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 ؟ننقد ماذا

 اليوم المجال حالة

 

 سي ما وال السائد االقتصادي الفكر مدرسة إلى ينتمون ،ناقتصاديي اءرآ عرّضت ،ختارةمُ ةأساسي  قراءات مجموعة نةالمدوّ  هذه في
 ذاتي،ال تفكيرلل األساسي الدافع ،ةعالمي ال ّوأ ةقليمي اإل أّو محل ي ةال ة،ي قتصاداال زماتاأل تكون ا ّغالب .مجاالتهم بحالة ،التنمية اقتصاد

 كاستجابة الالئحة هذه في ختارةالمُ األعمال يةكثرأ تُصاغ لم .ةالسائد الفكرية المنظومة خارج من أصوات روزلب المجال تفتحّو

 ،نقدي ّة أكثر مقارباتل بعضها قتطرّ ي بحيث ردةالجّ  بعمليات شبهأ كانت بل ،بديلة ي اتأدب على ا ّردّ  أّو دةحدّ مُ أحداث على مباشرة
 ةكيفي ّ عن واضحة صورة إبراز في ختارةالمُ عمالاأل جميع تساهم ذلك، مع. التقصير أوجه معالجة دون اآلخر هابعض يحول فيما

 .المستقبلي همسارل هوتحديد نفسه عن السائد االقتصادي الفكر مجال تعريف

 ،برأيّي األوسط؟ الشرق في ةالنقدي  التنمية لدراسات األوسع السياق في السائد الفكر من مُختارة كتابات في الكامنة قيمةال هي ما
 األكثر المقاربات مع هماتتناقض في الخوّض دون من النقدي السياسي واالقتصاد ةالنقدي  التنمية اتدبي أ من الكثير متعل ّ يمكن فيما

 فهم أنّ  حين في .هيمنالمُ للنهج نسبةبال تموضعها ةكيفي  في ةالنقدي  المقاربات هذه قيم من بعضّ  يكمن ،التنمية لدراسات ا ّشيوع
 نظرتهبّو االتجاه بهذا ا ّإلمام بدوره بيتطل ّ ،النقدي السياسي واالقتصاد النقدي ة التنمية دراسات عنها تفصح تيال ،السائد االتجاه أخطاء

 .طريقه ولخارطة نفسهل

 وموجزة مفيدة ةعام  نظرة انمقدّ ي النقدي السياسي واالقتصاد ةالنقدي  التنمية دراسات اتأساسي  عن فصلينب ختاراتالمُ الئحة تبدأ
 ذاتية أفكار من ختارةمُ مجموعة ذلك يتبع. لسائدا االتجاه عن نفسها السياسي واالقتصاد للتنمية ةالنقدي  المقاربات يزتمي كيفي ة عن

ها  طلعتُّ هاأن ّ إالّ  ،ةملاش ليست الالئحة هذه. الفكري مجالال اهذ عن التنمية اقتصاد في وعمالقة نبارزّو سياسيون اقتصاديون خط 

 المقاربات بي نتها التي األخطاء لبعّض استجابة منها جزء أتى ،السائد االتجاه في ةمبدئي  اترتطوّ  على ةالنقدي  التنمية دراسات لباط
 .ةالنقدي 

 أساسيّة قراءات

 الدراسات هذه بين ختالفاال أوجه فيلتماير وهنري بولز بول شرحي ،"ةالنقدي  التنمية لدراسات األساسي الدليل" مةمقدّ  في
 السائد االتجاه رصوّ يُ. السائدة المقاربات عن ةالنقدي  مقاربةال ةميز دالمجل ّ بي نيُ كيف انيوضحّو ،التنمية لدراسات ةالسائد المقارباتّو

رت في وممارسة مجال هأن ّ على  ويجعلها يهاويعم التنمية دراسة في مساهمتهما يعيق نموذج في عالقان الواقع في همالكن ّ ،دائم طو 
 تد عي بالتنمية قةتعل ّمُ قضايا تناولّو ،هافي التفكير على قدرته من حدّ ي ما وهّو ،للعالم ةالرأسمالي  النظرة أسير السائد النهج إنّ . نحازةمُ

