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األسواق

ــــــــــ
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 موسوعة ستانفورد للفلسفة
ترجمة :عبدهللا بن عبدالرحمن الرميحي
مراجعة :د .عبد هللا البريدي

مدخل حول الوصف المفاهيمي لـ األسواق ،وأخالقيتها ،وانتقاد دورها ،ومناقشة مبرراتها ،وعالقتها بالمؤسسات
األخرى ،؛ نص مترجم للـد .ليزا هيرزوق ،ومنشور على (موسوعة ستانفورد للفلسفة) .ننوه بأن الترجمة هي للنسخة
المؤرشفة في الموسوعة على هذا الرابط ،والتي قد تختلف ا
قليال عن النسخة الدارجة للمقالة ،حيث إنه قد يطرأ على
نخص بالشكر محرري موسوعة
األخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة .وختا اما،
ّ
ستانفورد ،وعلى رأسهم د .إدوارد زالتا ،على تعاونهم ،واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة.
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Herzog, Lisa, "Markets", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/markets/>.
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األسواق هي جمموعات من األفراد أو وكالء البيع يتم عربها تبادل السلع واخلدمات .وسيلة التبادل فيها
غالباً هي املال ،واليت هبا ُتدد أسعار السلع واخلدمات .األسواق ميكن تصنيفها حسب نوعية السلع
واخلدمات املتداولة فيها (مثل األسواق املالية والعقارات السكنية واأليدي العاملة) ،أو وفقاً لنطاقها

اجلغرايف (مثل األسواق اإلقليمية واحمللية والدولية) ،أو وف ًقا هليكلها (مثل األسواق التنافسية واحتكار
القلة واالحتكارية) .ومن منظور معياريُ ،تظى األسواق ابالهتمام ألسباب عدة ذات صلة بنوعية

احلجج املؤيدة واملعارضة هلا ،وكذلك ابلقضااي الرئيسة للفلسفتني االجتماعية والسياسية .إضافة إىل
ذلك ،تعتمد األسواق على املؤسسات واحلياة االجتماعية اليت تؤثر هبا من حيث املشاركة يف ُتديد
آليات عملها واليت من خالهلا ميكن ُتقيق عدة قيم منها :احلرية والعدالة والتكافل .التساؤالت املتعلقة
أبي األسواق ،أو السلع ،ميكن أتييدها أو معارضتها ،أو كيفية الرتابط فيما بينها ،هي صميم التفكري
حيال العدالة االجتماعية.
ُتلل األسواق وفقاً للعديد من التخصصات شاملةً علم االجتماع و التاريخ و االقتصاد على

وجه اخلصوص .فلسفياً ،وعلى مر التاريخ هناك مد وجزر من حيث االهتمام ابلتساؤالت ذات الصلة

ابألسواق .ابتداءً من القرن الثامن عشر ،كان اجلدل أن لكل جمتمع أسواقه املتسمة بطابعه االجتماعي
اخلاص ،وأن لألسواق أثراً على جمتمعاهتا .تعمد هذه املقالة إىل تقدمي أبرز حماور اجلدل الفلسفي حول
األسواق .وكذلك ،تقدم بعض الفروق بني مفهوم األسواق واملفاهيم األخرىذات الصلة ،مع شرح موجز
لألوضاع السوقية على مر التاريخ .ويكمن تركيزها يف عرض الرباهني األكثر شيوعاً املؤيدة واملعارضة

لألسواق ،و ُتليل آليات ترابط األسواق مع املؤسسات االجتماعية األخرى .ويف ختامها ،ستتناول
أسئلة حول األسواق على شقني ،ومها أسئلة منهجية يف االقتصاد وأخرى حول موضوعات أخالقيات
العمل واملسؤولية االجتماعية للشركات من زاوية أخرى.
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 .1الوصف املفاهيمي
إن مصطلح "السوق" ( )Marketوما يقابله يف اللغات األوروبية األخرى marché etc.
) ) Mercado ،Markt ،تعود يف أصلها إىل اجلذر الالتيين " ، "Merxوالذي يعين "سلع"
أو "بضائع" .و للتعرف على ماهية األسواق بشكل أفضل ،من الضروري التمييز بني مفهومه واملفاهيم
األخرىذات الصلة .إن مفهوم "التبادل" هو جوهر مفهوم األسواق .سوقياً ،املصلحة الذاتية هي السبب

يف تبادل السلع  ،وعلى النقيض منه ،تبادل اهلدااي هبدف بناء العالقات (بشأن تبادل اهلدااي ،انظر على
سبيل املثال .)Maus 1923-24 ،يف معظم األسواق وسيلة التبادل هي املال .يف الغالب ،األفراد
يقبلون األسعار كما هي مع امتالكهم حرية االختيار يف الشراء أو البيع .املال ليس الوسيلة الوحيدة
للتبادل ،بل هناك أسواق تتم فيها عمليات التبادل ابملقايضة أو أي نوع من التبادل بوسائل غري املال.
لذلك ،مفهوم "األسواق" أوسع من مفهوم التبادل ،الن السوق هو جمموعة من التأثريات اهليكلية الكلية
الناجتة عن عمليات تبادل متعددة ،مثل التغريات يف مستوى السعر اإلمجايل.
تعد "املنافسة" مسة من مسات األسواق ،إال أهنا ختتلف من حيث السياق ،فعلى سبيل املثال
املنافسة املؤسسية أو املنافسة التطورية .يف األسواق  ،املنافسة تنتج من خالل سعي املنظمات للحصول
على أفضل صفقات ممكنة ينتج عنها جو تنافسي بينها أو يف حاالت العرض أو الطلب على التوايل.
يطلق على األسواق أهنا "تنافسية" عندما تتوفر هبا اخلصائص التالية وهي أن تشمل عدداً كبرياً من

املشرتين والبائعني؛ وتتماثل فيها السلع؛ وتتوفر املعلومات عنها للجميع .وعلى ذلك ،ميكننا القول أبن

األسواق إما تنافسية حيَّدت العديد من مشاكل األسواق (خصوصاً يف حاالت عدم تكافؤ قوة السوق)،
أو غري تنافسية كأسواق االحتكار أو احتكار القلة .وعلى الرغم من ذلك  ،جيب مالحظة أن األسواق

التنافسية ،يف الغالب ،ال توجد هبا حاالت تكون فيها القوة السوقية غري متكافئة بني املنافسني ،على
سبيل املثال ،الشركة الوحيدة اليت تعمل منطقة معينة أو أخرى متتلك بنك معلومات واسع عن عمالئها.
مثل هذه احلاالت أو املمارسات الشاذة ال ميكن جتنبها يف منوذج السوق التنافسي  -مثل أتثريات
الشبكة العنكبوتية اليت جعلت األسواق شديدة الرتكيز  -وجيب أن تؤخذ يف االعتبار يف التقييمات
املعيارية لألسواق.
4
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مصطلح "االقتصاد" يصف كل ما حيدث من األنشطة اإلنتاجية والتوزيعية ملنطقة أو بلد شاملة
األسواق وإطارها القانوين اليت تعمل على ضوئه وكذلك املنظمات داخل األسواق ،مثل األسر والشركات
(Anderson 2017؛  .)Ciepley 2013اهليكل الداخلي لألسر والشركات بريوقراطي هرمي
لذا فهو خيتلف متاماً عن هيكل األسواق .يف العديد من البلدان  ،يشمل االقتصاد كذلك القطاع
احلكومي والنماذج املشرتكة مثل الشراكات بني القطاع العام واخلاص .وميكن أن يشتمل كذلك على
أنواع أخرى كالقطاع اخلريي أو األسواق السوداء .قدَّم بوالين (  )Polanyiتصنيفاً كالسيكياً آلليات

(استنادا إىل العالقات املتماثلة)  ،وإعادة التوزيع (على أساس
التخصيص :حيث ميز بني التعامل ابملثل
ً
املركزية :حيث تقوم السلطة املركزية بتجميع السلع وتسليمها لألفراد)  ،واالكتفاء الذايت (اإلنتاج

لالستخدام الشخصي) و األسواق ( :1944الفصل الرابع ) .و مما سبق يتضح لنا أن نشاط األسواق
يقوم على ختصيص السلع واخلدمات يف اجملتمع ،مع استمرارية اهلياكل األخرى -على سبيل املثال ،
اهلياكل اهلرمية داخل الشركات  -يف لعب دور يف النظم االقتصادية  ،لذا من املضلل تصورها أهنا
"اقتصادات سوق" خالصة.
يشار مبفهوم "الرأمسالية" إىل األسواق ،ولكن كنظام اجتماعي اقتصادي ،فهو مفهوم واسع
ولكن السمة املميزة فيه هي امللكية اخلاصة لرأس املال (على سبيل املثال انظر ،)Scott 2011 ،عادة
ما تؤدي إىل ضغوط حيال إجياد فرص استثمارية مرحبة وكذلك عدم التماثل بني َّ
مالك رأس املال
واآلخرين .تعد األسواق أحد العناصر األساسية يف الرأمسالية ،ومن حيث املبدأ هي موجودة بشكل
خمتلف يف اجملتمعات األخراىليت ال تتبىن الرأمسالية ( انظر مثال ،Carens 1981 ،حول املقرتح املبين
على "احلوافز األخالقية"؛ وحول "األسواق االشرتاكية" وبشكل عام ميكنك االطالع على مثال
 .)Bardhan/Roemer 1993يوجد العديد من املقرتحات إلصالح مناذج الرأمسالية احلالية،
على سبيل املثال الفكرة الراولزية  Rawlsianعن "دميوقراطية التملك" (لالستزادة ميكنك االطالع
على مثال  ،)O’Neill/Williamson 2012اليت ال ترفض األسواق ،ولكنها تسعى إىل
ُتقيق توزيع أكثر عدالة لألصول اإلنتاجية.
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على الرغم من التباسهَّ ،
قدم بوالين مقرتحاً مفيداً يف التميز بني "اقتصادات السوق" و"جمتمعات

السوق" .واألخرية هي جمتمعات تكون فيها "العالقات االجتماعية جزء ال يتجزأ من االقتصاد بدالً من

أن يكون االقتصاد جزء ال يتجزأ من العالقات االجتماعية" (Polanyi 1944, 57؛ أنظر كذلك

إىل  .)Cunningham 2005فالعديد من احلجج حول أن قيمة األسواق هلا أتثري على شخصية
اجملتمع ككل ،ومن خالل االسئلة االستفهامية أين ومىت وكيف ميكن احلد من أتثري األسواق على
جمتمعاهتا .من منظور بوالين ،والسؤال هو هل ينبغي أن يكون ويظل "اقتصاد السوق" كما هو عليه أو
ينبغي ُتوله إىل "جمتمع السوق".

