اػادج تىصٌغ انذخىل نظاحل انفقشاء -مذخم نظشي دلؼاجلح انكساد
الدكتور عبد الحسٌن العنبكً
المستشار االقتصادي لرباسة الوزراء
ادلستخهض

ٌتناول البحث دراسة أزمات الكساد العالمً من أوجهها المختلفة وٌدعو البحث إلى ضرورة التفكٌر
خارج المألوؾ النظري وإٌجاد طروحات نظرٌة تستوعب تطور الحٌاة والعولمة والتؽٌر التكنولوجً ومستوى
معٌشة األفراد وحجم التفاوت فً توزٌع الدخول لٌس على المستوى القومً حسب ،بل على المستوى العالمً
أٌضا  ،دون االلتفات على المقاومة المحتملة للفكر الكالسٌكً المعهود  ،حٌث كلما ازدادت عوابد عناصر
اإلنتاج فان االستهالك سوؾ ٌزداد  ،كما ان المٌل الحدي لالستهالك قد ٌرتفع وٌكون االرتفاع بمعدالت اكبر
لدى الشرابح منخفضة الدخل ( أفواه الفقراء ) بقصد إشباع حاجات ؼٌر مشبعة  ،وٌزداد الطلب االستثماري
عندما تزداد الكفاءة الحدٌة لرأس المال بما ٌفوق سعر الفابدة  ،وبذلك ٌكون الدخل القومً مرتبط بعالقة
دالٌة طردٌة مع (االستثمار) وكلما ازداد عابد االستثمار تشجع المنظمون على استثمارات اكبر من عوابدهم
فتكون العالقة طردٌة بٌن حجم االستثمار واالرباح المتوقعة عنه  ،ومن ثم سٌتأثر مستوى التنمٌة بمعدالت
االرباح طالما هً دالة فً االستثمار.
التدخالت الحكومٌة (إدارة الطلب ) اطالت من اعمار االزمات ولكن فً نفس الوقت منعتها من ان
تتعاظم الى حدود خارج السٌطرة  ،فهً اذن من زاوٌة عززت مناعة االقتصاد باالعتماد على تدخل الحكومة
وجعلت فً الوقت نفسه المناعة الذاتٌة لالقتصادات تتراجع النها صارت فً حضانة السٌاسات الماكروٌة
الحكومٌة مما قلل من قدرة األسواق على التكٌؾ وأصبحت آلٌة السوق هً االخرى ؼٌر فاعلة ( لزجة) فً
قدرتها على العمل إلعادة التوازن واالستقرار ،ولكً ٌستمر الطلب االستثماري البد ان ٌسٌر معه الطلب
االستهالكً من اجل اٌجاد التوازن وتصفٌة السوق وبخالفه تحدث ازمات الكساد  ،ولكً ٌسٌر الطلب
االستهالكً بالشكل الكافً لدفع االستثمارات وتحقٌق االرباح البد من اشباع افواه الفقراء بشكل مستمر ،
وهذا ٌؤكد ان الحل الزمات الكساد  ،ولكً ال تنكمش استثمارات الرأسمالٌٌن وتنكمش ارباحهم بالتبعٌة علٌهم
ان ٌفكروا ملٌا باسلوب لتوزٌع عوابد عناصر االنتاج بشكل عادل ومنصؾ .
الجدٌد فً األمر هو ان ما ٌستحقه كل عنصر من عناصر اإلنتاج من العوابد لم ٌعد ٌحصل علٌه وفق
آلٌات التنافس ،ولذلك لم تعد عناصر اإلنتاج أربعة ،وعلٌنا ان نؽٌر اإلطار النظري لتصبح خمس عناصر
إنتاج ،ولٌصبح متؽٌر التكنولوجٌا عنصراً كامل العضوٌة ولٌس تابعا ً او متبوعا ً ٌظهر أثره متجسداً فً رأس
المال تارة او ؼٌر متجسد وانما مجرد (بواقً) كالمعارؾ الفنٌة والخبرات وحسن التنظٌم وؼٌرها ،وإذا كانت
الدو لة هً اإلدارة والقطاع الخاص هو االقتصاد فان مزٌجا امثال بٌن اإلدارة واالقتصاد ٌضمن لنا شٌوع
اقتصاد السوق االجتماعً بما ٌحقق التنمٌة المستدامة وٌحد من ظهور ازمات كساد كبٌرة ومتناوبة.
ادلظطهحاخ انشئٍسٍح نهثحث /المٌل الحدي لالستهالك ،عناصر اإلنتاج ،االجور لزجة ،رٌع األرض،
االزدواج الضرٌبً ،ضؽوط انكماشٌة ،ضؽوط تضخمٌة ،الربح االحتكاري ،الربح التنافسً ،التضخم الركودي،
إٌراد الدماغ ،العولمة العادلة ،اقتصاد السوق االجتماعً ،الرفاهة الفردٌة ،التنمٌة المستدامة ،المسؤولٌة
االجتماعٌة ،التكافل االجتماعً ،الشرابح الهشة.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجلد 20
العدد 76
لسنة 4102
الصفحات 472 -461
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ادلقذمح:

لو سلمنا بنظرٌة كٌنز فً التوزٌع على اساس ان الدخل القومً دالة رٌاضٌة فً الطلب االستهالكً
والطلب االستثماري  ،فلو ازدادت عوابد عناصر اإلنتاج فان االستهالك سوؾ ٌزداد  ،كما ان المٌل الحدي
لالستهالك قد ٌرتفع وٌكون االرتفاع بمعدالت اكبر لدى الشرابح منخفضة الدخل ( أفواه الفقراء ) بقصد
إشباع حاجات ؼٌر مشبعة  ،وٌزداد الطلب االستثماري عندما تزداد الكفاءة الحدٌة لرأس المال بما ٌفوق سعر
الفابدة  ،وبذلك ٌكون الدخل القومً مرتبط بعالقة دالٌة طردٌة مع (االستثمار) وكلما ازداد عابد االستثمار
تشجع المنظمون على استثمارات اكبر من عوابدهم فتكون العالقة طردٌة بٌن حجم االستثمار واالرباح
المتوقعة عنه  ،ومن ثم سٌتأثر مستوى التنمٌة بمعدالت االرباح طالما هً دالة فً االستثمار ،ولذلك نحن
نتفق هنا مع ما ٌقوله (بولدٌنػ ) احد الكنزٌٌن المحدثٌن من ان ( الرأسمالٌٌن ٌربحون ما ٌنفقون  ،والعمال
()0
ٌنفقون ما ٌربحون ) .
وهذا ٌؤكد ان الحل الزمات الكساد  ،ولكً ال تنكمش استثمارات الرأسمالٌٌن وتنكمش ارباحهم بالتبعٌة علٌهم
ان ٌفكروا ملٌا باسلوب لتوزٌع عوابد عناصر االنتاج بشكل عادل ومنصؾ .

فشضٍح انثحث:

لكً ٌستمر الطلب االستثماري البد ان ٌسٌر معه الطلب االستهالكً من اجل اٌجاد التوازن وتصفٌة
السوق وبخالفه تحدث ازمات الكساد  ،ولكً ٌسٌر الطلب االستهالكً بالشكل الكافً لدفع االستثمارات
وتحقٌق االرباح البد من اشباع افواه الفقراء بشكل مستمر .

مشكهح انثحث:

ان أدوات التحلٌل االقتصادي قد تتطور مع الزمن ولكن فً اوقات كثٌرة تتؽٌر ظروؾ االداء
االقتصادي ومتؽٌرات البٌبة االقتصادٌة واالهمٌات النسبٌة لكل عنصر من عناصر االنتاج بشكل ؼٌر متناسق
مع تطور ادوات التحلٌل  ،عندها ٌتصدى البعض للتفكٌر خارج المألوؾ وٌواجهون مقاومة شدٌدة من
المتمسكٌن باالدوات ا لموروثة وال تجد الطروحات النظرٌة الجدٌدة مؤٌدٌن لها اال بعد مدٌات زمنٌة قد تطول
او تقصر اعتمادا على مدى النضج العملً للحالة الجدٌدة.

