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ثوان...
في
ٍ
ي�س ُّرين �أن �أعو َد �إليكم مع �أعدا ِد هذا ال�شهر؛ �شهر
الوحدة والإجنازات ،مع الذكرى ال�ساد�سة والأربعني
على وحدة الوطن وتالحم ال�شعب مع قيادته ،ومع
تقدُّم دولتنا الذكية يف مراتب التناف�سية العاملية،
واحتالل املراكز الأولى يف جماالت التميز احلكومي وامل�ؤ�س�سي وم�ؤ�شرات
وال�سعادة ،ونحن نقدِّ ُم �إليكم ملخ�صات �أف�ضل الكتب العاملية الرائدة.
التنمية َّ
يف َّ
ملخ�ص كتاب« :ا�س ُلك الطريق ال�صحيح :كيف ن�أخذ بالأ�سباب املده�شة
التي تقودنا �إلى النجاح» ي ؤ� ِّك ُد امل�ؤلف «�إريك باركر» �أنَّ القادة نوعان :عاديون
وا�ستثنائيون،حيث ي�سلك القادة العاديون القنوات الر�سم َّية ويح�صلون على
الرتقيات ويلتزمون بالقواعد و ُيل ُّبون التو ُّقعات� .أ َّما القادة اال�ستثنائيون
فهم الذين ي�سلكون طرق ًا غري م�ألوفة ،وي�ستثمرون الفر�ص ،ويفاجئون
العامل ب�إجنازات غري م�سبوقة ،ويتخذون قرارات غري متو َّقعة ،ولذلك فهم
الذين ي�صنعون الفارق من خالل �أفكارهم املتح ِّررة ،فيقودون جمتمعاتهم
وم� َّؤ�س�ساتهم �إلى �آفاق �أو�سع من الفر�ص ،وال �س ِّيما يف ِّ
ظل اقت�صاد العوملة
�شديد التناف�س َّية .وه�ؤالء هم القادة املبا ِدرون والإيجاب ُّيون وامل�ؤ ِّثرون.
ويف َّ
ملخ�ص كتاب�« :أموال و�أحوال :كيف يتع َّلم االقت�صاد من العلوم الإن�سان َّية»
إن�سانية جديدة
ومورتون
ؤلفان
على ُي�سبغ امل
نظر ًة �على
�شابريو»طيبة
العمل بنوايا
مور�سون،هو:
�ساول بب�ساطة
جاريالإيثار
أول «،ف�إن
امل�ستوى�ال

مناذجه
غر�س املنهج الإن�ساين يف االقت�صاد يجع ُل
على علم االقت�صاد؛
َ
آخرين.لأنَّيعتقد َالعديد من النا�س �أنَّ الإيثار ينبغي
حت�سني حياة ياة ال
�أك َرث واقع َّية ،وتو ُّقعا ِته �أك َرث د َّقة ،و�سيا�سا ِته �أكرث فاعل َّية وعد ًال .وهذا يعني
�أن يقرتن بالت�ضحية بكل ما متلك من وقت وجهد ومال ،ولكن عندما
�أنه ميكن لالقت�صاد �أن ي�ستفيدَ من فهم �سلوك النا�س واحرتام فل�سفاتهم
ت�ستطيع فعل «اخلري ك�أف�ضل ما يكون» ،مع احلفاظ على حياة مريحة
الأخالقية ،ومن الفهم العميق ملعنى ودور الثقاقة .ولكي نكونَ عمليني وعلميني
وم�ستدامة لنف�سك ،ف�إن اخلري يكون خريين ،وهذا نوع م�ستدام
�أي�ض ًا ،فاملطلوب هو �أن ي�ستفيدَ االقت�صاد ُّيون من هاتني الفكرتني من دون �أن
يحدوك
إبداع،علمورمبا
إجنازاتهمن التعلم
عن �ميكنك
االقت�صادلأنه
يتخ َّلىمن الإيثار،
ومطلوب
إن�ساين؛ ي�سمح
اقت�صاد �
العظيمة،والوعرب
إيثار».
ويدير «ال
مزيد من
علىجديدة
م�ستقبلية
مبادرات
�إلى ِّ
بني علمني اجتماعيني
حوار ًا
نحو َّيزة.
�سماته املم
باحلفاظ
طرح جمال
لكل
ال ،هذا احلوار
بدء َف َّعمثل
للمعرفة.الومع
وجمالني ك َّنا
إيثار ال
خمتلفنيإيثار؛ هو
نهجني من ال
نعتربهماوالعايل
امل�ستوى الثاين
ولذا ف�إن
َّ
إبداعات املفيدة
ل
وا
اجلديدة
أفكار
ل
ا
من
املزيد
�
ف
ق،
واخلل
أخالقي
ا
إنَّ
ونعنيلبه القيام ب�أف�ضل ما ميكن من �أعمال اخلري ،وب�أقل قدر من
وا�ست�شرافه.
�ستفاجئنا و ُت
من �أعمال
امل�ستقبلب�أي عمل
ملواكبة املبادرة
رحلتناعام هو
لهمناإيثاريفب�شكل
كان ال
املوارد .ف�إذا