 .2اآلراء التقليدية الثالثة :االصدقاء واالعداء واالصدقاء الناقدون
يف الفكر الغريب ،ويف بداية العصر احلديث ،بدأ البحث املنهجي يف خصائص وقيمة األسواق.
واقتصرت التحليالت السابقة عادة على األسئلة حول العالقات االقتصادية األسرية "( "OIKOS
وهي أساس مصطلح االقتصاد) .ومن املناقشات املهمة يف هذا تناول أرسطو  Aristotleلطبيعة املال
(السياسة  )10-8 ،Iواملناقشات اليت عوجل فيها هذا املوضوع ،حيث تًطرح أسئلة أساسية حول
االليات املشروعة وغري املشروعة للتبادل .ومنذ القرن الثامن عشر و ما بعده ،مثة جدل حمتدم حول
طبيعة األسواق وأمهيتها لألفراد واجملتمعات (ولالستزادة حول اتريخ الفكر االقتصادي يف اجلانب
الكالسيكي ميكن االطالع على كتاب شومبيرت  ،)1954( Schumpeterللحصول على
معلومات أكثر دقة انظر إىل .))1996( Blaug

ميتد تقليد املفكرين الذين يؤيدون األسواق بشكل كبري من كتاب ماندفيل حكاية النحل
( )]1721/1714[ 1924إىل عصر التنوير االسكتلندي ،مع آدم مسيث Adam Smith
) (1776يف االستفسار حول طبيعة وأسباب ثروة األمم ( Inquiry into the Nature and
 )Causes of the Wealth of Nationsغالباً ما ينظر إليه أنه شهادة ميالد علم االقتصاد

كعلم منفصل .ويف القرن التاسع عشر ،تبىن علماء االقتصاد الكالسيكيني أفكار آدم مسيث وغريه من
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املفكرين األوائل مثل توماس مالتوس ] Thomas Malthus [1798أو ديفيد ريكاردو
] .David Ricardo [1817ويف القرن العشرين ،يشمل التقليد املؤيد للسوق املدرسة
"النمساوية" وبعض املفكرين مثل لودفيج فون ميزس ( Ludwig von Misesعلى سبيل املثال،
 ،)1949وجوزيف شومبيرت ( Joseph Schumpeterعلى سبيل املثال ،)1942 ،وفريدريك
هايك ( FA Von Hayekعلى سبيل املثال1944 ،؛ )9 –1973؛ وجيمس بيوكاانن
 James Buchananومدرسة فريجينيا برتكيزها على نظرية االختيار العام (على سبيل املثال ،
 ،)Buchanan 1975و (التحرر العام) "مدرسة شيكاغو" مع ميلتون فريدمان Milton
 Friedmanكأبرز ممثل هلا (على سبيل املثال  1962 ،يف مدرسة شيكاغو ككل ،انظر
مثال  )2010(Emmettللحصول على الوصف النقدي لليرباليني من الفكر الليربايل
انظر  .)2001( Freemanلقد تغريت حجج مؤيدي األسواق مبرور الوقت  ،ولكن هناك بعض
املبادئ اليت توحد هذا التقليد :وهي الرتكيز على الفردية واألسواق كطريق لتحرير األفراد من الروابط
التقليدية  ،والفهم "السليب" للحرية  ،والرتكيز على أتثري االبتكار والتحديث على األسواق وأتثريها
اإلجيايب على رفاهية اجملتمع.
هناك تقليد ممتد زمنياً يف نقد األسواق ،وإىل حد ما ،كان هو الوضع "السائد" يف الثقافة

املسيحية يف العصور الوسطى األوروبية ،حيث كان ينظر للتجارة واألسواق على أهنا مدفوعة خبطااي
].[1

الشراهة واجلشع ومعادية للنظام املعمول به.

يف القرون الثالثة املاضية ،أبرز نقاد األسواق هم جان

جاك روسو ُ ( Jean-Jacques Rousseauتديداً يف اخلطاب الثاين حول أصول عدم املساواة

"  ،))1997( ]1764[ " Second Discourse on the Origins of Inequalityوكارل ماركس
( Karl Marx and Friedrich Engelsعلى سبيل املثال ،البيان الشيوعي ،رأس املال)
والتقليد املاركسي ،الذي ظهر للعيان يف العديد من املواقف ،من الدميقراطيني االشرتاكيني اليساريني إىل
الشيوعيني الراديكاليني (انظر  .)Kolakowski 1978املوضوعات املشرتكة يف هذا التقليد هي
الالمساواة واحلاالت املضطربة يف األسواق غري املنظمة وعدم استقرارها وآاثرها التنفريية (على سبيل
أيضا القسم  3.2أدانه) ،وهيمنتها على الفقراء .املشرتك
املثال ،فصل األفراد عن مثار جهودهم  ،انظر ً
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الذي يوحد هؤالء املفكرين هو األمل يف وجود بدائل لألسواق لغرض تنظيم احلياة االقتصادية
للمجتمعات الكبرية .يف القرن التاسع عشر وحىت منتصف سبعينيات القرن العشرين ،يرى أن االقتصاد
املوجه هو البديل املعياري القتصاد السوق .وبعد سقوط الشيوعية يف أورواب الشرقية وروسيا مت طرح
مناذج أخرى اقرب لالعتدال وقد مت جتربة بعضها (للحصول على أمثلة انظر :Wright 2011
الفصل السابع) .يعتمد نقد األسواق على مدى توافر مناذج بديلة ذات تقييم عال يف عدد من األبعاد
املعيارية .ولذلك فإن البحث والتجارب يف النماذج البديلة كان ذا أمهية كربى لدى الفالسفة الذين
يرغبون يف تقييم األسواق من منظور معياري.
النوع الثالث من املفكرين هم الذين ليسوا أبصدقاء وال أعداء لألسواق بل حمايدين ويسعون
إلجياد برهان مؤيد :حيث إهنم يرون مزااي األسواق من جهة و مشاكلها من األخرى .لذلك ،إما جيادلون
أبن التوازن العام إجيايب ،أو أنه ميكن التخفيف من حدة املشاكل من قبل املؤسسات األخرى .غالباً ما

يكون الدافع وراء هذا املوقف هو احلجة القائلة أبنه ال توجد طريقة مثلى لتنظيم احلياة االقتصادية يف

اجملتمعات الكبرية بل ميكن أن "تروض" األسواق بدالً من إلغائها .جمموعة متنوعة من املفكرين تبنوا

هذا املوقف مثل هيجل  ،)]1821[ 1942( G.W.F. Hegelجون ستيورات ميل J.S.
 ،)1848( Millجون مينارد كينز  ،)1936( J.M. Keynesأو جون راولز John

 )1971( Rawlsوكذلك العديد من األحزاب االجتماعية الدميقراطية يف أورواب ( انظر
 ،)Berman 2006وما يوحدهم هو امياهنم بـ "أولوية السياسة" .األسواق مرحب هبا كوهنا أداة
لتحقيق أهداف معينة "يف" إطار الدولة ،مع سيطرة السياسة يف ُتديد حدودها والغرض منها .وهنا
يتولد سؤال وجدل فلسفي حول األسواق يف ظل إمكانية وكيفية أولوية السياسة( .راجع  4.3أدانه).
يف هذه األايم  ،ميكن أن نرى بقااي من إرث التقاليد التارخيية يف نظرة التخصصات األكادميية
املتنوعة إىل األسواق .مع استثناء بعض احلاالت  ،هناك اقتصاديون يرون األسواق من منظور إجيايب.
حيث إهنم حيللوهنا بطرق قياسية ابستخدام أساليب جمردة جتسد األفراد على أهنم أصحاب سيادة
وعقالنيني يف االختيار .هذا النهج ،جتاوز العديد من مشاكل األسواق بال تفسري ،وقد مت استخدامه يف
ُتليل جماالت اجتماعية أخرى على أساس احلوافز (انظر بشكل خاص  ،Gary Beckerعلى سبيل
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املثال .)1976 ،وكردة فعل استثري عدة أسئلة حول منهج االختيار العقالين من حيث إمكانياته
وحدوده ،خاصة عند بدء االقتصاديني السلوكيني يف استكشاف كيفية احنراف السلوك البشري الواقعي
عن ما هو مفرتض يف النماذج (Kahneman/Tversky 1979؛ Laibson 1997؛
 ،Fehr/Schmidt 1999وللحصول على نظرة عامة حول االقتصاد السلوكي انظر على سبيل
املثال  ،Camerer/Loewenstein/Rabin 2003وللتعرف على نقد نظرية االختيار
العقالين من منظور فلسفي انظر على سبيل املثال .)Sen 1977 ،أما يف حقول االجتماع
األنثروبولوجيا واملؤرخون فإن العلماء يستخدمون طرقاً خمتلفة عادة ما تكون أقل جتريداً الستكشاف

األسواق املختلفة .يف الغالب ،ركزوا على عالقة األسواق مبجاالت احلياة األخرىمن منظور أن األفراد
جزء ال يتجزأ من اجملتمع وقراراهتم بنيت حسب البيئة االجتماعية .وأن بعضهم ينتقد األسواق الرأمسالية.
ويضاف إىل ذلك ،أن هناك زوااي معتمة جتاهلها االقتصاديني واكتشفتها منهجياهتم اليت تبنوها .لكن
رمبا يعلق االقتصاديني أبن مناهج تلك احلقول أقل مالئمة يف فهم اآلاثر اإلجيابية غري املباشرة لألسواق
 ،على سبيل املثال الفوائد اليت تعود على العمالء عند إعادة هيكلة الشركات .على الرغم من احتمالية
التداخل بينها فأنه من املهم التمييز بني املناهج املعرفية و طرق البحث والرباهني املوضوعية حول قيمة
األسواق.

 .3نقاشات حول األسواق
يف الغالب أن االحكام حول األسواق "مع االخذ ابالعتبار كل شيء" ميكن أن يتنازل أحد
نقادها أو مؤيديها لآلخر ،ولكن تنازله يقابله ما يتفوق به على نظريه .ولكشف الغموض ،هذه املقالة
تقدم احلجج والتربيرات واالنتقادات األكثر شيوعاً حول األسواق .احلجج يف جمملها ختتلف من حيث

تطبيقها ،فمنها ما يناسب األسواق بشكل عام ،ومنها ما خيتص مبجتمعات السوق ومنها مع أسواق

حمددة (-انظر  -)3.3والبعض اآلخر ينطبق على مجيع ما سبق وذلك حسب أهداف متبنيها وآلية
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استخدامها ( .لالستزادة املعمقة حول احلجج املؤيدة واملعارضة لألسواق ميكن الرجوع إىل كتاب
.)Buchanan 1985

 -1-3مربرات األسواق
مييز أمارتيا سن ( )1985بني اسرتاتيجيتني أساسيتني لتربير األسواق :ومها احلقوق أو احلرايت
السابقة من انحية أو العواقب من انحية أخرى .يف الغالب ،حجج احلقوق واحلرايت متسايرة مع
بعضها ،حيث يقال أن حقوق بعينها هي محاية حلرايت بعينها .وتستند هذه احلجة يف شكلها
النموذجي ،إىل احلق يف امللكية اخلاصة ،وأن لألفراد حق حرية التصرف مبا ميتلكونه .ومن امللكية اخلاصة
احلق يف بناء العالقات مع اآلخرين ،واليت يرى الفرد أنه ال حيق ألحد التدخل هبا وأن أي تدخل يعترب
انتهاك للحقوق ومساس للحرية .تكمن جاذبية مثل هذه التربيرات لألسواق بطابعها األويل ومعقوليتها
احلدسية .ولكنها لتصبح ذات فائدة البد من أن يكون إبمكان الفرد الدفاع عن تلك احلقوق أو
احلرايت املسبقة وما تستند اليه .غالباً ،يتم ضم هذا النوع من احلجج إىل احلجج املتعلقة حبقوق امللكية
كما هي مقرة من الدولة .عقالنياً ،ان متسكنا حبقوق امللكية وُتييد املساس هبا أمر بديهي ،وليست

