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إهداء

وديفيد جانيت إىل
جيلهما أبناء كل وإىل

الحرية مشعل يحملوا أن يجب ممن
القادمة. املرحلة يف





٢٠٠٢ طبعة متهيد

يف تجىل الذي الرأي، مناخ يف مثريًا تحوًال تتبعت الكتاب، هذا من ١٩٨٢ طبعة تمهيد يف
والطريقة ،١٩٦٢ عام األوىل للمرة نرش عندما الكتاب بها قوبل التي الطريقة بني االختالف
والذي تأليفه، يف زوجتي شاركتني الذي االختيار» «حرية التايل كتابي بها قوبل التي
أثناء الرأي حرية مناخ يف التحول هذا تطور .١٩٨٠ عام نُِرشَ عندما نفسها، الفلسفة يقدم
األولية الرفاهية دولة سياسة تأثري تحت — أسبابه أحد كان الذي — الحكومي الدور انهيار
يف صياغتها يف زوجتي ساعدت التي املحارضات ألقيت عندما ،١٩٥٦ فعام كينز. وآراء
ومستوى الفيدرايل املستوى عىل — املتحدة الواليات يف الحكومي اإلنفاق كان الكتاب، هذا
هذا معظم وذهب القومي، الدخل من املائة يف ٢٦ يعادل — املحيل واملستوى الواليات
العسكري الدفاع بخالف األخرى الجوانب يف اإلنفاق وعادل العسكري، الدفاع إىل اإلنفاق
عام طبعة نرشت عندما عاًما، وعرشين خمسة مرور وبعد القومي. الدخل من املائة يف ١٢
اإلنفاق وارتفع القومي الدخل من املائة يف ٣٩ إىل الكيل اإلنفاق قفز الكتاب، هذا من ١٩٨٢

القومي. الدخل من املائة يف ٣١ وبلغ الضعف، عن يربو ما إىل العسكري غري
تاترش مارجريت النتخاب الطريق مهد فقد تأثريه؛ الرأي حرية مناخ يف للتحول كان
النسب ضبط عىل قادًرا كان وكالهما املتحدة، الواليات يف ريجان ورونالد بريطانيا يف
املتحدة الواليات يف الكيل الحكومي اإلنفاق فعًال انخفض خفضها. عدم مراعاة مع املرتفعة
،٢٠٠٠ عام املائة يف ٣٦ إىل ١٩٨٢ عام القومي الدخل من املائة يف ٣٩ من طفيًفا انخفاًضا
اإلنفاق تراوح العسكري. اإلنفاق لخفض نتيجة كان تقريبًا برمته االنخفاض هذا أن بيد
املائة يف و٣٠ ١٩٨٢ عام املائة يف ٣١ بني: تقريبًا ثابت مستوى إطار يف العسكري غري

.٢٠٠٠ عام



والحرية الرأسمالية

عام برلني سور سقوط مع نفسه االتجاه يف آخر دعًما الرأي عن التعبري مناخ تلقى
استمرت تجربة السقوط هذا أنهى إذ ١٩٩٢؛ عام السوفيتي االتحاد انهيار ومع ١٩٨٩
أسفل ومن ألسفل أعىل من االقتصاد: لتنظيم مختلفتني لطريقتني تقريبًا عاًما سبعني
االشرتاكية أعم: وبكلمات الخاصة، األسواق مقابل والسيطرة املركزي التخطيط ألعىل؛
هونج أضيق: نطاق عىل التجربة هذه بنتيجة مماثلة تجارب عدة أنذرت الرأسمالية. مقابل
الجنوبية وكوريا الرشقية، أملانيا مقابل الغربية وأملانيا األم، الصني مقابل وتايوان كونج
االتحاد وانهيار برلني سور مع املأساوي املنحنى أخذت أنها بيد الشمالية، كوريا مقابل
التخطيط أن اآلن الناسيسلمون راح بحيث العام؛ الوعي من جزءًا جعلتها حتى السوفيتي
كتابه هايك إيه فريدريك عنون كما محالة، ال العبودية» إىل «الطريق فعًال هو املركزي

الرائع. الجديل
املتقدمة الغربية الدول عىل ينطبق ما العظمى وبريطانيا املتحدة الواليات عىل ينطبق
االشرتاكية، تفجر الحرب تلت التي األوىل العقود شهدت األخرى، تلو بلد ففي األخرى.
األسواق إعطاء يف اآلن املشكلة تتمثل البلدان هذه كل ويف االشرتاكية. سكون أو زحف تبعه
الكبري التباطؤ املوقف هذا يعكس رأيي، ويف أصغر. دوًرا الحكومات وإعطاء أكرب دوًرا
قد الثانية العاملية الحرب بعد ما عقود يف االشرتاكية إىل فالتحوُل واملمارسة. الرأي بني
يف الساكنُة أو البطيئُة االشرتاكيُة وتعكس الجماعية، مبدأ نحو الرأي يف التحول عكس
االشرتاكية إلغاء وسيعكس الحرب، بعد اآلراء لتغري األولية النتائَج املاضية القليلة العقود

السوفيتي. االتحاد انهيار عززها والتي الرأي يف للتغري الحثيثة النتائج املستقبل يف
صحة وثبتت مىض. فيما املتخلفة الدول يف أوضح نتيجة الرأي يف للتغري كان لقد
السوق إلصالحات بنج زياو دينج فإدخال باقية. شيوعية دولة أكرب الصني، يف حتى ذلك
يف مثرية زيادة إىل أدى — فعليًا الزراعي القطاع خصخصة — السبعينيات أواخر يف
الزيادة غريت وقد االشرتاكي. املجتمع يف السوقية العنارص من مزيد إدخال إىل وأدى الناتج
األسواق قوة يف إيماننا بارز نحو عىل وأكدت الصني، وجه االقتصادية الحرية يف املحدودة
أن شك هناك ليس لكن حر، بمجتمع توصف أن عن للغاية بعيدة الصني تزال وال الحرة.
اآلن يتمتعون فهم ماو؛ حكم تحت عليه كانوا مما ازدهاًرا وأكثر حرية أكثر الصني سكان
لبعض األوىل الصغرية البوادر إن بل السيايس، البعد عدا فيما الجوانب كل يف أكثر بحرية
القرى. من متزايد عدد يف املسئولني بعض انتخابات يف تجلت السياسية الحرية يف الزيادة

الصحيح. االتجاه يف تتحرك أنها بيد لتسلكه، طويًال طريًقا الصني أمام يزال ال
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٢٠٠٢ طبعة تمهيد

تطور أن هو القيايس املعتقد كان مبارشة، الثانية العاملية الحرب بعد ما فرتة يف
تلك وفشل ضخمة. خارجية مساعدة جانب إىل املركزي التخطيط يقتىض الثالث العالم
الهائل النجاح وكذلك توضيًحا، وغريه باور بيرت أوضحها كما تجريبها، تم حيثما املعادلة
وسنغافورة كونج هونج — الرشقية أسيا نمور لدى السوق تستهدف التي للسياسات
عديدة دول تبنت واآلن، للغاية. مختلف للتطور مبدأ عن أثمرا — الجنوبية وكوريا وتايوان
ودوًرا السوق نحو موجهة طريقة أفريقيا يف دول بضع وحتى وآسيا الالتينية أمريكا يف
نفسه. األمر السوفيتي الفلك يف دائرة كانت التي الدول من العديد فعلت للحكومة. أصغر
تزامنت الكتاب، حولها يدور التي الرئيسية الفكرة مع وبالتوافق الحاالت، هذه كل ويف
زيادة إىل وأدت واملدنية السياسية الحرية يف الزيادة مع االقتصادية الحرية يف الزيادة

متالزمني. والحرية التنافسية الرأسمالية من كل كان فقد الرخاء.
قادًرا يكون بأن مؤلف به يحظى قلما لرشف إنه أخرية: شخصية مالحظة ثمة
توفر كثريًا أقدر وإنني األوىل، للمرة ظهوره عىل عاًما أربعني مرور بعد كتابه تقييم عىل
أمام الصمود عىل الكتاب بقدرة غامرة بسعادة أشعر وإنني يل. بذلك القيام فرصة
يمكنني واحد رئييس تغيري هناك كان وإن الحارض. بمشكالت اتصاله ومدى الوقت
بالثالثة االقتصادية والحرية السياسية الحرية املتناقضني الشقني استبدال فسيكون فعله،
من انتهيت أن فبعد السياسية. والحرية املدنية والحرية االقتصادية الحرية املتناقضة
تكون الذي الوقت يف أنه — للصني تعاد أن قبل — كونج هونج من تعلمت الكتاب،
السياسية الحرية فإن واملدنية، السياسية للحرية رضوريٍّا رشًطا االقتصادية الحرية فيه
للحرية رشًطا ليست — استحسانها مدى عن النظر إيماننابقطع بارز نحو عىل وأكدت —
هو الكتاب يف الرئييس القصور وجه أن يل يبدو السياق، هذا ويف واملدنية. االقتصادية
ظل يف واملدنية االقتصادية الحرية تعزز التي السياسية، الحرية لدور الوايف غري التناول

واملدنية. االقتصادية الحرية تقيد أخرى، ظروف ظل يف لكنها الظروف، بعض

فريدمان ميلتون
كاليفورنيا ستانفورد،
٢٠٠٢ مارس/آذار، ١١
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١٩٨٢ طبعة متهيد

ربع منذ الكتاب هذا صورة يف إخراجها يف زوجتي ساعدتني التي املحارضات ألقيت لقد
لألشخاص حتى صعبًا أمًرا الوقت ذلك يف الذيساد الثقايف املناخ تذكر صار لذا، مىض. قرن
كانت الذين الحاليني السكان نصف عن ناهيك فاعلني، أشخاصا الوقت ذلك يف كانوا الذين
الذين أولئك أما بعد. ولدوا قد يكونوا لم أو أعوام، عرشة من أقل الوقت ذلك يف أعمارهم
الدور نمو من والرفاهية الحرية لها تتعرض التي املخاطر حيال القلق منا يساورهم كان
ضئيلة أقلية كانوا فقد الكينزية، واألفكار الرفاهة دولة سياسة انتصار ومن الحكومي

األطوار. غريبي املثقفني زمالئنا من العظمى الغالبية اعتربتها
الواردة اآلراء كانت األوىل، للمرة الكتاب هذا نرش عندما أعوام، سبعة مرور بعد وحتى
قومية مجلة أو صحيفة أي عليه تعلق لم أنه حتى السائد؛ االتجاه عن للغاية بعيدة فيه
يف تنرش الوقت ذلك يف كانت (التي تريبيون هريالد أو تايمز نيويورك سواء — رئيسية
الرغم عىل — ريفيو سرتداي حتى أو نيوزويك أو التايم أو تريبيون شيكاجو أو نيويورك)
الرئيسية. املتخصصة املجالت فعلت وكذلك عنه كتبت اللندنية إيكونوميست مجلة أن من
له وقدر املتحدة الواليات يف مرموقة بجامعة أستاذ وكتبه األفراد، لعامة موجه كتاب وهو
تخيل الصعب من التالية. عاًما عرش الثمانية يف نسخة ألف ٤٠٠٠٠٠ عن يربو ما يبيع أن
دولة سياسة يؤيد لكنه مماثلة، مهنية مكانة له اقتصاد عالم كتبه — مماثًال كتابًا يلقى أن

التجاهل. هذا مثل — الشيوعية أو االشرتاكية أو الرفاهية
كلية املختلف باالستقبال املنرصم القرن ربع يف الفكري املناخ تغري مدى تأكد لقد
لكتاب مبارشة ثمرة وهو تأليفه، زوجتي شاركتني الذي االختيار» «حرية كتابي القاه الذي
كل قامت إذ ١٩٨٠؛ عام وصدر األساسية الفكرة نفس ويستعرض والحرية» «الرأسمالية
مطولة. خاصة مقالة صورة يف تأتي كانت ما كثريًا وهي للكتاب، نقد بنرش رائدة مجلة



والحرية الرأسمالية

فقد أيًضا. الغالف عىل ظهر لكنه فحسب، دايجست بوك يف جزئيًا طبعه إعادة يتم ولم
الواليات يف مقوى بغالف نسخة ألف ٤٠٠ من يقرب ما االختيار» «حرية كتاب من بيع
ورقي غالف ذات نسخة منه وصدر لغة، عرشة اثنتي إىل ترجم وقد األول، العام يف املتحدة

.١٩٨١ عام أوائل يف األسواق يف خفيف
شك فال الجودة؛ يف اختالف إىل يرجع ال الكتابني استقبال يف االختالف أن نعتقد إننا
االختيار» «حرية كتاب أما جوهرية. أكثر ثم ومن ونظرية، فلسفة أكثر كان األول الكتاب أن
مكمل فهو النظري»، اإلطار ويتضاءل العملية التفاصيل «تزداد ففيه تمهيده، يف ذكرنا كما
استقبال يف االختالف يرجع أن يمكن ولكن له. بديًال وليس والحرية»، «الرأسمالية لكتاب
االسم تحمل حلقات عىل يرتكز االختيار» «حرية فكتاب التليفزيون. تأثري إىل الكتابني
وليس الحلقات. هذه إذاعة أثناء للصدور معًدا وكان إس، بي بي بمحطة وتذاع نفسه

الكتاب. عىل األضواء سلط التلفزيونية الحلقات نجاح أن يف شك هناك
دليَالً يَُعد ونجاحه نفسه التلفزيوني الربنامج وجود ألن نظًرا سطحيٍّا التفسري وهذا
تلفزيونية حلقات تقديم الستينيات يف قط أحد منا يطلب فلم الفكري. املناخ يف التغري عىل
مثل يرعوا أن يمكن ممن قليل عدد إال هناك يكن فلم االختيار»؛ «حرية برنامج غرار عىل
حال، بأي الربنامج ذلك وأُنِْتَج حدث فإذا األساس. من أحد هناك كان إن هذا الربنامج، هذا
للكتاب املختلف فاالستقبال ملحوظ. جماهريي إقبال أي يلقى أن املتوقع من يكن فلم
األفكار تزال وال الرأي. مناخ يف للتغري طبيعية نتائج التليفزيونية الحلقات ونجاح الثاني
بالتقدير اآلن يتمتعان األقل عىل أنهما بيد السائد، الفكري االتجاه عن بعيدة كتابينا يف

العوام. بني األرجح عىل بعيد حد إىل ومقبولني الفكرية األوساط يف واالحرتام
«الطريق هايك ككتابي الكثري، غريه أو الكتاب هذا وليد الرأي مناخ يف التغري يكن لم
ذلك، ولربهنة نفسه. الفلسفي السياق يف يسريان اللذان الحرية»، و«دستور العبودية» إىل
أقامها التي والديمقراطية» واالشرتاكية «الرأسمالية ندوة يف املشاركة إىلطلب اإلشارة تكفي
بإمكانية القائلة الفكرة بدأت «لقد فيها: جاء والتي ،١٩٧٨ عام كومنرتي مجلة محررو
الذين املفكرين من عدد بني القبول نيل يف والديمقراطية الرأسمالية بني حتمية صلة وجود
خطريًا بل السياسية، الناحية من خطأ فقط ليس مىض فيما الرأي هذا اعتربوا قد كانوا
واستشهاد والحرية، الرأسمالية كتاب من طويل استشهاد من مشاركتي تألفت وقد أيًضا.»
يف فحتى إلينا.»1 باملنضمني «مرحبًا نصها: ختامية ودعوة سميث، أدم كتاب من أوجز
غريي، مشارك وعرشين الخمسة بني من فقط، أشخاص تسعة سوى يعرب لم ،١٩٧٨ عام

والحرية. الرأسمالية لكتاب املحورية للرسالة كمؤيدة تصنيفها يمكن نظر وجهات عن
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تحولت لقد الفلسفة. أو النظرية وليد وليس التجربة، وليد الرأي مناخ يف التغيري إن
كما مأساة إىل الفكرية، للنخب العريضة اآلمال يوم ذات كانتا اللتني والصني، روسيا من كل
صاحبة االشرتاكية فابيان نظرية نشأة شهدت التي — العظمى بريطانيا أما واضح. هو
نظرة أمريكا إىل نظرنا وإذا كبرية. ورطة يف فوقعت األمريكان— املفكرين يف الكبري التأثري
املهيمنة للحكومة متحمسني أنصاًرا دوًما يمثلون اللذين املفكرين، أن لوجدنا عمًقا، أكثر
حرب بسبب األمل بخيبة شعروا قد الديمقراطي، الحزب مؤيدي من غالبيتهم يف أنهم كما
من الكثري تغري فقد وجونسون؛ كيندي الرئيسان لعبه الذي الدور جراء سيما ال فيتنام،
الرفاهية كربنامج بارزة، عالمات املايض، يف مثلت، التي تلك — العظيمة اإلصالح برامج
للتعليم الحكومي والدعم املدارس يف والتكامل املهنية النقابات ودعم الشعبي واإلسكان
املالية مواردهم تأثرت فقد السكان، باقي أما انهار. ذلك كل … اإليجابي التمييز وسياسة
الواردة لألفكار اإلقناعية القدرة وليس الظواهر، وهذه املرتفعة. والرضائب بالتضخم سلبًا
١٩٦٤ عام جولدووتر لباري الساحقة الهزيمة من التحول يفرس ما هي املبادئ، كتب يف
للربنامج األساس، يف يدعوان، رجالن وهما — ١٩٨٠ عام ريجان لرونالد النرصالكاسح إىل

نفسها. وللرسالة نفسه
طرح أوًال، رأّي. يف مزدوج دورها الحايل؟ للكتاب املشابهة الكتب دور إذن، ما
«إن االختيار»: «حرية كتاب تمهيد يف كتبنا فكما الناس. بني العادية لألحاديث موضوع
أثناء رأسك يف األمور تدير أن عليك نفسك. هو حًقا إقناعك يمكنه الذي الوحيد الشخص
ذهنك. يف تختمر األفكار دع ذلك، بعد املخالفة. الكثرية اآلراء تدرس أن عليك ثم اسرتخائك،

قناعات.» إىل تفضيالتك حول طويلة، مدة وبعد
فهناك رضورة. التغيري من الظروف تجعل حتى متاحة الخيارات عىل اإلبقاء ثانيًا،
القطاعات ويف الخاصة القطاعات يف — الراهن للوضع مطلقة سيادة — هائل جمود
سواء — باألزمات سوى الحقيقي التغيري يتحقق ولن الخصوص. وجه عىل الحكومية
اإلجراءات تتحدد األزمة، تلك تحدث فعندما األفق. تلوح بوادرها أخذت أو قائمة، كانت
بدائل ابتكار لنا: األساسية الوظيفة هو أرى، حسبما وهذا، املحيطة. لألفكار وفًقا املتبعة
سياسيًا مستحيل هو ما يتحول حتى وتوفرها حيويتها عىل والحفاظ القائمة، للسياسات

سياسيًا. حتمي هو ما إىل
يف ما وقت يف التالية. الشخصية القصة خالل من نظري وجهة تتضح أن ويمكن
مؤيد وهو كيزرلنج، ليون مع ويسكونسن جامعة يف مناظرة يف دخلت الستينيات، أواخر
باعتبارها آرائي من السخرية يف تكمن تفوقه نقطة أن يعتقد وكان الجماعية. ملبدأ متعنت
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الكتاب، هذا من الثاني الفصل نهاية من جزء بقراءة ذلك يفعل أن واختار تماًما، رجعية
ضوء يف صحيًحا تربيًرا تربر أن أرى، حسبما يمكن، «ال إنها قلت التي البنود قائمة وهو
استمراره أثناء الحارضين الطالب من كبريًا استحسانًا يلقى كان أعاله.» املوضحة املبادئ
إىل جاء حتى ذلك، إىل وما الجمركية والتعريفة األسعار دعم لربامج انتقاداتي تفنيد يف
السلم.» أوقات يف بالجند العسكري النظام لتزويد اإللزامي «التجنيد وهي: ١١ النقطة
تأييد يخرس جعله متقًدا استحسانًا اإللزامي للتجنيد معارضتي عن التعبري هذا القى لقد

واملناظرة. الحضور
لألربعة قائمتي يف الوحيد، البند كان اإللزامي فالتجنيد يذّكر، باليشء اليشء كان ومّلا
نهائيًا، االنتصار ذلك يكن ولم — اآلن حتى ألُغي الذي املربرين، غري حكوميًا نشاًطا عرش
التي املبادئ عن بعيًدا ننحرف زلنا ال األخرى، الكثرية بالعنارص يتعلق ففيما حال. بأي
ناحية ومن الرأي، مناخ تغري يف سببًا ناحية، من ، يَُعدُّ ما وهو — الكتاب هذا إليها يستند
دليل ذلك ويف اآلن. حتى محدوًدا، عمليًا تأثريًا إال يرتك لم التغري أن عىل دليًال أخرى،
١٩٨١ عام السائدة بالظروف الصلة وثيق الكتاب لهذا األسايس املوضوع أن عىل آخر
األمثلة بعض أن من الرغم عىل ،١٩٦٢ عام ساد الذي العام باملناخ يرتبط إنه كما تماًما،

محلها. غري ويف قديمة اآلن، تُعترب، قد والتفاصيل
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يونيو/حزيران يف ألقيتها التي املحارضات من لسلسلة كثريًا، تأخرت ثمرة، الكتاب هذا يعد
مؤسسة برعاية روج وبنجامني سيكل فان جون أداره واباش بكلية مؤتمر يف ١٩٥٦ عام
من كل يف فولكر ملؤسسة مؤتمرات يف مماثلة محارضات ألقيت التالية، األعوام ويف فولكر.
فيلربوك، كالرينس وأدارها كاروالينا نورث وجامعة كيمب، آرثر وأدارها كلريمونت كلية
أول محتوى تناولت مرة كل ويف ليفتِوتش. ريتشارد وأدارها ستيت أوكالهوما وجامعة
من متنوعة مجموعة عىل املبادئ طبقت ثم املبادئ، يتناوالن اللذين الكتاب، هذا من فصلني

الخاصة. املشكالت
بل املحارضات، إللقاء لدعوتي فقط ليس املؤتمرات هذه ملديري بالفضل أدين وإني
ولريتشارد تجريبي، إطار يف أكتبها أن عىل الصادق وإرصارهم عليها وتعليقاتهم لنقدهم
إعداد عن مسئولني كانا واللذين فولكر، بمؤسسة برييل وإيفان تيمبلتون وكينيث كورنويل
يف التفكري إلعادة دفعوني والذين املؤتمرات، يف للمشاركني بالفضل أدين كذلك، املؤتمرات.
العميق واهتمامهم الدءوب بحثهم خالل من األخطاء من العديد وتصحيح النقاط من الكثري
تأتي املؤتمرات من السلسلة هذه إن تهدأ. ال التي الفكرية وحماستهم النقاش بموضوعات
عىل يوجد، ال إنه نقول ألن بنا حاجة وال بحياتي. التحفيزية الفكرية التجارب أكثر بني
بيد الكتاب؛ يف جاء ما كل مع يتفق فيها املشاركني أو املؤتمرات مديري من أحد األرجح،

عنه. املسئولية بعض تحمل يف رغبتهم يف أثق أنني
والزمالء األساتذة من العديد إىل تفاصيله من والكثري الكتاب هذا بفلسفة مدين وإنني
بجامعة إليها باالنضمام ترشفت التي املميزة املجموعة إىل وذاك هذا وفوق واألصدقاء،
ديركتور وآرون مينتس دبليو ولويد سايمونز يس وهنري نايت إتش فرانك شيكاجو:
أن يف إلخفاقي يسامحوني أن منهم وأرجو ستيجَلر. جيه وجورج هايك إيه وفريدريك
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الكثري تعلمت لقد الكتاب. هذا يف أوردتها التي العديدة أفكارهم إىل تفصيلية، إشارة أشري،
عن عاجًزا تجعلني لدرجة أفكاري من يتجزأ ال كبريًا جزءًا يشكل بات تعلمته وما منهم

الكتاب. هامش يف وضعها عيلَّ التي النقاط تحديد
بإسقاط بعضهم أظلم أن خشية بالفضل لهم أدين ممن قائمة ذكر عىل أجرؤ ال وأنا
اللذين وديفيد، جانيت أبنائي، ذكر عن االمتناع يمكنني ال أنني بيد سهًوا. أسمائهم
بلغة الفنية األمور تناول إىل — برهان دون يشء أي قبول عدم يف برغبتهما — اضطراني
ال فهما اإليضاح، يف وزيادة لها. وتوضيحي للنقاط فهمي من ذلك طور ثم ومن بسيطة

األفراد. بني الرؤى بتطابق ال الرؤية، صاحب هوية بتحديد سوى أيًضا يقبالن
نرشت ملادة مراجعة األول والفصل قيود؛ دون فعًال نرشت التي املواد عىل اعتمدت لقد
الفردية» يف «مقاالت كتاب يف وذلك الكتاب، هذا يف املستخدم العنوان تحت سابق وقت يف
تحت مختلفة صورة ويف موريل، فيلكس تحرير من (١٩٥٨ بنسلفانيا، جامعة (مطبعة
(أبريل/نيسان .١ رقم األول، املجلد الجديدة»، للفردانية «نقد كتاب يف نفسه العنوان
األوىل للمرة نرش الفصل عنوان نفس يحمل ملقال تنقيح فهو السادس الفصل أما .(١٩٦١
إيه روبرت ،(١٩٥٥ روتجرز، جامعة (مطبعة العامة» واملصلحة االقتصاد «علم كتاب يف
وكتب مقاالت من أخذتها األخرى الفصول من مختلفة أجزاء هناك كذلك، (محرر). سولو

يل. عديدة
تمهيد يف مألوفة الكتاب» هذا وضعت ما زوجتي، «لوال املعتادة: العبارة أصبحت لقد
زوجتي جمعت فقد الحقة. الحقيقة أنها تصادف الكتاب، هذا حالة يف أما العلمية. الكتب
لغة إىل املحارضات وترجمْت مختلفة نسًخا ودمجْت مختلفة محارضات من قصاصات
املوجه والشكر الكتاب. إلنهاء يل الدافعة القوة األثناء تلك يف كانت ولطاملا سهلة، انجليزية

قدرها. حق يوفيها ال العنوان صفحة يف لها
الحاجة، وقت يف بالثقة الجدير املالذ فكانت بورتر، إيه موريل الخاصة، سكرتريتي أما
األصلية املخطوطة معظم الكاتبة اآللة عىل طبعت فقد الفضل. من بالكثري لها أدين وإني

منه. ألجزاء األوىل املسودات من العديد جانب إىل للكتاب
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واليته: بدء مع ألقاه الذي الخطاب من بها يستشهد ما كثريًا فقرة يف كينيدي الرئيس قال
َلداللة وإنها لبلدك.» تقديمه يمكنك عما سل بل — لك بلدك تقدمه أن يمكن عما تسل «ال
عىل ال الفقرة هذه أصل عىل الجدال يرتكز أن عرصنا سادت التي النزعة عىل للنظر الفتة
باملثل جديرة وحكومته املواطن بني صلة عن يعرب العبارة نصفي من أيًا إن محتواها.
تشري لك» بلدك تقدمه أن يمكن «ما األبوية فالعبارة حر. مجتمع يف أحرار لرجال العليا
مع تتعارض نظر وجهة وهي عليه، املوىص هو واملواطن الويص هي الحكومة أن إىل ضمنًا
تقدمه أن يمكنك «ما النزعة عضوية العبارة أما مصريه. عن بمسئوليته الحر الرجل إيمان
معبدها. يف خادًما املواطن يمثل فيما املعبود، تمثل الحكومة أن إىل ضمنًا فتشري لبلدك»
منهم أعىل شيئًا وليست األفراد، من مجموعة يشكلها الحر، الرجل منظور من الدولة، لكن
الحكومة إىل ينظر لكنه املشرتكة، للتقاليد والء ولديه املشرتك بالرتاث فخور فهو أسمى؛ أو
عبادته يجب الذي اإلله أو السيد وال والهبات، للنعم واهب وليست وسيلة، أداة، باعتبارها
محصلة يمثل الذي ذلك إال وطني هدف ثمة يوجد ال أنه يدرك فهو تفكري. دون وخدمته
هناك ليس أنه ويدرك حدة. عىل كٌل تحقيقها عىل املواطنني كل يعمل التي األهداف لجميع
حدة. عىل كٌل املواطنون أجلها من يكافح التي الغايات مجموع يمثل ما سوى وطنية غاية
سيسأل: لكنه لبالده. سيقدم ماذا وال بالده له ستقدم ماذا يسأل لن الحر فالرجل
مسئوليتنا إخالء يف ملساعدتنا الحكومة» يف عميل خالل من بلدي وأبناء أنا سأفعل «ماذا
هذا وسيقرن حريتنا؟ لحماية ذلك كل وفوق املستقلة، وغاياتنا أهدافنا ولتحقيق الفردية
إىل شكلناها التي الحكومة تتحول أن دون الحيلولة يمكننا كيف آخر: بسؤال السؤال
نادر نبات فالحرية لحمايتها؟ بالحكومة جئنا التي نفسها الحرية يدمر كارس وحش
تركيز يف يكمن للحرية األكرب التهديد أن ذلك، يؤكد والتاريخ العقل، ويخربنا وضعيف.
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إال حريتنا، ممارسة خاللها يمكننا أداة وهي حريتنا، لصيانة رضورية فالحكومة السلطة؛
الذين للرجال كان إن فحتى أيًضا. للحرية تهديًدا يشكل سياسية أياد يف السلطة تركيز أن
يمارسونها التي السلطة كانت إن وحتى حسنة نوايا البداية يف األمور زمام عىل يقبضون

وستشكلهم. مختلفة طبائع من رجاًال السلطة ستستقطب تفسدهم، لن
تهديد وتجنب الحكومة فكرة من املرجوة الفوائد من االستفادة نحقق أن يمكن فكيف
حريتنا صانت إجابة يقدمان دستورنا يف شامالن مبدآن هناك نفسه؟ الوقت يف الحرية،
الوقت يف الترصيح، مع الواقع أرض عىل وتكراًرا مراًرا انتهاكهما من الرغم عىل اآلن، حتى

راسخان. مبدآن بأنهما نفسه،
الوظيفة تكون أن بد فال الحكومة؛ سلطات نطاق تقييد وجوب هو املبدأين هذين أول
بالداخل: املواطنني إخواننا ومن بالخارج األعداء من حريتنا حماية هي للحكومة األساسية
التنافسية. األسواق وتعزيز الخاصة، العقود وتطبيق والنظام، القانون عىل الحفاظ أي
تنفيذ يف التعاون من أحيانًا، تمكننا، قد الحكومة فإن األساسية، الوظيفة هذه وبخالف
أي أن إال حدة. عىل منا كل ينفذها أن تكلفة أعىل أو أصعب أنها كمواطنني، نجد، قد أشياء
الحكومة استخدام تجنب لنا ينبغي فال باملخاطر؛ محفوف الحكومة لدور كهذا استخدام
للمزايا وكبرية واضحة موازنة هناك يكون أن ينبغي أنه بيد ذلك؛ يمكننا وال الطريقة، بهذه
الخاصة، واملرشوعات الطوعي التعاون عىل األول املقام يف وباالعتماد ذلك. عىل نقدم أن قبل
الرقيب دور الخاص القطاع لعب ضمان يمكننا وغريها، االقتصادية األنشطة من كل يف
االعتقاد وحرية الرأي عن التعبري لحرية فعالة حماية يمثل وأنه العام القطاع نفوذ عىل

التفكري. وحرية
ستبارش كانت فإذا الحكومية. السلطة توزيع رضورة فهو الثاني العام املبدأ أما
ويف والية، نطاق يف عنه مقاطعة نطاق يف ذلك يكون أن األفضل فمن سلطاتها، الحكومة
أعيش التي املحلية املنطقة أفعال تنل لم فإذا العاصمة. واشنطن نطاق يف عنه والية نطاق
يمكنني املدارس، أو املناطق تقسيم أو مثًال الصحي الرصف مياه ترصيف يف رضاي، فيها
فإن الخطوة، هذه يأخذ قد الناس من قليًال أن من الرغم وعىل أخرى. منطقة إىل االنتقال
فيها أعيش التي الوالية أفعال تنل لم وإذا رقابة. أداة دور يلعب االحتمال هذا وجود مجرد
عيلّ، املركزية الحكومة تفرضه ما أحب لم فإذا أخرى. والية إىل االنتقال يمكنني رضاي،
ما عىل تحسدنا التي بالشعوب امليلء العالم هذا يف البدائل من القليل إال أمامي يكون فلن

فيه. نحن
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الرائع الجذب عنرص نفسها هي للقوانني الفيدرالية الحكومة سن تجنب صعوبة إن
من َسيَُمكِّنَُهم اعتقادهم، يف ذلك، ألن مؤيديها؛ من العديد عيون يف املركزية به تتمتع الذي
لنقل كانت سواء يرون، كما املجتمع، مصلحة يف تصب التي الترشيعات، من املزيد َسن
هنا، وهم، الحكومية. الغايات ملصلحة الخاص القطاع من أو الفقراء إىل األغنياء من الدخل
يمكن الخري فعل من تَُمكِّن التي فالقوة وجهني؛ للعملة لكنَّ الجوانب. أحد يف صواب عىل
يرتكونها قد اليوم األمور زمام عىل يقبضون فالذين األذى. إلحاق يف أيًضا، استخدامها،
الكربى فاملأساة ًرشا. آخر يراه قد خريًا، شخص يعتربه أن يمكن ما أن ذلك من واألهم غًدا،
بوجه الحكومي التدخل رقعة توسيع مع الحال هو كما تماًما املركزية، إىل دفعت التي
عىل اآلسفني أوائل يكونون النوايا حسنو رجال بها ينادي ما غالبًا املركزية أن هي عام،

بعد. فيما عواقبها،
الحكومية السلطة لتقييد الوقائي السبب الحرية عىل الحفاظ يعد السياق، هذا يف
سواءً الحضارة، يف الكبرية فالتطورات بنّاءً. آخر سببًا هناك أن بيد مركزيتها؛ وإلغاء
من قط تأت لم الزراعة، أو الصناعة يف أو األدب، أو العلوم يف أو الرسم، أو العمارة يف
استجابة الصني إىل جديدة طريق إليجاد البحرية رحلته كوملبس يبدأ فلم مركزية، حكومة
السلطات. مطلق ملك من جزئي تمويل عىل حصل أنه مع الربملان، يف األغلبية لتوجيهات
أو وباسرتناك، وميلتون شكسبري أو وبور، أينشتاين أو وليبنتس؛ نيوتن من كل كذلك
شفايتزر، وآلربت نايتنجيل وفلورنس آدامز جاين أو وفورد، وإديسون ومكورميك ويتني
أو الفنية، القدارت أو األدب، يف أو اإلنسانيني، والفهم املعرفة يف جديدة آفاًقا يفتحوا لم
ثمرة كانت إنجازاتهم لكّن حكومية. لتوجيهات استجابًة اإلنسانية معاناة من التخفيف يف
بوجود سمح اجتماعي مناخ وثمرة شديًدا، إيمانًا بها آمنوا أقلية آراء وثمرة فردية، عبقرية

والتنوع. االختالف
لحظة، أي ففي وتعدديته. الفردي الترصف تنوع تكرار الحكومة بمقدور وليس
خالل من األفراد، من للعديد املعييش املستوى ن تحسِّ أن شك، دون من للحكومة، يمكن
املركزية، للحكومة يمكن وكذلك، امللبس. أو الغذاء أو املسكن عىل موحدة معايري فرض
املناطق، كافة يف وربما املحلية املناطق من العديد يف األداء مستوى تحسني شك، دون من
بذلك، لكن العامة. الصحة أو الطرق، بناء أو املدارس، يف موحدة معايري فرض طريق عن
الالزم التنوع محل املوحدة املتوسطة الجودة وستحل بالتقدم، الركود الحكومة ستستبدل
األداء ذوي مستوى من أفضل الغد مهميل أداء مستوى يجعل أن شأنه من الذي للتجريب

اليوم. املتوسط
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دور يف له الرئييس املوضوع ويتمثل املهمة؛ القضايا هذه من بعًضا الكتاب هذا يناقش
إطار يف يعمل خاص قطاع يف االقتصادي النشاط جل تنظيم أي — التنافسية الرأسمالية
املوضوع أما السياسية. للحرية رضوري ورشط االقتصادية للحرية كنظام — حرة سوق
نفسه كرس مجتمع يف به االضطالع للحكومة ينبغي الذي الدور فهو الكتاب، لهذا الثانوي

االقتصادي. نشاطه لتنظيم السوق عىل األول املقام يف ويعتمد للحرية، إىل للوصول
ال املبادئ حيث من أي نظريٍّا، تناوًال املشكالت هذه الكتاب من فصلني أول يتناول
املشكالت من متنوعة مجموعة عىل املبادئ هذه فتطبق التالية، الفصول أما املادي. التطبيق

املحددة.
هذه أن من الرغم عىل الجوانب، لكافة شامًال النظري الكالم يكون أن املمكن من
يكون أن يمكن ال املبادئ فتطبيق التاليني. الفصلني يف بالطبع تتحقق لم املثالية الفكرة
ولهذا جديدة. وظروف مشكالت ومعه يأتي يوم فكل األرجح؛ عىل الجوانب كافة شامًال
السبب ولهذا محددة. لوظائف وفًقا حاسم نحو عىل الحكومة دور رشح يمكن ال السبب
تتعلق ثابتة مبادئ يكون أن نأمل ما مسار فحص إعادة إىل آلخر حني من نحتاج أيًضا
لها. فهمنا وتعزيز ثانيًةَ املبادئ اختبار وهي حتمية ثانوية نتيجة وثمة اليوم. بمشكالت
يف املفرسة واالقتصادية السياسية النظر لوجهة مميز عنوان إعطاء للغاية املهم من
مفرط، «كمديح الحظ، لسوء ولكن الليربالية. هو والصحيح املالئم والعنوان الكتاب. هذا
هذه عىل االستيالء الحكمة من أنه الحر االقتصاد نظام أعداء رأى مقصودا، يكن لم وإن
كانت ممن تماًما مختلف معنى املتحدة الواليات يف لليربالية أضحى ثم ومن التسمية.»،1

