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وتقدير شكر

عىل لينكس؛ وكاليف هاليجان، وويليام أوبنهايمر، بيرت ِمن لكلٍّ بالشكر ه أتوجَّ أن أودُّ
منِّي. فهو نقٍص ِمن العمَل هذا يَشوب ما وكلُّ املفيدة. تعليقاتهم





مقدمة

واالقتصادي اإلنسان كينز

به. التنبؤ يُمكننا وال املستقبل، يف سيحدث ما نعلم ال أننا عىل األساسية كينز رؤية تقوم
وحينما اليقني. عدم مواجهة يف نفيس اطمئناٍن مصدَر النقوُد تُمثِّل الوضع هذا ظل ويف
بدًال بمدخراتهم االحتفاظ إىل االتجاه يمكنهم املستقبل، تجاه بالتشاؤم املدَّخرون يشعر
يعني بالكامل. لدخله الفرد إنفاَق يَضَمن ما ثمة ليس لذا األعمال؛ يف استثمارها من
كتابه يف كينز يقول املتاحة. مواردنا جميع الستغالل لدينا فطرية نزعٌة توجد ال أنه هذا

العامة»: «النظرية

ال شيئًا النقود) (أي فيه املرغوب اليشء يكون عندما الناس تشغيل يمكن ال
بسهولة. عليه الطلب وقف يمكن وال إلنتاجه) الناس نُوظِّف (أي إنتاُجه يمكن
وإخضاُع تصنيُعه يُمكن للقمر زائف ببديل الناس بإقناع إال حلٌّ هناك وليس

الدولة. لسيطرة املركزي) البنك (أي يُصنِّعه َمن

كان هل فيه»، املرغوب «اليشء بأنها ووَصفها َلع السِّ من بدًال النقود كينز ذكر حينما
اقرتاحه أْخذُ يُمكن مًدى أيِّ وإىل هزيل؟ نحو عىل عميًقا شيئًا َقَصَد أنه أم سطحيٍّا ذلك

الجدِّ؟ محَمل عىل للقمر» الزائف «البديل مثل النقود بجْعل



كينز مينارد جون

لبعض ل متأمِّ مجرد كينز كان فهل الحني. ذلك منذ للنقاش املسألة تلك خضعْت لقد
االقتصاديُة كتبْت جديًدا؟ حالٍّ أو أمًال املريض للعاَلم يقدِّم مخلِّص أنه أم األفكار،
املشكالت بشأن ا جادٍّ كينز يكن «لم تقول: الفابية، الجمعية عضو ويب، بياتريس
به اهتمَّ الذي الوحيد واملجال فراغه. أوقات يف شطرنج مباراة معها يلعب فهو االقتصادية؛
تَفاَوض الذي األمريكية الخزانة بوزارة املسئول — ليفنجويل راسل أما الجمال.» ِعْلم هو
دائًما وخبيث «فاسد كينز أن رأى فقد — ١٩١٩ عام للسالم باريس مؤتمر يف كينز مع
لكن العرش!» والوصايا الربِّ وجود يف بتشكيكه سنٍّا األكرب معجبيه يصدم ذكيٌّ وشابٌّ …
بجامعة العليا الدراسات مرحلة يف طالٌب وهو كينز َعرف الذي ميد، جيمس االقتصادي
ا جدٍّ عظيم رجل مجرد كينز يكن «لم عنه: قال الحرب، وقَت عامٌّ وموظٌف كامربيدج
عام، نحو عىل سنٍّا األصغر لالقتصاديني وبالنسبة كذلك.» رائًعا رجًال كان بل فحسب،
وقال الدامس. الظالم ِمن عاَلٍم يف ضوء شعاَع العامة» «النظرية كينز كتاُب مثَّل فقد
بجامعة كوليدج كينجز بكلية لالقتصاد أستاذًا أصبح الذي بينسوزان-بات، ديفيد عنه
لقد الظالم. عرص يف سماوية رسالة بمنزلة الِكتَاب كان «لقد :١٩٣٣ عام كامربيدج
يف أكثر، بل الفابية، الجمعية ِجيُل إليه يصبو كان ما بكلِّ نة املحسَّ كينز رأسمالية جاءْت
استغالَل وأحسنَِت أخالقي، منظور من إليها نظرنا إذا باملساواة نادْت فقد االشرتاكية؛
فكتب لكينز، آخر تلميذ وهو تارشيس، لوري أما «… وبراقة سخية وكانت يشء، كل
والحفاظ الرخاء استعادة يف األمل «األمل»؛ هو ا حقٍّ كينز قدَّمه ما كان النهاية «يف يقول:

«… وحشية واستجوابات إعدام وأحكام معتقالت إىل الحاجة دون عليه
يرون كينز يعارضون الذين فهؤالء هذا. وقتنا حتى النمطيَّان الوصفان هذان استمرَّ
أنه َفرَيون مؤيدوه أما صحيحة؛ وغري مشتتة النهاية يف لكنها مبتكرة فرضيات قدَّم أنه
دائم نحو عىل قيِّمة أدوات جانب إىل االقتصادي، السلوك مجال يف عميقة أفكاًرا قدَّم
لها كينز فشخصية ناقصان. أنهما بيد صحيحان، الوصفني وكال االقتصادية. للسياسات
األجيال أن يعني ما ؛ تَغريَّ أنه بخالف هذا مختلفة. أوجًها منه الناس فريى عديدة؛ جوانب
بطريقة باألفكار التالعب يحب بالفعل كينز كان ولقد مختلفة. بأشكال رأتْه املختلفة
املضلِّلة، الشواهد ورغم الطريقة، «بهذه عنه: قال فولك أوزوالد صديقه لكن رة، متهوِّ
قوية، عبارات صياغة يف بارًعا كان وقد غريه.» من األحداث َسري ُمواكبة يف أرسع كان
لكن العقيل. الكسل حالة من وإخراجهم الناس الستثارة َعْمد عن الكلمات يستخدم وكان
مقبوًال.» للغة الجمايل االستخداُم يَُعد لم الناس، عقول يف كبرية مكانة إىل وصل «حينما
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األسايس السؤال لكنَّ الرجل، نوايا بجدية يتعلق فيما للشك مجال هناك ليس أنه صحيح
عامله لفْهم الصحيحة املفاهيم هي إلينا ونَقلها صاغها التي املفاهيم كانِت إذا فيما يكمن

ال. أم بعده ِمن وعاملنا
عام يف وتُويف ١٨٨٣ عام ُولد فقد ومكانه؛ زمانه يف بجذورها ترضب كينز أفكار إن
الطبيعي الطريق هو والتقدم والرخاء السالم طريق أن افَرتَض عاَلٍم يف مولده كان .١٩٤٦
اشتدَّ فعندما تنهار. وهي التوقعات تلك رأى حتى كاٍف نحو عىل طويًال وعاش للعالم،
من األخرية األشُهر شهَدِت حني يف عظمى، إمرباطوريٍة قْلَب هي بريطانيا كانت ساِعُده،
اإلمرباطورية انهيار حياته يف يُعارص ولم األمريكية. املتحدة للواليات استجداءها حياته
وشهدت الربيطاني. االقتصاد عظام ينخر وهو الوهن كذلك شهد بل فحسب، الربيطانية
نضجه سنوات غابة إىل السعيدة طفولته حديقة ومن الشك، إىل اليقني من تحوًال حياتُه
األوىل «للمرة يقول: أمريكي مراسل إىل كتب ،١٩٤٠ عام ويف الضارية. الوحوش حيث

لوك.» رسالة من أهم إلينا هوبز رسالة أصبحْت قرنني من أكثر منذ
السلوك مشكلة جعل ما وهذا الفيكتوري. العرص تقاليد تفكُّك نتاَج كينز كان
هذا غمَر األوىل، العاملية الحرب قبَل فيما لكْن اهتماماته. قلب يف واالجتماعي الشخيص
من يتحرر جيل أول أنفَسهم رأَْوا فقد السعادة؛ من بفيض ومعارصيه كينز التفكُك
واملستفيدين جديد، تنويريٍّ عٍرص صاِنِعي أيًضا أنفِسهم يف ورأَْوا املسيحية، الخرافات
أفكاُرهم فكانت فقط. العقل ضوء يف سلوكه وقواعد أفكاره صياغة يمكنهم والذين منه،
التقدم معارك أن بدا ألنه ما؛ حدٍّ إىل محِبطة كانت العامة فالحياة وجمالية؛ شخصية
والعلوم والفلسفة الفنون العرصيف لغَة التجربة وأصبَحِت محسومة. باتْت قد كلها الكبرية
وُولد ،١٨٧٢ عام دياجاليف ُولد فقد واالقتصاد؛ السياسة من بدًال الحياة أساليب ويف
عام يف وولف وفريجينيا جويس وجيمس ،١٨٨٣ عام وجروبيس ،١٨٨١ عام بيكاسو
،١٨٨٩ عام فيتجنشتاين وولد ،١٨٧٣ عام مور إي وجي ،١٨٧٢ يف راسل وولد ،١٨٨٢
القرن أوائل يف الوْعَي شكَّلوا الذين هؤالء أحُد — فرويد وكان .١٨٨٠ عام وأينشتاين

.١٨٥٦ عام يف ميالده كان فقد الجيل؛ لهذا ينتمي ال الذي الوحيَد هو — العرشين
قضية برزْت ١٩١٤ عام وبعد يشء. كلُّ بعدها وتغريَّ األوىل، العاملية الحرب نشبَِت
هي القضية فكانت الفوىض. إىل ينزلق أنه اتضح عاَلم وهو إليه؛ ننتمي الذي العاَلم إدارة
قرشة مجرد «كانْت الحضارة أنَّ ١٩٣٨ عام كينز واعرتف التحرُّر. ال السيطرة قضية
فرض عىل العزم عاقدين األمور، مقاليد عىل الحكم رجال استوىل مستقرة.» غري رقيقة
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وموسوليني ،١٨٧٩ عام ستالني ُولد حيث الفوىض؛ عىل للقضاء النظام عن تصوراتهم
املجال ُمفِسًحا املَرح وتراجع براءتها، الحداثة وفقَدِت .١٨٨٩ عام وهتلر ،١٨٨٣ عام
أن أعتقد «بدأُت وولف: لفرجينيا قال ١٩٣٤ عام ويف عقيدته. يتأمل كينز وبدأ للرعب.
الذين … الصغار يخرج فلن آبائنا. لِدين كبري بشْكل يَِديُن — وأنِت أنا ِجيِيل — ِجيَلنا
لقد شهواتهم. وراء يَْجُرون كالكالب تافهون فُهم الحياة. من بالكثري عليه يرتبَّْوا لم
بمزاياها.» ُفْزنا ذلك مع لكننا املسيحية، عىل انتْرصنا فقد ؛ العاَلَمنْيِ يف ما بأحسن ُفْزنا
يشء، كل فرغم الثقايف. اليأس لسياسات َقطُّ يستسلم لم أنه يف تكمن األهم النقطة لكن
وإنما الوحشية، بالقوة ليس مواجهته، يمكن فالشك اإلدواردية. الحقبة بهجة لديه بقيْت
عقيدته تلك كانت أخرى. مرة التوافق استعادة يمكن وعندها الذكاء، وتوظيف بالعقول

لعرصنا. التعبري، جاز إن ورسالته، النهائية
«عقل إن يقول راسل برتراند كتب فقد الرسالة؛ تلك لنقل جيًدا ًال مؤهَّ كينز كان
أرى أنني أشعر كنُت أُجاِدله، كنُت فعندما عرفتُهم. َمن كلِّ بني واألملع األذكى كان كينز
آخرون ثمة لكْن أمامه.» إال أحمَق كنُت بأني َقطُّ فيها أشعر أكن ولم عيني، أمام حياتي
عنه قال الذي كالرك كينيث هؤالء بني ومن مفرط، بشكل عبقريته استخدم أنه شعروا
نحو عىل معارصيه صدم ما هو هذا املتدفق تفكريه لكنَّ «. َقطُّ ذهنه اتِّقاد يَخُفت «لم إنه:
التي العقبات حول «لاللتفاف — مارتن كينجسيل يقول كما — نزعة لَديِْه فكانْت أسايس؛
يتحرك وكأنه عادًة يبدو التيار مثل فهو منها. التخلص من بدًال وتجاُوِزها أمامه تقف
يجتمع ال أنه كينز حياة يف شاعت التي الساخرة العبارات ومن متعاكسة.» اتجاهات يف
مارتن: كينجسيل ويقول لكينز. منها اثنان آراء؛ ستة وتجد إال االقتصاديني من خمسة
عقله أن سوى شيئًا تعِن لم النزوات، واتباع بالتقلب إليه هْت ُوجِّ التي االتهامات «لكنَّ
ممكنًا حالٍّ ليقدم العملية، الصعوبات مع ما نحٍو عىل الفرسان وبشجاعة برسعة يتعامل
قال كما — املفارقة وتكمن الفكر.» وجمود الحذر أهل ويُذِهل يرعب بشكٍل اآلخر تلَو
يمكنه والذي … الحركة يف إال ضالته يجد «ال لشخص يُمِكن أنه يف — سينجر كريت
للعالم يرتك أن الرائعة» الفكرية الفرضيات من كبريًا عدًدا واحد يوم يف ويهدم يبني أن

جديدة». عقيدة «كتاب
بال «نبتٌة بأنه جورج، لويد عليه َحَكم كما عليه، نحكم أن الخطأ فمن ذلك مع
َطَواَل الفيكتورية» «الِقيَم بآثار يحتفظ وظل الفيكتوري، العرص يف ُولد فقد جذور»؛
لذلك مربًِّرا يجد لم — سيدجويك مثل — أنه رغم بالواجب، قويٍّا ا حسٍّ كينز وَوِرث حياته.
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وهذه الفكرية. األرستقراطية أو النبيلة النخبة بهيمنة آمن لقد الفلسفية. الناحية من
من كينز، عائلة صعود يعكس مما فكري؛ هو وما اجتماعي هو ما بني تخِلط الفكرة
وقد الفيكتوري. العرص يف الحاكمة النخبة دائرة إىل األعمال، ونجاح العقيل التفوق خالل
بفضائل بشدة آمن وقد للتطرف. أثر أي من خلْت وطنيته أن رغم فكريٍّا، وطنيٍّا كان
عىل الربيطانية اإلمرباطورية هيمنة بعد والعالم أوروبا ساد الذي النسبي السالم حقبة
كان كما العاملي. بريطانيا دور تتوىل أن يمكنها أخرى قوة أيِّ بوجود يقتنع ولم العالم،

عرش. التاسع القرن عن أيًضا َوِرثه ما وهو لفرنسا، ومعاِرًضا ألملانيا مؤيًِّدا
يف يَظهر ما وهو كينز. شخصية تكوين يف حاسًما عامًال العرف مخاَلفة كانت
نِدَم حياته نهاية ففي ا»؛ جدٍّ «قليلة كانْت ُمتََعه أن الناُس رأى فقد املقتصد. أسلوبه
قد فإنه الثراء، فاحش أصبح قد أنه من الرغم وعىل الخمر. من املزيد يرشب لم أنه عىل
ميُل كبري نحو عىل تفكريَه شغل اقتصاديٍّا، وبصفته بذخ. أو أبَّهة دون باعتدال عاش
يف املوجود النفيس، أو الثقايف، العيب هذا وتُرجم إنفاقها، من بدًال األموال لَكنِْز الناس
االقتصاديات سقوط الحتمال باملفارقة ُمفَعم تفسري إىل لها ينتمي التي الطبقة سلوك

الرأسمالية.
األول الجيل ضمن وكان األم. ناحية من وخاصة اظ، الوُعَّ من عائلة من كينز انحدر
مجرى منه يجري كان الالهوت لكن «الشكوك»، تُزِعجهم لم والذين بالدِّين، يُؤِمنوا لم ممن
لكن اليوم. عليه هو مما أصغر االقتصاد وعلم الالهوت علم بني الفاصل الحد وكان الدم،
فقد الربوتستانت؛ ني املنشقِّ مثل واالعرتاض الُعرف مخالفة عىل كبرية قدرة لديه كانت
لفلسفتنا» املسبوقة غري «الفردية إن علمانية. مواعظ بمنزلة االقتصادية مقاالته كانْت
هذَّبتْه إنجلرتا) يف األقل (عىل اإلنسان بأن االعتقاد عىل قامت ١٩٣٨ عام إليها أشار التي
من بأمان يتحرر «ألْن استعداد عىل وأصبح الكايف، النحو عىل أخالقيٍّا الفيكتورية الِقيَم
اآلن من — يُرتك وأن الجامدة، السلوك وقواعد التقليدية واملعايري للعرف الخارجية القيود

السليمة.» ة الخريِّ وفطرته النقية ودوافعه العقالنية ِلَمَلَكاته — فصاعًدا
عائلته بَنَْت فقد الوقت؛ بمرور نما أنه رغم كبري، اجتماعي بتعاُطف كينز يحَظ لم
برشط اليشء، نفس اآلخرون يفعل أن توقع عام نحو وعىل بسواعدها، نفَسها العصامية
تنظيم جمعية هناك كانت فقد للباقني، بالنسبة أما الجميع. تكفي التي ُفَرصالعمل توافر
العرصالفيكتوري منتصف يف ظهرْت التي النموذجية الجمعيات من الخرييوغريها العمل
انحرسْت العرف ملخالفة املوروثة كينز نزعة لكن الخمر. وُمدمني القادرين غري ملساعدة
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يف بريطانيا يف مدرسة أفضل (وهي إيتون كلية إىل انتقل فقد االجتماعي؛ القبول أمام
مرافقة أيًضا أحب وقد سنٍّا. منه األكرب النابغني زمالئه لرفقة حبُّه ونما الوقت)، ذلك
أكثر أصبح كينز كرب وعندما معهم. االندماج يف يُفرط لم أنه رغم النسب، وذوي األغنياء
أن العامة» «النظرية كتابه نهاية يف َكتََب فقد والتطور؛ لالستمرارية رائًدا ليكون ًظا، تحفُّ
ورأى متحفظة». ما حدٍّ «إىل كانْت االقتصادية أفكاره من خرجت التي االجتماعية النتائج

محسنة. إدارة ظل يف لكن تبقى أن يمكنها أخالقيٍّا ينبذها كان التي الرأسمالية أن
كأكثر يعمل كان فقد العمل؛ يف عاداته فكاَن كينز، طفولة منذ يتغري لم ما ا أمَّ
يعيش أن من مكَّنه ما وهو فوضوي. عالم الخاصعىل نظاَمه َفَرَض وبهذا كفاءة. اآلالت
بأنشطة يومه يف لحظة كل َشَغَل فقد منها؛ لكلٍّ ويتحمس يستمتع وأن عديدة، حيوات
االنتقال عىل عجيبة قدرة وامتلك مبهرة. رسعة يف أعماله كل يؤدي وكان متنوعة. وخطط
وفري وقت لديه وكان ع، الترسُّ عليه يَبُْد لم يفعله، كان ما كل ورغم أخرى؛ إىل مهمة من

الهوايات. وممارسة والتحدث لألصدقاء
فريجينيا من قرَّبه ما هو واإلنسانية» للتاريخ والغريب «الهائل كينز حماس كان
ال موضوعات يف غزيرة «بأفكار ويفيض باستمرار»، يعمل «عقله كان حيث وولف؛
عنه ن وكوَّ إال موضوع أي يدُرس ولم بالعالم، شغوًفا كان فقد القليلون.» إال يطُرقها
مستعدة إنجلرتا تكن «لم تقول: له مشهورة جملٌة وهناك خيالية. كانت مهما ما، نظريًة
بالتطرق هذه الجذابة عادتُه وكانْت عاًما.» بخمسني مولده قبل ولد إن شكسبري الستقبال
برسعة األفكار اختالق عىل واعتماده دخوَلها، عقله من ُ األبطأ العقوُل تخىش مياديَن إىل
واشتهاره عليه الخرباء هجوم يف األحيان أغلب يف السبب هما الصعبة؛ املآزق من للخروج
كان الَعشاء. بعد ما محادثات عىل يقترص لم هذا لكن االقتصاد. علم يف حتى هاٍو بأنه
حياته بداية يف حاول فقد عمله؛ مجال عن بعيدة تبدو فكرية باهتمامات مهووًسا كينز
القرن عرشينيات ويف الوراثية؛ مندل قوانني عىل بناءً األلوان بعمى للتنبؤ صيغة يضع أن
نشأة عن البابيل» «الجنون بعنوان كتبه مقاٌل متكرر نحو عىل عليه استحوذ العرشين
تماًما سخيف مقال «إنه قائًال: ١٩٢٤ يناير ١٨ يف لوبوكوفا ليديا إىل كتب حيث النقود؛
أنني والنتيجة الهوس… لدرجة أخرى مرة عيلَّ استحوذ لكنه كبري، حدٍّ إىل الفائدة وعديم

مينارد.» الجموح، يغمره مجنون تحيات، مع والبالهة. بالجنون أشعر
شبابه ويف الدوام. عىل ُمجَهًدا كان فقد املستمر؛ اإلرهاق من تُعِفه لم كينز كفاءة لكنَّ
ستة وصل أْن وحدث راسل، برتراند مع هادئًة أسبوع نهاية ليقيضعطلَة مرة ذات ذهَب
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كينز. لدعوة تلبيًة جاء — راسل أملَح حسبما — معظمهم مفاجئ، بشْكل ضيًفا وعرشون
ولقد بالخارج. عطالته يف له دائمة رفيقة باألوراق املمتلئة الحقائب أصبَحِت والحًقا
املدرسة لجان يف الصينية» الطريقة عىل «العذاب ب نفُسه هو أسماه فيما سنوات قىض
رضوري؟» هذا «هل التساؤل: دائم كان فقد تفاديها؛ عليه السهل من كان التي والجامعة،
يَبُْد لم وحَده؟ وهو هوية أيُّ لكينز كان فهل هذا؟» أفعل «ملاذا الضجيج؟» هذا كلُّ «ِلَم
أصدقاؤه وشكا صوتَه. يَْكَره وكان قبيح، أنه يظن كان فقد نفسه؛ مع سالم يعيشيف أنه
واألثاث. الصور يف ذوقه من وسخروا الفنية، حساسيته انعدام من بلومزبريي مجموعة يف
والفم الالهية العيون وتوارِت عقلية. تكون أن قبل مادية يرتديها التي «األقنعة» فكانِت
السوداء والبذالت العسكري الشارب شأن»؛ «ذي رجل ألي التقليدية القشور خلف الجذَّاب
يف تفوُّقه خالل من هويته إثبات حاول فقد نُْزهاته؛ يف حتى يرتديها كان التي والقبعات

الخارجي. العالم
لديه كان فقد التسامح؛ وعدم الطيبة من خليًطا كان فقد اآلخرين، نحو سلوكه أما
بلومزبريي، مجموعة أعضاء من زمالئه عكس وعىل اآلخرين، لحب كبري متسع قلبه يف
ما بكل والهوس والغرائب األلغاز يُقدِّر كان كما استثنائي. نحو عىل ألصدقائه وفيٍّا كان
كلمة يقدِّر وكان املشوقة. لالحتماالت غنيٍّا مصدًرا يراها ما غالبًا كان ألنه العقل؛ يخص
الطليقة». «الروح وهو األصيل بمعناها استخدمها لكنه ،« «عبقريٌّ تعني والتي ،genius
يكن ولم متواضعة. كانت مهما العملية الخربة يحرتم كان املفكرين، من العديد ومثل
كان وَمن بأصدقائه عالقاته يف املشكالت من كبري قْدر ل تحمُّ عىل قادًرا كان لكنه صبوًرا،

ذلك. يستحقون أنهم يرى
خاصًة مطلًقا، مهذبة غري بطريقة أحيانًا ف يترصَّ أن املمكن من كان نفِسه الوقت يف
بلعنة ُمصابًا وكان أفضل. نحو عىل يعرفوه أن ينبغي أنهم يََرى كان الذين أولئك مع
أكسفورد جامعتَْي يف تكمن العالم يف التي الرباعة كل بأن مؤمنًا كان حيث أكسربيدج؛
تَعترب للعاَلم كينز نظرة كانت ذلك، مع وبالتوازي عنهما. يَنتج ما كل ويف وكامربيدج
يفلت ما عادًة وكان اآلن. من وقتها شيوًعا أكثر كانت نظرة وهي مركزه، يف إنجلرتا
كان لكنه اآلخر. الرأي تَْسفيه ألسلوب وإتقانه بديهته حضور بسبب املهذب غري بسلوكه

يقول: ستيوارت والرت األمريكي االقتصادي كتب هذا، وعن اآلخرين. إيالم عىل قادًرا

أيًضا. قاسيًا يكون أحيانًا لكنه األحيان، أغلب يف بارًعا كينز كان محادثاته، يف
كان وحينها اآلخرين، حساب عىل نقاط تحقيق إغراء مقاومة بإمكانه يكن فلم
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وكان ال. أم تفوَُّقه الحظوا قد كانوا هل لريى املستمعني من حوَله فيَمن ينظر
بسهولة، أنفسهم عن الدفاع يمكنهم ال َمن ضد ذكائه سيف يستخدم أحيانًا

املجلس. عن الغائبني ضد وحتى

بدا املثال، سبيل فعىل األمريكيني. َقطُّ يُعِجب فلم ألحد. ِلريوَق األسلوب هذا يكن لم
خطاب «مثل — شتاين هريبرت يقول كما — ١٩٣٣ عام لروزفلت املفتوح» «خطابه
يف ،١٩٤٦ مارس يف سافانا، مدينة ويف ا.» جدٍّ بليٍد لتلميٍذ الثراء فاحِش أمٍر ِلَويلِّ معلٍِّم
هناك تكوَن أالَّ فيه تمنَّى خطابًا كينز ألَقى الدويل، النقد لصندوق االفتتاحي االجتماع
تشايكوفسكي لباليه إشارة ذلك كان االجتماع. ذلك إىل ُدعيْت وقد إال رشيرة» «ِجنِّية أيُّ
محمٍل عىل العبارة أَخذ األمريكي الخزانة وزير فينسون فريدريك لكن النائم»، «الجمال
ِجنِّيَّة.» أُدَعى بأن أرَىض ال لكني بالرشير، أوَصَف أْن أُماِنع «ال قائًال: وصاح شخيص،

د جسَّ «لقد عنه: يقول حيث كينز؛ لسلوك أفضل صورة فيقدم سينجر، كريت أما
عىل دوائر يرسم معقولة، غري رسعة ذي طائر صورَة … وبالكلمة وبالنظرة باإلشارة
معينة، فكرة أو حقيقة عىل فجأة ينقضُّ ثم الدقة، يف عالية بدرجة لكن شاهقة، ارتفاعات
بقبضة الفكرية غنيمته فيفرض رآه، ا عمَّ لتعربِّ تُنَىس ال كلماٍت نْحت عىل قادر وهو

يرفضونها.» َمن عىل حتى حديدية
علم ِمن سيتخذ أنه قدراته، ِمن وال كينز خلفية ِخالل ِمن الواضح، ِمن يكن لم
آَلْت ما لكنَّ املنطق، ِعْلِم يف واختصاصيٍّا اقتصاديٍّا والده كان فقد للعمل؛ مجاًال االقتصاد
أعمال يف للعمل الحال به آلْت فقد لكينز؛ بالنسبة ا ً مبرشِّ شيئًا يكن لم العملية حياتُه إَليِه
يُمكِّنه ال بشْكل ة الِهمَّ عاليَة وروحه االتِّساع شديَد عقلُه فكان كينز أما الجامعة. يف إدارية
االحتمال» يف «بحث لعمله كتابته أثناء ففي التخصص. شديِد أكاديميٍّ بعمٍل القيام من
فيجب لعقله. بالنسبة ضيًقا أفًقا املنطق كان فقد باملنطق؛ الجدي اهتمامه كل استهلك
منذ مولًعا كينز كان وعميل. جمايل بشكل عقله استخدام عىل قادًرا اإلنسان يكون أن
من وكان املالية، األوراق سوق يف واملراهنات املالية للتعامالت النفيس بالجانب مبكر وقت
نهاية ويف رائًعا. كاتبًا أيًضا وكان رفيًعا، ا عامٍّ موظًفا اإلدارية مواهبه تَجَعَله أن املمكن
مواِهِبه، وصْقل َهَوِسه إلشباع وسيلًة االقتصاد علم من يجعل أن عىل قادًرا كان املطاف

عمِلِه. مجاَل االقتصاد علَم جعل ما هي الحرُب َصَدمتْه عالٍم يف اليقني عدم حالَة لكن
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قدَّمه الذي املواهب مزيج هو يميزه ما أهم إن كاقتصادي؟ كينز يُميِّز الذي ما لكن
عن مقاله يف كتب حينما نفَسه يقصد يكن لم أنه تعتقد أن املستحيل ومن املجال. لهذا

مارشال: ألفريد

أن يجب … الِهبَات من نادًرا مزيًجا يمتلك أن املتمكن االقتصادي عىل يجب
يفهم أن عليه ما. بدرجة وفيلسوًفا، دولٍة ورجَل ومؤرًخا رياضيات عاِلَم يكون
عامٌّ، هو ما ضوءِ يف خاصٌّ هو ما يتأمل أن عليه بالكلمات. ويتحدث الرموز
يَدرس أن وعليه التفكري. جولة نفس يف مًعا واملادي املجرد مع يتعامل وأن
طبيعة من جزء أيَّ يُخرج أالَّ ويجب املستقبل. أجل املايضمن ضوء الحارضيف
هادًفا يكون أن وعليه كامل. بشكل اهتمامه دائرة عن مؤسساته أو اإلنسان
أرض إىل ينزل لكْن الفنان، مثل الشوائب عن ويتساَمى فينعزل مًعا؛ ونزيًها

السياسة. رجل مثل أحيانًا الواقع

اقتصادي»؛ مجرد من «أكثر كان كينز إن — لوبوكوفا ليديا — كينز زوجة وكتبْت
بعالم يكون ما أشبُه فهو االقتصادي. فكَره أثَْرت كلها» «عوامله أن نفُسه كينز رأى فقد
يعترب شخص وهو — تعريفه يصعب الذي القديم املفهوم ذلك — السيايس االقتصاد
مرة ذات الثابتة. قوانينه له ذاته عىل منغلًقا ِعلًما ال الدولة، إدارة فروع من فرًعا االقتصاد
الضمان مزايا تعطِّل ألْم ماكميالن): (لجنة والصناعة املالية لجنة يف محاوريه أحُد سأله
القوانني بني ِمن أن أعتقد «ال بقوله: كينز ردَّ االقتصادية»؟ «القوانني عَمَل االجتماعي
األمر إن لالرتفاع. ميلها من أكثر االنخفاض إىل األجور تَِميل أْن عىل ينصُّ ما االقتصادية
منتصف ويف تبعاتها.» تُبنيِّ بل حقائق؛ تصنع ال االقتصادية والقوانني بالحقائق. يتعلق
مناسبًا؛ تعليًما ْون يتلقَّ يكونوا لم الشباب االقتصاديني أنَّ من الشكوى دائم كان عمره،
إشارة هذا ويف االقتصادية. الحقائق تفسري من تمكنهم واسعة ثقافة لديهم تكن فلم
املختصني، بني اإلبداع نار كينز أشعل فقد الكينزية؛ للثورة وكذلك االقتصاد، علم ملشكلة

لرؤيته. جديًدا يُضيفوا لم لكنهم أدواته استخدموا فقد مختصني؛ مجرد ظلوا لكنهم
كامربيدج» يف األول االقتصاد «رجل أن مالتوس توماس عن مقاله يف كينز وزعم
املتغرية الصورة عىل الذهن انفتاح من عادي غري و«مزيج عميق»، اقتصادي «حْدس لديه
ملخصلفلسفة هذا ويف تفسريها.» عىل املنهجي التفكري ملبادئ املستمر والتطبيق للتجربة
التفكري علم «هو االقتصاد علم أن ١٩٣٨ عام هارود روي أخرب فقد االقتصاد؛ يف كينز
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فاالقتصاديون املعارص… للعالم املناسبة النماذج اختيار بفن ممزوًجا النماذج باستخدام
تبدو … الجيدة النماذج الختيار الواعية» «املالحظة توظيف موهبة ألن نادرون؛ األْكَفاء
«إنه عنه: مورجان دي كلمات كينز نقل نيوتن، إسحاق عن مقاِلِه ويف الندرة.» يف غاية
ينطبق الكالم وهذا إثباته.» يمكنه مما أكثر يعلم وكأنه يبدو بحيث بحْدسه ا جدٍّ سعيد

عليها. الدليل تقديم من يتمكن أن قبل النتيجة بصحة يشعر كان الذي كينز عىل
الحدس هو هنا املقصود والحدس الحدس؛ عىل اعتماًدا االقتصاديني أكثر كينز كان
هيسون، تشارلز (ويُرجع العقالنية. عن البُْعد كلَّ بعيٌد باليقني شعور وهو «األنثوي»،
الذكوري.) واملنطق األنثوي الحدس من مزيج إىل إبداَعه كينز، حياة سري إحدى واضُع
أيًضا، به كينز آمن الذي الفلسفي والحدس املعنى بهذا الحدس بني التفريق ويجب
ثاقبة بقْدرة يتمتع كينز كان الذاتي. التأمل من مبارشة تنبع املعرفة أن عىل ينص والذي
العلمي الخيال من كبري قْدر لديه وكان املواقف، ُمجمل يف الكلية الصورة إدراك عىل
واالحتماالت املبتكرة األفكار من سيًال يقدِّم أن «يمكنه والذي فرويد، إىل عزاه الذي
كانِت كما والتجربة.» الفطرة يف كاٍف أساس جميعها لها التي املفيدة، والفرضيات املثرية
ما دائًما وكان اإلحصائية. الناحية من عادة تأمالته، يَجذب ما أكثر االقتصادية الحقائق
اكتشاف ومحاولة باألرقام «عبثه أثناء يف جاءتْه بباِلِه خطرْت التي األفكار أفضل إن يقول
الطرق باستخدام املعِنيِّ القيايس االقتصاد علم يف متشكًكا كان ذلك مع لكنه مدلوالتها.»
أفضَل فْهٍم أجل من ليس اإلحصاء، علم بتطوير طالب كما التنبؤ. ألغراض اإلحصائية

االقتصادي. حدُس عليه ليعتمد ولكن االنحدار، ُمعامل مثل ألموٍر
األموال؛ َجنِْي يف الشخيص انخراطه األعمال ملجال كينز فْهم مصادر أهم ِمن كان
هو املراهنة لنزعة كينز فهم كان «لقد ورفيقه: صديقه دافينبورت نيكوالس عنه قال فقد

وأضاف: عظيًما.» اقتصاديٍّا منه جعل ما

أن أحيانًا ل يفضِّ ولَِم األعمال، رجل دوافع ا حقٍّ يَعلم ال األكاديمي االقتصادي
بالسيولة االحتفاظ أخرى أحياٍن يف ل يفضِّ بينما استثماري، مرشوع عىل يراِهن
نزعتَِي وأدرك مراهنًا، نفسه كان ألنه الدوافع؛ تلك فِهم فقد مينارد أما النقدية.
يا «تذكَّْر يل: قال مرة ويف األعمال. رجل لدى السيولة عىل والحفاظ املراهنة

رهان.» دائًما الحياة أن نيكوالس

األشياء نحو الثاقب ه حسِّ مع كينز عند التعميم َشَغُف يتعارض كان ما وغالبًا
يرى وأن … رمل حبة يف كامًال عاَلًما يرى «أن أجل من دائًما كافح فقد املهمة. الخاصة
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نفس يف مًعا واملادي املجرد مع يتعامل «أن عىل كينز ُقْدرة كانْت لقد ساعة.» يف الدهر
الناس يُكن ولم االقتصادية. ألفكاره الوقت نفس يف ومحرية باهرة ميزًة التفكري» جولة
والذي كامربيدج، جامعة يف كينز زميل شكا وقد تفكريه. يف التجريد بمستوى َقطُّ علم عىل
مستًوى «تحقيق يف كينز رغبة من العامة»؛ «النظرية لكتابه نْقده أثناء يف بيجو، يُدَعى
الكالم شومبيرت وقال الوقت.» نفس يف يشء كل مناقشة تجب بحيث التعميم؛ من عاٍل
العلمية الحقيقة من ثوب «يف قدَّم العامة» «النظرية كينز كتاب إن قال فقد تقريبًا؛ ذاته
يف مميز تاريخي ملوقف العملية املقتضيات سياق يف إال لها معنى ال … نصائح العامة،
وطريقُة الكاتب ذهُن منحها خاصة «حاالت الكتاب عرض فقد محددين»؛ ومكان زمان

خادًعا.» تعميًما عرضه
ذو نقٌد روبرتسون، دينيس وهو كامربيدج، جامعة يف لكينز آخر زميل من وجاء

الشأن: هذا يف قال فقد املتتابع»، املفرط «التأكيد عبارة يف ص يُلخَّ صلة

عنارصمشكلٍة جميع مع املستمر التواصل عىل بقْدرتي — إنني القول يمكنني
عىل الضعيف ضوءها تنرش براقة دودة مثل — مميَّز غري تقليدي بشكل ما
منارة مثل — قوة األكثر بفكرك — املقابل يف لكنك بها؛ املحيطة األشياء جميع
الذي ثم واحد يشء عىل أحيانًا، ا جدٍّ مشوًِّها كان وإن بكثري، أقوى شعاًعا تسلِّط

يليه.

عززْت أخطاؤه «حتى كينز: يف الكثريون انتقده ما جيفنز يف مارشال ألفريد انتقد
يفعله ما كان بينما عظيمة، أخطاءً يصوب أنه لالعتقاد الكثريين دفع فقد … نجاحه

هامة.» تفسريات إضافَة هو حقيقة
لكينز العامة» «النظرية ِكتاب كان إذا عما للتساؤل مجاًال هناك أن الواضح من
التقلبات تحكمها ا جدٍّ خاصة حالة ليالئم يوضع «لم — سينجر كريت يقرتح كما —
لم إذا وعما العامليتني؛ الحربني بني فيما الصعبة للفرتة النفسية وتداعياتها السياسية
الجانب عىل ويصعب تتكرر.» أن الوارد غري ِمن ظاهرًة يناقش الحقيقة يف كينز يكن
الذي االكتئاب مقدار كان فقد ذلك؛ ضوء يف ١٩٢٩ عام األمريكي االنهيار تفسري اآلخر
العامة» «النظرية كتاب سعى التي ذاتها الحقيقة هو سبب»، «بال املتحدة الواليات أصاب

سنرى. كما لتفسريها،
«الكينزي» االقتصاد إىل «الكالسيكي» االقتصاد من التحول فصل يمكن ال النهاية، يف
والفلسفة والعلوم الدولية والشئون السياسة يف كينز عارصها التي الكربى التغريات عن
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الفكر؛ إدوارديَّ ظل فقد والغامض؛ الالمع عْقله يف جميُعها انعكسْت فقد الجمال؛ وعلم
ع وطوَّ العرشين. القرن من األوىل السنوات يف تشكَّلْت العاَلم عن معتقداِته أن بمعنى
بل الحقيقة، عن للبحث االقتصادية أفكاره يف يَْسَع ولم الالحقة. البائسة للحقائق عقيدته
ولم األخالقية. مبادئه كلَّ َفَقَد عالٍم يف البرش لسلوك رضورية ممكنة فكرة إىل للوصول
قصري بوقت وفاته وقبل اللحظات. أَْحَلَك بتفاؤلِه تجاوز بل . َقطُّ لليأس كينز يستسلم
السبل عىل بل الحضارة، عىل ليس «أمناء، إنهم قائًال ورجاله، االقتصاد علم دور عىل أثنى
مرهًفا لغويٍّا ا حسٍّ يمتلك رجٌل إال الدقيقَة الكلماِت هذه ِليَختاَر يكن ولم أمامها.» املتاحة

الحياة. من الهدف تجاه إدوارديٍّا ا وحسٍّ
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رأى الذي البطالة، انتشار داء ِمن الرأسمالية» «الفردية اه سمَّ ما إنقاذ عاتقه عىل كينز أخذ
العالم يف السائدة األنظمَة هي االستبدادية» الحكم «أنظمة فسيَجعل أهملناه إذا أننا كينز
«الفردية من تماًما مختلفة حقبة يف ١٨٨٣ عام يونيو من الخامس يف كينز ُولد الغربي.
نخبٌة فيها الدولَة وَحكَمِت بديهيٍّا، أمًرا فيها االقتصادي التقدم كان حقبٍة الرأسمالية»؛
النظام قلب يف موقَعَها لنفسها نْت أمَّ بريطانيا أن وبدا واألمواَل، األراِيضَ امتلَكِت ليربالية
شكوك وكانت األفول. نحو تتجه الحقبة هذه أن قليلني سوى يََر ولم العاملي. التجاري
التي األخطار بشأن الهواجس رغم مادية، منها أكثر دينية تزال ال الفيكتوري العرص
الخارج، يف أملانيا وَخَطُر الداخل، يف الديمقراطية ظهوُر منها والتي الراسخ، النظام تهدد
كلمة وظهرْت الصناعية. التقلبات معدَّل يف املطَِّرد والتزايد االقتصادية، األهمية وتَراُجع
عىل عالمة وهذه ،١٨٨٨ عام اإلنجليزية» للغة أكسفورد «قاموس يف مرة ألول «بطالة»

الحدوث. وشيكة كانْت أشياء
األكرب كان فقد مألوفة؛ غري فيكتورية نجاٍح قصِة ِنتاج كينز مينارد جون يكن لم
كامربيدج، بجامعة األكاديمي بالسلك عملْت الحال، ميسورة لعائلة أطفال ثالثة بني من
ويليام مع جاء نورماني فارس إىل كينز عائلة أصل ويعود هاريف. طريق ٦ يف وسكنْت
من العائلة أنَقذَ َمن هو األب جهة من كينز مينارد جدُّ كان لكن الفاتح. بويليام امللقب األول
للناس ثمارها يبيع خرضاواتصغرية ملزرعة امتالكه من صغرية ثروة جمع أن بعد الفقر،
يف بيمربوك كلية زمالة عىل الحصول من نيفيل، جون الوحيد، ولُده وتمكَّن سولزبريي. يف
كتب حيث واقتصاديٍّا، فيلسوًفا كان عرش. التاسع القرن سبعينيات يف كامربيدج جامعة
سجالت أمني الحًقا وأصبح االقتصادية، واملناهج املنطق علم يف للنرش صالحة نصوًصا
شمال معروف طائفة كاهن ابنَة براون، أدا فلورنس تزوج ١٨٨٢ عام ويف الجامعة.



كينز مينارد جون

بني يجمع العائلتني نََسُب كان املرأة. تعليم لقضية حياتَها كرََّسْت مدرسة وناظرَة البالد
الريفي الشذوذ استيعاب من جزءًا كامربيدج إىل العائلة انتقال وكان والتجارة»، «الدِّين

الفيكتورية. إنجلرتا تأسيس أثناء يف
يف كينز نيفيل جون فانغمس مرنة. صورة يف الفيكتورية الِقيَم كينز والدا د جسَّ
مع اإلدارة وكفاءة الفكر ة ِحدَّ كينز مينارد عنه وورث الهوايات. من متنوعة مجموعة
تبنَّْت فقد كينز فلورنس أما أبيه. من القلق يَِرِث ولم َرِحَمه الَقَدر أن رغم للمزاح، نزعة
بالنسبة الحال هو كما — مثَّلْت فقد ؛ َقطُّ أرستها حساب عىل ليس لكن هامة»، «قضايا
وِرثه فيما الخري» وفعل «الوعظ جاِنبَِي — إليها تنتمي التي براون عائلة أفراد لجميع
عبقريُة كانْت الفكري. الخيال ببعض تتمتع كانْت براون عائلة أن كما عائلته؛ عن مينارد

بها. االلتزام عليه وفكرية اجتماعية تقاليد هناك أن شعر لكنه ذاتية، كينز
من بعًضا كينز دائرُة شملْت فقد رفيع؛ عقيل مستًوى عىل بكينز املحيطة البيئة كانت
وهنري فوكسويل وهريبرت مارشال ألفريد العرص؛ ذلك يف والفالسفة االقتصاديني أكرب
يلعب كان صغريًا شابٍّا كينز كان وعندما وارد. وجيمس جونستون إي ودبليو سيدجويك
يف سويثينبانك برنارد (لصديقه املْكر يشوبها بدقة عنه وَكتََب سيدجويك، مع الجولف
املسيحية كانِت إذا ا عمَّ التساؤل سوى َقطُّ يشء أيَّ يفعل يكن «لم :(١٩٠٦ مارس ٢٧
اهتماًما أقل كامربيدج كانت حقيقة.» تكون أن يأمل ذلك، ومع العكس، فيُثِبت حقيقًة
مبادئه ظلت فقد الدنيوي، بالعالم امتزج مينارد أن ورغم أكسفورد. من الحياة بزخارف
وفرض والجمالية. الفكرية املعايري اآلخرين وحياة حياته عىل الحكم يف وطبَّق سماوية.

. َقطُّ به ينشغل لم لكنه والخيال، الفكر بقوة املادي العالم عىل نفَسه
ويف األكاديمي. التفوق يف والداه رآها التي الرفيعة الِقيمَة مناقشٍة دون كينز تقبَّل
األرسة، منزل وكان أكرب. كانت اهتمامه دائرة أن رغم والَديْه عىل َقطُّ يتمرَّْد لم األمر، واقع
االستقرار يف سببًا مينارد، وفاة بعد فيه العيش يف كينز وفلورنس نيفيل استمر الذي
ورأى دقيق. نحو عىل أرسته بظروف االجتماعي فكره وارتبط حياته. يف واالستمرارية
دائًما ممكنًا كان الفقر من الهروب أن رأى كما «املفكرة». الوسطى الطبقة يف عضًوا نفسه
تتجاوز التي الشخصية أو القْدرة له رجل «أليِّ األوىل، العاملية الحرب قبل فيما أوروبا، يف
يف السليم التفكري صاحبة الفاعلة النخبة بواجب َقطُّ إيمانَه يفقد ولم املتوسط.» الحدَّ

الجماهري. قيادة
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الربيطانية. الكليات أعىل إيتون، بكلية لاللتحاق دراسية بمنحة فاز ١٨٩٧ عام يف
يف عضًوا انتُخب كما الجوائز، من كبري بعدد فاز حيث كبري؛ نحو عىل متميًزا طالبًا وكان
مرشًفا أداءً يؤدِّي وكان «بوب»، ى يُسمَّ الذي بالكلية الخاص الحرصي االجتماعي النادي
الهتماماته املذهل النطاق هو املميز اليشء وكان الكلية. بها اشتُهرْت التي الحائط لعبة يف
الكالسيكي األدب مادتَي يف أيًضا تفوق لكنه املفضلة، مادته الرياضيات كانت وقدراته.
مًعا، والزمالء األساتذة باحرتام وَحِظَي الربق. برسعة دراسته يف تقدًما وحقق والتاريخ.
سن منذ كينز وأدرك األعمال. ورجال االقتصاد علماء ِمن كلٍّ عىل الحًقا تفوَّق كما تماًما
عن بديًال الدهاء كان فقد البالغني؛ مع التعامل يف النجاح إىل الطريق هو الدهاء أن صغرية
كان كما لصالحه. موقف أي يستغل أن لإلنسان يمكن خالله فِمن التمرد؛ أو االستسالم
إىل يتحول كان فقد واهتماماته؛ قدراته بني االتساق عدم من نوًعا هناك أن املالَحظ من
كما «مينارد»، كان ذاته الوقت يف لكنه املتغطرس؛ اإلداري، اإلحصائي، املنطق، عالم كينز
والحاملني، والفنانني الُكتَّاب إىل وينجذب الحب إىل يَتُوق الذي املقربون، أصدقاؤه عرفه
العملية الفائدة الحًقا ورأى العميق. التأمل أو الوسطى العصور شعر بحر يف ويغَرق

والجهل. الجنون قوى من للحضارة واقيًا درًعا باعتباره االقتصاد لعلم
لدراسة مفتوحة منحة يف كامربيدج يف كوليدج كينجز كلية إىل ذهب ،١٩٠٢ عام ويف
مادته — للرياضيات دراسته يف كبرية متعة َقطُّ يجد لم الكالسيكي. واألدب الرياضيات
الرياضيات يف األوىل الرشف درجة عىل حصوله نفسبمجرد بطيب عنها فتخىلَّ — املفضلة
دراسِة مثل أخرى؛ أشياء يف تخرُّجه قبل الوقت معظم وقىض كامربيدج. جامعة من
الوسطى، العصور يف عاش الذي أبيالرد بيرت املنطق عاِلم عن بحث وكتابِة الفلسفة،
الربيدج، ولعِب ،(١٩٠٥ عام َّسه ترأ (الذي كامربيدج جامعة اتحاد يف الخطب وإلقاءِ
العامة، الخدمة اختبار يف نيماير أوتو بعد ثانيًا جاء ١٩٠٦ عام ويف الصداقات. وتكويِن
بالنظام جيدة معرفة ل حصَّ قد كان الرتيب، العمل من عاَمنْيِ وبعد الهند. بمكتب والتحق
يف بالهند والعملة املالية لشئون امللكية اللجنة يف عضًوا لتعيينه أدى ما وهو للهند؛ املايل
يف َمنحه الذي االحتماالت، عن بحثه كتابة يف عمله ساعات قىضمعظم لكنه .١٩١٣ عام
كامربيدج جامعة وبقيت .١٩٠٩ عام كوليدج كينجز كلية يف الزمالة درجَة محاولة ثاني

حياته. لبقية األكاديمي بيْتَه
قيود تجاُوز إىل به أدَّى الِقيَم، يف تغريُّ حدث العملية، لحياته بذلك يؤسس كان وبينما
الفيكتورية األخالق كانِت فقد والَديِْه؛ يَِد عىل وفقها تربَّى التي املِرنة الفيكتورية الِقيَم
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عىل ُمْلِحدين التخرج قبَل وزمالؤه كينز كان االنهيار. يف آخذة دينية معتقدات تدعمها
عن ني املنشقِّ املفكرين من الكثري مع الحال هو كما — لهم بالنسبة لكن واضح؛ نحٍو
يََرْونها ملعتقدات الحاجة عن خاطئة رأَْوها التي املعتقدات عن تخلِّيهم يُْغِن لم — الكنيسة
يف فوجدوا حياتهم. لعيش وسيلة إيجاد محاولني األخالقية الفلسفة يف فبحثوا صحيحة.
آلبائهم. والجنسية االجتماعية للقواعد َخْرِقهم لتربير ضالَّتَهم مور إي جي الفيلسوف
لجيل بالنسبة الحداثة لحقبة التأسييس البيان هو (١٩٠٣) األخالق» «مبادئ كتابه وكان

األرض.» عىل جديدة جنة إىل «السبيل بأنه بعد فيما كينز وصفه والذي كينز،
تخرُّجه قبل الثاني الدرايس الفصل يف — انتُخب عندما مور تأثري تحت كينز وقع
(يف ورسية انتقائية نقاشية فلسفية جماعة وهي كامربيدج»؛ «ُرُسل بجماعة عضًوا —
وخاصة حياته، يف الصداقات أفضل من عدًدا الجماعة تلك خالل من وكوَّن الوقت). ذلك
مجموعة يف عضًوا أصبح العرشين القرن من األول الَعْقد نهاية ويف سرتاتيش، ليتون مع
الرجال من وأقاربهم وأصدقاءهم كامربيدج» «ُرُسل جماعة أعضاء تضم والتي بلومزبريي،
الذين والفنانني الُكتَّاب شباب من عدًدا تضم املجموعة تلك كانْت لندن. يف وتوجد والنساء،
َمهربًا بلندن املوجودة املعروفة غرِي بلومزبريي منطقة يف تحرًرا األكثر الحياة يف َوجدوا
األصدقاء من املاكرة املجموعة هذه يف كينز ووجد آبائهم. لبيوت األفق الضيقة األعراف من
له عاطفيٍّا َموطنًا — أخرى تارة ويهاجمونه تارة به اإلعجاب يُبُدون الذين — البارعني

زواجه. قبل
والصداقة الجمالية للتجارب السامية بالقيمة املجموعة تلك أفراد مور أقنع
فأعاد بواجبه؛ للقيام وجيًها سببًا يَِجد لم الذي السابق الجيل سوداوية ومحا الشخصية،
للروحانيات جديًدا نقاًشا ر فجَّ ما وهو األخالقية، النقاشات إىل والبهجة التفاؤل إدخال
سمحْت مَلن إال ممكنًا التحول ذلك يكن ولم التحليلية. كامربيدج فلسفة من أساٍس عىل
تعجز بحيث اهتماماتهم أقل من السياسة كانت الذين وهؤالء بذلك، الحياة ظروف لهم
قبل كينز عىل تأكيد بكل انطبق يشء وهو الجيدة»؛ الشعورية «الحاالت صفو تعكري عن

كبري. نحو عىل للقيود محطًِّما تحوًُّال كان لكنه ،١٩١٤ عام
«كانت األوىل: العاملية الحرب قبل عاشها التي األيام عن ١٩٣٨ عام يف كينز كتب
وراء والسعَي الجمالية بالتجارب واالستمتاَع واإلبداَع الحبَّ هي الحياة يف غاياتنا كربى
بالنسبة الحب وكان الغايات.» تلك باقي من بكثري أعىل مكانة يف كان الحب لكن املعرفة.
يف ما نوًعا روحي بشكٍل امِلثِْيلَّ، الحب يعني كامربيدج» «رسل جماعة يف وأصدقائه لكينز
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ابَن جرانت، دانكان الرساَم ١٩١١ عام حتى ١٩٠٨ عام من كينز رفيق وكان البداية.
يف شديًدا اضطرابًا سبَّب ما وهو األخري؛ من كينز «اختطفه» الذي سرتاتيش، ليتون عم
العاملية الحرب نهاية حتى الصغار بالشباب العاطفي كينز ارتباط واستمر املجموعة.
تمنْعه فلم السياسة. أو االقتصاد يف كان كما الحب يف متطرًفا يكن لم كينز لكن األوىل.
املناسبة؛ املرأة مع سعيدة جنسية عالقة يف والدخول الحب يف الوقوع إمكانية من مثليَّتُه

األوىل. العاملية الحرب انتهاء بعد حياته يف ظهورها موعد وكان
عىل القائم الرسم األوىل بالدرجة يعني فكان وأصدقائه، لكينز بالنسبة الجمال أما
تأثرْت التي الزخريف للفن الجديدة واألساليب الرويس والباليه االنطباعية بعد ما مذهِب
من يكن (لم املحليني والخدم والذوق املال يملكون مَلن بالنسبة لندن فكانْت بكليهما.
ك التمسُّ وكان األوىل. العاملية الحرب اندالع قبل وذلك مثريًا، مكانًا خدم) استقداُم املكلِّف
أمام يتوارى بدأ قد قبُل، من أرنولد ماثيو منه شكا الذي الربيطانية، بالتقاليد الشديد
األغبياء األشخاص بعض بإمكان أن فكرة أحد ببال تخطر ولم الفني. التجديد محاوالت
العرقية؛ والعداوات والسيطرة للقوة الطموح بسبب الحضارة يهدموا أن أوروبا وسط يف
التقدم أن ذلك مع رأَْوا الذين للناس البسيطة الحياة عن تماًما منفصًال عاَلًما كان فقد

لهم. أفضل حياة إىل سيؤدي االقتصادي
والفلسفة االقتصاد، وعلم الفلسفة يعني لكينز بالنسبة املعرفة وراء السعي كان
كتاب إىل بحثه تحويل إىل ١٩١٤ عام قبل الفكرية طاقته معظَم ه ووجَّ األخص. عىل
نطاق توسيع حاول وفيه ،١٩٢١ عام حتى يُنَرش لم الذي االحتمال»، يف «بحث اسم تحت
تأثري العمل لهذا وكان مؤكدة. غري نتائجها كانْت التي الحاالت لتُغطِّي املنطقية املناقشة
وكان النقود. عن كامربيدج يف محارضات كينز ألقى االقتصادية. أفكاره يف ا جدٍّ مهم
الجهد من الكثري يبذل ولم النقود، كمية بنظرية املتعلقة مارشال ألفكار بًا متعصِّ ُمنَظًِّرا
العاملية الحرب قبل الصادر (والوحيد األول كتابه أن رغم املوضوع، هذا حدود توسيع يف
النظرية لتطبيق واضحة محاَولة كان (١٩١٣) الهند» يف واملالية «العملة ى املسمَّ األوىل)
الخبرية باملعرفة الكتاب وتَميَّز الهندي. النقدي النظام إصالح أجل من القائمة النقدية
مركزي بنك لقيام وبدعوته الذهب، رصف ملعيار وبإجازته املالية، املؤسسات يف بالعمل
لشئون امللكية اللجنة يف عضًوا عمله خالل من لكينز التفاصيل هذه تكشفت وقد هندي.

نفسه. العام يف بالهند والعملة املالية
١٩١١ عام يف ودخل االقتصاد، علم يف املعرفة بمشكلة كذلك ا مهتمٍّ كان كينز لكن
أوالدهم. حياة عىل للكحوليات الوالدين رشب تأثري حول بريسون كارل مع حادٍّ جدال يف
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وعَكس االجتماعية. الحقائق إلثبات االستقرائي للمنهج بريسون استخدام كينز ورَفض
أو اإلحصائية للنظرية رفضه جانب إىل اإلحصائي، االستدالل فائدة يف األعم تشكَُّكه ذلك
املتغريات عدد ألن محكًما؛ علًما يكون أن يمكن ال االقتصاد فِعْلُم لالحتمال. التكرارية
أن األفضل من الحًقا: كينز قال وكما الزمن. عرب املتغريات الستقرار ضامن وال ا، جدٍّ كبري

جازم. نحو عىل مخطئًا تكون أن عن الصواب من قريبًا تكون
وغريَِت األوىل. العاملية الحرب اندلَعِت حني عمره من والثالثني الحادية يف كينز كان
كان التي األساسية ِقيََمه تغري لم لكنها وطموحاته، املهنية وحياته حياته أسلوب الحرب
يف البنوك أزمة يف الذهب معيار انهيار تجنُّب يف ا مهمٍّ دوًرا لعب أن وبعد بها. يؤمن
استقال أن إىل هناك وبقي ،١٩١٥ يناير يف الخزانة بوزارة عمل ،١٩١٤ عام أغسطس
بريطانيا بتعامالت مختصة جديدة إلدارة رئيًسا أصبح ١٩١٧ يناير يف .١٩١٩ يونيو يف
األسواق يف الحلفاء ملشرتيات نظاٍم بناء يف ساعد الفرتة تلك وخالل الخارجية. املالية
مسئوُل أنه الحقيقة يف كينز وأثبَت منها. كبريًا جزءًا تموِّل بريطانيا كانت والتي الخارجية،
الربيطانية، الحكومية املؤسسات يف العمل نظام مع برسعة تَكيَّف حيث كفءٌ؛ خزانٍة
قدرة لديه وكانت الخاصة، املواقف عىل األساسية املبادئ بفاعلية مرة من أكثر وطبَّق
عند بمال تُقدَّر ال َمَلكة وهي الربق، برسعة وواضحة قصرية مذكرات إعداد عىل رائعة
عىل السيطرة إىل طمحْت التي رغباته من جزءًا الحكومة أشبَعِت كما املنَهكني. الوزراء
له أتاحها التي النفوذ وذوي العظماء بصحبة وسعد بعمله كينز استمتع املادي. العالم
الربيدج، لعبة يف وماهر وَعَزب، ووسيم، وعبقري، كبري، كموظف الخزانة وزارة يف عمله

والقال. القيل من الكثري قولُه ويثري
قناًعا إال تكن لم لكينز سريته يف هارود روي السري عنها كشف التي الصورة تلك لكن
قضْت التي الحرب باندالع ورفاقه كينز ُصدم فقد عميًقا؛ داخليٍّا رصاًعا كينز وراءه أخَفى
شيئًا الفكرة بتلك إيمانهم ضُعف الحرب ر تطوُّ ومع جديدة». «حضارة بناء يف آمالهم عىل
من املتزايد لالنتقاد عرضة جعله ما الحرب؛ يف منه املطلوب الدور كينز لِعَب فشيئًا.
الضمري. بتأنيب شعوره من وزاد السالم، دعاة من وأصدقائه بلومزبريي مجموعة أعضاء
،١٩١٦ عام يناير حتى ١٩١٥ عام صيف من فبدايًة مختلفة. بأشكال موقفه بَرََّر لكنه
للتجنيد االقتصادية العواقب عن رصينة مذكرات الخزانة، وزير ماكينا، لريجنالد قدم
عىل تُركِّز أْن عليها بريطانيا أن هي املذكرات تلك يف عرضها التي فكرته وكانت اإلجباري.
تبديد من بدًال األجنبية، بالعمالت اإليرادات زيادة خالل من لحلفائها املايل الدعم تقديم
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تقسيم مبدأ عىل مبنية منطقية الفكرة تلك كانت الغربية. الجبهة عىل والذخرية الرجال
عن نارها إبعاد يف ورغبة للحرب متنامية كراهية هناك كانت ورائها من لكن العمل،
القاضية»، «الرضبة بفكرة آمن الذي جورج لويد عداوَة الفكرة تلك أكسبتْه كما أصدقائه.