معقودة مبوافقة مسبقة من قبل احلكومة عند التمتع هبا .يف الغالب سبب الدفاع عن حقوق امللكية هو
ربطها ابمللكية الذاتية ،ومن خالل مزج أعمال الفرد ابألشياء املادية ومن مث ضمها حلقوق ملكيته ،على
أساس خطوط لوك (]Locke 1960 [1689؛ انظر أيضا Nozick 1974؛ للدفاع اليساري
جدا ومنها ما يتعلق ابملساواة
التحرري عن امللكية اخلاصة (الذي جيمع امللكية اخلاصة مع مواقف خمتلفة ً

ودور الدولة) على سبيل املثال انظر  .)Vallentyne/Steiner 2000لكن هذه النظرة حلقوق
امللكية كانت موضع جدل ،حيث يشري بعض املفكرين إىل أن للدولة دوراً مهماً يف توفري حقوق امللكية

ومحايتها ومع عدم تقييد احلرية (على سبيل املثال أنظر  .)Murphy/Nagel 2002ايضاً ،يشري

العديد من مؤرخي الرأي إىل أن القول أبن احلرية هي عدم تقييد حق الفرد عند التصرف مبمتلكاته (ما

يسميه  )2011( MacGilvrayبـ "حرية السوق") ليست الطريقة الوحيدة لفهم احلرية .فقد مت
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فهمها أترخيياً ( على سبيل املثال  2006 Pettitحول مناقشته األسواق من منظور احلرية ابعتبارها
غري اهليمنة ،و من أجل أتييد أكثر لألسواق من املنظور اجلمهوري اجلديد انظر .)Taylor 2013

يف الواقع ،تعتمد قوة الدفاع عن األسواق وبشكل حاسم على ما "أعتربه" املدافعني أبنه تعدي على
احلرية أو القيود القسرية احلكومية ،أو هل هناك تفحص قبلي من قبل الفرد حول العقبات السوقية اليت
قد ُتول دون ُتقيق اهتماماته بقرارات يف الغالب ال يعرف من هو متخذها( ،لألمثلة ميكنك االطالع
على سبيل املثالCohen 1979 ،؛  ،Olsaretti 2004الفصل6-4.؛ MacGilvray
 ،2011الفصل .)5.النظام الصارم حلقوق امللكية اخلاصة ميكن أن يؤدي إىل حاالت جائرة من عدم
املساواة بني أفراد اجملتمع حيث قد يقع بعضهم ُتت وطأة املعاانة أو ي َّ
شكك يف مدى إمكانية متتعهم
ابحلرية .مما جيعل املدافعني من منطلق مسبق عن األسواق واقفني أمام خيارين :إما أن يتحملوا موقفاً
معيناً ويقبلوا عدم املساواة والفقر على حنو مربر ،أو أن عليهم أن يتنازلوا عن موقفهم املتعارف عليه وأن
يقروا أبن عواقبه قد تلعب دوراً يف اعتبارية األسواق .بعد ذلك  ،ميكن للفرد أن يقر أبنه قد يلزمه
االستعانة مبؤسسات أخرى ألجل استكمال األسواق ،مع ُتييد التربيرات غري املشروطة الحقاً ( Sen
 .)1985ومع ذلك  ،ميكن أن تواصل احلقوق واحلرايت لعب دور مهم يف احلجج املؤيدة للسوق،

حىت عند دجمها يف إطار أوسع ،على سبيل املثال ،الدفاع عن مقدار معني من الضرائب( .للحصول
على معلومات حديثة بعنوان "عدالة السوق احلرة"  ،واليت تركز على أمهية احلرايت االقتصادية ابعتبارها
حقوقاً أساسية ،وتسمح ببعض القيود من أجل العدالة االجتماعية ،انظر.)Tomasi 2012
ومع ذلك  ،مثة عديد من تربيرات األسواق تستند على عواقب األسواق ال على احلقوق أو
احلرايت املسبقة .العديد من أبعاد هذه العواقب ميكن متييزها .لذلك احلجة األوىل ،حسب األمهية
التارخيية ،ترى أن األسواق تؤثر على األفراد ليتسموا ابلفضيلة واالجتماعية :حيث إن هؤالء بنوا على
املصاحل العقالنية ال على العواطف غري الطبيعية .لذلك األسواق بيئة تساعد على جعل األخالق أكثر
سلمية وحضارة ( انظر  ،Hirschman 1977الذي يشري فيه إىل  Montesquieuومفكري
القرن الثامن عشر اآلخرين) [2] .يف هذه االايم أثريت حجج حول أتثري بناء الشخصية لألسواق (راجع
على سبيل املثال  .)McCloskey 2006توقع  Hirschmanأن القوى املتحضرة واألخالقية
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لألسواق قد تكون كافية لتحقيق التوازن للقوى اليت تقوض نفسها بنفسها ()1982؛ يف املقابل  ،اقرت
بوليز  Bowlesأن العناصر غري السوقية للمجتمعات الليربالية قد تتصدى لآلاثر اخلطرية احملتملة
لألسواق.
أحياان،
أما احلجة الثانية ،فتتعلق ابآلاثر السوقية النابعة من عملية التوزيع الذي حيدث هبا.
ً

يعتقد أن األسواق ،أو ابلتحديد أسواق االيدي العاملة ،اهنا متنح األفراد ما يستحقونه من مكافآت
نتيجة اعماهلم يف اجملتمع ،وتكون اجلدارة أو األهلية هي احملدد للمواقف االجتماعية بدالً من التسلسل

اهلرمي التقليدي (على سبيل املثال  Miller 2001الفصل 9-8؛  Honnethيف

 137 ،Fraser/Honneth 2003وما يليها؛  .Mankiw 2010ولتربير األرابح على نفس
النهج انظر Narveson 1995؛  .)Arnold 1987تستند هذه احلجج إىل احلدس (املساواة
يف احلظ) يف أن اختالف دخول األفراد هلا ما يربرها على الرغم من عدم استحقاقهم هلا ،ولكنها انعكاس
انتج عن احلرية املطلقة (انظر على سبيل املثال  ،)Arneson 2008يف عملية االختيار لنوعية
العمل على سبيل املثال العمل  50ساعة بدالً من  40ساعة اسبوعياً أو القيام أبعمال شاقة كالعمل

يف اصالح األبراج واملباين الشاهقة أو حمنط أو الوردايت الليلية حيث تكون أكثر مردوداً من غريها
( .)Okun 1975, 72ومع ذلك  ،فقد أصبحت الدخول حمل جدل حول ما إذا كانت األسواق

يف الواقع تكافئ األفراد على ما يقومون به من خيارات العمل حسب صعوبتها ،أو أهنا تراعي اخللفية
االجتماعية واالقتصادية للفرد ،أو من خالل مشاركة الفرد يف فرق العمل (اليت يستحيل فصل العمل
الفردي فيها) ،أو أن للحظ دور يف ُتديد دخوهلم .فإذا كان األمر كذلك  ،فإن "االميان ابملسؤولية
الشخصية" سيكون خاطئ (  ،Barry 2005اجلزء الرابع؛ راجع ايضاً Olsaretti 2004
الفصول  3-1ملناقشة احلجج املتعلقة ابجلدارة واألهلية يف األسواق ،واليت رفضتها املؤلفة يف النهاية).
ومن املثري لالهتمام ،أن هناك بعض املؤيدين لألسواق احلرة  ،مثل انيت وفريدريك هايك حيث جادلوا
أبن الصواب هو ُتديدها وفق إطار القواعد اليت حدثت هبا ،ال عن انتج توزيع الدخل .وجيادلوا أيضاً
أبن ما تكافئه األسواقُ ،تديداً "اشباع الرغبات" ليس له عالقة ابلقيم األخالقية ( ،1978الفصل
التاسع؛ راجع أيضاً  .)Knight 1923قد جيادل البعض أبن هذه القواعد قد تكون أقل أو أكثر
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يف ُتقيق العدالة حيال اجلدارة واألهلية ،فلذا ،على افرتاض ثبات املتغريات األخرىوأن تكون أكثر مالئمة
ال أقل (على سبيل املثال Lamont 1997؛  ،Herzog 2013الفصل اخلامس؛ وانظر كذلك
 ،Herzog 2017الفصل اخلامس) .ومع ذلك ،وفقاً هلذا الصورة فأن احلجة يف التوزيع ال تتعلق

بتربيرات األسواق بل ابألحرى متعلقة مبسألة كيفية تصميم إطارها وُتقيقها نتائج تكافئ على حسب
اجلدارة واألهلية.

ومع ذلك ،فإن أهم حجة لألسواق هي اليت تـْب ى ٰىن على تبعاهتا ،وتتعلق بقدرهتا على ُتقيق نتائج

فعالة واليت بدورها ختلق مستوايت عالية من الرفاهية .وُتفز النمو االقتصادي ،دون اعتمادها على آلية
ختطيط مركزية ،ولكن على حساب املصلحة الشخصية لألفراد .وهذا ما اشتهر به  Smithianعند
استعارته جمازاً لـ"اليد اخلفية" ( .)WN IV.II.9يف ظل افرتاضات معينة مثل استقرار التفضيالت
وغياب املؤثرات اخلارجية على األطراف الثالثة والشفافية وحق احلصول على املعلومات للجميع وغياب
القدرة التفاوضية من طرف واحد فإن نتائج السوق ُتقق فعالية ابريتو.Pareto efficiency -
واليت مت تناوهلا يف النظرية األوىل القتصادايت الرفاهية (ولألثبات املنهجي انظر على سبيل املثالMas-،
ُتسن رضا
 ،Colell/Whinston/Green 1995الفصل  .)16ويقصد بكفاءة ابريتو أن ُّ

فرد ما حيال تفضيالته جيب أن ال يقلل من حق اآلخر ،بشرط عدم وجود هدر انتج عن عدم استخدام
إمكانيات متاحة عند التفاوض .وعلى أن شروطها الرايضية صارمة يف اقتصادايت الرفاهية ،إال أهنا ال
تصمد عند ممارستها .منوذج التوازن العام مشل حجتني حول األسواق تفسران سبب قدرهتا على ُتفيز
النمو االقتصادي ،وميكن تطبيقها على األسواق احلقيقية .احلجة االوىل "حجة التنسيق" (راجع
 )Roemer 2012واليت ترى أن نظام األسعار قادراً على نقل املعلومات املعقدة حول تفضيالت