األوربية. القارة بلدان أغلب يف اآلن تحمله أو عرش التاسع القرن يف تحمله
عرش، التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن أواخر يف الليربالية تطور أثناء
الهدف باعتبارها بالحرية االهتمام إىل الليربالية باسم عرفت التي الفكرية الحركة عمدت
عىل عالوة الليربالية دعمت وقد املجتمع. يف الجوهري الكيان باعتباره وبالفرد الجوهري،
الحكومة دور لتقليص كوسيلة بالوطن االقتصادي الشأن يف التدخل عدم سياسة ذلك
بالخارج الحرة التجارة كذلك وأيدت الفرد، دور زيادة ثم ومن االقتصادية الشئون يف
دعمت السيايس، الشأن ويف وديمقراطيٍّا. سلميٍّا ربًطا مًعا العالم شعوب لربط كوسيلة
وتقليص الربملانية، املؤسسات وقيام الشعب، لفئات املمثلة الحكومة تأسيس الليربالية

لألفراد. املدنية الحريات وحماية للدولة، املطلقة السلطة
املتحدة، الواليات يف ١٩٣٠ عام بعد وخاصة عرش، التاسع القرن أواخر من وبدءًا
االقتصادية. السياسات يف خاصة للغاية، مختلفة بقيم مرتبًطا الليربالية مصطلح أصبح
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النظم بدًال الحكومة عىل األول، املقام يف لالعتماد، باالستعداد مرتبًطا املصطلح أصبح فقد
شعاراُت وأصبحت مطلوبة. أنها عىل إليها ينظر التي األهداف لتحقيق الخاصة الطوعية
زيادة عرش التاسع القرن ليرباليو اعترب وفيما الحرية. لشعارات بديًال واملساواَة الرفاهيَة
العرشين القرن ليرباليو يرى واملساواة، بالرفاهية لالرتقاء فاعلية األكثر الوسيلة الحرية
واملساواة، الرفاهية وباسم لها. بديلني أو للحرية أساسيني رشطني إما واملساواة الرفاهية
األبوية والوصاية الحكومي التدخل سياسات إلحياء مؤيدين العرشين القرن ليرباليو أصبح
الساعة عقارب العرشين القرن ليرباليو يحرك وبينما األصليون. الليرباليون قاومها التي
لديها بما الدولة قوة مقدار فيه يقاس قديم اقتصادي مذهب — التجارية مذهب حقبة إىل
بانتقاد مولعني تجدهم عرش، السابع القرن يف ساد الذي — نفيسة ومعادن ذهب من

بالرجعية! ووصفهم الحقيقيني الليرباليني
االقتصادية الشئون يف للنظر الفتًا يعد الليربالية ملصطلح املنسوب املعنى يف التغري إن
مثل ذلك يف مثلهم يؤيدون، العرشين القرن فليرباليو السياسية. الشئون يف منه أكثر
املدنية والحقوق التمثيلية والحكومة الربملانية املؤسسات عرش، التاسع القرن ليرباليي
أيد فقد بالذكر؛ جدير اختالف هناك السياسية، الشئون يف حتى أنه بيد جرا. وهلم
الحرية، عىل الغرية منطلق من السياسية، املركزية إلغاء عرش التاسع بالقرن الليرباليون
الجانب عىل األفراد. أيدي يف أو الحكومة أيدي يف سواء املركزية، السلطة الخوفمن وبالتايل
والثقة بالعمل التزامهم منطلق من املركزية، الحكومة العرشين بالقرن ليرباليو يؤيد اآلخر،
الناخبني. جمهور ظاهريًا فيها يتحكم التي الحكومة يد يف دامت ما السلطة فضيلة يف
الوالية مصلحة يف يصب بما للسلطة املالئم املوضع حول شكوك أي الليرباليون وسيبدد
عاملية منظمة مصلحة ويف الوالية، من بدًال الفيدرالية الحكومة مصلحة ويف املدينة، من بدًال

وطنية. حكومة من بدًال
ُعِرَفْت التي النظر وجهات توصف ما فغالبًا الليربالية، مصطلح لتحريف ونظًرا
بالقرن الليربايل كان فقد كاٍف، بديًل ليس املصطلح هذا لكنَّ باملحاِفظة. املسمى بهذا
أصل يف الخوض يعني الذي االشتقاقي األصيل املعنى حيث من سواء أصوليًا، عرش التاسع
املؤسسات يف املهمة التغيريات تأييد يعني الذي السيايس املعنى حيث من أو املوضوع،
التدخل عىل الحفاظ يف نرغب ال نحن املعارص. وريثه يكون أن بد ال وكذلك االجتماعية،
عىل الحفاظ بالطبع نتمنى ذلك مع حريتنا، مع قويٍّا تعارًضا تعارض الذي الحكومي
يف املحافظة مصطلح أضحى ذلك، عن فضًال حريتنا. عززت التي الحكومية التدخالت
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للغاية متضاربة نظر وجهات وهي النظر، وجهات من عريضة مجموعة يشمل الواقع
وأرستقراطي محافظ كليربايل مزدوجة، ألقاب شك بال سنرى إننا بحيث بعض، مع بعضها

محافظ.
شأنها من إجراءات ملؤيدي الليربالية مصطلح عن التنازل أكره ناحية من كنت ومّلا
الصعوبات هذه عىل فسأتغلب أفضل، بديل عىل أخرى ناحية من أعثر لم ومّلا البرشية، تدمري

الحر. باإلنسان املرتبطة التعاليم أي: األصيل، بمعناها ليربالية كلمة وأستخدم
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األول الفصل

االقتصادية بنياحلرية العالقة
السياسية واحلرية

وغري منفصالن مجاالن واالقتصاد السياسة أن واسع نطاق عىل السائدة املعتقدات من
املادية رفاهيته تمثل فيما سياسيٍّا شأنًا تعد الفرد حرية وأن بعيد، حد إىل مرتبطني
من نوع بأي السياسية النظم من نوع أي ربط يمكن أنه إىل باإلضافة اقتصاديًا، شأنًا
«االشرتاكية إىل الدعوة يف الفكرة لهذه املعارص الرئيس التمثيل ويتجىل االقتصادية. النظم
«االشرتاكية فرضتها التي القيود تماًما رفضوا الذين الكثريين قبل من الديمقراطية»
األساسية السمات تطبيق إمكانية يف واملعتقدين الفردية، الحرية عىل روسيا يف الشمولية»
خالل من الفردية الحرية كفالة نفسه، الوقت ويف روسيا، يف املطبق االقتصادي للنظام
الرؤية تلك أن هو الفصل هذا وموضوع الغرض. لهذا سياسية وترتيبات إجراءات اتخاذ
الجمع يمكن ال وأنه والسياسة، االقتصاد بني وثيًقا اتصاًال هناك وأن وهًما، سوى ليست
أن عن خاًصا حديثًا يتحدث كما معينة، حاالت يف إال واالقتصادية السياسية النظم بني
كفالته زاوية من وذلك نفسه؛ الوقت يف وديمقراطيٍّا اشرتاكيٍّا يكون أن يمكن ال املجتمع

الفردية. للحرية
تعد جهة فمن الحرة، باملجتمعات االرتقاء يف مزدوًجا دوًرا االقتصادية النظم تلعب
النطاق، واسع بمفهومها الحرية يف أساسيًا عنًرصا بذاتها هي االقتصادية النظم يف الحرية
الحرية تعد أخرى، جهة ومن ذاتها، حد يف هدًفا االقتصادية الحرية تصبح ثم ومن

السياسية. الحرية لتحقيق عنها غنى ال وسيلة االقتصادية
ألن نظًرا خاًصا، تركيًزا االقتصادية للحرية الدورين هذين يف دور أول ويحتاج
أهمية؛ ذا الحرية من الجانب هذا اعتبار عدم إىل شديًدا ميًال يميلون خاص بوجه املفكرين
وراء سعيهم إىل النظر إىل وكذلك، للحياة املادية الجوانب يعتربونه ما ازدراء إىل يميلون فهم
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خاًصا. اهتماًما ويستحق األهمية من مختلًفا مستوًى باعتباره أسمى قيم أنها يزعمون ما
بمن الدولة، مواطني معظم لدى — االقتصادية للحرية املبارشة األهمية فإن ذلك، ومع
باعتبارها االقتصادية، للحرية املبارشة غري األهميَة األقل، عىل تضاهي، — املفكرين فيهم

السياسية. الحرية لبلوغ وسيلة
يف املتحدة بالواليات عطلته بقضاء له يسمح لم الذي العظمى بريطانيا مواطن إن
حرية من ُحرم قد األجنبي النقد عىل الرقابة نظام بسبب الثانية العاملية الحرب أعقاب
قضاء من ُمنع عندما املتحدة الواليات مواطن منها ُحرم التي الحرية عن تقل ال أساسية
عىل اقتصاديًا قيًدا األوىل الحالة تعد ظاهريًا، السياسية. آرائه بسبب روسيا يف عطلته

االثنني. بني جوهري اختالف يوجد ال ذلك ومع سياسيًا، قيًدا والثانية الحرية
يف بعرشة تقدر نسبة يخصص بأن القانون ألزمه الذي املتحدة الواليات ومواطن
من يحرم الحكومة، تديره الذي التقاعد عقود من محدد نوع لرشاء دخله من تقريبًا املائة
الحرمان هذا فيه يتسبب قد الذي السلبي التأثري ومدى الشخصية. حريته من مماثل قدر
حرية باعتبارها الجميع إليها ينظر والتي الدينية، الحرية من بالحرمان الوثيقة وصلته
إىل املنتمني املزارعني من مجموعة حالة يف تمثل قد «اقتصادية»، ال «سياسية» أو «مدنية»
الفيدرالية والتقاعد التأمني برامج الجماعة هذه اعتربت املبدأ، حيث فمن اآلميش. طائفة
قبول أو الرضائب دفع ورفضوا الشخصية الفردية لحريتهم انتهاًكا للمسنني اإللزامية
لسداد علني مزاد يف ودواجنهم مواشيهم من بعض بيعت لذلك، وكنتيجة املالية. الفوائد
الذين املواطنني عدد أن صحيح عليهم. تراكمت التي االجتماعي الضمان رسوم ديون
ال بالحرية املؤمن لكن قليًال، يكون قد الحرية من حرمانًا اإللزامي املسنني تأمني يعتربون

أبًدا. له املؤيدين عدد يحيص
له يخول ال عندما حريته من أسايس جزء من املتحدة الواليات مواطن يُحرم كذلك،
هو كما بذلك، ترصيح عىل الحصول من يتمكن لم ما اختياره من مهنة ممارسة القانون
رجل مع بضاعته من بعًضا يقايض أن يريد الذي الرجل وكذلك متعددة، واليات يف الحال
لتطبيق نظًرا ذلك فعل من يحرم لكنه ساعة مقابل — املثال سبيل عىل — سويرسي
ألكا أقراص لبيعه السجن إىل بكاليفورنيا بمواطن يزج عندما وأيًضا معني، كوتا نظام
«التجارة بقوانني يسمى ما بموجب املصنعة الجهة حددته مما أقل بثمن الفوارة سيلتزر
وما القمح، من يريدها التي الكمية زرع يمكنه ال الذي املزارع مع الحال وكذلك العادلة».
من األهمية يف غاية جزء طبيعتها، يف االقتصادية، الحرية أن يتضح هنا ومن ذلك. إىل

الشاملة. الحرية
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نظًرا السياسية، الحرية غاية لبلوغ وسيلة باعتبارها مهمة، االقتصادية النظم تعد
الذي االقتصادية النظم من النوع ذلك فإن كذلك توزيعها. أو السلطة تركيز يف لتأثريها
من أيًضا يعزز التنافسية، الرأسمالية تحديًدا وأعني مبارشة، االقتصادية الحرية يوفر
لكل يتيح وبذلك السياسية، االقتصادية السلطتني بني يفصل ألنه وهذا السياسية، الحرية

األخرى. توازن أن منهما
والسوق السياسية الحرية بني عالقة وجود عىل بينها فيما التاريخية الدالئل تتفق
السياسية الحرية من هائل بقدر تميز ملجتمع مكان، أو زمان أي يف مثاًال، أعرف وال الحرة،
النشاط من األكرب الجانب لتنظيم الحرة للسوق مشابًها أسلوبًا نفسه الوقت يف يستخدم ولم

فيه. االقتصادي
الفرتة محدودية مدى نسيان إىل نميل فإننا كبري، حد إىل حر مجتمع يف نعيش وألننا
الذي فالحال العالم: هذا يف السياسية الحرية من يشء فيهما ساد اللتني واملساحة الزمنية
القرن وأوائل عرش التاسع القرن ويأتي والشقاء. والعبودية االستبداد هو البرشية اعتادته
الواضح فمن التاريخي. للتطور العام االتجاه يف الفت كاستثناء الغربي العالم يف العرشين
املؤسسات وتطور الحرة السوق ظهور صاحب السياسية الحرية نجاح أن الحالة هذه يف
للعرص األوىل األيام ويف لإلغريق الذهبي العرص يف السياسية الحرية كانت كما الرأسمالية،

الروماني.
ولكن السياسية. للحرية أسايس كرشط فقط الرأسمالية إىل إال التاريخ يشري وال
مدى عىل وأملانيا الفاشية وأسبانيا الفاشية فإيطاليا كافيًا؛ رشًطا ليست أنها الواضح من
والثانية، األوىل العامليتني الحربني قبل واليابان املاضية، عاًما السبعني خالل مختلفة عصور
ال مجتمعات جميعها األوىل، العاملية الحرب سبقت التي العقود خالل القيرصية وروسيا
مجتمع كل ففي ذلك، ومع حال. بأي السيايس املستوى عىل حرة بمجتمعات وصفها يمكن
تماًما يتضح وبذا، االقتصادي. النظام يف السائَد النموذَج هو الخاص القطاع كان منها،
سياسية نظم ظل يف األوىل بالدرجة رأسمالية اقتصادية نظم هناك يكون أن املمكن من أنه

حرة. غري
دولة مواطني عن الحرية من أكرب بقدر املواطنون نعم املجتمعات، تلك يف حتى
مرتبطة االقتصادية الشمولية فيهما كانت اللتني النازية، أملانيا أو كروسيا حديثة شمولية
تغيري املواطنني لبعض املمكن من كان القيرصية، روسيا يف وحتى السياسية. بالشمولية
ألن وذلك الظروف، بعض يف السياسية السلطة من ترصيح عىل الحصول دون وظائفهم

للدولة. املركزية السلطة لتقييد أداة وفرا الخاصة امللكية ووجود الرأسمالية
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الجانب أحادية ليست وهي بالتعقيد واالقتصادية السياسية الحرية بني العالقة تتسم
النظر إىل الفلسفيون والراديكاليون بنتام جنح عرش، التاسع القرن أوائل يف اإلطالق. عىل
تقيد الناس عامة بأن أمنوا فقد االقتصادية، الحرية لبلوغ كوسيلة السياسية الحرية إىل
الغالبيَة السيايسُّ اإلصالُح منح إذا وأنه عليهم، تفرض التي القيود بواسطة حريتهم
التصويت وهو صالحهم، يف سيكون ما سيفعلون التصويت، حق الشعب من العظمى
نقول أن يمكن ال املاضية األحداث تأملنا وإذا االقتصادي. الشأن يف التدخل عدم لسياسة
بإصالح مصحوبًا السيايس اإلصالح من كبري قدر هناك كان لقد مخطئني. كانوا إنهم
النظم يف التغيري هذا تبع وقد واسًعا. تطبيًقا التدخل عدم سياسة تطبيق نحو اقتصادي

الناس. عامة رفاهية يف هائلة زيادٌة االقتصادية
فعل رد عرش التاسع القرن يف انجلرتا يف البنتامية الليربالية انتصار تال كذلك،
الجماعية نحو النزوع هذا وتسارع االقتصادية. الشئون يف الحكومي التدخل زيادة تجاه
وأصبحت العامليتني، الحربني بسبب األخرى البلدان يف أو انجلرتا يف سواءً كبريًا، تسارًعا
املؤيدون املفكرون أدرك وعندما الديمقراطية. البلدان يف السائدَة السمَة الحرية، ال الرفاهيُة،
ال املثال سبيل عىل وسايمونز وهايك وميزس داييس أمثال — الفلسفيني للراديكاليني
تؤدي أن من خشوا الفردانية، عىل األمر هذا يحمله الذي الضمني التهديد — الحرص
العبودية» إىل «الطريق إىل االقتصادي للنشاط املركزية السيطرة تجاه املستمرة الحركة
االقتصادية الحرية عىل شددوا لذا العملية، لهذه الثاقب تحليله عىل هايك أطلق كما

السياسية. الحرية لبلوغ وسيلة باعتبارها
مختلفة عالقة الثانية العاملية الحرب نهاية منذ توالت التي األحداث تعكس ذلك مع
الجماعي االقتصادي التخطيط تعارض لقد االقتصادية. والحرية السياسية الحرية بني
بعض يف الحريات قمع النتيجة تكن لم ذلك، ومع فعليٍّا، تعارًضا الشخصية الحرية مع
أبرز أخرى مرة انجلرتا وتقدم االقتصادية. السياسة قلب كانت بل األقل، عىل البلدان،
رأى الذي التوظيف»، يف التحكم «قانون يف التحول نقطة تمثلت وربما ذلك. عىل مثال
املخاوف من بالرغم االقتصادية، سياسته لتنفيذ فرضه الرضوري من أنه العمال حزب
التنفيذ، حيز ودخل كامًال ُطبَِّق الذي القانون، هذا وتضمن به. أحاطت التي والشكوك
الحرية مع شديًدا تعارًضا تعارض الذي األمر وهو الوظائف، عىل لألفراد مركزيًا توزيًعا
بعد القانون هذا ألغي ثم الحاالت، من محدود عدد يف بالقوة ُطبق أنه لدرجة الشخصية
السياسة يف ومحدد واضح تحول لحدوث بداية إلغاؤه وكان قصرية، لفرتة ساري كان أن
عن املركزية، و«الربامج» «الخطط» عىل املتضائل باالعتماد التحول هذا تميز االقتصادية،
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يف مماثل تحول حدث الخاصة، بالسوق املتزايد واالهتمام القيود من العديد حل طريق
األخرى. الديمقراطية البلدان غالبية يف السياسة

املركزي للتخطيط املحدود النجاح هو السياسة يف التحوالت لهذه املبارش التفسري إن
ينسب، ذاته حد يف اإلخفاق هذا إن ذلك، مع املحددة. األهداف تحقيق يف الذريع إلخفاقه أو
اإلحجام وإىل املركزي للتخطيط السياسية الضمنية الدالالت إىل ما، زاوية من األقل عىل
ال قد أيًضا، ولكن الثمينة. األفراد حقوق تجاهل التنفيذ يتطلب عندما منطقه تنفيذ عن
كان وإن حتى ولكن القرن، لهذا الجماعية النزعة يف مؤقت توقف سوى التحول ذلك يكون

االقتصادية. والنظم السياسية الحرية بني الوثيقة العالقة يوضح فهو كذلك،
زيادة أن محضالصدفة من لعله مقنعة، وحدها التاريخية الدالئل تكون أن يمكن وال
ومؤسسات الرأسمالية املؤسسات تطور شهد الذي نفسه الوقت يف حدث الحريات نطاق
االقتصادية الحرية بني املنطقية الوصل حلقات ما عالقة؟ هناك يكون أن يجب ملاذا السوق.
باعتباره السوق مفهوم أوًال سنناقش التساؤالت هذه مناقشة عند السياسية؟ والحرية
نظم بني املبارشة غري العالقة سنناقش ذلك وبعد الحرية، يف مباًرشا أساسيًا عنًرصا
النظم عن عامة لفكرة استخالصنا وهي ذلك من ثانوية بنتيجة وسنخرج والحرية. السوق

الحر. للمجتمع املثالية االقتصادية
الجوهري الهدف األرسة، حرية ربما أو الفرد، حرية — الليرباليني نحن — نعترب
بالعالقات ترتبط املفهوم هذا إطار يف كقيمة الحرية إن االجتماعية. النظم عىل الحكم يف
جزيرة فوق يعيش لشخص األحوال من حال بأي شيئًا تعني ال فهي الناس، بني املتبادلة
كان جزيرته يف كروزو روبنسون إن بفرايداي». يلتقي أن «قبل كروزو كروبنسون منعزلة
لكن البدائل، من محدود عدد سوى يملك وال محدودة «سلطة» يملك فهو «للتقييد» عرضة
مماثل، نحو عىل مناقشتنا. بموضوع املتعلق باملعنى بالحرية تتعلق مشكلة لديه توجد ال
ليست فهي بحريته، الفرد يفعله ما تحديد يف سلطة أي للحرية ليس املجتمعات إطار يف
األخالقية املشكلة ترك فعُال، هو، لليرباليني الرئيس فالهدف شامًال، جامًعا أخالقيًا ً مبدأ
تواجه التي املشكالت تلك يف «حًقا» املهمة األخالقية املشكالت تتمثل معها. ليتعامل للفرد
من مجموعتان هناك ثم، من بحريته؟ يفعل أن عساه فماذا حر، مجتمع يف يعيش فرًدا
السياق وهي الناس، بني بالعالقات املرتبطة القيم الليربايل: الشخص عليهما سيؤكد القيم
وهي لحريته، ممارسته يف بالفرد املتعلقة والقيم للحرية؛ أولوياته أوىل فيه يحدد الذي

وفلسفته. الفرد أخالقيات مجال
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التنظيم مشكلة إىل وينظرون كامل، غري كائنًا باعتباره اإلنسان الليرباليون يرى
بقدر األرضار إلحاق من الناس من «األرشار» منعها يف سلبية مشكلة أنها عىل االجتماعي
و«األخيار» «األرشار» يكون قد وبالطبع الخري، فعل من الناس من «األخيار» تمكن ما

عليهم. يَْحُكم من عىل بناءً يتحدد ما وهو أنفسهم، األشخاص
االقتصادية األنشطة تنظيم كيفية هي االجتماعي للتنظيم األساسية املشكلة إن
التقسيم يعد نسبيًا، الرجعية املجتمعات يف حتى الناس، من كبرية ألعداد وتنسيقها
أما املتاحة. للموارد الفعال لالستغالل رضوريًا أمًرا الوظائف وتخصيص للعمل الواسع
التي الفرص من الكاملة لالستفادة التنظيم، إىل الحاجة مدى فإن املتقدمة، املجتمعات يف
توفري يف فعليٍّا مشرتكني الناس ماليني إن بكثري. أكرب الحديثة، والتكنولوجيا العلم يقدمها
يواجه الذي والتحدي للسيارات. السنوي اإلنتاج عن ناهيك بعًضا، لبعضهم اليومي القوت
حريته وبني النطاق واسع املتبادل االعتماد بني التوفيق هو بالحرية املؤمن الشخص

الفردية.
يتمثل الناس. ملاليني االقتصادية األنشطة لتنظيم فقط سبيالن هناك األول، املقام يف
والدولة الجيش أسلوب وهذا اإلكراه؛ استخدام املتضمن املركزي التوجيه يف األول السبيل
أسلوب وهذا األفراد؛ بني الطوعي التعاون يف يتمثل الثاني والسبيل الحديثة. الشمولية

السوق.
والتي، — األساسية النظرة عىل تعتمد الطوعي التعاون طريق عن التنظيم إمكانية إن
ينتفعان اقتصادية صفقة يف الطرفني كال إن القائلة — ترحابًا تلقى ال ما كثريًا ذلك، مع
ملمني الطرفني يكون وأن الطرفني جانب من بالرضا الصفقة تكون أن رشيطة منها،

باألمر.
الفعالة النماذج ومن إكراه، وجود دون التنظيم عن التبادل يسفر أن يمكن ثم من
بني التبادل عىل املعتمد الحر االقتصاد هو الطوعي التبادل طريق عن املنظم للمجتمع

التنافسية. الرأسمالية عليه أطلقنا والذي الخاص، القطاع مؤسسات
من مجموعة أي املستقلة؛ األرس من عدد من صوره أبسط يف املجتمع ذلك مثل يتألَّف
تتحكم التي املوارد أرسة كل تستخدم التعبري. جاز إن كروزو، كروبنسون منعزلني أفراد
أرسة تنتجها التي والخدمات بالسلع تبادلها التي الخدمات وتقديم السلع إلنتاج فيها
تلبية من أرسة كل تتمكن الطريقة، وبهذه املقايضة. لطريف مقبولة لرشوط وفًقا أخرى،
تلبية من بدًال لآلخرين، والخدمات السلع إنتاج طريق عن مبارشة غري تلبية احتياجاتها
وراء الدافع يكمن الفوري. الستخدامها السلع إنتاج خالل من مبارشة تلبية احتياجاتها
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تقسيم طريق عن تتوفر التي املتزايدة املنتجات يف بالطبع املبارش غري الطريق هذا سلوك
املبارش اإلنتاج يف املتمثل البديل دائًما لديها األرسة ألن ونظًرا الوظائف. وتخصيص العمل
منه. استفادة تحقق لم ما تبادل أي يف للدخول مضطرة تكون فلن الخاصة، الحتياجاتها
التعاون يتحقق وبذلك منها، استفادة الطرفان يحقق لم ما تبادل عملية تحدث لن ثم، من

إكراه. دون
اإلنتاجية الوحدة كانت إذا كبريًا نجاًحا العمل وتقسيم تخصيصالوظائف يحقق ولن
املرشوعات فقدمنا بكثري، األمر هذا تخطينا الحديث، املجتمع ويف األرسة. هي األساسية
ومشرتي خدمات مزودي بصفتهم األفراد بني الوسيط دور تؤدي والتي الخاصة التجارية
إن كبريًا نجاًحا العمل وتقسيم الوظائف تخصيص يحقق ال قد مماثل، نحو وعىل سلع.
النقود جاءت ذلك، عىل بناءً منتج. مقابل منتج مقايضة عىل االعتماد مواصلة علينا كان

جزأين. إىل والبيع الرشاء أعمال انقسام يف وللمساعدة التبادل، لتيسري كوسيلة
الفعيل، االقتصاد يف والنقود الخاصة التجارية املرشوعات دور أهمية من وبالرغم
ألسلوب املركزية الخاصية تتمثل تثريها، التي العديدة املعقدة املشكالت من وبالرغم
املرشوعات ال يتضمن ال الذي البسيط التباديل االقتصاد يف تماًما التنظيم تحقيق يف السوق
القائم املعقد االقتصاد يف وكذلك البسيط، النموذج ذلك ويف النقود. وال الخاصة التجارية
أن: رشيطة تماًما وطوعيُا فرديًا التعاون يكون النقود، واستخدام الخاصة املرشوعات عىل
يتمتع و(ب) أفراًدا األساسية املتعاقدة األطراف تكون وبذلك خاصة، املرشوعات تكون (أ)
طوعية صفقة كل تكون ثم ومن بعينه، تبادل أي يف عدمه من الدخول بحرية األفراد

تماًما.
التحديد عن أو تفصيًال رشحها عن عام بوجه الرشوط هذه ذكر كثريًا األيرس من
أدبيات من الكثري أن شك ال عليها. املحافظة يف إسهاًما املؤسسية النظم ألكثر الدقيق
املحافظة هو األسايس فاملتطلب التحديد. وجه عىل القضايا بهذه معنّي التقني االقتصاد
دخل التي العقود ولتطبيق ماديٍّا، آخر فرد انتهاك من فرد أي ملنع والنظام القانون عىل
األصعب املشكالت لعل هذا، عن وبعيًدا «الخاص». مفهوم يثري بما طواعية األفراد فيها
البدائل من األفراد حرمان طريق عن الفعالة الحرية يكبت والذي — االحتكار من تنبثق
التأثريات وهي — الجوار» «تأثريات من كذلك وتنبثق — بعينه تجاري لتبادل املوجودة
هذه سنناقش تعويضها. أو منها مال أخذ يمكن ال التي الثالثة، األطراف عىل الواقعة

القادم. الفصل يف تفصيًال أكثر مناقشة املشكالت
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السوق لتنظيم املحورية امليزة فإن محفوظة، الفعالة التجاري التبادل حرية دامت ما
فيما اآلخرين، أنشطة يف الفرد تدخل حدوث دون يحول أنه يف تتمثل االقتصادي للنشاط
لوجود نظًرا له البائع إكراه من بالحماية املستهلك يحظى الفردية. األنشطة بمعظم يتعلق
نظًرا املستهلك إكراه من بالحماية البائع ويحظى معهم. التعامل يمكنه آخرين بائعني
إكراه من بالحماية املوظف ويحظى لهم. منتجاته بيع يمكنه آخرين مستهلكني لوجود
هذه السوق يؤدي وهكذا. لديهم، العمل يمكنه آخرين عمل أرباب لوجود نظًرا العمل رب

مركزية. سلطة وجود ودون موضوعيٍّا أداءً املهمة
أنه يف تحديًدا حر اقتصاد وجود عىل لالعرتاض رئيس سبب يكمن األمر، واقع يف
ما يمنحهم أن من بدًال يريدون ما الناس يمنح فهو كبرية، كفاءة يف املهمة هذه يؤدي
إلقامة املناهضة املناقشات غالبية تنطوي يريدونه. أن يجب أنه معينة مجموعة تعتقد

نفسها. بالحرية إيمان قلة حرة سوق
إن النقيض، عىل بل الحكومات، إىل الحاجة بالطبع يستبعد ال حرة سوق وجود إن
ومن اللعبة»، «قواعد لتقرير منرب دور جهة من تؤدي فهي رضوري أمر الحكومات وجود
تقليل هو السوق يفعله ما وتفعيلها. املقررة القواعد لتفسري الحكم دور تؤدي أخرى، جهة
وبالتايل، واسع، نحو عىل السياسية الوسائل طريق عن فيها البت يجب التي القضايا نطاق
املميزة السمة تتمثل اللعبة. يف مبارشة للمشاركة الحكومة تحتاجه الذي املدى تقليص
اإللزام من هائل قدر فرض أو تطلب إىل يجنح أنه يف سياسية قنوات خالل من للعمل
كبري. تنوع بوجود تسمح أنها يف تتمثل اآلخر، الجانب عىل للسوق، الرائعة وامليزة بالقوة،
للون بصوته اإلدالء فرد كل يستطيع النسبي، التمثيل عىل قائم نظام إنها سياسية، بلغة
اللون رؤية إىل مضطًرا وليس التعبري، جاز إن عليه، يحصل أن يريد الذي العنق رباط

لهم. الخضوع عليه األقلية ضمن من كان إذا ذلك عىل وبناءً األغلبية تريده الذي
الحرية توفر السوق أن نقول عندما نقصدها التي للسوق املميزة السمة تلك إنها
االقتصادية السمات كثريًا تتجاوز ضمنية دالالت لها أيًضا السمة هذه لكن االقتصادية.
آخر إنسان قبل من اإلنسان إكراه عنرص غياب تعنى السياسية الحرية إن املحدودة.
أو دكتاتور أو ملك أياد يف تتجمع والتي اإلكراه، قوة وجود هو للحرية الرئييس والتهديد
هذا السلطة تركز عىل القضاء يتطلب الحرية عىل الحفاظ إن مؤقتة. أغلبية أو أقلية حكم
يسمى ما وهو — وتوزيعها إلغاؤها يمكن ال سلطة أي تشتيت وكذلك ممكنة درجة بأقىص
من االقتصادي النشاط تنظيم تخليص طريق وعن السلطات. بني والتوازن الرقابة بنظام
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يَُمكِّن وهذا الجربية، القوة من املصدر هذا عىل السوق سيقيض السياسية، السلطة قبضة
لها. تعزيًزا تكون أن من بدًال السياسية للقوة ضبط أداة تكون أن من االقتصادية القوة

أن يجرب بقاء قانون ثمة فليس واسع، نطاق عىل االقتصادية القوة توزيع يمكن
اآلخر، الجانب عىل الحالية. املراكز حساب عىل االقتصادية للقوة جديدة مراكز نمو يأتي
الحكومات من العديد توجد فقد صعوبة، أكثر أمًرا السياسية السلطة مركزية إلغاء يعد
السياسية السلطة من الصغرية املراكز من العديد عىل اإلبقاء لكن املستقلة، الصغرية
مراكز هناك يكون أن من للغاية أصعب واحدة كبرية حكومة إطار يف السلطة متساوية
العديد هناك يكون فقد ضخمة. واحدة اقتصادية منظومة إطار يف االقتصادية للقوة عديدة
قائد من أكثر هناك يكون أن يمكن هل لكن ضخم، واحد اقتصاد يف املاليني أصحاب من
حازت إذا وحماسهم؟ مواطنيه طاقات كل فيه ترتكز واحد شخص أي حًقا؛ بارز واحد
املحلية. الحكومات حساب عىل ذلك يكون أن املحتمل فمن السلطة، عىل املركزية الحكومة
إذا ذلك، عىل بناءً توزع. التي السياسية للسلطة ثابت كمجموع يشء هناك أن إذن، يبدو،
حتمي أمر السلطة تركيز أن سيبدو السياسية، السلطة مع االقتصادية السلطة اتحدت
السلطة عن منفصلة أياد يف االقتصادية السلطة ظلت إذا اآلخر، الجانب عىل األغلب. عىل

لها. ضبط وأداة السياسية السلطة عىل رقابة أداة دور تلعب أن يمكنها السياسية،
أوًال لنفكر مثال. برضب أفضل نحو عىل النظرية املناقشة هذه فاعلية توضيح يمكن
سنرضب ذلك وبعد املوضوع، يف املتضمنة املبادئ توضيح عىل يساعدنا قد افرتايض بمثال
السوق يسلكه الذي النهج توضح التي الحديثة التجارب واقع من الواقعية األمثلة بعض

السياسية. الحرية عىل للحفاظ
التغيري تأييد يف األفراد حرية الحر للمجتمع املميزة السمات ضمن من أنه شك ال
حدود يتجاوز ال التأييد هذا دام ما — رصاحًة ذلك ونرش املجتمع هيكل يف الجذري
للحرية مميزة لعالمة إنها اإلكراه. أشكال من آخر شكل أي أو القوة يتضمن وال اإلقناع،
من والسعي االشرتاكية عن الدفاع الفرد بمقدور يكون أن رأسمايل بمجتمع السياسية
يف أحراًرا الناس يكون أن اشرتاكي بمجتمع السياسية الحرية ستتطلب باملثل، أجلها.
مكفولة الرأسمالية تأييد حرية تكون أن يمكن فكيف املجتمع. إىل الرأسمالية إدخال تأييد

اشرتاكي؟ مجتمع لواء تحت ومصانة
كسب عىل قادرين يكونوا أن يجب يشء، أي لقبول الدعوة من األفراد يتمكن كي
ألن فنظًرا االشرتاكي، املجتمع يف مشكلة بالفعل يثري وهذا األول، املقام يف يومهم قوت
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من عمل اتباع األمر يتطلب قد السياسية، للسلطات املبارشة السيطرة تحت الوظائف كل
الحرب أعقاب يف املتحدة الواليات بتجربة صعوبته تأكدت والذي — الذات نكران أعمال
من سيكون أنه يعني مما الفيدراليني، املوظفني بني «األمن» مشكلة مع الثانية العاملية
ملبادئها تماًما مناهضة سياسات بتأييد ملوظفيها تسمح أن اشرتاكية حكومة عىل الصعب

الرسمية.
الرأسمالية تأييد يأتي لكي إذن، تحقق. قد هذا الذات نكران أن لنفرتض لكن
وطبع عامة، اجتماعات لعقد قضيتهم تمويل عىل قادرين مؤيدوها يكون أن يجب بثماره،
سيجمعون كيف وهكذا. ومجالت صحف وإصدار إذاعي، بث وقت ورشاء منشورات،
لهم االشرتاكي املجتمع يف أشخاص هناك األرجح عىل سيكون أو يكون قد املالية؟ املوارد
لكن ذلك، شابه وما حكومية سندات صورة يف ضخمة أموال رؤوس ربما مرتفعة، دخول
موظف تخيل الجائز من املستوى. رفيعي حكوميني مسئولني بالرضورة سيكونون هؤالء
حد يتجاوز أمر لكنه عالنية، الرأسمالية يؤيد أنه مع بوظيفته يحتفظ صغري اشرتاكي
«التخريبية». األنشطة تلك مثل يمول املستوى رفيع اشرتاكيًا مسئوًال نتخيل أن السذاجة

املسئولني، صغار من كبري عدد من مبالغصغرية جمَع للتمويل الوحيد املصدر سيكون
الناس من الكثري يكون أن يجب املصادر، هذه من فلالستفادة واقعيًا. حًال ليس هذا لكن
تمول لم ذلك. لفعل وتمويلها حملة إطالق كيفية يف تكمن برمتها واملشكلة فعًال، مقتنعني
بشكل دعمهم تم بل قط، الطريقة بهذه الرأسمالية املجتمعات يف الراديكالية الحركات
آنيتا أو فيلد فاندربيلت فريدريك أقنعهم الذين األغنياء من قليل عدد قبل من نموذجي
أسماؤهم ملعت ممن القليلني ذكر سبيل عىل وذلك — المونت كورليس أو بلني مكورميك
املساواة عدم من يشء وهذا ذلك. من أبعد إىل بالزمن عدنا إذا إنجلز فريدريك أو مؤخًرا،

الرعاة. دور وهو الكثري، يلحظه قلما والذي السياسية الحرية عىل الحفاظ يف الثراء يف
للحصول فكرة بأية األغنياء بعض إقناع سوى الرأسمايل املجتمع يف األمر يقتيض ال
الذين الناس هؤالء من العديد وهناك ذلك، مع الغريب األمر وهو لها، للرتويج األموال عىل
أو الناس إلقناع حتى رضورة أي هناك ليست شك وبال مستقلة، دعم بؤر يشكلون
تتمثل بل ترويجها، سيتم التي األفكار بصحة وفرية أمواًال تملك التي املالية املؤسسات
أو املجلة أو الصحيفة أن أي ماليًا، نجاًحا سيحقق الرتويج ذلك بأن إقناعهم يف الرضورة
يتحمل أن يمكن ال املثال، سبيل عىل مربًحا. سيكون آخر تجاري مرشوع أي أو الكتاب
يكون أن يجب بل شخصيًا؛ معه يتفق أنه ملجرد مؤلف أي نرش تكاليف التنافيس النارش
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عىل مريض بعائد عليه ليعود كافية بدرجة ضخًما سيكون سوقه أن احتمالية معياره
استثماره.