الذيالي�صنع
إلكرتوينال هو
إيثار الف َّع
بنوايا�صح�سنة،
اخلري،ويف َّ
أ�سا�سي ملا
إلكرتون َّية :دلي
واحلروب
كتاب:ف«�اإنل اأمنل ال
ملخ
الفرقٌ ،ل � ٌّ
والتطوعية
عليكطرح
لأنه يعني
التوقيت�أنَّ م�شكالت
املنا�سبة،أالنيففريدمان»
�سينجر ،و�
اخلرييةبي دبليو
املبادراتامل�ؤلفان «
معرفته» ي ؤ� ِّك ُد
أدنى َّيةاملوارد.
املعلومات�أعلى
أمن وحتقيق
املنا�سب،
ويف الاملكان
املنا�سب،
فقط ،بل هي يف
عائد،يةب�وتقن
إلكرتونية و�
احلروب
لي�ست فن َّ
املهم �أ َّننا
واجتماع
واقت�صاد َّي
وقانون َّي ٌة
تنظيم َّي ٌة
هذا �أنَّ
فعل َّي ٌة،اخلري
بع�ض ٌةطرق
وقد يعني
م�شكالتٌالفرق.
من�شئهاي�صنع
وهذا هو ما
ولكنَّ َّ
َ
ِّ
طرقأن َ
اخلريحدودَه؛ لأنه
ونفهم
�شروطه
نعرف
املعلوماتي�،أنيجب �
غريها،يف ال
عندما نفكر
فعل َ
على ِ
أمنالرغم ِّ
ومبادرات
من
�أف�ضل من
آخر،إلى ا�ستجابات
نحتاج �
من ف�إننا
فاعليةولهذا
بع�ضها �ٍاتأكرثكذلك.
إمكانات وحر َّي
مطلوبةما ًال ووقت ًا و
كلها ُيك ِّلف
ومرغوبة� �.إال �أن ٍ
بع�ضها ال ُ
واملرونة وال�سالمة،
واال�سرتاتيجيات َّية وال
ال�سر
املخاط َر التي تته َّد ُد ِّ
إتاحةؤدي �إلى
التي ت�
لنواج� َهإدارتها،
ومتنوعةوطرق
مرنةؤيتها،
ب�سبب ر�
ٌّ
ُ
�سحريٌّ مايقي من جميع
أرقى فال يوج ُد
وجودٌ،
طلقَ لي�س
فالعملأمنَ امل
�سيما �أنَّ ال
وال
م�ستوياتهحلوك�أف�ضل
يكون لهيف �
اخلريي
ا�ستدامتها.
مبادرين يف العامل
م�س�ؤول َّي ُتنا
آخرين،نا و ُيوتتج َّل
يرب ُز دو ُر
املخاطر .وهنا
كمواطنني العطاء
يحتذى يف �إدارة
قدمىمث ًال
يخدم ال
يكون ،عندما
�سواء.
د
ح
على
الواقعي
والعامل
االفرتا�ضي،
ٍّ
ب�أعلى م�ستويات الأداء ،في�ضيف درو�سا وعربا يتعلم من الآخرون.
جمال بن حويرب
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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االقت�صاد الإن�ساين
تع ُّد الق�ص�ص وفنون الرواية دعامة �أ�سا�س َّية للعلوم الإن�سان َّية،
ولك َّنها لي�ست كذلك بالن�سبة �إلى علم االقت�صاد .ومع ذلك،
ف�إنَّ غر�س املنهج الإن�ساين وامل�شاعر يف علم االقت�صاد يجعل
مناذجه �أكرث واقع َّية ،وتو ُّقعاته �أكرث د َّقة ،و�سيا�ساته �أكرث
فاعل َّية و�أكرث عد ًال .ونعتقد �أنَّ علم االقت�صاد ميكن �أن ي�ستفيد
وت�شجعها
رئي�سة يف االعتبارِّ ،
من خالل و�ضع طرق تفكري َّ
قراءة الروائع الثقاف َّية .وباخت�صار :ميكن �أن ي�ستفيد علم
االقت�صاد من فهم �سلوك النا�س على نحو �أف�ضل.
كمل فيهما علم
وهناك جماالن ُيكن للعلوم الإن�سان َّية �أن ُت ِ
االقت�صاد :الفهم الأف�ضل لدور الثقافة ،واالحرتام احل ُّق
للأخالق َّيات ِّ
بكل تعقيداتها.
 uبالن�سبة �إلى الثقافة ،ف�إنَّ االقت�صاد يواجه �صعوبات يف
التعامل معها حيث ال ميكن حتويلها �إلى معادالت ريا�ض َّية.
فالنا�س لي�سوا كائنات ح َّية ُت�صنع َّثم ُت� َّؤطر وت�ضاف
�إليهم ثقافة ما؛ فهم كائنات ثقاف َّية منذ البداية .ومن
امل�ؤ َّكد �أنَّ االقت�صاد ِّيني لي�سوا الوحيدين الذين يعاملون
الثقافة ك�شيء �إ�ضايف بد ًال من كونها �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا ،فبع�ض
الفل�سفات ال�سيا�س َّية تفعل ذلك �أي�ض ًا .و�سواء �أك َّنا نتحدَّث
عن االقت�صاد التقليدي �أم االقت�صاد ال�سلوكي ،ف�إنَّ �إغراء
النظر َّيات والنماذج التي ميكن اختزالها يف �صورة معادالت،
يجعل فكرة �أن�سنة الثقافة ج َّذاب ًة على نحو خا�ص.
 uوثاني ًا ،ينطوي علم االقت�صاد على م�سائل �أخالق َّية ال
دخل االقت�صاد ُّيون املخاوف
ميكن اختزالها .وكثري ًا ما ُي ِ
الأخالق َّية يف مناذجهم مبفاهيم مثل «�سعر ال�سوق العادل»،
والتي ُتعا َمل فيها امل�سائ ُل الأخالق َّية املرفو�ضة باعتبارها
�شر ًا ال ب َّد منه وحتم َّيات ال ميكن جت ُّنبها .وكما يرى بع�ض
املف ِّكرين؛ ميكن معاجلة هذه امل�سائل يف �سياق النظر َّيات
الأخالق َّية املختلفة .وغالب ًا ما ت�ستدعي هذه امل�سائل وجهة
نظر خمتلفة ميكن تعلُّمها على نحو �أف�ضل من خالل
الروايات الواقع َّية الرائعة.
ي�ستطيع االقت�صاد ُّيون اال�ستفادة من هاتني الفكرتني من دون �أن
يتخ َّلى االقت�صاد عن �إجنازاته العظيمة ،وذلك من خالل «علم
االقت�صاد الإن�ساين» ،الذي ي�سمح ِّ
لكل جمال باحلفاظ على �سماته
املم َّيزة .وهنا �سيدير علم االقت�صاد الإن�ساين حوار ًا بني علم
االقت�صاد والعلوم الإن�سان َّية ،وهو حوار بني جمالني ك َّنا نعتربهما
نهجني خمتلفني للمعرفة.

ق َّوة املنهج االقت�صادي وحدوده

احلالة الأولى :طريقة حت�سني التعليم العايل الأمريكي
يع ُّد التعليم العايل يف الواليات املتحدة عم ًال جتاري ًا مربح ًا؛ حيث يعمل فيه ما
واخلا�صة ،املمتدَّة
يقرب من خم�سة �آالف «م� َّؤ�س�سة» (الكل َّيات واجلامعات العا َّمة
َّ
لأربع �سنوات ول�سنتني الهادفة وغري الهادفة �إلى الربح) ،مع  21مليون «عميل»
(الطالب اجلامع ِّيني وطالب الدرا�سات العليا وطالب املدار�س املهن َّية) .ويبلغ
�إجمايل �إيرادات هذا القطاع  500مليار دوالر ،وي�ش ِّكل نحو  3يف املائة من �إجمايل
الناجت املح ِّلي يف الواليات املتحدة ،لك َّنه لي�س جم َّرد عمل جتاري ،فهو يعك�س امل ُثل
العليا لأقوى دولة يف العامل .فعندما يتحدَّث ر�ؤ�ساء اجلامعات و�أ�ساتذتها يف ال�ش�أن
العام ،ف إ� َّنهم يتحدَّثون باعتبارهم �أرقى العقول والبو�صلة الأخالق َّية للبالد .وميكن
تناول م�شكالت التعليم العايل على نحو اقت�صادي فقط ،والتعامل معها على نحو
�أ�سمى با�ستخدام نهج اقت�صادي و�إن�ساين �أي�ض ًا ،لأنَّ االقت�صاد وحده �سي�ؤدِّي �إلى
�سيا�سات رديئة ومع�ضالت غري قابلة للحل.