األشخاص بطرق المركزية ،واليت من خالهلا يتم ختصيص السلع واخلدمات حسب قوة الطلب عليها،
حيث يليب النظام العفوي االحتياجات االجتماعية بطرق أفضل من الطريقة املركزية (ويلحظ ذلك عند
 .)Von Hayek 1945تلعب أسعار السوق دوراً يف ُتديد تكاليف الفرص البديلة عند استخدام

موارد معينة ،ويسمح إبجراء مقارانت بني جمموعات خمتلفة من املوارد اململوكة لألفراد (انظر
 ،Dworkin 2000الفصل  .)2-1وأما احلجة الثانية هي أن األسواق تدعم األفراد لالستفادة
13

حكمة © Copyright 2021

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

من طاقاهتم ومتنحهم حوافز حنو إجياد طرق الستخدام مهاراهتم وتوظيفها لالستفادة اجتماعيا .واستشهاداً
ابقتباس من آدم مسيث (مت إساءة استخدامه يف كثري من األحيان) " إنه ليس من إحسان اجلزار أو اخلباز
أن حنصل على عشائنا ،ولكن من نظرهتم إىل مصلحتهم اخلاصة" ) .(WNI.II.2وهنا ال يهدف
مسيث إىل وصم الطبيعة البشرية ابألاننية كصفة أساسية .بل يشري إىل أن األسواق تستفيد من مصدر
ُتفيز يتجاوز اإلحسان الذي يظهره الناس داخل دائرة صغرية من أفراد األسرة واألصدقاء .وأن املصاحل
فعال
الشخصية اليت تربط األفراد مبجموعة واسعة من الشركاء الذين يتبادل معهم ما يسهم يف تقسيم ّ
للعمل يعقبه احلصول على مستوى كفاءة عال .يضاف إىل ذلك أن مؤيدي األسواق يعتقدون أهنم
يدعمون االبتكار الذي مينح األفراد إمكانية استخدام تقنيات وعوامل انتاج جديدة  ،ويوفر رأس املال
لرجال االعمال واملخرتعني .وهذا يؤدي إىل عملية ديناميكية " التدمري اخلالق" اليت تساعد على تلبية
تفضيالت األفراد بطرق أفضل (  ،Schumpeter 1942الذي أشاع هذا املصطلح املاركسي).
على هذا النحو ،فإن حجج الكفاءة والنمو مل تتطرق إىل توزيع الدخل والثروة املتحققة يف
اقتصاد السوق .بل أنه من املمكن أن يتسم هذا املوقف بفعالية ابريتو ويكون يف الوقت ذاته غري
متكافئ للغاية (راجع على سبيل املثال .)Sen 1973 ،يف بعض األحيان ،يكون هناك حجج إضافية
مؤيدة للسوق ترى أن الثروة الناجتة عن األسواق "تنتقل" إىل الطبقات األشد فقراً يف اجملتمع .وميكن أن
حيدث هذا املوقف ،فعلى سبيل املثال ،شراء األغنياء سلعا أو خدمات فأهنا ستولد فرص عمل للفقراء

( ،)Smith 1976b [1759] IV.I.10أو أن السلع املبتكرة اليت صنعت أساساً كسلع فاخرة

تتحول مع مرور الوقت إىل السوق الشامل .ومع ذلك ،هناك التباس يف أي من الظروف ميكن ُتدث
مثل هذه احلاالت .يف الواقع ،توجد اقتصادات األسواق يف جمتمعات ختتلف من حيث مستوى املساواة
التامة أو املتفاوتة ،ويعترب الالعب الرئيس يف ُتديد درجة عدم املساواة يف تلك االقتصادات هي
املؤسسات احمليطة هبا .ومع ذلك ميكن للفرد أن يناقش مدى إمكانية مشاركة األسواق يف تنمية االقتصاد
الوطين وجعله أكرب من غريه ،وإعادة توزيع الثروات اإلضافية من خالل عدة إجراءات ومنها الضرائب.
لذا ميكن تبين اآلاثر التوزيعية كمقياس لتربير األسواق وإعادة التوزيع مقابل أدوار املؤسسات االخرى.

على سبيل املثال "مبدأ التفاوت" عند راولز .وفقاً هلذا املبدأ ،ميكن تربير التفاوت إذا كان "يعود ابلنفع
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تبىن أحد هذا التربير لألسواق ،جيب أن
األكرب على أفراد اجملتمع األقل حظًا" ( .)6-5 ،1999فإذا ٰ

ال يعتمد على املوقف املعياري للفرد حيال درجات حريتها أو توزيعها للدخل والثروة ،بل على افرتاض

أي من االنظمة جيعل واقع أفقر اجملتمع ينعم برفاهية أفضل .ومثال أتييد حرية األسواق ميكن أن جنده
يف العديد من النظرايت حول ما يسميه فرمين ( Freemanعلى سبيل املثال )2011 ,بتقليد
"الليربالية اجلديدة" (( )high liberalعلى عكس تقليد "الليربالية الكالسيكية").

 -2-3انتقاد األسواق
هناك العديد من احلجج املعارضة لألسواق ،إما من أجل رفضها مبجملها أو ُتديد أنشطتها.
أحد االنتقادات الرئيسية هو االعتمادية عليها يف تنظيم احلياة االقتصادية واليت ميكن أن ختلق جمتمعاً
غري متكافئ أو أنه يعاين من الفقر – مبفهوميه املطلق أو النسيب .يف القرن التاسع عشر ،العديد من
أفراد اجملتمع وبشكل خاص الذين مل ميتلكوا أدوات اإلنتاج وُتولوا إىل أيدي عاملة ألجل كسب املال.
خالل الثورة الصناعيةُ ،تولت نسبة كبرية من الطبقات الكادحة إىل أدىن الطبقات االقتصادية يف اجملتمع
ويعول السبب حسب ماركس وأجنلز إىل أنه "ليس لديها ما ختسره سوى قيودها" [البيان الشيوعي ،
 .]1848منذ القرن التاسع عشر ،أصبح االعتقاد أبن األسواق قادرة على أن تكون "مداً يرفع كل

القوارب" – وتستخدم جمازاً يف أن االقتصاد اجليد مفيد جلميع املتشاركني فيه ( -وهي عبارة تنسب إىل

جون كيندي  )J.F. Kennedyموضع جدل .حيث طالب نقادها حنو توزيع أكثر عدالً ملوارد

اجملتمع .غالباً كان النقد لألسواق هو دعوة لإلطاحة ابلرأمسالية حيث إهنا سبب يف تقويض الذات الذي
ختلَّقت منه العديد من االنقسامات اجملتمعية ،وهذا الفكر مت إحياؤه مبا نشره بكييت Piketty
( )2014حيال اخلالفات اليت تلت ذلك حول االجتاهات املتباينة يف اجملتمعات الرأمسالية.
ميكن ملؤيدي األسواق التشكيك يف هذا النقد ابلنظر إىل قيمة املساواة يف النتائج .إال أنه
يصعب عليهم رفضه – التكاء حججهم على أتكيد احلقوق واحلرايت – وهنا مكمن االهتام حيال أن
هذه التفاواتت غري املنظمة يف األسواق غري املنظمة ميكن أن ُتيِّّد الفرد من التمتع حبقوقه وحريته (أنظر
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أيضا  ،Rawls 1971القسم  .)32ميكن القول حبرية األفراد الذين ال ميتلكون املال لشراء السلع
واخلدمات يف اجملتمع الذي يتم فيه توزيع معظم السلع واخلدمات من خالل األسواق ،وميكن أن يكون
األفراد أحراراً مع أهنم ال ميلكون ما يشرتوا به هذه السلع واخلدمات وكذلك مقيدين للغاية .حىت الفقر

النسيب (على عكس املطلق) ميكن أن يكون شكالً من أشكال االستبعاد االجتماعي .يعتمد ذلك على
كيفية فهم هؤالء األفراد ملفهومي احلرية واالستعباد ،ولكن يف بعض احلاالت نقص املوارد منطقياً يؤول
ابلفرد حنو االستعباد ،وكذلك أن احلد من متتع األفراد اآلخرين حبقوقهم يعيق حصوهلم على املوارد

( .( Widerquist 2013 ،Waldron 1993 ،Otsuka 2003 ،Cohen 1995
ومن ضمن األسباب اليت تقيد األسواق احلرة ،ما انقشته ساتز  ، 2010( Satzالفصل  )4حيال
ضعف العمالء الذين يكون اختيارهم مقيداً بوضعهم السيء ،وكذلك "ضعف الوكالء" الذين يعتمد
األفراد ذوي املعلومات احملدودة على قراراهتم فيما يتعلق ابلسوق .يف القرن التاسع عشر ،كان االهتمام

األكرب يف املناقشات هو عدم التماثل يف قوة التفاوض بني العمال والرأمساليني والذي اليزال يلعب دوراً
كبرياً يف العديد من البلدان .ويضاف إىل ذلك ،أن األكثر عرضة لالستعباد يف األسواق هم األفراد ذوي
املهارة املنخفضة ،أو يعانون من مشاكل نفسية  ،أو خمالفني قانونياً (مثل املهاجرين غري الشرعيني).

ومن انحية مبدأ أن األسواق هي آليات للتنسيق االجتماعي البد أن تقوم على افرتاض أن مجيع األفراد
مستقلني وذوي سيادة وعلى اطالع كامل ابملعلومات وعقالنيني يف اختياراهتم .ومع انتفاء تلك
االفرتاضات ميكن أن تؤدي هذه اآلليات إىل استغالل األفراد الضعفاء من قبل اصحاب السطوة يف
األسواق .ليس ابلضرورة أن هذه احلجج ترفض األسواق متاماً ،ولكنها تثري تساؤالت حول اإلطار
املؤسسي الذي يتضمنها .حيث من احملتمل أن من أهداف حلول هذه املشاكل هو تنظيم األسواق ،أو
إىل تكاملها مع املؤسسات اليت تضمن حق املساوة لألفراد يف عمليات التبادل (راجع  4.2أدانه).

