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Market Triumphalism

The Threat of Market Values on Social Values
مـلـخــص :تـسـعــى هــذه الــورقــة إلــى تـبـيــان جــانــب مــن الـنـتــائــج الـثـقــافـيــة – االجـتـمــاعـيــة الـتــي ترتبت
عـلــى مــا شـهــدتــه الـعـقــود األخـيــرة مــن الـقــرن الـعـشــريــن ،وال سيما فــي التسعينيات ،وهــو مــا اع ُتبر
االنتصار النهائي لألفكار االقتصادية لليبرالية المتطرفة التي تؤمن إيمانًا عقائد ًيا بالقدرة الكلية
لقوى السوق ،وباعتبار أن تغليب هــذه القوى على السياسات والمؤسسات الحاكمة للنشاط
االقتصادي هو منشأ االزدهــار والبحبوحة االقتصادية في الدول المتقدمة اقتصاد ًيا ،وهو ً
أيضا
أخيرا ،ال آخـ ًـرا ،الكفيل ّ
بحل
مفتاح النمو االقتصادي السريع في الــدول النامية والناشئة ،وهو
ً
معظم ،إن لم يكن جميع المشكالت االقتصادية التي تعانيها البلدان المأزومة بالمديونية وعجز
الموارد .هذه النزعة القريبة من «الوثنية» في تقديس السوق لم تكتف بالترويج لدور السوق
فــي عــاقــات إنـتــاج السلع والـخــدمــات باعتبارها معطيات مستقلة ،وإنـمــا جعلت مــن «الـســوق»
أي ـض ـ ًا ومــا يـتـصــل بـهــا مــن حــوافــز الـكـســب ال ـمــادي عــامـ ًـا يـتــدخــل فــي صـمـيــم الـنـشــاط االنـســانــي
مما ال عالقة له ً
أصل بإنتاج السلع والخدمات ،وذلك بالهبوط بأنشطة إنسانية اجتماعية في
ّ
جوهرها مــن خــال «تسليعها» ،أي تحويلها إلــى سلع خاضعة لحوافز الكسب الـمــادي ،إلى
ّ
وتحيدها عن مقاصدها االجتماعية الرفيعة
تخل بالطبيعة األصلية لهذه النشاطات
مستويات
ّ
موضوعا لمقايضات تجارية مبتذلة ،متعدية بذلك «الحدود األخالقية» لوظيفة السوق.
بجعلها
ً
الكلمات المفتاحية :السوق ووظائفها ،النيوليبرالية ،التسليع ،الحدود األخالقية للسوق

Abstract: This paper attempts to expose some of the cultural and social

consequences of market «triumphalism» associated with neo-liberal ideas that
idolize the virtues of market forces and invoke them to intrude into human and
social activities in ways that distort and debase the original nature and purposes of
such activities by commoditizing and commercializing them,thus transgressing
on the moral values that should limit the functions of markets.
Keywords: Market Functions, Neoliberalism, Commoditization, Moral Limits of Markets
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فــي مقدمة مــن تـصــدوا لـهــذه الـظــاهــرة أسـتــاذ فلسفة الحكم وعـلــم االجـتـمــاع فــي جامعة هــارفــرد
مــايـكــل ســانــدل ( ،)M. Sandelال ــذي أث ــار فــي كـتــابــاتــه مـســألــة «ال ـح ــدود األخــاق ـيــة» لــوظـيـفــة
«الـســوق» ،ومــا يسببه «الطمع فــي الــربــح» مــن عــدوان على هــذه الـحــدود ،وخلص إلــى أن مــن الواجب
ضـبــط دور الـســوق فــي المجتمع بحيث ال يـتــاح لــ«مـمــارســات الـســوق» أن تنفذ مــن الـحــدود األخــاقـيــة
للسوق إلــى الـفـضــاءات االجتماعية خــارج هــذه الـحــدود ،بما فــي ذلــك االتـجــار والكسب الـخــاص من
السلع العامة ،والمغاالة في وضع حوافز الربح في غير موضعها من النشاط االجتماعي(((.