 استدراك دون من ،المساواة ماعدان أّو العالمي الفقر مثل ،التنمية رهظوا لىإ السائد االتجاه يتطر ق. فيها هاانخراط التقليدي ة لمدرسةا
 يمكن ال المقاربة هذه نطاق أنّ  يعني ما. اخالله من واالستمرار الظواهر هذه تكوين في الرأسمالي النظام يلعبه الذي األساسي لدورا
 التفسيرية قدرته من يضعف ظواهرال هذه في التحقيق في العالمي النظام مساءلة السائد النهج رفّض أنّ  كما .ا ّجزئي يكون نأ الّ إ

 .الفهمية وقيمته

 التنمية دراسات مع ابروحي ته تشابهت اهأن ّ إالّ  ،التنمية قضايا على تقتصر ال السياسي االقتصاد في النقدية المدرسة أنّ  من الرغم على
 ي اتقتصاداال مع أيضا ّ تصارعتّو .فيه القصور أوجه معالجة إلى سعىوت ،السائد النموذج بحدود تعترف مقاربة ىتبن ّت إذ ة،النقدي 

 بحثك درجيُ الذي ما" في دن بيل يشرح ،"النقدي السياسي لالقتصاد ةبحثي  أجندة" مةمقدّ  في .التنمية اتاقتصادي  هافي بما ةالسائد
 معها يتعامل التي السائدة لالقتصادي ات الرئيسي ة والعيوب اإلخفاقات بعّض ،منهجي وأسلوب بإيجاز ،"السياسي؟ االقتصاد في نقدي

 .النقدي السياسي االقتصاد

 ةالكالسيكي ّ للتقاليد ةالنظري  األسس تضع التي ،ةاألساسي  النصوّص استخالّص يمكن اليوم؟ االقتصاد في ةالسائد ةبالمقار بدّوت كيف
 التيّو ،حاليا ّ ةالسائد ةبالمقار زمي ي ما ليست األعمال هذه لكن .االقتصادي الفكر تاريخ عن نموذجي رقرّ مُ أي منهج من االقتصاد في

 تتناول بل. التوالي على ودن لتمايريوف بولز تامقدّ مُ أوضحت كما النقدي، السياسي واالقتصاد ةالنقدي  التنمية دراسات تناقشها
. راهنا ّ االقتصاد علم في اتوالمنهجي  األبحاث عتنوّ  دن إليها ويضيف ،باستمرار فتكي ومُ رتغي مُ نهأ على السائد النهج متانمقدّ ال
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صاتهم حالة في" فللتكي  القابلين" االقتصاديين هؤالء بعّض ريفك ّ عندما ذا ّإ يبرز ماذا  اتاقتصادي  في السائد االتجاه هّو ما ؟تخص 
 ؟تحديدا ّ المساواة ماعدان في االقتصاديين آراء هي ماّو ؟مجاالتهم في التنمية اقتصاديي ءآرا هي ما ؟حاليا ّ التنمية

 قتصادييناال خبراءال كبار ضم ّ منتدى في مناقشات سلسلة عقب االقتصاد في لتأم  ةالبريطاني  ةاألكاديمي  نشرت ،2015 العام في
 لىإ تحتاج التي والمكامن ،ضعفها ونقاط ،ةالعام  اتبالسياس تهاوعالق مجاالتهم، في راتالتطوّ  أحدث فيها تناولوا ،كاديمييناألّو

 لهاتتخل ّ ،الفصل يتناوله الذي الموضوع في المنتدى لمناقشات سردي ة خالصات مقدّ تُّ موجزة فصوال ّ دجل ّالمُ يتضم ن. عمقأ أبحاث
 .الفصّل ليهاإ قطرّ يت يتال ةلئساأل حدأ في نظرهم وجهات يعرضون اقتصاديين من والمُعل بة القصيرة المساهمات من سلسلة

 معظم أنّ  البارز من لذلك .حسبف التنمية اقتصاد وليس ،عموما ّ االقتصاد حقل عن المنتدى في المشاركين التتأم  المجل د عرّضوي
 على ترك ز - المستقبل في لبحثاب الجديرة المواضيع أّو اضعفه نقاط أّو مجاالتال حالة عن سواء - جل دالمُ في الواردة مساهماتال

 على ا ّإلحاح األكثر لموضوعاتا المساواة وانعدام ساتوالمؤسّ  النموّ  دراسة تشك ل .التنمية اتباقتصادي  مباشرة ّ مُرتبطة مسائل