نهائيٍّا. منهم للتخلص لألعداء موجعة رضبة تقديم برضورة ترى والتي
ورانسيمان ماكينا من كينز أراد ،١٩١٦ يناير يف اإلجباري التجنيد ُفرض وعندما
وإياهم انضمامه واقرتح الحكومة، من يستقيلوا أن األسكويثية الليربالية قادة من وغريهما
طلبًا قدَّم أن بعَد لكن اآلخر، هو منصبه يف بقي مناصبهم، يف بَُقوا وحينما للمعارضة.
ُمعًفى كان أنه بما رمزية خطوة وهي لها، رافًضا بوصفه العسكرية الخدمة من بإعفائه
الرسمي منصبَه استغلَّ التالية، الستة األشهر ويف الخزانة. وزارة يف عمله بسبب بالفعل
يشهد كان إذ العسكرية؛ الخدمة من اإلعفاء عىل الحصول يف وغريه جرانت دانكان ليساعد
من ورفقاؤه كينز يكن لم وصدقهم.» واستقامتهم أصدقائه إخالص «عىل — قال كما —
الحق لها ليس الدولة بأن يؤمنون ليرباليني كانوا لكنهم املعروف، باملعنى السالم دعاة
وبأنه خوضها، تستحق لم الحرب هذه بأن آمنوا أنهم كما القتال. عىل الناس إجبار يف
أصبح ،١٩١٦ عام ديسمرب ويف سلمية. تسوية خالل من إليقافها يمكن ما كل بذل يجب
تمويل وسائل من بريطانيا بحرمان هددت مالية أزمة ظل يف للوزراء رئيًسا جورج لويد
١٩١٧ يناير ١٤ يف جرانت لدانكان كينز وكتب املتحدة. الواليات من العسكرية مشرتياتها
مالية أزمة تَحُدث أن أْجل ِمْن أُصيلِّ إنني … جورج) لويد (قاصًدا عليه «اللعنة يقول:
به.» أشعر ما كل مع يتناَىف أفعله ما كل فإن لذا منعها؛ سبيل يف أكافح ذلك ومع طاحنة،
تعتمد بريطانيا تجعل كانْت أنَّها للحرب كينز كراهية زيادة عوامل بني من كان
الواليات من تقرتض أن عليها كان بريطانيا موارد استنفاد ومع املتحدة. الواليات عىل
األحرف وفوق ،١٩١٦ عام أكتوبر ٢٤ ويف روسيا. وخاصة حلفاءها، لتساعد املتحدة
تأكيد بكل كينز صاغها — كلمات ُكتبْت الخزانة، وزير ماكينا ريجنالد اسم من األوىل
الجمهورية رئيس فسيصبح … الحايل منوالها عىل األمور استمرت «إذا فيها: جاء —
انتقال لحظَة لْت سجَّ الكلمات تلك علينا.» رشوطه بإمالء له يسمح … وضع يف األمريكية
الثانية. العاملية الحرب يف الحًقا ذاته املوقف وتَكرَّر األطلنطي. املحيط عرب املالية الهيمنة
من املتحدة الواليات نجم بزوغ مقابل يف (وأوروبا) بريطانيا نجم أفوَل كينز إدراك وزاد
فيما تفكريه من كبريًا جزءًا هذا وشكَّل السالم، أجل من بالتفاوض املطالبة يف إلحاحه

الحرب. بعد
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القروض، مفاوضات يف األوىل للمرة ليشارك واشنطن إىل كينز ذهب ١٩١٧ سبتمرب يف
واألصيل الودود الوحيد اليشء «إن يقول: جرانت دانكان إىل وكتب التجربة. تلك تُعجبه ولم
حيث كذلك؛ بكينز األمريكيون يُعَجب ولم الرائعون.» الزنوج هو املتحدة الواليات يف ا حقٍّ
أحد وهو بالكيت، باسيل قال حسبما وقاحته»، بسبب هناك عنه سيئًا «انطباًعا خلَّف
حتى استمرْت مضطربة عالقة بداية ذلك وكان الربيطانية. بالسفارة الخزانة وزارة ممثيل

كينز. وفاة
«انتهاء معناه الحرب استمرار بأن لوالدته، قال كما كينز، اقتنع ،١٩١٧ عام وبنهاية
خالل ففي العام». «الفقر فكرة هو يرعبني ما إنَّ … عرفناه طاملا الذي االجتماعي النظام
البلد هذا وسرُيهن الجديد، العالم يف عليه نستحوذ ما خرسنا قد سنكون اآلن من عام
للسالم»، االقتصادية «اآلثار كتابه ساد الذي املزاَج الكلماُت صهذه تُلخِّ املتحدة.» للواليات
عىل عنيًفا هجوًما فيه أن كما ، وىلَّ لعٍرص رثاء وهو ،١٩١٩ عام من ديسمرب يف نرش الذي
واندلَعِت البلشفية، للثورة استسلمْت قد روسيا كانت ذلك، غضون ويف فرساي. معاهدة
ذلك، ومع الجوع. من أوروبا دول معظم وعانْت التضخم، وساد واملجر، أملانيا يف الثورات
كبار أحد بوصفه كينز، وحاول والسيادة». «الحدود هو السالم صانعي بال يَشغل ما كان
باملوافقة جورج لويد يُقِنع أن للسالم، باريس مؤتمر يف الربيطانية الخزانة وزارة ممثيل
٧ يف استقال ذلك يف فشل وعندما أملانيا. من كتعويضات معقول مبلغ عىل الحصول عىل
بساسيكس تشارلستون يف ١٩١٩ عام صيف يف السالم عن كتابه وألَّف ،١٩١٩ يونيو

جرانت. ودانكان بيل فانيسا تعيش حيث
ال تعويًضا أملانيا من ينتزعوا أن حاولوا الذين السالم صنَّاع حْمَق كتابُه استنكر
اآلليات ر سيدمِّ التعويضات دفع عىل أملانيا إجبار محاوالت بأن كينز وتنبَّأ دفعه. يمكنها
أملانيا تَُشنَّ أن ع توقَّ كما الحرب. قبل القارية أوروبا رخاء عليها اعتمد التي االقتصادية
كليمنصو جورج أمثال من السالم، صنَّاع لكبار مميزة ُصَوًرا الكتَاب وضم انتقامية. حربًا
أسكويث. نصيحة عىل بناءً جورج لويد صورة استثنى كينز أن إال ويلسون، َوُوودرو

وتقليل الحلفاء، دول بني فيما الديون كل شطب هي الرئيسية كينز اقرتاحات كانت
وبلجيكا، لفرنسا دفعه يمكن معقول سنوي مبلغ إىل بالتعويضات الخاصة أملانيا اْلتزامات
خالل «من روسيا بناء يُعاد وأن القارية، أوروبا يف االقتصاد رائدة لتَُعود أملانيا ومساعدة
الحلفاء دول بني فيما الديون شطب من الهدف وكان األملانية.» واملرشوعات املؤسسات
األمريكية القروض كينز أيَّد فقد ألوروبا؛ األمريكي التمويل من التحرر هو الحرب بعد
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األساسية، الغذاء واردات تكاليف ولدفع عهدها، لسابق األوروبية الصناعة الستعادة
الواليات من األوروبيني اقرتاَض بشدٍة عاَرَض لكنه العمالت. أسعار استقرار عىل والعمل

الثقيلة. يْن الدَّ أعباء لخدمة املتحدة
عميق تأثري له وكان العالم، مستوى عىل بيًعا األكثر الكتب أحد كينز كتاب أصبح
تسطيًحا وسيكون العالم. أنحاء جميع يف مشهوًرا كينز جعل كما الحرب، بعد ما فكِر يف
من النفور كان فقد أملانيا؛ تجاه التهدئة ُمناخ «َخَلَق» ما هو الِكتاب نَعترب أن لألمور
القوى سياسات من االنتباه ل حوَّ أنه سوى الكتاب يفعل ولم فعًال. بدأ قد الحرب ِدعاية
ة لعامَّ بالنسبة الصورة يف االقتصاد كينز وَضع االقتصادي. الرخاء أسباب إىل العظمى
الحاجة فكرة بدأْت كما الحني. ذلك منذ الصورة يف االقتصاد وبقي املطَّلعة، الجماهري
بلشفيٍّا. وال اشرتاكيٍّا الحرب من كينز يَخرج فلم األذهان. يف خ الرتسُّ يف الرأسمالية إلدارة
ويف االقتصادية، املشكلة حل بعد أي الحقة؛ لظروف ُوجدْت االشرتاكية إن يقول وأخذ
املهمة وكانت مات. أن إىل ليرباليٍّا كينز وَظل الكالسيكية. باملاركسية غريبة صلة ذلك
اإلدارة من أساٍس عىل الرأسمايل االجتماعي النظام بناء إعادَة هي عاتقه عىل أخذها التي

املحسنة. الفنية
من تخلصْت حيث الشخصية؛ كينز حياة ترتيب إعادة يف كذلك الحرب تسببت
له عظيًما رجًال اآلن كينز وأصبح .١٩١٤ عام حتى استمرت التي الجامعية صبغتها
مشورته إىل ويسعى العمالت، اضطراب كتاباته وتُسبب الدويل، التمويل مسائل يف وزنه
،١٩١٩ أكتوبر يف كامربيدج إىل كينز عاد الدول. جميع يف واملسئولون والسياسة املال رجاُل
فقط، الدراسة وقت فيها يقيم أصبح فقد كانت؛ كما حياته مركز تَُعد لم كامربيدج لكن
الخميس مساء من (عادًة املطوَّلة األسبوع نهايات عىل اإلقامة اقترصت ذلك مع وحتى
الجامعية ولَِجانَه القليلة التدريسية تكليفاته كل فيها يجمع حيث الثالثاء)؛ صباح حتى
األصدقاء وبعض القديم بيته يف تعيش التي عائلته حول تمحورْت اجتماعية وحياًة
صندوق أمني كينز أصبح الحربنَي بني الفرتة ويف سنٍّا. األصغر زمالئه بني من املقربني
٣٠ من الكلية صندوق رأسمال زاد حيث كوليدج؛ كينجز كلية يف مذهل نحو عىل ناجًحا

.١٩٤٥ عام بحلول جنيه ألف ٣٠٠ من أكثر إىل ١٩٢٠ عام اسرتليني جنيه ألف
التاريخي» «النصب يعترب الذي جوردون، ميدان ٤٦ يف لندن يف كينز سكن كان
األول والجزء الدراسة وقت يف األسبوع منتصف هناك يقيض وكان بلومزبريي. ملجموعة
كينز شغل األوقات بعض ففي أكثر. بأنشطة لندن يف حياته وازدحمْت عطلة. كل من
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أكربها كان وتأمني، استثمار رشكات خمس عن يقل ال ما إدارِة مجالس يف مناصب
عاَمي بني إدارتها ملجلس رئيًسا كان حيث الحياة؛ عىل التعاوني للتأمني الوطنية الرشكة
اإلدارة مجلس ورئيَس مساِهم أكرب كان و١٩٣١، ١٩٢٣ عاَمي ويف و١٩٣٧. ١٩٢١
هوبرت محررها مع قرب عن عمل حيث األسبوعية؛ أثينيوم» آند «نيشان جريدة يف
لندن من (١٩١١–١٩٣٧) جورنال» «إيكونوميك دورية يحرِّر كان كما هيندرسون.
مع مبارش اتصال عىل كان إذ نفوِذه؛ ُمنَطَلَق بوصفها لكينز مهمة لندن فكانت أيًضا.
القرن عرشينيات ويف الحربني. بني فيما الفرتة سنوات معظم يف والوزراء الوزراء رئيس
خالل من الرسمي الفكر عىل االقتصادية السياسات عن رة املطوَّ أفكاره انطبعْت العرشين
الخزانة وموظفي للمرصفيني الطعام لتناُول ناٍد وهو الثالثاء، لنادي الشهرية االجتماعات
عام فولك أوزوالد املالية األوراق سمسار أنشأه االقتصاديني، والصحفيني واالقتصاديني
املجلس يف عضويته خالل من السياسة يف للتأثري كينز سعى الثالثينيات ويف ،١٩١٧

الوزراء. لرئيس التابع االقتصادي االستشاري
استثماراته. يف األول كينز رشيك فولك أوزوالد كان العرشين القرن عرشينيات يف
السلع. يف ُمضاربتهما واستمرت الحرب، انتهاء بمجرد العمالت عىل املضاربة كالهما وبدأ
و١٩٢٩، ١٩٢٨ عاَمي ويف ،١٩٢٠ عام يف — كبرية أزمات لثالث تعرُّضكينز من وبالرغم
جنيًها ١٦٣١٥ من أصوله صايف قيمة زيادة من تَمكَّن فقد — و١٩٣٨ ١٩٣٧ عاَمي ويف
جنيه ماليني ١٠ يساوي ما وهو — اسرتلينيٍّا جنيًها ٤١١٢٣٨ إىل ١٩١٩ عام يف اسرتلينيٍّا
االستثمارية فلسفته تغريْت الحربني، بني ما سنواِت وخالل وفاته. قبل — اليوم اسرتليني
نظريته تغريُّ مع املمتازة الرشكات أسهم يف االستثمار إىل والسلع العمالت عىل املضاربة من
إدرار يف االئتمان» «دورة فكرة عىل تقوم التي االستثمارية نظريته فشل وكان االقتصادية.
كتابه يف االستثماري السلوك يف الحيوانية» «الغرائز نظرية إىل تحوُّله يف سببًا عليه أرباٍح
(فمن «اإلخالص». فكرة عىل تقوم شخصية استثمارية فلسفة وإىل العامة»، «النظرية
وأسُهمه املستثمر بني العالقة باعتبار كينز طاَلَب االستثمار، تقلبات عىل التغلُّب أجل
األموال، لكسب كبريًا مصدًرا كذلك الصحافة وكانت وزوجته.) الزوج بني العالقة مثل
١٩٢١ عاَمي بني قة موفَّ استثمارية ثالثرضبات من وَرِبَح العرشينيات. أوائل يف وخاصة
هذا. يومنا يف اسرتليني جنيه ألف ١٠٠ يعادل ما الصحافة، من مكاسبه بجانب و١٩٢٢،
النادرة، والكتب الصور لجمع كُمحب أنشطته تمويل من األموال جمع يف نجاحه ومكَّنه

الطيبة. الحياة عن شبابه يف املثالية فكرته مسرتجًعا
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ليديا الباليه راقصة قابل فقد زواجه؛ هي حياته تنظيم إعادة عىل عالمة أكرب كانت
يف وبدأ لندن، إىل للباليه دياجاليف عروض عادت عندما ١٩١٨ عام أكتوبر يف لوبوكوفا
النائم»، «الجمال تشايكوفسكي رائعة يف رقصْت عندما ،١٩٢١ عام نهاية يف إليها د التودُّ
جسمها —بضآلة ليديا كانت ألهامربا. مرسح عىل تجاريٍّا تنجح ولم دياجاليف قدَّمها التي
فنانة — الزقزاق طائر ببيضة وولف فريجينيا ذكَّر الذي ورأسها األقنى، وأنفها وتألقها،
اإلنجليزية باللغة األفكار صياغة يف وعبقريٍة خليٍع، فكاهيٍّ بحسٍّ تتمتع بذاتها، متميزة
قانا»)، قرية يف نبيذ إىل تتحول كي للماء املسيح «تحريض عن مرة ذات تحدثْت (فقد
أغسطس ٤ يف وتزوجا بها، كينز افتُتن مبارش. بشكل عنها تعربِّ واثقٍة قويٍة وبديهٍة
أن لكينز االجتماعية البيئة خارج من آتية أجنبية ِالمرأة إالَّ املمكن من يكن ولم .١٩٢٥
ومخاوف تحذيرات ورغم جنسه. أبناء من للرجال أساًسا عواطفه اتجهْت رجل قلب تأِرسَ
االستقرار حياته عىل أدخلْت فقد له؛ مثالية زوجة أنها ليديا أثبتْت بلومزبريي، مجموعة
الستمرار الرضورية الخلفية ر وفَّ ما وهو عديدة، لسنوات ينقصه كان الذي العاطفي
ساسيكس رشق يف مزرعة وهي تيلتون، مزرعة استأجر ١٩٢٥ عام ويف الفكري. جهده
واألقارب األصدقاء وكان عطالتهما، ليديا مع فيها يقيض وكان تشارلستون. من بالقرب
األكرب الجزء كينز كتب الرئييس باملنزل ملحق اليشء بعض رطب مبنًى ويف إليهما، يأتون

العامة». و«النظرية النقود» يف «بحث الكبريين النظريني عمَليْه من
عىل جهده تََشتََّت الحربني بني ما سنواِت ففي الوقت. طوال مشغوًال كينز كان
مليئة حقيبة دائًما يحمل رجل بأنه معارصوه وَعَرفه مختلفة. اتجاهات يف متنوعة أنشطة
ما هي املتنوعة األنشطة تلك وكانت آلخر. اجتماع ومن ملكان مكان من يهْرول باألوراق،
نظري عمٍل كتابة يف فشلُه وكان الوقت. نفس يف عنها ورصفتْه للكتابة وهيَّأتْه فكَره، أثَْرْت
لكن دفعه. الذي الثمَن هو — الخمسني عامه عىل شاَرف حينما — ١٩٣٠ عام حتى كبري
مرنًا يبقى أن العرشين القرن عرشينيات يف مثله لشخص األفضل من ذلك كان ربما
االقتصادية النظريات كانت فقد معينة؛ اقتصادية بنظرية كبري نحو عىل يلتزَم وال فكريٍّا،
لكي الحربني؛ بني ما لصدماِت الرأسمايل النظام تعرُّض األمر وتطلَّب سيولة. حالة يف
شهرة تَنامي أسفر كما االقتصادي. السلوك عن القديمة التصورات عىل املآخذ تتبلور
زواجه سوى وفيما ونوعياتها. صداقاته دائرِة ضيِق عن العامة بالشئون وانشغالُه كينز
الحياة «جودة عىل األولويُة األداء» «َجودة ل وكان الشخصية». «اللحظات مساحة تضاءلت
أعطِت فقد دائًما، منشغًال كان أنه فرغم شبابه؛ ُمثل عن َقطُّ يتخلَّ لم لكنه الشخصية».

العجلة. وعدم بالهدوء بتميُّزه إيحاءً عمله، بهما يؤدي كان اللتان والكفاءة، الرسعة
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من خْوَفه هو الحربني بني الفرتة يف والعملية النظرية كينز جهود وراء الدافع كان
عىل ساعد التي — الحرب قبل فيما والجنسية االقتصادية الحرية أفكار وتََواَرْت املستقبل.
الرأسمالية. الحضارة بهشاشة اإلحساس أمام — «التلقائي» التطور إىل التطلُّع ظهورها
الكساد فرتة خاصًة الحربني، بني فيما وقعْت التي الكوارث خالل اإلحساسمن ذلك وتَعزَّز
نظام باستقرار اإليمان محلَّ وحلَّ أملانيا. يف هتلر ونجاح و١٩٣٣ ١٩٢٩ عاَمي يف الكبري
حقبة أنها عرش التاسع القرن يف االقتصادية» «الحرية حقبة اعتباُر ومرونته السوق
رغم وأنه قائمة، تَُعد لم خاصة ظروف عىل اعتمدْت االقتصادي التاريخ يف استثنائية
والتحرض الرخاء حالة من االنتكاس خطر يف تعيش كانت اإلنسانية فإن التقني التقدم
ردُّ أنها هذه كينز هواجس تفسري ُطرق وِمن الفيكتوري. العرص يف إليها وصلْت التي
١٩٢٥ عام ويف الرب. دون الحياة من عرش التاسع القرن ساد الذي للخوف متأخر فْعٍل
… تماًما ملحدة الحديثة «الرأسمالية أن كينز كتب — السوفييتي لالتحاد زيارته بعد —
هذه وكانْت يصمد.» كي ا جدٍّ ناجًحا بل وحسب، ناجًحا يكون أالَّ النظام هذا ِمثل وعىل

الكينزي. للفكر والنفسية الروحية الخلفية هي
التي الدوليِة املاليِة الفوىض شيئني: عىل كينز ركَّز للحرب الالحقة السنوات ويف
التوازن عوامل وانهياِر سوءًا، للسالم فرساي معاهدة إبرام وزادها الحرب خلَّفتْها
األوروبيني عىل كان القائمة، اإلنتاج معدالت ضوء ويف الجديد. والعالم أوروبا بني التجاري
الصناعية املنتجات صادرات إن إذ الحرب؛ قبل كان مما أدنى معيشٍة بمستوى يقبلوا أن
من الخارج من الخام واملواد الغذائية املواد من أقل كميات باسترياد إال تسمح تَُعد لم
بجريدة البناء إعادة َمالِحق يف كينز إسهامات يف املخاوف هذه تتبُّع ويمكن قبل. ذي
و١٩٢٣. ١٩٢٢ عرشيف االثني أعدادها كينز حرر التي كومريشال»، جارديان «مانشسرت
قلب يف كانت فقد الكايف؛ باالنتباه كينز فكر يف الجديدة» «املالتوسية صبغة تَْحَظ ولم

الدوالر. أمام الرئيسية األوروبية العمالت قيمة بانخفاض الخاصة حجته
االقتصادية «اآلثار كتابُه أثاره الذي واالستنكار الخزانة، وزارة من استقالته ورغم
ما إصالِح يف أبًدا تجاهله يمكن ال دوًرا كينز َلِعَب الرسمية»؛ «األوساط بعض يف للسالم»
مشكلة ِلحلِّ الربيطانية الخزانة خطة يف مبارش بشكل شارك فقد السالم؛ صنَّاع أفسده
املولود األملاني املرصيف مع صداقته خالل ومن ،١٩٢٢ عام نهاية يف األملانية التعويضات
١٩٢٢ عاَمي يف األملانية للحكومة رسمي غري كمستشار َعِمل ملكيور، كارل هامبورج، يف

بحث. محلَّ زال ما للجدل مثري دور وهو و١٩٢٣،
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بدْت التي بريطانيا، بمشكالت خاص بوجه ا مهتمٍّ ١٩٢٣ عام قبل كينز يكن لم
البطالة انتشار مشكلة ظهور لكن القارِّية. أوروبا دول بمشكالت مقاَرنًة تافهًة له
وأَْرَجَع الربيطاني. للوضع املميزة السمة لهذه انتباَهه َجذََب طويلة لفرتة واستمرارها
العرشين القرن من الثاني الَعْقد خالل بريطانيا يف الطبيعية غري البطالة مشكلة ُجلَّ كينز
رفعه عدم أو البنكية الفائدة لسعر الرسيع الرفع عدم أدَّى فقد النقدية؛ اإلدارة سوء إىل
السيطرة، عن و١٩٢٠ ١٩١٩ عاَمي يف مي التضخُّ االزدهار مشكلة خروج إىل الكايف بالقْدر
اإلنتاج ومعدالت والناتج األسعار فيها انخفضْت التي الالحقة الفرتة خالل أيًضا وأدَّى
من الهدف أن كينز ذََكَر قبل. ذي عن بشدة الكساد مشكلة تعميق إىل التوظيف ونسبة
فيما التضخم تقليل يف الرغبة هو فقط ليس االقتصادية السياسة من الثانية املرحلة
األسعار مستويات خفض يف أيًضا وإنما أيًضا)، يريده كان الذي األمر (وهو الحرب بعد
الدوالر أمام رصفه سعر إىل الذهب معيار عىل االسرتليني الجنيه ليعود كاٍف؛ بشكل
كل مثل كينز، َع وتََوقَّ دوالرات. ٤٫٨٦ يساوي االسرتليني الجنيه كان عندما الحرب، قبل
ملقاييس (طبًقا «الطبيعية» معدالتها الربيطانية التوظيف نسب تستعيد أْن االقتصاديني،
، تقلَّ لم البطالة نسبة لكن .١٩٢٢ عام يف األسعار «استقرت» عندما الحرب) قبل ما
نهاية حتى النسبة تلك عن البطالة خفض عىل القدرة عدم وكان .٪١٠ من أعىل وظلَّت
االنكماش حالة تبعات تُصِبح أن الحتمال كينز نبَّه ما هو العرشين، القرن عرشينيات
فخ يف االقتصاد سقوط ظل يف «مؤقتة» تكون أن من أكرب بالتوظيف يتعلق فيما القاسية
نقصالتوظيف» حالة يف «التوازن إحداث كيفية تفسري وأصبح التوظيف. انخفاضنسبة

النظرية. كتاباته من األسايس الهدَف هو هذا
ما لوضع كينز من محاولًة (١٩٢٣) النقدي» اإلصالح يف «بحث كينز كتاب كان
رَفض االقتصادي. النشاط يف معقوًال ثباتًا يتيح أن شأنه من نقديٍّا «نظاًما» اآلن ى يُسمَّ
استبدال قابلية رشط يضمن فلم املناسب. النقدي النظام يعتربه ولم الذهب معيار كينز
اعتربه ما وهو املحلية، األسعار مستويات ثباَت رسمي ثابت بسعٍر بالذهب املحلية العملة
للتذبذب عرضة كانت ذاتها الذهب قيمة ألن االقتصادية؛ التوقعات الستقرار كينزرضوريٍّا
الفعيل التوزيع وضع مع فإنه كذلك متوفرة. أو نادرة تكون ألْن عرضة سلعة بوصفه
سيعني الذهب معيار إىل العودة فإن االعتبار، يف العاملية الذهب الحتياطيات واملحتمل
يف الفيدرايل االحتياطي ملجلس لديها األسعار مستويات عىل بريطانيا سيطرة تسليم
حسب الرصف سعر تحديد يف الترصف حريُة بريطانيا لدى تظل أن ويجب واشنطن.
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سيتماىش هذا املحلية النقدية السيطرة نظام إن كينز وقال املحيل. اقتصادها احتياجات
نتيجُة هو الرصف سعر استقرار لكن القصري. املدى عىل الرصف سعر استقرار مع

االقتصادية. للسياسة مستقالٍّ هدًفا وليس املحلية، األسعار استقرار
للسياسة األول الفكري الخصم موقع يف كينز النقدي» اإلصالح يف «بحث كتاُب َوَضَع
أمام رصفه سعِر عند الذهب ملعيار االسرتليني الجنيه إعادة تتضمن التي «الرسمية»،
ونستون وأعاد كبريًا. ترحيبًا تَْلَق لم نقدية «إدارة» بوجود مطالبته لكن الحرب. قبل الدوالر
يف دوالرات ٤٫٨٦ سعر عند الذهب معيار إىل االسرتليني الجنيَه الخزانة، وزير ترششل،
لقرار االقتصادية «اآلثار اه سمَّ مهمٍّ كتيِّب يف فوًرا القرار كينز فهاجم .١٩٢٥ أبريل ٢٠
تكاليف تقليص تتطلب االسرتليني الجنيه تقييم إعادة إن فيه وقال ترششل». السيد
نسبة «زيادة خالل من إال تحقيقه يمكن ال ما وهو ،٪١٠ بنسبة بريطانيا يف األجور
املؤثر هي التوظيف تكلفة أن هي قاله ملا الضمنية الفكرة وكانت حدود». دون البطالة
الية العمَّ االتحادات تقودها التي األجور مفاوضات ظل ويف األسعار، مستوى يف الرئييس
التوظيف. نسبة تقليل إىل مبارش بشكل أدَّى النقود كمية تقليل فإن الحديث، العرص يف
بهذه التواُزن استعادة محاولة بسبب الفعلية النقدية السياسة تنكمش أن كينز ع وتوقَّ
األجنبية األموال رءوس لجذْب كاٍف نحو عىل مرتفعًة ستظلُّ الفائدة فأسعار الطريقة.
النقدية األجور لتقليل العمالية االتحادات معارضة عىل للتغلُّب أكثر تُرَفع لن لكنها ِلَلندن،
وعىل بالفعل. حدث ما وهو التوظيف. نسبِة منخِفَض اقتصاًدا النتيجة وستكون للعمال.
األجور لتقليل األعمال أصحاب يْسَع فلم ،١٩٢٦ عاَم العامِّ اإلرضاب إنهاء من الرغم
انخفضْت. األسعار مستويات أن مع العرشينيات، نهاية حتى ثابتة ظلْت التي النقدية
عملة هي رصفها سعر يف املباَلغ العملة بأن بوضوح وأعلن أدرك َمن أول كينز كان

قوية. وليست ضعيفة
أسكويث السيايسمن كينز والء تحوُّل عن العام باإلرضاب املحيطة األحداث أسفَرِت
و١٩٢٩، ١٩٢٦ عاَمي بني وفيما العمال. حزب مع تعاطُفه زاد كما جورج، لويد إىل
لويد استعان فقد الليربايل؛ جورج لويد حزب سياسة صياغة يف ملحوًظا دوًرا كينز لعَب
يف كينز ورأى السلطة، يف حصًة األقل عىل للِّيرباليني ن يؤمِّ اقتصادي برنامج إلعداد بكينز
الصناعي االستقصاء يف كينز اشرتاك ومثَّل البطالة». «محاربة ل واعدًة وسيلًة جورج لويد
مرحلًة كذلك وكانت بالسياسة. اشتغاله ذروة و١٩٢٨ ١٩٢٧ عاَمي يف الليربايل للحزب
املرحلة لتلك ونتيجة الربيطانية. للصناعة الهيكليَة املشكالِت بعمٍق فيها ل تأمَّ حياته من
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يف مرة ألول وظهرْت الوسط، الطريق فكرة عىل تعتمد التي السياسية فلسفته تبْلورْت
.(١٩٢٦) االقتصادية» الحرية مبدأ «نهاية عمله

«بحث كتابه تأليف يف جزئي بشكل و١٩٢٨ ١٩٢٥ عاَمي بني فيما املدة كينز قىض
وكان النقدي». اإلصالح يف «بحث كتاب يف ألفكاره تطوير صورة يف بدأ الذي النقود»، يف
ترينيتي، كلية يف زميَله روبرتسون، دينيس هو الوقت ذلك يف األسايس الفكري رفيقه
عرشينيات منتصف يف تالمذة أيُّ لكينز يكْن لم عنيد. مجادل لكنه متقاعد رجل وهو
للشفقة مثرية متمردة وحيدة «شخصية كان كينز أن سينجر كريت وذَكَر العرشين، القرن
جيل هناك كان لكْن اآلخرين.» قيادة من يُمكِّنه ما بعُد يمتلك لم لكنه بالسيطرة، ومولعة
مثل كامربيدج، جامعة يف جذوره يمدُّ الكينزية الثورة صناعة يف شاركوا الذين من أصغر
كاْن، ريتشارد جميًعا وقبَلهم روبنسون، وأوستن وجون، رسافا، بريو اإليطايل املهاجر
— روبرتسون إم إتش — كينز تالميذ أحد وكان املفضل». «تلميذه بأنه كينز وصفه الذي
اللندنية. ونميمته ببذالته جامعيٍّا»، أستاذًا منه أكثر مالية أوراق بسمسار «أشبه أنه يرى
شغف عىل مثال خرْيَ — ١٩٣٠ عام نرش الذي — النقود» يف «بحث كتاب كان
يمكن كيف َ ليُبنيِّ ا؛ جدٍّ معقدة مفاهيم منظومة باألساس كينز بنَى فقد بالتعميم؛ كينز
انخفاض فخ يف يَسقط أن — معينة ظروف تحت — الذهب معيار عىل قائم القتصاد
األجل الطويل الفائدة سعر خفض من النقدية املؤسسة ُمنَعِت فإذا التوظيف. نسبة
فائض تحقيق املحلية اإلنتاج تكاليف منعت وإذا املستثمرين، توقعات يتماىشمع ملستًوى
يف اإلفراَط هي النتيجة فستكون بالخارج، إقراضه يف الناس يرغب ما يساوي تصديري
وكاَن االقتصاد. وجمود العملة، رصف سعر وانخفاض االستثمار، حساب عىل االدِّخار
ظهر الذي — الثوري الفكر ونادى العرشين. القرن عرشينيات يف بريطانيا مصريَ هذا
نظاٍم أي يف تلقائية آلية هناك ليس بأنه — العامة» «النظرية كينز كتاب يف أكثر بوضوٍح
«هايك» الحَظ وكما املستهدَفني. واالستثمار االدِّخار َيلِ معدَّ بني للموازنة حديث اقتصادي
الطلب إجمايل لضبط االقتصادي النظام يف تلقائية آلية توجد ال أنه هذا معنَى كان وحَده،
املحلية واالستثمارات املحلية املدخرات بني التناسب عدم فكرة وكانت العرض. إجمايل مع
لزيادة بالقروض ة العامَّ املرشوعات لتمويل برنامج أساس لكينز ر وفَّ ما هي األجنبية أو

الذهب. معيار نظام قيود ظل يف التوظيف نسب
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لتمويل جورج لويد بسياسة ١٩٢٩ عام أبريل يف كينز إقرار ميز ما أهمُّ وكان
كتبه الذي — ينجح؟» أن جورج للويد يمكن «هل عمله يف بالقروض العامة املرشوعات
َسيُْسفر العامة املرشوعات عىل اإلنفاق أن زْعَمه هو — هيندرسون هوبرت مع باالشرتاك
ماكدونالد رامزي حكومة سياسة يف التأثري فرصة له وسنحت «تراكمية». رخاء موجة عن
يف وكذلك ،١٩٢٩ نوفمرب يف تشكلت التي ماكميالن لجنة يف ُعنيِّ ملا الثانية، العمالية
الذي عرضه وكان .١٩٣٠ يناير يف أُنِشئ الذي للحكومة االقتصادي االستشاري املجلس
أمام البطالة ِلمشكلة املقرتحة وللحلول النقود» يف «بحث عمله لنظرية أيام تسعة استغرق
السياسة يف الكينزية للثورة الحقيقية البداية بمنزلة ١٩٣٠؛ مارس يف ماكميالن لجنة
ذلك يف قبوًال تَْلَق لم والحماية العامة املرشوعات بخصوص اقرتاحاته لكن االقتصادية.
الفكر دعم إىل األعمال مجال يف الثقة وفقدان العاملي االقتصاد انهيار أدَّى فقد الوقت؛
استبدال إىل العام التمويل مجال يف النفقات خفض سبيل يف الضغوط وأدت املحافظ.
االنهيار أدَّى سبتمرب ٢١ ويف .١٩٣١ أغسطس ٢٥ يف العمالية بالحكومة ائتالفية حكومة
االرتباط إنهاء إىل بريطانيا يف الجاري الحساب عجز تفاُقم مع أوروبا وسط دول يف املايل
نظري كتاب تأليف كينز بدأ الخريف ذلك ويف الذهب. ومعيار االسرتليني الجنيه بني

جديد. توازن وضع مع التكيُّف يف الناتج يف التغريات دور عىل للتأكيد جديد
إىل «الطريق وهو االقتصادية، السياسة عن واحًدا ُكتيبًا إال يكتب لم كينز أن ورغم
و١٩٣٥ ١٩٣١ عاَمي بني فيما فراغه» «وقت معظم يقِض لم فإنه ،١٩٣٣ عام يف الرخاء»
فرباير يف نُرش الذي العامة» «النظرية كتابه تأليف يف بل للحكومات، املشورة تقديم يف
،(١٩٣١) اإلقناع» يف «مقاالت وهما: عة؛ مجمَّ مقاالت عن عبارة كتابان له نُرش كما .١٩٣٦
«نبوءات مقدمته يف كينز عليه أَطلق ما األوُل وضمَّ .(١٩٣٣) الذاتية» السرية يف و«مقاالت
تؤثر أن أبًدا يمكنها وال أحد يُصدِّقها ال التي كاساندرا العرَّافة نبوءات عاًما؛ عرش اثني
كينز استغالل هو الثاني الكتاب خصائص أهمِّ من وكان الجارية». األحداث مسار عىل

العلمية. للعبقرية صورة ويرسم ليتأمل القصرية العلماء لحياة
لكنها متقطعة مراسالت بكتابة كينز اشتغل و١٩٣٢، ١٩٣١ عاَمي بني ما املدة ويف
مجموعة أيًضا ساعده كما وهايك. وروبرتسون هوتري نظريات يف بعضالنقاط عن قوية
وهو له، أبرزهم قدَّم الذي كامربيدج» «سريك أنفَسهم وا َسمُّ الذين الشباب االقتصاديني من
الوحيدة العالمة هو الرخاء» إىل «الطريق عمله يكْن ولم «امُلَضاِعف». نظرية كاْن، ريتشارد
وأجزاء الكتاب لفصول مسودات أيًضا هناك كانت بل األسايس، عمله كتابة يف تقدُّمه عىل
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من محارضاته يف كينز تالميذ دوَّنها التي املالحظات من كاملة ومجموعة محارضات من
عن — جيلبني يس إيه وهو — هؤالء تالمذته أحد وتحدَّث .١٩٣٥ عام حتى ١٩٣٢ عام

قائًال: والَديْه إىل خطاب يف ١٩٣٣ عام كامربيدج جامعة يف العام الجو

توضيحات عن أسايسعبارٌة بشكل العام هذا االقتصاد علم محارضات أن يبدو
شوف، يُهاجمه فمارشال املايض؛ العام دَرسناها التي للنظريات تفنيدات أو
يقرروا أن للحضور ويرتك كينز مع يختلف وروبرتسون كينز، يُهاجمه وبيجو
أن — حادَّة سيدة وهي — روبنسون جون السيدة وتحاول صواب، عىل َمن

ُمْرِبك. لكنه شائق األمر اختالفهم. سبب لنا ترشح

لكينز هارود روي قدَّم ١٩٣٥ عام صيف يف بالرباهني الخاصة األخرية املرحلة ويف
الهامة. االقرتاحات بعض

كتابه بتأليف انشغاله إىل فباإلضافة واحد. يشء عمل يف وقته يقيض كينز يكن لم
بناء عىل واإلرشاف التخطيط يف و١٩٣٥ ١٩٣٤ عاَمي يف وقته قىضمعظم فقد األسايس،
دائم بمركز كامربيدج بإثراء الحرب قبل فيما لحلمه تحقيًقا للفنون؛ كامربيدج مرسح
«مالك وبصفته كوليدج كينجز كلية صندوق أمنَي بوصفه كينز، أصبح املرسحية. للفنون
كتبهما مقاَلنْي يف األعمال تلك وانعكسْت الِفالحة. بأعمال انشغاًال أكثر تيلتون»، يف ضيعة
هجوًما طياتهما يف حمال اللذان وهما الوطني»، الذاتي «االكتفاء ب لإلشادة ١٩٣٣ عام
النطاق الواسع اإلنتاج عمليات «معظم أن بحجة للعمل، الدويل التقسيم عىل أخالقيٍّا
زار تقريبًا.» الكفاءة بنفس املناخية والظروف الدول معظم يف إجراؤها يمكن الحديثة
روزفلت قابَل الثانية زيارته ويف و١٩٣٤. ١٩٣١ عاَمي مرتني املتحدة الواليات كينز
كثريون واستخفَّ انتقدوها. ن ممَّ عدد بجانب الجديدة» «الصفقة وضعوا الذين وأغلَب

الجديدة». «الصفقة تنفيذ من األوىل املرحلة يف وكتاباته كينز حضور بتأثري
عمل آلليات االقتصاديني معظم فْهم طريقَة العامة» «النظريُة كينز كتاُب غريَّ لقد
تأثري للكتاب كان كما مبارشوناجًحا. بشكل ثوريٍّا الكتاب كان السياق هذا ويف االقتصاد.
الثانية العاملية الحرب أعقاب يف لكْن آنيٍّا، التأثري يكن لم االقتصادية. السياسات يف جذري
توظيف معدالت عىل بالحفاظ رصيح غري أو رصيح بشكل الغربية الحكومات التزَمِت
ِظل يف االقتصادي السلوك ملنطق عميقًة استكشاٍف رحلَة ذاته حد يف الكتاب وكان عالية.
النقود كميِة ضبط عىل ركَّز حيث الدخل؛ لتحديد املدى قصري بنموذج املقرتن اليقني عدم
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الذي الخالف ملعظم سببًا العامَلني هذين بني الفضفاضة العالقة وكانت رصفها. أسعاِر ال
الكينزيني كودنجتون آالن اهم سمَّ َمن بني للكتاب الحقيقي» «املعنى حول الحًقا حدث
املضاعف، عىل القائم الدخل تحديد نموذج كان فقد «املتساهلني»؛ والكينزيني «األصوليني»
مقبوًال الكينزي االقتصاد جعل ما هو الوطني، الدخل إحصائيات يف الالحق التطور بجانب
َسرْي عىل والسيطرة للتنبؤ ظاهرها يف آمنة طريقة لهم ر وفَّ إنه إذ السياسات؛ صناع لدى

والتوظيف. واالستهالك االستثمار مثل «حقيقية» متغريات
عىل العامة» «النظرية عمله يف املعروضة نظريته لتطبيق األوىل كينز محاولة جاءت
حول ١٩٣٧ يناير يف تايمز» «ذا لصحيفة َكتبها مقاالت ثالثة يف االقتصادية السياسة
ِمن أدنى إىل البطالة تقليل الحتمال َحِذر تقييم عن عبارة وهي الكساد، تجنُّب كيفية
لم االقتصاد. يف أعىل» طلب «إجمايل إيجاد خالل من ٪١٢ البالغ الوقت ذلك يف مستواها
من والخمسني الثالثة يف وهو أْي ١٩٣٧؛ عام مايو ففي . َقطُّ جيدة بصحة كينز يتمتع
يف الحرب قامِت وملا ببطء. إال منها يتعاَف ولم التاجي، الرشيان يف جلطة من عانَى عمره،
حيويته من شيئًا لكينز أعاد قد َمَجِري، طبيب وهو بليش، يانوس كان ١٩٣٩ سبتمرب ٣

السابقة.
السياسة يف تأثري أكربُ لكينز أصبح العامة»، «النظرية كتابه نْرش أعقاب ويف
منصبه بفضل ال وشخصيته، العقلية قدراته بفضل ذلك َحقق وقد الربيطانية. االقتصادية
١٩٤٠ يونيو ويف يرتشح. لم فإنه للربملان، للرتشح كثرية عروًضا يه تلقِّ ورغم السيايس.
بخصوصمشكالت الخزانة لوزير نصائح لتُقدم ُشكلت استشارية لجنة يف عضًوا أصبح
لديه تكن ولم جزئي. بدوام سكرتريًا وعمل الخزانة، وزارة يف أغسطس يف وُعني الحرب،
متنقل مفوض عن عبارة عمله كان بل … محددة عمل ساعات وال روتينية «واجبات
ما ليقول مكان أي يف بالدخول له سمح ما وهو عديدة، عليا لجان يف عضويته بجانب
يف يقع ما كل يف غالبًا، حاسم بشكل للتدخل، االستثنائي وْضعه كينز واستغل يريد.»
نفوذًا الحكوميني املوظفني أكثر فأصبح صغريًا. أم كان كبريًا االقتصادي، العمل نطاق
عليهم.» سيًدا كان ما بقْدر رؤسائه لدى «موظًفا يكن ولم الربيطانية؛ الحكومة تاريخ يف
تيلتون بارون لقب بحمل ١٩٤٢ عام النبالء طبقة يف دخولُه يُتيح أن املمكن من وكان
يف نفًعا أكثر كان ألنه ربما ؛ َقطُّ يُطرح لم ذلك لكن الحكومة، لدخول أمامه الفرصَة
كان حيث املتحدة؛ للواليات عديدة بعثات يف الحكومة تمثيل من مكَّنه ذلك لكن موقعه.
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سبتمرب يف لواشنطن الربيطاني الوفَد هاليفاكس) اللورد مع (باالشرتاك آخرها َّسيف ترأ قد
أمريكي. قرض عىل الحصول بشأن للتفاوض ١٩٤٥

يف املساعدَة هي حياته من األخرية الفرتة يف كينز قدمها التي الخدمات أهم كانت
ثالثة وهناك نظريته. إليها أشارْت التي املحسنة للرأسمالية ودولية محلية أسس وضع

عندها. الوقوف تستحق الحرب بعَد فيما االقتصادية الشئون إدارة يف إسهاماته من
التبعات بني ِمن كان الحرب. وقت التمويل سياق يف اإلسهامات تلك أُوىل ظهرت
األمِة، حسابات ملوازنة تُستخدم أن ينبغي الحكومة ميزانية أن الكينزية للنظرية املحتملة
الكامل. التوظيف وضع ظل يف والطلب العرض إجمايل تَساوي لضمان فقط، الحكومِة ال
عام تحققت التي — الكامل التوظيف ِنسب تحقيَق الحرب وقت يف املشكلة تكن لم
العرض. إجمايل عن الطلب إجمايل فيه يرتفع الذي التضخم، منع يف لكن — ١٩٤٠
يف السبب كانت الحكومَة أن من التأكد هي الحرب وقت للتمويل املحددة املهمة وكانت
مقاالت ثالثة ويف الفردي. املستهلَك ال الكامل، التوظيف عن الناتجة الطلب يف الزيادة
بعنوان كتيِّب صورة يف نُرشها وأعيَد ،١٩٣٩ أكتوبر يف تايمز» «ذا صحيفة يف منشورة
حيث املؤجل»؛ «الدفع أو القرسي لالدِّخار مرشوًعا كينز قدَّم الحرب؟» تمول «كيف
(مع الدخول جميع عىل التصاعدية اإلضافية الرضيبة أمام الرشائية القوة فائض يتالىش
أقساٍط صورة يف منها جزء ويُعاد أرسية)، إعانات صورة يف للفقراء تعويضات تقديم
جزئيٍّا، إال تبنِّيه يتمَّ لم املرشوع هذا أن ورغم حدوثُه. ع املتوقَّ الكساد ملواجهة الحرب بعد
لحساب استخدمها التي القومي الدخل تقديرات بجانب التحلييل كينز مذهب أصبح فقد
من بدءًا الحرب، فرتة طوال امليزانية لخطط األساَس هما التضخمية» «الفجوة حجم
كينز شك ١٩٣٩ ففي ذلك. تتجاوز النظام أهمية لكن .١٩٤١ عام وود كينجسيل ميزانية
نظريته. ستُثبت التي الكربى» «التجربة لعمل الرأسمالية» «الديمقراطية إرادة تواُفر يف
طاقته بكامل يعمل االقتصاد فكان النظرية. صحة وثبتت الحرب وقت التجربة وأُجريِت
وقت تطبيقه أمكن الحرب وقت تطبيقه يمكن وما قليل. بقْدر إال تضخم هناك يكن ولم

األقل. عىل يبدو ما هذا كان أو السالم،
نظام تأسيس يف اشرتاَكه هو الحرب بعد ما لنظام الكربى كينز إسهامات ثاني كان
كينز يكن لم القديم. النظام انهياُر خلََّفه ينتَِه لم عمل بقية هذا وكان وودز. بريتون
«ُمداًرا» نظاًما أراد فقد النقدي»؛ اإلصالح يف «بحث عمله يف حتى العملة لتعويم مؤيًدا

طويلة. لفرتات الرصف أسعار يف «الفعيل» االستقرار مع يتماىش الرصف لسعر
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عام يف الدويل»، املقاصة «اتحاد بإنشاء الخاصة املشهورة، كينز خطة وسمحْت
الدول وتحتفظ «بانكور». اه سمَّ جديد احتياطي وأصل املحلية العملة بني بالربط ١٩٤٢
للدول وتُتاح الدويل، املقاصة اتحاد بنك يف بانكور عملة من بأرصدة فائض لديها التي
وضعت الفائض. إجمايل تتجاوز ال املكشوفبحيث عىل ائتمانية تسهيالت عجز لديها التي
مستمر. نحو عىل لديها املدفوعات ميزان فوائض تراكم عدم عىل الدول لتشجيع الخطة
املدينة الدول أرصدة من السحُب تلقائيٍّا املدينة للدول يمكن الخطة لتلك الدول تبنِّي ومع
البديل وايت دكسرت هاري مرشوع أمام انهارت فكرٌة تلك أن ومع بانكور. عملة من
فقد الدويل)، النقد صندوق (وهي بسيطة تعديل آلية تدعمه ذهب رصف معيار العتماد
بريطانيا؛ يف لها الدعم وحْشد وودز بريتون اتفاقية إىل للتوصل السعي يف كينز استمر
خالل ومن و١٩٤٤. ١٩٤٣ عاَمي واشنطن يف شاقة مفاوضات جولتَي يف شارك حيث
النظام من الليربايل الجانب إىل (وأوروبا) بريطانيا نقل يف حاسًما دوًرا كينز لعب ذلك،

الحرب. بعد فيما الدويل االقتصادي
بني الفرتة يف األمريكي القرض بخصوص التفاوض فكان لكينز الثالث اإلسهام أما
الربيطاني الجاري الحساب عجز أن آنذاك كينز قدَّر .١٩٤٥ عام من وديسمرب سبتمرب
كينز وذهب الحرب. بعد األوىل الثالث السنوات يف دوالر مليارات ٧ نحو إىل مجمله سيصل
— وعاد دوالر. مليارات ٥ قيمتها مرشوطة» «غري ملنحة طلبًا ١٩٤٥؛ سبتمرب يف لواشنطن
برشط دوالر، مليارات ٣٫٧٥ قيمته بقرض — الشهرية بالنزاعات مليئة أشهر ثالثة بعد
االتفاق. تفعيل من عام بعد األخرى للعمالت االسرتليني الجنيه بتحويل بالسماح االلتزام
املتحدة الواليات من االستجداء كان فقد إذالًال؛ حياته تجارب أكثَر األرجح عىل تلك وكانت
يف إمرباطورية أكرب يف الكبار املسئولني من واحًدا كان لشخص بالنسبة مريرة تجربة
بابتالعها؛ األخرى هي الجديدة العمل حزب حكومة وأقنع مرارتها، ابتلع كينز لكن العالم.
كما الشيوعيني». أو «النازيني ألساليب البديل كانت — هاليفاكس للورد قال كما — ألنها

االتفاق. عن دفاًعا الربيطاني اللوردات مجلس يف بليًغا خطابًا ألقى
إىل وذهب القرض. مفاوضات سبَّبتْه الذي العصبي الضغط من تماًما كينز يتعاَف لم
صندوق لتدشني مارس١٩٤٦، يف سافانا مؤتمر إىل وتحديًدا أخرى، مرة املتحدة الواليات
الصندوق. إدارة حول األمريكيني مع شجار يف أخرى مرة كينز وتورَّط الدويل. النقد
وزارة يف كينز ملسئوليات أضيف الحرب أثناء ففي أخرى. مسئوليات لديه كانت وكعادته
يف ُعني قد كان إذ والفنون؛ املوسيقى تشجيع مجلس رئيَس بصفته واجباتُه الخزانة
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سافانا، مؤتمر أعقاب يف نيويورك إىل وصوله وبعَد الفنون. ملجلس رئيس أول ١٩٤٥ عام
قدَّم الذي جاردن، بكوفنت امللكية األوبرا لدار األمريكي الباليه فريق لزيارة كينز رتَّب
ملشاهدة هو وذهب ،١٩٤٦ فرباير ٢٠ يف األوبرا افتتاح إعادة يف النائم» «الجمال عرض
الرشيان يف شديد تجلُّط نتيجة تُويفِّ — ١٩٤٦ أبريل ٢١ يف — شهرين وبعد العرض.
رثاءَه سنواٍت قبل اختار أنه إال آبي، ويستمينسرت كنيسة يف تأبني حفل له وأقيم التاجي.
كلوني ناسك برينار قصيدة من مقطًعا اقتبس حيث إيتون؛ يف تلميذًا كان عندما الخاص

العالم»: ازدراء «يف بعنوان التي

هؤالء فقط ليس
بوضوح السماء حديث أصداء يسمعون الذين

األحوال. جميع يف مباَركون فهم االحرتام؛ يستحقون َمن ُهم
يسمعون الذين هؤالء لكن

العوامِّ، غفلة وسط الصافية الضعيفة األصداء بعض
الطبيعة يف الرب إبداع من ويَرون

يجدوا لم وإن فهم، الناس، يراه ال ما
املباركني، من مكانًا، لرؤاهم
الرثاء. منا يستحقون وال
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كينز لدى االقتصادية املامرسة فلسفة

دوافع تُحرِّكها — االقتصاد يف الكينزية النظرية بخالف — االقتصاد يف كينز آراء كانت
ترسَخِت االحتمال. يف نظريته وتخللتْها الجيدة»؛ «الحياة ل بنظرته وتأثرْت فلسفية.
قبل الفلسفة جاءت فقد األوىل؛ حياته سنوات يف كينز لدى هذه الفلسفية األسس

الوسيلة. فلسفة قبل عنده الغاية فلسفة وجاءت االقتصاد،
ب يستبدلون أنهم ومعارصوه كينز رأى فقد ملحد؛ جيل نتاج كينز فلسفة كانت
فكرية أدوات استخدموا لكنهم والسلوك. لألخالق عقالنيٍّا نظاًما املسيحية «الخرافات»
ميتافيزيقي. طابع ذا فكرهم هيكل كان حيث (واليوناني)؛ املسيحي املايض عن وِرثوها
الحدَس، اعتَرب فقد محوريًة؛ الحدس عىل املعتمدة املعرفية كينز نظريُة كانت
إىل يرجع تقليد وهو األخالقية، املعرفة فيها بما املعرفة، أساَس الحسية، التجربة ال
االقتصاد لعلم رفضه جانب إىل االقتصاد، يف الحديس التفكري عىل تركيزه فكان أفالطون.

َميٍْل. مجرد ال فلسفية أسس عىل مبنيٍّا القيايس،
الذي األخالق»، «مبادئ مور إي جي كتاب من األخالقية معتقداته كينز واستمد
أرى «ال كينز: قال ١٩٣٨ عام ويف الجامعة. يف الثاني عامه ذلك وكان ١٩٠٣ عام نُرش
تعلَّمها أشياء ثالثة وهناك األخالق».» «مبادئ كتاب يف األسايس الحدس لتجاُهل داٍع أي
إن مور قال فقد الخري؛ تعريف استحالَة أولُها كان خاصة. أهمية ذات تبدو مور من
الثاني؛ اليشء أما بالبديهة. ومعروفة طبيعية، غري بسيطة صفة عن تعرب كلمة الخري
تحدد فالِقيَم الرش؛ أو الخري فعل تسبق السيئة أو الجيدة الشعورية الحاالت أن فهو
هي نتصورها أن يمكن أو نعرفها التي األشياء «أثمن أن هو الثالث واليشء الواجبات.
واالستمتاع الجنس ممارسة بلذَّة اإلحساس تنحرصيف ربما والتي معينة، شعورية حاالت



كينز مينارد جون

تأثًرا املتأثر الشابُّ كينز وأضاف بديهية. حقيقة تلك بأن مور وآَمَن الجميلة.» باألشياء
املعرفة. ُحبَّ الشيئني هذين إىل مور بأفكار شديًدا

قال فقد جيدة؛ شعورية حاالت تجلب التي تلك هي مور عند الخري أعمال كانت
والحصول الجميلة) باألشياء واالستمتاع الجنس ممارسة (لذة الشيئني «هذين إن مور
شخص أيَّ يَجعل الذي الوحيد ُغ املسوِّ هما معني وقت يف منهما ممكن قْدر أكرب عىل
الغاية يُمثِّالن وهما الفضيلة، وجود أسباب وإنهما عام، أو خاص واجب بأيِّ يقوم

للتقدم.» الوحيد واملعيار البرشي للفعل العقالنية
عن — كينز قول بحسب — مور عجز أوًال: مشكلتني؛ ذلك يف الشاب كينز ورأى
الفردية الخريية بني واضح» «رابط هناك فليس اإليثار؛ لسلوك عقالني أساس وضع
عيلَّ تفرضان العامة والخريية الفردية الخريية «ألن قائًال: ذلك كينز ويعلل والعامة،
ويمكننا واحد.» ميزان عىل بينها املفاضلة يمكن وال بينها الجمع يمكن ال متطلبات
والحكومة بلومزبريي مجموعة متطلبات هي كينز لدى املتعارضة املتطلبات إن القول

الربيطانية.
لآلخرين، ة الخريِّ للمشاعر املبارشة للمعاينة َقطُّ الفرصة لنا تسنح «لم ألننا ثانيًا:
معيار ويَُعدُّ ككل.» العامة الخريية تزيد التي األفعال أنواع تحديد املستحيل من فإنه
باستخدام املستحيل من إنه إذ بنثام؛ معيار من مرتبة أدنى العام الفعل لتقييم مور
الحاالت تعتمد ال وباألخص، ال. أم يحدث األخالقي التقدم كان هل معرفة املعيار هذا

العالم. أمر صالح عىل مبارش نحو بأيِّ للناس الجيدة الشعورية
الهدف وكان العضوية. الوحدة عن بأفكاره االجتماعي لإلصالح جًرسا مور بنَى
بالرجوع الخريية تحديد محاوالت من الحد هو كينز، وصفه كما مبدئه، من الرئييس
الرجوُع معنٍي وضٍع خريية عىل الحكم عند ينبغي بل منفصلة. شعورية لحاالت فقط
ة خريِّ عقلية حاالت إىل ملور املركبة» «الكليات كينز وحلَّل التجربة. وعنارص الزمن إىل
ألْن األشياء تلك تحتاج وال «مرغوبة». أو «مناسبة» اعتربها أشياء وإىل جوهرها، يف
وجودها. يف قيمتها من أقل دونها التجربة قيمة لكنَّ ذاتها. يف أخالقية ِقيمة تحِمل
الخريية تزيد التجربة عنارص جودة بتحسني بأنه االدِّعاء االجتماعي للُمصِلح ويمكن
بزيادة األخرى، العوامل ثبات مع تزداد، الخريية أن مور ويرى العالم. يف األخالقية
ومؤسًسا البرشية، لخري محبٍّا بوصفه االعتقاد لهذا تبًعا كينز ف ترصَّ وقد الجمال. مقدار
أشار الكساد، ذروة ويف الفنون. ملجلس رئيس أول وكونه للفنون، كامربيدج ملرسح
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سيسعى فإنه مور، مبادئ من مستوًحى العام لالستثمار برنامًجا وضع إذا أنه إىل كذلك
البرشية اإلنجازات «أعظم وجْعلها والحضارة» الفن أدوات «بكل بريطانيا مدن لتزويد
التعليم مستوى رفع عىل العمَل مور، تالمذة كأحد كينز، يودُّ وقد العالم». مستوى عىل

األمة. لدى والجمال الوعي ويَزيد الذكاء مستوى ن يُحسِّ هذا أن دام ما والرفاهية
تعتمد حيث املختلط»؛ «الخري فئة ضمن مور صنَّفه ما مع املشكلة تظهر لكن
والشجاعة الشفقة مشاعر إن القول يمكن إذ السيئة؛ نظريتها وجود عىل الجيدة املشاعر
وقد والظلم. والخطر املعاناة وجود عىل تعتمد إيجابية أخالقية قيمة تحمل التي والعدل
املشاعر من العالم يخلِّص ما بقْدر األخالقية الخريية مجمل من االقتصادي اإلصالح يقلل
باملعاناة قورنت ما إذا تافهًة االعتباراِت تلك االجتماعيون املصلحون يَعترب وربما السيئة.
كما الفكرية؛ أمانته لذلك كينز انتباه ويبنيِّ منهما. التخلص يمكن اللذين واالضطهاد

االجتماعي. اإلصالح تجاه حماسته ضعف يفرس
قوله، بحسب كينز، دفعْت الواجب لفكرة مور مناقشة يف أخرى مشكلة ظهرت كما
يجب إننا مور قال فقد االحتمال؛ دراسة يف سنوات» مدار عىل فراغه وقت «كل لقضاء
بنتائج معرفتنا لكن العامة. الخريية من ممكن قْدر أكرب لنا يجلب بشكل نترصف أن
املحتملة اآلثار معرفة املستحيل من أنه وبما األحوال. أحسن يف احتمالية ستكون أفعالنا
األحوال، معظم يف عمله يمكننا ما أقىص فإن املستقبل، إىل الزمن عرب املمتدَّة لألفعال
نطاق عىل تماَرس والتي عام، بشكل املفيدة األخالقية القواعد اتباع هو مور، قال حسبما
فقد الشاب؛ كينز حلق يف غصة االستنتاج هذا وكان قبل. من هيوم اقرتح كما واسع
يف الوحيد القايض أننا نزعم كنا السماء، وحي نزول «قبل قائًال: ١٩٣٨ عام اسرتجع
وقال لالحتمال. الفردية لألحكام عقالني أساس اكتشاف يحاول كينز وأخذ قضيتنا.»
بني َخَلَط مور إن ١٩٠٤ يناير ٢٣ يف كامربيدج» «ُرسل جماعة أعضاء عىل قرأه مقاٍل يف
نعلم لم إن أننا يزعم مور كان فقد للحدوث؛ النسبي التكرار ومعرفة االحتماالت معرفة
الناتج الرضر مقدار يفوقه لن القريب املستقبل يف عمله يمكننا خري أيَّ أنَّ مؤكد بشكل
إن قال كينز لكن الفردي. للحكم عقالني أساس لدينا ليس فإنه البعيد، املستقبل يف عنه
لن نفعله آنيٍّ خري أيَّ بأن االعتقاد» أسباب «تاليش هو نحتاجه ما فكل صحيح. غري هذا
وسيلة كان بل الفردي، الحكم أمام عائًقا الجهل يكن فلم األمد. بعيدُة النتائُج تفسده
لكل متساوية احتماالت تخصيص أْي — الالمباالة» «مبدأ وبتطبيق املجهول. لتحييد
نطاق توسيع يمكننا — األدلة) انعدام ذلك يف (بما عنها األدلة لدينا تتساوى التي البدائل
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املعرفة من نوًعا االحتمالية املعرفة كانِت عمومية، أكثر نحو وعىل االحتمالية. األحكام
ال االعتقادات بعقالنية ارتبطْت فقد باالستنتاجات؛ األدلة» «ارتباط إىل بالنظر املنطقية،
من نابًعا ١٩٢١ عام يف أخريًا نُرش الذي االحتمال يف كينز بحث وكان األحداث. بظروف

الجريئة. الفكرة تلك
عندما العقالني والفعل االختيار مبادئ هي ما هو: كينز طرحه الذي السؤال كان
ال الوسيلة بعقالنية كان اهتمامه أن يعني هذا مؤكد؟ غري أو مجهوًال املستقبل يكون
يمكنه العقل أن كينز وزعم كلتيهما. عىل يعتمد الفعل بخريية الحْكم أن رغم الغاية،
أكثُر النتائج بعض أن إىل الحدس يَدلُّه حيث احتمال؛ إىل اليقني عدم «يقلِّل» أن غالبًا
الدليل بني احتماٍل عالقة «يدرك» إنه قال كما أو غريها؛ من للحدوث احتماًال أقلُّ أو
النتيجة. تصديق» من «درجة ب اإلدراك هذا ويسمح ما. مسألٍة يف والنتيجة (املقدمة)

الجزئي. االستتباع منطق هو يقرتحه الذي فاملنطق
النظرية عىل هجوًما منطقي « «تبرصُّ عن عبارة االحتمال بأن كينز رأي اعتُرب
من حقيقة االحتمال إن قالت التي — التكرارية النظرية وهي — الوقت ذلك يف السائدة
احتمال فإن بالرسطان، يموت مدخنني عرشة كل من واحد كان فإذا الطبيعة؛ حقائق
التكرار بني املطابقة إن يقول كينز َكتب .٪١٠ هي الرسطان بسبب املدخنني وفاة
فإنها ذلك، عىل عالوة للكلمات.» املعروف االستخدام عن شديد انحراف «هي واالحتمال

التكرار. من اشتقاقه يمكن ال الذي االستقرائي» «االفرتاض تفرتض
معرفتنا أن هي يُثِبتها أن — يشء كل قبل — كينز أراد التي النقطة كانت
جزئيٍّا باالحتماالت معرفتنا فإن املنطق وبنفس بالتكرار. معرفتنا من أوسع باالحتماالت
— دليل عىل يقوم عندما — املنطقي فالحدس النَِّسب. معرفة أْي رقمية؛ معرفة هي
من للحدوث احتماًال أكثُر معينًة نتيجًة أن إىل يشري أن إال األحوال معظم يف يمكنه ال
قْدر فلدينا الحدوث. عدم أو الحدوث احتمال نسبة إىل اإلشارة عىل القدرة دون األخرى
املجهولة االحتماالت فكرة كينز وطرح الكون. طبيعة تجاه الفردي التبرصُّ من محدود
مختلفة. مقارنة أوجه عىل بناءً األحيان بعض يف االحتماالت بني املقارنة استحالة نتيجة
هل لذلك: أكثر ستدفعنا التي القرائن أيُّ للسري، الخروج عند مظلة أخذ قرار اتخاذ فعند
«سيكون الحالة، تلك ويف البارومرت؟ يف الجوي الضغط قياس ارتفاع أم الغيوم، كثرة
النقاش.» يف سيضيع الذي الوقت وتوفري قرارنا بتحديد لرغباتنا السماح املنطقي من

العقالني. الحكم أمام عائًقا الجهل اعتبار يمكن ال أخرى، مرة
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حيال وبالتشاؤم البرشي العقل قوة حيال بالتفاؤل االحتمال يف كينز نظرية تتسم
من األكرب الجزء «يف قوله: لوك عن كينز اقتبس الكون. أرسار كشف عىل العقل قدرة
ما وهو االحتمال»، «شفق سوى لنا يقدِّم لم الرب إن القوَل أستطيع اهتمامنا، دائرة
يف عليها نكون أن أراد التي والبدائية املتواضعة الحالة — اعتقد ما حسب — يناسب

األرض.» هذه
ال آخَرين اعتباَرين إىل ننظر أن علينا نفعله، حتى العقالني اليشء تحديد وعند
األخالقية». و«املخاطرة القضية» أهمية «مدى كينز: بحسب وهما، باالحتمال؛ لهما عالقة
من هذا يغريِّ وال معينًا. احتماليٍّا حكًما يؤيد الذي الدليل قْدر باألوىل كينز ويقصد
حكم أيِّ عقالنية بني كينز تفريق ويلعب حكمنا. يف الثقة قْدر يغري قد وإنما االحتمال،
النفيس الجانب مناقشة يف محوريٍّا دوًرا فيه تواُفره املنطقي من التي الثقة وقْدر نصدره
املنطقيِّ من أنه إىل األخالقية املخاطرة مبدأ ويشري العامة». «النظرية كتابه يف لالستثمار
أكرب نوع استهداف من بدًال تحققه احتمال يزيد الخريية من أصغر نوع استهداُف أكثَر
الحالتني. يف الخري وجود احتمال تََساوي حالة يف وذلك تحققه، احتمال يقل الخريية من
األخالقية املخاطرة وغياُب القضية أهمية زيادُة «تؤدي األخرى، العوامل تَساوي وعند
كينز لرفض الفلسفيَّ األساَس الفكرُة هذه وتُمثِّل ما.» بفعل القيام يف الرغبة زيادة إىل

الثوري. للتغيري
االستقراء عن األقسام بعض كينز أضاف للنرش، االحتمال يف بحِثه إعداد أثناء ويف
يمكنه ال التجريبي املذهب يف املتعمق العاِلم إن يقول وكتب اإلحصائي. واالستدالل
يتطلب االستقرائي املنهج استخدام إن إذ اتساق؛ عدم دون االستقراء من االستفادة
االستدالل عن بقليل املائة عىل تربو التي الصفحات أما لصحتها. مسبق احتمال تعيني
مجموعات عىل الطريقة تلك صحة نطاق َقْرص كينز محاولة بسبب رائعة فهي اإلحصائي،
اعرتاضه مكمن وهذا املتوسط. من بدًال الثابت التكرار معدل فيها يتوافر التي الحاالت
الفلسفي كينز اعرتاض أن فيه شك ال ومما القيايس. االقتصاد علم استخدام إساءة عىل
مطالبته رغم التجريبي، املذهب عن بشدة تنحرف االقتصادية آراءه َجَعل االستقراء عىل
«حقائق تفسري عىل قادرة نماذج اختيار قصد وبينما البيانات. جودة بتحسني املستمرة
يَُعدُّ السياق هذا ويف الذاتي. التأمل من بل التجربة، من نماذجه تُشتقَّ لم التجربة»،
االقتصاد أتباع من ادهم نُقَّ منهج من الكالسيكيني االقتصاديني ملنهج أقرب منهجه

«املؤسيس».
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مؤخًرا. إال النسيان غياهب من االحتمال» يف «بحث كتابَه كينز تالمذُة ينتشْل لم
السلوك يف نظريته فهم يف املعرفية كينز نظرية بأهمية الوعي تَنامي ِمن جزءًا ذلك ويَُعدُّ
عن عبارة النظرية كانِت فهل االحتمال. يف نظريته وضع حول جدل هناك االقتصادي.
تقول كما رأي» «منطق عن عبارة أنها أم أودونيل، رودريك يزعم كما واقعي ُمنَظٍِّر ِبنْيِة
وأن واقعية» «موضوعية عالقة هو االحتمال أن عىل كينز إرصار أن يبدو كارابييل؟ آنا
كينز أن رغم أودونيل، مذهب يدعم صحيحة فرضيات عىل تعتمد املنطقية املعتقدات كل
تتعلق أخرى مسألة وهناك رامزي. فرانك إليه هه وجَّ الذي للنقد استجابًة الحًقا رأيَه عدَّل
أثول يتساءل إذ العامة»؛ «النظرية وكتاب االحتمال» يف «بحث كتاب بني املعريف باالتساق
من حالك» «ظالم إىل ١٩٣٦ عام بحلول االحتمال» «شفق تحوُّل سبب عن فيتزجيبونز
النهاية يف لكن اإلجابَة. األوىل العاملية الحرب يف املتمثلة التحول نقطُة وتقدِّم اليقني. عدم
عقالنيٍّا سلوًكا االستثماري السلوك يف — العامة» «النظرية كتاب يف — كينز يرى هل
االستثمار اسرتاتيجيَة أن يََرْون َمن بني الجوهري الخالف يظهر هنا عقالني؟ غريَ أم
وَمن العقالنية، من «باهت» شكٌل هي العامة»، «النظرية يف كينز ذكرها التي «التقليدي»،
حكًما هذا كان ربما عقالني. غري االستثماري السلوك أن يعتقد كان كينز إن يقولون
لالستثمار معقول ثبات عىل يحافظ والذي االحتماالت، عىل للجدال قابل غريَ «تقليديٍّا»

دورته. يف السبب هي الحيوانية» «الغريزة كون مع
يضع اقتصادي أول كينز كان فقد بالتاريخ؛ اهتمام مجرد املناقشات تلك تكن لم
يف ومعناها العقالنية نطاق قضية أثار ما وهو االقتصادية، املشكلة قلب يف اليقني عدم
تحديدها؟ يمكن وكيف اليقني؟ بعدم يتسم عاَلم يف ممكنة العقالنية فهل االقتصاد. علم
ترى لئال توفريها؛ ينبغي التي بالظروف االقتصادية بالسياسة املتعلقة املسألة ترتبط

اليقني. بعدم األساس من يتسم االقتصاِد هيكَل الفاعلُة االقتصاديُة العناُرص
األخالقية لفلسفته ذاته املفاهيمي اإلطار ضمن السياسة يف كينز نظرية ُوضعت
يف كتبه الذي املقاَل هو منهجي عرض لتقديم محاوالته أقرُب وكانْت واالقتصادية.
عىل به الحصول يف نجح الذي بريك، إدموند عن الجامعية دراسته خالل صفحة ١٠٠
أول فيها كتب التي السنة نفس وهي ،١٩٠٤ عام اإلنجليزي املقال يف الجامعية الجائزة
املحافظ التيار مبادئ س مؤسِّ آراء مع شديًدا تعاطفا كينز أبدى االحتماالت. عن مقاالته
الحالية للمصلحة تفضيله بجانب والسياسة، األخالق بني بريك فْصل أيَّد فقد الربيطاني؛
والستخفافه ُمصلًحا بوصفه الشديد لُجبْنِه بريك انتقد كينز لكن املستقبلية. املصلحة عىل
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ال ما املنطقية االفرتاضات تحميل يف ملبالغته عامٍّ بشكل انتقده فقد الحقيقة؛ بادعاءات
الجامعية، الدراسة خالل كتبه الذي هذا مقاله يف قدمها التي اآلراء كانت وقد تَحتمل.