هذف انثحث:

ٌحاول البحث الحالً تحقٌق االهداؾ االتٌة :
السعً إلضافة عنصر إالنتاج ( التكنولوجٌا) بوصفه بعدا متضمنا ومتجسدا فً مستوى كفاءة
)0
العناصر األخرى.
محاولة إثبات ان إعادة توزٌع عوابد عناصر اإلنتاج قد تحد من نشوء أزمات كساد فً األنظمة
)4
الرأسمالٌة .
وسوؾ ٌتناول البحث المطالب اآلتٌة:
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ادلطهة االول  /انفقش  ..سىء تىصٌغ ػىائذ ػناطش االنتاج
العدالة فً توزٌع عوابد عناصر االنتاج ال تعنً المساواة  ،كما ٌشتهر الشٌوعٌون بمقولة ( من كل
حسب عمله ولكل حسب حاجته) الن اإلنسان بطبٌعته لٌس مالكا مفرؼا من الؽرابز بل هو مجموعة ؼرابز
ونزعات فردٌة تنضبط عند البعض وتنفلت عند االخر  ،وانما العدالة تعنً االستحقاق بمقدار الجهد المبذول
او الفترة ا لمنتظرة او المخاطر المحتملة او الخبرة والمعارؾ النادرة  ،لكً نتجنب الوقوع بازمات خانقة او
على االقل الحد من حدوثها  ،نعتقد ان هناك ضرورة العادة النظر فً نظرٌة التوزٌع للعوابد على عناصر
االنتاج واعادة قراءة وظابؾ تلك العناصر والمستجدات التً حصلت علٌها  ،وهذا االمر قد ٌفضً الى اشباع
اكبر للفقراء وٌجعل حل ازمات الكساد متاحا ربما بنفس ادوات ادارة الطلب الكالسٌكٌة التً ستبدوا اكثر
نجاعة  ،وسوؾ نتناول فً هذا المبحث الفقرات االتٌة:
اوال :انفقش واجلىع  ..مقاتم  ..انثزخ وانههى:
اختارت األمم المتحدة ٌوم (  07أكتوبر /تشرٌن األول) من كل عام ٌوما عالمٌا للفقر  ،الن وضع
الفقراء فً العالم وصل إلى حد من الخطورة ال ٌمكن السكوت عنه كما اشارت االحصابٌات األخٌرة إلى إن
نسبة المجاعة والفقر فً العالم قد بلؽت مستوٌات كبٌرة جعلت االؼنٌاء ٌعٌشون فً جزٌرة منعزلة تعج
بالترؾ والبذج و اللهو وسط بحر متالطم من الفقر والجوع حسب البٌانات التً تنشرها االمم المتحدة ،
()4
وٌمكن عرض بعض مؤشرات الفقر فً االتً:
 تجاوز عدد السكان  6ملٌار نسمة منهم ( )2.4ملٌار فً الدول النامٌة ٌ ،عٌش منهم ما بحدود  4ملٌارتحت خط الفقر ،أي(  4دوالر) فً الٌوم للفرد  ،ومن بٌن هؤالء هنالك ( )0.4ملٌار ٌحصلون على أقل من
دوالر واحد ٌومٌا .
 نسبة(  ) %44.4من سكان البلدان النامٌة لٌس لدٌهم مٌاه شرب آمنة أو صالحة للشرب واالستعمال،وٌ %42فتقرون للسكن الالبق ،و(ٌ ) % 41فتقرون ألبسط الخدمات الصحٌة االعتٌادٌة ،و %41من
األطفال ال ٌصلون ألكثر من الصؾ الخامس االبتدابً ،و() %41من الطلبة ٌعانون من نقص وسوء التؽذٌة.
 تبلػ ثروة ثالثة من أؼنى أؼنٌاء العالم ما ٌعادل الناتج المحلً ألفقر( ) 24دولة فً العالم ،كما أن ثروة 411من أؼنى أؼنٌاء العالم تتجاوز نسبتها دخل(  )%20من سكان العالم مجتمعٌن .وتوضح الدراسات أنهم
لو ساهموا بـ( ) %0من هذه الثروات لؽطت تكلفة الدراسة االبتدابٌة لكل األطفال فً العالم النامً .
 ٌموت  42ألؾ طفل ٌومٌا بسبب الجوع والمرض وٌعانً خمس سكان البلدان النامٌة من جوع ،بٌنما تقلالمساعدات المخصصة للدول الفقٌرة عن طرٌق منظمة األمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة
على ؼذاء القطط والكالب فً( ستة) أٌام فقط .
 وقال المدٌر العام للفاو جاك ضٌوؾ «تشكل أزمة الجوع الصامت خطرا بالؽا على السالم واألمن بالعالم.نحتاج بشكل ملح إلى التوصل إلى توافق واسع بشأن القضاء كلٌة وبسرعة على الجوع» هذا ٌعنً ان الجوع
ٌتبعه حروب وعنؾ بالضرورة.
 ال تزال الدول األؼنى فً العالم تمتنع عن توقٌع أٌة اتفاقٌات للحد من انبعاث الؽازات السامة من مصانعالتكنولوجٌا التً تمتلكها ،وٌدق الخبراء فً هذا المجال ناقوس الخطر وٌعلنون أنه إذا لم تبذل جهود كبٌرة
فً هذا المجال فإن كوكب األرض ربما ٌصاب بشٌخوخة مبكرة نتٌجة لظاهرة االحتباس الحراري الناجم عن
تضرر طبقة األوزون مما ٌوثر سلبا على الزراعة وانتاج الطعام.
 وجود شبح مخٌؾ اخر ٌهدد حٌاتنا ووجودنا اال وهو شبح شحة المٌاه فً كل دول العالم فقد بات خطرشحة المٌاه ٌقض مضاجع البشر وٌنؽص علٌهم حٌاتهم  ،حٌث ستتسبب بكوارث كثٌرة منها ؼالء اسعار
المواد الزراعٌة وبالتالً ازدٌاد مباسً الفقراء والمعدمون .
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ً
ثانٍا :اختالل تىصٌغ انؼىائذ ػهى ػناطش اإلنتاج :
ورث االقتصادٌون الحالٌون من نظرٌة التوزٌع أربعة عناصر إنتاج ،العمل  laborوعابده (األجور
 )Wageورأس المال  Capitalوعابده (الفابدة  )Interestواألرض  Groundوعابدها (الرٌع )rent
والتنظٌم  Organizationوعابده (الربح  ،)profitهذه العناصر األربعة تخضع لمنظومة عوامل مؤثرة من
داخل النموذج ومن خارجه ،تجعل عملٌة االنتظام السابقة المنسجمة مع قوى السوق التً تتمثل بحرٌة
الدخول والخروج لكل قوى اإلنتاج من والى السوق وألي سلعة كانت  ،لم تعد متاحة بنفس المرونة
واالستجابة وبنفس اتجاه األثر وحجمه والتكٌفات الالزمة لالبقاء عند حالة التوازن واالستقرار  ،قوى
التكٌٌؾ قد اختلت ،لٌس فقط عدم مرونة تكٌؾ االسعار (اصبحت لزجة ) النها مثقلة بالسٌاسات االقتصادٌة
الكلٌة التً تحد من تكٌٌفها اال باالتجاه المرؼوب من قبل الحكومات وهً مضادات تستخدمها الحكومات
لتوجٌه االقتصاد باالتجاه المرؼوب  ،فهً اذن تدخالت حكومٌة واحتكارٌة ونقابٌة لم تكن موجودة فً الفكر
الكالسٌكً  ،هذه التدخالت اطالت من اعمار االزمات ولكن فً نفس الوقت منعتها من ان تتعاظم الى حدود
خارج السٌطرة  ،فهً اذن من زاوٌة عززت مناعة االقتصاد باالعتماد على تدخل الحكومة وجعلت فً الوقت
نفسه المناعة الذاتٌة لالقتصادات تتراجع النها صارت فً حضانة السٌاسات الماكروٌة الحكومٌة مما قلل من
قدرة األسواق على التكٌؾ وأصبحت آلٌة السوق هً االخرى ؼٌر فاعلة ( لزجة) فً قدرتها على العمل
إلعادة التوازن واالستقرار  ،هذا ال ٌعنً اننا ندعوا الى العودة الى االتكال من جدٌد كما كان الكالسٌك على
آلٌة السوق ولكن ندعوا الى ترمٌم تلك اآللٌة وتنظٌفها وصٌانتها مما علق بها من اختناقات وانسدادات لم
تكن موجودة فً زمن الكالسٌك فلم تكن هنالك احتكارات تستوجب نشوء نقابات تحمً العمال من جشع
المحتكرٌن  ،وبذلك ٌكون الترمٌم المطلوب مساندة لقوى السوق فً اعادة التوازن  ،فمهما اختلفت األدوار
تبقى قوى السوق المعبرة عن رؼبات المنتجٌن والمستهلكٌن وعناصر اإلنتاج هً القوى الحقٌقٌة  ،فٌما تبقى
التدخالت الحكومٌة مهما كانت سٌاساتها حكٌمة هً عوامل ضاؼطة ومؤثرة من خارج السلوك االنسانً
والنزعة الفردٌة  ،فهً اذن قوى مقولبة بقوانٌن ولوابح جبرٌة تدفع أحٌانا الى تنامً الوهم وتنامً الفجوة
بٌن النزعات السلوكٌة واإلجراءات الحكومٌة تكون سببا بفقدان الثقة والسقوط باألزمات الدورٌة للنظام
الرأسمالً  ،وهذا ٌستوجب حصول تناؼم وتوافق بٌن االثنٌن ( التدخالت الحكومٌة  ،والنزعات السلوكٌة
الفردٌة للجمهور) وهذا ٌستوجب إعادة قراءة نزعات الجمهور وإعادة النظر بالقنوات الناقلة لها باتجاه
القرارات الحكومٌة  ،اقصد بذلك األنظمة الدٌمقراطٌة السابدة والمثقلة بإرادات األحزاب ونزعاتها لم تعد
معبرة بصدق عن رؼبات الجمهور وتحتاج هً األخرى إلى إعادة النظر فً أنظمة الحكم ،وكلما كان التوافق
المشار إلٌه اكبر سوؾ تكون السٌاسات االقتصادٌة تؽطً المساحة الصحٌحة التً ال تؽطٌها قوى السوق
وبالتبعٌة ٌكون وقوع األزمات اقل وإذا وقعت تكون اقل حدة بالتأكٌد.
األجور هً األخرى (لزجة ) كونها مثقلة بمطالب النقابات وااللتزامات القانونٌة واالجتماعٌة تمنعها
من التحرك اال باتجاه واحد وهو نحو األعلى فً الؽالب  ،وهو أمر فٌه الكثٌر من التحدٌات االجتماعٌة ومن
بٌن أهم المتؽٌرات خالفا بٌن الحسابات االقتصادٌة والحسابات االجتماعٌة فهً كلؾ على المنتجٌن وهً
دخول للعاملٌن وطالما األسعار ( لزجة ) نزوال وتتفاقم صعودا لتسٌر باتجاه واحد فان األجور التً تأبى
التكٌؾ والتراجع مسنودة بالضؽط االجتماعً هً األخرى ( لزجة ) نزوال ومتنامٌة صعودا  ،السٌر لهذٌن
المتؽٌرٌن باتجاه واحد نحو الصعود هو الذي جعل آلٌة السوق عرجاء وهً السبب فً أزمة النظرٌة
االقتصادٌة التً تحتاج الى إضافات فكرٌة جادة  ،كما ان األجور التً تدفعها الحكومة ( رواتب موظفٌها )
تكاد تكون ثابتة او تتكٌؾ صعودا فً الؽالب مدفوعة بعوامل سٌاسٌة وال تتناؼم مع األجور التً تحددها قوى
السوق األمر الذي ٌجعلها من أهم عوامل التشوٌه لجهاز (األسعار – األجور ) التً ٌمكن ان تعٌد التوازن فً
