكال أكثر حترراً يف
التجارة واإلنتاج ،مع االهتمام مبيزان املدفوعات أكثر من االهتمام
مبيزان التجارة اليت تتجه إىل التجار ورجال األعمال أكثر من اجتاهها
إىل امللوك واألمراء.
 -2املدرسة الفرنسية وهي متيل إىل اشرتاكية الدولة يف الصناعة "كولبري
هتام"
 -3املدرسة اإليطالية اإلسبانية ،اليت تركز اهتمامها حول مشاكل النقد
وختضع للفكر الكنسي والتقاليد اليت سادت يف العصور الوسطى.
 -4املدرسة األملانية وتركز اهتمامها حول املسائل اإلدارية واملالية.
ونرى يف كل البالد أوجهاً ثالثة لنظرية التجاريني :ظهورها وتطورها ،مث

انداثرها ،ولكن هذه الفرتات ختتلف من بلد آلخر .تتابع بعد ذلك موجزاً
للصفات األساسية هلذا التيار القوي العظيم الذي نسميه فكرة التجاريني
يف ميدان الفكر.
فنرى أوالً احتاداً وثيقاً بني االقتصاد والسياسة مل حيدث مثله يف أية
مراحل اترخيية سابقة ،والواقع أننا نرى سيادة السياسة على االقتصاد ويف
هذه املرحلة ابلذات مسى "االقتصاد السياسي" حني مسی موتتکريتان كتابه
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يف سنة  1615االقتصاد السياسي ،فاعترب االقتصاد أداة من أدوات
السلطة السياسية ،ومل يكن القصد املال وإمنا السلطان ،ويشرح
مونتکريتان اشتغاله ابالقتصاد حني كان يف دراسته يراعي يف خطواته
املتتالية السري فيها تبعاً ألمهيتها ،فالدولة يف حاجة إىل جيش ،واجليش
يلزمه عتاد وذخرية ،وأن تدفع له أجور ،ومعىن ذلك أنه ال بد من ضرائب
تفي بذلك ،وهذا بدوره يعين ضرورة توفري دخل مناسب لألفراد ،فثروة
البالد إذن هي جمرد وسيلة لعظمة الدولة وقوهتا.
وكان دعاة نظرية التجاريني مشغولني بصياغة وسائل جديدة للحصول
على الثروة ومضاعفتها ،وهبذا كانوا خمططني بشكل أو آبخر متلؤهم الرغبة
يف التنظيم واحلماس له ،وهنا نرى الفرق بني هذا العصر والعصر السابق
عليه ،فرجال هذا العصر كانوا ُييلون للتفكري والتعقل ،ويؤمنون بقوة
التعليل .ومل يؤمنوا ابلتقاليد والنظم التقليدية ،ويفسر هذا القلق الذي ساد
يف عصر إحياء العلوم ،والسعي يف طريق الثراء العظيم الذي مل يكن من
املمكن حتقيقه بغري املغامرة وركوب البحر للتجارة ،وابلتنظيم والتخطيط،
فكل دولة ترى ما جتمع لغريها من ثروة ،وجتد يف العمل على ُماكاهتا،
وتسري األمور يف سرعة ،وكل دولة ال تريد أن تسبقها غريها ،وفكرة
االعتدال اليت نفذت إىل عقول رجال املدرسة القدُية أخلت مكاهنا
لنقيضها ،وهو البحث عن الثروة.
واشرتك أصحاب مذهب التجاريني مع رجال املدرسة القدُية يف فكرة
تنظيم اإلنتاج ،ولكن رجال املدرسة القدُية ظلت تسيطر عليهم األنظمة
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التقليدية الضيقة النطاق ،أما أصحاب مذهب التجاريني فقد واجهوا
تنظيم الدولة بقواعد وضعت هلذا الغرض ،فالدولة هي مركز القوة والرقابة
االقتصادية ومركز مصاحلها واحرتامها ،وجيب أن تكون هلا السيادة ،وتركز
املذهب القدمي حول فكرة احلكومة احمللية ،والشخصية احمللية ،أما مذهب
التجاريني فقد سار شوطاً بعيداً يف طريق املركزية ،فهو حقاً مذهب احلكم
املطلق واحلكومة القومية اليت تطورت حديثاً.

كان املذهب الوسيط سائداً يف العامل كله ،أما مذهب التجاريني فکان

قومياً ،ولعل انقسام الكنيسة إىل كنائس قومية له دخل كبري يف االقتصاد،
وُيكن أن ينظر إىل ماكيافلي على أنه املمثل األول الجتاه الفكر كله ،وهو
االجتاه حنو قومية صغرية أو قومية على نطاق ضيق ذات صبغة عدوانية،
وابجلملة فإن شعار رجال مذهب التجارة هو ما ذكره فولتري من أنه من
الواضح أن کسب أية دولة يستتبع خسارة دولة أخرى.
وكان رجال املدرسة القدُية يؤمنون ابلتوافق الدويل ،واإلخاء بني
الناس ،ولكن دعاة مذهب التجاريني كانوا يرون الصراع بني القوميات على
املصاحل هو قاعدة االقتصاد ،وكان مبدأ املدرسة القدُية عاماً ومطلقاً ،يقوم

على االستنتاج من قواعد عامة ،أما مذهب التجاريني فكان وضعياً وعملياً
جداً ،ومع ذلك فقد كان نوعاً من التعميم ابلنسبة لسياسات ونظم
ُمدودة ،وبه حقائق عامة وقليلة ،وكان بناؤه النظري ضعيفاً وغري كاف،
وتتمثل مزاّيه يف وضع أسئلة دون اإلجابة عليها ،فقد عين أصحاب
املذهب من أول أمرهم بوصف النظم القائمة أو املقرتحة وحتليلها ومجع
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احلقائق ،ويف هذه الفرتة قامت مدرسة احلساب السياسي يف إجنلرتا اليت
عنيت ابإلحصاء ومجع البياانت عن السكان.
وعلى العكس من رجال املدرسة القدُية الذين كانوا يرون عقم النقد،
كان رجال مذهب التجاريني يستهويهم تيار املعادن الثمينة ،أو األثر
املخصب العظيم للنقد ،ويف رأيهم أن النقد ليس جمرد وسيلة للتبادل ،بل
كذلك هو وسيلة لإلنتاج الكامل والعمالة الكاملة ،وهو املصدر الرئيسي
لقوة الدولة وثروهتا ،وكانوا يعتربون قلة املال السبب احلقيقي للفقر
والبطالة والتخلف بصفة عامة ،وخري صورة هلذا التيار من تيارات الفكر
هي أتمالت "لو" عن النقد واالئتمان ،على أن هذا التقدير للنقد جيب أال
يعترب حتيزاً وال جهالً ،وإمنا هو تعبري عن حاجة حقيقية للمال انشئة عن
االنتقال من اقتصاد طبيعي إلی اقتصاد نقدي وعن احتياجات الدول
الصغرية اليت كانت تنظم إداراهتا وتعد جيوشها.
وُيكن احلصول على املال بصفة أولية من التوسع يف التجارة
اخلارجية ،وكان هلذا فائدة يف العصر اجلديد ،فائدة واضحة وكبرية ،إذ نتج
عنه تنظيم الدول اجلديدة وثراؤها مما أفسح اجملال للتوسع الكامل يف القوة
البحرية  ..وخري تعبري لذلك عنوان کتاب وضعه توماس مان ""1664
وهو "كنوز إجنلرتا من جتارهتا اخلارجية أو ميزان التجارة اخلارجية هو قاعدة
ثروتنا" ،وهو يدل كذلك على ما كان يعمل من أجله رجال مذهب
التجاريني ،فكان ميزان التجارة يف نظرهم القطب الذي تدور حوله رحى
النظام كله ،ألنه عن طريق امليزان التجاري الفعال تزيد الدولة من رصيدها
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املايل ومن قوهتا اإلنتاجية ،وهلذا الرأي لونه القومي ،إذ يقوم على أساس
من اإلُيان أبن حجم التجارة ُمدود ،مبعىن أن زّيدة نصيب دولة منه يؤدى
إىل نقص يف نصيب األخرى.
ويدافع رجال مذهب التجارة عن املنتجني والتجار وال يدافعون عن
املستهلكني ،كما فعل رجال مذهب التحرر فيما بعد ،فهم يتجاهلون
مصاحل املستهلكني ،ويذكرون مصاحل املنتجني ،إىل جانب مصاحل الدولة
ويعتربون اإلنفاق مصدر الثروة والتقدم ،أما االدخار فال يصيب من املديح
ما أصابه على يدي دعاة مذهب التحرر ،فزّيدة اإلنفاق تؤدی إىل زّيدة
الدخل ،ومن مث جيب تشجيع اإلسراف والرفاهية ،ووضع الربامج لألعمال
العامة واملباين الفخمة ،وابجلملة فإن هذا العصر ينطبق عليه ما قاله
مانديفيل من "أن الرذيلة اخلاصة قد تؤدي إىل نفع عام".
وترتكز اآلراء عن السكان حول تشجيع زّيدة السكان ،والواقع أن
خطر زّيدة السكان مل يكن ليخطر على ابل رجال مذهب التجارة يف
عصر عملت فيه احلروب والفقر وانتشار األوبئة عملها بني السكان وكانوا
يدعون أن زّيدة عدد السكان تزيد من قوة الدولة وثروهتا ،ويقول فون
سکندورف األملاين "إن أعظم ثروة للبالد تتمثل يف إعداد السكان اجليدي
التغذية" ويقول آخر "إن دولة ال ُيكن أن تضيق بسكاهنا" ،وكان هذا رأّيً
غريباً يف نظر القرن التايل.
وكانت الفكرة اليت تنادي بقوة البالد عن طريق ثروهتا القومية تفسر
بطريقة بلوتوکراسية ،على أن الثروة قصد هبا ثروة احملتكرين وغريهم ممن
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منحوا حقوقاً كبرية من الدولة ،أما فكرة رخاء الشعب ورفاهيته ،فلم تكن
ختطر ألحد على ابل ،وكانوا يرون أن مستوى األجور جيب أن يظل

منخفضاً من أجل امليزان التجاري ،ألن هذا الوضع يساعد على املنافسة
يف األسواق مع الدول األخرى ،ومن أغراض قانون احملتاجني مساعدة

أصحاب املصانع على استخدام أيد عاملة أبقل أجر ممكن ،وكانت
الكنائس تقدم للعمال هبات ومساعدات لتخفف من ضائقتهم أبجورهم
القليلة.
فاملرحلة الثانية إذن يف املذاهب االقتصادية يف املرحلة السياسية اليت
كان االقتصاد فيها يف خدمة السياسة.

مذاهب التجارة احلرة
تقع املرحلة الثالثة من مراحل الفكر االقتصادي يف فرتة مداها قرن
ونصف قرن تبدأ بكتاب آدم مسث "ثروة الشعوب" " ،"1776وأبرز
دعاهتا آدم مسيث وريکاردو ،وفكرهتا األساسية هي الثروة للثروة نفسها
كما توضحها قاعدة الوصول إىل احلد األعلى من صايف الربح.
والفكرة الطبيعية اليت ترى أن الناتج الصايف وحده "من الزراعة" هو
الذي يعد مصدر ثروة الشعوب ،وأن سري عجلة التقدم يصل ابألمر إىل
فكرة مماثلة ،هي أن مصدر الثروة والتقدم هو صايف الدخل مبا يف ذلك
األرابح والفوائد واإلجيارات ،على حني أن األجور إمنا تصلح جملرد جتديد
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عوامل اإلنتاج البشرية ،وخري مثل لذلك ما كتبه ريکاردو يف كتابه
"املبادئ" إذ يقول:
"إذا فرضنا أن صايف دخل الدولة احلقيقي وإجياراهتا وأرابحها ظلت
كما هي ،فال يهم كثرياً أن يكون عدد سكاهنا عشرة ماليني أو اثنيت عشر

مليوان ،فقدراهتا على إنشاء األساطيل واجليوش وكل أنواع العمالة غري
اإلنتاجية جيب أن تتناسب مع صايف دخلها ال مع مجلة الدخل ،فإذا أمكن
خلمسة ماليني أن ينتجوا لعشرة ماليني ،كان الدخل الصايف للدولة طعام
مخسة ماليني أخرى وكساءهم ،وهل يكون الفائدة الدولة يف هذه احلال أن
ينتج هذا الدخل الصايف يف سبعة ماليني ،أو مبعىن آخر أن يعمل سبعة
ماليني إلنتاج طعام وكساء اإلثنيت عشر مليوانً؟ إن طعام مخسة ماليني
وکساءهم لن يوفر لنا زّيدة رجل واحد يف اجليش وال يف األسطول ،ولن
يزيد على ضرائبنا جنيهاً واحداً.
ووجه االهتمام نفسه إىل جتميع رأس املال عن طريق االدخار من
صايف األرابح "الفوائد واإلجيارات" :فرأس املال هو احلاكم الذي حيكم
اجملتمع وحيسن إليه ،فهو يؤدي إىل عمالة وكفاية أكثر ،وهو يتطور بتقسيم
العمل وحتقيق مستوى أعلى يف املعيشة ،فالطريق إىل الرخاء إذن إمنا يسري
يف أثر أقصى ما ُيكن من االدخار من أقصى ما ُيكن من األرابح ،ويقول
آدم مسيث يف كتابه "ثروة الشعوب" أن الصناعة يف اجملتمع إمنا تزيد بنسبة
الزّيدة يف رأس املال ،وزّيدة رأس املال "إمنا تتحقق مبا يزيد يف االدخار من
الدخل تدرجيياً" "إن ما يدخره الفرد سنوّيً يؤدي ال إىل االحتفاظ بعدد
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أكرب من األيدي العاملة فحسب ،وإمنا يبين معيناً دائماً يساعد على
االحتفاظ هبذه األيدي العاملة على الدوام".
فالنظرية االقتصادية هلذا العصر هي نظرية الربح واالدخار ورأس
املال ،ومذهب الفكر التحرري هو مذهب املصلحة الشخصية املتوافقة
مع مصاحل اجملتمع ،فتفضيل صاحب العمل تدعيم الصناعة احمللية على
الصناعة األجنبية إمنا يعمل على أتمني نفسه هو إبدارة عمله حبيث يؤدي
إنتاجه إىل أعظم قيمة له ،إمنا يقصد کسبه اخلاص ،وهو مدفوع إىل ذلك،
كما يدفع يف أي حالة أخرى بيد خفية لتحقيق غاية مل تكن أبداً موضع

قصد منه ،فاهتمامه مبصلحته اخلاصة غالباً ما يرقى مبصلحة اجملتمع خرياً
مما لو قصد هو إىل ذلك قصداً ،وخري تعبري عن االهتمام ابملصلحة
الشخصية ما نراه يف مذهب ملتس حني يرى أن اخلدمات االجتماعية

ضارة ابجملتمع ،وهو يرى أن املصلحة الشخصية هي إرادة هللا "أن هللا قد
وكل كل فرد ألن يبحث عن سالمته وسعادته ،مث سالمة وسعادة من
يتصل به مباشرة ،وجيدر بنا أن نالحظ أنه كلما اتسع النطاق وزادت
القدرة على تقدم العون ،زادت الرغبة يف الوقت نفسه  ..هذا األمر
احلكيم يسري أكثر الناس جهالً حنو السعادة العامة ،وهي غاية ما كان هلم

أن حيققوها إذا كان مبدأ السلوك الدافع هو اإلحسان".

وبعد ذلك بسبعني سنة كتب ستانلی جيفونز يف جو الفكر ذاته
يصف كتابه أبنه "ميكانيكا النفع واملصلحة الذاتية" وينتهي مذهب التحرر
مبحاوالت املدرسة السيكلوجية والرّيضية لوضع حساب تفاضل وتكامل
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للسرور واألمل عند الفرد "أن السرور واألمل مها دون شك األهداف
القصوى من حساب التفاضل يف االقتصاد" ومبعنی آخر "أن الوصول
ابلسرور إىل أقصى حدوده هو مشكلة االقتصاد يف رأی جيفونز".
ومنو الدوافع الطبيعية يؤدي إىل منو احلرية ،واإلُيان أبن احلرية هي
احلل العملي بل والسحري للمشاكل االجتماعية مجيعها مهما تعقدت،
وقد اكتشف الفيزيوقراطيون ومن بعدهم زعماء املدرسة الكالسيكية وجود
"نظام طبيعي" للمجتمع حتكمه "يد خفية" وعلى أساس من حقوق احلرية
واملصلحة الذاتية وامللكية ،أما الكبح واإلجبار والرقابة فهي أشياء غري
طبيعية ،بل انتهاك لتلك احلقوق الطبيعية يتعارض مع قوانني االقتصاد
اخلالدة القائمة على تلك املبادئ.
إن قوانني االقتصاد اخلالدة هي قوانني السوق اليت ُيكن الكشف
عنها ابلتحليل البحت على أساس أفكار قليلة تفهم فهماً جيداً مث تطبق
النظرية القيمة واألسعار البحتة ،ونظرية األجور واألرابح البحتة ،ونظرية
رأس املال ،والفوائد البحتة .هي خطوط البحث يف جهاز اقتصاد السوق
على األسس اخلالدة للحرية واملنفعة الذاتية وامللكية.
فكل عامل من عوامل اإلنتاج يلقى "تعويضاً طبيعياً" أو املكافأة
الطبيعية اليت يستحقها نتيجة ما يقدمه لإلنتاج ،وقوانني التوزيع ليست
قوانني اجتماعية وال تنظيمية وال اترخيية بل قوانني طبيعية تشبه قوانني عامل
الطبيعة.
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"إن اليد اخلفية" اليت حتكم دنيا االقتصاد يف جهاز السوق فهي اليت
حتفظ التوازن بني العرض والطلب ،ويف املدى البعيد توازن بني إنتاج
واستهالك خمتلف السلع ،لتؤمن احلجم األمثل ملختلف السلع واألعمال،
وسعر السوق هو العامل املسيطر ،فهو الذي حيقق التوازن يف املدى
القصري إذا تساوى العرض مع الطلب ،ويف املدى الطويل حني يكون سعر
السوق مساوّيً لسعر التكلفة "السعر الطبيعي" وهو ما يعرب عنه أبن
العائدات احلديثة متيل إىل التساوي ،وقد اعتقد أن احملاولة إلجياد التوازن
ووضع القوانني االقتصادية اثبت من تلقاء نفسه ،هو الواجب املطلوب
من النظرية االقتصادية ،وأن النظرية االقتصادية حتولت إىل نظرية يف
التوازن تشبه فكرة اجلهاز شبهاً اتماً ،مث أدخلت تغريات صغرية ،ونسبت
حركات احلدود إىل حركات األسعار والعائدات على افرتاض اإلشباع
األمثل للمستهلكني واألرابح املثلى للمنتجني على حني أن التغريات
الكربى املتصلة مبستوّيت الدخل قد أغفلت.
وكانت الناحية الوظيفية ال اهليكلية هي موضوع البحث ،وكان يف
مقدمة الناحية الوظيفية ظاهرة واحدة هي نظرية القيمة .وكان االقتصاد يف
ذلك العصر مرتكزاً على نظرية القيمة ،وكانت موضوعات دراسته يف
اإلنتاج وتوزيع القيم ومشاكل األجور والفائدة والريع واألرابح ،وعوجلت
على أهنا مشاكل األسعار والعمالة ورأس املال واألرض واملشروعات احلرة،
مث مشاكل النقد واالئتمان وعوجلت على أهنا مشكلة تداول القيم،
ومشكلة الدورة االقتصادية کمشكلة التقلبات أو االضطراب يف هيكل
القيم ودائرهتا ،وقد عوجلت هذه املشاكل كلها من انحية صلتها ابلسعر
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والسعر وحده ،ال مستوّيت الدخل ،وهكذا كانت نظرية القيمة حجر
األساس يف بناء االقتصاد كله.
وُيكن القول أبن رجال االقتصاد يف ذلك العهد تبنوا عن وعي أو
عن غري وعي اجتاه رجال األعمال الذين يسعون إىل الربح وإجياد األسواق
واىل جتميع رأس املال والثروة عن طريق التسعري احلر وكان هدف رجال
األعمال مجع الثروة ،واعتربوا ذلك روح احلياة االقتصادية ،وكان طبيعياً أن

يتخذ رجال االقتصاد من عملية الشراء عن طريق حرية األسعار هدفاً
رئيسياً لدراساهتم ،وملا كان تقدير السعر هو السالح األول يف معركة الربح
والسوق ،فقد استهوت مشكلة تقدير السعر بشىت مظاهرها ألباب رجال

االقتصاد.
ولكن األمة ككل مل تشرتك يف تلك املعركة إذ أن األهداف واملقاصد
والسياسة القومية ال ُيكن تبيينها وحتديدها يف هذه املعركة؛ ففي احلياة
االقتصادية كان الفرد هو احلاكم ،وكانت املوارد مجيعها حتت طلبه ،أما
األعمال اجلماعية والقواعد التنظيمية فقد عوجلت على أهنا قوى غري
اقتصادية أي اضطراابت يف دورة القيم.
وليس غريباً أن يعاجل نشاط االحتادات التجارية أو لوائح الدولة على

أهنا من أشكال القوة السياسية أو االقتصادية اليت شوهت عملية التقدير
الطبيعي للسعر ،وأغرب اجتاه يف هذا الشأن ما ذكره بوم برويركس يف
دراسته "الرقابة" أو "القانون االقتصادي" فلم يعرتف ابلتغري يف اهليكل،
وأغفل منط القوى االقتصادية ،أو اعتربه غري موجود أو فرض وجوده يف
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الناحية االجتماعية ال يف االقتصاد ،وقطعت اهليئات واجلماعات ومراكز
االقتصاد القومي إىل جزئيات على اعتبار أهنا تتكون من أفراد.
وهناك نواح كثرية من التباين يف هذا املذهب تتصل بسياسة تلك
الفرتة ومباشرهتا ،وطبيعي أنه مل يكن املذهب الوحيد املعمول به ،ولكنه
كان املذهب السائد يف ذلك العصر ،وقد تعرض املذهب نفسه إىل
تغريات جوهرية يف شكله النظري ،وقد جاء بعد املدرسة الكالسيكية
بنظريتها املوضوعة للقيمة ،املدرسة النفسية الرّيضية ،مث أعقبتها املدرسة
الكالسيكية اجلديدة "مارشال" اليت جتمع بني املدرستني ،واليت تعترب فعالً
انتقاالً بني املرحلتني الثالثة والرابعة ،وإن ظل اخليط متصالً بني هذه
املدارس مجيعها ،أي أن الناحية التجارية يف االقتصاد تتفق مع حاجات
اجملتمع التجاري.