تمويل النهاية، يف باإلمكان، ويجعل املفرغة الحلقة تلك السوق يكرس الطريقة وبهذه
دون األشخاص من العديد من صغرية مبالغ جمع طريق عن التجارية املرشوعات تلك مثل
تجتمع حيث االشرتاكي؛ املجتمع يف تتوفر ال اإلمكانيات هذه مثل أن إال البداية، يف إقناعهم

الدولة. يد يف كافة السلطات
من تتألف وبأنها األمر هذا تدرك االشرتاكية الحكومة أن ونفرتض بخيالنا لنجمح
ربما، لذلك؟ الالزمة األموال تقدم أن املمكن من فهل الحرية، لحماية متلهفني أشخاص
العون لتقديم رسمية جهة الحكومة تؤسس قد ذلك. حدوث كيفية تخيل الصعب من لكنه
الدعم تقديم قررت فإذا العون؟ له ستقدم من كيفستختار ولكن التخريبية، للدعاية املايل
إلغاء تستطيع ال االشرتاكية ألن وهذا أموال، بال نفسها ستجد ما رسعان يطلبه، من لكل
كان وإذا كبريًا. طلبًا يستدعي كايف بقدر املرتفع السعر بأن األسايس االقتصادي القانون

محدود. ال املؤيدين دعم فسيكون الكايف بالقدر مربًحا الراديكالية القضايا تأييد
أن تقتيض ال واسع بقبول تحظى ال التي القضايا تأييد حرية إن ذلك، عىل عالوة
باالستقرار مجتمع أي ينعم لن ذلك، من النقيض عىل ثمن. دون التأييد ذلك مثل يكون
املالئم من مايل. دعم بال يكون أن عن ناهيك ثمن، دون الجذرية التغيريات تأييد كان إن
األهمية ومن أعماقهم، من بها يؤمنون التي القضايا لتأييد تضحيات األفراد يقدم أن تماًما
ستتدهور وإال بالحرية، فقط ذواتهم إلنكار استعداد عىل الذين هؤالء ينعم أن فعًال بمكان
التي القضايا تأييد تكلفة تكون أن هنا الجوهري واألمر مسئولية، وعدم إباحية إىل الحرية

إعاقة. عنرص وليست مقبولًة واسع بقبول تحظى ال
املالية، املوارد امتالك يكفي الحرة، األسواق ذات املجتمعات ففي بعد، ننتِه لم إننا
لجريدة لبيعه مستعدون هم مثلما وركر دييل لجريدة لبيعه استعداد عىل الورق فموردو
املوارد امتالك يكفي لن االشرتاكية، املجتمعات يف اآلخر، الجانب عىل جورنال. سرتيت وول
الحكومي الورق صنع مصنع إقناع للرأسمالية االفرتايض املؤيد عىل يجب حيث املالية،
مكتب إقناع وأيًضا منشوراته، لطبع الحكومية املطبعة صاحب إقناع وكذلك له، ببيعه
فيها يلقي قاعة بإيجار الحكومية الهيئة وإقناع الناس، بني لتوزيعها الحكومي الربيد

ذلك. إىل وما خطاباته
وحماية الصعوبات هذه مثل عىل التغلب خاللها من املرء يستطيع ما طريقة ثمة لعل
من ولكن تماًما، مستحيل ذلك بأن الجزم يمكن فال اشرتاكي، مجتمع إطار يف الحرية
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الخروج إمكانية بفاعلية تحمي مؤسسات إنشاء طريق يف حقيقية عقبات هناك أن الواضح
والرأسمالية االشرتاكية أيدوا الذين من أحد بشجاعة يتصد لم علمي، حد وعىل النص. عن
النظم تطوير طريق عىل باالحرتام جديرة بداية خطوة اتخذ حتى أو القضية، لهذه أيًضا
ذلك، من النقيض عىل بل االشرتاكية، إطار يف الحرية بتحقيق تسمح قد التي املؤسسية

الحرية. يعزز الحرة السوق ذا الرأسمايل املجتمع أن كيف الواضح من فإنه
١٩٣٣ عام فمنذ ترششل، ونستون تجربة النظرية املبادئ هذه عىل البارزة األمثلة من
والتي الربيطانية، اإلذاعة عرب بالحديث له يسمح لم الثانية، العاملية الحرب اندالع حتى
أن من الرغم عىل الربيطانية، اإلذاعة هيئة إدارة تحت بالطبع حكوميًا احتكاًرا كانت
بكل يناضل ورجًال سابًقا ووزيًرا برملانيًا وعضًوا بالده يف مرموًقا مواطنًا كان ترششل
يسمح لم الهتلرية. أملانيا خطر لصد خطوات باتخاذ شعبه أبناء إلقناع قوة من أوتي ما
كانت الربيطانية اإلذاعة هيئة ألن اإلذاعة عرب الربيطاني الشعب إىل بالتحدث لترششل

الالزم. من أكثر للجدل» «مثريًا كان وموقفه حكوميًا احتكاًرا
وكان ١٩٥٩ عام الثاني يناير/كانون ٢٦ عدد التايم مجلة يف ورد ما بارز آخر مثال

ييل: ما التايم قصة يف ورد السوداء» القائمة «تاليش ب يتعلق

هوليوود، يف املكانة وعلو السمو عالمات أكرب األوسكار جوائز تقديم حفل يعد
كأفضل ريتش روبرت أعلن عندما وذلك عامني، منذ ترضرت املكانة هذه لكن
روبرت كان فقد الجائزة، الستالم يصعد لم ولكنه «الشجاع» فيلم عن كاتب
اعتربتهم … كاتبًا وخمسني مائة بني من واحًدا وراءه يخفي مستعاًرا ريتشاسًما
شيوعيني بأنهم لالشتباه ١٩٤٧ عام منذ السوداء القائمة ضمن السينما صناعة
وذلك االرتباك من حالة تحديًدا القضية هذه أثارت الشيوعية. مع متعاطفني أو
للتعديل داعية أو شيوعي أي منعت قد السينمائية والعلوم الفنون أكاديمية ألن
صياغة أعيد املايض األسبوع يف لكن األوسكار، مسابقة يف املشاركة من الخامس

فجأة. ريتش هوية لغز وحل بالشيوعيني الخاصة القاعدة
سالحه»، يلتقط «جوني رواية مؤلف ترومبو دالتون هو ريتش أن اتضح
يف بشهاداتهم اإلدالء رفضوا هوليوود» يف مؤلفني «عرش من واحًدا يعد والذي
وقد السينما، صناعة مجال يف الشيوعية حول ١٩٤٧ عام االستماع جلسات
كان ريتش روبرت أن عىل شديًدا إرصاًرا أرص الذي كينج، فرانك املنتج رصح
ينص املساهمني تجاه التزاًما «لدينا قائًال: أسبانيا»، يف يعيش لحية ذا «شابًا
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ولذا «الشجاع» ترومبو لنا أحرض وقد رشاؤه، يمكننا نص أفضل رشائنا عىل
… اشرتيناه.»

بالنسبة أما السوداء، هوليوود لقائمة الرسمية النهاية الواقع يف ذلك كان
أن فيزعم بعيد، زمن منذ الرسمية غري النهاية تحققت فقد املحظورين، للكتاب
أفراد بواسطة كتبت الحالية هوليوود أفالم من األقل عىل املائة يف عرش خمسة
مقابر من أكثر هوليوود يف أشباح «هناك كينج: املنتج ذكر السوداء. القائمة من
القائمة كتاب أعمال من بعمل باملدينة رشكة كل استعانت لقد لون، فوريست

الجميع.» يعلمه ما كل يؤكد من أول فقط إننا السوداء،

ما بكل املرء يعارضها وقد حرياتنا، جميع ستدمر الشيوعية أن مثيل، املرء، يؤمن قد
املمكن غري من حر، مجتمع يف أنه نفسه الوقت يف يؤمن ذلك، ومع وقوة، رصامة من أوتي
منهم كل ينجذب اآلخرين مع طوعية اتفاقيات يف الدخول من شخص منع املحتمل وال
تتضمن حريته ألن وذلك لها، الرتويج يحاول أو بالشيوعية يؤمن الشخص ذلك ألن لآلخر،
يف اآلخرين حرية بالطبع، تتضمن، أيًضا، الحرية، فإن وكذلك، للشيوعية. ترويجه حرية
وكانت حًرا عمًال السوداء هوليوود قائمة تكن لم الظروف. تلك تحت معه التعامل عدم
هذه تنجح لم طوعية. تبادالت حدوث ملنع قرسية بوسائل استعان اتفاق ألنها الحرية تدمر
إن مكلًفا. أمًرا السوداء القائمة عىل الحفاظ جعلت السوق ألن األكمل الوجه عىل القائمة
تجارية مرشوعات يديرون الذين األشخاص أن حقيقة أي التجارية؛ األهمية عىل التشديد
تم الذين األشخاص حرية صان املال، من ممكن قدر أكرب لجني حافز لديهم خاصة
طريق وعن لهم، التوظيف من بديل شكل توفري طريق عن السوداء القائمة ضمن إدراجهم

لتوظيفهم. بحافز الناس تزويد
مسألة انجلرتا يف األمر كان لو أو حكومية رشكات السينما وصناعة هوليوود كانت إذا
الُكتَّاب «قائمة أن تصديق الصعب من لكان الربيطانية، اإلذاعة هيئة قبل من توظيف
تصديق الصعب من مماثل، نحو عىل وظائف. وجدوا قد أمثالهم أو هوليوود» يف العرشة
أو — الخاصة التجارية واملرشوعات الفردانية أنصار سيتمكن الظروف، تلك ظل يف أنه
عىل الحصول من — املوجودة الرؤية بخالف جديدة رؤية ألية األنصار أَْخَلص بالطبع

وظائف.
تجربتنا خالل السياسية الحرية عىل الحفاظ يف السوق دور عىل آخر مثال ظهر
للتهم املوضوعية والوقائع أساسية قضايا من تضمنته عما تماًما فبعيًدا املكارثية. مع
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االتهامات ضد باألخص الحكوميون واملوظفون األفراد نالها التي الحماية ما َهْت، ُوجِّ التي
الضمري؟ عليهم يمليه ملا مخالًفا عنها الكشف كان أمور يف والتحقيقات املسئولة غري
بديل وجود دون عبثيًا، أمًرا لتصبح كانت الخامس التعديل إىل باالحتكام مطالبتهم إن

الحكومية. للوظائف
خالله من استطاعوا الذي الخاصة السوق اقتصاد وجود يف األساسية حمايتهم تمثلت
أصحاب من العديد كره حيث أيًضا؛ هنا مطلقة الحماية تكن لم ذلك مع يومهم، قوت كسب
السبب يكون قد بهم. املشهر هؤالء توظيف حق، بغري أو بحق املحتملني، الخاصة األعمال
عادة التي األرضار من بكثري أكرب املعنيني باألشخاص ستلحق التي األرضار أن ذلك يف
األرضار أن هنا القصيد بيت لكن رواًجا، تلقى ال لقضايا املنارصين باألشخاص تلحق ما
التوظيُف كان حال يف تكون أن املمكن من كان كما إعاقة، عنرص تمثل ولم محدودة كانت

الوحيد. االحتماَل الحكومي
إىل يبدو ما عىل اتجهوا املعنيني األشخاص من كبريًا جزءًا أن باملالحظة الجدير من
— والزراعة والتجارة التجارية كاملرشوعات — االقتصاد من تنافسية األكثر القطاعات
الخبز يشرتي أحد ال املثالية. الحرة السوق من يكون ما أقرب السوق يكون حيث
فايش، أم دستوري أم جمهوري، أم شيوعي زرعه قد منه صنع الذي هاللقمح يعلم
السوق يفصل كيف يوضح هذا أبيض. رجل أم زنجي — هذه النظر وجهة من — أم
للتمييز التعرض من األفراد ويحمي السياسيِة، اآلراءِ عن االقتصاديَة النشاطاِت املوضوعي
األسباب هذه كانت سواء بإنتاجياتهم، لها عالقة ال ألسباب االقتصادية نشاطاتهم يف

بلونهم. أو بآرائهم مرتبطة
بالحفاظ يتعلق فيما بمجتمعنا للخطر عرضة الجماعات أكثر إن املثال، هذا يشري كما
سهولة بكل تصبح قد التي تلك األقلية؛ جماعات هي وتعزيزها التنافسية الرأسمالية عىل
من وذلك واملتجنسني، واليهود كالزنوج جماعات وهي األغلبية، قبل من والعداوة للشك هدًفا
الحرة السوق أعداء فإن متناقض، نحو وعىل ذلك، ومع فحسب. األوضح الحاالت ذكر باب
الجماعات، هذه بني من تناسبية غري بمعايري تعيينهم تم — والشيوعيني االشرتاكيني —
خطأً، ينسبون، راحوا بلدهم، أبناء مواقف من حماهم قد السوق وجود أن إدراك من وبدًال

السوق. إىل املتبقية التمييز آثار
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الوسيلة. تربر الغاية أن تعترب أنها الشمولية املجتمعات عىل الشائعة االعرتاضات من
فإذا واضح، بشكل للمنطق مناٍف أنه نرى حرفيٍّا، االعرتاض هذا إىل نظرنا إذا ولكن،
بل االعرتاض، تدحض ال السهلة اإلجابة هذه لكن يربرها؟ فماذا الوسيلَة، الغايُة تربر لم
غري تأكيًدا تمثل الوسيلة تربر الغاية أن حقيقة فإنكار جيًدا. يًَصغ لم أنه بوضوح تظهر
يف النهائية، الغاية وأن النهائية، الغاية ليست بصددها نحن التي الغاية أن عىل مبارش
يمكن وال ال، أم محبذة كانت سواءً غاية، أية إن املالئمة. الوسائل استخدام ذاتها، حد
وهي األهم، الغاية محل تحل أن بد ال سيئة، وسائل استخدام طريق عن سوى بلوغها

املقبولة. الوسائل استخدام غاية
ما وهذا االختياري، والتعاون الحر النقاش هي الليرباليني، عند املناسبة، الوسائل إن
إجماع تحقيق هو املثايل واملبدأ القهر. أشكال من شكل ألي مجال ال أنه إىل ضمنًا يشري
عن للتعبري أخرى طريقة وهذه الكامل الحر النقاش أساس عىل مسئولني أفراد بني اآلراء

السابق. الفصل يف عليه أكدنا الذي الحرية هدف
بحدوث يسمح أنه يف قبل، من أرشنا كما السوق، دور يتمثل هذه، النظر وجهة ومن
إن األخرى، الجهة عىل الفعال. النسبي التمثيل من نظام أنه أي اإللزام؛ دون اإلجماع
فرض أو تطلب إىل تنزع أنها رصاحًة السياسية القنوات خالل من للعمل املميزة السمة
وعىل «ال»، أو «نعم» بقول تحسم أن من بد ال نمطية قضية أي أن أي حقيقي، التزام
استخدام حتى البدائل. من نسبيٍّا محدود عدد لتوفري رشط وضع يمكن تقدير، أكثر
املجموعات فعدد االستنتاج، هذا من يغري ال الرصيحة السياسية صورته يف النسبي التمثيل
للسوق. النسبي بالتمثيل مقارنة وهائل محدود تمثيلها الواقع، يف يمكن، التي املنفصلة
املفعول ساري قانونًا العموم يف تكون أن بد ال النهائية النتيجة أن حقيقة ذلك من واألهم
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وهذا بالتمثيل، يحظى «حزب» لكل ترشيعية قوانني تكون أن من بدًال املجموعات، كل عىل
اآلراء بإجماع السماح عن البعد كل بعيد السياسية، صورته يف النسبي التمثيل أن يعني
جماعي اتفاق أي تدمري يف يساهم وبذلك الفاعلية، وغياب التشظي إىل ويميل إلزام، دون

امللزم. اإلجماع عليه يرتكز أن يمكن
رضب فعال نسبي تمثيل أي فيها يكون التي األمور بعض هناك أن الواضح من
فيما القومي، الدفاع من أحتاجه الذي املستوى عىل أحصل أن يمكنني فال املستحيل، من
يمكننا للتجزئة، القابلة غري األمور هذه مثل يخص وفيما آخر. مستوى عىل أنت تحصل
نمتثل أن بد ال القرار، يحسم أن ما لكن بشأنها. والتصويت فيها والجدال مناقشتها
حماية أن الواضح ومن — للتجزئة القابلة غري األمور هذه مثل وجود تحديًدا، إنه، إليه،
القرسي االعتماد دون يحول ما هو — بينها جوهرية األكثر هما القهر من واألمة الفرد
األمور هذه ملثل مواردنا من بعًضا سنستخدم كنا وإذا السوق. خالل من الفرد عمل عىل

االختالفات. بني للتوفيق سياسية قنوات استخدام من بد فال الفردية،
الرتابط عىل ضغط إحداث إىل حتميًا، دام ما السياسية، القنوات استخدام يميل
ما إذا صوره أضعف يف الضغط ويكون مستقر. مجتمع لوجود الرضوري االجتماعي
يشرتك القضايا من محدودة بمجموعة يتعلق فيما الجماعي للعمل اتفاق إىل التوصل تم
اتفاًقا فيها يُنَْشُد التي القضايا نطاق اتسع وكلما بصددها. آرائهم يف اتفق، كيفما الناس،
إىل األمر وصل وإذا املجتمع. تربط التي الرقيقة الخيوط عىل الضغط يزيد رصيًحا،
يمكن قلما أيًضا. املجتمع، الفوىض تعم قد بقوة، فيها الناس آراء تختلف بقضية املساس
باإلمكان كان إن هذا االقرتاع، صناديق يف األساسية القيم يف الجوهرية االختالفات حل
القتال. طريق عن تَُحلَّ، أن دون فحسب، حسمها يمكن النهاية يف لكن األصل؛ من حلها
الرأي. هذا صحة عىل مخزية كشهادة التاريخ مدى عىل واألهلية الدينية الحروب وتقف

طريق عن املجتمعي النسيج عىل الضغط من للسوق النطاق واسع االستخدام يقلل
األنشطة نطاق اتسع فكلما يتضمنها. أنشطة بأية يتعلق فيما رضوري غري اإللزام جعل
يكون والتي واضحة سياسية قرارات تحتاج التي املوضوعات قلت السوق، يشملها التي
تتطلب التي املوضوعات قلت كلما وبالتبعية، بشأنها. اتفاق إىل التوصل الرضوري من

نفسه. الوقت يف املجتمع حرية عىل والحفاظ اتفاق إىل التوصل احتمال ازداد االتفاق،
الوقت تحمل يمكننا ال الواقع، أرض عىل لكن منشود، مبدأ بالطبع اآلراء إجماع إن
تقبل علينا يجب لذا، قضية. كل يف التام اآلراء إجماع تحقق سيتطلبه الذي الجهد وال
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بأخرى أو بصورة األغلبية حكم قبول إىل األمر بنا يفيض لذلك، الرضورة. بحكم أقل يشء
ذاته، حد يف كونه، من أكثر نفعية وسيلة يعد ذلك األغلبية حكم أن ويتضح نفعية. كوسيلة
نطلبه الذي األغلبية حجم ويف األغلبية حكم إىل للجوء استعدادنا حقيقة يف أساسيًا ً مبدأ
أهمية يمثل ال األمر كان فإذا األمر، عليه ينطوي الذي املوضوع خطورة مدى عىل بناءً
أغلبية ستفي عليها، نفوذها األغلبية تبسط أن تجاه قوي موقف األقلية لدى وليس كبرية
النقاش، محور القضية تجاه قوي موقف لديها األقلية كانت إذا أما بالغرض، ضئيلة
كحرية قضايا، تحسم أن يف منا القليل يرغب قد حتى. البحتة األغلبية تكفي لن وقتها،
بني الفروق هذه بمثل يعج لدينا القانوني النظام إن البحتة. األغلبية طريق عن التعبري،
الدستور، يشملها التي تلك أهما األغلبية، من مختلفة أنواًعا تتطلب التي القضايا أنواع
أقل تقديم يف سوى معه، نرغب، ال األهمية من كبري بقدر تتسم التي املبادئ تمثل وهي
لقبولها، البداية يف الرضوري الجماعي االتفاق يشبه ما تحقق لقد النفعية. ملبدأ التنازالت

بها. تغيري إلجراء الرضوري الجماعي االتفاق يشبه بيشء نطالب ونحن
األغلبية سيطرة مبدأ عن اإلحجام إىل الهادفة الشخصية املصلحة إنكار قوانني إن
غري أو مدونة مماثلة أخرى ودساتري دستورنا يشملها التي القضايا من بعينها أنواع عىل
تحظر والتي يوازيها، ما أو الدساتري هذه يف املحددة األحكام وكذلك أخرى، بالد يف مدونة
طريق عن جاء أنه عىل إليه ينظر أن يجب ما نفسها هي القوانني هذه — األفراد قهر

بالوسيلة. يتعلق فيما األسايس اآلراء إجماع يعكس وبأنه الحر النقاش
شديد نفسه اإلطار يف االستمرار مع لكن تحديًدا، أكثر دراسة إىل اآلن، انتقل،
يتسنى أنه أو السوق، طريق عن معها مطلًقا، التعامل، يمكن ال التي للمجاالت العمومية،
عنها. مفضًال يكون قد السياسية القنوات استخدام تجعل لدرجة عالية بكلفة لكن ذلك

والحكم القواعد كصانع الحكومة دور (1)

اإلطار وبني تقليدية أنشطة من للناس اليومية األنشطة بني التمييز بمكان األهمية من
ممارستهم أثناء لعبة يف املشاركني أفعال تشبه اليومية فاألنشطة فيه، تحدث الذي القانوني
الالعبني قبول الصحيحة اللعبة تتطلب ومثلما اللعبة. تلك قواعد فيشبه العمل إطار أما لها،
النموذجي املجتمع يتطلب ويطبقها، القواعد يفرس الذي والحكم اللعبة قواعد من لكل
األساليب بعض وعىل بينهم، العالقات ستحكم التي العامة الرشوط عىل أفراده يوافق أن
املقبولة للقواعد االمتثال فرض طريقة وعىل الرشوط، لتلك املتباينة التفسريات بني للفصل
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العامة الرشوط غالبية تكون حيث املجتمعات؛ يف تسري األلعاب، يف األمور تسري وكما عامًة.
إال رصاحًة نفكر ال تقدير، أقىص عىل تفكري. دون تُْقبَُل إذ لألعراف، املقصودة غري النتيجة
الثانوية التعديالت من لسلسلة الرتاكمي التأثري أن إال بها، فقط ثانوية تعديالت إجراء يف
ال أيًضا، واملجتمع األلعاب من كل يف املجتمع. أو اللعبة طبيعة يف هائًال تغريًا يمثل قد
لها الوقت معظم املشاركني معظم يمتثل لم ما القواعد من مجموعة تسود أن يمكن
ضمني اجتماعي اتفاق هناك سيبقى ذلك، يحدث لم وما خارجية، عقابية إجراءات دون
لتفسري وحدهما االتفاق هذا عىل أو األعراف عىل االعتماد يمكننا ال أننا بيد النطاق. واسع
يف للحكومة األساسيان الدوران إذن، هذان، حكم. إىل بحاجة فنحن وتطبيقها، القواعد
حول بيننا الخالفات وتسوية القواعد تعديل بواسطتها يمكن وسيلة لتوفري الحر املجتمع

للقواعد. اللعبة، يف املشاركة تُْؤثُِر ال التي القلة، امتثال ولتطبيق القواعد، معنى
من رضب املطلقة الحرية ألن وذلك األمور هذه يف الحكومات إىل الحاجة تظهر
عالم يف مجديًا ليس فهو السياسية، السلطة غياب مبدأ روعة من فبالرغم املستحيل،
تقييد يجب ذلك، يحدث وعندما األفراد، حريات تتعارض أن يمكن الكامل. غري اإلنسان
«إن العليا: املحكمة قضاة أحد عرب وكما — اآلخر حرية عىل للحفاظ األفراد أحد حرية

ذقنك.» من قربها بمدى محدودة تكون أن يجب يدي قبضة لتحريك حريتي
أوجه مثل تسوية كيفية يف للحكومة املناسبة املهام تحديد يف الرئيسية املشكلة تكمن
حيث سهلة؛ اإلجابة تكون الحاالت، بعض يف املختلفني. األفراد حريات بني هذه التعارض
رضورة فكرة عىل لآلراء إجماع شبه تحقيق يف الصعوبة من ضئيل قدر إال يوجد ال
يف أما الحياة. يف اآلخر الفرد حرية عىل للحفاظ جاره قتل يف األفراد أحد بحرية التضحية
يتعلق فيما كبرية مشكلة تنشأ االقتصاد، مجال ففي صعبة. اإلجابة تكون أخرى، حاالت
تصف عندما «حرة» بكلمة يقصد معنى أي التنافس. وحرية االتحاد حرية بني بالرصاع
شخص أي أن «حرة» صفة تعني األمريكية، املتحدة الواليات يف التجارية؟ املرشوعات
ليست الحالية الخاصة التجارية املرشوعات أن يعني وهذا خاص، مرشوع تأسيس يف حر
نفسه املنتج أو نفسه بالسعر أفضل منتج بيع طريق عن سوى املتنافسني إبعاد يف حرة
املرشوعات أن يعني العموم، يف املعنى، األوروبي، العرف يف اآلخر، الجانب عىل أقل. بسعر
واستخدام األسواق وتقسيم األسعار تحديد ذلك يف بما فعله، تريد فيما حرة التجارية
السياق هذا يف تحديًدا األصعب املشكلة لعل املحتملني. املنافسني إلبعاد أخرى أساليب
التنافس ومشكلة االتحاد مشكلة تصبح حيث العمال، بني باالتحادات يتعلق فيما تنشأ

الخطورة. بالغة
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اإلجابة تتسم والتي األساسية، االقتصادية املجاالت بني من امللكية حقوق تعريف يَُعدُّ
تتضمنها وكما القرون عرب تطورت كما امللكية، فكرة إن مًعا. واألهمية بالصعوبة فيها
كأمر بها اإليمان إىل نميل جعلتنا لدرجة منا كبريًا جزءًا أصبحت القانونية، الترشيعات
تمنحها التي الحقوق وماهية امللكية يَُشكِّل ما تحديًدا ندرك أن يف ونخفق به، مسلم
سبيل عىل بديهية. أفكاًرا كونها من أكثر معقدة اجتماعية ابتداعات إنها األشياء. ملكية
يل تخول يل يحلو كما ملكيتي استخدام يف وحريتي ما أرض لقطعة ملكيتي هل املثال،
له طائرته استخدام يف حقه أن أم بطائرته؟ أريض فوق العبور يف آخر شخص حق إنكار
يتسبب الذي اإلزعاج مدى أم عليه؟ يطري الذي االرتفاع عىل هذا يعتمد هل أم األولوية؟
بطائرته يحلق أن امتياز مقابل يل يدفع أن االختياري التجاري التبادل يتطلب هل فيه؟
لعل أريض؟ فوق بطائرته التحليق من ملنعه أنا له أدفع أن يتعني هل أم أريض؟ فوق
الرشكات يف األسهم وحصص االخرتاع وبراءات النرش وحقوق االمتياز حقوق ذكر مجرد
عموًما املقبولة االجتماعية القواعد دور أهمية يؤكد قد شابه وما النهرية الضفاف وحقوق
وجود يكون الحاالت، من العديد يف أنه إىل تشري قد كذلك، للملكية. الفعيل التعريف يف

نفسه. التعريف فحوى من أهم عام بشكل ومقبوًال جيًدا محدًدا للملكية تعريف
لطاملا الصعوبة. يف غاية مشكالت تثري التي االقتصادية املجاالت من املايل النظام إن
يتيحه األمر فهذا بعيد، زمن منذ املايل النظام تجاه الحكومة مسئولية الجميع أدرك
العمالت «صك سلطة الكونجرس يخول الذي الدستوري الحكم يف رصاحًة الدستور
للنشاط آخر مجال ثمة ليس األرجح، عىل األجنبية.» العمالت وقيمة قيمتها وضبط
القبول هذا املايل. النظام مثل الحكومي، بالتدخل يتصل فيما عاًما، قبوًال القى االقتصادي
تقريبًا، تفكري دون يحدث اآلن أصبح والذي العادة، عن والناشئ الحكومية للمسئولية
خطر من يعزز ألنه نظًرا املسئولية، هذه مثل ألسباب الشامل الفهم رضورة من يزيد
غري تلك لتشمل املناسبة األنشطة من الحرة املجتمعات يف الحكومة سيطرة دائرة اتساع
هذه سنناقش األفراد. بني املوارد حصص تحديد إىل مايل عمل إطار تقديم ومن املناسبة،

الثالث. الفصل يف أكثر بتفصيل املشكلة
االختياري التجاري التبادل خالل من االقتصادي النشاط تنظيم يفرتض الخالصة،
للحيلولة والنظام القانون لحفظ الحكومة، طريق عن الالزمة، اإلجراءات اتخذنا أننا جدًال
ولتحديد اختياريًا، أُبِْرَمت التي العقود وتطبيق آخر، فرد يد عىل للقهر فرد تعرض دون

مايل. عمل إطار وتقديم وتطبيقها، الحقوق تلك مثل وتفسري امللكية، لحقوق معنى
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الجوار وتأثريات التقني االحتكار نتيجة الحكومي التدخل (2)

لنفسه، فعله السوق يستطيع ال يشء فعل يمثل تًوا، استعرضناه الذي الحكومة، دور إن
من األشياء بعض فعل نريد قد كذلك، وتطبيقها. فيها والفصل اللعبة قواعد تحديد وهو
املماثلة أو التقنية الحاالت تلك لكن السوق، خالل من جواًزا فعلها يمكن الحكومة خالل
التبادل فيها يكون حاالت يف يتمثل سبق ما الطريقة. بتلك فعلها الصعب من تجعل
فئتان هناك إن تقريبًا. مستحيًال أو الحدود أبعد إىل مكلًفا إما الصارم االختياري التجاري

الجوار. وتأثريات بالسوق، عيوب من يماثله وما االحتكار الحاالت: تلك ملثل عامتان
تقريبًا. متكافئة بدائل توفرت إذا إال حًقا اختياريًا يكون ال التجاري التبادل إن
التجاري التبادل حرية تحقيق دون يحول وبذلك البدائل غياب ضمنًا، يقتيض، فاالحتكار
من أو الحكومة دعم من عامًة، يكن لم إن كثريًا، االحتكار ينشأ الواقع، ويف الفعال.
دعم تجنب يف إما املشكلة تكمن بذلك، يتصل وفيما األفراد، بني القانونية غري االتفاقات
قوانني يف املتضمنة تلك مثل للقواعد الفعال التطبيق تحفيز يف أو لالحتكار الحكومة
الناحية من فعال ألنه أيًضا االحتكار يظهر قد ذلك، مع املتحدة. للواليات االحتكار مكافحة
الحاالت تلك مثل أن إىل أشري أن أخىش واحدة. مؤسسة أو منتج هناك يكون أن أي العملية؛
بالخدمات التزويد يكون وقد ريب. بال تظهر أنها بيد مفرتض هو مما أكثر محدودة
«التقني». باالحتكار إليها سأشري التي الحاالت وهي بسيًطا، مثاًال مجتمع داخل الهاتفية
ال التنافسية، السوق لقوى الطبيعية النتيجة االحتكار التقنية الظروف تجعل عندما
أو العام القطاع احتكار أو الخاص القطاع احتكار فقط: خيارات ثالث إال متاًحا يكون
األسوأ، أفضل بني املفاضلة علينا يجب لذا سيئة الثالثة الخيارات وهذه العام. التنظيم
بغيضة النتائج املتحدة بالواليات لالحتكار العام للتنظيم رصده يف سايمونز هنري وجد
وهو يوكني، والرت أما األسوأ، أفضل العام القطاع احتكار أن إىل توصل أنه لدرجة للغاية
للسكك العام لالحتكار رصده يف للغاية، بغيضة النتائج وجد فقد معروف، أملاني ليربايل
دراسة وبعد األسوأ. أفضل يكون قد العام التنظيم أن إىل توصل إنه حتى بأملانيا، الحديدية
األسوأ. أفضل هو معتدًال، كان إن الخاص، القطاع احتكار أن إىل أخلُص منهما، كل نتائج
شك، بال ثابتة التقني االحتكار إىل املؤدية الظروف تظل بحيث ساكنًا املجتمع كان إذا
ما كثريًا التغري رسيعة املجتمعات يف أما الحل. هذا نجاح يف الثقة من يشء لدَي سيكون
من كل األرجح، عىل يكون، أن وأعتقد التقني، االحتكار ظهور إىل املؤدية الظروف تتغري
يف التغريات تلك ملثل استجابة أقل السواء حد عىل العام القطاع واحتكار العام التنظيم

الخاص. القطاع احتكار عن بسهولة منها للتخلص قابلية وأقل الظروف
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من كبري قدر وجود كان ربما رائًعا، مثاًال املتحدة بالواليات الحديدية السكك تقدم
ذلك كان عرش. التاسع القرن يف تقنية ألسباب حتميًا أمًرا الحديدية السكك يف االحتكار
النقل ظهور وأدى تغريت، قد الظروف لكن الواليات. بني التجارة لجنة إنشاء تربير هو
ذلك، مع تذكر. ال نسب إىل الحديدية السكك يف االحتكار عامل تقلص إىل والربي الجوي
التي الواليات، بني التجارة فلجنة النقيض، عىل بل الواليات، بني التجارة لجنة نلغ لم
تحولت الحديدية، السكك استغالل من الشعب عامة لحماية كهيئة األمر بادئ يف أنشئت
املواصالت، وسائل من وغريها الشاحنات منافسة من الحديدية السكك لحماية هيئة إىل
عندما مماثل، نحو عىل الجدد. املنافسني من الحالية الشاحنات رشكات لحماية ومؤخًرا
نطاق ضمن بالشاحنات النقل خدمة إدخال تم انجلرتا، يف الحديدية السكك خطوط َمْت أُمِّ
يف العام للتنظيم قط الحديدية السكك تخضع لم فإذا األمر. بادئ يف الحكومي االحتكار
ذلك يف بما اآلن، النقل وسائل تكون أن بعيد حد إىل املؤكد من لكان املتحدة، الواليات
أو االحتكار، من القليل سوى بها يبق لم عالية بتنافسية تمتاز صناعة الحديدية، السكك

تماًما. اختفى يكون قد
الخاص القطاع الحتكار السيئة الحلول بني االختيار نجعل أن يمكن ال ذلك، مع
كان فإذا الفعلية. الظروف عن تماًما، بمعزل، العام والتنظيم العام القطاع واحتكار
كبرية، احتكارها قوة كانت وإذا حيوية تعترب سلعة أو خدمة عىل يَُطبَّق التقني االحتكار
ويف مقبولة، املنظم غري الخاص القطاع الحتكار حتى املدى قصرية النتائج تكون ال قد

األسوأ. أفضل العامة امللكية أو العام التنظيم سيكون الحالة هذه
حد يف يمكنه ال أنه إال الفعيل، العام القطاع احتكار أحيانًا التقني االحتكار يربر قد
أي عىل قانونيًا محظوًرا جعله طريق عن يتحقق الذي العام القطاع احتكار تربير ذاته
تربير األحوال من حال بأي يمكن ال املثال، سبيل عىل املنافسة. يف الدخول آخر شخص
احتكار الربيد نقل أن البعض يزعم قد الربيد. لهيئة بلدنا يف الحايل العام القطاع احتكار
هيئة وجود تربير للمرء يمكن قد باملثل، األسوأ، أفضل هو الحكومي االحتكار وأن تقني
أن آخر شخص أي عىل قانونيًا يحظر الذي الحايل القانون يربر لن لكن حكومية، بريد
املنافسة يف النجاح من أحد يتمكن لن تقنيًا، احتكاًرا الربيد تسليم كان إذا الربيد. ينقل
والسبيل األمر، يف الحكومي التدخل وراء سبب ثمة ليس كذلك، يكن لم وإذا الحكومة، مع
املنافسة. إىل للدخول آخرين ألشخاص الحرية من مجال إفساح هو ذلك الكتشاف الوحيد
إكسربيس بوني رشكة أن هو الربيد لهيئة احتكار وجود وراء التاريخي السبب إن
عابرة خدمة الحكومة أدخلت عندما أنه لدرجة القارة عرب الربيد نقل يف للغاية نجحت
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قانون صدور عن األمر أسفر بخسائر. ومنيت بفاعلية منافستها تستطع لم للقارات،
صندوَق إكسربيس آدامز رشكة تعد السبب، لهذا الربيد. نقل آخر شخص أي عىل يحظر
مجال يف الدخول كان إذا أنه أظن عاملة. رشكة تكون أن من بدًال اليوم ائتمانيًا استثماٍر
ولشهدت لتدخله، الرشكات من كبري عدد هناك لكان الجميع، أمام مفتوًحا الربيد نقل

رسيًعا. جذريًا تغيريًا املهملة الصناعة هذه
فتظهر مستحيًال، التام الطوعي التبادل فيها يكون الحاالت من عامة فئة ثاني أما
أو منهم مال أخذ يمكن ال ممن آخرين أفراد عىل تأثريات األفراد ألفعال يكون عندما
ما، نهر تلوث ذلك عىل الواضحة األمثلة من الجوار». «تأثري مشكلة هي وهذه تعويضهم،
النظيفة، باملياه امللوثة املياه مبادلة عىل اآلخرين الواقع يف يرغم النهر يلوث الذي فالرجل
املال، من كبري مبلغ مقابل التبادل هذا إتمام يف رغبة لديهم يكون قد اآلخرون وهؤالء

مالئم. تعويض فرض أو التبادل تجنب فرادى لهم املمكن من ليس لكن
املمكن من الحالة، هذه يف العامة. الرسيعة الطرق مد هو وضوًحا األقل األمثلة من
الطرق استخدام مقابل منهم رسوم تحصيل وبالتايل األفراد تحديد التقنية الناحية من
العامة املنافذ ذات للطرق بالنسبة ذلك، مع خاص. تشغيل هناك يكون أن يمكن ثم ومن
عالية الرسوم تحصيل تكاليف ستكون والخروج، للدخول مرورية نقاط بها يوجد التي
وذلك فرد، كل يتلقاها التي املحددة الخدمات عىل تكاليف وضع مقرًرا كان إذا للغاية
البنزين رضيبة فإن لذا، املداخل. كل عند شابه ما أو الرسوم جمع أكشاك إنشاء لرضورة
أنه إال للطرق، استخدامهم مع تقريبًا بالتناسب األفراد من املال لتحصيل أرخص طريقة
االستخدام مع بالتناسب دقيًقا تحديًدا املايل املبلغ تحديد الطريقة، هذه بمثل يمكن، ال
دون الرسوم وجمع الخدمة لتقديم خاصة رشكة وجود الصعب من ثم، من املحدد.