ظروؾ األزمات  ،فضالً عن ان األسعار تدفع بالتوقعات لتصل الى مستوٌات ؼٌر حقٌقٌة ٌضطر حٌنها الجسد
االقتصادي الدفاع عن نفسه من خالل التصحٌحات المصاحبة ألزمات الكساد ،تلك التصحٌحات التً ٌتراكم
أثرها مدفوعا ً أٌضا بتوقعات متشابمة لتصبح أزمة تدفع باالقتصاد الى فخ السٌولة.
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اما رٌع األرض فقد تم تشوٌهه بالكامل عندما اعتمدت ادارة االرض كواحدة من اهم االدوات االساسٌة
بٌد السٌاسات الحكومٌة لجذب االستثمارات  ،حٌث تتسابق البلدان فً منح االمتٌازات التشجٌعٌة للمشارٌع
االستثمارٌة  ،وبما ان االعفاءات الضرٌبٌة قد ال تبدو ناجعة فً اطار االتفاقٌات الضرٌبٌة الدولٌة ومنها عدم
االزدواج الضرٌبً فقد ال ٌبدو التماٌٌز الضرٌبً جذابا لرؤوس االموال للمخاطرة  ،االمر الذي دفع البلدان الى
إعطاء أراضً مجانٌة او شبه مجانٌة للمستثمرٌن من اجل جذبهم وقد ٌنجم عن ذلك حصول اختالل فً
المزٌج االمثل لعناصر االنتاج عندما تكون االرض مجانٌة ٌكون رٌعها ٌساوي صفر محاسبا اال ان قٌم
الموجودات واالنشاءات على االرض سوؾ تتعاظم متضمنة قٌمة األرض  ،األمر الذي ٌجعل الجزء األكبر من
الرٌع ٌتجسد فً ارباح المنظم وٌتعاظم اختالل توزٌع العوابد على عناصر االنتاج باتجاه تراكم االرباح على
حساب مزٌد من االفقار ل عناصر انتاج اخرى وخاصة فً البلدان التً تهٌمن فٌها ملكٌة الدولة لألراضً مثل
الدول العربٌة وخاصة العراق الذي تمثل فٌه نسبة الملك الصرؾ للقطاع الخاص فً االراضً الزراعٌة فقط
 ،)4( %2فضال عن سوء استؽالل االراضً الرخٌصة مما ٌولد اجحافا بحق االجٌال القادمة وال ٌحقق شروط
التنمٌة المستدامة  ،ناهٌك عن حاالت الفساد لدى الموظفٌن الحكومٌٌن عند منح تراخٌص االستثمار حٌث
ٌكون بامكانهم منح رخص لمشارٌع برؤوس اموال ضبٌلة ومستوى تشؽٌل ضبٌل للعمالة مقابل ارض واسعة
فٌنجم عن ذلك مزٌد من سوء توزٌع العوابد على عناصر اإلنتاج.
أما ال فابدة التً هً عابد راس المال  ،فقد خضع هٌكلها للكثٌر من التشوٌه من قبل واضعً السٌاسات النقدٌة
والمالٌة فابتعدت عن كونها أسعار عرض النقود والطلب علٌها  ،لتصبح مجرد اداة لتحقٌق سٌاسات مرؼوبة
 ،فال تستؽرب ان ٌكون هنالك طلب هابل على السٌولة وفً نفس الوقت ٌحدد سعر الفابدة منخفض جدا صفر
او ٌقترب منه فً ظل اوضاع حرجة ترؼب السٌاسات االقتصادٌة انتشال االقتصاد من ضؽوط انكماشٌة قد
تفضً الى ازمة كساد  ،وفً ظل هكذا اوضاع لن ٌكون سعر الفابدة المدعوم او المٌسر الؼراض تحقٌق
االستقرار معبر حقٌقً عن عابد راس المال  ،فتفقد معادلة توزٌع العوابد على عناصر االنتاج سلوكٌاتها
المنطقٌة التً ٌفترض ان تحددها قوى السوق لتصبح اسٌرة رؼبات حكومٌة باستعادة التوازن حتى لو كان
هذا التوازن اآلنً هش وؼٌر مبنً على أسس حقٌقٌة وٌخفً فً طٌاته ضؽوط مكبوتة ٌمكن ان تفجر ازمة
اكبر فً المستقبل ما لم تستفرغ تدرٌجٌا مع الزمن  ،وهو ما ٌحصل عملٌا فً سٌاسات الهروب الى األمام
التً تعالج بها األزمات اآلنٌة بحلول تكون سبب فً تفجٌر أزمات الحقة اشد وطأة من األولى  ،كل ذلك الن
عدم الرضا من قبل عنصر العمل وعنصر األرض وعنصر راس المال أحٌانا  ،هو نتٌجة حتمٌة الستحواذ
التكنولوجٌا على عوابد متفاقمة تعمل على تفقٌر الفقراء واؼناء األؼنٌاء لٌكون التوزٌع السٌا لعوابد عناصر
اإلنتاج سببا فً تفجر األزمات المتالحقة فً النظام الرأسمالً الذي ٌفقد شروطه المرجعٌة ومعاٌٌره المنطقٌة
فً خضم إرادات سٌاسٌة لها عالقة بتوسٌع النفوذ والهٌمنة على العالم دون التركٌز على العمل والتوازن فً
إطار اقتصاد قومً محدد المعالم (العولمة) .
بالنتٌجة كل ما ٌحصل من تحوالت ذكرت انفا  ،تكون سبب فً تعاظم عابد المنظم (الربح ) الن الربح
فً إطار هكذا أجواء ال تعمل فٌها شروط المنافسة بشكل مرن ومتكامل ٌكون من المنطقً نمو الربح
االحتكاري وهو أعلى بكثٌر من الربح التنافسً لٌفضً الى مزٌد من الفقر والجوع ومزٌد من عدم الكفاءة فً
العملٌة اإلنتاجٌة طالما ان السعر لٌس تنافسً فهو لٌس معطى من قبل قوى السوق وإنما ٌستطٌع المنتج
التحكم فٌه ،األمر الذي ٌجعله ٌراهن على رفع األسعار لتعظٌم الربح وال ٌراهن كثٌرا على خفض الكلؾ من
خالل الكفاءة  ،وعندما تكون االسعار احتكارٌة وتتجه نحو االعلى وفق رؼبات المنتج والتكالٌؾ ال تكبح
بجهاز الكفاءة المفترضة للمنافسة كون شروطها ؼٌر متاحة عندها تتعاظم األسعار والكلؾ باتجاه واحد اي
تكون للضؽوط التضخمٌة و الضؽوط االنكماشٌة (البطالة) اتجاه واحد عندها تصبح المقاٌضة على منحى
فٌلٌبس بٌن التضخم والبطالة محدودة كثٌرا او شبه معدومة وٌدخل االقتصاد فً عقدة (التضخم الركودي)
وتصبح متالزمة المرض شبه عصٌة على الحل اال باعتماد متخذي القرار االقتصادي على سٌاسات نقدٌة
ومالٌة من نوع الهروب الى األمام فتعالج العلة بمزٌد من أسباب العلة  ،وٌأتً اإلفراج الوقتً لٌتبعه عوامل
علة جدٌدة تكون أجهزة المناعة قد أطالت عمر األزمة وأخفتها وقتٌا (خففت من أثارها الظاهرة ) دون
عالجها بالكامل لتظهر من جدٌد وتحتاج هذه المرة الى جرعات اكبر من الهروب الى األمام والى مزٌد من
(أسباب العلة ) تتمثل برفع سقوؾ الدٌن العام ،اي مزٌد من ترحٌل األزمة عبر عامل الزمن ،او مزٌد من
التالعب فً توزٌع عوابد عناصر اإلنتاج ومزٌد من تشوٌهها بالتعٌة لتصبح اكثر انهٌارا فً أزمة الحقة ،هذا
ٌعنً ان الحلول صعبة ،ولكن ال ٌعنً انها مستحٌلة كما ال ٌعنً انها ضمن المألوؾ او انها مستنبطة من
داخل النظام الرأسمالً نفسه  ،الحلول فً اعتقادي تكمن فً أفواه الفقراء وتحتاج الى استعارة أنظمة
اقتصادٌة أكثر عدال وتوازن بٌن الهدؾ االقتصادي والهدؾ االجتماعً لٌس من خالل إجراءات وأعباء
تتحملها الدولة بوصفها راعٌة ألٌتام وضحاٌا الرأسمالٌة .
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وانما من خالل نظام اقتصادي ٌركز على سلوك الفرد المحتاج الى تنمٌة النزعة اإلنسانٌة بعٌدا عن
الحسابات المادٌة الدنٌوٌة  ،وهذا ٌعنً بالتأكٌد البحث عن ما وراء المادة  ،عن الؽٌبٌات التً كفر بها العالم
المتقدم لنجد فٌها اجر وثواب ٌقدم للمساهم فً العملٌة اإلنسانٌة فً اآلخرة ٌقابل الربح الذي ٌقدم مقابل
تنظٌم العملٌة اإلنتاجٌة فً الدنٌا ،واعنً هنا ان البدٌل اإلسالمً فً االقتصاد ٌصبح أكثر قبوال ان تمكنا من
وضع آلٌات متقنة لتطبٌقه.
ً
ثانثا :انتكنىنىجٍا  Technologyإرن  ،هً ػنظش اإلنتاج اخلامس:
التكنولوجٌا هً المعارؾ والمهارات الموجهة الى – والمتضمنة فً -عملٌة اإلنتاج  ،وقد تكون
ملموسة تترك بصماتها على العملٌة اإلنتاجٌة من خالل أصابعها مباشرة ومثال ذلك ما ٌتجسد منها فً اآلالت
والمعدات المختلفة ،وقد تكون تكنولوجٌا ؼٌر ملموسة تترك بصماتها على العملٌة اإلنتاجٌة لٌس بأصابعها ،
بل بأصابع من ٌحملها وٌمتلكها ومثال ذلك المعارؾ والمهارات الموجهة الى العملٌة اإلنتاجٌة لتستهدؾ
()2
زٌادة الناتج واإلنتاجٌة وتنوٌع المنتجات او تؽٌٌر خصابصها.
ما الجدٌد فً األمر ،الجدٌد فً األمر هو ان ما ٌستحقه كل عنصر من عناصر اإلنتاج من العوابد لم
ٌعد ٌحصل علٌه وفق آلٌات التنافس .لم تعد عناصر اإلنتاج أربعة ،وعلٌنا ان نؽٌر اإلطار النظري لتصبح
خمس عناصر إنتاج،ولٌصبح متؽٌر التكنولوجٌا عنصراً كامل العضوٌة ولٌس تابعا ً او متبوعا ً ٌظهر أثره
متجسداً فً رأس المال تارة او ؼٌر متجسد وانما مجرد (بواقً) كالمعارؾ الفنٌة والخبرات وحسن التنظٌم
وؼٌرها من األمور التً ال تكمم عادة وإنما ٌحس بأثرها من خالل اعتماد متؽٌر الزمن ( )Timeفً دالة كوب
دوكالس المطورة.
عابد التكنولوجٌا عادة ٌنعكس فً ارتفاع ارباح المنظم حٌث الجزء االكبر ٌأتً من التؽٌر التكنولوجً
المصاحب لالختراعات واالبتكارات التً تحتكر من قبل المؤسسة التً أدخلتها حٌز التطبٌق العملً ومن ثم تم
تدوٌن وتشرٌع ما ٌحمً تلك االبتكارات وتكرٌس االحتكار لها من خالل ما ٌعرؾ (بحقوق الملكٌة الفكرٌة)
علما ً إنها ٌفترض ان تعنى بحق النشر باسم صاحبها لكً ال تسرق ،اما الٌوم فقد تؽٌر األمر وأصبحت
مؤسسات كبٌرة تحتكر االختراع وتحتكر نتاجه وتجنىً أرباح هابلة تحسب للمنظم ضمن ( األرباح) وهً
بالحقٌقٌة متأتٌة من التكنولوجٌا ،وال بد من أعادة النظر بالنظرٌة االقتصادٌة بما ٌؤمن فصل التكنولوجٌا
كعنصر من عناصر اإلنتاج ومن ثم فصل عابدها وٌمكن تسمٌته عابد التكنولوجٌا بـ (إٌراد الدماغ Brain