يعرض ساندل في كتابه ( What Money Can’t Buyما الذي ال يمكن شراؤه بالمال) ما شهده العالم
منذ الثمانينيات وحتى حلول األزمة المالية العالمية سنة  2008من طغيان غير مسبوق لقيم السوق في
صورة «تسليع» ) )Commoditificationأو «تتجير» ) )Commercializationأشياء وأمور كثيرة خارج
صفاتها األصلية ،وذلــك بإحالتها إلــى سلع خاضعة آلليات السوق من بيع وشــراء .يالحظ ساندل أن
وخصوصا بعد تفكك االتحاد السوفياتي وانهياره وانتهاء الحرب الـبــاردة ،شهدت
حقبة التسعينيات،
ً
علو شأن الفكر المتأثر بقوى السوق إلى مرتبة غير مسبوقة ،بسبب نجاح هذه القوى في تنظيم إنتاج
ّ
السلع وتوزيعها وتنمية الـثــروات والــرفــاه الـمــادي فــي هــذه الحقبة .ونـجــم عــن هــذا التطور احـتــال قيم
الـســوق حـيـ ًزا أكـبــر فــي الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة ،وحـلــول الـشــأن االقـتـصــادي فــي مـكــانــة مـتـفــوقــة عـلــى شــؤون
مقتصرا على السلع الـمــاديــة ،بــل تـجــاوزهــا لينفذ إلى
المجتمع األخــرى .ولــم يعد منطق البيع والـشــراء
ً
مـنــاح أخــرى مــن الـحـيــاة .وفــي الـسـنــوات السابقة على األزمــة المالية العالمية سنة  ،2008بلغ اإليـمــان
بالسوق وبـضــرورة إزالــة الـضــوابــط التنظيمية للنشاط السوقي الــذروة الـتــي يمكن أن يطلق عليها صفة
«عنجهية الـســوق» ) .)Market triumphalismوتـعــود بواكير هــذه الـظــاهــرة إلــى سـنــوات الثمانينيات،
حـيــن أعـلــن كــل مــن دونــالــد ريـغــان فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ومــارغــريــت ثــاتـشــر فــي بــريـطــانـيــا أن األس ــواق
ال الحكومات هــي مــن يملك مفاتيح االزده ــار االقـتـصــادي والـحــريــة .واستمر تصاعد هــذا التوجه في
البلدين مــع الـسـيــاســات الليبرالية لـكـ ٍّـل مــن بيل كلينتون وتــونــي بلير ،واعـتـبــار هــذه الـسـيــاســات الوسائل
األولية لتحقيق الخير العام .لكن األزمــة المالية العالمية في سنة  2008وضعت حدً ا لهذه الحقبة من
«عـنـجـهـيــة ال ـســوق» ب ــأن زرع ــت الـشــك فــي ق ــدرة األس ــواق عـلــى تــوزيــع الـمـخــاطــر بـكـفــاءة ،وأظ ـهــرت أن
االنـفـصــام بين سلوكيات الـســوق مــن جهة واالعـتـبــارات االخــاقـيــة مــن جهة أخــرى قــد يصل إلــى درجــة
تؤدي إلى نتائج مدمرة.
َ
الباعث المحوري لعنجهية السوق ،وهو الــذي يقودها
و ْفــق اجتهاد بعض المحللين ،اع ُتبر «الجشع»
إلى المغامرات غير المسؤولة التي تتسبب في أزمــات مالية مماثلة ألزمة سنة  .2008والعالج هو في
ضبط الجشع ،واإلصرار على إعالء قيم المسؤولية واألمانة ومتانة األخالق واإلنصاف في المعامالت،
((( قدم ساندل أفكاره في هذا الموضوع ضمن مشاركته في دورة  2009لـ «محاضرات ريذ» ( )Reith Lecturesالتي تنظمها سنو ًيا
هيئة اإلذاعة البريطانيةMichael Sandel, «BBC Reith Lectures 2009, Lecture 1: Markets and Morals.» :
ث ــم ع ــال ــج ال ـم ــوض ــوع بــالـتـفـصـيــل ف ــي ك ـتــابــهMichael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets :
(London; New York: Allen Lane, 2012).

تاعجارم و تاشقانم
عمتجملا َميق قوسلا ِميق ديدهت وأ ،قوسلا ةيهجنع
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والعمل على ترجيح الفضائل الشخصية على قيم الـســوق ،وال سيما فــي سلوك مــديــري البنوك وقــادة
المؤسسات المالية ،وعلى تشريع األنظمة والضوابط التي تمنع نشوء مثل تلك األزمات.
ووفْق رأي آخر ،اع ُتبر أن حصر أسباب األزمة بعامل الجشع غير كاف لتفسير األزمــة؛ فما ميز الحقبة
التي شهدت األزمة لم يكن زيادة الجشع بل توسع دور السوق وانتشار القيم السوقية إلى مدى بات
ُيـ ْـحــدث فــي جــوانــب مــن الحياة تأثيرات سلبية ال يجوز التغاضي عنها .ولمكافحة هــذه التأثيرات ،لم
كافيا أن ننتقد الجشع ،بل كان من الضروري إعادة التفكير في دور السوق في المجتمع والحدود
يكن ً
ـوصــا مــا يتعلق منها بــاألمــور
الـتــي يتعين أن يلتزم بها هــذا الــدور مــن حيث االعـتـبــارات األخــاقـيــة ،خـصـ ً
تحول إلى سلع خاضعة للمتاجرة.
