إعادة النﻈر يف

النﻈام االقتصادي

اجلائحة تؤذن باختبار معيار جديد لصنع السياســات يشــمل اجملتمع املدين واألعراف
االجتماعية
صامويل بولز وويندي كارلين

يعجز

الكثيــر مــن العامليــن الذيــن اُعتبــروا مــن
الكــوادر األساســية خــال اجلائحــة –
كالعامليــن يف جمــال رعايــة املســنين
وحمــال البقالــة وخمــازن التوزيــع – عــن تغطيــة نفقاتهــم حتــى
يف أوقــات الرخــاء .وخــال أزمــة كوفيــد ،١9-اجتمــع عليهــم
خطــر اإلصابــة بمــرض خطيــر وانخفــاض األجــور .فقــد ألــزم
أربــاب األعمــال موظفيهــم بالذهــاب إىل العمــل – يف مصانــع
تغليــف اللحــوم واملطاعــم – ممــا عرضهــم هــم وأســرهم إىل
خماطــر جســيمة ،وكان احلــل الوحيــد هــو التخلــي عــن وظائفهــم
واخملاطــرة بقطــع أرزاقهــم.
وتمثــل هــذه اخليــارات الصعبــة أحــد األضــرار اجلانبيــة
الناجمــة عــن اجلائحــة .ونشــأ عــن هــذا الوضــع مــأزق أخاقــي
وصــل صــداه إىل اجملــال االقتصــادي – حيــث اضطــر
االقتصاديــون إىل مواجهــة شــواغل أخاقيــة عــادة مــا يُعهــد
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بحلهــا إىل رجــال الديــن والفاســفة .فــإىل جانــب الظــروف
املناخيــة الطارئــة ،أثبتــت اجلائحــة أن اإلخفــاق الســوقي بــات
هــو القاعــدة وليــس االســتثناء ،وأصبــح النمــوذج االقتصــادي
األساســي غيــر مناســب للعصــر احلــايل بالتــايل ،علــى غــرار
مــا حــدث لفكــرة قــدرة ســوق العمــل علــى حتقيــق التــوازن بيــن
العــرض والطلــب ومــن ثــم القضــاء علــى البطالــة التــي تبــددت
نتيجــة االنتشــار الواســع ملعــدالت البطالــة املزمنــة خــال فتــرة
الكســاد الكبيــر.
وســوف تــؤدي حالــة االنهيــار الناجتــة عــن اجلائحــة إىل
تغييــر طريقــة التفكيــر يف االقتصــاد والسياســة العامــة – ليــس
يف حلقــات النقــاش وبيــن مفكــري السياســات فحســب ،ولكــن
حتــى يف ســياق األحاديــث اليوميــة بيــن املواطنيــن حــول
أرزاقهــم ومســتقبلهم.