][3

كما مت انتقاد فكرة أن األسواق هلا عالقة بـ "اجلدارة"  ،خاصة من منظور النظرايت املاركسية
لالستغالل .حيث ترى أنه مبوجب العقد سيحرم العمال بشكل منهجي من حقهم املشروع يف مسامهتهم

وذلك مبنحهم أجور أقل من القيمة اليت أضافوها عرب عملهم (على سبيل املثال ماركس "رأس املال"
العدد االول – الفصل 8-7؛ وللحجج حوله انظر على سبيل املثال Buchanan 1985, 87-
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 )95كما أشري إىل إمكانية أن تستخدم بسهولة فكرة اجلدارة واألهلية من قبل الناجحني يف األسواق
بوصفها أيديولوجية إلخفاء ممارساهتم يف تللك األسواق (راجع على سبيل املثالHayek 1978 ،
 74 ،ومايليها) .تعرضت األسواق للعديد من االنتقادات بسبب ترسخ مبدأ عدم املساواة والتقسيم
االجتماعي والذي قاد إىل ُتييد تكافؤ الفرص (راجع على سبيل املثال ،Barry 2005 ،االجزاء
 .)4-2وهذا يؤدي إىل تساؤل عما إذا كانت املؤسسات األخرى ،على سبيل املثال نظام التعليم
العام ،ميكن أن تساعد يف ختفيف هذه املشاكل ،لتتمكن من تربير النظام املشرتك.
من النادر أن يشكك النقاد يف قدرة األسواق على ُتقيق نتائج فعالة خصوصاً يف سلع خاصة

ومعينة .ويؤكد ذلك مؤيدي األسواق حيث يقرون بعدم أتييدهم النتائج الفعالة يف حالتني ومها وجود
أتثريات خارجية أو السلع العامة .املؤثرات اخلارجية تؤثر كطرف اثلث ال ميلك حقوق امللكية ،مثل
تلوث اهلواء .السلع العامة هي سلع غري قابلة لالستغالل (حقوق االنتفاع هبا متساوية بني اجلميع )
وغري تنافسية (استخدام فرد هلا ال يقلل من جودة انتفاع اآلخر هبا) (انظر Mas-
, Colell/Whinston/Green 1995الفصل  .)11ومن أمثلة السلع العامة األمن العام الذي
بتوفريه ينتفع منه اجلميع ،حيث ال يعين أن تىـىزاي ىد املنتفعني منه يقلل من انتفاع اآلخرين منه ،وهنا التربير
للمنافع العامة أبن الفرد الميلك القوة االقتصادية لتوفري تلك السلع كما متتلكها الدولة .غالبا ما يرى

منتقدو األسواق أن احلاالت املتضمنة أتثريات خارجية أو سلعاً عامةً هي أكثر انتشاراً مما يعرتف به

مؤيدوها ،على سبيل املثال فيما يتعلق ابملشاكل البيئية .أما فيما يتعلق ابلتأثريات اخلارجية ،غالبا ما

يشري االقتصاديون إىل نظرية روانلد كوس  Coaseالشهرية ( )1960أنه ال تكون هناك تكاليف
للتعامالت ،وأن املشاكل اخلارجية ميكن جتاوزها من خالل عملية التفاوض ،وبشكل مستقل عن التوزيع
األويل حلقوق امللكية .يف الواقع غالباً ما تكون التعامالت مكلفة وصعبة للغاية ،خصوصاً عندما يكون

هناك أطراف متعددة مبصاحل متخالفة .هذا جيعل تطبيق هذه النظرية  -و الدفاع عن حلول السوق يف
مثل هذه احلاالت  -إشكاليا .من احلاالت اإلشكالية األخرى ،حالة "السلع املوضعية" ( Hirsch
 ،)1976أي السلع اليت تعتمد قيمتها على موقعها النسيب مقارنة مبا ميتلكه اآلخرون .مثال ذلك املنازل
ابهظة الثمن اليت يقتنيها البعض مراعاة ملكانتهم وبغض النظر عن صفاهتم الفعلية :أي يريدون امتالك
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منزل حبجم معني مقارنة مبنازل اآلخرين .تتسم هذه السلع ابلندرة حبكم التعريف – فقط  %10من
املنازل ميكن أن تكون هي االعلى وبنسبة  ٪10من السوق؛ وميكن أن يكون  %10من الطالب
األفضل تعليماً هم االفضل بني الطالب وبنسبة  .%10وابلتايل ،فإن املنافسة ابلنسبة هلم هي لعبة
حمصلتها صفرية :أي أهنا "سباق جرذان" ،حيث حيتفظ كل واحد بوضعه النسيب إذا كانت الزايدة
للجميع بنفس املقدار .وهنا جند أن بعض املنظرين يربر أن العوامل اخلارجية يف مثل هذا النوع من
املنافسة سبب اختإذ تدابري تنظيمية (لألمثلة انظر Frank 2005؛ وحيال مناقشة السلع املوضعية
من منظور املساواة :انظر أيضا إىل Brighhouse & Swift 2006؛ وللحصول على نبذة
حول نظرية االعرتاف ،انظر .)Claassen 2008
السؤال الواسع الذي ميكن طرحه يف هذا السياق هو مسألة "كفاءة ماذا؟" (راجع ايضاً Satz
 33 ،2010وما يليها) .ويشري منتقدو األسواق ،أبن األسواق قد تكون ذات كفاءة يف تلبية رغبات
الناس ،ولكن يف الواقع حدث هذا نتيجة لتغيري تفضيالت الناس حنو األشياء اليت يسهل (مبراعاة الرحبية)
توفريها يف األسواق .ويرون كذلك أن هذه التفضيالت ليست هي ابلضرورة ما خيتاره الناس ،بل هي
نتيجة عملية ُتويل لتفضيالهتم عما يرغبون احلصول عليها (انظر على سبيل املثالGeorge ،
 ،2001الذي يستخدم جمازاً مصطلح "تلوث التفضيل") .عادة ما أتخذ النماذج االقتصادية لألسواق

تفضيالت األفراد كماهي عليه ،مما جيعلهم ال مييزون جمموعة كاملة من األسئلة اليت أثريت حول األسواق
غري األسواق األفراد ،وعالقات بعضهم ببعض ،عالقاهتم بسلع وقيم معينة؟
يف هذا السياق وهي :كيف ت ّ
يف النظرايت املاركسية ،يستخدم مصطلح "االغرتاب" لوصف ظواهر األفراد ،أو شعورهم ،املنفصلة عن

ما جيب أن تنتمي إليه .على سبيل املثال ،إذا كان جيب على العمال بيع جهدهم وقوهتم كوسيلة إنتاجية
ألصحاب األعمال ،لذا هم مغرتبون عن عملهم ونتائجه ،وعن أنفسهم ،وعن الكائنات البشرية
األخرى(Marx [1844], I؛ للحصول نبذة حديثة حول مفهوم االغرتاب  ،انظر Jaeggi
.) 2014
فيما يتعلق ابلعالقات اإلنسانية ،أ ُّهتِّمت جمتمعات السوق أبهنا تقوض اجملتمع وتكافله ،حيث
تقوم األسواق على مسامهة جمردة وعالقات سريعة التَّغري ،حبيث "كلما هو صلب يذوب يف اهلواء"
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( ، Marx/Engelsالبيان الشيوعي؛ للحصول على تقرير معاصر انظر .)Lane 1991

][4

"التدمري اخلالق" الذي حيدث يف األسواق قد حيفز على االبتكار ،كما يعتقد مؤيدوها ،ولكنه يدمر
الروابط االجتماعية والتقاليد الراسخة (راجع  .)Polanyi 1944ويبدو أن هذا الفكر يلعب دوراً
يف النقد اجملتمعي املوجه إىل النظرة الليربالية للطبيعة البشرية (على سبيل املثالMacIntyre ،
1984؛ وللحصول على نظرة عامة راجع  .)Bell 2012ابإلضافة إىل ذلك ،أن حقيقة األسواق
اليت تبىن على املصلحة الذاتية جتعل األفراد أكثر أاننية ومادية .ومثل هذه احلجج هي نظري الدعاءات
مؤيدي األسواق ،واليت تنص على أن األسواق جتعل األفراد أكثر اجتماعية وأخالقية .ومن اجلوانب
املهمة يف هذا النقاش ،والذي مت استكشافه جتريبياً ،هو ميل احلوافز النقدية إىل "استبعاد" الدافع اجلوهري
للعمل من منطلق مبدأ اإليثار أو من أجل النفع العام( .راجع دراسة  Titmusالشهرية حول التربع

ابلدم بثمن وجماانً ()1971؛ ( Freyعلى سبيل املثال )2007؛ وانظر كذلك إىل دراسة
 Gneezy/Rustichiniحول كيف أدت الغرامة املفروضة على الوالدين املتأخرين عن دور
احلضانة إىل زايدة أعدادهم ألهنم كانوا ينظروا إليها كسعر (.)2000
تعتمد قوة مثل هذه احلجج على ما إذا كان إبمكان األفراد تقييد "موقفهم السوقي" يف اجملال
االقتصادي ،أو ما إذا كان األمر يتعلق ابلسيطرة على اجملتمع ككل .على سبيل املثال ،هل ميكن إبعاده
عن العالقات اخلاصة ،أو هل يطور األفراد موقفا حيال األسواق مبا يتعلق ابلعالقات االنسانية؟ .هذا
ما انقشته عاملة االجتماع إيفا اللوز ( Eva Illouzوعلى سبيل املثال .)2012 ،الضغط على
القطاع اخلاص ال أييت فقط من التحول الواعي أو الالواعي للبشر حنو طرق معينة من التفكري ،بل
يضاف عليها العدد املتزايد (أو على األقل الزايدة امللحوظة) للتعامالت النقدية اليت تتعلق هبذا القطاع،
مثل دور رعاية األطفال أبجر أو األمومة البديلة .نتج عن ذلك قيام منتقدي األسواق ابلدعوة إىل
فرض قيود على جماالت نفوذها حىت ال يصل احلال إىل "تسليع" السلع ذات البعد القيمي مثل
العالقات احلميمة أو الرفاهية االجتماعية أو عالقة الطفل بوالديه (راجع على سبيل املثالRadin ،
1996؛ Anderson 1993؛ Sandel 2012؛ ملناقشة نقدية انظر 80 ،Satz 2010
ومايليها) .كما يؤكد أندرسون  Andersonإن السؤال األكرب وراء هذه القضية هو :كيف ميكن
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أن يستوعب اجملتمع تعدد السلع اليت تقيم بطرق متنوعة ( 1993وابألخص الفصل 1و .)3هناك
جمموعة مماثلة من احلجج تتعلق مبسألة ما إذا كانت األسواق تدفع الناس حنو استهالك السلع املادية
بدالً من السلع غري املادية (انظر على سبيل املثال  ،التقرير احلداثي بواسطة  .)Fromm 1976إذا
كان هذا هو واقع احلال ،فإن هؤالء ال "يلوثون" تفضيالهتم فقط ،بل يسهمون يف االستهالك اجلائر
للموارد الطبيعية والعديد من املشكالت البيئية (على سبيل املثالHardin 1968 ،؛ Wright
.)2011, 70
تتعلق احلجج ذات الصلة ابلعالقات بني املواطنني ومدى اتسامها ابالحرتام املتبادل فيما بينهم
عند تداول سلع معينة ،بعض السلع على سبيل املثال  ،األصوات االنتخابية أو أجزاء اجلسم املتداولة
يف األسواق (  10 ،Sandel 2012ومايليها؛ وراجع أيضاً  ،Satz 2010الفصل الثالث؛ وحول
اجلانب األخالقي يف شراء األصوات وأعضاء اجلسم ،راجع القسم اخلاص هبا عند Phillips 2013
) على سبيل املثال ،نوقش أن بعض املؤسسات ،املدارس ،جيب أن تتم تسوية خالفاهتا بـ"التصويت"
بدالً من "االنسحاب" (Hirschman 1970؛ وملثال املدارس ،انظر على سبيل
املثال 162 ،Anderson 1993 ،ومايليها) .ايضاً ،هناك العديد من النظرايت السياسية تناقش
أن الدميوقراطية يف اجملال السياسي جيب أن ختتلف عنها يف األسواق حيث إن احملك فيها الصاحل العام
وليس املصاحل الفردية (راجع على سبيل املثال ،Radin 1966 ،الفصل  ،14يعتمد على فهم
جون ديوي للدميوقراطية) .هناك قواسم مشرتكة بني هذه النظرايت وهي أهنم يرون أن اجملتمع يتكون من
جماالت اجتماعية خمتلفة ،وكما يقول والرز أن "أخالق السوق تنتمي إىل السوق" ،وجيب حظر املقايضة
يف اجملاالت االجتماعية األخرى ( .)109 ،1983يف كثري من هذه احلاالت تنطبق عليها جمموعة من
احلجج ليس فقط فيما يتعلق بطبيعة السلع ولكن بشأن ضعف بعض املشاركني يف السوق .مؤخراً جادل

برانن  Brennanوجاورسكي  (2015( Jaworskiأبن حجج التسليع املستندة على أبعاد
رمزية يف جتارة سلع معينة ليست مقنعة ألن هذه األبعاد الرمزية مشروطة ثقافيًا .وعلى ذلك ،كما ذ ّكران
 )9 ،2010( Satzأن أفضل إجابة إلشكالية األسواق ليس حظرها ،ألن هذا سيؤول بنا إىل األسواق

السوداء أو أي شكل من أشكال التحايل .غالبًا ما تعتمد مسألة البدائل ،مثل األسواق املنظمة أو
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األسواق املتكاملة مع مؤسسات أخرى ،على اإلطار املؤسسي الذي توجد فيه .وسنتطرق هلذا يف القسم
 4أدانه.