واألشياء التي ال يجوز أن «تس ّلع» ،أي أن ّ
إن موضوع النقد واالعـتــراض ليس الــدور اإليجابي لدوافع المصلحة الشخصية التي هي في أساس
توسع مفهوم السوق وقيمها إلى مدى يتعدى فضاءات
حركة السوق ،وإنما ما ُينتقد و ُيعترض عليه هو ّ
الحياة االجتماعية التي تتحكم فيها معايير أخالقية مختلفة عن قيم السوق ،وهذا من أخطر ما حدث
في حياتنا المعاصرة ،حيث أصبحت آليات السوق تطاول جوانب من هذه الحياة كانت تخضع لقواعد
وآل ـيــات تـقـلـيــديــة مختلفة كـلـ ًـيــا .واألمـثـلــة عـلــى ذلــك كـثـيــرة ،مـنـهــا رواج إن ـشــاء ال ـمــدارس والـمـسـتـشـفـيــات
وال ـس ـجــون عـلــى أس ــس ت ـجــاريــة رب ـح ـيــة ،ومـنـهــا خ ــوض ال ـح ــروب م ــن خ ــال ش ــراء خ ــدم ــات مـتـعـهــديــن
يحترفون تجنيد المقاتلين المرتزقة ،ومنها تحويل إجراءات األمن العام أو بعضها من مسؤوليات أجهزة
الدولة إلى خدمات تشتريها الدولة من منشآت القطاع الخاص؛ ففي الواليات المتحدة وبريطانيا ً
مثل،
يبلغ عدد أفــراد الحراسات الخاصة أكثر من ضعفي عدد قــوات الشرطة .ومن األمثلة كذلك حمالت
كنت من مشاهدي الدعايات
الدعاية التسويقية التي تقوم بها شركات األدويــة في البلدان الغنية ،فإذا َ
التجارية التي يعرضها التلفزيون في الواليات المتحدة ً
مثل ،فربما يدخل في روعك نتيجة مشاهدتها
أن أخطر مشكلة صحية في العالم ليست المالريا أو األوبئة التي تفتك بسكان البلدان الفقيرة ،بل هو
العجز الجنسي!
ومن األمثلة الحديثة ً
المس بحرمتها ،استئجار أرحــام نساء فقيرات
أيضا على «تسليع» أمــور لم يسبق
ّ
إلحداث حمل مصطنع ألطفال األغنياء ،ومنها شراء شركات صناعية إعفاءات تتيح لها االستمرار في
تلويث البيئة ،ومنها تنظيم الحمالت االنتخابية لقاء المال السياسي  ...إلخ.
ولكن ،ما الذي يدعو إلى القلق في هذا التوجه نحو مجتمع ُيعتبر فيه كل شيء ً
قابل للبيع والشراء؟
هناك سببان  :األول هو أن هذا التوجه هو عامل من عوامل ترسيخ الالمساواة في المجتمع ،والثاني
هــو أنــه عــامــل مــن عــوامــل الـفـســاد فــي المجتمع؛ فالسلع بطبيعتها سلع عــامــة ويـتـســاوى الـمــواطـنــون في
اسـتـحـقــاقـهــا ،كـخــدمــات األم ــن والـتـعـلـيــم والـصـحــة ونـظــافــة الـبـيـئــة ،وحـيــن يـصـبــح تــوفـيــرهــا خــاضـ ًعــا للبيع
والـشــراء فــي الـســوق ،تصبح فــرص الـحـصــول على الكفاية منها متحيزة لألغنياء دون الـفـقــراء ،وهــو ما
يناقض مبدأ المساواة بين المواطنين.