 إلى باإلضافة ،أخرى ةفرعي  حقول على السلوكي االقتصاد علم لتطبيق النطاق واسعة دعوة ا ّأيض هناك. البحث أعمال جدول
 المُتزايد الهتماما من الرغم علىّو ،ذلك مع. االجتماع وعلم ةالسياسي  العلومّو التاريخ مثل أخرى تخص صات من بأفكار االستعانة

 تتناوله ما كل  ارتباط تعي مقاربة يتبن ّ عن عاجزا ّ ةالبريطاني  ةاديمي لألك التابعين" اإلصالحيين" مجال زالي ال ،الموضوعات بهذه

 .عالمي منظور من دورها دراكإ ندّو ةسي المؤسّ ّو ةي والتاريخ ةي السياس األفكار دمج يحول بحيث ي،عالمال نظامبال

 في بريبيش ذكرى في ةالسنوي  المحاضرات سلسلة خالل. الذاتي الفكري الوعي هذا في المجاالت باقي التنمية اقتصادي ات سبقت
 ،"والتنمية والسياسات ستراتيجي اتاال: للتنمية جديد نموذج نحّو" بعنوان محاضرته في تزليستيغ جوزيف طرح ،1998 العام

ل تم ّ ذاإ الّ إ ماثلمُ لتحوّ  يتحق ق ال. مجتمعي لتحوّ ك لتنميةا عن وأوسع ا ّجديد ا ّمفهوم  يأ ،باإلجماع التنمية اتي استراتيج إلى التوص 
 على قةنسّ ومُ ةتماسكمُ بطريقة التنمية اتاستراتيجي  تعمل أنّ  يجب. واسع مجتمعي نطاق على لألولوي ات وترتيب وتنسيق مشاركةب

 واإلدارة ،بالموارد تعل قةالمُ القضايا تعالج أنّ  يجب. واألفراد واألسرة والمجتمع العامّو الخاّص ينالقطاع فيها بما مختلفة، مستويات
 فشل سبب للتنمية ماثلمُ مفهوم يوضح قد. والتنظيمي االجتماعي المال ورأس ،ةالقطاعي  والتنمية ،المعرفة وإدارة ،ةاالقتصادي 

 على معالجتها في تقتصر إذ ،األحادي لالقتصاد هيرشمان وصف هاجميع بناسّ تُّ والتي - الحين ذلك ىحت ّ عتادةالمُ التنمية نماذج
 يللتخل ّ وواضحة صاخبة ةدعّو المحاضرة في. نتائجوال واألسباب ،هدافواأل ائلوسال بين التباس يحصل ا ّوغالب ،قةضي  موضوعات

 في ستيغليتز فيشرحها االقتصاديين لدى اتهااستراتيجي ّو للتمنية الواسع المفهوم لهذا ةالعملي  اآلثار اأم  ،السابقة النماذج مبادئ عن
 ."التنمية اتاقتصادي  في التفكير إعادة"

 بشكل ينطبق ا ّمختلف ا ّتشخيص لالمجا حالة في بانيرجي أبهيجيت تفكير طرحي ،"جديدة تنمية اتاقتصادي  نحّو: اآللة داخل" في

 لكشفا محاولة في الماضي القرن من خيراأل القسم من ا ّكبير ا ّجزء االقتصاديون قضى. ومؤي ديها ةالرأسمالي  منتقدي على متساوّ 

 تحليل خالل من وبالتالي ،ةالنظري  النماذج خالل من البداية في عنها البحث تم ّ التي األنماط وهي ،"ةالرأسمالي  قوانين"بـ ىيسم  ام ع
 المقاربة هذه من ملاأل نكا. والنتيجة السبب بين اتعالق عن لكشفبا ىعنتُّ التي قارنة،والمُ ةالدولي  البيانات من تزايدةمُ مجموعات

 إجابات مواوقدّ  الخاطئة األسئلة االقتصاديون طرح ،"ةالحديدي  القوانين" هذه عن بحثهم في. به القيام يجب ما األنماط هذه تُبي ن أنّ 

 بذلك نتفادى إذ ،(...) اآللة استكشاف عناء علينا روف ّت" إجابات على العثور بإمكاني ة الوهم يغرينا بانيرجي، قراءة في. عليها خاطئة
 عرض يلي ما". صحيح بشكل اآللة تشغيل بهاتطل ّي قد التي الصغيرة التعديالت واستكشاف العجالت فتوق ّ أسباب عن البحث

