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عبد احلافظ الصاوي/ عرض

إخفاقات النظام الرأمسايل على مدار السنوات املاضية، وخباصة بعد األزمة املالية العاملية، أوجدت 

ومستقبل االقتصاد العاملي يف ظل هيمنة النظام الكثري من املخاوف حول مستقبل هذا النظام، بل 

الرأمسايل، ومبعث هذه املخاوف ليس فقط البعد األيديولوجي، ولكن أيضا ضبابية النتائج املرتبة 

، واليت مل يتعاف ٢٠٠٨على دخول االقتصاد العاملي يف أزمة جديدة، بعد األزمة املالية العاملية عام 

.منها االقتصاد العاملي بعد

، يتناول النظام الرأمسايل، من يعكس خربة مؤلفه االقتصادية، عمليا وأكادميياهذا الكتاب، الذي و

حيث نشأته، وأهم خصائصه، وطبيعة األزمات اليت مر ا، وكيف استطاع النظام الرأمسايل يف 

 .كل أزمة من أن يعدل من قواعده مبا يساعد على استمراره

إىل أي مدى استطاع النظام الرأمسايل أن يغري من قواعده جتاهها،  الدولة تعكس قضية دورولعل 

، من قبل النظام الرأمسايل الطرح الكنزيففي األزمة العاملية يف اية ثالثينيات القرن العشرين، 
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، مث بعد األزمة املالية ليجرد الدولة من هذا الدور، مث عاد مطلع التسعينات الدولة املتدخلةوجود 

جيمع بني اقتصاد السوق ودور يطالب الرأمساليون بنظام السوق االجتماعي الذي  العاملية،

.اقتصادي للدولة

تطور الرأمسالية

، ولذلك فهي ظاهرة تارخيية، وليست تطور تارخيي طويلنتاج يشري الكتاب إىل أن الرأمسالية 

ظاهرة اجتماعية، اقتصادية، تكنولوجية، جتمعت عناصرها يف حلظة "نظرية علمية، حيث إا 

  ". تارخيية

:ولفهم طبيعة الرأمسالية طرح الكتاب احملاور الثالثة اآلتية

اب إىل نشأة األسواق وتطورها يشري الكت، مفهوم السوق من خالل تطور ظاهرة املبادلة: أوال

بدًءا من اإلنتاج الذايت للعائلة أو القبيلة، مث التبادل الضيق بني أهل القرى، مث ظهور التاجر، 

واتساع دائرة اإلنتاج لتخرج عن حدود اإلنتاج الذايت إىل مرحلة اإلنتاج للغري، مث حاجة الناس 

 .مان احلقوقللنقود، وأمهية وجود القانون لتنظيم املعامالت وض

وجود السوق مالزم "، ولذلك يؤكد الكتاب أن العالقة بني الدولة والسوقومن هنا بدأت 

ويف ظل ". لوجود الدولة، وال قيام للسوق بدون سلطة توفر احترام احلقوق وضمان التعهدات

ء ، وتقومي كل شيباحلرية الفردية، ولكن ذلك مصحوب عصب االقتصادالرأمسالية يعترب السوق 

.بالنقود، وسيادة مبدأ املساواة بني األفراد على اعتبار أا مساواة قانونية وليست اقتصادية

يؤكد الكتاب أن البشرية قد شهدت ، التطور التكنولوجي خاصة منذ الثورة الصناعية: ثانيا

ثورة بدًءا بالجمموعة من الثورات اليت مثلت نقلة كبرية يف كل مرحلة أو عصر عاشته البشرية، 

، حيث تطور شكله الزراعية، والثورة الصناعية، اليت ارتبطت بشكل كبري ببزوغ النظام الرأمسايل

، ولقد ارتبط ذا التطور الرأمسايل العديد من الظواهر رأمسالية جتارية إىل صناعية، مث ماليةمن 

.االجتماعية واالقتصادية والقانونية، واملزيد من التطور التكنولوجي

تعتمد على أصحاب الياقات عد الصناعة تعتمد على مجوع العاملني غري املؤهلني، بقدر ما ومل ت

، ووجود مراكز األحباث والتطوير، تتواصل فيما البيضاء احلاصلني على أعلى الدراجات العلمية

.بينها عرب شبكات االتصال عرب القارات
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وجود الدولة حيمي اقتصاد "اب أن يؤكد الكت، الدولة ودورها يف النشاط االقتصادي: ثالثًا