َمن يع ِّلم طالب اجلامعات؟
انخف�ض دور التعيني الدائم يف التعليم العايل
الأمريكي كثري ًا يف العقود الأخرية .ففي عام
 ،1975كان  57يف املائة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س (با�ستثناء طالب الدرا�سات العليا)
�ضمن نظام التعيني الدائم .وبحلول عام
 ،2011انخف�ضت الن�سبة �إلى  29يف املائة.
ويتو َّقع املراقبون �أن يتق َّل�ص ن�صيب �أع�ضاء
هيئة التدري�س الدائمني �إلى ما بني  15و 20يف
املائة تقريب ًا ،مع اقت�صار التعيني الدائم على
واخلا�صة الرائدة يف البحث
اجلامعات العا َّمة
َّ
العلمي ،و�أغنى كل َّيات الفنون احل َّرة.
لنظام التعيني الدائم عدد من املزايا ،لأنَّ
ع�ضو هيئة التدري�س الذي يكون مرتبط ًا بعالقة
طويلة الأمد مع امل� َّؤ�س�سة التعليم َّية يتب َّنى
ر�ؤية ويعمل من منظور طويل الأجل مل�صلحة
امل� َّؤ�س�سة ،والد�أب لتحقيق �أهدافها .كما
ي�سمح للأ�ساتذة �أن يتب َّنوا ما يعتربه الكثريون
�آراء �سيا�س َّية م�ضادة .عالوة على ذلك ،ف إ� َّنه
يخلق نوع ًا من الوالء الذي يجعل الأ�ساتذة
على ا�ستعداد للعمل واحلفاظ على امل� َّؤ�س�سة،
مع حت�سني جودة التدري�س .ويف حني �أنَّ لكل
هذه االعتبارات �أه ِّميتها الوا�ضحة ،يف تقييم
�أثر �إلغاء التعيني الدائم لأ�ساتذة اجلامعات،
ف إ� َّننا نر ِّكز على العامل الأخري وما يرتتَّب عليه
من نتائج تعليم َّية ميكن قيا�سها مبا�شر ًة :فهل

طالب اجلامعات الذين ُيد ِّر�س لهم
يتع َّلم
ُ
�أع�ضا ُء هيئة التدري�س امل�ؤ َّقتون ،مثلما يتع َّلم َمن
يدر�سون على �أيدي �أ�ساتذة دائمني؟
تقدِّ م درا�سة �شارك فيها اخلبري االقت�صادي
«مورتون �شابريو» �أ َّول دليل �ضمن بيئة البحث
اجلامعي يتع َّلق ب�آثار التعلُّم اجلامعي ،وعلى
وجه التحديد ،الدرو�س الأولى التي تل َّقاها
الطالب امل�ستجدُّون يف الف�صل الدرا�سي الأول
يف ثمانية �أفواج من الطالب يف جامعة «نورث
و�سرتن» .وقد ت�ض َّمنت هذه اال�سرتاتيج َّية
التجريب َّية مراقبة ما �إذا كان الطالب خالل
الف�صل الدرا�سي الأ َّول ،والذين در�سوا علم
االقت�صاد التمهيدي  -على �سبيل املثال -
من خالل ع�ضو هيئة تدري�س دائم ،والعلوم

ال�سيا�س َّية التمهيد َّية مث ًال مع ع�ضو هيئة
تدري�س م�ؤ َّقت ( )1من املمكن �أن يختاروا
مادة ثانية يف العلوم ال�سيا�س َّية� ،أكرث ن�سب ّي ًا
من اختيار مادة �أخرى يف علم االقت�صاد(،)2
وما �إذا كان من املُحتمل �أن يكونَ �أداء الطالب
�أف�ضل على نحو غري متو َّقع يف ِّ
�صف العلوم
ال�سيا�س َّية ،من �أدائهم يف ِّ
�صف علم االقت�صاد،
ب�شرط االلتحاق مبزيد من ال�صفوف الدرا�س َّية
يف كال املجالني .كانت �إجابة كال ال�س�ؤالني هي
«نعم» مد ِّوية .فقد تف َّوق �أع�ضاء هيئة التدري�س
امل ؤ� َّقتني والأع�ضاء غري املتف ِّرغني على الأ�ساتذة
املع َّينني ب�شكل دائم .فماذا �سيرتتَّب على نتائج
هذه الدرا�سة؟
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أعـ�ضـاء هـيـئة الـتـدريـ�س
هـل يـعـامل �
ُ
امل�ؤ َّقتون الطالب ب�شكل �أف�ضل؟
الـقــاعدة الأ�سـا�سـ َّية هـي �أنَّ �أعـ�ضـاء هـيـئـة
التدري�س امل�ؤ َّقتني الذين يعملون بدوام كامل
يع ِّلمون �ضعف ما ُيع ِّلمه �أع�ضاء هيئة التدري�س
الدائمون .ونادر ًا ما يتم َّكن �أع�ضاء هيئة
التدري�س امل�ؤ َّقتون من اال�ستفادة من العالوات
الإ�ضاف َّية املتاحة لزمالئهم املع َّينني ،مثل
�إجازات التف ُّرغ ،وبدالت ال�سفر ،وما �شابه
ذلك .ولع َّل �أكرب م�صدر للتناف�س هو �أنَّ �أع�ضاء
هيئة التدري�س املع َّينني بدوام كامل يح�صلون
على �أكرث من �ضعف الراتب الذي يح�صل عليه
الأع�ضاء امل ؤ� َّقتون الذين ق�ضوا عدد �سنوات
مماثلة يف التدري�س اجلامعي.
وال�س�ؤال هو� :إذا كان هذا النظام ناجح ًا،
نغيه �إذ ًا؟
فلماذا ِّ
املرجح �أنَّ الطالب ال يدركون ما �إذا كان ع�ضو
َّ
هيئة التدري�س َّ
املف�ضل لديهم مع َّين ًا �أم م�ؤ َّقت ًا.
ولكن �إذا كان النظام احلايل هو الأف�ضل،

فلماذا ال تر ِّوج الكل َّيات واجلامعات لف�ضائل
مع ِّلميها املحرتفني يف الكتب واملواقع الإلكرتون َّية
واجلوالت التعريف َّية يف احلرم اجلامعي؟
واجلواب هو �أنَّ هناك م�شكلة يف ال�شفافية،
فالكل َّيات حتر�ص على ذكر ن�سبة �أع�ضاء هيئة
التدري�س �إلى الطالب ،ولك َّنها تغفل الإ�شارة
�إلى ن�سبة املواد واملناهج اجلامع َّية التي ُيد ِّر ُ�سها
�أع�ضاء هيئة تدري�س م ؤ� َّقتون .وبهذا فقد
�أظهرت درا�ساتنا التجريب َّية �أنَّ �أع�ضاء هيئة
التدري�س غري الدائمني يقدِّ مون �أف�ضل برامج
وعمل َّيات التدري�س ،رغم كونهم غري م�شهورين،
مما يعني �أنَّ الأ�ساتذة غري املتف ِّرغني يبذلون
َّ
جهد ًا �أكرب ليح�صلوا على �شرف التعيني ،الأمر
الذي ق َّلما يحدث كما ت�شري الإح�صاءات.
وخال�صة القول� :إنَّ التعليم العايل هو ن�شاط
اقت�صادي ،و�إنَّ �أول ما يفكر فيه امل�ستثمرون
والداعمون والأ�ساتذة املد ِّر�سون هو الرواتب
وامل�س َّميات الوظيف َّية وظروف العمل واملكاف�آت
امللمو�سة ،فغالب ًا ما تكون الأمور املاد َّية �أكرث