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ولكي تبقى امـتـيــازات األغنياء مـحــدودة الـضــرر ،يتعين أن تبقى مقتصرة على تمتعهم باقتناء اليخوت
وال ـس ـيــارات الـفــارهــة واالسـتـمـتــاع بــالـسـيــاحــة الـمـتــرفــة .ضـمــن ه ــذه ال ـحــدود يـبـقــى ض ــرر تـلــك االمـتـيــازات
محدو ًدا ،ولكن حين تتخذ المقدرة المالية وسيلة لالستئثار بالنفوذ السياسي ،أو بالخدمات الصحية
ال ـج ـيــدة ،أو بــالـسـكــن فــي أح ـيــاء آم ـنــة غـيــر مـعــرضــة لـعـبــث الـمـجــرمـيــن ،أو بــالــدراســة فــي م ــدارس راق ـيــة،
يـصـبــح الـتـفــاوت فــي تــوزيــع الــدخــل وال ـث ــروة حــاسـ ًـمــا فــي تـحــديــد كــرامــة الـمــواطــن ودرج ــة ال ـم ـســاواة في
َ
المواطنة.
حقوق
إن سيادة قيم السوق على غيرها من القيم التي أنتجتها الحضارة االنسانية تقود إلى السماح بالسلوكيات
وتفسر الضائقة التي عانتها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة في العقود األخيرة.
السلبية التي تقدم ذكرها،
ّ
توسع الفروق بين األغنياء والفقراء ،بل زاد في حدتها ازدياد
هذه الضائقة لم تقتصر في أسبابها على ّ
أهمية حيازة المال مع اشتداد عملية « التسليع» وإخضاع األشياء والخدمات التي لم تكن من قبل سل ًعا
خاصة آللية البيع والشراء.
توجه المجتمع إلى
هذا ،ويجيز
ُ
السبب الثاني ،إلى جانب تعميق الالمساواة الذي يدعو إلى القلق من ّ
تسليعا ألمور وأشياء لم تكن تقليد ًيا ضمن نطاقه ،االتجار بها وإخضاعها
توسيع نطاق السوق ليشمل
ً
ِ
المفسد لألشياء الجميلة في الحياة.
لعملية البيع والشراء ،فهو األثر
ف ـق ــوى الـ ـس ــوق ،وم ــن خ ــال عـمـلـيــة ال ـب ـيــع والـ ـشـ ــراء ،ال ت ـق ــوم ف ـقــط ب ــإن ـج ــاز ت ـب ــادل ل ـل ـس ـلــع ،لـكـنـهــا مــع
إن ـج ــاز هـ ــذا ال ـت ـب ــادل ت ـك ــون أي ـ ًـض ــا م ـب ـعــث م ــؤث ــرات م ـع ـنــويــة ف ــي أخ ـ ــاق ال ـم ـع ـن ـي ـيــن بــال ـس ـلــع ال ـم ـت ـبــادلــة.
يـتـبـيــن ذل ــك ،عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،مــن مـمــارســة ل ـجــأت إلـيـهــا بـعــض ال ـم ــدارس فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وه ــي دف ــع م ـكــافــآت مــال ـيــة لـلـتــامـيــذ ل ـقــاء إن ـج ــازه ــم قـ ــراءة ك ـتــب مـعـ ّـيـنــة كــوسـيـلــة لـحـ ّثـهــم ع ـلــى ال ـق ــراءة.
ـارا ،وه ــو ت ـحــويــل عـمـلـيــة ال ـق ــراءة م ــن مـصــدر
إن م ـثــل ه ــذه ال ـم ـمــارســة ال ب ــد أن تـنـتــج تــأث ـيـ ًـرا م ـع ـنــو ًيــا ض ـ ـ ً
رض ــى وم ـت ـعــة ل ـل ـق ــارىء إل ــى ع ــبء ي ـت ـقــاضــى ال ـقــائــم ب ــه أج ـ ـ ًـرا ع ـلــى ت ـحـ ّـم ـلــه .ك ــذل ــك ن ــرى أن اسـتـئـجــار
م ـق ــات ـل ـي ــن م ــرت ــزق ــة لـ ـخـ ــوض ح ـ ـ ــروب الـ ــوطـ ــن قـ ــد ي ـح ـق ــن دم ـ ـ ــاء الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،ول ـك ـن ــه ب ــال ـت ــأك ـي ــد ي ـف ـســد
َ
المواطنة.