" -3-3السوق" مقابل األسواق املختلفة
كما سيتضح لنا أن بعض احلجج املؤيدة واملعارضة لألسواق تستجيب لبعضها البعض بشكل
مباشر ،بينما بعضها جيب أن تكون متوازنة فيما بينها دون توافقها املباشر .يعرتف العديد من املفكرين
بقوة بعض احلجج على األقل يف كال اجلانبني .وأيخذون املسار الذي عوجل يف القسم الثاين من هذا
املدخل على أنه "أتييد مؤهل" وكذلك انقشوا أن السوق عنصر واحد يف إطار مؤسسي الذي رمبا يقلل
من بعض آاثره األكثر إشكالية .ومع ذلك ،جيب االخذ يف االعتبار ،أن األسواق املتنوعة ميكن أن تبدو
خمتلفة متاما استناداً إىل احلجج املذكورة أعاله .وهنا أثري تساؤل عما إذا كان ابإلمكان املطلق قول
شيء عام عن قيمة "األسواق" ،بدالً من القول عن أسواق معينة يف مواقف حمددة .املشكلة الشائعة

يف النقاش حول األسواق هو مستوى التجريد ،حيث إن العديد من النماذج اجملردة تضع افرتاضات
مثالية ال ميكن تطبيقها يف احلياة الواقعية (انظر أيضا .)Phillips 2008

][5

ومبا أنه ال يوجد ما

خيطّئ استخدام النماذج اجملردة ،فمن املهم النظر يف حمدودية صالحيتها يف جتسيد احلياة الواقعية .لذا
عند مقارنة األسواق حبلول مؤسسية أخرى جيب أن تتم مقارنتها على نفس املستوى من التجريد .وإال
ىمثىـله كمثل الذي يقارن التفاح ابلربتقال ،على سبيل املثال ،مقارنة سوق مهرتئ وغري متناسق من حيث

القوة مع بريوقراطية عامة مثالية ،أو مقارنة سوق مجيع افراده عقالنيني مع مؤسسات عامة تعج ابلفساد.
لذا فمن املنطقي مقارنة سوق تعمل بشكل جيد وبشكل عقالين مع بريوقراطية تعمل بشكل جيد.
مثة مشكلة أخرى متداولة حول األسواق وهي :يف حال أثريت حجج نقدية ضد األسواق ،يرى
أحياانً مؤيدوها أن ال ُتمل اللوم كله ،إذ إن املؤسسات احمليطة هبا يقع عليها بعض احلمل كذلك ،ألن
الشروط اليت جيب أن تتوفر لألسواق لضمان قيامها بعملها بشكل يعود ابلنفع ال يتم الوفاء هبا .على

سبيل املثال ،عندما تنتقد األسواق من زاوية اإلفراط يف استهالك املوارد الطبيعية ،يف الغالب يكون رد
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مؤيديها أنه ليس مثة حقوق ملكية كاملة للعديد من املوارد الطبيعية .فلذا لوكان للموارد الطبيعية مثن
فستكون ابهظة ومكلفة ،وسيكون ملالكيها دوافع حيال التعامل معها مبسؤولية( .انظر على سبيل املثال،
رد توماسي  Tomasiعلى "مأساة املشاعات"( 259 ، 2012وما يليها)) .ومع ذلك ،قد يرد أحد
أبنه يف كثري من احلاالت لن ىحي َّل امتالك حقوق امللكية هذه املشكلة ،ألن تكلفة التعامالت حيال
الوصول إىل حلول التفاوضية ستكون ابهظة .تظهر مثل هذه األمثلة أن قيمة األسواق امللموسة ال ميكن
مناقشتها ،يف كثري من األحيان ،مبصطلحات جمردة حبتة – ما هي األسواق وما هي آاثرها ألهنا تعتمد
بشكل قطعي على املؤسسات احمليطة هبا .وهذا سوف تناقشه يف القسم التايل.

 .4العالقات بني األسواق واملؤسسات األخرى
-1-4

الشروط املسبقة لألسواق

يتفق العديد من املنظرين أبنه وجود األسواق مرتبط بوجود مؤسسات معينة .ويرون أن من
أمهمها مؤسسات حقوق امللكية واملؤسسات القانونية الالزمة إلبرام العقود.

][6

تلعب مسألة حقوق

امللكية دوراً مهماً يف تقييم األسواق يف الدول ذات اهلياكل اإلدارية الضعيفة .إذا كان هناك قدرة على

فرض حقوق الفرد ابلقوة فذلك قد يؤدي إىل توزيعها بطريقة غري عادلة ،لذا ميكن لألسواق احلرة أن
تـغِّّيب العدالة وتفاقم املظامل السابقة .تعد مسألة ُتديد حقوق امللكية اليت ميكن إنفاذها أحد احملددات
الرئيسية (بصرف النظر عن احلظر التام) لألسواق اليت ميكن أن توجد يف اجملتمع .على سبيل املثال ،يف
معظم البلدان ال ميكن للمرء أن يبيع نفسه ألن احملاكم لن تنفذ هذا النوع من العقود .ومن اجملاالت
حقوق امللكية اليت تواجه صرامة شديدة عند التسويق هلا ،وكذلك حقوق امللكية الفكرية ،حيث يناقش
بعض األفراد أبن مفهومنا التقليدي حلقوق امللكية ليس مناسب للسلع القابلة للتقليد وبتكاليف منخفضة
جداً ،مثل احملتوايت الرقمية ( على سبيل املثال Shiffrin 2007؛  ،Boutang 2011الفصل

الرابع)
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يرى معظم املفكرين الليرباليني أنه يف حال االعرتاف حبقوق امللكية كشرط مسبق لألسواق -
توضح املناهج االقتصادية لألسواق الشروط
البد من وجود حد أدىن يف الدولة اليت تطبقها ،-وغالبا ال ِّّ

املسبقة األخرى ،إذ هي حمل إاثرة للجدل .بشكل خاص ،تلك أوكدت من قبل أعضاء "مدرسة
فرايبورغ" األملانية "للليربالية التطوعية" على أن بقاء األسواق تنافسية يستوجب وجود قوانني ملكافحة
ومنع احتكارات القلة واالحتكارات التامة (انظر على سبيل املثالEucken 1939 ،؛ حول كيفية
استبدال هذا الرأي آبراء أكثر مشوالً حول سياسة عدم التدخل يف الوالايت املتحدة ،انظر Crouch

 ،2011الفصل  .)3أشار علماء االجتماع إىل أن الثقة مهمة وقطعية لوجود تبادالت السوق ،حيث
يف الغالب تشتمل العقود يف األسواق على عناصر ضمنية ال ميكن توضيحها وذات صلة حبقوق امللكية
وابلتايل ال ميكن تنفيذها قانونياً (انظر على سبيل املثال ،التقرير الكالسيكي Durkheim 1997

] [1893أو ،مؤخرا .)Beckert 2002 ،حيث ميكن ألشكال معينة من الروح االجتماعية،

مثل االلتزام ابلوفاء ابلعهود أن يسهل من التعامالت السوقية (  .)Rose 2011يركز علم االجتماع
االقتصادي على أن األسواق تعتمد على العالقات االجتماعية األخرى .على سبيل املثال ،وضح
 )1985( Granovetterكيف تكون عالقات السوق جزءاً ال يتجزأ من العالقات الشخصية،

مثل العالقات بني خرباء تقنيات معينة يف الشركات املختلفة .ويؤكد فلقستني ،1996( Fligstein
 )670أن القواعد اليت تضعها الدول  -على سبيل املثال  ،القواعد املتعلقة هبياكل احلوكمة واملؤسسات
التنظيمية األخرى -تؤثر على سلوك الشركات يف األسواق ،وجتعل األسواق "بناء اجتماعي يعكس
البناء السياسي والثقايف الفريد لشركاهتا ودوهلا" (حول البناء القانوين لألسواق املالية انظر Pistor
 .)2013بعض علماء االجتماع ،وبشكل خاص  ،(1998) Callonجيادلون أبن األسواق تعتمد
على القوة األدائية للنظرايت االقتصادية حول ماهية األسواق :حيث تساعد هذه النظرايت األفراد على
أتطري املواقف مثل تبادالت السوق .على سبيل املثال ،يرى ماكينزي  )2009( MacKenzieأبن
املشاركني يف أسواق مالية معينة يستخدمون مناذج نظرية لتحديد سلوكهم .بشكل خاص ،ومن هنا
يتضح لنا أن األسواق اليت نعرفها ليست شيئا معطى بشكل مستقل ،ولكنها تعتمد على املعايري
واملؤسسات املوجودة يف اجملتمعات ،وأحياان على أشكال معينة من تكنولوجيا املعلومات.
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املؤسسات اليت تكمل أو تصحح نتائج السوق
أيخذ العديد من الفالسفة السياسيني (بعض) االنتقادات املوجهة لألسواق على حممل اجلد

(راجع  -1-3أعاله) ،وجيادلون أبن ال تربير لألسواق إال إذا تعايشت مع املؤسسات األخرى اليت
تكمل أو تصحح نتائجها .وميكن تقسيم هذه املؤسسات إىل فئات متنوعة .يف الغالب ،يستخدم
ّ
االقتصاديون مفهوم "إخفاق السوق" لوصف احلاالت اليت ال تستويف فيها األسواق شرطاً أو أكثر ُتول
دون ُتقيق نتائج فعالة ،على سبيل املثال ،يف حال وجود عوامل خارجية أو تكون السلع عامة (انظر

