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 Interview: Professor Paul Dalziel on changing the focus of economies from growth to بعنوووا   

wellbeing  وبهوو ا الارووارت التيهيدتووة  تلوودل بووول  الزيووم رلووح للوويرض مووارتن مووول الاوورا اللسياووي موون اال ت ووا  والوودرو  التووي تيرننووا
 . 2019استخالصها من ميزانية الرفاهة في نيوزيلندا لعام  

 

حاال زواجاه   ، فقد جد البروفيسور بول دالزيل وظيفته في ذروة الكسااد الكبيار   1933  في عام

 بدون دخل لمدة ست سنوات بقيا اكتشفا أنهما كانا يتوقعان طفلهما األول؛ من جدته 

بالنسبة لدالزيل، الذي تخرج حديثًا من المدرسة في    عبر األجيال نتقل  ي  مثل هذه المكابدةأثر  إن  
ا القادماة فاي محاولاة اةجاباةأواخر السبعينيا : علياه  ت، أثار ذلك سؤاًًل سيقضي الخمسين عاماً

 "كيف تتعطل األنظمة بحيث ًل يتمكن الناس من خلق حياة جيدة ألنفسهم؟"

وكاان   wellbeing،1كجزء من سعيه لالستقصاء، أصبح خبيًرا عالميًا في اقتصاديات الرفاهة  

 Wellbeing Economics: The Capabilities Approach toالمؤلف الرئيساي لكتاا  
Prosperity –  الااذي يصاانف كخااامس أكثاار كتاا  الناشاار كاالااانريف ماااكميالن تناازيالً عاان

  2018اًلقتصاد في عام 

 
لها ظالل متعددة من المعاني، فهي "خير؛ صالح؛ رفاهة؛ سعادة )حس  قاااموس المااورد ،   wellbeingكلمة    1

 وهي العافية، والرفاه أو الرفاهية وحالة شعور اةنسان بالراحة أو الصحة أو السعادة 
 

https://www.theactuary.com/2022/11/03/interview-professor-paul-dalziel-changing-focus-economies-growth-wellbeing?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term
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ل  ليلذيل عن هلي ي  زليلزف هة؟ل

هاو المسااهمة فاي تعزياز رفاهاة  األساسي هو أن "الغرض األساسي لالقتصاد   Dalzielاعتقاد  

مان تمتد  "الرفاهة" هو مصطلح واسع يغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات،     " األشخاص 
  الحد من فقر األطفال أو العنف المنزلي إلى تحسين الصحة العقلية لألشخاص أو السعادة الذاتية 

 من مجاًلت حياتنا  ألن اًلقتصاد يمكن أن يساعد في تحسين العديد  مقصود إنه واسع بشكل 

صحية والحماية  لتعليم والتدري  والرعاية الا ل يشم اًلقتصادية للرفاهة  األوربي تعريف اًلتحاد 
   اةجمالي و الناتج المحلي الى نم باةضافة جتماعية )جندر   اًلجتماعية والمساواة اًل 

على وجه    -اًلقتصاد    المساهمة في نمو  الهدف الرئيسي في الخطا  اًلقتصادي الحالي هو إن  
اةجمالي   نمو  التحديد  المحلي  ًل        GDP  الناتج  اةجمالي  المحلي  الناتج  فإن  ذلك،    يضم ومع 

ًل يأخذ في اًلعتبار الكم الهائل من  و  التغيرات في معدًلت فقر األطفال أو قيمة العالم الطبيعي 
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المنزل    يجريالذي    عيالتطوالعمل   في  المأجور  غير  العمل  أو  البالد  أنحاء  جميع  في    -في 
 2الغال  من قبل النساء  

يكمن  ًل السياسة اًلقتصادية تقوم بعمل جيد إذا كانت فيما  بأن "اًلختبار النهائي    Dalzielيجادل  

ماا الاذي يمكانهم     الحياة التي يعيشها الناس نوعية  مدى سرعة نمو اًلقتصاد، ولكن ما هي  في  
هذه األسئلة يؤكد على أهمية    الرفاهةاقتصاد  إن      باستخدام الموارد التي ينتجها اًلقتصاد؟"  خلقه