لعرصها. سابقًة الحًقا، الناضجة كتاباته يف وكذلك
أول كان أنه يف — لكينز طبًقا — تُضاَهى» ال التي السياسية بريك «حكمة تكمن
املجردة، الحقوق من بدًال النفعية عىل تقوم سياسية نظرية يضع اإلطالق عىل مفكر
التمييز تتجنب أن الحكومات عىل إن القائل املساواة بمبدأ «اقرتنت» النفعية تلك أن رغم
«القضية قوله: له، مؤيًِّدا بريك، عن كينز واقتبس معينة. طبقات أو أفراٍد ضد املفتعل
ليسْت كنَت إذا وإنما ال، أم شعبك إتعاس حقَّ تمتلك كنت إذا فيما تتمثل ال يل بالنسبة
لكن تماًما، عميقة الفكرة هذه «ليسْت كينز: وأضاف ال.» أم إسعاده يف الرغبة لديك
تبعات أهم وكان وثبات.» بوضوح عنها عربَّ َمن أول بأنه بريك، بفضل ، نُِقرَّ أن يجب
أيَّده ما وهو السياسة، يف جوهريٍّا ً مبدأ بوصفها بالنفعية بريك احتفاء هو الفكرة هذه
«إنها العرشين: القرن عرشينيات منتصف يف مقاالته أحد يف كينز قال وقد بالتأكيد. كينز
انتهازية تكون أن عليها يجب بل مبادئ. أيَّ رأسمالية حكومٌة تتبنَّى أن فادحة َلكارثة
سواء حكومة، وأيُّ للموقف. السليم التقدير وعىل املواءمة عىل وتعتمد الكلمة معاني بكل
كان النهاية.» يف فستسقط مبادئ أيَّ تبنَّْت إْن غريها، أو أثرياء حكومة أم ملكية كانت
الترصف حرية تجاه متطرف، غري كان وإْن رصيح، ميل السياسات صناعة يف كينز لدى
بأفكار إعجابه من بسهولة استنتاُجها يُمكن ألسباب وذلك الثابتة؛ القواعد مقابل يف

بريك.
جلب ليس السياسة هدف إن والقائل لبريك، أصَله أرَجَع الذي الرأَي كينز تقبَّل لقد
نحو املجتمع أعضاء سعي تيسري وإنما سواها»، عما واملنفصلة ذاتها يف ة «الخريِّ املشاعر
املادية والرفاهية البدنية «الراحة ظروف توافر ضمان طريق عن األخالقية، األهداف
ما. حدٍّ إىل األخالقية الخريية ومتطلبات الرفاهية متطلبات وتتفق الفكرية». والحرية
للعواطف يجعل ولم أخالقية، أهداف لتحقيق ملعبًا السياسَة َقطُّ يَعترب لم كينز لكن

محدودة. أخالقية قيمة إال السياسية
التي املنفعة أو السعادة أن وهو األخرى؛ الجوهرية بريك مبادئ أحد كينز أقر كما
وكان املدى. طويلة ال املدى، قصريُة املنفعُة هي لتعظيمها الحكومات تسعى أن ينبغي
رأى «طاملا يقول: إذ وبريك؛ مور من لكلٍّ األخالقية» «املخاطرة معيار لقبوله نتيجة هذا
أجل من حارضة بمنفعة التضحية … تصحُّ ما نادًرا أنه — صواب عىل وكان — بريك
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وجهْت التي املبادئ أحد األخالقية املخاطرة مفهوم وكان مؤكدة.» غري مستقبلية منفعة
املوجود التضحية وِفكر الشيوعية من القْدر بنفس حصنه كما السياسية. كينز أعمال

التقليدية. االقتصادية األفكار معظم يف ضمنًا
شديد نطاق عىل األخالقية» «املخاطرة معيار فرسَّ بريك أن كينز رأى ذلك مع
ولرتدده الحقيقة، عىل السالم «لتفضيله ١٩٠٤ عام مقاله يف بريك انتقد إذ الضيق؛
يفعلون البرش أن وإلنكاره مستقبلية، منفعة تحقيق أجل ِمن حالٍّ رشٍّ قبول يف الشديد
كان فقد بالصواب.» أفعالهم عىل يحكمون ألنهم الحاالت؛ من ندر فيَما إال الصواب،
إىل للوصول السعي قيمة بريك أنكر التقاليد. إىل للعودة أجربه ما هو املعريف بريك تشكُّك
ضمانة وجود بغري حالٍّ) خري (أي األمة سالم يفسد ربما ذلك أن أساس عىل الحقيقة
فكر مستلهًما — حاجَّ فقد مقاومته. كينز أراد استنتاًجا هذا وكان أكرب. منفعة لوجود
تلك أنَّ قويٍّا احتماًال هناك فإن جديدة، لحقيقة الفورية التبعات كانِت «مهما أنه — ميل
مع هذا واتََّسق البعيد.» املدى عىل الزيف نتائج من أفضل نتائج إىل ستؤدي الحقيقة
الحكم من بدًال العام املستوى عىل عليها املتَفق القواعد باتباع مور فكرة عىل هجومه
غري أسس عىل مبنيٍّا يكون ربما للحقيقة الحديث «التحيز أن إىل خلص لكنه الفردي.
مور من كلٍّ عىل ا ردٍّ االحتمال» يف «بحث كينز كتاب اعتبار يمكن لذا ما»؛ حدٍّ إىل كافية
وكانت السياسية. كينز فلسفة يف ا هامٍّ ً مبدأ العقالنية كانِت فقد املسألة؛ هذه يف وبريك
غري ثوريٍّا وربما متفائًال، مستقبليٍّا أفًقا ن تتضمَّ العقالنية هها توجِّ التي السياسة فكرة
ف ترصُّ وإمكانية العقل بقوة كينز إيمان كان لقد املحافظ. الكالسيكي املذهب يف موجود
وضع يف للحكام الحرية من كبري بقْدر يسمح جعله ما هو عليهم يُْمِليه ملا تبًعا الحكام

االقتصادية. السياسات
السياسية «قوانينه» ضوء يف والديمقراطية امِللكية عن بريك آلراء كينز تناُول يَُعدُّ
إعادة أن أساِس عىل القائمة امِللكية حقوق عن بريك دافع فقد الدقيقة؛ باملالحظة جديًرا
األغنياء عدد يفوق عددهم إن إذ للفقراء؛ حقيقي فارق أيَّ تُحِدث لن الثروة توزيع
للثروة، املؤكدة باملنافع االستمتاع يمكنهم َمن عدد «تُقلِّل ذاته الوقت يف بينما بكثري،
األثرياء.» وجود دائًما يجلبها التي املنافع الدولة عىل يجلبوا أن يمكنهم َمن عدد وتقلل
أقوى ضمن تكون أن ويجب … شك بال كبرية أهمية «تَحمل الفكرة هذه أن كينز ورأى
هْت ُوجِّ إْن تصح ال الفكرة تلك لكن املساواة.» تحقيق تستهدف خطط أيِّ عىل الردود
الشديد؛ الفقر أو الجوع مواجهة وضد الثروة» ق تدفُّ قنوات عىل للتأثري محاولة «أي ضد
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الثروة»، تكدس تقليل منها يقصد «التي الرتكات رضائب عىل لالعرتاض مثًال تَصلح فال
بريك اهتمَّ فطاملا الفرنسية. الثورة أثناء يف اإلقطاعية امِللكيات مصادرة لالعرتاضعىل وال
يعرض ربما ذلك أن يََر لم أنه لدرجة امللكية، لنظام الخارجية» «األسوار عن بالدفاع

للخطر. نفسه النظام «قلب»
«بحٌث عمله يف كينز أرصَّ لقد تقليدي. بشكل ُعرضْت تقليدية فكرة تلك كانت
مراجعة حريُة لديها تكون أن يجب الحكومات أن عىل (١٩٢٣) النقدي» اإلصالح يف
ضخمة املنقطعة غري الربوية العوائد «عواقب إن حيث واألموات؛ األحياء بني العقود
يحمل موقف وهذا الثورة»؛ آباء هم يْن الدَّ عقود ثبات «مؤيدي إن قوله، فبحسب ا.» جدٍّ

أحيانًا. يتجاهله كان بريك أن رغم جدارة، عن بريك طابع
من يكون قد بأنه اعتقاٌد كينز لدى ن تكوَّ العرشين، القرن ثالثينيات أزمات وسط
إليها أشار التي من أكرب الخارجية» «األسوار بشأن التدخالت ببعض القيام الرضوري
«القتْل تنفيذ العامة» «النظرية يف اقرتح فقد لذا النظام؛ قلب عن للدفاع ١٩٠٤ عام يف
عىل ربوية فوائد بوجود السماح عدم خالل من الربوية» الدخول أصحاب يف الرحيم
للفائدة. أقىص ا حدٍّ أرست التي الربوية الوسطى العصور قوانني عن دافع كما القروض،
واستمرار الثروات «استقرار أن البوردير مارسيل الفرنيس مراسله له أَوضح عندما لكن
االجتماعية األصول أحد هي مختلفة اجتماعية لطبقات تنتمي التي العائالت يف التوريث
بقوله: الفور عىل كينز ردَّ بآخر»؛ أو بشكل الثقافات جميع عليها تعتمد التي املرئية غري
وكلما كاٍف. بشكل لتأكيده كافية كلماتك تكون أن وأرجو تقول، ما مع تماًما «أتفق
بتحوييل لك أسمح أالَّ يجب لكن وهامٌّ. صحيح تقوله ما بأن اقتناًعا أكثر أُصبح َكِربُت

متشدد.» محافظ إىل
الحق للجماهري هل أوًال: منفصلني؛ سؤالني تتضمن الديمقراطية قضية إن كينز قال
حكومة الجيدة الحكومة تكون أن واملفيد النافع من هل ثانيًا: ذاتية؟ حكومة إدارة يف
إجابة يف بشدة بريك كينز وأيَّد القاطع. بالنفي السؤالني كال عىل ردَّ قد بريك كان ذاتية؟
«إشباع أجل من البرشية» الحكمة ابتكارات «أحد إال هي ما فالحكومة األول. السؤال
وهو ذاتية، حكومة ال جيدة حكومة يف الحق فللناس القول.» آخر وهذا معينة، حاجات
الحكومة كانت إذا ما هي األصعب املسألة لكن الهند. مكتب عىل نقاش بال ينطبق مبدأ
بريك؛ من انفتاًحا أكثر النقطة هذه يف كينز وكان جيدة، حكومة لوجود رشًطا الذاتية
أن الربملان عىل وأن أنفِسهم، حكم عىل قادرين غري «الناس» أن يف معه اتفق إنه إذ
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والطبقات. األفراد بني املساواة اسم تحت الشعبي التحيز ملقاومة دائًما ا مستعدٍّ يكون
الرتبوية بالقيمة استخفَّ إنه وقال الشعب» ممثيل «طبقة بوجود بريك حلم انتقد أنه إال
متحيز» غري أو عقالني شعبي «كيان أيُّ يجرؤ أن يف كينز شكَّ ذلك مع الذاتية. للحكومة
الفكر تأثري «تحت يكونوا لم ما العالم يف املوجودة املعاناة ظل يف التجربة يُجري أن عىل

الطبيعية.» السياسية الحقوق عىل القائم الخاطئ
لم الكاملة «قوتها ألن هذا كان الديمقراطية؛ يشوب ما كينز عرص يف يَظَهر لم
األثرياء، من قلة تَْحكمه نُخبويٍّا نظاًما كان القائم فالنظام التنفيذ»؛ حيِّز دخلْت قد تكن
إضافة مع الحال بهذا النظام استمرار كينز افرتاُض وكان ديمقراطيٍّا. نظاًما وليس

السياسية. نظريته يف ضعف نقطَة الفنية» «الخربة بعض
وهما: املحافظ؛ بريك ملذهب جوهريني عنرصين بني السياسية فلسفته يف كينز زاوج
يف جوهريني وعنرصين الحكومة؛ منهج بوصفها املخاطرة وتجنُّب هدًفا، بوصفه الرضا
عقالني. فردي حْكم وجود بإمكانية واإليمان بالحقيقة، االلتزام وهما: الليربالية؛ إصالح
وكان الراديكالية. واالشرتاكية العقالنية عىل املعتمد غري املحافظ املذهب من كالٍّ ورَفض
الحربني بني ما فرتة يف اعتنقها التي الوسط» «الطريق فكرة مضمون هو كبري بشكل هذا

العامليتني.
يراه إذ كينز؛ اتَّبعها التي الليربالية ماهية حول الجدل من كبري قْدر ثار لقد
الليرباليني وحدت التي ١٩١٤ عام قبل فيما «التقدمية» الحركة من جزءًا كالرك بيرت
الثروة. توزيع إلعادة مشرتك ديمقراطي برنامج يف املعتدلني واالشرتاكيني اليساريني
الحلول ع يطوِّ صارًما «وسطيٍّا» ليرباليٍّا كان كينز إن فريدن مايكل يقول حني يف
من «التقدمية» لليربالية املميزة السمات من كينز تربَّأ فقد فردي؛ ملذهب التكنوقراطية
عن و«التخيل الخاص، القطاع يرتكها التي الفراغات مللء الدولة ل تدخُّ تقييد خالل
و«نزع االجتماعية»، االقتصادية للسياسة واسًعا مجاًال بوصفها الثروة توزيع إعادة

الخرباء. سيطرة لصالح السياسات صناعة من الديمقراطية»
عن بعيًدا كينز جعل ما أن الواضح فمن الطرفني. لِكَال مربرات إيجاد املمكن من
باألحرى أو — كينز يعرتض لم إذ االجتماعية؛ العدالة تجاه سلوكه هو «التقدميني»
عادل غري أنه أساس عىل القائم االجتماعي النظام عىل — الكافية بالقوة يعرتض لم
«األعراف» يحِم لم االقتصادية الحرية مبدأ ألن بل الفرص، توزيع يف منصف غري أو
يف عشوائي تغريُّ أيَّ يعني لكينز بالنسبة فالظلم القائمة. واالجتماعية االقتصادية
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تعاطف فقد النقود؛ قيمة يف التغريات تسببها التي كتلك املستقرة، االجتماعية الرتتيبات
ضحايا أنهم رأى ألنه ١٩٢٦؛ سنة العامِّ إرضابهم أثناء يف املناجم عمال مع بشدة
كينز وحوَّل السابق. العام يف تم والذي للجنيه، فيه مباَلٍغ بسعٍر الذهب ملعيار العودة
يقني، عدم مسألة الظلم فأصبح الكيل؛ االقتصاد إىل الجزئي االقتصاد من العدالة مشكلة
فلسفته يف هامشيٍّا دوًرا الثروة توزيع إعادة فكرة ولعبْت تعاقدي. ع توقُّ مسألة والعدل
وسيلة وليست الكيل، االقتصاد استقرار آليات من جزء مجرد أصبحْت ثم االجتماعية،

كاملساواة. مثالية غاية لتحقيق
ألول قرأه الذي االقتصادية» الحرية مبدأ «نهاية مقاله يف االتجاهات تلك تظهر
القائم النظام رشور وكانت .١٩٢٤ عام أكسفورد جامعة يف محارضة صورة يف مرة
«السيطرة عالجها وتطلَّب والجهل». اليقني وعدم «املخاطرة الغالب يف مصدرها
األعمال بيانات و«جمع مركزية»، مؤسسة ِقبَل من االئتمان وعىل العملة عىل املدروسة
وتوزيعها املدخرات حجم إجمايل يخص فيما قة» امُلنسَّ الحكيمة و«القرارات ونرشها»،
مثل … الجوهرية بالجودة «تهتم سكانية سياسة ووضع واألجنبي، املحيل االستثمار بني
«النظرية عمله يف الحًقا كتب كما — كينز إليه يسعى كان ما إن باألرقام.» اهتمامها
الدولة ل لتدخُّ معياًرا كينز وقدَّم مانشسرت». «ليربالية يف الفجوات سدُّ هو — العامة»
الدولة أن بمعنى الفنية»؛ الناحية من «االجتماعي النشاط أو الخدمة فكرة يف تَمثَّل
متناسق غري نحو عىل تلك النقاط بمجموعة واقرتن تقديمه. عىل القادرة الوحيدة هي
العائالت لرشكات الفردية الرأسمالية بموجبه انحرسْت تطوريٌّ منظوٌر اليشء بعَض
وهكذا الكبرية. الخاصة والرشكات العامة للمنفعة الطابع» «االشرتاكية الرأسمالية أمام
الواعي االستثمار» عىل االشرتاكي الطابع «إضفاء ب التلقائية الصناعية التطورات تنبأَِت

ممكنًا. وجعلتْه العامة» «النظرية عمله يف كينز عنه دافع الذي
العمال. حزب وال املحافظني حزب إىل كينز ينضمَّ لم له، الليرباليني رفض ورغم
أن يل يكون «كيف قائًال: ليربايل؟» أنا «هل بعنوان ١٩٢٦ عام يف له مقاٍل يف وتساءل

أضاف: ثم محافًظا؟» أصبح

روحية أو فكرية تعزية أي يقدمون وال الرشاب، وال الطعام يل يوفرون ال إنهم
وال َمثَل، أيَّ ق تُحقِّ ال فِهَي يشء؛ أيِّ إىل تؤدي ال املحافظة فالتوجهات …
حماية يمكنها بحيث حذرة أو آمنة حتى وليسْت فكري، معيار أي مع تتفق

يفسدها. قد مما الحضارة من إليه وصلنا ما
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كذلك وظل تاريخيٍّا، عدوٍّا الليرباليني من كينز لجيل بالنسبة املحافظني حزب كان
الحزب اعتربوا فقد بولدوين؛ ستانيل أخالق» «سموِّ رغم الحربني بني ما سنواِت طوال
وكان الجوفاء. والوطنية االقتصادية الحماية حزب والتحيز؛ والخرافات الحماقة حزب
ضمن كينز أدرج كينز. جيل عليها ثار التي الرجعية األخالقية القواعد أنصار املحافظون
ومواجهة الزواج وقوانني الحمل منع وسائل واستخدام النسل «تحديد الليربالية أجندة
املخدرات.» وقضايا … واألرسة للمرأة االقتصادي والوضع الجنسية والتشوهات الجرائم
أهمية ذات كانت التي القضايا تلك كل من — العلن يف األقل عىل — املحافظون واتخذ
يرجع متخلِّف بأنه كينز وصفه طاملا موقًفا وهامبستيد بلومزبريي لجماعتَي خاصة

الوسطى. للعصور
أيًضا هذا وفرسَّ التوريث. بمبدأ الرتباطها املحافظة التوجهات حماقة كينز أرجع
عىل الثالث الجيل من أفراد سيطر فقد الربيطانية؛ الرشكات من العديد كفاءة عدم
املحافظني لقائد البداية يف أظهره الذي كينز احرتام واختفى الربيطانية. الرأسمالية
السيد أن البداية يف أشعر «كنُت :١٩٢٥ عام يف كتب حيث رسيًعا؛ بولدوين ستانيل
ويترصف لعواطفه يستسلم دائًما وجدتُه عندما لكنه بارًعا. يكون أالَّ يمكن ال بولدوين
الذي الدولة لرجل «نموذج إنه ١٩٣٦ عام يف عنه قال لكنه الشعور.» هذا زال بحماقة،

بذلك.» حزبُه له َسَمَح إْن معدَّل اشرتاكي نظام وضع يُمكنه
الحزب هو العمال حزب كان فقد األحمق، الحزب هو املحافظني حزب كان إذا
يحتاجه ما وكان الصحيح. الطريق عىل األقل عىل توجهاته معظم كانت لكن السخيف.
إلصالح برنامج نحَو يقوُده محرًكا هو — كينز كثريًا أوضح حسبما — العمال حزب
العمال. حزب ليربالية مع بحوار السياسية كتاباته معَظم يف كينز انشغل الليربالية.
عن موقَفه يَفِصل أن حاول حيث االلتباس؛ شديدة لغة استخداُم أحيانًا ذلك وتخلَّل
الطموحات من مجموعة بني التوافق عىل ذاته الوقت يف يؤكد وأن االشرتاكية، موقف
من رضوريٍّا جزءًا رآه كينز أن بدا الذي — االلتباُس ذلك ويجعل واالشرتاكية. الليربالية
االشرتاكية. طريق يسلك ألْن كينز استعداد مدى معرفة الصعب من — اإلقناعية جهوده
العرشين. القرن سبعينيات يف الكثريين واجه الذي لالختيار حياته خالل كينز يُضطر ولم
ملشكالت «اقتصاديٍّا» عالًجا باعتبارها االشرتاكية قاطع بشكل كينز رفض
بقوانني يؤمنون واالشرتاكيني الكالسيكيني االقتصاديني إن قال وطاملا الرأسمالية.
الفريق رآها وحتمية، صائبة األول الفريق اعتربها الذي الوقت يف لكْن نفسها. االقتصاد
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أن وأضاف القوانني. تلك َ خطأ يُثِبت أن كينز وحاول لها. تحمُّ يمكن وال صائبة الثاني
رضورية. غري العامة امللكية تجعل االشرتاكية نحو الرأسمالية تحول فكرة مجرد

حزب أعضاء من األعظم السواد أن وأدرك لالشرتاكية. الثوري الجانَب كينز عاَرض
املجموعات تلك مْكر أن رأى لكنه شيوعيني»، يعقوبيني «بلشفيني يكونوا لم العمال
بناء أجل من مثايل هو «وما الخبيث بني الجْمع تمَّ حيث بالكامل؛ الحزب يف أثَّر وحقدها
االسكتلندي االشرتاكي مع املناظرات إحدى يف كينز وقال حقيقية.» اشرتاكية جمهورية
لكلِّ املعاِرض بمظَهر «يَظَهر أن يجب العمال حزب إن ،١٩٢٩ عام جونستون توماس
الظلم قمة وذلك … املتوسط من نجاًحا أكثر أو اجتهاًدا أو مهارة أو نجاًحا أكثر هو َمن
يف به ويُلقي املجتمع من األقوى القطاَع هو دائًما يكون أن يجب ما يدمر فهذا والحمق؛

الرجعي.» املعسكر
وقال االشرتاكية. السياسة عليه تقوم الذي الطبقي األساَس رصاحًة كينز عارَض
عن طبقته تختلف طبقي حزب هو العمال «حزب اقتباًسا: األكثر مالحظاته إحدى يف
… مصالحي لتحقيق أسعى أْن فعيلَّ فئوية، مصالح لتحقيق يوًما سعيُت وإْن طبقتي.
سأكون الطبقية» «الحرب يف لكن تقدير، وُحسَن عدًال يَبدو قد بما أتأثر أن املمكن من
مستويات برفع املساواة أنصار من كان فقد «املستنرية».» الربجوازية الطبقة جانب يف
الجهود كل ع أشجِّ أْن «أريد وقال: العليا. الطبقات مستويات بخفض ال الدنيا، الطبقات
ناجح هو ما كل أستعدي أن أريد وال االستثنائية. والشخصيات والشجاعة والقدرات

واستثنائي.»
املفكرة العنارص بأن وشعر للنخبوية. العمال حزب معارضة كينز رفض وأخريًا
عىل شيئًا يفقهون ال َمن وسيتخذ الكافية، السلطة أبًدا لديها تكون «لن العمال حزب يف
الجانب؛ هذا يف حاًال أفضل املحافظون كان القرارات.» جل بشأنه يتحدثون عما اإلطالق
وآلياتها.» الحزب سياسة تفاصيل تحدد أن يمكنها الحزب يف الداخلية «الدائرة إن حيث
تقيدها التي الحارسة األفالطونية الطبقة بحكم — األوىل كتاباته تُبنيِّ كما — كينز آمن

الديمقراطية. — عليها تهيمن وال —
العامة الخدمة وُمثُل بالعدالة، َشَغفها هي: االشرتاكية، يف أشياء بثالثة كينز أُعجب
كذلك، الفاضلة مدينته كينز لدى وكان الربح. دافع إلغاء عىل املبنية ومثاليتها الفابية،
«اإلمكانات مقاله يف بارز نحو عىل عنها عرب والتي االقتصاد، يف أعماله ألهم ما وهي
ينَعم ملجتمع َره تصوُّ كينز يرشح املقال هذا يف .١٩٣٠ عام املنشور ألحفادنا» االقتصادية
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لكن عقليٍّا. مرًضا املال» «حب فيه ويَعترب والتنوع، والفضيلة والجمال والرفاهية بالوفرة
فيها هناك ليس (حيث االشرتاكية الفلسفة من أكثر كامربيدج منبعها كان املثالية تلك
حلِّ بعَد إال تتحقق ال أنها بخالف هذا الديمقراطية). أو األخوة أو للمساواة واضح مكان
بأن التظاهر يف نستمرَّ أن «علينا كينز: قال كما الراهن، الوقت يف االقتصادية. املشكلة
عاَرض باختصار، ينفع.» ال والجميل نافع القبيح إن إذ جميل؛ والقبيح قبيح الجميل
الذاتي. تصوره خالل من إال غايًة بوصفها يُقرَّها ولم وسيلة، بوصفها االشرتاكية كينز
الحربني، بني ما فرتِة يف الربيطانية للثقافة الدقيق املراقب مريسكي، دميرتي قدم
فقال العظمى». بريطانيا «مفكرو كتابه يف كينز لدى املمارسة لفلسفة ماركسيٍّا تفسريًا
نظًرا منه؛ أعىل أو الطبقات نظام خارج نفَسها تَعتَِرب املفكرة األرستقراطية النخبة إن
بنظام، االقتصاد مجال يف طالبْت فِهَي مبارش. بشكل اإلنتاج عملية يف تشارك ال ألنها
ما وهو الحرية، من مزيًدا أرادْت الفردية الحياة يف لكنها االشرتاكية، عليه أطلقْت والذي

بالرأسمالية. ربطها
أن يعتقدون اآلن الناس من فقليل اليوم؛ أهمية أقلَّ املضادة األطروحة تلك تبدو
السؤال لكن االقتصادية. ملشكالتنا مناسبة — كينز رفضه الذي بالشكل — االشرتاكية
يف العجز نموَّ ع توقَّ فقد ال. أم مفيًدا يزال ال الوسط كينز طريق كان إذا فيما يكمن
االستثمار فرص تضاؤل ظل يف — الناضجة الرأسمالية االقتصاديات يف الطلب إجمايل
الحكومي التدخل وسيكون الفردي. للعرص املالئمة االدِّخار عادات ستستمر لكْن —
األكثر الفئات عىل الدخل توزيع وإعادة االستثمار، عىل الطلب عىل للحفاظ رضوريٍّا
بشكل الراحة إىل االتجاه زيادة أجل من واألجور العمل ظروف تنظيم وإعادة استهالًكا،
عاَمي بني فيما الكبري الَكَساد فسيكون وإال اإلنتاج. لقدرات العلم تعزيز مع تدريجي،
أفكاُره وردْت وقد دائمة. ركود شبه لحالة مقدمة مجرد — حذر كما — و١٩٣٢ ١٩٢٩
يف بريطانيا يف البطالة انتشار ملواجهة املوجهة االقتصادية أفكاره سياق يف السياسية

القادم. الفصل يف سنتناوله ما وهو العرشين، القرن عرشينيات
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إطار يف العرشين القرن عرشينيات يف بريطانيا يف البطالة ملشكلة كينز مناقشة جاءْت
منعها يمكن االقتصادي النشاط يف التقلبات أن من متأكًدا كان إذ النقود؛ كمية نظرية
كينز زمن يف النقود كمية نظرية ُمنَظِّرو وكان مالئمة. نقدية سياسة تطبيق خالل من
وكانت االقتصادي. النشاط استقرار لتحقيق نظريتهم استخدام أرادوا نقديني مصلحني

القصري. املدى عىل الكيل االقتصاد استقرار لتحقيق تسعى نظرية أول النظرية تلك
تربط نظرية هي النقود كمية نظرية إن إذ ظاهرها؛ يف غريبة نقطًة تلك وتُعترب
لكن املنتجة. السلع «كمية» من بدًال السلع رشاء سعر» «مستوى ب النقود من املعروض
كمية يف بالتقلبات ترتبط كانت واألسعار بالنقود الخاصة التغريات أن إىل يشري الواقع
من األوىل الثالثة العقود مدار وعىل تفسري. إىل يحتاج ما وهو البطالة، ومعدل الناتج
يستفيدوا أن — كينز فيهم بما — االقتصاديون حاول ذلك، نحو أو العرشين القرن
هو ذلك أسباب ِمن وكان الناتج؛ يف التقلبات لتفسري النقود كميِة نظريَة ْوه سمَّ ا ممَّ
ألنَّ وكذلك االقتصادي، النشاط يف والتقلبات النقدية األوضاع بني لالرتباط مالحظتهم
لتدمريه. ال الرأسمايل النظام إلدارة طمحوا للذين واعٍد َعَمٍل نطاق مثَّلْت النقدية السياسة
قصرية التقلبات تفسري يف النقود كمية نظرية استخدام عن كينز تخىلَّ الثالثينيات ويف
عىل بقدرتها تحتفظ تزال ال العامة» «النظرية كتاب يف النقود أن إال الناتج. يف األجل
كوسيلة ال للقيمة كمخزن وظيفتها من نابع هذا تأثريها لكن الحقيقي. االقتصاد إرباك
باعتبارها النقدية السياسة عىل االعتماد إمكانية وهي أخرى مسألة ذلك ويثري للتبادل.

االقتصادية. لإلدارة أداة
املبادالت؛ يف َدْوِرها منظوِر من النقود تناول عىل النقود كمية نظرية قامْت لقد
ليس وبيعها. والخدمات السلع رشاء عمليات لتنفيذ ووسيلة للتبادل وسط هي فالنقود
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قانوني نظام وجود ظل يف «حديث» اقتصاد أيِّ يف األقل عىل أخرى، وظيفة للنقود
كمية يف تغري لحدوث يمكن ال هذا، ضوء ويف متطور. بنكي ونظام مستقر وسيايس
متناسبة غري تغريات عن أسفر إذا إال السابقة املعادلة يُرِبك أن قيمتها) (أو النقود
افرتاض هو بالفعل هذا وكان الفاعلة. االقتصادية العنارص لدى النقدية املخزونات يف
يقال ما دائًما وكان االقتصادية. التقلبات تحليل يف النقود كمية نظرية استخدموا الذين
والعمال؛ املدخرين حساب عىل املرشوعات وأصحاب املستثمرين يخدم األسعار رفع إن
غري واألسعار املرنة األسعار بني التمييز عىل املسألة هذه وقامت بالعكس. والعكس
القصري، املدى عىل «متماسكة» األقل عىل أو «ثابتة» األجور أسعار أن افُرتض لذا املرنة؛
سهلة األسعار مستويات تثبيت عملية تبدو نفِسه الوقت ويف «مرنة». البيع أسعار وأن
فهذا املبادالت. يف دورها منظور من النقود مع التعامل عند وذلك خادع، نحو عىل
إن ١٩١٤ عام قبل كينز قال طاملا املبادالت. إلجراء وسيلة مجرد النقود يَعترب املنظور
كان ما وكل يمكن. ما بأرسع ليرصفوها فقط النقود عىل الحصول عىل يُقِبلون الناس
يشء كل وسيسري للنقود؛ مالئم تدفق وجود ضمان هو عَملُه املركزية السلطة عىل يجب
«بحث كتابه وحتى األوىل العاملية الحرب قبل ما منذ كينز أعمال وكانْت يُرام. ما عىل
النهاية يف أصبحْت أنها رغم الفكرة، تلك فلك يف تدور هذا، كتابه فيه بما النقود»، يف

له. بالنسبة إشكالية
يف عمله كينز بدأ عندما النقود كمية لنظرية مطروحتان صيغتان هناك كانت
«األرصدة ل كامربيدج صيغة والثانية: فيرش، إلرفينج «املبادالت» صيغة األوىل: االقتصاد؛
كينز واستخدم لكينز. االقتصاد علم درَّس الذي مارشال ألفريد وضعها التي النقدية»
للنتيجة عمليٍّا «يصالن إنهما قائًال ،١٩١٤ عام قبل فيما محارضاته يف الصيغتني كلتا
النقود كميُة تُساوي محددة فرتة أيِّ يف أنه عىل للتبادل فيرش معادلة تنص نفسها.»
محددة فرتة يف العملة إنفاق مرات عدد متوسط وهي — دورانها رسعة يف مرضوبًة
هو هذا يَعنيه ما وكل للمبادالت. الكيل الحجم يف مرضوبًا مبادلة كل سعِر متوسَط —
تزال ال لكْن بجديدة. ليسْت نتيجة وهي يُشرتى، ما قيمة تساوي يُنفق ما قيمة أن
بمستوى خاصة نظرية إىل التبادل معادلة لتتحول أخرى افرتاضات لثالثة حاجة هناك
النقود، دوران رسعة تتحدد ثانيًا: واألسعار. النقود بني سببية عالقة هناك أوًال: األسعار؛
املجتمع، يف اإلنفاق وعادات الدخل ملستوى تبًعا النقود، من املعروض عن النظر بغضِّ
كمية عن النظر بغض التبادالت، حجم يتحدد ثالثًا: ببطء. إال يتغريان ال عامالن وهما
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كمية يف تغري أيُّ فسيؤدي االفرتاضات، تلك ْت صحَّ إْن «حقيقية». لقًوى تبًعا النقود،
األسعار. مستوى يف متناسب تغري إىل النقود

كمية أن عىل فتنصُّ ملارشال، النقود كمية نظريِة من النقدية» «األرصدة صيغة أما
مرضوبًا للمبادالت الكيل الحجم يف مرضوبًا مبادلة كل سعر متوسط تُساوي النقود
مارشال (استخدم الثروة أو الدخل من النسبة وهو النقود، دوران رسعة مقلوب يف
تركز لم معينة. فرتة يف سائلة صورة يف املجتمع بها يحتفظ التي بالتبادل) املصطلحني
للقوة مؤقتًا مخزنًا باعتبارها النقود دور عىل وإنما النقود، إنفاق عىل كامربيدج معادلة
«مخزنًا بوصفها النقود لوظيفة ذلك د ومهَّ والرشاء. البيع عمليتَي بني فيما الرشائية
وافرتاض النقدية بالسيولة لالحتفاظ الفردية الدوافع إىل اإلشارة خالل من للقيمة»

األخرى. هي تحليلها إمكانية
الحرب؛ قبل كينز نظر وجهة من أكرب نحو عىل االتجاه هذا يف النظرية تلك تُِرشْ لم
عرضها خالل من — املنطق استعمال عىل تدريب مجرد أنها فقط ليس اعتربها، إذ
عالم عن الواقعية االفرتاضات من مجموعة أيًضا وإنما — لصحتها الالزمة للرشوط
«رجال منتقًدا واألسعار، النقود بني سببية عالقة هناك أن بالتأكيد كينز ورأى الواقع.
أو الدوران» «رسعة أن أيًضا واعتقد ذلك. عكَس العتقادهما الشائع» و«الرأي األعمال»
يخضع وال مؤسيس، بشكل يتحدد بها» االحتفاظ يتم لكي النقدية األرصدة عىل «الطلب
يتحدد املبادالت حجم أن عىل ينص الذي الثالث، االفرتاَض أيَّد كما العشوائية. للتغريات
أقرَّ كما بصيغتَيْها. النقود كمية نظرية أيد قد كينز يكون وبهذا «حقيقية». قًوى وفق
الدوران رسعة عىل مؤقتة آثار لها تكون أن يمكن األسعار تقلبات بأن ذاته الوقت يف

كبري. باهتمام تكن لم النقطة لتلك مناقشته أن رغم التجارة، وحالة
بامتياز؛ الطابع مارشالية األسعار إىل النقود من التحول» «آللية كينز رؤية كانت
احتياطيات يف الزيادة تُؤدِّي إذ الشأن؛ هذا يف آلية تحديد عن بالعجز فيرش اتَّهم إنه إذ
أصحاب اقرتاض يزيد ثَمَّ ومن الفائدة؛ أسعار انخفاض إىل املركزي البنك يف الذهب
التأثري وهذا األسعار، ارتفاع يف السبَب هو الجديدة لودائعهم إنفاُقهم ويَُعدُّ املرشوعات؛
الذهب من جديدة لكميات الحاجة تَظَهر أن إىل املجتمع جوانب لجميع تدريجيٍّا «ينتقل
األسعار فمستوى السابق.» يف كان مما أكرب ليس الفعلية التجارة من جديد قْدر لتمويل
النقطة لكنَّ النقود». من «املعروض وبني النقدية» السيولة عىل «الطلب بني يوازن ما هو
وبينما األسعار، عىل النهائية آثاُره لتَظَهر وقتًا يستغرق األموال ضخَّ أنَّ هي املهمة
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كما تقل. أو التجارة حركة تنشط النقود من املعروض يف التغريات مع األسعار تتكيف
البنوك عىل الرشائية القوة من املعروض «يعتمد الذهب معيار ظل يف أنه ذلك عىل يرتتب

مًعا.» والذهب
«املعروض عىل الذهب تأثري من الحدِّ إىل ١٩١٤ عام قبل النقديون املصلحون سعى
سيطرة تحت النقود كمية وْضَع األسعار مستوى استقراُر وتطلَّب الرشائية». القوة من
ذهبية، نقود ِقَطع عن عبارة الرسمية النقود تكون عندما لكْن املركزية. النقدية السلطة
يف والطلب للعرض املنظمة غري للظروف طبًقا البعيد املدى عىل النقود قيمة فستحدَّد
إىل عرش، التاسع القرن أواخر يف األسعار انخفاضمستوى كثريون وأرجع الذهب. سوق
نضبْت، التي وأسرتاليا كاليفورنيا مناجم من الذهب استخراج تكلفة زيادة إىل كبري، حدٍّ
النقود كمية تكن لم الفنية، الناحية من الهند. يف الذهب اكتناز معدل زيادة إىل إضافة
— النقود يف الذهب كمية لتغيري ُخطًطا املصلحون َوضع فقد خارجيٍّا؛ متغريًا تُعدُّ الذهبية
استقرار تحقيق بغرض — لفيرش املعوض والدوالر الجدويل مارشال معيار أمثلتها ومن
إذ جريئًا؛ اقرتاًحا فقدَّم فيكسل، كنوت السويدي االقتصادي أما األسعار. مستوى يف أكرب
السيطرة املركزية البنوك يُعطي ما وهو الورقي، املعيار هو املثايل الدويل املعيار إن قال
املنشور واألسعار» «الفائدة كتابه يف فيكسل وقال النقود. من املعروض عىل الكاملة
بالنسبة محايًدا يكون القروض عىل للفائدة معني سعر «هناك :١٨٩٨ عام يف باألملانية
«الطبيعي» الفائدة سعر عليه وأَطلق لخفضها.» وال لرفعها يَِميل وال السلع، ألسعار
البنك تَمنع أنها يف الذهب ملعيار املعارضة أفكاره يف ما جوهر ويكمن الربح). سعر (أو
ولم «الطبيعي». الفائدة سعر يف للتغريات تبًعا السوقي الفائدة سعر تعديل من املركزي
طالب مثلما طالب ١٩١٤ عام قبل حتى لكنه .١٩٣٠ عام حتى َه التوجُّ هذا كينز يتبنَّ
عمله يف كينز واقرتح الذهب. معيار من واستقراًرا» منطقية «أكثر بمعيار فيرش إرفينج
زيادة أجل من الهندي املرصيف النظام إلصالح خطة (١٩١٣) الهند» يف واملالية «العملة
القائمة العمالت فيه تقترص الذي اليوم إىل وتطلَّع الروبية، الحتياطي املوسمية املرونة
دوليٍّا معياًرا الواقع يف كان ما املركزي بنُكها يُدير دولتني، أو دولة عىل الذهب عىل
منظومتنا يف الدقيقة التعديالت ترك يف سنستمر أننا املرجح غري «من وقال: ائتمانيٍّا.
تغري أو جديدة، كيميائية عملية أو محظوٍظ، الذهب عن ٍب ُمنقِّ رحمة تحت االقتصادية
أصبح … ملموسة احتياطيٍّ عملة وجود «تفضيل أنَّ عىل أيًضا وأكَّد آسيا.» يف األفكار
لكن اآلن.» منها أقل األمور تلك مثل يف الحكومات يف الثقة كانِت حيث املايض؛ من شيئًا
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أبقْت مدارة، عمالت إقرار أْجل من وودز بريتون خطة حتى قدَّمها، التي املتتالية ُخَططه
وبوصفه مدعوم، رصف سعر لنظام أساًسا باعتباره للذهب دستوري» «ملكي دور عىل

التضخم. ضد األخري الدفاع خط
األوىل العاملية الحرب قبل الذهب معيار إلصالح «الدستورية» الخطط أن ورغم
ظل يف «ُمدار» معيار إىل ل للتحوُّ طريقه يف كان املعيار هذا فإن بالَفَشل، باءْت قد
من تحييدها أو الذهب تدفقات ملعاوضة األدوات من متنوعًة مجموعًة البنوك استخدام
الخارج أو الداخل إىل الذهب تدفق آثار أن يعتقد وكان املحلية. األسعار استقرار أْجل
النظرية تؤكِّد أْن إىل ذلك وأدَّى الترصف. عىل املركزي البنك قدرة عىل عامٍّ نحٍو عىل تعتمد
من املعروض تحديد يف املرصفية السياسة دور عىل متزايد بشكل الحرب قبل النقدية
االئتمان. تدفق تأثري إىل األسعار عىل الذهب حركة تأثري من االهتمام ل وتحوَّ النقود.
مقال يف كينز قال االئتمان. كمية نظريِة إىل تدريجيٍّا تتحول النقود كمية نظرية كانت
— والكساد؟» األزمات تناُوب عن املسئولية املرصفيون يتحمل درجة أيِّ «إىل بعنوان
أن يُمِكنها املصارف إن — ١٩١٣ ديسمرب يف السيايس االقتصاد نادي عىل قرأه والذي
فخلق املدخرين؛ من أقرضتْه الذي املبلغ تقرتض أن دون املرشوعات أصحاب تُقِرض
االدِّخار، االستثمار «يسبق» عندما إذ للتضخم؛ مستقالٍّ سببًا يكون أن يمكن االئتمان
األفكار تلك وعَرض باالستثمار. «اللحاق» من االدِّخار ليتمكن الكساد يحدث أن فيجب
تنظيم وسائل يمتلك املركزي البنك دام ما لكن العرشينيات. منتصف يف أخرى مرة
خطر أيَّ يشكل ال االئتمانية النقود وجود فإن التجارية، البنوك يف االئتمان خْلق معدل

النقود». من املعروض عىل «السيطرة عىل البنك قْدرة عىل
فيما له التوصل تم قد النقدي اإلصالح لعملية والعميل النظري الجانب معظم كان
وأعطْت كينز، نظرية أثَْرْت النقد عىل وتوابعها الحرب تجربة لكن ،١٩١٤ عام قبل
املشورة كينز قدَّم . َقطُّ الحرب قبَل بها تَحَظ لم أولوية االقتصادية للسياسة ملناقشته
١٩١٤؛ عام من وأغسطس يوليو شهري بني فيما املرصفية األزمة أثناء يف الخزانة لوزارة
وذلك املرصيف، النظام جانب من النقود» عىل معتاد غري «طلب ضوء يف األزمة فرسَّ حيث
إنجلرتا بنك وتفادى املالية. األوراق سوق وانهيار األجنبية النقدية التحويالت ف توقُّ بعد
بوصفه الترصف يف املركزي البنك واجب وكان السوق. من النقدية األوراق برشائه األزمة
التي باجيت، والرت أيام منذ عمله نظرية من جزءًا املرصيف للنظام األخري» «املقرض
ساعدتْه كما تردد. دون كينز وأيَّدها (١٨٧٠) لومبارد» «شارع الشهري كتابه يف طَرحها
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التضخم أن إىل اإلشارة عىل الحرب أثناء الخزانة وزارة يف عمله من اكتسبها التي خربتُه
تُحوِّل أن عادلة فرضرضائب عىل القادرة غري الفقرية للحكومات خاللها من يمكن آلية
كانان إدوين مع الحرب وقت املراسالت إحدى يف كينز وأنكر إليها. الحقيقية املوارد
تقليل بمجرد التضخم عىل التغلب إمكانيَة — لالقتصاد لندن بكلية االقتصاد أستاذ —

يقول: ١٩١٨ عام يناير ٢٨ يف كانان إىل كتب فقد املالية؛ األوراق إصدار

اإلصدار بعملية املرتبط — التضخم وحجَم املالية األوراق إصدار يف اإلفراَط إن
اإلنفاق تجاوز هو سببهما أن يل يبدو — املرصيف االئتمان يف وبالزيادة تلك
ظل ويف … والقروض الرضائب خالل من له تحمُّ عىل الحكومة لقدرة العام
من أنه وأظن … مستحيًال أمًرا املالية األوراق إصدار تنظيم يصبح الوضع هذا
تقليص واعتباُر العام، اإلنفاق يف لإلفراط التضخم سبب إرجاُع علميٍّا املنصف

التضخم. هذا ملواجهة الوحيد الحلَّ هو والخاص العام اإلنفاق

مقارنة االهتمام، من متزايدة مساحة شغلْت التي القضايا كانِت األعمِّ املستوى وعىل
وتقلبات الحرب وقت التضخم عن نشأْت التي تلك هي الحرب، قبل السائدة بنظريتها
الحرب أثناء يف التضخم يف السبُب وأُْرِجَع الحرب. وقت الديون وعبء الحرب بعد العملة
العالقة ولتفسري التضخمي. الحكومي التمويل إىل النقود كمية نظرية ضوء يف وبعدها
السويدي االقتصادي َوَضع الرصف، أسعار وانخفاض املحلية األسعار تضخم بني
مسألُة وأثارت الرصف. بأسعار الخاصة الرشائية» القوة «تكافؤ نظريَة كاسل جوستاف
وكان التحويل». «مشكلة طبيعة حول فنيًة مناقشًة التعويضات دفع عىل أملانيا قْدرة
الوقت ذلك يف قدَّمها التي املهمة األشياء ومن املناقشات. تلك كل يف نِشٌط دور لكينز
كينز اقتبس للسالم» االقتصادية «اآلثار كتابه ويف م. تضخُّ حدوث إمكانية من تحذيُره
املجتمع أُسس لقلب وسيلة هناك «ليس تقول: فيها بما ُمقرٍّا لينني إىل تعود مالحظة
وألسعار لألسعار الشديُد التقلُب شكَّل فقد عملته.» إفساد من وأقوى أدقَّ القائمة
الواليات بني القوى موازين يف التغري بجانب مبارشة، للحرب التالية الفرتة يف الرصف

.(١٩٢٣) النقدي» اإلصالح يف «بحث كينز لكتاب التاريخيَة املادَة وأوروبا، املتحدة
األسعار استقرار تحقيق هو النقدي» اإلصالح يف «بحث لكتاب الرصيح الهدف كان
طبيعيٍّا. أو مستقرٍّا االقتصادي النشاط بَجْعل كفيٌل وحَده األسعار فاستقرار املحلية.
أهمية ذات والتوظيف واالئتمان األسعار استقرار أن أعترب «إنني يقول: كينز كتب وقد
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القصري املدى عىل تقلبات تُسبب النقود قيمة يف التقلبات أن عىل فكرتُه ْت ونصَّ قصوى.»
القائمة. بالتوقعات وتُِخلُّ الدخل من الطبقات نَصيب تغريِّ ألنها االقتصادي؛ النشاط يف
عىل ثابتة تكون النقدية األجور ألن التوظيف؛ بنسبة يَُرضُّ األسعار انخفاض إن ويقال
األسوأ ِمن «سيكون قال: كينز لكن املبيعات. عوائد توقعات يحبط وألنه القصري، املدى
هذا وكان الربوية.» الدخول أصحاب إحباط من بدًال البطالة نسبة زيادة فقري عاَلٍم يف
أسباب أحَد ذلك ويَُعدُّ لكينز. املميزة السمات من واملؤسسية النظرية املسائل بني الجمع
استقرار أن هي أكَّدها التي املهمة النقطة لكن الحقيقي. مقصده بشأن الكثرية الخالفات
باستقرار ترتبط كانْت التي التعاقدية التنبؤ إلمكانية بالنسبة رضوريٍّا كان األسعار

االجتماعية. للثورة ترياًقا النقدي اإلصالح فكان االقتصاد.
كينز أن أوًال: النقدي»؛ اإلصالح يف «بحث كتاب يف للنظر الفتة نقاط أربع هناك
املنطقي استنتاجها واجه ذلك وخالل الذهب. معيار الستعادة الهادفة السياسات هاجم
مع يتماىش ال قد املحلية األسعار استقرار بأن االقتصاديني باملصلحني الخاصة بالحجة
ينبغي الرصف، سعر وفق املحلية األسعار ضبط من فبدًال الرصف؛ أسعار استقرار
«طبيعية» توظيف نسبة مع يتماىش محلية أسعار ملستوى وفًقا الرصف سعر ضبط
اآلجل؛ الرصف سوق عن رائًعا قسًما كينز وَخصص معقول). نحو عىل كاملة (أْي
تحوط من أسهل بشكل الرصف سعر تقلبات من «التحوُّط» يُمِكنهم ار التجَّ أن ليبني
تَفرتض التي — االقتصادية والتوقعات «العقود فإن لذا املحلية؛ األسعار لتقلبات املنتجني
عن إنجلرتا، مثل التجارية، الدول يف حتى كثريًا تَِقلُّ ربما — الرصف سعر استقرار

املحلية.» األسعار مستوى استقرار تفرتض التي مثيلتها
كينز: قال إذ املتحدة؛ للواليات الصاعدة الهيمنة هو الحجة لتلك املهم السياق كان
يعني الذهب معيار إىل العودة فإن العالم، مستوى عىل للذهب القائم التوزيع ظل «يف
االحتياطي ملجلس االئتمان دورة مع وتعاُمَلنا األسعار ملستوى إدارتَنا نسلِّم أن حتًما
سياستها األمريكية النقدية السلطات وستضع املتحدة.» بالواليات الخاص الفيدرايل
وكان بريطانيا. مثل األخرى الدول متطلبات وفق ال الداخلية، لظروفها تبًعا النقدية
هما «ُمدارتني»؛ بعملتني كتلتني إىل العاَلم تقسيم يف يتمثل الشأن هذا يف الحلول أفضل
الفيدرايل االحتياطي مجلس تمكَّن قد دام «وما كينز: قال والدوالر. االسرتليني الجنيه
الجنيه أسعار ثبات تحقيق هدف فسيتساوى الدوالر، أسعار ثبات عىل الحفاظ من
الذهب وسيعود االسرتليني.» الجنيه أمام الدوالر رصف أسعار ثبات مع االسرتليني

الدولية. الديون لتسوية نهائية وسيلًة
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النقدية السياسة خالل من األسعار استقرار تحقيق يمكن أنه كينز رأى ثانيًا:
مرونة مسألة يف يشكِّك لم كما للمشكلة. ًدا معقِّ عامًال األجور ضغط يف يََر فلم وحدها.
الفائدة أسعار يف للتغريات عية توقُّ حدود وجود أدرك أنه رغم االستثمار، يف الفائدة
التضخم عىل فالسيطرة العامة». «النظرية كتابه يف إال يستغلَّها لم فكرة وهي الحقيقية،

التضخمي. الحكومي التمويل منع يف باألساس تكمن
السليمة السياسة وكانت الضيِّق. ال الواسع، بمعناها للنقود ينظر كينز كان ثالثًا:
عىل بناءً العملة بخلق والسماح عليها والسيطرة االئتمان خلق عملية «مراقبة تقتيض
التصدي يجب إذ عكسيٍّا؛ ا ً مؤرشِّ كانْت النقدية السيولة كمية أن إىل هذا ويرجع ذلك.»
وإدوين كينز بني الخالف د ومهَّ املايض. يف ارتفاعها ال األسعار، يف املستقبيل لالرتفاع
النقود عىل القائَمني النقدية النظرية شكَيلِ بني الخالفات لظهور الحرب وقت كانان
مشكلة وطرحْت العرشين. القرن ثمانينيات يف املحدود» و«بمعناها الواسع» «بمعناها

األوىل. للمرة مراقبتها أو تتبعها يجب التي النقود نوع
من باملعروض خاصة قاعدة وضع رافًضا التفويضية، اإلدارة كينز ل فضَّ وأخريًا
من مبسطة صيغة وقدَّم االئتمان. دورة عىل للسيطرة مناسبة غري باعتبارها النقود
النقدية السيولة صور من وغريها النقدية األوراق كمية أن وهي النقدية؛ بيجو معادلة
الحقيقية القيمة جمع حاصل يف مرضوبًا املعيشة لتكلفة القيايس الرقم تُساوي املتداولة
املكشوف عىل السحب عمليات فيها بما املرصفية، للودائع الحقيقية الحارضوالقيمة للنقد
كمية نظرية إن كينز وقال التزاماته. إىل املرصيف النظام احتياطيات نسبة يف مرضوبة
يؤثر أن يمكن ال العملة كمية يف تغيري «حدوث إن القائل االفرتاض عىل قامْت النقود
نحو عىل تُحدَّد املتغريات تلك إن أي السابقة»؛ املعادلة يف األخرية الثالثة املتغريات يف
ومن املتداولة؛ النقدية السيولة صور من وغريها النقدية األوراق كمية عن بمعزل مستقلٍّ
الرقم يف مكافئة حركة إىل فسيؤدي املتداولة، النقدية السيولة صور يف تغيري حدث إْن ثم
قال األسعار. مستوى فسيتضاعف النقود، كمية تضاعفْت وإذا املعيشة. لتكلفة القيايس

كينز:

هو الطويل املدى هذا لكنَّ … الطويل» «املدى عىل صحيًحا هذا يكون ربما
جميًعا. موتى سنكون الطويل املدى فعىل الحالية. لألوضاع مضلِّل مؤرش
يستطيعوا لم إْن جدوى وبال السهولة شديدة االقتصاديني مهمة وستكون
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ستنفرج األزمة، انتهاء عند أنه األزمات وقت إخبارنا سوى يشء أيِّ عمل
أخرى. مرة وتتحسن األمور

الحقيقية القيمة (أِي الحقيقية» «أرصدتهم الناس يقلل األسعار، ترتفع عندما
وتُغري صحيح، والعكس التزاماته)، إىل املرصيف النظام احتياطيات ونسبة الحارض للنقد

الذهب. تدفقات ملعاوضة احتياطياتها رشوط املركزية البنوك
النقود»، عىل «الطلب دالة اآلن يه نسمِّ ملا القصري املدى عىل االستقرار عدم ضوء ويف
القومي والدخل النقدي املخزون بني القصري املدى عىل مستقرة عالقة هناك ليسْت فإنه
منفرد بشكل التأثري يُمِكنهما األعمال» عالم ومزاج العام «املزاج أن كينز رأى النقود. من
استقرار إحداث محاولة عند — النقدية السلطة عىل كان فقد األسعار؛ مستوى عىل
والطلب النقود من باملعروض يتعلق فيما للتدخل ة مستعدَّ تكون أن — األسعار يف
الحارض للنقد الحقيقية القيمة تثبيت «محاولة يف يكمن واجبها فإن كينز، وبلغة عليها؛
كمية لتغيري التدخل فواجبها استحالته، أو ذلك تعذُّر حالة ويف املرصفية، والودائع
النظام احتياطيات ونسبة املتداولة النقدية السيولة صور من وغريها النقدية األوراق
استخداُم جعل وقد السابقني.» العاملني يف التغري موازنة أجل من التزاماته إىل املرصيف
أيِّ مواجهة ويمكن مجملها. يف ا جدٍّ سهلة تبدو النقدية اإلدارة مهمَة الجربية املعادالت
«حيث البنكية؛ الفائدة خفضسعر طريق عن الحقيقية األرصدة يف زيادة لحدوث اتجاه
املركزي للبنك ويمكن للطوارئ.» سيولة بهامش االحتفاظ مزايا يُبدِّد السهل اإلقراض إن
وبيعها. الدَّين سندات رشاء خالل من املرصيف للنظام يتيحها التي السيولة كمية يغري أن
الذهب معيار إىل العودة وتجنَّبْنا ناحية، من التضخمي التمويل «تجنَّبْنا قد ُدمنا وما
ثَمَّ ومن النقود، من املعروض عىل السيطرة فستئول األخرى»؛ الناحية من املقنَّن غري

املركزي. البنك إىل األسعار، مستوى
تؤثر أن يمكنها النقدية الصدمات بأن النقدي» اإلصالح يف «بحث ِكتاب أقرَّ لقد
منظِّرو وكان لألسعار. املستقبيل االتجاه بشأن اليقني عدم بسبب االقتصادي النشاط يف
هي األسعار مستوى يف املتوقعة» «غري التغريات إن للقول يَِميلون النقود كمية نظرية
وحاجَّ الواقعية، من أكرب بقْدر تحىلَّ كينز لكن التناسب. يف اختالالت يسبب ما وحدها
بشأن اليقني عدم فإن ًعا؛ متوقَّ انخفاضها أو األسعار ارتفاع كان إن حتى إنه قائًال
لعدم املحورية األهمية كينز بنيَّ لقد االقتصادي. السلوك عىل يؤثر أن يمكن التغري مدى
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تفسري أْجل من به ترتبط األسعار من مجموعة أو سعر أيَّ يُحدِّد لم لكنه اليقني،
. التالينَْيِ كتابَيِْه يف تناَولها مسألة وهي التجارة، حركة إيقاعات

ترششل ونستون قرَّر عندما بعناية العميقة املسائل تلك يف النظُر يتمَّ لم لكْن
كتيِّبه يف كينز تناول وقد .١٩٢٥ أبريل يف الذهب معيار إىل االسرتليني بالجنيه العودة
القراَر ذلك العام، نفس من يوليو يف املنشور ترششل»، السيد لقرار االقتصادية «اآلثار
رأيُه وكان الوطنية. الصناعة بها وُمِنيَْت الحكومة فيها تسببت نقدية صدمة باعتباره
٤٫٨٦ — الحرب قبل ما فرتة يف الدوالر أمام رصفه سعر إىل االسرتليني الجنيه إعادة أن
يتطلب ما وهو ١٠٪؛ بنسبة الجنيه قيمة يف مبالغة فيها — الواحد للجنيه دوالرات
الحايل الربيطانية الصادرات حجم استمر إذا النقدية اإلنتاج تكلفة يف ٪١٠ بنسبة خفًضا
قال كما — عليها التغلب يمكن ال قوية عمالية معارضة ذلك وسيالقي املستوى. بنفس
من األمر هذا مواجهة يمكن إنه كينز وقال حدود. دون التوظيف» «بتعزيز إال — كينز
ذلك مع لكنه باالتفاق. الدخول من وغريها األجور لتقليل وطني» «اتفاق َعْقد خالل
نسبة وانخفاض االقتصاد د تجمُّ إىل فعًال الحكومة سياسة تؤدي أن يف شكِّه عن أعرب
من وستقرتض يُعالجها، وال البطالَة يَزيد بشْكٍل االنكماش الحكومة فستعزِّز التوظيف.