االشرتاكية اجلديدة
ُيكن القول أبن املذهب السائد يف عصران يف البالد األوربية هو
االشرتاكية ،وهي توجد يف صورتني :صورة شرقية وهي متعصبة قوية،
وصورة ماركسية تدعو إىل تنمية إجبارية نشيطة للدول املتخلفة عن طريق
توسع عميق لرأس املال وضغط شديد على املوارد ،وصورة غربية تدعو إىل
االستخدام الكامل للموارد الطبيعية لصاحل اجملتمع واالهتمام يف الصورة
الشرقية موجه إىل تنمية رأس املال على حساب مستوّيت املعيشة لسد
الثغرات املفتوحة بني البالد العالية الدخل والبالد املنخفضة الدخل ،أما
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االهتمام يف الصورة الغربية فيوجه إىل العمالة الكاملة ورفع مستوى
املعيشة.
والتخفف من االشرتاكية إىل اشرتاكية جديدة يرتبط ارتباطاً اتماً
ابملستوى االقتصادي يف بلد ما ،فالبالد املنخفضة الدخل تتعاطى جرعة
قوية جداً من االشرتاكية ،على حني ال تتعاطى البالد العالية الدخل إال
جرعة ضعيفة ،ومن مث فإن البالد اليت تقف بني النوعني من الدخل
کربيطانيا تتجرع مزجياً متوسط من االشرتاكية ،وُيكن وصف االشرتاكية يف
صورهتا الغربية كما ترى مثالً يف اجتاهات الفكر املعاصرة يف بريطانيا،
كاشرتاكية جديدة ،يف الكلمات التالية:

إن الفكرة الرئيسية يف الصورة العربية هي التخطيط ،فيجب أن خيضع
االقتصاد القومي للتخطيط ،أو مبعىن آخر لرقابة شاملة للموارد القومية،
حبيث تستخدم كلها لصاحل اجملتمع.
وفكرة التخطيط ال ترتبط بظاهرة التماسك األديب والسياسي املتزايد
يف الدولة يف العصر احلاضر فحسب ،بل ترتبط كذلك ابلتغريات اليت
تعرتي هيكل االقتصاد القومي ،يف الوسائل الفنية والدفاع ومنط العالقات
الدولية ،ويزيد من امليل إىل التخطيط سرعة التقدم الفين ،واالحتكار
والرتكيز ،والتوسع املستمر يف ميدان املوارد العلمية ،والتطور السياسي
السريع ،واحلاجة إىل األمن اجلماعي والعمالة الكاملة ،كما تلعب دوراً
مهماً يف دفع عجلة التخطيط تلك الثغرة الكبرية بني الدخل احلقيقي
للدول واليت لوحظت بني احلربني العامليتني ،واخلوف من عودة هذه الثغرة
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يف شكل حاد ،واستخدام موارد الدولة استخداماً کامالً هو الشغل
الشاغل هلا ،وملا كان االستخدام الكامل هلذه املوارد يف ظل جتارة حرة ال
ُيكن ضمانه ،أصبح هذا املوضوع من أهم أسباب تبين فكرة التخطيط.
وأهم ما يطمع فيه رجال االقتصاد والسياسة أن يضعوا طرقاً
للتخطيط أبقل ما ُيكن من رقاابت ،وأبقل تكاليف ممكنة للمجتمع ككل،
فتستخدم الرقاابت فقط لضمان عدم ضياع املوارد القومية ،كما يستخدم
النصح العام واإلرشاد واإلغراء على التعاون بدالً من التحذير واملنع ،وال

تنفذ الرقاابت إال حيث تتضح الثغرة بني التكلفة االجتماعية والتكلفة
الفردية ،وبني الدخل الكبري والدخل الصغري ،وبني املصاحل القومية
ومصلحة الفرد.
وقد بُذل جهد كبري للتوفيق بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة
وللتفكري يف صورة كلية ختضع فيها األجزاء ملطالب الكل ،وأنشئت
اهليئات واللجان اليت تستعرض كل عمل اقتصادي يف صورة التكلفة اليت
يتكلفها اجملتمع كله ،ال يف صورة اتفاق مايل ،بل يف صورة إنفاق حقيقي
للمجتمع ،ومبعىن آخر يف صورة العمالة والكفاية اإلنتاجية والصاحل العام.
وخري استخدام للموارد القومية وأكمله هو املعيار الذي تقاس به
املنظمات يف االتفاقات ،ويدخل نظام النقد وتدفق االدخار واالستثمار
وميزان التجارة وتوزيع الدخل وحركة األسعار واألجور وامليزانية امتحاانً
يكشف عما إذا كان ذلك كله يساعد على حتقيق خري استخدام للموارد،
وتقع املسئولية يف حتقيق هذا االستخدام األمثل على كاهل السلطات
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العامة ،ويسمى اجلهاز الذي تتولی به ذلك جهاز التخطيط ،واىل أن
تتحقق العمالة الكاملة يکون القياس هو ارتفاع العمالة ،مث زّيدة الكفاية
اإلنتاجية ،وأحسن تعبري هلذا االختبار العام إمنا يوجد يف فكرة الدخل
القومي بصورته احلقيقية اليت تشمل السلع واخلدمات مبا فيها اخلدمات
العامة ،وخيضع كل شيء لالختبار العام للتأكد من أنه يعمل على زّيدة
الدخل القومي يف صورة الرخاء العام والعمالة والكفاية اإلنتاجية.
ويف هذا النظام ال تتمتع املصلحة الذاتية الفردية مبا كانت تتمتع به
يف ظل األنظمة السابقة ،وإن ظلت هلا وظيفتها النافعة على أهنا كحافز
جيب أن يكفل حبافز جديد ،هو زّيدة الدخل القومي إىل أقصى حد ممكن،
وجاء إىل مقدمة الصورة شكل جديد من التنافس هو تنافس اجلماعة كما
يرى يف معارك االدخار أو يف االجتاه إىل اإلنتاج احلريب ،وهو حافز ال يقل
يف قوته ودفعه إىل التحسني عما كان عليه من القوة حلافز املصلحة الذاتية
يف املذاهب القدُية.
لذلك تنقسم الصناعات إىل ثالث جمموعات:
اجملموعة األوىل وهي الصناعات األساسية ،وجيب أن تكون مملوكة
للمجتمع ككل ،لكن يف حدود أن يثبت أن امللكية القومية أفضل من
امللكية اخلاصة.
واجملموعة الثانية جيب أن متلك لألفراد على أن ختضع لإلشراف
الالزم لتحقيق األهداف القومية املهمة.
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واجملموعة الثالثة وهي الصناعات األقل أمهية وجيب أن ترتك مللكية
األفراد احلرية من كل قيد أو رقابة.
وكل ما يوضع من ترتيبات يف هذا الشأن إمنا يقوم على ضوء املقارنة
بني املزاّي ،والتقسيم بني اجملموعات الثالث جيب أن يبقى تبعاً لتغري
الظروف ،وجيب أن يرتبط جمال التأميم مبسائل االحتكار واستثمار رأس
املال ،واإلنتاجية العالية لكليهما ،وأن خيضع جمال اإلشراف خضوعاً كامالً
لألهداف القومية.
ولكن الصناعة ،وإن تكن ملكية خاصة ،فإهنا ليست أصوالً خاصة

بل هي أصول قومية ،وجيب من مث أن تستعمل للصاحل العام ،والسيما من
حيث استخدامها الكامل وإنتاجيتها العالية ،وتتطلب فكرة التخطيط
إعادة تشکيل حقوق امللكية ،إذ مل تعد امللكية اخلاصة ذلك احلق املقدس
يف نظر القانون الروماين ،بل أصبح مرة أخرى ما كان يعترب يف العصور
الوسطى حقاً للكسب واإلنفاق ،بدال من حق االستعمال والتمتع
واإلتالف ،ووجدت أشكال جديدة للملكية ،ملكية حتت الرقابة العامة.
ولفكرة استخدام الدخل القومي كقياس عام آاثر ثورية ابلنسبة ألي
منهج اقتصادي ،إذ يرتتب عليه فكرة الضياع القومي الذي يدخل حتته
عدة عناصر كالضياع يف عدد السكان "ابملوت الطبيعي أو املرض" أو
بعدم تعليمهم أو بسوء تغذيتهم ،كما يؤدي كذلك إىل التمييز بني اإلنفاق
اخلالق للدخل وغريه من أنواع اإلنفاق ،والتوسع يف اخلدمات العامة
وخباصة اخلدمات االجتماعية أو التعليمية أو خدمات البحوث أو
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االستثمار العام ،وهو يف حاالت كثرية معادل للتوسع يف الدخل القومي،
وُمو اخلط الفاصل بني اإلنفاق القومي يف صوره الصحيحة وبني الدخل
القومي ،فكالمها جانبان لشيء واحد ،فزّيدة اإلنفاق يف صوره احلقيقية
معادل لزّيدة الدخل يف صورة الصحيحة ،وابلعكس ،وكل ما يهم يف األمر
أن يكون اإلنفاق من نوع صحيح أي أنه يساعد على حتقيق أقصى فائدة
للمجتمع.
والعوامل احملددة يف حتقيق أقصى الدخل يف املوارد القومية وحدها من
حيث حجمها ونوعها ،ورأس املال واملوارد البشرية وكذلك ميزان
املدفوعات ،أي املوارد اليت ُيكن تكملتها بطريق االسترياد أو االئتمان أو
االستثمار من اخلارج ،لذلك جيب أن يعطى االعتبار األول إىل تلك املوارد
النادرة ،وإزالة العوائق من طريق العمالة الكاملة وكفاية اإلنتاج ،وأهم تلك
العوائق هو ما يعرتض طريق استرياد الضرورّيت كالطعام واملواد اخلام
.وعند هذه النقطة ابلذات تدخل االشرتاكية ميدان العالقات الدولية
متطلبة التوسع إىل أبعد من حدود الدولة.

ماذا بعد االشرتاكية
لعل أمثل العواطف اإلنسانية ترتكز يف االشرتاكية أو حوهلا ،ولكن
هناك تفكرياً واعياً يف االشرتاكية قد يؤدي إىل سقوطها أسرع مما سقط
مذهب احلرية ،ولقد سقط مذهب احلرية بعد أن ثبت أنه ال يصلح ،ألنه
افرتض صحة ما زعم ،فقد آمن بوجود الفرد ذي الروح االقتصادية ،كما
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آمن حبرية املساومة بني رأس املال والعمل ،ويف التعديل التلقائي يف القوى
االقتصادية.
كذلك فافرتاضات االشرتاكية هي بدورها مزاعم ،فال توجد بعد
الروح االقتصادية للفرد ،فالروح االشرتاكية هي اليت تدفعها املصلحة
القومية ،واليت تكون على متام األهبة للتضحية يف سبيل اجملتمع بعملها
وراحتها كلما طلب إليها اجملتمع ذلك ،فإذا كان املطلوب احلد من االتفاق
على سلع االستهالك استجابت على الفور ،واستغنت عن مدخراهتا ،وإذا
كان املطلوب زّيدة اإلنتاج ضاعفت يف عملها من جهدها ووقتها،
ولتطبيق االشرتاكية تطبيقاً سهالً فإهنا تتطلب وجود دافع املصلحة القومية
كحافز عام إىل جانب احلوافز القدُية األخرى لتحل ُملها أو تقلل منها

إىل حد كبري ،واحلوافز القدُية اليت تقوم غالباً على اخلوف والعوز ،وخباصة
خوف البطالة ،ختتفي يف ظل رخاء اقتصادي سائد ،ووضع معدالت دنيا

لألجور ملختلف العمال وامليل للربط بني األجور واألسعار وكذلك فرض
ضرائب ابهظة ،خيلق ذلك كله جواً كريهاً ،والسيما يف البالد ذات النفسية
التقليدية ومستوى املعيشة التقليدي.

ولقد افرتضت مشكلة احلوافز االقتصادية يف االقتصاد املخطط
أبعاداً مل تعرف يف األحالم ،فرجال مذهب احلرية مل يبحثوا قط هذه
املشكلة ،بل اعتربت غري موجودة ،فعند كل فرد ما حيفزه ألن "يتقن"
عمله ،وإال فعليه أن "يرتکه" فإن خارج اجلدران كثريين يف انتظار مكانه،
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أما وقد توافر العمل يف اخلدمات االشرتاكية والرخاء االشرتاكي فكان ال
بد من ظهور املشكلة وبروزها إىل املقدمة.
فالتعليم مبا يتيحه للعامل من كفاية إنتاجية وتعاون وثيق مع اإلدارة،
وإنشاء جمالس اإلنتاج املشرتكة وغريها من أنواع التعاون املشرتك والتطور
إىل التخصص يف جزء معني من العمل ،وابتكار طرق جديدة لإلشراف
والرقابة ،وطرق جديدة للتنظيم عن طريق ممثلي العمال قد يؤدي إىل حل
ملشكلة احلوافز ،وال جدال يف أن هذه املشكلة قد حلت ،وأن االقتصاد
االشرتاكي قد قرر معارضتها معارضة انتشار التجمعات عن طريق معاجلة
نفسية الفرد ،وال شك كذلك يف أن قدراً كبرياً من تغليب الصاحل القومي

کحافز يتطلبه قيام اشرتاكية عاملة حرة.

ومثة مشكلة كبرية أخرى مل حتل بعد ،هي وضع احتادات العمال
ودورها يف االقتصاد االشرتاكي اجلديد ،فالعمالة الكاملة تزيد من قوهتا،
والواقع أهنا يف ظل االشرتاكية تبلغ ذروهتا من القوة واملركز ،ولكن هلذا
نتائجه الكربى ،فهل يصحب هذا االرتفاع يف القوة واملركز إدراك
للمسئولية والتنظيم الذايت؟ ،وهل تستطيع احتادات سياستها على أعضائها
إن كانت تلك السياسة ال ترضيهم؟
إن املشكلة ليست فيما إذا كانت احتادات العمال قادرة على وضع
سياسة صحيحة ،ولكنها فيما إذا كانت االحتادات قادرة على تطبيقها يف
وجه معارضة سلبية من جانب أولئك الذين يعتمدون عليهم وعلى
أتييدهم ،إن االحتادات بطبيعتها تنظيمات قطاعية ،حلماية مصاحل قطاعية
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ألعضائها الذين يعتربون االحتاد ممثالً هلم يطالب مبا يريدون ،وال يرون فيه
إال احلارس الذي حيمي مصاحلهم سواء ابلدفاع أو اهلجوم ،ولكن ميدان
الدفاع واهلجوم قد انكمش جداً يف االقتصاد االشرتاكي ،وأصبح على
احتادات العمال أن تقبل كثرياً وكثرياً من املسئولية حلفظ النظام واألمن
الصناعي.

وهنا تثور مشكلة ،هل ُيكن أن تتحول املصلحة القطاعية إىل
مصلحة قومية؟ أو مبعىن آخر هل تتنازل احتادات العمال عن املطالبة
بزّيدة األجور وختفيض ساعات العمل؟ أو أية مزاّي أخرى يف ظروف
العمل إذا كانت هذه املطالب ال تتالءم مع املصلحة القومية؟
لقد دعا كثري من الباحثني إىل ضرورة إصالح التنظيم الداخلي
وهيكل احتادات العمال داخل إطار التخطيط والعمالة الكاملة ،فتصبح
االحتادات احتادات تنظيم صناعي يهدف إىل زّيدة يف اإلنتاج والكفاية
وتكون عضويتها ليست جمرد دفع االشرتاكات واالشرتاك يف اإلضراابت
بل تعاوانً فعاالً يف بناء االشرتاكية الدُيقراطية والسري يف ركب االشرتاكية
احلرة ،والزعم أبن احتادات العمال ينحصر واجبها يف ختفيض ساعات
العمل ورفع األجور واحلد من استخدام قوی بشرية جديدة من خارج
االحتاد ،وتقليل جهد العامل ،جيب أن حيل ُملها املبدأ املضاد الذي
يطالب االحتادات أبن ترى أن كل عامل يقوم بواجبه کامالً ،ولعمل أقصى
ما يستطيع يف حتقيق غاية مشرتكة مبا يتفق مع نصيبه الذي يرى من حقه
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أن يطالب به ،وأن تكون االحتادات حارساً للمصلحة القومية كما هي
حارس ملصلحة أعضائها.
ومن التجارب اليت مر هبا كثري من الدول الدُيقراطية أن التخطيط يف
أوقات الطوارئ يسري سهالً نسبياً ،أما التخطيط للرخاء يف السلم فيواجه
مشاكل غاية يف الصعوبة ،ذلك ألنه عند التخطيط للرخاء تقوم مطالب

من خمتلف اجلموع تنشد كلها مزاّي وفوائد اقتصادية يصعب التغاضي عنها
يف جو االندفاع حنو الرخاء ،وتنتهي هذه املطالب غالبا بتحطيم اخلطط.
وهناك قيد آخر على التخطيط االشرتاكي اجلديد ،يتمثل يف
العالقات الدولية ،فالعمالة الكاملة أبجور عادلة تعين زّيدة ملموسة يف
امليل إىل استرياد الطعام واملواد اخلام وغري ذلك من الضرورّيت
والكماليات ،وزّيدة االسترياد جيب أن يدفع مثنها بزّيدة يف التصدير،
ولكن القدرة على التصدير تتوقف على ميل الدول األخرى إىل االسترياد،
وهذا يتوقف بدوره على العمالة الكاملة يف الدول األخرى وممارستها
لتجارة دولية حرة ،ولكن ماذا حيدث لو أن هذا االفرتاض فشل يف
تطبيقه.
ويدور جدل كبري بني الباحثني ،فيقول بعضهم أن االشرتاكية يف دولة
ما هي جمرد حلم ،وأهنا لنجاحها تتطلب إطاراً دولياً متني البناء ،وحنن نرى
يف ضوء التجربة أهنم كانوا على كثري من احلق ،فالتخطيط االشرتاكي
يتطلب درجة عالية من الرتابط الدويل ابلنسبة لتوفري ضرورّيت احلياة ،كما
يتطلب احتاداً أو شبه احتاد من الدول له سياسة متناسقة يف شئون النقد
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واالئتمان واالستثمار والعمالة ،ونقصد ابلسياسة املتناسقة السياسة اليت
متيل إىل االسترياد بقدر متناسق.
ننتقل بعد ذلك إىل ما كشفت عنه الصناعات املؤممة أخرياً من
أعاجيب ،ونقصد هبا العامل اإلنساين يف العالقات الصناعية ،فقد كانت
االشرتاكية احتجاجاً ال على االستغالل املادي للعامل مبا كان يساوره من
قلق البطالة واحلرمان فحسب ،بل على إغفال القيم اإلنسانية يف اإلنتاج
الصناعي ،وعلى خضوع اإلنسان لداعي الربح ،وكانت شخصية العامل
ورضاه وكرامته واحرتامه وتوازنه العقلي والروحي واقعة حتت وطأة اآللة
الصناعية الصماء ،ولكن اخلطوات األوىل للعمل االشرتاكي تثبت أنه ليس
هناك عالج يف هذا الصدد يف الصناعات املؤممة اليت تتخذ فيها
البريوقراطية احلازمة وضعاً ال يشجع ،وتدل التجارب املشرتكة على أن
التأميم ال يغري كثرياً من وضع العامل أو حالته النفسية ،ويبدو أن
الصناعات املؤممة تؤدي إىل متاعب ليست قليلة.

