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ي  هة والسعر العادلوموقفه من العدالة، والمم ،فريدريك هايك حول  ز جمة لل د.   ؛ارسات النز ،نص منر ز  ديفيد شمينر

جمة هي للنسخة المؤرشفةموسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ي الموسوعة عىل  (. ننوه بأن النر
، هذا الرابطفز

 عن 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ا النسخة الدارجةوالتر ألخنر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة ألخرى منذ تتمة هذه النر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للنر
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( ألسرة ضليعة ابحلياة األكادميية والبحث العلمي. عمل إحصائًيا 1899ولد فريدريك هايك يف فيينا عام )
(، مث انتقل إىل 1929(، وأصبح حماضرًا يف علم االقتصاد جبامعة فيينا يف العام )1931-1927يف املّدة )

جامعة فرايبورگ يف العام (، و 1950(، وإىل جامعة شيكاگو يف العام )1931جامعة لندن يف العام )
(، لكّنه مل ينقطع عن الكتابة حىت أواخر الثمانينيات املاضية، مث وافته 1967(، ليتقاعد يف العام )1962)

 (.1992املنّية يف العام )

عمل هايك يف جماالت: فلسفة العلم، الفلسفة السياسية، مشكلة اإلرادة احلرّة، واإلپستيمولوجيا؛ وخالل 
تفسري العامل من منظور واحد عوًضا عن استقبال الظواهر املتنّوعة كما هي، فاملسعى الذي ذلك سعى إىل 

(، سّلط الضوء على طبيعة )النظام التلقائي( وأمهّيته؛ 1974أمضى فيه حياته، وانل عليه جائزة نوبل يف العام )
ة عقود وهو يصقل فكرته، ليتبّّي له وعلى الرغم ممّا يبدو عليه مفهوم النظام التلقائي من بساطة، فقد أنفق ستّ 

 أّن اهلدف من وجود اإلنسان غامض ابلدرجة نفسها من وضوح هذا اهلدف يف التصّور الذي كان يطمح إليه.

وترّكز هذه املاّدة املوسوعية على ذلك املوضوع املتكّرر كثريًا يف كتاابت هايك، وعلى سؤال مفاده: ملاذا 
ثر من غريه يف القرن العشرين لتعزيز فهمنا إلشارات السوق ونشوء األنظمة ننظر إىل العاملم الذي عمل أك

 التلقائية فنجده مّيااًل إىل االّدعاء أبّن العدالة االجتماعية ليست إاّل سرااًب؟
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 . إشارات السوق والنظام التلقائي1
 . النظام ميكن أن ال يكون انجتًا عن التصميم1. 1
 . النظام ميكن أن يكون غري قابل للتنّبؤ2. 1
 . النظام ميكنه أن جيّسد معلومات ذات طبيعة المركزية يف جوهرها3. 1
 . اجلمعيات متيل إىل أن تكون أنظمة تلقائية4. 1

 . التقّدم2
 . األنظمة املخّططة أدىن شأاًن من غريها3

 . املبادلة، واملقايضة، واجلمعية، وعلّو املنزلة1. 3
 . القانون كبيئة مناسبة2. 3

 . العدالة ابعتبارها حيادية، السياسة ابعتبارها رايدية بال قيود4
 . موقف هايك من العدالة5

 . املدخالت، واملخرجات، ومعىن السلوك املقتصد1. 5
 . احلّق ابلتوزيع2. 5
 . املمارسات النزيهة3. 5
 . السعر العادل4. 5

 بيبليوگرافيا
 النصوص الرئيسية )بقلم هايك(

 النصوص الثانوية
 مصادر أخرى على شبكة اإلنرتنت
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 . إشارات السوق والنظام التلقائي1
 . النظام ميكن أن ال يكون انجتًا عن التصميم1. 1

 ظهر النظام يف العامل الطبيعي على امتداد مئات املاليّي من السنّي. وال غرابة يف أن يتساءل الذهن البشري:
كيف حدث ذلك؟ وتتبادر هنا للذهن "حجج التصميم"، لكّن هايك، وحاله هذا كحال معظم الفالسفة، 
م من أجل شرح ظهور النظام يف الطبيعة )راجع  يعترب هذه احلجج مغالطات حنتاجها الفرتاض وجود مصمّم

ندما وجد املغالطة نفسها ماّدة: احلجج الغائية يف تعليل وجود اإلله(. وخبالف غريه، أصيب هايك ابإلحباط ع
م لتفسري ظهور النظام يف اجملتمع )  ,Hayek 1960تكتنف احلجج اليت حنتاجها الفرتاض وجود مصمّم

59.) 

ومتاًما كما أنّه مل يتوّجب على أّي أحد أن خيرتع )االصطفاء الطبيعي(، مل يتوّجب على أّي أحد أيًضا أن 
ة وفًقا هلا؛ فاللغة، يف أغلب تكوينها، عملية ضبط متبادل الهنائي خيرتع العملية اليت تتطّور اللغات الطبيعي

تعتمد على املسار، وهي تتطّور تلقائًيا. وليس مثّة معىن للقول أبّن لغة من اللغات قد بلغت مستوى أمثل من 
فّعال  الكفاءة، لكن ال أبس يف النظر إىل اللغات ابعتبارها على مستوى عاٍل من الصقل وأهّنا تكّيفت بشكل

(. ويقول هايك: "رّّبا ليس من Hayek 1945, 528مع احتياجات التواصل املتطّورة جلماعات بعينها )
املبالغة القول أبّن النظرية االجتماعية تبدأ من، وليس هلا من هدف إاّل بسبب، اكتشاف وجود بىن منّظمة 

شري. وهذا األمر يلقى قبواًل شاماًل يف انجتة عن عمل الكثري من الناس دون أن تكون انجتة عن التصميم الب
بعض اجملاالت؛ لكّن الناس كانوا يعتقدون يف زمن مضى أّن حىّت اللغة واألخالق قد اخرتعهما أحد العباقرة 
يف املاضي، أّما اليوم فاجلميع يعرتفون أبهّنما نتاج عملية من التطّور مل يتوّقع أو يصّمم نتائجها أّي أحد" 

(Hayek 1973, 37.) 

 

 . النظام ميكن أن يكون غري قابل للتنّبؤ2. 1
إن االصطفاء الطبيعي يعمل ّبوجب الطفرات، ممّا جيعل مسار االصطفاء الطبيعي غري قابل للتنّبؤ بغّض 
النظر عن مدى كفاءة فهمنا للمبادئ الضمنية. ويرى هايك أّن التطّور االجتماعي والتطّور الثقايف يكادان 

مها االبتكار واملوضة والصدمات املختلفة اليت حتدث "طفرات" يف خطط الناس على حنو يتماثالن: إذ يسريّ 
غري قابل للتنّبؤ وبنتائج غري قابلة للتنّبؤ أيًضا. وقد تبدو املنظومة منطقية بشكل ما، ومعظم األشياء قد يبدو 

مة منطقية فإّن منطقيتها ال أهّنا قد حدثت لسبب ما عند النظر إليها ّبنظور رجعي، لكّن مهما كانت املنظو 
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جتعلها حتمية. وميكننا أن نصوغ التنّبؤات على مدى واسع، كما هو احلال حّي نقول أبّن زايدة املعروض من 
املال يؤّدي إىل ارتفاع األسعار مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا، لكّننا نفتقر لألساس الذي نبين عليه تنّبؤان 

املنظومة فوضوية من الناحية التقنية، وتبلغ من الفوضى درجة تصبح معها حىّت األمور  ابلتفاصيل الدقيقة. فهذه
الواضحة، كأسعار األسهم يف األسبوع املقبل، حبيسة دوًما يف إطار التخمّي، وال يسلم من هذا األمر حىّت 

 اخلرباء )راجع ماّدة: الفوضى(.

 

 مركزية يف جوهرها. النظام ميكنه أن جيّسد معلومات ذات طبيعة ال3. 1
يرى هايك أبّن األسعار كاللغات، فيكون السؤال أّواًل: كيف لنا أن نعلم ما يتوّجب علينا فعله إليصال 
منتجنا إىل من يريده أو حيتاجه أكثر من غريه؟ رّّبا نلجأ إىل املزاد، وعندما نستلم العروض )وكذلك منافسوان 

له )سعر(، واألسعار، كما اللغات، تتيح للناس أن يصوغوا يف طرح السلعة( للمنَتج )س( فإن )س( يصبح 
توقّعات متبادلة، واألسعار املعّومة حبرّية تساعدهم على التنسيق بطرائق متشابكة وذات مراعاة متبادلة بينما 
يقّررون بشكل فردي ماذا ينتجون أو يستهلكون. وإّن االعتقاد ابحلاجة إىل وجود مرجعية تقّرر ما جيب أن 

ن عليه سعر األرّز يتماثل مع االعتقاد ابحلاجة إىل مرجعية تقّرر الصوت الذي جيب يتلّفظ به الناس عندما يكو 
 يريدون اإلشارة إىل األرّز.

ومن احلقائق البسيطة، لكن املهّمة، أّن األسعار حتّث الناس على االستجابة ملعلومات ال ميتلكوهنا: كالتكلفة 
اخلام، أو اكتشاف بدائل رخيصة، أو زايدة صعوبة احلصول على أحد مدخالت اإلنتاج املتغرّية الستخراج املواّد 

الرئيسية بسبب االضطراابت السياسية؛ فعلى الرغم من أّن املشرتين ال يعلمون أّي شيء بشأن هذه املتغرّيات 
ه، أي: السعر فإهّنم يستجيبون هلا بصورة عقالنية ألهّنم يعلمون الشيء الوحيد الذي حيتاجون العلم ب

(Hayek 1978a, 4 ويقول هايك: "لنفرتض أّن هنالك يف مكان ما من العامل قد برزت فرصة جديدة .)
الستخدام بعض املواّد اخلاّم، القصدير مثاًل، أو أّن أحد موارد التزويد ابلقصدير قد ألغي؛ فليس من املهّم 

ا أنّه ليس من املهم،  حتديد أّي من هذين السببّي هو الذي جعل القصدير حينها يف غايتنا، ومن املهّم جدًّ
أكثر ندرة؛ فكّل ما حيتاج مستخدمو القصدير أن يعلموا به هو أّن بعض القصدير الذي اعتادوا على استهالكه 
قد أصبح اآلن يدّر رحًبا أكرب عند توظيفه يف جمال آخر، وأّن عليهم أن يقتصدوا يف استخدام القصدير بسبب 

 (.Hayek 1945, 526ذلك" )
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 . اجلمعيات متيل إىل أن تكون أنظمة تلقائية4. 1
(؛ communityإّن ما ينشأ عن املساومة على السعر ليس جمّرد صفقة، بل هو شيء أكرب: مجعية )

فليس هنالك قرار مركزي بشأن من يتوّجب عليه إنتاج القصدير، أو ما إذا كان يتوّجب إنتاجه يف املقام األّول، 
قرار مركزي بشأن من يتوّجب عليه استهالك القصدير، أو ما إذا كان يتوّجب استهالكه يف املقام  وليس هنالك

األّول، وليس هنالك قرار مركزي بشأن ما جيب إعطاؤه مقابل احلصول على القصدير؛ وكّل ما حيدث هو أّن 
ا يف نظر الزابئن، وأّن هذه البعض خيّمنون أهّنم لو أنتجوا القصدير وأحضروه إىل السوق فستكون له قيمة م

القيمة كبرية ّبا يكفي لتجعل املشروع جديرًا ابلعناء؛ وعندما يثبت صواب بعض هذه التخمينات وحيدث 
التبادل التجاري ينشأ حينها سوق للقصدير ويصبح جزًءا من العوامل اليت جتمع الناس كشركاء يف مشاريع 

 ذات منافع متبادلة.