النطاق. واسع خاص قطاع احتكار تأسيس
والتي الرسوم بوابات ذات الطويلة الرئيسية الطرق عىل االعتبارات هذه ترسي ال
تكلفة تكون الطرق، لهذه بالنسبة محدودة. مداخل ولها عالية مرورية بكثافة تتسم
خيارات تتوافر الغالب ويف اآلن، ُل تَُحصَّ الحاالت من العديد ويف ضئيلة، الرسوم تحصيل
ألن وجيهة أسباب هناك ذلك، عىل بناءً خطرية. احتكارية مشكلة توجد ال ثم من عديدة،
التي الرشكة ستحصل ذلك، حدث وإذا الخاص. القطاع وإدارة مللكية الطرق هذه تخضع

الطريق. عىل السفر مقابل املدفوعة البنزين رضائب الرسيع الطريق تدير
الحاالت بني االختالف توضح ألنها وذلك لالهتمام مثريًا مثاًال املتنزهات تعد كذا،
ألن ونظًرا بذلك، تربيرها يمكن ال التي تلك وبني الجوار بتأثريات تربيرها يمكن التي
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بالتأكيد، قانونية حكومية مهمة الوطنية املتنزهات إدارة أن تماًما يفهم تقريبًا جميعنا
بالنسبة تربره ال أنها إال املدينة، متنزه يف األمر هذا الجوار تأثريات تربر قد الواقع يف لكن
بني الجوهري الفارق ما كانيون. جراند أو بارك ناشيونال يلوستون مثل وطني، ملتنزه
منه ينتفعون الذين األشخاص تحديد كثريًا الصعب من املدينة، ملتنزه بالنسبة االثنني؟
املدينة، وسط يف متنزه هناك كان إذا يتلقونها. التي الفائدة مقابل منهم رسوم وتحصيل
وكذلك الواسعة، الخرضة مساحات من الجوانب جميع من باملتنزه املحيطة املنازل تستفيد
رسوم محصلو وضع سيكون لذا، بجانبه. يمرون أو يجتازونه الذين األشخاص يستفيد
للغاية. وصعبًا مكلًفا الحديقة عىل تطل نافذة لكل سنوية رسوم فرض أو البوابات عند
الذين الناس ومعظم قليلة، يلوستون مثل وطني متنزه مداخل إن اآلخر، الجانب عىل
وتحصيل رسوم جمع بوابات إنشاء تماًما املمكن ومن طويلة لفرتات يمكثون إليه يأتون
كلها. التكاليف تغطي ال الرسوم أن من الرغم عىل فعًال، اآلن يحدث هذا إدارية. رسوم
رشكات لدى سيتوفر مقابله، مال لدفع استعداد عىل وكانوا كثريًا األمر هذا الناس أراد إذا
رشكات من العديد هناك وبالطبع املتنزهات، تلك مثل إلنشاء رائع حافز الخاص القطاع
أو جوار تأثريات أي استحضار يسعني ال شخصيًا، اآلن. الفئة هذه من الخاص القطاع

املجال. هذا يف الحكومة تدخل تربر قد هامة احتكار تأثريات
لتربير استخدمت قد الجوار تأثريات عنوان تحت تناولتها التي كتلك األفكار إن
التربير هذا يكون الحاالت، من الكثري يف فإنه ذلك، ومع تقريبًا، تخيله ممكن تدخل كل
الجوار فتأثريات الجوار، تأثريات ملفهوم رشعيًا تطبيًقا منه أكثر مغالطة بمثابة يكون
وتعوق لتوسيعها. وكذلك الحكومة تدخالت لتقييد سببًا تكون قد إذ حدين؛ ذو سالح
عىل الواقعة التأثريات تحديد الصعب من ألنه الطوعي التجاري التبادَل الجوار تأثرياُت
أيًضا. الحكومي التدخل يف موجودة الصعوبة هذه لكن خطورتها، وقياس الثالثة األطراف
تكاليف تحمل تربر لدرجة للغاية كبرية الجوار تأثريات تكون متى معرفة الصعب ومن
تتدخل عندما وبالتايل، مالئًما. توزيًعا التكاليف توزيع األصعب بل عليها، للتغلب محددة
الجوار تأثريات من إضافية مجموعة جزئيًا ستدخل الجوار، تأثريات عىل للتغلب الحكومة
الحكم ويمكن ينبغي. كما بتعويضهم أو رسوم بدفع األفراد مطالبة يف إلخفاقها نتيجة
حقائق طريق عن فقط األخطر هي الجديدة أم األساسية الجوار تأثريات كانت إذا ما عىل
يكون ذلك، عىل عالوة للغاية، تقريبي الحكم يكون حتى ذلك من وبالرغم الفردية، الحالة
عالقة ال األهمية يف غاية جوار تأثري ذاته الجوار تأثريات عىل للتغلب الحكومي للتدخل
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يحدُّ حكومي تدخل كل إن حيث الحكومة؛ أجلها من تدخلت التي املحددة بالواقعة له
غري نحو عىل الحرية عىل الحفاظ أمام خطًرا ويشكل مباًرشا ا حدٍّ الفرد حرية مجال من

األول. الفصل يف تفصيًال رشحناها ألسباب مبارش
ننجز لكي الحكومة تدخل صالحية ملدى وصارمة ملزمة سياسة تقدم ال مبادئنا إن
الطوعي التبادل طريق عن حدة، عىل كٌل ننجزه أن لنا مستحيًال أو صعبًا كان ما مًعا
به وندرج موازنة بيان نعد أن يجب حكوميًا، تدخًال تستدعي معينة حالة أي ففي التام.
وأية املزايا خانة يف نضعها نقاط أية مبادئنا لنا وستحدد حدة، عىل كًال والعيوب املزايا
النقاط أهمية به سنقدر الذي األساس لنا توفر وكذلك العيوب، خانة يف نضعها نقاط
مقرتح حكومي تدخل أي عن الناتجة باملسئوليات البدء يف سنرغب ما دائما املختلفة.
التأثري لهذا ونعطي للحرية، تهديده حيث من عليه املرتتب الجوار تأثري أي خاص، بوجه
األخرى النقاط من ولغريها النقطة لهذه سننسبها الذي األهمية حجم أن إال كبرية، أهمية
ثانويًا، القائم الحكومي التدخل كان إذا املثال، سبيل فعىل الظروف؛ عىل يعتمد كذلك،
هام سبب هذا اإلضايف. الحكومي التدخل سيجلبه الذي الجوار لتأثري أقل أهمية سننسب
كانت وقت يف كتابتهم، يف سايمونز، كهنري األوائل، الليرباليني من العديد تعبري وراء
كان ما مهام الحكومات تويل يف رغبتهم عن العرص، بمعايري مقارنة صغرية الحكومة

الالزم. من أكثر الحكومات نمت أن بعد املعارصون الليرباليون سيقبلها

األبوية الوصاية شعار تحت الحكومي التدخل (3)

للمختلني الحرية بمنح نؤمن ال فنحن فحسب، املسئولني لألشخاص مربر هدف الحرية إن
وغريهم املسئولني األشخاص بني فاصل أحمر خط وضع فإن لذا، لألطفال. أو عقليًا
الجوهري. الحرية هدف يف أساسيًا غموًضا هناك أن هذا يعني ال ذلك، مع حتمية، رضورة

مسئولني. غري كأشخاص نصنفهم الذين لهؤالء حتمي أمر األبوية الوصاية إن
يف وال الحرية منحهم يف نرغب ال نحن عقليًا. املختلون األمر لهذا األوضح املثال لعل
إليوائهم لألفراد التطوعية األعمال عىل االعتماد أمكننا إذا األفضل من سيكون لذا، قتلهم،
ستكون الخريية األعمال تلك مثل أن احتمال استبعاد نستطيع ال أننا أظن لكن ورعايتهم.
شخص ساهم إذا أنتفع أنني حقيقة األمر لهذا الجوار تأثري ينطوي أن حالة يف مالئمة غري
عن رعايتهم تنظيم يف رغبة لدينا يكون قد السبب، ولهذا عقليًا. املختلني رعاية يف آخر

الحكومة. طريق
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هي مجتمعنا يف الفعالة األساسية فالوحدة صعوبة، أكثر حالة فهم األطفال أما
حد إىل األساسية، الوحدة باعتبارها لألرسة قبولنا يعتمد ذلك، مع الفرد. وليس األرسة،
يستطيع من أفضل عامًة هم اآلباء بأن نؤمن نحن املبدأ. عىل منه أكثر النفعية عىل بعيد،
لكننا بحريتهم. للتمتع صالحني مسئولني أفراًدا يصبحوا وبحيث وإعالتهم أبنائهم حماية
بداخله يحمل طفل كل إن آخرين. أفراد مع لهم يحلو ما فعل يف اآلباء بحرية نؤمن ال

األساسية. حقوقهم بحماية يؤمن بالحرية واملؤمن مسئول، فرد بذرة
أفراد نفسه الوقت ويف استهالكية سلع األطفال إن قاسية، تبدو قد أخرى وبكلمات
كما االقتصادية مواردهم استخدام يف األفراد حرية إن باملجتمع. محتملني مسئولني
خدمات التعبري، جاز إن لرشاء، — أطفال إنجاب يف استخدامها حرية تتضمن يشاءون
لألطفال يصبح الخيار، هذا ممارسة بمجرد لكن االستهالك، من معينة كصورة األطفال
لحرية امتداد مجرد تعد ال والتي الخاصة حريتهم ولديهم ولنفسهم ذاتهم حد يف قيمة

آبائهم.
من األكرب اإلزعاج مصدر هي لوائها تحت الحكومة تتدخل التي األبوية الوصاية إن
القرارات سيتخذون أفراًدا أن — مبدأ قبول عىل تنطوي ألنها وذلك لليرباليني، عدة زوايا
ويعتربونه تطبيقاته، معظم يف للغاية كريًها يجدونه ما وهو — آخرين أفراد عن نيابة
مختلف يف الجماعية مؤيدو وهم أال املفكرين، من الرئيسيني ملعارضيهم مميزة سمة بحق
من فائدة ال ذلك، مع الرفاهة. دولة أو االشرتاكية أو الشيوعية كانت سواءً صورها،
من ما لقدر الحاجة تجنب يجدي فال الواقع، يف هي مما أبسط املشكالت بأن التظاهر
الذهنية اإلعاقة أصحاب لحماية قانون عن ١٩١٤ عام داييس كتب وكما األبوية. الوصاية
فيه، السري عاقل رجل يرفض ال طريق عىل األوىل الخطوة هو الذهني القصور قانون «إن
يصعب الدولة رجال أمام صعوبات سيطرح ينبغي، مما ألبعد اتبعناه إذا طريق لكنه
منهج ثمة ليس الفرد.»1 حرية يف كبري تدخل ذلك يصاحب أن دون مواجهتها عليهم
املعصوم غري حكمنا عىل نعتمد أن يجب لذا عنده، نقف أن ينبغي الذي الحد تعيني يمكنه
بأنه اآلخرين إقناع عىل قدرتنا عىل حينها نعتمد حكم، إىل نتوصل أن وبعد الخطأ، من
املوضع هذا يف نؤمن، أن يجب رؤانا. بتغيري إقناعنا عىل قدرتهم عىل أو الصحيح الحكم
والتحيز، الكمال عدم سمتهم برش بني الرأي يف جماعي اتفاق إىل التوصل بأهمية وغريه،

والخطأ. والتجربة الحر النقاش طريق عن
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الخالصة (4)

الوسيلة بدور وتضطلع امللكية حقوق وتحدد والنظام القانون تطبق التي الحكومة إن
يف وتفصل االقتصادية اللعبة قواعد من وغريها امللكية حقوق تغيري بواسطتها يمكننا التي
عمل إطار وتقدم املنافسة وتعزز العقود وتطبق القواعد تأويل حول تنشب التي النزاعات
مهمة تعد التي الجوار تأثريات عىل وللتغلب التقني االحتكار ملواجهة إجراءات وتتخذ ماليًا
يف املستقلة واألرس الخاصة الخريية األعمال من وتعزز الحكومي، التدخل تربر لدرجة
الجيل من حكومة إنها — األطفال أو عقليٍّا املختلني من كانوا سواءً املسئولني، غري حماية
الفوضوية. إىل بداع ليس مبدأه عىل الثابت الليربايل إن لتؤديها. مهمة وظائف أمامها أن
أنها واضح وظائف لديها سيكون الحكومة هذه مثل أن أيًضا حقيقٌة ذلك، مع
وحكومات الفيدرالية الحكومة اآلن بها تضطلع املهام من الكثري عن تحجم وقد محدودة
الفصول وستتناول األوربية. البلدان يف ونظائرها األمريكية املتحدة الواليات يف الواليات
قد لكن أعاله، بضعها ناقشنا التي الوظائف هذه من بعض التفصيل، من بقدر التالية،
الذي الدور بخصوص والثمني الغث بني التمييز عىل القدرة تعزيز يف — نفًعا يجدي
التي باملسئوليات الفصل، هذا ختام يف ونحن قائمة، إدراج — للحكومة الليربايل يوكله
تربيرها، يمكن ال أرى، حسبما والتي، حاليًا، املتحدة الواليات يف الحكومة عاتق عىل تقع

أعاله: املوضحة املبادئ منظور من منطقيا،

للزراعة. التعادل أسعار دعم برامج (١)
واردات كحصص الصادرات، عىل قيود أو الواردات عىل جمركية تعريفة فرض (٢)

ذلك. إىل وما الحالية السكر وحصص النفط
املوكل النفط توزيع يف أو املزارع برنامج يف كما اإلنتاج، عىل الحكومية السيطرة (٣)

تكساس. حديد سكك هيئة إىل
العامة القوانني أو نيويورك، يف تطبق زالت ما التي كتلك اإليجارات تنظيم قوانني (٤)

أعقابها. ويف الثانية العاملية الحرب أثناء فرضت التي كتلك واألجور األسعار لضبط
كتحديد لألسعار، القانوني األقىص الحد أو األجور، ملعدالت القانوني األدنى الحد (٥)
الودائع عىل التجارية املصارف تدفعه أن يمكن الذي الفائدة لسعر القانوني األقىص الحد
عىل تدفع التي القانونية الناحية من الثابتة للمعدالت األقىص الحد أو كصفر، الطلب عند

بأجل. املحددة والودائع املدخرات
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تحددها التي النقل وسائل تنظيم كقواعد للصناعات، التفصيلية التنظيمية القواعد (٦)
االحتكار تتعلق أمور إىل املستندة التربيرات بعض لهذا كان الواليات. بني التجارة لجنة
بشأن اآلن، له، تربير أي يوجد ال لكن الحديدية، السكك يف البداية يف ُطبَِّق عندما التقني

املرصفية. للمعامالت التفصيلية التنظيمية القواعد ذلك عىل آخر مثال نقل. وسيلة أية
وانتهاك متضمنة رقابة من عليه ينطوي ملا خاص بذكر جدير لكنه مشابه، مثال (٧)

والتليفزيون. اإلذاعة عىل الفيدرالية االتصاالت لجنة سيطرة وهو التعبري، لحرية
تجرب التي والشيخوخة التقاعد برامج سيما ال الحالية، االجتماعي الضمان برامج (٨)
الحياة مدى سنوي معاش لرشاء دخلهم من محدد جزء إنفاق (أ) عىل الواقع يف الناس

الحكومة. إلدارة تخضع رشكات من السنوي املعاش رشاء (ب)
أو وظائف أو مرشوعات تجعل التي والواليات املدن مختلف يف الرتخيص رشوط (٩)
حينئذ الرتخيص يكون حيث ترخيًصا، يمتلكون الذين األشخاص عىل قارصة بعينها مهن

النشاط. مزاولة يف يرغب شخص أي يدفعها لرضيبة إيصال مجرد من أكثر
التي الحكومي الدعم برامج من الكثري وغريه الشعبي» «باإلسكان يسمى ما (١٠)
اإلسكان إلدارة العقاري الرهن ضمان كربنامج السكنية املباني تشييد تعزيز إىل تهدف

ذلك. إىل وما القدامى املحاربني وشئون الفيدرالية
النظام إن السلم. فرتات أثناء بالجند العسكرية الخدمات لتزويد اإللزامي التجنيد (١١)
دفع لعدم مربر ثمة يوجد ال الحرة. السوق يناسب الذي هو املسلحة للقوات التطوعي
النظم إن األشخاص. من املطلوب العدد جذب سبيل يف كان مهما الرضوري املقابل
حياتهم، صياغة يف الشباب حرية مع بخطورة وتتعارض واعتباطية منصفة غري الحالية
العسكرية التدريبات (إن السوقي. البديل من أكثر مكلفة األرجح عىل تكون إنها حتى
عىل بناءً تربيرها ويمكن مختلفة، مشكلة الحروب لوقت احتياطيني جنود لتوفري العامة

ليربالية.) أسباب
أعاله. أوضحنا كما الوطنية املتنزهات (١٢)

ربحية. ألسباب الربيد لنقل القانوني الحظر (١٣)
أعاله. أرشنا كما الرسوم عليها تفرض التي للطرق وإدارتها الحكومة ملكية (١٤)

الشمول. عن تكون ما أبعد القائمة هذه إن
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النقود عىل احلكومية الرقابة

املاضية القليلة العقود يف االقتصادي» و«النمو الكامل» «التوظيف مصطلحا أضحى
يقول فالبعض االقتصادية؛ الشئون يف الحكومي التدخل نطاق لتوسيع أساسيني عذرين
تدخل دون ُطبَِّق وإذا بطبيعته، مستقر غري الخاص القطاع عىل املعتمد الحر االقتصاد إن
تتدخل أن بد ال ثم من والتدهور؛ االزدهار من متكررة دورة عنه سينتج جهة، أية من
إبان خصوًصا وقوية فعالة كانت الحجج هذه إن األوضاع. استقرار عىل للحفاظ الحكومة
سياسة تطبيق إىل أدى رئيًسا عامًال وكانت أعقابها، ويف الثالثينيات يف الكبري الكساد أزمة
الحكومي التدخل نطاق لتوسيع مماثلة سياسات وتطبيق البلد، هذا يف الجديدة الصفقة
يزعم حيث األشيع؛ الشعار االقتصادي» «النمو مصطلح أضحى وحديثًا، أخرى. بلدان يف
الالزمة املالية املوارد توفر بحيث االقتصادي النمو الحكومة ترعى أن بد ال إنه البعض
أرسع نمو تحقيق الديمقراطية الدول بمقدور أنه املحايدة للدول وتثبت الباردة، للحرب

الشيوعية. الدول من
شأن شأنها الكبري، الكساد أزمة أن هي والحقيقة تماًما، مضللة الحجج هذه إن
اقتصاد اتسام عن ال حكومية إدارة سوء عن نتجت الوخيمة، البطالة فرتات من غريها
االحتياطي جهاز وهي — حكوميًا مؤسسة هيئة إن االستقرار. بعدم الخاص القطاع
مارس و١٩٣١، ١٩٣٠ عامي يف النقدية. السياسة مسئولية إليها ُوكَِّل — الفيدرايل
انكماًشا يكون أن املمكن من كان ما َل َحوَّ حيث الَخَرق؛ بمنتهى املسئولية هذه الجهاز
وعىل (.٧١–٧٧ الصفحات يف النقاش من املزيد (انظر كبرية نكبة إىل متوسًطا اقتصاديًا
يف االقتصادي النمو أمام الرئيسة املعوقات الحكومية اإلجراءات تمثل اليوم، مماثل نحو
الدولية، التجارة عىل املفروضة القيود من وغريها الجمركية فالتعريفة املتحدة؛ الواليات
وتحديد التنظيمية واللجان والجائر، املعقد الرضيبي والنظام املرتفعة الرضائب وأعباء
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إساءة عىل األفراد تحفز اإلجراءات من الكثري ذلك وغري واألجور لألسعار الحكومة
ماسة حاجة يف نحن ما إن الجديدة. املدخرات استثمار وإساءة املوارد وتوجيه استخدام
ال الحكومي التدخل وطأة تخفيف هو واستقراره، االقتصادي النمو من كل لتحقيق إليه

زيادته.
فمن املجاالت؛ هذه يف مهًما دوًرا للحكومة سيبقي اإلجراء هذا مثل فإن ذلك، ومع
الدور وهو الحر؛ لالقتصاد ثابت نقدي عمل إطار لتوفري الحكومة نستخدم أن األفضل
نستخدم أن األفضل من كذلك ثابت. قانوني عمل إطار توفري وظيفة من جزءًا يمثل الذي
تحقيق من األفراد تمكني شأنه من عام واقتصادي قانوني عمل إطار لتوفري الحكومة

وقيمهم. يتوافق ذلك كان إذا االقتصادي، النمو
االقتصادي، باالستقرار تتصل والتي الحكومية، السياسة يف األساسية املجاالت إن
السياسة الفصل هذا ويناقش امليزانية. سياسة أو املالية والسياسة النقدية، السياسة هي
السياسة سنناقش بينما الدولية، النقدية النظم التايل الفصل يف وسنناقش املحلية، النقدية

الخامس. الفصل يف امليزانية سياسة أو املالية
رؤيتني بني وسًطا دربًا نسلك أن يف التايل والفصل الفصل هذا يف مهمتنا تتمثل
باملخاطر املحفوفة األوىل الرؤية إن مميزاتها. منهما واحدة لكل أن مع مقبولة، غري كلتاهما
يف ومحبذ ممكن أمر تدخل أي عن تماًما مستقل ذهب معيار وجود بأن االعتقاد هي
واألمم األفراد بني االقتصادي التعاون بتعزيز املتعلقة املشكالت كل وسيحل نفسه، الوقت
الحاجة بأن االعتقاد فهي باملخاطر املحفوفة الثانية الرؤية أما مستقرة. بيئة إطار يف
السلطات من واسعة مجموعة تخصيص تقتيض متوقعة غري ظروف مع التكيف إىل
هيئة يف أو «مستقل» مركزي مرصف يف سويًا تجمعوا الخرباء من ملجموعة الطابع ذاتية
أن املحتمل غري ومن املايض، يف ُمْرٍض حل أنها الرؤيتني من أي تثبت لم ما. بريوقراطية

املستقبل. يف ذلك تثبت

ممكنة درجة أقىص عىل الحفاظ وغايته السلطة، تركيز هو الليربايل يخشاه ما أخىش إن
حرية تعارض عدم مبدأ مع تتوافق التي الدرجة وهي حدة، عىل فرد لكل الحرية من
السلطات، توزيع تقتيض الغاية هذه بأن يؤمن فإنه كذلك، اآلخر. حرية مع شخص
األمر هذا ألن السوق، خالل من تأديتها يمكن مهام بأية الحكومة تكليف يف ويرتاب
املنوطة األدوار زيادة ألن وكذلك السوق، مجال يف الطوعي بالتعاون القهر يستبدل

أخرى. مجاالت يف للحرية تهديًدا تشكل بالحكومة
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مجال يف الصعوبة من فريدة درجة عىل مشكلة السلطات توزيع إىل الحاجة تثري
الشئون مسئولية من بعًضا تتحمل أن بد ال الحكومة أن عىل واسع اتفاق فهناك النقد؛
يمكن النقدية الشئون عىل السيطرة بأن أيًضا النطاق واسع اعرتاف وهناك النقدية،
املقولة يف تمثلت األداة هذه وقوة وتشكيله. االقتصاد عىل للسيطرة قوية أداة تكون أن
ممثل األمر وهذا نقوده. تدمري هو مجتمع لتدمري فاعلية السبل أكثر إن للينني: الشهرية
من الحكاَم — األزل قديم منذ — النقود عىل السيطرة تمكني مدى يف االبتذال شديد تمثيًال
رصيحة موافقة دون كثريًا يحدث كان ما وهو ككل، العامة عىل مرتفعة رضائب فرض
العمالت امللوك شك عندما األوىل العصور منذ يحدث ذلك كان قائمة. كانت إذا السلطة، من
املطبوعة، الصحف كإصدار واألعقد األحدث بوسائله الحارض حتى مماثلة، حيًال وتبنوا
شأنها من مؤسسية نظم إنشاء يف املشكلة تكمن الكتب. فهرسة نظام مجرد حتى أو
من — نفسه الوقت يف — تحد ولكن النقود، تجاه مسئوليتها ممارسة من الحكومة تمكني
بطرق الصالحية هذه استغالل وتمنع التمكني، هذا بمقتىض للحكومة املمنوحة السلطة

تعزيزه. من بدًال الحر املجتمع إضعاف إىل تميل

سلعي معيار (1)

البلدان من العديد يف غريها من أكثر ُعِرَفْت التي الوسيلة فإن التاريخية، الناحية من
كالذهب مادية سلعة استخدام وتعني السلعي؛ املعيار هي القرون، مدار وعىل املختلفة،
السلع من غريها أو الكونياك، أو السجائر أو القصدير، أو األصفر النحاس أو الفضة، أو
يكون لن النوع، هذا من مادية سلعة من كليًة النقود تألفت فإذا التبادل؛ أجل من املختلفة
كمية ستعتمد حيث اإلطالق؛ عىل الحكومية السيطرة إىل — املبدأ حيث من — حاجة هناك
ستعتمد بينما آخر، يش أي عىل ال النقدية، السلعة إنتاج تكلفة عىل املجتمع يف النقود
السلعة بإنتاج الخاصة التقنية الظروف يف التغريات عىل املنتجة النقود كمية يف التغريات
املؤمنني من الكثري يشجع مثايل مبدأ وهذا النقود. عىل الطلب يف التغريات وعىل النقدية

مستقل. ذهب معيار وجود برضورة
يستدعي ال الذي البسيط النمط هذا عن بعيًدا انحرفت الفعلية السلعية املعايري إن
أو الذهب كمعيار — السلعي املعيار إن التاريخية، الناحية فمن حكومي. تدخل أي
ظاهريًا يمكن آخر، أو نوع من ائتمانية نقود تطور يصاحبه كان — الفضة معيار
وراء للغاية مقنع سبب هناك كان محددة. رشوط عىل بناءً نقدية سلعة إىل تحويلها
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يف يكمن ككل، املجتمع نظر وجهة من السلعي، باملعيار الجوهري فالعيب التطور؛ هذا
يف الناس يكد أن من والبد النقدي، املخزون لزيادة حقيقية موارد استخدام يتطلب أنه
قلعة يف تخزينه أجل من — إفريقيا بجنوب األرض باطن من الذهب الستخراج العمل
املعيار لعمل الزمة فعلية موارد استخدام رضورة رسخت مماثل. مكان أو نوكس فورت
استخدام دون نفسها النتيجة بها يحققون سبل إليجاد الناس لدى قويًا حافًزا السلعي
أدفع بأن «أتعهد عليها مطبوع ورقية قصاصات سيقبلون الناس كان فإذا املوارد. تلك
الوظيفة تؤدي أن يمكن الورقية القصاصات فهذه كنقود، السلعي» املعيار من وحدات
إلنتاجها. املوارد من كثريًا أقل كميات تتطلب أنها كما الفضة، أو الذهب كقطع نفسها
آخر،1 موضع يف اليشء بعض أكثر باستفاضة ناقشتها التي النقطة، هذه فإن رأيي، يف

السلعي. املعيار تطبيق أمام الرئيس العائق تبدو
للمعضلة رائًعا حًال يوفر فقد ممكنًا، أمًرا مستقل سلعي بمعيار العمل كان إذا
املمارسة خطر وجود دون مستقر نقدي عمل إطار تأسيس وهي الليرباليني؛ تواجه التي
معيار هناك كان إذا املثال، سبيل عىل النقدية. بالشئون يتعلق فيما للسلطة املسئولة غري
يحظى — الذهب من فعًال تتكون ما بدولة النقود من املائة يف مائة أن أي — أصيل ذهب
الذهبي للمعيار األسطوري املفهوم بداخلهم ترتسخ الذين الشعب أفراد عموم من بدعم
ذلك، حدث إذا — الئق وغري أخالقي غري أمر املعيار عمل يف الحكومة تدخل بأن واالعتقاد
غري نقدي إجراء أي وضد بالعملة الحكومة عبث ضد فعاًال ضمانًا املعيار هذا سيوفر
مداها، يف ثانوية للحكومة نقدية صالحيات أية ستكون املعيار، هذا وبموجب مسئول.
ممكن الحكومة عن املستقل النظام ذلك مثل أن تاريخيًا يثبت لم تًوا، الحظنا كما لكن
كاألوراق ائتمانية عنارص يضم مختلط نظام اتجاه يف السري إىل دائًما مال بل التنفيذ،
أن وبمجرد النقدية. السلعة إىل إضافة الحكومية، النقدية األوراق أو والودائع، النقدية
حتى عليها، الحكومة سيطرة تجنب الصعب من أنه ثبت االئتمانية، العنارص أُْدِخَلْت
أساًسا، ذلك، يف السبب يرجع الحكومة. إىل ينتمون ال أفراد من األمر بادئ يف تصدر عندما
هي االئتمانية النقود إن اقتصاديًا. يعادله ما أو النقود تزوير حدوث منع صعوبة إىل
مثل عمل بني فاصلة زمنية فرتة هناك يكون أن يحدث وما معيارية، نقود لدفع عقد
إغواءات بدورها، فتزيد، العقد، تنفيذ صعوبة من يزيد وهذا تطبيقه، وبني العقد ذلك
الحكومة تقع االئتمانية، العنارص تُْدَخل إن ما ذلك، عىل وعالوة احتيالية. عقود إصدار
املعايري تحولت ذلك، عىل بناءً ائتمانية. نقود إلصدار تقاوم ال إغراءات طائلة تحت نفسها

النطاق. واسَع الدولة من تدخًال تضمنت مختلطة معايري إىل الواقع، يف السلعية،
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املؤيدين األشخاص من للعديد الكثرية النقاشات من بالرغم أنه باملالحظة الجدير من
إن فعليًا. وكامل حقيقي ذهب معيار يف اليوم تقريبًا منهم أحد يرغب ال الذهب، ملعيار
املعيار، من الحايل النوع تقريبًا يقصدون ما دائًما ذهب معيار يريدون أنهم يقولون من
املركزي املرصف إلدارة يخضع ذهب معيار وهو الثالثينيات؛ يف طبق الذي املعيار نوع أو
إن — «غطاءً» الذهب من صغرية بكمية تحتفظ والتي أخرى، حكومية رسمية دائرة أو
تأييد إىل ذهب البعض إن حتى االئتمانية، للنقود — املضلل املصطلح ذلك استخدام جاز
تداوًال األثناء تلك يف الذهب معيار تضمن حيث العرشينيات، يف ُطبَِّق الذي املعيار ذلك
— ذهبية عملة معيار أي — األفراد بني تتداول كعملة الذهبية الشهادات أو للذهب فعليًا
تصدرها التي الودائع مع حكومية ائتمانية كعملة الذهب وجود ذلك مع أيدوا لكنهم
ذلك، مع االئتمانية. العملة أو الذهب من سواءً ضئيل باحتياطي تحتفظ التي املصارف
يسمى ما إبان برباعة، الذهب معيار يدير املركزي انجلرتا مرصف أن املفرتض كان عندما
البعد كل بعيًدا النقدي النظام كان عرش، التاسع القرن يف الذهب ملعيار الذهبي بالعرص
حد إىل للسيطرة خاضع املعيار كان األثناء تلك يف حتى تماًما. مستقل ذهبي معيار عن
الحكومة أن نظرية اآلخر تلو البلد لتطبيق نتيجة حدة أكثر ريب بال اآلن والوضع بعيد،

الكامل». «التوظيف مسئولية عاتقها عىل يقع
ملشكلة محبذًا أو ممكنًا حًال ليس املستقل السلعي املعيار أن هو إليه توصلت ما إن
يف كبرية تكلفة تحمل يتضمن قد ألنه محبذًا ليس فهو حر، ملجتمع نقدية نظم تأسيس
الخيالية األفكار ألن ممكنًا وليس النقدية، السلعة إلنتاج ستستخدم التي املوارد صورة

موجودة. غري لتفعيله املطلوبة واملعتقدات
بل فحسب إليها املشار العامة التاريخية بالدالئل مدعوًما ليس االستنتاج هذا إن
استأنفت عندما — ١٨٧٩ عام فمنذ املتحدة. الواليات خاضتها التي املحددة بالتجربة
الواليات كانت ،١٩١٣ عام حتى — األهلية الحرب بعد الذهبية املدفوعات املتحدة الواليات
معياًرا يكون أن إىل أقرب كان املعيار ذلك أن من الرغم عىل الذهب. معيار تطبق املتحدة
معيار يكن لم األوىل، العاملية الحرب نهاية منذ آخر وقت أي من أكثر تماًما مستقًال
وأصدرت ورقية، لنقود حكومية إصدارات هناك كانت حيث باملائة؛ مائة تاًما الذهب
الودائع، صورة يف بالبالد الفعالة التبادل وسيلة من األكرب الجزء الخاصة املصارف
الحكومية الهيئات جانب من الدقيق للتنظيم خاضعة كانت املرصفية العمليات بأن علًما
ترشف التي الواليات ومصارف العملة مراقب عليها يرشف التي الوطنية كاملصارف —
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املصارف أو الخزانة وزارة يف كان سواءً الذهب، تراوح بالوالية. املرصفية السلطات عليها
من باملائة و٢٠ ١٠ بني ذهبية، شهادات أو عمالت صورة يف مبارشة األفراد حيازة يف أو
باملائة التسعون أو الثمانون أما آلخر، عام من الدقيقة النسبة وتختلف النقدي، املخزون
مخزون يقابلها ال التي املرصفية والودائع االئتمانية والعملة الفضة من تألفت الباقية

ذهبي.
عىل جيد بشكل عمل النظام أن لنا يبدو قد أخرى، مرة حدث فيما ننظر وعندما
ليس أنه الواضح من كان الوقت، ذلك يف األمريكيني للمواطنني بالنسبة لكن معقول. نحو
بلغت والتي — عرش التاسع القرن ثمانينيات يف الفضة معيار عىل الطلب كانت كذلك.
الذي العام االتجاه تعزيز شأنه من كان الذي لربايان الذهبي الصليب خطاب مع أوجها
املطالبات هذه وتتحمل النظام. عىل السخط عالمات إحدى — ١٨٩٦ عام بانتخابات أحاط
القرن تسعينيات أوائل يف الوطأة شديدة الكساد أعوام عن الكاملة شبه املسئولية بدورها
املتحدة الواليات تنرصف أن من املخاوف انتشار إىل الطلب زيادة أدت فقد عرش؛ التاسع
هذا عن نتج وقد األجنبية. العمالت أمام قيمته الدوالر يفقد ثم ومن الذهب؛ معيار عن
انكماش حدوث إىل أدى مما األموال، رؤوس وخروج الدوالر استخدام عن ابتعاد األمر

بالبالد. اقتصادي
مطالب و١٨٩٣ و١٨٩٠ و١٨٨٤ ١٨٧٣ األعوام يف املتوالية املالية األزمات ولدت
يف العام الذعر وأدى واملصارف، األعمال قطاع جانب من املصارف إلصالح واسعة
إىل الطلب، عند عملة إىل الودائع تحويل رفض عىل املصارف بني االتفاق شمل ،١٩٠٧
نهاية يف الحكومي، بالتدخل عاجلة مطالبات إىل املايل النظام عىل السخط شعور تحويل
قانون يف ١٩١٠ عام توصياته وأدمجت للنقود، الوطنية اللجنة الكونجرس أسس األمر.
سياق يف اإلصالحات وحظت .١٩١٣ عام الكونجرس أقره الذي الفيدرايل االحتياطي
وانتهاءً العاملة الطبقات من بدءًا املجتمع، قطاعات كل بدعم الفيدرايل االحتياطي قانون
وهو جمهوريًا، الوطنية النقود لجنة رئيس كان السياسيني. الحزبني وكال باملرصفيني
قانون عن األول، املقام يف املسئول، الشيوخ مجلس عضو أما أُلدريتش، دبليو نيلسون

جالس. دبليو كارتر وهو ديمقراطيًا كان الفيدرايل االحتياطي
االحتياطي قانون أدخله الذي النقدية النظم يف التغيري أن النهاية يف اتضح عمليًا،
سيطر القانون، إقرار فأثناء مؤيدوه. أو معدوه يرغب كان مما بكثري أخطر الفيدرايل
تدخل أي عن مستقًال ذهب معيار يكن لم أنه مع — العالم أرجاء يف بقوة الذهب معيار
افرتض الحني. ذلك منذ به مررنا يشء أي من املثايل املبدأ ذلك إىل كثريًا أقرب كان لكنه
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االحتياطي جهاز سلطات من سيحد ثم ومن الهيمنة، يف سيستمر املعيار أن الناس
وحدث القانون، إقرار بمجرد األوىل العاملية الحرب اندلعت ما رسعان لكن الفيدرايل،
الفيدرايل االحتياطي جهاز يعد لم الحرب، نهاية ومع الذهب، معيار عن كبري ابتعاد
إىل النقد أشكال من شكل تحويل قابلية ضمان هدفها الذهب ملعيار ثانوية مساعدة جهة
ذاتية سلطة ذي جهاز إىل تحول لقد عليها. واإلرشاف املصارف وتنظيم أخرى أشكال
العاملية. املالية األحوال عىل والتأثري املتحدة الواليات يف النقود كمية تحديد بإمكانه قوية،

الطابع ذاتية نقدية سلطة (2)