وهناك انحية ضعف يف الصناعات املؤممة ،هي انحية ميلها إىل املركزية
والبريوقراطية اليت مل يصلح من أمرها ومل تستبدل بغريها بعد ،وهنا يرتك
للتجربة وحدها ما إذا كانت هذه امليول كامنة يف النظام ،أو أنه ُيكن
القضاء عليها عن طريق نظم حتل ُملها.
ولكن هناك ما يربر االعتقاد املتزايد أبن العصر القادم سيكون عصر
ثورات نفسية ال ثورات اقتصادية ،وأن كثرياً من العناية سيوجه إىل الناحية
النفسية من رضا اإلنسان وسعادته ،وحني يتوافر إشباع احلاجات
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االقتصادية لألسرة .مع بقاء الناس ساخطني ،ال بد من عمل شيء يف
صورة إنسانية لعالج هذه احلالة ،هناك حاجة واضحة لصبغ الصناعة
ابلصبغة اإلنسانية ال يف اهليئات اخلاصة بل يف اهليئات العامة وإلی إحاطة
اآللة الصناعية كلها جبو من املودة والطمأنينة .وإلی فهم عميق حلاجات
اجلموع الكبرية ورغباهتا وآماهلا.
وهكذا نرى أن االشرتاكية الكاملة ليست حقيقة وإمنا هي أمل،
وسواء تستطيع الوقوف يف وجه عواصف العصر أو ال تقف ،فهو أمر مل
يتم اختباره بعد ،فهناك كثري من التدبري املغرض واخلداع عن جناحها وعن
إمكانياهتا وحقائقها مما يزيد الوضع سوءاً ،فكثرياً ما خنطئ فنعترب اآلمال
والرغائب واآلراء واملثل حقائق ،والزعم السائد أنه يكفي أن تعرض على
الناس النتائج واضحة لكي يقبلوا على ما فيه املصلحة املشرتكة ،وتنتشر
الدعوة اآلن إىل مذهب جديد من التناسق االشرتاكي ،ولكن االشرتاكيني
ينسون أن نظرية االشرتاكية إمنا قامت على أهنا نظرية الصراع ،فاحلياة هي
تناسق يف سطحها العلوي ،أما يف سطحها السفلي فهي صراع ،تدور فيه
مناوشات كثرية ،بل هي شبكة من الصراع ،وهذا ما جعل من العسري
فهمها ومعاجلتها ،لذلك فليس هناك نظام منطقي يرضيها ،وليس هناك
مذهب بذاته مهما بلغ من النبل واحلقيقة قادراً على أن يرضي احلياة اليت
تسري متشعبة يف خمتلف االجتاهات فتتطور وتتغري وترتفع.
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واملذاهب إمنا تعرب عن آمال بذاهتا لعصر بذاته ،وهي الضوء الذي
يستهدي به العصر فرتة ما ،ولكنها ال تستطيع أن تنتظم القوى اخلالقة
مجيعها ،ألهنا أكرب من أن يتسع هلا مذهب واحد.
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 -4م ب ال خطيط
تسري الدراسة االقتصادية يف اجتاهات ثالثة أو من وجهات نظر
ثالث:
 -1وجهة نظر الفرد الذي يعمل يف سبيل الثروة.
 -2وجهة نظر اجلماعة كاحتاد أصحاب العمل الذي يعمل على كفالة
الثروة واألمن لصاحل اجلماعة كلها.
 -3وجهة نظر اجملتمع كله ممثال يف الدولة اليت هلا أهدافها اخلاصة اليت
توجه للحصول على أعلى دخل حقيقي هلا.
وتشمل وجهات النظر الثالث هذه القطاعات الثالثة:
 -1قطاع التنافس "نظام السوق" الذي يقوم على العمل التلقائي يف
السوق ،ويشمل هذا القطاع كذلك التنافس غري الكامل بني
الشركات إذا كانت تظهر يف السوق على أهنا شخصيات مستقلة.
 -2قطاع التكوينات االحتكارية أو األنشطة اجلماعية ممثالً يف شبكة
هيئات االحتكار اليت تضع لنفسها خططاً طويلة املدى ،بعضها ذات
طبيعة مقيدة ،وبعضها للتحسني والتوسع ،ولكنها مجيعاً لتحقيق
صاحل القطاع ذاته ،وال يشمل هذا القطاع إال القواعد والتنظيمات

اجلماعية ،وليس معادالً لالحتکار بصورته تلك ،وقد أوضح ألفرد
مارشال حني تناول نظرية االحتكارات ملاذا أغفل األنشطة اجلماعية
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أو اجلماعات ذات املصاحل املشرتكة واعتبارها طابقاً علوّيً على بناء
القطاع األول ،أن االحتكار قد يظهر يف مجيع القطاعات.
 -3وأخرياً قطاع التخطيط ممثالً يف اإلطار العام كما توضحه األهداف
القومية والرقابة املفروضة لتحقيق هذه األهداف.
وليس هناك خط فاصل بني القطاعات الثالثة فإهنا ختتفي بعضها يف
بعض بدرجات متزايدة كما يقول مارشال الذي يدين له رجال االقتصاد
فيما بينهم لعرض الطريقة اليت يعمل هبا مبدأ "االستمرار" والتدرج،
والقطاعات الثالثة ال تعمل مبعزل ،الواحد عن اآلخر ،بل أن كالً منها
حيتضن اآلخرين ،وهي ثالث طبقات حياول أعالها أن يسيطر على ما
دونه ،وكل منها يف صراع مع اآلخر ،ويزعم كل قطاع لنفسه درجة تتفاوت
يف األهلية يف املراحل املختلفة من التطور التارخيي ويف خمتلف البالد.
ويف القطاع األول تتمثل القوى الرئيسية يف التنافس الكامل أو غري
الكامل ،ويف رغبة الفرد يف احلصول على الثروة ،وتدرس الظواهر
االقتصادية يف ضوء هذين االفرتاضني ،فميدان التنافس هو بني األفراد
والعامل األول فيه هو الفرد.
أما يف القطاع الثاين فالقوة الرئيسية هي البحث عن الثروة واألمن من
جانب اجلماعة وعن طريق العمل اجلماعي واملصاحل القطاعية ،واجتاهها
األول هو جتميع القوى املنبثقة من القطاع األول أو الثالث "قطاع التنافس
ورغبة الفرد يف احلصول على الثروة أو قطاع النقاابت العامة" عن طريق
أنشطة توجه إىل تقوية أو تشتت األوضاع املناسبة جلماعات بذاهتا ومحاية
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مصاحلها الطويلة املدى ،فهو ميدان التعاون داخل اجلماعة والتنافس بني
اجلماعات ،والعامل األول فيه هو اجلماعة.
ويف القطاع الثالث تكون القوة الدافعة هي حتقيق أعلى دخل قومي،
والغرض األساسي فيه أن هناك سلطة هلا نفوذ أو قوة رقابة تتضح يف
ميدان االقتصاد القومي كله ،فهو ميدان تضامن الدولة القومي يف
العالقات الداخلية ،وتنافسها يف العالقات اخلارجية ،فالعامل األهم هنا
هو الدولة اليت تعمل على التغلب على العوائق اليت تنبعث من القطاع
األول والثاين .وقد ركز رجال االقتصاد الكالسيکيون دراستهم على
القطاع األول وأقاموها على أساس من افرتاض التنافس والرغبة الفردية يف
الثراء.
ونظرية تنافس اجلماعات على الثروة  -وأهم ما فيها نظرية صراع
الطبقات  -تتصف ابلدراسة االقتصادية يف القطاع الثانی ،أما رغبة الفرد
يف احلصول على الثروة على حساب اجلماعة فقد خفف من حدهتا الرغبة
اجلماعية للثراء ،على الرغم من أن أقوى أعضاء اجلماعة يزعمون ألنفسهم
دوراً قيادّيً يف حتديد مصاحل اجلماعة وتشکيل سياستها تبعاً ملصاحل
أفرادهم اخلاصة ،ومهما تكن احلال فإن ما ينشدونه ليس مصلحة أفراد
ابلذات ،بل مصلحة اجلماعة كلها ويف املدى البعيد.
فمثال مارکس الذي أغفل القطاع األول ،ركز كل اهتمامه يف ميدان
تنافس اجلماعات ،واعترب االقتصاد كله بذلك مظهراً من مظاهر الصراع
الطبقي ،ورأى أن صاحب رأس املال أو العامل ظهراً يف السوق على أهنما
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ممثالن كل لطبقته :األول مهه االستغالل ،واآلخر مهه أن يكسر حدة هذا
االستغالل ،ومن رأيه كذلك أن التنظيمات يف اجملتمع كانت حبيث أن كال
من صاحب رأس املال والعامل يزعم لنفسه هذا الدور؛ فاألول هو عامل
االستغالل والثاين هو موضوعه وكالمها عن رضا أو كره داخل يف شبكة
من النظم االجتماعية واالقتصادية اضطرته إىل أن يسلك هذا السبيل.
ومل تلحظ املدرسة الكالسيكية عالقات الطبقات كما جتسمها النظم،
أما املدرسة املاركسية فلم تر العالقات بني األفراد ،غري أن كال النوعني من
العالقات ضروري لتقومي القوى االقتصادية يف اجملتمع ،وقد بذل علماء
االشرتاكية جهداً كبرياً للكشف عن القواعد التنظيمية املسئولة عن
التنافس بني اجلماعات وعالقات الطبقات ويف تشيكوسلوفاكيا وبولندا يف
الشرق؛ هلذا تشتد احلاجة إىل الدراسة اجلادة اليت تصلح لبحث منظم
العالقات االقتصادية يف هذا القطاع.
ما هي االفرتاضات اليت تفرض هنا؟
نفرتض أوالً أن الدافع األساسي يف االقتصاد املخطط هو الوصول
ابلدخل القومي احلقيقي إىل حده األقصى أي أن اجملتمع يفضل الدخل
احلقيقي الكبري على الدخل الصغري.
ونفرتض اثنياً وجود الرقاابت االجتماعية الالزمة لتحقيق احلد
األقصى من الدخل القومي؛ سواء كانت هذه الرقاابت للنصح أو لإلرشاد
أو لإلغراء أو لإلشراف املباشر أو غري املباشر؛ لذلك نفرتض أن الدولة
158

قد وضعت القوانني اليت تعىن ابلوصول إىل احلد األقصى من الدخل
القومي ،سواء عن طريق اجملالس االقتصادية اخلاصة أو اهليئات املؤممة أو
املرافق العامة أو مصاحل وزارة اخلزانة أو أية هيئة أخرى ختتص برسم الطريق
إىل الدخل األقصى يف خمتلف امليادين ،أو يف امليادين كلها معاً.
والتخطيط ابملعىن املستعمل هنا إمنا يقصد به أن مديري األعمال
احلرة ينشدون االسرتشاد يف شئون سياستهم العليا ،ال عند محلة األسهم
"فهؤالء مههم حتقيق أقصى الربح" بل عند اهليئات واملؤسسات العامة،
وهذه بدورها تسرتشد ابلسلطة العليا للتخطيط اليت ختتص ابلوصول إىل
اإلنتاج األقصى يف الدولة كلها.
ونلخص رأي ميل يف ذلك فنقول :أن نظرية االقتصاد املخطط إمنا
ختتص بظواهر الدولة االشرتاكية اليت حتدث من السعي يف الوصول إىل
الدخل القومي األقصى فيما عدا املبادئ اليت تعترب يف وقت ما متعارضة
مع الدخل القومي األقصى ،وهي الرغبة يف مجع الثروة من جانب الفرد،
ومن جانب مصاحل مجاعة ما ،ولكي يسري البحث صحيحاً جيب أن نبحث
يف اآلاثر كلها اليت ترتتب من الصاحل القومي على امليدانني اآلخرين وعلى

قطاع التنافس وقطاع التكوينات االحتكارية ،ودافع للكشف عن السلوك
اجلماعي للطبقات االجتماعية اليت شكلها القانون والعادات والنظم يف
أشكال معينة القصد منها محاية مصاحلها من مصاحل غريها من اجلماعات
إال أن آدم مسيث حتدث عن آتمر أصحاب األعمال ضد العمال،
ونستطيع أن نتبني ذلك يف كتاابت رود بريتوس ومارکس وغريمها
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أما القطاع الثالث فقد أغفل إغفاالً اتماً من املدرستني الكالسيكية
واالشرتاكية فحلل مارکس "قوانني اإلنتاج الرأمسايل" ورفض أن خيضع
للتحليل العلمي شيئاً مل يكن يوجد ،ومل تظهر له قوانني بعد ،واعترب كل
البحوث اليت جتري عن اقتصاد خمطط عمالً سابقاً ألوانه وأنه ال يقوم على
أساس علمي ،وكان على حق يف ذلك ،إال أنه حني توىل أتباعه احلكم يف

روسيا مل يكن عندهم ما يعتمدون عليه من طرق فنية أو مادية ،وكان
عليهم أن يتلمسوا طريقهم يف الظالم دون أن يتوافر هلم استعداد ما،
وجلأوا إىل "التجربة" على أهنا أصلح معلم يسرتشدون به ،وحنن مع
تسليمنا أبهنا أصلح معلم ،نسلم كذلك بفداحة تكلفتها ،والواقع أن روسيا
مل تظهر فيها النظرية االقتصادية إال ظهوراً بسيطاً وال يزال قطاع التخطيط

فيها غريباً عن الدراسات االقتصادية.

ويف نفس الوقت زادت احلاجة إىل التوسع يف دراسة هذا القطاع
فأمامنا اليوم عدد من االقتصادّيت املخططة ختتلف ألواهنا ،كما ختتلف
نظمها اهليكلية ،ما بني ملكية خاصة لوسائل اإلنتاج ،وبني ملكية الدولة
هلا ،وتقف بريطانيا على بر التخطيط ،ابقتصاد نصف خمطط ،وإن ظلت
فيها السيادة للصناعة اخلاصة ،وظل االحرتام الكامل حلقوق األفراد،
وعلى الرب اآلخر تقف روسيا السوفيتية ابقتصاد كامل التخطيط ،حل فيه
التعارض بني مصاحل األفراد ومصاحل اجلماعة حالً من جانب واحد إبمهال

حقوق األفراد ،وفيما بني هذين الطرفني تقوم عدة أمناط من التخطيط

تتمثل يف فرنسا يف الغرب ،الدخل القومي األقصى يف صراحة مع رغبات
الفرد ورغبات اجلماعة الصغرى يف مجع الثروة ،واليت تعوق هذا الدافع.
160

وليس هناك جزء يف احلياة االقتصادية ال يعمل فيه دافع املصلحة
القومية عمله ،إال أن بعض األجزاء يتصل ابلدافع أكثر من البعض اآلخر
أما األجزاء اليت يعمل فيها الدافع بقوة كبرية فهي ما ُيكن أن نسميها
العوامل االسرتاتيجية يف االقتصاد ،وهنا يعترب الصاحل القومي مباشرة
ألقوى السلطات.
واالجتاه احلديث هو احلد من قطاع التنافس والتوسع يف القطاعني
اآلخرين على أن يكون القطاع الثاين يف خدمة خطة عن طريق وجوه
الرقابة العامة؛ ويتميز االقتصاد املخطط قبل كل شيء ابلتوسع يف اإلطار
االشرتاكي العام الذي يتحرك فيه القطاعان اآلخران ،وهلما احلرية يف
التحرك يف االجتاهات اليت تتمشى مع االحتياجات املتزايدة للخطة اليت
هتدف أساساً إىل التوسع والتحسني ،وإال فإهنما خيضعان جلهاز اخلطة.
ولقد درس القطاعان األوالن دراسة وافية ،وتعرضاً الختبارات كثرية