الصادرات. يف النقص لتعويض الخارج
ملخصه سيصبح ما يضع كينز كان ١٩٢٨ عام فبحلول تقريبًا؛ حدث ما هو وهذا

كاملة: للمرحلة النموذجي

خالل ومن االسرتليني الجنيه رصف سعر رفع خالل من األسعار خفضنا لقد
الوقت حان لقد … التكلفة» نخفض «لم لكننا االئتمان؛ حجم عىل السيطرة
وحتى البداية منذ الفادحة، إنجلرتا وبنك الخزانة وزارة أخطاء ثمن لدفع
تلقاء من التكلفة فستنخفض األسعار خفض أمر تولَّْوا إْن بأنهم اعتقادهم

نفسها.

يف كينز رشع النقدي»، اإلصالح يف «بحث كتاب نرش عىل عام من أقل مرور بعد
املقرر من وكان واالئتمان». النقود «نظرية اسم البداية يف عليه أطلق جديد كتاب تأليف
كينز كان االئتمان». «دورة ب عالقتها ضوء يف النقود لنظرية دراسة عن عبارة يكون أن
التقلباِت معاوضِة مهمَة النقدي» اإلصالح يف «بحث كتابه يف النقدية بالسلطة أناط قد
بالتحليل. تُتَناول لم تقلُّبها وأسباب األرصدة هذه تكوين لكن النقدية». «األرصدة يف
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للبنوك يمكن إذ ١٩١٣؛ عام املنشور مقاِلِه أفكار إىل كينز عاد للمشكلة تناُوله وخالل
هي النقدية السياسة ومهمة ادِّخاَره. الناس يريد مما أصغر أو أكرب ائتمانًا تَمنح أن

املتوقعة. املدخرات مستوى نفس يف املرصيف االئتمان إبقاء
يف بزميله واالدِّخار املرصفية» «النقود بني العالقة تحليل يف كبري نحو عىل كينز تأثر
املرصفية «السياسة كتابه وقتها يؤلف كان الذي روبرتسون، دينيس كامربيدج، جامعة
تلك يف بروبرتسون الفكري احتكاكه وكان .١٩٢٦ عام املنشور األسعار» ومستوى
يشء، كل قبل روبرتسون، كان فقد الخاصة؛ أفكاره تطور عىل حاسم أثر ذا املرحلة
القارية أوروبا يف االقتصادية املؤلفات اتَّخذ حيث االقتصادية؛ الدورة لنظرية ُمنظًِّرا
نظرية يف بجانبني دائم نحو عىل كينز تأثر الثروة. نمو تقلب أسباب ملعرفة أساًسا
تُسبِّبها استثمار دورة هي االقتصادية الدورة أن اعتبار أولهما: االقتصادية؛ الدورة
تتضخم «الحقيقية» الدورة تلك أن وثانيهما: الرأسمالية. للسلع املتوقعة الربحية تقلبات
إبقاء عن النقدية السياسة عجز وخاصة النقدية، العوامل بسبب والكساد الطفرة لدرجة
«الحقيقية» االقتصادية التقلبات أن روبرتسون ورأى االدِّخار. نفسمستوى يف االستثمار
«غري التقلبات ملنع النقدية السياسة استخدام أراد لكنه التقدُّم. عن فصلُها يمكن ال
استقرار هدف عن التخيل ذلك، يستتبع وربما الحقيقي. االقتصادي النشاط يف املالئمة»

األسعار.
الوحيد السبب هو انكماشه أو االئتمان تضخم بأن باإلقرار وروبرتسون كينز بدأ
روبرتسون َخصص وقد االختياري. االدخار عن االستثمار مسار يُبِعد أن يمكنه الذي
— الغريبة مصطلحاته بكل — األسعار» ومستوى النقدية «السياسة كتابه معظم
نتيجة تَحدث أن يمكن القْرسيَّنْي واالدخار لإلنفاق املختلفة الصور أن كيف ليُبنيِّ
من استثمار صندوق يوِجد املؤقت التضخم أن فكرَة ذلك ن وتضمَّ االئتمانية. العمليات
اكتشاف وأُعيد «االدخار». زيادة ثَمَّ ومن االستهالك؛ تقليل عىل الناس «إجبار» خالل
الحروب بعد جوبلن توماس مرة ألول طرحها التي الشهرية، القرسي» «االدخار فكرة
دون مواطنيها دخول الحكومة بها «صادرت» التي الطريقة مالحظة بعد النابليونية،
جزءًا باألساس الحكومة تقتطع إذ األوىل؛ العاملية الحرب خالل عليها رضائب فرض
عىل بناءً املصدرة الجديدة النقود من إضافية كمية إنفاق طريق عن القومي الناتج من
العام األسعار مستوى رفع إىل اإلنفاق هذا ويؤدي املرصيف. النظام خالل من رغبتها
العنارصالفاعلة وتجد السابقة) األسعار مستويات ضوء يف الطلب زيادة إىل تؤدي (حيث
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بدًال املصدرة الجديدة بالنقود لالحتفاظ رغبة) (أو حاجة يف نفَسها الخاصة االقتصادية
مع تتناسب أكرب اسمية نقدية أرصدة يتطلب األسعار مستوى ارتفاع ألن إنفاقها؛ من
يف الدخول إىل العملية تلك لتكرار الحكومة محاوالت وستؤدي الفعلية. املبادالت حجم
أهداَف الخاصة االقتصادية الفاعلة العنارص ع توقُّ ظل يف متسارعة تضخمية دوامة

إنفاقها. معدل تعديل خالل من لها التصدي ومحاولة الحكومة،
األمر يرشح وكتب النهاية. يف تركه لكنه املسار، هذا الجديد كينز كتاب اتخذ

:١٩٣١ عام يف لروبرتسون

رأى له، ومناقشتنا األسعار» ومستوى النقدية «السياسة كتاب تأليفك أثناء يف
من املصطلحان هذان حمله بما — واالستثمار االدخار بني التَّفاوت أن منا كلٌّ
التضخم باتجاه الدفع تسميته يمكن ِلما نتيجة إال يكن لم — وقتها غموض
طويل، لوقت الفكرة تلك تبنَّيُت وقد املرصيف. النظام ِقبَل من االنكماش أو
أوضح، تعريفات لظهور فنتيجة صحيحة؛ غري أنها إىل النهاية يف وتوصلُت
تحُدث أن يمكن البارزة الظواهر تلك أن وجدُت واالستثمار، لالدخار رأيي، يف

املرصيف. النظام جانب من رصيح فْعل أيِّ دون من

لكن تجميعها. أو استثمارها يتم أن إما املدخرات أن عن روبرتسون تحدَّث لقد
لرشاء تُستخدم بل تُجمع، وال املدخرات تُستثمر أال وهو ثالث؛ اختيار عىل أكَّد كينز
تجهيزات رشاء يعني (والذي االستثمار «يسبق» أن لالدخار يمكن وبذلك قائمة. أصول
بسوق الفكرة تلك وتأثرت للدوران. الكلية الرسعة إبطاء دون من «جديدة») رأسمالية
و١٩٢٩. ١٩٢٧ عاَمي بني فيما املالية لألوراق نيويورك بسوق الصاعدة املضاربة
التقلبات تفسري عىل النقود كمية لنظرية «التبادالت» صيغة بقدرة يؤمن ال كينز وبات
املهم اليشءَ هو ما فرتٍة يف املبادالت إجمايل يكن فلم القصري. املدى عىل االقتصادية
الناتج عىل يُنفق النقدي الدخل كان إذا ما هو املهم كان بل التوظيف، لنسب بالنسبة

ال. أم الحايل
«بحث يف األجنبي» و«اإلقراض األجنبي» «االستثمار بني تمييزه يف كينز تأثَّر كما
املدخرات إقراض إن إذ األملانية؛ التعويضات حول الدائر الجدل يف باشرتاكه النقود» يف
يتم املدخرات كل أن يعني يكن لم للخارج محليٍّا، استثمارها يتم ال والتي الربيطانية،
يفوق بشكل ثابت رصف بسعر للخارج اإلقراض لزيادة محاولة أيَّ ألن استثمارها؛
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الفائدة سعر رفع عىل وتُجرب الذهب، استنزاف إىل ستؤدي لربيطانيا التصديري الفائض
يُساوي بمقداٍر املحيل االستثمار معدل انخفاض إىل ذلك وسيؤدي الداخل. يف البنكية

الجاري. الحساب فائض عن األجنبي اإلقراض يف الزيادة
تحليل دْمَج — كبري نجاح تحقيق دون — يُحاوالن وروبرتسون كينز كان لقد
والذي بينهما، املوجود الفصل عىل اإلبقاء من بدًال النقود نظرية يف واالستثمار االدخار

النقود. كمية نظرية مدرسة أو الكالسيكية املدرسة يميز كان
التكوين» طور يف الكينزية «الثورة كتابه يف كالرك بيرت مقنع نحٍو عىل حاجَّ
ألْن الحاجة بسبب تحليل من فيه ما وتغريَّ ل تأجَّ النقود» يف «بحث نْرش بأن (١٩٨٨)
و١٩٢٩، ١٩٢٨ عاَمي يف ظهرْت التي الخزانة»، وزارة «رؤية ب ى يسمَّ ما عىل كينز يَطَّلع
املمولة العامة املرشوعات برنامج خالل من البطالة لعالج جورج لويد خطة لدحض
يف هوتري قال فقد هوتري؛ رالف هو السمعة سيئِة الرؤيِة تلك صاحب وكان بالقروض.
النقود، املعروضمن ثبات ظل يف إنه ١٩٢٥ مارس يف «إيكونوميكا» دورية يف نرش مقال
اإلنفاق من مكافئًا قْدًرا اليوم) (بلغتنا العامة للمرشوعات حكومي قرض أيُّ «سيزاحم»
البنوك. من باالقرتاض أْي االئتمان؛ بزيادة إال التوظيف نسبة زيادة يمكن فال الخاص.
«إحدى بوصفها هوتري أدانها التي العامة املرشوعات من أهم كانت االئتمان زيادة لكن
هوتري، نهج عىل، سريًا ١٩٢٨ عام أواخر منذ الخزانة وزارة وبدأْت املوروثة». العادات
يتماَش لم ما وهو االئتمان»، يف محدد تضخم هو بالطبع كينز يقصده كان «ما أن ِعي تدَّ
«علينا الكلمات: هذه بولدوين ستانيل الوزراء رئيس وأُمِيلَ الذهب. معيار عىل اإلبقاء مع
بسبب الثاني الخيار استبعاد ومع جديدة.» نقوًدا نُصدر أو الحالية النقود نأخذ أن إما
تحليله أعدَّ قد وقتها كينز يكن ولم أكرب. أرضية املزاحمة فكرة اكتسبْت الذهب، معيار
وقتها وطرحه أعدَّه لو وحتى الفكرة، تلك ليدحض االستهالك/املضاِعف بدالة الخاص

شك. محل الرخيصة النقود غياب ظل يف لتطبيقه القابلية ألصبَحِت
أن جورج للويد يمكن «هل عمله يف التحليل هذا إعداد تجاه خطوة كينز اتخذ
عىل كينز وردَّ .١٩٢٩ مايو يف هيندرسون هوبرت مع باالشرتاك كتبه الذي ينجح؟»
«إضايف» استثمار أيِّ لتمويل كافية مدخرات توجد ال بأنه الخزانة» وزارة «رؤية َمزاعم
املستخدمة غري املوارد تضمنَِت فقد املوارد؛ لكل الكامل التوظيف افرتَضِت املزاعم تلك بأن
عرض يف غريبة طريقة تلك وكانْت الرخاء». إىل «التطلُّع بسبب املستغلة غري املدخرات
أن هي — النقود» يف «بحث عمله بلغة — كينز طرحها التي الفكرة لكن املسألة.
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حالة يف مستواها عن القومية املدخرات انخفاض يف تسببْت الركود عن الناتجة الخسائر
يف (بما سياسة أيَّ أن هو ذلك مضمون وكان «طبيعية». ألرباح املرشوعات أصحاب َجنِْي
الدخول مستويات استعادة يف تنجح بالقروض) املمولة العامة املرشوعات برنامج ذلك

االستثمار. لتمويل املطلوبة املدخرات ستولِّد «الطبيعية»
التوظيف نسبة لزيادة الحكومي اإلنفاق زيادة آثار تقترص لن ذلك، مع وبالتوازي
مدِّ يف يعمل رجل كل مقابل ففي فحسب؛ الحكومية املرشوعات يف تشغيلهم يتمُّ َمن عىل
الرضورية. باملواد إلمداده عمًال سيجد آخر رجل األقل عىل هناك منزل، بناء أو طريق
االقتصادي؛ النشاط تحرِّك تراكمية» «قوة اإلضافية الرشائية القوة ستُنتج ذلك عىل وعالوة
وغري املبارشة اآلثار من بكثري أوسع معني رأسمايل إنفاق أليِّ التوظيف آثار يجعل مما
نحو أيِّ عىل النوع هذا ِمن آثار قياس يمكن «ال أنه رغم باألعىل، إليها املشار املبارشة
لقياس محاولة ١٩٣١ عام كاْن ريتشارد طرحه الذي التوظيف» «ُمضاِعف وكان دقيق.»

«الرتاكمية». اآلثار تلك
عىل كينز هجوم أفرزه الذي والتوظيف الناتج لتحليل مبارشًة األكثر املنظور إن
النقود» يف «بحث كتاب يف ورد ما معظم جعل ١٩٢٩ عام يف الخزانة» وزارة «رؤية
ذلك ومع .١٩٣٠ عام أكتوبر يف نُرش حينما — كينز نظر وجهة من — إسهاب مجرد
النظرية األسس وببعض والنقدية، املالية لألسواق املؤسيس بالفْهم غنيٍّا كتابًا كان فقد

له. انطالق نقطَة الحًقا كينز اتخذها التي الفضفاضة النظرية األفكار وببعض
تقوم األساسية النظرية فرضيته لكن الكتاب؛ هذا يف جاء ما تلخيص الصعب من
مختلفة، بدوافع الناس من مختلفتان رشيحتان بهما تقوم واالستثمار االدخار أن عىل
فهناك واحد؛ مستًوى عند إلبقائهما االئتمانية النقود اقتصاد يف تلقائية آلية توجد وال
لفيكسل)، تبًعا «الطبيعي» الفائدة سعر كينز اه سمَّ الذي (وهو املال رأس عىل ربح سعر
يريده الذي السوق سعر لكن «السوق». سعر وهو القروض، عىل فائدة سعر وهناك
من املتوقع أو للمستثمرين املتوفر الربح سعر من أدنى أو أعىل يكون قد املقِرضون
من يْجنونه ما لكل املستثمرين أو املستهلكني إنفاق عدم إمكانية تَظَهر لذا جانبهم؛

دخل.
االئتمانية النقود اقتصاد يف الوحيد امُلوازن أن يف هذا كل من العميل االستنتاج ويكمن
سعر بخفض إنجلرتا لبنك يُسمح لم الذهب معيار ظل ففي املرصفية؛ «السياسة» هو
ادخاره، يف املجتمع يرغب ما يكافئ استثمار بمعدل للسماح الكايف بالقْدر البنكية الفائدة
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النقدي املخزون عىل الرتكيز من كينز ل تحوُّ وكان البطالة. انتشار هي النتيجة وكانت
الذي االستثمار عىل اإلنفاق كفاية عدم أدَّى فقد الشأن؛ هذا يف حاسًما اإلنفاق تدفق إىل

البطالة. نسبة وارتفاع األسعار مستوى انهيار إىل االدخار بمعدل يرتبط
لالستثمار تلقائيٍّا سبيًال باعتباره لالدخار الكالسيكية النظرة عن كينز خروج كان
فيما «اإلحجام» نظرية استبعد وقد االقتصادي. النفس علم منظور من أساسيٍّا أمًرا

رصينتني: فقرتني يف االقتصادي التقدم يخص

بصعوبة ُجمعت قد العالم يف املرتاكمة الثروة أن االعتقاد الشائع من أصبح
االستهالك، بعملية الفوري االستمتاع عن لألفراد االختياري اإلحجام نتيجة
يف كافيًا ليس فقط اإلحجام أن ندرك أن يجب لكن االدخار. نسميه ما وهو
تبني التي هي املرشوعات بل … املستنقعات تطهري أو املدن لبناء ذاته حد
فسترتاكم جيد، نحو عىل املرشوعات سارِت فإن … العالم يملكه ما وتحسن
كان أيٍّا الثروة فستتبدد توقفت، وإن لالدخار؛ يحدث ما كان مهما الثروة

االدخار. معدل
ال األرجح عىل وهو ال. أو للمرشوعات خادًما االدخار يكون ربما لذا
وثيقة لكنها مبارشة ليسْت واملرشوعات االدخار بني العالقة إن إذ يخدمها؛
فاالدخار مفقوًدا. بينهما يصل أن ينبغي الذي الرابط يكون ما فكثريًا ا؛ جدٍّ

الربح. وإنما املرشوعات يحرك ما هو ليس

أساسية»، «معادالت هيئة عىل املبهرة األفكار تلك يصوغ أن كينز حاول الحظ، لسوء
يحاول يزال ال كان عندما الكتاب، لظهور سابقة مرحلة يف أصولُها ظهرْت التي وهي
قارئ ويصطدم االقتصادي. النشاط تقلبات تفسري يف النقود كمية نظرية استخدام
أجل ومن الكتاب. تأليفه أثناء يف كينز وضعها قديمة بأفكار النقود» يف «بحث كتاب
و«األرباح» «الدخل» مثل مصطلحات استخدام تم والقديمة، الجديدة األفكار بني املواءمة
الفائدة أسعار منع أن توضيح يحاول كان كينز أن ورغم خاصة. بطريقة و«االدخار»
عىل منصبٍّا تركيزه كان فقد واستمراره، ركود حدوث إىل يؤدي أن يمكن االنخفاض من

والتوظيف. الناتج يف ال األسعار مستويات يف تغيري إحداث
(أو للمجتمع النقدي الدخل (أ) هي: الصلة ذات التعريفات من الثالث املجموعات إن
األرباح (ب) اإلنتاج). تكاليف أو لعنارصاإلنتاج التوازن إيرادات أو «الطبيعية»، اإليرادات
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«الطبيعية» اإليرادات وتستبعد البيع، وأسعار اإلنتاج تكاليف بني الفرق بأنها تُعرَّف التي
«الطبيعي» املجتمع دخل من الجزء ذلك بأنه ويعرف االدخار، (ج) املرشوعات. ألصحاب
سماها (التي والخسائر األرباح استبعاد من الهدف وكان االستهالك. عىل يُنفق ال الذي
الناتج زيادة يسبب الذي املتغري فصل هو الدخل من املفاجئة) املكاسب أيًضا كينز
اللذين واالدخار للدخل عملية غري تعريفات إىل أفضْت املحاولة تلك لكن انخفاضه. أو
األرباح قيمة كانت سواء ثابتني يَظالن أنهما نتوهم فنحن االلتباس. معظم يف سببًا كانا
عنه، «تخلُّفه» أو لالستثمار الكيل االدخار «سبق» مسألة لكن بالسلب. أم باإليجاب

واالستثمار. االدخار تعريف إىل بالكامل استندْت
ديناميكيات لوصف محاولة الشكلية، الناحية من ، يَُعدُّ النقود» يف «بحث كتاب إن
من مجموعة خالل من آَخر إىل (املستهلك) أسعار مستوى من ينتقل اقتصاد أيِّ
عنارص جانب من املكتسبة النقود ق تدفُّ مسألَة ناحية، من الكتاب، يطرح إذ املعادالت؛
األخرى الناحية من ويطرح واالستثمارية، االستهالكية السلع إنتاج عملية خالل اإلنتاج
تُدخر. وأجزاء االستهالكية السلع رشاء عىل تُنفق ألجزاء النقود تلك تقسيم مسألة
خالل املكتسبة النقود نسب دامت ما مستقرٍّا، االستهالكية السلع أسعار مستوى ويظل
عىل تنفق التي النقود لنسب مساويًة بقيْت واالستثمارية االستهالكية السلع إنتاج عملية

الحاليَّنْي. واالدخار االستهالك
وتنعدم االستهالكية، السلع بيع وأسعار اإلنتاج تكاليف تتساوى الحالة، هذه ويف
إذا — األخرى الناحية من — لكن االستثمار. تكلفة مع االدخار ويتساوى األرباح،
إنتاجها، من اكتسبوها التي ِمن االستهالكية السلع رشاء عىل أقل مبالغ الناس أنفق
األرباح وتقل األسعار التكاليف ستتجاوز الحالة، هذه ويف املستهلك. أسعار فستنخفض

االستثمار. تكلفة االدخار وسيسبق ذاته، بالقْدر
الناس أراد إْن أنه وهى واحدة؛ جوهرية نقطة ليؤكد املعقد املنظور هذا ُوضع لقد
أيُّ يتسبب لم ما بالكساد ككلٍّ االقتصاد فسيصاب االستثمار، تكلفَة االدخاُر يفوَق أْن
املطلوب التحويل يتم وال ربحيته. أو االستثمار «قيمة» رفع يف متزامن بشكل يشء
«مجموعة عىل ذلك حدوث يعتمد إذ تلقائي؛ بشكل االستثمار إىل االستهالك من لإلنفاق
ما أو تزايد، يف لالستثمار املتوقعة الربحية كانت إذا ما وهي االعتبارات»؛ من مختلفة

نفسه. الوقت يف كالهما، أو ينخفض، الفائدة سعر كان إذا
الرأسمالية التجهيزات من «جديدة» أجزاء لرشاء الحافز يكِن لم إْن الكساد يحدث
الربح سعر قلَّ إذا أخرى، بعبارة «الطبيعي»؛ الدخل من االدخار معدل المتصاص كافيًا

74



النقدي امُلصِلح

اليقني عدم تحليل كينز ويطبِّق املرصيف. النظام يحدده الذي السوق سعر عن املتوقع
وهي األسعار، من محددة مجموعة عىل النقدي» اإلصالح يف «بحث كتاب يف بدأه الذي
التوقعات تقلب نتيجة — «الطبيعي» الفائدة سعر يف فالتقلبات الرأسمالية؛ السلع أسعار
االقتصادية. الدورة يفرس ما هو البنكية املمارسات تحدده الذي السوق سعر حول —
للجانب املشهوَريْن كينز نقاَيشْ من األول النقاَش النقود» يف «بحث كتاب يتضمن
الطويل «الصعود» بانهيار كثريًا تأثر والذي املالية، األوراق أسواق يف للمضاربة النفيس
جزءًا أن للنقاشيف الرئيسية الفكرة وتكمن .١٩٢٩ عام يف املالية لألوراق نيويورك لسوق
املستقبلية القيمة بشأن اليقني عدم بسبب املضاربة ألغراض به «يُحتفظ» املدخرات من
املالية، األوراق سوق يف األسهم سعر ارتفاع يُتوقع كان فإذا الرأسمالية. لألصول
انخفاض املتوقع من كان إذا صحيح والعكس مالية»؛ «أوراق إىل املدخرات فستتحول
املالية؛ األوراق سوق يف صعود يحدث املستثمرين معظم يضارب وعندما األسهم. سعر
النقدية باألرصدة االحتفاظ فإن وهكذا الكساد. يحدث معظمهم يضارب ال وحينما
بنظرية يُعرف ما إىل ل يتحوَّ لم لكنه النقود»، يف «بحث كتاب يف ورد قد املضاربة بدافع

العامة». «النظرية كتاب يف إال السيولة تفضيل
معالجتها يمكن و«االدخار» االستثمار بني «الفجوة» أن يف شك أيُّ كينز لدى يكن لم
الذهب؛ معيار بسبب متعذًَّرا كان ذلك لكن السوقية. الفائدة سعر خْفض طريق عن
ال قد وظيفتان له — الرصف سعر ثبات ظل ويف مفتوح اقتصاد يف — الفائدة فسعر
رغبة تجاوزْت فإذا املدفوعات. ميزان وإدارة االستثمار، تنظيم هما: متسقتنَْي؛ تكونان
تصديَر ذلك فسيعني التصديري، فائضه صايفَ للخارج مدخراته إقراض يف ما مجتمع
من يزيد الذي األمر الفائدة؛ سعر برفع تعويضه النقدية للسلطة ينبغي ما وهو الذهب،
البنكية الفائدة سعر الرتفاع النهائية النتيجة وستكون الدولة. داخل املال رأس تكلفة
الفائض بزيادة سيسمح ما وهو القومي)، (الدخل األجور» كفاءة «معدل انخفاض هي
يف الواردة االقتصادية السياسة فرضية يف التناسق عدم أخرى مرة هذا ويبني التصديري.
البنكية الفائدة سعر عمل ألسلوب كينز عرض ويظل النقدي». اإلصالح يف «بحث كتابه

الناتج. ال األسعار مستوى تعديل نموذج قَصد لكنه نموذجيٍّا؛
أو االستهالك دالة يف تغريُّ أليِّ نهائيٍّا عالًجا األجور مرونة يف كينز رأى فهل
الرابع، الكتاب ففي فعًال؛ بذلك النقود» يف «بحث كتاب أجزاء أحد أَْوَحى لقد االستثمار؟
األسعار؛ عن األجور تأخر ضبط عىل تعتمد االئتمان دورة عن كالسيكية قصة نجد
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يف وتضخم األسعار) (يف سلعي تضخم هناك يكون االقتصادي، الصعود مرحلة ففي
األسعار تنخفض حيث االنكماش؛ مرحلة يف األمر ينعكس ثم الدخل، يف وتضخم األرباح
يف لكْن الضبط. عملية يف أخري كإجراء النقدية األجور تنخفض وأخريًا األرباح، وتنخفض
مرونُة فيها تعاِلج ال التي الشهرية املجازية» املوز «حكاية عن كينز يتحدث الثالث الباب
خفض مع ادخار حملة نتيجَة املراد االدخار معدل زاد إذا ألنه األويل؛ االضطراَب األجور
تكاليف إجمايل يساوي بما اإلنفاق عىل الناس قْدرة «فستقل لألجور، العمل أصحاب
اإلنتاج يتوقف عندما إال التوازن يحدث فلن ثابتة، الفائدة أسعار ظلت وإن اإلنتاج.»
«ينشط أو املدخرات، تقليل إىل املتزايد الفقر يؤدي عندما أو جوًعا، الناس ويموت كله
سبيل عىل بالقروض، املمولة العامة املرشوعات خالل من بأخرى»؛ أو بطريقة االستثمار

املثال.
آلية أيُّ تَبَقى فلن العامة، واملرشوعات الفائدة سعر ضبْط ِمن كلٌّ استُبعد وإذا
كينز يوضح لم الطبيعة». «عالج اسم ذلك عىل كينز ويطلق الفقر. إال واقعية ضبْط
يؤدي أن يمكن مفتوح باقتصاد تتعلق الرابع) الكتاب (يف األوىل القصة أن الكايف بالقْدر
باقتصاد تتعلق الثانية القصة وأن الصادرات، عىل الطلب زيادة إىل فيه التكاليف خفض
أن يمكن «االدخار» أن كيف بيان عن كينز عجز كما تصديري. قطاع فيه ليس مغلق
وانخفاض االقتصادية الخسائر تراكم ظل يف املوز أرض يف االستثمار عىل متفوًقا يظل
نتج الذي النقود»، يف «بحث كتاب يف الفنية االقتصادية املشكالت أهم هذا وكان الدخل.

«االدخار». ل العميل غري كينز تعريف عن كبري حدٍّ إىل
فائدٍة سعر إقراَر هو القومية النقدية للسياسة الرئييس الهدف يكون أن ينبغي
أسلوب بتبنِّي معني أسعاٍر مستوى ظل يف الطويل املدى عىل الكامل بالتوظيف يسمح
الضبط طريق عن إال هذا الفائدة سعر استقالل ضمان يمكن وال األجور». «كفاءة
«املرونة مع يتماىش ال االنكماش وقت األجور جمود إن كينز قال الرصف. لسعر الدوري
عملة بنظام العمل الحكمة «من كان إذا فيما كينز تَشكَّك لذا للخارج»؛ اإلقراض تجاه
يتعارض لم لكْن األجور.» ونظام الجمركي والنظام املرصيف النظام من أوسع نطاق ذي
نقدي نظام إقرار فكرة مع كامل نحو عىل النقدية القومية عن املتطرف الترصيح هذا

مرونة. أكثر دوري
يف «بحث كتابه يف الواردة األساسية املعادالت أن اعترب عندما ا محقٍّ كينز كان
السببي التسلسل لكن وكامربيدج. بفيرش الخاصة املبادالت معادلتَي من ُصَوٌر النقود»
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قرارات ال — النقدية األرصدة عىل الطلب يف املؤثرة القوى كانت فقد انعكس؛ فيها
األسعار. مستوى يف التغريات يف تتسبب ما هي — األرصدة تلك بتوفري النقدية السلطة
خالل من القوى تلك تأثري تحييد عىل قادرة النقدية السلطة تكون أن ع توقَّ ذلك مع لكنه

يقول: وكتب النقود. من مناسبة كمية طرح

بالطبع يزعمون ال األسعار إدارة يف النقدية للسلطة السيادة يُرِجعون الذين إن
األسعار؛ مستوى يف «الوحيد» املؤثر هي النقود خاللها تُطرح التي الظروف أن
طريق عن فيه مرغوب مستًوى أيِّ عند االحتياطي إبقاء بإمكانية االعتقاد إن إذ
االحتياطي مستوى بأن اإلقرار مع يتعارض ال النقود من كافية كمية ضخ

ضخها. تم التي النقود مقدار بجانب عديدة أخرى عوامل عىل يعتمد

االدخار بني التوازن عدم نموذج عىل و١٩٣١ ١٩٢٩ عاَمي بني فيما كينز اعتمد
لحكومة قدمها التي الستشاراته أساًسا باعتباره النقود»، يف «بحث كتابه يف واالستثمار
األوىل باملراحل تأثرها ظل يف وذلك النقدية، السياسة حول العمالية ماكدونالد رامزي
الخزانة وزير سنودن فيليب شكَّلها التي — ماكميالن لجنة يف كينز وقدَّم العاملي. للكساد
للكساد، ممكنة حلول ستة — واالئتمان العملة شئون يف الستشارتها العمال حكومة يف
قيمة تخفيض إمكانية استبعد وقد وقتها. بريطانيا حالة عىل تطبيقها يمكن والتي
املحلية التكاليف لتخفيض االقرتاحات من عدد هناك كان األخري. املالذ واعتربه العملة
النقدية الدخول مستوى خفض عىل االتفاق عىل ينص والذي — أحدها وكان لإلنتاج،
مثل الرضائب من التصديرية الصناعات إعفاء ويمكن ،١٩٢٥ عام اقرتحه ملا مطابًقا —
فكان األخرى، الثالثة الحلول أما معدالتها. تخفيض أو االجتماعي، التأمني اشرتاكات
الحماية هو أولها وكان القائمة؛ اإلنتاج تكاليف ظل يف التوظيف نسبة زيادة منها الهدف
ن فتََضمَّ الثاني أما الحالية.» الظروف ظل يف الحرة التجارة به تَُقْم لم بما «تقوم التي
العامة املرشوعات برنامج إىل الخارج يف املهدرة املدخرات لتحويل القديمة سياسته
مستوى رفع أجل من الدولية الجهود تنسيَق األخري حلُّه ن وتضمَّ بالقروض. املمولة

عامليٍّا. األسعار
اقرتاح َح وُرجِّ .١٩٣٠ عام ومارس فرباير شهَري يف تلك االقرتاحات مجموعة ُقدِّمْت
االقتصادي االستشاري املجلس يف كينز وُعنيِّ العاملي. الكساد زيادة ظل يف الحماية
ذاته العام من يوليو ويف ١٩٣٠؛ عام يناير يف حديثًا الوزراء رئيس شكَّله الذي الجديد
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مسببة وقائمة … موحًدا «تشخيًصا ليقدموا االقتصاديني من فرعية للجنة رئيًسا ُعني
سبتمرب ٢١ بتاريخ اللجنة إىل املقدَّمة مذكرته يف كينز واستخدم املمكنة.» بالحلول
ومكانتها الجامد الربيطاني االقتصادي الوضع بني العالقة عن للحديث أنيقًة لغًة ١٩٣٠
النسبة تكون «عندما يُسود الذي ذلك بأنه التجاري» «التوازن عرَّف إذ املرتاجعة؛ الدولية
امليزان يتساوى بحيث الخارج يف مستواها إىل الداخل يف النقدية األجور مستوى بني
ظل يف الداخل، يف االستثمار حجم إىل مضاًفا األجنبية) االستثمارات ميزان (أْي الخارجي
أهمُّ كان الداخل.» يف املدخرات حجم مع … الدولية الظروف تحدده الذي الفائدة سعر
معيار إىل بالعودة التجاري التوازن اختالَل بريطانيا يف البطالة مستوى ارتفاع عوامل
قيمة تحديد يف املبالغة وأدِت لإلنتاج. النقدية التكاليف خفض دون ١٩٢٥ عام الذهب
سعر رفع مع األجنبي، لالستثمار املتاح التصديري الفائض تقليل إىل االسرتليني الجنيه
االستثمار إجمايل انخفض وبذلك املحيل. االستثمار حجم من قلل ما وهو البنكية؛ الفائدة
اقتصادية خسائر لحدوث أدى ما وهو الكامل؛ التوظيف وضع يف باالدخار مقارنة

البطالة. مستويات وارتفاع
هذا يف املقرتحة االقتصادية بالسياسة املتعلقُة البدائُل تُواجه أن املفرتض من كان
أو النقدية) األجور (وخاصًة اإلنتاج تكاليف بتقليل التجاري التوزان اختالَل التحليل
ظروف ظل يف الخارجي امليزان زيادة و/أو للخارج اإلقراض ضغط بتقليل تحسينها
بالقروض. املمول العام واالستثمار الحماية من مزيج إىل يشري ما وهو معينة؛ تجارية
إن قال لكنه بريطانيا، يف املعيشة مستوى يف الحتمي االنخفاض فكرة كينز تقبَّل
ستقلُّ حيث النقدية؛ األجور تخفيض من ذلك لتحقيق أفضل وسيلة كان األسعار رفع
أصحاب طبقة ذلك يف بما بالكامل، املجتمع عىل العبء ويقع االجتماعية املعارضة

الربوية. الدخول
بالقروضصيغة املمول العام االستثمار لفكرة عرضه يف األوىل للمرة كينز استخدم
الجمركية الحماية فكرة طرحت كاْن. ريتشارد وضعها التي املضاعف نظرية من بدائية
ألن نظًرا وأيًضا االقتصادية، الثقة وزيادة الخارجي امليزان لزيادة وسيلة باعتبارها
من العظمي الغالبية تصنيع عىل نظرياتها مثل قادرة تكون ربما صناعية دولة «أيَّ
رفض حال ويف الحرة. التجارة لفكر جوهريٍّا انتهاًكا الفكرة تلك وكانت املنتجات.»
التوازن تحقيق محاولة إىل ستُضطر أنها املنطقي فمن السياسات، تلك ملثل الحكومة

اختيار. أسوأ هو الجانبني بني التذبذب وسيكون االنكماش. خطط بتفعيل التجاري

78



النقدي امُلصِلح

طرح إىل كينز االقتصادية «الثقة» أهمية بجانب العملة قيمة تخفيض استبعاد دفع
يف للكساد املفضل «عالجه» باعتبارها الحماية؛ سياسة عن نظرية أسس عىل مبنيٍّ دفاٍع
كينز وراع .١٩٣١ عام سبتمرب يف الذهب معيار عن بريطانيا بتخيل انتهْت التي الفرتة
النظرية الناحية من راديكالية كانت وإن — املتحفظة النتيجة تلك إىل التوصل أثناء يف
وقت يف ماكميالن لجنة إىل الخزانة ووزارة إنجلرتا بنك من كلٌّ قدَّمها التي الحجُج —
بالفاعلية الخاص كينز اعتقاد يف شكِّه عن إنجلرتا بنك أعرب فقد العام؛ نفس من سابق
كافيًا ليس الفائدة سعر خْفض إن البنك باسم املتحدث قال إذ النقدية؛ للسياسة املطلقة
الذي الَفَرس مثل فذلك سيئة؛ االستثمار احتماالت كانت إذا لالقرتاض املستثمرين لدفع
ريتشارد السري وقال ب. ْ الرشُّ عىل إجباُره يمكن ال لكن املاء ناحية توجيُهه املمكن من
بالقروض املمولة العامة املرشوعات برنامج إن الخزانة، بوزارة املسئولني أحُد هوبكنز،
التي املرشوعات يف الثقة عدم انترش إذا الخاص لالستثمار «نفسية» ملزاحمة سيؤدي
كانِت فقد اإلنفاق؛ عملية الحكومة تويل يف أو عليها، القروض إيرادات إنفاق املقرر من
املطلوبة والثقة النظرية املتطلبات بتحقيق وعدت التي الوحيدة السياسة هي الحماية

املحددة. الظروف ظل يف للنجاح
يف الكينزية الثورة يف وكذلك كينز نظرية يف الالحق التطور يف االعتبارات تلك وأثرت
الواقعي للعالم «مناسبة» نظرية نماذج وضُع ن تضمَّ إذ االقتصادية؛ السياسات صناعة
املنظِّر فكينز الواقعية؛ للظروف الواسع النطاق تُناِسب بالسياسات متعلقة أدوات وْضَع

االقتصادية. السياسات مستشار كينز عن َقطُّ ينفصل لم

79





الرابع الفصل

العامة النظرية

يف والنقود» والفائدة للتوظيف العامة و«النظرية النقود» يف «بحث كينز كتابا يشرتك
وجود وعدم واالستثمار، االدخار خطط بني الفصل إن إذ واحد؛ قويٍّ ِفْكِريٍّ جوهٍر
وثبات بينهما، للموازنة صامويلسون) كلمات (بحسب فعالة» اقتصادية «عملية أي
كلها للقيمة؛ مخزنًا باعتبارها النقود ووظيفة االستثمار، تذبذُب مقابل يف االستهالك
يف موحدًة آليًة العامة» «النظرية كتاب وأضاف النقود». يف «بحث كتاب يف وردْت أفكار
للعرض نظريًة املهنية حياته يف كينز يطرح األوىل وللمرة الفعال». الطلب «مبدأ صورة
الناتج يقلُّ فربما العرض، عن الطلب قلَّ إذا أنه أوضح فقد ؛ ككلٍّ الناتج عىل والطلب
من حالة إىل االقتصاد «وصول إمكانية طرح ما وهو أخرى، مرة بينهما التوازن ليعود
املهم االكتشاف هو هذا وكان الكامل.» التوظيف من أدنى مستًوى يف … املستقر التوازن
وبنيَّ الكساد أسباب فرس إذ العالم؛ أوضاع تحسني أرادوا الذين لالقتصاديني بالنسبة

منه. للخروج املطلوبة الخطوات
«أسباب» تحليل من االنتباه — كينز اعتقاد بحسب — الجديد الكتاب ل حوَّ لقد
«ناقصة تُركت نقطة وهي التغري، هذا «توابع» تحليل إىل الناتج مستوى يف تغري حدوث
الكتابني كال إن للقول يكون ما أقرب هذا وكان السابق. الكتاب يف ا» جدٍّ وملتبسة
فقد الفعلية، الناحية من أما الحديثة. لالقتصاديات الكلية» «الصورة لفهم رضوريان
األسايس املرجع العامة» «النظرية كتاب أصبح بينما النقود»، يف «بحث كتاب أُهمل

يستشريونهم. الذين السياسة ولرجال لالقتصاديني بالنسبة
عىل بالرتكيز غريه أو كينز يهتم أن املستبعد من لكان العاملي، االقتصاد انهيار لوال
العرشين القرن ثالثينيات يف تحليله الجميع يريد ما يكن فلم األسباب. من بدًال النتائج
آخر، وضع إىل امُلريض التوازن أوضاع أحد من االنتقال أمام املؤسسية العقبات هو
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مستويات عند االقتصادي النشاط إبقاء عىل القادرة العوامل تحليل هو املراد كان بل
توازن يف التقلبات تمنع أالَّ االقتصادية السياسة من املطلوب كان كذلك منخفضة.
مستوى ترفع أْن بل — النقديني للمصلحني التقليدي الهدف وهو — الكامل التوظيف
وتحتلُّ الجديدة. للظروف العملية والخطة النظرية من كالٍّ كينز وقدم التوظيف. توازن
ومصطلحات مفاهيم قدم كما التحلييل، ره تصوُّ بؤرة التوقعات ومبدأ النفسية الجوانب

مبارش. نحو عىل السياسة صانع تفيد جديدة وأدوات
الكساُد د بدَّ أوًال: بطريقتني؛ العاملي بالكساد مبارش نحو عىل كينز فكر تأثر لقد
توافر ورغم الشخيص. ماضيه عن جذري انحراف وهو النقدية، السياسة بقوة إيمانَه
معدالت كانت فقد ،١٩٣١ عام االسرتليني الجنيه قيمة تخفيض بعد الرخيصة النقود
الجديدة االستثمارات لتعزيز املبارش الدولة ل «تدخُّ أن كينز واستنتج ا. جدٍّ ضعيفة التعايف
دائمة.» وربما طويلة، كساد حالة يف الوقوع لتفادي الوحيد «السبيل يمثل ربما ودعمها»
بريطانيا من — آخر يشء أي من أكثر — كينز تركيز لتحول الكساد أدى ثانيًا:
اقتصاد جموَد هي النقود» يف «بحث كتاب يف اإلشكالية كانِت فقد املتحدة؛ الواليات إىل
أكثر فكانت أمريكا، يف واألسعار األجور أما الرصف. سعر تقييم يف مبالغة وجود مع
بكثري، أصغر األمريكي األجنبي القطاع وكان بريطانيا، يف نظريتها من بكثري مرونة
عىل كينز أمريكا يف األحداث فحفزت وطأة. أشد هناك الناتج انهيار كان ذلك ومع
مستوى عىل الكساد عمومية أدت كما الغنية. االقتصاديات مشكلة يف أعم بصورة التفكري
العنارص من غريها أو الحماية أو العملة قيمة خفض تتضمن حلول استبعاد إىل العالم
باب غلق يتسبب أن إمكانية تفسري العامة» «النظرية كتاب يف كينز حاول «الخارجية».
نطاق عىل «قرسية» متوطنة بطالة حدوث يف لالدخار الكبري بامليل مقرتنًا االستثمار
يف املغلق» «االقتصاد نموذج من كلٍّ اعتبار ويمكن الغنية. الغربية املجتمعات يف واسع

العاملي. للكساد نتائج بمنزلة الكينزية «املالية» واملدرسة العامة» «النظرية كتاب
بالوضع النقود» يف «بحث كتاب أثارها التي املبكرة الفنية املسائل إحدى تأثرت كما
الناتج يف والتغريات األسعار. بمستوى متعلقة معادالت هي األساسية فاملعادالت العاملي.
— ومؤملة مطولة أحداثًا كانت وإن حتى — أحداث سوى ليسْت التوظيف وضع ويف
مربح. نحو عىل بها بيُعه يمكن التي لألسعار وفًقا الناتِج إنتاج تكلفة ضبط سياق يف
اإلصالح يف «بحث وهو لكينز؛ سابق كتاب من املستمدة — التحليلية الرؤية هذه وبدْت
انخفاض أن بدا حينما و١٩٢١، ١٩٢٠ عاَمي يف حدث الذي للكساد مالئمة — النقدي»
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ما مع تعارضت الرؤية تلك لكن األسعار. النخفاض نتيجة كان التوظيف ونسبة الناتج
وأشدها األوىل آثاره ظهرت الذي و١٩٣١ ١٩٣٠ عاَمي يف وقع الذي الكساد يف حدث

األسعار. ال والتوظيف الناتج مستويات عىل الصناعية الدول يف وأبقاها
بتحويل كينز إقناع هوتري رالف حاَول النقود» يف «بحث كتاب نرش قبل وحتى
عام يف لكينز هوتري كتب إذ اإلنفاق؛ يف التغريات إىل الناتج يف التغريات من انتباهه
ستكون نتيجة أول فإن السلع، عىل الطلب يف يؤثر يشء أيُّ حدث «إْن يقول: ١٩٣٠
زمني فاصل دائًما فهناك … القائمة» األسعار ظل «يف املبيعات يف النقص أو الزيادة
كينز أقرَّ ١٩٣٠ نوفمرب ٢٨ ويف كبريًا.» الفاصل يكون وربما األسعار، تُضبَط أن قبل
زيادة حدوث عند االقتصاد ضبط يف دوًرا تلعب ربما الناتج ويف األسعار يف التغريات أن
النقدية النظرية منع الصعب من يكون «ربما أنه أقر كما الطلب، يف شديد نقص أو
اآلثار أن كينز رأى فقد املستقبل.» يف مًعا العمل من األجل قصري العرض ونظرية

واألسعار. التكاليف عىل آثارها عىل تغطي الكميات عىل اإلنفاق يف للتغريات املبارشة
كيف إذ مختلفة؛ فنية مشكلة النقود» يف «بحث كتاب يف التوازن عدم تحليل وأثار
— الفائدة سعر يكن لم إْن االستثمار» عىل االدخار «زيادة مع التعامل كينز افرتض
زيادة أن املجازية املوز قصة يف كينز رأى فقد لالنخفاض؟ قابًال — آلخر أو لسبب
هذه لكن االدخار. حجم بتقليل التوازن استعادة إىل النهاية يف ستؤدي املجتمع يف الفقر
االدخار «زيادة جعلْت التي الكتاب تعريفات أعاقتْها الدخل ضبط آللية الهالمية الصورة
دائًما سيكون االدخار أن يعني هذا وكان االقتصادية. للخسائر مساوية االستثمار» عن
سبتمرب يف روبرتسون دينيس نقد وكان االقتصاد. انهيار حالة يف االستثمار من أكرب

قال: حيث الشأن؛ هذا يف حاسًما ١٩٣١ عام

… االستثمار عىل االدخار زيادة سببه الكساد بأن االدعاء يؤيدون َمن بني من
تكون التي املدخرات من كبريًا جانبًا أن يدركون الذين هؤالء عدد يبلغ كم
تُنَفق، ال التي املرشوعات أصحاب دخول عن عبارة الكساد أثناء يف ا جدٍّ وافرة

يكتسبوها؟ لم أنهم هو بسيط لسبب

اختفت فقد القومي، الدخل من اقتطاعات تعترب األعمال رجال خسائر كانت وإذا
الزائدة». «املدخرات

(باإلضافة لروبرتسون االحرتام كينز أظهر ١٩٣٢ مارس ٢٢ بتاريخ مالحظة ويف
واألرباح الخسائر ليشمل اإلجمايل» «الدخل ل تعريف وضع باقرتاح وهايك) هوتري إىل
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األوقات.» كل يف بالرضورة واالستثمار االدخار بني توازن «يحدث لكي العادية» «غري
مع وبالرضورة دائًما ليتوافق نفسه من اإلجمايل الدخل من ادخار أي «يضبط وعندها
بحلول كينز بمقدور كان لذا تابًعا.» صار بل األساس هو االدخار يَُعد فلم … االستثمار
يشء أي وإن … االستثمار حجم عىل يعتمد التوظيف «حجم إن يقول: أن ١٩٣٢ مايو ٢

بالتبعية.» يُنقصه أو األوَل سيزيد يُنقصه أو األخري يزيد
االستهالك وهي — العامة» «النظرية كتاب عليها يقوم التي العنارصاألساسية بدأَِت
«بحث لكتاب الخاصة التعريفات حطام بني من الظهور يف — والناتج والدخل واالستثمار
القومي؛ الدخل محاسبة ثَمَّ وِمن اإلحصائي؛ للقياس العنارص تلك وتخضع النقود». يف

االقتصادية. للسياسة محددة أهداف ثَمَّ ومن
إىل للنقود» البحتة «النظرية من املحارضات هذه عنوان تغيري إن السادة، «أيها
لوري يتذكر كما — الكلمات هي هذه مغًزى.» ذو تغيري هو لإلنتاج» النقدية «النظرية
الثمانية، محارضاته «أوىل ١٩٣٢ عام أكتوبر ١٠ يف كينز بها افتتح التي — تارشيس
يحدد الذي ما هو: كينز استفسار كان الكينزية.» الثورة انطالق عن بالفعل أعلنْت والتي
العامة»، «النظرية كتاب يف كانت السؤال هذا عن واإلجابة نقدي؟ اقتصاد يف الناتج حجم
ومع ومفاهيمه. النقود» يف «بحث كتاب لغة يف كامنًا يزال ال كان اإلجابة معظم لكن
مجموعة يف أكثر واتضحت املألوفة. العامة» «النظرية كتاب َلِبنات من الكثري برز ذلك

.١٩٣٣ عام خريف يف كينز ألقاها التي املحارضات
الناتج عىل اإلنفاق نَقص فإذا اإلنفاق؛ أو «الدفع» إجمايل حسب الناتج حجم يتحدد
املبيعات عوائد قلَّْت إذا النقود»، يف «بحث كتاب بلغة أْي، — الجاري الدخل عن الجاري
من اإلنفاق مستوى إىل الدخل ينخفض أن يجب — إنتاجه تكاليف عن الجاري للناتج
بتقليل اإلنتاج تكاليف تقليل يمكن كيف ولتفسري والتوظيف. الناتج يف انخفاض خالل
كتاب من الثاني للفصل أولية مسوَّدة كينز قدَّم األجور، تقليل من بدًال التوظيف نسبة
األجور إن القائلة الفرضية بسبب ١٩٣٣ عام يف الجدال واحتدم العامة». «النظرية
ال («ربما النقدية األجور مفاوضات عىل ال الفعال، الطلب حالة عىل تعتمد الحقيقية
ظهور وبسبب الكساد») أثناء يف مرتفعة حقيقية أجور عىل الحصول من للعمالة مفر
الحقيقية، األجور ضبط إمكانية غياب ظل ويف املقابل. يف القرسية» «البطالة مفهوم
«الَعرض أن عىل ينص الذي — ساي قانون عىل الكالسيكية النظرية استناد يصبح
مؤكًدا أمًرا الكامل التوظيف وضع عىل املستمر للحفاظ — له» املكافئ الطلب يخلق

كذلك.
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حالة وهي: للسوق» النفسية «للعوامل تبًعا — الحر االقتصاد يف — اإلنفاق يتحدد
االدخار بني تربط التي الحًقا) االستهالك دالة عليها أُطلق (والتي الزمني التفضيل
عليها أُطلق (والتي لالستثمار املتوقعة الربحية أو املتوقعة العوائد» و«أشباه والدخل،
كمية جانب إىل تحدد التي السيولة تفضيل وحالة املال)، لرأس ية الحدِّ الكفاءة الحًقا
جدول بجانب النقدي، باالقتصاد الخاصة املعامالت تلك وتنبِّئنا الفائدة. سعر النقود
املرتتبة الناتج «بحالة األسعار) مقابل يف (للتكاليف األرباح» و«استجابة العرض إجمايل
هذا وُطرح املرغوب.» الناتج مستوى عىل للحصول املعامالت تلك يف التأثري وكيفية …
حالة هي التوظيف حجم تحديد يف األساسية القوى «إن :١٩٣٣ عام يف أوضح بشكل
«القانون هذا ي نسمِّ أن ويمكننا النقود. وكمية السيولة وتفضيل لالستهالك وامليل الثقة
وعدم التوقعات دور عىل أكثر بقوة الضوء ُسلط قد يكون وبذلك للتوظيف».» العام

اليقني.
ال ربما النفسية» «العوامل خالل من اإلجمايل اإلنفاق حجم تحديد أن كينز أدرك
عام يف بدقة السبب يَذكر لم لكنه كامل، ناتج توظيف وضع عىل للحفاظ كافيًا يكون
الطلب ال النقود عىل الطلب وفق يتحدد الفائدة سعر أن بالفعل مدرًكا كينز كان .١٩٣٢
العوائد ألشباه الحالية القيمة «يُثبت الفائدة سعر فإن ذلك، عىل وبناءً القروض. عىل
عىل تعتمد ساي قانون صحة إن القائل األخري برأيه رصاحة يَجَهر لم لكنه املتوقعة.»
«بحث كتاب يف الوارد برأيه ك تمسَّ إذ الفائدة؛ سعر لضبط الكالسيكية اآللية فاعلية
املدى عىل األسعار عىل الكاملة السيطرة لها النقدية السلطة أن يرى الذي النقود» يف
االستثمار مستوى يحقق الذي الفائدة سعر «إقرار هو واجبها وأن والطويل، القصري
يمهد ربما املضاربة بدافع بالنقود االحتفاظ إن القائلة الفرضية كينز يطرح ولم األمثل.»