 revenueوٌكون اختصاراً  )Brهذا من ناحٌة الفكر االقتصادي  ،وكما مبٌن فً الشكل رقم ( )0ادناه  ،اما
من ناحٌة حل أزمات الكساد ،فان هذا النضج االقتصادي النظري ٌتبعه منظومة إجراءات وضوابط لعمل هذا
العنصر وكٌفٌة تنظٌم توزٌع عوابده لكً ال ٌبقى عابم ٌظهر فقط فً الفابدة وفً األرباح علما ً ان الفابدة قد
ابتلعها ( )BRأساسا ألن البدٌل المفترض نظرٌا ً للمقارنة بٌن ان تضع أموالك فً المصرؾ لتحصل على
مقابل موازي( الفابدة ) او ان تستعملها فً اإلنتاج ،هذا االفتراض هو األخر لم ٌعد صالحاً ،فً إطار كم كبٌر
من األدوات التً تشرع باستخدامها الحكومات ضمن السٌاسات المالٌة والنقدٌة بؽٌة جعل الفوابد متدنٌة جداً
وربما صفرٌة فً بعض األحٌان بؽٌة إخراج االقتصاد من أزمات الكساد (الطلب المكبوت باالنتظار) واعنً
هنا انتظار فرص أجدى للشراء مستقبال وتفضٌل السٌولة حالٌا.
علٌه أجد من الضروري البحث عن أدوات تحلٌل جدٌدة خارج المألوؾ النظري المعروؾ وهو دٌدن
العلوم التً تتطور استجابة لتؽٌٌر ظروؾ بٌبة العمل واألنماط االجتماعٌة ،وسٌكون ( )BRخاضعا ً إلجراءات
مرة لتحد من احتكار االختراعات ومرة لتوزع عابدها بعدالة بٌن عناصر اإلنتاج لكً تبقى مختببة ومتضمنة
أساسا فً أرباح المنظمٌن والذٌن هم فً الؽالب أصحاب رؤوس األموال.
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الشكل رقم ( )0عناصر اإلنتاج الخمسة

راس انمال
K

تاثيراث متبادنت

انفائدة r

انتكنونوجيا
T

انعمم
L

انتنظيم
O
انربح p

األرض
G

األجر w

انريع n
إيراد اندماغ br

ساتؼا :دانح كىب-دوكالس ٌفرتع ان تطىس:

استخدمت العدٌد من دوال اإلنتاج ومنها الدالة الخطٌة  Linear Functionالتً تفترض إحالال تاما
بٌن عناصر اإلنتاج (العمل وراس المال) حٌث ان سلعة ما ٌمكن ان تنتج باستخدام عنصر رأس المال فقط او
عنصر العمل فقط او من خلٌط ال نهابً من كال العنصرٌن وٌعبر عنها بخط مستقٌم وهً بعٌدة عن الواقع
ومثقلة بالفروض ،كما استخدمت دوال إنتاج ال خطٌة  Nonlinear functionاقرب للواقع حٌث عند تؽٌٌر
عناصر اإلنتاج بوصفها متؽٌرات مستقلة  Independent variablesبنسب ثابتة فان الزٌادة او النقصان
للمتؽٌر التابع  Dependent variableقد تكون مساوٌة او اكبر او اصؽر من التؽٌر فً المتؽٌرات
المستقلة ،ومن اشهر هذه الدوال هً دالة كوب -دوكالس وهً تظهر العالقة بٌن المخرجات والمدخالت مع
ثبات معامل التناسب ( Proportionality factor )Aالذي ٌعكس كفاءة اإلنتاج  ،كما ان معامالت المرونة
تظهر قانون ثبات ؼلة الحجم  ،وقد طورت هذه الدالة من قبل ( ) Durandلتأخذ فً االعتبار اثر اقتصادٌات
()2
الحجم فً العملٌة اإلنتاجٌة فأصبحت على صورة :
α
β
Q=AL K

وقد تكون ( > < 1

β

+

α

(

اي ان الناتج (المخرجات ٌ )Qنمو بمعدل اقل او اسرع من معدل الزٌادة فً عناصر االنتاج

( المدخالت) العمل  Lورأس المال  ، Kوهذه الدالة ٌفترض ان تطور لتشمل عناصر اإلنتاج األخرى التنظٌم