وخضع قطاع السوق احلرة لدراسات استمرت مائة وسبعني سنة ،يف عصر
االحتكار من أّيم مارکس ،ويف السنوات األخرية بصفة خاصة أما القطاع
الثالث فال يعرف عنه إال القليل؛ إذ أنه مل يكن موضع دراسة إال يف األّيم
األخرية ،وابلتحديد يف السنوات العشر األخرية.
وحتول االهتمام األول من جانب رجال االقتصاد إىل هذا القطاع
الثالث أي إىل دراسة الرتتيبات اليت وضعت لتحقيق األهداف القومية،
واحلد األقصى للدخل بصفة أوىل؛ ألن األهداف األخرى إمنا تعتمد يف
حتقيقها على احلد األقصى کائنة ما كانت.
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وال أقول أن قوانني النظم االقتصادية ،كما وضعها رجال االقتصاد
الكالسيكيون ،أصبحت غري ذات موضوع أو بعبارة أخرى ابطلة يف
اقتصادان احلاضر ،ولكين أقول أن صالحيتها أصبحت مقصورة على قطاع
واحد من االقتصاد القومي ،وأصبح هذا القطاع متداعياً اآلن ،ونقول
القول نفسه عن قوانني االقتصاد االحتكاري الذي حتكم فيه نظم التنافس
بني اجلماعات والصراع بني الطبقات وقوى القطاع الثالث اليت سارت إىل
املقدمة مكملة للقوى األخرى ،وهي تعمل يف جمال يتسع يف سرعة زائدة،
لذلك ففي املعني االقتصادي القوى تربز القوى األخرية مبؤشر مرتفع.
ولنفرض على سبيل التوضيح أن نسبة القطاع التنافسي يف االقتصاد
الربيطاين يف منتصف القرن التاسع عشر كان  ۹۰يف املائة من مجلة
االقتصاد أي أن  ٪ ۹۰من مجلة الدخل حتصل يف ظل ظروف التنافس،
والعشرة يف املائة الباقية يف ظل ظروف احتكارية ،على حني أنه مل يكن
هناك جهاز ختطيط لرسم خطة الوصول ابلدخل إىل حده األقصى ،فمؤشر
القطاع األول هنا يكون قد هبط اآلن هبوطاً كبرياً أما القطاعان اآلخران
فقد زادا زّيدة كبرية والسيما القطاع الثالث.
وجيب أن يتنبه القارئ إىل أن القطاعات ليست مبيادين مقفلة ،وإمنا
هي ميادين غامضة تعمل فيها القوى اليت وضعناها ،فإن يف احلياة الواقعية
تعمل قوى التنافس وقوى االحتكار وقوى الرقابة االشرتاكية دائماً على
أن يصحح بعضها البعض ،عن طريق التصارع اترة وعن طريق التعاون
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اترة ،وعن طريق حياد أحد القطاعات اترة أخرى ،وكل ظاهرة اقتصادية
حقيقية هي نتيجة هلذه اجملموعات الثالث من القوى.
تغري اهليكل واستقراره
من الصعب أن نقارن بني اهلياكل االقتصادية يف أثناء سري كل
منها ،وأن نصدر حكماً عن كفايتها النسبية ومصطلح اهليكل االقتصادي
فالنظام االقتصادي تعبري ابلغ التعقيد ،فهو يربط عناصر التنظيم
االجتماعي واالقتصادي ،والوسائل الفنية الصناعية وقواعد السلوك
االقتصادي ،وُيكن القول بصفة عامة أن التنظيم االجتماعي واالقتصادي
يف العصور الوسطى يتمثل يف النقاابت واالحتادات العمالية اليت كانت
تسري على هدي اآلراء التقليدية عن توزيع العدالة :عدالة السعر وعدالة
األجر ،وكان التنظيم يف عصر التجاريني يتمثل يف الصناعات مبعناها
األصيل ،ويف الشركات االحتكارية وقوانني الدولة مسرتشدة بفكرة التوازن
التجاري املناسب .أما يف عصر احلرية فتتمثل يف املشروعات اخلاصة يف
االقتصاد احلر الذي أصبح احتكارّيً ابلغاً يف االحتكارية بعد ذلك على
أي حال ،أما يف االقتصاد املخطط فيتمثل يف أشكال جديدة من امللكية
ترتكز إدارهتا يف جمالس التخطيط مسرتشدة بفكرة الدخل القومي األقصى
وتوزيعه توزيعاً عادالً.
وكانت الوسائل الفنية يف كل هذه املراحل خمتلفة فكانت طاحونة
اهلواء مث طاحونة املاء مها األداة الفنية لطحن القمح يف العصور الوسطى،
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مث حدث تقدم يف تقسيم العمل يف أوائل عصر الصناعات حتت إشراف
نظام التجاريني وكانت الثورة الصناعية األوىل هي نقطة البدء يف االقتصاد
احلر كما كانت الثورة الصناعية الثانية يف عصران احلاضر مباهلا الضخم يف
تطبيق البحث العلمي ووسائله الفنية اجلديدة .يف اإلشراف املركزي نقطة
البدء يف االقتصاد املخطط ،وكانت قواعد السلوك االقتصادي يف جمتمع
القرون الوسطى يف الرغبة التقليدية يف الوفاء حباجات مستوّيت املعيشة
التقليدية يف خمتلف الوالّيت ،ويف عصر التجاريني كانت هذه القواعد
تتمثل يف ُماولة احلصول على أكرب قوة عن طريق الثروة القومية ،أما
االقتصاد احلر فكانت حتكمه الرغبة يف أرابح دفرتية حبتة ،ويف االقتصاد
املخطط يظهر دافع جديد إىل جانب الدوافع القدُية مل تتبني صورته بعد،
هو زّيدة الدخل القومي إىل أقصى حد ممكن.
والتحول من نظام إىل نظام ليس أمراً سهالً ،فال ُيكن القول أبن
نظاماً تغري إىل نظام آخر يف بلد ما يف فرتة بذاهتا ،فقد حدثت التغيريات
اهليكلية من جتمع فروق صغرية متعددة يف النمط اهليكلي حىت أصبح بعد

فرتة ما صورة جديدة جداً ،وأظهر ما نرى هذه الفروق يف الفكر
االقتصادي ذاته ،فالفكر هو رائد التغيري وخري تعبري عنه.
ولكن هل نستطيع القول إذا ابن اهليكل اجلديد أفضل من القدمي من
حيث صور كفايته؟ أن اإلجابة تكون ابإلجياب حيث يتوافر التقدم الفين
الذي يعترب العامل احملرك األول حنو التغيري ،وإن كانت العوامل األخرى
وخباصة التنظيم االجتماعي واالقتصادي تلعب دورها كذلك ،وكل ما
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ُيكن قوله من الناحية التارخيية أنه إذا كانت دولة ذات هيکل اقتصادي
قائم على أسس العصور الوسطى تنافس أو حتارب دولة ذات هيکل من
عصر التجارة ،فإن األوىل ال تصمد للثانية ،ويف حروب القرن الثامن عشر
أمثلة كثرية لسيادة بروسيا ذات هيكل التجاريني على جاراهتا ،كما
انتصرت الثورة الفرنسية على دول نظام التجاريني ،وكما انتصر االقتصاد
احلر يف إجنلرتا على اقتصاد التجاريني يف الدول األخرى.
ويف احلكم على كفاية األنظمة املختلفة جيب أن تقارن بني نظرّيهتا يف
أكفأ أمناطها يف طور التكوين ،أما يف واقع احلياة فاخليار يف احلقيقة ال يقوم
بني نظامني بل بني أنظمة عتيقة ابلية ونظام جديد يف طور تكوينه؛ فنظام
النقاابت املهنية يف إجنلرتا أو فرنسا يف القرن اخلامس عشر بكل ما توافر
له من خربة احتكارية وحقوق واسعة مل تكن له الكفاية اليت بلغت قوهتا يف
القرن الثالث عشر أو حول ذلك ،ونظام التجاريني يف أحسن أطوار
تكوينه وأكثرها حيوية أصبح قدُياً ابلياً يف غرب أورواب يف القرن الثامن
عشر ،وصار عقبة يف طريق التقدم والتطور ،وكان االقتصاد احلر يف فرتة ما
بني احلربني العامليتني على الرغم مما كان فيه من بطالة كبرية وقدر هائل من
العتاد غري املستعمل ومن اخلربة االحتكارية عند رأس املال والعمل على
السواء ،وعلى الرغم من النظم املقيدة لإلنتاج ،كان يكشف بدرجة كبرية
عن ضياع املوارد القومية يف القرن التاسع عشر.
وتواجه دول العامل مشكلة رئيسية هي :هل االقتصاد املخطط أكفأ
من االقتصاد احلر يف صورته احلاضرة؟ وهذه نقطة حامسة يف املنهج
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التارخيي ملشكلة بقاء الدولة ،وال شك أن اجملتمع كاجلسم تعمل فيه أجهزة
التطور أو مبدأ االختيار ،ولكن بطريقته اخلاصة.
وُيكن احلصول على منط اجتماعي من استعراض العالقة " "۱بني
الفرد واجملتمع و" "۲بني خمتلف اجملتمعات يف مجيع الشعوب و" "۳بني
اجملتمع وظروف البيئة ،على حني أن االختيار القومي حيدث أوالً يف
التصارع على البقاء يف جمتمع الدول ككل ،ويعمل جهاز التطور يف
اجملتمعات ال عن طريق قوة اإلنتاج ولكن عن طريق قوی اإلنسان اخلالقة
إىل جانب التصارع على البقاء يف إطار احلياة الدولية وحسن االختيار أو
سوء االختيار للنمط االجتماعي يف احلياة الدولية جمتمعة هو الذي حيدد
االختيار الطبيعي للتنظيمات االقتصادية.
فإذا سلمنا مبا يقال من أن االقتصاد املخطط أكثر كفاية وإنتاج من
االقتصاد االحتكاري احلر املوجود اآلن من انحييت الدفاع والرخاء "الدخل
القومي" أصدران حكم اإلعدام على النظام اآلخر ،إذ أن األمة اليت تؤيد
هذا النظام اآلخر تكون قد أساءت االختيار بني استعراض القوى الدولية
.
وامتياز الوسائل الفنية يف التخطيط على االقتصاد االحتكاري احلر ال
شك يف صحته من انحية ،فهو حيقق االستخدام الكامل للموارد القومية
مبا فيها القوى البشرية ،وهذا التحقق يعين زّيدة الدخل القومي ،ولكن
مسألة ما إذا كان التخطيط ُيكن أن حيقق إنتاجية صناعية أعلى ،كان
اجلواب عليها ابلنفي حىت وقت قريب .ولكننا رأينا يف التخطيط للحرب
166

يف الوالّيت املتحدة ،ويف إجنلرتا ،ويف التخطيط للسلم يف بعض البالد
األوروبية أمثلة كثرية الرتفاع الكفاية ارتفاعاً ملحوظاً ،ونستطيع أن نثبت
ابلتحليل أن التخطيط ال يعين ابلضرورة اهلبوط ابلكفاية ،وقيمة األصالة
والعمل احلر عظيمة دون شك ،ولكن ُيكن زّيدته ابلربط بينه وبني
األصالة العامة والعمل احلر العام وبني الوسائل الفنية لالستثمار الضخم
واملشرتّيت الضخمة وبتجميع املعرفة الفنية والربط بني الصناعات وتنسيق
جهودها وابلقيادة واإلرشاد والنصيحة من جانب السلطات العامة.
وخطأ ابلطبع أن نعتقد أن الوسائل الفنية يف التخطيط هي كل ما يهم
يف هذا األمر وأنه لكي تفيد من هذه الوسائل الفنية فائدة ذات قيمة
يكفي أن جند الطريق الصحيح للتنمية والتقدم ،فإذا أتيح لدولة أن ختتار
بني ختطيط زّيدة املواد اخلام ،أو بني زّيدة مقدراهتا من املخرتعات
واالستكشافات الفنية أو بني زّيدة احلماية لالستقرار الداخلي واألمن
القومي أو بني زّيدة تكوين رأس املال أو بني ارتفاع نسبة التعليم واخلربة
واملهارة ،أو بني اتفاقات جتارية جمزية ،أو بني وجود أسواق عاملية كبرية أمام
جتارهتا ،فإن حتديد االختيار سيكون مستحيالً ،وستجد نفسها يف هناية
األمر وقد وقع اختيارها على املواد اخلام ورأس املال والوسائل الفنية
والسوق.
وتبقى احلقيقة يف ذاهتا ،وهي أن الوسائل الفنية للتخطيط تشتد
احلاجة إليها كلما كثرت متاعب االقتصاد القومي ،وأنه ال بد من بذل
جهد جبار للتغلب على هذه املتاعب وتعديل األوضاع تعديالً واعياً ،أما
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هذه الوسائل فتقل احلاجة إليها يف البالد ذات الصناعة الكبرية عن حاجة
البالد ذات الدخل املنخفض ،فالوسائل الفنية للتخطيط اليت ختدم
الطبقات القليلة الدخل اليت تغل يدها ظروف االقتصاد احلر يف االقتصاد
الداخلي ،ختدم كذلك البالد القليلة الدخل ،واليت يغل يدها نظام
االقتصاد احلر بني الدول ،والوسائل الفنية هي يف الواقع استكمال
للوسائل الفنية الصناعية احلديثة ،وهي داخلة يف الثورة الصناعية الثانية،
كما كان نظام االقتصاد احلر داخالً يف نطاق الثورة الصناعية األوىل..
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العناصر العضوية واملعنوية يف االقتصاد القومي
يربز عصر التخطيط يف الدور الذي يلعبه عنصر اخللق
أو تشکيل االقتصاد القومي تشکيالً جديداً هادفاً ،غري
أنه من اخلطأ أن ننظر إىل االقتصاد القومي على أنه جمرد
شیء "مصنوع" كبناء أو آلة إذ أن االقتصاد القومي كائن
حي كاإلنسان نفسه ألنه يتكون من کائنات حية ،وليس
هناك تباين بني إبراز اجلزء اهلادف يف االقتصاد القومي
الذي يدخله عليه التخطيط،
وبني اجلزء العضوي املفروض على نسيج احلياة االجتماعية .وجيب أال
يغرب عن ابلنا قط جانبا احلياة االجتماعية املقابالن جلانيب شخصية
اإلنسان ،وصدق بريجسون حني قال" :إن معىن اإلنسان يتمثل يف قدرته
على االبتكار املادي واملعنوي ،فهو من الناحية املادية صانع األشياء،
وهو من الناحية املعنوية صانع نفسه ،فتعريفنا لإلنسان هو أنه صانع
نفسه".
واإلنسان خملوق ،ولكنه يصنع نفسه كذلك ،ويصدق القول نفسه
على اجملتمع الذي هو إىل حد كبري من نتاج صنع نفسه ،وهو كذلك نتاج
خلق عضوي ،واالقتصاد القومي شيء أكثر من عدد من القواعد
واألنشطة ربط بعضها مع بعض ،وأحيطت حبدود من العادات ولكن
االقتصاد ما مسي حبق "احلياة االقتصادية" إذ أن عمله وتقدمه إمنا يرجع إىل
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جزءا من حياتنا ،كما أن تقدمه هو جزء من تقدمنا
جهودان وعرقنا ويشغل ً
ونتيجة للتطور يف أوساطنا.

واجملتمع البشري وحدة عضوية ،ألنه يتكون من رجال ونساء وأطفال
بکل خواصهم البيولوجية ،وهو يعرض رمساً حياً وإن كان الرسم يتغري بتغري

فرتات التاريخ ،وهو يشكل الفرد الذي يولد يف اجملتمع أو يقبل فيه طبقاً
لنمط معني ،واجملتمع رابطة وظيفية فأجزاؤه معدلة حسب حاجته،

والتشابك بني أجزائه ليس تشابکاً ميکانيکياً ،ولكنه تشابك عضوي مبعىن

التداخل النوعي املتبادل ،وألن التغيري يف قطاع يصحبه تغريات يف الوقت

نفسه يف قطاعات أخرى ،وهذه التغريات يدعم بعضها بعضاً؛ وهلا صفة
وظيفية كبرية؛ فهي عملية مرتبطة ذات ظواهر متوازية.
وحني ندرس التغري يف اهليكل النقدي واملايل أو التجارة اخلارجية أو يف
هيكل األسعار واألجور أو يف التنظيم الصناعي ،جند أن التغريات ليست
نتيجة سبب واحد ،بل نتيجة منو عضوي أو فناء عضوي أو تطور
عضوي.
ونرى يف االقتصاد القومي خواص احلكم الذايت والتوالد التلقائي،
وتوازانً حياً ُييل إىل تعويض أي تقص يف تدفق الطاقة البشرية ،على
العكس من اآلالت اليت تعكس توازانً اثبتاً يكرر نفسه ،وهو دائماً يوائم
فيما بينه وبني البيئة واألرض واملاء واملوارد الطبيعية واحلياة الدولية كذلك،

وهو يبني النمو والتطور عند دخوله يف اختبار اخللود والتقدم الذي جيري
عليه يف جتربة الطبيعة الكربى.
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وتقوي التطورات احلديثة العناصر العضوية يف اجملتمع اإلنساين بشكل
ما ،فالتكامل يف االقتصاد القومي يتزايد ابستمرار ،والسبب يف ذلك راجع
إىل عوامل عدة ،بعضها فين ،وبعضها سياسي ،وبعضها معنوي يف طبيعته.
ف الزّيدة الضخمة يف وسائل املواصالت وأسالك الكهرابء وُمطاهتا،
والبنوك والتأمني واخلدمات ،حتفز كلها إىل عملية التكامل ،أييت بعد ذلك
النمو الضخم يف الوحدات الوظيفية لإلنتاج ،ويف املصانع واملعامل فيلتحق
ابلعمل فيها مئات األلوف من البشر ،جيعلون من كل منها كياانً أكرب ،ومثة
عامل آخر من عوامل التكامل هو ذلك التطور الكبري يف الرقابة
االجتماعية ،والرقابة على عقول الناس ابإلذاعة والكتب واجلرائد والسينما
واخلدمات اجلديدة.
وجيب أن ندخل يف حسابنا كذلك التطورات النفسية والسياسية،
فاحلروب والطوارئ تزيد من تقارب الناس بعضهم من بعض ،ويزيد يف
نفس التطور ظهور الرجل االجتماعي والسياسي الذي يستبدل سعادته
عن طريق متلك األشياء بسعادته عن طريق املسامهة يف احلياة القومية.
ولكن اجملتمع اإلنساين ال يقتصر على العناصر امليكانيكية والعضوية ،بل
يضم عنصراً معنوّيً كذلك ،حىت قيل عنه ،أنه جسم معنوي ،قواعده قيم
اجتماعية وأدبية ومجالية وعلمية ذات أمهية كبرية يف تشكيل النمط
االجتماعي واالقتصادي ويف تشغيل االختيار الطبيعي يف اجملتمعات
البشرية ،فكما أن اجملتمع من انحيته نتيجة للخلق ،فهو كذلك نتيجة
عوامل معنوية ،وهذه العوامل املعنوية تعمل يف عصر التخطيط بقوة
متزايدة.
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إن تعريف اجملتمع اإلنساين أبنه جسم عضوي أو آلة أو جسم معنوي
إمنا تعرب كلها عن بعض مظاهره ،وهي تعاريف يكمل بعضها بعضاً دون
تعارض ،وجيب أن نذكر هذه املظاهر الثالثة عند معاجلتنا املشاكل

االجتماعية .وأي خطة يضعها املخطط ال بد أن تؤول إىل الفشل إذا هي
تعارضت مع القوى العضوية واملعنوية يف األمة ،والشأن نفسه يف أي تنظيم
نظري مهما بلغت كفايته.

العوامل اجلغرافية يف االقتصاد القومي
تعترب العوامل اجلغرافية بياانت اقتصادية ال تتغري ،ألهنا من وحي
السماء ،ومل نفكر قط يف السيطرة عليها أو إدخاهلا يف احلساب عند إعداد
کشف األرابح واخلسائر يف النشاط االقتصادي ،ولكن النهج العام
لالقتصاد القومي الذي تفرضه الوسائل الفنية للتخطيط القومي ينبهنا إىل
أن النشاط االقتصادي جيب أال يقاس مبا حيقق من مزاّي فحسب ،بل مبا
خيفف من آاثر على العوامل اجلغرافية كذلك ،وجغرافية الدولة تشبه وطن
الفرد ،فوطن الفرد يؤثر يف حياته وعمله ،ويف الوقت نفسه فإن طرق عمله
وحياته تؤثر يف وطنه وتغري من منطه.
وتلعب الرقابة املكانية لالستثمار دوراً مهماً يف التخطيط ،إذ أن
التخطيط الطويل املدى إمنا ينظر إليه أوالً على أنه تنظيم يف املكان ،ويف
توزيع مساحة على مناطق لالستثمار ،وللتخطيط قاعدة جغرافية قوية،

والوعي املكاين ،والسيما الوعي اإلقليمي من أبرز مظاهر عصران احلاضر،
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وكلما "انكمش" املكان كلما دخلنا يف بوتقة االقتصاد العاملي ،غري أنه
كلما اندجمنا يف تلك الوحدة الضخمة كلما اتقت نفوسنا إىل االحتفاظ
بفرديتنا وشخصيتنا احمللية ،وهناك تعارض ظاهر ،ولكنه غري حقيقي بني
النظرتني :النظرة احمللية ،وهناك الدولية ،واحلقيقة أهنما تكمل إحدامها
األخرى ،ومها الزمتان إلحداث التطور الكامل ُملياً وعاملياً ،وكالمها رقيب

ضروري على اآلخر.

ويتمثل الوعي اإلقليمي يف اإلُيان أبن اجلماعة اليت تعيش يف إقليم
بذاته فإهنا تتبع هذا اإلقليم وهي لذلك تستطيع أن ترقى فيه وأن ترقی به،
وإن نشاط اإلنسان جيب أن يرتبط ابملظاهر اخلاصة ببيئته؛ وإن كل إقليم
مبا يضم من ظروف جوية وتربة ونبات وسكان وصناعات وأعمال ،له
شخصيته اليت ينفرد هبا واليت جيب أن ترعى وتنمى ،وقد ساعد على ظهور
الوعي اإلقليمي وقوته نقص التوازن والبؤس يف بعض املناطق نتيجة الرتكيز
الصناعي وشدة الزحام ،وهذا الشعور اإلقليمي اجلديد يساعد على نشر
فكرة التخطيط اليت تبشر إبعادة بناء اإلقليم بناء قوّيً جديداً.
وبيئتنا اجلغرافية دائمة التغري ،وإن كان التغري يف بطء ،ولكنه تغري إىل
أفضل ،وتغريها ُيكن التحكم فيه والسيطرة عليه حبيث حيقق النمط الذي
نريده من بيئة تناسب أن يعيش فيها اإلنسان ويعمل.
وهناك مخسة فروع للجغرافيا تتكون منها طبيعتنا اجلغرافية ،وكلها
تتأثر إىل حد ما مبدى نشاطنا.
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()1

اجلغرافيا الطبيعية ،وهي تبدو يف ظاهرها مبعزل عن اإلنسان،
ولكنها ،جزئياً ،نتاج التنمية االقتصادية يف انحية من نواحيها،
ويكفي أن نذكر قليالً من التغريات اليت حتدث كإزالة النبات أو
إجهاد الرتبة أو أعمال الري الكربى للتغلب على العيوب املناخية،
أو التغري يف توزيع نوع الرتبية وتركيبها ابلزراعة أو التغري يف منابع
البرتول أو املناجم ابلتعدين والصناعة.