رات السعرية بـ)االقتصاد( يف املعلومات؛ ويف أثناء هذه العملية حتّفز على ظهور وهبذا النحو تقوم اإلشا
أمناط للتعاون تتضّمن أعداًدا غفرية من الناس. ويتطّور التعاون بّي الناس دون أن حيتاجوا إىل التحّدث ابللغة 

م على بعض؛ وليس هلم نفسها، وال أن يعلم أحدهم بوجود اآلخر، وال أن يعلموا ابعتمادهم املتبادل بعضه
سوى إدراك مبهم ابآلالف من الوظائف اليت جيب أداؤها للتزويد ابملدخالت اليت تتيح هلم احلصول على منَتج 
هنائي للبيع. واندرًا ما يكون هنالك وكالء بعينهم ميتلكون ما هو أكثر من جمّرد حملة عن الصورة الكبرية، لكّنهم 

ية، والنتيجة احلاصلة هي أهّنم يكادون يصبحون مجيًعا أفضل حااًل بكثري يتمّكنون من التجّمع وتشكيل مجع
 ممّا كانوا عليه.

 

 . التقّدم2
إن التّطور التقين يوّسع جبهات املمكن؛ ويف رأي هايك أّن األمهّية الكربى هي حلرّية القّلة ابلقيام أبمر 

ة اليت أمارسها شخصًيا كثريًا ما تكون مناقضة جديد، ال حرّية الكثرة ابلقيام أبمر مألوف؛ وعليه، فإن احلرّي
(. ولنتأّمل يف مثال املتبّنّي األوائل Hayek 1960, 32للحرّية اليت متتلك التأثري األكرب على مستقبلي )

لتقنية من التقنيات ومتويلهم لألحباث اليت ختّفض تكاليف اإلنتاج، وابلتايل ميّولون جمموعة متناثرة من املنتجات 
ات أبسعار متواصلة االخنفاض، ممّا يّؤدي يف هناية املطاف إىل إحضار املتبّنّي األواخر للتقنية، مثلي واخلدم

أان، إىل السوق؛ إذ قد ال حيدث أي اجّتار بيين وبّي املتبّنّي األوائل مطلًقا، لكيّن أعتمد عليهم ابلرغم من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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لة إلعادة ابتكار املنتجات اليت تنخفض تكلفتها ذلك، ألهّنم يساعدون على متويل االبتكار والعملية املتواص
 اهلامشية يف النهاية إىل احلّد الذي ميكنين فيه أن أحتّمل تكلفتها.

ويف كثري من األحيان، يتكّون التطّور التقين من ابتكارات ختّفض تكلفة التعامل: كالسفن البخارية، 
اهلاتف، واإلنرتنت، وأجهزة قراءة الباركود، والسكك احلديدية، والسفر اجلّوي، واالتصاالت الربقية، و 

و"التطبيقات" اليت تتيح إمكانية القيام ببعض االستثمارات من قبيل )أوبر( و)أير يب إن يب(، ابلتوازي مع البىن 
التنظيمية املبتكرة واألمناط االستثمارية من قبيل )فيديرال إكسپرس( أو سفن الشحن ابحلاوايت )واليت 

ركة قضائية دامت عشر سنوات مع نقاابت العّمال أن ختّفض الوقت الالزم لنقل الشحنة استطاعت بعد مع
من السّيارات الشاحنة إىل السفن، فأصبح األمر ال يستغرق سوى دقائق بعد أن كان يستغرق عّدة أايم(. ويف 

لومات، ال بّد أن تصبح الكثري من احلاالت تكون تكلفة التعامل مهّمة لتكلفة املعلومات؛ فمع توّسع جبهة املع
احلّصة اليت ميكن للفرد املعين أن يناهلا من املعلومات أصغر وأصغر ابلنسبة للكّل، ويزداد شيًئا فشيًئا الدور 

 الذي ال يستغىن عنه لألسعار كنافذة نطّل منها على عامل من املعلومات الضمنية.

ادات، وذلك حّي تصبح االستثمارات املرحبة أطالاًل وتلخيًصا ملا سبق نقول: إّن االبتكار التقين يهّز االقتص
لعصر مضى وال بّد من تصفيتها، وحّي يتّم تسريح العّمال بشكل مؤّقت ريثما جيدون هلم طريقة ما إلنتاج 
سلع يرغب هبا الزبون يف الوقت الراهن. وهكذا فإّن عمليات االنتقال صعبة، وتكثر فيها احلساابت اخلاطئة، 

هي تلّمس الطريق حنو قمم مل نكن لنبلغها إاّل بفضل هذا االبتكار. واألساليب املبتكرة لتخفيض لكّن النتيجة 
تكلفة التعامل تنتشر خالل اجلمعية أبكملها، وجيري التخّلص من حاالت الفشل )ّبا فيها: االبتكارات اليت 

أدّق: إّن حاالت الفشل  كانت انفعة يف يوم من األاّيم وأصبحت اليوم دون جدوى(. وميكن القول بشكل
جيري التخّلص منها إذا كان، وعندما يكون، صّناع القرار مبتكرين على أرض الواقع، يتعّلمون تفادي خسارة 

 أمواهلم اخلاّصة هبم على أفكار تفشل يف أن تؤيت أكلها يف الزمان واملكان احملّددين.

وارد وفًقا ملفهوم ذروة الكفاءة النظري وينكر هايك أن يكون هنالك أّي استخدام، على اإلطالق، للم
(Hayek 1945, 527 فالبشر، على ما هم عليه، ميارسون اهلدر يف كّل مكان وزمان، ويرتكبون .)

األخطاء يف كّل مكان وزمان، وتتمّثل "أعجوبة" األسواق يف أّن الناس خيطئون ويتعّلمون من أخطائهم ويتفادون 
ن ذلك يف اجلانب اآلخر، فإذا كان صّناع القرار بريوقراطيّي يف منّظمات تكرارها؛ لكّن األمر على العكس م

كبرية فإّن تركيزهم لن يكون على تفادي األخطاء بل على تفادي االقتطاع من ميزانياهتم. وإذا اعرتف 
دهم البريوقراطيون أبّن خططهم تعاين الفشل فإّن العواقب حينها لن تكون قيامهم خبفض اإلنفاق وتوجيه موار 

هم حنو غاايت أفضل، بل قيام املرجعيات اليت تعلوهم ابالقتطاع من ميزانياهتم. وجيب االنتباه هنا إىل أّن 
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االقتطاع من ميزانياهتم ال يتماثل مع اخلطأ الذي يرتكبه من يتعّلم من خطئه؛ فالبنية البريوقراطية جتعل املعلومات 
 (.Hayek 1944, 130اجلديدة هتديًدا جيب إسكاته )

إّن البريوقراطيّي ال يعانون األخطاء كأحداث جيب عليهم التعّلم منها، بل كأحداث جيب إخفاؤها؛ 
فأخطاؤهم يرتكبوهنا أبموال اآلخرين، ولذلك يتعّلم البريوقراطيون أن يقولوا عند مواجهتهم هبا، وبال حتّفظ، أّن 

بل إهّنم قد يصلون إىل حّد  iء أكثر لوال سياساهتم.ميزانياهتم مل تكن كبرية ّبا يكفي، أو أّن األمور كانت لتسو 
 تصديق ما يقولونه، لكّنهم ال يعلمون، ولديهم كل الدوافع الكافية لتفادي التعّلم.

 

 . األنظمة املخّططة أدىن شأاًن من غريها3
املنظومة، فرّّبا نتمّكن حينها من التنّبؤ أبّن عّينة من احلشرات ستطّور إذا كّنا نفهم املبادئ اليت توّجه منطق 

مقاومة ملبيد بعينه من املبيدات؛ وقد نتمّكن من التنّبؤ أبّن جمتمًعا أعلن احلرب على املخّدرات سيخسر هذه 
ا أبعد وأكثر دقّة: احلرب. إذن، فبعيًدا عن السؤال املتعّلق ّبا ميكننا أن نتوقّعه، يضع هايك نصب عينه هدفً 

وال ميكن ألّي أحد أن  iiمهما كان حجم ما ميكننا توقّعه فهنالك حّد صارم ملا ميكننا أن )نقّرره( ببساطة.
يقّرر أبّن الناس لن يستجيبوا بطرائق قابلة للتنّبؤ أمام احلوافز الفاسدة اليت خلقتها خطّة مركزية بشكل غري 

ميكن ألّي أحد أن يقّرر أبّن احلشرات يف عّينة ما لن تصبح منيعة  متعّمد، وذلك على النحو نفسه حّي ال
 ضد مبيد بعينه.

هذه النقطة غري واضحة، كما الحظ آدم مسيث من قبل؛ وهنالك طبقة من التكنوقراطيّي ال تقّدر الصعوبة 
ومة": "يبدو فيها. إذ يشتهر عن آدم مسيث مالحظته، واليت ساقها هايك وهو يّتفق معها، أبّن "رجل املنظ

أبنّه يتخّيل قدرته على ترتيب األفراد املختلفّي يف جمتمع هائل ابلسهولة نفسها اليت ترّتب فيها يد العب 
الشطرنج القطع املختلفة على الرقعة. فهو ال يضع حبسبانه أّن قطع الشطرنج ليس هلا من مبدأ للحركة سوى 

اجملتمع البشري اهلائل فإّن لكّل قطعة بعينها مبدأ للحركة خيّصها ما متليه اليد اليت حترّكها، أّما يف رقعة شطرنج 
دون غريها وخيتلف كّلًيا عّما قد خيتار املشرّع أن ميليه عليها. وإذا صدف أن تالقى هذان املبدآن وعمال يف 

ا أن تكون لعب ة سعيدة االجتاه نفسه، فإّن لعبة اجملتمع البشري ستستمّر بسهولة وتناغم، ومن املرّجح جدًّ
وانجحة؛ أّما إذا تضاّد املبدآن أو اختلفا فإّن اللعبة ستستمّر بشكل ابئس، وسيتوّجب على اجملتمع أن يكون 

 (.Smith 1790, 234يف كّل أحواله رهًنا ألعلى درجات الفوضى" )
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مل مع هذا إن املنظومة هلا منطق؛ واملخّططون ال ميكنهم تغيري هذا املنطق، ويتمّثل قرارهم الرئيسي ابلع
املنطق أو ضّده )وهو ما يعتربه مسيث خيارًا بّي التناغم والبؤس(. ويرى مسيث أبّن املخّططّي الذين ال يعبؤون 

 ابملنطق االقتصادي يقّررون يف الواقع أن يضّحوا بـ"بيادقـ"هم، وهو ما ال يقدم على فعله اخلرّيون.