.١٩٣٣ عام حتى واضح بشكل الفائدة سعر النخفاض الطريق
الدخل منُْع — االستقرار تُحقق سياسة غياب ظل يف — يمكن كيف كينز: وتساءل
أنه هي املخترصة واإلجابة تام»؟ بشكل اإلنتاج يتوقف «حتى االنخفاض من والناتج
وهذا الدخل، من أقل بمعدل (االستهالك) اإلنفاق ينخفض لالستثمار صدمة أي بعد
عام أوضح بشكل األخرى هي اإلجابة هذه وذكرت ممكنًا. املستقر» «التوازن يجعل ما
نفسه الدخل وسيَضبط واالستثمار، االدخار يتساوى أن «يجب كينز: قال حينما ١٩٣٣
«امليل يقلَّ لم ما متدنٍّ مستًوى يف وهو الدخل زيادة يمكن فال الرشط.» هذا ليحقق
دقة األقل كينز صيغة قدمتْها التي امليزة وكانت االستثمار. حجم يزيد أو لالدخار»
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يف «بحث كتاب يف الوارد الدوري بالتحليل احتفظْت أنها هي ١٩٣٢ عام املطروحة
نسبة ارتفاع مع الفائدة أسعار يف انخفاض إلحداث يميل الدخل فانخفاض النقود».
خفض عدم حال يف لكن االستثمار. بزيادة يسمح ما وهو الدخل، إىل النقدي املخزون
يف الزيادة تتم ال «فربما املرصفية، السياسة خالل من أكرب نحو عىل الفائدة سعر
وهو جديد»، من للزيادة الناتج اتجاه مع املدخرات يف الزيادة رسعة بنفس … االستثمار
صورة هذا ويعطي الكامل. التوظيف وضع إىل الوصول قبل التعايف توقف يسبب ما
بيانه يف نجح مما أشمل هي والتي الطبيعي، املستوى دون «التوازن» عن كينز ملفهوم
من ما وقٍت يف االقتصاد إلصالح الثابت تحليله صمم الذي العامة»، «النظرية كتاب يف

االقتصادية. السياسة أمام دقيق هدف تحديد أجل
لم أنه ١٩٣٢ عام كينز محارضات يف النسبية الدقة عدم أسباب بني ِمن وكان
الصلة إدراك عن «كاْن» مثل تماًما عجز فقد كاْن؛ لريتشارد املضاِعف نظرية يستخدم

النقدي. التوازن تحليل وبني بينها املنطقية
املنشور والبطالة»، الداخيل االستثمار بني «العالقة مقاَله كاْن ريتشارد كتب
الخزانة وزارة اعرتاضات ليهاجم ،١٩٣١ يونيو يف جورنال» «إيكونوميك دورية يف
وقد للبطالة. عالًجا بوصفها بالقروض املموَّلة العامة املرشوعات برامج عىل الربيطانية
والعبء معني نقدي إنفاق ره يوفِّ الذي التوظيف حجم ضآلة عىل االعرتاضات تلك بُنيْت
وهيندرسون كينز وأكد الخاص. االستثمار «مزاحمة» فكرة وعىل امليزانية عىل الناتج
برامج أن ١٩٢٩ عام يف ظهر الذي ينجح؟» أن جورج للويد يمكن «هل كتيِّبهما يف
من قْدًرا األسايس، التوظيف من حسابُه يمكن قْدر بجانب ر، ستوفِّ العامة املرشوعات
التوظيف هذا لكن ألجورهم، الجدد العاملني إنفاق عن الناتج «الثانوي» التوظيف
يف الزيادة يمنع قد الذي ما هو: كاْن طرحه الذي السؤال وكان حسابه. يمكن ال الثانوي
نهائي؟ ال نحو عىل املجتمع دخل زيادة من واحد اسرتليني جنيه بمقدار ما فرٍد دخل
حتى إنفاقه يتم مرة كل يف سيُدخر اإلضايف الدخل من جزءًا أن هي البديهية اإلجابة
الزائد الدخل إجمايل فإن املدخر، الجزء ذلك حجم معرفة ُفرض وإذا الزيادة. أثر يتبدد
أو بنسبة عنه التعبري يمكن محدوًدا رقًما وسيكون حسابه، يمكن الثانوي التوظيف أو
االستثمار قْدر فإن ذلك، إىل باإلضافة األسايس. للتوظيف أو األويل لالستثمار مضاَعف
افرتاض يؤكد وهذا اإلجمالية، الدخول رفع خالل من مكافئًا ادِّخار قْدَر سيخلق اإلضايف
وزارة ادِّعاء يدحض كما اإليقاع»، بنفس ليسري دائًما االدخار يجرُّ «االستثمار أن كينز
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االستخدامات من املدخرات سيسحب بالقروض ل املموَّ العام االستثمار بأن الخزانة
املضاِعف. نظرية جوهر ذلك ويَُعدُّ بالفعل. القائمة

الزائد اإلنفاق ق تدفُّ ِمن «ترسبات» َحَسَب إنه إذ صحيحة؛ كاْن نظرية تكن ولم
عىل اإلضايف اإلنفاق وكذلك بالفعل) العاطلون ينفقه ما (أْي البطالة مدفوعات بخصم
أن يدرك لم كما مبارش)، نحو عىل الداخيل التوظيف يزيد يكن لم (الذي الواردات
«مفتوح» اقتصاد أيِّ (ففي واالستثمار. االدخار بني الرضوري التساوي أقرَِّت صيغته
جهة، من والواردات االدخار بني بل واالستثمار؛ االدخار بني رضوريٍّا التساوي يكون ال
«الشخيص» االدخار ب ترسُّ فكرة ُطرحْت األخرى.) الجهة من والصادرات واالستثمارات
يف فارمنج، ينس الدنماركي، للمتخصص مقال يف املضاعف نظرية أدبيات يف مرة ألول
شخيص ادخار دالة «بني فارمنج َجَمَع .١٩٣٢ يونيو يف جورنال» «إيكونوميك دورية
آلية وضع أجل من ِلكاْن الجربية املضاِعف ومعادالت حرصي نحو عىل بالدخل مرتبط
مؤكد شبْه بشكل كينز رأى االستثمار.» يف األويل التغري مع االدخار تواُزن الدخل لضبط
أن ح املرجَّ فِمن لذا جورنال»؛ «إيكونوميك دورية إىل مرة ألول ُقدِّم عندما فارمنج مقال
تلك يف كينز إىل كاْن، ِمن وليس فارمنج، من أكثر مبارش نحو عىل انتقل النظري التأثري
من مشتقًة املضاعف لنظرية صيغة — بفارمنج اآلخر هو املتأثر — كاْن وطرح املرحلة.
ديسمرب يف املتحدة بالواليات سينسيناتي يف بحثه يف واالسترياد لالدخار ية الحدِّ امليول
عرًضا أشهر بثالثة بعدها نُرش الذي الرخاء» إىل «الطريق كينز عمل ن وتضمَّ .١٩٣٢
املرشوعات برامج بشأن حجته لدعم ِلكاْن، املضاعف نظرية من املعدلة النسخة لتلك

بالقروض. املمولة العامة
نشأْت فقد الكينزي؛ الفكر يف السمعة سيئة النقاط أبرز املضاعف نظرية تَُعدُّ
مضاعف دقة واعتمدْت امليزانية. تمويل مشكلة ومن «املزاَحمة») (أو الثقة قضية من
إىل استندْت حيث الثقة؛ نقطة عىل دائًما — الدخل مضاعف مقابل يف — التوظيف
وارتفاع اإلنتاج زيادة بني اإلضايف اإلنفاق تقسيم كيفية بشأن العشوائي االفرتاض
حينما العرشين القرن ثالثينيات بداية يف كبري باهتمام األمر هذا يَحَظ وَلْم األسعار.
كثري يؤكد ربما الحرب. بعد قاتلة آثار لها أصبحْت أنها إال انخفاض، يف األسعار كانت
لكنَّ األسعار». ال تتغري التي هي «الكميات أن ثقة بكل الكينزية املدرسة أتباع من
للدافع ضحيًة الوضع ذلك يف راح تقديره» املمكن «املستقبل فكرة يف الشهري كينز تشكُّك

للحكومات. عمل أدوات لتقديم لديه العاطفي
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إىل التحديد وْجه عىل كينز فيه توصل الذي التوقيت مسألة عن واسع جدل ثار
عاَمي يف حدَث ذلك أن اختالف ثمة يكن لم الفعال. بالعرض الخاصة الجديدة نظريته
تُرتك أْن األفضل من ربما لها. فهمه اختبار عىل يعتمد ذلك عدا ما لكن و١٩٣٣. ١٩٣٢
له محارضة يف أوضح فقد مستحيل؛ ذلك أن رغم الشأن، هذا يف األخرية الكلمة لكينز
ُمخيف «كيان صورة يف البداية يف تَظَهر الجديدة األفكار أن ١٩٣٣ نوفمرب ٦ بتاريخ
يف عنها الدقيقة اللغوية الصيغة «تأتي ثم اإلنسان، عقل يف فوضوي» غامض باِهت
من طويل وقت قبَل ووضوح بدقة تفكر أن املمكن فمن تطورها. ِمن متأخرة مرحلة
مما أكثر كينز عَرف لقد ألفكارك.» الفعيل التصوير من — التعبري جاز إن — تَمكُّنك
التايل؛ العام يف عَرفه فيما ثقة أكثر كان لكنه ،١٩٣٢ عام خريف يف عنه التعبريَ استطاع

أفضل. نحو عىل عنه يُعربِّ أن استطاع لذا
أبدي؛ بسْحر يتميز عمل هو ١٩٣٦ فرباير ٤ يف املنشور العامة» «النظرية كتاب إن
فيما ليس للتفكري، منهجية طريقة قدَّم فقد وعميق؛ غامض ودقيق، بسيط كتاب فهو
الطريق يف العقبات يخص فيما أيًضا بل وحسب، املعارصة االقتصاديات سلوك يخص
دقيق وبيان االقتصاديات لسلوك تصور بني جمع فقد األزمان؛ كل يف الثروة زيادة إىل
ذوي االقتصاديني صغار أن ورغم التوظيف. نقص حالة يف التوازن تحقيق إلمكانية
كانت فقد امللهمة، األفكار من حصيلة يحوي باعتباره إليه، انجذبوا التأملية النزعة
فتيَّة. وشمولية آفلة ديمقراطية بني يرتنَّح عالم يف إليه جذبتْهم ما هي العملية فائدته

الكتاب يبدأ فَمن عنه؛ يُشاع كما التنظيم سوء من الدرجة نفس عىل الكتاب ليس
عرش، الثامن الفصل ثم عرش، الثالث وحتى الثامن من الفصول ثم الثالث، الفصل بقراءة
يحاول عندما األساسية اإلشكاليات وتَظَهر كينز. نظرية لجوهر دقيًقا ًرا تصوُّ فسيُكوِّن
محاولة أو التعليق طريق عن الكالسيكية» «النظرية يه يُسمِّ وما نظريته بني الربط كينز
اإلشكاليات ِحدَّة وتزداد استخداًما. األكثر األسلوب وهو ام، الهدَّ النقد أو بينهما التوفيق
والفصلني الكالسيكي»، االقتصاد علم «مسلَّمات بعنوان وهو الثاني الفصل يف تحديًدا
ونظرية الفائدة لسعر الكالسيكية النظرية يتناوالن اللذين عرش والخامس عرش الرابع
النقدية «األجور عن الخامس الكتاب يف وكذلك اكتماًال، األكثر صورتها يف الفائدة عن كينز
طبيعة عن متعددة «مالحظات عرش السادس الفصل قراءة األفضل ومن واألسعار».
الكتاب بجانب والنقود»، للفائدة الجوهرية «الخصائص عرش السابع والفصل املال» رأس
عامة أفكاًرا باعتبارها والعرشين) الرابع وحتى والعرشين الثاني من (الفصول السادس
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«تعريفات الثاني الكتاب تخطِّي يمكن كما النظرية. جوهر من نابعة حاملة لية تأمُّ
العادة. يف يحدث ما وهو وأفكار»،

بمارشال. ا خاصٍّ األجل» «قصري تحليًال العامة» «النظرية كتاب يف كينز استخدم لقد
زيادة مع االقتصاد لضبط الوحيد السبيل فإن ثابت، به املساَهم املال رأس أن فبما
القائمة. للموجودات بآخر أو بشكل املكثف االستخدام هو الطلب يف شديد نقص أو
التغريات استَبعَدِت لكنها الكبري. الكساد ظروف وسط منطقية تحليلية أداة هذه وبدْت
يف أساسية والسويدية النمساوية املدرستني اقتصاديو اعتربها التي اإلنتاج» «هيكل يف

ال. أم بالبطالة مصحوبة كانت سواء الضبط، عملية
املنطق عن تخىلَّ فقد باملالحظة؛ جديرة التحلييل كينز ملنهج أخرى ِسَمٌة هناك
أساسيٍّا التايل التسلسل وكان املنطقي. السببي التسلسل لصالح العام للتوازن الفالرايس
وفًقا التوظيف حجم يتحدد االستهالك، إىل امليل بفرض العامة»: «النظرية كتاب يف
لسعر تبًعا االستثمار حجم يتحدد االستثمار، ربحية ع توقُّ وبفرض االستثمار؛ لحجم
السيولة. تفضيل حجم حسب الفائدة سعر يتحدد النقود، كمية معرفة وبفرض الفائدة؛
املبيعات) (عوائد الدخل كان إذا أنه إلثبات سنرى، كما السببي، التسلسَل هذا ويَستخدم
عن يقلَّ أن يتوقع الناس من معني عدد تشغيل من املرشوعات أصحاب عه يتوقَّ الذي
تكاليف تتساوى حتى التوظيف ونسبة الناتج فسينخفض العدد، هذا تشغيل تكلفة

املتوقعة. املبيعات عوائد مع التوظيف
يف مستحيلة القرسية البطالة إن تقول التي «الكالسيكية» الرؤية ترتيب كينز يُعيد
لسعر الكالسيكية النظرية عىل اعتمادها لتأكيد املنطقي السببي التسلسل نفس ضوء
الذي ساي، قانون عىل التوظيف نسبة تعتمد الحقيقية، األجور معرفة فبفرض الفائدة.
يعتمد االستثمار، ربحية توقع وبفرض له»؛ املكافئ الطلب يخلق «العرض أن عىل ينص
يكن لم وإْن القروض. سوق يف حرصي نحو عىل الفائدة سعر تحديد عىل ساي قانون

تماًما. الكالسيكية النظرية فستنهار صحيًحا، هذا
أن قبل الثاني) (الكتاب كينز تعريفات بخصوص نقاط ثالث إيضاح وينبغي
التالية: للمعادالت طبًقا واالستثمار االدخار يتساوى أوًال: الرئيسية؛ لألفكار نعرض
االستثمار. = االدخار االستهالك، − الدخل = االدخار االستثمار، + االستهالك = الدخل
األخرية املعادلة لتكون االقتصاد يف ضبطه يمكن الذي ما التايل: السؤال يطرح وهذا
األجور أسعار خالل من االسمي الدخل يف التغريات تقليص كينز اقرتَح ثانيًا: صحيحة؟
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الطلب يف التغري تأثري قياس أْجل من وذلك — عمل ساعة لكل النقدية املدفوعات وهى —
بنفس التوظيف حجم فسيتغري األجور، أسعار متوسط معرفة وبافرتاض التوظيف. عىل
السؤال طرح لكنه األجل، قصري منطقيٍّا تبسيًطا هذا بدا االسمي. الدخل يف التغري حجم
وأخريًا: الفعلية. الظروف يف واألجور التوظيف بني الضبط عملية آثار مشاركة كيفية عن
قصري التوظيف جعل خالل من األجل قصري التوازن لتحديد التوقعات» «منهج كينز قدَّم

األجل. طويلة األرباح توقعات عىل باألساس يعتمد األجل
إال السابقني كتابَيْه يف تَِرْد لم فكرًة رصيح نحو عىل العامة» «النظرية كتاب طرح
للقيمة. مخزن كذلك هي بل للتبادل، وسط مجرد فقط ليسْت النقود أنَّ وهي ضمنًا؛
التعرض يقلل بالنقود فاالحتفاظ اليقني؛ عدم هو تلك النقود لوظيفة الرئييس والرشط
عىل «الطلب فكرة يطرح لم كينز أن الحظ سوء ومن التوتر. يخفف وبذلك للمخاطر،
جميع إن حيث الكتاب؛ من نسبيٍّا متأخر جزء يف إال السببي» «تسلسله يف النقود»
عدم يزداد حينما أنه إدراكه من تنبع — للكتاب تأليفه وسبب — كينز استنتاجات
ويواجه االقتصادي. النشاط من انسحابًا السيولة تُمثل ا، جدٍّ كبري نحو عىل اليقني
استخدامها عدم أو بآخر أو بشكل النقود استخدام بني االختيار دائًما املرشوع صاحب
املنطقيَّ الجوهَر نقديٍّ اقتصاد يف الناس لدى اإلنفاق عدم حرية تُمثل لذا اإلطالق؛ عىل
«اإلنفاق أن فكرة ولطرحه له»، املكافئ الطلب يخلق «العرض أن فكرة كينز لرفض

«رؤيته». أساس األفكار هذه وتَُعدُّ له.» املكافئ الدخل يخلق
عىل والطلب االستهالك عىل الطلب يتناوالن اللذان — والرابع الثالث الكتابان يُعد
يحدد ما هي املتغريات تلك ألن كينز؛ لكتاب التحلييل اللبَّ هما — الفائدة وسعر االستثمار
املدى عىل لالدخار) ثَمَّ (ومن لالستهالك» «امليل ويمثل التوظيف. ونسبة الناتج حجم
األجزاء (أو الدالة شكل ويتيح الجاري. الدخل من ما» حدٍّ إىل «مستقرة نسبًة القصري
لحجم املضاعف) طريق (عن محدٍد رقٍم حساَب املتناقص) أو املتزايد الدخل من املدخرة
االستهالك دالُة وتُمكن واالستثمار. االدخار خطط بني للموازنة املطلوب الدخل ضبط
يف شديد نقص أو زيادة حدوث بعد والناتج، الدخل استمرار عدم سبب تفسري من كينز
«التوازن من وضع يف يصبحان بل املوز)، أرض يف (كما األبد إىل االنخفاض يف الطلب،
اإلضافية النقود حجم معرفة من الحكومات الدالة تُمكن كما التوظيف»، نقص حالة يف
أهمَّ االستثمار مضاعف بجانب الدالة وتُعد الناتج». «فجوة لتفادي تنفقها أن الواجب

لنا. العامة» «النظرية كتاب قدَّمها التي االقتصادية السياسة أدوات
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من ليس فإنه «الفعليان»، واالستثمار االدخار يتساوى بينما أنه مالحظة املهم من
بعض فإن يتساويان، ال وعندما «املخططان». واالستثمار االدخار يتساوى أن الرضوري
عن املخطط االدخار زاد فإذا تخيب. أو التوقعات وتَُفوق ستتحقق األقل عىل الخطط
عن املخطط االستثمار زاد وإذا االنكماش. نحو االقتصاد فسيتجه املخطط، االستثمار

التوسع. نحو االقتصاد فسيتجه املخطط، االدخار
االقتصاديون يمدح إذ عقب؛ عىل رأًسا الكالسيكي النفس علَم كينز يَقِلب وبهذا
املال. رأس من املعروض لزيادة وسيلة بوصفه «االدخار» أو «االكتناز» الكالسيكيون
أن يمكن املخطط االدخار يف زيادة أيَّ أنَّ االدخار» «مفارقة عن كينز فكرة وتضمنت
مستوى يرتفع لم ما الدخل، انخفاض بسبب الفعيل االدخار انخفاضيف حدوث إىل تؤدي
يمكن لالدخار امليل يف زيادة وجود لكن . مستقلٍّ نحو عىل املتوقعة االستثمار ربحية
املرشوعات أصحاب توقعات يقلل أن يمكن إذ االستثمار؛ عىل عكسية بنتائج يأتي أن
توفري مشكلة أن بخالف هذا االستثمار. ربحية عليه تعتمد الذي املستقبيل لالستهالك
تميل — الدخل بزيادة لالدخار الحدِّي امليل زيادة ظل يف — االستثمار من املالئم القْدر
أن الغني املجتمع يحتاج الكامل التوظيف مستوى فلتحقيق الوقت. بمرور التفاقم إىل
الفجوة ألن املتوقعة؛ االستثمار ربحية انخفضْت إن حتى دخله، من أكرب نسبة يستثمر

ستزداد. واالستهالك الدخل بني
االستثمار معدل عىل يعتمد التوظيف حجم فإن لالستهالك»، «ميل وبافرتاضوجود
يكون عندما االستثمار» عىل «الحافز يظهر كما به. املساَهم املال رأس يف الزيادة عىل أو
كينز سماها ما تكون عندما أْي به؛ القيام تكلفة من أعىل لالستثمار املتوقع العائد
«حالة بعنوان الذي عرش الثاني الفصل ويف إيجابيًة. املال» لرأس الحدية «الكفاءة ب
السبب باعتباره االستثمار عىل الطلب يف االستقرار عدم يربز األجل»، طويلة التوقعات
بخصوص املستقبلية التوقعات يف التذبذب هو والسبب االقتصادية. التقلبات يف األسايس

االستثمار. عائد
للعائد تقديراتنا عليه نبني الذي املعريف لألساس املفرط اليقني عدم «إدراك ويمثِّل
بَجْعلها االستثمارات مخاطر تُقلِّل املالية األوراق فسوق كينز؛ انطالق نقطَة املتوقع»
يمكن إذ تذبذبًا؛ أكثر ككلٍّ االستثمار يجعل هذا لكن لألفراد، حارضة أو سائلة
عىل األسهم أسعار تعتمد وال واحدة. لحظة ظرف يف ويشرتوا يبيعوا أن للمستثمرين
عىل بل — األحيان أغلب يف معرفتُها يمكن ال التي — الحقيقي االستثمار احتماالت
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وضوح فعدم اليومية؛ األخبار بسبب بشدة يتذبذب أن يمكن الذي السائد الشعور
عىل معتمدة االستثمار دالة يجعل ما هو لألسهم التقليدي التقييم تدعم التي املعلومات
من بدًال للفعل تلقائي «دافع بأنها تُعرَّف التي الحيوانية»، «الغريزة عىل خاص نحو

الالفعل».
«رؤية» عىل يحتوي عرش الثاني الفصل أن الكينزية املدرسة أتباع معظم ويري
الرأسمالية أخالقيات عىل هجومها من كلٍّ يف الكينزية، والثورة بل العامة»، «النظرية كتاب
القمار، أندية أحد ألنشطة ثانويٍّا ناتًجا بلد يف األموال رءوس تنمية تصبح «عندما —
األمور يف التقدير عىل القْدرة لفكرة رفضها وكذلك — لها» جدوى ال تكون قد فالعملية
«مسئوليًة تتحمل أن ينبغي الدولة أن وهي طبيعية؛ نتيجة إىل املناقشة وتؤدي اإلنسانية.
املناقشُة تقرُّ كما بعيدة.» بنظرة … لالستثمار املبارش التنظيم يف قبل ذي من أكرب
استثمارها من بدًال النقدية بالسيولة االحتفاظ تفضيل وهو — السيولِة تفضيِل منطقيَة

الفائدة. سعر عن كينز نظرية يف محوريٍّا دوًرا يلعب الذي —
االعتبار. يف التوقعات حالة وضع مع الفائدة لسعر تبًعا االستثمار حجم يتحدد
سعر هي الفائدة أن يعترب إذ النقود؛ سوق يف يتحدد الفائدة سعر بأن كينز ويؤمن
إن ١٩٣٧ عام يف وقال املالية. املبالغ يف املبارش التحكم تعني التي السيولة، عن التخيل
بمدخراتهم لالحتفاظ الناس تفضيل زاد فكلما لدينا.» القلق لدرجة «مقياس هي الفائدة
وبذلك نقودهم. عن للتخيل الناس سيطلبه الذي الفائدة سعر ارتفع نقود، صورة يف
يظل أن يمكن الفائدة سعر أن ببيان العامة» «النظرية لكتاب املنطقي التسلسل يكتمل
التوظيف مستوى لتحقيق الرضوري املال» رأس عىل العائد «معدل من أكرب مستًوى يف

الكامل.
هو السيولة لتفضيل املعقول» الوحيد «التفسري وأيًضا بل األسايس» «الرشط إن
ذلك يكن لم إن أنه عىل كينز برهن إذ الفائدة». سعر مستقبل تجاه اليقني «عدم
يْن الدَّ رشاء إىل السندات من التخلص يف الراغبون املستثمرون فسيتجه صحيًحا،
من يزيد ما وهو عوائدها، وخفض السندات أسعار رفع إىل هذا وسيؤدي الحكومي،
أن املضاربون رأى إْن لكن األعمال. لرجال بالنسبة االستثمار بغرض االقرتاض ربحية
املتوقع أو «التقليدي» مستواه من ألدنى انخفض أِي — االنخفاض» «شديد الفائدة سعر
اتجاه يعكسون أو يوقفون وبذلك نقدي؛ مقابل عىل للحصول السندات فسيبيعون —
ما عىل املتوقع الفائدة سعر يجعل الذي ما كينز يتناول ولم الفائدة. سعر يف االنخفاض

روبرتسون. دينيس فعله ما وهو عليه، هو
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السوق (عمليات بنفسها السندات رشاء طريق عن التدخل النقدية للسلطة يمكن
إذا الخاص القطاع ِقبل من مقابلة سندات ملبيعات يؤدي أن يمكن هذا لكن املفتوحة).
وهو السيولة»؛ «فخ يف السقوط عندها ويمكن حكيمة». «غري النقدية السياسة اعتُربت
مستًوى من أدنى إىل لالنخفاض الفائدة سعر دفع عن النقدية السياسة تعجز عندما
انخفضْت الفائدة سعر انخفض وكلما السداد. عن العجز أو التضخم َمخاوف تحدده
ويقول املال. رأس حساب يف الخسارة مخاطر من للحماية املتاحة السيولة» عدم «عوائد
فإذا التدني. شديد ملستًوى الفائدة انخفاضسعر أمام الرئيسية العقبة هي هذه إن كينز
املخاوف، يُثري ما بقْدر بالخري يبرش «ال فإنه مثًال، ٪٢ طويلة لفرتة الفائدة سعر كان
الخوف.» من ا جدٍّ صغري جزء لتعويض إال يكفي ال ثابتًا عائًدا نفسه الوقت يف ويُقدِّم
االحتفاظ تقريبًا الجميع يفضل حيث تقريبًا»؛ ا «عامٍّ حينها السيولة تفضيل يصبح وربما
يمكن النقدية بالسيولة لالحتفاظ التحول أن إال يْن. بالدَّ االحتفاظ عىل النقدية بالسيولة
هذه ويف .١٩٣٢ عام املتحدة الواليات يف حدث مثلما أعىل، فائدة سعر ظل يف يحدث أن
الطويل السعر عىل الفعالة السيطرة بالفعل فقدْت قد النقدية السلطة ستكون الحالة
فيما تَنَجح أن يُمِكنها الجمهور بثقة تَحَظى التي النقدية السياسة لكن للفائدة. األجل
للتغري عرضة أنها أو تجريبي طابع «ذات أنها الناس يرى التي السياسة فيه ستفشل

بسهولة.»
كون عىل تأكيده إن إذ نظريته؛ جوهر إىل الفائدة سعر ملشكلة كينز مناقشة وتَِصل
بالوصول تسمح ال بدرجة ا جدٍّ مرتفًعا الفائدة سعر يُبِقَي أن يمكن السيولة تفضيل
هجومه حسم قد — نظره وجهة من — الكامل التوظيف فيه يتحقق استثمار ملستوى
الفائدِة اعتباَر رفُضه يقوِّض كما له». املكافئ الطلب يخلق «العرض مبدأ عىل النظري
حيث الكساد؛ حاالت يف فضيلة باعتباره لالدخار الكالسيكية النظرَة االدخاِر عىل مكافأًة
الفاعلية عدم ويُعزِّز االستثمار. ع يُشجِّ ال ثَمَّ ومن الفائدة؛ سعر خفض إىل يؤدي ال إنه
ملواجهة مالية لسياسة الحاجة من نفِسها النتيجة ضمان يف النقدية للسياسة املحتملة

الكساد.
األساسية فاألفكار لكينز؛ العامة» «النظرية من اإليجابي الجانَب سبق ما يلخص
بل نظريته، فهم محاولة يف الصعوبات تظهر وال املقدمة. يف قال كما البساطة»، «شديدة
األفكار مع نظريته تتفق ال مًدى فأليِّ «الكالسيكية». النظرية سماه بما نظريته عالقة يف
بحسب «أعمَّ» أو « «أصحَّ نظريتُه كانْت درجة فأليِّ معها، متسقة تكن لم وإْن التقليدية؟
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كينز وضع لقد السؤالني. هذين ِمن أيٍّ عىل حاسمة إجابة ِمن هناك ليس كينز؟ قول
خصومه من كثريٌ نفى الذي «الكالسيكية» للنظرية الخاص تصوره مقابل يف نظريته
األول الفصل يف فرَّق إذ «أعم»؛ بكلمة كينز قصده ما الواضح غري من أنه كما له. تبنِّيَهم
قارن بينما الكالسيكية»، النظرية تفرتضها التي الخاصة «الحالة وبني بينها الكتاب من
النظرية عىل هجومه أثناء يف فعل كما الجزئية» «الحالة وبني بينها أخرى مواضع يف

السلع. وأسواق العمالة بني املرتابطة العالقات لتجاهلها الكالسيكية
يتحدد التوظيف إن القائلة «الكالسيكية» النظر وجهة بمهاجمة َعرضه كينز افتتح
«نظرية كتابه يف بيجو أفكار عىل معتمًدا الثاني الفصل يف قال إذ العمل؛ سوق وفق
لألجور مثالية مرونة ظل يف أنه يََرْون الكالسيكيني املنظِّرين إن (١٩٣٣) البطالة»
الطلب وضع كان مهما الكامل، التوظيف مستوى تحقيق أمام عقبة أيُّ توجد ال النقدية

االسمي.
مَسلَّمتنَْي عىل التوظيف حجم يعتمد كينز، قال كما «الكالسيكية»، النظر وجهة ومن
الحدي الناتج مع تتساوى التوازن حالة يف األجور أن وهما: «الحقيقية»؛ األجور بشأن
منحنًى تقدِّم األوىل فاملسلَّمة للعمل. الحدية املنفعة نقص مع تتساوى وأنها للعمل،
املسلَّمة تقدِّم بينما للعمل، الحدية الكفاءة انخفاض يعكس العمل عىل للطلب تناقصيٍّا
أو للعمل الحدية املنفعة نقص مستوى ارتفاع يعكس للعرض تصاعديٍّا منحنًى الثانية
التي املرحلة يف التوظيف حجم يتحدد مثايل، نحو عىل املرنة األجور ظل ويف «األلم».
الربحية لقيمتها مساويًا عمل ساعة آلِخر املدفوع) (واألجر املنفعة نقُص فيها يُصِبح
التوظيف وضع استمرار أمام عقبات هناك تكون ال عندما أْي العمل؛ لصاحب بالنسبة
البطالة ستظهر فقط القرسية، البطالة تَظَهر أن يمكن ال الوضع هذا مثل ويف الكامل.
يمكن ألنه قرسية؛ غري االختيارية البطالة وتعد «االحتكاكية». البطالة وبعض االختيارية
عمل أيِّ وتقبُّل واأللم للَّذة النفسية حساباتهم بمراجعة منها الخروج للعاملني دائًما
واللذة الكفاءة مفهوَمِي ترجمة يمكن كيف َقطُّ الواضح من يكن (لم أمامهم. يُتاح إضايف
وكان األسبوعية. باألجور يعمل نظام يف التوظيف من قْدر إىل العمل بساعات املرتبطني
واألكثر األقل املهارة ذوي العمال تمتص التوظيف زيادة أن افرتاض هو املعتاد الحل

االختيارية.) للبطالة تفضيًال
إمكانيَة رأى فقد الثانية؛ رفض لكنه األوىل، الكالسيكية املسلَّمة كينز تقبَّل وقد
نقدي أجر بأي العمل يف الراغبني العمال عدُد فيها يكون التي الظروف بعض ق تحقُّ
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منحنى اإلجمالية الناحية من العمُل وسيتخطى املعروضة. العمل ُفرص عدد من أكربَ
األجور اتفاقات أن هو والسبب القرسية». «البطالة تحدث وبذلك به؛ الخاص العرض
نقص حدوث بعد مًعا واألسعار األجور فوري نحو عىل انخفضْت وإذا النقود. بلغة تتم
أْجل من يشء أيُّ يحدث لن ووقتها هو. كما الحقيقي األجر فسيبقى الطلب، يف شديد
األجور إن بيجو قال االزدياد. يف البطالة معدل سيستمر لذا األعمال؛ ظروف تحسني
أصحاب (أرباح) دخول من أكرب بمعدل تنخفض أن لألجور التامة املرونة ظل يف يمكنها
ذلك ويسمح الحقيقي األجر فيقلَّ — األسعار من أعىل التكاليف تكون أْي — األعمال
باملتوقعة؛ الدخول بوْصف عقب عىل رأًسا الفكرة هذه كينز قَلب التوظيف. نسبة بزيادة
قال وكما األرباح. توقعات يف أثره عىل التوظيف يف النقدية األجور انخفاض أثر يعتمد إذ
أصحاب يُغِري الذي املتوقع اليشء هو الدْخل «إنَّ :١٩٣٣ عام يف دقيق نحو عىل كينز

املرشوعات.» يؤسسوا بأن األعمال
الخامس الكتاب يف لتُستكمل الثاني الفصل يف القضية هذه مناقشة انقطعْت
يف «التغريات بعنوان عرش التاسع الفصل ويف الخاصة. نظريته كينز رشح أن بعد
الطلب؛ إجمايل ُمحدِّدات عىل النقدية األجور تقليل أثر كينز يتناول النقدية»، األجور
التقليل أن هو الرئييس استنتاجه وكان السيولة. وتفضيل واالدخار االستثمار وهي:
نظام يف مبارش غري نحو عىل التوظيف مستوى ن يحسِّ أن يمكن النقدية لألجور العام
انخفاض إىل أدَّى إذا (ب) باالقتصاد. الثقة األجور انخفاض عزََّز إذا (أ) برشطني: مغلق
املخزون مع تتناسب التي املبادالت أرصدة عىل الطلب انخفاض ثَمَّ ومن األسعار؛ مستوى
لتحقيق ضمانًا األكثر السياسة لكن الفائدة. سعر بانخفاض يسمح نحو عىل النقدي
سياسَة ل يُفضِّ «ال كينز: قال حيث االسمي؛ النقدي املخزون زيادة هي الثاني الرشط
الفصل يف قال وكما أحمق.» شخص إال … املرنة النقدية السياسة عىل املرنة األجور
األجور بأسعار املرتبطة األسعار يف الزيادة تؤدي حينما القرسية البطالة تظهر الثاني:

التوظيف. حجم زيادة إىل
كينز لسياسة رشًطا العامة» «النظرية لكتاب نقده يف تشامربنون ديفيد وأضاف
األجور برفع املطالبة عن العمال امتنع إذا إال تنجح لن أنها وهو التوظيف؛ نسبة لرفع
األجر للنقصيف قبولهم سيمنع التضخم بأن وتنبَّأ األسعار. يف ارتفاع حدوث بعد النقدية
االتهام لتوجيه ذلك وأدى الواقع. هو لألسف أنه النهاية يف اكتُشف ما وهو الحقيقي
أْي النقود»؛ «وْهم عىل تعتمد التوظيف نسبة بزيادة الخاصة أساليبه بأن لكينز املتكرر
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يكن لم لكن الحقيقية. أجورهم انخفاض العمال يالحظ أالَّ يف أمًال النقود قيمة خفض
من التعايف بأن السائد لالعتقاد محاكاة إال يكن لم كينز قاله ما إن إذ منصًفا؛ االتهام
إنه أي الكساد؛ قبل «الطبيعية» مستوياتها إىل وَعودتها األسعار تعايفَ يتطلب الكساد
للتكيف لعقودهم األجور أصحاب تغيري عدم ظل يف املعيشة تكلفة ثبات استمرار افرتض
بالفعل يتعرض اقتصاد يف النقود من مزيد ضخ يقرتح يكن ولم املؤقتة. االضطرابات مع

تضخمية. لضغوط
نسبة زيادة بأن كينز أقرَّ األسعار»، «نظرية بعنوان والعرشين الحادي الفصل يف
متوسط يف تغري أيِّ عن بعيًدا األسعار يف متوسٍط بارتفاٍع مصحوبًة ستكون التوظيف
العرض، يف أزمات حدوث املحتمل من وألنه متجانس، غري العمل ألن األجور؛ أسعار
مثَل كينز تقبَّل لقد العمل. تكلفة من أرسع نحو عىل ترتفع قد املال رأس تكلفة وألن
لزيادة أساسيٍّا رشًطا باعتباره األجور بأسعار املرتبط األسعار مستوى يف االرتفاع هذا
األجور عىل ضغًطا التعايف يُضيف أن كذلك املحتمل من لكْن رأينا. كما التوظيف، نسبة
الكامل. التوظيف ملستوى تصل ال تضخم» «شبه حاالت ظهور املحتمل من لذا النقدية؛
أيُّ تؤدي حيث النقود؛ كمية نظرية تتحقق الكامل التوظيف مستوى تحقيق فعند
والعرشون الحادي الفصل ويبنيِّ األسعار. رفع إىل النقود عىل الطلب يف أخرى زيادة
ضبط ال الكميات «ضبط وهو: العامة»، «النظرية كتاب لرسالة التقليدي امللخص أن
النقص (أو الزيادة تنقسم كيف يُبنيِّ ال الفصل فهذا كبري؛ نحو عىل مكتمل غري األسعار»،
رأى كينز أن رغم والناتج، واألجور األسعار بني النقود عىل الطلب يف الحالة) هذه يف
بانتشار يتسم وضع يف الفعال الطلب يف املتوسطة «الزيادة أن افرتاض املنطقي من أنه
نسبة زيادة يف رئييس بشكل تصبَّ وأن قليًال، إال األسعار رفع يف تصبَّ أالَّ يمكن البطالة
العوائد زيادة أن جزئيٍّا تارشيس وإل دانلوب جي جيه أقنعه ١٩٣٩ عام ويف التوظيف.»
زيادة ظل يف العمل وحدات تكاليف متوسط لخفض ستؤدي السليمة غري واملنافسة
الحقيقية، األجور وانخفاض األسعار زيادة إىل الحاجة يُربز ما وهو التوظيف، نسبة
لتجريد كافيًا سيكون العامل هذا أن الحرب بعد الكينزي الفكر أتباع من كثري ورأى

الحقيقي. الوهم هو ذلك وكان تضخمية. مخاطر أي من الكامل التوظيف سياسات
القائلة «الكالسيكية» الفكرة نقض هي األجور ملشكلة كينز مناقشة نتيجة كانت
للدخل مستًوى أي عند الكامل التوظيف مستوى إىل الوصول أمام عقبات وجود بعدم
مستًوى إال يوجد ال أنه أوضح بل النقدية. األجور ألسعار التامة املرونة ظل يف النقدي
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بمستوى يسمح حقيقي أجر تحقيق يمكنه الطلب) إجمايل (أو النقدي الدخل من واحٌد
األجر يتحدد ال الفعلية الظروف من واسع نطاق ظل يف إنه أي الكامل؛ التوظيف
مستوى يف تؤثر التي العوامل من مجموعة وفق يتحدد وإنما العمل، سوق يف الحقيقي

االقتصاد. يف السلع عىل الطلب
مهمة الفائدة لسعر كينز نظرية تَُعدُّ مًدى أيِّ إىل نفَسه: التايل السؤاُل ويطرح
عملية لتفسري كافيًة االستهالك/املضاِعف دالة آلية تبدو ساي؟ لقانون إنكاره ظل يف
الواجب الدخل حجم املضاِعف يبني حيث للدخل؛ دالة االستهالك ويعترب الدخل. ضبط
يتأثر ال االستثمار أن افرتضنا وإذا واالستثمار. االدخار خطط بني للموازنة تغريه
أي لتفسري رضوري غريَ الفائدة سعر فسيصبح الفائدة، سعر يف الطفيفة بالتغريات
روي رأي مع اتفاًقا وافق لكنه كينز. تعبري بحسب الهواء» يف «معلًقا فسيصبح يشء؛
لذا مًعا. والدخل للفائدة دالة باعتباره االدخار يعرض بياني رسم وضع عىل هارود
مؤيدي من كينز أتباع شعر وطاملا محدد». «توازن لتحديد رضوريٍّا الفائدة سعر أصبح
لكتاب النظرية األهمية يجعل ألنه هارود؛ رأي مع االتفاق هذا عىل بالندم االستهالك دالة
يف بالغ كينز أن إثبات أمكن فإذا للسيولة. تفضيل وجود عىل معتمدة العامة» «النظرية
مفتوح فالطريق الفائدة، عن كاملة نظرية يقدم لم أنه أو السيولة تفضيل مبدأ سيادة

شديد. لهجوم كينز طرحة الذي النظري البناء لتعرُّض
إن قال فقد الثانية؛ النقطة عىل روبرتسون، دينيس السابق، كينز رشيك ركز
للفائدة؛ كاملة نظرية يمثل ال املضاربة» «يف النقود عىل للطلب دالة الفائدة سعر اعتبار
سعر سيقلل النقدي باملخزون املرتبط املبادالت يف النقود عىل الطلب يف االنخفاض ألن
النقطة هذه أن روبرتسون وزعم كينز). به اعرتف ما (وهو االستثماَر ويعزز الفائدة،
الفائدة سعر بارتباط والخاصِة الكالسيكيِة، لإلقراض القابلِة النقود نظريِة إحياء أعادْت
انخفاض حدوث يف املتمثلَة الواضحَة الحقيقَة ِت َ فرسَّ كما واالدخار». «اإلنتاجية بعامَيلِ
سلسلٌة ذلك وتبع االقتصادي. االنتعاش أثناء يف وارتفاعه الكساد خالل الفائدة سعر يف
ما وهو جورنال»، «إيكونوميك دورية يف نُرشت التي الغاضبة والتعقيبات املقاالت من
(من اندهاش يف «سمعُت التالية: الكلمات فيها وردْت مذكرٍة َطبَْع كينز باقرتاح اختُتم
معدل يف تراجع إىل ستؤدي االدخار يف الرغبة زيادة أن … رأَْوا أسالفنا أن روبرتسون)
الوضع.» هذا استمر ما إذا الفائدة سعر يف هبوط إىل فقط وستؤدي والدخل، البطالة
يعتمد الفائدة سعر أن … أسالفنا «رأى :١٩٣٨ يوليو ٢٥ يف روبرتسون إىل كينز وكتب
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غري النقود من املعروض عىل يعتمد أنه عىل نظريتِي تنص بينما االدخار. عرض عىل
مطلًقا.» الرأيني هذين بني التوفيق يمكن وال املستغلة.

«النظرية لكتاب املفتعل الرئييس والخصم كامربيدج يف اآلخر املشهور كينز زميل أما
من ديسمرب عدد يف بيجو زعم إذ أخرى؛ جهة من كينز هاجم فقد بيجو، آرثر العامة»
خفض إىل سيؤدي الطلب إجمايل يف العجز أن جورنال» «إيكونوميك لدورية ١٩٤٣ عام
دام ما الثروة، صايف وكذلك النقدية، لألرصدة الحقيقية القيمة زيادة ثَمَّ ومن األسعار؛
االستهالك؛ من يزيد هذا بيجو» «تأثري إن األرصدة. تلك حجم إىل يصل لم الديون حجم
وضع ظل يف األجل الطويل مستواه إىل النهاية يف الطلب إجمايل زيادة إىل يؤدي مما

الكامل. التوظيف
أنكر الكالسيكي الفكر أن ليُظِهرا ال بائسة؛ معركة وبيجو روبرتسون دخل لقد
جزءًا تكون أن يمكن ال البطالة هذه أن ليُبيِّنا بل القرسية»، «البطالة حدوث إمكانية
السلطة سياسة عن النظر بغضِّ التعايف عوامل يحرك االقتصاد فرتاُجع توازن. حالة من
عىل كينز هجوم عىل للحكم باإلضافة الحًقا، العوامل تلك بوجود اإلقرار ورغم النقدية.
إحياؤها. يَُعْد لم التقليدية النظرية فإن منطقيٍّا، خلًال فيه بأن الكالسيكية النظرية
بعد مضمون أو مؤكد غري التعايف عوامل تفعيل بأن لالعرتاف كينز منتقدو واضُطرَّ
عىل العوامل تلك تكن لم لذا الطبيعي؛ املستوى من األقل النشاط من طويلة مدة مرور
لها قدَّم كينز أن رأْت التي الحكومات أو لالقتصاديني بالنسبة األهمية من كبري قْدر
إن رسيًعا تأثريها لقلب أو البداية من الطلب يف الكبرية التقلبات حدوث ملنع أدوات

حدثت.
األفكار تكون أن يقصد فكان العامة»، «النظرية كتاب من املتبقي الجزء معظم أما
نقطة فيها وردت االقتصادي للتاريخ نظرية تضم فهي قاطعة. ال ملهمة به املوجودة
اعتُرب كما دائمة، مشكلة باعتبارها اليقني عدم من النابعة االستثمار» «إغراء ضعف
«نسبة لتحقيق النفسية امُليول فيها ارتبطْت خاصة» «حالة عرش التاسع القرن فيها
يف املركنتيلية» عن «مالحظات أيًضا هناك معقول». نحو عىل مرضية متوسطة توظيف
الهتمامه التاريخي املسار يحدد أن كينز فيها حاول والتي والعرشين، الثالث الفصل
الذي ريكاردو فكر عىل املبني السائد االقتصادي الفكر مقابل يف وذلك الفعال، بالطلب
االستخدامات بني املوارد توزيع كيفية يبحث الذي العلم هو االقتصاد علم أن يفرتض
يتعلق فيما القيامة» «يوم ب الخاصة بالتأمالت بيجو سماه ما أيًضا وهناك املختلفة.
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عىل القليل الطلب لتعزيز الدولة تتدخل لم إن الناضجة الرأسمالية االقتصاديات بمصري
فرضية نسخ إحدى الخصوص وجه عىل االقتصاديني بعَض أبهرْت الخاص. االستثمار
الجوهرية «الخصائص بعنوان عرش السابع الفصل يف وردت التي املزمن»، «الركود
يف الرغبة أن االنكماشية لرؤيته املتميز رشحه خالل من كينز ويوحي والنقود». للفائدة
األغنياء يبقى أن سبيل يف األخرى اإلنتاج صور جميع عىل تقيض أن يمكن النقود اكتناز
يف الحرب بعد الحكومات ونجحت الذهب. من بْحر يف غارِقنَي — ميداس امللك مثل —
عام — آخر فكري إطار يف — كينز عها توقَّ تبعات له كان ما وهو النقود، «إفساد»
الطلب لزيادة عرضة يكون املرشوعات عىل قائم «نظام هي النتيجة إن قال حيث ١٩٣٣؛

والتوظيف.» الطلب لنقص عرضة الفعيل نظامنا أن مثلما تماًما والبطالة
االجتماعية» الفلسفة عن ختامية «مالحظات بعنوان األخري للفصل يُنظر وربما
والذي العرشينيات، يف وضعها التي الوسط بالطريق الخاصة ألفكاره تطويًرا باعتباره
توزيع إعادة خالل من املفرط االدخار مع التعامل يمكن إذ الجديدة. نظريته طرحتْه
مزايا تقليل خالل ومن (العمال) لالستهالك أكرب ميل لديهم الذين عىل الرشائية القوة
االعتماد يف املدخرين فرصة عىل سبق ما وسيقيض منخفض. فائدة سعر بإقرار االدخار
أصحاب يف الرحيم «القتْل تنفيذ ستكون النتيجة إن أي املال؛ رأس ندرة قيمة عىل
عىل اإلبقاء من املرصفية السياسة تتمكن أن املستبعد من أنه وبما الربوية». الدخول
وهي لالستثمار»، ما نوًعا شامل «تأميم ب كينز نادى فقد األمثل»، الفائدة «سعر
املرافق قطاع لنمو سنوات عرش قبل كينز إقرار ضوء يف للتفسري تحتاج ملتبسة عبارة
الفاشية ستفقد الطلب، عجز عىل القضاء ومع الثاني). الفصل (انظر االقتصاد يف العامة
الكفاءة وهي: الكاملة؛ ووعوده مانشسرت» «نظام مزايا وستتحقق جاذبيتهما، والشيوعية
كينز توقع الخارج. يف املشرتك والسالم واالنسجام الداخل، يف الحياة يف والتنوع والحرية
أن بعد الفكري انتصاَره اقتباًسا، األكثر املقوالت من يَُعدُّ والذي لكتابه، بليغ ختام يف

لألفكار.» املتدرج بالطغيان مقارنًة ا جدٍّ فيها مباَلغ الخاصة املصالح «قوة أنَّ كتب
الشباب االقتصاديني جميع لدى فكري تحول حدث فقد طويًال؛ كينز ينتظر ولم
السياسة واستُخدمت العامة»، «النظرية كتاب نرش بمجرد املتحدة والواليات بريطانيا يف
عام من بدءًا بريطانيا ويف ،١٩٤٠ عام من بدءًا املتحدة الواليات يف الكينزية املالية

.١٩٤١
كان فقد فقط؛ كينز مرياَث كلُّه االقتصادية األوساط َقِبلتْه ما يكن لم لكن
وَضع َمن هو — الكينزية للثورة حديثًا املنضم — هيكس جون اإلنجليزي االقتصادي

99



كينز مينارد جون

الحني. ذلك منذ االقتصاد طلبة درسه الذي وهو ،١٩٣٧ عام «املتنقل» الكينزي النموذج
التي املتزامنة املعادالت من مجموعة إىل كينز طرحه الذي املنطقي التسلسَل هيكس يُحوِّل
واالستثمار/تفضيل «االدخار ب الخاصة الشهرية منحنياته خالل من بيانيٍّا يوضحها
كينز لنظرية مساحة «التعميمي» النظام هذا وتَرك النقود». من واملعروض السيولة
إىل يتأثر ال االستثمار وأن الدخل، وفق يتحدد االدخار أن عىل تنص التي — الخاصة
عىل وأيًضا — الفائدة أسعار يحكم السيولة تفضيل وأن الفائدة، سعر بتغري ما حدٍّ
األمر ويعتمد ليقوِّضها. كتابه كينز ألَّف التي الخزانة» وزارة «رؤية صور لبعض األقل
«حاالت بوصفهما الكالسيكية والنظرية كينز نظرية وتَظَهر املنحنيات. اتجاه عىل ِته برمَّ
األكثر هي الخاصة كينز حالة أن افرتاض مع الحقيقية، العامة» «النظرية يف خاصة»

. بحقٍّ متميًزا هيكس أداء كان لقد االقتصادية. للسياسة فائدة
هذه االقتصادية، السياسة يف للتأثري يشء كل قبل سعى الذي كينز، يعارض لم
شباب بني وانتشاًرا قبوًال أكثر أفكاره تجعل دامت ما أفكاره لنْرش التوافقيَة الطريقَة
لتعديل العامة» «النظرية كتاب نرش بعد ثار الذي الجدل استغل لكنه االقتصاديني.
ويمثل الكتاب. من أفضل بشكل املعرفية افرتاضاته بَيَّنَِت بطريقة ١٩٣٧ عام نظريته
أوف جورنال كوارتريل «ذا دورية يف ١٩٣٧ عام نرش والذي هذا فيه وضح الذي املقال،

أستاذهم. ملوقف املقدََّس النصَّ األصوليني كينز ألتباع بالنسبة إيكونوميكس»،
الخصوص وْجه عىل معنيٌّ العامة» «النظرية كتاب لجوهر كينز بيان إعادة إن
فكرَة بالتحديد الكتاب من اختار فقد الفائدة؛ وسعر االستثمار يف اليقني عدم بآثار
عىل الطلب تقلُّب عىل تؤكد التي األجل» الطويلة التوقعات «حالة عرش الثاني الفصل
أهمية سبب ترشحان اللتني عرش والسابع عرش الثالث الفصلني فكرتَي وكذلك االستثمار،
يجعل الذي السبُب يشء، كل قبل هي، السيولة امتالك يف فالرغبة النقود. أو السيولة
تقلباته تحدث أن يضمن والذي ، مستقرٍّ غريَ املرشوعات عىل القائَم املركزي غريَ االقتصاَد
العقالء جميع استخدام سبب عن كينز وتساءل الطبيعي. من أقل نشاط مستوى يف
بعدم الجذري الشعور هي املناسبة الوحيدة واإلجابة للقيمة. مخزنًا باعتبارها للنقود
وقابل «محدد املستقبل بأن الكالسيكية افرتاضالنظرية استبعدها احتمالية وهي اليقني؛
لالستثمار، مضاعف وال لالستهالك دالة أيُّ ١٩٣٧ عام املنشور املقال يف يَِرْد ولم للتوقع».
ومشاعر املتذبذبة الثقة ومستويات مؤكدة وغري غامضة معلومات املقال عرض وإنما
االسرتاتيجيات ببعض إال األحوال أحسن يف تقرتن ال التي واألمل، والخوف الشجاعة

100



العامة النظرية

هو اليقني عدم إن كينز وقال «األخبار». يف التغريات بها تُطيح أن يمكن التي والتقاليد
— شاكل عبارة بحسب — العامة» «النظرية كتاب يتميز لهذا البرشية. الحياة سمة

الزمان.» حبيسة لإلنسانية املستعصية باملشكالت … الوثيق «ارتباطه ب
قبل — السيولة كينز اها سمَّ ما أو — النقود تَربز لفكره، هذا النهائي التنقيح ويف
وقت الفنية الناحية من كينز عىل مرَّ وقد الطمأنينة. ر توفِّ اسرتاتيجية باعتبارها يشء كل
— أعماله تمحورْت إذ كثريًا؛ تتغري لم رؤيته أنَّ إالَّ نقديٍّا، ُمصِلًحا كان أْن منذ طويل
املبهرة وقدرتِها الخفي النقود أثر حول — بالكامل االقتصاديني من جيله أعمال مثل
يترصف النقدي االقتصاد يجعلوا أن جميًعا أرادوا فقد الحقيقي؛ االقتصاد يف التأثري عىل
العميق السؤال أما بطالة. فيه ليس اقتصاًدا أِي حقيقيٍّا»؛ «تبادليٍّا اقتصاًدا باعتباره
االقتصادي؟ األداء سوء انحراف يف السبب هي النقود هل فهو: كينز أعمال تطرحه الذي
تزال ال الرأيني هذين بني وما النقدي؟ السلوك انحراف يف السبب هو اليقني عدم أن أم

تتأرجح. النقدية السياسة نظرية
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كينز لدى االقتصادية اإلدارة حسن

يف اقتصادية مشكلة لكل كان فقد نظريته؛ يف مبدًعا كان مثلما اإلدارة يف مبدًعا كينز كان
الخطط هذه بني املشرتك والجانب الربْق. برسعة يُِعدُّها جاهزة، كينزية» «خطة جعبته
ما وهو ،١٩١٣ عام الهند يف مركزي بنك بإنشاء اقرتاحه إىل أصلُها يَعود التي —
اإلدارية الرتتيبات الءَمِت أنها هو — البنَّاء» العمل «معجزة بوصفه مارشال عليه أثنَى
إن القول يمكن وهكذا السائدة. الفكرية التقاليد دائًما تسبق كانت أنها رغم القائمة،
كينز إقرار هو الوحيد االستثناء وكان الحالية. للممارسة ثورية تطورات قدَّم قد كينز
يف ثورة إحداَث تطلَّب ما وهو مركزيٍّا، ُمدار الحكومية للمرشوعات لربنامج ١٩٢٩ عام
توجيَه ل ففضَّ كينز أما كينز؛ ال جورج لويد خطة كانت هذه لكن الحكومية. اإلدارة
املبارشة غري (املالية) السيطرة ل فضَّ كما العامة. املرافق رشكات عرب االستثمار يف الزيادة
صنع بمزايا االحتفاظ أْجل من وذلك االقتصاد؛ عىل املبارشة (املادية) السيطرة عن
امُلثل مع يكن لم إْن االشرتاكية، األساليب مع رصاع يف أوقعه ما وهو الالمركزي. القرار

الجوانب. بعض يف االشرتاكية
يستطع لم اقتصاديٍّا تحديًا ١٩٣٩ عام سبتمرب ٣ يف أملانيا مع الحرب اندالع فرض
صحيفة يف املنشور الحرب» «تمويل هما مقالني؛ خالل من معه تَجاَوب وقد تجنُّبَه، كينز
يف والتغيري اإلسهاب بعض مع الحًقا نرشه واملعاد نوفمرب، و١٥ ١٤ يف تايمز» «ذا
أْي ،١٩٤٠ فرباير يف املنشور الحرب؟» ل تموَّ «كيف بعنوان كتيِّب صورة يف الصياغة
أول باعتباره كبريًا ثناءً الكتيب هذا ولقي الخزانة. لوزارة عودته من أشهر خمسة قبَل
االقتصادية، السياسة عىل العامة» «النظرية كتاب يف االقتصادي للنموذج عميل تطبيق
خالل من كينز اكتسبها التي الخربة أيًضا عَكس الكتيب لكن صحيًحا. كان ما وهو

األوىل. العاملية الحرب يف الخزانة بوزارة عمله
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الطلبيات يف الكبرية الزيادة خالل من الكامل التوظيف مستوى ق تحقُّ ضمان مع
املجهود إىل املوارد تحويل هي ١٩٣٩ عام كينز واجهْت التي املشكلة كانِت الحكومية،
فْرض أو االقتصاد، تثبِّط رضائب فْرض أو له، مربر ال تضخم حدوث دون الحربي
أدْت األوىل العاملية الحرب ففي الشامل. املادي بالتخطيط ترتبط بريوقراطية ضوابط
الدخول تقليل إىل األسعار ارتفاع وأدَّى األسعار، رفع إىل الحكومية املشرتيات زيادة
تقتطعها فكانت املرشوعات أصحاب أرباح يف القفزة أما العاملة، الطبقة ألفراد الحقيقية
يف الصناعي القطاع اضطراَب النتيجة وكانِت وقروض. رضائب صورة يف الحكومة
يْن الدَّ عبءَ زاَد ما وهو — الحكومي االقرتاض تكلفة وارتفاَع الحرب، من األخرية املراحل

العام. يْن للدَّ األثرياء وامتالَك — الحرب بعَد
للدفع مخطًطا أساسها وكان املشكالت. تلك عىل للتغلب الجديدة كينز خطة ُوضعْت
فرض خالل من الخاص للقطاع بالنسبة الرشائية القوة يف الزيادة تُمتص إذ املؤجل؛
حسب يُحدَّد معني إعفاء حدِّ عىل تزيد التي الدخول جميع عىل كبرية تصاعدية رضيبة
حسابات عىل املوزَّعة القرسية املدخرات وتُطرح القرسي. واالدخار املبارشة الرضائب
املتوقع. الكساد ملواجهة الحرب بعد أقساط صورة يف الربيدي االدخار بنك يف فردية
الرتتيبات ظل يف تطبيقه بإمكانية املخطط «تَمتَّع موجريدج: الربوفيسور يقول وكما
الخطة إىل ُوجهْت التي االنتقادات وبعد االجتماعي.» التأمني باشرتاكات الخاصة القائمة
يْن الدَّ زيادة دون هذا املؤجل لالستهالك الالزم التمويل «توفري كينز اقرتح األصلية،
الناس حماية اقرتح كما الحرب»، بعد املال رأس عىل عامة فْرضرضيبة خالل من العام
طفل لكل األسبوع يف بنًسا ٢٥ أو شلنات ٥ — عائلية إعانات منح طريق عن فقًرا األكثر
منخفضة بأسعار تُباع األساسية االحتياجات من تمويني غطاء توفري طريق وعن —
االستهالك تقليل يَِجب الذي القْدر أِي — التضخمية» «الفجوة حجم ولتقدير وثابتة.
يف كينز قدَّم — األسعار رفع دون الحربي املجهود إىل الناتج بتوجيه للسماح به املدني
كالرك كولني أعمال عىل مبنية تقديرات الرسمية، القومي الدخل إحصاءات غياب ظل
والقطاع الحكومة بني العام اإلنفاق ولتقسيم للرضائب، الخاضع والدخل القومي للناتج
السهل من ذلك بعد وأصبح .١٩٣٩ عام بأسعار ذلك كل الدخل، ولتوزيع الخاص،
مرغوبة زيادة أيِّ الستيعاب تقليلُه الواجب الخاصة» الجهات «نفقات قْدر حساُب نسبيٍّا
قطاع كل لها سيتحمَّ التي التضحيات بجانب األسعار، تلك ظل يف الحكومة» «نفقات يف

املجتمع. من
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حملته يف يستمر أن عليه كان حيث ١٩٤٠؛ يوليو ميزانية يف كينز خطة تؤثر لم
اعتُربت ١٩٤١ أبريل يف وود كينجسيل ميزانية لكن الخزانة. وزارة أْرِوقة داخل اإلقناعية
الدفع أن (رغم كينز اقرتحها التي املحددة املعايري تبنَِّت ألنها ليس «كينزية»، ميزانية أول
ولكن الحرب)، بعد الرضيبية لإلعفاءات متواضع مخطط صورة يف البقاء يف نجح املؤجل
عىل وغريه ميد جيمس وضعه الذي القومي املحاسبي اإلطار عىل األوىل للمرة بُنيْت ألنها
العام للقبول عالمة أول امليزانية تلك كانْت هل املعروف من وليس كينز. أساسمقرتحات
دليًال هايك، مثل معارضيه، كبار يَِد عىل كينز خطة إقرار ويمثل ال. أم الكينزية للثورة
التضخم لتقليل وسيلة اقرتحت فقد الخزانة؛ ومسئويل االقتصاديني عند شعبيتها عىل
املنطقي األساس الكينزية التقديراُت مثَّلِت «لقد توملينسون: جيم قال وكما الحرب. وقت
الخزانة وزارة موقف مع توافقْت والتي االقتصادية، للسياسات القياس ومعايري النظري

معها.» تتعارض أن من بدًال الحرب وقت التمويل من التقليدي
أفكاره لريبط لكينز الفرصة الحرب؟» ل تموَّ «كيف كتيب أثاره الذي الجدل أتاح
التي األفكار وهي الوسط، بالطريق الخاصة السياسية باألفكار الجديدة االقتصادية
إلعادة التضخم) (أِي الطبيعية» «الطريقة إن العرشين. القرن عرشينيات منذ اعتنقها
تنفع تَُعْد لم عليها، رضيبة فرض ثم املرشوعات، ألصحاب العمال من الدخل توزيع
االتحادات قوة وهي الجديدة، الظروف ظل يف األسعار ارتفاع ألن — كينز قال كما —
ما وهو يتحقق، أن ا إمَّ وذلك القْدر؛ بذات األجور لزيادة بَمطالب سيُقابَل العمالية،
الصناعة. اضطراب يف سيتسبب ما وهو يتحقق، ال أو املدني؛ االستهالك تقليل سيمنع
األوىل أليامه تعود فكرة وهي العمالية؛ االتحادات تعاون نتاج كان األسعار فاستقرار
األرضار منع وهو «اجتماعيٍّا: كان خطته من فالهدف نقديٍّا. ُمصلًحا باعتباره عمله يف
العام الحس يُريض بشكل ذلك وتحقيق واملستقبل، الحارض يف للتضخم االجتماعية
لذا واالقتصاد»؛ للعمل كافية دوافع عىل الوقت نفس يف الحفاظ مع االجتماعية، للعدالة
عن الناتج التضخم مشكلة عىل للتحايل سعْت فقد مزدوجة؛ كينز اقرتاحات أهمية كانت
السياسة يف دوًرا بامليزانية وأناطْت الكامل، التوظيف مستوى ظلِّ يف التكاليف ارتفاع

الكيل. االقتصاد استقرار عىل الِحَفاَظ يتجاوز االجتماعية
معظُم رأى فقد اليساري؛ للِفْكر ُمعاِكسة االقرتاحاُت تلك كانْت أخرى، ناحية من
للقوة الدولة فتوزيع املايل. ال املادي للتخطيط الفرصة أتاحِت الحرب أن االشرتاكيني
كان كما السوق. يف «الفوىض» عىل سيَقِيض القومية» «الرضورات حسب واملوارد البرشية
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«االدخار من باملساواة يتعلق فيما أكرب جاذبيٌة واملالبس الغذائية للمواد حصٍص لتحديد
الحرب بعد الدخول يف الترصف ترَكِت كينز خطة أن هو االختالف فكان القرسي».
السلع عىل أموالهم األفراد ينفق أْن الحصص نظام فَرض بينما الشخصية، للحرية
عام أبريل ١٨ يف تايمز» «ذا صحيفة يف كينز وَكتب الدولة. حددتها التي وبالكميات
إليه يُنظر ربما االقتصادية السياسة يف مبدأ لطرح الفرصة أستغل «إنني يقول: ١٩٤٠
إىل االتجاه فإن وباملثل، الحر.» واالقتصاد الشمويل االقتصاد بني الفاصل الحدَّ باعتباره
عىل سيوفر يريدون ما بأنفسهم يختاروا بأن لألفراد السماح طريق «عن املؤجل الدفع
االحتياجات مع كثريًا تتفق ال ربما الحرب) (بعد لإلنفاق شاملة خطط وْضع الحكومة
غ فرَّ الذي اليساري الفكر «بطالن بني وسًطا طريًقا كينز قدَّم أخرى مرة الشخصية.»
أيِّ عىل اليمني فعل ردِّ و«جمود» الداخلية» وقوتها حكمتها من الهامة القضايا من العديَد
املركزيني، املخططني مع معركته العملية الناحية من كينز خرس لقد القائم. بالنظام عبث
املادي والتوزيع البرشية القوة توزيع بعد الثانية املرتبة يف اإلنفاق إجمايل تنظيُم وحلَّ

االستهالكية. السلع حصص وتحديد للمدخالت
بسياسة الخاصة الشهرية البيضاء الورقة يف بكثري أصغر كان كينز دور لكن
رقم (قرار ١٩٤٤ مايو ٢٦ يف أُصدرت التي الكينزية، األفكار عىل القائمة التوظيف
باقي يف جاء مما «أهم أنها كينز رأى التي — منها األوىل الجملة وأَْلَزَمِت .(٦٥٢٧
لكن الحرب». بعد ومستقرة عالية توظيف نسبة وجود «ضمان ب الحكومَة — الورقة»
الحكومة، من االقتصادي القسم يف كينز مؤيدي بني وسًطا حالٍّ كان البيضاء الورقة نص
نتيجة تنازالت تقديم برضورة شعروا الذين الخزانة وزارة يف التقليديني واملتشككني
مخالًفا املتوقعة البطالة ملشكلة الورقة تحليل من كبريٌ جزءٌ كان السياسية. الضغوط
االقتصاد مشكالت أن تََرى والتي هيندرسون، هوبرت نظر وجهة عكس إذ كينز؛ لفكر
تحقيق كيفية إىل كثريًا يُنتبَه لم لكن الطلب. ال العرض ناحية من كانت الربيطاني
وهما: ودائٍم؛ مستقرٍّ عاٍل» «توظيف مستوى لتحقيق الورقة يف الواردين َطني الرشَّ
الكافية واملرونة النقابية)، والعمالة األعمال أصحاب (مسئولية األجور سياسة اعتدال