()2

اجلغرافيا البيولوجية "توزيع النبات واحليوان" ،وهذا النوع يتأثر
بنشاطنا االقتصادي بدرجة أكرب ،إذ أن التغري يف هذا اجملال يتوقف
على زراعة النبات وتربية احليوان وفالحة البساتني وصيد األمساك
واحليوان.

()3

اجلغرافيا البشرية "عدد السكان وتوزيعهم وأجناسهم من ذكر أو
أنثى وأعمارهم ومهاراهتم واملستوى الصحي والتعليمي لكل دولة"،
وهذا الفرع انشئ عن عدد من العوامل منها نشاطنا االقتصادي
والسياسي والثقايف ،ومنها احلروب واهلجرة وتوزيع الدخل ،وقد
عرفنا کيف تؤثر يف اجلغرافية البشرية من نواح عدة ،ونشاطنا

()4

االقتصادي إمنا حنكم عليه أوالً مبدى أتثريه يف السكان.

اجلغرافيا السياسية ،وهي فرع يشمل احلدود والكيان واألقسام

اإلدارية يف الدولة ،ونسيج اقتصادان القومي يتأثر إىل حد کبري
ابحتياجات الدفاع وحبجم االقتصاد ،ومن الناحية األخرى فللنشاط
االقتصادي أثر مباشر على اجلغرافية السياسية ،وعلى النفوذ
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السياسي يف سري االقتصاد القومي ،وجيب أن نذكر هذا األثر وأن
ندخله يف حسابنا عند بيان األرابح واخلسائر يف اقتصادان القومي
()5

اجلغرافيا االقتصادية فرع حتدده شبكة الطرق والسكك احلديدية
والقنوات واملطارات واملواين؛ ومنط توطني الصناعات؛ ومنط حجم
املصانع واملعامل واملزارع ،وإقامة املدن والقرى ،وهي قبل كل شيء
نتيجة االستثمار والعمالة.
وهذه الفروع كلها متثل البيئة اجلغرافية اليت تعيش فيها الدولة ،وُيكن

أن تسمى ابلوطن القومي ،وهي تكشف عن شبكة من العوامل املتداخلة
بعضها يف بعض ،وهي األرض اليت خيطط عليها االقتصاد القومي للدولة،
وقد عوجل االقتصاد القومي هنا مبعزل عنها ،ودون أن ندخل يف حسابنا
أثرها على الوطن القومي ،فنشاط الزراعة وقطع الغاابت حدث دون تفكري
يف أثر ذلك على اجلغرافية الطبيعية أو احليوية أو البشرية أو السياسية،
وأقيمت الصناعات يف مكان بذاته دون تفكري يف االحتفاظ ابلتوازن
اإلقليمي ،ودون دراسة الحتياجات الدفاع ،وُيكن أن يقال هذا القول
نفسه عن منط حجم املصانع واملعامل اليت أخذت شكلها تقليداً للمصانع
الكربى؛ دون تقدير األثر ذلك على صاحل الدولة ككل ،أو على اجلغرافية

البشرية ،ومل تكن هناك عالقة بني توزيع الدخل وبني الصحة ومستوّيت
التغذية.
والنهج اجلغرايف الشامل لالقتصاد القومي ُييل إىل تقومي النشاط
البشري ال من انحية مزاّيه فحسب ،بل من حيث أثره الكامل على
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اجلغرافية القومية كلها :أي على مجاهلا وتناسقها وتكاملها؛ ورفاهيتها،
وتوافر األمن لسكاهنا مجيعاً.
احلركات الدائرية
فكرة احلركات الدائرية يف االقتصاد القومي فكرة قدُية نفذت إليه
أوالً من ميدان علم احلياة ،وانلت الفكرة تقديراً كبرياً يف الفكر
الفيزيوقراطي وخباصة يف دورة صايف اإلنتاج كما متثله الصورة االقتصادية،
فهي تبني كيف أن صايف إنتاج الفالحني يعمل دورة كاملة يف عملية التوزيع
بني الطبقات الثالث لتعود إىل الفالحني أنفسهم کحركة الدم من القلب
وإليه؛ وقد رحب الفيزيوقراطيون ابلفكرة على أهنا أعظم كشوف ألن
عصرهم ال ُياثله إال فكرة استعمال النقود واخرتاع الطباعة.
ويف الفكر الفيزيوقراطي تصوير آخر هلذه احلركات الدائرية جاءت يف
كتاابت ديبون دي نسور " "۱۸۱۷ – ۱۷۲۹فهو يقول" :ال شيء"
يبقى وحده بل جيب أن يتماسك كل شيء بغريه يف ميدان الثورة والسكان
والثقافة

1

واقرتح سيسموندي حركة دائرية أخرى بني الدخل السنوي واالتفاق
السنوي ،القتناعه أبن الدخل القومي يف سنة ما حيدد االتفاق القومي يف
السنة التالية ،فالدخل السنوي ينفق وجيب أن يكون اإلنفاق دائماً من
 1من الثروة تنبثق الثقافة ،والثقافة تزيد من الثروة ،وهذه الزّيدة يف الثروة تزيد من عدد السكان ،وزّيدة السكان حتفظ
قيمة الثروة ذاهتا ""1771
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احلجم حبيث ُيتص دخل السنة كلها ،فالدخل يتدفق يف اإلنفاق ،واإلنفاق
يصب يف الدخل.
ورأى مارکس احلركات الدائرية يف عملية تداول السلع ،و معادلته س
(سلعة)  -ذ (نقد)  -س (سلعة) ،أو ن (نقد)  -س (سلعة) ن (نقد) هي
دوائر  -وقد تصور أن املعادلة األخرية حلزونية إذ أن النقد يستبدل
ابلسلع للحصول على مزيد من النقد؛ ومنه يثار سؤال ذو قيمة أساسية
هو :من أين أتيت زّيدة النقد؟ ومعادلته عن التولد البسيط الذي يتوالد فيه
رأس املال من مجلة الدخل ويستهلك الباقي کمثل آخر للدائرة الكاملة
بني رأس املال والدخل؟
ومثة مثال آخر للحركة الدائرية يتمثل يف قوة العمل والدخل وقوة
العمل ،فقوة العمل تولد الدخل الذي يتحول بطريق االستهالك إىل قوة
عمل أخرى..
وهكذا نرى أن كل عملية من عمليات الدخل واإلنفاق ،واإلنتاج
واالستهالك ورأس املال والدخل ،والعمل والدخل ،والسلع والنقد،
واالستثمار واالدخار ،عملية دائرية تستغرق فرتة متفاوتة ،وتتزاوج مع
األخرى ،وتتداخل فيها ،والعملية االقتصادية ابلغة التعقيد بسبب هذه
احلركات الدائرية اليت يدخل بعضها يف بعض واليت هي دائمة التغري
والتحول.
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وبعضها يستمر فرتة طويلة ،والبعض اآلخر يتم يف الوقت نفسه،
فدورة الدخل واإلنفاق هي من انحيتها الفردية تتابع ،ومن انحيتها
االجتماعية عملية تتم يف وقت واحد ،فالدورة من إحدى انحيتيها دخل
ومن الناحية األخرى إنفاق ،ومن وجهة نظر االقتصاد القومي يعترب الدخل
مساوّيً لإلنفاق ،واإلنفاق مساوّيً للدخل ،وال نقول أن الدخل القومي
حيدد اإلنفاق أو أن اإلنفاق حيدد الدخل ألهنما متساوّين ،ولكننا نقول:
أن إنفاق مجاعة من الناس ينشأ عنه دخل جلماعة آخرين.
واحلركة الدائرية لإلنتاج واالستهالك يف مظهرها الفردي تتتابع،
ولكنها يف مظهرها االجتماعي تتم يف وقت واحد ،واألمر نفسه ابلنسبة
للخدمات ،فالسلع تنتج وتستهلك يف وقت واحد ،واخلدمات الصحية أو
التعليمية أو الرتفيهية تستهلك يف اللحظة اليت تنتج فيها ،وهي تصب يف
الدخل واإلنفاق يف اللحظة ذاهتا ،وُيكن أن حنسب اإلنفاق على اخلدمات
جزءا من الدخل القومي يف الفرتة ذاهتا.
الصحية ً
وتنقسم احلركات الدائرية درجتني :دوائر ومتوجات ،مع تغري قوهتا
وقيمتها ،أو أشكال مقفلة ،وهنا يقع الفرق بني العمليات الثابتة
والعمليات املتحركة ،فالعملية الثابتة دائرة أو شكل مقفل ،على حني أن
تقلبات دورة العمل أو احلركات املومسية مثالً متثل متوجات ذات قوة متغرية
على طرقات متباينة ،فاحلياة االقتصادية سلسلة من احلركات تقوم هبا يف

وقت واحد كل األجزاء اليت يتكون منها االقتصاد القومي.
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وتشجع نظرية الدخل القومي على دراسة احلركات الدائرية ألهنا
نظرية عملية استخدام الثروة والعمل يف صورة دائرية أو حلزونية ،فالدخل
القومي الذي أييت من رأس املال والعمل يتحول مرة أخرى إىل رأس مال
وعمل ،ويستخدم جزء من رأس املال القومي ،وهو قيمته السنوية وحيل
ُمله االستهالك ،ومتكن زّيدته بزّيدة السكان وكفايتهم ،وهذه بدورها تزيد
بزّيدة اإلنفاق على خدمات التعليم والتدريب والصحة ،واستخدام جزء
من رأس املال القومي يف أغراض زّيدة الكفاية والرخاء ال يعين إنقاص
الثروة ،بل يعين حتويل العوامل املادية إىل عوامل بشرية لإلنتاج.
وال تزال احلركات الدائرية تذخر دراستها ابلكنوز ،وكثري من نواحي
الغموض اليت تفشي احلياة االقتصادية ُيكن إزالتها إذا تقدمت الدراسة يف
هذا امليدان.

التمييز النوعي
التمييز بني السلع واخلدمات أو بني الصناعات على أساس ،من
صفاهتا الطبيعية أو الفنية أو الرتفيهية ،مل يكن مما يسلم به رجال االقتصاد
احلر على اعتبار أن هذا يفتح اجملال للحكم الفين واألخالقي وهو أمر
خارج عن دائرة االقتصاد ،فالزّيدة يف أنتاج أو استهالك السلع اليت تضر
ابلكفاية أو ابلعملة ومن مث ابلدخل القومي قد عوجلت ابلطريقة نفسها
اليت تعاجل هبا السلع اليت ترتفع هبذه العوامل مجيعاً ،ما دامت تؤدي إىل
مجع املال والربح .فالزّيدة يف إنتاج "واستهالك" عقار مفيد يكلف مثالً
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ثالمثائة ألف دوالرا قد يزيد الدخل القومي إبنقاذ حياة الكثريين أو حتسني
صحتهم وكفايتهم ،على حني أن زّيدة اإلنتاج و"االستهالك" يف عقاقري أو
مشروابت روحية ضارة قد تؤدي إىل خسارة يف الدخل القومي مبا تسببه
من حوادث أو نقص يف العمل أو الكفاية؛ ومع ذلك فالزّيداتن كلتامها
عوجلتا ابلطريقة نفسها من جانب رجال االقتصاد ،وردوا على كل اعرتاض
بقوهلم" :إننا يف جمال االقتصاد ليس من شأننا أن نبحث يف النواحي
اخللقية" ولكي يؤكدوا شعورهم ابحلياد غريوا كلمة "املنفعة" بكلمة
"التفضيل" على أساس اختيار الفرد.
واهتم رجال االقتصاد احلر من ابدئ األمر حبجم الكميات ورتبوها
حسب مظهرها املايل کاالستثمار واالدخار واالستهالك واإلنتاج
والصادرات والواردات والعمالة والعائد اجلدي يف املرافق واألرابح ،ومل
يهتموا ابلتغريات اليت تطرأ على تركيب هذه الكميات من انحية صفاهتا
الفنية والرتفيهية.
أما يف عصر التخطيط فستقوم هذه الصفات بدور أهم من دورها
السابق؛ ومبوجبها ستوضع الرقابة العامة ،واالختيار بني نشاط ونشاط
آخر كان يقوم على أساس منفعته احلدية أو الربح فيه وسيصححه االختيار
العام الذي سيقيم وزانً كبرياً ألثره على الكفاية واملصلحة العامة والعمالة،
ومن املسلم به أن مبدأ االختيار سيقوم بدور أكرب يف البالد القليلة

الدخل ،وذلك بوضع خطط شديدة يف حاالت النقص أكرب منه يف البالد
املرتفعة الدخل الكاملة التجهيز.
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وقد يكون لالستثمار بنفس احلجم يف الكماليات أو مصانع الذخرية
أو املواصالت والنقل والكهرابء أو الغاز ،نفس الكفاية احلدية لرأس املال،
وتؤدي إىل العائد نفسه يف الربح على حني أنه يؤدي إىل نتائج خمتلفة يف
الدخل القومي نتيجة صفات فنية ُمدودة ،مث أن أثر هذه على العمالة
والصاحل العام والكفاية سواء يف املدى القصري أو الطويل قد خيتلف نتيجة
الصناعات املختلفة الداخلة فيه وهو اعتبار ليس له صلة ابلكفاية احلدية
لرأس املال.
وآاثر زّيدة الواردات على الدخل القومي احلقيقي ستتوقف على
الصفات الطبيعية للسلع املستوردة أكثر مما تتوقف على أي عامل آخر،
وستختلف تلك اآلاثر تبعا ملا يستورد من سلع كمالية كانت أو ضرورية أو
آالت أو خامات.
وعند دراسة آاثر ختريب احلروب على اقتصاد قومي ما ،ال يكفي أن
يقال أن  ٪۲۰ – ۱۰من رأس املال القومي قد دمر ومن مث ستصبح
البالد أفقر وقدرهتا اإلنتاجية أقل فهناك فرق جوهري بني أن يكون الدمار
قد حل ابملساكن أثر حل ابملصانع واملعامل ،ففي احلالة الثانية وحدها
تضار الطاقة اإلنتاجية ،كذلك جيب أن ندرس الدمار الذي حل بكل
صناعة ،ألن دمار بعض الصناعات قد يزيد من األضرار ابلطاقة اإلنتاجية
أكثر من غريها بسبب آاثرها الفنية ،وخيتلف الوضع إذا كان الضرر مركزاً
يف صناعة واحدة عنه إذا مشل الضرر عدة صناعات.
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وتفرتض نظرية عنق الزجاجة لنفسها أمهية كبرية يف االقتصاد
املخطط؛ فالنقص إىل حد صغري يف األدوات واآلالت والطاقة قد يضر
االقتصاد القومي ضرراً يتعدى كل قيمة نقدية كما حدث ذلك يف الوقود

يف حالة الطوارئ يف بريطانيا سنة .1947/1946

وسيفيد رجال االقتصاد املخططون أكثر من سابقيهم من الوحدات
الطبيعية واملكاييل واملقاييس واملوازين وساعات العمل ومستوّيت الكفاية
ومعدل احلوادث ودورة العمل ،وسيحاولون جهد طاقتهم أن يرفعوا
حجاب النقد عن األشياء ،وأن يكملوا الوحدات النقدية بعد تصحيحها
ابلوحدات الطبيعية ،وسيعملون على جتنب الكميات املبهمة احملرومة من
صفاهتا الفنية والطبيعية "كسلع االستهالك أو اإلنتاج أو االستثمار"
وسريتبون السلع تبعاً للوظائف اليت تؤديها لالقتصاد القومي کاملواد اخلام

أو السلع أو اآلالت أو مواد النقل أو الضرورّيت أو الكماليات ،أو يف

صور جمردة كالطعام أو الشراب أو الكساء أو الوقود أو اإلسكان أو
األاثث أو الطرق أو السكك احلديدية أو املستشفيات أو املدارس أو
السلع الرتفيهية ،إىل غري ذلك.
ودراسة موضوعات کاقتصادّيت الطعام أو اإلسكان أو املنسوجات
أو النقل أو الكهرابء أو التعدين أو احلديد والصلب أو غريها اليت ترتبط
بناحية الفن والعمالة والصاحل العام فيها ابلناحية املالية ستلقى اتقاانً أكثر
مما سبق هلا ،وسيعمل رجل االقتصاد مع رجل الفن يف تعاون وثيق،

يستشري أحدمها اآلخر ،ويرجع کل منهما إىل اآلخر يف كل ما يعن هلما.
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وسيعرف رجل االقتصاد املخطط أكثر من ذي قبل أن توجيه تدفق
النقد ليس بديالً للتخطيط الطبيعي ،وال إلدارة املوارد الطبيعية وتوجيهها
ابلطرق الفنية؛ فالتخطيط الطبيعي ال يقل أن مل يزد يف أمهيته عن التخطيط
يف الصور املالية ،وتظهر العوامل احلامسة ظهوراً كبرياً يف املستوّيت الفنية
والطبيعية من النشاط االقتصادي ،وختصيص اعتمادات املال أو القروض
والتأكد من أرحبية استثمارات معينة إجراءات ال تكفي إلحداث االستثمار
مقدماً ،وتدريب العمال املهرة ،وطلب اآلالت النادرة اليت يتطلب إنتاجها

وقتاً طويالً ،وتوفري تسهيالت النقل أو إزالة العقبات الفنية ،يعترب أقوى
أثر يف إحداث االستثمار املطلوب من اإلجراءات املالية.
وكان رجال االقتصاد يفضلون اإلجراءات املالية ،فإذا كان مههم
حتسني الزراعة ،حاولوا أن خيففوا من عبء الضرائب ،وأن يقللوا معدل
الفائدة ،ويؤمنوا األسعار اجملزية ،ويفتحوا األسواق الكثرية ،على حني أن
املخططني يف االقتصاد يف هذا الوضع نفسه سيهتمون  -مبعزل عن
اإلجراءات املالية  -مبسائل املستوى الطبيعي والفين ،وسيتناولون
املشكالت التعليمية ومشكالت البحوث واالستخدام الكايف لألرض
وحتسني نظام ملكيتها ،وابالستخدام الصحيح للمخصبات وابلقضاء على
احلشرات والفطرّيت ،وابلعقاقري البيطرية وحتسني العدة واآلالت ،وبزراعة
سالالت ُمسنة من النبااتت واحليوان ،وتعديل احملصول ملواءمة حاجة
استهالك السكان ،وإزالة القيود الطبيعية أو البيولوجية أو التخفيف منها
كالقيود اليت تفرضها الرتبة أو املناخ ،وأبعمال الري والصرف وبتحسني
وسائل النقل واملرافق الصحية وصحة الفالحني ،فالناحية الفنية والطبيعية
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للزراعة مل جتد من رجل االقتصاد احلر عناية ما ،أما ابلنسبة لرجل
التخطيط فستكون أهم ما يعىن به.
نظرية التكلفة االجتماعية
تبني نظرية التكلفة االجتماعية الفرق بني االقتصاديني قدُيهم
وحديثهم ،وهي تتخذ أساساً لنظرية االقتصاد اجلديد ،فرجل االقتصاد
احلديث يفكر يف صور التكلفة االجتماعية عند اختياره ملختلف
االستثمارات ،وحياول أن يتبني من خالل القيم املتداخلة املعقدة للتكلفة
املالية "التكلفة اخلاصة :حجم القيمة احلقيقية اليت تقع على عاتق اجملتمع
كله ،فحساب التكلفة االجتماعية من مث حساب مصنع ما ،عليه أن يقدم
األدوات الالزمة حلل مشكلة االختيار االجتماعي.
وال يزال علم التكلفة االجتماعية يف مهده ،وإن خطا كثري من العلماء
کمارشال وکينز فيه خطوات تذكر ،ولكن مل تستحدث بعد الوسائل الفنية
القياس لتكلفة االجتماعية.
ونستطيع أن نعرف التكلفة االجتماعية لشيء ما أبهنا مصاريف
إنتاجه اليت يتحملها اجملتمع كله ،دون نظر إىل الذي يتحملها ابلذات يف
اجملتمع .ولكي جنيب عن سؤال ما هي التكلفة االجتماعية؟ جيب أن نذكر
ما تكون عليه هذه التكاليف لو أن اجملتمع كان مصنعاً ما يتصرف يف
موارده يف حرية وبغري قيود ،فلو أن فرداً يف اجملتمع أنتج سلعة بسعر
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أرخص ،دون أن تقف يف سبيله االحتكارات أو حقوق الغري أو اجلهل،
لقلت التكلفة االجتماعية إىل هذا احلد.
وخري طريق ملشكلة حساب التكلفة االجتماعية هو مبدأ تكلفة
الفرصة ،وتكلفة الفرصة لسلعة أو خدمة ُيكن تعريفها أبهنا مقدار السلع
الذي جيب أن يهمل بسبب عدم استخدامه على خري وجه ،والتكلفة
االجتماعية لألسلحة هي سلع االستهالك ،ورأس املال األجنيب واستهالك
جهاز رأس املال الذي جيب أن يغفل إلنتاج األسلحة؛ والتكلفة
االجتماعية لتوفري الفحم للمصانع احلربية هي الربد الذي يصطليه
املستهلك ،وضياع الكفاية العمالية املرتتبة عليه ونقص اإلنتاج يف
صناعات السلع االستهالكية نتيجة النقص يف الفحم.
وعلى ذلك ،فما دام اجملتمع ال خيسر شيئاً ابإلنفاق ،ال تكون هناك