 اإلجابات تتطل ب ،بذاتها وقائمة ةي محل ّ أكثر أسئلة طرحي يالذ التنمية اتاقتصادي  في للعمل مراجعة هّو الصحوة هذه عن بانيرجي
 .االقتصاديين من ميدانيا ّ عمال ّ عليها

 مع االقتصاديين عمل مالءمة مدى عن ،2008 العام في العالمي ة المالي ة األزمة منذ خصوصا ّّو ،بانتظام الناقدة األصوات تتساءل
 األكثر الصورة نّ أ إالّ  ،األمر هذا "االقتصاد في التفكير" يالمس فيما. يالكل ّ لالقتصاد بالنسبة هأقل ّ ،الحقيقية االقتصادية ياتالتحدّ 
 أللفين محاضرةب تتمث ل ،امساهمته( من ا ّبعض األقل على) وطبيعة اختصاصاتهم دور إلى االقتصاديين بعّض نظر كيفي ةل لةدال

 مجال روث يصف". ا ّمهندس بوصفه االقتصادي" بعنوان التذكارية شولتز-فيشر سلسلة فعالي ات خالل 1999 العام في روث
 كانت إذا. تحليلها دمجرّ  من بدال ّ اتواآللي  األسواق بتصميم االقتصاديين تكليف من طبيعي بشكل ينبثق الذي التصميم اتاقتصادي 

 تصميمل تصلح ال ،دةجرّ ومُ ةمفاهيمي  تظل أن ها إالّ  ،األسواق لونيحل ّ الذين االقتصاديين عمل على هيمنت قد لعاباأل ةنظري  ةثور
 ةوالحسابي  ةالتجريبي  األساليب يةأهم ّو ،ساتوالمؤسّ  والتعقيدات بالتفاصيل االهتمام إلى الحاجة روث يشرح. للتنفيذ قابلة ةعملي 

مةالمُ مثلةاأل تُعتبر قد. األخرى ةاالقتصادي  اتاآللي  أّو األسواق لتصميم  رؤية نأ الّ إ ،ما حدّ  إلى انتقائية السوق تصميم عن قد 
 .الفني خبيرال أي ،المشكالت حل  ةعقلي ب تسل حالمُ حرفيال أّو صم ممُال رؤية هي ،المحاضرة عنوان من يبدّو كما االقتصادي،

https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/219/reflections-on-economics.pdf
https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/1998_2_Towards_a_New_Paradigm_for_Development.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13513/wbro_26_2_230.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://economics.mit.edu/files/5850
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. ا ّاكسب  بوصفه لالقتصادي – ءّ اهب أقل تكون قد – رؤية دوفلّو إستر تمقدّ  ،2017 عامال في التذكارية إيلي ريتشارد محاضرة يف
 لجزءا يحاجج بينما ،السباكة واحتياجات البرامج تنفيذ في السياسات صانعي احتياجات بين التناظر خطابها من لاألوّ  الجزء ييبن

 واكوني قد التفاصيل، إلى وانتباههم يطرحونها التي األسئلة وأنواع تدريبهم خالل من ة،الميداني  الخبرة ذوي القتصاديينا أنّ ب الثاني
ل ما إنّ . السباكة مشكالت لحل  نسباأل ختصاّصاال ذوي  األهداف قضايا ةمركزي  هّو السباكة مشاكل حل  االقتصادي يخو 
 يتلق ّالمُ الطرف في) ا ّطنموا كان سواء ،وكيل أي لسلوك االقتصاد مقاربة في المحدودين دةاإلراّو نتباهاالّو والمعلومات تضاربةالمُ

ف أّو ،(للسياسة  السلوكي ة القيود هذه تؤخذ عندما(. السياسة طرفي من أي في) شركة أّو ،(للسياسة نف ذالمُ الطرف في) ا ّحكومي ا ّموظ 

 هّو هذا(. 12 ّص) ذللمنف ّ" ةتحفيزي  بنية"ّو" النهائي للمستهلك اختيار بنية خلق" عبر المسدودة السباكة مجاري تُفتح االعتبار، في
 بحسب ،للسباكة مالءمة األكثر ةالمنهجي  األدوات مجموعة .االقتصادي خبرة مجال ضمن مباشرة قعي الذي الخرائط رسم نوع