تخ�صي�ص الدعم احلكومي

كانت ال�سنوات الأخرية �سنوات ع�صيبة بالن�سبة �إلى التعليم العايل العام .فقد
انخف�ضت الن�سبة التي كان يح�صل عليها من نفقات الدولة من  7يف املائة
�إلى حوايل  5يف املائة� ،أي ما ي�ساوي نحو  30مليار دوالر �سنوي ًّا .وال�س�ؤال
قرارات �صعب ًة ب�ش�أن حتديد
املطروح هنا هو :كيف ميكن للدول �أن تتخذ
ٍ
كل َّياتها وجامعاتها العا َّمة التي ت�ستح ُّق �أكرب قد ٍر من الدعم على نح ٍو �أف�ضل؟
ولأنَّ املبادئ الأ�سا�س َّية لالقت�صاد تر ِّكز �أو ًال و�أخري ًا على تخ�صي�ص املوارد،
فماذا لو كانت املعايري االقت�صاد َّية وحدها  -و�إن كانت مفيدة  -غري كافية
التخاذ قرارات متويل التعليم؟
تنق�سم نظم التعليم العايل يف الواليات املتحدة �إلى ع َّدة طبقات .فهناك
امل� َّؤ�س�سات «الرائدة»؛ مثل اجلامعات البحث َّية الكربى وذات ال�سمعة الدول َّية،
وهناك كل َّيات املجتمع التي تقدِّ م درجات �أعلى من الدرجات التعليم َّية
املتو�سطة ،وتخدم يف كثري من الأحيان الطالب الأقل ثرا ًء والأقل ا�ستعداد ًا
ِّ
من الناحية الأكادمي َّية .وبني هاتني الفئتني جند الكل َّيات واجلامعات الإقليم َّية
التي متت ُّد م َّدة الدرا�سة فيها لأربع �سنوات ،والتي ال حت�صل على الدعم الكايف
لأ َّنها غري م�شهورة.
يقرتح االقت�صاد ُّيون توفري املال لزيادة االلتحاق بالكل َّيات �إلى �أق�صى حدٍّ
ممكن .ومع قيا�س هذه النتيجة من منظور الكفاءة ،ف�إنَّ القرار ي�صبح ب�سيط ًا:
املتو�سطة ب�سخاء ،حيث يوجد الطالب الأكرث احتياج ًا
وهو دعم كل َّيات املجتمع ِّ
�إلى الدعم مقابل الر�سوم الدرا�س َّية املرتفعة.
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مما يدفع
حا�ضر والباحثَّ ،
�أه ِّمية من املُ ِ
بالأ�ساتذة املتم ِّيزين �إلى التح ُّول للأعمال
احل َّرة ،وتقدمي اال�ست�شارات ،و�إجراء البحوث
ل�صالح امل� َّؤ�س�سات ،وح�ضور امل�ؤمترات،
بد ًال من التعامل والتفاعل املبا�شر والتوجيه
مما
الإر�شادي امل ؤ� ِّثر يف الطالب اجلامع ِّينيَّ ،
يعني �أنَّ التعليم يفقد وظيفته ل�صالح ن�شاطات
اقت�صاد َّية حت ِّقق عائد ًا �سريع ًا بد ًال من العائد
امل�ستقبلي الذي ي�ضمنه التعليم العايل الراقي.
فعندما يتعار�ض الإن�صاف مع ال�سعي �إلى
حتقيق الكفاءة ،ف�إنَّ التفكري االقت�صادي
البحت لن ي ؤ�دِّي �إلى �أف�ضل نتيجة .بينما ت�ؤ ِّكد
العلوم الإن�سان َّية� ،أنَّ التدري�س ن�شاط �إن�ساين
يحتاج �إلى �أداء ف َّعال ومتم ِّيز ،لأ َّنه لي�س جم َّرد
املر�سل،
نقل معلومات يكون فيه املد ِّر�س هو ِ
والطالب هو امل�ستق ِبل؛ بل هو منوذج َّ
مقن
لطرق متن ِّوعة ومتكاملة من التفكري احل ِّر الذي
يجب على الأ�ساتذة تطويره يف بيئاتهم العلم َّية
لو توافر القدر الكايف من ال�شفافية.

ف�إذا وقع التخفي�ض احلكومي للتمويل
على اجلامعات الرائدة وامل�شهورة يف
الوالية ،ف�إنَّ معظم ه�ؤالء الطالب
�سيجدون و�سيلة لتح ُّمل هذه الزيادة.
ولكن �إذا ُر ِف َعت امل�صاريف الدرا�س َّية يف
املتو�سطة ،ف�إنَّ كثري ًا من ه�ؤالء
الكل َّيات ِّ
الطالب �سيرتكون التعليم العايل نهائي ًّا.
وم َّرة �أخرى ن�س�أل :ما الذي ي�ستح ُّق
يتوجه الدعم يا
الدعم و�إلى �أين يجب �أن َّ
ترى؟ ويف �أيِّ نطاق يجب �أن نحاول زيادة
الفاعل َّية؟ نعم ،االلتحاق باجلامعات
مهم ،ولكنَّ التف ُّوق والتم ُّيز التعليمي
مهم �أي�ض ًا .فالوالية التي تق ِّل�ص متويل
جامعتها الرائدة من �أجل توزيع مواردها

على نطاق �أو�سع ،قد ينتهي بها املطاف
بخ�سارة «�أف�ضل» جامعاتها و�أكرثها
بريق ًا .ال �س َّيما �أنَّ �أبحاث اجلامعات
تتوجه �إلى حت�سني حياة الب�شر يف
الكربى َّ
واليتها �أو ًال ،كما �أنَّ تعليمها يُلهِ م القادة،
و�سمعتها تلهم طالب الدرا�سات العليا
واملتخ�ص�صني من جميع �أنحاء العامل.
ِّ
فهل من احلكمة التخ ِّلي عن ِّ
كل هذا؟
احلقيقة �أنَّ علم االقت�صاد يواجه م�أزق ًا
املرجح
وا�ضح ًا �أمام هذه املع�ضلة .ومن َّ
�أن تخفي�ض الإنفاق احلكومي �سيت ُّم
تعوي�ضه بزيادة الأعباء املال َّية والر�سوم
الدرا�س َّية على الطالب .وك َّلما كانت
الكل َّية مرموقة على نح ٍو �أكرب ،فقدت

�أكرث من حيث �سمعتها ومت ُّيزها ،ال
�س َّيما �إذا ما تخ َّلت عن رعاية الأبحاث
التي ال ُترى �أبد ًا يف الكل َّيات املجتمع َّية
واملحل َّية
املتو�سطة .وهكذا يت�ضح �أنَّ
ِّ
االعتبارات االقت�صاد َّية ال تكفي وحدها
لبناء جامعات عظيمة ،ب�سبب انعكا�سات
قرارات حرمان اجلامعات من التمويل
على املجتمع املح ِّلي والإقليمي والوطني
�أي�ض ًا .ففي حني ميكن �إعادة بناء وتطوير
متو�سطة عندما
كل َّية جامع َّية �صغرية �أو ِّ
تتوافر الأموال الكافية ،ال ميكن �إعادة
بناء وتطوير م� َّؤ�س�سة علم َّية وبحث َّية
مرموقة كبرية يف م�ستوى جامعة �إقليم َّية
�أو دول َّية ب�سهولة.