الرسم البياين ١

النمو

الندرة

االستدامة

تغير املناخ

التضخم
التنمية املستدامة

كوفيد19-

ندرة املوارد

توزيع املوارد

البطالة

كذلــك اعتمــدت املعاييــر االقتصاديــة األكثــر حداثــة علــى
مزيــج مــن النمــاذج االقتصاديــة والقيــم املتكاملــة.
فــإىل جانــب التــزام خبــراء االقتصــاد الكينــزي باحلــد
مــن انعــدام األمــن االقتصــادي وزيــادة دخــول الفئــات األكثــر
فقــرا مــن خــال البرامــج احلكوميــة والتفــاوض مــع النقابــات
العماليــة ،طرحــوا جمموعــة مــن املقترحــات بشــأن الســلوك
االدخــاري وأدوات الضبــط التلقائــي والطلــب الكلــي .واعتمــد
تماســك النمــوذج الكينــزي وقوتــه الباغيــة علــى اعتقــاد – بــدا
منطقيــا للغايــة يف ظــل الظــروف احمليطــة – بــأن الســعي
إىل حتقيــق قيــم املســاواة التــي يؤمــن بهــا مؤيــدوه مــن خــال
السياســة االقتصاديــة والتنظيــم سيســهم يف حتســين األداء
االقتصــادي الكلــي مــن خــال دعــم رفــع مســتويات النــاجت
والتوظيــف وزيــادة اســتقرارها.
وباملثــل ،دعــا التيــار الــذي أُطلــق عليــه اســم الليبراليــة
اجلديــدة إىل معياريــن أساســيين .األول هــو «التحــرر مــن»
القمــع احلكومــي (بــدال مــن «حريــة» القمــع احلكومــي واســع
النطــاق وغيــاب الســلطة يف الدوائــر اخلاصــة أو العامــة).
والثــاين هــو النظــر إىل العدالــة مــن منظــور إجرائــي يؤمــن
بعدالــة النتائــج – حتــى وإن تعارضــت مــع مبــادئ املســاواة
– مــا دامــت قواعــد اللعبــة عادلــة .وكانــت أداة الربــط بيــن
فلســفة الليبراليــة اجلديــدة ونظامهــا االقتصــادي وجهــة نظــر
تفيــد بــأن األشــخاص كائنــات انفراديــة ال أخاقيــة – وتوضــح
كيفيــة التفاعــل فيمــا بينهــم يف االقتصــاد ،وهــو مــا يتــم حتديــدا
مــن خــال تبــادل املصالــح يف أســواق تنافســية بموجــب عقــود
شــاملة .وكان مفهــوم العقــود الشــاملة ،التــي تغطــي جميــع
جوانــب عمليــة تبــادل املصالــح وليــس املتعلــق منهــا بأطــراف
التبــادل فحســب ،بمثابــة ضمــان ضــد اإلخفاقــات الســوقية
الناجمــة عــن «التداعيــات» أو «اآلثــار اخلارجيــة» كانتشــار
األوبئــة أو انبعاثــات غــاز الدفيئــة.
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وتشــير اهتمامــات الطــاب اليــوم إىل مــا قــد يكــون عليــه
النمــوذج االقتصــادي اجلديــد .فمــا بيــن عامــي  ٢٠١6و،٢٠٢٠
طرحنــا علــى  9٠3٢طالبــا يف  ١8بلــدا يف بدايــة دراســتهم
ملــادة االقتصــاد ســؤاال حــول املشــكات األكثــر إحلاحــا يف
رأيهــم التــي ينبغــي أن يتصــدى لهــا االقتصاديــون يف الوقــت
احلــايل (انظــر الرســم البيــاين .)١
وتــرد اإلجابــات التــي أدلــوا بهــا يف الرســم البيــاين
أعــاه ،ويــدل حجــم اخلــط علــى مــدى تواتــر اإلجابــة .وأشــار
طــاب االقتصــاد إىل عــدم املســاواة وتغيــر املنــاخ والبطالــة
باعتبارهــا أهــم القضايــا ذات االهتمــام مــا بيــن عامــي ٢٠١6
و .٢٠٢٠ويــزداد االعتمــاد حاليــا علــى تدريــس نمــوذج قياســي
جديــد يشــجع الشــباب املهتميــن بهــذه القضايــا بالفعــل علــى
االســتمرار يف دراســة االقتصــاد.
غير أن تطبيق نموذج اقتصادي جديد لن ينجح وحده يف
تغييــر العقــول والسياســات .فقــد تعلمنــا مــن جنــاح الليبراليــة
اجلديــدة وسياســة العهــد اجلديــد التــي تقــوم علــى الفكــر الكينــزي
أن أي نمــوذج اقتصــادي جديــد لــن يشــكل قــوة مــن أجــل التغييــر
مــا مل يكــن جــزءا مــن إطــار أخاقــي قــوي تعكســه سياســات
مبتكــرة ويتناولــه العامــة يف حديثهــم اليومــي.
فالليبراليــة الكاســيكية ،علــى ســبيل املثــال ،تســتند إىل
االلتــزام بالنظــام ،واملســاواة يف الكرامــة اإلنســانية ،واحلريــة
املناهضــة للنظــام األبــوي ،والنفعيــة ،وجميعهــا مفاهيــم
تتســق مــع النمــوذج االقتصــادي لليبراليــة الكاســيكية الــذي
يقــوم علــى تنافســية األســواق وتوزيــع العمالــة والتخصــص.
وأهــم مــا يتســم بــه هــذا النمــوذج هــو سياســات التجــارة احلــرة
ومكافحــة االحتــكار .وأصبحــت حقائقــه جــزءا مــن األحاديــث
اليوميــة املعتــادة ،كمــا جــاء يف روايــة أليــﺲ يف بــالد العجائب
عندمــا همســت أليــس قائلــة للدوقــة «يحــدث ذلــك حيــن يعبــأ
الفــرد بمصلحتــه».