معنى
مــن الـخـطــأ الـجـسـيــم االف ـت ــراض أن عـمـلـيــة الـبـيــع وال ـش ــراء فــي ال ـســوق عـمـلـيــة مـحــايــدة أخــاقـ ًـيــا؛ فــالــواقــع
ـرســخ قـيــم الـســوق
هــو أن ه ــذه الـعـمـلـيــة ذات تــأثـيــر قـيـمــي عـلــى الـسـلــع الـمـتـبــادلــة مــن خــال ـهــا ،إذ إن ـهــا تـ ّ
ع ـلــى ح ـســاب ق ـيــم أخــاق ـيــة أخـ ــرى ق ــد ت ـكــون األك ـث ــر جـ ــدارة بــالــرعــايــة .صـحـيــح أن ث ـمــة خ ــاف ــات بـيــن
ال ـنــاس ب ـشــأن مــاهـيــة األمـ ــور واألش ـي ــاء ال ـتــي ي ـجــوز أخــاقـ ًـيــا أن تـشـتــرى بــال ـمــال وت ـلــك ال ـتــي تـفـســد حين
ـوعــا لـلـمـتــاجــرة ،لـكــن مــا يـحـســم ه ــذه ال ـخــافــات هــو ال ـتــوافــق عـلــى اإلجــابــة الـصـحـيـحــة عن
تـكــون مــوضـ ً
س ــؤال :مــا هــي الـقـيــم الـجــديــرة ب ــأن تـســود حـيــاتـنــا االجـتـمــاعـيــة والـمــدنـيــة؟ وحـيــن نـكــون بـصــدد تـقــريــر أن
ـوعــا لـلـمـتــاجــرة (الـبـيــع أو ال ـشــراء) فــي الـســوق ،فعلينا ً
ـت
أول بـ ّ
شـيـ ًئــا أو أم ـ ًـرا معي ًنا يـجــوز أن يـكــون مــوضـ ً
مــا إذا كــان هــذا الـشــيء أو األمــر يبقى صــالـ ًـحــا حـيــن يـجــري الـتـعــامــل مـعــه كسلعة ينشأ عــن الـتـعــامــل بها
كسب أو ربح.
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والمثال الصارخ على حالة ال يجوز التعامل معها ضمن آليات السوق هو أفراد الجنس البشري؛ فالتعامل
تاجر بها هو حالة العبودية التي بات استنكارها مطلقًا على مستوى العالم.
مع الفرد كسلعة تُستخدم و ُي َ

فالفرد كيان يتعين احترامه وصون كرامته بالمطلق ،وهو كعضو في مجتمع من المواطنين األحرار يتمتع
َ
المواطنة وحق المشاركة السياسية
بحقوق أساسية أقرتها الحضارة المعاصرة .ومن هذه الحقوق حق
موضوعا للمتاجرة ،كذلك ال يجوز أن
يعبر عنه بانتخاب ممثليه .وكما ال يجوز أن يكون المواطن
ً
الذي ّ

موضوعا للمتاجرة ،حتى لو كان ثمة مرشحون مستعدين لشراء األصوات بالمال؛
يكون صوته االنتخابي
ً
فصوت المواطن كناخب ليس سلعة يملكها ويحق له بيعها لقاء المال ،بل هو مسؤولية مدنية وواجب
يــؤديــه لقاء عضويته فــي المجتمع وكيانه السياسي .وتحويل صوته االنتخابي إلــى سلعة هــو حـ ّـط من
َ
المواطنة.
قدر

ويعطي ساندل أمثلة أخــرى كثيرة على الممارسات التي يشتبه في تخطيها الحدود األخالقية لوظيفة
«السوق» ،وما يسببه «الطمع في الربح» من عدوان على هذه الحدود ،منها األمثلة التالية:
 -الحاجة الطبية لنقل الدم

تبرع المانحين المدفوعين بالحوافز
في كثير من الــدول ،ومنها بريطانيا ،ت ّ
ُلبى هذه الحاجة عن طريق ّ
اإلنسانية ،بينما لجأت دول أخرى ،ومنها أميركا ،إلى «تسليع» الدم البشري ،أي التعامل معه كسلعة خاصة
يتم الحصول عليها من خالل الحوافز المالية .ولقد قام عالِم االجتماع ريتشارد تيتموس بدراسة التجربتين
األميركية والبريطانية في هذا الشأن ،فوجد أن الحالة التيجرى فيها تسليع الدم البشري والسماح باالتجار
به لم تؤ ّد إلى الحصول على هذا الدم بكمية أكبر أو نوعية أفضل ،بل أدت إلى تعرض إمداداته للنقص
وتواتر حوادث الدم الملوث .واستنتج تيتموس أن السبب في ذلك هو بالذات تحويل الدم البشري إلى
دمر القيم اإلنسانية التي يحملها
سلعة تباع وتشترى بدل أن تكون
ً
موضوعا للتبرع الخيري ،األمر الذي ّ
التبرع ،وأضعف الحوافز األخالقية لدى المتبرعين المحتملين ،وقلل االعتماد عليهم في توفير دم
فعل ّ
(((
عالي الجودة .