 Oواألرض  Gوبما فً ذلك التكنولوجٌا  Tلتصبح بالشكل األتً :

K O G T

δ

λ

θ

β

α

Q=A L

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  41العدد  76لسنة 4102
اعادة توزيع الدخول لصالح الفقراء -مدخل نظري لمعالجة الكساد

152

ادلطهة انثانً /انفقشاء ..تني ػىدلح اإلنسانٍح وإنسانٍح انؼىدلح:
كما ان التوازن والعدالة فً إطار عوامل اإلنتاج المولدة للدخول فً عملٌة إنتاج قد تكون على الصعٌد
الجزبً  ،لم تعد كافٌة  ،الن األمور الحالٌة تستوجب العمل على الصعٌد القومً والكونً لٌكون توزٌع دخول
عناصر اإلنتاج أكثر عدالة والتوزٌع الدولً للعوابد بالتبعٌة أكثر عدالة ،وهذا لن ٌتحقق ما لم تسٌر العولمة
بمحاورها المختلفة سوٌا نحو التطبٌق  ،اذ ال ٌمكن ان تسود العولمة االقتصادٌة بدوافع ورؼبات أصحاب
رؤوس األموال والمنظمٌن بحثا عن أسواق لمنتجاتهم وكذلك مواد خام وعمالة ارخص  ،اي مدفوعٌن
بالبحث عن المزاٌا النسبٌة لإلنتاج فً كل بقاع االرض فٌجنً ثمارها األؼنٌاء وتوزع بعض الفتات للفقراء ،
حٌث ٌأكل منها األقوٌاء أكثر من الفقراء ألن أدوات االبتالع متاحة لدى األقوٌاء من راس مال وتكنولوجٌا
وؼٌرها فتستفٌد من عمالة الفقراء لتراكم مزٌد من الثروة لدى األقوٌاء كما تعمل األرض البكر ؼٌر
المستثمرة على دفع المزٌد من رٌوعها لصالح المستثمر صاحب التكنولوجٌا وصاحب راس المال ،هذا النوع
من العولمة ٌحمل فً ب اطنه لعنة االحتكار  ،بل والمزٌد من االحتكار  ،وكذا الحال بالنسبة للعولمة الثقافٌة
التً تجعل ثقافات األقوام القوٌة هً السابدة  ،علٌنا اذن  ،ان نسعى للعولمة اإلنسانٌة بخطى واسعة  ،فلٌس
من المعقول ان اإلنسان فً البلدان المتقدمة ٌحضى بكل تلك الرعاٌة واالهتمام وٌستحوذ على نصٌب كبٌر من
المال والتخصٌصات فً حٌث ٌبقى االنسان فً البلدان الفقٌرة جابعاً ،ومرٌضاً ،محتاجاً ،ؼٌر متعلم ال ٌحٌا
حٌاة كرٌم ،ونسمً العالم بانه معولم ،ال ٌمكن ان ٌعولم العالم فً مجاالت تخدم الؽرب المتحضر وال ٌعولم فً
مجاالت تخدم البلدان الفقٌرة ،واإلنصاؾ العالمً ان تعولم منظومة الرعاٌة االجتماعٌة والصحٌة والمعاشٌة
الالبقة لكل البشر .
اوال :انؼىدلح انؼادنح ..تكافم ػادلً يف حتمم األػثاء وادلنافغ مؼا :
ٌجب ان ٌكون هنالك تكافل بحدود معقولة على المستوى الدولً  ،اذا ما أردنا السٌر نحو العولمة
العادلة ،العولمة التً ٌتكافل فٌها البشر بتحمل أعباء النظم االقتصادٌة التً تهرم وفً نفس الوقت التشارك
فً جنً المنافع التً تحصل عنها ،ولٌس وفق منطق بلدان تتحمل األعباء وأخرى تجنً المنافع  ،النه
بخالؾ العدالة فان العولمة قد تكون أداة هٌمنة واستحواذ  ،رؼم ان الكثٌر من األقوام قاومت العولمة اال انها
خضعت لها مضطرة بعد ان تسللت ألٌها مساؤها ،ولكن للعولمة وجه حسن ال ٌجب ان ٌبقى معطالً ،وجه
ٌستفٌد منه من ٌندمج بشكل او بأخر مع العالم دون مقاومة  ،اال ان االندماج لوحده مع بعض محاسن
العولمة ال تكفً لمواجهة المساوئ ،مواجهة المساوئ تحتاج الى ترمٌم المفاهٌم واألهداؾ الحقٌقٌة للعولمة
لتضمٌنها ادوات العولمة العادلة.
علٌه فانك ال تستطٌع ان تطلب من البلدان الفقٌرة فً محراب العولمة ان تبقى مجرد افواه لتعزٌز
الطلب  ،والطلب المتراجع لدٌك فً البلدان الؽنٌة المعولمة متراجع بعد ان وصل الى مستوٌات اشباع عالٌة
ؼٌر قادرة على تصفٌة السوق  ،فالسوق فً البلدان المتقدمة لن ٌصفى وسوؾ تبقى مستوٌات الضؽوط
االنكماشٌة عالٌة والطلب متراجع دون العرض المتنامً المدفوع بعملٌات إنتاج بطاقات تصمٌمٌة عالٌة ،هً
األخرى نتاج لعنصر (التكنولوجٌا)  ،وفً ضوء ذلك البد ان تبقى الكثٌر من الطاقات اإلنتاجٌة المتاحة معطلة
 ،اي مزٌد من الضؽوط االنكماشٌة  ،فما بالك عندما ٌصبح التؽٌر التكنولوجً أسرع من نمو الرقم القٌاسً
لألسعار بحٌث تدخل أجٌال التقنٌات سرٌعا لتدفع باألقدم منها لتباع بأسعار متراجعة كثٌرا ،إال انها تراجعات
ألسعار نسبٌة تبقى خارج قدرة التكٌؾ الالزم لتصفٌة السوق وإعادة التوازن  ،األمر برمته إذن  ،سٌبقى
أسٌر اإلرادة والرؼبة فً موضوع إعادة توزٌع عوابد عناصر اإلنتاج  ،فلٌس من المعقول ان تبقى الدول
الؽنٌة محتاجة ألفواه الفقراء فً الدول الفقٌرة لتسوٌق منتجاتها  ،الن السؤال الحتمً الذي سوؾ ٌطرح فً
نهاٌة المطاؾ ،هو من ٌمول المشترٌات للفقراء إلشباع أفواههم  ،البد من خلق طاقات إنتاج قابلة لالستمرار
والدٌمومة ومولدة للدخول فً البلدان الفقٌرة وان تستخدم عناصر اإلنتاج المحلٌة لضمان خلق الطلب
المدفوع بالعوابد الموزعة على عناصر اإلنتاج المحلٌة  ،وبخالؾ ذلك لن ٌكون الطلب مستدام وقادر على
امتصاص العرض الكبٌر المتولد فً الدول المتقدمة والتفرٌج عن أزمات الكساد المتناوبة التً تعانٌها .
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مفتاح الحل إذن ٌكمن فً استمرار إشباع أفواه الفقراء وتمكٌنهم الستدامة اإلشباع من قدراتهم
الذاتٌة  ،وه ذا لن ٌتحقق ما لم تسعى القوى المؤثرة فً العولمة والمحركة لها من إعادة توزٌع الدخول بٌن
عناصر اإلنتاج بشكل منصؾ والذي ٌتبعه بالضرورة إعادة توزٌع الدخول لصالح الطبقات األفقر فً كل بقاع
األرض  ،وان ٌكون ذلك ضمن آلٌات عمل قوى السوق وبوازع سلوكً للمنتجٌن  ،ال أن تبقى الحكومات
تلملم ضحاٌا األداء الرأسمالً وتعالج احتٌاجاتهم بمختلؾ أنواع الحماٌات االجتماعٌة لتعالج مشكلة اجتماعٌة
آنٌة لتسقط فً حبال أخرى اقتصادٌة تتمثل بدٌن عام ثقٌل ٌؽذي من جدٌد أزمات أخرى.
ثانٍا  :احلاجح ارن  ،اىل اقتظاد انسىق االجتماػً؟
وهو نظام قابم على طرفٌن (الدولة ) وتعنً اإلدارة االقتصادٌة للتأثٌر فً المتؽٌرات االقتصادٌة الكلٌة
وتحقٌق األهداؾ المرؼوبة و(القطاع الخاص) ونعنً به االقتصاد بكل معاٌٌره التجارٌة وحساباته الربحٌة
ونزعاته الرٌادٌة واقتناصه للفرص المربحة وتعظٌم األداء من اجل تعظٌم الربح ورؼباته االحتكارٌة التً
ٌفترض ان تحجمها السٌاسات االقتصادٌة (إدارة الدولة)  ،واذا كانت الدولة هً اإلدارة والقطاع الخاص هو
االقتصاد فان مزٌجا امثال بٌن اإلدارة واالقتصاد ٌضمن لنا شٌوع اقتصاد السوق االجتماعً  ،هذا النوع من
االقتصاد سوؾ لن ٌؽفل المعاٌٌر االقتصادٌة لصالح المعاٌٌر االجتماعٌة فقط  ،بالشكل الذي ٌجعل متخذ القرار
كاألم الحنون ٌتخذ قرارات شعبوٌة ارضابٌة تحقق إشباع آنً وضرر مستقبلً كاألم التً ال تسقً ولدها