العاِملة. لليَِد
معيار فنظام التالية؛ كينز خطة من املستهَدف هو الدويل االقتصاد كان
الحرب يد عىل إصالحه يتعذر بشكل ر ُدمِّ قْد أنه يبدو املتوارث الحر الذهب/التبادل
الحربني. بني ما سنواِت يف القومية االقتصادية والسياسات الكبري والكساد األوىل العاملية
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بالتفضيل الخاصة بالرتتيبات العمل يف لالستمرار يمكن هل هو: السؤال وكان
يَْضَمَن أن العرشين القرن ثالثينيات يف وضعت التي االسرتليني اإلمربيايل/منطقة
جديدة» خلق «لعملية فرصة قدَّمْت الحرب أن أم بريطانيا؟ يف الكامل التوظيف مستوى
تضخمية؛ نزعة له تكون أن دون لكن الليربايل، النظام إلحياء السلم وقت مستحيلة كانت
كينز انتباه من كبريًا جزءًا السؤال هذا شغل القديم؟ النظام دمرت التي النزعة تلك
املتحدة؛ الواليات لدى اإلجابة وكانت و١٩٤٤. ١٩٤١ عاَمي بني فيما املتناقص وجهده

الحرب. بعد النظام شكل حددت التي هي األمريكية السياسة إن حيث
فهؤالء االقتصادية؛ أفكاره لفهم ا هامٍّ سياًقا املتحدة الواليات مع كينز تعاُمل يوفر
كتابه يف الوارد املغلق» «االقتصاد نموذج من فقط بكينز معرفتهم يَستقون الذين
سببها كان املهنية حياته معظم طوال أرَّقتْه التي املشكلة أن يُغفلون العامة» «النظرية
معظم وتركزْت الربيطاني. االقتصاد عىل املتحدة الواليات من املتوازنة غري االستدانة آثار
وكانت معاوضته. أو الخلل هذا عىل التغلب طرق تحديد محاولة عىل االقتصادية خططه
عام األمريكي القرض عىل والتفاوض ،١٩٤٤ عام وودز بريتون نظام تأسيس النتيجة
الدويل االقتصادي النظام يف هاميش بَدْور ضمنيٍّا بريطانيا قبول عنه نتج ما وهو ١٩٤٥؛
معظم كينز َقَىض إذ نهائيٍّا؛ النتائج تلك من أيٌّ يكن لم لكن املتحدة. الواليات تديره الذي

بهمة. البدائل استكشاف يف حياته
الربيطاني املايل النظام يَفِصل أن رأينا، كما كينز، أراد العرشين القرن عرشينيات يف
اإلصالح يف «بحث كتابه يف حتى لكنه األمريكي. املايل النظام عن أوسع) بشكل (واألوروبي
إلحداث نظام الرصف؛ لسعر «ُمدار» نظام وضع أراد فقد العملة؛ تعويم يؤيد لم النقدي»
الرصف، سعر تثبيَت يُتيح لنظام تاَق وطاملا طويلة. لفرتات الرصف أسعار يف استقرار
العرشين القرن عرشينيات أوائل من كل ويف املرونة. إلكسابه وآليات صالحيات مع
اقرتح بعض، مقابل بعضها العمالت ألسعار تعويم حدث حينما ثالثينياته، وأوائل
واسعة نطاقات عىل مختلفة أوقات يف يقوم الذهب ملعيار معدَّل نظام إىل العودة كينز
أو الدائنني لحسابات التلقائي التعديل أو للتعديل قابلة رصف أسعار أو األسعار من
الرصف سعر لتثبيت نظام أيَّ أنَّ مقتنًعا كينز كان فقد اإلضافية؛ االحتياطية األرصدة
سياسات وجود يف سينجح وأنه االنكماش، لتحقيق أداة باعتباره استُخدم إذا سينهار
بدورها املستقرة الفائدة أسعار وستساعد الوقت. عرب الكامل التوظيف تضمن له داعمة

التضخم. ملنع أداة باعتبارها وستعمل العاملي، النمو استمرار عىل الحفاظ عىل
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معيار عن التخيل حيال الفورية كينز استجابة كانِت مارتن، كينجسيل قال وكما
هيمنتها واحدة برضبة بريطانيا استعادْت «لقد قال: حيث مميزًة ١٩٣١ عام يف الذهب
يُحبُّه.» ال شخص عىل نارية ألعابًا أَطَلق َصِبيٍّ فرحة فرحتها وكانْت العالم، عىل املالية
للجنيه جيِّد «نظام وْضع بفكرة كينز إىل االسرتليني لكتلة التلقائي الظهوُر وأَوحى
كينز وأشاد لندن.» حول ويتمحور إنجلرتا بنك يُديره … اإلمرباطورية يف االسرتليني
قيمته من أدنى الجنيه إلبقاء الذهب تدفقات «تعقيم» ل القومية إنجلرتا بنك بسياسة
بنفس أشاد كما تماًما الذهب، معيار استخدام عىل أَبَقيَا اللذين والفرنك الدوالر أمام

العرشين. القرن عرشينيات يف الفيدرايل االحتياطي مجلس اتبعها التي السياسة
أمام الدوالر قيمة بتخفيض روزفلت قراُر أنهى فقد طويًال؛ النشوة هذه تَُدْم لم لكن
عندها كينز واقرتح األجل. القصريَة التنافسيَة بريطانيا ميزَة ١٩٣٣ أبريل ١٩ يف الذهب
يُطبِّقان أنهما دام ما معدَّل ذهب بمعيار ُعملتيهما املتحدة والواليات بريطانيا تربط أن
«الرئيس أن ١٩٣٣ يوليو ٤ يف أَعلن لكنه مشرتك. نحو عىل اقتصادي إنعاش سياسات
برفضه بلندن العاملي االقتصادي املؤتمَر أَفسد عندما رائع» نحو عىل ا محقٍّ كان روزفلت
الدوليني». املرصفيني أنفَسهم ون يسمُّ َمن «أصناَم باعتبارها العمالت استقرار خطط كلَّ

باألساس.» قومية املالية الشئون «ِلتكِن قائًال: ذلك كينز وأيَّد
التي النصيحة يُقدِّم كان كينز أن إىل االنتباه مع إال التغريات هذه فْهم يمكن ال
الربط يمكن والدوالر الجنيه أن رأى فقد أفضل؛ نحو عىل بريطانيا تخدم أنها يرى كان
ملراسل بَعثه خطاٍب يف موقفه ص ولخَّ معينة. رشوط تحقق حالة يف آِمٍن نحو عىل بينهما

ييل: ما فيه جاء ،١٩٣٦ أكتوبر ١٣ يف أملاني

املتقلبة. الرصف أسعار ذات املستقلة الوطنية األنظمة عام نحو عىل أؤيد إنني (١)
من باستمرار الرصف أسعار لتقلب داٍع يوجد فال طويلة، فرتة تمرَّ َلْم ما لكن (٢)

العملية. الناحية
اإلجراءات تماًما أؤيد فإنني … األسعار الستقرار معينة مميزات هناك أن بما (٣)
سياسة لتبني جوهرية أسباب تتوافر لم أنه دام ما الفعيل االستقرار لتحقيق العملية

مختلفة.
التقلب قْدر لتقليل ضمانة وجود رضورة عىل التأكيد … حد إىل سأذهب إنني بل (٤)
أعتقد فعيلٍّ، د تعهُّ أيُّ يوجد لم أنه دام فما … طبيعي نحو عىل به السماح يمكن الذي

التقليدية. الظروف معظم ظل يف تماًما كاٍف ٪١٠ هامش أن
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من إجراءات اتخاذ (أ) عىل: تعتمد االستقرار تحقيق من الفائدة أن عىل أؤكد (٥)
ألْن األجور يف الكبرية الحركات َميْل و(ب) األموال. رءوس حركة يف التحكُّم شأنها

الصلة. ذات املختلفة الدول يف تتساوى

زارها فقد العرشين؛ القرن ثالثينيات يف رقَّ املتحدة الواليات تجاه كينز موقف لكن
لدراسة كينز ذهب األهم، وهي الثانية، زيارته ويف و١٩٣٤. ١٩٣١ عاَمي يف مرتني
كلٍّ يف الفعال العرض عن الجديدة نظريته ورشح روزفلت وقابل الجديدة» «الصفقة
مايو ٣٠ يف فرانكفورتر فيلكس إىل وكتب بشدة. كينز انبهر ونيويورك. واشنطن ِمن
الذين والشباب العاملي. االقتصاد مصنع يوجد موسكو، يف وليس «هنا، قائًال: ١٩٣٤
تقابل أن ويمكنك وحكمٍة. وذكاءٍ كفاءٍة من أراه مما مذهول إنني رائعون. يُديرونه
حدث ما هذا لكن النافذة؛ من أُلِقَي وكأنه وتشعر هناك أو هنا كالسيكيٍّا اقتصاديٍّا
بمجال العاملني من الصاعد والجيل الوزارة من كلٍّ التزام كان لقد بالفعل.» ملعظمهم
أمريكا قيادة بأن كينز إقناع يف ا مهمٍّ اقتصادي، ع توسُّ بسياسة أمريكا يف االقتصاد
من منه تخوَّف الذي بالقْدر بريطانيا بمصالح تَُرضُّ ال ربما العاملي االقتصادي للنظام

قبُل.
تماسًكا أكثر كانْت بهتلر الخاصة الجديدة الصفقة أن يف هنا املفارقة وتكمن
باستثناء لكْن البطالة. من التخلص يف أكرب بدرجة ونجحْت بروزفلت، الخاصة تلك من
املكتوب التصدير يف والواردة الناتج تخطيط يف الشمويل النظام ملميزات املتحفظة اإلشارة
االقتصادي النظام عىل رصيح نحو عىل كينز يُعلِّق لم العامة»، «النظرية لكتاب باألملانية
سياسيٍّا نظاًما باعتبارها بوضوح النازية أدان أنه إال بالذم. أو باملدح سواء النازي
الرئييس السبب وكان الطرق». ُقطَّاع «قوى وإيطاليا أملانيا عىل يُطِلق أن واعتاد وحشيٍّا،
السيايس. للنظام بُغضه هو األملاني االقتصادي للنظام استحسانه إبداء عن كينز المتناع
أيِّ يف أو أملانيا يف املهنيني االقتصاديني بني من يكن لم أنه وهو آخر؛ عامل هناك كان لكْن
عىل مناقشات، يف معه يَدخل أو يُجاِريَه أن يمكنه َمن السويد، باستثناء أوروبا، يف دولة
املناقشُة كانِت ستوكهولم، مدرسة مساهمة عن النظر فبغضِّ املتحدة. الواليات عكس
أنجلوأمريكية مناقشًة العامة» «النظرية كينز كتاب نرش تَِبَعْت التي املتخصصة الفنية
أمريكا تجاه الفوري كينز انجذاب تربر التي املتجاَهلة األسباب أحَد هذا ويَُعدُّ بحتة.
يف التنظيم ذاتي دويل اقتصادي نظام أنه يفرتض كان ما انهيار بعد أوروبا من ونفوره

العرشين. القرن ثالثينيات
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لربيطانيا، مناسبًا رشيًكا شْكل بأيِّ تكن لم النازية أملانيا أن رغم اآلخر، الجانب عىل
عاَرض أنه رغم ميونخ اتفاقية وأيَّد أملانيا. إليقاف وقائية حرب بشنِّ َقطُّ كينز يطالْب لم
عىل يهم ال عدمه من دانسيج عىل هتلر استيالء أن ورأى إليها، الوصول يف هتلر وسائل
الربوفيسور بنَيَّ وكما استطاع. إِن أوكرانيا عىل باالستيالء له سيسمح وكان اإلطالق،
غرب يف أخرى حرب تفادَي لكنَّ املواقف، هذه لكل معقدة أسباب هناك كانت كار،
نادى التي أوروبا، يف التوازن إعادة ضمن رشًقا للتوسع ألملانيا املجال وإتاحة أوروبا
يف تظهر املتحدة الواليات تََكد ولم األسباب. تلك أهم كانا و١٩٢١، ١٩١٩ يف كينز بها

الطرق». ُقطَّاع «قوى الحتواء خططه
كما وآسيا، أوروبا يف الجارية الحروب يف البداية يف املتحدة الواليات تشارك لم
املتحدَة. الوالياِت الحرب بعَد فيما االقتصادي للنظام املتحاربني جميع خطُط تجاهلْت
إنشاء واليابان وأملانيا بريطانيا حاولْت عندما الثالثينيات، منطق عىل قائًما هذا وكان
التعايش إمكانية بَعَدِم منها كلٌّ شعرْت حيث املتحدة؛ للواليات مضادة اقتصادية تكتُّالت
تعاونها لزيادة املتحدة الواليات اتجَهِت املقابل ويف املتوازنة. غري التنافسية أمريكا قوة مع
خارجية وزير جانب من الصاخبة الدعاية مع األخرى، الدول مع والسيايس االقتصادي
من األول هدُفها أصبح الحرب، دخولها وبمجرد التجارة. لحرية هال، كوردل روزفلت،
هذه (وامتدْت املتحاربون. سها أسَّ التي الجديدة املركنتيلية التكتالت تفتيت هو الحرب
من أكرب بقْدر يتمتع الذي السوفييتي االتحاد نظام إىل غموًضا أكثر نحٍو عىل الطموحات
نظاَميْهما عىل للقضاء تؤدي أن واليابان أملانيا هزيمة شأن من كان الذاتي.) االكتفاء
املعتمدة حليفتها عىل كبريًا ضغًطا تُمارس أن أيًضا يُمكنها املتحدة الواليات لكن تلقائيٍّا،

بريطانيا. عليها،
هتلر وزير فانك فولرت دكتور وأعلن أملانيا. يف الحرب بعد ملا خطة أول ُوضعْت
النظام هذا ودعا .١٩٤٠ يوليو ٢٥ يوم باريس يف جديد» أوروبي «نظام عن لالقتصاد
برلني، يف مركزي مقاصة واتحاد ثابتة رصف بأسعار أوروبي اقتصادي تكتُّل لتكوين
تلك من الهدف وكان املقايضة. أساس عىل املتحدة الواليات مع العالقات تقوم وأن
من أوروبا حماية مع أوروبا، يف للعمل» ذكيٍّا «تقسيًما فانك اه سمَّ ما استعادة الخطة

دويل. ذهب معيار وجود حالة يف االنكماشية اآلثار
وكتب فانك. مقرتحات يف كبرية منفعة الربيطانية الخزانة وزارة يف وهو كينز رأى
الناحية من فانك خطة إىل نظرنا «إذا يقول: ١٩٤٠ نوفمرب ٢٠ يف نيكولسون هارولد إىل
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الوسيلة فإن مهاجمتها أردنا وإن فعله. علينا ينبغي ما وأنها ممتازة، فسنَِجُدها الظاهرة
عىل الرسمي كينز ردَّ هو ذلك من األعجب وكان نواياها.» يف التشكيك هي لذلك الوحيدة

ديسمرب: ١ يف األملانية الخطة

إذ … ولجريانها لنفسها أملانيا اقرتحتْها التي األدوار نعكس أن يف نرغب ال
تنبع التي االقتصادية القيادة بتويلِّ لها يُسَمح وأن أملانيا من ع يُتوقَّ أن يجب
أسوأ هي أملانيا أن صحيح الجغرايف. وموقعها قدراتها من طبيعي نحو عىل
تكون أن املساواة من أسس عىل يمكن لكنها اآلن، حتى العالم عرفه قائد

فعاًال. رشيًكا

االسرتليني الجنيه عىل يعتمد نظاًما كينز تصور ١٩٤١ عام أبريل من ٢٥ ويف
ظلِت إذا األمريكية السلع عىل قيوًدا يفرض أن يمكنه األوروبية الدول بعض يشمل

املتوازن». غري الدائن وضع «يف املتحدة الواليات
يوليو ٢٩ إىل مايو ٧ من الفرتة يف واشنطن زار عندما كبرية صدمة كينز ى تلقَّ
الواليات من مشرتيات عىل تعتمد بريطانيا كانت ،١٩١٥ عام الحال كان فكما .١٩٤١
أعلن ١٩٤٠ عام ديسمرب ويف ثمنها. تسديد عىل قادرة تكن لم والتي املحايدة، املتحدة
ليس لربيطانيا اإلمدادات لتقديم برنامج وهو والتأجري»، «اإلعارة برنامج عن روزفلت
مقابل يف ولكن األوىل، العاملية الحرب يف الحال كان كما املقرتضة األموال مقابل يف
ومستقلة عظيمة «أمة مبعوَث باعتباره كينز أتى لقد الحرب. بعد يُدَفع عنه يُعَلن لم
يوليو؛ ٢٨ ويف معروًفا.» إال لنا لتقديمه مستعدين يكونوا لم وما ا حقٍّ اعتربه ما يطلب
والتأجري اإلعارة التفاقية الخارجية وزارة مسوَّدة أُعِطَي بيوم، ألمريكا مغادرته قبل أْي
بريطانيا د تعهُّ وهو: املطلوب؛ املقابل عن — منها السابعة املادة يف — كشفت التي
التفضيل نظام تُقاِيض بريطانيا إن أي األمريكية؛ السلع استرياد عىل قيود فْرض بتجنُّب
لتوقيع األمريكي امَلسَعى كينز ل عجَّ وربما والتأجري. اإلعارة برنامج مقابل اإلمربيايل
تُضَطرُّ ربما بريطانيا أن يونيو ٢٥ يف األمريكية الخارجية وزارة بإخبار االتفاقية تلك
لكْن الحرب. بعد ووارداتها صادراتها بني للموازنة تمييزية تجارية سياسات إقرار إىل
هال السيد «مقرتحات ل َشْجبه وانترش غضبًا. انَفَجر السابعة، املادة كينز رأى عندما
األوىل العاملية الحرب لتجربة تكراًرا هذا كلُّ بدا واشنطن. أنحاء جميع يف املجنونة»
لديها يكن لم بريطانيا أن كما املرة. تلك يف حكمة وأكثر سنٍّا أكرب كان كينز لكن املريرة.
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السالم عىل التفاوض يف األمل انعدام ظل يف األمريكية الطلبات تنفيذ إال واقعي خيار أيُّ
ليضع أغسطس شهر يف بتيلتون الريفي منزلِِه إىل كينز عاد لذا ١٩١٦؛ عام عكس عىل
الواليات يشمل مقاصة» «اتحاد بإنشاء الشهري اقرتاحه فيها وجاء جديدة. كينزية خطة

.١٩٤١ سبتمرب ٨ يف األوىل باألحرف عليه ع ُوقِّ والذي املرة، هذه املتحدة
بادخار لها يُسمح ال الدائنة الدول أن هي الخطة تلك يف الجوهرية السمة كانت
هيئة عىل تلقائيٍّا الفائض يُتاح بل إقراضه؛ عىل عقابية فائدة أسعار فْرض أو فائضها
اتحاد بنك عمل آليِة خالل من امَلِدينة للدول املكشوف عىل رخيصة ائتمانية تسهيالت
ا مستعدٍّ يزال ال كان لكنه االتحاد. ألعضاء املركزية البنوك هم ُموِدُعوه دويل، مقاصة
رفَضِت إذا شاختية» «أدوات تُعزِّزه بريطانيا قيادة تحت عملة تكتُّل بديل إىل ل للتحوُّ
يف لالقتصاد هتلر وزير وهو شاخت دكتور (وضع االتحاد. يف االشرتاك املتحدة الواليات
الخارجية.) أملانيا حسابات ملوازنة الثنائية التجارة التفاقات ناجًحا نظاًما الثالثينيات
«االقرتاَح ،١٩٤١ نوفمرب ١٨ يف األوىل باألحرف كينز عليها ع وقَّ أخرى، مسوَّدٌة وأضافْت
مجموعات يف تكون قد النقدي االتحاد عضوية أن عىل نص الذي األهمية» الشديَد
تلك واحتفظْت االسرتليني. منطقة مثل والجغرافية» السياسية «الوحدات عىل بناءً تقوم
رصف سعر نظام إىل التدريجية للعودة ممكنًا نموذًجا باعتبارها بأهميتها املقرتحات

هذا. يومنا يف كما ثابت عاملي
.١٩٤١ ديسمرب يف الحرب دخولها بمجرد رصاحة برشوطها املتحدة الواليات أدَلِت
عن تتخىلَّ بأن املساعدات مقابل يف بريطانيا د تتعهَّ أن عىل املتحدة الواليات وأرصِت
اتفاقية من السابعة املادة إىل التعهُد هذا وأُضيَف الحرب. بعد فيما التجاري التمييز
سقوط من أيام خمسة بعد أْي ١٩٤٢؛ فرباير ٢٣ يف توقيُعها تمَّ التي والتأجري اإلعارة
إذ يتحقق؛ لن االقتصادي التكتل خيار أن عندها كينز أدرك اليابانيني. يد يف سنغافورة
وتكون ذلك بعد بريطانيا تربُز كي الربيطانية الحربية الجهود بتمويل أمريكا تسمح لن
أن كينز عىل وكان األمريكية. الصادرات عىل قيوًدا يفرض « «شاختيٍّ نظاٍم رأس عىل
تكون أن إىل بريطانيا حاجة بني املواءمة كيفية وهي الفكرية؛ املعضلة لحلِّ نفَسه يُكرِّس
الحرة التجارة ونظاَم جهة، من الكامَل التوظيَف تستهدف سياسات إقرار حرية لها
القوة ستشكِّله الحرب بعد ما عالَم أن فكرة تقبُّل إىل واضُطر أخرى. جهة من األمريكيَّ
لريَقى يكن لم أنه كما الربيطانية. والعقول األمريكية املثالية ستحكمه أْي األمريكية؛
لحظة استغالل بإمكانية ينشغل لم إْن وليرباليٍّا، اقتصاديٍّا يكون وألْن الشخصية ملكانته
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الذي الليربايل االقتصادي النظام من نة محسَّ نسخة صياغة إلعادة كهذه فريدة تاريخية
سياسية. وجغرافية أخالقية حقيقة كذلك كينز وأَدَرك األوىل. العاملية الحرب بعد انهار
نحو ه «التوجُّ بني فيما ستنحرص الحرب بعد ما خياراِت فإن أملانيا، هزيمة فبافرتاض
االكتفاء عىل القائمة واالشرتاكية العاملية الرأسمالية بني أْي املتحدة»؛ الواليات أو روسيا
ه التوجُّ تجربة عن ليقال الكثري هناك «أليس يقول: وكتب وسٍط. خياٍر أيِّ دون الذاتي،

أوًال؟» املتحدة للواليات
إذ الحرب؛ بعد االقتصادي النظام يف أيًضا يفكرون األمريكان كان جانبهم من
مارس يف خطًة األمريكية، الخزانة بوزارة مسئول وهو وايت، دكسرت هاري َوَضع
صورة يف بسيطة ضبط آلية به يُلحق ًال معدَّ ذهٍب معياَر الخطة واقَرتَحِت .١٩٤٢
أقىص بحدٍّ منه يسحبوا أن فيه للمشاركني يمكن الرصف، أسعار الستقرار صندوق
املذهَب الفعلية الناحية من م دعَّ مرشوٌع وهو عملتهم؛ بنفس مشاركتهم مقدار يساوي
القيمُة وكانت أمريكا. عىل لالعتماد بتحديده وذلك املدينني، حسابات لضبط التقليدي
مليارات) ٨ ثم البداية يف دوالر مليارات ٥) وايت اقرتحها التي الضبط آللية اإلجمالية
ُفرضت كما دوالر)؛ مليار ٢٦) كينز خطة اقرتحتْها التي اآللية قيمة من بكثري أقلَّ
إال اآلخر خطط عىل ووايت كينز من كلٌّ يطَّلع ولم الحصص. سحب عىل صارمة رشوط

لدولتيهما. تفاوضية مواقف إىل الخطتان وتحولِت .١٩٤٢ عام صيف يف
مفاوضات جوَلتَْي بعد ١٩٤٤ يوليو ٢٢ يف ُوقعت التي وودز، بريتون اتفاقية لكن
الخالفات وعكست الربيطانية، ال األمريكية النظر وجهة عكست واشنطن، يف تنَي شاقَّ
والسياسة االحتياطيات مع والتعامل الرصف سعر إدارة مثل مسائل بشأن الجانبني بني
حتْها نقَّ أن بعد الدولتني لكلتا الوطنية للمصالح الضبط عملية عن واملسئولية الجمركية
بريطانيا إنجازات وانحرصْت للمستقبل. وتوقعاتهما الحربني بني فيما تجاربهما
الرشوط بعض وتخفيف الديون لدفع وإرجاء ضمانات عىل الحصول يف التفاوضية
النادرة» «للعملة بند وْضَع هو لربيطانيا الرئييس النجاح وكان األمريكية. الخطة ظل يف

معينة. ظروف يف الدائنة الدول ضد التجاري بالتمييز املدينة للدول يسمح
الربيطانية التفاوض فرق ُعْضَوا وهما روبنز، وليونيل ميد جيمس قال ما وبحسب
حتى سبتمرب من املدة يف واشنطن، مؤتمَرْي يف كينز أداء كان يومياتهما، ال سجَّ اللذان
سواء العادية، غري البالغة من مزيًجا ،١٩٤٤ أغسطس حتى يوليو ومن ١٩٤٣ أكتوبر
أعقاب ويف وعنهم. األمريكيني مع الحديث يف العادية غري والوقاحة واملعاني، األلفاظ يف
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عبقرية.» يُِشعُّ كينز البارون «إن لروبنز: وايت دكسرت هاري التفاوضقال جلسات إحدى
ساحر ُمنِشد أمام األمريكيني «نشوة عن يتحدث أخرى جلسة أعقاب يف روبنز وكتب
عن ميد نقل أخرى ناحية من حولهم.» يتألأل ذهبي وشعاع ضيافتهم يف يُغنِّي وموهوب
املتدنِّية». كينز أخالق من «املعاناَة األمريكية، الخزانة وزارة يف عمل الذي برينستني، كارل
ترصفات عكسْت آخر.») تلمود إنه يُحتمل. ال هذا «إن مسوَّداته: إحدى يف كينز (قال
أيًضا وعكسْت شك، بال صحته وتدهُوَر إرهاَقه املفاوضني، أحَد بوصفه الخارجة، كينز
أن بإدراك املمزوج باملثالية، الشعور هذا كان بريطانيا. حيلة قلة تجاه باإلحباط شعوَره
الربيطانيني. املفاوضني جميع عىل مسيطًرا املهيمن، وضع يف أصبحْت املتحدة الواليات
أكرب بشكل االعتماد إىل سنُضَطرُّ املستقبل عاَلم «يف الشأن: هذا يف روبنز ليونيل وقال
للخوف إذعانًا إسكاتُها يَِجب كان العقول أن يف تكمن كانْت املشكلة لكن عقولنا.» عىل

املخيف». البارع كينز اللورد يد عىل «خاصة والسخرية، التسفيه من األمريكي
األمريكية الربيطانية الخطة عىل ١٩٤٤ مايو ٢٣ يف اللوردات مجلس يف كينز أثنى
فعىل أمامنا؟» املتاح البديل «ما قال: إذ والرضورة؛ املثالية منظوَرِي من عليها املتَفق
تكلفِتها حساب دون حرب «ِبَشنِّ بأنه اآلن كينز افتخر األوىل، العاملية الحرب عكس
لدول مؤجلٍة مديونيٍة بعبءِ — املتحدة األمم دول باقي دوَن — كاهلنا أثقلنا قد النهائية
دون من أنه أضاف الخصوص، وْجه عىل قيودها.» تحت سنَْرَزح التي وهي أخرى،

الخطة: تلك أقرَّتْه الذي الجديد اإلطار

منطقة ترتيبات … تماًما وستنهار الدولية، مكانتَها بالرضورِة لندن ستخرس
عىل قائًما نظاًما أن افرتاُض الجنون من ْرضب أنه يل ويبدو االسرتليني.
االسرتليني الجنيه يمتلك َمن يعرف أن دون الثنائية واملقايضات االتفاقيات
تابعة كانت التي الدول لتشجيع املثىل الوسيلُة هو … به فعلُه يمكنه ما

لندن. حول املالية أنظمتُها تتمحَور أن عىل الربيطانية لإلمرباطورية

إنجلرتا تراث مع الربيطانية، اإلمرباطورية ال بإنجلرتا، االهتمام أسلوب يتَّسق لم
الحفاظ يمكن ال كبري، نحو عىل واملقيدة املحدودة بريطانيا موارد ظل «ففي اإلمربيايل؛
فإن وهكذا، قوي.» دويل وضع يف كان إذا إال االسرتليني الجنيه يف الرضورية الثقة عىل
عىل القائم لربيطانيا االقتصادي للنظام — برشوط — األمريكية واألموال القوة دعم
فرضتْها التي الخاصة» «العالقة تلك من النهائية الغاية هو ومقيدة» «محدودة موارد

الحرب.
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عجز تمويل مشكلة عىل الضوء َسلَّط دويل مقاصة اتحاد إلنشاء كينز خطة فَشُل
ما إىل العجز يصل أن كينز قدَّر إذ الحرب؛ بعد بريطانيا يف ع املتوقَّ الجاري الحساب
أغسطس ١٧ ويف سنوات. ثالث قدرها «انتقالية» مدة خالل دوالر مليارات و٧ ٦ بني
اإلعارة اتفاقية املتحدة الواليات ألغِت اليابان، استسالم من أيام ثالثة بعد أْي ١٩٤٥؛
عليه حصلْت ما كلِّ ثمن تدفع أن عندها بريطانيا عىل وأصبح مفاجئة. بصورة والتأجري
نحو عىل املقرتح املقاصة اتحاد م ُصمِّ لقد بالفعل. طلبتْه ما ذلك يف بما إمدادات، من
كان إذ رضورية؛ غريَ الحرب بعد املدفوعات ميزان يف األمريكية املساعدة ليجعل رصيح
«فجوة ِلسدِّ تلقائي نحو عىل املكشوف» عىل سحب «عمليات سيتيح املقاصة اتحاد بنك
فكانْت الدويل النقد صندوق يف بريطانيا حصة أما الحرب. بعد بريطانيا يف الدوالر»
أن للدول يمكن ال األحوال، كل ويف الغرض، بهذا تفي أن يمكن ال بحيث بكثري أصغر
واستُبعد للتحويل. قابلة عمالت ذات كانت إذا إال األموال» سحب يف «حقوقها تماِرس
وألن ا، جدٍّ كبريًا كان بريطانيا واردات فائض ألن االسرتليني؛ الجنيه قيمة تخفيض
١٤ إىل حجمها إجمايل يصل (التي االسرتليني بالجنيه بريطانيا ديون من ل» «التنصُّ
اليمينيون االنعزاليون ل وفضَّ االسرتليني. منطقة ر يدمِّ أن شأنه من كان دوالر) مليار
أبريل ٢٧ يف بيفربروك سأل كينز لكن التجارة، عىل صارمة قيود وْضَع واليساريون

قائًال: ١٩٤٥

من يعني الذي وهو املقايضة، عىل يعتمد تجارة بنظام العمل ل تفضِّ هل
روسيا؟ غرار عىل والصادرات للواردات الدولة احتكار شبه العملية الناحية
حصص نظام و(ربما) صارمة قيود فرض يف األبدي االستمرار عىل توافق هل
الدرجة من قوة إىل الراهن الوقت يف تحوُّلنا إىل تتطلَّع هل قسوة؟ أكثر

…؟ الثانية

خيارات. من ى تبقَّ ما كل هي األمريكية املساعدة كانت لذا
قرض األقل عىل أو منحة صورة يف املتحدة الواليات مساعدة تكون أْن كينز تمنى
كانتا كينز «عينَْي إن — العمايل الخزانة وزير — دالتون هيو وكتب فوائد. دون من
الثقة تمام واثًقا كان لقد واشنطن. إىل يُغاِدر أن قبل الوزراء مع حديثه أثناء يف حاملتني
إلينا … يتحدَّث ولم … تَُردُّ ال منحة هيئة عىل دوالر مليارات ستة عىل سيحصل أنه …
وهو كينز اللورد إىل أستمُع «عندما براند: روبرت املرصيف وقال «االلتزامات».» عن كثريًا
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قصري وقت وبعد جيبي.» يف املوجودة املعدنية العمالت رنني أسمع أني أشعر يتحدث،
أُدرك الربيطاني، الوفد رؤساء أحد بصفته سبتمرب، ٥ يف واشنطن إىل كينز وصول من
تحوََّلِت أشهر ثالثة استمرت ا جدٍّ شائكة مفاوضات فخالل اختلف. قد العام املزاج أن
دوالر مليارات ٣٫٧٥ قيمته قرض إىل دوالر، مليارات ستة قيمتها التي تُرد، ال التي املنحة
من عام بعد للتحويل قابًال االسرتليني الجنيه بجعل بالسماح االلتزام مع ،٪٢ بفائدة
بريتون اتفاقية ظل يف االنتقالية الحماية بريطانيا هذا وكلَّف االتفاقية. عىل التصديق
والغاضبة املذهولة العمالية الحكومة قاد تفاؤله، يف مبالًغا كينز كان أن وبعد وودز.
النهاية ويف طبُعه. وساء صحتُه تدهورْت مالءمة. أقل رشوط قبول ناحية بخطوة خطوة

النهائية. التسوية عىل وافق الذي بريدجز إدوارد السري به استُبدل
بعد أْي ديسمرب؛ ١٨ يف اللوردات مجلس يف مرشوعه عن البليغ كينز دفاُع َوَضَع
تكشفت التي األحداث سياق يف املفاوضاِت القرض، اتفاق توقيع من يوًما عرش اثني
— للقرض البديل كان فقد أوًال؛ الرضورة قضية ظهرْت إذ األوىل؛ العاملية الحرب منذ
الدول من وتتكون كندا، منها تُستَبَعد منفصلة، اقتصادية كتلة إنشاء «هو — قال كما
أمواًال إقراضنا عىل موافقتها أساس عىل سداده، يمكننا مما بأكثر بالفعل لها نَِدين التي
ال سلًعا الكتلة يف األعضاء األخرى الدول من أو فقط منا تشرتي أن وعىل تمتلُكها، ال
عىل قائم ليربايل مذهب إحياء إعادة يف الرغبة فكانِت الثانية القضية أما إنتاجها.» يمكننا

قال: حيث الرشاكة؛

وخسارة خالفات من يستتبعها ما وكل املنفصلة االقتصادية التكتالت إن
يتَّسم عاَلم يف إليها السعي إىل الدول تُضَطرُّ ربما ناجعة، تدابري هي لألصدقاء
تدويل عىل اإلرصار فهذا الحل. هذا تفضيُل بالقطع الجنون من لكْن … بالعداء
التجارية التعامالت وتُقيد تُحدد اقتصادية تكتالت إنشاء تجنُّب وعىل التجارة
وهو العالم، أمنيات أقىص لتحقيق أسايس رشٌط يشء كل قبَْل هو خارجها،
ثم الحرب، مهامِّ يف بالتجربة بعُضنا تعلَّم لقد … األمريكي الربيطاني التفاهم
من لكن مًعا. التعاون يمكنهما دولتَيْنا أن األخرية، الفرتة يف السالم مهامِّ يف
الخطط هذه إىل بارتياٍب ينظرون َمن أُناشد إنني نفرتق. أن ا جدٍّ علينا السهل

طريقهم. اختيار يف باملسئولية ويتحلَّْوا النظر يُنِعموا أن
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الذي الثالثينيات يف الكبريَ الكساَد هو االقتصادية كينز ألفكار املألوف السياق كان
املتوازن غري الدائن وْضع كان األبرز السياق لكن العاملي. االقتصاد انهيار إىل أدَّى
األوىل العاملية الحرَب تََلِت التي العرش السنوات فطوال املتحدة؛ الواليات تلعبه الذي
البطالة مشكلة أن كينز ورأى الكساُد. بريطانيا أصاب بينما املتحدة، الواليات انتعَشِت
هذا وِمن الدوالر. أمام االسرتليني الجنيه قيمة تحديد يف املبالغة مشكلة هي بريطانيا يف
أفكاره؛ لخط — تتويًجا وليس — إضافة بمنزلة العامة» «النظرية كتابه كان املنظور
انعدم إذا الكامل التوظيف يتحقق أن يمكن حيث العميق؛ العاملي الكساد يف نظرية أْي

بالنقود. التالعب
اقتصادية تكتالت إىل العالم انقسم ،١٩٣١ عام الذهب معيار عن التخيلِّ أعقاب يف
بصفتها ١٩٣٩ عام أملانيا مع الحرب بريطانيا دخلْت وقد «الرئيسية». العمالت عىل بناءً

االسرتليني». «منطقة باسم املعروف اإلمربيايل املدفوعات لنظام مديرًة
تُسيطر مدفوعات نظام إنشاء يف كينز أمَل الثانية العاملية الحرب نشوب عزَّز لقد
املثالية من كبري قْدر وضاع الربيطاني. لالقتصاد النقدي اإلطار باعتباره بريطانيا عليه
النقدي االستقالل بنهاية أَِذَن أنه إال وودز. بريتون نظام إىل التوصل يف واملسئولية
شهدْت لقد الدوالر. يدعمه لم ما البقاء يمكنه ال االسرتليني الجنيه فنظام الربيطاني؛

التبعية. إىل السيطرة من التحول كينز حياة فرتة
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مرياثكينز

أزمنتهم. يف السائَد العقيلَّ َه التوجُّ الراحلني العباقرة ألعمال تقييم أيُّ يعكس أن يجب
بعَض متذبذبة بأنها تتسم كينز سمعة كانت (١٩٩٥ (يوليو الكتاب هذا تأليف وقت ويف
وقد نهائيٍّا. ولَّت قد الكينزية الحقبة إن القوُل يمكن كان سنوات عرش ومنذ اليشء.
املحارضات إحدى يف أعلن فقد بالفعل؛ الربيطاني الخزانة وزير لوسون نايجل قالها
الكيل. االقتصاد سياسات هدف تكون أن … ينبغي التضخم «محاربة أن ١٩٨٤ عام
سياسات هدَف … يصبح أن فينبغي … والتوظيف النمو عىل عة مشجِّ ظروف خْلق أما
هو الهدف كان بل الكامل، التوظيف نحو التزام أيُّ هناك فليس الجزئي.» االقتصاد
يَظهر واليوَم تُحققه. الذي النشاط مستوى وتقبُّل ممكن قْدر بأكرب األسواق تحرير
عرش الخمسة مدار عىل املتَّبَعة االنكماشية السياسات ألن كينز؛ أفكار إىل االرتداد بعُض
فيما بالفعل كينز ع توقَّ كما وذلك الدائمة، البطالة من عاليًة مستوياٍت خلَّفْت األخرية عاًما
سبعينيات منذ االرتفاع يف األوروبي االتحاد يف البطالة استمرِت السياسات. بتلك يتعلق
التعايف منذ كثريًا تنخفض ولم اليوم، العمل قوة من ٪١٠ إىل ووصلْت العرشين، القرن
تُنِتج ال وكأنما األمر ويبدو و١٩٩٢. ١٩٩١ عاَمي بني فيما حدث الذي الركود من
يمكن ما أبعُد وهو اإلطالق، عىل يشء أيَّ مجتِمعنَي وسويرسا وأيرلندا الدنمارك شعوب

السوق. لُقوى إنجاًزا يكون أن عن
مستويات وتحقيق األسعار استقرار عىل الحفاظ عن عجزْت النقدية النظرية أن رغم
فمعظم جديد؛ من عرفناها، كما الكينزية، السياسات إحياءُ يَُعْد َلْم التوظيف، من مناسبة
حدث مثلما تماًما ضارة، وإما فعالة غري إما للبطالة الكينزية الحلول أن ترى الحكومات
إن القائل الرأُي ذلك، يعكسه ما ضمِن وِمن عنها. والدفاع تقديمها يف كينز بدأ عندما
الطلب، يف نقًصا تعكس ال أنها بمعنَى كينزية؛ ال «هيكلية» هذا يومنا يف البطالة معظم
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االعتقاد ينترش ذلك، عىل عالوة به. املرتبطة واألجور املال رأس هيكل سوء تعكس بل
للسياسات نتيجًة املدة) تلك كلَّ ليستمرَّ تُرك (أو حدث قد الهيكيل الضبط سوء أن
خسائر. تحقق أو منتجة غري وظائف يف عليه تُحافظ أو التوظيف تُوِجد التي «الكينزية»
الطلب، إجمايل يف العجز إىل تَرجع القائمة البطالة أنَّ — جزئيٍّا ولو — أقرْرنا إْن وحتى
ملف يف حسابها عىل تحققْت التي املكاسب كل ستُلِغي الطلب زيادة أن يُعتقد فإنه

.١٩٧٩ عام منذ التضخم
ارتفاع من طويل بتاريخ محاطة وهى اليوم لنا الكينزية السياسات تَربز باختصار،
واالنفالت التشاركية وانهيار الدولة سلطات وزيادة الحكيم غري العام والتمويل التضخم
ونحن الصناعي. املجتمع لعيوب الكينزية للحلول مالزمة كلُّها بََدْت عوامل وهي العام،
كينز، ل تحوَّ العرشين، القرن ثمانينيات وبحلول مجدًدا. الطريق هذا يف ري السَّ نُطيَق لن
ماركس. مثل تماًما َفِشل، الذي الكبري العبقري إىل املاركسية، من للعالم منقذًا اعتُرب الذي
الثورة َقوَضِت لتوقعات الكينزية الحقبة إنتاج بكيفية املتعلقة املسألة تَتطلَّب
أن كغريه املؤرخني أحد يستطيع وربما سواء. حدٍّ عىل وتاريخيٍّا نظريٍّا تفسريًا الكينزية
يرجع شخصيٍّا أمًرا ( والتاريخيُّ (النظريُّ التفسري ا ِشقَّ وسيكون ما. تفسريًا لنا يقدِّم
إىل كينز فْكر روح يُعيد أن يُريد َمن لكن الخلل». «مكمن بشأن اتفاق ِمن ما ألنه له؛
أخطاء من األستاذ تربئة محاولِة دون بأمانة، مذهِبه فشِل نقاط يُواِجه أن عليه الحياة
باألحرى أو — املفرط الطموح ضحية جوهرها يف كانت الكينزية الثورة إن تالمذته.
النظرية املعرفة بشأن املؤكدة غري املزاعم وتدعمه الصرب، عدم يحركه الذي — التغطرس
مجرد النقدية النظرية عىل القائمة املضادة الثورة كانت كما سواء. حدٍّ عىل والعملية

العشوائية. السوق قوى يف والثقة التواضع من أكرب قْدر الكتساب محاولة
القائم واملذهب الكينزي املذهب بني الخالف يف نفِسه لكينز مكاٍن إيجاد الصعب من
عالم ال الثالثينيات عالم فْهم به ُقصد العامة» «النظرية كتابه ألن النقدية؛ النظرية عىل
باستنتاجات الخروج املمكن من أنه كما العرشين. القرن من السبعينيات أو الستينيات
لكن توقعاته، بشأن ُمعينة افرتاضات ظل يف العامة» «النظرية كتاب من (صالحة) نقدية
واالئتمان النقود عن كينز قاله مما كثرٍي ولفْهِم الكتاب. تأليف من الهدف يكن لم هذا
يَرِجع أن القارئ عىل يجب املالية، واألسواق املرصيف النظام وعن العمالت رصف وأسعار
عن الباحثون هؤالء أما النقود». يف و«بحث النقدي» اإلصالح يف «بحث كينز كتابَْي إىل
أنه أولها: أخرى؛ حقائق ثالث إىل االلتفاُت فعليهم املعارص، الوقت يف كينز من اإللهام
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— تالمذتُه عنه ورثها سمة وهي — الفكرية الناحية من الثقة مفرط كان كينز أن رغم
يف االقتصادية السياسات قه تُحقِّ أن يمكن ملا عه توقُّ يف الفٍت نحٍو عىل متواضًعا كان فقد
كانْت االجتماعية أهدافه أن وثانيها: تجاُهِلها. إىل مؤيِّدوه نََزَع نقطٌة وهي ، حرٍّ مجتمع
االجتماعية، كينز فلسفة يف يشء أيُّ يدعم فلم ومعتدلة»؛ «متحفظًة — قوله حسب —
االجتماعية، بالرعاية الخاصة الدولة أنشطة يف املطَّرَد َع التوسُّ العرص، ذلك ليربالية يف وال
قد كينز أن وآخرها: ثالثها السبعينيات. يف املالية األزمات يف كبري بشكل ساهم الذي
بل متحرضة. حياة وبناء الرفاهية لتحقيق وسيلة باعتباره بل ِلذَاته، ليس بالنموِّ نادى
عن الناتجة البطالة بأن العرشين القرن عرشينيات أواخر يف حاجَّ الحقيقة يف كينز إن
تي إىل وَكتب للحل. طريقها يف االقتصادية املشكلة أن عىل عالمة كانْت التقني التقدُّم
هي االستثمار طريق عن الكامل التوظيف سياسة «إن يقول: ١٩٤٥ عام يف إليوت إس
كذلك نفِسها النتيجة تحقيق ويمكن الفكرية. النظرية تطبيقات من فقط واحد تطبيق
ملشكلة األخري الحل هو العمل فتقليل … العمل تقليل أو االستهالك زيادة طريق عن

البطالة.»
االقتصاديني معظُم وتقبَّل كينز. وفاة بعد قرن لربع الكينزية الثورة ازدهَرِت
أصبحنا «لقد :١٩٦٦ عام قال فريدمان ميلتون إن (حتى الجديدة» االقتصادية «األفكار
واْلتزمْت ،(١٩٧٢ عام نيكسون ريتشارد كرَّرها عبارٌة وهي اآلن»، جميًعا كينزيِّني
أنفَسهم اعتربوا َمن كلُّ يُقدِّس لم أنه شك ال الكامل. التوظيف بتحقيق الحكومات معظُم
ونتيجًة كينز. نظرية تأييُد انحَرسَ الواقع، يف بل العامة». «النظرية كتاَب «كينزيني»
حيث من جزئي، نحو عىل الكالسيكية النظرية تبنِّي أُعيد ،(١٩٥٦) باتينكني لعمل
إىل الوصول أمام «أساسية» عقبًة بوصفه إليه يُنظر كان النقدية األجور ثباَت إن
النظرية عن (١٩٦٨) ليونهوفود كتاب ويف دائًما. بيجو آرثر زعم كما الكامل، التوظيف
نظريتُه اعتُربْت فقد بالغية؛ وسيلة كينز عند البطالة» «توازن اعتُرب لكينز، االقتصادية
كتاب ارتباط عىل أكَّد منهج وهو التنسيق، أخطاء عىل تؤكد التوازن الختالل نظريًة
مؤيدي وبني بينه الفجوة قلَّل الذي األمر النقود»؛ يف «بحث بكتاب العامة» «النظرية
النقدية األجور ثبات لكن العرشين. القرن ثالثينيات يف النقدي التوازن اختالل نظرية
دور َجَعَال الخاص االستثمار يف انهيار بحدوث دائًما القائم االحتمال بجانب املنخفضة

الكامل. التوظيف مستوى استمرار لضمان رضوريٍّا الحكومية السياسة
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االقتصاديني كلُّ تقبَّل أوًال: منيعة؛ كينز ملرياث ثالثٌة جوانُب بدْت سبق، ما بخالف
جديًدا فرًعا كينز ابتكر فقد بكينز؛ الخاص الكيل االقتصاد نموذَج العملية الناحية من
بدًال ككلٍّ االقتصادي النظام سلوك بدراسة املعنيُّ الكيل االقتصاد هو االقتصاد؛ لعلم
ستينيات يف الطالب تعلَّم وقد الصناعات. أو الرشكات أو األفراد سلوك دراسة من
ووضع الفعال الطلب حالة وتشخيص االقتصاد تشكيل املمكن من أنه العرشين القرن
إلنشاء الفكريَّ األساَس العامة» «النظرية كتاب قدَّم ثانيًا: املايل. للتدخل مناسبة آليات
بالُغ ذلك، عن الناتِج الرسيِع، االقتصادية اإلحصائيات لنموِّ وكان القومية. الحسابات
حينها) قيل قد يكون أن يمكن (كما بدوره قدَّم الذي القيايس االقتصاد علم ر تطوُّ يف األثر
الرأسمايل؛ بالنظام اإليمان كينز أعاد ثالثًا: الكيل. االقتصاد سياسات يف للتنبؤ آمنًا أساًسا
من االشرتاكية صور وبعض والشيوعية الفاشية إخراج يف ساهم الكينزي فاالقتصاد

املتقدم. العالم تاريخ
النمو بدراسة املعنيِّ التنمية اقتصاد علِم ظهور يف الكينزية النظرية ساهَمِت كما
قصريِة للبطالِة كينز تفسريَ بالتحديد هارود روي ع ووسَّ الفقرية. الدول يف االقتصادي
املادي. لالستثمار املحوري الدور عىل التأكيد مع الذاتي، للنمو نموذًجا منه ليجعل األجل
الكيل االقتصاد سياسات بقْدرة اإليمان زيادَة العرشين القرن ستينيات منتصف وشهد
الكثري وغريها عالية، نمو معدالت وتحقيق بل الكامل، التوظيف مستوى إىل الوصول عىل

املرغوبة. االجتماعية األهداف من
أهم ظهر إذ أَْوِجها؛ إىل كينز لنظرية املضادة الثورة وصَلِت سنوات بعرش بعدها
فريدمان، ميلتون يد عىل ١٩٦٨ عام الحرب بعد ما سنواِت يف الكيل االقتصاد أبحاث
هذا يف ميلتون وَزَعم .١٩٥٦ عام يف النقود كمية لنظرية الحياة أعاد أن بعد وذلك
الذي الطبيعي» «املعدل من ألقلَّ البطالة معدل لتقليل الحكومات محاوالت أن البحث
نهايُة أُعلنت ١٩٧٦ ويف التضخم. وترية ترسيع إىل فقط أدت السوق، مؤسسات تحدده
رئيس أعلن عندما فيه، ظهرْت الذي املكان يف االقتصادية السياسة يف الكينزية الثورة
لم الركود من للخروج «اإلنفاق خيار أن كاالهان، جيمس العمايل، الربيطاني الوزراء
من واملزيد «املزيد ضخِّ خالل من إال املايض يف ينجح لم الخيار هذا وأن مطروًحا»، يَُعْد
الهدَف هو الكامل التوظيف من بدًال األسعار استقرار وأصبح االقتصاد». يف التضخم

العالم. أنحاء جميع يف الكيل االقتصاد لسياسات املعَلَن
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الجوانب معظم يف النقدية، النظرية يف املتمثلة املضادة، الثورة شكََّكِت كذلك،
يف تؤثر النقود) يف (التغريات االسمية ات التغريُّ كانِت فإذا كينز؛ مرياث من األساسية
إىل بحاجة لسنا فإننا — فريدمان زعم كما — الطويل املدى عىل الناتج، ال األسعار،
— االقتصاد كان وإذا النقود. كمية نظرية من ُمحدَّثة نسخة إىل بل الكيل، االقتصاد
تَُعدُّ بينما كينز، افرتض مما دوراته» يف استقراًرا أكثر «بطبيعته — فريدمان زعم كما
لسياسات بحاجة لسنا فإننا ومتغرية»، مطولة «لتأخريات عرضة الكيل االقتصاد تدخالت
غنًى يف كنا وإْن االستقرار. الختالل ذلك سيؤدي بل وحسب، االقتصاد لدورات مضادة
لم وأخريًا، الكيل. باالقتصاد للتنبؤ مفصلة لنماذج بحاجة لسنا فإننا السياسات، تلك عن
بافرتاضها إليها أدْت لكنها االشرتاكية، من الرأسماليَة الكيل لالقتصاد كينز سياساُت تحِم
الكيل. االقتصاد سياسات إلنجاح الجزئي االقتصاد يف السيايس التدخل لزيادة للحاجة
ينبغي ني، العامَّ والتخطيط اإلنفاق من مزيج خالل من االقتصاد تحفيز محاولة من فبدًال

السوق. نظام عمل وتحسني التضخم عىل السيطرة عىل تركز أن الحكومات عىل
ذلك عىل الناس بعض وافق سواء الكينزية، الثورة مصري األحداث حددت لقد
أن ويبدو ظهورها، إىل العرشين القرن ثالثينيات يف الكساد أدَّى حيث اعرتضوا؛ أم
يف التضخمي» «الركود عليها قىض بينما عززتْها، قد والستينيات الخمسينيات فرتتَي
مرياث أما والتضخم). البطالة مستويَِي ارتفاع بني تَْجمع حالة (وهي السبعينيات

ضيق. نطاق يف إال إليه يُشار أال وينبغي ملتبس، فهو الثمانينيات
الذهبيَّ العَرص هي العرشين القرن من والستينيات الخمسينيات فرتة كانت
وتسارع استثنائية، مستويات إىل البطالة انخفَضِت التاريخية املعايري فَوْفق للرأسمالية؛
غري بشكل االقتصادية األنظمة واستقرِت استثنائي، نحٍو عىل الحقيقية الدخول يف النمو
النجاحات تلك كثريون وأَرَجع متواضعة. تضخمية تكلفة حساب عىل ذلك كل مسبوق؛

كينز. نظرية من استُوحيْت التي الكينزية السياسات إىل
االزدياد، يف والبطالة التضخم بدأ الستينيات أواخر فِمن الرتاجع؛ يف الرخاء أخذ ثم
ارتفعت االقتصادية والتنمية التعاون بمنظمة األعضاء الدول ويف التباطؤ. يف النمو وأَخذ
و١٩٧٩، ١٩٧٣ عاَمْي بني املدة يف سنويٍّا املتوسط يف ٪١٠٫٥ بنسبة املستهلك أسعار
البطالة أما و١٩٦٨. ١٩٦٠ عاَمْي بني فيما سنويٍّا ٪٣٫١ بنسبة ترتفع كانت أن بعد
النمو وانخفض الفرتتني. لنفس ٪٣٫١ بنسبة تزيد كانْت أن بعد ٪٥٫١ بنسبة زادت فقد
١٩٦٠ عاَمْي بني فيما ٪٣٫٩ من الحقيقي اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب يف
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يف املتزايد الخلل أدَّى ١٩٧١ عام ويف و١٩٧٩. ١٩٧٣ عاَمْي بني فيما ٪١٫٩ إىل و١٩٦٨
نظام انهيار إىل الخارجية) باملدفوعات الخاص ذلك فيها (بما الكيل االقتصاد يف التوازن
،١٩٤٤ عام وودز بريتون اتفاقية يف أُقرَّ الذي للتعديل والقابلة الثابتة، الرصف أسعار
و١٩٧٤. ١٩٧٣ عاَمي بني فيما النفط أسعار يف األوىل الصدمة وقوع قبل حتى وذلك

الفشل إليها نُسب املتحقق، النجاح يف الكينزية السياسات إىل الفضل نُسب أن وبعد
الكينزية — االقتصادية لألفكار كان فهل الشك. يَحتمالن االستنتاَجني وكال يليه. الذي
عىل تأثري الحكومات لسياسات كان وهل الحكومات؟ َفعلتْه ما عىل تأثريٌ — غريها أو
التفاعالت لكن مؤكَّد، شبه بشْكل باإليجاب هي السؤالني هذين عىل واإلجابة حدث؟ ما
غري من أنه لدرجة ُمعقدة، األرض عىل واألحداث والسياسات لألفكار الثالثة العوالم بني
أن األقل عىل يمكننا لكن العام. باإلجماع بينها للعالقات تفسري أيُّ يَحَظى أن املرجح
العام التمدَد نَنسب وأالَّ االقتصادية، لألفكار والفنية البالغية االستخدامات بني نُميِّز
— التبعات كل الكينزية السياسات ل نُحمِّ وأال كينز، إىل الحرب بعَد الدولة نشاط يف
الرفاهية دول بناء «إن ألسوب: كريستوفر َكتب وكما التمدد. لهذا — والسلبية اإليجابية
كينز بأفكار … كثريًا لها عالقة ال … العام اإلنفاق برامج وتنفيذ الصناعي والتدخل
كانْت األصلية رسالته أن وهي أساسية؛ نقطة ننىس أالَّ … الرضوري فمن … االقتصادية
التضخم ضد كان كينز أن نذكر أن املهمِّ ِمن سبق، ما وبعد جوهرها.» يف وسطية
سوى آخر سبب يوجد لم وإن حتى ذلك، وغري الدخول يف واملساواة والتخطيط والتأميم

ِباسمه. ذلك فعلوا األفكار لتلك روَّجوا ممن الكثريين أن
مشكلة تظَهر الحرب، بعد ما أحداِث عىل الكينزية السياسة تأثري تقييم محاولة عند
املثال سبيل عىل — وإيطاليا فرنسا ففي الكينزية؛ بالسياسة املقصود فهم يف تتمثل أولية
ولتمييز بالخطأ. لكينز يُنسب كان بالطلب َمعنيَّة نشطة سياسات اآلن عليه يُطلق ما —
مستوى إىل بالوصول االلتزام مدى إىل النظر يمكن أفضل، نحٍو عىل الكينزية السياسة
والواليات بريطانيا يف إال االلتزام هذا يكن لم حيث عليه؛ والحفاظ الكامل التوظيف
التي بريطانيا، يف التوظيف بشأن البيضاء الورقة تعهدِت فقد ملتبًسا؛ كان وقد املتحدة،
فما للتوظيف. « ومستقرٍّ «مرتفٍع بمستًوى الحكومة تلتزم بأن ،١٩٤٤ عام يف ظهرْت

باملستقر؟ املقصود وما باملرتفع؟ املقصود
الكينزية؛ السياسات لتمييز رصامة أكثر أخرى طريقة توملينسون جيم واقرتح
عجز عىل الرشعية إضفاء محاولة ضوء يف تُعرَّف أن «ينبغي الكينزية الثورة إن قائًال
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اإلجمايل.» الطلب مستوى يف االرتفاع لتحفيز استخدامها يمكن أداًة باعتباره امليزانية
بشكل امليزانية عجز فيها يَحدث عمليٌة هي الكينزية السياسة إن القوُل ذلك عند ويمكن
سياسة أيُّ توضع لم الطريقة، هذه ضوء ويف الناتج. مستوى رفع أجل من د متعمَّ
البعد كل بعيدة وهي الربيطانية، «الحكومة ألن الذهبي»؛ «العرص ذروة أثناء يف كينزية
وذلك الجاري»، الحساب يف كبري بفائض تمتعت طاملا االقتصاد، يف الطلب ضخ عن
الواليات يف أيًضا الحال هو ذلك وكان .١٩٦٨ عام يف ماثيوز أو يس آر تأكيد بحسب
أنجح يف للطلب النشطة لإلدارة سياسات أيُّ توضع لم وكذلك .١٩٦٤ عام حتى املتحدة
هو والشاهد الياباني. واالقتصاد األملاني االقتصاد وهما الذهبي»؛ «العرص اقتصاديات
يقم ولم االقتصادية السياسة يف كينزية لثورة حاجة يف يكن لم الحرب بعد ما عاَلَم أن

األساس. من بها
التاسع القرن يف سعيدة «حالة» عن العامة» «النظرية كتاب يف كينز تحدث
الحكومة. ل تدخُّ دون الكامل التوظيف من معقول مستًوى إىل بالوصول سمحْت عرش
أوضح فكما مشابهة. لحالة نتيجة باعتباره الذهبي» «العرص إىل النظر ينبغي وربما
كثرية «فرٌص املتقدِّم العالم أنحاء جميع يف أُتيح فقد َووودوارد، كرافتس من كلٌّ
الطاقة واستغالل املنخفضة اإلنتاجية ذات الزراعات وتقليل األمريكية التكنولوجيا لتقليد
ما وهو املال؛ لرأس الحدية اإلنتاجية لرفع التكنولوجية املجاراة فرص وأدْت الرخيصة.»
بزيادة اإلنتاجية نمو نسبة ارتفاُع وسَمح الخاص. االستثمار عىل الطلب زيادة إىل أدَّى
االستقرار عىل الحفاظ مع العمال تطلعات إرضاء سبيل يف الحقيقية الدخول يف كافية
من بكثري أعىل القومي الدخل من نسبًة الحكومات أنفَقِت كما الوحدات. لتكاليف النسبي
اقرتان «إن :١٩٧٧ عام يف هيكس جون قال وكما الحرب. قبل منه أنفقتْها التي النسبة
عىل الطلب زادِت التي االشرتاكية بالنزعات مؤكدة) حقيقة (وهي الرسيع التقني التقدم
االنتعاش هذا إىل يؤدي أن شأنه من كان مؤكدة) أخرى حقيقة (وهي العامة السلع

الكينزية.» للسياسات اإلضايف التحفيز دون االقتصادي
العملية الناحية فِمن محوريٍّا؛ دوًرا املتحدة الواليات لعبَِت السعيدة الحالة تلك ويف
سياسات «استقالل» برفاهية تمتعْت التي الوحيدة الدولة هي املتحدة الواليات كانت
بريتون اتفاقية يف أُقرَّ الذي الذهب رصف معيار نظام ظل ففي لديها؛ الكيل االقتصاد
الذهب، معيار تستخدم كانْت التي الوحيدة الدولة هي املتحدة الواليات كانت وودز،
لهذا النقدية الرشوط وُوضعِت بالدوالر. احتياطياتها بمعظم فاحتفظْت الدول باقي أما
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يف الكيل االقتصاد سياسات انحرصْت بينما األمريكية، املالية السياسة حسب ككلٍّ النظام
ترومان حكم فرتة ويف الدوالر. أمام عمالتها رصف سعر عىل الحفاظ يف األخرى الدول
منخفضة، الفائدة أسعار وكانْت بالتحفظ، األمريكية امليزانية سياسة اتَّسمْت وآيزنهاور،
القرن ستينيات منتصف حتى املتحدة الواليات ومثََّلِت التجاري. امليزان يف فائض ق وتَحقَّ
كافية سيولة الوقت ذات يف لها وقدمْت التضخم، ضد الدول ملعظم آمنًا ُمرتَكًزا العرشين
النقدي النظام يف االستقرار وسمح املنفرد. الذهب بمعيار املرتبطة االنكماشية اآلثار ملنع
الدخول ارتفاع صالح يف صبَّ ما وهو التجاري؛ وللنظام للمدفوعات التدريجي بالتحرير
هًة موجَّ ضخٍّ عملياُت ثمة كانْت وأخريًا سميث. آدم يتوقع أن يمكن كان كما الحقيقية،
الكورية الحرب وخالل مارشال خطة خالل من — املتحدة الواليات جانب من للطلب
كاليفورنيا يف الذهب اكتشافات خلَّفتْه الذي التحفيزي األثر نفس له كان ما وهو —
السالم حقبة كانت باختصار عرش. التاسع القرن منتصف يف الصغرية» و«الحروب
الحر» «العالم أنحاء جميع يف الكيل االقتصاد يف تقريبيٍّا توازنًا نْت أمَّ التي هي األمريكية
القرن يف الربيطانية السالم بحقبة ا جدٍّ شبيهة كانْت والتي الذهبي، العرص أثناء يف
العرشين) القرن ثالثينيات عكس (عىل الدويل االقتصاد ازدهاُر جعل فقد عرش؛ التاسع

للحل. قابلية أكثَر الوطنية االقتصاد مشكالِت
االلتزام فإن الذهبي، العرص تفسري عن املوجهة الكينزية السياسة عجَزِت إْن لكْن
بنجاح االعتقاد وكذلك — الطلب يف الشديد االنخفاض بتفادي الضمني أو الرصيح
(أي: التوقعات تحقيق يضمن أن شأنه من ربما — الحاجة عند الكينزية السياسة
أن وبدا طويلة. ملدة الخاص االستثمار انتعاش عىل للحفاظ الرضورية الثقة») «حالة
تقدُّم أمام قويٍّا حاجًزا وضعْت قد التحديد وْجه عىل الخمسينيات يف الكينزية املدرسة
ربُط وكان القومي. التخطيط أو العامة امِللكية خالل من ذلك كان سواء االشرتاكية،
ايل العمَّ النضال بزيادة املقرتِن املتناسب غرِي العامِّ القطاع بنمو الالحُق الكينزية السياسة
أنها االعتقاد وهو الكينزية؛ للثورة التوقعي أو النفيس الشقِّ تدمري يف حاسًما عامًال

والرأسماليني. للرأسمالية أمنًا أكثر عامًلا ستوفر
فاالنتعاش قليًال؛ أبعد مًدى إىل عرش التاسع القرن مع املقارنة نأخذ أْن املهمِّ من
السبعينيات من ركود عرشتبعه التاسع القرن من والستينيات الخمسينيات يف حدث الذي
ثالثينيات كساد بنفسصورة كساًدا يكْن لم ما وهو القرن، نفس من التسعينيات وحتى
والركود، الرخاء بني جمعْت فرتة عن عبارة كان بل عادًة؛ يقال كما العرشين القرن

126



كينز مرياث

التنافسية الدينامية بانتقال مصحوبة كبرية تكنولوجية هيكلة إعادة عملية فيها َجَرْت
سبعينيات يف حدث ا عمَّ تماًما ذلك يختلف وال املتحدة. والواليات أملانيا إىل بريطانيا من
عىل امُلِطلَّة الدول إىل املرة هذه التنافسية امليزة انتقلِت حيث تالها؛ وما العرشين القرن
التضخمي»؛ «الركود هي األوىل الحقبة عن غابْت التي الظاهرة لكن الهادئ. املحيط
األسعار لكن عرش التاسع القرن ثمانينيات فرتات أغلب يف بشدة البطالة زادِت فقد
حدث الذي االقتصادي االنتعاش الكينزية السياسات أطالِت هل املقابل، ويف انخفضْت.