من الجدير بالمالحظة في دالالت تجربة تيتموس أنها تُبرز ظاهرة عكسية للظاهرة االقتصادية ،وهي أن
تسليع ممارسة التبرع الخيري بالدم والسماح باالتجار به يقودان إلى تقليص المتاح منه بدل تعظيمه،
كون تب ّني التسليع واالتجار بدل التبرع الخيري يشكل طار ًدا لالهتمام األخالقي والقيم اإلنسانية التي
يحملها فعل التبرع .ومن أوائــل من حلل هذه الظاهرة االقتصادي البريطاني فرد هيرش الــذي دحض
فرضية أن قيمة السلعة تبقى هي ذاتـهــا ،ســواء أتــت بواسطة السوق أو بواسطة أخــرى كالتبرع الخيري
م ـثـ ًـا .وي ــرى هـيــرش أن عـلــم االقـتـصــاد فــي م ـجــراه الــرئـيـســي أهـمــل «تــأثـيــر الـتـسـلـيــع» أو «تــأثـيــر االت ـجــار»
(2) Richard M. Titmuss, The Gift Relationship; from Human Blood to Social Policy (New York: Pantheon Books,
1971), 231-232, Cited in: Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (New York:
Macmillan, 2012).
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( ،)Commercialization effectبمعنى التأثير الذي يقع على السلعة نتيجة إتاحتها من خالل السوق
التجارية في مقابل إتاحتها بواسطة أخرى كالتبرع الخيري ً
مثل (((.
 -المحافظة على البيئة

مــن األمـثـلــة الـصــارخــة عـلــى الـنـتــائــج السلبية الـتــي تـتــرتــب عـلــى تسليع أنـشـطــة تـقــع فــي صميم الــواجـبــات
األخالقية التي يتعين االلتزام بها في المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي على السواء ،هو ما ينتج
من إصرار الواليات المتحدة على تضمين اتفاقية كيوتو للحفاظ على البيئة ترتيبات تجارية تبيح الدول
المتاجرة بـ«حقوق التلويث» ،فتستطيع الواليات المتحدة ً
مثل أن تن ّفذ واجباتها تجاه البيئة العالمية ّإما
وإما بأن تشتري من دول أخرى
بأن تعمل على خفض انبعاث الغازات الملوثة من مصانعها وسياراتهاّ ،
عما تسمح به المعاهدة؛ «ففي
«حقوق التلويث» بإقناع هذه الدول بأن تلتزم مستويات من التلويث تقل ّ
ً
ماليا
مقابل إطالق العنان لسيارات ‹هامر› بإحراق ما شاءت من البنزين ،تدفع الواليات المتحدة
مقابل ً
لبلد آخر لكي يعمد إلى تحديث مصانعه وجعلها أقل تلويثًا» .ويالحظ ساندل أن هذا التسليع لجهود
المحافظة على البيئة يبخس القيمة األخالقية للمحافظة على البيئة ً
يقويها.
بدل من أن ّ
 -تخصيص بطاقات المشاركة في العروض الثقافية العامة

من األمثلة كذلك التي توضح التأثير المختلف الــذي تتعرض له السلعة ،وال سيما «السلعة العامة»،
حين يجري تخصيصها بواسطة آلية السوق في مقابل تخصيصها بواسطة آليات أخرى غير السوق ،هو
مثال «المسرح العام» أو الحفالت الموسيقية العامة حين يلجأ بعض البلدان إلى إقامة أنشطة في مراكز
ً
أعمال ثقافية كبرى من مسرح وموسيقى ،وتباع
ثقافية عامة أو في المنتزهات العامة ،تعرض من خاللها
ممن لديهم االستعداد لالنتظار في صفوف
لحضورها البطاقات بأسعار رخيصة في متناول الجمهور ّ
ال ــدور الـطــويـلــة أم ــام شـبــابـيــك بـيــع الـبـطــاقــات .يـعـتــرض أنـصــار الـســوق عـلــى هــذه الـطــريـقــة فــي تخصيص
بـطــاقــات الـمـشــاركــة فــي هــذه الـمـنــاسـبــات ،مـحــاجـجـيــن بــأن مــن األص ــح أن يـكــون لـهــذه الـبـطــاقــات أثـمــان
توازن بين العرض والطلب ،ويحصل عليها بسهولة ومن دون أن ُينتظر في صفوف أمام الشبابيك من
يملك المال الكافي لدفع أثمانها مهما بلغت .في المقابل ،يحاجج المعترضون على استعمال آلية
السوق لتقنين المشاركة في مثل هــذه المناسبات بــأن هــذه اآللية تفسد طبيعة المناسبة ،كونها مناسبة
ذات طابع اجتماعي ثقافي يعتمد نجاحها على كون الجمهور المشارك هو من يتمتع بالرغبة الحقيقية
بغض النظر عن إمكاناته المالية أو فقر أو غنى الطبقة التي
تذوق األعمال المعروضةّ ،
والقابلية على ّ
ينتمي إلـيـهــا .وبــذلــك يـصـبــح االصـطـفــاف فــي انـتـظــار ال ــدور وسـيـلــة الـتـخـصـيــص ال آلـيــة ال ـســوق .وهـنــاك
وســائــل أخــرى للتخصيص غير آلية الـســوق وغير االصطفاف فــي انتظار الــدور ،مثل تخصيص مقاعد
أسرة المستشفيات وفق إلحاح المرض وخطورته،
الجامعات وفق المواهب والمؤهالت ،وتخصيص ّ
وتخصيص واجـبــات خــدمــة الـعـلــم وفــق الـســن والـحــالــة االجـتـمــاعـيــة ،وتخصيص مـقــاعــد المح ّلفين في
المحاكم بالقرعة  ...إلخ ،.وكلها وسائل للتخصيص وفق مقتضى الموضوع ،وال يجوز أن تستبدلها
آلية السوق لمصلحة من يملك المال.