ما ميكن ومـا ال ميكن لعلماء االقـت�صاد تعليمه ب�ش�أن الأخالق
احلالة الثانية :جتارة الأع�ضاء
هناك العديد من الق�ضايا الأخالق َّية امله َّمة التي غالب ًا ما تتجاهلها التحليالت االقت�صاد َّية املرتكزة على التف�ضيالت والأولو َّيات االقت�صاد َّية �أكرث من القيم.
ومن هذه الق�ضايا ح ُّق الإن�سان يف �أن يتمتَّع بالأ�شياء التي ت�ؤذي �أخاه الإن�سان� ،سواء الآن �أو يف امل�ستقبل؟ وهذا ما يقودنا �إلى الدرا�سة التي �شارك يف �إعدادها
«جاري بيكر» ون�شرها بعنوان« :املال مقابل ال ُكلى :مع�ضلة �سوق بيع الأع�ضاء».
ربع ب�إحدى كليتيه ويبقى
�أحد جوانب هذه الدرا�سة يكت�سب �أه ِّمية َّ
خا�صة؛ لأنَّ ال ُكلى تختلف عن بق َّية الأع�ضاء مثل القلب والكبد؛ �إذ ميكن للإن�سان الت ُّ
على قيد احلياة .وهذه ثالثة مقرتحات خمتلفة ل�سيا�سة بيع
الكلى:
 .1ي�سمح لك ببيع كليتيك � -أو �أي ع�ضو �آخر من ج�سمك -
بعد وفاتك على �أن يتل َّقى ورثتك املقابل املادي.
 .2ي�سمح لك ببيع �إحدى كليتيك و�أنت على قيد احلياة،
وحت�صل على املقابل بنف�سك ،مع افرتا�ض �أنَّ الكلية
املتب ِّقية كافية ل�ضمان بقائك على قيد احلياة.
 .3ي�سمح لك ببيع �أي ع�ضو تختاره ،مع دفع املقابل املادي
لورثتك حيث �إنَّ �إزالة هذا الع�ضو من ج�سدك �ست�ؤدِّي
�إلى وفاتك.
من املنظور االقت�صادي ف�إنَّ املمار�سات التجار َّية ال�سائدة
ميكن �أن تدعم اخليارات الثالثة ،مبا يف ذلك اخليار
الثالث .فماذا لو كان ال�شخ�ص يحت�ضر على �أ َّية حال
(مث ًال ،ج َّراء �إ�صابته بورم يف املخ غري قابل للعالج)؟ هل
من ِّ
حق املجتمع وفل�سفات الأخالق �أن تغمطه ح َّقه يف توفري
الأموال لتعليم �أوالده �إذا �أراد �أن يبيع قلبه ال�سليم يف ال�سوق
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احل َّرة؟ فمن ناحية ،ف�إنَّ بيع الكلى ينقذ �أرواح الكثري من املر�ضى،
لأنَّ عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون وميوتون وهم ينتظرون توفري
كلية ،بينما هناك فقراء م�ستعدُّون لبيع كالهم مبقابل مادي ،وهم
يعرفون �أ َّنهم �سيعي�شون حياة عاد َّية بكل َّية واحدة ،فهل من ح ِّقنا
منع �إبرام هذه ال�صفقة؟
من منظور العلوم الإن�سان َّية ،ف�إنَّ ق�ض َّية بيع الأع�ضاء تثري ت�سا�ؤالت
�أخالق َّية حقيق َّية ،وال نق�صد هنا �أنَّ هذا الأمر خط أ� بال�ضرورة،
لأنَّ امل�سائل الأخالق َّية مع َّقدة جد ًا .فلو ُ�سمِ ح لهذه املعامالت
باحلدوث ،ف�إ َّنها ميكن �أن تق ِّلل من قيمة �إح�سا�س املجتمع مبعنى �أن
تكون �إن�سان ًا .فاملرء ال ميلك ج�سده بنف�س طريقة امتالكه ل�سيارته؛
تتغي
فال�س َّيارة �شيء مكت�سب ولك حر َّية التخلُّ�ص منها دون �أن َّ
ماهيتك .ولكنَّ ج�سمك لي�س �شيئ ًا متلكه ،لأ َّنك �أ�ص ًال مل تكت�سبه،
ولأنَّ ج�سمك هو «�أنت»� ،أو على الأقل ال ميكن ف�صله عنك .ول�صياغة
هذه الفكرة بلغة االقت�صاد نقول �إنَّ جتارة الأع�ضاء تنطوي على
�سمة �سلب َّية خارج َّية ،وهي وجود ق�سوة �أخالق َّية للمجتمع .ف�إذا ك َّنا
�سنعتاد التفكري باجل�سم كملك َّية مثل �أي ملك َّية �أخرى والتفكري يف
النا�س كمجموعة من الأجزاء والأع�ضاء ذات القيمة االقت�صاد َّية.
ف�سي�ش ِّكل هذا  -عاج ًال ولي�س �آج ًال  -وجهة نظرنا حيال جميع
امل�سائل الأخالق َّية .فهل ميكننا حق ًّا بعد ذلك �أن نحرتم الإن�سان
ونحن نعامله ك�أجزاء قابلة للت�سويق؟
تكمن مزايا �سوق الأع�ضاء يف حياة من �سننقذهم على الفور،
وتكمن م�ساوئها يف ِّ
احلط من قدر الإن�سان َّية والعواقب املر ِّوعة التي
�سترتتَّب على ذلك .فما احلل؟ من ال�صعب الإجابة ،ومع ذلك ف�إنَّ
فال�سفة العلوم الإن�سان َّية يتذ َّرعون ب�أ َّنه مهما كانت الإجابة ،ف�إنَّ
االقت�صاد ال ي�ستطيع �أن يقدِّ م لنا ذلك املن�شود.

القنفذ مقابل الثعلب
أ�دَّت الأبحاث التجريب َّية التي �أجراها خبري العلوم ال�سيا�س َّية
«فيليب تيتلوك» حول �سالمة احلكم الب�شري �إلى بع�ض
اال�ستنتاجات امله َّمة واملثرية للده�شة .ات�ضح �أنَّ التن ُّب�ؤات
والأحكام ال�صحيحة ال تعتمد على ما �إذا كان املرء متفائ ًال
�أو مت�شائم ًا ،وال ت�ش ِّكل اخللف َّية املهن َّية للمرء �أو مكانته فرق ًا
كبري ًا هنا ،فما ثبتت �أه ِّميته حق ًا هو �أ�سلوب التفكري ،الذي
يتف َّوق فيه «الثعلب» على «القنفذ» دائم ًا،
يربط القنفذ ك َّل �شيء بر�ؤية مركز َّية واحدة؛ ووفق نظام
واحد متما�سك ووا�ضح يت ُّم من خالله التفاهم والتفكري
وال�شعور ،وذلك عرب مبد�أ عام يت�ساوى فيه اجلميع ويكون
ِّ
لكل عن�صر وكائن وم�شارك فيه �أه ِّميته .أ� َّما الثعالب فت�سعى
نحو غايات متعدِّ دة وتن ِّفذ �أفكار ًا ُّ
حتث على الفرد َّية والآن َّية
والأنان َّية وال ت�أبه بالتفكري �أو الأداء �أو الك�سب اجلمعي.
6