 ةجمالي أكبر بكثير من أهمية نمو الناتج المحلي ا

لخ  زلن د  لنزيل

، قاادمت حكومااة العمااال 2019 عااامففااي   اآلراء  بهااذهفااي قناعتااه  وحيااداً لاايس  Dalzielإن 

األولاى فاي العاالم اساتجابةً للمخااوف  ’wellbeing budget‘النيوزيلندية "ميزانية الرفاهاة" 

في معالجة فقر األطفال أو حالة الطوارئ المناخياة، علاى الارغم مان النماو   التقدم الضئيلتجاه  
 اًلقتصادي 

تحاوًًل فاي رصاد    دلزايال  فاإن،  فاي السياساات التغييار  إقحاام  في حين أنه ًل يريد اةفراط في  و
  حكومة نيوزيلندا، مدفوًعا بإطار العمل الجديد ضمن ميزانية الرفاهاة لدى جميع دوائر  التركيز  
 ً ثالثة مجاًلت على األقل تحسن  الموازنة  لسياسات  أي اقتراح  يضم  الجديد، يج  أن    للنظام  وفقا

اًلجتماعياة، والرفاهاة الذاتياة،  كاالروابطماوراً تتضامن هاذه المجااًلت أ  مجااًًل  12من أصل 

واةسكان، والصحة، والبيئة، واًلستغناء عن "وسيط" النمو بحيث "يركز موظفو الخدمة المدنية 
  "على الرفاهية ات القرارهذه ومجلس الوزراء الذين يتخذون القرارات على تأثير 

ومن األمثلة على طريقة التفكير الجديدة هذه، حظر إصدار تصااريح جديادة للتنقيا  عان الانفط 
في حين أن زيادة إنتاج النفط والغاز قد تؤدي إلى تحساين النماو و     البحرية  المناطق  والغاز في

 اًلقتصادي، إًل أنها ًل تتماشى مع تأثير تغير المناخ على الرفاهة في المستقبل 

بينما نناقش كيف تطور اًلقتصاد النيوزيلندي في السنوات الاثالث مناذ تقاديم ميزانياة الرفاهاة، 
 بماا فياه الكفاياة   تانجحلام  هاذه الميزانياة ن أحد اًلنتقاادات الرئيساية هاو أنأ  Dalzielيوضح  

 
قااي ، يلستيفن جي ماسيكورا: سوء قياس التقدم: النمو اًلقتصااادي ونقااادهلكتا  نشرت الشبكة ترجمة لمراجعة   2

  الضوء النقدي على اعتماد الناتج المحلي اةجمالي وعدم كفايته
 pdf.مراجعااااة-كتااااا -سااااتيفن-جااااي-ماساااايكورا-سااااوء-قياااااس-التقاااادم-النمااااو-اًلقتصااااادي-ونقاااااده
(iraqieconomists.net) 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf
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بالنظر إلى أن أحد المجاًلت هو "العمل" واآلخر هو "اًلستهالك"، فمن السهل بناء سياسة "ًل و
  "زيادة الناتج المحلي اةجمالي -تختلف كثيًرا عما اعتدنا فعله 

أنناا   Dalzielوماع ذلاك، يقتارح      قات ةحاداث فارق قد يستغرق التحول في التركيز بعض الو

هاو بهاذا الشاأن  المصاطلح الخااص باه    بحاجة إلى إعادة تصميم الانظم اًلقتصاادية الرئيساية   
علاى أي   دروس السنوات الثالث الماضية هضم  على  تأسس  إطار عمل يوهو    ،"2.0  هةالرفا"

 نيوزيلندا في  2023سيعتمد على نتيجة انتخابات حال، فإن الكثير 

نيوزيلندا ليس اًلقتصاد الوحيد الذي يحاول نقل التركيز من الناتج المحلاي اةجماالي إن اقتصاد  
كيف تنضم البلدان ذات القادة األقوياء إلى شراكة حكومة اقتصاد  Dalzielيصف    -إلى الرفاهة  