(3) Fred Hirsch, Social Limits to Growth (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976), 87, 92-93, Cited in:
Sandel, What Money Can’t Buy.
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 تسويق مباريات «كأس العالم»(((
وجه االنتقاد الحاد إلى
لفت
النظر إلى هذا المثال كاتب هذه السطور في مقال له سنة  ، 2010حين ّ
َ
ربــط فــرصــة مـشــاهــدة مـبــاريــات «كــأس الـعــالــم» الـتــي تـجــري كــل أربــع سـنــوات بــرســوم مالية بــاهـظــة ،األمــر
الذي اضطر بعض الدول إلى شراء حقوق بث المباريات إلتاحتها لمواطنيها بالمجان ،بينما اقتصرت
ماليا.
مشاهدة المباريات في دول أخرى على المواطنين المقتدرين ً

ـدرا غـنـ ًـيــا للمتعة الـشـعـبـيــة الـبــريـئــة لألغنياء
والح ــظ الـمـقــال أن مـبــاريــات كــرة الـقــدم بـقـيــت عـبــر الـسـنـيــن م ـصـ ً
والـفـقــراء على الـســواء ،ولــذلــك احتلت مـبــاريــات «كــأس الـعــالــم» ال ــذروة فــي بــواعــث تلك المتعة البريئة.
ويـضــاف إلــى مـتـعــة الـمـشــاهــدة ال ـمــردود االجـتـمــاعــي لـمـمــارســة الـنـشــاط الــريــاضــي الـجـمـعــي ومــا تــؤديــه من
وظيفة تربوية واجتماعية بالغة الفائدة ،وهي تعميم قيم وثقافات وترسيخها ،منها ثقافة التنافس اإليجابي
بين الشبيبة ،ومنها ثقافة العمل «بروح الفريق» المتمثّلة في التعاون وتقسيم المهمات بين أعضاء الفريق
معين .لهذه األسباب ،يحمل النشاط الرياضي ،كما تحمل المشاركة
الواحد الهادف إلى التفوق في أداء ّ
فـيــه واإلع ــام عـنــه ،كــامــل صـفــات «الـسـلــع الـعــامــة» الـتــي يـتــم إنـتــاجـهــا بطلب مــن المجتمع كـكــل ،ولمنفعة
المجتمع ككل ،والتي ال يجوز لذلك تقنين إنتاجها وحصر االنتفاع بها في األفراد أو في الفئات القادرة
على دفع مقابل مالي لقاء ذلك االنتفاع ،كما ال يجوز ألي مجتمع أن يسمح بجعلها مصدر ارتزاق من
خالل احتكار وسائل مشاهدتها واإلعالم عنها .على الرغم من ذلك ،نجد إدارة مباريات «كأس العالم»
(«الفيفا») ،تتجاهل تلك االعتبارات كلها ،وتدير مبارياتها العالمية بممارسة احتكارية معيبة تؤدي إلى
اإلقصاء الشامل للجماهير الفقيرة في العالم ،وال سيما في دول العالم الثالث ،عن حقها في ذلك المرفق
الدولي العام ،وحرمانها من المشاهدة المجانية لمباريات كأس العالم.