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

�أفكار الثعالب م�شتَّتة ومتناثرة ومنت�شرة ،لأ َّنهم يتح َّركون على م�ستويات عديدة ،وميتلكون جمموعة وا�سعة وثر َّية من التجارب .بالن�سبة �إلى
متغية ،وبالن�سبة �إلى الثعلب ،ف�إنَّ مثل هذا اليقني يعترب خداع ًا للذات .وباخت�صار :ف�إنَّ الثعلب يعرف �أ�شياء
القنفذ ،ف�إنَّ احلقيقة واحدة وغري ِّ
ً
متخ�ص�ص؛ والثعلب ممار�س عام ،والقنفذ ا�ست�شاري.
كثرية �صغرية ،بينما يعرف القنفذ �شيئا واحد ًا كبري ًا .فالثعلب مو�سوعي ،والقنفذ ِّ
ولكن ملاذا يتف َّوق الثعلب على القنفذ معظم الوقت؟ تتم َّثل �إحدى الإجابات يف �أنَّ الأف�ضل َّية تكون �أكرب على املدى الطويل .فنمط التفكري ذاتي النقد
واحلجة امل�ضادة مينعها من �إ�ضفاء احلما�س املفرط على تن ُّب�ؤاتها كما تفعل القنافذ اخلبرية ب�ش�أن تن ُّب�ؤاتها
احلجة
َّ
لدى الثعالب والذي يت�ض َّمن َّ
احلجة امل�ضادة.
التي تقدِّ مها للآخرين بو�صفها خبرية ومعتمدة ،كما ت�ساعدها رغبتها يف مراجعة التن ُّب�ؤات على مواجهة َّ

�سلب َّيات تفكري القنفذ

عند التفكري يف �أ�سباب ف�شل العديد من َّ
خمططات التنمية ذات النوايا
املدمرة لتفكري القنفذ .و�ضع
احل�سنة� ،أو�ضحت الدرا�سات الآثار ِّ
اخلرباء املفرتَ�ضون مو�ضع التنفيذ خطط تنمية مل ت�أخذ بعني االعتبار
اخلا�صة،
خ�صو�ص َّيات ومتط َّلبات منظومات القيم والثقافة واملعتقدات
َّ
تغي الظروف بطريقة ال ميكن التن ُّب�ؤ بها،
و�أه ِّمية التجربة املحل َّية مع ُّ
وكذلك دور املعرفة ال�ضمن َّية التي ال ميكن لأحد �أن يحدِّ دها ،رغم �أ َّنها
ميكن �أن ُت ِدث فارق ًا كبري ًا ،وقبل ِّ
كل �شيء ،احلاجة �إلى التقدُّم خطوة
مما �إذا كان التغيري قد جنح �أم ال قبل تنفيذ التغيري
بخطوة للتح ُّقق َّ
التايل �أو التغيري النهائي .وبطبيعة احلال ،يفتقر تفكري القنفذ �إلى
التوا�ضع ال�ضروري ملنع الأخطاء من �أن تتح َّول �إلى كوارث.
يف تنزانيا ،اجتمع خرباء البنك الدويل وجمموعة من خرباء التخطيط
لدعم حملة «�أوجاما لتنمية القرى» .كان مفهوم «�أوجاما» هو املفهوم
الذي ي�ش ِّكل �أ�سا�س �سيا�سات التنمية االجتماع َّية واالقت�صاد َّية للرئي�س
«يوليو�س نرييري» يف تنزانيا بعد ا�ستقاللها عن بريطانيا يف عام
 .1961علم ًا ب�أنَّ كلمة «�أوجاما» ال�سواحيل َّية تعني «العائلة الكبرية»� ،أو
«الت�شارك َّية» ،وكمفهوم �سيا�سي ف إ� َّنها تعني �أنَّ الفرد ال ي�صبح �إن�سان ًا �إال
من خالل النا�س �أو املجتمع .وبداي ًة من عام َّ ،1973مت ترحيل البدو
واملزارعني من بيوتهم و�أعيد توطينهم على الطرق الرئي�سة ليتم َّكنوا من
احل�صول على اخلدمات العا َّمة ب�سهولة ،وا�ستبدلت املمار�سات الزراع َّية
التقليد َّية بالزراعة وفق الطرق العلم َّية .وب�سبب حرمانهم من البيئة التي
يف�ضلونها ،افتقد البدو واملزارعون ك َّل املعرفة املحل َّية .فما ر�آه ِّ
ِّ
املخططون
تفكري ًا حمافظ ًا وتخلُّف ًا معرفي ًا ،ر�آه املزارعون حكمة مرتاكمة من
اخلربات .وكانت النتيجة كارثة بيئ َّية وجماعة .ويف �إثيوبيا �أي�ض ًا ،عندما
�أعاد «منج�ستو هيال مريام» ت�سكني �أكرث من �أربعة ماليني �شخ�ص يف عام
واحد ،كانت النتيجة �أ�سو�أ.
متيل خطط القنفذ بق َّوة للتغا�ضي عن االختالفات ،وهذه �أخطاء ال
يرتكبها تفكري الثعالب .والتجربة ت�شري �إلى �أنَّ النظر َّية االقت�صاد َّية ال
تكفي بعموم َّيتها لنجاح خطط التنمية� ،إذ يحتاج املرء �إلى فهم الثقافة
وامل� َّؤ�س�سات والبيئة املحل َّية والتاريخِّ ،
وكل ما ينطوي على ال�سرد والفكر
واملنظور التاريخي والإن�ساين .فليكن تفكريك ثعلبي ًا ،مهما انت�صر علم
التم�سك بر�ؤية واحدة للعامل،
االقت�صاد لتفكري القنفذ .قد يكون من املريح ُّ