 .الميداني التجريب هي دوفلو،

 هنا؟ من ننطلق أين إلى

 ،المساواة ماعدان وتزايد ساتالمؤسّ  ودور المتكافئ غير للنموّ  أوثق فهمل - محافظة األكثر" اإلصالحيين" من حت ى - الدعوة تشير
 األصوات ظهورل كان لتحوّ  وهّو ،اتتسعيني وال اتثمانيني ال في سادت التي السوق عصمة عن ابتعد قد المجال من ا ّكبير ا ّجزء أنّ  إلى

 .فيه أساسي فضل السياسي واالقتصاد التنمية دراسات في ةالنقدي 

 بأنّ  ضمني اعتراف ا ّأيض هّو" النموّ  كاتمحرّ "ّو" ةالحديدي  القوانين" عن لكبرىا األسئلة نم ا ّبعيد االختصاصات توجيه إعادة
 الهزيلّو يقضاأل دورال رؤية إنّ . ضعيف همأساس إليه ستندت يالذ كالسيكينيّوال والنموذج واشنطن إجماع عن الصادرة الوصفات

 ّصالتخصّ  هذا نطاق تحديد إعادة تكون مارب . سابقا ّ السائدة النماذج فشل على رمؤش ّ هّو ا ّاكسب  أّو ا ّتقني أّو ا ّهندسمُ بوصفه لالقتصادي

 نتائج فهم لمحاولة عالمي نظام منظور يتبن ّ في الفشل: ةالنقدي  التنمية دراسات بها تعايرها التي السائدة اتاالقتصادي  أعراّض من
 استكشاف في المساهمة وحصر ،(أخرى آالت عليه تبدّو قد ماّو) افيه العالقين اآللة عن األكبر األسئلة تعليق خالل من. التنمية
لةالمُ العجلة أخطاء  .المجرى أسفل فعليا ّ هّو بانيرجي وفق السائد مجرىال يكون ،حهاوإصال عط 

 نخبة صعود نتيجة أتتّو ،اليوم نشهدها التي المسبوقة غير ةالعالمي  المساواة انعدام المستويات على الضوء تسليط إطار في
. التقليديّة ةكالسيكي  نيّولل صرامة أكثر رفضا ّ ليتزستيغ موقف شك لي ،ةدولال دور من تحدّ  سياسات فرّض استطاعت بلوتوقراطي ة

داتمُ عن بحثه في  يعتبرها ما ليست عليه اإلجابة أنّ  من الرغم على ،"الخاطئ السؤال" بانيرجي يسميه ام ليتزستيغ طرحي النموّ  حد 

 رتطوّ  على مالحظاته خالل من ةعالمي ال نظمةاأل منظور يلتبن ّ ا ّاستعداد أكثر ا ّأيض ستيغليتز يبدّو". خاطئة إجابة" بانيرجي
 إذ ،"نفسها ةالرأسمالي  تفترس الدولة، افتراس خالل من: "2020 امعال في زوكمان وغابرييل تاكر وتود ستيغليتز كتب. الرأسمالية

 النظام إصالح التصحيح هذا من ؤملي ال لكن. ةالرأسمالي  أمراّض بعّض لتصحيح كوسائل والضرائب ةدولال دور إحياء إلى دعوا
 .المجتمع لمصلحة األسواق فيه تعمل مسار إلى ةالرأسمالي  إعادة بل ،األساسي

 بها يقبل قد التي الظروف هي ما ة؟مي تقدّ  ةرأسمالي  إلى الوصول يمكننا كيف: هي مُماثلة دعوة من يا ّتلقائ تبرز التي ةالعملي  األسئلة
 تغيير على الفائزون فقيوا قد لماذا ،والنفوذ حجامألا في الكبير فاوتالت من انطالقا ّ ؟ا ّمتساوي لجعله متساوّ  غير مجال في الالعبون

 غير التجاوزات نأ هي نفسها،ل ةالرأسمالي  افتراس عن وزوكمان كراوت ليتزستيغ استعارة توحي وكما ،هنا ةالمفارق ؟اللعب قواعد
 البلوتوقراطيون يكتفّ  لم. ختلفةمُ قواعدب األخذ على موازينه اختالل من المستفيدين ىحت ّ جبرتُّ قد التي هي الحالي للنظام دةقي المُ

 .ةوجودي  لمخاطر وغنائمهم همضعرّ ت حد لىإ ياتهمتعدّ  وصلت بل ،استنفاده ىحت ّ الكوكب باستغالل
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