السوق من أخطائه واحنرافاته، ودور الدولة يف اقتصاد السوق هو صمام األمان الذي حيول دون 

وقادرة وكفء هو  فاقتصاد السوق دون دولة قوية"ويقول املؤلف ذا الصدد . احلوادث

   ."كسيارة بال كوابح يف طريق بال عالمات أو إشارات للمرور

ضيح أكثر لدور الدولة يف النظام الرأمسايل يشري الكتاب إىل الوظائف الثالث اليت حددها ويف تو

:االقتصادي األمريكي لدور الدولة، وهي

.توفري السلع واخلدمات العامة واالجتماعية والقطاعات اإلستراتيجية :يف جمال اإلنتاج

.مقبولة من العدالة االجتماعية اختاذ اإلجراءات الضرورية لتحقيق درجات :يف جمال التوزيع

اختاذ السياسات االقتصادية لتحقيق االستقرار االقتصادي  :يف جمال سياسات االستقرار والنمو

 .وحتقيق معدالت معقولة من النمو االقتصادي وضمان استمرار التنمية االقتصادية

قضايا مهمة 

حول السمات املميزة للنظام الرأمسايل من حيث املمارسة والتنظري، يذكر الكتاب أهم تلك 

:السمات فيما يلي

 - وفق ما يرى أنصار النظام الرأمسايل–يصحح املؤلف مسلمة يف هذا الشأن :اليد اخلفية-١

دف من اقتصاد السوق ليس حتقيق األرباح، ويؤكد أن هدف اقتصاد السوق هو وهي أن اهل

املصلحة العامة، حيث إن األفراد مدفوعون مبا لديهم من أنانية وحب الذات إىل حتقيق مصاحلهم 

إال أن حتقيق املصلحة العامة من خالل  .اخلاصة، واليت تشكل يف جمموعها املصلحة العامة للمجتمع

لتحقيق مصاحلهم اخلاصة، مشروط مبجموعة من الضوابط منها حتقيق املنافسة، ومنح  سعى األفراد

االحتكارات، والتعبري النقدي عن أية عناصر خارجية من منافع أو تكاليف اجتماعية، ويف حالة 

.عدم توافر هذه الضوابط يستلزم األمر تدخل الدولة

يرصد الكتاب تطور حركة التجارة يف حميط الدولة  :عاملية األسواق ونظام النقد الدويل- ٢

احلديثة، مث االكتشافات اجلغرافية، وازدهار التجارة العاملية يف املواد األولية والعبيد، وهو ما استلزم 

وجود تطور يف النظام النقدي الذي تدار على أساسه املبادالت التجارية بني الدول، حيث مت 

 ١٩٧١، إال أن عام ١٩٤٧عام " بريتون وودذ"ن خالل اتفاقيات االستقرار على قاعدة الذهب م

شهد سقوط قاعدة الذهب وإحالل الدوالر لتسوية املعامالت الدولية مبوجب ضمان اخلزانة 
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 .األمريكية

، وزاد دور التكامل اإلنتاجي بني الدول، برز دور الشركات عابرة القوميةومع مرور الوقت 

ي تصدير سلع تامة الصنع، ولكن أصبحت مكونات اإلنتاج حلقة ومل تعد الصورة الوحيدة ه

مهمة من حلقات التجارة الدولية، ومن مث تغري هيكل العالقات االقتصادية الدولية ليصبح العامل 

، ووجود دور أكرب لالقتصاد أكثر اندماجا من ذي قبل، وخباصة بعد شيوع صور التدفقات املالية

.٢٠٠٨احلقيقي، وهو ما عكسته األزمة املالية العاملية عام املايل على حساب االقتصاد 

خيلص الكتاب إىل أن الرأمسالية ميكن أن  :الرأمسالية بني االقتصاد والسياسة واألخالق- ٣

تتعايش مع حكومات منتخبة أو حكومات دكتاتورية، بشرط توافر درجة معقولة من دولة القانون 

فالدميقراطية كنظام سياسي ليست شرطًا لقيام اقتصاد السوق واحترام التعهدات وحرية العمل، 

 .واستمراره، وإن كانت أقرب إىل روحه وطبيعته

فالدميقراطية كنظام سياسي يدعم اقتصاد السوق، كما يقويه ومينع احنرافته بوجود الرقابة الشعبية 