كزي الفّعال، فإّن ما يّدعيه ليس جمّرد القول أبّن وعندما يشرح هايك العقبة اليت تقف يف التخطيط املر 
املعلومات متناثرة على حنو واسع ولذلك فهي صعبة االكتساب، بل إنّه يرى أبهّنا مستحيلة االكتساب 

(Hayek 1973, 51 ؛ فعندما حتّدد األسعار بشكل دوري من قبل خمّطط مركزي، عوًضا عن وضعها)
نتجّي الذين هم أّول، وآخر بطبيعة احلال، من ميلك املعلومات بشكل بشكل حلظي على يد املستهلكّي وامل

موثوق ومتوّفر عند الطلب، فال حميد عن أن أتيت األسعار وهي حتمل معلومات أقّل موثوقية وأقّل توّفرا عند 
 الطلب. ويالحظ هايك: "إذا كّنا منتلك املعلومات الالزمة، وإذا أمكننا البدء من منظومة حمّددة من

التفضيالت، وإذا امتلكنا زمام معلومات كاملة حول الوسائل املتاحة، فإّن املشكلة املتبقّية ليست سوى مشكلة 
منطقية متاًما؛ أي: إّن اجلواب على السؤال حول االستخدام األفضل للوسائل املتاحة هو سؤال متضّمن يف 

ليت يواجهها اجملتمع. وإّن احلساابت االقتصادية افرتاضاتنا؛ لكّن هذا ليس ابلتأكيد هو املشكلة االقتصادية ا
اليت طّورانها حلّل هذه املشكلة املنطقية، وإن كانت خطوة مهّمة ابجّتاه حّل املشكلة االقتصادية للمجتمع، 

اليت تنطلق منها هذه احلساابت االقتصادية ليست على ‘ البياانت’فإهّنا ال تقّدم حالًّ هلا؛ والسبب هو أّن 
ليتمّكن أحد األذهان من حتليل مضامينها، وال ميكنها أن تكون ‘ املعطيات’يف اجملتمع أبكمله، من  اإلطالق،

 (.Hayek 1945, 519من هذه املعطيات أبًدا" )

لقد كان املخّططون املركزيون السوڤييتيون يّتخذون القرارات ابالّطالع على األسعار يف األسواق العاملية، 
الك أيّة معلومات حول العرض والطلب؛ وعلى سبيل املثال: لنفرتض أّنك خمّطط لكن لنفرتض أنّه ليس هن

مركزي، لكّن كّل ما تعلمه هو أّن الطلب سيزيد على األسالك وعلى احللّي، فكيف ستقّرر حينها ما إذا كان 
احللّي من يتوّجب عليك توجيه املصانع إلنتاج األسالك من النحاس أو البالتّي، أو توجيه الصاغة إلنتاج 

الذهب أو الفّضة؟ وكيف ستقّرر من سيحصل على احللّي الفّضية ومن سيحصل على احللّي الذهبية؟ وكيف 
ستقّرر ما إذا كان ينبغي السماح إبنتاج احللّي يف األصل ابعتباره يتناقض مع حجز كّل املعادن الالزمة إلنتاج 

 األسالك؟

لع فإّن الطلب يصبح، يف الواقع، الهنائًيا؛ وال مفّر حينها عندما ال يدفع املستهلك مثن ما يستلمه من س
للمخّطط املركزي من أن تتحّول مهّمته يف هناية املطاف إىل مهّمة الحتواء التكلفة؛ واألسوأ من ذلك أّن 
املخّطط املفتقر ألّي مقياس من مقاييس التكلفة ليس أمامه سوى أساس حمدود الخّتاذ القرار بشأن ما ميكن 
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باره احتواًء للتكلفة؛ وعلى سبيل املثال: إذا كان طّن من الفوالذ يكفي لصناعة سّيارة واحدة أو عشر اعت
ثاّلجات، فأّي الصناعتّي تقتصد أكثر يف استهالك الفوالذ؟ وكيف ميكن للمخّطط أن يقّرر بشأن االستثمار 

كّل ما تعلمه، كمنتمج، هو أّن الناس يبدون يف تطوير التمديدات املائية أو تطوير املفاعالت النووية؟ فإذا كان  
طلًبا الهنائًيا على ما ميكنك إمدادهم به، ففي هناية املطاف لن تلقي هلم سوى أبذن صّماء، فتسّلم احلّصة 

 املطلوبة منك، وال تبايل ّبا إذا كانت التفضيالت أو احلاجات قد مّتت تلبيتها.

خّططّي، فسنجد هايك ينربي للقول بفكر يبدي مالمح وإذا افرتضنا أبّن األسعار توضع على يد امل
االقتصاديّي النيوكالسيكيّي: "إّن األسعار اليت يضعها السوق احلّر هي وحدها اليت حتّقق التساوي بّي الطلب 

(. فضوابط األسعار )أي: سقوفها وقيعاهنا، أو: حدودها العليا والدنيا( Hayek 1960, 63والعرض" )
بائع أقّل قدرة على االستجابة لإلشارات اليت قد يطلقها بعضهم لبعض عندما يكون إبمكان جتعل املشرتي وال

املشرتي زايدة املبلغ الذي يعرضه الشرتاء السلعة أو إبمكان البائع خفض السعر الذي يطلبه مقابلها. فإذا مل 
فادها أّن الطلب قد زاد وأهّنم يكن من املمكن زايدة السعر، فلن يتمّكن املشرتون من إرسال إشارة للمنتجّي م

قد يبيعون املزيد إذا زادوا اإلنتاج؛ وإذا مل يزد املنتجون من إنتاجهم فإّن الطلب املتزايد سينتج حاالت عجز 
 iii(.Zwolinski 2008عوًضا عن النمّو االقتصادي )للمزيد من التفصيل راجع خصوًصا: 

جود، بقدرات تتخّطى ما قد يتخّيله هايك عندما نشر إّن املخّطط املركزي قد ميتلك أقوى حاسوب يف الو 
(، لكن ما من حاسوب يستطيع أن حيّل املشكلة اليت كان هايك 1945مقالته )استخدام املعرفة( يف العام )

حياول التعبري عنها. وهذه املشكلة ليست، يف املقام األول، افتقارًا للقدرة على املعاجلة بقدر ما هي افتقار 
املعلومات. وقد يبدو أّن املشكلة تبدو واضحة ّبا يكفي على هذا األساس، لكّنها تنزلق إىل مستوى  للنفاذ إىل

أعمق من ذلك، فهي ليست جّمرد افتقار لـ)النفاذ( للمعلومات، إذ إّن املعلومات غري موجودة أصاًل؛ فليست 
كن النفاذ إليها أو ال، سوى هنالك حقيقة بشأن ما جيب أن تكون عليه األسعار، فتكون هذه احلقيقة مي

ضمن املدى الذي تصل إليه األسعار يف متثيلها ملا يدفعه الزابئن مقابل خدمة ما، فهذه هي بعينها الطريقة 
 (.Hayek 1944, 51–52اليت تقوم األسعار وفقها خبدمة اجملتمع )

لالستخدام ميكنها أن  وعلى سبيل املثال: لنفرتض أّن أحد الصناعيّي اكتشف كيفية صناعة حقنة جاهزة
تنقذ حياة املستهلكّي الذين يقعون من دوهنا حتت هتديد املوت بسبب االستجابة التحّسسية للسع النحل. 
ولنفرتض أّن هذا الصناعي ميكنه إنتاج كّمية حمدودة )عرض حمدود( من هذه احلقن بتكلفة تقّل عن مئة دوالر 

رتض أّن هذا الصناعي وجد املشرتين يصطّفون يف طوابري ابآلالف لكّل حقنة، ويعرضها للبيع ّبئة دوالر. ولنف
لشراء احلقنة، ولنفرتض نشوء جمموعة من "الوسطاء" املستعّدين للوقوف يف الطابور ألسابيع كي يشرتوا كّل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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من قّوة  احلقن مقابل مئة دوالر للواحدة مّث يعيدوا بيعها ّبئتّي، مّث بثالمثئة، مّث أبربعمئة، دون أن يقّلل ذلك
الطلب. هنا قد يتنّبأ هايك أبّن ترك اإلشارات السعرية تعمل عملها املدهش سيجعل منتجّي آخرين يقفزون 
إىل احللبة ويبدؤون بصناعة حقن يبيعوهنا ّبئة دوالر للواحدة؛ ويف هناية املطاف سيتّم تلبية الطلب على هذه 

رون عملية جديدة متّكنهم من إنتاج احلقنة بتسعّي السلعة، ويزول الوسطاء؛ مّث يظهر منتجون آخرون يبتك
دوالرًا، مّث بثمانّي، مّث ينخفض السعر اترًة أخرى، وذلك بينما تقوم املنافسة جبعل اإلشارة السعرية مؤّشرًا 
يواكب اخنفاض تكلفة اإلنتاج. وال شّك يف أّن األمور اليت ذكرانها لن حتدث إذا أصدران نظاًما لرباءات 

أو الرتاخيص أو سلكنا أّي سبيل آخر ملنع املنتجّي املنافسّي من دخول السوق؛ وعلى النحو ذاته  االخرتاع
فإنّنا إذا فرضنا سقًفا للسعر عند مئة دوالر فلن تنطلق أّي إشارة ابجّتاه املنافسّي املتوقّعّي، إاّل إذا قام الوسطاء 

ا يف السوق السوداء. أو إذا كان هنالك سبب آخر إبرسال اإلشارة ملنافسّي مستعّدين إلنتاج احلقنة وطرحه
يربّر استحالة زايدة املعروض من السلعة، فعندها تنجرف األسعار إىل احلّد الذي يبدي الزبون استعداده لدفعه. 
وابستثناء ما سبق فهنالك الكثري من األساليب اليت تتيح تدّخل احلاكم أو املشرّع أو غريمها من املخّططّي، 

شارات السعرية تعمل بطريقة خاّصة إذا تركها املخّططون وشأهنا: فالعرض والطلب مييالن إىل التوازن، لكّن اإل
وإىل االقرتاب من نقطة جياور فيها السعر تكلفة اإلنتاج؛ فالسلعة متيل إىل االمتناع عن الوقوع يف يد املستهلك 

 ن الشّدة ما يكفي لدفعه إىل تسديد تكلفة إنتاجها.إاّل إذا كان هنالك مستهلك بعينه يريد السلعة برغبة تبلغ م

وعلى الرغم من أّن احلواسيب ال ميكنها أن حتّل املشكلة، فلقد اعتقد هايك أبّن عملية صنع القرار اليت 
يقوم هبا املشرتون والبائعون، وهي عملية متناثرة جذراًي، ميكنها أن حتّل املشكلة، وحتّلها فعاًل، ما دامت املشكلة 

ابلة للحّل. فالبائع الذي يطلب سعرًا ابهظًا ينتهي به احلال وقد انفّض عنه الزابئن، فيتعّلم أن يكون أكثر ق
فاملشرتون الذين يرغبون ابلسلعة )س( لكّنهم يعتربوهنا  ivكفاءة يف عمله وإاّل فسينبغي عليه خسارة عمله.