بالواليات النقدية املؤسسات يف التغريات أبرز الفيدرايل االحتياطي جهاز تأسيس يعد
وللمرة األقل. عىل األهلية، الحرب منذ املحلية املرصفية املعامالت قانون إقرار منذ املتحدة
جهاز يتأسس ١٨٣٦ عام املتحدة للواليات الثاني املرصف بميثاق العمل انتهاء منذ األوىل
مناسبة بسلطات ُمَزوَّد أنه املفرتض ومن النقدية، األوضاع مسئولية يتحمل مستقل رسمي
سنستخلص ثم، من واضح. اضطراب وقوع منع األقل عىل أو النقدي االستقرار لتحقيق
يف لنقل — الجهاز تأسيس وبعد قبل ككل التجربة بني املقارنة حال يف مفيًدا درًسا
نقارن بحيث اآلن، حتى ١٩١٤ عام ومن ١٩١٤ عام إىل مبارشة األهلية الحرب أعقاب

متساويتني. فرتتني
كان سواءً وضوح، بكل االقتصادية الناحية من اضطرابًا األكثر الثانية الفرتة كانت
وتعكس اإلنتاج. أو األسعار أو النقدي املخزون يف التغريات مستوى عىل االضطراب
يمثل وهذا الثانية، الفرتة أثناء العامليتني الحربني تأثري جزئيًا االضطراب من األكرب الحالة
الحرب أسقطنا إذا ذلك، مع النقدي. النظام عن النظر برصف االضطراب مصدر بوضوح
١٩٣٩ حتى ١٩٢٠ عام من ولنقل فقط السلم فرتة ودرسنا مبارشة، أعقبتها التي واألعوام
أكثر واإلنتاج واألسعار النقدي املخزون كان النتيجة. تختلف لن اآلن، إىل ١٩٤٧ عام ومن
الفرتة أكثر وكانت جدال، دون قبل عما الفيدرايل االحتياطي جهاز تأسيس بعد اضطرابًا
قاسية فرتات تضمنت والتي بالطبع الحربني بني تلك اإلنتاج باضطراب يتصل فيما تأثًرا
لم و١٩٣٧–١٩٣٨؛ و١٩٢٩–١٩٣٣ ١٩٢٠–١٩٢١ أعوام بني االقتصادي االنكماش من
سالفة الثالث االقتصادي االنكماش فرتات من العدد هذا عاًما عرشين من فرتة أي تشهد

األمريكي. التاريخ مدار عىل الذكر
يف الفيدرايل االحتياطي جهاز فشل عىل بربهان ليست البسيطة املقارنة هذه إن
معالجتها إىل الجهاز اضطر التي املشكالت كانت فربما النقدي، االستقرار يف اإلسهام
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كانت املشكالت تلك ولعل السابق. النقدي النظام عىل أثرت التي تلك من صعوبة أكثر
البسيطة املقارنة لكن السابقة. النظم ظل يف النقدي االضطراب من أكرب قدًرا ستنتج
شديدة هيئة أن غالبًا، الحال هي كما به، مسلم كأمر يقبل أن قبل يرتيث القارئ ستجعل
رضورية وظيفة تؤدي الفيدرايل االحتياطي كجهاز واسع نفوذ وذات والفاعلية الرسوخ

أجلها. من شيدت التي األهداف إلدراك إسهامات وتقدم ومحبذة
يف االختالف أن التاريخية للدالئل شاملة دراسة عىل مرتكزة شخصية قناعة لدي
اختالف إىل الواقع يف نسبه يمكن البسيطة املقارنة عنه تكشف الذي االقتصادي االستقرارا
أثناء األقل عىل األسعار ارتفاع مستوى ثلث أن يل تؤكد الدالئل هذه إن النقدية. املؤسسات
كان وما الفيدرايل االحتياطي جهاز تأسيس إىل رده يمكن أعقابها ويف األوىل العاملية الحرب
انكماش كل وقع شدة رد ويمكن السابق، املرصيف النظام استمر إذا ليحدث االرتفاع هذا
التي اإلجراءات إىل مبارشًة و١٩٣٧–١٩٣٨، و١٩٢٩–١٩٣٣ ١٩٢٠–١٩٢١ اقتصادي،
والنقدية املرصفية النظم ظل يف لتحدث كانت وما يتخذها لم التي وتلك الجهاز اتخذها
لكن غريها، أو الظروف تلك يف اقتصادي ركود حاالت تطرأ أن املمكن من كان السابقة.
كبري. اقتصادي انكماش إىل منها حالة أية تتطور أن بعيد حد إىل املحتمل غري من كان

الدور أهمية إىل بالنظر ذلك، ومع شك.2 بال هنا الدالئل هذه عرض بوسعي ليس
املوقف — تشويه باألحرى أو — تشكيل يف ١٩٢٩–١٩٣٣ لعام الكبري الكساد لعبه الذي
الدالئل إليه تشري الذي التفسري يكون قد االقتصادية، الشئون يف الحكومة دور من العام

الكامل. التوضيح يستحق املرحلة لهذه
١٩٢٩ عام األول أكتوبر/ترشين يف البورصة انهيار إىل البعض ينظر األمر غالب يف
مبارش وكسبب كبداية و١٩٢٩ ١٩٢٨ عامي يف للصعود املتجهة السوق عىل قىض والذي
أيٍّا لكن للبورصة، املثرية للطبيعة نظًرا وذلك السواء، حد عىل الكبري للكساد ورئيس
أي ،١٩٢٩ عام منتصف يف ذروته التجاري النشاط بلغ فقد صحيًحا، ليس ذلك من
النقدية الرشوُط جزئيًا النجاح ذروة تحقق سبب يكون قد شهور، ببضعة االنهيار قبل
«املضاربات». لكبح محاولة يف الفيدرايل االحتياطي جهاز فرضها التي نسبيًا الصارمة
االنكماش. حدوث يف دوًرا لعبت قد البورصة تكون ربما املبارشة، غري الطريقة وبهذه
بالتجارة الثقة عىل املبارشة غري التأثريات بعض له كان بدوره البورصة انهيار أن شك ال
هذه لكن التجارة. مسرية عىل سلبيًا تأثريًا ولد الذي األمر لإلنفاق األفراد استعداد وعىل
فعىل االقتصادي، النشاط يف انهيار حدوث يف تتسبب أن يمكن ال ذاتها حد يف التأثريات
حاالت من وقًعا أشد ويكون أطول لفرتة يدوم االنكماش ستجعل كانت تقدير، أكثر
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وما تاريخنا؛ مدار عىل األمريكي االقتصادي النمو طريق اعرتضت التي البسيطة الركود
حدث. مثلما مأساويًا االنكماش ستجعل كانت

هيمنت التي الخاصة السمات من أي تقريبًا األول عامه يف باالنكماش يظهر لم
يف األول العام خالل يحدث مما أشد االقتصادي التدهور وكان التالية. أعوامه يف عليه
إىل البورصة النهيار فعل ردة األرجح عىل ذلك وكان االقتصادي، االنكماش ات فرت معظم
تظهر لم أنه غري ،١٩٢٨ عام منتصف منذ طبقت التي املقيدة النقدية الرشوط جانب
عدا وفيما كربى. كارثة إىل سيتدهور أنه عىل عالمة أية أو كيًفا، مختلفة صفات أية عليه
سبتمرب/أيلول يف ظهر كما — االقتصادي الوضع يف يشء يوجد لم الساذجة، التربيرات
والكبري املستمر التدهور يجعل — املثال سبيل عىل ١٩٣٠ عام األول أكتوبر/ترشين أو
النظر، نعيد عندما للغاية. محتمًال األقل عىل أو حتميًا أمًرا التالية األعوام يف حدث الذي
عما مختلف نحو عىل الترصف شك بال الفيدرايل االحتياطي بجهاز يجدر كان أنه نجد
تقريبًا املائة يف ثالثة بمقدار النقدي للمخزون بانحفاض سماح به يجدر كان وما فعل،
من أكرب االنخفاض وهذا ،١٩٣٠ أول أكتوبر/ترشين إىل ١٩٢٩ عام أغسطس/آب من
تقريبًا. األشد السابقة االنكماش فرتات جميع، يكن لم إن أغلب، أثناء حدث انخفاض أي

فادًحا. ً خطأ شك بال يكن ولم تربيره، يمكن فإنه ً خطأ كان حدث ما أن من بالرغم
عندما ،١٩٣٠ عام الثاني نوفمرب/ترشين يف مأساويٍّا ًا تغريُّ االنكماش طبيعة تغريت
وهي املصارف، من الودائع سحب عىل التهافت إىل املصارف إفالس حاالت من سلسلة أدت
أخرى إىل مدينة من الحالة هذه انتقلت عملة. إىل الودائع تحويل إىل املودعني من محاوالت
كان .١٩٣٠ عام ديسمرب ١١ يف املتحدة الواليات مرصف إفالس مع ذروته األمر ووصل
عن يزيد ما ويملك بالبالد املصارف أكرب من كان املرصف ألن ليس خطريًا اإلفالس هذا
بالداخل الكثريين إىل أوحى املرصف اسم ألن بل فحسب، الودائع من دوالر مليون ٢٠٠
تجاريًا مرصًفا كان أنه مع بأخرى، أو بطريقة للبالد رسمي مرصف أنه بالخارج وأكثر

عاديًا.
أو مالية، سيولة ألزمة إشارة أية هناك تكن لم ،١٩٣٠ األول أكتوبر/ترشين وقبل
االقتصاد ُمني فصاعًدا، الوقت ذلك منذ لكن املصارف. يف الثقة انعدام إىل إشارة أي
مجدًدا تشتعل ثم لفرتة، املصارف إفالس من موجة تهدأ وقد متكررة، سيولة بأزمات
النظام يف الثقة فقدان يف تتسبب أخرى أحداث أو مصارف لبضع مأساوي إفالس مع
هذه كانت املصارف. من الودائع لسحب التهافت من جديدة سلسلة تبدأ ثم ومن املرصيف
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تأثريها بسبب بل األساس يف حتى أو فحسب املصارف إفالس بسبب ليس مهمة األحداث
النقدي. املخزون عىل

سياق يف الودائع، يف دوالر لكل يعادله) ما (أو دوالَر بالطبع املرصف يمتلك ال
مصطلًحا «الودائع» كلمة تعد السبب ولهذا كنظامنا، للمصارف الجزئي االحتياطي نظام
أو عرش خمسة املرصف يضيف قد ما، مرصف يف نقديًا دوالر املرء يودع عندما مضلًال.
بدوره املقرتض يعيد وقد آخر، منفذ من الباقي ويقرض السائلة نقوده إىل سنتًا عرشين
لكل أنه النتيجة تكون العملية. وتتكرر غريه، أو املرصف ذلك يف أخرى مرة املبلغ إيداع
ويرتفع ودائع، صورة يف عديدة بدوالرات أمامه مدينة تكون املصارف، تملكه نقدي دوالر
النقدي الجزء زاد كلما النقود من محددة لكمية — وودائَع نقوًدا — النقدي املخزون
جانب من النطاق واسعة محاولة وأية ودائع، صورة يف به االحتفاظ يف الناس يرغب الذي
تكن مالم للنقود الكيل املقدار يف تدني ذلك عىل بناءً تعني أموالهم» «السرتداد املودعني
للحصول املصارف أمام ما وطريقة إضافية سائلة نقود إنتاج بها يمكن طريقة هناك
املصارف عىل ضغًطا — املودعني إلرضاء سعيه يف — املصارف أحد سيضع وإال عليها،
املصارف تلك وستضع ودائعه بسحب أو االستثمارات ببيع أو القروض باسرتداد األخرى
إجراء يتخذ لم ما ذاتها حد يف الحلقة هذه تتسع غريها. عىل ضغًطا بدورها األخرى
أسعار انخفاض عن نقدية سيولة عىل للحصول املصارف مساعي وستسفر إليقافها

أخرى. مرة املفرغة الحلقة وتبدأ املودعني ثقة وتهتز املصارف وتتعثر املالية األوراق
ظل يف املرصيف القطاع يف الذعر حالة حدوث إىل أدى ما بالضبط املوقف ذلك كان
لعمليات منسق تعليق وإىل الفيدرايل، االحتياطي جهاز تأسيس سبق الذي املرصيف النظام
خطرية خطوة التعليق ذلك كان .١٩٠٧ عام حدث كما نقدية، عملة إىل الودائع تحويل
الحلقة كرست فقد أيًضا، عالجية خطوة كانت أنها إال قصرية، لفرتة سوءًا األمور وزادت
بضع انهيار تشكيل دون الحيلولة طريق وعن األمر انتشار كبح طريق عن املفرغة
بطريقة االنهيار خطر من آمنة مصارف ودفع األخرى املصارف عىل ضغًطا مصارف
التعليق، إلغاء أمكن الوضع، استقر عندما شهور، أو أسابيع بضع غضون ويف أخرى.

نقدي. انكماش حدوث دون االنتعاش حالة وبدأت
التعامل الفيدرايل االحتياطي جهاز لتأسيس الرئيسة األسباب أحد كانت رأينا، وكما
اتساع حال يف النقدية السيولة من املزيد ضخ سلطة ُمنح فقد املواقف، هذه مثل مع
السيولة لتوفري الوسيلة ُمنح كما الودائع، من بدًال العملة عىل األفراد جانب من الطلب
أية تفادي املتوقع من كان الطريقة، وبهذه املرصف. أصول بضمان للمصارف النقدية
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نقدية، عملة إىل الودائع تحويل عمليات تعليق إىل اضطرارنا وعدم وشيكة، مايل ذعر حالة
النقدية. لألزمات املؤسفة النتائج تماًما نتحاىش وأن

يف لفاعليتها اختبار أول وبالتايل األوىل، للمرة السلطات هذه إىل الحاجة ظهرت
من لسلسة كنتيجة ١٩٣٠ لعام األول وديسمرب/كانون الثاني نوفمرب/ترشين شهري
يف تماما الفيدرايل االحتياطي جهاز أخفق وصفها. سبق التي املصارف إغالق عمليات
يبدو ما وعىل النقدية، بالسيولة املصارف لتزويد تقريبًا شيئًا يفعل فلم االختبار، اجتياز
عليه، نشدد بأن الجدير من خاصة. إجراءات اتخاذ يستدعي ال أمًرا املصارف إغالق اعترب
يمتلك الجهاز كان حيث قوة؛ إخفاق وليس إرادة إخفاق كان الجهاز إخفاق أن ذلك، مع
تزويد له تتيح واسعة صالحيات أعقبته، التي األخرى املواقف يف كما املوقف، ذلك يف
سلسلة لتوقفت بذلك، قام ولو الودائع، أصحاب بها يطالب كان التي بالنقود املصارف

النقدية. الكارثة ولتفادينا املصارف إغالق
عودة عالمات تبدت ١٩٣١ عام أوائل ويف املصارف إلفالس األولية املوجة تالشت
ما وهو — القائمة القروض لخفض الفرصة الفيدرايل االحتياطي جهاز استغل الثقة.
صغري. انكمايش إجراء اتخاذ طريق عن بطبيعتها التوسعية القوى بني وازن أنه يعني
بل فحسب النقدي القطاع يف ليس للتحسن واضحة إشارات هناك كانت ذلك، من بالرغم
من األوىل الخمسة أو األربعة الشهور أرقام فحصنا وإذا األخرى. االقتصادية األنشطة يف
العالمات كل بها أن سنجد األمر، واقع يف ذلك بعد حدث ما إىل الرجوع دون ١٩٣١ عام

نفسه. الوقت يف االنتعاش وبداية الهوية قاع يف للسقوط املميزة
إفالس من جديدة موجة أدت فقد طويًال، يدم لم املؤكد غري االنتعاش أن غري
ومن املرصف من الودائع سحب عىل التهافت من جديدة سلسلة يف الدخول إىل املصارف
االحتياطي جهاز يحرك لم جديد ومن النقدي املخزون يف الجديد التدني عملية بدأت ثم
دفاتر تظهر التجارية، للمصارف مسبوقة غري تصفية مواجهة ويف ساكنًا. الفيدرايل
الذي االعتماد قيمة يف تراجًعا — الفيدرايل االحتياطي جهاز وهو — األخري» «امُلْقِرض

له. التابعة للمصارف الجهاز وفره
اإلجراء هذا وسبق الذهب، معيار عن بريطانيا تخلت ،١٩٣١ عام سبتمرب/أيلول يف
يف املتحدة الواليات إىل الذهب تدفق من بالرغم املتحدة، الواليات من الذهب سحب وتاله
واالحتياطي املتحدة بالواليات الذهب مخزون نسبة حينذاك ووصلت السابقتني، السنتني
عىل وفوريًا قويًا الفيدرايل االحتياطي فعل رد جاء مسبوقة. غري معدالت إىل الفيدرايل
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وجاء السابق. الداخيل االستنزاف حيال شيئًا يفعل لم أنه بما للذهب الخارجي االستنزاف
من أكثر وبعد الداخلية. املالية املشكالت زيادة إىل أدى أنه املؤكد من بإجراء الجهاز رد
الفائدة سعر أي — الخصم سعر الجهاز رفع الشديد، االقتصادي االنكماش من عامني
فعل مما أكرب بقدر — له التابعة املصارف به يقرض ألن مستعًدا الجهاز كان الذي
ذلك منذ أو ذلك قبل بأكمله تاريخه مدى عىل للغاية وجيزة فرتة غضون يف قبل من
املصارف إفالس يف هائلة زيادة صاحبه أن إال الذهب، استنزاف اإلجراء هذا أوقف الحني.
عام أغسطس/آب من أشهر ستة غضون ويف املصارف. من الودائع سحب عىل وتهافت
مصارف عرشة كل بني من مرصف أغلق ،١٩٢٣ عام الثاني يناير/كانون حتى ١٩٣١

املائة. يف ١٥ بنسبة التجارية باملصارف الودائع إجمايل وتدنى أبوابه تقريبًا
من دوالر مليار رشاء تضمن — ١٩٣٢ عام السياسة يف مؤقت تام تغري حدث
،١٩٣١ عام يف اتُِّخذَ اإلجراء هذا كان ولو التدهور. معدل من أبطأ — الحكومية السندات
تًوا. إليها املشار الكارثة وقوع دون للحيلولة يكفي أن بعيد حد إىل املؤكد من لكان
تخفيفي، إجراء سوى يكن فلم اإلجراء هذا عىل األوان فات قد كان ،١٩٣٢ عام وبحلول
عندما — ١٩٣٣ عام للمصارف إجازة بإعطاء انتهى جديد انهيار املؤقت التحسن وأعقب
تأسس الذي الجهاز إن أسبوع. عن يزيد ملا رسميًا بالواليات املصارف جميع أغلقت
وهو — بعيد حد إىل عملة إىل الودائع لتحويل مؤقت تعليق حدوث دون الحيلولة بهدف
ثلث من يقرب ما بإبادة البداية يف سمح — سابًقا املصارف انهيار دون حال الذي اإلجراء
تعليق أي من وأقوى أكرب كان والذي للتحويل الودائع قابلية بتعليق رحب ثم املصارف
الذاتي التربير عىل الفيدرايل االحتياطي جهاز مجلس قدرة كانت فقد ذلك، ومع سابق.
مصارف قدرة «إن :١٩٣٣ لعام السنوي تقريره يف يكتب أن من مكنته لدرجة كبرية
أظهرت األزمة أثناء العملة عىل الهائلة املطالب مواجهة عىل الفيدرايل االحتياطي جهاز
تخيل الصعب من … الفيدرايل االحتياطي قانون بموجب البالد يف العملة نظام فاعلية
سياسة الفيدرايل االحتياطي جهاز تطبيق عدم حالة يف الكساد سيسلكه كان الذي املسار

بالسوق.» املفتوحة الحرة الرشاء عملية
عام يوليو/تموز من املتحدة الواليات يف النقدي املخزون انخفض الوضع، هذا ومع
بعد االنخفاض ثلثي عن يزيد ما وجاء الثلث، بنسبة ١٩٣٣ عام مارس/آذار إىل ١٩٢٩
إذ التدهور؛ من بحماية حظي النقدي املخزون كان فلو الذهب. معيار عن انجلرتا تخيل
االقتصادي االنكماش لكان يحدث، أن وينبغي الحدوث ممكن ذلك أن الواضح من كان
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من لكن التاريخية، باملعايري قياًسا خطريًا يكون قد أنه مع بكثري، وطأة وأخف أقرص
يزيد بما واألسعار النصف عن يزيد بما النقدي املخزون يتدنى أن فعليًا حينئذ املستحيل
أي أعلم ال النقدي. املخزون يف تدٍن هناك يكن لم إذا سنوات، أربع غضون يف الثلث عن
ال وباملثل، النقدي، املخزون يف حاد تدٍن يصاحبه لم زمان أو مكان أي يف قوي كساد

قوي. كساد يصاحبه ال النقدي املخزون يف تدٍن أي أعلم
يف متأصل اضطراب وجود عىل بعالمة ليس املتحدة الواليات يف الكبري الكساد إن
التي األخطاء تلحقه أن يمكن الذي الرضر مدى عىل إثبات هو بل الحر االقتصاد نظام
بالبالد. النقدي النظام عىل واسعة سلطات إليهم توكل عندما األشخاص من قلة ترتكبها
لألشخاص املتوفرة املعرفة أساس عىل تربيرها يمكن األخطاء هذه إن يقال قد
يمنح نظام فأي حًقا، باملوضوع صلة ذي غري هذا لكن ذلك. أظن ال أنني مع حينئذ،
ويكون أشخاص لبضعة الترصف حرية من املجال وهذا السلطات من الكبري القدر هذا
يسء. نظام هو املدى بعيدة التأثريات هذه مثل — ال أم مربرة كانت سواءً — لألخطاء
السلطة تلك مثل يمنح ألنه سوى ليشء ال بالحرية للمؤمنني بالنسبة يسء نظام إنه
ضد الرئيسة السياسية الحجة وهذه فعالة؛ لرقابة األمة ممارسة دون قليلني ألشخاص
أهمية اآلمان يولون للذين بالنسبة حتى يسء نظام لكنه «مستقل»، مركزي مرصف وجود
نظام يف ال، أم مربرة كانت سواء األخطاء، يف الوقوع تجنب يمكن ال الحرية. من أكرب
وبهذه كبرية، سلطات األشخاص من قليل عدد يمنح ذلك ومع املسئوليات تقسيم يعتمد
الحجة وهذه الشخصية، الطبيعة عىل معتمدة املهمة السياسية اإلجراءات يجعل الطريقة
املأثور كليمنسو قول صياغة إعادة يمكننا «مستقل.» مرصف وجود ضد الرئيسة العملية

مركزي. مرصف مديري يد يف تركها واألخطر للغاية، خطرية مسألة النقود إن

سلطات من بدًال قواعد (3)

أو تماًما مستقل ذهب معيار عمل عىل باالعتماد سواء األهداف تحقيق من نتمكن لم إذا
من إذن سنتمكن كيف املستقلة، للسلطات الترصف حرية من كبري قدر منح طريق عن
غري حكومي عبث أي من يخلو نفسه الوقت ويف باالستقرار يتسم نقدي نظام تأسيس
أن يُْحتََمل ال ذلك ومع الحر لالقتصاد الالزم النقدي العمل إطار يوفر نظام أي مسئول،

والسياسية؟ االقتصادية للحرية تهديد مصدر يمثل
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إىل تحتكم حكومة تشكيل محاولة هو اآلن إىل َح اْقُرتِ الذي الوحيد املبرش السبيل إن
والتي النقدية السياسة إدارة تحكم قواعد ترشيع طريق عن األشخاص من بدًال القانون
سلطاته خالل من النقدية السياسة عىل سيطرته ممارسة من الشعب تمكني شأنها من
اليومية للنزوات عرضة تكون أن من النقدية السياسة ستمنع نفسه الوقت ويف السياسية،

السياسية. للسلطات
بموضوع الشبه أوجه من الكثري بها النقدية السياسة تحكم قواعد سن مسألة إن
شخص اقرتح متى للدستور. األول التعديل حجة وهو األوىل، للوهلة تماًما مختلًفا يبدو
غري من أنه املبتذلة اإلجابة تأتي النقود، عىل للسيطرة ترشيعية قاعدة وجود يف رغبته
تفعل أن دائًما يمكنها السلطة ألن الطريقة؛ بهذه النقدية السلطة أيادي تقييد املعقول
عالوة ولديها ذلك، أرادت ما حال يف فعله، منها القاعدة تقتضيه ما إرداتها بمحض
القاعدة من أفضل الترصف يمكنها أنه البعض يزعم ثم ومن أخرى، خيارات ذلك عىل
فالبعض الترشيعية؛ الهيئة عىل نفسها الحجة من بديل إطار تطبيق يمكن «بالطبع.»
مستعدة ستكون القاعدة، لتطبيق استعداد عىل الترشيعية الهيئة كانت إذا أنه يزعم
يقول كما إذن، فكيف أيًضا، خاصة حالة كل يف «الصحيحة» السياسة لترشيع شك بال

املسئول؟ غري السيايس اإلجراء ضد حماية أي القاعدة تطبيق سيوفر البعض،
األول التعديل عىل الثانوية اللفظية التغيريات بعض مع نفسها الحجة تطبيق يمكن
معقوًال أليس يتساءل: أن ألحدنا ويمكن الحقوق. وثيقة بنود كل عىل وباملثل للدستور
ونتعامل حدة، عىل قضية كل يف نفكر ال ملاذا التعبري؟ حرية يف للتدخل قانوني مانع وجود
السياسة يف املعتادة للحجة املماثلة النسخة هذا أليس الخاصة؟ لصفاتها وفًقا معها
تنعم أن ينبغي وأنه سلًفا؛ النقدية السلطة أيادي تقييد املحبذ غري من أنه وهي النقدية
املميزة؟ جوانبها عىل وبناءً حدة عىل تطرأ عندما قضية كل مع التعامل عند بالحرية
النوايص إحدى عند الوقوف شخص يريد التعبري؟ حرية مع سارية الحجة تكون ال ملاذا
النباتي الغذائي النظام عن وآخر الشيوعية عن وآخر النسل تحديد قضية عن والدفاع
الخاصة آرائه نرش يف الفرد حرية أن يؤكد قانونًا نسن ال ملاذا نهاية. ال ما إىل جرا وهلم
املسألة يف البت سلطة نمنح ال ملاذا ذلك، من بدًال أو، الجميع؟ عىل ينكرها أو مكفولة،
فمن ظهورها، لدى حدة عىل قضية كل مع تعاملنا إذا أنه الفور عىل يتضح إدارية؟ لهيئة
األمر يصل وقد القضايا أغلب يف التعبري حرية إنكار األغلبية تقرتح أن بعيد حد إىل املؤكد
لشخص يجب كان إذا ما عىل اقرتاع حدث فإذا حدة. عىل معها يُتََعاَمل قضية كل إىل
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مع وباملثل لألمر، األغلبية رفض عن تقريبًا حتًما سيسفر النسل لتحديد الرتويج معني
ينجح قد النباتي الغذائي للنظام يروج شخص حول اقرتاع أما للشيوعية، يروج شخص

اإلطالق. عىل مؤكًدا أمًرا يكون لن ذلك أن مع
وطلب واحدة، مجموعة يف سويًا تجمعت كافة القضايا هذه أن اآلن لنفرتض لكن
إذا بما التصويت أي ككل، القضايا هذه بشأن التصويت عام بوجه الناس سواد من
يف بها السماح أو األحوال جميع يف منحها رفض يجب الرأي عن التعبري حرية كانت
حد إىل مرجح هذا أن القول ويمكن تماًما، املمكن من السواء. حد عىل األحوال جميع
املجموعة مع التعامل عند وأنه، التعبري؛ حرية لصالح ستصوت ساحقة أغلبية أن بعيد،
أحد ملاذا؟ حدة. عىل قضية لكل به سيصوتون كانوا ما بعكس الناس سيصوت ككل،
عندما كبرية زيادة يزداد التعبري حرية يف الحق من للحرمان اإلنسان رفض أن األسباب
عندما التعبري حرية يف الحق من آخر شخص حرمان تجاه موقفه عن أقلية ضمن يكون
يويل واحدة، دفعة القضايا من مجموعة عىل يَُصوَُّت عندما وبالتايل، أغلبية. ضمن يكون
تعرضه ندر وإن — أقلية ضمن يكون عندما التعبري حرية من لحرمانه أهمية املرء
تكرر وإن التعبري، حرية من اآلخرين لحرمان يوليها التي األهمية من أكرب — للحرمان

حرمانهم.
يف الناس نظر إذا هو النقدية، بالسياسة مبارشًة اتصاًال أكثر وهو آخر، سبب
تُْدَرك ال تراكمية تأثريات لها املتبعة السياسة أن لهم سيتضح واحدة، جملة املجموعة
إذا ما حول اقرتاع أُْجِرَي فإذا حدة. عىل قضية لكل التصويت عند الحسبان يف تأخذ أو
االعتبار بعني األخذ الصعب فمن الشارع، ناصية عند التحدث معني شخص حق من كان
االعتبار بعني األخذ الصعب ومن التعبري، لحرية معلنة عامة لسياسة اإليجابية التأثريات
دون الشارع يف الرأي عن التعبري بحرية فيه الناس ينعم ال الذي املجتمع أن حقيقة
إىل وما والتغيري والتجريب الجديدة األفكار تطوير يكبح مجتمًعا سيكون خاص ترشيع
يف بالعيش حظنا وبفضل الجميع، أمام جليه تكون املختلفة الطرق من بالعديد ذلك
حرية قضايا من قضية كل يف نفكر ال الشخصية املصالح إنكار قوانني فعًال تبنى مجتمع

حدة. عىل التعبري
عىل بناءً قضية كل يف نُِظَر ما إذا تماًما، النقدي املجال عىل نفسها االعتبارات تنطبق
القرار صناع ألن القضايا من كبري جزء يف خاطئ قرار يصدر أن املحتمل فمن سماتها؛
ككل. للسياسة الرتاكمية النتائج االعتبار بعني يأخذون وال فقط محدوًدا مجاًال يدرسون
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تلك لوجود يكن مًعا، القضايا من مجموعة عىل عامة قاعدة ُطبَِّقْت إذا األخرى، الجهة عىل
ناتجة تكون لن التي وتوقعاتهم ومعتقداتهم الناس مواقف عىل إيجابية تأثريات القاعدة

املنفصلة. القضايا من سلسلة عىل بناءً تحديًدا نفسها للسياسة اختياري اتباع عن
اقرتحها التي القاعدة إن القاعدة؟ هذه تكون أن ينبغي ماذا قاعدة، سنرشع كنا إذا
توجيه وتعني األسعار؛ مستوى قاعدة هي عام بوجه ليربالية قناعة ذوو أشخاص كثريًا
هذه أن أعتقد ثابت. أسعار مستوى عىل حفاظها برضورة النقدية للسلطات ترشيعي
بشأنها النقدية السلطات تملك ال التي باألهداف متعلقة ألنها وذلك صائبة، ليست القاعدة
وترك املسئوليات توزيع مشكلة تنشأ وبالتايل بنفسها، لتحقيقها ومبارش واضح نفوذ
ومستوى النقدية اإلجراءات بني ريب بال وثيقة عالقة هناك للسلطات. كبرية ترصف حرية
معها تصبح بدرجة ة امُلبَاَرشَ أو الثبات أو الوثوق شديدة ليست العالقة لكن األسعار،

للسلطات. اليومية لألنشطة مالئًما مرشًدا ثابت أسعار مستوى تحقيق غاية
ناقشتها التي املشكالت من واحدٌة تبنيها يجب التي القاعدة اختيار مشكلة إن
توصلت التي النتيجة ذكر عىل قاًرصا املقام هذا سأجعل ثم من آخر؛3 موضع يف بإسهاب
بأسلوب القاعدة توضيح األفضل من أنه يل يبدو لدينا، الحايل املعرفة ملستوى وفًقا إليها.
ترشيعية قاعدة إىل يذهب الراهن الوقت يف اختياري إن النقدي. املخزون بسلوك يرتبط
ولهذه النقدي. املخزون يف النمو من محدد معدل تحقيق نحو النقدية السلطة توجه
جانب إىل التجارية املصارف خارج العملة يشمل بحيث النقدي املخزون سأحدد الغاية،
التحقق بمسئولية الفيدرايل االحتياطي جهاز سأخص كما املصارف، بتلك الودائع كافة
يوًما اإلمكان، قدر وبالطبع، بشهر، شهًرا يرتفع سلًفا املحدد الكيل النقدي املخزون أن من
استخدامه يتقرر ما إن و٥. ٣ بني رقًما X يكون بحيث املائة؛ يف X سنوي بمعدل بيوم،
للغاية أقل تغيري إىل يؤدي للنمو دقيق معدل من يُْختَار ما أو للنقود، محدد تعريف من

محدد. نمو وملعدل محدد لتعريف القاطع االختيار من
الذاتية النفوذ من كبري بشكل ستحد القاعدة هذه أن حني يف الحايل، للموقف ووفًقا
جهاز يد يف الترصف حرية من محبذ غري كبريًا قدًرا سترتك أنها إال النقدية، للسلطات
املخزون يف املحدد النمو معدل تحقيق بكيفية يتعلق فيما والخزانة الفيدرايل االحتياطي
املزيد وجود إن ذلك. إىل وما املرصفية املعامالت عىل واإلرشاف الديون وإدارة النقدي
ممكن أمر آخر، موضع يف تفصيًال عنها تحدثت والتي واملالية، املرصفية اإلصالحات من
اإلقراض نشاط يف الحايل الحكومي التدخل عىل القضاء عنه ينتج وقد أيًضا، ومحبذ
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والريبة لالضطراب دائم مصدر من الحكومي التمويل عمليات تحويل وكذلك واالستثمار
بالرغم األخرى اإلصالحات هذه لكن، معقول. نحو عىل توقعها ويمكن منتظم نشاط إىل
املمنوحة الترصف حرية لتقييد قاعدة تطبيق من للغاية جوهرية أقل فإنها أهميتها من

النقدي. باملخزون يتعلق فيما النقدية للسلطات
النقود إدارة يف األهم العنرص أنه عىل الخاص اقرتاحي إىل أنظر ال أنني أؤكد أن أود
يل تبدو بل القادمة، للعصور وتخلد الحجارة عىل بأخرى أو بطريقة تنقش كقاعدة أو
ضوء يف النقدي االستقرار من مقبول قدر تحقيق يف بالنجاح تبشريًا القواعد أكثر أنها
فيما املعرفة من املزيد ونكتسب القاعدة لهذه وفًقا نعمل ونحن وأتمنى الحالية. معرفتنا
أفضل. نتائج تحقيق شأنها من أفضل قواعد ابتكار من نتمكن أن النقدية، الشئون يخص
النقدية السياسة لتحويل حاليًا واملتاحة املالئمة الوحيدة الوسيلة القاعدة هذه مثل يل تبدو

ألسسه. تهديًدا كونها من بدًال الحر للمجتمع ركيزة إىل
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الرابع الفصل

الدولية والتجارية املالية النظم

الرشوط أي املختلفة؛ املحلية العمالت بني العالقة يف الدولية النقدية النظم مشكلة تتمثل
إسرتليني، جنيه إىل األمريكي الدوالر تحويل األفراد يستطيع بموجها التي والظروف
بالرقابة وثيًقا ارتباًطا املشكلة هذه ترتبط جرا. وهلم أمريكي، دوالر إىل الكندي والدوالر
املتعلقة الحكومية بالسياسات وكذلك السابق، الفصل يف ناقشناها التي النقود عىل
املدفوعات عىل التأثري وسائل إحدى الدولية التجارة عىل الرقابة ألن نظًرا الدولية، بالتجارة

الدولية.

االقتصادية للحرية الدولية النقدية النظم أهمية (1)

النظم موضوع بهما يتسم اللذين الشديد والتعقيد املتخصصة الطبيعة من بالرغم
حني أبالغ وال إغفالها. الليربايل يستطيع ال التي املوضوعات من فهو الدولية، النقدية
يف املتحدة الواليات يف القريب املدى عىل االقتصادية الحرية عىل األخطر التهديد أن أقول
وراء سننساق أننا هو — بالطبع ثالثة عاملية حرب اندالع باستثناء — الحارض وقتنا
تبدو املدفوعات. ميزان مشكالت «حل» سبيل يف النطاق واسعة اقتصادية ضوابط اتباع
من املتخوفني األشخاص بتأييد تحظى وقد ضارة؛ غري الدولية التجارة يف التدخالت
رجال من كبريًا عدًدا إن حتى أخرى؛ بطريقة االقتصادي الشأن يف الحكومي التدخل
أشكال من عدد هناك ذلك مع األمريكي»، الحياة «أسلوب من جزءًا يعتربونها األعمال
يف عنها وينتج بكثري، املطلوب من أوسع نطاق عىل تنترش أن املمكن من التي التدخل
أَْفَعل أن إىل تشري املايض يف الشواهد من الكثري هناك الحر. لالقتصاد مدمرة آثار النهاية



والحرية الرأسمالية

ضوابط بفرض البدء هي استبدادي اقتصادي مجتمع إىل السوق اقتصاد لتحويل وسيلة
ومراقبة الواردات تقنني إىل حتًما الخطوة هذه ستؤدي األجنبية. العمالت عىل مبارشة
وما للواردات بدائل تنتج التي أو املستوردة، املنتجات تستخدم التي املحلية املصانع
املخلصني املؤيدين من بأنهم املعروفني أحد وإن تنتهي. ال حلزونية دائرة يف ذلك إىل
القيود إن القول إىل أحيانًا انساق جولدووتر باري الشيوخ مجلس كعضو الحر لالقتصاد
وذلك «عالًجا»، بوصفها رضورية تكون قد األجنبي الرصف يف املعامالت عىل املفروضة
املرض. من كثريًا أسوأ سيكون «العالج» أن مع الذهب»، «تدفق يسمى ما مناقشة عند

يتضح جديد أنه يُْزَعُم فما حًقا؛ االقتصادية السياسة يف جديد أي هناك يكون قلما
مخطئًا، أكن لم ما ذلك، ومع واه. قناع يف لكن ماٍض، قرٍن يف نُِبذَ ما أنه عموًما
هما العمالت» تحويل قابلية «عدم ب يسمى وما الجوانب مكتملة الرصف ضوابط فإن
ابتكرهما علمي، حد فعىل باالستبداد. يبرشان أنهما عن تكشف وأصولهما استثناءان
يف الحاالت من العديد ويف النازي. الحكم نظام من األوىل السنوات يف شاخت هيلمار
الكلمة تعنيه كانت ما لكن للتحويل. قابلة غري بأنها العمالت ُوصفت بالطبع، املايض
الورقية العملة تحويل عىل قادرة غري أو راغبة غري كانت الوقت ذلك يف الحكومة أن آنذاك
ما ونادًرا قانونيًا. املحدد للمعدل وفًقا النقدية، السلعة كانت أيًا أو فضة أو ذهب إىل
تبادل بها املقيمني أو مواطنيها عىل تحظر دولة أن للتحويل قابلة بغري الوصف يعني
مقابل الدولة لتلك النقدية بالوحدة محددة مالية مبالغ سداد بوعد ورقية قصاصات
مقابل متصل سياق يف أو — أخرى لدولة نقدية وحدة يف ممثلة مناظرة ورقية قصاصات
يف األهلية الحرب إبان املثال. سبيل عىل فضية. أو ذهبية سبيكة مقابل أو أو معدنية عملة
قابلة غري املتحدة الواليات عملة كانت ذلك، بعد ونصف عقد مدار وعىل املتحدة الواليات
كمية عىل والحصول الخزانة وزارة إىل إعادته يمكنه ال الدوالر حامل أن بمعنى للتحويل،
بسعر الذهب رشاء بحرية يتمتع كان الفرتة تلك يف أنه غري املقابل، يف الذهب من محددة
طريف من كل عليه يتفق سعر بأي الدوالر مقابل الربيطاني الجنيه بيع أو رشاء أو السوق

التبادل.
١٩٣٣؛ عام منذ األقدم باملعنى للتحويل قابل غري الدوالر كان املتحدة، الواليات يف
أو رشاؤه أو بالذهب االحتفاظ األمريكيني املواطنني عىل قانونيًا املحظور من كان حيث
يبدو الحظ لسوء أنه إال األحدث، باملعنى للتحويل قابل غري الدوالر يصبح لم لكن بيعه.