«مصطنع»؟ نحو عىل العرشين القرن وستينيات خمسينيات يف
الطويلة االقتصادي االنتعاش فرتة انتهْت فقد األصلية، الكينزية للنظرية طبًقا
هذه بأن اإلقرار جرى أنه رغم و١٩٧٤، ١٩٧٣ عاَمْي يف النفط أسعار صدمة بوقوع
مثل املربرة، غري «االجتماعية» واألحداث االقتصادية السياسة ألخطاء حصاٌد هي األزمة
من اتضح الكيل االقتصاد أداء انهيار لكن .١٩٦٨ عام األجور يف حدثْت التي القفزة
كينز سياسات إىل ل التحوُّ مع ذلك وتزاَمن األقل. عىل العرشين القرن ستينيات منتصف

النشطة.
وتقديًرا رواًجا القْت وقد العالم، مستوى عىل الستينيات يف الكينزية املدرسة َمِت ُعمِّ
فرنسا إىل االقتصادية األنظمة ملوازنة املالية السياسة استخدام امتدَّ إذ ناحيتني؛ من
عودة مع وطموحها املالية السياسة نشاُط وزاَد أقل، بدرجة اليابان وإىل وأملانيا وإيطاليا
ضمان عىل البداية يف كينز اهتمام انصبَّ بينما عام، بوْجه ركود. حدوث من املخاوف
العرشين القرن ستينيات يف الكينزية املدرسة حاولِت القائمة، للموارد الكامل االستغالل
بهدف لالقتصاد اإلنتاجية القْدرة نمو أْي املحتملة؛ للموارد الكامل االستغالل تضمن أن
املتزايدة االجتماعية» «املطالب ومواجهة التكاليف ارتفاع عن الناتج التضخم حدوث منع
ظهر الذي الشهري كتابه يف ماركواند، ديفيد اه سمَّ ما ارتبط وقد االقتصاد. عىل املعلقة
إىل السياسة باتجاه الكينزية؛ املدرسة يف االجتماعيَة الديمقراطيَة الحقبَة ،١٩٨٨ عام يف
الطلب نْقل أْجل من األوىل للمرة امليزانية لسياسات الجادِّ وباالستخدام اليساري التيار
ولتحقيق الطلب إلدارة أداة امليزانية وأصبَحِت العام. القطاع إىل الخاص القطاع من
الناتج يف العام اإلنفاق نصيب بدأ العرشين القرن ستينيات من وبدايًة والرخاء. النمو
وجهة من الكيل، االقتصاد يف األهم املرحلُة وكانت مكان. كل يف يزداد اإلجمايل املحيل
برامج وإقرار وجونسون كينيدي عهَدْي يف الرضائب تخفيِض مرحلَة هي العاملية، النظر
املرحلة تلك إىل اآلن وبالنظر و١٩٦٦. ١٩٦٤ عاَمْي بني فيما الكبري» «املجتمع إنفاق
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لحرب التضخمي التمويل بجانب سبق ما أن نجد — وقتها يتضح لم ذلك أن رغم —
التضخم. ضد العاملي املرتكز بوصفها املتحدة الواليات دور إنهاء يف تَسبب فيتنام

النمو؛ إىل الكامل التوظيف هدف ِمن ل للتحوُّ منطقية أسباب ِعدَّة د نحدِّ أن ويمكننا
ذروة يف طفيف نحو عىل البطالة نسبة لزيادة امللحوظة النزعة ِت أدَّ املتحدة الواليات ففي
الذي الخمسينيات يف البطالة نسبة متوسط أن (رغم الخمسينيات يف اقتصادية دورة كل
إثارة إىل (٪٤ وهي املستهدفة النسبة من كاٍف نحو عىل قريبًا كان ٪٥ عىل بالكاد زاد
أوحى إذ الناضجة؛ االقتصاديات يف مزمن» «ركود حدوث من القديمة الكينزية املخاوف
الفعيل السنوي الناتج نمو معدَّل بني فجوة أْي الناتج؛ يف متزايدة فجوة بوجود هذا
عوامل أن لفكرة رفضهم مع — للرئيس االقتصاديني املستشارين مجلس ورأى واملتوقع.
الطلب يف التوسع أن — البطالة نسبة ارتفاع يف السبب تكون قد التكنولوجي التقدم
حاجَّ حيث األسعار؛ يف مقبول» «غري تضخم حدوث دون ٪٤ إىل البطالة يقلل أن يمكن
كبري. نحو عىل فيها مباَلغ األسعار» يف الطفيفة «االرتفاعات أرضار بأن توبني جيمس
رغبَة أرسع نمو معدل تحقيق يمكنه الطلب يف التوسع بأن الكينزي الوعُد عزز وقد
(وكذلك األيديولوجية الحرب خسارة لتجنُّب األمريكي النمو معدل دعم يف السياسيني
العرشين القرن خمسينيات يف ج يُروِّ كان الذي السوفييتي االتحاد مع التسلح) سباق

سبوتنيك. الصناعي القمر مثل مذهلة تكنولوجية وإنجازات هائلة نمو ملعدالت
يؤدِّي أن من الخوف سببُه التمويل تقليل إىل اللجوء فكان أوروبا دول يف أما
ق تدفُّ ١٩٦١ عام بُني الذي برلني سور منع (فقد النمو تباطؤ إىل العمالة نقص
يؤدِّي أن من الخوف وكذلك الغربية)؛ أملانيا إىل الرشقية أملانيا من الرخيصة العمالة
املستوى عىل األموال، رءوس وتدفقات الحرة التجارة أمام املحلية االقتصاديات فتح
أكثر عرضة جْعلها إىل ،١٩٥٨ عام يف املشرتكة األوروبية السوق إلنشاء ونتيجة العاملي
السلطة عن ابتعدْت التي اليسارية األحزاب عودة من الخوف وكذلك الخارجية؛ للصدمات
النمو سياسة أن بدا لقد ماركسية). غري (أْي حديثة أليديولوجيات تبنِّيها مع كثريًا،
االقتصادية الحماية وسياسات الوافر العرض اختفاء ظل يف الوحيد الخيار هي الكينزية
سياسة أُقرْت البطيء، النمو معدل ذات بريطانيا ويف الصورة. من البالية واأليديولوجيات
إىل اليابان ولجأَِت وفرنسا. أملانيا مثل الصناعيني باملنافسني «اللحاق» من لتُمكنها النمو
الجمارك مثل الحرب، بعد جوهرية أدوات تخرس بدأْت عندما ١٩٦٥ عام التمويل تقليل
الرسيع النمو بأن االعتقاُد الدول جميع يف وانترش األموال. رءوس حركة عىل والسيطرة
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العمالية االتحادات دعم عىل وللحصول املتاح الحقيقية األجور سقف لرفع رضوري
االجتماعية. الرعاية برامج نطاق بتوسيع األجور لتحديد

بعُضها تَحرَّر قد كان التي — النامية الدول اتجَهِت العرشين القرن ستينيات ويف
أمكنها إذ الغنية؛ بالدول اللحاق من لتتمكن الحكومي التصنيع إىل — االستعمار من لتوِّه
الثقيلة. الصناعات إىل جيًدا املستَغلَّة غري الريفية العمالة بتوجيه النمو وترية ترسيع
ب خاصًة فرضيًة كينز، بفكر بشدة املتأثر بريبيش، راءول األرجنتيني االقتصادي وَطَرَح
النتيجة وكانِت لالسترياد. البديلة الصناعات يف العام لالستثمار التجاري» التبادل «معدل
والتخطيط الدولة ِملكية إطار يف العام االستثمار مجال يف االنتعاش حاالت من سلسلة

الخارج. من االقرتاُض كبري نحو عىل يمولها والتي التوجيهي،
بدأْت أن بعَد منطقيٍّا، املال رأس تراكم معدَّل يف انخفاض حدوث ع توقُّ وكان
هو منطقيًة األقل وكان املنافسة. بالدول «اللحاق» وخطط الحرب بعد اإلعمار إعادة
الكامل التوظيف بضمان الخاصة األجل قصرية املشكلة من الكينزي الفكر نطاق توسيَع
أتباع من النمو ألنصار وبالنسبة املوارد. تلك نمو زيادة مشكلة إىل املتاحة للموارد
رضورية غري التمويل) تقليل ذلك يف (بما النشطة الطلب إدارة كانت الكينزية املدرسة
املدى عىل النمو احتماالت لتفعيل أيًضا وإنما فحسب، معاوضتها أو الركود حاالت ملنع
الشأن هذا يف سيقول نفُسه كينز كان مجملها. يف محرية فكرة وهي االقتصاد، يف الطويل
سيؤدي الكامل التوظيف مستوى ظل يف للطلب خارجي ضخ أيَّ إنَّ — بالفعل قال بل —
يف الكالسيكي املذهب مبادئ عليها تنطبق التي الخاصة» «الحالة هي وتلك التضخم. إىل
اإلنتاجية زيادة خالل من إال الناتج يف رسيع نمو تحقيق يمكن ال حيث االقتصاد؛ علم
عنها. ليقوله جديد أيُّ كينز لدى يكن لم التي األمور من وهما اإلنتاج؛ وسائل وتحسني
تَنتج اإلنتاجية زيادة إن قالوا املقابل يف الكينزية املدرسة أتباع من النمو أنصار لكن
فكلما االستثمار؛ نمو معدل عىل الناتج نمو معدل يعتمد إذ نفسها؛ النمو عملية عن
نتيجًة اإلنتاجية ناحية من املكاسب زادت النمو، أجل من االستثمار دفع رسعة زادت
الزيادة من مفرغة» «دائرة إىل يؤدي مما الديناميكية؛ الضخمة الحجم اقتصاديات ألثر
دائًما يمكن كاٍف، إجمايل طلب ر توفُّ وبافرتاض النمو. ورسعة والتنافسية اإلنتاجية يف
لم العالية التوظيف ِنَسب فإن لذا العمل؛ مدخالت من أكرب نحو عىل للزيادة الناتج دفع
رهنًا كان االقتصاد) (بلغة النمو إن أي الطلب؛ زيادة عن الناتج التوسع أمام عقبة تكن

بالعرض. ال بالطلب
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الخطُة تضمنَِت فقد التوجيهي؛ التخطيط مع جنب إىل جنبًا الطلب يف التوسع سار
قطاع كل يف سنوات خمس ملدة املتوقعة النمو معدالِت ١٩٦٥ لعام الربيطانية القومية
فقد العام؛ لإلنفاق ع املتوقَّ النمو كان األهم املؤرش لكن األعمال. رجال توقعات لتحسني
ويضمن، اإلنتاجية، قدراتها لزيادة املطلوب التمويل حجم الصناعية للقطاعات يبني كان
الحقيقي املحرك باعتباره العام اإلنفاق برز لذا الناتج؛ يف الزيادة رشاءَ نفسه، الوقت يف
الحكومات شجَعِت فقد الكينزي؛ السيايس لالقتصاد مصريية أزمة تلك وكانت للنمو،
العملة قيمة تخفيض وأُضيَف الكفاءة. من أدنى حدٍّ إىل للوصول الرشكات اندماج كذلك
من بدًال أعىل نموٍّ معدالت تحقيق يف االقتصادية األنظمة ملساعدة أخرى أداة باعتباره
بريتون اتفاقية إطار يف املدفوعات ميزان يف التوزان اختالل حاالت عىل التغلب مجرد

وودز.
— النمو إىل االتجاه عىل أكدْت التي املسبقة االفرتاضات كل أن سنجد اآلن، وبالنظر
الفكرية الناحيتني من مضمونة غري أنها اتضح — السواء عىل والنامية املتقدمة الدول يف
عرب االقتصادي النمو وترية لترسيع وسيلة إىل األمر واقع يف أحد يتوصل ولم والسياسية.
املخرجات لنمو سببًا اإلنتاجية نمو كان هل اآلن: السؤال الفعيل. املعدل من أكثر الوقت
ا جدٍّ متفائلني الكينزيون كان أخرى، مرة الشأن. بهذا االقتصاديون اختلف العكس؟ أم
األعمال؛ رجال وتوقعات األجور وسلوك اإلنتاجية نمو عىل العام القطاع نمو آثار بشأن
يُلمحوا ولم محفًزا، كان مقداره) يحددوا لم (الذي التضخم من القليل أن ظنوا فقد
الريفية البطالة مدى يف بشدة باَلغوا وأخريًا بالتضخم. خاصة توقعات وجود إىل قط
املوارد هذه تحويل عن الناتج للنمو بالنسبة العائد يف ثَمَّ ومن النامية؛ الدول يف «املقنَّعة»
تلك بني تربط مشرتكة فكرة هناك كانت وإن الصناعي. اإلنتاج إىل ظاهًرا املكلِّفة غري

حمقاء. والسوق حكيمة الدولة أن فهي املسبقة، االفرتاضات
يف واالجتماعية االقتصادية األهداف أن اآلن أنفُسهم الكينزية املدرسة أَتْباع يُقرُّ
التضخم معدل تََضاَعف إذ واضحة؛ فاألرقام فيها؛ مبالًغا كانت العرشين القرن ستينيات
حدوث دون ٪٦ إىل ٪٣ من العقد ذلك يف االقتصادية والتنمية التعاون منظمة بلدان يف
الحقيقي الناتَج كان الذي املتزايد، التضخُم َحدد لقد الحقيقية. املتغريات يف ن تحسُّ أيِّ
لسياسات مستحيلة مهمًة العرشين، القرن ستينيات يف بالنمو الخاصة الكينزية لألفكار
أرضِت الحدِّ، عن التضخم خروج وبمجرد التايل. الَعْقد يف الكينزية الكيل االقتصاد
من أعىل ِنَسٍب قبوَل إما تضمنْت إذ كبرية؛ بصورة باالستقرار الحكومية التدخالت
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معدالت ارتفاع لوقف التضخم من أعىل ِنَسب قبوَل أو األسعار، ارتفاع لوقف البطالة
التضخم مؤرش ارتفاع إىل الخيارين هذين بني االقتصادية السياسة تذبذب وأدَّى البطالة.
لقدرتها التأييد من مزيًدا النقدية النظرية واكتسبَِت السبعينيات. فرتة ملعظم والبطالة
الكينزية الكيل االقتصاد سياسة بني التفاعل ضوء يف املتزايد التضخمي الركود تفسري عىل
نحو عىل تكيف الذي األجور وسلوك االقتصادية» الدورة عىل السيطرة عىل «القائمة

التضخم. توقعات مع أرسع
اقتصادي أي يتوقعه قد ما إىل للطلب الشديد الضغط أدَّى فقد األعم، الناحية ومن
التي القفزة وقابَلِت العرض. نقص بسبب التكاليف يف الشديد االرتفاع وهو كالسيكي:
الخام املواد أسعار يف زيادة — ١٩٦٨ عام يف بدأْت التي — الغرب يف األجور يف حدثْت
النفط أسعار يف أضعاف ألربعة زيادة إىل ووصلْت ١٩٧٢ عام يف بدأْت والتي والطاقة،
الذي الحقيقية األجور سقف خفض إىل أدى ما وهو و١٩٧٤؛ ١٩٧٣ عاَمي بني فيما
املبارشة الضوابط وانهارِت الصناعية. الدول يف الكامل التوظيف ظل يف تحقيقه يمكن
األرباح، تقييد إىل أدَّى مما الَعْقد؛ نهاية اقرتاب مع الدخول») «سياسات (أي: األجور عىل
الدول وأصبَحِت العام. القطاع يف النقود من مزيد بضخِّ إال تعويضه يمكن ال ما وهو

السيطرة». عن «خارجًة الوقت، ذلك بتعبري الغربية،
املالية السياسة الغربية الحكومات شددت إذ الحكومات؛ تراجَعِت النهاية ويف
و١٩٨٠؛ ١٩٧٩ عاَمي بني فيما النفط أسعار الرتفاع الثانية املوجة ملواجهة والنقدية
حققْت التي النامية الدول أما العرشين. القرن ثالثينيات منذ كساد ألشد أدَّى ما وهو
أموال اقرتاض خالل من السبعينيات يف خاصتها العامة االستثمارات يف انتعاش حاالت
ظل يف املنِهكة األجنبية الديون أعباء واجهْت فقد سالبة، حقيقية فائدة بأسعار النفط
وانكماش عقابية مستويات إىل الحقيقية الفائدة أسعار وارتفاع صادراتها، عوائد انهيار
وتقديم الديون جدولة إعادة مقابل يف الدويل، النقد صندوُق َفَرَض األجنبي. االستثمار
لسياسات وكان االقتصادي. االستقرار لتحقيق قاسيٍة إجراءاٍت ُحَزَم جديدة، قروض
َرفعْت فقد تماًما؛ منها مرجوٍّا كان ما عكس العالم مستوى عىل الدولة تقودها التي النمو
تحقيق عىل االقتصاديات قدرة وقلَّلْت تُقلِّلها، أن من بدًال والخدمات السلع إنتاج تكلفة

الكينزية. الحقبة نهاية هي تلك وكانت تَزيدها. أن من بدًال للتسويق قابل ناتج
دون الكوارث هذه عن املسئولية الكينزية السياسات تحميل الصعب من هذا، ورغم
دفعت التي واالجتماعية االقتصادية والضغوط العام الفكري املناَخ االعتبار يف الوضع
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تقدير يف املبالغة كانت لقد سلكتْه. الذي الطريق يف تسري ألْن واالقتصاديات الحكومات
القدري القبول نفِسه بالقْدر املهمِّ من لكن بالتأكيد؛ مهمة الكيل االقتصاد أدوات قدرات
— بدا هكذا — فرضتْه وتشاركي جماعي بمستقبل واليساريني اليمينيني ِقبَل من
متزايد نطاق عىل الطلب وظهور الضغط جماعات ونمو األعمال تنظيم نطاق يف الزيادة
و١٩٧٥، ١٩٧٤ عاَمْي عرب املمتدة الفرتة وبعد واالقتصادية. االجتماعية االلتزامات من
يقال أن يمكن ما أسوأ كان اقتصادياتها، «إدارة» عىل قدرتَها الحكومات فقَدِت عندما
اسرتاتيجيات وْضع وأمام الجديدة األفكار أمام حاجًزا مثَّل أنه هو الكينزي املذهب عن
تجديد عن قادرة الكينزية الثورة تكن لم املرحلة تلك يف ألنه ذلك كل بديلة. سياسية
الفكرية املوارُد لَديْها تَُعْد ولم حلول، من لديها بما تتأثر ال مشكالت سببْت فقد نفسها؛
يف كينز عىل اللوم إلقاء يمكن وال معها. التعامل أو املشكالت تلك لفْهم السياسية وال
بدا حيث مشكالت؛ تُسبب أنها ثَبََت الفكري مرياثه جوانب بعض أن غري هذا. حدوث
وتطبيقها نظريته لتوسيع محاوالت أليِّ الكينزي املعسكر داخل من نْقد أيَّ منعْت أنها

معها. التعامل أجل من توضع لم ومواقف مشكالت عىل
االعتقاد أمام السبيَل العامة» «النظرية كتاب يف دقيقتني غريُ ِعبارتان َفتحْت أوًال:
مستوى إىل الوصول أن كينز أدرك فقد الخاص؛ اإلنفاق من أفضل العام اإلنفاق أن
االشرتاكي للطابع ما نوًعا شامًال «إضفاءً يتطلب ربما عليه واإلبقاء الكامل التوظيف
رْدِمها ثم ُحَفر لحْفر الناَس الخزانة وزارة استأجرْت إِن إنه قال كما االستثمار»، عىل
وثروتُه للمجتمع الحقيقي الدخُل يزيد أن املرجح و«من البطالة فستقلُّ جديد، من
السياسة ألثر دائًما منتبًها كينز كان ذلك ومع عليه.» هو عما كبري نحو عىل الرأسمالية
يف الثقَة سيَهدم املفرط الدولة إنفاق أن أدرك إذ األعمال؛ سيكولوجية يف االقتصادية
سيُفسد ما وهو الحكومة، لدى التمويل يف ملشكالت وسيؤدي االقتصادية، السياسة ه توجُّ
ص يُلخِّ أن أحد يستطع ولم طويلة. لفرتة منخفض حقيقي فائدة سعر عىل اإلبقاء مهمة
:١٩٢٣ عام يف عنها قال الذي كينز من أقرص وال أبلغ بطريقة التضخم» «رضيبة آليَة
رضيبة أصعب فهي بديل؛ أيُّ لها يتيرسَّ لم إْن اآللية هذه عىل تعتمد أن للحكومة «يمكن
يمكنها ال عندما تفرضها أن الحكومات ألضعف حتى ويمكن منها، التهرب للناس يمكن
يتمكَّن فلن حكيم، غري بأنه العام التمويل عىل ُحكم إْن أنه أدرك لقد غريها.» تفرض أن
للمستقبل املسترشفة االقتصادية الفاعلة العنارص ألن الفريدة؛ الكينزية غايته تحقيق ِمن
لكنه تسييلها. أو ديونها من الحكومة ل تنصُّ مخاطر من نفسها لحماية خطوات ستتخذ
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يف للدولة به السماح يمكن الذي الفعال أو اآلمن العام اإلنفاق حجم رصاحة يناقش لم
. حرٍّ مجتمع

كينز قصده ملا واضحة إرشادات أيَّ العامة» «النظرية كتاب ن يتضمَّ لم ثانيًا:
للتوظيف عامة» «نظرية أي وضعْت وإْن إحصائيٍّا. وال مفاهيميٍّا ال الكامل، بالتوظيف
العمل، سوق يف ال السلع سوق يف بالكامل يتحدد التشغيل مستوى بأن االعتقاد تُغذِّي
االختيارية البطالة بني كتابه فقرات إحدى يف كينز بالفْعل فرَّق لقد مضلِّلة. تسميتَها فإن
لكن «الكينزية»، والبطالة «الكالسيكية» البطالة الحًقا: عليهما أطلق كما أو والقرسية،
أيًضا. كينز أتباع تجاهله ما وهو للبطالة، الكالسيكية التفسريات إنكاَر كان البياني هدفه
بني التفرقة وأن اهتمامي»، يُثِِر لم االختيارية البطالة «مفهوم بأن كاْن ريتشارد وأقرَّ
يمكن العامة» «النظرية كتاب أن والسبب عملية». أهمية أيُّ لها تكْن «لم البطالة نوَعِي
فسيْمكن العمالة، وتخصيص األجور تمويل عىل الحكومة سيطَرِت إْن أنه منه يُفَهم أن
كما الصفر، إىل البطالة نسبة وتقليل قرسية بطالة إىل االختيارية البطالة تحويُل دائًما
ذلك كان بل الطريقة؛ بهذه األمر يف كينز يُفكِّر لم السوفييتي. باالتحاد بالفعل حدث
كتاب يف هناك وليس الحرب، وقت بالتخطيط تأثَّروا الذين جماعية األكثر أتباعه ِفْكر
ينبغي أو يمكن خيار هي االختيارية البطالة أن عىل رصاحة ينصُّ ما العامة» «النظرية

العمل. سوق حوافز تغيري طريق عن فقط الحرة املجتمعات يف معه التعامل
لطبيعة كينز رؤية لنكتشف العامة» «النظرية كتاب نطاق من نَخرج أن يجب لذا
جديدة مصطلحات باستخدام وصاَغ العامة» «النظرية كتاب يف اقتبَس فقد البطالة؛
البطيئة العمل سوق بمؤسسات ترتبط التي «الطبيعية» البطالة بني القديمة املقارنة
البطالة حجم أن ورأى دوري. انكماش عن تَنتج التي الطبيعية» «غري والبطالة التغري
قبل فيما املتوسط يف ٪٥ حوايل كان فقد ييل: كما تغري بريطانيا يف «الطبيعية»
يف ٪١٠ من واقرتب العرشين، القرن عرشينيات يف ٪٥ من بقليل وأعىل ،١٩١٤ عام
١٦ بحلول لذا طبيعية». «غري بطالة إىل الطبيعية البطالة تحوَلِت هنا ومن الثالثينيات؛
نسبة تكون أن استهداف من رضر «ال إنه يقول بيفريدج إىل كينز كتب ١٩٤٤ ديسمرب
للبطالة ينظر كان كينز أن ويبدو هذا.» تحقيق يف نجْحنا إْن سأُفاَجأ لكني ،٪٣ البطالة
(واألسعار). النقدية األجور عنده تستقر الذي البطالة مستوى باعتبارها «الطبيعية»
املعدل عن تقل وحينما النقدية، األجور تقل الطبيعي املعدل عن البطالة تزيد فعندما
بمعدل الخاصة الجديدة الكينزية الفكرَة هذا ويشبه النقدية. األجور تزداد الطبيعي
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تلك لكن التضخم. احتواء يُمِكنه الذي البطالة مستوى أْي للبطالة؛ املتسارع غري التضخم
لخفض املمكنة الوحيدة الوسيلة أن الستنتاج يتوصلوا أن الكينزيني لغري أتاحْت الفكرة
حرٍّ مجتمع يف للبطالة) املتسارع غري التضخم معدل (أو «الطبيعية» البطالة مستوى
مسألَة الدخول بسياسات الكينزي الهوُس ترك فقد العمل؛ سوق يف إصالحات عمُل هي

النقدية. النظرية ألصحاب التعاقدية الحرية عن الدفاع
بالتساهل نفسه كينز اتهام يمكن ال لألسعار. مالئمة نظرية أيَّ كينز يرتك لم ثالثًا:
االجتماعي النظام عىل للتضخم السلبية اآلثار بيانيٍّا كينز يُحلِّل لم إذ التضخم؛ مسألة يف
بريطانيا يف املستهلك أسعار ارتفاع ظل يف — ١٩٢٠ يف أيًضا إنه بل فحسب، للرأسمالية
َطاَلَب — (١٩٧٥ عام يف موجودة كانْت التي نفُسها النسبة (وهي العام يف ٪٢٠ بنسبة
كبري نحو عىل الحكومية النفقات وتخفيض العزيزة» «النقود لسياسة شديد بتطبيق
ألني هذا أقرتح «إنني قال: حيث الدولة؛ الشرتاكية الوحيدين البديَلني باعتبارهما ا جدٍّ
رغم هذا وسأفعل . ومرٍّ حاسم عالج دون القائمة العلل استمرار يف الكبري الخطر أقدِّر
«باستبعاد :١٩٤٠ عام يف كتب كما أزمة.» وربما كساد بحدوث أخاطر أني معرفتي
أن عيلَّ ينبغي بأنه أشعر … االشرتاكية) (أي التقليدية غري السيطرة وسائل جميع
«النقود سياسة فْرض يف فالتأخري وقتَها.» أَعَطيْتُها التي نفَسها النصيحة اليوم أُعِطَي
كان عما سوءًا الوضَع زاد العرشين القرن سبعينيات منتصف يف بها وااللتزام العزيزة»

عليه. يكون أن املفرتض من
انخفض الكينزية، الحقبة عىل السابقة الحقبة ففي النقطة؛ تلك تعميم ويمكن
هذا عىل وبقي االقتصادي، االنتعاش وقت وارتفع الكساد، أثناء يف األسعار مستوى
الستقرار وداعيًا توسعيٍّا يكون أن كينز عىل السهل من كان لذا املتوسط؛ يف الحال
اإلنفاق زيادة تََطلَّب األسعار مستوى استقرار أن إثبات يمكن الواقع ففي األسعار؛
االرتفاع يف األسعار استمرِت فقد الكينزية الحقبة يف أما تنخفض. األسعار كانِت عندما
إنجاز وكان مختلفة. بمعدالت كان وإْن حتى سواء، حدٍّ عىل واالنتعاش الكساد وقت
غري تكلفة كانْت البطالة أن الشائع املفهوم تغيري هو السبعينيات يف الكينزية السياسة
ذلك يكن ولم التضخم. لتقليل مقبولة تكلفة كانت أنها إدراك إىل ، الحرِّ لالقتصاد مقبولة
تطبيقها» يمكن «ال التوظيف يف للتوسع الكينزية فالسياسة أيديولوجي؛ تحيُّز مجرد
ارتفاع ع توقُّ حالة يف إنه حيث االقتصادي؛ النظام من التضخم توقعات تبدُّد عند إال

أعىل. بأجور سيطالبون ببساطة العمال فإن التضخم، مستوى
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التضخم، مواجهة يف كينز سمعة فرغم الغريب؟ املوقف هذا حدث كيف ولكن
عىل ركزْت إذ ثابتة؛ أسعار نماذج كانت العامة» «النظرية من املستنبَطة النماذج فإن
ِكَال ن تتضمَّ أن يجب للنقود العامة» «النظرية لكن الزائد. من بدًال املالئم غري الطلب
نظرية بصحة َقِبل العامة» «النظرية كتاب أنَّ الصحيح ومن الوسط، واملواقف االحتماَلنْي
ُوجدِت ما «إذا فيه: قال حيث الكامل؛ التوظيف ملستوى الوصول عند لكن للنقود كمية
التوظيف وعند النقود؛ كمية يف التغري نسبة بنفس سيتغري «التوظيف» فإن البطالة،
كينز أقرَّ واقعية، أكثر نحو وعىل النقود.» كمية تغري بنفس «األسعار» ستتغري الكامل
ما إىل أشار — الكامل التوظيف مستوى إىل الوصول قبل يبدأ أن يمكن التضخم بأن
األسعار يف أكرب ارتفاع مع ارتفاعه الناتج يواصل عندما التضخم» شبه «حاالت اه سمَّ
«االتحادات وقْدرة والجغرايف) املهاري التوافق (عدم الهيكيل الجمود بسبب وذلك —
من أعىل نحو عىل األجور رفع عىل العمل سوق عىل الخناق تضييق ظل يف العمالية»
هذا عىل كينز يُِجب لم كاٍف؟ غري الطلب إجمايل يعترب هل الوضع هذا مثل ويف اإلنتاجية.
«التوظيف لرينر أبا اه سمَّ ما إىل الوصول تستهدف أن الطلب إدارة عىل فهل السؤال.
املرتفع» الكامل «التوظيف إىل الوصول أم األسعار، استقرار وتحقيق املنخفض» الكامل
عىل اقترص فقد أيًضا؛ ذلك عىل كينز يُِجب ولم واألسعار؟ األجور عىل ضوابط ووضع
وكان اقتصادية»؛ وليسِت سياسية «مشكلة كانْت األجور رفع تقييد مهمة أن إىل اإلشارة

كامل.» توظيف مستوى به اقتصاد يف األجور مشكلة عن الطرف غضِّ إىل «يَميل
١٩٥٨؛ عام إىل تعود تجريبية مالحظة ظهرْت للتضخم، نظرية وضع من وبدًال
مستوى بني الزمن عرب مستقرة عالقة هناك أن يوضح الذي فيليبس» «منحنى وهي
تحولْت الحق. استنباط خالل من األسعار وكذلك النقدية األجور يف التغري ونسبة البطالة
فيليبس، ملنحنى اآلمنة» «املنطقة إىل التضخم» «شبه ب الخاصة الرمادية كينز منطقة
والبطالة. التضخم درجات بني اختيار» «قائمة فيها للحكومات تتوافر إنه قيل التي
أكرب مستغلة» غري طاقة «هامش ظل يف االقتصاد إدارة املحافظون الكينزيون وأراد
كتاب نموذج من استنباطها يمكن سياسة هذه كانت التضخم. تقليل أْجل من قليًال
النمو أنصار ِقبَل من أخالقية غري باعتبارها لالنتقاد تعرضْت لكنَّها العامة»، «النظرية
يف عمل عن يبحث عاطل آِخر توظيف يتم حتى الطلب زيادة أرادوا الذين الكينزيني، من
االتحادات مع باالتفاق إما التكاليف، عىل للسيطرة الدخول سياسة باستخدام وقت أيِّ
يف الكينزي التقليد أن الحظ كودنجتون آالن لكن الترشيعات. خالل من أو العمالية
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بشأن السؤال يغفل االقتصادية اإلدارة مشكالت حلِّ عن ناتجًة السلطة مركزية اعتبار
مجتمع يف تمتلكها أن لها ينبغي التي أو بالفعل، الحكومة تمتلكها التي السلطة حجم
لرؤية نتيجة وهو العرض— عىل للقيود الجدِّيِّ التقدير عن الكينزيني عْجُز يؤدِّ ولم . حرٍّ
كينز حاول الذي الفكري بالتوازن فقط اإلخالل إىل — للكساد العامة» «النظرية كتاب
سبعينيات وبنهاية الكينزية. للثورة السيايس بالتوازن أيًضا وإنما عليه، الحفاظ نفُسه
املعسكر مغادرة يف الكفاءة يَُقدِّرون الذين وهؤالء الحرية محبو بدأ العرشين القرن

كبرية. بأعداد الكينزي
— خصومه بعض به نَعتَه الذي السياسية السذاجة من القْدر بهذا كينز يكن لم
للعملية كثريًا ينتبه لم لكنه — يََرْون وال فقط يسمعون السياسيني أن مرة ذات ذكر فقد
األحيان أغلب يف أَعَطى ثَمَّ ومن إطارها؛ يف االقتصادية السياسة توضع التي السياسية
مسئولني يَِد عىل ويُدار السليمة بالنظريات مسلًَّحا الدولة جهاز كان إْن بأنه انطباًعا
مما االقتصادية السياسة عىل أكرب تفويضية سلطات عىل ائتمانه املمكن من فإنه نَُزهاء،
كان نفَسه كينز أن االعتقاد السهل ومن فيه. مرغوبًا أو حكيًما الفيكتوريون يَعتربه قد
االقتصادية بالسياسة الخاصة والخطوات االستشارات يف أكرب وَحذٍَر بعقالنية سيتصف
كتاب يف نجد أن الصعب من لكن الالحقني، الكينزيني والسياسيني االقتصاديني من
الرضورية للحدود رصيحة مناقشة أيَّ األخرى كتاباته من أيٍّ يف أو العامة» «النظرية
كانوا األمراء ألن إما وذلك االقتصادية؛ القرارات باتخاذ للتفويض وضُعها الواجب
السياسات مصداقية عىل الحفاظ أجل من وإما الفيكتوريون، رأى كما بالفطرة فاسدين
تدخالت أن دو، كريستوفر مثل الكينزيني، بعض والحظ املحددة. االلتزامات أو املتبعة
أدْت العرشين القرن خمسينيات يف والنقدية املالية السياسة لضبط الربيطانية الحكومات
املراقبني بعض أن رغم الكفاءة، لعدم ذلك أرجع لكنه االقتصادي، االستقرار اختالل إىل
إىل تسعى كانْت الحكومات أن رأوا هاتشيسون، تريينس مثل فكريٍّا، استقالًال األكثر

ذلك). يف أحيانًا (ونجحْت باالنتخابات للَفْوز االقتصاد استغالل
سببًا تكون ربما السياسية العملية أن يف يشكُّوا لم الكينزيني أن أهمية األكثر
ارتفاعات أو انخفاضات إىل السبعينيات لفرتة السيئة العواقب أرجعوا إذ التضخم؛ يف
العمالية االتحادات قيادات أنانية أو تجنُّبُها يُمكن أخطاء أو األسعار يف عشوائية شديدة
إثبات مهمُة الكينزي للفكر املعاِرضة االقتصادية العام االختيار مَلدرسة وتُرك ذلك. وغري
االجتماعي، الرخاء تحقيق من بدًال سياسية منفعة لتحقيق يسَعْون كانوا السياسيني أن
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أو دستورية لقواعد االقتصادي القرار ُصنع إلخضاع بمحاوالت للقيام يسَعْون وكانوا
خطأ عىل أم صواب عىل االقتصادية العام االختيار مدرسة منظِّرو كان وسواء غريها.
تُواَجه أن يجب املصداقية قضية فإن والبريوقراطيني، السياسيني لدوافع تحديدهم يف
يف الكينزية اإلدارة تجربُة أَفقدْت الحظ ولسوء العاملية. املالية األسواق عرص ظل يف
لتخفيض حديدية دات بتعهُّ نفَسها تُقيِّد ال حكومة أيِّ يف ثقتَها األسواَق السبعينيات

التضخم. معدل
«عامة» كانْت ككلٍّ الناتج عن نظريته أن هو لكينز ه املوجَّ األسايس النقد يكن لم
بني ترتاوح والتي املجتمعات، من نوع أيِّ عىل تطبيُقها املمكن من يكن لم أنه لدرجة ا جدٍّ
لكتاب األملانية املقدمة يف رصاحًة كينز بها أقرَّ مسألة وهي — والشمولية الديمقراطية
للمجتمعات مناسبٌة التطبيق أنماط أيُّ َقطُّ يُحدِّد لم أنه هو وإنما — العامة» «النظرية
والسياسية. االقتصادية كتاباته من هذا معرفة الصعب فِمن مناسب. غريُ وأيُّها الحرة
— اإلنجليزية بالطريقة — اعتماًدا بهذا، القيام الرضوري من أنه يََر لم أنه املرجح ومن
من الحكام يمنع أن أْجل من سليم» نحو عىل ويشعر «يفكر ملجتمع التلقائية القيود عىل

ِباسمه. مروِّعة أشياء ارتكاب
يمكن ا، جدٍّ مخترص نحو عىل فيها النقاط كلُّ ُعرضْت التي الخلفية هذه ضوء يف
البطالة رغم السبعينيات، نهاية منذ الكينزية بالسياسة العمل تعليق أسباب معرفة
مجال يف الدولة بها تقوم التي األنشطة يف للثقة عامٌّ ُفقداٌن شاع لقد والدائمة. الشديدة
ووجهْت الفعل»، ردِّ «خطاب يف الكينزية الثورة انحَرسِت كما واإلنفاق. واإلدارة التنظيم
السيايس املرشوع كان االقتصاد. عىل الدولة سيطرة أشكال جميع تجاه رشعي غري بشكل
واستعادَة االقتصاديات، يف التضخم عىل القضاءَ هو املاضية القريبة الفرتة يف األسايس
وخصخصَة أمكن)، (إْن العام اإلنفاق وتقليَل الصناعية، العالقات وتحريَر العامة، األموال
تكلفة إما باعتبارها للبطالة السلطة يف املوجودة الحكومات ونظرت الحكومية. الصناعات
تلك من االنتهاء بعد ما إىل لة مؤجَّ مشكلة باعتبارها أو اإلصالحات هذه إلتمام حتمية
الكينزية. التجربة أفرزتْها التي التوقعات تعكس السياسات هذه مثل إن اإلصالحات.

من تواضًعا أكثر لنسخة املمكن من كان هل ة: املحريِّ األسئلة بعض تبَقى لكن
غري جعلتْها التي التوقعات ن تكوُّ تَمنع أن العرشين القرن ستينيات يف الكينزية السياسة
ملعرفة سبيل ال الدخول؟ سياسات طريق سيُجرِّب نفُسه كينز كان وهل جدوى؟ ذات
بعَد طريٍق يف السري يف باالستمرار ليقبَل يَُكن لم كينز أن تذكُّر املهم من لكن الجواب.
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الجوانب تصحيح سيحاول كان بل اختاره. الذي هو كان لو حتى خطأ، أنه علم أْن
منه. الصحيحة الجوانب عىل اإلبقاء مع الطريق هذا يف الخاطئة

السياسية الضغوط أن رغم رصيح، نحو عىل الكينزية السياسة تبنِّي يُمكن ال واليوم
نظرية، وغري نفعية الكيل االقتصاد فسياسات . خِفيٍّ نحو عىل تبنِّيها إىل تؤدي ربما
عوملة فمع مرجحتني؛ تبدَواِن مالحظتني هناك لكنَّ تتطور، كيف الواضح من وليس
عام بدأ الذي الوطنية االقتصادية اإلدارة عرص انتهى املالية، األسواق وخاصة األسواق،
أقل عىل أو عامليًة تكون أن عليها — تبنِّيها تمَّ إْن — الكينزية فالسياسات .١٩١٤
النهائيُّ اإلطاُر كان وأيٍّا التفويضية. الطلب إدارة حقبة ولَّْت فقد كذلك إقليميًة. تقدير
ستينيات يف الحال عليه كان مما أكثر بالقواعد محكوًما فسيكون االقتصادية، للسياسة
جهاٍت باعتبارها للحكومات الكينزية النظرية ونظرة العرشين. القرن سبعينيات أو
الوقت يف قبولُها يمكن ال بحيث التصديق صعبُة االجتماعية الرفاهية لتعظيم تسعى
توقعت إذا امليزانية توازن أو النقود عرض قواعد يف الثقة تُمِكن لن ذلك ومع الحايل.

ها. لكْرسِ ستَضَطرُّها السياسية الضغوط أن السوق
للحفاظ الكينزية للنظرية الحاجة مدى ما هو: عليه اإلجابة يف األصعب والسؤال
عىل جزئيٍّا اإلجابة تعتمد املقبلة؟ السنوات يف ورخائه العاملي االقتصاد استقرار عىل
الصني. ويف السابق السوفييتي االتحاد يف الرأسمالية إىل الشيوعية من التحول نتيجة
سيُعيد أنه أم املضطربة، السياسة من جديد عرص ببداية التحول هذا سيؤذن فهل
والرخاء التقدُّم يف الثقة ويُعيد التجارة أمام طويل لوقت مغلقة ظلت التي الحدود فتْح
األفكار ستحدد التي هي املوقف طبيعة إنَّ األوىل؟ العاملية الحرب باندالع اختفْت التي
األخرى هي ستحدد األفكار أن كما الرأسمالية، االقتصاديات ستحتاجها التي الحاكمة
وليس االجتماعية. الحياة يف املتباَدل االعتماد هذا عن التخيلِّ لنا يمكن وال املوقف. طبيعة
عىل املرتبطة لألفكار غنيٍّا مصدًرا كان دائًما الخصب كينز عْقل أنَّ نعرف أن بجديد

التحول. فرتات يف االقتصاديات بمشكالت مبارش نحو
االقتصادية النماذج أن عىل دائًما كينز أرصَّ لقد كينز؟ ِمن بَِقَي الذي ما اآلن: السؤال
مستًوى «عىل إنها طرحها التي حلوله عن وقال املعارص»، بالعالم مرتبطة «تكون أن يجب
لجميع تخضع بل نهائية، تكون أن منها يقصد ولم … للمشكالت تشخييص عن مختلٍف

بوقتها.» الخاصة بالظروف بالرضورة وترتبط الخاصة الفرضيات أنواع
الجزئي االقتصاد أو الكيل لالقتصاد سواء عامٍّ، بقبوٍل نموذج أيُّ يَحَظى ال واليوم
ملذهب املعارضة النقدية فريدمان ميلتون نظرية نجد ناحية فِمن بينهما. العالقة أو
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لوكاس روبرت ِمن بكلٍّ اسُمه ارتبط الذي الجديد» «الكالسيكي الكيل واالقتصاد كينز،
صحة أنكرا اللذين — النقدية» النظرية من املتطرف «الجناح وهو — سارجنت وتوماس
ويتفق السلبي). تأثريها باستثناء (ربما الكينزية السياسات تأثري وقوة الكينزية النماذج
سياسات أنَّ يف النقدية النظرية أتباع مع الجديد» «الكالسيكي الكيل االقتصاد علماء
باتجاه دائًما ستَِميل البطالة وأنَّ الحقيقية، ال االسمية املتغريات يف تؤثر الكيل االقتصاد
الطبيعي» «املعدَّل أنَّ النقدية النظرية أتباع مثُل يرى كما بها. الخاص الطبيعي» «املعدل
زات محفِّ لتعزيز املصممة بالعرض املعنية السياسات طريق عن تقليله يمكن للبطالة
للدولة. اململوكة الصناعات وخصخصة العمل، وأسواق السلع أسواق وتحرير االقتصاد،
فرضية يف الجديد الكالسيكي الكيل االقتصاد لعلماء األسايس التحلييل اإلسهام ويتمثل
ذات املتاحة املعلومات كلَّ العقالنية الفاعلة العنارص تستغل إذ العقالنية؛ التوقعات
االقتصاد سياسات تأثريات بشأن صحيحة تنبؤات إىل وتتوصل قراراتها، اتخاذ يف الصلة
عىل العقالنية) التوقعات نماذج معظم (يف التنبؤات تلك وتُبنَى املعلنة، الحكومية الكيل
تأثريات لها ليس االنكماشية) (أو التوسعية الكيل االقتصاد فسياسة النقود. كمية نظرية
األسعار إن حيث دائًما)؛ رأسيٍّا يكون فيليبس (منحنى القصري املدى عىل حتى حقيقية
اإلجراءات أن هو املتناقض واالستنتاج املتوقعة. النقدية الظروف حسب فوًرا تتغري
نتائجها تحقيُق يُمِكنها ال لها الطبيعي» «املعدل ِمن أدنى إىل البطالة لخفض الكينزية
قابلة سياسة ألي أساًسا يكون أن يصلح ال ما وهو املفاجأة، عىل اعتماًدا إال املرجوة
االقتصاد سياسة اتباع وجوب بشأن النقدية النظرية مع الخالف يعزز وهذا للتطبيق.

التوقعات. يف الخطأ لتقليل ثابتة لقواعد الكيل
مهم دور هناك يزال ال وأنه ُمهمٌّ، الطلب أن الكينزيون يََرى األخرى، الناحية من
ثمانينيات يف األوروبية التجربة أثبتَِت لقد البطالة. لخفض الهادفة الحكومية للسياسات
االنخفاضات أو االرتفاعات أن كينز فكرة صحة العرشين القرن تسعينيات وأوائل
تؤدي أن يمكن — الحكومة أو الخاص القطاع من جاءت سواء — الطلب يف الشديدة
قراراتهم يتخذون األفراد كان فإن هذا. سبب الواضح من ليس لكن دائمة. بطالة إىل
فرص تتوافر عندما املرغوبة غري البطالة تستمر أن يمكن فكيف عقالنية، بصورة
كينزي بحثي برنامج لوضع الحق وقت يف اللغز هذا أدى لقد للجميع؟ املربحة التجارة
افرتضه الذي واألسعار األجور جمود أسباب فْهم الجدد» «الكينزيون وحاول نشط.
غري التعديل لتفسري نماذج فوضعوا املسلَّمات. من بوصفه الخمسينيات يف الكينزيون
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والتي الطلب، يف الشديدة واالنخفاضات االرتفاعات مع للتوافق واألسعار لألجور التام
كفاءة وفرضيات األسعار تغيري وتكاليف التنسيق وأخطاء املعلومات تكاليف عىل تقوم
خارجية، عشوائية متغريات عىل الناتج فيها يَعتَِمد التي االقتصادية والتوازناِت األجور،
يف حتى أنه لتُبني النماذج هذه ُوضعْت فقد وغريها. دائم نحو عىل البطالة وارتفاِع
ما مدرسة واستمرت العمل. أسواق وضع يتضح ال ربما العقالنية التوقعات وجود حالة
واستخدام اليقني وعدم الوقت أهمية من كينز عليه ركز ما عىل التأكيد يف الكينزية بعد
السلوك ويَُعدُّ االستثمار. يف الحيوانية» «الغرائز ونظرية للقيمة مخزنًا باعتبارها النقود
نتيجًة ككلٍّ االقتصاد عىل سلبية لنتائج يؤدي الذي العمال أو للرأسماليني التقليدي
الكينزية بعد ما مدرسة من وكاليتسكي رسافا لنسخة طبًقا — أو اليقني لعدم منطقيًة

الطبقات. لرصاع نتيجة —
هناك فإن الكيل، االقتصاد سياسات َدْور حول بينَها املوجودة االختالفات ورغم
عىل — لها واملعاِرضة الكينزية للنظرية املؤيِّدة — املدارس جميع بني متزايًدا اتفاًقا
التي العقبات بإزالة إما القائمة، البطالة خْفُض يُمِكنها بالعْرض املعنية اإلجراءات أن

كلتيهما. أو اإلنتاجية القدرات بناء بإعادة أو السوق يف املعامالت تواجه
إبقاء أْجل من «باستمرار» فعلُه للحكومة ينبغي ما بخصوص املطروح السؤال إن
من تعتمد واإلجابة يختفي. لن منه املالئم واملقدار عاٍل مستًوى يف االقتصادي النشاط
كان فإذا للحكومة. رؤيته عىل آخر جانب ومن لالقتصاد، صاحبها رؤية عىل جانٍب
اإلجابة فإن كينز، ظن مما دوراته» يف استقراًرا أكثَر «بطبيعته املدار غريُ االقتصاُد
هو عمله الحكومات عىل يجب ما وأقلُّ الكثري. تفعل أن عليها ليس الحكومات أن ستكون
فالحكومات املنشأ؛ سياسيُة األشدَّ الصدماِت أن فريدمان ويرى سوءًا. األوضاَع تزيد أالَّ
القصري؛ املدى يف تخدمها التي األهداف ضمان أْجل من النقدية باملعامالت التالعُب يُغِريها
االقتصاديات أن كينز آَمَن فلقد معينة. قواعد وفق تُقيَّد أن ينبغي صالحياتها فإن لذا
يُمكن بحيث الطبيعي، ِمن أقلَّ نشاط مستوى تجاه َميِْلها مع بذاتها، متقلِّبة املدارة غري
رأى كما كفاءته. وزيادة أدائها استقرار يف كبريًا َدْوًرا تلَعَب أْن االقتصادية للسياسة
بكفاءة االقتصادية للدورات معاكسة سياسة تنفيذ عىل ائتمانها يُمكن الحكومات أنَّ

ونزاهة.
الكينزية السياسة إن القول يمكن إذ تجريبي؛ نحو عىل السؤال هذا حلُّ الصعب من
تكون أن ع يُتوقَّ كان عما سوءًا األموَر زادِت قد سياسية) شوائب من يشوبها ما (بكل
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القطاع نشاط أن أثبت التاريخ لكن العرشين. القرن ستينيات منتصف من بدءًا عليه
التنبؤ عن النقدية النظرية عجزت ذلك، عىل وعالوة بشدة. متقلبًا يكون أن يمكن الخاص
املضادة السياسات تطبيق تَِبَعْت والتي أوروبا، يف الدائمة العالية البطالة بمستويات

للتطبيق. قابلة مالية قاعدة أيِّ وْضع عن عجزْت كما الثمانينيات، أوائل يف للتضخم
«دليًال باعتباره لنفِسه، ج روَّ طاملا االقتصاد علم أنَّ استنتاج إىل سبق ما يقودنا
لبناء رًؤى وتقديم املختلفة االقتصاد حاالت ل لتأمُّ منظمة وسيلة مجرد من بدًال للفعل»
معني مكان يف معينة حكومة أفعال يتجاوز بشكل الرفاهية تحقيق عىل قادرة مؤسسات
أطباء بقْدر ولو مفيدين — كينز قال كما — االقتصاديون يكن لم لكن معني. زمن يف
كانْت حينما — العرشين القرن من الستينيات َعْقد أن يف نفكر أالَّ يمكن وال األسنان.
األسوأ، إىل األمور ِل تحوُّ بدايَة كان — مطبقًة النظرية األسس ذاُت الكيل االقتصاد سياسُة
يف الكينزية لألدوات التفوييض االستخدام قيدت التي واملؤسسات التحيز عوامل وأن
قدمْت آيزنهاور فكينزية نسبيٍّا. متحفظًة االقتصاديَة السياسَة أبَقِت ما هي الخمسينيات

كينيدي. كينزية من أفضل هو ما
املذهب أن فهو الحرب، بعد التاريخية التجربة من درًسا نستخلص أن أردنا وإذا
قوية قيوًدا يََضع القواعد، عىل مبنِيٍّ إطاٍر يف تقديريٍّا مورًدا اعتُرب إذا سينجح الكينزي
الحرة التجارة إجراءات أوسع خالل من الشعوب رفاهية ويُعزِّز الحكومات سلطات عىل
االهتمام بمدى هذا يومنا يف كينز عند اإللهام عن الباحثون يَنبِهَر أن ح املرجَّ ومن املمكنة.
للوصفات أْوَاله ا ممَّ أكرب كان والذي وودز، بريتون نظام لتصميم أواله الذي والتفكري
وْعي عن سواء — نسعى إننا الفردية. لالقتصاديات املحددة األمراض لعالج الكينزية
هذبتْها التي الذهبي» «العرص أفرزِت التي السعيدة الحالة الستعادة — وعي غري عن أم
اإلدارة ُحْسن مدى عىل جزئي، نحٍو عىل نجاُحنا، وسيعتمد البينية. الفرتة تجارب كثريًا

االقتصادية.
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العرص أن عىل إجماع وهناك آفًال. نجمه كان عاًما، ١٥ منذ كينز عن كتبُت عندما
تزاُمن ضحية وكان السياسات، واضطراب النظرية الفوىض بسبب انهار الكينزي
السياسات وُصنَّاع تفسريهما عن الكينزيون االقتصاديون عجز اللذين والبطالة التضخم
االقتصاد علُم بقوة فيه عاد الذي الوضَع هو هذا وكان عليهما. السيطرة عن الكينزيون
إىل الحكومات ورجَعِت — أُُسَسه قوَّض قد كينز أن بدا الذي وهو — الكالسيكي
عليها. التعديل بعض إجراء مع الكينزي العرص قبَل تتبنَّاها كانْت التي السياسات
االقتصاد يف الحكومة مهمة واقترصْت مثايل، نحو عىل التنظيم ذاتية األسواُق اعتُربَِت
هي الجزئي االقتصاد بشأن مهمتها كانْت أْي القوية»؛ «النقود عىل الحفاظ عىل الكيل
إحياءُ كبري نحو عىل وعزز للبطالة». الطبيعي «املعدل خْفض أْجل من األسواق تحريَر
.١٩٩٠ عام يف الشيوعية انهياَر االقتصادية السياسة يف ونظريتِه الكالسيكي االقتصاد
توزان عىل املبنيِّ الواحِد العاَلِم اقتصاِد عودَة ١٩١٤ عام منذ األوىل للمرة هذا وأتاح
النجاح وصفَة كانْت والتي املقيَّدة؛ غري األموال رءوس وحركة الحرة والتجارة امليزانيات
العاملي االمتداد هذا عىل «العوملة» مصطلح وأُطلق .١٩١٤ عام قبَل فيما االقتصادي

السوق. لنظام
النظرية التطورات بهذه االقتصاد يف كينز إسهام عن ١٩٩٥ عام حديثِي تأثر لقد
من بَِقَي الذي الكثريُ يل بالنسبة هناك كان لكن الواقع، عالم يف وقعت التي واألحداث
عاًما عرش الخمسة مدار عىل املتبعة االنكماشية السياسات «إن أقول: كتبُت فقد كينز؛
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أخرى، بعبارة كينز.» توقع كما وذلك الدائمة، البطالة من عاليًة مستوياٍت خلَّفْت األخرية
بعد الرسيع والنمو الكامل التوظيف مستويات إىل رسيًعا االقتصادية األنظمة ترتدَّ لم
املعارص، املنظور ومن الحياة. إىل كينز فكَر ذلك تََلْت التي األحداُث أعادِت وقد الصدمة.
أنها بدْت التي و١٩٩٨، ١٩٩٧ عاَمْي بعد فيما الكبري» االعتدال «فرتة ب ى يُسمَّ ما فإن
ِقبَل من موجهٍة أو منظمة غريَ فيه األسواُق تُكون الذي الجديد النظام عىل حافظْت
الهادرة» العرشينيات «فرتة كثريًا تشبه وهي أعوام، عرشة من ألقلَّ استمرت الحكومات،
املالية األوضاع انهيار ومع و١٩٣٢. ١٩٢٩ عاَمْي بني فيما الكبري الكساَد سبَقِت التي
اعتقدْت عندما أخطأْت الجديدة الكالسيكية املدرسة أن ثبت و٢٠٠٨، ٢٠٠٧ عاَمْي يف
ذاتيُة األسواَق أن فكرة بصحة — القديمة الكالسيكية املدرسة شأُن ذلك يف شأنُها —

التنظيم.
العالم. تغريُّ ذلك أسباب بني ومن ومرياثه، كينز ميَّز ا عمَّ أفكاري تغريْت لقد
منذ لديَّ كربى بأهمية َحِظيَْت بكينز متعلقة موضوعات خمسة إىل ييل فيما وسأشري

الكتاب. من األوىل الطبعة نَْرش

اليقني عدم َدْور

ليس .١٩٩٥ يف به اهتمامي من أكربَ كينز ِفْكر يف اليقني بعدم اهتماًما اآلن سأُعِطي
كلمة أغري لن فإنني األمر، واقع يف األمر. هذا بأهمية دراية عىل أكن لم أنني السبب
حديثِي قلب يف الفقرة تلك أجعل لن لكني األول، الفصل من األوىل الفقرة من واحدة
الهدف كان إذ للمعالجة؛ التقليدية الطريقة اتَّبعُت الجانب، هذا ففي كينز. نظرية عن
انخفاض فخِّ من يَخُرج أن لالقتصاد يمكن كيف تفسري هو العامة» «النظرية كتاب من

تَواُزن. نظريَة هي النظرية كانت أخرى، بعبارة فيه. وقع كيف ال التوظيف، نسبة
من للخروج وسيلة يعرف أن أراد العالم ألن لعرصه؛ األمثَل النموذَج هذا بدا لقد
يُعاني اقتصاد يف ه َضخُّ املطلوب اإلضايف الطلب حجَم املضاِعف نظريُة بيَّنْت لقد الفخ.
ما أنسب الدخل/اإلنفاق نموذج كان لذا الكامل؛ التوظيف مستوى إىل إلعادته الكساد من
النظرية بها وردْت الذي الصيغة هو النموذج هذا كان وقد السياسة، لصانع كينز قدَّمه

املميز. كتابه يف
يكن فلم بها؛ مسلٍَّم أموٍر معاملَة تُعاَمل التوقعاُت كانت العامة» «النظرية كتاب يف
بدًال الدخل من معني مستًوى توقع سبب يُفرس ولم متوقع. دخل سوى الطلب إجمايل
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نظرية تتطلب الزمن عْرب ما اقتصاٍد «حركة» لتفسري تسعى نظرية أي أن إال غريه. من
للتوقعات.