الفقر

البيﺌة

خروج بريطانيا من
االتاد األوروبي

العوملة

عدم املساواة

تعلمنــا مــن الثــورة الســلوكية يف علــم االقتصــاد أن إدراك الفــرد
قاصــر وال حتركــه مصلحتــه اخلاصــة فحســب ،ولكــن حتكمــه
«املشــاعر األخاقيــة» واملصالــح املاديــة.

وحينمــا امتــد نطــاق تطبيــق فرضيــة املصلحــة الفرديــة
إىل الدوائــر العامــة ،تبنــت الليبراليــة اجلديــدة نظريــة االختيــار
العــام التــي بمقتضاهــا تصبــح احلكومــات والتجمعــات
األخــرى ،كالنقابــات العماليــة ،جمــرد جمموعــات ذات مصلحــة
خاصــة تســتغل املــوارد القليلــة املتاحــة للحصــول علــى قطعــة
أكبــر مــن كعكــة أصغــر .ووفقــا لهــذا النمــوذج االقتصــادي،
كانــت القيــود املفروضــة علــى احلكومــة ،التــي دعــت لهــا
الليبراليــة اجلديــدة ألســباب فلســفية ،ضروريــة أيضــا لســامة
األداء االقتصــادي .وتــم مــزج القيــم والنمــوذج يف صــورة
سياســات تضمنــت القســائم التعليميــة (التــي ســمحت باختيــار
املدرســة) ،وتطبيــق ضريبــة دخــل ســالبة (بــدال مــن البرامــج
املناهضــة للفقــر التــي قدمــت احلكومــة مــن خالهــا مدفوعــات
نقديــة مباشــرة للمســتفيدين) ،وأقــواال مأثــورة مثــل «احلكومــة
األفضــل هــي احلكومــة األقــل تدخــا يف حريــة األفــراد».
ولكــن دمــج النمــاذج االقتصاديــة مــع القيــم األخاقيــة
ضمــن إطــار متكامــل ال يســمح وحــده بنجــاح منظومــة مــا:
فنجــاح السياســات التــي تؤيدهــا هــذه املنظومــة يتطلــب أن
يكــون النمــوذج االقتصــادي املســتخدم أقــرب مــا يكــون إىل
االقتصــاد التجريبــي .فكمــا وضــع الواقــع االقتصــادي املتغيــر
حــدا لليبراليــة الكاســيكية يف أعقــاب الكســاد الكبيــر ،شــهد
النمــوذج الكينــزي حتديــات نتيجــة توقــف معــدالت النمــو
والتضخــم يف ســبعينات القــرن املاضــي (وهــو مــا أُطلــق عليــه
الكســاد التضخمــي) .وباملثــل ،ازدادت اإلحباطــات الناجمــة
عــن الليبراليــة اجلديــدة عقــب األزمــة املاليــة العامليــة عــام
 ٢٠٠8التــي اعتبرهــا الكثيــرون ثمنــا لتخفيــف القيــود الســوقية
الــذي دعــا إليــه الليبراليــون اجلــدد .ومنــذ ذلــك احليــن ،تصاعــدت
مشــاعر االســتياء مــن نظريــات الفرديــة وعــدم التدخــل يف ظــل
تنامــي عــدم املســاواة وأزمــة املنــاخ – واجلائحــة يف الوقــت
احلــايل.
وهكــذا فــإن تبنــي نمــوذج اقتصــادي قياســي جديــد كجــزء
مــن منظومــة جديــدة يتطلــب أن تكــون لهــذا النمــوذج رؤيــة
واضحــة حــول األســس ،بمــا يف ذلــك االقتصــاد كأحــد مكونــات
النظــام االجتماعــي والغــاف احليــوي ،وســلوك الفــرد كطــرف
يف االقتصــاد وصنــع القــرارات ،وأهــم املؤسســات التــي
تنظــم تفاعــات األفــراد ،وخصائــص التكنولوجيــات التــي
يعتمــد عليهــا املواطنــون يف كســب أرزاقهــم .وتتضمــن علــوم
االقتصــاد املعاصــرة – أي التــي يعتمــد عليهــا الباحثــون
ويدرســها اخلريجــون بصــورة منتظمــة – إجابــات عــن جميــع
هــذه األمــور.