لسعر، لكّنهم عندما يروهنا ختتفي من رفوف املتاجر ابهظة السعر سيمتنعون عن اشرتائها ملّدة، انتظارًا هلبوط ا
فإن بعضهم سيتعّلم أمًرا حول أنفسهم: أهّنم يفّضلون امتالك السلعة ابلسعر الباهظ على عدم امتالكها. ويرى 
 هايك أبّن اآللية السعرية وحدها ميكنها معاجلة املعلومات املتغرّية على حنو يكاد يكون حلظًيا. ومن املفارقة أنّ 

العمل )األكثر( كفاءة من بّي األعمال اليت قد يتمّكن املخّطط املركزي من فعلها هو أن يضع سعرًا يتماثل 
 مع ما كان ليكون عليه السعر دون تدّخل هذا املخّطط.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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 . املبادلة، واملقايضة، واجلمعية، وعلّو املنزلة1. 3
فإّن تعّلم البقاء )ال البقاء املادي فحسب بل البقاء  إذا اعتربان اجملتمع مشروًعا تعاونًيا للمنفعة املتبادلة،

كأعضاء كاملي العضوية من مجعية ما( يتضّمن تعّلم التعاون؛ وهو بدوره يتضّمن تعّلم كيفية التحّول إىل شريك 
 .مبادل، وبعبارة أخرى: إّن التعاون يبدأ ابمتالك املرء شيًئا يعرضه على اآلخرين، وذلك كي جيعلهم أفضل حااًل 

ومن يقرأ ما كتبه مسيث الذي أهلم هايك، وما كتبه هايك نفسه، يستنتج بوضوح أّن الدافع املوّجه ليس 
الطمع أو حىّت الرخاء، بقدر ما هو امليل إىل املبادلة واملقايضة. فهدف املشرتي والبائع كليهما ليس التعاون 

غري. فالتعاون املتبادل املرضي للرغبات، أي:  على أساس سعر )قد( يقع عليه خمطّمط مركزي، بل هو التعاون ال
التوازن املستمّر بّي العرض والطلب، واملتطّور بوترية اثبتة على حنو يستجيب للظروف املتغرّية، هو إجناز حبّد 
ذاته. وليس هنالك حاجة ألن يقتفي هذا التعاون أثر أّي شيء سوى أثره هو. ويرى هايك أبّن القيمة اليت 

ّقق يف السوق ال تتطابق كثريًا مع احلجم الصحيح للسلع اليت جيري تبادهلا ابلسعر الصحيح، بل أنمل أن تتح
إّن منشأ تقسيم العمل وغايته ليس جمّرد إمكانية حتقيق املكاسب من التبادل التجاري، بل هو التبادل التجاري 

صبحون أكثر تناغًما مع ما يريده الناس نفسه. والنتيجة القّيمة هي استجابة املشرتين والبائعّي بعضهم لبعض في
من حوهلم، فيساعدون على خلق جمتمع يؤّدون فيه دورًا مهمًّا. وهكذا، فإّن املتاجرين جينون عيشهم ويف الوقت 
نفسه حيّققون علّو املنزلة، فالتاجر الناجح حيّقق علّو املنزلة ويصبح جديرًا هبا عندما يتوّجه للسوق وهو يضع 

ّمة حتسّي أحوال الناس، فريجع إىل أهله يف هناية اليوم وقد حّقق رحبّي: الربح املاّدي، وتربئة نصب عينيه مه
 (.Schmidtz 2016aنفسه من الشبهات )

وهذه احلساسية من األمور اجلّيدة، لكّن املخّططّي املركزيّي ال ميكنهم أن يفعلوا إاّل القليل لتشجيعها؛ فهم 
المركزية معّقدة من املسؤولية املتبادلة اليت يعتمد فيها األفراد بعضهم على  يزيلون ما ميكن أن يكون شبكة

بعض، ويستعيضون عنها بشيء أشبه ّبجتمع من مقابض التحّكم املوصولة ّبوزّع مركزي حموري ال تنتظم 
 حركتها من دوهنا؛ لكّن هذا اجملتمع ال يقّدم بدياًل عن اجملتمع احلقيقي أبّي حال من األحوال.

 

 . القانون كبيئة مناسبة2. 3
على مستوى الطبيعة، إذا أردان للتكّيف البيئي أن يبلغ ذروته فنحصل على كائنات حّية أفضل تكيّـًفا مع 
مرور الزمن فال بّد أن تكون البيئة اليت جيري فيها التكّيف مستقرّة نسبيًّا. وابلشكل نفسه، ففي ظّل حكم 

بيئة مناسبة مستقرّة متّكن الالعبّي احلقيقيّي من تطوير اسرتاتيجيات القانون يتمّثل هدف احلكومة بتوفري 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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تناسب حتقيق النجاح ضمن هذه البيئة، وليس هدف احلكومة أن حتصل على هذه البيئة وتستفيد منها. واألمر 
لًيا مما حيدث فيه يشبه البنية البّلورية املعّقدة اليت ال ميكنها أن تتشكل إاّل إذا تُرمك الوسط الذي تتشّكل فيه خا

االضطراب. ويتمّثل النموذج املثايل الذي يطرحه هايك بـ"وسط" قانوين للمجتمع، يكون )ليربالًيا( ّبا يكفي 
إلاتحة االبتكار، و)مستقرًّا( ّبا يكفي للمكافأة على االبتكار، و)مقيّمًدا( ّبا يكفي )وابألساليب الصائبة( 

صيلة وسالبة احلصيلة وتوجيهها حنو ألعاب موجبة احلصيلة، أي: حنو إلبعاد االبتكار عن األلعاب صفرية احل
 خلق الثروة، ال حبسها.

يف ما يلي سنطرح بضع مجل نشرح هبا اهلدف مما يريده هايك: ليس كّل ما حيدث يف جمتمع يتطّور متوقـًّعا 
ة منها. ومن يّتبع خطّة أو مقصوًدا، فاألفعال هلا أكثر من نتيجة واحدة، وال تقتصر نتائجها على املقصود

املخّطط ال يفعل ذلك جملّرد أّن املخطّمط يريد منه ذلك، فـ"البيادق" تتكّيف مع خطّة املخّطط على أّي حنو 
حيّقق التالؤم األمثل مع خططها هي، والنتيجة املرتّبة فوضوية إىل درجة كبرية يستعصي معها التنّبؤ اآلمن. 

ن نفسه هو نتيجة مستمرّة التطّور لعملية صناعة قرار مستمرّة، ولذلك وعالوة على ذلك، فإّن حكم القانو 
فهي أيًضا ال أتخذ الشكل الذي يقصده أّي مشرّع. فهل يعين هذا أّن كّل نظام، بتحصيل حاصل، نظام 
 تلقائي؟ واجلواب: إّن من الصواب، يف مجيع احلاالت، القول أبّن التعميم التجرييب الشامل الصواب، ال حتصيل

احلاصل، هو الذي يقول أبّن كّل تنظيم اجتماعي، حىّت األنظمة الديكتاتورية، هي )جزئًيا( نتيجة مستمرّة 
لتنظيم عمليات تّتصف بدرجة ما من التلقائية. لكن على الرغم من الهنائية درجة الالقصدية يف النتائج، فإّن 

جمتمعات التخطيط املركزي، واجملتمعات التلقائية؛ مثّة هدفًا من وراء تصنيف اجملتمعات يف تصنيفّي متضاّدين: 
فاخلطّة املركزية مصّممة على حنو حنّقق فيه حالة هنائية، وأيّة خطة هتدف إىل حتقيق نتائج بعينها، فتتضّمن 
األدوار اليت يؤّديها الناس فيها، وما سينجزونه من خالل أدوراهم هذه، وما سريحبونه مقابل هذا اإلجناز؛ وعلى 

كس من ذلك، يف ما جيدر أن ندعوه النظام التلقائي، توّفر احلكومة إطارًا من القواعد يّتصف أبنّه مستقّر الع
(. وعلى الرغم من أّن هذا النموذج املثايل ال ميكن إجنازه بشكل كامل Hayek 1944, 113ومعلوم )

 ,Hayek 1960األحكام ) فعليًّا، فإّن احلكومة اخلاضعة حلكم القانون تعمل كحَكم وكموّفر لالئحة
 ( وتعمل مقتديًة، أبقصى ما تستطيع، وفًقا للنموذج املثايل "دع الالعب يلعب".114

هل "دع الالعب يلعب" أمر جّيد؟ وهل هو جّيد ابلضرورة؟ رّّبا كان آدم مسيث ليجيب بـ)ال(، ورّّبا كان 
لتبادل التجاري ذي املنفعة املتبادلة من خالل هايك ليماثله يف ذلك. فمبدأ حكم القانون اجلدير ابلثناء يعّزز ا

استدخال اخلرجانيات، وابلوصول إىل احلّد األدىن من تكلفة التعامل )ال سّيما يف جمال اكتساب املعلومات(، 
وابلوصول إىل احلّد األدىن من فرص االستيالء على ممتلكات الناس دون موافقتهم )ممّا يشّجعهم على التبادل 
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ط ميكنهم القبول هبا، وابلطبع فهي شروط انفعة(، وابلوصول إىل أعلى درجات التنّبه ضّد التجاري بشرو 
 األعمال اخلارجة عن هذه احلدود.

وليس هلايك شكوى خاّصة ضد توفري التعليم احلكومي أو احلّد األدىن من متطّلبات دولة الرعاية 
ذه املؤّسسات؛ فببساطة ميكن هلايك أن يقول االجتماعية، لكّن موقفه هذا ال ينطلق من اعتقاده بضرورة ه

أبّن هذه املؤّسسات وأمثاهلا ال حتتاج إىل أن توكل للتخطيط املركزي، وابلتايل فليس من الواجب أن تتضاّد مع 
مفهوم اجملتمع احلّر. وعلى سبيل املثال: إّن إصدار قسائم لتمويل شراء حقن احلساسية أو لتمويل التعليم يؤّدي 

ه األسواق إىل مدى ما يف جمال السلع املدعومة )فيكون لذلك أتثري تضّخم على أسعار هذه السلع( إىل تشوي
 لكّنه لن يشّوهها إىل احلّد الذي يبلغه تشويه ضوابط األسعار هلا.

 

 . العدالة ابعتباره حيادية، السياسة ابعتبارها رايدية بال قيود4
كان هايك، إىل حدٍّ ما، ممّن يؤمنون أبّن )العربة ابلنتيجة(، وكذلك كان آدم مسيث من قبله، لكّن دفاع 
هايك عن احلرّية االقتصادية يوحي، كما هو احلال عند مسيث أيًضا، ّبسحة من احلساسية األخالقية التعاقدية 

اليت تعترب الفصل بّي األشخاص أمرًا جوهراًي  أو الواجباتية )ويضاف إليها يف حالة مسيث: الفضائلية النظرية(
من الناحية األخالقية. وهلذا يقول هايك، مثاًل أبّن "اختبار عدالة قاعدة ما يوصف يف العادة )منذ كانط( 

(. ويرى جون گراي أبّن هايك أثىن على Hayek 1969, 168أبنّه اختبار ملدى قابليتها للشمول" )
لشرط الذي ال غىن عنه لتعزيز الرخاء العاّم"، لكّن هايك كان يعتقد يف الوقت نفسه قواعد العدالة "ابعتبارها ا

 (.Gray 1984, 65أبّن "االهتمام احليادي ابلرخاء العاّم هو ذاته أحد متطّلبات قابلية الشمول" )

نون والتشريع هو وإذا نظران لألمر ّبنظور ما خيدم به املشروع اإلمجايل لرعاية الرخاء العاّم، فإّن هدف القا
فمن األدوار  vالصياغة املاهرة إلطار عمل يكون فيه النظام السوقي أترخيًا لتبادالت حتّسن وفًقا ملعايري اپريتو.