تكلفة اجتماعية ،وعلينا إذن أن منيز اإلنفاق الذي يتولد عنه دخل ،وأنواع

اإلنفاق األخرى ،وال يتضمن اإلنفاق املولد للدخل أي تكلفة اجتماعية،
وإنفاق االستثمار أو االستهالك الذي تتحمله خزانة الدولة لتوظيف موارد
معطلة كانت تبقی معطلة بغري هذا اإلنفاق هو إنفاق ذو صفة مالية ولكنه
ال يستتبع تكاليف اجتماعية إذا استثنينا تکاليف استخدام اجلهاز.
وعلينا كذلك أن منيز بني اإلنفاق الستخدام سلع وخدمات حقيقية
وبني اإلنفاق للتعويض عن إجيارات وحقوق متثل دفعاً منقولة ،فإذا دفعنا
مثن سلع وخدمات فمعىن ذلك أهنا ال تستخدم ألغراض أخرى "أي أنه

يف العمالة الكاملة جيب أن نغفل أي انتج آخر" ومن الناحية األخرى إذا
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دفعنا قيمة إجيارات وحقوقاً واحتكارات ،فإن األمر ال يتعدى أننا نوزع
دفعاً منقولة ،وال نغفل شيئاً ما ،والتكلفة االجتماعية لتخفيف اختناق

الطرق أو إزالة األحياء القذرة ال تشمل تعويضاً عن قيم األرض معادالً
لإلجيارات الرأمسالية إذ أن هذه تنتقل من مكان إىل آخر ،ومع ذلك جيب
أن حنسب اجلزء من اإلجيارات الذي لن ينقل إىل مكان آخر ،وتكلفة
موقع لتقام عليه حديقة عامة ليست مساوية إلجيار بيت برأس املال نفسه،
ألن إجيار البيت سينتقل إىل مكان آخر يف املدينة أو ضواحيها؛ ولكنها
مساوية لقيمة السلع اليت كان ُيكن إنتاجها ابلتبادل على األرض لو أهنا
استخدمت استخداماً جيداً لصاحل اجملتمع كله ،بعد استقطاع تكاليف
اإلنتاج كإجيار األرض مثالً ،وعند دراسة تكاليف اإلنتاج كإجيار األرض

مثالً؛ ودراسة تكاليف استخدام جهاز رأس املال .علينا أن حنسب تكلفة
املستخدم أي الفرق بني تكاليف استخدام اجلهاز وبني تكاليف صيانته

واستهالکه.
فإذا كان ال بد من استخدام عامل إنتاج ُمدد؛ أي عامل خاص ال
ُيكن أن يستخدم يف غري ذلك يف ميدان االقتصاد القومي؛ فالتكلفة
االجتماعية من استخدامه تصبح صفراء؛ ألنه إذا مل يستخدم يف هذا
اإلنتاج اخلاص يكون معطالً عدمي الفائدة ..وبتطبيق املبدأ نفسه على
العمل جند أن تكلفته االجتماعية يف حالة البطالة الشاملة ليست شيئاً؛
ألن العمل لو استخدم يف هذه اخلدمة ابلذات فبديل ذلك ضياعه.

واإلنفاق على العمالة الكاملة إنفاق مايل؛ ولكنه ال يتضمن تكلفة
اجتماعية .بل على العكس هو إنفاق منتج لدخل؛ أي أن اجملتمع الذي
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يتبع سياسة العمالة الكاملة يفيد أكثر من اجملتمع الذي ال يتبعها..
واإلنفاق على الرتفيه الذي يرفع من مستوّيت استهالك الفقراء ما دام يف
اجملتمع موارد معطلة هو إنفاق مايل؛ ألنه ال يتضمن تكلفة اجتماعية؛
وهذا النوع من اإلنفاق يف احلقيقة إنفاق منتج للدخل؛ ألن بعض الناس
ستتحسن ظروفهم دون أن يسيء ذلك لظروف اآلخرين عما كانت عليه
من قبل.
من الواضح إذن أن علينا أن منيز متيزاً واضحاً بني حالة العمالة
الكاملة وحالة العمالة اجلزئية؛ حالة العمالة اليت تتيح فرصة النضال ضد
الفقر بغري تكلفة اجتماعية ،وبعد الوصول إىل العمالة الكاملة علينا أن
حنسب التكلفة االجتماعية حملاربة الفقر يف صورة سلع وخدمات جيب أن
يغفلها اجملتمع الذي يستخدم املوارد إلجراءات الرتفيه .وجيب أن يعاجل أي
إنفاق لتحسني الصحة والكفاية ورفع مستوّيت مهارة السكان على أنه
استثمار اجتماعي يعرب عنه ارتفاع الدخل القومي ،والوجه اآلخر من
االستثمار يف اآلالت هو االستثمار يف الناس ،وغالباً ما يكون االستثمار
يف الناس مؤدّيً إىل عائدات أعظم وأمنت يف الدخل القومي من االستثمار
يف اآلالت ،فإن االستثمار يف اآلالت يقوم على أساس توقع الربح ،فإذا

كان الرجل فقرياً وليست له موارد يستثمرها يف نفسه ،فاجلانب الذي
يهمه األمر هو اجملتمع ككل الذي قد يتوقع دخالً قومياً حقيقياً من
استثماره.
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ونلخص كالمنا أبنه ليست هناك تكاليف اجتماعية من ُماربة الفقر،
إذا كانت نتيجة ما يتخذ من إجراء حتسني حال بعض الناس على أال يضار
غريهم يف اجملتمع ،وإجياد هذه اإلجراءات هو أعظم جائزة حيصل عليها
الباحث االجتماعي ،ألهنا تعين زّيدة يف الدخل القومي احلقيقي.

املنهج التنظيمي
يعىن التخطيط عناية كبرية ابلناحية التنظيمية من الظاهرة االقتصادية،
ألن القواعد املنظمة هي ترتيبات اجتماعية هادفة سواء قامت على أسس
من القانون أو اخلربة أو التنظيم أو السياسة ،والتخطيط معناه اتباع أهداف
معينة ،وإجياد النظم اليت تساعد على حتقيق تلك األهداف ،وهبذا يكون
االقتصاد هادفاً ،ومن مث أكثر تنظيماً ،وتوضع الرتتيبات االجتماعية ملعظم
قطاعات االقتصاد القومي ،فيخضع النقد والبنوك واالدخار واالستثمار

والتجارة اخلارجية والداخلية واألرابح واإلجيارات والتكاليف ختضع كلها
لتنظيمات اجتماعية ،ولكل منها وضع تنظيمي.
والوضع التنظيمي كان دائماً موجوداً ،وإن أمهلته املدرسة
الكالسيكية ،أما يف عصر التخطيط فبالوضع التنظيمي أظهر ،ألنه عرضة
لتغيري مفاجئ يف فرتات متقاربة.
ورجل التخطيط يعىن ابلتنظيم والسلوك ،فهو يدرس سلوك اجلماعات
ليستطيع مراقبتها أبدىن جهد ،فإن أية زّيدة يف الرقابة عن احلد األدىن
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املطلوب هي ضياع للموارد ،وجناحه يف الرقابة الفعالة إمنا يقاس ابالقتصاد
فيها؛ وهذا يتطلب دراية اتمة بسلوك اجلماعات يف وضعها التنظيمي
والنفسي.
ورجل التخطيط يدرس القواعد التنظيمية ليكمل ما هبا من نقص،
حىت جيعلها ختدم األهداف اليت خيطط من أجلها ،وأعم قياس هو الوصول
ابلدخل إىل حده األقصى ،وهذا هو أعم األغراض من التنظيم
االقتصادي ،فاملال أو التجارة اخلارجية أو األجور أو االستثمار جيب أن
يتوافر لكل منها ذلك املوضع التنظيمي الذي يساعد اجملتمع على أن
يستخدم قوى اإلنتاج فيه استخداماً کامالً انفعاً.
وحني ذکر مارکس أن يف املعركة اخلالدة بني قوى اإلنتاج وقواعد
التنظيم نصر قوى اإلنتاج دائماً على حني تزول العوائق التنظيمية يف طريق

استخدام املوارد استخداماً کامالً انفعاً؛ إمنا كان يعرب عن تفاؤله ابلعملية
التطويرية وإبُيانه ابلتقدم املستمر ..وُيكن لرجل التخطيط الذي يعمل
على سد احتياجات اقتصاد خمطط أن جيد مسوغاً هلذا التفاؤل؛ ألن
التوجيه األساسي هو إزالة كافة العوائق التنظيمية ،ومن مث إطالق قوى
اإلنتاج يف اجملتمع .والعمل األول أمام رجل التخطيط هو عمل الرتتيب
الذي ينتهي به الصراع بني قوى اإلنتاج والقواعد التنظيمية أبسرع ما ُيكن
.
ويف دراسته للقواعد التنظيمية يواجه أوالً :مشكلة تداخل النظم،
وهي مشكلة مل تعرض هلا املدرسة الكالسيكية كثرياً؛ فرجل االقتصاد
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الكالسيكي كان يعترب القواعد والتنظيمات متغريات مستقلة؛ فمسألة
املفاضلة بني قاعدة الذهب وورق النقد أو بني التجارة فيما بني طرفني أو
أكثر ،أو حرية األجور واملساومة اجلماعية عليها ،مسألة صنعت بطريقة
مبهمة مبعزل عن وضعها التنظيمي كأهنا قاعدة تنظيمية ُيكن فصلها عن
ابقي القواعد اليت ترتبط هبا.
ولكن الواقع أن قاعدة تنظيمية بذاهتا ليست قاعدة مفردة يف جمموعة
غري منتظمة ،بل هي جزء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط اهليكل کله خاضع له

يف وظائفه ،وال معىن ألن سأل أيهما أفضل قاعدة الذهب أو ورق النقد ما
دامت قاعدة الذهب ال تكون فعالة إال ابالرتباط ابلتنظيمات األخرى
كالتجارة احلرة واملشروعات احلرة؛ فإذا مل توجد هذه التنظيمات تصبح
قاعدة الذهب ال عمل هلا ،ويف ظل جتارة احتكارية أو جتارة مجاعية ال
تعمل قاعدة الذهب ،وال معنی كذلك ألن نسأل هل حرية األجور أو
األجور املتفق عليها مع االحتادات أفضل من املساومة واخلضوع للحكم
العام ،إذ أن قاعدة حرية األجور ارتبطت بقواعد أخرى أي بدوافع وأمناط
سلوكية بذاهتا تتصل كلها ابملاضي.
وتداخل العالقات واالرتباط بني القواعد التنظيمية ميدان كبري
للبحث سيتحمل عبئاً ضخماً يف عصران احليوي ،فال نعرف بعد إما
االرتباط يف املدى الطويل بني العمالة الكاملة وتنظيم األجور ،أو بني نظام
التجارة وتنظيمات النقد ،أو بني نظام أجور مقيد وامللكية اخلاصة.
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وجيب أن نبحث عما هو األصل وما الشكل أو ما الضروري والالزم
وما الثانوي والغرض من الظواهر يف أي تنظيم ،ما هو الضروري ألداء
وظيفة هذا التنظيم ،وما هو العرضي الذي ُيكن تغيريه أو حذفه ،وقد نرى
أحياانً أن ما نعتربه عرضياً يشعل مرکز الصدارة ،وأن إلغاءه يعرض للخطر

مستقبل التنظيم كله.

وأخريا جيب أن ندرس االجتاهات الزمنية للتنظيمات حىت نرى يف أي
اجتاه تسري ،وبعد أن يتضح اجتاه التغري يف التنظيم ،نرسم االجتاه الذي
نسري فيه مستقبالً؛ ومن مث نرى أن الناحية التنظيمية اليت طال إغفال
االقتصاديني هلا ،أصبحت شيئاً مهماً يف دراستنا ،وقامت عالقة وثيقة بني
االقتصاد واالجتماع ،وبني االقتصاد وعلم النفس االجتماعي.
اقتصاد التوازن واقتصاد اهلدف
هناك رأّين عن االقتصاد املخطط ،أحدمها ما ُيكن أن نسميه
اقتصاد توازن ،واآلخر ما نسميه اقتصاد هداف .ويتجه اقتصاد التوازن
إىل تثبيت العمالة عند مستو عال ،مع جتنب االرتفاع أو اهلبوط البالغني،
وليس له من أهداف أخرى إال انتظام العمالة ،ويراقب مكتب املخابرات
االقتصادي دورة العمل مراقبة دقيقة حىت إذا أحس أية إشارة ضعف تبادر
سلطات التخطيط إىل اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتاليف التعطل.
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وتسبق سلطات التخطيط بوضع خطة توازن هبا النقص يف الطلب
الفعال إما أبعمال استثمار ابلغة الضخامة ،وإما إبطالق سراح الطلب
على االستهالك بدرجة كبرية جداً ،وعلى السلطات العامة أن تعمل على
حتقيق التوازن بني قيمة الدخل القومي أبسعار اثبتة ،وبني مجلة الطلب
الفعال بشكل جيعل السوق قادرة على أن متتص كل ما ينتجه العمال،
واالقتصاد القومي يلقى من سلطات التخطيط رقابة أكثر مما يلقى تنظيماً،
فإن السلطات ال تتدخل إال يف حالة موقعه من الرواج أو الكساد.
واقتصاد التوازن خيضع لتخطيط ضد دورة العمل ،ويتحمس رجال
االقتصاد هلذا احلل ويعتربونه حالً مثالياً ألنه جيمع بني فضائل مذهب
التحرر وفضائل مذهب التخطيط ،ولكننا نعرتف أبننا ال نشارك هؤالء
االقتصاديني يف عقيدهتم بل يف تضليلهم ،وذلك ألسباب اقتصادية ونفسية
واجتماعية ،فإن حتقيق عمالة كاملة أسهل كثرياً من االحتفاظ هبا،
فاالحتفاظ هبا عمل ضخم يتطلب عدة رقاابت كبرية دائمة ،وغري ذلك
فإن احلاجة إىل التخطيط تتجاوز هدف العمالة الكاملة ،فهي تنشأ من منط
احلياة احلديثة كلها ،والتخطيط يتطلب تعاوانً قلبياً صادقاً من الشعب كله،
وليس هناك ما يستحق محاس املخابرات االقتصادية حنو هدف اثبت ال

يتغري.
ومن العيوب الكبرية هلذا التخطيط الثابت ،واملتحصلة مبراقبة وضع
العمالة ،تلك الفرتة الضائعة بني تقدير االستثمار والعمالة ،وقد قدرت
تلك الفرتة يف أملانيا قبل احلرب بني تسعة شهور ومثانية عشر شهراً ،من
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وقت ختصيص االعتمادات إىل وقت إنفاقها ،وقدر تنربجن هذه الفرتة يف
أمريكا يف وقت الكساد بني مثانية شهور وستة عشر شهراً بني اتفاق
االستثمار وأقصى عمالة تنشأ عنه ،وتصل الفرتة الضائعة من ختصيص
اعتمادات االستثمار وعمالة القيمة الناجتة عنها يف بعض احلاالت إىل
ثالث سنوات ،وهكذا نرى مقدار الصعوبة يف ختطيط عمالة كاملة اثبتة،
حىت ولو وضعت قرارات االستثمار يف نفس الوقت الذي هتبط فيه العمالة
.
واقتصاد اهلدف نوع آخر من االقتصاد املخطط ،فهو اقتصاد يتجه
إىل حتقيق أهداف معلومة يف االستثمارات القومية ،وليس اهلدف هو
العمالة الكاملة إذ أن العمالة الكاملة تظهر هنا كناتج فرعي للهدف
القومي ،سواء كان اهلدف القومي إعداداً للحرب أو تعمرياً أو هنوضاً
مبناطق فقرية أو برانجماً ضخماً لإلسكان أو توسعاً يف النقل واملالحة أو يف
الزراعة أو يف جتارة الصادر أو التصنيع يف البالد املتخلفة ،وجيري ختطيط

األهداف يف االستثمارات القومية مقدماً وحبجم يسمح ابستيعاب كل قوة
العمالة ،ومقدار الرقاابت املطلوبة مرتبط ابألهداف وخاضع هلا ،أي أهنا

توضع ابلقدر الالزم لتنفيذ برانمج االستثمار ،فإذا مل تتحقق األهداف دون
إجهاد ابلغ ،أي جتاوز العمالة الكاملة ،خفضت األهداف ،وتتغري
األهداف مع الزمن "خطة السنوات الثالث أو األربع أو اخلمس" ومع
وضع االقتصاد القومي ،إذ أن حاجات السكان وضروراهتم مرتبطة أوال
ابملوقف الدويل.
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واقتصاد اهلدف يتيح أساساً لالقتصاد املخطط الذي جيب أن يرتكز
يف األهداف القومية ،أقوى بكثري من األساس الذي يتيحه اقتصاد
التوازن ،واألهداف القومية تستثري احلماس وروح اخلدمة والتضحية يف
اجملتمع أكثر مما يستشريه اقتصاد التوازن ،فاقتصاد التوازن اقتصاد اثبت،
أما اقتصاد اهلدف فهو اقتصاد حي يتحرك حنو أهداف معلومة ،واقتصاد
التوازن هو اقتصاد أتمني ،أما اقتصاد اهلدف فهو اقتصاد تنمية ،واقتصاد
التوازن أداة تنقذ املواطن من الظلم وخوف التعطل أما اقتصاد اهلدف فإنه
يسلكه يف خدمة قومية ألهداف تتجاوز حد اهتمامه.
ويتوقف مقدار الرقاابت يف اقتصاد اهلدف على مدى األهداف
القومية ،فإذا مل تكن األهداف زائدة عن احلد بل كانت متواضعة ومعقولة،
كانت الرقاابت كذلك.