على سبيل املثال Bator 1958؛  .)Cowen 1988ولتحسني النتائج يف مثل هذه احلاالت
من احملتمل أن يتطلب ذلك تنظيم األسواق (على سبيل املثال ،حظر العوامل اخلارجية السلبية مثل
انبعاث امللواثت الضارة) أو توفري السلع العامة من قبل مؤسسات الدولة .قد تكون هناك حاجة لقواعد
ولوائح  -وميكن تربيره من وجهة نظر كفاءة ابريتو  -يف حالة أطلق عليها ابسو )2007( Basu
"مشكلة العدد الكبري" ( :)large number problemويقصد هبا أن بعض أشكال السلوك قد توثر
سلباً إذا ارتكبها عدد كبري من الناس ،على الرغم من أهنا غري ضارة يف حد ذاهتا .وميكن أن تكون
صحيحة مثل وجود أكثر من نقطة توازن يف السوق ويرغب االنتقال من أحدها إىل األخرى ،على سبيل
املثال ،االنتقال من حالة توازن االطفال العاملني إىل توازن آخر ( .)Van/Basu 1998قد جيادل
البعض أبن استقرار االقتصاد الكلي لألسواق ،على سبيل املثال من خالل البنك املركزي أو من خالل
التدابري اليت تزيد الطلب يف فرتات الركود (راجع  ،)Keynes 1936أن يكون يف توفري السلع العامة.
ومع ذلك ،فإن فعالية مثل هذه التدابري حمل خالف عميق بني االقتصاديني.
صنف من املؤسسات املكملة لنتائج السوق أو تصححها واليت ميكن إدراجها ُتت مصطلح
"دولة الرفاهية" ،هي اليت ُتاول تقدمي ردود على انتقادات األسواق فيما يتعلق ابلفقر والنتائج غري
املتكافئة غياب تكافؤ الفرص .من أهم املهام األساسية لدولة الرفاهية هي أتمني احلقوق االجتماعية
واالقتصادية (انظر على سبيل املثال ) Marshall 1992 ،للمواطنني الذين ال يستطيعون كسب
املال يف سوق العمل ،وتوفري درجة من تكافؤ الفرص .أكد العديد من الفالسفة السياسيني على أمهية
إعادة التوزيع هلذه احلقوق (انظر أيضا  ،)Fleurbaey 2012حيث طغى الرتكيز على إعادة التوزيع
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على األسئلة املتعلقة بعواقب التوزيع املباشرة على األسواق املختلفة وكيف ميكن أن تتأثر ابلقانون
(انظر  .)Dietsch 2010ميكن ملؤسسات دولة الرفاهية أن تتخذ أشكاالً متنوعة وميكن تنظيمها
بطرق خمتلفة ،من أدانها مثل رعاية املعوزين إىل جمموعة من اخلدمات االجتماعية مثل التعليم العام

والصحة العامة .يف اآلونة األخرية ،انقش بعض املفكرين منح األفراد دخالً أساسياً غري مشروط ،لضمان
أن ال يقع هؤالء ُتت وطأة الذين يتحكمون يف الوصول إىل الثروات (على سبيل املثالVan ،

 .)Parijs 1995, Widerquist 2013يف الغالب ،تتخذ القرارات بشأن هذه املؤسسات
ابملوازنة بني كفاءة األسواق والرغبة يف ُتقيق درجة معينة من املساواة يف الدخل والثروة .كما وضحه
 :Okunأن "أي إصرار على تقطيع الفطرية إىل شرائح متساوية سيقلص حجمها" (.)48 :1975
ومع ذلك ،ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الصورة تصف بشكل كاف مجيع أجزاء الواقع
االقتصادي .وغالباً ما يعتمد على االفرتاضات اليت ترى أن ارتفاع الضرائب حيبط اهلمة حنو العمل اجلاد.

ولكن إذا كان هذا صحيحا يعتمد ،من بني أمور أخرى ،على مسألة إن كان األفراد مدفوعني رغبة يف
كسب املال أو أن لديهم دافع ذايت لتوفري سلع وخدمات معينة (راجع  .)Roemer 2012وميكن
لبعض األنظمة ،مثل نظام التعليم العام الذي مينح الطفل فرصة تنمية مواهبه ،أن تؤدي إىل مزيد من
املساواة وإىل منو اقتصادي كبري ،ألن الزايدة يف رأس املال البشري تفوق اخلسائر الناجتة عن دفع الضرائب
لنظام التعليم (راجع  81 ،Okun 1975ومايليها؛ ولالستزادة حول كفاءة تنوع املؤسسات غري
السوقية انظر  .)Heath 2006يف واقع األمر ،يف بعض البلدان مثل الدول االسكندانفية دولة
الرفاهية القوية تتعايش مع اقتصاد سوق مزدهر ،مما يضعف مزاعم عدم التوافق املتبادل .ابإلضافة إىل
دورها يف إعادة التوزيع ،ميكن لدولة الرفاهية أن يكون هلا دور ثقايف واسع :كما انقشه كونيقهام
 ،)2005( Cunninghamوأن تساعد يف التغلب على اخلوف املنعكس من املخاطر الوجودية
اليت يتعرض هلا األفراد يف جمتمعات السوق خاصة اليت تولِّّد ثقافة األاننية واملادية يف جمتمعاهتا .على
سبيل املثال  ،يف دولة الرفاهية اجليدة ال جيب على األفراد تعظيم دخوهلم لالدخار يف حال البطالة،
بل ميكنهم االشرتاك يف نظام اجتماعي فيه ضماانت ضد البطالة ،وميكن أن تشجع على املخاطرة
لتقليل الفشل والتحفيز على االبتكار.
25
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مشاكل ثنائية "السوق" مقابل "الدولة"

العالقة بني السوق والدولة فهمت بطريقة تقليدية على أهنا مركب ثالثي ،كما هو موضح يف
القسمني  4.1و  :4.2وهي  )1ضمان الدولة حلقوق امللكية وغريها من الشروط املسبقة لألسواق؛
 )2تعمل األسواق يف إطار الدولة وُتقق نتائج فعالة؛  )3تصحح الدولة إخفاقات السوق من خالل
املؤسسات التكميلية مثل دولة الرفاهية .هذا النموذج أفرتض مسبقاً يف العديد من املناقشات حول
األسواق .ولكن هناك أسباب لالعتقاد أبنه غري كاف من الناحيتني الوصفية واملعيارية ملواكبة احلقائق
احلالية.
أوال ،هناك مشكلة تتمثل يف أن األسواق أصبحت عاملية ،يف حني أن اإلطار السياسي ال يزال
يعتمد إىل حد كبري على الدول القومية ،فذلك ميكن أن يؤدي ذلك إىل قصور يف أعماهلا ،على الرغم
من ضغط األسواق على الدول حيال االستغناء عن اللوائح الصارمة أو زايدة الضرائب املفروضة على
رأس املال ،وخاصة رأس املال املايل ،حيث سيؤول بكثري من مستثمريها إىل مغادرة البالد حنو ما يسمى
بـ "املالذات الضريبية" ( .)Dietsch 2015يف السنوات األخرية ،تزايد االهتمام ابألسواق الدولية:
من حيث متيزها عن األسواق احمللية؛ على سبيل املثال ،هل التفاوت امللحوظ يف السلطة واألطر املؤسسية
املختلفة يف كافة البلدان يعين أهنا حباجة إىل تصور خمتلف؟ كيف ميكن تنظيمها وتكميلها مبؤسسات
أخرى من أجل ُتقيق املزيد من العدالة العاملية؟ كيف ميكن للمجتمع الدويل ،أو جملموعة دول على
األقل ،التعاون لتحقيق تلك العدالة؟ يتم تضمني هذه األسئلة عند النقاش الواسع حول العدالة العاملية
(راجع على سبيل املثال ،Pogge 2002; Caney 2005; Brock 2009 ،انظر أيضا
 .)Blake 2008يدور هذا النقاش ،على سبيل املثال ،حول املنظمات مثل منظمة التجارة العاملية
اليت ميكنها فرض معايري معينة على ظروف العمل (انظر على سبيل املثالBarry/Reddy ،
 ،)2008أو حيال كيفية دمج التجارة يف املوارد الطبيعية مع املنظمات اليت ُتارب "لعنة املوارد" اليت
تطارد البلدان ذات املوارد الطبيعية الغنية و اهلياكل احلاكمة الضعيفة (انظر على سبيل املثالWenar ،
 .)2015مثل هذه املقرتحات تتساءل كيف ميكن للمؤسسات املنظمة لألسواق الدولية أن تغري طرق
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الكسب من التجارة املتبادلة ومتنح حصص عادلة للجميع (انظر أيضا James 2005; Risse
.)2007; Kurjanska/Risse 2008
اثنياً ،يف كثري من األحيان ،يبدو أن مشاكل إخفاقات السوق وعدم استقراره تتزايد أكثر مما

ميكن توقعه ،خاصة يف األسواق املعقدة واملرتابطة مثل األسواق املالية (راجع على سبيل املثال
 Minsky 1986وابألخص الفصل التاسع؛ ولألسواق املالية بشكل عام انظر Herzog
 .)2017وهذا يعين أن هناك صعوبة يف تنظيمها من قبل الدول ،ويتعلق األمر بدور التأثريات النفسية
كالتقليد (راجع على سبيل املثال )Akerlof and Shilling 2003 ،ورمبا ابالختالل اهلائل
للقوة داخل هذه األسواق ،واليت يف الغالب تكون انمجة عن عدم تناسق املعلومات أو عوائق دخول
السوق .لذا ،من الصعب التنبؤ بعواقب التغيريات التنظيمية يف ظل وجود سالسل سببية غري خطية وردة
فعل "األسواق" يصعب توقعها ،واليت ينتج عنها غموض يف كيفية تقييم أتثريها على اجملتمع .وهذا يثري
تساؤل حول مدى وجوب استخدام الدول هنج أكثر مرونة لتنظيم األسواق ،أو هناك طرق تقلل من
هشاشة النظام االقتصادي العاملي.
اثلثاً ،أن أساس انتقاد االنقسام بني "السوق" و"الدولة" هو جتاهل أتثري الوكالء االقتصاديني

األقوايء على صنع القرار السياسي ،على سبيل املثال ،الشركات الكبرية .انقش بعض الكتاب كون بعض
البلدان الرأمسالية ،وال سيما الوالايت املتحدة ،ال تستطيع أن تنظم األسواق .ألن قواعد العمل واالطار
املؤسسي للسوق مت وضعه من قبل الوكالء األقوايء من بني الشركات والنخب السياسية ومبا يتوافق مع
مصاحلهم اخلاصة وعلى حساب جمتمعاهتم (على سبيل املثال)Crouch 2011 ،
تعترب هذه النقاط ذات أمهية خاصة بسب مشاكل ندرة املوارد الطبيعية وتغري املناخ اليت أاثرت
قضااي حول مدى قدرة إطار السوق السياسي التوجه حنو مسار أكثر استدامة .ونظراً ألن العديد من
األنشطة اليت تضر ابلبيئة الطبيعية تتم كأنشطة سوقية ،فإن تنظيمها غالبا ما يتطلب تنظيم األسواق.