الرئيسية لألخالق، وللتشريع أيًضا )عند الضرورة(، هو تقليص خيارات الناس ّبا حيّد من فرص االغتناء على 
قادرًا على استدخال التكاليف اخلارجية، وبذلك يتمّكن من توجيه  فما دام حكم القانون viحساب اآلخرين،

االبتكار إىل جهات ذات منافع متبادلة عوًضا عن اجلهات التطّفلية، فإّن النظام ذا التطّور املستمّر سيكون 
 نظاًما يزداد فيه االزدهار.

تراعي إمالءات الضمري، واليت  ويف مقابل ذلك، جند يف النظام املخّطط أّن حىّت القرارات الذكية واليت
يّتخذها القائمون على املنظومة، تّتصف أبهّنا ضارّة على حنو خاّص. ويكون ذلك ابلتحديد عندما يضطلع 
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هؤالء ّبهاّم إدارة دقائق األمور، فحينها يصبح هؤالء العبّي، ال حّكاًما. وإذا بدأ البريوقراطيون ابللعب، 
تة بعملية ضبط مركزية دقيقة، فعندها جند أهّنم حىّت لو لعبوا أبذكى مستوى وأخذوا يستجيبون لألحداث املؤقّ 

قد يصله البريوقراطي فإّن هذا ال يغرّي احلقيقة القائلة أبّن النتيجة ستكون حتييد املعارف املتناثرة الضمنية للبائع 
، حيبط الاليقّي عزائمهم، واملشرتي العادي. وهكذا يصبح من كانوا ليكونوا خالقي فرص عمل جمّرد متفّرجّي

منتظرين رؤية ما ستؤول إليه اخلطّة، ويف أثناء ذلك ما من سبيل أمامهم للعلم، بل حىّت للتخمّي الذكي، أبّي 
 شيء بسيط بساطة السؤال عّما إذا كان حجم العمالة اليت يوظّفوهنا مفرطًا يف القّلة أو الكثرة.

د أسلفنا أبّن احلكومة، منوذجًيا، ال تعمل إاّل يف إطار عمل إّن احلكومة توّفر إطار عمل للتفاعل؛ ولق
(. وهذا هو النموذج املثايل للحكومة اجلّيدة بنظر Hayek 1944, 113مستقّر ومعلوم مكّون من قواعد )

هايك. وهنا يكون السؤال: هل هذه احلكومة واقعية؟ وهل ميكننا أن ننتظر من أيّة حكومة أن تعمل كحكم 
كان هايك ينظر إىل حكم القانون ابعتباره البيئة خارجية املنشأ املالئمة للسوق، وأبّن هذه البيئة حيادي؟ لقد  

املالئمة جيب بناؤها على النحو املناسب إذا أردان لعملية النظام التلقائي أن تكون أمرًا جيًدا. لكن يبدو أّن 
كهذا )إنشاء حكم القانون على النحو هايك توّصل إىل الشّك يف ما إذا كان ميكن أن يكون هنالك شيء  

املناسب(، وذلك للسبب اآليت: إّن صناعة القانون عملية توّجهها عمليات أقّل أو أكثر قابلية للتمييز من 
العملية السوقية، ما عدا أّن املنافع اليت حيصل عليها املشّرعون من صناعة القانون مرّكزة، أّما تكاليفها فهي 

وهذا ليس خطرًا  viiولذلك فهي ال تُفَهم إاّل بشكل ضبايب حىّت بعد وقوع الواقعة.متناثرة بشكل واسع، 
)يقصد( أخالقًيا بل هو خطأ معلومايت، فالقانون التشريعي قد يتكّون من آالف الصفحات، وليس هنالك من 

القانون كوحدة كاملة؛ بل ليس هنالك هدف إمجايل للقانون، سواء كان معلوًما أو ال، ألّن ما من أحد قّط 
قرأ أكثر من بضع صفحات من القانون قبل إقراره، وهذا األمر يشمل حىّت املئات من املشّرعّي الذين أضاف 

 ّي تصويته ابملوافقة عليه.كّل واحد منهم عّدة صفحات من املالحظات للقانون كثمن لتأم

(، فهو، يف مقابل ذلك، كتلة من املمارسات والتقاليد اليت حتتاج common lawأّما القانون العاّم )
أحيااًن لتشريعات ملحقة هبا؛ لكّن من املهّم قطًعا أّن ال يُنَظر إىل القانون العام ابعتباره جمّرد حتامل أو خرافة، 

اختبار الزمن كأداة لتسوية النزاعات؛ فهو، وعلى العكس من ذلك، سيكون له وذلك بعد أن جنح يف اجتياز 
األفضلية األكيدة على التشريع الراهن، ألّن التشريع توّجهه أفكار غري جمرّبة حول كيفية االستجابة لألزمات 

ذات أتثري دائم. احلاصلة، وألّن هذا التشريع سيجري إقراره دون أن يعلم أّي أحد ما يكتنفه من عواقب أكرب و 
ومل يشّك هايك أبًدا يف احلاجة إىل التشريع، لكّنه كان أيسف مليلنا إىل الغفلة عن عواقبه احلتمية غري املقصودة 

 (.Hayek 1973, 86والتطّرف يف التقليل من تكاليفه الالمرئية احلتمية )
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 . موقف هايك من العدالة5
نون إطار عمل للتنسيق ابملقارنة مع كونه التحديد الدقيق يرى هايك أبّن من األهّم بكثري أن يكون القا

(. إذ يالحظ هايك أّن الكثري من أهداف التنسيق هلا Hayek 1960, 118ألهداف هذا التنسيق )
مضامّي توزيعية، ممّا يؤّدي هبايك إىل الشعور ابألسى على ميلنا إىل تقييم التوزيعات من خالل السؤال عّما 

مع ذلك فإّن هايك يتنازل ويقّر، من انحية املبدأ على األقّل، بشرعية وضع حّد أدىن للدخل إذا كانت عادلة )و 
[ لالّطالع على حماججة متعاطفة، لكّنها حاّدة، Tebble 2015أو شبكة للحماية االجتماعية. راجع ]

الة االجتماعية ال يدع ترى أبّن تنازل هايك هذا ّبثابة "ترّدد قاتل"؛ بل إّن تيبل حياجج أبّن رفض هايك للعد
 جمااًل ألّي تنازل مماثل(.

يقول هايك أبّن "من األمور الرئيسية اليت شغلت ابيل طوال أكثر من عشر سنوات" كانت تقّبل فكرة أّن 
ويبدو أّن هايك يعين بـ)العدالة االجتماعية(:  viii(.Hayek 1978b, 57العدالة االجتماعية سراب )

أكثر: ما كان نوزيك يدعوه مبادئ احلالة النهائية للعدالة التوزيعية، واليت تتعامل مع  العدالة التوزيعية، وبتحديد
 العدالة كميزة لنتائج، ال كميزة لعمليات.

ملاذا تصبح العدالة سرااًب وفًقا لفهم هايك؟ يقول هايك: "ال ميكن أن يوجد عدالة توزيعية عندما ال يقوم 
(. وبتعبريه هو: "اعتبارات العدالة ال تقّدم Hayek 1978b, 58 or 1976, 68–69أحد ابلتوزيع" )

(. وما دام الذين يتبادلون يقومون طوعًيا Hayek 1969, 175نتائج السوق" )‘ تصحيح’أّي مربّر لـ
بتحرّكات أفضل وفًقا ملعايري اپريتو، فليس هنالك بعدها ما ميكن أن يقال، أو تدعو احلاجة إىل أن يقال، على 

 ل.سبيل التعلي

ملاذا تربز مقاومة تطبيق أوجه فهم العدالة والظلم على األوضاع اليت ال يقوم فيها أحد ابلتوزيع؟ إّن ما 
يستحوذ على هواجس هايك هنا ليس فكرة مفادها أّن هنالك من قد يكون أكثر استحقاقًا من غريه، بل أن 

اس ما يستحّقون. فلخوفه من احتمال يتجرّأ "مسؤول جدارة" على تصحيح األسواق اليت تفشل يف إعطاء الن
وقوع االستبداد، ال حياجج هايك أبّن األسواق عادلة، بل أبهّنا ليست من النوع الذي ميكن أن يكون عاداًل 
ا. وعندما ال يقوم أحد ابلتوزيع فلن يوجد حينها أّي شيء يدعو لألسى بشأن النتيجة، لكّن النتيجة 

ً
أو ظامل

الذي تكون عليه عندما تنتج عن "هندسة". فالنتائج اليت كانت لتكون ظاملة )لو لن تكون ظاملة على النحو 
فُرمضت بقصد(، كأن يولد املرء بتشّوه شفة األرنب، ميكن أن حتدث أحيااًن بكّل بساطة. وكما يقول رولز: 

ا ألّن األفراد يولدون يف اجملتمع ضمن
ً
ا؛ وليس ظامل

ً
وضع خاّص. إّن هذه  "التوزيع الطبيعي ليس عاداًل وال ظامل

 ليست سوى من احلقائق الطبيعية"؛ وهو رأي قد يّتفق هايك معه.
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لكّن رولز يرفق قوله ذاك بقول آخر قد ال يوافق هايك على التسلسل املنطقي بينه وبّي القول األول: "ما 
فإذا كان (. Rawls, 1971, 102هو عادل أو ظامل إمنا هو طريقة تعامل املؤّسسات مع هذه احلقائق" )

رولز مصيًبا يف االعتقاد أبّن العدالة التوزيعية ليست عادلة وال ظاملة، فعندها ال تكون املؤّسسات خمطئة يف 
"التعامل مع حقوق طبيعية". ورّّبا ال ينكر هايك مطلًقا أّن اإلصابة بشفة األرنب أمر سّيئ، أو أّن معاجلتها 

ليس بظلم ال ميكن أن يعّد تصحيًحا للظلم. فإذا طُلمب مّنا أن أمر جّيد، لكّنه قد يصّر على أّن إصالح ما 
نبتكر أداة ملساعدة األطفال املصابّي بشفة األرنب، فالسبب هو أّن اإلصابة بشفة األرنب أمر سّيئ، وليس 

نا، ألّن اإلصابة هبا ظلم. وعندما نساعد فإنّنا ال نصلح بذلك توزيًعا غري مناسب لإلصابة بشفة األرنب، بل إنّ 
(. فاملشكلة اليت Schmidtz 2006, 219وبكّل بساطة، نصلح مشكلة اإلصابة بشفة األرنب )

نستجيب هلا ال صلة هلا ابحلسد أو الالمساواة أو احلقوق أو اإلنصاف يف احلصص؛ وإّن املوقف الذي نّتخذه 
 (.Hayek 1976, 87عند إنشاء شبكة للحماية االجتماعية ليس ضد الظلم، بل ضّد املعاانة )

إذا صّح ما سبق فإنّه يوّضح لنا ملاذا ال ميكن أن يكون اهلاجس الفعلي هلايك )ببساطة( أنّه ال ميكن أن 
يكون هنالك ظلم يف سوق ال يقوم فيه أحد ابلتوزيع. وعلى سبيل املثال: لنفرتض أّنين حّطمت سّيارة أحدهم 

ا؛ لكن إذا كان عن طريق اخلطأ، فبما أنّه ليس هنالك من يقوم بتوزيع ا
ً
لضرر فهذا الوضع ليس عاداًل وال ظامل

رولز سينربي حينها للقول أبّن ما حيّدد العدالة أو الظلم هو كيفية استجابتنا للضرر، فعندها قد يوافقه هايك؛ 
 إذ خيتلف الوضع نوًعا ما عندما يتسّبب ابلضرر كيان فاعل قابل لتحّمل املسؤولية.