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وقــد تعلمنــا مــن الثــورة الســلوكية يف علــم االقتصــاد أن
إدراك الفــرد قاصــر وال حتركــه مصلحتــه اخلاصــة فحســب،
ولكــن حتكمــه «املشــاعر األخاقيــة» واملصالــح املاديــة كمــا
جــاء علــى لســان آدم ســميث .ومــن هــذه املشــاعر األخاقيــة
الكرامــة – أي رغبــة الفــرد يف أال يتــم اســتغاله مــن اآلخريــن
– والقناعــات األخاقيــة ومراعــاة اآلخريــن .وال يقتصــر ذلــك
علــى اإليثــار واملعاملــة باملثــل ،ولكــن يشــمل أيضــا التعصــب
ضــد اخملالفيــن والعــداوات القبليــة.
كذلــك طــرأ حتــول جــذري علــى طبيعــة التفاعــات بيــن
األفــراد كمــا تصورهــا علــوم االقتصــاد :فقــد أصبحنــا نــدرك
اآلن أن معظــم العقــود غيــر شــاملة .فاقتصــاد املعلومــات الــذي
اســتحدثه فريدريــك هايــك واتســع نطاقــه علــى مــدار العقــود
األربعــة املاضيــة ليصبــح إحــدى ركائــز االقتصــاد املعاصــر
يتضــح منــه أن احلكومــة والقطــاع اخلــاص يعجــزان كاهمــا
عــن تنظيــم جميــع األمــور التــي يمكــن أن تنشــأ يف ســياق إنفــاذ
العقــود.
واآلثــار علــى اآلخريــن – التــي ال تشــملها األحــكام
التعاقديــة – هــي القاعــدة وليســت االســتثناء .وال يقتصــر ذلــك
علــى اإلخفاقــات الســوقية املعتــادة التــي تؤثــر علــى تفاعاتنــا
مــع الغــاف احليــوي ،كالتلــوث ،ولكــن يتضمــن أيضــا األســواق
املركزيــة يف االقتصــاد الرأســمايل احلديــث :أســواق العمــل
واالئتمــان واملعلومــات .ففــي ســوق العمــل علــى ســبيل املثــال،
يعبــأ املوظفــون وأربــاب األعمــال بمــدى جديــة العامــل ودقتــه
يف أداء عملــه .ولكــن ال يوجــد ســبيل إلنفــاذ ذلــك أو حتديــده
يف العقــد .ويف ســوق االئتمــان ،يمكــن أن يتضمــن العقــد تعهــدا
بســداد القــرض ولكــن قــد ال يمكــن اإللــزام بإنفــاذه.
وقصــور العقــود علــى هــذا النحــو تترتــب عليــه تداعيــات
واســعة النطــاق .فالعقــود غيــر الكاملــة عــادة مــا ينشــأ عنهــا
فائــض يف العــرض أو الطلــب ،حتــى يف األســواق األكثــر
تنافســية .فأربــاب األعمــال ،علــى ســبيل املثــال ،يختــارون
دفــع أجــور أعلــى ممــا قــد يحصــل عليــه العامــل مــن ثــاين
أفضــل فرصــة عمــل بديلــة .وهــو مــا يطلــق عليــه االقتصاديــون
ريــع العامــل ،ويُقصــد بذلــك أن يكــون العامــل أفضــل حــاال يف
وظيفتــه ممــا لــو كان بدونهــا .واخلــوف مــن خســارة هــذا الريــع
يعــد دافعــا قويــا للعامــل لبــذل قصــارى جهــده يف العمــل واتباع
التعليمــات .وإذا كانــت خســارة الوظيفــة ســتكلف العامــل كثيــرا،
يوجــد حتمــا عاملــون حمتملــون يرغبــون يف احلصــول علــى
وظائــف – أي العاطلــون عــن العمــل.
وتُنظَــم هــذه التفاعــات جزئيــا مــن خــال مزيــج مــن العقــود
واألعــراف االجتماعيــة (كأخاقيــات العمــل التــي يلتــزم بهــا
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﳎﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