الدواء المر إشفاقا علٌه فٌمرض أكثر مع الزمن  ،كما انه ال ٌؽفل المعاٌٌر االجتماعٌة لٌوؼل فً الحسابات
االقتصادٌة الصماء وال ٌفكر اال بالربح والخسارة وتعظٌم العابد االقتصادي  ،وإنما ٌجعل االقتصاد ٌستشعر
بالربح االجتماعً والدولة والمجتمع ٌستشعرون بأهمٌة الربح االقتصادي  ،وتعلق المسؤولٌات بناءا على
ذلك بٌن االقتصاد واإلدارة .
هذا ٌعنً ان الدولة (اإلدارة ) ال تبقى لوحدها تقوم بدور المؤسسة الخٌرٌة التً ترعى أٌتام اللبرالٌة
المفرطة وجشع االقتصاد الذي ال ٌرى اال الربح  ،وانما ٌتحمل االقتصاد (القطاع الخاص) مسؤولٌة اجتماعٌة
بحدود معقولة تتسع كلما اتسع إدراكه انه سٌنكمش فً مصنعه وسٌنخفض الطلب علٌه وستتراجع مبٌعاته
وبالتبعٌة أرباحه ما لم ٌساهم فً خلق دخول مجزٌة للفقراء وما لم ٌعظم عابد العمل (األجور) لتكون األفواه
الجابعة قادرة على تصفٌة السوق من سلعه التً ٌنتجها لكً ال ٌضطر الى تقلٌص إنتاجه فترتفع كلفه الثابتة
وتتراجع قدرته التنافسٌة ومن ثم تسرٌح الفابضٌن لٌدخل فً دورة تباطؤ ومن ثم ضؽوط انكماشٌة ٌتبعها
كساد.
التحول فً االقتصاد لكً ٌقتنع بتحمل مسؤولٌة اجتماعٌة لٌس أمرا سهال بالتأكٌد لكنه لٌس مستحٌال
 ،القصة تبدأ من ان الدولة اذا بقٌت لوحدها ترعى أٌتام االقتصاد وأداء القطاع الخاص ستبقى مثقلة بإنفاق
حكومً كبٌر ٌسقطها بٌن الحٌن واألخر بٌن فكً التموٌل بالعجز او االقتراض  ،وتنامً الدٌن العام سوؾ
ٌعرضها الى أزمات تتسلل بعد ذلك الى االقتصاد (القطاع الخاص) من عدة قنوات منها الضرابب التً تثقل
األوعٌة الضرٌبٌة التً ٌملكها القطاع الخاص  ،او تراجع المركز المالً واالبتمانً للبلد الذي ٌعسر التموٌل
لدى القطاع الخاص كما انه ٌنسحب على مدى ثقة المستثمرٌن األجانب باالقتصاد الوطنً  ،واألخٌر اذا حصل
الي بلد سوؾ ٌتقهقر الى الوراء مما ٌفقد االقتصاد فرص أفضل للنمو والرواج وجنً األرباح وؼٌرها من
المتؽٌرات المتشابكة بٌن اإلدارة واالقتصاد  ،والتحدي األخر هو فً اتكالٌة القطاع الخاص المعتادة بسبب
نزعته الفردٌة فً دفع المسؤولٌة االجتماعٌة والتنصل منها بحجة انها مسؤولٌة األخر كونه ٌجنً أرباح اكبر
او ٌستفٌد من امتٌازات اكبر او متمتع بإعفاءات ضرٌبٌة اكبر  ،فتبقى المسؤولٌة االجتماعٌة عابمة دون
تعلٌق صارم برقبة وحدات القطاع الخاص العاملة  ،وهنا ٌفترض بالدولة ان تضع معاٌٌر عادلة وشفافة تكون
مرضٌة لوحدات القطاع الخاص تساهم فً تشجٌعهم على تحمل المسؤولٌة االجتماعٌة.
علٌه تعكسس فلسسفة االقتصساد االجتمساعً فسً السسعً إلسى تحقٌسق وضسمان األهسداؾ االجتماعٌسة  ،حٌسث
ٌجمع نموذج اقتصاد السوق االجتماعً بطرٌقة فعالسة المهسام المتناقضسة للدولسة واالقتصساد .وهسو شسكل حسدٌث
مسسن الرأسسسمالٌة المنضسسبطة ممسسا ٌعمسسل علسسى تجنسسب عسسدم فعالٌسسة اقتصسساد الدولسسة المخطسسط وتجنسسب الالمبسساالة
آن معا .
االجتماعٌة للرأسمالٌة الحرة فً ٍ
وٌشتمل هذا االقتصساد علسى تركسز انشسطة الدولسة فسً وضسع القواعسد للنظسام االقتصسادي ،وتشسؽٌل نظسام
الرفاهٌة ،وصٌاؼة السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة ،وسوؾ ٌتقبل االقتصاد (القطاع الخساص) هسذه القواعسد ألنهسا
تحصن النظام من أوجه القصور المتأصسلة وتعمسل علسى اسستقرار األسسواق  ،وبالتبعٌسة سسوؾ ٌجنسً ثمسار ذلسك
الحكومة والقطاع الخاص معا وٌكون الفقسراء محمٌسٌن وتكسون أفسواههم سسبب فسً تعسافً االقتصساد مسن أزماتسه
وهو نظام أكثر عدال وإنصافا واقرب للتوصٌؾ الذي ٌرٌده اإلسالم السمح لالقتصاد .
وهنا سٌنحصر دور الدولة (االدارة ) فً كونها مسؤولة امسام المجتمسع ككسل كونهسا الحسامً (للرفاهسة العامسة )
من خالل إشسباع السسلع العامسة والمسسؤولة عسن وضسع وتنفٌسذ اإلطسار القسانونً للمجتمسع فٌمسا ٌتعلسق بالحرٌسات
األساسسسٌة ،والعسسدل ،واألنشسسطة األمنٌسسة واالقتصسسادٌة وضسسمان سسسٌادة القسسانون ووضسسع وتنفٌسسذ اإلطسسار التشسسرٌعً
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والمؤسسسسسً السسسالزم لعمسسسل االقتصسسساد و اتخسسساذ إجسسسراءات ناجعسسسة وواضسسسحة لعمسسسل أدوات منظومسسسة السٌاسسسسات
االقتصادٌة الكلٌة ،فضال عن إقامة البنٌة التحتٌة العامة التً تعتبر مسؤولٌتها كونها تحقق النفسع العسام وكسذلك
السعً لتحقٌق األهداؾ االجتماعٌسة عبسر نظسام الضسمان االجتمساعً وتنفٌسذ السٌاسسات االقتصسادٌة الرامٌسة إلسى
توفٌر ظروؾ معٌشٌة عادلة للجمهور و تطبٌق أنظمة قانونٌة وفنٌة وتنظٌمٌة فاعلسة لحماٌسة البٌبسة  ،والشسكل
()6
رقم (  )4ادناه ٌوضح ذلك ،وٌعتقد ( ساملسون ) ان السلع العامة لها خاصٌتٌن هما :
 .0ؼٌر تنافسٌة :وهً السلع التً تشسترك فسً صسفة أن اسستهالك الفسرد ألي منهسا ال ٌسؤدي السى التقلٌسل مسن
استهالك أي فرد آخر لتلك السلع.
 .4ال تخضع لالستثناء :اي من المستحٌل استثناء أي فرد فً المجتمع من استهالك تلك السلع.
وبمسسا ان السسسوق (القطسساع الخسساص ) ال ٌسسوفر السسسلع العامسسة ولٌسسست مسسن مسسسؤولٌته  .وكونهسسا تعتبسسر أساسس ً
سٌة
للرفاهٌسة العامسسة ،فإنهسسا تسسوفر عسسن طرٌسسق الدولسسة وجسسزء مهسسم مسسن مسسسؤولٌتها ومسسن امثلتهسسا (اإلنسسارة  ،اإلطفسساء
،تنفٌذ القانون ،الدفاع ،المعاٌٌر الفنٌة  ،إدارة الموارد المابٌة  ،إدارة النفاٌات ) .
اما دور القطاع الخاص (االقتصاد) فهسو ٌعمسل علسى تحقٌسق (الرفاهسة الفردٌسة) و تنظسٌم إنتساج وتوزٌسع السسلع
ً
سسٌلة لتفعٌسل أداء االقتصساد ولسٌس ؼاٌسة بحسد ذاتسه .وٌكسون
والخدمات فً إطار السوق ،وهنسا ٌعتبسر السسوق و
للسٌاسات االقتصادٌة التً تتخذها الدولة دورا تدخلٌا لتصحٌح مسارات السوق ومنعه من االنزالق فسً حساالت
عدم استقرار مزمنة تترجم فٌما بعد الى أزمات وهذا ٌعنً من الناحٌة العملٌة تصحٌح نتابج السوق مسن خسالل
()7
إجراءات على مستوى السٌاسات ،بشكل ربٌسً فً المجاالت التالٌة:
 .0حماٌة التنافسٌة  :وآلٌات التسعٌر المنتظمة من خالل الرقابة الفاعلة لمنع حدوث االحتكار.
 .4الحماٌة من الالاستقرار (تضخم وبطالة) واالثار المترتبة عنهما (إعادة التوزٌع ؼٌر العادلة للثروة) من
خالل سٌاسات مالٌة ونقدٌة مستقرة وحكٌمة ومتناؼمة.
 .4حماٌة الشرابح الهشة فً المجتمع من خالل نظام للضمان االجتماعً .
 .2الحماٌة من األضرار البٌبٌة من خالل إقامة أنظمة تراقب بدقة لحماٌة البٌبة وضمان التنمٌة المستدامة.
شكل رقم (  )4نموذج القتصاد السوق
االجتماعً