آجًال. أم عاجًال االتجاه ذلك إىل تقودنا أن كثريًا املحتمل من سياسات نتبع أننا
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املتحدة للواليات النقدي النظام يف الذهب دور (2)

نظامنا يف الرئيس العنرص أنه عىل الذهب يف التفكري إىل الثقايف التخلف سوى يقودنا ال
املقام يف أنه، يف املتحدة الواليات سياسة يف الذهب لدور دقة األكثر الوصف يتجىل النقدي.
لدعم برنامجنا إن الزراعية. املنتجات من غريه أو كالقمح سعرها يُْدَعُم سلعة األول،
نسدد نحن أوًال، القمح؛ أسعار دعم برنامج عن هامة أوجه ثالثة يف يختلف الذهب أسعار
رشط أو قيد دون نبيع وثانيًا، الدعم، بسعر سواء حٍد عىل واملحليني األجانب للمنتجني
من املتبقي املهم األثر وهو — وثالثًا املحليني، دون فقط األجانب للمشرتين الدعم بسعر
الذي الذهب ثمن لسداد النقود صنع الخزانة لوزارة مخول فإنه — للذهب النقدي الدور
رشاء عىل اإلنفاق يظهر ال بحيث — التعبري جاز إن الورقية النقود طبع أو — تشرتيه
املطلوبة املالية املبالغ الكونجرس يحدد أن إىل حاجة هناك تكون وال امليزانية يف الذهب
تُْظِهر ال الذهب، الخزانة وزارة تبيع عندما مماثل، نحو عىل بالتفصيل؛ الغرض لهذا

امليزانية. يف ُن يَُدوَّ إيصاًال ال الذهبية، الشهادات يف انخفاض سوى السجالت
أمريكيًا دوالًرا ٣٥ البالغ الحايل بمستواه األوىل للمرة الذهب سعر تحدد عندما
وبالتايل، الحرة. بالسوق الذهب سعر كثريًا يفوق السعر هذا كان ،١٩٣٤ عام لألوقية
ستة غضون يف مرات ثالث لدينا الذهب مخزون وتضاعف املتحدة الواليات الذهب غمر
لدينا وتراكم الذهب. من العاملي املخزون نصَف كثريًا يفوق ما نمتلك وأصبحنا أعوام
عرضت الحكومة ألن — ذاته للسبب القمح من «فائض» تراكم كما الذهب من «فائض»
املحدد السعر ظل حني ففي املوقف؛ تغري األخرية، اآلونة يف السوق. سعر من أعىل سعًرا
ثالث أو مرتني األخرى السلع أسعار زادت أمريكيًا، دوالًرا ٣٥ حد عند للذهب قانونيًا
وكنتيجة اآلن،1 الحرة السوق سعر عليه يكون قد مما أقل دوالر ٣٥ أصبح وبالتايل مرات،
حدوث إىل حتًما يؤدي الذي السبب يف كما بالضبط «فائًضا» ال «عجًزا» اآلن نواجه لذلك
عىل تحافظ ألن تسعى الحكومة ألن — لإليجار أقىص حد وضع عند اإلسكان يف «عجز»

السوق. سعر من أدنى الذهب سعر بقاء
ارتفعت كما — طويل زمن منذ للذهب القانوني السعر يرتفع أن املمكن من كان
ومن للذهب، الرئيسيني املنتجني أن مصادفة لوال — آخر إىل حني من القمح أسعار
أي أفريقيا؛ وجنوب السوفيتي االتحاد هما أسعاره، ارتفاع من الرئيسيني املنتفعني ثم

املتحدة. الواليات وبني بينهما سيايس وفاق أي يوجد ال اللتان الدولتان
آخر، سعر أي عىل الرقابة تفوق والتي الذهب، سعر عىل الحكومية الرقابة إن
واستخدام الزائف الذهب معيار بني الجيد التمييز من بد ال الحر. االقتصاد مع تتناقض
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االقتصاد مع تماًما يتوافق ما وهو حقيقي ذهب معيار إطار يف نقدية كعملة الذهب
نفسه، األسعار تحديد من واألسوأ التنفيذ. ممكن غري يكون قد أنه من الرغم عىل الحر،
و١٩٣٤، ١٩٣٣ عامي روزفلت إدارة اتخذتها والتي به اقرتنت التي اإلجراءات مثلت
فيما ثبت، لسوابق وترسيًخا الليربالية املبادئ عن كبريًا انحراًفا الذهب، سعر رفعت عندما
الحيازة وحظر الذهب، مخزون تأميم إىل هنا وأشري الحر؛ بالعالم كثريًا أرضت أنها بعد،
العامة العقود يف العقود من بالذهب الدفع رشط وإلغاء نقدية، ألغراض للذهب الشخصية

والخاصة.
تسليم األفراد من الذهب مالكي عىل لزاًما أصبح ،١٩٣٤ عام وأوائل ١٩٣٣ عام يف
السعر يعادل بسعر تعويضات وتلقوا القانون، بموجب الفيدرالية الحكومة إىل الذهب
ولجعل بالتأكيد. السوق، سعر من أدنى الوقت ذلك يف كان ما وهو السابق، القانوني
قانونية غري املتحدة الواليات داخل للذهب الخاصة الحيازة أصبحت فعاًال، املطلب هذا
ملبادئ تدمريًا أكثر إجراء تخيل املرء عىل الصعب من الفنون. يف الذهب استخدام باستثناء
من اختالف يوجد ال اإلجراء. هذا من الحر املجتمع عليها يقوم التي الخاصة امللكية
كاسرتو فيدل تأميم وبني للغاية بخس ثمن مقابل للذهب التأميم هذا بني املبدأ حيث
الواليات تستطيع املبدأ من أساس أي وعىل للغاية، بخس ثمن مقابل واملصانع لألرايض
املؤيدين بعض جهل تجىل ذلك وفوق اآلخر؟ طبقت ن بعد واحد عىل االعرتاض املتحدة
اقرتح عندما ١٩٦٠ عام يف كثريًا بالذهب يتصل يشء بأي يتعلق فيما الحرة للسوق
فيما أصبحت، التي — َكمباني تراست جارنتي مورجان رشكة رئيس ألكسندر، هنري
مواطني من للذهب الخاصة امللكية حظر يمتد أن — َكمباني آند مورجان بي جي بعد،
االقرتاح هذا إيزنهاور الرئيس وتبنى الخارج! يف الذهب امتالك ليشمل املتحدة الواليات

املرصيف. القطاع من يذكر اعرتاض دون
الذهب «حفظ» هو للذهب الخاصة الحيازة حظر قانون مربر أن من بالرغم
حد يف كان سواءً النقدي، الغرض ذلك ملثل القانون ذلك يسن فلم النقدي، لالستخدام
جميع جني من الحكومة لتمكني الذهب تأميم قانون صدر فقد خاطئًا؛ أم صحيًحا ذاته
العاديني األفراد ملنع ربما أو — الذهب سعر ارتفاع عن الناتجة الورقية» «النقود أرباح

أرباح. كسب من
للمبادئ هداًما إجراءً كان أيًضا وهذا مماثلة، غاية بالذهب الدفع رشوط إللغاء كان
جانب من كاملة وبمعرفة حسنة بنية تربم التي العقود إن الحر. لالقتصاد األساسية

األطراف! أحد ملصلحة باطلة أصبحت املتعاقدين الطرفني

74



الدولية والتجارية املالية النظم

األموال رؤوس وهروب الحالية املدفوعات (3)

بني التمييز الرضوري فمن شموًال، أكثر بنظرة الدولية النقدية العالقات مناقشة عند
يمكن الذهب. عىل التهافت وخطر املدفوعات ميزان وهما ما؛ نوًعا مختلفتني مشكلتني
عادي. تجاري مرصف نموذج بدراسة نحو أفضل عىل املشكلتني بني االختالف إيضاح
عىل والفائدة الخدمة رسوم عىل يحصل بحيث جيًدا شئونه املرصف ينظم أن من بد ال
والرواتب كاألجور نفقاته دفع من لتمكينه كافية كبرية بمبالغ ذلك إىل وما القروض
بد ال أي جرا؛ وهلم املساهمني وعوائد التجهيزات وتكلفة املقرتضة األموال عىل والفائدة
فيما ناجح مرصف أي لكن ناجح. دخل حساب تحقيق أجل من وسعه يف ما يبذل أن من
ألي املودعني فقد إذا خطرية ملشكلة ذلك من بالرغم يتعرض قد الدخل بحساب يتعلق
الكثري أُْجِربَت فقد واحد. آن يف جميًعا بودائعهم فجأة وطالبوا املرصف يف ثقتهم سبب
الودائع سحب عىل التهافت ذلك مثل لحدوث نتيجة أبوابها إغالق عىل اآلمنة املصارف من

السابق. الفصل يف وصفناها التي السيولة أزمات أثناء
لفقدان املهمة األسباب فمن بالطبع. باألخرى، إحداهما مرتبطتان املشكلتني هاتني إن
تَُعدُّ ذلك ومع الدخل. حساب يف لخسائر املرصف تعرض مرصف أي يف الثقة املودعني
تدريجية عموًما الدخل حساب مشكالت تَُعدُّ جهة فمن للغاية؛ مختلفتني املشكلتان
التهافت يظهر األخرى الجهة وعىل فجأة، تأتي ما فنادًرا لحلها؛ كبري وقت ويُتَاح الظهور

به. التنبؤ يمكن ال نحو وعىل إنذار سابق دون ويأتي فجأة الودائع سحب عىل
البالد وحكومة املتحدة بالواليات فاملقيمون تماًما؛ مشابه املتحدة الواليات موقف إن
البلدان يف والخدمات السلع رشاء سبيل يف بالدوالر األجنبية العمالت لرشاء يسعون نفسها
أو الديون، عىل الفائدة دفع أو األجنبية، التجارية املرشوعات يف االستثمار أو األخرى،
الوقت ويف العام. أو الخاص القطاع يف سواءً لآلخرين، هبات تقديم أو القروض تسديد
ذلك، بعد مماثلة. ألسباب أجنبية بعمالت الدوالر عىل للحصول األجانب يسعى نفسه،
تُْشَرتَى التي الدوالرات عدَد أجنبية عمالت عىل للحصول تُنَْفُق التي الدوالرات عدُد سيعادل
تُْشَرتَى. التي األحذية عدد تعادل تباع التي األحذية عدد أن كما تماًما األجنبية، بالعملة
هناك يوجد ال لكن آخر. يشرتيه ما شيئًا شخص يبيع فعندما تختلف، ال األرقام لغة إن
يريد التي الدوالرات عدد سيعادل إنفاقها البعض يريد التي الدوالرات عدد أن يضمن ما
يوجد ال أنه مثلما تماًما الدوالر، مقابل األجنبية للعملة محدد سعر بأي رشاءها اآلخرون
األحذية أزواج عدد بالضبط هو رشاءها الناس يريد التي األحذية أزواج عدد أن يضمن ما
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الواقعية املساواة تعكس لألحذية. محدد سعر وجود حال يف وذلك بيعها، الناس يريد التي
لهذه مناسبة آلية خلق مشكلة إن متوقًعا. كان تعارض أي عىل تقيض ما آلية وجود

باملرصف. الدخل حساب ملشكلة املكافئ هي الغاية
لحدوث تجنبها يف املرصف كمشكلة مشكلة املتحدة الواليات تعاني ذلك، عىل عالوة
األجنبية املركزية للمصارف الذهب ببيع ملزمة املتحدة فالواليات الذهب؛ عىل تهافت
والحكومات املركزية املصارف تحتفظ لألوقية. أمريكيًا دوالًرا ٣٥ بسعر والحكومات
أو إيداع حسابات صورة يف املتحدة الواليات يف ضخمة بأموال األجانب واملقيمني األجنبية
ألصحاب يمكن وقت، أي ويف بالدوالر. بسهولة بيعها يمكن والتي أمريكية، مالية أوراق
عن املتحدة، الواليات خزانة من ودائعهم سحب عىل التهافت يف االنطالق األرصدة هذه
،١٩٦٠ عام خريف يف حدث ما بالضبط هذا ذهب. إىل بالدوالر أرصدتهم تحويل طريق
(ربما املستقبل يف به التنبؤ يمكن ال ما وقت يف مجدًدا بعيد حد إىل الحدوث محتمل وهو

الكتاب). هذا يطبع أن قبل
الدخل حساب صعوبات تَُعدُّ األوىل، بطريقتني؛ مرتبطتان املشكلتني هاتني إن
ببيع بوعدها الوفاء يف املتحدة الواليات قدرة يف الثقة لفقدان رئيًسا مصدًرا باملصارف
كانت املتحدة الواليات أن حقيقة إن لألوقية. أمريكيًا دوالًرا وثالثني بخمسة الذهب
الحايل الحساب يف التوازن تحقيق سبيل يف الخارج من االقرتاض إىل الواقع يف مضطرة
السعر إن ثانيًا، أخرى. عمالت أية أو ذهب إىل تحويله يف الدوالر حاميل لرغبة رئيس سبب
مقابل الدوالر سعر — األسعار من أخرى مجموعة لتعزيز اتخذناها وسيلة للذهب الثابت
سلًفا املتوقعة التناقضات لحل اتخذناها وسيلة هي الذهب وتدفقات — األجنبية العمالت

املدفوعات. ميزان يف

األجنبية املدفوعات يف التوازن لتحقيق بديلة آليات (4)

املتاحة البديلة اآلليات يف بالنظر العالقتني هاتني من كل عىل أكثر الضوء تركيز يمكننا
زوايا من األخرى من أساسية واألكثر األوىل املشكلة وهي — املدفوعات يف التوازن لتحقيق

عديدة.
يشء وظهر تقريبًا الدولية مدفوعاتها يف توازنًا حققت املتحدة الواليات أن لنفرتض
بعدد مقارنة رشاءها األجانب يريد التي الدوالرات عدد كانخفاض تماًما، املوقف َ َغريَّ
إىل النظر عند أو املثال، سبيل عىل بيعها املتحدة بالواليات املقيمني يريد التي الدوالرات
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رشاءها الدوالر حاملو يريد التي األجنبية العملة كمية زيادة األخرى، الجهة من األمر
يشء هذا إن الدوالر. مقابل بيعها األجنبية العملة حاملو يريد التي بالكمية مقارنة
ارتفاع عن ناتًجا يكون قد ما وهو املتحدة؛ الواليات مدفوعات يف «عجز» بحدوث ينذر
عىل املتحدة الواليات إنفاق زيادة أو محليًا، الكفاءة انخفاض أو بالخارج، اإلنتاج كفاءة
تغريات أية أو األجنبية املساعدات عىل أخرى بلدان إنفاق انخفاض أو األجنبية، املساعدات

دائًما. تحدث التي النوع هذا من أخرى
االضطراب ذلك مثل مع التأقلم طريقها عن للدولة يمكن غري ال سبل أربع هناك

السبل. هذه من مزيج استخدام من بد وال

االحتياطي زيادة أو األجنبية العمالت من املتحدة الواليات احتياطي خفض يمكن (١)
املتحدة الواليات لحكومة يمكن أنه عمليًا يعني هذا املتحدة. الواليات عملة من األجنبي
األجنبية، بالعمالت للرصف قابل الذهب أن طاملا ينخفض، أن الذهب من ملخزونها السماح
الرصف بأسعار بالدوالر لرشائها متوفرة وجعلها أجنبية عمالت اقرتاض يمكنها أو
بالواليات املقيمني بيع طريق عن الدوالر مراكمة األجنبية للحكومات يمكن أو الرسمية،
ليس االحتياطي عىل االعتماد أن الواضح من الرسمية. باألسعار األجنبية العمالت املتحدة
الواسع املتحدة الواليات استخدام أن شك وال األحوال، أحسن يف مؤقتة نفعية وسيلة سوى

املدفوعات. ميزان تجاه الكبرية املخاوف يفرس ما تحديًدا هو النفعية الوسيلة لهذه
املتحدة، الواليات نطاق داخل األجنبية األسعار مقابل املحلية األسعار خفض يمكن (٢)
مبدئي عجز يؤدي قد الجوانب. مكتمل ذهب معيار إطار يف األساسية التأقلم آلية وهذه
انخفاًضا للخارج الذهب تدفق يُْحِدُث وقد أعاله)، ،١ (اآللية للخارج الذهب تدفق إىل
والدخول األسعار انخفاض إىل النقدي املخزون انخفاض يؤدي وقد النقدي، املخزون يف
عىل الذهب تدفق يؤدي بأن الخارج يف العكسية النتائج تحدث نفسه، الوقت ويف بالداخل.
األسعار تؤدي وقد والدخل. األسعار ارتفاع ثم ومن النقدي املخزون زيادة إىل الخارج
سلع جعل إىل — األجنبية األسعار ارتفاع يقابلها والتي — املتحدة بالواليات املنخفضة
التي الدوالرات عدد يف ارتفاع يحدث وبذلك األجانب، لدى أكثر مفضلة املتحدة الواليات
أقل األجنبية السلع جعل يف األسعار تغريات تؤدي قد نفسه، الوقت ويف رشاءها، يريدون
يريدون التي الدوالرات عدد ينخفض ثم ومن املتحدة؛ الواليات مواطني لدى تفضيًال
مزيد إىل الحاجة دون التوازن واستعادة العجز تقليص إىل تؤديان النتيجتني وكلتا بيعها.

الذهب. تدفقات من
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ذلك، مع تلقائيًا. النتائج هذا تحدث لن للرقابة، الخاضع الحديث املعيار إطار ويف
للدولة النقدي املخزون عىل تؤثر لن لكنها مبدئية، كخطوة الذهب تدفقات تحدث قد
السلطات تقرر لم ما سواء، حٍد عىل الذهب تكتسب التي الدولة أو الذهب تخرس التي
املرصف يتمتع التأثري. هذا مثل يحدث أن ينبغي أنه املنفصلتني الدولتني تلك يف النقدية
أو الذهب تدفقات تأثري موازنِة بسلطِة اليوم الدول كافة يف الخزانة وزارة أو املركزي
فقط اآللية هذه ستستخدم ثم ومن للذهب. تدفقات وجود دون النقدي املخزون تغيري
اقتصادي، انكماش إلحداث مستعدًة بعجز تمر التي بالدولة السلطات تكون أن حال يف
التي بالدولة السلطات تكون أن أو املدفوعات، مشكلة حل سبيل يف بطالة تحدث وبذلك

اقتصادي. تضخم إلحداث مستعدة بفائض تمر
تماًما الرصف أسعار يف تغيري أحداث طريق عن نفسها النتائج تحقيق يمكن (٣)
أنه لنفرتض املثال، سبيل عىل تماًما. املحلية األسعار يف تغيري إحداث مع الحال هو كما
يف عرشة بنسبة املتحدة الواليات يف معينة سيارة سعر انخفض الثانية اآللية بموجب
األثناء تلك يف اإلسرتليني الجنيه سعر كان وإذا دوالر. ٢٥٢٠ إىل دوالر ٢٨٠٠ من املائة
الشحن رسوم عن (بالتغايض بريطانيا يف السعر أن يعني هذا أمريكيًا، دوالًرا ٢٨٠ يعادل
سيحدث إسرتليني. جنيه ٩٠٠ إىل إسرتليني جنيه ١٠٠٠ من سيهبط األخرى) والرسوم
إذا تغيري أي دون بالضبط بريطانيا يف حدث الذي االنخفاض نفس املتحدة الواليات يف
اضطر السابق، يف أمريكيًا. دوالًرا ٣١١ إىل أمريكيًا دوالًرا ٢٨٠ من الجنيه سعر ارتفع
أمريكي، دوالر ٢٨٠٠ عىل للحصول إسرتليني جنيه ١٠٠٠ إنفاق إىل اإلنجليزي الرجل
فقط، إسرتليني جنيه ٩٠٠ مقابل أمريكي دوالر ٢٨٠٠ عىل الحصول يمكنه اآلن لكن
هبوط عن الناجم املامثل واالنخفاض التكلفة يف االنخفاض هذا بني الفارق يدرك ولن

الرصف. سعر يف تغري حدوث دون األمريكي السعر
الرصف. أسعار يف تغري معها يحدث أن يمكن طرق عدة هناك العملية، الناحية من
التغري هذا يحدث أن يمكن اآلن، الدول من بالعديد الثابتة الرصف أسعار أنواع ظل ففي
الدولة بأن حكومي ترصيح خالل من أخرى، بعبارة رفعها؛ أو العملة قيمة خفض مع
الرصف سعر يحتاج ال ذلك، من بدًال عنده. عملتها تثبيت يف ترغب الذي السعر ستغري
كما آخر، إىل يوم من تتغري السوق كأسعار يكون أن فيمكن اإلطالق؛ عىل التثبيت إىل
سياسة ُطبَِّقْت ما فإذا .١٩٦٢ عام إىل ١٩٥٠ عام منذ الكندي الدوالر مع الحال كانت
املعامالت عىل بناءً األساس يف ويتحدد حًقا حرة سوق سعر يكون أن يمكن السوق، سعر
يمكن أو ،١٩٦١ إىل ١٩٥٢ عام من بوضوح بكندا السوق سعر كان مثلما الخاصة،
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يف الحال كانت كما الحكومية املضاربة بسبب للتالعب يتعرض سوق سعر يكون أن
وثانيًة ١٩٥٢ عام إىل ١٩٥٠ عام من كندا ويف ،١٩٣٩ عام إىل ١٩٣١ عام من بريطانيا

.١٩٦٢ إىل ١٩٦١ عام من
هو قيود دون العائم الرصف سعر سوى يكون ال املختلفة، الطرق هذه بني ومن

حكومية. سيطرة أية من ويخلو كليًة املستقل
يف تغريات من تتألف والثالثة الثانية اآلليتان عنها تسفر التي التعديالت إن (٤)
أسعار أو الداخلية األسعار يف سواء التغريات تحركها التي والخدمات السلع تدفقات
يف املبارشة الحكومية التدخالت أو الضوابط تستخدم أن يمكن ذلك، من بدًال الرصف.
األمريكية. اإليرادات وزيادة الدوالر من املزمعة املتحدة الواليات نفقات لخفض التجارة
لتعزيز الحكومي الدعم تقديم ويمكن الواردات، لكبح الجمركية التعريفة رفع يمكن
ويمكن السلع، من متنوعة مجموعة عىل االسترياد حصص فرض يمكن وكذلك الصادرات،
بالخارج األموال رؤوَس األمريكية الرشكات أو األمريكيني املواطنني استثمار مراقبة أيًضا
بد ال الرصف. سعر عىل بالرقابة املتعلقة األخرى األمور كافة إىل وصوًال ذلك إىل وما
ولكن الفئة، هذه إىل الخاص القطاع أنشطة عىل الرقابية الضوابط فقط ليس ضم من
املمكن ومن املدفوعات. بميزان املتعلقة لألغراض الحكومية الربامج يف التغريات أيًضا
القوات جعل وأيًضا املتحدة، الواليات يف بإنفاقها األجنبية اإلعانات من املستفيدين إلزام
وذلك استريادها من بدًال أعىل بتكلفة املتحدة الواليات داخل من السلع تشرتي املسلحة
إىل وما — نفسها تناقض مصطلحات من ُمْستَْخَدٌم هو ما وفق — «الدوالر» ادخار بغية

محري. نسق يف ذلك

تُْستَْخَدَم، أن من بد وال َستُْستَْخَدُم هذه األربع السبل إحدى أن باملالحظة جدير
اإليراداِت، املدفوعاُت تعادل أن من بد وال املزدوج القيد سجالت توازن من بد ال أنه كما

كيف؟ هو: الوحيد والسؤال
األمور، هذه من أيٍّا نفعل لن أننا — تزال وال — املعلنة الوطنية سياستنا كانت لقد
املجلس إىل املوجهة ١٩٦١ عام األول ديسمرب/كانون خطبة يف كينيدي الرئيس قال حيث
عىل رقابية ضوابط لفرض نية أي لديها ليس الحكومة إن ثم، «من للمصنعني الوطني
االقتصادي االنتعاش كبت أو التجارية العوائق زيادة أو العملة قيمة خفض أو الرصف
هذا يرتك أن املنطقي من ووضوح.» رصاحة بكل وأقوله هذا وأكرر حكمها، فرتة طيلة
سبيل وهذا الصلة، ذات اإلجراءات اتخاذ إىل األخرى البلدان دفع وهما؛ فقط، احتمالني
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من وغريه الرئيس أعلن ما وهو االحتياطي، خفض أو به، الوثوق يمكننا وال صعب
«وعد أن التايم مجلة أوردت ذلك مع باالستمرار. له السماح يجب ال أنه مراًرا املسئولني
يتصل ما بقدر املجتمعني. األعمال رجال من والهتاف» التصفيق من موجة أطلق الرئيس
عىل ويرص دخله يفوق مستوى يف يعيش شخص موقف يف نحن املعلنة، بسياستنا األمر
الزيادة تغطية أو االقرتاض أو اإلنفاق تقليل أو دخله زيادة بوسعه ليس حدث مهما أنه

أصوله! من
ورشكاؤنا نحن اضطررنا فقد متسقة، سياسة أي تبني يف راغبني غري كنا ألننا نظًرا
الخطر رؤية عن تتعامى التي كالنعامة ترصيحات مثلنا، يطلقون، الذين — التجاريون
األوىل السنوات يف األربع. اآلليات إىل اللجوء إىل الرضورة بحكم — الرمال يف رأسها بدفن
يف االحتياطي أصبح األخرية اآلونة ويف املتحدة، الواليات احتياطي ارتفع الحرب، تلت التي
االحتياطي، ارتفاع أثناء سنتقبله كنا مما أكثر صدر بسعة التضخم تقبلنا لقد مستمر. تدٍن
الذهب. لخروج نتيجة قبل من سنتقبله كنا مما ١٩٥٨ عام منذ االنكماش تقبلنا أننا كما
الذهب، أسعار التجاريون رشكاؤنا َ َغريَّ للذهب، الرسمي السعر نغري لم أننا من الرغم وعىل
غائبًا املتحدة الواليات ضغط يكن ولم والدوالر، عملتهم بني الرصف سعر تغري ثم ومن
مبارشة رقابية ضوابط التجاريون رشكاؤنا استخدم النهاية، يف التغيريات. هذه إحداث يف
نطاق إىل أيًضا نحن لجأنا هم، ال امليزانية، يف عجز نواجه كنا ألننا ونظًرا واسع نحو عىل
التي األجنبية السلع كمية خفض من املدفوعات، ميزان يف املبارشة التدخالت من واسع
إىل — داللة ذات أنها إال األهمية عديمة خطوة — الرسوم من معفية السائحون يجلبها
الجنود أرس منع إىل املتحدة، الواليات يف بإنفاقها األجنبية املعونات من املستفيدين إلزام
النفط. عىل الصارمة االسترياد حصص من مزيد فرض وإىل إليهم، السفر من الخارج يف
تتخذ أن األجنبية الحكومات من الطلب عند قدرنا من حطت خطوة اتخاذ إىل انسقنا لقد

املتحدة. الواليات مدفوعات ميزان لتعزيز خاصة إجراءات
من ريب بال األسوأ املبارشة الرقابية الضوابط استخدام يَُعدُّ األربع، اآلليات بني من
من بدًال ذلك مع ريب. بال الحر للمجتمع تدمريًا األشد اآللية وهي تقريبًا النظر أوجه كافة
الرقابية الضوابط هذه عىل االعتماد إىل متزايد، نحو عىل انسقنا، واضحة، سياسة وضع
ذلك ومع بها؛ وننادي لها ونروج الحرة التجارة بفضائل نجهر إننا بأخرى. أو بصورة
يف التحرك إىل — علينا املدفوعات ميزان شكله الذي القايس للضغط نتيجًة — اضطررنا
إقرار يمكننا ذلك. من أبعد االتجاه هذا يف نسري أن كبري خطر وهناك املعاكس االتجاه
من العديد مناقشة للحكومة ويمكن الجمركية، التعريفة لخفض املمكنة القوانني كل
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ميزان عجز مشكلة لحل بديلة آلية نتبنى لم إذا ذلك مع الجمركية، التعريفة تخفيضات
أخرى محل التجارية املعوقات من مجموعة إحالل نحو منساقني أنفسنا سنجد املدفوعات،
سيئة، الجمركية التعريفة أن حني ففي سيئة؛ بأخرى أفضل مجموعة إبدال وبالطبع —
الجمركية، التعريفة إن إال أسوأ، املبارشة التدخالت من وغريها الحصص سياسة فإن
الشئون يف الحكومة من مبارشة تدخالت عىل تنطوي وال موضوعية السوق، كسعر
اإلدارية، التدخالت من وغريه التخصيص األرجح عىل فتتضمن الحصص أما التجارية؛
كانت وربما الشخصية. املصالح لخدمة ُرونَها يَُسخِّ مزايا اإلدارة رجال إعطاء جانب إىل
حٍد عىل والحصص الجمركية التعريفة من األسوأ هي القانون لرقابة الخاضعة غري النظم
النسيج. صادرات تقييد عىل ينص والذي اليابان، أبرمته الذي «الطوعي» كاالتفاق سواء،

الحرة للسوق املناسب الحل الرصف أسعار تعويم (5)

معيار هي األوىل اآللية الحرة. والتجارة الحرة السوق نظام مع تتوافقان فقط آليتان هناك
يف شاهدنا كما محبذة أو التنفيذ ممكنة ليست اآللية وهذه تماًما، مستقل دويل ذهب
نظام هي األخرى اآللية وحدنا. اآللية هذه تبني يمكننا ال حال، أية وعىل السابق. الفصل
املعامالت طريق عن للسوق تحديدها أمر يرتك والتي قيود دون الرصف أسعار تعويم
أيدناها التي النقدية للقاعدة املالئم املكافئ هي اآللية وهذه حكومي، تدخل دون الخاصة
الحرة التجارة رقعة توسيع يف حتًما سنخفق اآللية، هذه نطبق لم إذا السابق. الفصل يف
التجارة. عىل النطاق واسعة مبارشة رقابية ضوابط فرض إىل سننساق آجًال أم وعاجًال
غري تغريًا — فعًال تتغري وهي — الظروف تتغري أن يمكن غريه، يف كما الصدد، هذا يف
أثناء اآلن تواجهنا التي الصعوبات تخطي يف ننجح أن بعيد حد إىل املمكن ومن متوقع،
حالة ال فائض حالة يف أنفسنا نجد وفعًال (١٩٦٢ (أبريل/نيسان، الكتاب هذا كتابة
شيئًا يعني لن هذا فإن ذلك، حدث وإذا فقدانه. من بدًال لدينا االحتياطي ويرتاكم عجز،
عندما ،١٩٥٠ عام يف رقابية. ضوابط فرض رضورة تواجه األخرى البلدان أن سوى
أمام املاثلة الصعوبات سياق يف كان الرصف، أسعار تعويم نظام فيه اقرتح مقاًال كتبت
نقص «أزمة ب الوقت ذلك يف يزعم كان ما صاحبت والتي األوربي، املدفوعات ميزان
حدوث بوقت التنبؤ صعوبة أن شك ال دائًما، محتمل التحول هذا مثل حدوث إن الدوالر».
الحرة. السوق لنظام األساسية الحجة هي ذاتها حد يف حدوثها وكيفية التغريات هذه
عن املدفوعات ميزان مشكلة حل بل مدفوعات، ميزان مشكلة «حل» ليست مشكلتنا إن
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وفعالة فورية استجابة تقديم من الحرة السوق قوى تمكني شأنها من آلية تبني طريق
الدولية. التجارة عىل وتؤثر الظروف عىل تطرأ التي للتغريات ومستقلة

اآللية أنه بوضوح يبدو قيود دون الرصف أسعار تعويم نظام أن من الرغم عىل
يف هم الليرباليني، من محدود عدد من سوى قوي بدعم يحظى ال الحرة، للسوق املالئمة
التدخل يرفضون الذين الليرباليني من العديد ويعارضه محرتفون، اقتصاد علماء األغلب
أحد ذلك؟ وراء السبب ما تقريبًا. آخر مجال كل يف األسعار الحكومة وتحديد الحكومي
حقيقي ذهب معيار بني الخلط هو ثاٍن سبب الراهن، الوضع طغيان ببساطة األسباب
املختلفة الوطنية العمالت أسعار تكون حقيقي، ذهب معيار إطار يف زائف. ذهب ومعيار
سوى تكون لن املختلفة العمالت ألن وذلك بعيد، حد إىل ثابتة بعض أمام بعضها بالنسبة
يمكننا أنه افرتاض خطأ ارتكاب السهل من الذهب. من مختلفة لكميات مختلفة أسماء
احرتام عىل ينطوي إلطار املجرد التبني طريق عن الحقيقي الذهب معيار جوهر إدراك
مقابل بعضها املختلفة الوطنية العمالت أسعار تكون ذهب معيار تبني أي للذهب؛ شكيل
الثالث والسبب فيها. التالعب يتم أسواق يف مثبتة أسعار فقط ألنها فحسب؛ ثابتة بعض
لآلخرين، بالنسبة الحرة السوق يؤيد أن يف اإلنسان لدى اجتنابه يتعذر الذي امليل هو
املرصفيني عىل يؤثر الخصوص، وجه عىل هذا، خاصة. بمعاملة جديًرا نفسه يعترب فيما
عىل عالوة مضمون. سعر لديهم يكون أن يف يرغبون فهم الرصف، بأسعار يتعلق فيما
التقلبات عىل للتغلب تنشأ قد التي السوق حيل عىل مطلعني ليسوا املرصفيني فإن ذلك،
رصف سوق يف واملوازنة املضاربة يف تتخصص التي الرشكات أن كما الرصف، أسعار يف
كان املثال، سبيل عىل الراهن. الوضع طغيان أسباب أحد وهذا موجودة، ليست حرة
أتاح والذي الحر الرصف سعر سياسة تطبيق من عقد بعد — كندا يف املرصفيني بعض
من كل عىل واملعرتضني الستمراره املؤيدين أولئك صدارة يف — مختلًفا راهنًا وضًعا لهم

الرصف. سعر يف الحكومي التالعب أو مثبت سعر
الرصف أسعار لتجربة الخاطئ التفسري هو رأيي يف األسباب هذه من أي من واألهم
الواضح من قيايس. مثال يف بسهولة تبينها يمكن إحصائية مغالطة عن الناتج العائمة،
السل مرض يعاني شخص إليه يذهب املتحدة الواليات يف مكان أسوأ هي أريزونا أن
إن البالد. يف أخرى والية أية من أريزونا يف أعىل للسل نتيجًة الوفيات معدل ألن وذلك
صعوبات الدول واجهت فعندما الرصف. بأسعار يتصل فيما وضوًحا أقل تبدو املغالطة
النهاية يف اْضُطرَّت آخر، سبب ألي أو للنقود الداخلية اإلدارة لسوء نتيجة قاسية مالية
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سعر عىل الرقابة من قدر أي يُمّكنها لم حيث املرنة؛ الرصف أسعار نظام إىل اللجوء إىل
غري األثناء، تلك يف كان، رصف سعر تثبيت من التجارة عىل املبارشة القيود أو الرصف
أسعار أن ريب بال الحقيقي من بالتايل، االقتصادي. الواقع مع بعيد حد إىل منسجم
عىل — الوضع هو كما واالقتصادي؛ املايل باالضطراب كثريًا ارتبطت العائمة الرصف
إىل يصل لم والذي الوطأة شديد التضخم أو املفرط التضخم حاالت يف — املثال سبيل
نستخلص أن السهل من الجنوبية. أمريكا دول من العديد يف حدث مثلما اإلفراط درجة

االضطراب. هذا مثل تولد العائمة الرصف أسعار أن — الكثريون فعل كما —
عندما مستقرة. غري رصف أسعار تأييد يعني ال العائمة الرصف أسعار تأييد إن
األسعار تقلب نظام نؤيد أننا ضمنًا يفرتض ال هذا بالداخل، حرة رصف أسعار نظام ندعم
الوقت ويف التقلب يف حرة األسعار فيه تكون نظام هو مبتغانا إن وهبوًطا. صعوًدا بجنون
يف األسعار تتحرك بحيث كاٍف؛ بقدر مستقرة األسعار تحدد التي القوى تكون نفسه
األساسية غايتنا إن الرصف. سعر تعويم نظام عىل باملثل ينطبق وهذا معتدلة، نطاقات
عالية — بحرية التغري بإمكانية تمتعها مع — الرصف أسعار فيه تكون عالم إىل الوصول
إن باالستقرار. تنعم األساسية االقتصادية والظروف السياسات ألن الواقع؛ يف الثبات،
األسايس، االقتصادي الهيكل يف االستقرار عدم أعراض من الرصف أسعار استقرار عدم
من أيا يداوي ال الرصف ألسعار اإلداري التجميد طريق عن العرض هذا عىل والقضاء