وجتاهل ِّ
كل ما عداها ،ولكنَّ هذا لن ي�ساعدك على التن ُّب ؤ� بامل�ستقبل .وهنا
التخ�ص�صات الأخرى ،وطرح الت�سا�ؤالت احلاملة
تربز �أه ِّمية التعلُّم من
ُّ
اخلا�صة ِّ
بكل
�صحة االفرتا�ضات الأ�سا�س َّية
واال�ست�شراف َّية واجلريئة حول َّ
َّ
ما هو �إن�ساين و�إبداعي وجم َّرد.
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االقت�صاد املنزيل
يع ِّرف االقت�صاد ُّيون «ال�سلعة العاد َّية» ب�أ َّنها ال�سلعة اجل ِّيدة التي يزيد عليها الطلب عندما يرتفع الدخل� .أ َّما ال�سلع الرديئة فهي التي ينخف�ض عليها
الطلب عندما يرتفع الدخل .فلماذا متيل الأ�سر ذات الدخل الأعلى �إلى تقليل عدد الأطفال ،وتزيد الأ�سر الفقرية من عدد �أبنائها ،مع �أنَّ الأطفال
لي�سوا �سلعة رديئة؟
متام ًا كما ت�أخذ اجلامعة مدخالتها (من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س َّ
واملوظفني والبنية التحت َّية) ،من خالل عمل َّية �إنتاج َّ
تتمخ�ض ع َّما ن�س ِّميه
«اخلدمات التعليم َّية» ،ميكننا �أن نف ِّكر يف «الأطفال» ك�سلعة تو ِّفر املنفعة التي يتل َّقاها الزوجان بوجود طفل .فالطفل هو �أحد املُدخالت ،وعندما
يجتمع مع الكثري من العوامل الأخرى ،مثل اال�ستثمارات التعليم َّية والنف�س َّية والوقت �أي�ض ًاُ ،ين ِتج الزوجان ما مينحهما ال�سعادة؛ �أ َّما الأزواج الأكرث
اخلا�صة واملد ِّر�سون
ثرا ًء فيمتلكون تكلفة فر�صة بديلة ال�ستثمار وقتهم ،فينخرطون يف عمل َّية �إنتاج �سلع �أقل ،ولك َّنها عالية اجلودة .وتع ُّد املدار�س
َّ
عدد �أق َّل من الأطفال ك�سلع متم ِّيزة .وحتَّى لو ارتفع الدخل وظ َّل عدد الأطفال منخف�ض ًا ،ف�إنَّ
ومن�صات لإنتاج ٍ
ُّ
اخلا�صون والإجازات واملر ِّبيات �أدوات َّ
�سلعة «خدمة الأطفال»  -املنفعة التي تتل َّقاها من وجود طفل واحد على الأقل � -ستميل تلقائي ًا �إلى االرتفاع.
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ما يزعج مف ِّكري العلوم الإن�سان َّية ب�ش�أن هذا التحليل هو �سبب رف�ضهم له .فالقول �إنَّ القرارات االقت�صاد َّية ت ؤ� ِّثر يف عدد الأطفال الذين
ينجبهم النا�س ب�سبب زيادة اال�ستثمار يف ِّ
كل طفل يختلف عن القول �إنَّ ال�سبب يف �أنَّ النا�س ينجبون �أطفا ًال هو �أ َّنهم يعتربون الأطفال
خدمات .وث َّمة �شيء مث ٌري للقلق ب�ش�أن املنفعة التي يقدِّ مونها ،فغالب ًا ما ي�شعر الآبا ُء ب�أ َّنهم يقدِّ مون ت�ضحيات من �أجل �أطفالهمِّ ،
بغ�ض
النظر ع َّما �إذا كانت الت�ضحية ت�ستح ُّق التعوي�ض باملتعة التي يعي�شها الآباء يف امل�ستقبل .ف�إذا كانت املُخاطرة ب�إجناب الأطفال هي اخل�سارة
الإجمال َّية خلدمات الأطفال ،كما هو حال اال�ستثمارات الأخرى ،ف�إنَّ الأب َّوة �ستكون �أ�سهل بكثري .ومن زاوية املنظور الإن�ساين ،ف�إنَّ ق�صر
يدمر الأ�سا�س الأخالقي نف�سه.
عالقة الأب َّوة على املنفعة ِّ

التفكري ال�شمويل واالقت�صاد
ال�س َّكاين
قدم «ريت�شارد �إي�سرتلني» �أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة جنوب
َّ
كاليفورنيا� ،إ�سهامات كبرية يف جمال التح ُّول الدميوجرايف .فقد
معدل
معدل املواليد ،وارتفاع َّ
انتقلت دولة بعد �أخرى من ارتفاع َّ
معدل الوفيات.
الوفيات �إلى انخفا�ض معدل املواليد ،وانخفا�ض َّ
معدل الوفيات
�شهدت معظم هذه البلدان يف البداية انخفا�ض ًا يف َّ
معدل املواليدَّ .
ظل علماء ال�س َّكان يراقبون هذا
قبل انخفا�ض َّ
دمج ر�ؤى علماء االقت�صاد
التح ُّول ،حتَّى َّ
قدم «�إي�سرتلني» �إطار ًا َ
وحدد
واالجتماع والأحياء وامل�ؤ ِّرخني وعلماء الأنرثوبولوجيا مع ًاَّ ،
ثالثة عوامل مرتابطة لهذه الظاهرة ،وهي :الطلب على الأطفال،
معدل املواليد.
العر�ض الطبيعي للأطفال ،وتكلفة تنظيم َّ
يف املراحل الأولى من التنمية االقت�صاد َّية ،يرتفع الطلب على
مما ي�ستطيعون احل�صول
الأطفال؛ فلماذا يطلب الأزواج �أطفا ًال �أكرث َّ
عليه؟ يزداد الطلب على الأطفال لأ َّنهم مك ِّلفون نتيجة انخفا�ض
التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة .وغالب ًا ما تكون التكاليف املبا�شرة
مثل الغذاء وال�سكن قليلة التكلفة يف البيئة الريف َّيةَّ � ،أما التكاليف غري
املبا�شرة فهي �أنَّ (الفر�ص) تكون منخف�ضة لأنَّ عائدات �سوق العمل
ملقدم الرعاية الرئي�س متوا�ضعة ،وال �س َّيما �صايف م�ساهمة
ال�ضائعة ِّ
الطفل يف دخل الأ�سرة ،والتي قد تكون عالية ن�سبي ًا يف البيئة
الزراع َّية ،وهذا ما ت ِّ
ُف�ضله الأ�سرة الكبرية وفق ًا للمعايري االجتماع َّية.
ولكن ماذا عن العر�ض؟
العر�ض الطبيعي للأطفال هو عدد الأطفال الباقني على قيد احلياة
للحد من عدد املواليد .قد يكون هذا العر�ض
يف غياب اجلهد الواعي ِّ
معدالت وفيات الأطفال وانخفا�ض م�ستويات
حمدود ًا ب�سبب ارتفاع َّ
متو�سط العر�ض
اخل�صوبة نتيجة للأمرا�ض و�سوء التغذية .فلو كان ِّ
الطبيعي خم�سة �أطفال �أحياء ،فماذا يفعل الزوجان �إذا كانا يريدان
�سبعة �أطفال وال ميكنهما �سوى �إجناب خم�سة؟ من امل�ؤ َّكد �أ َّنهما لن
يف ِّكرا يف حتديد الن�سل وتقييد عدد املواليد.
ولكن مع النم ِّو االقت�صادي ،ف�إنَّ الطلب ينخف�ض على الأطفال ويزداد
العر�ض الطبيعي .ومن ناحية الطلب ،ترتفع التكاليف املبا�شرة وغري

ريت�شارد �إي�سرتلني
معدالت وفيات
املبا�شرة للأطفال .وعلى جانب العر�ض ،تنخف�ض َّ
وتتح�سن اخل�صوبة .يف البداية ،ال يبذل الأزواج �أي جهد
الأطفال
َّ
يتغي ذلك.
واع للت�أثري يف عدد املواليد ،ولكن يف نهاية املطاف َّ
ٍ
معدالت الإجناب غري اخلا�ضعة لل�سيطرة �ستجعل العر�ض
�أي �إنَّ َّ
الطبيعي للأطفال ي�صل �إلى ثمانية �أطفال ،وهذا يتجاوز الطلب
الذي ال يزيد على ثالثة �أطفال ،فوجود خم�سة �أطفال غري مرغوب
معدل الإجناب
فيهم يدفع الأ�سر �إلى ا�ستخدام تقنيات تقليل َّ
وو�سائل منع احلمل .من الناحية االقت�صاد َّية ،ف�إنَّ تناق�ص املنفعة
املرتبط بالإجناب غري اخلا�ضع لل�سيطرة يتجاوز التكاليف (املاد َّية
والنف�س َّية) املتع ِّلقة بتنظيم الإجناب.
ولهذا النمط عواقب مه َّمة على و�ضع ال�سيا�سات .تتم َّثل �إحدى هذه
جمان ًا عندما يرتفع الطلب
العواقب يف �أنَّ توفري و�سائل منع احلمل َّ
على الأطفال يع ُّد �إهدار ًا للوقت واملال .واحل ُّل ال�سليم هو اال�ستخدام
الف َّعال للموارد برفع تكلفة الأطفال عن طريق زيادة تعليم الإناث،
�إلى جانب دخول الإناث يف �سوق العمل .ولهذا يقول خرباء التنمية
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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�إنَّ �أف�ضل و�سائل منع احلمل يف العامل هو
يغي العادات
تعليم املر�أة ،لي�س لأنَّ التعليم ِّ
والأذواق ،بل لأنَّ زيادة الأرباح ال�ضائعة يرفع
من تكلفة تربية الأطفال فيق ُّل الطلب ،كما يقول
«�إي�سرتلني».
أهمية تع ُّدد
تعك�س نظر َّية «�إي�سرتلني» مدى � ِّ
ـ�ص�صـات
ـ�صــ�صـات؛ فـهـو ال يـلغــي التـخـ ُّ
التـخ ُّ
الأخرى ،بل يدجمها ،فبينما ير ِّكز املنهج
التغيات يف الدخل
االقت�صادي على ت�أثري
ُّ
والأ�سعار والطلب ،ف�إنَّ التفكري التكاملي يتع َّمق
أهمية اخل�صوبة ووفيات
يف البيولوجيا ويدرك � ِّ
الأطفال ،ويف علم االجتماع فيدر�س املعايري
االجتماع َّية املتع ِّلقة بحجم الأ�سرة ،ولهذا فهو
نهج �شمويل� ،أكرث ذكا ًء وانتباه ًا.