انهيار إىل يؤدي الذي فالسبب املؤكدة. غرِي للتوقعات كينز نظرية دور يأتي وهنا
القصة يف ثانويٍّا دوًرا اليقني عدم يلعب مؤكدة». «غري توقعات وجود هو االقتصاديات
نظريته، من اإليجابي الجزء عرض بعد إال يَظَهر ال إذ العامة»؛ «النظرية لكتاب الرئيسية
غري التوقعات دون من أنه أظن، ما عىل الواضح، من لكنه توقعات. عمل يَفرتض الذي
نحو االقتصاد يدفع الذي االستثمار انهيار يحدث لن إذ بالكامل؛ القصة ستنهار املؤكدة
َعنْي، املتوقَّ واالستثمار االدخار بني خلل أيَّ تلقائيٍّا الفائدة أسعاُر تُواِزن ولن الكساد،
لكنَّ الظروف. كل يف للتطبيق القابلَة الوحيدَة النظريَة هي الكالسيكية النظرية وستصبح
أعاد بعدما الجوهرية رسالتَه أصبح العامة» «النظرية كتاب يف «استطراد» مجرد كان ما
«النظرية بعنوان مقال يف لنظريته أسسْت التي البسيطة» األساسية «األفكار صياغة كينز
يف إيكونوميكس» أوف جورنال كوارتريل «ذا دورية يف نرش الذي للتوظيف»، العامة
وتشيك (١٩٧٥) ومينسكي (١٩٦٧) شاكل مثل اقتصاديون وبنى .١٩٣٧ عام فرباير

املقال. ذلك عىل لكينز رشوَحهم و٢٠٠٧) ١٩٧٢) وديفيدسون (١٩٩٢)
لديه يكن لم أو ليقوَله، القليل سوى لديه يكن لم كينز إن املعلقني من كثري قال
فاضطراب صحيًحا؛ يكن لم هذا لكن املايل. االستقرار عدم عن اإلطالق عىل يقوله ما
«بحث كتابه مثًال (انظر كتاباته عرب مستمرة فكرٌة لألزمات سببًا باعتباره االستثمار
— املستقبل بشأن الحتمي اليقني عدم وهو — االضطراب هذا سبب وكان النقود»)؛ يف
القابلة باملستقبل املعرفَة كينز اعترب الوضوح من القْدر وبنفس بوضوح. فيها محدًدا
كنا فإْن التنظيم. الذاتية للسوق الكالسيكية النظرية من ينبع ضمنيٍّا افرتاًضا بها للتنبؤ
بافرتاض وذلك اقتصادية؛ أو مالية أزمات أيُّ أبًدا تََقَع فلن الغد، به سيأتي ما نعلم

السلوك. منطقية
لألزمات األسايس السبب هي املؤكدة غري التوقعات أن كينز رأُي يتعارض ربما
و٢٠٠٩ ٢٠٠٨ عاَمْي بني فيما املرصيف القطاع انهيار أن اليوم الشائع الرأي مع املالية
املخاطر أن وهي أخرى؛ فكرة هذا ويتضمن املخاطر». ثمن تقدير يف «الخطأ عن نتج
يف الخلل هو الصحيح الثمن تقدير من األسواق يمنع الذي لكنَّ بدقة، ثمِنها تقدير يمكن
«إدارة تحسني هو األزمات من مزيد وقوع منع إىل السبيل فإن لذا الحوافز؛ أو املعلومات
نماذج ووضع الشفافية زيادة خالل من النقدية؛ والسلطات املصارف ِقبَل من املخاطر»
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ويبدو للمخاطر. الصحيح بالتقييم للقيام الحوافز تحسني يشء كل وقبل أفضل، مخاطرة
السوق فرضية — دائًما بدقة ثمنُها تَُقدَّر املخاطر أن يََرْون َمن بني ينحرص الجدل أن
يُمِكنها املناسبة غري الحوافز و/أو الدقيقة غري املعلومات بأن يُسلِّمون وَمن — الفعالة
«األساسيات». تحددها التي الصحيحة األسعار عن االنحراف إىل السوق أسعار تدفع أن
يمكن عندما تكون فاملخاطرة اليقني؛ وعدم املخاطرة بني كينز فرَّق املقابل، ويف
(أو االحتماالت معرفُة يمكن ال عندما فهو اليقني عدم أما قياُسها)، (أو االحتماالت معرفُة
التنظيم الذاتية لألسواق الكالسيكية النظرية أن هي األساسية فكرته وكانت قياُسها).
افرتاض وهو كاملة؛ معلومات لديهم السوق يف املشاركني بأنَّ املعريفِّ االفرتاض عىل قامْت
التوظيف فرضية فسترتتب بذلك سلَّمنا إذا العقالنية. التوقعات نظرية يف إحياؤه أُعيَد
معرفتنا فيه تُكون اقتصاد هو كينز فاقتصاد فستنهار؛ به نسلِّم لم وإْن الكامل،
هذا ويجعل باستمرار. عاُت التوقُّ فيه وتَِخيب عادًة»، ا جدٍّ وضئيلًة «محدودًة باملستقبل
الكالسيكية»؛ االقتصادية النظرية ملناهج باملرة مناسب غري «موضوًعا الثروة تراكَم
من املستقبل يف يَطَرأ قد ما لكلِّ للحساب قابلًة احتماالٍت لدينا أن تَفَرتِض التي فالنماذج

باألساس. احتيالية نماذج هي ظروف
َرضب لقد االحتمايل؟ الحساب عىل عصيٍّا املستقبل من كبريًا قْدًرا جعل الذي ما
إنها الفيزياء يف نيوتن نظرية تقول إذ «برشية»؛ صفات ُمنحْت التي التفاحة مثل كينز
كتلتها. عىل مقسومًة عليها املبذولة القوة تُحددها برسعٍة األرض، عىل دائًما ستسقط

«البرشية»: التفاحة حالة يف بهذا التنبؤ يمكن ال لكن

دوافع عىل يعتمد األرض عىل التفاحة سقوط أن لو كما الوضع فسيكون
التفاحة تسقط أن األرض أرادِت إذا ما وعىل وقوعها، جدوى وعىل التفاحة،
األرض. مركز عن بُعِدها بشأن ذاتها للتفاحة الخاطئة الحسابات وعىل عليها،

أخطاءٍ إىل التفاحة سقوط رسعة بشأن اليقني عدم من جزء يرجع أن ويمكن
لكن املبدأ. حيث من تصحيُحها يمكن خاطئة») «حسابات (أي: التفاحة جانب من
و«النوايا». «الدوافع» هي تفاحته يف كينز يفرتضها التي الرئيسية «البرشية» الصفات
ما وهو الفيزياء، وعلم االقتصاد علم بني الفاصل الحدَّ يمثل ما هي الصفات فهذه
علم أن هو كينز َقَصَده فما «طبيعيٍّا». علًما والفيزياء «أخالقيٍّا» علًما االقتصاد يجعل
وال النفسية.» والشكوك والتوقعات بالدوافع … والِقيَم الذاتي بالتأمل «يهتمُّ االقتصاد
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يف يرجع وهذا التوقعات، عن خارج نحو عىل للتغري عرضة ألنه باملستقبل التنبؤ يمكن
عىل كبرية قيود وجوَد ضمنًا الرؤية هذه وتعني كذلك. يكون أن اخرتنا أننا إىل الغالب
أسايس بشكل تطبيقه يمكن ال أنه كينز اعتقد إذ للتطبيق؛ القيايس االقتصاد علم قابلية
مخاطر من كثريًا ذلك ويستبعد املخاطرة. قياس فيها يمكن التي املجاالت تلك يف إال

االستثمار. أسواق
هي اليقني عدم يسوده عالم مع للتأقلم عليها نعتمد التي األساسية الوسيلة إن
ما نسخٍة باستخدام الرياضية التنبؤ نماذج تُقدِّمه ما وهذا باألرقام، املخاطرة قياس
االطمئناَن هذا ويوفر الحقة. احتماالت إىل السابقة االحتماالت لتحويل بايز نظرية من
األحصنة عىل الرهان تكرار يسمح فبينما زائٌف؛ اطمئناٌن لكنه لالستثمار، الرضوريَّ
ليس لألحصنة، «الحقيقية» املستويات مع لتتفق خاصتك السابقة» «االحتماالت بتحديث
االحتمالية من صاحبَه يقرِّب املايض يف االقتصادية األحداث عن معلومات من قْدٌر ثمة
وما املايض، عن حتًما يختلف املستقبل ألن املستقبل؛ يف األحداث تلك لحدوث الحقيقية
للحساب، القابلة االحتماالت من عامًلا «نخرتع» كي الرياضيات نستخدم أننا هو نفعله

الواقعي. للعالم انعكاًسا بصفته عليه نعتمد ثم
األساس هو الواقع يف إنه بل للقياس، قابًال املستقبل اعتبار الحماقة من ليس
من كبريًا قْدًرا — كينز قال كما — يتضمن أنه كما الفردية، للترصفات الوحيد املنطقي
خالل من عه توقُّ تزعم الذي املستقبل ترسم أن يمكنها الرياضية فالتنبؤات االستقرار؛
وهي «املتكررة»، التوازنات عليه االقتصاديون يطلق ما تنتج قد فهي توقعاتنا؛ تشكيل
عنه؛ تصوراتنا بسبب ولكن بالفعل العالم يف ما بسبب ليس تتشكل، التي املسارات
يهز يشء يحدث لم دام ما وذلك الثقة، عىل تبعث للمستقبل صورًة تُعطي فالتنبؤات

الصورة. يف الثقة
يمكن مخاطرٍة إىل اليقني عدم تحويل آليَة بأنَّ كينز أجاب االستثمار؟ ينهار ملاذا
إذا إال نهاية، ال ما إىل ستستمر الحالية «األوضاع بأن الشائع االعتقاد عىل تقوم حسابها
نفرتض فإننا ثَمَّ ومن … القريب املستقبل يف تغيري حدوث ع لتوقُّ محددة أسباٌب توافرْت
الحالية، معرفتنا مع بالتناسب تماًما صحيح — كان مهما — للسوق الحايل التقييم أن
من باطل االعتقاد وهذا املعرفة.» تلك يف تغريات وجود مع بالتناُسب إال يتغري لن وأنه
الرياضية للتوقعات كاٍف أساس أيَّ الحالية معرفتُنا تُمثل ال «إذ الفلسفية؛ الناحية
أن بفكرة نفسه ع يشجِّ «أْن يُمكنه املستثمر فإن االعتقاد هذا بتبنِّي أنه إال املحسوبة.»
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املستقبل «يف األخبار يف حقيقي تغري حدوث يف تتمثل لها يتعرض التي الوحيدة املخاطرة
«آمنًا» يصبح االستثمار «فإن لذا كبريًا؛ يكون أن املحتمل غري ِمن أمٌر وهو القريب»»،
بالتبعية آمنًا ويصبح القصرية، الفرتات يف الفرديني للمستثمرين بالنسبة معقولة بدرجة
أنه إىل ما، حدٍّ إىل االطمئنان، استطاعوا إذا … القصرية الفرتات من متتابعة سلسلة يف
مثل عىل بُنيْت … االستثمارية أسواقنا «أكرب أن كينز رأى لقد األمر.» يف تحول يوجد ال

العملية.» هذه
افرتاض طريق عن اليقني عدم من تتجرد أنها يف السابقة الطريقة عيب يكمن
أن املتوقع من التي ا جدٍّ القصرية الفرتات من متتابعة سلسلة من يتكون املستقبل أن
املنتظر العائد فإن العملية، الناحية ومن فيها. موثوق معلومات منها كلٍّ عن لدينا يكون
عرضٌة السنوات من معني عدد عرب استثمار أليِّ املخصوم) املستقبيل النقدي (التدفق
وأسعار التضخم، ومعدالت املستقبلية، الفائدة بأسعار يتعلق فيما املجهول؛ أنواع لجميع
إن القائلة الفعالة السوق فرضية إن وغريها. للخصم الفائدة أسعار واختيار الرصف،
أسعارها يف بالفعل كامنٌة املستقبلية املالية األوراق أسعار عن الصلة ذات املعلومات كل
نا سيُمدُّ القيايس االقتصادي التحليل أن االعتقاد مثل تماًما خاطئة فرضية هي الحالية؛
فاألُوَىل والجزئي؛ الكيل االقتصاَديْن ملتغريات املستقبيل املسار عن بها موثوق بمعلومات
الحقيقية»، «الِقيَم ى يُسمَّ عما تختلف أن الحالية لألسعار يمكن كيف تفسري عن تعجز
وعىل علمي. أساس عىل احتماالتها حساب يمكن ال أشياء معرفة فتفرتض الثانية أما
املتوسط؛ يف تَِخيب أنها كينز رأى املتوسط، يف تتحقق التوقعات بأن السائد االعتقاد عكس
املضاربة؛ عىل املحرتف االستثمار أجرب اليقني عدم أن رأى كما قها. تحقُّ حاالت تَنُدر حيث

الخسارة. لتفادي مهمة التبادالت رسعة إن إذ
— كينز قال كما — ألنه للزوال؛ عرضة ثابت أساس عىل املعتمدة غري التوقعات إن
الصلة ذات الجديدة املعلومات بني التمييز أِي عليها»؛ لإلبقاء يدفع ثابت سبب ثمة «ليس
موضًحا: وأضاف حساباتهم. يف النظر إعادة يف فجأة الجميع ويبدأ الصلة. ذات وغري

فاملخاوف فجأة؛ يختفي واألمان اليقني من النابَعنْي والثبات الهدوء التزام إن
تفرض وقد إنذار، سابق دون البرشي السلوك عىل ستسيطر الجديدة واآلمال
قة املنمَّ اآلليات وكل للتقييم، جديًدا تقليديٍّا أساًسا فجأة الوهم من التحرُّر قوى
أسعار تحديد وغرفة جيد نحو عىل منظمة سوق ألْجل ُوضعْت التي املهذَّبة

لالنهيار. عرضة ستصبح بعناية مختارة
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خريف يف وقع الذي االقتصادي لالنهيار جيد نظري تفسري أعرف ما بحسب وهذا
.٢٠٠٨ عام

الكفاءة كينز عليه أَطَلق ما عىل يعتمد فاالستثمار فقط؛ القصة نصف هو هذا لكن
فإذا الفائدة. سعر مقابل يف — التكلفة إىل ع املتوقَّ العائد معدل أْي — املال لرأس الحدية
قلَّْت وإذا استثمار، فسيحدث الفائدة سعر من أكرب املال لرأس الحدية الكفاءة كانت
الذي السعر وهو الفائدة، سعر ضبط يتم الكالسيكية، النظرية ظل ويف يحدث. فلن عنه
لرأس الحدية الكفاءة يف تغيري أيِّ وفق تلقائي نحو عىل واالستثمار، االدخار بني يوازن
يتم أن رفض لكنه الفائدة، سعر عىل يعتمد االستثمار حجم أن عىل كينز وافق املال.
الفائدة سعر أن يََرى فهو واالستثمار؛ االدخار أْجل من السوق يف الفائدة سعر تحديد
نظريته هي تلك يدخرونها. التي النقود عن الناس يتخىلَّ أجله من الذي السعر هو
رؤية يف ا مهمٍّ جزءًا النقود فتلعب الفائدة. بسعر املتعلقة السيولة بتفضيل الخاصة
أول كينز وكان االستثمارات، لرشاء بديل بالنقود فاالحتفاظ االستثمار؛ النهيار كينز
أَطَلق ما وينشأ للقيمة»، «مخزنًا باعتبارها النقود دور واضح نحو عىل يحدد اقتصادي
حدوُث يؤخر أن ويمكن لالستثمار. املدعم االعتقاد ينهار عندما السيولة» «تفضيل عليه
مواجهة يف االستثمار الستعادة الرضوري الفائدة سعر خْفَض السيولة تفضيل يف زيادة
لالستثمار املتوقعة الربحية انخفاض إن األمر، واقع يف املتوقعة. الربحية انخفاض
٢٠٠٧ عاَمْي يف بالفعل حدث ما وهذا واحدة، لعملة وجهان بالنقود لالحتفاظ والتحول
النقدية ألرصدتها البنوك زيادة مع مفاجئ نحو عىل السيولة انخفَضِت فقد و٢٠٠٨؛
وقت يف فعلْت مما الكساد حالة يف أكرب دوًرا االستدانة لعبت وقد لإلقراض. وإيقافها
يف الثقة فقدان وهو — بالنقود لالحتفاظ للتحول األسايس الدافع لكن الكبري، الكساد
الحدية الكفاءة انخفاض عند السيولة تفضيل يف الزيادة إن واحًدا. كان — املستقبل
تصحيح آللية السوق امتالك لعدم كينز قدَّمه الذي األسايس التفسري هو لالستثمار

تلقائية.
لكيفية نظريٍّا تفسريًا يُقدِّم ال أيًضا جعلتْه كينز قدَّمها التي التوازن طريقة إن
من أكرب عدٌد فيها يكون التي الحالة بأنها تعرف والتي القرسية، البطالة حدوث
هو: السؤال موظَّفني. غري ذلك مع لكنهم أقلَّ حقيقي بأجر للعمل مستعدِّين الناس
يمكنهم ال بحيث كاٍف نحو عىل الحقيقية األجوَر العمال بني املنافسُة قلَّلِت ملاذا
كينز لطريقة يمكن كيف أخرى: بطريقة السؤال لنضِع أو لهم؟ وظائف إيجاد جميًعا
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عىل تحتوي كانْت إذا حقيقيٍّا توازنًا تمثِّل أن التوظيف نقص حالة يف بالتوازن الخاصة
بعَد فيما الكينزية النظريات يف كبري نظري خلل هناك التوازن؟ الختالل تؤدي أسعار
فيما إال الدائمة البطالة حدوث سبب تفسري عىل قدرتها عدم يف يتمثَّل والذي الحرب،
أكسل حاول حدوثها. سبب تحديد أيًضا تستطع لم والتي «املتماسكة»، باألجور يتعلق
الكامل للتوظيف كينزية) (غري نظرية خالل من النظرية الفجوة تلك يمأل أن ليونهوفود
العامة» «النظرية كتاب يف األسايس املبتكر األمر إن أشار، فكما طويلة. فرتة مدى عىل
الناتج، ضبط إدخال خالل من اضطراب أيِّ مع النظام فيه يتفاعل نموذج إنشاء كان
ضبط يتم لكن واألسعار. الناتج من كلٍّ ضبط يتم صدمة، حدوث وبعد األسعار. ال
فهم لذا الجديد؛ التوازن سعر يعرفون ال الناس ألن الناتج؛ من أبطأ نحو عىل األسعار
ألسعار «متجه لوضع ن مثمِّ خبري يوجد فال التوازن. الختالل تؤدي بأسعار يتعاملون
فقط ا جدٍّ الطويل املدى وعىل ذلك، عىل عالوة املبادلة. عملية تبدأ أن قبل للسوق» املقاصة
األساسية املادية التحويلية االحتماالت مع تتوافق أن األجل طويلة الفائدة أسعار تحتاج
الحقيقية األجور يجعل أن اليقني لعدم يمكن وهكذا، الزمنية. الشخصية والتفضيالت
الكامل. للتوظيف املطلوبة األسعار من أعىل أعوام لعدة األجل طويلِة الفائدِة وأسعار

الحافز حول الجدل

الحكومات تدخلِت الحقيقي، االقتصاد معه آِخذًا ،٢٠٠٨ عام يف املايل النظام انهار عندما
أو وتخفيضالرضائب النقود، طباعة من مزيج من مكوَّنة تحفيزية» «ُحَزٍم ب مكان كلِّ يف
القروض. خالل من املموَّل العام اإلنفاق يف كبرية وزيادات الخاص، لإلنفاق دعم تقديم
شيكاجو مدرسة رواد أحد لوكاس، روبرت وحتى الكينزية. الوصفة وفق هذا كلُّ تمَّ
االقتصادي االنتعاش عالمات لكن فكريٍّا.» كينزيون جميعنا «إننا قائًال: أقرَّ االقتصادية،
والعديد االقتصاديني فمعظم الطبيعي. الفكري للجانب استعادة إىل ْت أدَّ ما رسعان
إفالس إىل سيؤدي أنه أساس عىل للحافز رسيع لسحب يدعون السياسات صناع من
االقتصاد نموذج أن هو الرسيع التحول هذا أظهره ما كليهما. أو التضخم أو الحكومات
العرشين القرن ثالثينيات أوائل يف االقتصاديني عقول من كينز يُخِرجه أن حاول الذي
نفَسه يُثبِّت ما رسعان لكنه الفزع، لحظات يف فقط يرتنَّح إنه مكانه. يف مستقرٍّا زال ما
كينز بني دار الذي للجدل إعادة هو الحافز حول الحايل الجدل إن األمر، واقع يف ثانية.

الكبري. الكساد وقت يف ومنتقديه
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ن املؤمَّ العمالة من ٪١٠ إىل بريطانيا يف البطالة نسبة وصول ومع ،١٩٢٩ عام يف
ينجح؟» أن جورج ِللويد يمكن «هل بعنوان كتيبًا هيندرسون وهوبرت كينز كتب عليها،
خالل من تمويلُها سيتم والتي العامة، للمرشوعات كبريًا برنامًجا اقرتَحا الكتيب، هذا يف
بنود دحَض الربيطانية الخزانة وزارة وحاولْت تراكمية». رخاء «موجِة إلحداث القروض
ادَّعى هوتري. جي آر الوقت؛ ذلك يف الوحيُد اقتصاديُّها رها طوَّ حجة باستخدام االقرتاح
العامة للمرشوعات قرضحكومي أيُّ «سيزاحم» النقود، عرض ثبات ظل يف أنه، هوتري
التوسع طريق عن فقط التوظيف نسبة زيادة ويمكن الخاص. اإلنفاق من مكافئًا قْدًرا
هذه بولدوين، ستانيل الوزراء، رئيس وأُمِيل التضخم. حينَها عليه أُطلق ما أو االئتمان، يف

جديدة.» نقوًدا نُصِدَر أو الحالية النقود نأخذ أن علينا «يجب الكلمات:
القائلة الغريبة الحجة بولدوين السيد ابتكر «لقد قائًال: الذع نحو عىل كينز عليه ردَّ
آخر.» بيشء القيام عىل تَْقِدَر لن أنك يعني هذا ألن يشء؛ بأي تقوم أالَّ عليك يجب بأنه
الطريقة بنفس ٢٠٠٩ عام يف بيانُها أُعيد ١٩٢٩ عام يف الخزانة وزارة حجة أن غري

شيكاجو: بجامعة األستاذ كوكرين، جون ِقبَل من تقريبًا

الحكومة اقرتَضِت فإذا ما. مكان من تأتي أن فيجب تُطبَع، لن النقود كانت إذا
استثمار عىل لتنفقه لرشكة تقرضه لم أو تنفقه لم دوالر فهذا منك، دوالًرا
نقص يقابله أن يجب الحكومي اإلنفاق يف واحد دوالر زيادة فكل جديد.
ز امُلحفِّ اإلنفاق خالل من توجد التي والوظائف الخاص. اإلنفاق يف واحد دوالر
طرق بناءُ فيمكننا الخاص. اإلنفاق انخفاض بسبب ُفقدْت وظائُف تُقاِبلها

مًعا. االثنتني بناء عىل يساعدنا ال املايل الحافز لكن املصانع، من بدًال

إيقافه ويجب خطأ املايل الحافز أن هو للسياسة بالنسبة الحجة تلك مردود إن
يكاد التي الدعوة هي وتلك الخاص. اإلنفاق أمام املجال إلفساح ممكن وقت بأرسع
كان إذا صحيحة ستكون والتي املحافظون، واملعلقون السياسيون عليها أجمع قد يكون
اإلنتاج ينخفض أن الوضع يكون عندما لكْن الكامل. التوظيف مستوى يف االقتصاد
فاإلنفاُق لها؛ معنى ال الدعوة تلك أن الواضح من كان فقد ،٪٥ بنسبة والتوظيف
يعملون الذين هؤالء من التوظيَف يأخذُ ال يعملون ال الذين للعمال بتوظيفه الحكومي
الحكومي اإلنفاق أن متساٍو نحو عىل الواضح ومن التوظيف. لحجم يُضيف فهو بالفعل؛
سيؤدي اإلنفاق إجمايل انخفاضيف أي ألن النقود؛ بطباعة البداية يف تمويله سيتم اإلضايف
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إضافية دوالرات هناك ستكون الجديدة، النقود إنفاق مع لكن النقود. عرض يف انهيار إىل
هذا كلَّ كينز َ فرسَّ الحالية. الدوالرات مالكي من تأخذها أن دون الحكومة تَقَرتِضها كي
أن يجب باالستثمار الخاص القرار أن إىل أشار عندما ١٩٣٧ عام يف واضح نحو عىل
من الرغم عىل لذا، املقابل»؛ االدخار يحدث أن قبل … النقود عىل مؤقتًا «طلبًا يتضمن
االدخار»، «نْقص بسبب تقليله يمكن ال الخاص) أم العام (سواء اإلضايف االستثمار أن
مستعدٍّ غريَ املرصيف النظام كان «إذا التمويلية التسهيالت عرض عن يزيد أن يمكن فإنه
تلك يف مرن.» غري الراكدة لألرصدة الحاليني املالكني من والعرض النقود عْرض لزيادة
لالستثمار الالزم التمويل بإنشاء دائم نحو عىل يقوم أن املركزي للبنك يمكن الحالة،
االستثمار، حدث وإذا النقود. من املزيد طباعة خالل من الخاص، أم العام سواء اإلضايف،
االدخار من كاٍف قدٌر هناك يكون بحيث إنتاجه سيتم الدخول من املالئم «املستوى فإن

الجديد.» باالستثمار للقيام
إلحياء وكاٍف رضوري رشط النقود طباعة أن املعارصون هوتري أتباع يرى
إلخ. … العامة املرشوعات عىل إضايف حكومي إلنفاق حاجة توجد فال الخاص. اإلنفاق
يُضيف فإنه بالرشكات، والخاصة الحكومية يْن الدَّ سندات املركزي البنك يشرتي فعندما
توسيع من البنوَك هذه الرشاء عمليات وتُمكِّن والرشكات. للبنوك النقدية لالحتياطيات
السوق «عمليات فإن وهكذا، استثماراتها. توسيع من والرشكاِت (القروض) الودائع
حتى انتعاش إلحداث كافية ستكون رضوري، مًدى أليِّ بها القياُم يتمُّ التي املفتوحة»،

شديد. كساد من
فيما النقود» يف «بحث كتابَه ألَّف عندما لهذا مشابٍه بيشء بالتأكيد يُؤِمن كينز كان
أيِّ إلنقاذ كافية ستكون النقدية السياسة أن يََرى كان فهو و١٩٣٠؛ ١٩٢٩ عاَمْي بني
الحد عن الربحية ع توقُّ فيه يَِقلُّ الذي االستثنائي الوْضع يف إال الكساد، من اقتصاد
عام وبحلول عليها. بناءً لإلقراض استعداد عىل البنوك تكون التي الفائدة ألسعار األدنى
عام من فرباير ٤ يف له محارضة يف قال فقد موجوًدا؛ كان الوضع هذا أن اعتقد ،١٩٣٢

:١٩٣٢

جديدة فائدة أسعار طلب يف ثقتَه، التجربُة ستُفِقده الذي امُلقرض، يستمرُّ ربما
هذا كان إذا … عليها الحصول ع يتوقَّ أن للمقرتض يمكن ال والتي للرشكات،
ينتهي ال وربما طويل، كساد من للخروج سبيل هناك يكون فلن الوضع، هو
وتمويلها. الجديدة االستثمارات لتحفيز للدولة املبارش التدخل خالل من إال
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«فخ فكرة بروز إىل العرشين القرن تسعينيات يف الطويل الياباني الركود أدَّى
الدوافع غري غرض أليِّ بالنقود االحتفاُظ ما شخٍص عىل يجب ملاذا كينز: سأل السيولة».
يف النقود تلك باستثمار دخل عىل يحصل أن يمكن أنه حني يف واملبادالت، التحوطية
هو املضاربة عىل القائم االدخار لهذا الرضوري الرشط أن كينز َوجد يْن؟ الدَّ سندات
أسعار ع توقُّ باإلمكان كان فإذا املستقبيل». الفائدة بسعر يتعلق فيما يقني» «عدم «وجود
رشاء دائًما األفضل من «فسيكون يقيني، نحو عىل املستقبل يف ستسود التي الفائدة
نوع هناك كان إذا لكن للثروة.» مخزنًا باعتبارها بالنقود االحتفاظ عن َديْن سندات
فإذا تماًما. مختلفة النتيجة تكون فقد املستقبلية، الفائدة أسعار بشأن اليقني عدم من
طوُل زاد كلما سيزيد والذي األموال، لرءوس َفْقد هناك فسيكون الفائدة، أسعار ارتفعْت
أَجلُه ديٍْن سنِد امتالك يف يُفكِّر ملستثمر بالنسبة أنه، من كينز حذَّر يْن. الدَّ سند أَجل
فهناك السنوات، تلك انقضاء قبل سائلة لنقود احتاج إذا …» السنوات، من معني عدد
سيولة إىل تحويله ثم األجل طويل دين سند رشاء حالة يف للخسارة التعرض خطر
من كاٍف عدد هناك يكون عندما أنه إىل كينز وَخَلص بالنقود.» باالحتفاظ مقارنًة نقدية،
الصعود، باتجاه ستكون الفائدة أسعار يف التالية الحركة أن عون يتوقَّ الذين املستثمرين
إنهم َديْن. سنداِت ال سائلة، نقود شكل يف ثروتهم من جزءًا األقل عىل سيدَّخرون
املستقبل يف عليه الحصول يُمِكنهم دخٍل عن سيتخلَّْون كانوا لو حتى بهذا سيقومون
بحيث كبري نحو عىل الدَّيْن سندات عوائد تنخفض عندما اآلخر، الجانب عىل القريب.
يكون (أْي السندات عائد يف مستقبيل ارتفاع حدوَث هو الوحيد العقالني التوقع يكون
أرصدة بأيِّ املستثمرون سيحتفظ األموال)، رءوس خسارَة هو الوحيد العقالني التوقع
يف حينها االقتصاد وسيقع استثماراتهم. يف ها ضخُّ بإمكانهم كان والتي إضافية، نقدية
عمليات تستطيع ولن حدود. دون النقدية أرصدتهم الناس سرياكم حيث السيولة؛ فخ
أن كينز يعتقد ال إنقاذه. تستطيع التي هي املالية السياسة فقط إنقاذه. املفتوحة السوق
مسطًحا يكون النقود وعرض السيولة تفضيل منحنى أن بمعنى — املجرد السيولة فخ
العرشين القرن ثالثينيات يف املتحدة الواليات أن من الرغم عىل قبُل، من حدث قد —
كان لو حتى املنحنى، لهذا تسطيح أيَّ أنَّ الواضح من لكن فيه. الوقوع من اقرتبْت قد
بشدة َقِلًقا كينز يكن ولم النقدية. السياسة فاعلية يقلل الفخ، يف الوقوع يبلغ ال بحيث
الحكومة فستكون النقدية، السياسة تعطيل يتم بينما حدث إذا إنه حيث الفخ؛ بشأن

الخاص. إلنفاقها اسميٍّ فائدة بسعر محدودة غري مبالغ اقرتاض عىل قادرة
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الناحية من مكتملة غريَ لكونها عنيف لنْقد تعرضْت السيولة لفخ كينز مناقشة إن
لكن يْن. الدَّ سندات ورشاءَ بالنقود االحتفاَظ فقط؛ بَِديَلنْي افرتضْت فقد التحليلية؛
السائلة األصول عىل طلبهم بزيادة السيولة ادخار يف رغبتهم عن وا يُعربِّ قد املدخرين
وسندات النقود بني االختيار املستثمرين لدى كان وإذا املالية. األوراق مثل األخرى
فإن التضخم، توقعات لتغيري النقود كمية يف بالزيادة ويسمح املالية، واألوراق الدين
بأن كينز اعتقاد يُنِقذ ال هذا أن يل يرتاءى لكن سيتفكك. بكينز الخاص السيولة فخ
عىل إيجابيٍّا تأثريًا له أنَّ شك ال الكمي فاإلنعاش للكساد؛ كاٍف عالج النقدية السياسة
تاريِخ (حتى بعُد يتغلغل لم اإلنعاش هذا أغلب لكن املالية. األوراق سوق يف األسعار
فقط يرفع هذا أن كما الحقيقي. االقتصاد إىل (٢٠١٠ عام فرباير يف الكتاب، هذا تأليف
يزالون ال املقرضني ألن جديد؛ استثمار أيِّ عىل يشجع ال لكنه الحالية، األصول أسعار
هو العام فاالفرتاض عليه. الحصول يتوقعوا أن يمكن مما أكثر املقرتضني من يطلبون
يشري أن يمكن بالنقود، االحتفاظ نحو التحول مثل تماًما األصول، فقاعات ظهور أن
كينز عند املضاربة» عىل القائم «الدافِع بني الخلط عدم ويجب االستثمار. ُفَرص قلة إىل

نفسها. بالسيولة االحتفاظ يف والرغبِة بالنقود، لالحتفاظ

العاملي التوازن اختالل حاالت

عىل للتغلب دويل مقاصة اتحاد إلنشاء ١٩٤١ عام يف وضعها التي كينز خطة تصميم تم
اتجاه بسبب املدفوعات ميزان ضبط منْع أْي عرصه؛ يف العاملية التوازن اختالل حاالت
باقي يف انكماش حدوث إىل أدَّى الذي األمر الذهب؛ احتياطيات ملراكمة املتحدة الواليات
األوسط الرشق ومنطقة آسيا رشق دول بدءَ األخرية السنوات شهَدِت وقد العالم. دول

االحتياطيات. بمراكمة الخاصة العملية لهذه
خالل من فقط ليس العاملية، التوازن اختالل لحاالت كينز رؤية تكوَّنْت لقد
النقدي؛ للتاريخ بقراءته أيًضا وإنما الحربني، بني ما فرتِة يف حدثْت التي االضطرابات
يف الرغبة من أقوى املدخرات اكتناز يف الرغبة كانِت التاريخ مدار عىل أنه اعتقد فقد
من تحدُّ السطح، تحت تقبع غامضة مخاوف هناك كانت األوقات كل يف ألنه استثمارها؛
جديدة. قيمة إنشاء من بدًال الحالية القيمة عىل اإلبقاء باتجاه دائًما تحيًزا وتخلق تفاؤلنا
االستثمار أن اعتقد فقد طويلة؛ لفرتة فقريًا العالم بقاء لسبب تفسريَه هو هذا كان
حاالت تتبع ويمكننا الحيوانية». «الغرائز سماها والتي التفاؤل، نوبات بسبب يحدث
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الحديدية السكك ِقَطاع ازدهار من بدءًا التاريخ؛ عرب هذه االستثمار يف الشديد االرتفاع
يف انتهى الذي املعلومات تكنولوجيا رشكات قطاع ازدهار وحتى عرش، التاسع القرن يف
إن أي استثمارها؛ من بدًال نقودهم اكتناز لون يُفضِّ الغالب يف الناس لكن .٢٠٠٠ عام
أسعار عىل دائًما ضغًطا يفرض والذي السيولة، تفضيل من أعىل مستًوى دائًما هناك
العصور قوانني عن كينز دفاع يف السبب يظهر وهنا للزيادة. تتجه ويجعلها الفائدة
خالل من ثروات تكوين من الناس ملنع محاولة باعتبارها رآها التي الربوية الوسطى

النقود. اكتناز
بأنها للهند الشهري جيفنز بوصف كينز عند االقتصادي التاريخ نظرية تأثرت

يقول: العامة» «النظرية كتابه يف كينز كتب فقد الثمينة»؛ املعادن «مخزن

للسيولة تفضيٍل بسبب فقرية لدولة مثاًال األوقات كل يف الهند تاريخ قدَّم لقد
للمعادن والكبري الدائم التدفُق حتى أنه لدرجة ا، جدٍّ شديدة رغبة إىل ل تحوَّ
الثروة نمو مع يتوافق ملستًوى الفائدة لتخفيضسعر كافيًا ليس لديها الثمينة

الحقيقية.

التدفقات الكتناز الرشق َميُْل أدَّى اآلن، وحتى القديمة العصور منذ أنه كينز اعتقد
نقص فمشكلة دائمة؛ انكماشية مشكلة يف الغرب وقوع إىل الثمينة باملعادن الخاصة
يف والفضة الذهب اكتشافات خالل من آلخر وقت من تنفرج كانت الغرب يف الذهب

الرشق. يف الثمينة املعادن وجود أماكن عىل الغرب استيالء خالل ومن الجديد العالم
باعتبارها الحارض الوقت يف العاملية التوزان اختالل حاالت سريى كينز كان لذا

حديث. بشْكل كان وإْن قديم، لنمط ظهور إعادة
من املدفوعات، ميزان ضبط يكون عائمة، الرصف أسعار فيه تُكون نظاٍم ففي
اختالل حالة أيَّ ح تُصحِّ العمالت رصف أسعار يف فالحركات تلقائيٍّا؛ النظرية، الناحية
العمالت تكون (حيث الذهب معيار بشأن صحيح هذا إنَّ التبادالت. تدفقات يف توازن
الوضع يكون االئتماني. للمعيار بالنسبة الحال هو كما للذهب) للتحويل قابلة املحلية
إىل حرٍّ نحو عىل تحويلُها يتم بأن لعمالتها بالسماح الدول تلتزم عندما تعقيًدا أكثر
الجاري الحساب يف عْجز من تُعاِني لدولة يمكن ال الحالة، تلك يف ثابت. بسعر الذهب
يف املحلية. أسعارها تخفيض عليها فيكون الذهب؛ مقابل يف عملتها قيمة من تُقلِّل أن
املحلية أسعارها زيادة بني ما االختياُر الذهب إليها يتدفق التي للدولة يكون املقابل،
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يقول ألن كينز دفع ما هذا أجنبية. وإقراضقروض ذهِبها احتياطيِّ (تعقيم) و«اكتناز»
:١٩٤١ عام يف

بالنسبة و«اختيارية» للَمِدين بالنسبة «إجبارية» تكون الضبط عملية إن
فلن العملية، تلك يف دور له يكون بأن الدائن يَسمح، أو يُِرْد، لم فإذا للدائن.
ينخفض أن يمكن ال دولة أيِّ احتياطي أن حني ففي مشكلة؛ أيِّ من يُعانَي
أيًضا هذا ينطبق األقىص. الحد يحدد أن يمكن سقف يوجد فال الصفر، عن
أما يقرتض، أن للمدين فيجب للضبط. وسيلة الدولية القروض تكون حني

اإلقراض. … عليه يفرض ما يوجد ال الدائن

تكاليف (أو املحلية األسعار من الجاري الحساب يف عْجز لديها التي الدولة ض تُخفِّ
حيث البطالة؛ إىل كينز، يرى كما يؤدي، مما الفائدة؛ أسعار برفع خاصتها اإلنتاج)
فقط ق تُحقِّ أن يمكن ،١٩٢٥ عام يف كتب كما ، أقلَّ ألسعار االئتمان تقييد سياسة إن
ما سنواِت يف الكربى الكانزة فالدولة للبطالة». املتعمدة الزيادة خالل «من منها الغاية
املدعمة القوية، التنافسية مكانتُها لها أتاحْت والتي املتحدة، الواليات كانِت الحربني بني
ذلك يف بما النظام، يف الدول باقي من الذهب سحب قيمته، من أقل رصف بسعر

بريطانيا.
١٩٤١ عام يف وضعها التي املقاصة باتحاد الخاصة كينز خطة تصميم تم
املقابلة التكاليف تجنُّب مع ثابت، رصٍف سعِر نظاِم بمزايا رؤيته) (بحسب لالحتفاظ
يف الجوهرية السمة كانِت الخامس، الفصل يف قبُل من أوضحُت وكما الضبط. لعملية
أسعار فرض أو فائضها بادخار لها يُسَمح لن الدائنة الدول أن يف تتمثل الخطة تلك
رخيصة ائتمانية تسهيالت هيئة عىل تلقائيٍّا الفائض يُتاح بل إقراضه، عىل عقابية فائدة
هم ُموِدعوه دويل مقاصة اتحاد بنك عمل آلية خالل من املدينة للدول املكشوف عىل
تكن لم والتي الخطة، عىل املتحدة الواليات اعرتَضِت لكن االتحاد. ألعضاء املركزية البنوك
املدينة الدول ترصف تحت تلقائي نحو عىل بصعوبة» «املكتسب فائِضها بجْعل لتسمَح
يف أُبرمْت التي وودز، بريتون اتفاقية أدِت ذلك، من بدًال حساب». دوَن تَِرصف «التي
املالية املعاونة تقديَم منه الهدُف كان والذي الدويل، النقد صندوق إنشاء إىل ،١٩٤٤ عام
املدفوعات بميزان يتعلَّق فيما مؤقتة بأزمات تَُمرُّ التي للدول برشوط، األجل، القصرية
بتخفيض يتعلق فيما املدينة الدولة عاتق عىل ملًقى زال ما كان العبءَ لكنَّ لَديْها.

املدفوعات. ميزان توازن الستعادة وأسعارها أجورها
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استمر والذي وودز، بريتون لنظام الثابت الرصف سعر نظام إنتاج إعادة عدم إن
كان الحربني؛ بني فيما للنظام االنكمايش للطابع ،١٩٧١ عام وحتى ١٩٤٩ عام من
أَغرَقِت والتي املتحدة، الواليات جانب من لالكتناز» «املضادة للسياسات بالكامل يرجع
املعاناة يف بدأْت العرشين القرن ستينيات بحلول أنها لدرجة بالدوالرات، « «الحرَّ العالَم
التي الدولة عىل أن فكرة لكن اآلن، الوضع انعكس لقد التجاري. امليزان يف عجز من
الدوالر أن حقيقة خالل من عليها االحتياُل تمَّ املحلية أسعارها تخفيَض عجٌز لَديْها
،(١٩١٣) الهند» يف واملالية «العملة كتاب يف العالم. يف الرئييس االحتياطي األصل أصبح
تطلَّع عامٍّ، نحٍو فعىل النقدي. التطور عملية طليعة يف الذهب رصف معيار كينز اعترب
الذهب، معيار عىل االعتماد يف فقط دولتان أو دولة فيه تستمر الذي اليوم إىل الكتاب
تماًما «جيدة ستكون والتي عمالتها، من باحتياطياتها العالم دول باقي احتفاظ مع
أصبح االسرتليني، الجنيه عرص أفول ومع ذهب. إىل تحويلها إلمكانية نظًرا الذهب» مثل
التجاري، العجز اتساع ومع العالم. مستوى عىل الوحيدة «الرئيسية» العملة الدوالر
وقد املتبادلة. غري وارداتها لتغطية الدوالرات من متزايدًة كميًة املتحدة الوالياُت َطبَعِت
سندات يف استثمرتْها والتي األمريكي، بالدوالر التزاماِتها فائٌض لديها التي الدوُل راكَمِت
الفائدة؛ أسعار برفع املحيل االئتمان تقييد املتحدة الواليات عىل يكن لم األمريكية. الخزانة
انكماشية قوة ستكون كانْت ما غياب ويف إليها. رجعْت طبعتْها التي الدوالرات إن حيث

عاًما. عرشين ملدة العاملي االقتصاد ازدهر كبرية،
الزيادة أن هي ييل، بجامعة األستاذ تريفني أَْوضحها كما النظام، هذا يف املشكلة إن
قيمة ردِّ عىل قدرتها بشأن الشكوَك أثارِت الرئيسية العملة صاحبة الدولة التزامات يف
يف حدث والذي الذهب، رصف ملعيار ع املتوقَّ االنهيار إىل هذا أدَّى ذهبًا؛ االلتزامات تلك
جديدة، دولية احتياطيٍّ عملة إنشاء وتم للتحويل، قابل غري الدوالر أصبح .١٩٧١ عام
وجود من الرغم عىل لكن الدويل. النقد لصندوق التابعة الخاصة السحب حقوق وهي
كونه يف الدوالر استمرَّ فقد الجديدة، العملة تلك إىل الدوالرية األرصدة لتحويل إمكانية
والثابتة العائمة الرصف أسعار من مزيٌج به عالٍم يف العالم، يف الرئيسية االحتياطي عملة

وامُلدارة.
لوجود الحاجُة ع متوقَّ غري نحو عىل ثانيًة ظهرْت العرشين، القرن تسعينيات يف
للنقود املضاربة عىل قائمة حركات حدوث ضد للوقاية أسايس بشكل احتياطيات،
وبدءًا بها. الخاصة التوازن ِقيَم عن بعيًدا الرصف أسعار تدفع أن يمكن التي الساخنة

157



كينز مينارد جون

الثاني»، وودز بريتون «نظاَم مجتِمعًة آسيا رشق دول حكوماُت أنشأْت الفرتة، تلك من
املزايا إنتاج هذا أعاد بالدوالر. النقدية احتياطياتها وجاعلًة بالدوالر، عمالِتها رابطًة
متزايد نحو عىل متوازن غري وْضٍع حساب عىل لكن األول، وودز بريتون لنظام التوسعية
املناِفس مقابل يف تدريجي نحو عىل الدوالر قيمة تقدير يف مبالغة حدوث مع لالحتياطي،

الرنمينبي. الصينية العملة وهي له؛ األكرب
االنهيار قلب يف العاملية التوزان اختالل حاالت سيضع كينزي تحليل أي إن
االدخار بني التوازن يف اختالل وجود عند تبدأ لكينز بالنسبة فالبطالة الحايل؛ االقتصادي
أن يمكن التوازن اختالل إن الناتج. تخفيض خالل من تسييلُه يتم والذي واالستثمار،
من مزيٍج ِمن أو االستثمار يف متناقصة رغبة أو االدخار يف متزايدة رغبة خالل من يبدأ
ِض افَرتِ ثم العامة»، «النظرية كتابه يف كينز فعل كما مغلق، االقتصاد أن ْض افَرتِ االثنتني.
من متزايدة رغبٌة تُقاِبلها ال الصينيني) ِقبَل (من االدخار يف متزايدة رغبة وجوَد اآلتي:
ْت تمَّ انكمايش. لضغط األمريكي االقتصاَد يُعرِّض االستثمار يف املتحدة الواليات ِقبَل
والتي األمريكية، الخزانة سندات يف املستثَمرة الدوالرات ق تدفُّ خالل من هذا معاوضة
عند الفيدرايل االحتياطي أموال فائدة سعر عىل الحفاظ من جرينسبان آالن مكَّنْت
إىل يؤدِّ لم االئتمان يف ع توسُّ ِمن نتج ما لكن طبيعي. غري نحو عىل منخفض مستًوى
عىل معتِمد خاص أْصل إنشاء إىل أدى وإنما االستثمار، معدل يف كبري ارتفاع حدوث
أيِّ إنشاءُ يتمَّ لم ألنه للغاية؛ صعبًا كان املوقف إن االستهالك. يف كبرية وزيادة الديون
،٢٠٠٦ ويوليو ٢٠٠٤ يونيو بني وفيما األجنبية. أو املحلية القروض لسداد جديدة موارد
الفائدة أسعار وإعادة التضخم وقف أْجل من األمريكي، الفيدرايل االحتياطي بنُك رفع
إىل ٪١ من الفيدرايل االحتياطي أموال فائدة سعَر أكثر، طبيعيٍّ ملستًوى األجل القصرية
انهيار إىل هذا أدَّى .٢٠٠٧ عام من أغسطس حتى املستوى هذا عند وأبقاها ،٪٥٫٢٥
العمومية امليزانية عىل ذلك تبعات وأدْت العقاري، القطاع يف موجوًدا كان الذي االزدهار
وكما املرصيف. النظام انهيار إىل توريقها أو العقارية الرهونات بتقديم قامْت التي للبنوك
ل يَِدين «أ» كان «إذا :١٩١٤ عام يف بريطانيا يف البنكية لألزمة تناُوله يف كينز أوضح
أيًضا يعني قد السداد يف «أ» َفَشَل فإنَّ إلخ؛ … «د» ل و«ج» «ج»، ل و«ب» بنقود «ب»

كلها.» املجموعة َفَشَل
السلع، أسعار عىل فبالحكم العرشين؛ القرن عرشينيات نهاية يف حدث ما هذا يشبه
ومن ١٩٢٧؛ عام يف املتحدة الواليات يف التضخم حدوِث خطُر هناك يكن لم أنه ُوجد
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يوليو يف ٪٥ إىل ٪٣٫٥ من بها الخاص الفيدرايل االحتياطي أموال فائدة سعر برفع ثَمَّ،
االقتصاد عىل االنكماَش يفرض األمريكي الفيدرايل االحتياطي بنك كان ،١٩٢٨ عام من

:١٩٢٨ عام من أكتوبر يف يقول كينز كتب الشأن، هذا ويف األمريكي.

حدوث يف يتمثل اآلن خطًرا هناك أن االعتقاد من نفيس منَْع أستطيع ال
لوقف ينبغي مما أطول محاولٌة ْت تمَّ وإذا … األعمال يف وكساد انكماش
بوقفها النقود، تلك تؤدي فربما العزيزة، النقود خالل من املضاربة وضع

األعمال. يف عامٍّ كساد إحداث إىل الجديدة، لالستثمارات

و٢٠٠٨. ٢٠٠٧ عاَمْي يف َحَدَث أنه أعتقد ما هذا

كينز السيايسعند االقتصاد

إصالح عىل بالكامل املستقبلية األزمات لتجنُّب اإلصالح أجندة تركِّز الحايل، الوقت يف
رضورية اإلصالحات وهذه الحكيم. غري اإلقراض ملنْع بنائه إعادة أو املرصيف النظام
السياسة تستمر أن يمكن األزمة، انتهاء بمجرد أنه وهو شائًعا افرتاًضا هناك لكنَّ ا. جدٍّ
ستستمر لكن التضخم. معدل وهو واحد، بهدف أْي كانت؛ كما الكيلِّ باالقتصاد الخاصة
غري ألنها مالئم نحو عىل معها التعامل يمكن ال والتي الوجود، يف املخاطر من العديد
به تضطلع أن يجب املخاطر بتقليل الخاصة املهمة من جانبًا فإن لذا للقياس؛ قابلة

للحكومة. الكيل باالقتصاد الخاصة املهامِّ توسيَع يعني وهذا الحكومة.
عنارصأساسية؛ ثالثة يف اليقني عدم نسبة فيه تَِقلُّ القتصاد الكينزية الوصفة تتمثل
إصالح جانب إىل هذا االستهالك، لتحفيز وأخرى االستثمار لتحفيز إجراءات اتخاذ وهي:

ألخرى. دولة من البطالة انتقال ملنْع الدويل النقدي النظام
عىل للحفاظ االقتصاد يف كاٍف استثمار وجود ضمان هو للدولة األول الواجب إن
يُعطي قد الرضائب تخفيض أن من الرغم وعىل املستمر. الكامل التوظيف مستوى
توقعات عىل مؤكد وغري ضعيف تأثري فقط له فسيكون لالستثمار، مؤقتًا انتعاًشا
مستوى عىل الحفاظ يف خالصة نقدية سياسة نجاح يف كينز شك نفسه، للسبب الربحية.
فمحاولة الشكوك؛ تلك أساُس َقبل من ُعرض لقد كاملة. توظيف نسبة ذي استثماٍر
تعتربه الذي السعر من أقلَّ لتكون األجل الطويلة الفائدة أسعار تخفيض النقدية السلطة
بيْع عىل الناس بَحثِّ «طبيعيٍّا»، أو «آمنًا» سعًرا التاريخية) التجربة خالل (من السوق
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الفائدة سعر يف هبوط حدوث أمام األسايس العائَق تَُعدُّ «ربما السيولة، مقابل يف السندات
تنشأ الكامل التوظيف مستوى عىل الحفاظ مشكلة فإن ثَمَّ، من ا.» جدٍّ منخفٍض ملستًوى
رأسمالية وكفاءة ومعتاد، ما نوًعا مستقرٍّ األجل طويل فائدة سعر بني «االرتباط من
استخدام يف للمشكلة كينز حلُّ يتمثل ومتقلبة.» كبري نحو عىل مستقرة غري حدِّية
قال فقد دائم؛ نحو عىل منخِفٍض األَجِل طويِل فائدة سعر فرض يف النقدية السياسة
من أن االقتناع من كافية بدرجة يُعتقد الفائدة من مستًوى « «أيَّ «إنَّ الشأن: هذا يف
أسعار استخدام يُِرِد لم السبب، لهذا «… طويلة ملدة «سيبَقى» طويلة ملدة بقاءَه ح املرجَّ
لكنه الحالية. للممارسة تماًما املعاكس اليشء وهو االقتصادية؛ الدورة إلدارة الفائدة
ستكون … املال لرأس الحدية الكفاءة … يف التقلبات أن املحتمل من «يبدو أنه اعتقد
الفائدة.» سعر عىل عملية تغيريات أيِّ بإدخال معاوضتُها يُمِكن ال بحيث ا، جدٍّ كبرية
الطابع «إضفاء فيجب دائًما، منخفضًة الفائدة أسعار عىل اإلبقاء عن وبعيًدا هنا، ومن
مسئولية ل تتحمَّ … الدولة أرى أْن ع «أتوقَّ يقول: كينز كتب االستثمار. عىل االشرتاكي»
بعَض شامًال إضفاءً أن أرى و«لذلك لالستثمار»، املبارش بالتنظيم يتعلق فيما أكرب
من االقرتاب لضمان الوحيدة الوسيلة أنه سيُثِبُت االستثمار عىل االشرتاكي للطابع اليشء

الكامل.» التوظيف مستوى
فتلك التأميَم؛ االستثمار» عىل االشرتاكي الطابع «إضفاء ب يقصد كينز يكن لم
ستتعاون خاللها ِمن التي واألدوات التسوية طرق «كلِّ الستبعاد تحتاج ال العملية
«النظرية كتاب يف القاطعة غريُ العبارُة تلك تعكس الخاص.» القطاع مع العامة السلطة
عن نَتََج والذي والخاص»، العام القطاعني بني «الرشاكات بشأن كينز تفكريَ العامة»
يف العرشين. القرن عرشينيات يف الليربايل بالحزب الخاصة السياسات يف انخراطه
أكربَ استقراٍر إلعطاء االستثمار يف العامة املرافق ن مكوِّ لتوسيع كينز سعى األمر، واقع
التقاُعد صناديق مثل الكربى االستثمارية املؤسسات َسريى فكان اليوَم، أما لالستثمار.
الحكومة من املدعم االستثمار من منتظٍم لتدفٍق ويمكن لالستقرار. كبريًا داعًما باعتبارها
هناك كانْت إذا بسهولة، فيه التحكم يمكن الذي األمر متواضعة، ملستويات التقلبات تقليُل
ليس االستثمار هذا مثل إن االستثمار. برنامج يف عنارص إبطاء أو بترسيع وذلك رغبة،
إيجابية، لعوائد تحقيقه حالة يف لكن كبرية. أرباًحا بالرضورة يحقق أن املفرتض من
العام االستثمار فسيكون كاملة، معلومات األسواق لدى كانْت وإذا مكسبًا. هذا سيكون
استثمار وجود بعدم مقارنًة مكسٌب هناك سيكون يقني، عدم وجود مع لكن ال. فعَّ غريَ

اليقني. عدم عن الناتجة الخسائر بسبب اإلطالق، عىل عام
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لتحفيز الرضائب نظاَم أيًضا سيَستَخِدم كان كينز عند السيايس االقتصاد إن
إال عامٍّ بوْجٍه ستعمل لالستهالك املعتاد امَليْل يف «زيادة أيَّ إن حيث الخاص؛ االستهالك
هو لهذا املنطقيَّ األساس إنَّ لالستثمار.» الحافز زيادة عىل الكامل التوظيف حاالت يف
رئيس إيكلز، مارنر فرسَّ باألغنياء. مقارنًة دخولهم ِمن أعىل نسبًة يُنِفقون الفقراء أن
هذا و١٩٤٨ ١٩٣٤ عاَمْي بني فيما األمريكي، الفيدرايل االحتياطي بنك محافظي مجلس

التايل: النحو عىل وذلك كينز، فعل مما أفضل الوْضع

النطاق. واسُع استهالٌك اقتصاد أيِّ يف النطاق الواسَع اإلنتاَج يُصاِحب أن يجب
القدرة الناس إلعطاء للثروة توزيًعا بدوره االستهالك من النوع هذا ويتضمن
كربى سْحٍب آلية قامْت التوزيع، من النوع بهذا القيام من وبدًال الرشائية.
يف الوقت ذلك يف املنتجة الثروة من متزايدة نسبة بوضع ١٩٢٩ عام بحلول
الرشائية القدرة بأخذ لكن املال. رأس تراكم إىل هذا أدى قليلني؛ أشخاص يَِد
ال الفعَّ الطلب من أنفَسهم املدخرون َحَرَم واسع، نطاق عىل املستهلكني يَِد ِمن
املرتاكمة أموالهم رءوس استثمار إعادة سيُربِّر كان والذي منتجاتهم، عىل
عندما قمار، لعبة أيِّ يف الحال هو وكما لذلك، نتيجة جديدة. مصانع يف
ال اآلخرين الالعبني فإن الالعبني، من ا جدٍّ قليل عدد يَِد يف الفيشات ترتكز
قدرتُهم تتوقف وعندما االقرتاض. خالل من إال اللعبة يف االستمرار يُمِكنهم

اللعبة. تتوقف االقرتاض، عىل

الفرتة يف املتحدة والواليات بريطانيا يف عاملة كانْت نفَسها السحب» «آلية إن
عدم لتعويض لالقرتاض اللجوء تمَّ حيث ٢٠٠٧؛ عام يف حدثْت التي األزمة عىل السابقة

والدخول. الثروة يف الناس بني املتزايدة املساواة
وستتمثل الدويل. النقدي النظام يف كبري بإصالح القيام سرُييد كينز كان وأخريًا،
و٢٠٠٩، ٢٠٠٣ عاَمْي بني ففيما العاملية. االحتياطيات حجم تقليل يف األساسية الحاجة
بنسبة دوالر، تريليونات ٦٫٨ إىل ٢٫٦ من للقياس القابلة العاملية االحتياطيات زادت
العاملي اإلجمايل املحيل الناتج فيه كان وقت يف ٪١٥ حوايل تبلغ متوسطة سنوية زيادة
العاملية الذهب احتياطيات حجم وصل ،٢٠٠٣ عام ويف .٪٤٫٤ قْدُره سنوي بمعدل ينمو

.٪١٢ إىل ٢٠٠٩ عام يف الرقم هذا وزاد االحتياطيات، إجمايل من ٪٧ لحوايل
االنكمايش؛ الضغط يف كبرية زيادة إىل يؤدِّي السيولة باتجاه التحول هذا إن
التأمني هذا تكلفة تقليل هو واملطلوب اليقني، عدم ضد للتأمني طريقة فاالحتياطيات
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أن هذا تحقيق بها منوٍط اإلجراءات من حزمة أيُّ وستحتاج اليقني، عدم نسبة بتقليل
عىل واالتفاق الساخنة األموال تدفقات عىل ضوابط ووضع االحتياطيات تدويل تتضمن

الرصف. أسعار
تفاصيل. أيِّ إبداء دون لكن سيادية»، فوق احتياطي «عملة إنشاء الصنُي اقرتَحِت
األرصدة لتمويل الخاصة السْحب حقوق إصدار يف ذلك سبيل يف األوىل الخطوة تتمثل
النقد صندوق اقرتاح يف تتمثل والتي اإلطار، هذا يف سابقٌة وهناك الحالية. الدوالرية
بريطانيا رفضتْه الذي االقرتاح وهو االسرتليني، بالجنيه التي األرصدة تمويل الدويل
عىل بالكامل القضاء إىل أدْت خطوة يف ١٩٧٨ عام يف لتَْقبََله عادْت ثم ،١٩٤٤ عام يف
ملوارد املستقبيل لإلنشاء سعر عىل لالتفاق حاجة هناك وستكون االسرتليني. منطقة
فرض جانب وإىل إقراضها. سيتم أساسها عىل التي والرشوط الدويل النقد صندوق
تلك فإن األجل، القصرية املالية املبادالت عىل كمية ضوابط وضع أو «توبني» رضيبة
لكن الكبرية. االحتياطيات هذه بمثل لالحتفاظ الحاجَة كبري نحو عىل ستُقلِّل اإلجراءات
العمالت ِقيَم يف الكبرية التقلبات فتعد الرصف. أسعار عىل لالتفاق أيًضا حاجة هناك
لعدم الرئييس السبَب التنافسية، الظروف يف تغريات بحدوث كبري نحو عىل املربرة غري
يف رفُضها تمَّ التي كينز خطة لعنارص للعودة نحتاج باختصار، اليوم. عاملنا يف اليقني
هناك فستكون ثابتًا، العاملي النقدي النظام يكن لم ما إنه سيقول كينز كان .١٩٤١ عام

العوملة. وستنحرس للحماية عودة

جديد اقتصاد علم نحو

نَْت تضمَّ ألنها الكالسيكي؛ االقتصاد من أكثر «عامة» كانَت نظريته أنَّ كينز ادَّعى
السؤال املعرفة. من مختلفة حاالت تُقدِّم التي االقتصادية األوضاع من متنوعة مجموعة
لعدم معرًَّضا الرأسمايل النمو محرك كان فإذا كينز؟ نظرية محورية مدى ما اآلن:
عىل أما، مفهوم. أمٌر املتكررة وانهياراته املتواضع أداءَه فإن األصيل، الوجودي اليقني
مْشكلة باعتباره معقول نحو عىل صياغتُه يمكن اليقني عدم كان إذا اآلخر، الجانب
للبيانات، فاعلية األكثر واملعالجة التعلُّم خالل من عليها التغلب يمكن باملعلومات خاصة
املحورية. النظريَة هي لتكون الكالسيكية النظرية وستعود تهميُشها سيتمُّ كينز فنظرية
رؤيتها عىل التأكيد وإعادة كينز نظرية تهميش الكالسيكي االقتصاد عودة وستتطلب
النظرية باعتبارها الكاملة» «املعلومات عىل القائمة التنظيم، الذاتية بالسوق الخاصة
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يوحي و٢٠٠٨ ٢٠٠٧ عاَمْي بني فيما التنظيم الذاتية السوق فكرة انهيار إن العامة.
اليقني عدم يأخذ اقتصاٌد سيبدو كيف لكن «العامة». النظرية هي كينز نظرية بأن يل

الجد؟ بمحمل
الجيل استخدم فقد االقتصاد؛ علم يف الرياضيات دور يف األسايس الجانب يتمثل
العالم عن بديهياتهم جْعل وهو ا؛ جدٍّ محدود لغرض الرياضيات االقتصاديني من األقدم
أن بد ال واقعيته. عدم يف ميزته تكمن بديهي نظام إنشاءَ وليست دقة، أكثر الحقيقي
الذي االقتصادي للسلوك املهمة للمالحظات مساحة يرتك القتصاد عودة هناك تكون
فيها؛ املباَلغ الدقة ضدَّ نفُسه كينز كان الرياضيات. خالل من عنه التعبري يمكن ال
مخطئًا تكون أن عن الصواب من قريبًا تكون أن األفضل «من عبارة صاِحَب كان فسواء
تدريس صياغة وبقي الشأن. هذا يف منهَجه ص تلخِّ العبارة تلك فإن جازم»، نحو عىل
بحيث االقتصادية للدوريات املهنية املعايري ووْضع االقتصادية امَلراجع وإنتاج االقتصاد

املبادئ. تلك تعكس

الخالصة

جانب من أكربَ لَدْوٍر الحاجة وهي املوجزة؛ الخاتمة تلك من واضحٌة واحدٌة نتيجٌة تَربُز
بحيث للدولة، الفكري التأهيل إعادَة بدوره هذا ويتطلب االقتصاد. إدارة يف الحكومة
األصوات وراء ساٍع مجرد من بدًال الغالب، يف عقالنيٍّا اقتصاديٍّا فاعًال عنًرصا تُصبح
عن ،١٩٣٦ عام يف كينز فعل مثلما أحد، يتحدث أن دون عديدة عقوٌد مرَّْت االنتخابية.
املدى عىل الرأسمالية للسلع الحدية الكفاءة بحساب لها يسمح وضع «يف الدولة كون
يسمح للدولة هيكل يف للتفكري نحتاج العامة.» االجتماعية املنفعة أساس وعىل الطويل

السياسيني. تُحرك التي السياسية والدوافع االستثماري دورها بني بالفصل لها
مالئم، نحو عىل ُمعدًَّال لكْن القديم، لكينز بحاجة بل جديد؛ لكينز بحاجة لسنا نحن
غنى ال ا مهمٍّ مرشًدا سيظلُّ لكنه االقتصادي، للمستقبل الوحيد مرشَدنا يكون لن والذي

عنه.
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