املوظــف أو تقديــم معلومــات حقيقيــة مــن جانــب املقتــرض)
والســلطات التي يمارســها صاحب العمل أو املقرض يف ســوق
االئتمــان .ومنــذ ثمانيــة عقــود ،وضــع رونالــد كــوس تعريفــه
الشــهير لعقــد العمــل بوصفــه انتقــال الســلطة مــن العامــل إىل
صاحــب العمــل .واعتــراف النمــوذج االقتصــادي بانتقــال
ســلطات العامــل إىل رب عملــه – وباســتغال أربــاب األعمــال
لســلطاتهم بالتــايل – يتيــح لصنــاع السياســات إطــارا ملعاجلــة
املــأزق الــذي يواجــه العامليــن األساســيين منخفضــي األجــور
املضطريــن إىل االختيــار مــا بيــن أرزاقهــم وصحتهــم .ويتســع
نطــاق مبــادرات السياســات يف هــذا اجملــال ليشــمل الســماح
باملزيــد مــن احلقــوق الفرديــة للعامليــن املســتمرين يف عملهــم
ودعــم العامليــن الباقيــن يف منازلهــم للحــد مــن انتشــار الوبــاء.
ومــن خــال تبنــي االقتصــاد جملموعــة جديــدة مــن الدوافــع
– االلتــزام بالعدالــة واملطالبــة بالكرامــة وإبــداء الــرأي – يفســح
النمــوذج االقتصــادي القياســي اجلديــد اجملــال أمــام جمموعــة
أكبــر مــن خيــارات السياســات ،ويســمح بتغييــر قواعــد اللعبــة
ليــس باســتخدام األدوات الســوقية واحلكوميــة فحســب ،بــل
مــن خــال ممارســة الســلطات اخلاصــة واملعاييــر االجتماعيــة
أيضــا.
ولننظر على سبيل املثال يف سياسات «ضرائب ومكاسب
الكربــون» (حيــث حتــدد احلكومــة ســعرا النبعاثــات الكربــون)
و«احلــد األقصــى النبعاثــات الكربــون وتداولهــا» (حيــث تفــرض
احلكومــة حــدا أقصــى لانبعاثــات وتتــرك للســوق حريــة حتديــد
الســعر) .فــكل مــن هــذه السياســات يســتخدم مزيجــا خمتلفــا مــن
قــدرات الدولــة وآليــات الســوق للحــد مــن انبعاثــات الكربــون
كمــا يتضــح مــن موقعهــا اخملتلــف علــى اخلــط األفقــي يف
الرســم البيــاين  ،٢ولكنهــا خيــارات قاصــرة أحاديــة اجلانــب
تفتــرض جميعهــا أن األطــراف اخلاصــة واحلكوميــة لديهــا مــا
يكفــي مــن املعلومــات لتصميــم آليــات فعالــة ملواجهــة قضايــا
مثــل تغيــر املنــاخ – أو جائحــة عامليــة .وهــذا القصــور يجعلهــا
تغفــل فــرص التوصــل إىل حلــول تتضمــن بعــدا ثالثــا مرتبطــا
بالســمات االجتماعيــة للفــرد وقــوة األعــراف اجملتمعيــة.
ويعــرض الرســم البيــاين  ٢سياســات جتمــع بيــن الدوافــع
واآلليــات التنفيذيــة لثاثــة أقطــاب متكاملــة وليســت بديلــة:
احلكومــة واألســواق واجملتمــع املــدين .ويختلــف موقــع
السياســات داخــل املثلــث .وتســتخدم السياســات القريبــة
مــن املركــز مزيجــا مــن اآلليــات الثــاث – مثــل بحــوث لقــاح
كوفيــد ١9-وإنتاجــه وتوزيعــه ونطــاق تغطيتــه الســكانية
(انظــر الرســم البيــاين .)3
ومــع ظهــور اجلائحــة ،أصبــح ال مفــر مــن مراعــاة االعتبارات
األخاقيــة ،ال ســيما اعتبــارات العدالــة والتضامــن ،حتــى بيــن
الغربــاء .ويتضــح مــن النقاشــات حــول حتديــد اجملموعــات ذات
األولويــة يف احلصــول علــى اللقاحــات والعامليــن األساســيين
خــال اجلائحــة أن االعتمــاد علــى نظــام األســعار أو االمتثــال