وابلنظر إىل صعوبة أتسيس إطار تنظيمي على نطاق عاملي ،يتطلب ذلك عمالً تطوعياً من قبل املشاركني

األفراد يف السوق ،على سبيل املثال ،شراء املنتجات املزروعة بشكل مستدام والسيارات ذات االنبعااثت
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الكربونية املنخفضة .مثالياً ،جيب أن ختلق مثل هذه االفعال التطوعية حوافزاً للشركات حيال إجياد حلول

مبتكرة لتقليل استنزاف املوارد واستهالك الطاقة (راجع أيضاً  5.2أدانه) .وعلى الرغم من أن األسواق
جزءاً من املشكلة فقد تكون ايضاً جزءا من احلل ملواجهة التحدايت اليت يثريها الفقر ونضوب املوارد

وتغري املناخ.

-4-4

الرتابط مع املؤسسات

الرتابط بني األسواق واملؤسسات األخرىتم أتكيده من خالل البحث االجتماعي الذي تناول
"انواع الرأمسالية" وما مياثلها من املناهج األخرى .وجيادلون أبنه بدالً من وجود جمموعة واحدة من
"أفضل" املؤسسات ،هناك جمموعات من مؤسسات يف اجملال االقتصادي والسياسي متناغمة معا وبشكل
أفضل من غريها – وتشكل "تكامالت مؤسسية" .كما وضح هول وسوسكايس Hall and
 ،Soskiceأبنه ميكن للفرد أن مييز بني اقتصادات السوق "الليربالية" و"املنسقة" من حيث آليات
الرتابط مع جماالت أخرى مثل العالقات الصناعية بني أصحاب األعمال واملوظفني (أو النقاابت)،
ومؤسسات التدريب والتعليم املهين ،وحوكمة الشركات ،أو العالقات بني الشركات .اقتصادات السوق
الليربالية ،تسود يف البلدان األجنلوسكسونية ،فيها آليات للسوق واسعة االنتشار؛ على سبيل املثال عقود
العمل فيها تتسم ابلقصر عن غريها .أما اقتصادات السوق املنسقة  ،واليت ميكن اجيادها يف قارة أورواب
 ،حيث تلعب األشكال التنسيقية فيها دوراً كبرياً ،مثل املفاوضة اجلماعية ( Hall and Soskice

 .)2001جيب أن تؤخذ العالقات املتبادلة ،اليت ميكن جتاهلها يف التنظري التجريدي ،ابالعتبار عندما
يعاجل الفالسفة السياسيون أسئلة حمددة حول األسواق يف النظرية "غري املثالية" (كما فعلت ،على سبيل
املثال ،عند  .)Keat 2008يف الغالب يركز الفالسفة على القواعد واللوائح مع االخذ يف االعتبار
تفضيالت األفراد كما هي ،وكذلك يتبنون ضمنيا منظوراً "اقتصادايً" يف األسواق .لكن املنظور
"االجتماعي" أيخذ يف االعتبار توليد التفضيالت والسياق االجتماعي الواسع ،مبا مي ّكن الفرد من معرفة
الطرق اليت ميكن من خالهلا تغيري نتائج األسواق .التغيريات يف املؤسسات املختلفة وتفضيالت األفراد
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و "الروح" اليت ُتكم سوق معينة جيب ،وبشكل مثايل ،أن تتعاضد وتكون متسقة فيما بينها .من غري
املرجح أن املشاكل احلالية اليت تسهم يف نشؤها األسواق ،مثل العدالة العاملية وتغري املناخ ،ميكن حلها
ابالعتماد فقط على أحد هذه الوسائل .اهلدف واجلدوى من االستعدادات السوقية وغري السوقية
املتنوعة ملعاجلة القضااي السوقية ،أن تكون ابلتزامن مع األسئلة املستثارة حول األسواق الدولية ،ويصب
ذلك يف كيفية توجيهها حنو األهداف املعيارية مثل االزدهار البشري واملساواة  ،وتعد من أهم املواضيع
يف الوقت املعاصرة يف جمال األسواق.

 .5موضوعات ذات الصلة
عندما يتبحر الفالسفة يف األسواق ومكانتها ودورها يف اجملتمع ،جيب أن يكونوا على دراية أبن
النظرايت حول األسواق ميكن أن تشتمل على أحكامها القيمية الضمنية أحياانً .وهذا هو السبب أبن

يكونوا أكثر دقة وحساسية عند استثارة األسئلة املنهجية العلمية املتخصصة حول األسواق ،على سبيل
املثال االقتصاد .ومن زاوية االستنتاجات املعيارية ،فعلى الفالسفة السياسيني أن أيخذوا يف االعتبار
احلجج اليت قدمت من قبل علماء أخالقيات العمل ذات العالقة ابلواجبات األخالقية ملنتسيب
األسواق .مؤخراً ،انقش هيث وآخرون  )2010( Heath et al.أخالقيات العمل والفلسفة
السياسية اليت ميكن أن تستفيد من التكامل الوثيق فيما بينها ،وهذا ينطبق خصوصاً على املناقشات
حول األسواق .يف هذا القسم األخري ،سيناقش إبجياز هذين املوضوعني ذات الصلة ابألسواق.

 -1-5أسئلة منهجية يف االقتصاد
من املهم التمييز بني القضااي املنهجية يف االقتصاد (انظر  )Hausman 2008من زاوية
األسئلة املعيارية .غالباً ما يكون هذا النوع من القضااي متشابك بطرق معقدة .يتعلق أحد االمثلة
ابالفرتاضات حول العقالنية البشرية ،حيث تفرتض النماذج االقتصادية القياسية العقالنية الكاملة ،واليت
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تستبعد مشاكل مثل ضعف اإلرادة ،أبنه ال ميكن إاثرة االنتقادات املعيارية لألسواق اليت تبىن على
قدرات مشاركني أكثر عقالنية ابستغالل اآلخرين األضعف عقالنية ضمن هذا اإلطار .بشكل عام،
احلجج العقالنية ال تعتقد أن التنظري االقتصادي خيلو من القيم (انظر على سبيل املثال Mongin
 .)2006وهذا يعين أن من يرغب من الفالسفة يف مناقشة القضااي املعيارية حول األسواق يتحتم عليه
توضيح االفرتاضات املعيارية املدخلة من قبلهم عن هذه األسواق ألهنا مدجمة يف مناذج االقتصاديني.
ويعد املنهج العقالين هو االجتاه السائد للتنظري االقتصادي يف العقود املاضية ،مناهج جديدة ،على
سبيل املثال ،االقتصاد السلوكي أو االقتصاد املؤسسي وابفرتاضات جديدة أاثرا ُتدايت منهجية جديدة.
على سبيل املثال ،أمهية استكشاف معايري اإلنصاف يف السياقات االقتصادية (على سبيل املثال
 )Kahneman/Knetsch/Thaler 1986; Fehr/Schmidt 1999أاثر تساؤل حول
العالقة بني معايري اإلنصاف اليت يفضلها الفالسفة السياسيون واملبادئ اليت ميكن مالحظتها يف سلوك
الناس .ومن اجملاالت املثرية لالهتمام هي "التنبيهات" اليت يفرتض أن تقود البشر حنو املزيد من العقالنية
أو حنو السلوكيات املرغوبة اجتماعياً يف تغيري نقاط الضعف املؤسسية (على سبيل املثال،
 ،)Thaler/Sunstein 2008األمر الذي أدى إىل تساؤالت فلسفية حول األبوة.

 -2-5أخالقيات العمل واملسؤولية االجتماعية للشركات
املناقشات حول أخالقيات العمل واملسؤولية االجتماعية للشركات أهتم هبا مع سلوك األفراد
خصوصاً يف األسواق (انظر  .)Marcoux 2008يعتمد نطاق هذه األساليب إىل حد ما على
اإلطار القانوين والثقايف الذي تعمل فيه الشركات .وميكن القول أبن االهتمام املتزايد هبذه القضااي يف
العقود األخرية له عالقة إما بعدم رغبة أو عدم قدرة الدول على تنظيم سلوك الشركات (راجع
 .)Smucker 2006لذلك قد يعتقد أحد أن مثل هذه األساليب ليست سوى حلول غري كافية
للمشاكل اليت تفشل الدول يف حلها .ويف هذا السياق ،تلعب هذه األساليب دوراً مهماً خصوصاً يف

األسواق الدولية ،حيث إنه من غري احملتمل التغلب على املشكالت التنظيمية على املستوى العاملي يف
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األجل القصري .ومن ضمن املبادرات اليت تسعى إىل هذا التنظيم هو امليثاق العاملي لألمم املتحدة مببادرته
يف إدخال املعايري األخالقية األساسية يف األسواق العاملية .وجتدر اإلشارة إىل أن مفاهيم "ممارسة األعمال
التجارية" تشتمل يف االجل الطويل على أفكار ذات عالقة مبعايري أخالقية معينة ،وغالبا ما يتعرف
عليها من منظور "أمانة" التاجر (راجع على سبيل املثال538 ]66/1762[ Smith 1978 ،
وما يليها) .يدعي فريدمان ( )1970يف مقالته املشهورة أن "املسؤولية االجتماعية لألعمال التجارية
هي زايدة يف األرابح ،ويرى أن رجال األعمال جيب أن يقوموا هبا مع االلتزام ابلقواعد األساسية
للمجتمع سواء تلك املنصوص عليها يف القانون أو تلك املوجودة يف األعراف األخالقية" .جيادل
هيث ( )2014أن سعي الشركات حنو ُتقيق األرابح جيب أن تالزمه مسؤولية عدم استغالل إخفاقات
السوق ،مثل تباين املعلومات ،ومبا حيقق األخالق والكفاءة .التساؤل املهم الذي يربط أخالقيات العمل
واملسؤولية االجتماعية للشركات ابلتقييم املعياري لألسواق وما إذا كانت األسواق تكافئ أو تعاقب
على السلوك األخالقي ،وما إذا كانت أخالقيات العمل عبء أو ميزة اسرتاتيجية للشركات (على
سبيل املثال انظر  ،Porter/Kramer 2006حيال آلية ُتقيق هذا األخري) .ويعتمد هذا على
تضمينها مؤسسياً ،وكذلك ايضاً على "أخالقيات االستهالك" لدى املستهلكني  ،وهو جمال حبثي
جديد ومهم يف جمال األسواق (انظر على سبيل املثالCrocker/Linden 1998; ،
 .)Schwarz 2010إن الفكرة األساسية هنا هي أن املستهلكني ال يعربون عن مصلحتهم الذاتية
فحسب ،بل عن خياراهتم األخالقية يف األسواق أيضاً ،ومن هنا ميكن أن تغدو األسواق وسائل حنو
جمتمعات أكثر عدالً واقتصادات مستدامة .يف العديد من اجملتمعات ،هي عملية مستمرة ينظر يف مدى
جدواها حيال توجيه االقتصاد العاملي حنو تعظيم العدالة واالستدامة.
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