لق من أّن فهمنا للعدالة قد يعّسر علينا العيش سويّة وإجناز التقّدم بشكل ويبدو أّن هايك يشعر ابلق
مشرتك. إذ يرى هايك أبّن الناس إذا عجزوا عن االّدعاء أبّن نقطة االنطالق ظاملة، فعندها يكون كّل ما 

يح، فعندها نفعله قاباًل للتربير على أنّه )حتسّي(، وليس تصحيًحا. فإذا مل يكن هنالك ظلم حيتاج إىل تصح
يكون التحسّي الذي حيّق لنا السعي إليه حتسيًنا وفق معايري اپريتو، أو، يف احلاالت مجيعها، حتسيًنا بوسائل 
ا، فإّن ذلك سيفتح اجملال 

ً
ذات مقبولية متبادلة. ويف مقابل ذلك )خالفًا لرولز(، إذا كان التوزيع الطبيعي ظامل

ية احلصيلة اليت يشعر الناس أبنّه حيّق هلم فرضها بعضهم على بعض أمام كّل التحرّكات صفرية احلصيلة وسلب
حتت غطاء االّتصاف ابلعدالة. وإّن احلّق ابلقيام هبذه التحرّكات يف ما خيّص أموال اآلخرين يكاد يصبح 

اسة، أبكمله لعبة سياسية تدّر رحًبا وفريًا، وتغري أصحاب املواهب السياسية الرايدية ابلدخول إىل حلبة السي
حيث يقوم هؤالء الرايديون إبنفاق أوقاهتم يف اخرتاع طرق ذكية جديدة لتقسيم الرأمسال االجتماعي، عوًضا 
عن العمل على خلق رأمسال اجتماعي جديد. )قد يدرج رولز هنا مالحظة تقول أبّن وجود املال يف حوزة 

ث يف علم االجتماع؛ فهو لن ينكر احلقيقة اآلخرين ال يستلزم شرعية امتالكهم له، لكّن ما يفعله هايك هو حب
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الواضحة اليت تقول أبّن الناس ميكنهم، وهذا ما يفعلونه يف كثري من األحيان، التعامل مع ممتلكات اآلخرين 
كلعبة سياسية، بل إهّنم أحيااًن خيرتعون نظرايت متنحهم احلّق بذلك. وهنا يتكلم هايك عن التكلفة التجريبية 

 كات اآلخرين كلعبة سياسية، ال عن اإلمكانية النظرية(.للتعامل مع ممتل

ويف رأي هايك أنّنا جيب أن نريد من أيّة منظومة للعدالة ما نريده من أيّة منظومة لتنظيم املرور: إطار عمل 
تتيح يعيننا على تشكيل توقّعات متبادلة حول من له احلّق ابلسري يف الطريق. فاملنظومة الفّعالة يف تنظيم املرور 

لنا، ببساطة، أن ننّسق أفعالنا وفًقا جملموعة من التوقّعات املتبادلة اليت جيد كّل فرد مّنا أهّنا انفعة يف مساعدتنا 
على احليلولة دون اصطدام بعضنا ببعض أثناء انطالقنا يف مساراتنا اليت خنتارها بشكل فردي. فمنظومة تنظيم 

هي تشرتط علينا أن نربّر مساراتنا هذه أمام اآلخرين. ويف الواقع، إّن املرور ال ختتار هذه املسارات لنا، وال 
منظومة تنظيم املرور تكمن بشكل عام يف عدم اضطرار الناس إىل تربير أفعاهلم أمام الغري. وإذا كّنا نرغب 

كيفية توزيع ( فسنحتاج لتربير أّي حركة تتعّلق بNozick 1974ابلعمل وفًقا ملبادئ احلالة النهائية للعدالة )
السلع يف احلالة النهائية املتطّورة ابستمرار، وهذا يعين القول أبنّنا سنحتاج يف الواقع لتربير كّل تبادل نفّكر 
ابإلقدام عليه، وهو ما من شأنه أن يعيقنا بداًل من إعانتنا يف ابتكار طرائق جديدة جلعل أنفسنا أكثر قيمة 

 بنظر احمليطّي بنا.

هنا يف رّد فعله، لكّن هذه املبالغة تنشأ ممّا يبدو أنّه رفض دوگمائي ملبادئ احلالة النهائية  رّّبا يبالغ هايك
للعدالة؛ فألسباب تذّكران بنوزيك، جيد هايك أّن هذه املبادئ ذات تكاليف غري مستطاعة، وأهّنا ال تتوافق مع 

 اجملتمع احلّر؛ بل إّن هذه املبادئ وأمثاهلا جتعل الكياانت الفاعلة املستقّلة اليت يهتّم كّل منها بشؤونه اخلاّصة يف
من املستحيل القول أبّن أمرًا ما يقع ضمن اهتمام املرء بشؤونه اخلاّصة. وعلى هذا األساس فإّن حماولة هايك 
اقتطاع ميدان متماسك لالستقاللية الفردية جتعل منه، كما كان يّدعي يف كثري من األحيان، ليربالًيا من انحية 

 لنموذج الذي يتبّناه، وليس حمافظًيا.ا

 

 . املدخالت، واملخرجات، ومعىن السلوك املقتصد1. 5
(؛ وبعبارة Hayek 1960, 94اجلدارة تتعّلق، كما يفهمها هايك، بطبيعة الفعل ال بطبيعة اإلجناز )

 املخرجات؛ وهو يعتقد أخرى: يرى هايك أبّن اّدعاءات اجلدارة تتعّلق ابملدخالت اليت حيضرها املرء للعملية، ال
 Hayekأبّن ال فائدة ميكن أن أتيت من ذلك، ففي اجملتمع احلّر يكافأ املرء على خمرجاته، ال مدخالته )

1960, 98.) 
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وهلايك حّجة مهّمة يف هذا الطرح؛ إذ يتمحور اهتمامه حول "سراب" االعتقاد أبّن العدالة تشرتط مكافأة 
س املخرجات؛ لكن إذا كان سرااًب االقتصار على مكافأة التزويد ابملدخالت، الناس على التزويد ابملدخالت ولي

فال بّد أّن هذا السراب يشمل اقتصار العدالة على املدخالت. وال بّد من االعرتاف أبنّنا إذا تركنا الزبون على 
لى هواهم وكافؤوان هواه فسيكافئ على املخرجات، وهذا ما يريده هايك؛ وعلى النحو ذاته، إذا تركنا الناس ع

على خمرجاتنا فإّن سلوكهم هذا لن يفتقر للحساسية جتاه اجلدارة. وإّن ميل مكافآت السوق القتفاء أثر اجلدارة 
سيكون جمّرد ميل، لكّن اعتبار نظام اجلدارة جمّرد ميل ال يتساوى مع اعتباره سرااًب. فالعنصر الرئيسي لنجاح 

ن يف املكافأة على املخرجات املمتازة، وعلى عوامل هذا االمتياز، من أّي منظومة للرتويج لالزدهار سيكم
االجتهاد والشجاعة والتنّبه واإلخالص. وسيكمن أيًضا يف املكافأة على احلّظ، لكن دون أن يكون هذا احلّظ 

لة وهنا يتحّدث هايك وكأّن اجلدارة هلا عالقة كام ixجمّرد صدفة عشوائية خارج املسار الطبيعي لألمور.
ابالجتهاد يف احملاولة، وال عالقة هلا ابملخرجات املمتازة، لكّن قوله هذا ال جيعلها كذلك، وليس هنالك سبب 

 (.Schmidtz 2008, 34يدعو لتصديق ما جاء به )

(. وإذا كانت اجلدارة Hayek 1960, 96ويقول هايك أبنّنا نريد أن نكون مقتصدين مع اجلدارة )
ابملدخالت، فسيكون هايك مصيًبا يف قوله حينها، لكن حىّت إذا كان هايك  ذات صلة حصرية ابلتزويد

مصيًبا، فمن الصعب أن نتبّّي سبب اعتقاد هايك أبن لقوله صلة ابملوضوع. فلنفرتض مثاًل أنّنا نقتصد يف 
يس إاّل تعبريًا آخر استهالك الذهب، ملاذا؟ ألنّه ذو قيمة كبرية. ويف احلقيقة إّن قولنا أبنّنا نقتصد يف االجتهاد ل

للقول أبّن االجتهاد مهّم. فليس هذا دلياًل على أن االجتهاد سراب، وعندما نعتقد أبّن هنالك سبًبا وجيًها 
يدفعنا للمكافأة على االجتهاد الذي يبلغ ذروته ابملخرجات املمتازة فإّن اعتقادان هذا ليس دلياًل على أنّنا 

 أسرى لسراب.

ر اجلدارة رّّبا يقّر هلايك أبّن املكافأة جيب أن تقتفي أثر األداء الفعلي، ال اجلدارة اليت وابحملّصلة، إّن منظّ 
يف داخله؛ فاملستهلك ميكنه احلكم على جدارة سلعتك دون احلاجة ملعرفة ما إذا حالفك احلّظ يف إنتاجها، 

لبه االمتناع عنه، وأينما كان العمل والنقطة احلامسة هنا هي أنّه أينما كان االجتهاد جيلب مكافأة أكرب ممّا جي
املمتاز جيلب مكافأة أكرب ممّا جيلبه االمتناع عنه، وأينما كان التنّبه حلاجات الزبون جيلب مكافأة أكرب ممّا جيلبه 
االمتناع عنه، فإّن املنظومة متيل إىل املكافأة على القيام ّبا هو صائب. وستميل املخرجات يف هذه املنظومة 

يرتقي مستواها املمتاز ّبرور الوقت، وستميل السلع إىل أداء ما يرجتى منها، وسيميل الناس إىل االزدهار، إىل أن 
 وإىل أن يضعوا نصب أعينهم غاية حتقيق اجلدارة أيًضا.
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 . احلّق ابلتوزيع2. 5
حبسب  كما أشران من قبل، فإّن نقد هايك للعدالة االجتماعية هو، بشكل أكثر حتديًدا، نقد للتوزيع

اجلدارة على يد التخطيط املركزي؛ وهو يعتقد أبّن )مسؤول اجلدارة( لن يتحّمله أحد. لكّن اجلانب الكابوسي 
هلذه الرؤية يّتصل اّتصااًل اتمًّا بفكرة التخطيط املركزي وليس له أّي صلة بفكرة اجلدارة. ومن يفّكر ابجلدارة 

تهاج الالمركزية يف التقييم. وإذا كان هايك مصيًبا أبنّه ليس على حنو جاّد يّتفق مع هايك أبّن من الواجب ان
هنالك موضع ملسؤول اجلدارة يف اجملتمع الصاحل، فإّن رؤيته هذه تعين ضمنًيا، وعلى العكس ممّا يعتقد، ال أّن 

ؤول (. وإّن سبب عدم حتّملنا ملسHayek 1976, 64اجلدارة عدمية األمهّية، بل أهّنا ذات أمهّية حتديًدا )
 اجلدارة هو أّن هذا املسؤول سيكافئ اخلنوع، ال اجلدارة.