 بممارساةياة ملتازمين  الرفاهة: "أيسلندا واسكتلندا وويلز وفنلنادا ونيوزيلنادا لاديها قاادة ذوو رؤ
تصميم السياسات اًلقتصاادية التاي تحتارم حادود الكوكا  وتوساع القادرات للنااس لخلاق حيااة 

  "جيدة

 ]يلشزق ت[لbusinessللزدزليألع  ا

يقاول  ليست الحكوماات وحادها هاي التاي تقاود التحاول فاي التركياز مان النماو إلاى الرفاهاة  
Dalziel إن المفهوم األساسي لألعماال التاي تجماع الماوارد معًاا لتوسايع القادرات مان أجال" :

اختياار كيفياة تباادل السالع  مانحتالالمركزياة  القائماة علاى     "  فاألساواقالرفاهة أمر مهام حقًاا
  فاهتهالشخص الذي هو في وضع أفضل لمعرفة ما هو األفضل لرإلى والخدمات 

ولذلك، فإن الحكومات والشركات بحاجة إلى العمال معًاا، كماا يقاول، و "الحيلاة هاي أًل تضاع 
وحاوافز ألشاياء مثال "التكنولوجياا  إن إنشااء شاركات     "لشاركات الحكومة نفسها في مواجهة ا

 على ضمان عمل الشركات على نفس المنوال مثل ميزانية الرفاهة سيساعد الخضراء" 

يتعلق  للغاية    بالقطاع  فيما  المالية حساسة  "الشركات  أن  دالزيل  يالحظ  االمالي،  لمخاطر،  تجاه 
ًل يكفي تنويع    systemicمتجذرة في النظام  وأصبح من الواضح أن تغير المناخ يخلق مخاطر  

"إذا    مثاًلً     بالنظر إلى تأثير الفيضانات األخيرة في باكستان، يقدم دالزيل    "  المحفظة لمواكبتها
الماء    بسهولة تحت  ]نيوزيلندا[  كانتربري  تغرق سهول  أن  يمكن  لدينا عواصف مماثلة،    كانت 

نو   التي  الكبرى  التجارية  البنوك  من  ألي  بالنسبة  ذلك  يعني  مماذا  سهول  عت  عبر  حافظها 
حدث مناخي شديد    حصلفجأة، يمكن أن يتعرض كل هذا ]اًلستثمار[ للخطر إذا    كانتربري؟  
 بهذا الحجم " 
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التمويال  قطااععلاى يمتاد تاأثير اقتصااديات الرفاهاة   ذلاك أن  األمر ًل يتعلق فقط بتغير المنااخ
أنه ماع تحاول  Dalzielيوضح   عادةً ضمن اختصاصه القطاع  ًل يعتبرها  ليشمل القضايا التي  

 ً   للشركات  السيئة بالممارسات  الدولة للتركيز من النمو إلى الرفاهة، فإنها تصبح أكثر وعيا

عتباار "الرخصاة اًلجتماعياة للعمال" األخذ بنظر اًليج  أن يبدأ المقرضون وشركات التأمين  
‘social licence to operate’   علاى سابيل المثاال، تعمال  الخاصة بالمقترضين والعماالء

النترات في األنهار والبحيرات، وبينما تساهم هذه التخلص من صناعة األلبان في نيوزيلندا على 
ا رد فعاال عنيااف ضاادها، ممااا ياادفع إلااى التنظاايم  الشااركات فااي النمااو اًلقتصااادي، هناااك حاليااً

regulation  ساتحتاج المجاالس اةقليمياة اآلن إلاى    ت الرفاهة بما يتماشى مع إطار اقتصاديا

 Te Mana o teالمااوري باسام بلغاة عبار عنهاا الم   -مراعاة جودة المياه لمصلحتها الخاصاة 
Wai أو سالمة الممر المائي ، 

اًلستثمارات التاي تتجاهال مساؤولياتها اًلجتماعياة ستصابح علاى نحاو متزاياد مخااطر أعلاى 
أحد مجاًلت اةبداع وريادة األعمال التي ستكون   رين على حد سواء لشركات التأمين والمستثم

 المخاطر  اًلكتتا  بهذه مطلوبة في صناعة التأمين هو تعلم كيفية

"الفجوة الكبيرة، على الصاعيد فالا    انجزت أن المهمة قد  Dalzielًل يعتقد على الرغم من ذلك 