المدهش أن الحكومات واألفراد يستسلمون لـذلك «القضاء» من دون احتجاج ،فنجد دولة مثل الدولة
ً
باهظا بالنيابة عــن شعبها لكي يتاح لجميع مواطنيها الفرصة المتكافئة لمشاهدة
اللبنانية تدفع مبلغً ا
الـمـبــاريــات ،ونـجــد دولــة مـثــل كــوريــا الشمالية تسجل الـمـبــاراة الـتــي خــاضـهــا فريقها لـكــي تذيعها الحـ ًقــا
ً
تعويضا للشعب الكوري عن مشاهدتها في حينها ،ونجد إحدى الفضائيات العربية تتواطأ مع احتكار
«الفيفا» فتشتري منها االمتياز الحصري إلذاعــة المباريات للمشاهدين العرب ،وتبيع الرخصة الفردية
لرؤية المباريات في األردن ً
مثل بمئة دوالر ،أي بما يقارب متوسط الدخل القومي لشهر المباريات
كامل ،وبما يفوق دخل ُ
ً
األسر األردنية الفقيرة في أشهر عدة.
حفلت وسائل اإلعالم خالل السنة المنصرمة باألخبار التي تحدثت عن الفساد المالي الرهيب الذي
وصــم قمة المسؤولين في إدارة «الفيفا» ،إال أن الفساد القيمي الناتج من جعل «كــأس العالم» سلعة
يرتبط االستمتاع بها بالمقدرة المالية ما زال ال يحظى بما يستحقه من اهتمام.
تـقــدم األمـثـلــة الـتــي سـبــق االسـتـشـهــا ُد بـهــا أدلــة قــويــة عـلــى احـتـمــاالت ال ـتــر ّدي األخــاقــي والـفـســاد القيمي
اللذين قد تقود إليهما عنجهية السوق واللذين ُيختصران في النزوع إلى تحويل «اقتصاد السوق» إلى
((( طاهر حمدي كنعان« ،مباريات كأس العالم سلعة عامة ال يجوز احتكارها »،الشروق.2010/6/30 ،
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الحث على االنشغال السطحي باعتبارات «الكفاءة» بدل التفكير األعمق في
«مجتمع السوق» ،وفي
ّ
كيفية تقييم األنشطة االقتصادية المختلفة؛ فتقييم خدمات الصحة والتعليم والدفاع الوطني والعدالة
الجنائية وحماية البيئة ،وغيرها ،يثير مسائل في السياسة واألخالق تتعدى التقييم االقتصادي .ويقتضي
بحث هذه المسائل استدعاء االعتبارات األخالقية والثقافية وحتى الروحية لهذه الغاية ،وب ّتها بالحوار
الديمقراطي القائم على الدراسة القيمية لكل حالة على حدة.
المكونات التي تسم الحياة بالجمال
يرى ساندل أن من الضرورة بمكان ممارسة الحرص الشديد على
ّ
وتصونها من التشويه الذي يهدد هذا الجمال من خالل التسليع والعبث بالحدود التي يتعين أن تقيد
مجال تأثير آليات السوق .ويشمل هذا الحرص معرفة سبل التقييم الصحيح لكل من الصحة والتعليم
والحياة األسرية ونظافة البيئة واآلداب والفنون والواجبات المدنية  ...إلخ .وهذه المعرفة لسبل التقييم
ـت إلــى عـلــوم االجـتـمــاع والسياسة
ـت إلــى علم االقـتـصــاد بصلة بـقــدر مــا تـمـ ّ
الصحيح لـهــذه األمــور ال تـمـ ّ
واألخ ــاق .ولــم تـكــن هــذه الـمـعــرفــة مـتــاحــة بسهولة خــال حقبة «عنجهية ال ـســوق» ،وهــي الحقبة التي
سادت فيها نزعة االنزالق من «اقتصاد السوق» إلى «مجتمع السوق».
ويعرف ساندل الفرق بين «اقتصاد السوق» و«مجتمع السوق» كالتالي« :اقتصاد السوق» «أداة» ،وهي
ّ
أداة فعالة ونافعة ألغراض تنظيم النشاط اإلنتاجي .و«مجتمع السوق» هو في المقابل طريقة في الحياة
تنفذ مــن خاللها «قيم الـســوق» إلــى جميع مناحي النشاط البشري حتى تصبح الـعــاقــات االجتماعية
ّ
تنحط إلى
مرآة عاكسة لعالقات السوق وقيمه .والسؤال هنا هو :هل نريد لقيم المجتمع االنساني أن
مستوى قيم السوق ،فتصبح موضوعات يتحكم فيها المال وتخضع آلليات المتاجرة؟