ويبدو أيًضا أّن هايك يسّلم، كما هو حال الكثري من معارضيه فلسفًيا، أبنّه يف املنظومة القائمة على اجلدارة 
إذا كنت عاجًزا عن إثبات جدارتك ابحلصول على )س(، فإّن هذا العجز يرّخص ملسؤويل اجلدارة أخذ )س( 

نك؛ أو إذا كنُت عاجزًا عن إثبات جدارة شخٍص ما بشيء )س( أوّد إعطاءه له، فهذا يرّخص ملسؤول م
اجلدارة أن مينعين من إعطاء )س( لذلك الشخص. ويف احلالتّي كالمها يكمن الفيصل يف أنّه: قبل االنتقال 

علّي التعامل مع مسألة إىل مسألة )ما إذا كنت سأعطي الشيء ألكثر الناس جدارة ابحلصول عليه( جيب 
قبلية حول )ما إذا كنت أمتلك الشيء يف األصل(. ولنفرتض مثاًل أبّنين أتلّقى خدمة ممتازة يف مطعم ما، 
وحيكم عقلي أبّن النادل يستحّق إكرامية قدرها عشرون دوالرًا، فال ميكنين هنا أن أبّرر طليب من زبون آخر 

يء سوى أّن النادل قد فعل ما جعله جديرًا هبا، إذ جيب أن تكون للمطعم أبن يعطيين عشرين دوالرًا ال لش
العشرون دوالرًا ملكي أّواًل، مث ميكنين بعدها أن أتساءل ما إذا كان النادل جديرًا هبا؛ أّما ما جييز طلب العشرين 

إذا كنُت أان قد فعلت دوالرًا من زميلي الزبون فلن يتعلق ّبسألة تعيّي استحقاق النادل لإلكرامية، بل ّبسألة ما 
ما جيعلين خمّواًل هبا. وهذه النقطة حامسة، ال ألهنا تنقض ما يراه هايك، بل ألهّنا تكشف الطبيعة الدقيقة 
للهاجس احلقيقي الذي يشعر به هايك: فهاجسه ليس سراب االعتقاد أبّن اجلدارة مهّمة )حقًّا(، بل سراب 

 xاالعتقاد أبّن التخويل )ليس( مهمًّا.

 

 . املمارسات النزيهة3 .5
جتدر اإلشارة يف هذا اجملال إىل أوجه الشبه بّي رؤية هايك وبّي رؤية جون رولز اليت عرّب عنها يف كتابه 

[(؛ فكالمها يفهمان مضامّي )املمارسة( عندما تكون هلا منفعة. ويطرح رولز 1955)مفهومان للقواعد ]
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البيسبول( تعّرف من خالل القواعد اإلجرائية عوًضا عن تعريفها مثااًل مفاده: إّن ممارسة لعبة كرة القاعدة )
ّببادئ احلالة النهائية للعدالة التوزيعية. وجيب على املرء أن يكون دوگمائًيا )كما قد يقول هايك( حول عدد 

 الضرابت اليت حيّق لضارب الكرة تسديدها إذا كان يرغب أبن أتخذ املمارسة جمراها.

اللعبة على حنو يكون فيه دور احلكم هو العمل على أن يكون الفوز لصاحل الفريق اخلرّي،  ولنتخّيل تغرّي فهم
فما الذي سيؤثّر به هذا الدور على الالعبّي؟ وكيف ستكون مساعيهم؟ إّن نتيجة التغيري لن تكون لعبة 

، فعندها سيجلس بيسبول؛ فإذا انتهى بنا احلال مع لعبة حيرص فيها احلكم على فوز الفريق الذي يفّضله
الالعبون على املقاعد اجلانبية متفّرجّي أماًل يف أن حيظوا ّبحاابة احلكم. وتتمّثل رؤية هايك )ورؤية رولز يف 

بل إهّنا  xiهذه املرحلة من مسريته الفكرية( يف أّن النزاهة احلقيقية ليست احلرص على املساواة يف توزيع اجلوائز.
أتثّر النتائج، إىل حّد مفرط، بعوامل اعتباطية أخالقًيا من أمثال: مستوى  ال تتعّلق حىّت ابحلرص على عدم

اللعب، ومقدار اجتهاد الالعبّي يف العمل لتنمية مواهبهم. فالنزاهة احلقيقية تتعّلق ابنتهاج احليادية وعدم 
 التحّزب، أو ما يعرّب عنه املثل السائر: "دع الالعب يلعب".

ومن مشكالت هايك مع هذا النوع من العدالة، واليت تصل إىل حّد احلرص على حتقيق األخيار للفوز، 
أهّنا تنزع حنو حتويل البنية الرئيسية للمجتمع إىل لعبة كرة قدم سياسية، واليت متيل إىل تبديد املكاسب املتحّققة 

قيقية تتعّلق بـ)ترك الالعب يلعب(، على النحو من التبادل التجاري. وهنا يرى هايك، أيًضا، أبّن العدالة احل
نفسه الذي يتعّلق فيه التعاون االقتصادي الذي حيّقق حتّسًنا حبسب معايري اپريتو برتك الالعبّي يلعبون )راجع 

 Gaus 2016.)xiiأيًضا: 

 

 . السعر العادل4. 5
إّن حتقيقنا لألرابح يتطّلب التبادل التجاري وحسب، دون حتديد هذا التبادل بسعر ما؛ وهلذا ال حنتاج 

 للرتكيز على السعر عندما تّتصل ثروة األّمة اّتصااًل وثيًقا ابألرابح املتحّققة من التجارة وال تّتصل ابلسعر.

على التفكري تقّلل احتمال التبادل التجاري، ويف الواقع، يالحظ هايك أبّن استحواذ مسألة السعر العادل 
والذي سيؤّدي حينها إىل تبديد بعض الفائض التعاوين. وإّن نفور هايك من العدالة ينشأ يف الكثري من جوانبه 
من أّن مرور آالف السنّي على احلديث يف العدالة قد حّوله بطريقة ما إىل احلديث عن )السعر( العادل 

(Hayek 1976, 73 و .) هذا جيعل األسعار تبدو مهّمة من الناحية األخالقية، وهو أمر يعّده هايك
ويتحّدث هايك عن مثال )القّصابّي واخلّبازين( الشهري يف كتاابت آدم مسيث، فيقول: "حتديًدا ألهّنم  xiiiسرااًب.
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فيحّسنون مستوى  يهتّمون فقط ّبن يقّدم هلم أفضل سعر ملنتجاهتم، جتدهم يصلون إىل أشخاص جيهلوهنم متاًما،
 (.Hayek 1978b, 60حياة هؤالء على حنو أفضل بكثري ممّا كانوا ليحّسنون به حياة جرياهنم" )

إّن رفض هايك للعدالة االجتماعية ابعتبارها )سرااًب( يعّد تطرّفًا ال مسوّغ له يف التعبري عن رؤيته الفعلية؛ 
ًدا يف خشيته من احتمال الرتخيص ملسؤول حكومي لكّن الدافع هلذا الرفض ميكن فهمه: فهو يتلّخص حتدي

ّبهّمة العدالة ّبا يتيح له التدّخل للتأّكد من عدالة األسعار، فيحرف مسار عملية التبادل التجاري اليت ختلق 
الثروة ضمن جمتمع يعمل يف إطار حكم القانون. وميكننا أن نعيد صياغة ما قاله مايكل مونگر يف هذا الشأن 

(Munger 2013 على النحو التايل: إّن أقرب ما ميكننا أن نصل إليه من وظيفة املخّطط االجتماعي )
العامل بكّل شيء هو أن نستعّي ابلقّوتّي التوأم )العرض والطلب(، لكّن هاتّي القّوتّي ال تتكّلمان مع الناس 

رس الصوت الوحيد الذي ميكنه أن إاّل بلغة األسعار. وعندما جتّرم الدولة سعرًا يتحّمله السوق فإهّنا بذلك خت
 مينح الناس نصيحة موثوقة وآنية.

وعلى سبيل املثال: "إذا كان هنالك أزمة شّح ابملرطّبات الباردة، وإذا كان املتالعبون ابألسعار أحرارًا يف 
ت طلب أّي سعر للثلج يتحّمله السوق، فعندها سيخسر من يريد الثلج ال لشيء سوى تربيد كأس من املرطّبا

أمام سعر أعلى يعرضه مشرٍت آخر يقّيم الثلج بقيمة أعلى منه، فمن يريد الثلج لتربيد حقن األنسولّي أو حليب 
األطفال سيزايد ابلسعر حىّت يصل إىل مستوى يؤّمن تزويده ابلثلج من خالل االمتناع عن تزويد شارب 

يباع بدوالرين( من السوق، ويبقى التزويد مستمرًّا املرطّبات. ويف الواقع، سيختفي الثلج املربّد للمرطّبات )الذي 
ابلثلج الذي ينقذ حياة الناس )الذي يباع ابثين عشر دوالرًا( بكّميات كافية. ويف املقابل، إذا كان سعر الثلج 
مينعه القانون من الزايدة على دوالرين، فعندها حيدث أمران، ال أمر واحد: )أّواًل( ينخفض املعروض من الثلج، 

فًقا للنموذج النيوكالسيكي املعياري، ألّن املزودين ال يقّدمون الكثري من الثلج بسعر أدىن، و)اثنًيا( إذا وضع و 
سقف )دوالرين( للسعر فإّن املشرتين الذين يريدون الثلج لتربيد املرطّبات وحسب )سيظّلون يف السوق(، إذ 

ن الكّمية املعروضة النادرة اليت كان السعر العائم سيستمّر شاربو املرطّبات على استهالكهم للحّصة نفسها م
احلّر ليحتفظ هبا ملستخدمي األنسولّي اليت حيتاجوهنا أكثر. وإذا نظران ملثّلث اخلسارة يف النموذج الكالسيكي 

، وفيه جتد Schmidtz 2016bاملعياري، وهو منوذج ليس فيه إاّل ما يعيق، فلن نالحظ التأثري الثاين" )
 رفًقا ابألشكال البيانية(.حتلياًل م

إّن النموذج الكالسيكي املعياري يفرتض أّن املشرتين الذين يقّيمون السلعة أبدىن قيمة هم من يستبعدهم 
السعر الذي جيري التحّكم به؛ لكن من النتائج القوية القابلة للتكرار يف جتارب املزادات اليت حتدث يف صفوف 

رثة ضوابط األسعار أكرب من اجملال الذي تتنّبأ به النظرية النيوكالسيكية؛ والفرق الدراسة أّن اجملال التجرييب لكا
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بينهما جيب أن يتعّلق، كما قد يرى هايك، ابملعرفة اليت جرى تضمينها بفّعالية يف األسعار وليس يف غريها. 
لق للمستهلكّي الذين فإذا وضعنا سقًفا لسعر الثلج عند الدوالرين فسنضمن حينها أّن زايدة األسعار لن تط

يقّيمون الثلج بقيمة منخفضة إشارة مفادها أبّن هنالك ظروفًا خاّصة جديدة قد منحتهم سبًبا خاًصا يدعوهم 
للتنازل عنها للمستهلكّي الذين يقّيمون الثلج بقيمة عالية. إّن احلدس يدفعنا إىل دعم وضع ضوابط لألسعار 