بلوغ العمالة الكاملة واالحتفاظ بها
إن مشكلة الطريقة اليت تتحقق هبا العمالة الكاملة قد نوقشت على
نظام واسع ،وهناك اتفاق كبري عليها بني رجال االقتصاد ،وهناك طرق
كثرية لتحقيق العمالة الكاملة بفرض سياسات مالية أو رقاابت على
االستثمار أو االدخار اخلاص ،وأهم ما اتفق عليه هو مبدأ الطلب الفعال،
فيجب أن يبقى تدفق اإلنفاق اثبتاً وعالياً وأن تكون الزّيدة يف اإلنفاق يف

اجملتمع على السلع واخلدمات املنتجة ُملياً حبيث تكفي المتصاص املوارد

املعطلة.
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وجيب تفادي التقلبات يف االستثمار اخلاص أو إنفاق االستهالك
بطريق الرقابة أو اإلغراء وابملوازنة بني اإلنفاق العام على االستثمار
واالستهالك ،فزّيدة اإلنفاق العام هي أمضى سالح يف ذخرية العمالة وهو
ما يسري عليه املبدأ الذي تتبعه إجنلرتا وأمريكا ابلنسبة للعمالة.
وهناك افرتاضات خفية أو واضحة يف هذا املبدأ :منها أن اإلنفاق
الزائد لن يستخدم يف رفع األسعار واألجور ،فإن حدث كان األمر صعباً
وتطلب إنفاقاً أكثر .ومثة افرتاض آخر ،وهو أن رأس مال الدولة كاف
الستخدام مجيع األيدي العاملة فيها ،فإن مل يكن األمر كذلك ،فالطاقة

العملية الكاملة قد ال تساير العمالة الكاملة ،وحتقيق العمالة الكاملة يف
دولة ليست جمهزة صناعياً جتهيزاً كامالً أمر أكثر صعوبة ،ألهنا تتضمن
معدالً أعلى من االستثمار ،ويصحبه عادة ارتفاع يف التكاليف اجلدية
لإلنتاج؛ ففي دولة كبولندا قبل احلرب بكثرة سكاهنا يف القرى تبلغ ربع
سكان الريف ال تكفي زّيدة اإلنفاق لتحقيق العمالة الكاملة
والعمالة الكاملة مل يكن من املمكن حتقيقها يف تلك البالد بزّيدة
اإلنفاق سواء على االستثمار أو االستهالك ولكن اإلنفاق على االستثمار
على حساب مستوّيت االستهالك ،وحىت اإلنفاق على االستثمار جيب أن
تتوافر له محاية اإلمكانيات الطبيعية والفنية لالستثمار؛ فإذا مل يكن عند
الدولة جتهيز رأمسايل لتنفيذ االستثمارات الطبيعية على نطاق يکفي
الستخدام مجيع السكان فلن حيقق االستثمار عمالة كاملة إال إذا نفذت
مشروعات ال فائدة تذكر منها.
195

واقرتاح اثلث هو أن منط اإلنفاق الزائد سينطبق على منط الطاقة
املعطلة يف الصناعات وأنه لن حتدث حالة زّيدة إشباع يف العمالة يف بعض
الصناعات إال بعد الوصول إىل العمالة الكاملة العامة ،وعلينا من مث أن
حنسب امليل إىل ارتفاع قطاعي يف األسعار واألجور الذي يؤدي بسبب
ارتباطه العضوي ابلقطاعات األخرى إىل ارتفاع عام يف األسعار واألجور،
والعمالة الكاملة يف قطاع ما يف ظروف تعطيل عام ليست ظاهرة اندرة،
وهذه الظاهرة جتري تصحيحاً هاماً لنظرية اإلنفاق كحل وحيد للعمالة
الكاملة ،إن النقص يف الطلب الفعال جيب سده يف كل صناعة على حدة،
وهذا يعين أنه جيب علينا أن ندخل يف حسابنا انتقال الطلب ومشكالت
البطالة التكنولوجية.
وافرتاض رابع هو أنه إذا كان اإلنفاق الزائد يستخدم يف واردات
زائدة فمن املمكن تغطية هذه الواردات بصادرات زائدة ،فإن مل حيدث
ذلك اهنار برانمج العمالة الكاملة أمام عوائق "أعناق الزجاجة" التجارة
اخلارجية املقيدة ،وتكون البالد ذات املعامالت الكربى يف الصادرات ،أو
الدول املدنية يف وضع صعب ابلنسبة لسياسة العمالة الكاملة منه يف
البالد األخرى.
وافرتاض خامس هو أن اإلنفاق الزائد ال يستعمل بدرجة كبرية لسداد
الديون أو لالدخار وإمنا يستعمل لالستهالك الفعلي واالستثمار ،فلو
سددت الديون أو ادخرت املدخرات على نطاق كبري ،جيب أن يعاجل هذا
ابالتفاق الزائد على نطاق أكرب.
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وهكذا نرى أن حتقيق العمالة الكاملة مشروط هبذه اجملموعة من
االفرتاضات ،وأن الرقاابت العامة مطلوبة للتثبت من أن احلقيقة مطابقة
للفروض ،والعمالة الكاملة متثل واجباً خيتلف حجمه ابختالف الدولة تبعاً
ملقدار البطالة "الصرحية أو املقنعة" وتبعاً ملدى اختالل املساواة يف توزيع
الدخل من انحية ،ومن الناحية األخرى تبعاً لقدرة جتهيز رأس املال على
استيعاب جيش املتعطلني كله ،ومل حتقق العمالة الكاملة قط يف السنوات
الثالثني األخرية يف البالد الصناعية الكربى كأملانيا والوالّيت املتحدة
وبريطانيا ،ال يف السلم وال يف احلرب ،فحىت يف زمن احلرب تكون العمالة
الكاملة ظاهرية؛ ألن ماليني من البشر يعملون يف القوات املسلحة والدفاع
املدين.
ولكن عملية حتقيق العمالة الكاملة أسهل كثرياً من االحتفاظ هبا
واستمرارها بعد أن تتحقق ،فتحقيقها تتولد عنه قوی قد تقضي عليها،
وأقوى هذه القوى هو ارتفاع األجور واألسعار ،إذ يكون العمال يف وضع
حيملهم على املساومة يف مصلحتهم فيطلبون زّيدة يف أجورهم؛ وأصحاب
األعمال جيدون أمامهم سوقاً رائجة تسمح هلم بفرض أسعار أعلى ،وهناك

أيضاً ضغط على أسواق التجارة اخلارجية يؤدي إىل زّيدة االضطراب يف
امليزان التجاري ،وجيب محاية حجم الواردات املتزايد الذي يلزم
ابالستمرار العمالة الكاملة عن طريق زّيدة الصادرات ،وتتأثر مستوّيت
الكفاية اإلنتاجية أتثراً عكسياً من العمالة الكاملة والسيما يف الصناعات

اليت تكون األعمال فيها غري مرضية ،وهكذا يثقل العبء على االقتصاد
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كله ،فال يكون متوازانً قط ،وُييل االقتصاد كله إىل التضخم ،والعمل يف
ظروف إجهاد وتوتر ابلغني ،وتتخذ أوضاع جديدة ملعاجلة آاثر التضخم.

وهكذا نرى أنه على حني أن العمالة الكاملة ُيكن حتقيقها أبوضاع
قليلة نسبياً ،فاستمرارها واالحتفاظ هبا عمل أكرب كثرياً من بلوغها ،األمر
الذي يتطلب قدراً أكرب من الرقابة ،وخباصة على األسعار واألجور
والتخطيط بصفة عامة ،زد على ذلك أنه كلما طال استمرار العمالة
الكاملة ،زاد مقدار التخطيط الالزم هلذا االستمرار.
فتحقيق العمالة الكاملة شيء ،واستمرارها أو دوامها شيء آخر
خيتلف عنه متام االختالف ،وقد قامت مدرسة کينز جبهد كبري يف حل
مشكلة حتقيق العمالة الكاملة ،ولكنها مل تعمل إال القليل يف حل مشكلة
دوامها واستمرارها.
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رجال االقتصاد يواجهون املستقبل
اجليب والرأس والقلب
يفكر بعض رجال االقتصاد جبيوهبم ،فهم يدافعون بوعي
عن مصاحل بذاهتا يعلمون علم اليقني أن هذه املصاحل ال
تستحق الدفاع ،وهؤالء قلة قليلة يدفعها اخلوف أو
الطمع أو الزهو أو مطالب العيش،
ولكن كالمهم ينسى مبجرد أن جيف حربه ،ويف كل فرتة جند هذه القلة غري
األمينة اليت جتد لذة يف أن تسري يف ركاب الطبقة احلاكمة ،وأقصد بذلك
أولئك الذين يعملون بغري وازع من ضمائرهم ،وال يقولون من احلقيقة إال
أقلها ،وأن كان الكتاب مجيعاً يعرفون أنه قلما تتاح فرصة يقولون فيها
احلقيقة كلها كلما رأوها ،فعلى الكتاب أن يدفعوا الضريبة الكربى لتلك
القوة الطاغية من النفاق االجتماعي الذي يسود كل جمتمع ،وأن يراعوا
أوضاع احلياة فيه وحيرتموا العادات واملصاحل القوية حىت ال جترفهم
وتسحقهم .والتمييز بني هذا النوع من الكتاب وغريهم هو متييز يف الدرجة
ال يف املادة ،ولكن التمييز يف الدرجة كاف ألن ُيحو أمساءهم من سجل
العلوم االقتصادية يف صورهتا الكاملة.
ومثة اقتصاديون يفكرون برءوسهم فحسب ،ويستخدمون قوهلم حلل
املشكالت االقتصادية بطريقة أكادُيية ،أي بطريقة منطقية مثالية سليمة،
ولكنها ال تستند إىل أساس من خربهتم الشخصية ،وهؤالء تستهويهم
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املشكالت املبهمة ،فيغوصون يف أعمق اترات املثالية والتفاصيل
واملنازعات الفقهية يف اآلراء واألفكار اليت ال معىن هلا وال مغزى من
الناحية العملية ،وهؤالء هم العباقرة الذين جييدون تسجيل احلقائق وتبويبها
وفرزها ،كما جييدون يف التحليل املنطقي ،ومنهم رجال االقتصاد البحت،
وقد أضاف هؤالء الكثري إىل تقدم العلوم بصفاء فكرهم ومتاسكه وقوته،
فهم الذين وضعوا النظم يف عناية ودقة ختطيط حىت ألبسط التفاصيل،
ومع ذلك فإن هؤالء املنظمني ليسوا من الصفحات الالمعة املضيئة يف
اتريخ املذاهب االقتصادية ،فلم يرتكوا انطباعاً كبرياً على صفحات التاريخ
االقتصادي أو الفكر االقتصادي ،ومن بني هؤالء رود بريتوس الذي كانت

اشرتاکيته من نوع فکری منطقي ،والذي مل يتحرك قلبه ملتاعب اجلموع
وآماهلم ،وإىل هذا النوع ينتسب رجال املدرسة احلدية أو النفسية الذين
قاموا بتحاليل المعة ،ولكنهم مل يفرقوا بني الربامج االقتصادية والسياسة
االقتصادية ،وقد صدق نيتشة حني قال :إنين ال أؤمن هبؤالء املنظمني
وأحتاشاهم ،فالتزام نظام بذاته يدل على عدم األمانة وليس هناك ما هو
أمثن من األمانة ابلنسبة للكاتب.
ومن الباحثني االقتصاديني من ال يفكر إال بقلبه ،وهؤالء هم أدعياء
العلم ذوو التفكري املغرض .إذ ليس هلم إال القليل من معنی احلقيقة ،فهم
مشغولون ببناء قصور يف اهلواء ،يطلقون العنان خلياهلم ،وحيلقون يف مساء
الوهم ،دون سيطرة على خياهلم من عقل أو ذكاء ،ومن هؤالء دعاة املدينة
الفاضلة "اليوتوبيا" وال يعترب هؤالء من جنوم االقتصاد يف شيء على الرغم
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من أن بعضهم يرتك أحياانً انطباعاً يف التاريخ أقوى مما يرتكه النوع األول
من االقتصاديني النفعيني.
وأخرياً أنيت إىل الباحثني من الدرجة العالية ،إىل النجوم املضيئة يف
مساء املذاهب واملبادئ؛ وهؤالء يفكرون بعقوهلم؛ وإن كان تفكريهم
تصحبه دقات قلوهبم ،ألن آلرائهم جذوراً يف قلوهبم ،ولكنها تزهر وتثمر
نتيجة استخدام عقوهلم والتأمل العميق والبحث الدقيق ،وآراء هؤالء
الباحثني شخصية دائماً مبعىن أهنا تقوم على جتارهبم اليت تكشف عن
جانب مما علمته احلياة هلم ،وآراؤهم ليست نتاج تفكري جمرد فحسب ،بل
نتاج أتمل وجتميع يتضمن احلب واإلهلام ،وهي خالصة جتارب ال جمرد
تفكري فيها ،ومبعنی أعم أن عقوهلم تغذت بدم قلوهبم ،وأصبحت آراؤهم
جزءا من كياهنم کدرع العنكبوت وبيته فهو جزء من كيانه ينسجه من
ً
عصارة جسمه ،ومن هؤالء توماس أکويناس ،وکويناي وآدم مسيث وملتس
وريکاردو ومارکس ،والفرق بني مارکس ورود بريتوس وبني آدم مسيث
وكاتيلون هو خالصة ما ُييز بني هذا النوع من الباحثني وغريه من األنواع.
وهنا جند اإلجابة على سؤال کررته األجيال احلاضرة :ملاذا نرى
الباحثني االقتصاديني يف عصران احلاضر ال يصدرون عن أصالة وابتكار؛
فهم انقلون دائماً؟ ،وإجابة السؤال هي أهنم يستبعدون قلوهبم من دراسة
اإلنسان ..إن االقتصاد كان وسيظل دراسة اإلنسان؛ ودراسة اإلنسان
ذات أمهية حيوية ،وإمكانيات ضخمة ،وينتظرها مستقبل زاهر ،ولن تنجح
دراسة اإلنسان ما مل يشرتك فيها القلب ،وهناك من يقول :أنه جيب أال
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يسمح للقلب ابلتدخل يف دراسة اإلنسان ،ألن ذلك سيموه احلقائق
ويغطي على املشكالت والنتائج احليوية ،وهذا غري صحيح ،بل هو
العكس متاماً ،فالقلب يتيح أتمالً عميقاً يف احلقيقة ال يتيحه العقل،
وأولئك الذين هلم قلوب کبرية غالباً ما يكون فكرهم صافياً ،وإحساسهم

ابحلقيقة إحساساً صادقاً ،واستعدادهم للتحليل واالختبار قوّيً ،ودور
القلب هو دور الضوء الذي يهدي ،واملرشد الذي يقود يف اجملاهل الكثيفة
اليت ال تستطيع أقوى العقول أن تسري فيها بغري هدى ،إن أجل ما يهب
هللا الباحث أن يكون له قلب دافئ كالنار ،وعقل ابرد كالثلج ،فإهنما
سالحان ضرورّين جيب أن يتسلح هبما كل ابحث ومفكر ،وال يشذ رجل
االقتصاد عن هذه القاعدة.
لذلك فإنين أنصح لزمالئي من رجال االقتصاد  -إن كان يل أن أقدم
النصح  -أال خيجلوا من دقات قلوهبم ،فإن من واجبهم أن يستخدموها،
فإن انسجم العقل والقلب يف حلن واحد ،فهنا وهنا أفقط ،حيلقون يف مساء
الفكر إىل الطبقات اليت ال حيلق فيها غري النسور.

هل نستطيع أن نعكس االجتاه؟
ينقسم رجال االقتصاد إىل ثالث طبقات :طبقة تنظر إىل احلاضر
وترى األشياء كما هي ،وهؤالء ال يعتقدون إال ابلواقع احلاضر ،وما عداه
يف نظرهم خيال ،ويرون أن "العامل البحت" حيتفظ ابنطالقه أبن يالحظ
ويدرس ما هو موجود ،أما دراسة املستقبل فهي جمرد سؤال؛ والعامل
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الصحيح ال يقبل هذا الوضع ويرتکه لألدعياء والدجالني ،وهؤالء يقولون
"أن هذا وذاك ال ُيكن أن حيدث وإال أدى إىل دمار كل شيء ،وهم ما
أمسيهم ابحملافظني ،وإليهم ينتسب من يطلق عليهم "النظريون اجملردون".
والطبقة الثانية دائمة النظر إىل املاضي ،تستهويهم األنظمة والقوانني
والعادات القدُية ،يؤمنون أبهنا "طبيعية" فريدة يف نوعها" ،عضوية"،
"مرسلة من عند هللا" ،وهم يرون أن القواعد اليت سارت قروانً عدة ال بد
أن تفضل القواعد املوضوعة حديثاً ،ألهنا قامت على خربة طويلة العمر،
ويرون كذلك أن احلقيقة ال تنصب إال على املاضي ،وكلما عدان إليه

مسرعني كان أفضل ،وإىل هذه الطبقة ينتسب فريق كبري من املؤرخني يف
االقتصاد ُيكن أن نسميهم "الرجعيني" مبدلول الكلمة.
والطبقة الثالثة تنظر إىل املستقبل على أنه حقيقة احلقائق ،واحلقيقة
عندهم هي ما ستكون ال ما هي كائنة ،أما مادة املوضوع فهي ليست يف
نظرهم إال حركة ،فعلينا أن ندرس قوانني احلركة يف تنظيماتنا وكياننا ،وما
دامت احلقيقة حركة ،فدراسة أهداف هذه احلركة وغاّيهتا ليست تنبؤاً،
وإمنا قطعة من البحث العلمي ،وإن كانت تلبس أحياانً ثوب التنبؤ ،وإىل

هذه الطبقة ينتسب أعظم رجال االقتصاد ،وهم املصلحون الذين فتحوا

الطريق إىل التقدم ،وعجلوا حبدوثه بفضل جهودهم.
وقولنا أن التقدم يف املستقبل ُيكن التنبؤ به علمياً عن طريق نظام
البحث والتحقيق الذي يفتح اببه لكل من يكرس نفسه لدراسة املوضوع،
أقصد به أنين أعتقد أنه مادام للحركات هدف ،فلن تتوقف احلركات عن
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السري إىل أن تصل إىل أهدافها ،وأن توقفها عن الوصول إىل هذه
األهداف ال يكون إال بعوامل خارجية قاهرة.
ولنحاول أن نرى ما يقوله رجل االقتصاد عن املستقبل ،نستطيع أن
نتنبأ مثالً أبن املستقبل سيكشف عن آالت أكثر وأحسن ومالحظة االجتاه
يف السنني املائتني األخرية ستدعوه إىل أن يقرر أن كل سنة أو كل عشر

سنوات منها أدخلت على الصناعة آالت أكثر وأحسن ،وأن ليس هناك
ما يدعو إىل الظن أبن االجتاه سيتوقف يف سنة  ۱۹6۰أو سنة ۱۹6۹
إال إذا قامت قوة جديدة غري متوقعة .والتنبؤ بزّيدة استخدام اآلالت تنبؤ
سليم ،ومثة مثال آخر هو أن مالحظة االجتاه يف املائة األخرية من السنني
تكشف عن أن كل عشر سنوات تكشف عن زّيدة يف مسامهة احلكومة
واهليئات العامة يف الدخل القومي ،وهذا االجتاه ظاهر يف كل دولة ،قد
يعرتيه توقف فرتة تطول إىل عشر سنوات أو تقصر إىل سنتني ،ولكن
االجتاه نفسه يظهر قوّيً على أنه ميل واضح .ومن مث نستطيع التنبؤ أبن
هذا االجتاه لن ينعكس إال إذا دخلت امليدان قوة جديدة قاهرة غري
منظورة.
مث ماذا عن التخطيط؟ لقد رأينا خالل اخلمسني سنة األخرية أن
مي دان تدخل احلكومات يتسع ،وأن الرقابة تشتد وتشتد ،وحرية االقتصاد
يضيق عليها اخلناق ،واملسئولية يف ذلك االجتاه تقع على عاتق أسباب
تتعلق ابلفن واالجتماع والسياسة واألمن ،وهو اجتاه عميق ودائم ،وإذا
رجعنا إىل الوراء وجدان أن كثرياً من الرقاابت كانت توضع من يوم ليوم،
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وقد تناولت هذه املشكلة يف مكان آخر ،فال داعي ملعاودة الكالم فيها،
فهل ُيكن أن تتوقع أن تسري هذه العملية سرياً عكسياً إال إذا دخلت
امليدان قوة جديدة قاهرة ال ُيكن التنبؤ هبا.
وماذا عن النقد؟ إذا رجعنا إىل سري نظام النقد يف الثالثة آالف سنة
رأينا اجتاهاً دائماً حنو عدم مادية النقد .فقد استخدمت السلع البسيطة
كنقد :سلع بذاهتا ،مث عملة قانونية من النحاس أو النيكل أو الفضة أو
الذهب ،مث معيار من الذهب يتداول يف صورة أوراق نقديةُ ،يكن حتويلها
نوعاً ،وُيكن حتويلها ذهباً ،مث معيارا ذهبيا للتجارة ،مث معيارا ذهبيا
يستخدم كأوراق النقد أو التحاويل "الشيكات" ،واالجتاه ال خيطئ طريقه،
وال ُيكن أن تتوقع لطريقه انعكاساً إال أمام قوة قاهرة غري منظورة.
ومثال آخر هو تقصري ساعات العمل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً
بعملية التوسع املستمر يف استعمال اآلالت ،فهل تتوقع أن ينعكس االجتاه
بعد أن قطع شوطاً طوله أكثر من مائة عام؟ يقول البعض" :إننا لو أردان
أن نعكس االجتاه لفعلنا" وهذا صحيح ولكن الرد عليهم هو أننا ال نريد