الق فهناك رأيان، األول أن أما عن مسألة عالقة الرأمسالية باألخ. واملسؤولية السياسية املستمرة

مرتبطًا باملبادئ ، والثاين أن جناح الرأمسالية كان حب النفس واجلشعالرأمسالية قامت على 

 .، على اعتبار أن النجاح يف الدنيا تعبري عن رضا الربالربوتستانتية

، والصدق، ويضيف املؤلف أن تقدم الرأمسالية مرهون بغلبة قيم العمل واملبادرة وحتمل املخاطرة

واألمانة، والدقة، واحترام املواعيد وااللتزامات، واإلعداد للمستقبل، وترسيخ عادات االدخار، 

.وعدم االخنراط يف حياة البذخ واملالذات

ر القلقبؤ

بعد حتليل الرأمسالية من حيث مساا وتطورها، يتعرض الكتاب ملستقبلها، ويذكر أن هناك جمموعة 

:من القضايا أو البؤر اليت تثري القلق حول مستقبل الرأمسالية، منها

من حيث زيادة األعمار املتوقعة لألفراد يف الدول النامية واملتقدمة على  ،التغريات الدميوغرافية-

السواء، أو اهلجرة من الريف إىل املدن، أو ظهور املدن العمالقة، وكل هذه الظواهر هلا تكلفتها 

.االقتصادية

مع بداية القرن العشرين، بدأت األوساط العاملية تلتفت إىل قضايا البيئة،  :القيود البيئية-

اجتة عن عمليات الصناعة، وعمليات اجلور على املوارد الطبيعية، وكذلك االنبعاثات الكربونية الن
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وأيضا ذلك النشاط احملموم للنشاط النووي، ومث حماوالت على الصعيد العاملي لتنسيق اجلهود 

.للحفاظ على البيئة للكوكب الذي نعيش فيه

عرفت البشرية موجات من التقدم التكنولوجي، وخباصة منذ الثورة  :مستقبل التكنولوجيا-

ها النظام الرأمسايل، إال أن ثورة املعلومات كان هلا أثرها امللموس على الصناعية اليت ترعرع يف ظل

.اجلوانب االقتصادية، وسيطرة النظام الرأمسايل

أظهرت األزمة املالية العاملية مدى املخاطر اليت جلبها القطاع املايل على  :االستقرار املايل-

ء هذا القطاع، حىت يتحقق استقرار إزا البد من وجود دور للدولةاالقتصاد العاملي، لذلك 

املؤسسات املالية، مع األخذ يف االعتبار أال يكون هذا االستقرار على حساب دافعي الضرائب، 

.مكافآت مديرها بشكل خاصووجود رقابة على عملها بشكل عام، وعلى 

ة املقبلة، ليس ينتظر أن تزيد درجة االندماج بني دول العامل خالل الفتر :جتاوز الدولة الوطنية-

على الصعيد االقتصادي فحسب، بل على صعيد حقوق اإلنسان، وقضايا البيئة وغريها، وعلى 

الرغم من سلبيات األزمة املالية العاملية، إال أن حركة التجارة واالستثمار الدوليني مازالتا متارسان 

.دورمها بصورة تعكس مدى االندماج اإلنساين والعاملي

اخلالصة

، سوف جيمع ما بني اقتصاد السوق يف خامتة الكتاب يرى املؤلف أن مستقل النظام الرأمسايل

خلارج على كل منهما، ، ويف ظل وجود قيود من قبل الداخل واوالدولة، يف حالة من التعايش

وأن ذلك سيكون يف إطار أبعاد أخالقية وسياسية، ولن يتوقف هذا الدور الرقايب على الدولة 

 .الوطنية، ولكن سوف يعكس وجود اجتاه عاملي

ولكنه ميثل ويشري املؤلف إىل أن السيناريو السابق حول مستقبل النظام الرأمسايل ليس هو الوحيد، 

وهي تلك اليت سريى فيها  هناك سيناريوهات أخرى تعكس حالة التشاؤم،سيناريو التفاؤل، و

العامل احتماالت حدوث كوارث طبيعية، أو جناح ديكتاتور متعصب يف شن حرب نووية على 

.جريانه، أو الدخول يف حرب دينية، أو وجود صورة من صور الصراع احلضاري

  