عية، وكأنه سيكون من الظلم ترك مستخدمي األنسولّي يزايدون على انطالقًا من االعتقاد ابلعدالة االجتما
شاريب املرطّبات بشراء الثلج عندما ينقص املعروض؛ لكّن حدسنا هذا لن جيتاز اختبارات املراقبة، فاحلالة 
النموذجية لضوابط السعر تقبل التطبيق عندما يقع االقتصاد، بشكل ما، حتت احلصار ويثبت املعروض )أو 

ح يف حالة غري مرنة(؛ ويف هذه احلالة، وهي أقواها، هنالك مشكلة يف التوزيع. وميكننا أن نقول على حنو يصب
جتريدي أبنّنا نظّن أبّن النفاذ املتساوي )أي: حصول شاريب املرطّبات يف هناية املطاف على حّصة مساوية 

 ة هذا ليس إاّل سرااًب.حلّصة اآلخرين من الثلج( هو أمر عادل بشكل ما. وإّن مظهر العدال

إّن هايك ال يشّك مطلًقا حباجتنا إىل التشريعات أحيااًن، لكّنه يعتقد أبّن هدف التشريع جيب أن يكون: 
جعل األشياء أفضل، ال أكثر عدالة؛ وأن تكون األشياء أكثر إنتاجية، ال أكثر مساواة؛ وأن يوجَّه التفكري 

ا. ويف احلقيقة، يدعو هايك إىل أعراف للعدالة اإلجرائي الصايف، وقد االبتكاري ابجّتاه خلق الثروة، ال حبسه
يّتفق يف هناية املطاف مع القائلّي بوجود شيء امسه النزاهة، إذ قد يقول هايك حينها أبّن النزاهة احلقيقية تتعّلق 

فيه تقييم اجلميع وفًقا  ابحلرص على فوز اجلميع كالًّ حبّصته. ولقد كان هايك يعترب اجملتمع احلّر هو الذي جيري
 ملستوى جودة األداء، وليس حبسب اجتهادهم ابحملاولة، أي: وفًقا إلنتاجهم، وليس وفًقا لنواايهم.
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i  البيروقراطيات كان هايك يعلم ، بأّن مشاكل )الوكيل المسؤول( يمكنها أن تصيب، وهي تصيب فعًلا
في القّطاعين الخاص والعمومي؛ وفي كلتا الحالتين يقامر الوكًلء بأموال اآلخرين عندما يستطيعون ذلك، 

ظرّي وعملّي حول ويسعون إلى "اإلنقاذ المالي" عندما ال تؤتي مقامراتهم منافعها المرجّوة. وهنا يبرز سؤال ن
ما إذا مجلس إدارة الشركة الخاّصة أقدر من دافعي الضرائب على احتواء الضرر الناتج عن نزوات الوكًلء 

 والحّد منه.

ii  على الرغم من أّنه يقول: "النظام التلقائي والتنظيم لن يكّفا عن التعايش، لكّنه يبقى من غير الممكن
 (.Hayek 1973, 48 ونشتهي" )مزج مبدأي النظام هذين كما نحبّ 

iii  إذا كانت السلعة متاحة فعًلا في السوق الرسمية فًل بّد أن السبب يعود لسعرها الباهظ الذي حّدده
المخّطط المركزي، واالستثناء الوحيد يحدث عندما يكون المخّطط على قدر جّيد من االّطًلع يفوق الحدود 

وضع سعر يتطابق تماماا مع السعر الذي قد يضعه السوق إذا تركه  البشرية إلى الدرجة التي تمّكنه من
المخّطط وشأنه. ثّم يطلق المنتجون إنذارهم: )ال أحد يرغب بسلعتنا!(، فيستجيب القائمون على التخطيط 
المركزي بدعم السعر، ويشترون بأنفسهم السلعة غير المرغوبة، ثم يتخّلون عنها بأسعار مدعومة للمواطنين 

ن أحجموا عن شرائها بالسعر الرسمي. لكّن المواطنين ينتهي بهم الحال وهم يدفعون السعر الرسمي على الذي

                                                           

http://davidschmidtz.com/en/research/are-price-controls-fair-0
http://www.econlib.org/library/Columns/y2007/Mungergouging.html
http://www.econlib.org/library/Columns/y2007/Mungergouging.html
http://www.iep.utm.edu/libertar/
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الرغم من ذلك، وبشكل إجباري، على هيأة ضرائب تمّول دعم السعر؛ وهكذا فإّن المواطن ال يبلغ مآربه 
 (.Hayek 1945, 527)كزبون( ويتعّرض لإلفقار )كدافع للضرائب( )

iv  ا على هذه النقطة أكثر، فقد يشعر المرء بأّن هايك كان ينظر على الرغم من أّن هايك ال يشّدد أبدا
إلى هذا التعّلم باعتباره تعّلماا أخًلقياا، وليس مجّرد تعّلم اقتصادي. وأنا أشكر أحد المراجعين للفت انتباهي إلى 

 هذه الفكرة.

v برونو به دان هاوسمان حول فلسفة االقتصاد، أو ما كتبه لًلستزادة حول معايير پاريتو، راجع ما كت
 ڤيربيك وكريس موريس حول األخًلق ونظرية األلعاب.

vi  أحد الذين راجعوا هذه الماّدة الموسوعية سأل عّما إذا كان هايك يفترض أّن الهدف من القانون هو
ا، لكّن هايك ال حماية حقوق الملكية التي ُيعتقد بأّنها سابقة للتشريع. ولست م ا مّما إذا كان ذلك صحيحا تأّكدا

يطرح هذه الحّجة على حّد علمي؛ وإن المحاججة ضّد أّي افتراض حول الحقوق الطبيعية عند هايك يستند 
إلى أّن معاداته إلعادة التوزيع موّجهة بشكل خاّص ضّد أّية عملية إعادة توزيع ضمنية من خًلل ضوابط 

 األسعار.

vii  وهكذا فإّن هايك كان من المحتمل أن يقبل، ورّبما تأّثر، بالتحليل الذي جاء به جيمس بوكانن وگوردون
تولوك. فالنظام السياسي ال يمكن أن يتطّور ضمن النوع الصائب من البيئة المًلئمة، وذلك ألّن الريادية 

مصالح شخصية. وإّن التكّيف مع البيئة  السياسية مكّرسة بشكل كبير للتًلعب بهيأة البيئة نفسها، وذلك لخدمة
المًلئمة للريادية السياسية يتكّون من التحّول إلى مفترس أفضل في لعبة يضع المفترسون قواعدها. وال شّك 
في أّن السياسي يتعّلم التعاون، لكّنه في األساس تعاون مع زميل مفترس. وإّن النظام السياسي ذا التطّور 

يد فيه هيمنة الشركاتية )أو ما يعرف بمصطلح ازدرائي هو رأسمالية المحاباة، حيث يقوم المستمّر هو نظام تتزا
المدراء التنفيذيون الذين يحابيهم السياسيون باكتساب سلطة فرض الضوابط التنظيمية على منافسيهم(، وهو 

ار العمومي التي ( تفصيًلا لنظرية الخيBoettke 1995نشاط ريادي من النوع المدّمر. ونجد لدى بيتكي )
 وردت بشكل ضمني في كتابات هايك.

viii ( ليس هذا هجوماا ضّد فلسفة سياسية كما قد يبدوShearmur 1996, 138.) 

ix  يقّر هايك، ببساطة، بأّنه ليس لديه إاّل القليل ليقوله للمنادين بـ)مساواتية الحالة النهائية( أكثر من أّنه
 )مساواتية الحالة النهائية( من جهة وبين الحّرية واالزدهار من جهة أخرى. يتوّجب عليهم االختيار بين

x  لنفترض بأّن ليلى تجلس في مطعم تلّقت فيه خدمة ممتازة، في بلد تظّن بأّن النادل فيه يحصل على
بالحصول  أجره من اإلكراميات، ولهذا يجب عليها أن تدفع إكرامية ألّن النادل قد أّدى ما يستوجب جدارته

عليها. هنا نتكّلم عن مال ال جدال في أّن ليلى مخّولة به، لكّنها مضطّرة لدفعه للنادل الجدير به، لكّن هذه 
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الحقيقة بشأن ما ينبغي على ليلى فعله ال ترّخص ألّي مسؤول جدارة أن يقوم بإعادة توزيع المال من ليلى إلى 
إعطاء المال المخّولة به إلى نادل جدير به هو: أّن القرار قرارها، النادل. واألمر الذي يعنينا بشأن واجب ليلى ب

والحكم لها؛ فهي ينبغي عليها أن تعطي المال، لكّنها وحدها من ينبغي أن يقوم بذلك، ألّنها هي من كان 
تخويل النادل جديراا باعترافها بخدمته. وحّتى في هذه الحالة فإّن المبادئ تفرض نفسها، ال بـ)ترجيحها( على 

 ليلى بمالها، بل بوضعها أمام واجب غير مثالي.

xi  يًلحظ تيبل أّن الخيار بين نظام سوقي والتخطيط المركزي ليس خياراا بين الًلمساواة والمساواة، بل
(؛ والفرق بينهما هو أّنه في ظّل التخطيط المركزي "ال تتحّدد أوجه Tebble 2015بين نوعين من الًلمساواة )

اواة هذه من خًلل تفاعل المهارات الفردية في عملية الشخصية، بل من خًلل قرار السلطة المرجعية الًلمس
 (.Hayek 1976a p. 83الذي ال يقبل النقض" )

xii  ا للضرائب في ذاتها قّط، بحّد علمي، لكّنه كان يبدي قلقاا عامًّا لم يكن رفض هايك للضرائب رفضا
صاد بدرجة ما، وفقاا ألّي تحليل نيوكًلسيكي قياسي. أّما أكبر دواعي القلق لدى حيالها؛ فالضرائب تعيق االقت

هايك فينشأ من أّن تحّول الضرائب إلى لعبة كرة قدم سياسية )أي: نتيجة غير مستقّرة لصراع مستمّر( أسوأ 
الحصيلة تهدف من عدم وجودها، إذ يحّفز هذا التحّول على استثمار موارد ثمينة في معركة مستمّرة صفرية 

إلى تغيير المعّدالت باّتجاه ما )وهذه المعركة تصبح أكثر وحشية عندما تنطبق هذه المعّدالت على شرائح 
مختلفة للدخل(، وهي تضعف قدرة أرباب العمل على اّتخاذ قرارات مّطلعة حول ما إذا كان ينبغي توظيف 

نتيجة لذلك تبتعد الدورة االستثمارية عن التشذيب عاملين لديهم. والًليقين يؤّدي إلى انخفاض االستثمار، و 
الذي تتعّرض له في ظّل عملية الضبط الدقيق الكينزية، وتصل إلى أعماق أبعد وأطول أجًلا مّما عليه حالها 

 في ظّل أّي منظومة لحكم القانون.

xiii وجد مشتٍر أوحد للعمل ال شّك في أّن هنالك نموذج اقتصادي بديل؛ فوفقاا ألحد النماذج الماركسية ي
يمكنه إمًلء سعر العمالة وخفض األجر إلى مستوى الكفاف، وذلك ما لم تنّظم العمالة صفوفها وتحتكر بيع 

 العمل فتؤّسس بذلك سلطة مساومة مساوية لرّب العمل.