إيالًما. أكثر تقويمها يجعل بل األساسية الصعوبات

حرة سوق لوجود السياسة يف الرضورية اإلجراءات (6)
األجنبي والرصف بالذهب الرصف لنظام

املتحدة الواليات عىل يتعني أنه أعتقد التي — لإلجراءات التفصييل الوصف يجدي قد
يف — األجنبي والرصف بالذهب الرصف من كل يف حًقا حرة بسوق لالرتقاء اتخاذها

واقعيٍّا. توضيًحا النقاش لهذا الضمنية املفاهيم توضيح

الذهب رشاء أو ببيع اآلن بعد نفسها تلزم لن أنها املتحدة الواليات تعلن أن ينبغي (١)
ثابت. سعر بأي

أو رشاءه أو الذهب حيازة األفراد عىل تحظر التي الحالية القوانني إلغاء ينبغي (٢)
أخرى سلعة أية أمام بيعه أو الذهب رشاء أسعار عىل قيود أية هناك يكون ال بحيث بيعه،

املحلية. العمالت ذلك يف بما مالية، أداة أو
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االحتياطي جهاز يحتفظ أن بد ال أنه يتضمن الذي الحايل القانون إلغاء ينبغي (٣)
املالية. التزاماته من املائة يف ٢٥ تعادل ذهبية بشهادات الفيدرايل

يف كما الذهب، أسعار دعم برنامج عىل تماًما القضاء يف الرئيسة املشكالت من (٤)
مصري سيكون ماذا التساؤل: تطرح التي االنتقالية املشكلة القمح، أسعار دعم برنامج
للحكومة ينبغي أنه نظري وجهة إن الحالتني، كلتا يف املرتاكمة؟ الحكومية األرصدة
وينبغي والثانية، األوىل الخطوتني يف البدء طريق عن الفور عىل الحرة السوق استعادة
عىل للحكومة املحبذ من يكون قد أنه غري أرصدتها. كافة من النهاية يف تتخلص أن
من للتخلص الخمسة األعوام يل بدت فحسب. تدريجيًا أرصدتها من التخلص األرجح
خمس من بالتخلص الحكومة تلتزم أن أيدت قد لذا يكفي، بما طويلة فرتة القمح أرصدة
للذهب بالنسبة ُوْمرٍضيَة كافية الفرتة هذه تبدو الخمسة. األعوام من عام كل يف أرصدتها
عىل الذهب أرصدة الحرة بالسوق علني مزاد يف الحكومة تبيع أن أقرتح ثم، من أيًضا،
إيداع بشهادات االحتفاظ أن حرة ذهب سوق إطار يف األفراد يرى قد أعوام. خمسة مدار
للرشكات يمكن كذلك، األمر كان إذا أنه بيد حقيقي. بذهب االحتفاظ من نفًعا أكثر للذهب
إخضاع ينبغي ملاذا الشهادات. وإصدار الذهب تخزين خدمة توفري بالتأكيد، الخاصة،

للتأميم؟ إيداع شهادات وإصدار الذهب تخزين
رسمية رصف أسعار أية تقر لن أنها عن أيًضا اإلعالن املتحدة الواليات عىل ينبغي (٥)
أنشطة أية أو مضاربة أية يف تشرتك لن أنها إىل إضافة أخرى عمالت وأية الدوالر بني
لألسواق حينها تُْرتَُك سوف األمور فهذه الرصف، أسعار عىل التأثري إىل تهدف أخرى

لتقررها. الحرة
الدويل النقد صندوق يف كعضو الرسمي التزامنا مع اإلجراءات هذه ستتعارض (٦)
اإلمكان يف أنه الصندوق رأى ذلك، من بالرغم للدوالر. رسمي تعادل سعر نحدد بأن
عىل موافقته يعطيها لكي رشوطه وبني تعادل سعر تحديد يف كندا إخفاق بني التوفيق
الواليات مع نفسه الحذو الصندوق يحذو كيال سبب ثمة يوجد ال الرصف. سعر تعويم

املتحدة.
سبب أي هناك وليس شأنها، هذا بالدوالر؛ عمالتها تربط أن أخرى دول تختار قد (٧)
سيكون ثابت. بسعر عمالتها بيع أو لرشاء التزامات بأية نتعهد لن مادمنا العرتاضنا
بني من أكثر أو واحد بإجراء بعملتنا عمالتها ربط يف النجاح البلدان هذه بمقدور
سياساتهم وتنسيق مراكمته، أو االحتياطي خفض — قبل من ذكرناها التي اإلجراءات

التجارة. عىل املبارشة الرقابة تحرير أو وإحكام املتحدة، الواليات سياسة مع الداخلية
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التجارة عىل املتحدة الواليات قيود عىل القضاء (7)

وليس نهائيًا. املدفوعات ميزان مشكلة سيحل — تًوا استعرضناه الذي كذاك — نظاًما إن
من املساعدة التماس بالحكومة املسئولني كبار من يستدعي عجز ينشأ أن الجائز من
كمرصيف يترصف أن أمريكي رئيس من يستدعي أن أو املركزية، واملصارف األجنبية الدول
فرض عىل الحرة التجارة تؤيد إدارة إجبار أو مرصفه، يف الثقة استعادة يحاول منزعج
القضية سبيل يف املهمة والشخصية الوطنية باملصالح التضحية أو الصادرات، عىل قيود
املدفوعات تتوازن ما دائًما املدفوعات. سداد يف املستخدمة العملة اسم يف املمثلة التافهة
ألحد يمكن فال توازنًا؛ إحداث يف حًرا يكون — األجنبي الرصف سعر — السعر ألن وذلك

صحيح. والعكس يشرتيه شخص يجد لم ما الدوالر بيع
ومبارشة بفاعلية قدًما امليض من الرصف أسعار تعويم نظام َسيَُمكِّنُنَا ذلك، عىل بناءً
املتعمد التدخل ذلك باستثناء — والخدمات السلع يف تماًما حرة تجارة نظام إدراك نحو
للدول االسرتاتيجية السلع بيع حظر مثل بحتة؛ وعسكرية سياسية بأسباب يَُربَُّر قد الذي
ال الثابتة، الرصف ألسعار الصارمة بالقيود شديًدا التزاًما ملتزمني مادمنا الشيوعية.
الجمركية التعريفة خيار عىل اإلبقاء من بد وال الحرة. التجارة إىل قطًعا التحول يمكننا

الرضورة. حالة يف أمان َكَمْخَرج املبارشة الرقابة أو
الحجج أكثر يف املغالطة إيضاح شأنها من ثانوية ميزة الرصف أسعار تعويم لنظام
مكان يف «املنخفضة» األجور أن هي والحجة كبرية، بشفافية الحرة التجارة ضد شيوًعا
الساعة يف ين ١٠٠ هل هنا. «املرتفعة» األجور لحماية رضورية التعريفة تجعل آخر
أمريكي؟ لعامل الساعة يف دوالرات بأربعة مقارنة منخفض أم مرتفع أجر ياباني لعامل
تحقيق إىل الحاجة إنها الرصف؟ سعر يحدد ماذا لكن الرصف؛ سعر عىل يعتمد ذلك كل
املقدار تقريبًا يعادل لليابانيني بيعه يمكن الذي املقدار جعل أي املدفوعات؛ يف التوازن

لنا. بيعه يمكنهم الذي
الدولتان هما املتحدة والواليات اليابان أن — التبسيط سبيل عىل — لنفرتض
للدوالر ين ١٠٠٠ معني، رصف سعر عند وأنه مشرتكة بتجارة املرتبطتان الوحيدتان
الخارجية التجارة سوق دخول عىل القادرة املنتجات كافة إنتاج من اليابان تتمكن مثًال،
بيع اليابانيون يستطيع ذاك، الرصف سعر وعند املتحدة. الواليات من أرخص بسعر
الدوالر. من ورقية بعمالت لهم ندفع أننا لنفرتض لهم. شيئًا نبيع ال ونحن لنا، الكثري
يريدون كانوا إذا أهمية. أية لهم يمثل لن بالدوالر؟ اليابانيون املصدرون سيفعل ماذا
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من الورقية العمالت طباعة أي — الطباعة مجال بالتايل سيكون ببساطة، به االحتفاظ
يف األشياء أفضل عىل الحصول من ستمكننا وإيراداته هائلة؛ تصديرية صناعة — الدوالر

تقريبًا. مقابل دون اليابانيني من لنا ستتوفر والتي الحياة
سرييدون بل فحسب، بالدوالر االحتفاظ اليابانيون املصدرون يريد لن بالطبع لكن
وال واحد بدوالر رشاءه يمكنهم يشء هناك ليس االفرتاضية الناحية ومن الني، مقابل بيعه
باملثل ينطبق هذا افرتضنا. كما الدوالر، به ُف يُْرصَ التي ين األلف من بأقل رشاءه يمكنهم
واحد دوالر مقابل ين ألف عن للني حامل أي حينها سيتخىل ملاذا اليابانيني، سائر عىل
أحد يفعل لن ين؟ بألف عليها سيحصل كان مما أقل سلع سوى به يشرتي لن والذي
عدد يأخذ أن عرض إىل سيضطر بالدوالر، الني الياباني املصدر يستبدل أن أجل من ذلك.
يكون أن أو ين ١٠٠٠ من أقل يكون أن يجب الني مقابل الدوالر سعر أي — الني من أقل
السلع ستكون ين، ٥٠٠ الدوالر يعادل عندما أنه بيد مل. ١ من أكثر الدوالر مقابل الني
األمريكية السلع وستكون قبل، من كان عما لألمريكيني بالنسبة السعر بضعف اليابانية
من أقل بأسعار البيع ذلك بعد اليابانيني بمقدور يصبح ولن لليابانيني؛ السعر بنصف

املنتجات. كافة يف األمريكيني املنتجني
املصدرين أن لضمان رضوري مستوى أي يف الدوالر؟ مقابل الني سعر يستقر متى
السلع مقابل عليه يحصلون الذي الدوالر بيع بمقدورهم ذلك فعل يف يرغبون الذين كافة
وللحديث أمريكا؛ يف السلع لرشاء يستخدمونها الذين للمستوردين ألمريكا يصدرونها التي
(بالدوالر) األمريكية الصادرات قيمة أن لضمان رضوري مستوى أي يف عام، بأسلوب
يجب الدقيق البيان ألن عامة، وبعبارات أيًضا)، (بالدوالر األمريكية الواردات قيمة تعادل
املبدأ من يغري ال هذا لكن ذلك، إىل وما والهبات الرأسمالية املعامالت الحسبان يف يأخذ أن

املحوري.
العامل أو الياباني العامل معيشة مستوى عن تتحدث ال املناقشة هذه أن سنالحظ
معييش مستوى الياباني للعامل كان إذا املوضوع. عن خارجة األمور فهذه األمريكي؛
العامل من املتوسط يف إنتاجية أقل أنه إىل يرجع فهذا األمريكي، العامل عن منخفض
إىل وما واألرض املال رأس ومقدار تلقاه الذي التدريب الحسبان يف األخذ مع األمريكي،
إنتاجية بلغت إذا املثال، سبيل عىل إطارها. يف العمل إىل يضطر التي االعتبارات من ذلك
املوارد تبديد باب من سيكون الياباني، العامل أضعاف أربعة املتوسط يف األمريكي العامل
بأربع أقل فيه العامل هذا إنتاجية تكون مجال يف بضاعة أية إلنتاج العامل هذا استخدام
مجالها يف إنتاجية أكثر يكون التي السلع إنتاج يف استخدامه األفضل من لذا مرات؛
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العامل تساعد ال الجمركية التعريفة إن إنتاجية. أقل فيها يكون التي بالسلع ونتبادلها
للعامل املرتفع املعييش املستوى حماية يف تساعد وال معيشته، مستوى رفع عىل الياباني
دون وتحول الياباني للعامل املعييش املستوى من تقلل فهي العكس، عىل بل األمريكي،

ممكنة. درجة أقىص إىل األمريكي للعامل املعييش املستوى ارتفاع
إن ذلك؟ فعل لنا ينبغي فكيف الحرة، التجارة إىل نتحول أن املفرتض من كان وملا
التعريفة لخفض أخرى بلدان مع املشرتكة املفاوضات هو إتباعه حاولنا الذي الطريق
يسري فمن بطيئًا، إيقاعا يتضمن األول، املقام ففي خاطئًا؛ إجراءً يل يبدو هذا الجمركية.
األساسية؛ للمشكلة خاطئة رؤية من األمر هذا يعزز الثاني، املقام ويف أرسع. يصل وحده
بالبلدان وترض تفرضها التي البلدان تساعد الجمركية التعريفة وكأن تظهر يجعلها حيث
أن ويجب قيم يشء عن تتخىل فإننا الجمركية التعريفة نخفض عندما أنه لو كما األخرى،
الدول تفرضها التي الجمركية التعريفة يف انخفاض صورة يف املقابل يف يشء عىل نحصل
ترضنا نفرضها التي الجمركية فالتعريفة تماًما؛ مختلف املوقف األمر، واقع ويف األخرى.
أخرى البلدان تحذُ لم إذا حتى منها بالتخلص وسنستفيد األخرى، البلدان ترض كما
تعريفاتها األخرى البلدان خفضت إذا بالطبع أعظم استفادتنا ستكون نفسه،2 الحذو
الجمركية، للتعريفة األخرى البلدان تخفيض عىل تتوقف ال استفادتنا أن بيد الجمركية؛

تتعارض. وال تتفق الشخصية فاملصالح
كما واحد، جانب من الحرة التجارة نظام إىل االنتقال لنا كثريًا األفضل من أنه أرى
مع حدث كما نمر، قد الحبوب. قوانني لغت عندما عرش التاسع القرن يف بريطانيا فعلت
لنا ينبغي وال عظيمة أمة نحن واالقتصادية. السياسية للسلطة هائل بتعاظم الربيطانيني،
الجمركية التعريفة تخفيض مقابل تبادلية منافع تقديم لوكسمبورج دولة من نطلب أن
بفرض العمل من الصينيني الالجئني آالف طرد يف نتسبب أن أو لوكسمربج، منتجات عىل
ال أعىل نموذًجا ونكن لقدرنا لنستجب كونج. هونج من املنسوجات عىل استرياد حصص

معارضني. تابعني
وأرشت، سبق كما لكن، األمر، أبسط كي الجمركية التعريفة ناحية من تحدثت لقد
أخطر للتجارة، بالنسبة معوقات، اآلن الجمركية بالتعريفة املرتبطة غري القيود تشكل قد
رسيع برنامج وضع املمكن من مًعا. االثنني عىل القضاء علينا لذا الجمركية. التعريفة من
غريها أو االسترياد حصص كل ترتفع بأن تفيد ترشيعات لسن نفسه الوقت يف وتدريجي
بنسبة «طواعية»، األخرى البلدان بها قبلت أو نحن فرضناها سواءً الكمية، القيود من
للتطبيق قابلة غري معها تصبح لدرجة للغاية مرتفعة تصبح حتى سنويًا باملائة عرشين
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املستوى من العرش بمقدار الجمركية التعريفات كل تخفض وأن عنها، التخيل ويتسنى
القادمة. أعوام العرشة من عام كل يف الحايل

يف أكرب بقدر اإلسهام شأنها من والتي اتخاذها يمكننا التي التدابري بعض هناك
األجنبية للحكومات هبات تقديم من بدًال وخارجه. الوطن داخل الحرية قضية تعزيز
نفرض نفسه الوقت ويف — لالشرتاكية نروج وبالتايل — االقتصادية املعونة مسمى تحت
يمكننا — الحر االقتصاد نكبح وبالتايل — إنتاجها يف ينجحون التي املنتجات عىل قيوًدا
عىل وعازمون بالحرية نؤمن أننا العالم إبالغ يمكننا وأخالقي؛ متوافق موقف اتخاذ
تقديم يمكننا لكن أنت، شأنك فهذا حًرا، تكون أن إجبارك ألحد يمكن ال ممارستها،
ما بيع بإمكانك الجميع، أمام مفتوح وسوقنا للجميع، املساواة عىل القائم التام التعاون
تريد، ما رشاء يف املبيعات إيرادات استخدام أيًضا ويمكنك تبيعه، أن وتريد تستطيع
الوقت يف قيود ودون أجمع العالم يف األفراد بني التعاون يعم أن يمكن الطريقة وبهذه

نفسه.
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الحكومي التدخل دائرة لتوسيع الرئييس املربر صار الجديدة، الصفقة برنامج إصدار منذ
مر البطالة. عىل ليقيض الحكومي اإلنفاق عىل مفرتضة كرضورة الفيدرايل املستوى عىل
عجلة «لدفع رضوريًا الحكومي اإلنفاق كان األمر، بادئ ففي عديدة. بمراحل املربر
حينها للحكومة ويمكن االقتصاد مسرية عىل ستحافظ املؤقتة النفقات أن بزعم التقدم»

الصورة. عن التنحي
اقتصادي انكماش وتاله البطالة عىل القضاء يف املبدئي اإلنفاق أخفق عندما ولكن
املستمر االرتفاع مستوى لتربير املزمن» «الركود نظرية ظهرت ،١٩٣٧–١٩٣٨ عامي حاد
االستثمار فرص اْستُِغلَّْت حيث زعموا كما التطور تام االقتصاد أصبح الحكومي. لإلنفاق
استمرت ذلك، ومع جديدة. حقيقية فرص أية ظهور اإلمكان يف يكن ولم بعيد حد إىل
دائم. عجز وإدارة اإلنفاق للحكومة الرضوري من كان ثم ومن االدخار؛ يف األفراد رغبة
حني يف املدخرات، ملراكمة بوسيلة األفراَد العجز لتمويل املطروحة املالية األوراُق وزودت
تماًما هذه النظر وجهة صالحية عدم ثبت ولكن، الوظائَف. الحكومية النفقات وفرت
طرق ظهور ذلك يف بما أيًضا، الفعلية التجربة واقع ومن النظري التحليل زاوية من
ترك ذلك أن إال إطالًقا، املزمن الركود مؤيدو يتوقعها لم الخاص لالستثمار كليًا جديدة
تحت نفذت التي الحكومية الربامج لكن أحد، أي بقبول الفكرة تحظى ال قد بصمته.
اآلن، حتى موجودة تزال ال التقدم، عجلة دفع إىل هدفت التي الربامج كبعض مظلتها،

االزدياد. يف اآلخذة الحكومية النفقات عن فعًال مسئولة وهي
أو التقدم عجلة دفع يهدف الحكومي اإلنفاق عىل التأكيد يكن لم األخرية، اآلونة يف
النفقات تتدنى عندما إنه البعض يقول توازن. كقوة بل املزمن الركود شبح جماح كبح
النفقات توازن عىل للحفاظ الحكومية النفقات ترتفع أن ينبغي سبب، ألي الخاصة



والحرية الرأسمالية

النفقات تنخفض أن ينبغي الخاصة، النفقات ترتفع فعندما بالعكس، والعكس الكلية،
مهما — اقتصادي ركود أي إن متوازنة. غري التوازن قوة إن الحظ، لسوء ولكن الحكومية.
خوفهم بسبب األمريكية؛ اإلدارة يف واملسئولني املرشعني لدى انزعاًجا يحدث — ضئيال كان
إنفاق برامج تنفيذ إىل يهرعون لذا، آخر؛ ١٩٢٩–١٩٣٣ لكساد نذيًرا يكون أن من الدائم
بعد سوى الربامج هذه تَُطبَّق ال — األمر واقع يف — أنه بيد بأخرى، أو بصورة فيدرالية
الكلية، النفقات عىل فعًال، الربامج، هذه تؤثر كانت ما بقدر ثم، من الركود. أزمة مرور
من بدًال أسوأ التالية التوسعات جعل إىل تميل كانت الحًقا، أكثر عنها سأتحدث التي
مماثلة رسعة تضاِهها لم اإلنفاق برامج عىل املوافقة يف الرسعة إن الركود. حدة تخفيف
فقد ذلك، من النقيض عىل النمو. وبدء الركود انتهاء بعد غريها عىل القضاء أو إلغائها يف
الحكومي. اإلنفاق بخفض به» «املخاطرة عدم يجب «الصحيح» النمو أن حينذاك ُزِعَم
يف أخفقت أنها يف التوازن قوة نظرية فيه تسببت الذي الرئييس الرضر يكن لم ثم من
الحكومية، السياسة يف تضخمية نزعة طرحت أنها ويف فعلته، ما وهو الركود، موازنة
النشاط نطاق توسع من — مستمر نحو عىل — عززت أنها يف بل أيًضا، حققته ما وهو

الفيدرالية. الرضائب عبء تخفيف دون وحالت الفيدرايل املستوى عىل الحكومي
يدعو ما فإن توازن، كقوة الفيدرالية املوازنة استخدام عىل التأكيد زاوية ومن
اإلنفاق كان الحرب بعد ما فرتة يف القومي بالدخل اضطرابًا العنارص أكثر أن للسخرية
عنارص يف الحاصلة التغريات موازنة طريق عىل مطلقا يسري االضطراب يكن ولم الفيدرايل،
مهمتها توازن قوة تكون أن عن البعد كل بعيدة الفيدرالية املوازنة كانت األخرى. اإلنفاق
لإلزعاج رئيًسا مصدًرا ذاتها حد يف كانت بل للتقلبات، املسببة األخرى القوى موازنة

األمر. واقع يف واالضطراب
إجمايل من للغاية كبريًا جزءًا اآلن تشكل الفيدرالية الحكومة إنفاق أوجه ألن ونظًرا
مهمة تأثريات لها يكون أن تجنب الفيدرالية للحكومة يمكن ال ككل، االقتصاد يف النفقات
وأن نفسها مع الحكومة تتصالح أن هو األول املطلب إن ذلك، عىل بناء االقتصاد. عىل
كانت وإذا الخاصة. نفقاتها يف مقبول استقرار تحقيق إىل ستفيض التي االجراءات تتخذ
نواحي باقي يف املطلوبة التغيريات قدر تقليل يف واضًحا إسهاًما فستسهم ذلك، ستفعل
عىل الحكوميون املسئولون يترصف أن العبث من سيكون ذلك، تفعل أن وإىل االقتصاد.
فعلهم أن ريب ال األشقياء. التالميذ يف التحكم يحاول الذي املرائي املدرسة ناظر طريقة
عليهم اللوم وإلقاء الفرد أخطاء مسئولية اآلخرين فتحميل للدهشة، يدعو ال أمر ذلك

وحدهم. الحكوميني املسئولني عىل تقترص التي العيوب من ليس
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توازن كقوة استخدامها ينبغي الفيدرالية املوازنة أن نظرية عىل املرء وافق إذا وحتى
هناك فليس — بعد فيما تفصيًال فيها سأنظر نظر وجهة وهي — اإلمكان يف ذلك وأن
عنرص عىل نفسه اليشء قول ويمكن الغرض. لهذا النفقات عنرص الستخدام رضورة
الفيدرالية الرضيبية العوائد من تلقائيًا يقلل الوطني الدخل يف فاالنخفاض الرضائب؛
النمو. أثناء صحيح والعكس العجز، نحو الطريق عىل امليزانية يضع ثم ومن أكرب؛ بنسبة
الركود فرتات أثناء الرضائب خفض يمكن أكثر، إجراءات اتخاذ املحبذ من كان فإذا
التوازي عدم من نوًعا تفرض قد السياسة أن شك ال االقتصادي. التوسع أثناء ورفعها

زيادتها. من أكثر سياسيًا مقبوًال الرضائب خفض يجعل بما أيًضا، هنا
قوى وجود إىل يرجع الواقع أرض يف اإلنفاق جانب عىل االتزان قوة نظرية تطبيق إن
املفكرين من يلقاه الذي الواسع القبول بخاصة املتزايد؛ الحكومي لإلنفاق مسببة أخرى
بعبارة والخاصة؛ االقتصادية الشئون يف أكرب دوًرا للحكومة لعب رضورة ملبدأ املؤيدين
التوازن قوة نظرية يف الفلسفة هذه وجدت حيث الرفاهية؛ دولة فلسفة انتصار أخرى
بطرق ممكنًا كان مما أرسع بخطى الحكومي التدخل تزايد عىل ساعدت فقد مفيًدا؛ حليًفا

أخرى.
جانب عىل التوازن قوة نظرية طبقت إذا اآلن مختلًفا مجرى األمور ستسلك كانت كم
يف انخفاًضا شهدت انكماش حالة كل أن لنفرتض اإلنفاق. جانب عىل وليس الرضائب
قاد التايل التحسن يف الرضائب لرفع السياسية األوساط ميل عدم أن ونفرتض الرضائب
قد املوجودة. الربامج تقليص وإىل مؤخًرا املقرتحة الحكومية اإلنفاق برامج مقاومة إىل
الوطنَي الدخَل — كثريًا أقل بدرجة — الفيدرالية النفقات فيه تمتص موقف يف اآلن نكون

للرضائب. واملقيدة السلبية التأثريات من للتخفيف نتيجة أكرب يكون قد الذي
التوازن. قوة لنظرية الدعم إظهار إىل يهدف ال االفرتاض هذا إن التوضيح، يف زيادًة
التوازن، قوة نظرية إطار يف املتوقع االتجاه يف النتائج سارت إذا حتى العملية، الناحية من
األخرى للقوى فعالة توازنية قوة جعلها سبيل ويف واالنتشار. الوقت يف تأخرت لكانت
حدوثها قبل التغريات بهذه التنبؤ عىل قادرين نكون أن علينا سيتوجب للتغريات، املسببة
السياسية االعتبارات كل وبوضع النقدية، السياسة يف كما املالية، السياسة ويف كبرية. بمدة
التغريات استخدام من يَُمكِّنَنَا بما املعلومات من الكثري لدينا يتوافر ال ببساطة، فإنه، جانبًا،
محاولتنا غمرة ويف التوازن. عىل تحافظ دقيقة كآلية اإلنفاق أو الرضائب فرض يف املتعمدة
عالجه يمكن األمر فهذا — متعنتني لكوننا ليس شك، بال سوءًا األمور نزيد ذلك، فعل
بل السليمة، اإلجراءات أنها البداية يف ظهر ما عكس إجراءات اتخاذ طريق عن بسهولة
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عوامل إىل ببساطة تضاف للغاية عشوائية بلبلة يف التسبب طريق عن سوءًا األمور نزيد
األخطاء إىل، إضافة — املايض يف فعلناه ما الواقع يف يبدو ما هذا األخرى. االضطراب
بالسياسة يتعلق فيما آخر مقام يف ذكرته ما الرأي. يف الشديد التعنت من النابعة الكبرية
سائًقا ليس إليه نحتاج ما «إن املالية: السياسة عىل مماثل نحو عىل تطبيقه يمكن النقدية
مستمًرا توجيًها ويوجهها القيادة عجلة يدير االقتصادية العربة يف النقدية لألمور ماهًرا
توازن عىل للحفاظ ما وسيلة إىل بل بالطريق، املتوقعة غري النتوءات مع التكيف نحو
واآلخر الحني بني ينحني ال كي الخلفي املقعد يف يجلس الذي النقدية العربة يف الراكب

املسار.»1 عن العربة تخرج ال كي القيادة عجلة ثبات وعىل
برامج تخطيط هو النقدية للقاعدة املالئم النظري إن املالية، السياسة يخص فيما
نحو عىل وليس الحكومة خالل من فعله املجتمع يريد ما مع تماًما يتفق بما اإلنفاق
تخطيط وكذلك الحسبان؛ يف االقتصادي لالستقرار السنوية املشكالت أخذ ودون رسي،
عام ملتوسط املخططة اإلنفاق أوجه لتغطي كافية إيرادات توفر بحيث الرضيبية املعدالت
التغريات وتجنب الحسبان، يف االقتصادي االستقرار يف السنوية التغريات أخذ ودون واحد،
يتعذر التغريات بعض أن شك ال الرضائب. أو الحكومي اإلنفاق يف سواء املتوقعة غري
اإلنفاق يف كبرية تغريات حدوث يف الدويل املوقف يف مفاجئ تغري يتسبب فقد تجنبها،
بعض عن مسئولة التغريات هذه مثل إن مرغوبة. انخفاضات عىل املوافقة يف أو العسكري
مسئولة ليست لكنها الحرب، بعد ما فرتة يف الحكومي اإلنفاق يف املتوقعة غري التحوالت

جميعها. عن
عىل الكثريون يعتنقها نظر وجهة مناقشة أود املالية، السياسة قضية ترك قبل
توسعية هي الرضيبية باإليرادات مقارنة الحكومي اإلنفاق زيادة بأن وتفيد واسع؛ نطاق
صميم من هي والتي — هذه النظر وجهة إن بالرضورة. انكمايش وانخفاضها بالرضورة
اآلن بعيد حد إىل بها يَُسلُِّم — االتزان قوة دور أداء يمكنها املالية السياسة إن القائل املبدأ
ذلك، مع سواء. حٍد عىل العاديون واألشخاص املحرتفون االقتصاد وخرباء األعمال رجال
بالدالئل قط توثق لم أنها كما وحدها، املنطقية باالعتبارات صحتها عىل الربهان يمكن ال

أعلمها. التي التجريبية الدالئل مع متوافقة غري الواقع يف وهي التجريبية،
ارتفع الحكومي اإلنفاق أن لنفرتض املبدئي، الكينزي التحليل يف أصوله االعتقاد لهذا
األوىل، املرحلة يف إنه البسيط التحليل ذلك يقول ثابتة. الرضائب وظلت دوالر ١٠٠ بمقدار
سيدخرون كثريًا، أكرب دخل اإلضافية دوالر املائة يتلقون الذين األشخاص لدى يصبح
املرحلة يف أنه يعني هذا لكن املتبقيني، الثلثني وينفقون املثال، سبيل عىل ثلثه منه، جزءًا
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جزء سيدخر وبدوره الدخل؛ ثلثي من إضافيًا دوالًرا ٦٦ آخر شخص سيتلقى الثانية،
مرحلة كل يف الثلث ادخار تم إذا نهائية. ال سلسلة يف جرا وهلم اآلخر، الجزء وينفق منه
لهذا وفًقا النهاية، يف الحكومي اإلنفاق من اإلضافية دوالر املائة ستضيف الثلثني، وإنفاق
مضاعفة بقيمة املضاعف الكينزي تحليل هو هذا الدخل. عىل دوالر ثالثمائة التحليل،
املبدئي االرتفاع وسيتلو التأثريات، ستتالىش واحد، دعم تقديم تم فإذا بالطبع، ثالثية.
اإلنفاق إبقاء تم إذا لكن السابق. املستوى إىل تدريجي تدٍن دوالر ١٠٠ يعادل دخل يف
أعىل دوالر ١٠٠ املثال سبيل عىل زمنية، وحدة لكل دوالر ١٠٠ بمقدار أعىل الحكومي

سنويًا. دوالر ٣٠٠ بمقدار أعىل التحليل، لهذا وفًقا حينئذ، الدخل سيظل سنويًا،
النتائج تجاهل من وتنشأ زائفة الروعة هذه لكن للغاية، رائع البسيط التحليل هذا إن
الحسبان، يف األمور هذه نأخذ فعندما عنه. نتحدث الذي بالتغيري الصلة ذات األخرى
يف تغيري حدوث عدم من يشء أي تكون فقد للريبة، إثارة أكثر النهائية النتيجة تصري
وهي دوالر ١٠٠ بنسبة الخاصة النفقات الحالة هذه يف وتنخفض — اإلطالق عىل الدخل
حالة يف حتى املحددة. القصوى الزيادة إىل — الحكومية النفقات بها سرتتفع التي النسبة
بقدر الفعيل الدخل سريتفع ثم ومن األسعار، ترتفع أن املمكن من النقدي، الدخل زيادة

العملية. تلك تطبيق تتخلل قد التي املمكنة األخطاء بعض ولنفحص قليل.
املائة الحكومة ستنفق عالَم يوضح البسيط الوصف يف يشء يُذكر لم األول، املقام يف
ألنفسهم عليه األفراد يحصل يشء عىل املبلغ ستنفق أنها املثال، سبيل عىل لنفرتض، دوالر.
يستخدمها الذي املتنزه دخول رسوم لدفع دوالر املائة األفراد ينفق فمثًال، أخرى؛ بطريقة
اآلن تدفع الحكومة أن تخيل املكان. نظافة عىل للحفاظ النظافة عمال تكاليف تغطية يف
بالرغم النظافة عمال سيحصل «مجانًا». املتنزه إىل بالدخول للناس وتسمح التكاليف هذه
دوالر. ١٠٠ لديهم سيتوفر الرسوم يدفعون الذين الناس لكن نفسه، الدخل عىل ذلك من
ما بل فرد؛ أي دخل إىل دوالر ١٠٠ املبدئية، املرحلة يف حتى الحكومة، إنفاقات تضيف ال
بخالف أخرى أغراض عىل إلنفاقها لديهم متوفرة دوالر بمائة أفراد بعض ترك هو تفعله
مبلًغا إنفاقهم توقع يمكن لهم. بالنسبة قيمًة أقل أغراض تكون األرجح وعىل املتنزه،
أنهم طاملا مىض، فيما ينفقون كانوا مما أقل االستهالكية السلع عىل دخلهم إجمايل من
وحتى االنخفاض. مدى تقدير السهل من ليس لكن مجانًا. املتنزه خدمات عىل يحصلون
فإن البسيط، التحليل يف كما اإلضايف، الدخل ثلث ستدخر الناس أن بفكرة سلمنا إذا
سينفقون «مجانًا»، االستهالكية السلع من مجموعة عىل حصولهم عند أنه يعني ال هذا
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استمرارهم القصوى، االحتماالت بني من أخرى. استهالكية سلع عىل املتوفرة النقود ثلثي
ثم ومن السابق يف فعلوا كما األخرى االستهالكية السلع من نفسها املجموعة رشاء يف
البسيط، الكينزي التحليل يف حتى الحالة، هذه يف مدخراتهم. إىل متوفرة دوالر مائة إضافة
١٠٠ بمقدار الحكومية النفقات ترتفع تماًما: متوازنة الحكومية النفقات نتيجة تصبح
دوالر، املائة تنفق أن يمكن أو دوالر. ١٠٠ بمقدار الخاصة النفقات وتنخفض دوالر،
توفر يجعل أن يمكن أو خاصة؛ رشكة تبنيه أن يمكن طريق بناء عىل املثال، سبيل عىل
لكن مال، حينذاك الرشكة لدى يتوفر رضوري. غري الرشكة شاحنات إصالح الطريق هذا
اإلنفاق يغري الحاالت، هذه ويف جاذبية. أقل استثمارات عىل جميًعا تنفقه أال املحتمل من
فائض صايف سوى يتوفر وال ببساطة الخاص اإلنفاق استخدام غرض من الحكومي
أن املعقول غري من املنطلق، هذا ومن لتغيريه. للمضاعف البداية يف الحكومي اإلنفاق
جعل هي النقود استخدام غرض يف تحول أي وجود عدم بها نضمن التي الطريقة تكون
املحدود الفكري املضمون هو هذا — تماًما الفائدة عديم يشء عىل النقود تنفق الحكومة
هذا لكن فحسب. الفراغ أوقات شغل إىل وتهدف قيمة أية تحمل ال التي األعمال لنوع

التحليل. يف ما خطب وجود شك بال يؤكد األمر
خالله من الحكومة تحصل الذي باملصدر يتعلق يشء يُذَْكْر لم آخر، جانب من
طبعت سواء واحدة النتائج إن بالتحليل، األمر يتصل ما بقدر إلنفاقها. دوالر املائة عىل
الحكومة، تفعل ما أيٍّا فإن شك بال لكن الناس، من اقرتضت أو إضافية نقود الحكومة
الحكومة أن لنفرتض النقدية، والسياسة املالية السياسة بني نفرق كي اختالًفا. سيحدث
أن املمكن من كان مثلما تغري؛ دون النقدي املخزون يظل بحيث دوالر ١٠٠ اقرتضت
يزداد أن املمكن من ألنه املالئم االفرتاض هذا الحكومي. اإلنفاق غياب حالة يف يحدث
عن ببساطة منشوًدا، ذلك كان إذا إضايف، حكومي إنفاق وجود دون النقدي املخزون
ماهية عن نسأل أن اآلن علينا لكن القائمة. الحكومية السندات ورشاء النقود طبع طريق
تغري حدوث عدم لنفرتض املشكلة، هذه لتحليل النقود. هذه اقرتاض عىل املرتتبة النتيجة
صورة يف دوالر للمائة مباًرشا تعويًضا البداية يف يوجد لن عندئذ، اإلنفاق. غرض يف
يغري ال لإلنفاق الحكومة اقرتاض أن مالحظة مع الخاصة، النفقات يف مكافئ انخفاض
بعض من اليمنى بيدها دوالر مائة الحكومة تقرتض األفراد. بحوزة املوجودة النقود كمية
وبذلك عليهم، إنفاقاتها تذهب الذين األفراد ألولئك اليرسى بيدها النقود وتسلم األفراد