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  41العدد  76لسنة 4102
اعادة توزيع الدخول لصالح الفقراء -مدخل نظري لمعالجة الكساد

122

ثانثا  :انقطاع اخلاص..وادلسؤونٍح االجتماػٍح:
عرؾ البنك الدولً مفهوم المسبولٌة االجتماعٌة للمؤسسات ومجتمع األعمال بصفة عامة على أنها "
ّ
التزام أصحاب النشاطات التجارٌة بالمساهمة فً التنمٌة المستدامة من خالل العمل مع موظفٌهم وعابالتهم
والمجتمع المحلً والمجتمع ككل لتحسٌن مستوى معٌشة الناس بأسلوب ٌخدم التجارة و ٌخدم التنمٌة فً آن
()4
واحد".
حٌث ل م ٌعد تقٌٌم مؤسسات القطاع الخاص فً وقتنا الراهن ٌعتمد على ربحٌتها فحسب ،ولم تعد تلك
المؤسسات تعتمد فً بناء سمعتها على مراكزها المالٌة فقط ،بل ظهرت مفاهٌم حدٌثة تساعد على خلق بٌبة
عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة فً الجوانب االقتصادٌة واإلدارٌة والتكنولوجٌة حول العالم
 ،تتضمن المسؤولٌات األخالقٌة والقانونٌة واالقتصادٌة فضال عن تعزٌز المواطنة  ،وتستهدؾ الشركة أثناء
ممارستها لمسؤولٌتها االجتماعٌة زٌادة مساهمتها فً التنمٌة المستدامة  ،ولتحقٌق ذلك الهدؾ ٌنبؽً على
()9
الشركة أن تعمل على أساس مجموعة من المبادئ التً تتمثل فً :
 القابلٌة للمساءلة الشفافٌة السلوك األخالقً احترام مصالح األطراؾ المعنٌة احترام سٌادة القانون احترام المعاٌٌر الدولٌة للسلوك احترام حقوق اإلنسانحٌث أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها ؼٌر معزولة عن المجتمع ،والتفتت إلى ضرورة توسٌع
نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجٌة والمادٌة مثل هموم المجتمع وضمان العٌش الكرٌم له
عرفها مجلس األعمال
والعناٌة بالبٌبة  ،كما تنبهت إلى ضرورة األخذ بعٌن االعتبار األضالع الثالثة التً ّ
()01
العالمً للتنمٌة المستدامة كما مبٌنة فً الشكل رقم ( )4ادناه:
شكل رقم (  )4االضالع الثالث للتنمٌة المستدامة

لقد ترسخت المفاهٌم االجتماعٌة بشكل أكبر بعد ظهور األدٌان ،فأسفار الكتاب المقدس بعهدٌه القدٌم
والجدٌد ملٌبة بالوصاٌا التً تحث على مساعدة اآلخرٌن  ،ثم جاء اإلسالم الحنٌؾ لٌتمم مكارم األخالق و
ٌركز على التكافل االجتماعً من خالل إقراره لمجموعة كبٌرة من أشكال العطاء الدٌنً مثل الوقؾ والزكاة
ٌكرس العدل فً كل معامالته،
والصدقات والخمس وؼٌرها  ،ومن جانب أخر نجد النظام المالً فً اإلسالم ِّ
حرم اإلسالم كل ما ٌضر
وٌحفظ حقوق الفرد والجماعة ،وحقوق األؼنٌاء والفقراء على حد سواء ،ومن هنا َّ
بالؽٌر كالؽش ،وبٌع المسلم على بٌع أخٌه ،وبٌع الؽرر"مجهول العاقبة" ،وبٌع ما ال ٌقدر على تسلٌمه
وتمكٌن المشتري منه  ،وبٌع ما ال ٌملك ،ومنع من كل ما فٌه ابتزاز ألحد المتعاقدٌن ،أو استؽالل لظرؾ من
حرم القرض بالفابدة ،ومنع بٌع المكره ،والفضولً ،وق ٌّد بٌع الصؽٌر وؼٌرها  ،فٌما النظام
ظروفه ،ولهذا ّ
الرأسمالً ال ٌعبه بهذه المحرمات وٌسعى بمختلؾ السبل لتعظٌم ربحه .
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كما حرم اإلسالم االحتكار ألنه ٌؤدي إلى رفع لألسعار على العامة متأتً من خزن العرض ولٌس
متأتً من تصاعد الكلؾ الحقٌقٌة  ،كما حرم المقامرة على فروق األسعار فً سوق المال بأرقام خٌالٌة ال
تعبر عن حقٌقة واقع الشركة ،لتجنٌب السوق من عملٌات وهمٌة  ،ولكن كل ذلك جعله اإلسالم طوعٌا اذ ركز
على عقٌدة اإلنسان وعالقته الؽٌبٌة مع هللا سبحانه  ،حٌث ٌعتبر إٌمان الفرد مقدمة المتثاله بنواهً الرب ،
وعدم امتثاله ٌرتب علٌه عقاب أخروي  ،ولم نجد فً بالد اإلسالم الى اآلن تطبٌق منضبط لذلك إال على
أساس الحاالت الفردٌة  ،فٌما ٌمارس ألألعم األؼلب من المسلمٌن هذه المحرمات بدرجات متفاوتة  ،وهذا
ٌعنً ان التعالٌم اإلسالمٌة لم ٌتم مؤسستها اال فً أماكن محدودة وفً أزمان محدودة دون ان تخلق نموذج
ناجح وتشرٌعات مرعٌة من قبل السلطات فً البالد اإلسالمٌة ٌمكن ان ٌنجم عن مخالفتها عقوبات دنٌوٌة
محددة  ،وإنما ترك األمر لعقاب الخالق وهو ؼٌبً  ،لو امن به المسلمٌن بصدق لما ارتكبوا الحرمات.
وبعد الثورة الصناعٌة ودوران العجلة االقتصادٌة وتزاٌد حركة راس المال ومساهمته فً خلق القٌٌم
المضافة وسٌادة معاٌٌر السوق والربحٌة كمقٌاس للنجاح ،أصبح القطاع الخاص هو المهٌمن على آلٌات
السوق ،وبدأت األصوات ترتفع مطالبة بدور ملزم وحقٌقً للمؤسسات لتساهم فً تنمٌة المجتمعات التً تعمل
فٌها وتحقق من خاللها األرباح الكبٌرة.
ومع توالً الدورات التجارٌة واألزمات ظهرت الحاجة الى المسؤولٌة االجتماعٌة  ،وازدادت الحاجة
اكبر مع دخول العالم فً موجة العولمة  ،مما دعى األمٌن العام السابق لألمم المتحدة السٌد كوفً عنان ألول
مرة عام  0999الى مطالبة قادة األعمال باالنضمام إلى المبادرة الدولٌة  -االتفاق العالمً  -التً تجمع
الشركات بهٌبات األمم المتحدة ومنظمات العمل والمجتمع المدنً لدعم مبادئ حقوق اإلنسان والعمل والبٌبة
بؽٌة القٌام بالعمل الجماعً لتعزٌز الشعور بالمواطنة لدى الشركات بحٌث ٌمكن لقطاع األعمال أن ٌصبح
جزءا من الحل فً مواجهة تحدٌات العولمة ومداواة جراح الفقراء الناجمة عنها  ،وبهذه الطرٌقةٌ ،مكن أن
ٌساهم القطاع الخاص  -بالشراكة مع أطراؾ اجتماعٌة أخرى  -فً قٌام اقتصاد عالمً أكثر استدامة
وشمولٌة.
أن شركات القطاع الخاص التً توازن بٌن مصالحها ومصالح حاملً األسهم حققت معدالت نمو
ومعدالت تولٌد عمالة ماهرة تفوق الشركات األخرى بنسبة كبٌرة  ،فمن المعروؾ أن المؤسسات التجارٌة
واالقتصادٌة والمالٌة سواء الوطنٌة أو الدولٌة لٌست بمؤسسات خٌرٌة بل أن هاجسها األساسً هو تحقٌق
أكبر ربح ممكن ألصحابها .و من هنا تبلورت فكرة وجوب تذكٌر المؤسسات بمسبولٌاتها االجتماعٌة
واألخالقٌة تجاه مجتمعاتها حتى ال ٌكون تحقٌق أرباحها عابداً من أمور ؼٌر مقبولة أخالقٌا ً أو قانونٌاً كتشؽٌل
األطفال ،اإلخالل بالمساواة فً األجور أو شروط العمل ،الحرمان من الحقوق األساسٌة للفرد وؼٌرها  ،تولد
عدم رضا مجتمعً وتضعؾ االنتماء المؤسسً لدى الفرد فتقلل من إبداعه وأدابه فً العمل.
كما أن القطاع الخاص هو المصدر األساسً فً المجتمع للثروة والتحدٌث وتولٌد فرص العمل ،مما
ٌفرض علٌه القٌام بواجباته االجتماعٌة وفقا ً للمفاهٌم الحدٌثة .باإلضافة الى أن التطورات االقتصادٌة
واالجتماعٌة والبٌبٌة السرٌعة تحتم على القطاع الخاص ان ٌكون صدٌقا للمجتمع فً مشارٌعه المختلفة اذا ما
أراد لها الحماٌة واألمن المجتمعً الناجم عن رضا حقٌقً ٌجعل للمجتمع مصلحة فً نمو هذه المشارٌع
وتوسعها  ،وهنا نكون قد تمكنا من تعزٌز مصلحة المجتمع بتحقق مصلحة الفرد  ،وهً وسٌلة أكثر نجاعة
فً اعتقادي لتحقٌق مستوى معقول من المسؤولٌة االجتماعٌة لدى الفرد المنتج الرأسمالً تجاه مجتمعه .
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االستنتاجاخ:

 الصراع األزلً بٌن المعاٌٌر االقتصادٌة والمعاٌٌر االجتماعٌة فً طرٌقه للزوال او البقاء فً حدود ؼٌرمؤثرة  ،والدراسات األخٌرة تؤكد على إمكانٌة ان ٌسٌرا معا باتجاه واحد وٌكون كل منها سببا فً خدمة
األخر  ،بما ٌنسجم مع فرضٌة البحث فً ان إشباع األفواه الجابعة سببا فً الخروج من أزمات الكساد .
 هنالك معادلة حمٌدة بٌن الطلب االستثماري والطلب االستهالكً قد تكون سببا فً اشباع الفقراء واستمرارالرخاء والتوسع فً االستثمار نقطة التوازن فٌها تنتقل من مكان ألخر فً حدود (فترة التفرٌخ) الواقعة بٌن
ان ٌترجم الطلب الى عرض حقٌقً وتعتمد على مرونة الجهاز اإلنتاجً واألخٌر تابع لمستوى التؽٌر
التكنولوجً ومدى التناسق بٌن عوامل اإلنتاج  ،مثلما تكون نقطة التوازن متنقلة من مكان ألخر فً حدود
(فترة تصفٌة السوق) الواقعة بٌن تولٌد العرض الحقٌقً وقدرة الطلب الكلً على امتصاصه وتصفٌة السوق
وتعتمد على مرونة األسعار واألجور صعودا ونزوال ومدى تناسقها من القدرات الشرابٌة لألفراد المستهدؾ
تحقٌقها من قبل السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة للحكومات.
 اختالل توزٌع عوابد عناصر اإلنتاج السبب الربٌس فً إحداث أزمات الكساد مدفوعا بعوامل مكملة عدٌدةتتعلق بحجم االبتمان وإدارة المخاطر االبتمانٌة والرهونات وتعاظم الفقاعة المالٌة .
 اقتصاد السوق االجتماعً ٌبدو ضرورة علمٌة وعملٌة فً الواقع االقتصادي الحالً والمستقبلً وٌحملتوصٌؾ الدوار الدولة والقطاع الخاص ٌنسجم مع متطلبات المرحلة التً بلػ فٌها تراكم رأس المال الحدود
العلٌا الكفٌلة بتحرٌك عجلة االقتصاد وهو بحاجة الى إشباع اجتماعً اكثر ،مما ٌعنً ان قانون ساي (العرض
ٌخلق الطلب ) قد ٌعمل باتجاهٌن حسب الظرؾ االقتصادي لٌكون (الطلب ٌخلق العرض اٌضا).

انتىطٍاخ:

 ضرورة التفكٌر خارج المألوؾ النظري وإٌجاد طروحات نظرٌة تستوعب تطور الحٌاة والعولمة والتؽٌرالتكنولوجً ومستوى معٌشة األفراد وحجم التفاوت فً توزٌع الدخول لٌس على المستوى القومً حسب ،بل
على المستوى العالمً أٌضا  ،دون االلتفات على المقاومة المحتملة للفكر الكالسٌكً المعهود.
 تبنً التكنولوجٌا نظرٌا وتطبٌقٌا بوصفها عنصر اإلنتاج الخامس وتطوٌر األدوات اإلحصابٌة والقٌاسٌةلتكمٌم هذا المتؽٌر وتكمٌم عوابده  ،وهذا ٌعتمد على الوزن النسبً الذي ٌعطٌه كل بلد او نشاط لهذا العنصر
اعتمادا على المستوى التكنولوجً الموروث ومدى الرؼبة فً تطوٌره.
 ضرورة ان تكون السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة مكملة لنواقص السوق الخاصة بشروط المنافسة لضمانعمل جهاز األسعار واألجور بشكل معبر عن قوى العرض والطلب ومدى الحاجة والندرة  ،ولٌست بدٌال عنها
ٌشوه أدابها فً إطار رؼبات حكومٌة للهٌمنة واالستحواذ وتؽلٌب للمعاٌٌر السٌاسٌة .
 ضرورة ان تسعى الشرابح والشعوب المتضررة من العولمة الى المطالبة بالعولمة العادلة فً توزٌعاألعباء والمنافع معا.
 ضرورة األخذ باقتصاد السوق االجتماعً والمتبنٌات االخالقٌة والدٌنٌة شابعة القبول والسعً الجاد معالمنظمات الدولٌة لتطبٌق معاٌٌر المسؤولٌة االجتماعٌة على القطاع الخاص ومعاٌٌر الحوكمة والشفافٌة فً
األداء الحكومً والخاص.
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 .0فتح هللا ولعلو ،االقتصاد الساسً ،المداخٌل والنقود واألبتمان،بٌروت،دار الحداثة للطباعة والنشر
والتوزٌع ،0940،ص.44
 .4للمزٌد ٌنظر:
 مرٌم بنت زٌدون ،ظاهرة الفقر فً العالم  ،معضلة تنذر بالخطرwww.aljazeera.net ،4112 ، البنك الدولً ،شبكة احصاء الفقر web.wordbank.org ، .4د.عبدالحسٌن العنبكً ،تخصٌصات االراضً الزراعٌة للقطاع الخاص -بٌن الواقع ومتطلبات
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Re-distribution of income in favor of the poor - theoretical entrance
of stagnation treatment
Research Summary:
Research deals the crises of the global recession of the facets of different and calls
for the need to think out of the ordinary theory and find the arguments of the theory to
accommodate the evolution of life, globalization and technological change and the
standard of living of individuals and the size of the disparity in income distribution is
not on the national level, but also at the global level as well, without paying attention to
the potential resistance for thought the usual classical, Where the greater the returns of
factors of production, the consumption will increase, and that the marginal propensity
to consume may rise and the rise at rates greater with slices of low-income (the mouths
of the poor) with a view to satisfy the needs of non-saturated, and increasing investment
demand when increasing marginal efficiency of capital in excess of the interest rate,
Thus, the national income liege a positive function relation with (investment) and
greater return on investment encourage organizers to greater investment ROI Vtkon
relationship positive correlation between the size of the investment and earnings
expectations for, and then will be affected the level of development at rates profits long
as it is function in the investment.
Government interventions (demand management) lengthened the life crises, but at
the same time prevented it that magnified to the extent of out of control, it is permission
from the corner boosted Immunologists economy depending on government intervention
and made at the same time autoimmune economies back down as it has become in the
custody of government Macro policies , which reduced the ability of markets to adapt
and become a market mechanism is ineffective Other (the sticky) in their ability to work
to restore balance and stability, In order to continue investment demand would have to
proceed with consumer demand in order to find the balance and the liquidation of the
market and otherwise occurring crises, stagnation, and so is moving consumer demand
sufficiently to push investments and achieving profits must satiating the mouths of the
poor continually, and this confirms that the solution to the crisis of stagnation, and in
order not to shrinks investments capitalists and their profits shrinks by extension they
should think hard about manner for the distribution of returns of production factors in
a fair and equitable manner.
What is new is that what he deserves every factors of the production of the returns
is no longer gets it in accordance with the mechanisms of compete, so it is no longer the
four factors of production, and we have to change theoretical framework to become the
five factors of production, to become a technology one of the factors of production
fundamental and not a follower or followed by appear its effect incarnated in the capital
sometimes or non-incarnated but just (residuals) such as technical knowledge,
experience and good organization and others, if the state is the administration and the
private sector is the economy, the mix optimizing between the administration and the
economy ensures us the prevalence of the social market economy in order to achieve
sustainable development, and this limits the emergence of large and rotating stagnation
crises.
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wages, Ground rent, Double taxation, Deflationary pressures, Inflationary
pressures, Monopolistic profit, Competitive Profit, Stagflation, Brain Revenue ,
Fair Globalization, Social Market Economy, Individual welfare, Sustainable
development, Social Responsibility, Social Solidarity, The fragile Slices.