اﺗﺴــﻊ ﻧﻄــﺎق اﳌﻨﺎﻗﺸــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺣــﻮل ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺳــﻠﻄﺔ اﻷﺳــﻮاق ﻟﻴﺸــﻤﻞ اﻻﻋﺘــﺮاف ﺑــﺪور
اﻷﻋــﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﳑــﺎ أﺗــﺎح ﻓﺮﺻــﺎ ﺟﺪﻳــﺪة ﳌﻌﺎﳉــﺔ ﳐﺘﻠــﻒ اﳌﺸــﻜﻼت ﺑــﺪءا ﻣــﻦ اﻟﺘﻠــﻮث وﺣﺘــﻰ
اﳉﻮاﺋﺢ.
ﺿﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﺳﺐ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺪاوﻟﻬﺎ

اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷواﻣﺮ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻷﺳﻮاق
ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻌﺎر
واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد
ﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﳌﺼﺪر

ﺗﺒﺎدل اﻟﻜﻠﻰ )ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﻠﻰ(

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺻﺎﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺮﺑﻮن
إﱃ اﻟﺼﻔﺮ ﺑﻘﻴﺎدة ا�ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎزل
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ا�ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ واﻹﻳﺜﺎر واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ(
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮﻓﻴﺪ

ﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳉﺎﺋﺤــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ ١٩-ﺗﻀﺎﻓــﺮ ﺟﻬــﻮد اﳊﻜﻮﻣــﺎت واﻷﺳــﻮاق وا�ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
— واﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻠﻘﺎح ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ – ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ  ٢٠أﻟﻔﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮاﻧﺘﺎس ﻟﻠﻄﻴﺮان ﰲ ﺗﺘﺒﻊ ا�ﺎﻟﻄﻴﻦ

اﻷﺳﻮاق
ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷﺳﻌﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ – ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ١٠٠أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺎزون
اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﺧﺘﺒﺎرات ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﺑﺤﻮث اﻟﻠﻘﺎح وإﻧﺘﺎﺟﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ

اﻹﻟﺰام ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ ا�ﺎﻃﺮ
)اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت(

اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷواﻣﺮ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺧﺘﺒﺎر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس وﺗﺘﺒﻊ
اﳊﺎﻻت ﰲ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
دﻋﻮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ إﱃ اﻟﺘﻄﻮع
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎزل
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ا�ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ واﻹﻳﺜﺎر واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ
)ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ(
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ

التــام لألوامــر والتعليمــات احلكوميــة لــن يســاعد يف حتديــد
القيــم املهمــة بالنســبة لنــا.
ويعــد هــذا اجملــال الواســع الــذي يتيحــه املعيــار االقتصــادي
اجلديــد بمثابــة إطــار حتليلــي يجمــع مــا بيــن االعتبــارات
األخاقيــة ونمــوذج اقتصــادي مائــم لعــامل ال يرتبــط أفــراده
مــن خــال األســواق والعقــود فحســب ،ولكــن مــن خــال ممارســة
القطــاع اخلــاص لســلطاته ،وانتشــار اإلصابــات ،والتداعيــات
علــى الغــاف احليــوي ،والعاقــات مــع األفــراد يف نفــس
الشــريحة االجتماعيــة ،ومراعــاة الصالــح العــام.

صامويل بولز مدير برنامج العلوم السلوكية يف معهد
سانتا يف .وويندي كارلين أستاذ االقتصاد يف كلية لندن
اجلامعية .ويشاركان كاهما يف تأليف مقدمة متاحة جمانا
عبر اإلنترنت بعنوان The Economy and Economy, Society,
 and Public Policyيف إطار مشروع The Curriculum Open-
 .Access Resources in Economics Projectراجع الرابط التايل:
.www.core-econ.org
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