 والمسااهمة المميازة التاي يجا  أن تقادمها العالمي، هي كيف يمكننا الجماع باين قصاة الرفاهاة
 لتوسيع القدرات من أجل عيش حياة جيدة؟" الشركات 

لإع زةليقيش فليلعال  ت

إلاى  Dalziel يشير  هناك أيًضا عالقة عميقة ومعقدة بين النمو اًلقتصادي والرفاهة في حياتنا 

"لقاد      األمريكياون بمفاردهمدراسة حديثة أظهرت زيادة فاي النسابة المئوياة لكال ياوم يقضايه  
أصاابحنا معاازولين عاان الطبيعااة وعاان بعضاانا الاابعض، وقمنااا بهااذه التضااحيات باساام النمااو 

من الحركة نحاو اقتصااديات الرفاهاة هاو إعاادة اكتشااف عالقاتناا ماع   اً جزءإن      " اًلقتصادي
 بعضنا البعض والبيئة الطبيعية 

ظام ضمان اجتماعي في العاالم فاي الثالثينياات   كان العمال في نيوزيلندا هم الذين أسسوا أول ن
فعلى الرغم من الصعوبات المتزايدة، كانوا على استعداد لقباول ضاريبة علاى أجاورهم لتمويال 
دولة الرفاهية التي من شأنها أن تدفع تكاليف للتعلايم الشاامل والرعاياة الصاحية المجانياة   فاي 

أن الساؤال الساائد هاو "كياف يمكنناي الحفااظ علاى   المقابل، بينما ننظر حول العالم اليوم، يبدو
 مستواي المعيشي، أو كيف يمكنني تعزيز امتيازاتي؟"
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أنه على الرغم من الثروة اةضافية الناتجاة عان النماو اًلقتصاادي، "لام نصابح   Dalzielيرى  

بهذه القدرة المدهشة على فالبشر يتمتعون       أن نكون أفضلأشخاًصا أفضل     ومع ذلك يمكننا  
التضامن والكرم، ولكن عندما يتعلق األمر بتصميم اًلقتصادات الوطنية، يبدو أننا نفقد كل ذلاك 

 "ما الفائدة من ذلك بالنسبة لي؟"سؤال مجرد  ويصبح األمر

بأن "الحكومات يج  أن تمك ن الناس، بما في ذلك األجيال القادمة، حتاى ياتمكن دلزايل  يجادل  و
يتوقاع   وهو  الكوك  "  قيود تخوم  ضمن    التقديرلهذا    الناس من خلق حياة يقدرونها ولديهم سب  

وينبغاي أن نتوقاع أن الزياادة التاي ًل تنتهاي فاي  للنمو اًلقتصادي Sنقتر  من قمة منحنى أننا  

إنه مقياس ضاعيف لمعظام      أن تكون مفلطحة، أو حتى  ستأخذ بالتباطؤ  الناتج المحلي اةجمالي
األشياء المهمة في بلد ما؛ ربما يج  أن نأخذ توجيهنا من نيوزيلندا وحركة اقتصاديات الرفاهاة 

 ■ ةيجاد طريقة أفضل 

ا لماادير 2002يشااغل بااول دالزياال منصاا  أسااتاذ اًلقتصاااد بجامعااة لينكااولن منااذ عااام *  ، وتاام تعيينااه نائبااً

 لمزيد من التعريف راجع:   2010  في عام AERUتصاد )وحدة أبحاث األعمال الزراعية واًلق

https://biography.omicsonline.org/new-zealand/lincoln-university-new-
zealand/paul-dalziel-606833 

 به يمكن قراءة كتا
Paul Dalziel, Wellbeing Economics: The Capabilities Approach to Prosperity 
(2018) 

 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-93194-4باستخدام هذا الرابط 

 
 * كات  في قضايا التأمين*
 

 .إلااى المصاادر اةشااارة بشاارط النشاار بإعااادة العااراقيين   يساامح اًلقتصاااديين لشاابكة محفوظااة النشاار حقااوق
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http://iraqieconomists.net/ar/ 
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