ولن نريد أن نعکسه ،فرغبتنا وإرادتنا جزء من هذا اجلهاز ،وحني نکتم
رغبتنا وإرادتنا فإمنا نعرب عن رغبات تلك اجلموع اليت تعترب جزءاً منها.
إن إرادتنا ورغبتنا هي أهم العوامل يف حتريك أي اجتاه اجتماعي
واقتصادي ،ولكنها تكون جزءاً متكامالً يف التحريك ،فبالنسبة للتوسع يف
استخدام اآلالت مثالً يف احلياة والعمل الفين جند جلموع الناس رغبات
واردات ُمددة ملتصقة بنمط حياهتم كله ،وليس هناك بديل إلرادهتم
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ورغباهتم ،وإذا أمكن أن نضيف إليها إرادة ورغبة جديدتني فال بد أننا
نكون قد أصبحنا قوة اترخيية من الطراز األول؛ فهل أضاف مارکس أو
إجنلز أو السال رغبة وإرادة جديدتني إىل اجلموع الكبرية يف أورواب؛ أم أهنم
عربوا عن رغبات كانت موجودة؛ تولوا هم تنظيمها وإعطاءها شكالً
جديداً وحياة جديدة؛ احلقيقة أن هؤالء الناس ساروا يف طريق هذه
االجتاهات ،وسايروا رغبات تلك اجلموع وإرادهتم مل يعكسوا اجتاه التقدم،
بل عجلوا به؛ ولو أهنم حاولوا أن يعكسوا االجتاه لفشلوا وخسروا
أنفسهم ،على الرغم من قوة شخصياهتم وعظمة تعبريهم.
ومارکس الذي يعترب قوة اترخيية من الدرجة األوىل يف شرق أوراب،
يعترب قوة بسيطة يف غرب أوراب ،وقوة ال معىن هلا يف الوالّيت املتحدة ،ومل
يكن مارکس هو الذي أقام الثورة ،ولكن الثورة هي اليت خلقت مارکس،
والناس تتحقق هلم العظمة لو تغلغلوا يف نسيج احلياة كلها ،ودفع هبم التيار
إىل األمام ،وهم يعملون جهدهم على التعاون مع احلركات بكل ما فيهم
من قوة.
إن عظماء الرجال يتميزون ال أبهنم خيبطون رءوسهم يف احلائط ،بل
أبهنم يوجهون رغبات الناس وإراداهتم ،ويعجلون أو يهدئون أو ينريون
االجتاه األصيل حنو التقدم ،وخيتارون من بني البدائل املتاحة أنسب ما
يناسب مثلهم وبراجمهم ،يف الوقت الذي ال يزالون فيه عالقني بتيار
احلوادث ،فلو أنه سبح ضد التيار ملا استطاع احلركة ،أما إذا سبح مع
التيار سهلت حركته ،ولكن أمامه بديل هو أن يسبح يف حركة قطرية أقل
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سرعة ،ولكنها سرعة مناسبة على أي حال ،إن تيار احلوادث هو القوى
التارخيية حترکه وتشكله يد خفية.
ومن أنبل واجبات رجل االقتصاد أن يدرس تيارات احلياة ،ال لينظر
إىل احلياة كربكة راكدة كما يفعل الكثريون ،بل ليقدم الشعوب البدائل،
وليدل الناس على أكثرها متاسكاً مع احلياة الطيبة للمجتمع كما يراه،
ولكن معظم رجال االقتصاد يف الوقت احلاضر خيبطون رءوسهم يف احلائط،
والنتيجة أن رءوسهم تؤملهم وأن جهودهم ال تنتج مثراً إال أن حتتقرهم
اجلموع والشعوب.

ماذا نتعلم من تاريخ الفكر االقتصادي؟
نتعلم أوالً التواضع ،فاحلقائق االقتصادية ال تتسم قط ابخليال وال
ابحلكمة وكثرياً ما نرى التميز البغيض والتعصب األعمى حىت يف أكرب
العقول ،بل حىت يف تلك النجوم الساطعة يف مساء علم االقتصاد ،كما نرى

هذا التميز والتعصب قائماً فينا اليوم ،والناس يعيشون دائماً يف ضباب
كثيف ختتلقه حرارة مصاحلهم الصغرية وعواطفهم ورغباهتم حىت ليصعب
عليهم أن يقتحموا أببصارهم خطوات من الطريق أمامهم.
ولقد سجلنا الكثري من األخطاء واملآخذ على العقول الكبرية ،وكيف
فشلت يف تشخيص احلالة والتنبؤ ،وما أكثر ما خنطئ اليوم ،حنن الذين جند
أنفسنا يف حرارة املعركة "اإليديولوجية" الكربى اليت استعر أوارها من قرون
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عدة ،ومن احملتمل أن خيطئ املتخصصون مجيعاً يف تشخيصاهتم ويف
تنبؤاهتم كذلك ألن احلياة عقدة من العوامل املختلفة ،على حني أن
املتخصصني ال يعرفون إال تقدمي نوع من العوامل بذاته.
إن كثرياً مما اعتقد علماء االقتصاد أنه خالد ليس إال شيئاً موقواتً
واألفكار كالنبات ،فهو ينمو مث يذبل ويتخذ معظمه كمادة ختصيب لنبات
آخر ،ومعىن ذلك أنه من اخلطأ التمسك بفرض آرائنا على الناس،
فاحلقيقة ترتبط بعدد معني من االفرتاضات ،ومن مث مبجری معني من
حوادث احلياة وظروفها ،واملذاهب كلها ليس هبا إال حبة من احلقيقة،
تصبح يف ظروف خاصة من ظروف احلياة احلقيقة القائمة ،فاملذاهب إذن
صاحلة مجيعها إىل حد ما ،وهذه الصالحية إىل حد ما هي احلقيقة
املشرتكة ،بل احلقيقة األهم يف حياتنا ،فكل شيء صحيح إىل حد ما ،ومن
هذا احلد يصبح كل الشيء ابطالً ال صحة فيه ،فمذهب العصور الوسطى

الذي مشل تطبيقه الناس مجيعاً ،وما عرف عن اعتداله الذي يعرب عنه
السعر العادل واألجر العادل ،هو دون شك صحيح "إىل حد ما"،
ومذهب التجاريني مبا يركزه من عناية على املصلحة القومية والدفاع وعلى

ميزان املدفوعات وميزان التجارة هو صحيح إىل حد ما ،ومذهب احلرية
الذي يعىن بفوائد التنافس الفردي واحلوافز ،هو مذهب صحيح إىل حد
ما ،ومذهب االشرتاكية مبا يدعو إليه من ختطيط تعاوين هادف خلري اجملتمع
صحيح كذلك إىل حد ما ،وإن كان يف الوقت احلاضر أصح من أي
مذهب آخر.
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والدُيقراطية تعلي من شأن احلرية ،ولكنها غالباً ما تنسى أفراح البشر

اليت جتعل احلياة حتلو هلم على رغم ما فيها من مصاعب ومن أخطار
احلروب ،فنشوة العيش مع الناس يف إخاء ومودة ،ونشوة التضحية
والفداء من أجلهم ،لذائد ال تعرتف هبا الدُيقراطيات اليت ركزت اهتمامها
على احلرية املشروطة ،وقد عملت االشرتاكية اجلديدة على تصحيح هذا
النظام من احلرية املشروطة.
والسلوك الصحيح لشئون اإلنسان أمر صعب فليست عندان مبادئ
اثبتة قوية نتمسك هبا ،ولكن علينا أن نستعمل إدراكنا يف تطبيق هذه
املبادئ كلها ابلنسب الصحيحة ،وأي مبدأ مهما بلغت قوته قد خيطئ إذا
تتبعناه إىل هنايته املريرة ،وهنا يظهر األثر املفيد لالحتمال والصرب ،فإن ما
نعتربه خطأ اليوم قد يعترب صواابً غدا ،وقد يكون صواابً فعالً يف ظروف

متغرية ،واحلياة روحها التغيري.

إننا نرى يف تطور اآلراء االقتصادية أمناطاً من التغيري هلا معناها
اخلاص ،فنرى تنوعاً ،ولكنه تنوع يف الوحدة ،وهناك أمناط من الفكر
صلحت لعصر بذاته كان ُيكن أن تكون هلا مدارس خاصة ،لكن برغم

هذه الوحدة جند تبايناً كبرياً يف الذكاء واملواهب وامليول ومظاهر احلياة
املختلفة ،فمن اخلطأ أن نعرب عن الوحدة ابلتجانس ،فالوحدة خيط رفيع
قوي تنسجه مشاكل الزمن ومستوّيت الثقافة نسيجاً يدخل فيه كل
املذاهب املوجودة يف عصر ما.
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وهناك شيء آخر نتعلمه من التاريخ ،هو أن اآلراء االقتصادية ليست
ميداانً منعزالً عن جهود اإلنسان ،ولكنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط احلياة
كلها ،واالقتصاد كذلك ليس مركز النظام الشمسي کله ابلنسبة للفكر
اإلنساين ،وإمنا هو كوكب صغري يدور حول جنم أعلى منه رتبة بكثري.
فاآلراء االقتصادية يف املدرسة القدُية ،واآلراء االقتصادية يف عصر
التجارة أو يف عصر احلرية أو االشرتاكية ،مل تكن نتيجة جهد مستقل
لدراسة قام هبا العلماء يف مكتباهتم أو مکاتبهم ،ولكنها داخلة يف نسيج
احلياة كلها ،ومستخلصة من القيم االجتماعية واألدبية السائدة يف
عصرها ،كما ساندت تكوين اجملتمع االقتصادي والسياسي واألديب ،كانت
كل شيء يف دورة القيم ،كانت تتغذى على هذه القيم ،وكانت تغذيها
كذلك ،كانت تعطي وأتخذ يف وقت واحد معاً ،وما كان املذهب من
املذاهب أن يعيش وخيلد لو أنه انتزع من نسيج زمنه ،کالسمكة ال
تستطيع العيش خارج املاء فلكل مذهب كما أن لكل قاعدة بيئة خاصة
تنبت فيها جذورها ومتتد ،ولكننا مل نفهم بعد دور هذه البيئة اخلاصة يف
النمو والتطور والفناء ابلنسبة لآلراء ،أن عقولنا تعمل داخل إطار معني،
تتحرك داخل مدى معني من اآلراء ،يسمح هلا ابلتحرك فيه منط احلياة،
وهنا جند اإلجابة على السبب يف أن أفكاراً بذاهتا تنمو فجأة يف أماكن
بعيدة يف الوقت الذي يتطلب منط احلياة ظهورها ،إن األمر يبدو وكأننا
مجيعا خالّي صغرية يف ذلك العقل املارد اجلبار ،عقل اإلنسانية املتمدينة.
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ولكن مادام االقتصاد فرعاً يف شجرة كبرية ،فإنه يستحيل علينا
ألسباب اقتصادية حبتة أن نتعمق يف الكشف عن جذور املشكلة ،ويبقى
التحليل االقتصادي على السطح ابلنسبة ألية مشكلة كبرية من مشاكل
احلياة ،وال يستطيع أن يقدم لنا حلوهلا ألن اجلذور عميقة ترتكز على
سطح قد يکون دينياً أو أدبياً أو اجتماعياً أو سياسياً ،وعلينا أن نشارك يف
احلياة على نت ائج صحيحة ال على النتائج اليت يقدمها لنا التحليل
االقتصادي وحده ،وال على اجلدل العلمي األكادُيي البحت.
إن األحداث اليت تقدمها املذاهب االقتصادية كثرياً ما يغشاها ويغطي

عليها خطوط جانبية ،فال نتبينها إال بعد زمن طويل ،والواقع أنه من
الصعب أن ننفذ إىل مادة كل حدث عظيم وأن نبلغ منه لب احلقيقة،
وكثرياً ما نضل عن حقائق احلياة ،وكثرياً ما نكون بعيدين عن األحداث
املهمة يف وقتنا .وهناك أحداث أولية تفسر نفسها بنفسها ،كما أن هناك
أحدااثً من الدرجة الثانية أو الثالثة ال جند تفسريها إال يف أحداث أخرى
ترتبط هبا ،فاألحداث األوىل ُيكن أن نسميها أحدااثً مرکزية ،أما األخرى

فنسميها أحدااثً اتبعة ألهنا تدور يف فلك أحداث أخرى كما تدور
الكواكب حول الشمس.
إن التطور من العشرية إىل القبيلة ،ومن القبيلة إىل املدينة إىل الوالية
إىل الدولة إىل اإلمرباطورية إىل القارة ،ورمبا إىل التنظيم يف الكوكب كله،
كان خط التطور الرئيسي وال يزال كذلك ،فارتبط مذهب العصور
الوسطى ابلوالية؛ وارتبط مذهب التجاريني ابألمة واحلرية ابإلمرباطورية،
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وقد نكون اآلن يف طريقنا إىل استحداث مذهب جديد يرتبط ابحتياجات
تنظيم قاري أو تنظيم يرتبط ابلكرة األرضية مجيعها ،وإين أومن أبن املذهب
الذي يفي ابحتياجات تنظيم الكون مجيعه سيكتب له اخللود ،فالتنظيم
العاملي شيء أويل ،ال ما فيه من اقتصاد واجتماع فحسب ،وليست هذه
الفلسفة االجتماعية أو االقتصادية أو تلك هي الشيء األول يف األمهية
بل احتياجات التنظيم العاملي ،فهذه القوى املدمرة الضخمة اليت يكشف
عنها عصران جتعل التنظيم الدويل واإلخاء بني الناس أمراً ضرورّيً ملحاً ،ومل
يعد التعايش السلمي جمرد حديث مغرض بني حفنة من األصدقاء ،بل

أصبح حديث العصر "أن نعيش أو ال نعيش" فإما أن ينجح الناس يف
تثبيت أركان اإلنسانية على أقوى األسس ،وإما أن يهلكوا ،ومل يعد جدالً
فقهياً أن يتحدث الناس عن اهنيار املدنية وفنائها ،فقد أصبح هذا الفناء

هتديداً حقيقياً لكل ما حياول اإلنسان أن يدفع عنه ،أما كيف يكون هذا
التنظيم العاملي وكيف حيدث ،فما من أحد يستطيع الكالم عنه ،ولكنه

سيأيت على أية حال ،وال بد أن ينتصر املذهب الذي يدعو إىل التفاهم بني
الدول وإىل اإلخاء بني الناس ،وعلى ذلك جيب على كل مذهب أن يعدل
نفسه ،ال من أجل نفسه فحسب بل من أجل أثره على احلادث اجللل،
سواء كان يساعد أو يعوق قيام إطار دويل مستقر سليم هو ما يلزم لبقاء
اإلنسان.
واألحداث االقتصادية واالجتماعية مهمة جداً ،ولكنها يف نظر جيلنا

احلاضر اثنوية يف أمهيتها ،وستعود هلا أمهيتها حني يصبح التنظيم الدويل

حقيقة واقعة ،وحىت حيني الوقت ،ستظل توابع احلدث أكرب يتطلب أن
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"نتحد أو هنلك" ،ولسنا نعرف إن كان هذا التنظيم العاملي سيحدث بغري
حرب أو سيتبع حرابً مدمرة ال تبقي وال تذر ،ولكن الذي ال شك فيه أن
القوى التارخيية الكربى تسري يف طريق معلوم ويف اجتاه واحد ،لتحقق محاية

اجلنس البشري من األتون املدمر الذي فتحته قوى العلوم ،فهذه القوى
املدمرة مل يكشف الناس عنها عبثاً ،بل أن عليها واجباً جيب أن تؤديه ،هو

أن تضطر الناس مجيعاً إىل أن يعيشوا يف فلك نظام عاملي يدور حول مركز

اثبت هو حفظ السالم واألمن

يقول هوبر "يف الوقت الذي يعيش فيه الناس دون أن يكون أمامهم
قوة مشرتكة يرهبوهنا ،فإهنم يكونون يف حالة نسميها احلرب ،حرابً بني
إنسان وإنسان" فلو استبدلنا كلمة الناس بكلمة الدول الستطعنا أن نصور
الوضع يف عصران احلاضر.
وقد انكشف ألعيننا أفق جديد عظيم ،فستنهار الصروح اليت قامت
على الظلم وتزول ،وستقوم أو تفىن دول وإمرباطورّيت لتحقيق ما يعمل له
عصران احلاضر من واجب جبار ،أن علينا أن نتفهم رسالة عصران ،فبهذا
وحده نستطيع أن نتجنب مرارة اخليبة ،ونوفر طاقتنا املضيعة ،وهبذا وحده
نستطيع أن نشيد إطاراً جديداً اثبتاً حلضارتنا وثقافتنا.
هذه املذاهب ،وهذه احلركات ،وهذه الدول ،وهذه األحزاب وهؤالء
الناس الذين يفكرون يف اإلخاء الدويل والبشری ،ستنتصر آراؤهم ،أما
أولئك الذين يعارضون هذا اهلدف فسيهلكون ويفنون ،إال إذا قدر لنا أن
نواجه هناية حضارتنا ،وأن نغوص يف فيايف الظالم.
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من الغريب أن املذاهب االقتصادية احلديثة الثالثة أو األربعة قد
سلمت مببدأ التعاون الدويل ،ولكن أحداً منها مل حيدث هذا التعاون يف
الواقع بعد .وقد يكون مقدراً علينا أن نشهد حركات جديدة هتدف إىل
الوفاء حباجات عصران امللحة ،وال شك أن رجل االقتصاد قادر على أن
يقوم بدور انفع يف خدمة هذه احلاجات ألن تدريبه يف املاضي واحلاضر قد
طبعه بطابع املثل العليا ملذهب العاملية ،وهو ما كان يؤاخذه عليه زعماء
الصناعة والسياسة من قبل.

214

الفهرس
مقدمة 5 .................................................................
 -1دراسة لبعض وجهات النظر التارخيية 11 ..........................
تفسري التاريخ  -من هم رجال االقتصاد الفرويدية االجتماعية  -هل
تستهوي دراسة االقتصاد العقول الكبرية ،مبدأ االختيار  -تنبؤات رجال
االقتصاد  -النظرّيت األوىل يف املذاهب االقتصادية  -أجنح الطرق
تطبيقاً  -التشريع واملذاهب االقتصادية .
 - 2أمثلة تارخيية 51 ....................................................
ريکاردو ومارکس  -لينني وماركس أو ثورة الشعوب املتخلفة  -مانديفيل
إمام الطبيعيني  -مارکس وکينز  -جون لو وجون ماينارد کينز  -شركة
جتارة اهلند الشرقية وظهور مبدأ التحرر الربيطاين  -هل ال يزال مالتوس
على حق؟
 - 3املراحل األربع للتطور االقتصادي 121 ..............................
احلركة املنطقية  -املذهب الوسيط  -نظام مذهب التجارة  -مذهب
التحرير  -االشرتاكية اجلديدة  -ماذا بعد االشرتاكية؟
215

 - 4التخطيط 55 ........................................................
الدراسة االقتصادية من ثالثة أوجه  -التغريات اهليكلية والبقاء  -العناصر
العضوية واملعنوية يف االقتصاد القومي  -الوضع اجلغرايف لالقتصاد القومي
 احلركات الدائرية  -التمييز النوعي  -نظرية التكلفة االجتماعية -املنهج التنظيمي  -اقتصاد التوازن واقتصاد اهلدف  -حتقيق العمالة
الكاملة واحملافظة على بقائها.
ه  -رجال االقتصاد يوجهون املستقبل 199 ..............................
املنفعة الشخصية والعقيدة والعاطفة  -هل نعكس االجتاه؟ ماذا نتعلم من
اتريخ الفكر االقتصادي.

216