اجلرمية والعقاب

�إذا كان االقت�صاد ي�ستطيع حتديد اخليارات،
فقد ي�ستطيع تف�سري ِّ
كل �شيء .هذه هي وجهة
نظر �أحد علماء االقت�صاد الأكرث ت�أثري ًا يف ِّ
كل
و�سع نطاق
الع�صور وهو «جاري بيكر» ،الذي َّ
لي�ضم ظواهر ال�سلوك
التحليل االقت�صادي
َّ
الب�شريِّ .
ويو�ضح عمله املتع ِّلق باجلرمية نقاط
الق َّوة وال�ضعف يف املنهج االقت�صادي .يف �أحد
املواقف ،كان «بيكر» م�ضطر ًا �إلى االختيار بني
مكان قانوين وغري مريح لركن ال�سيارة ،وبني
مكان �آخر غري قانوين ولك َّنه مريح .وبعد املوازنة
بني تكلفة املخالفة واحتمال احل�صول عليها،
وبني الراحة امل�ضافة ،اختار بعقالن َّية ارتكاب
ثم طر�أت له فكرة �أنَّ مثل هذا التفكري
املخالفةَّ .
هو �أف�ضل طريقة لتف�سري اجلرمية ،فماذا لو
اعتمدنا منهج ًا اقت�صادي ًّا يف تف�سري ِّ
كل �شيء،
بد ًال من التف�سري ال�سيكولوجي؟ هل �سنتم َّكن
من ت�صميم طرق �أكرث فاعل َّية لتحديد العقوبات
وتوظيف و�سائل مكافحة اجلرمية؟ لقد م َّهدت
�أفكار «بيكر» هذه لتغيري الكثري من ال�سيا�سات
القائمة وا�ستبدال �سيا�سات جديدة بها.
اتبع «بيكر» منهج التحليل االقت�صادي الذي
يفرت�ض �أنَّ ال�شخ�ص يرتكب جرمية �إذا كانت
الفائدة املتو َّقعة تتجاوز ما ميكنه احل�صول عليه
با�ستثمار وقته وموارده يف �أن�شطة �أخرى.
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هكذا ي�صبح بع�ض النا�س جمرمني ،لي�س لأنَّ دافعهم الأ�سا�سي
يختلف عن دوافع الآخرين ،بل لأنَّ الفوائد والتكاليف خمتلفة.
العقاب املتو َّقع ي�شمل تكاليف اجلزاءات الر�سم َّية وغري
الر�سم َّية ،ف�ض ًال عن التكاليف املال َّية النا�شئة عن التقا�ضي
و�أتعاب املحامني .عندما تكون العقوبة الر�سم َّية غرامة ،تكون
تكلفة العقوبة هي مقدار الغرامة فقط .وعندما تكون العقوبة
هي ال�سجن ،ف�إنَّ تكلفة العقوبة ت�شمل تكاليف ذهاب املجرم �إلى
ال�سجن؛ وهي فقدان الدخل ،وتكلفة فقدان احلر َّية ،وتكلفة �أي
�ضرر يلحق بال�سجني �أثناء احتجازه يف ال�سجن.
لإدراك القيمة الإن�سان َّية ملنهج بيكر ،تذ َّكر �أ َّنه �إذا كان الهدف
ي�ستح ُّق املتابعة ،فمن احلكمة والأخالق ال�سعي نحوه بكفاءة
وعدم �إهدار املوارد املحدودة عبث ًا .ف�إذا كان هذا املنهج �سي�ؤ ِّدي
املخ�ص�صة ملكافحة
�إلى ا�ستخدام �أكرث فاعل َّية للموارد املحدودة
َّ
بجدية .امل�شكلة الأ�سا�س َّية هنا هي
اجلرمية ،فينبغي النظر فيه ِّ
تطبيق «احل�ساب النفعي» على حياتنا� .ألي�س هناك فرق نوعي
بني خمالفة ركن ال�سيارة والقتل؟ يخاطر املرء باحل�صول على
ملدة �أطول من امل�سموح بها ،ولكن ال �أحد
غرامة لركن ال�سيارة َّ
يعاين من ال�شعور بالذنب ج َّراء ذلك ،ومل يف ِّكر �أحد يف �إلقاء
اللوم الأخالقي على هذا ال�شخ�ص ،فاجلرمية يف جوهرها لي�ست
جم َّرد انتهاك للقانون.
�أحد الأ�سباب التي تردعنا عن ارتكاب اجلرائم هو العقاب.
يرتتَّب على هذا الر�أي أ� َّنه �إذا كان مبقدور املرء ارتكاب جرمية
خطرية واخلروج دون عقاب ،فال يكون هناك مانع من �أن
يرتكبها! ولكنَّ هناك �سبب ًا �آخر لعدم ارتكاب اجلرائم هو �أ َّنها
غري �أخالق َّية ،لذا ف�إنَّ ا�ستخدام منهج «بيكر» لإثبات �أنَّ املنهج
االقت�صادي ال مي ِّثل َّ
كل �شيء يف تف�سري اجلرمية �أو �أي �سلوك
�آخر ،ومع ذلك فهو ي�س ِّلط ال�ضوء على جوانب مه َّمة وميكن �أن
يكون مفيدة يف الواقع.

احلوار لن ينتهي

يقدم ر�ؤى جديدة ال
احلوار العميق واحلقيقي ال ينتهي ،لأ َّنه ِّ
ميكن تو ُّقعها قبل بدء احلوار ،ولكن حني يبد�أ احلوار ،ف�إنَّ �أفكار ًا
جديدة ومفيدة ومثرية وجديرة تهاجمنا وتفاجئنا .فلنوا�صل
حتريك مثل هذا احلوار بني علماء االقت�صاد وعلماء العلوم
الإن�سان َّية .فهل ن�ستطيع �إبقاء جذوة هذا احلوار م�شتعلة بني ق َّوة
املال وواقع احلال؟
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