تتغري. ال للنقود اإلجمالية الكمية لكن مختلفني، أفراد أيادي يف املال يصبح
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تأثريات أية يف يؤثر ال النقود اقرتاض أن ضمنيًا البسيط الكينزي التحليل يفرتض
األوىل، إطارها. يف ذلك يحدث أن يمكن خطريتان حالتان هناك ولكن، األخرى. النفقات يف
يمكن بحيث نقود؛ أو سندات يحملون كانوا إذا تماًما مكرتثني غري الناس أن لنفرتض
عائد تقديم إىل االضطرار دون دوالر املائة عىل بها الحصول يمكن التي السندات بيع
مبلغ دوالر املائة أن شك (ال قبل. من السندات هذه ستقدمه كانت مما للمشرتي أعىل
العائد معدل عىل باالهتمام جديرة غري تأثريات له الواقع يف يكون وقد للغاية صغري
املائة ترمز أن طريق عن العميل تأثريه مالحظة ويمكن مبدأ مسألة األمر لكن املطلوب،
هناك الكينزية، االصطالحية اللغة يف دوالر.) ماليني عرشة أو دوالر مليون ملائة دوالر
كذلك، الحال تكن لم إذا عاطلة.» «بنقود السندات الناس يشرتي بذلك السيولة» «فخ
حينذاك للحكومة يمكن ال مسمى، غري أجل إىل كذلك تظل أن يمكن ال أنها الواضح ومن
آخرون مقرتضون سيضطر عليها. أعىل عائد معدل تقديم طريق عن سوى السندات بيع
أمام عائًقا عموًما، سيشكل، األعىل املعدل وهذا أيًضا، حينها أعىل عائد معدل دفع إىل
سيصمد التي الثانية القصوى الحالة تظهر هنا املحتملني. للمقرتضني الخاص اإلنفاق
فيما للغاية متعنتني املحتملون املقرتضون كان إذا وهي البسيط؛ الكينزي التحليل فيها
للغة وفًقا أو، إنفاقهم، خفض إىل شدته كانت مهما ارتفاع أي يؤدي ولن باإلنفاق يتعلق
فيما تماًما مرنة غري االستثمار لجدول الهامشية الفاعلية كانت إذا الكينزية، االصطالحية

الفائدة. بمعدل يتعلق
الكينزي، املذهب مع اتفاقه مدى عن النظر برصف بارز، اقتصاد عالم أي أذكر ال
نطاق عىل تطبيقهما يمكن أو حاليًا مطبقان البعيدين االفرتاضني هذين من أيا يعترب قد
سوى املايض يف صمدا أنهما أو الفائدة، أسعار يف كبري ارتفاع مع أو االقرتاض من واسع
ناهيك — االقتصاد علماء من العديد سلم ذلك، مع ما. حد إىل الخاصة الظروف ظل يف
االرتفاع أن اعتقاد بصحة — ال أم الكينزي املذهب أتباع من كان سواء العلماء، غري عن
يكون باالقرتاض، يمول عندما حتى الرضيبية، باإليرادات مقارنة الحكومي اإلنفاق يف
الظرفني إحدى ضمنيًا االعتقاد هذا يتطلب شاهدنا، وكما ذلك مع بالرضورة. توسعيًا

ينطبق. كي القصويني
انخفاًضا الحكومي اإلنفاق يف االرتفاع سيقابل االفرتاضني، من أي ينطبق لم إذا
من أو للحكومة، املال تقرض التي األطراف جانب من سواءً الخاص اإلنفاق مقدار يف
اإلنفاق يف االرتفاع مقدار ما أخرى. بطريقة املال سيقرتضون كانوا الذين أولئك جانب
مضمون إىل واستناًدا االفرتاضات، أبعد عىل النقود. حاميل عىل يعتمد هذا َسيَُواَزن؟ الذي
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املتوسط يف حيازتها الناس يريد التي النقود كمية تعتمد أن ثابتة، كمية نقود نظرية
السندات عىل عليه يحصلوا أن يمكن الذي العائد معدل عىل وليس فحسب دخلهم عىل
أو قبل يختلف ال للنقود الكيل املخزون أن وبما الحالة، هذه يف املشابهة. املالية واألوراق
باالحتفاظ بالرضا الناس يشعر بحيث أيًضا؛ الكيل النقدي الدخل يختلف أال يجب بعد،
من مقدار لتقيد كافية بدرجة سرتتفع الفائدة أسعار أن يعني هذا النقدي. باملخزون
من ليس القصوى، الحالة هذه يف املتزايد. العام اإلنفاق تماًما يضاهي الخاص اإلنفاق
الدخل يرتفع أن حتى وال توسعية، الحكومية النفقات تكون أن اإلطالق عىل املنطقي
تزداد الحكومية النفقات أن هو يحدث ما كل إن الحقيقي؛ الدخل عن ناهيك النقدي،

الخاصة. النفقات تنخفض فيما
كتاب إىل نحتاج فقد كبري؛ حد إىل مبسط التحليل هذا أن إىل القارئ أنبه أن أود
أية أن لتوضيح كاٍف املبسط التحليل هذا فإن ذلك، مع الكامل، التحليل لرشح مطول
وكلما صفر. مقداره وارتفاع الدخل يف أمريكي دوالر ٣٠٠ ارتفاع بني تقع أن يمكن نتيجة
محدد، دخل من االستهالك عىل اإلنفاق بمقدار يتعلق فيما تعنتًا أكثر املستهلكون أصبح
مثل عىل إنفاقهم بمقدار يتعلق فيما تعنتًا أكثر الرأسمالية السلع مشرتو أصبح وكلما
الكينزية للنظرية األقىص الحد من النتيجة اقرتبت التكلفة، عن النظر برصف السلع تلك
تعنتًا أكثر النقود حاملو أصبح كلما األخرى، الجهة عىل أمريكي. دوالر ٣٠٠ يبلغ الرتفاع
أصبحت دخلهم، وبني النقدية األرصدة بني بها االحتفاظ يودون التي بالنسبة يتعلق فيما
الدخل. يف تغري حدوث عدم تتضمن التي الثابتة الكمية النقود نظرية إىل أقرب النتيجة
بناءً فيه يبُت تجريبي سؤال هو تعنتًا أكثر الناس عامة فيها يكون األوجه هذه أي لكن

وحده. باملنطق فيه البت يمكن يشء يوجد وال الفعلية، الدالئل عىل
قطًعا سيستنتجون االقتصاد علماء جل كان الثالثينيات، يف الكبري الكساد أزمة قبل
الحني ذلك ومنذ دوالر. ٣٠٠ من أكثر الدخل يف ارتفاع عدم إىل أقرب ستكون النتيجة أن
حركة هناك كانت األخرية، اآلونة ويف العكس. قطًعا االقتصاد علماء سيستنتج فصاعًدا،
التحوالت هذه من أيٍّا بأن الجزم يمكن ال إنه أقول أن ويؤسفني األول، املوقف إىل عودة
من النابعة الحدسية األحكام عىل مرتكزة كانت بل مقنعة، دالئل عىل مرتكزة كانت

املبدئية. التجارب
البلدان، من وغريها املتحدة للواليات النطاق واسعة التجريبية األبحاث بعض أَْجَريُْت
الفتة النتائج كانت إقناًعا.2 أكثر دالئل إىل الوصول بغية تالميذي، من بعض مع بالتعاون
الكمية النقود نظرية إىل أقرب سيكون الفعيل الناتج أن إىل قوية إشارة تشري حيث للنظر؛
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الدالئل هذه أساس عىل مربًرا يبدو الذي الحكم إن الكينزية. النظرية من أكثر املتشددة
تضيف أن املتوقع من الحكومي اإلنفاق يف دوالر بمائة املقدرة املفرتضة الزيادة أن هو
أكثر؛ أخرى وأحيانًا أقل وأحيانًا الدخل، إىل فحسب دوالر مائة من يقرب ما املتوسط يف
معنى أي يف توسعية ليست بالدخل مقارنة الحكومي اإلنفاق يف الزيادة أن يعني وهذا
هذه سيمتص الحكومي اإلنفاق لكن النقدي الدخل إىل الزيادة هذه تضيف فقد صلة ذي
تلك يف ترتفع أن املحتمل من األسعار ألن ونظًرا تتغري، ال الخاصة النفقات إن اإلضافة.
الخاص اإلنفاق انخفاض هي النتيجة فإن متوقع، معدل أي من بأقل تنخفض أو األثناء،

الحكومية. النفقات يف االنخفاض عىل املضادة االفرتاضات وتنطبق الواقع. أرض عىل
أعلمها التي الدالئل أكثر عىل مرتكزة أنها إال نهائية، النتائج هذه اعتبار يمكن ال

تحقيقها. املطلوب األمور من الكثري تخلف ذلك مع الدالئل مجموعة لكن وأشملها،
واسع نطاق عىل بها املسلم النظر وجهات كانت فسواءً واضح؛ يشء هناك ذلك مع
مجموعة مع تتعارض فهي خاطئة، أم صحيحة املالية السياسة تأثريات يخص فيما
تتسم الدالئل من أخرى مجموعة أية أعلم وال الواسعة. الدالئل من األقل عىل واحدة
االقتصادي، النهج من جزء فهي تلك؛ النظر وجهات تربر والنظامية املنطقي بالرتابط
لها كان ذلك، من بالرغم الكمية. الدراسات أو االقتصادي للتحليل مثبتة نتائج وليست
الحياة يف النطاق واسع الحكومي للتدخل كبري جماهريي تأييد عىل الحصول يف هائل تأثري

االقتصادية.
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وتتوىل الرسمي التعليم تكاليف الربحية غري املؤسسات أو الحكومية الجهات تتحمل
كثريًا به مسلًما أمًرا اآلن أصبح حتى تدريجيٍّا املوقف هذا تطور تام. شبه نحو عىل إدارته
الخاصة املعاملة أسباب إىل الرصيح االهتمام من القليل سوى نوجه نعد لم أننا لدرجة
وفلسفيًا. تنظيميًا األساس يف الحر االقتصاد تنتهج التي الدول يف حتى املدريس، للتعليم

الحكومية. للمسئولية عشوائيًا امتداًدا النتيجة كانت لقد
يف الحكومي التدخل تربير يمكن الثاني، الفصل يف أوضحناها التي للمبادئ وفًقا
فيها يفرض التي الظروف أي جوهرية؛ جوار» «تأثريات وجود األول بسببني؛ التعليم
عىل حثه الظروف هذه يف ويستحيل آخرين أفراد عىل كبرية خسائر األفراد أحد ترصف
جمة مكاسب آخرين أفراد جني يف األفراد أحد فيها يتسبب التي الظروف أو تعويضهم،
السبب طوعي. تبادل إتمام فيها يستحيل ظروف أي تعويضه؛ عىل حثهم فيها يمكن وال
إن املسئولني. غري األفراد من وغريهم لألطفال بالنسبة األبوية الحكومة وصاية الثاني
التعليم (١) هما: للغاية مختلفة نتائج األبوية للوصاية فيهما تكون اللذين الجوار تأثريي
مختلفة الحكومي التدخل أسباب إن املتخصص. املهني التعليم و(٢) للمواطنني العام

اإلجراءات. من جًدا مختلفة أنواًعا وتربر املجالني، هذين يف للغاية
املدريس» «التعليم بني التمييز بمكان األهمية من تمهيدية: أخرى مالحظة هناك
موضوع إن مدرسيًا. تعليًما تعليم كل وليس تعليًما، مدريس تعليم كل فليس و«التعليم».
املدريس. التعليم عىل غالبيتها يف الحكومية األنشطة وتقترص التعليم. هو املالئم االهتمام
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للمواطنني العام التعليم (1)

أغلبية إملام من أدنى حد دون بالديمقراطية ينعم مستقر مجتمع تأسيس املستحيل من
املشرتكة. القيم من ملجموعة النطاق واسع قبول ودون واملعرفة والكتابة بالقراءة املواطنني
الطفل عىل الطفل تعليم من النفع يعود ال وبالتايل كليهما؛ يف التعليم يسهم أن يمكن
رفاهيتك يف يسهم نجيل تعليم إن املجتمع. أفراد سائر عىل أيًضا بل فحسب، والديه أو
األفراد تحديد املمكن من وليس والديمقراطية، باالستقرار ينعم بمجتمع الرتقائه وذلك
ثم من املقدمة؛ للخدمات مقابل منهم يُْطَلَب لكي املستفيدة) العائالت (أو املستفيدين

مهم. جوار» «تأثري هناك
النوع إن هذا؟ الجوار بتأثري يَُربَُّر التحديد وجه عىل الحكومي التدخل من نوع أي
املدريس، التعليم من محدد نوع من أدنى حًدا طفل كل يتلقى أن طلب هو األوضح
مطالبة غرار عىل إضايف حكومي تدخل دون اآلباء عىل املطلب هذا مثل فرض ويمكن
محددة بمعايري بااللتزام — األحيان من كثري يف السيارات ومالك — العقارات مالك
يمكنهم ال الذين فاألفراد الحالتني؛ بني اختالف هناك ذلك ومع اآلخرين. سالمة لحماية
من أنفسهم إبراء يمكنهم السيارات أو للعقارات املطلوبة باملعايري الوفاء تكلفة تحمل
الحكومة. من مساعدة دون عامًة املطلب تطبيق يمكن ثم من بيعها. طريق عن امللكية
تحمل يمكنه ال الذي — ووالده الطفل بني الفصُل مطلًقا يتفق ال اآلخر، الجانب عىل
الوحدة باعتبارها األرسة عىل اعتمادنا مع — املدريس للتعليم املطلوب األدنى الحد تكاليف
يف للغاية املحتمل من ذلك، عىل عالوة الفردية. بالحرية إيماننا ومع األساسية االجتماعية

الحر. املجتمع إطار يف الطفل تعليم من قدر إنقاص الحالة هذه
جل به يفي أن يمكن املدريس التعليم مطلب يفرضه الذي املادي العبء كان فإذا
بالتكلفة بالوفاء اآلباء مطالبة وامُلَحبَّذ املمكن من يكون فقد يرس، بكل املجتمع يف العائالت
الخاص الحكومي الدعم ألحكام وفًقا املتعثرة الحاالت مع التعامل ويمكن مبارشًة،
فيها تَُطبَُّق التي اليوم املتحدة الواليات يف املجاالت من العديد وهنالك املعدمة. للعائالت
فهذا اآلباء؛ عىل مبارشة التكاليف فرض املجاالت هذه يف كثريًا املحبذ ومن الرشوط، هذه
املقيمني كافة من الرضائب أموال لتحصيل اآلن املطلوبة الحكومية اآللية عىل سيقيض
يقضيها التي املدة أثناء األغلب يف أنفسهم لألشخاص مجدًدا تُْدَفَع لكي حياتهم طيلة
مسألة وهي أيًضا، املدارس إدارة الحكومة تويل فرص من هذا يقلل قد املدارس. يف أبناؤهم
الحكومي الدعم عنرص انخفاض احتماالت من يزيد وقد أدناه، أكثر بتفصيل ناقشتها
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العامة املستويات الرتفاع نتيجة الدعم ذلك ملثل الحاجة تدني مع املدرسية النفقات يف
الحال هي كما معظمها، أو املدريس للتعليم الكلية التكلفة الحكومة تحملت إذا للدخل.
الرضائب آلية خالل من لألموال أكرب دائري تدفق إىل ببساطة الدخل ارتفاع سيؤدي اآلن،
نفقات دفع فرض يؤدي قد اإلطالق، عىل آخًرا وليس أخريًا الحكومي. الدور يف زيادة وإىل
وبالتايل األطفال؛ إلنجاب والخاصة االجتماعية التكاليف بني املساواة إىل اآلباء عىل التعليم

لحجمها.1 وفًقا للعائالت أفضل توزيع إجراء إمكانية من يعزز
مستوى فرض جانب إىل األطفال، عدد ويف املوارد يف العائالت بني االختالف إن
أمًرا السياسة هذه مثل تنفيذ يجعل للغاية، باهظة تكاليف عىل ينطوي املدريس للتعليم
املادية التكاليف الحكومة تحملت املتحدة. الواليات من عديدة مناطق يف الصعوبة بالغ
السياسة تلك فيها تكون أخرى مجاالت يف أو املجاالت هذه يف سواءً املدريس، التعليم لتوفري
التعليم من األدنى املستوى تكاليف الحكومة تحمل عىل األمر يقترص ولم التنفيذ، ممكنة
غري اإلضايف التعليم من األعىل املستوى إىل ليصل امتد بل الجميع، من املطلوب املدريس
ناقشناها التي الجوار» «تأثريات هي الخطوتني لكلتا الحجج بني من للشباب. اإللزامي
األدنى الحد لتطبيق الوحيدة الوسيلة هي هذه ألن التكاليف تتحمل فالحكومة سلًفا؛
الذي التعليم من يستفيدون آخرين أناًسا ألن اإلضايف التعليم وتمول التعليم، من املطلوب
املجتمع لتزويد سبيًال يعد ذلك ألن نظًرا األعىل، واالهتمامات القدرات أصحاب يتلقاه
هذه من املتحققة املكاسب بني املوازنة من بد ال أفضل. واجتماعية سياسية بقيادات
عىل الحكم طريقة يف حقيقي فارق إحداث عن ذلك يثمر وقد التكاليف، وبني اإلجراءات
يستنتج أن املحتمل من ذلك، مع الهائل. الحكومي الدعم هذا إنفاق بها يَُربَُّر التي الكيفية

الحكومي. الدعم بعض تربر بدرجة كبرية املكاسب أن أغلبنا
التعليم من فحسب بعينها ألنواع الحكومي الدعم إال تربر ال األسباب هذه إن
اإلنتاجية يعزز الذي املجرد املهني التدريب دعم تربر ال إنها فأقول أسارع إنني املدريس.
نوعي بني بوضوح التمييز إن القيادة. أو املواطنة عىل يدربه ال لكن للطالب االقتصادية
القيمة إىل معظمه يف العام التعليم يضيف الصعوبة. بالغة األمور من املدريس التعليم
لم فحسب، بلدان بضعة ويف الحديثة العصور يف أنه شك ال — للطالب االقتصادية
يوسع وكذلك — للفرد التسويقية القيمة إىل يضيف والكتابة بالقراءة اإلملام مجرد يعد
دالالت له التعليم نوعي بني التمييز أن مع الطالب، املستقبلية اآلفاق من املهني التدريب
األسنان وأطباء التجميل وأطباء البيطريني األطباء تدريب دعم تربير يمكن فال هامة.
مؤسسات يف املتحدة الواليات يف واسع نطاق عىل يحدث كما — املتخصصني من وغريهم
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أو االبتدائية املدارس دعم تربر التي نفسها باألسباب — حكومي بدعم تحظى تعليمية
ما الفصل هذا يف بعد فيما بالنقاش سنتناول العليا. املستويات يف اإلنسانية العلوم كليات

ال. أم كلية مختلفة بأسباب ذلك تربير باإلمكان كان إذا
للتعليم املحددة األنواع بالطبع تحدد ال الجوار» «تأثريات ملبدأ الكيفية الحجة إن
أن املرجح من به. تحظى أن ينبغي الذي الدعم مقدار أو بالدعم الجديرة املدريس
يكون حيث املجتمع؛ عىل النفع من قدر بأعظم تعود املدريس التعليم من الدنيا املستويات
االنتقال مع مستمًرا تضاؤًال اإلجماع هذا ويتضاءل املحتوى، حول إجماع شبه هناك
مسلم كأمر يُؤَخذَ أن يمكن ال الحكم هذا إن حتى املدريس، التعليم من األعىل للمستوى
طويل. بوقت األدنى املدارس دعم قبل الجامعات الحكومات من العديد دعمت تماًما. به
املجتمع موارد مقدار وتحديد اجتماعية فائدة بأكرب تعود التي التعليم أنماط فتحديد
السياسية قنواته عرب املجتمع يقررهما أن ينبغي أمران عليها إنفاقها ينبغي التي املحدودة
يف بل املجتمع عن بالنيابة األسئلة هذه يف البت التحليل هذا من الغاية ليست املقبولة.
القرار اتخاذ املالئم من كان إذا ما سيما ال القرار؛ صنع يف املتضمنة املشكالت توضيح

فردي. أساس عىل اتخاذه من بدًال مشرتك أساس عىل
املدريس التعليم من إلزامي أدنى مستوى فرض من كل تربير يمكن شاهدنا، وكما
خطوة هناك املدريس. للتعليم الجوار» «تأثريات بمبدأ املدريس للتعليم الحكومة وتمويل
التعبري، جاز إن «تأميم»، إن التعليمية، للمؤسسات الفعلية الحكومة إدارة وهي أال ثالثة،
التأثريات، هذه عىل بناءً التربير يف كثريا أصعب التعليم» «صناعة من األكرب الجزء
بمناقشة التأميم هذا فوائد حظيت ما ونادًرا أرى، حسبما أخرى، أسباب أية وفق أو
تكاليف تحمل طريق عن املدريس التعليم األحوال أغلب يف الحكومات مّولت رصيحة.
التعليم دعم قرار مع الزمة الخطوة هذه بدت ثم من مبارشة؛ التعليمية املؤسسات إدارة
فرض للحكومات يمكن حيث سهولة، يف الخطوتني فصل إمكانية من الرغم وعىل املدريس.
بمبلغ للتحصيل قابلة قسائم اآلباء منح طريق عن وتمويله التعليم من أدنى مستوى
«معتمدة». تعليمية خدمات عىل إنفاقه برشط العام يف طفل لكل أقىص بحد محدد مايل
خدمات لرشاء يقدمونه إضايف مبلغ وأي املبلغ هذا إنفاق يف الحرية لآلباء يكون ذلك بعد
خاصة رشكات تقدم أن يمكن وأيًضا اختيارهم. من «معتمدة» مؤسسات من تعليمية
عىل قاًرصا سيكون الحكومة دور إن التعليمية. الخدمات ربحية غري مؤسسات أو ربحية
املحتوى من أدنى حد إدراج مثل محددة، معايري من أدنى بحد تفي املدارس أن ضمان
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تراعي أنها لضمان املطاعم تعاين عندما اآلن تفعله ما غرار عىل برامجها، ضمن املشرتك
التعليمي الربنامج هو النوع هذا من برنامج عىل مثال خري الصحية. املعايري من أدنى حًدا
حيث الثانية؛ العاملية الحرب أعقاب يف القدامى للمحاربني املتحدة الواليات وضعته الذي
ينفقه أن يمكن سنويًا أقىص بحد محدًدا مبلًغا املواصفات عليه انطبقت محارب كل ُمِنَح
معايري من أدنى بحد املؤسسة هذه تفي أن رشيطة اختياره، من تعليمية مؤسسة أية يف
رسوم السلطات تدفع بموجبه بريطانيا يف مطبق رشط هو تحديًدا أكثر مثال محددة.
فرنسا يف املطبق النظام يف وآخر الحكومية، غري باملدارس يلتحقون الذين الطالب بعض
حكومية. غري بمدارس يلتحقون الذين الطالب تكلفة من جزءًا الحكومة تتحمل وبموجبه
من يكون قد أنه هي املدارس لتأميم الجوار» «تأثري عىل املرتكزة الحجج بني من
االستقرار لتحقيق رضوريًا عنًرصا تعد التي القيم من مشرتك جوهر تقديم املستحيل
هو كما — ألشخاص اململوكة املدارس عىل املعايري من أدنى حد ففرض االجتماعي،
لهذه واقعي مثال رضب ويمكن النتيجة. هذه لتحقيق كافيًا يكون ال قد — أعاله مذكور
بأن مزاعم هناك مختلفة. دينية جماعات إلدارة الخاضعة املدارس عىل بتطبيقها املسألة
املدارس ستغرسها التي تلك مع تتوافق ال القيم من مجموعات ستغرس املدارس هذه مثل

االتحاد. من بدًال للشقاق مسببة قوة إىل التعليم يتحول الطريقة بهذه الطائفية؛ غري
املدرسية الحكومية باإلدارة يُنَاَدى ال قد الحجة، لهذه التطرف شديد الجانب ويف
املتحدة الواليات يف الحالية النظم إن املدارس. هذه إىل إلزامي بحضور أيًضا بل فحسب،
إلدارة خاضعة مدارس توفر حيث املنتصف؛ من بالعصا تمسك األوربية الدول ومعظم
وإدارته املدريس التعليم تمويل بني الصلة فإن ذلك مع إجبارية. ليست لكنها الحكومة
عىل تنفق التي الحكومية األموال من يشء ال أو القليل تحصد فال أخرى، بمدارس ترض
فرنسا يف سيما ال السيايس، الخالف من للكثري مصدر الوضع هذا مثل — املدريس التعليم
املدارس من كبري بشكل يعزز قد الرضر هذا عىل القضاء إن املتحدة. الواليات يف وحاليًا
مشرتك جوهر إىل الوصول مشكلة يجعل ثم ومن املحدد؛ الفكري اإلطار ذات األبرشية

نخشاه. ما وهذا أصعب، أمًرا للقيم
أو صالحة حجة أنها اإلطالق عىل الواضح من فليس مقنعة، الحجة هذه أن ومع
هذه تتعارض املبدأ، حيث من إليها. املشار النتائج عليه يرتتب قد املدارس تأميم عدم أن
املشرتكة االجتماعية القيم دعم بني فالفصل نفسه، الحرية عىل الحفاظ مبدأ مع الحجة
أخرى جهة من واالعتقاد التفكري حرية تكبت التي القيم وغرس جهة من مستقر ملجتمع

تحديدها. عن ذكرها يسهل التي املبهمة الفاصلة الحدود تلك من واحًدا يعد
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أمام املتاحة االختيارات نطاق املدريس التعليم تأميم إلغاء يوسع قد النتائج، حيث من
رسوم دفع دون عامة مدارس إىل أطفالهم إرسال حاليًا يحدث كما لآلباء تسنى وإذا اآلباء.
ما أخرى مدارس إىل أبناءهم، سريسلون أو أبنائهم، إرسال القليل أقل سيستطيع خاصة،
عىل تحصل ال عندما سلبًا تتأثر اإلطار محددة املدارس إن مدعومة. األخرى هي تكن لم
وهي تعويضية ميزة لديها أن غري املدريس، للتعليم تكرس التي الحكومية األموال من أي
ويمكنها املدارس تلك لدعم االستعداد لديها يتوفر التي املؤسسات إلدارة تخضع أنها
توفرت فإذا الخاصة. للمدارس للدعم أخرى مصادر بضعة هناك لذلك. التربعات جمع
التي املدرسة عن النظر برصف اآلباء أمام املدريس التعليم عىل الحالية العامة النفقات
يمكن باملطلب. تفي كي املدارس من متنوعة مجموعة ستظهر بها، أبنائهم سيلحقون
ممكن هو مما كثريًا أكرب بقدر مبارشًة املدارس يف نظرهم وجهة عن التعبري حينها لآلباء
بوجه أخرى. بمدرسة وإلحاقهم املدارس إحدى من أبنائهم سحب طريق عن وذلك اآلن،
إرسال إما طريق عن للغاية باهظة بتكلفة ولكن الخطوة هذه اتخاذ اآلن يمكنهم عام،
إال يمكنهم فال للباقني، بالنسبة أما إقامتهم. محل تغيري أو خاصة مدرسة إىل أبنائهم
إتاحة يمكن ربما فحسب. املعقدة السياسية القنوات طريق عن نظرهم وجهة عن التعبري
إال الحكومة، إلدارة خاضع نظام إطار يف املدرسة اختيار حرية من اليشء بعض أكرب قدر
مكان بتوفري الخاص االلتزام إىل بالنظر الحرية هذه يف التمادي الصعب من يكون قد أنه
الخاصة املؤسسات تكون أن األرجح من األخرى، املجاالت يف كما هنا، طفل. لكل باملدرسة
التي املؤسسات أو َمة امُلَؤمَّ املؤسسات من املستهلك بمطالب الوفاء يف كثريًا أَْفَعَل التنافسية
محددة املدارس أهمية تضاؤل النهائية النتيجة تكون قد بالتايل أخرى. أغراًضا تخدم

أهميتها. ازدياد من بدًال اإلطار
اآلباء من م امُلتََفهَّ اإلحجام نفسه؛ االتجاه يف تعمل التي الصلة ذات العنارص من
الضخمة النفقات لتمويل الرضائب زيادة تجاه أبرشية بمدارس أبناءهم يلحقون الذين
فيها تتمتع التي املناطق يف العامة املدارس تواجه لذلك، وكنتيجة العامة. املدارس عىل
باإلنفاق، الجودة تتصل ما بقدر األموال. جمع يف بالغة صعوبة بأهمية األبرشية املدارس
املناطق، تلك يف أقل جودة ذات العامة املدارس تكون قد شك، بال ما حد إىل تتصل وهي

لالنتباه. جذبًا أكثر األبرشية املدارس تصبح ثم ومن
أجل من رضورية الحكومة تديرها التي املدارس أن لحجة أخرى خاصة حالة ثمة
بني الفروق زيادة إىل تميل قد الخاصة املدارس أن وهي توحيد؛ قوة التعليم يكون أن
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إلرسال املدارس اختيار يف الحرية من أكرب قدًرا اآلباء منح فعند االجتماعية. الطبقات
دون األمر هذا يحول ثم ومن مًعا؛ نفسها االجتماعية الخلفية من آباء يتجمع قد أبنائهم،
الحجة هذه كانت سواء تماًما. مختلفة اجتماعية خلفيات من األبناء بني الصحيح االندماج
سرتتب املذكورة النتائج أن اإلطالق عىل الواضح من ليس املبدأ، حيث من ال أم صالحة
التمازج من بفاعلية السكنية املناطق تقسيم يحد الحالية، النظم ظل ففي األمر. ذلك عىل
اآلن لآلباء مسموح غري ذلك، عىل عالوة تماًما. املختلفة االجتماعية الخلفيات أبناء بني
ال أول — تستطيع ال األبرشية، املدارس عن وبعيًدا خاصة. مدارس إىل أبنائهم إرسال
يرتتب ثم من خاصة، مدارس إىل أبنائهم إرسال للغاية محدودة طبقة سوى فعًال ترسل

طبقات. إىل للمجتمع أوسع تقسيم ذلك عىل
إلغاء نحو أي تماًما؛ املعاكس االتجاه يف تذهب أنها يل تبدو الحجة هذه أن ريب ال
ذات األحياء ساكني أحد عىل أكرب رضر يقع النواحي أي يف نفسك سل املدارس. تأميم
أهمية الفرد ذلك أعطى إذا كبرية. مدينة يف الزنوج أحياء عن ناهيك املنخفض، الدخل
السيارة لرشاء كاٍف مال ادخار باستطاعته املثال، سبيل عىل جديدة، سيارة لرشاء كبرية
مضطًرا ليس ذلك، ولفعل مرتفع. دخل ذات ضاحية ساكني أحد يملكها التي نفسها
جزئيًا النقود عىل الحصول يمكنه ذلك، من العكس عىل الضاحية. تلك إىل االنتقال إىل
ينطبق وهذا به. يقطن الذي نفسه الحي يف اإلقامة يف االستمرار أثناء االدخار طريق عن
يف تعيش فقرية عائلة أن لنفرتض لكن آخره. وإىل الكتب أو األثاث أو املالبس عىل باملثل
مستعدة أنها لدرجة املدريس تعليمه عىل كبرية قيمة وعلقت موهوب طفل لديها فقري حي
خاصة، معاملة عىل األرسة هذه تحصل لم ما الهدف. ذلك بغرض وتدخر تقتصد أن
موقف يف األرسة ستكون للغاية، القليلة الخاصة املدارس بأحد دراسية، منحة عىل أو
العايل. الدخل ذات األحياء يف موجودة «املناسبة» العامة املدارس إن حيث للغاية؛ حرج
لتحصل الرضائب يف تدفعه ما إىل إضافًة ما شيئًا تنفق ألن استعداد األرسة لدى يكون قد
من نفسه الوقت يف تتمكن أن للغاية الصعب من لكن لطفلها. أفضل مدريس تعليم عى

الراقي. الحي إىل االنتقال
ال التي الصغرية البلدة فكرة عليها يهيمن تزال ال النواحي هذه يف آراءنا أن أعتقد
الظروف، تلك مثل ظل يف سواء. حٍد عىل واألغنياء للفقراء واحدة مدرسة سوى تضم
األحياء نمو مع أنه بيد بعيد. حد إىل متكافئة فرًصا العامة املدارس توفر أن املمكن من
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بعيد وهو — لدينا الحايل املدريس النظام وأصبح للغاية، املوقف تغري والضواحي الحرضية
الصعب من يجعل هذا األرجح. عىل بالعكس يقوم — متكافئة فرص توفري عن البعد كل
— املستقل أمل يمثلون والذين — االستثنائية املواهب ذوي من القليلة الحفنة عىل للغاية

أرسهم. فقر عىل التغلَب
املجتمعات يف التقني». «االحتكار املدريس التعليم لتأميم األخرى الحجج بني من
من أكثر وجود تربر ال لدرجة ضئيًال األطفال عدد يكون قد الريفية، واملناطق الصغرية
مصالح لحماية املنافسة عىل االعتماد يمكن ال ثم ومن معقول؛ حجم ذات واحدة مدرسة
احتكار هي املتاحة الخيارات التقني، االحتكار من األخرى الحاالت يف وكما واألبناء. اآلباء
احتكار أو الدولة لرقابة الخاضع الخاص القطاع احتكار أو مقيد غري خاص قطاع
صحيحة أنها مع الحجة، هذه إن األسوأ. أفضل بني االختيار علينا أي — العام القطاع
عىل طرأت التي التطورات مع األخرية العقود يف كبري بشكل ُقوَِّضْت شك، دون ومهمة

املتحرضة. املجتمعات يف للسكان املتزايد والرتكيز النقل وسائل
والثانوي االبتدائي للتعليم بالنسبة — االعتبارات لهذه وفًقا للتربير األقرب النظام لعل
اآلباء سيدفع النظام، هذا ويف والخاصة. العامة املدارس بني الجمع هو — تقدير أقل عىل
املقدرة التكلفة يعادل ماليًا مبلًغا الخاصة املدارس إىل أبنائهم إرسال يختارون الذين
مدرسة يف التعليم عىل األقل عىل املبلغ هذا يُنَْفَق أن رشيطة عامة، مدرسة يف طفل لتعليم
وقد التقني، االحتكار حجة يف الجيدة السمات مع يتطابق قد النظام هذا إن معتمدة.
خاصة بمدارس أبنائهم إلحاق عند أنهم مفادها والتي لآلباء العادلة للشكاوى حًال يمثل
مرة — للتعليم مضاعفة تكاليف بتحمل مطالبني يصبحون حكومي دعم عىل تحصل ال
ثم ومن املنافسة؛ بتطور ذلك يسمح قد مبارشًة. وأخرى العامة الرضائب صورة يف
سيحقق املنافسة عنرص دخول إن بها. واالرتقاء املدارس كافة تطور تجاه دفعة تحدث
عنرص إلدخال أيًضا الكثري وسيقدم الجيدة، املدارس من متنوعة بمجموعة لالرتقاء الكثري
رواتب ستجعل أنها األخص، عىل املنافسة فوائد أهم ومن املدرسية. النظم يف املرونة
تحكم مستقل بمعيار العامة السلطات تزود وبذلك السوق، قوى مع متجاوبة املدرسني
ظروف يف التغريات مع الرسيع التكيف من نوًعا وتوجد املرتبات مستويات أساسه عىل

والطلب. العرض
املدريس التعليم يف األساسية الحاجة أن واسع نطاق عىل تروج التي األمور من
للمدرسني أعىل رواتب ولدفع املرافق من مزيد لبناء املال من مزيد عىل الحصول هي
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التي النقود كمية ألن خاطئًا رأيًا الرأي هذا يل يبدو أفضل. مدرسني جذب سبيل يف
إجمايل ارتفاع من كثريًا أرسع نحو عىل مستمر، ارتفاع يف املدريس التعليم عىل تُنَْفُق
وظائف يف العائدات من كثريًا أرسع ارتفاًعا ترتفع املدرسني رواتب فإن وأيًضا دخلنا،
مع — املال من للغاية ضئيًال مبلًغا ننفق أننا يف ليست األساس يف املشكلة إن مماثلة.
لعل ننفقه. دوالر كل مقابل للغاية القليل عىل نحصل أننا يف بل — محتمًال ذلك أن
العديد يف بها املحيطة الفاخرة والساحات الفخمة املباني عىل تنفق التي النقود كميات
تقبلها الصعب من املدريس، التعليم عىل كنفقات دقيًقا تصنيًفا تصنف والتي املدارس من
يتعلق فيما أيًضا مماثل نحو عىل جيل األمر وهذا نفسه، التعليم عىل النفقات تقبل بقدر
من العديد وغريها االجتماعية املناسبات يف وللرقص السالل لصناعة التدريبية بالدورات
عىل تصوره ممكن اعرتاض أي هناك يكون أن يمكن ال التوضيح، يف زيادة املعرفة. فروع
لكن شأنهم، فهذا إرادتهم، بمحض الشكليات تلك عىل الخاصة أموالهم من اآلباء إنفاق
اآلباء وغري اآلباء عىل تُْفَرُض التي بالرضائب َل ُحصِّ الذي املال استخدام عىل هو االعرتاض
االستخدام هذا مثل الجوار» «تأثريات تربر وجه بأي األغراض. هذه ملثل سواء حٍد عىل

الرضائب؟ ألموال
للربط الحايل النظام هو العامة األموال استخدام من النوع هذا وراء األسباب أهم من
معلمني جلب عىل ينفق املال رؤية يفضل الذي األب إن وتمويلها. املدارس إدارة بني
وسيلة أية يملك ال واألروقة املدرسية الحافالت من بدًال أفضل مدرسية كتب ووضع أفضل
هذه الجميع. عىل بمايؤثر الربط ذلك بتغيري األغلبية إقناع عدا فيما يفضل عما للتعبري
التمثيل أي ذوقه؛ بإرضاء فرد لكل يسمح السوق إن القائل العام للمبدأ خاصة حالة
ذلك، إىل إضافة واالمتثال. اإللزام تفرض السياسية العملية أن حني يف الفعال، النسبي
إضافة بوسعه فليس للغاية، مقيد طفله تعليم عىل إضايف مال إنفاق يفضل الذي األب إن
ثمنًا. أعىل مماثلة مدرسة إىل طفله ونقل طفله تعليم عىل حاليًا ينفق الذي املال إىل يشء
اإلضافية التكلفة ال الكاملة التكلفة يتحمل أن بد ال أخرى، مدرسة إىل طفله نقل وإذا
كدروس املنهج خارج األنشطة عىل سوى بسهولة إضافية نقود إنفاق يمكنه وال فحسب.
التعليم عىل املال من مزيد إلنفاق الخاصة املنافذ أن وبما آخره. إىل واملوسيقى، الرقص
النفقات يف األطفال تعليم عىل املال من مزيد إنفاق عىل الضغط يظهر مغلقة، املدريس
يف الحكومي للتدخل األسايس باملربر الصلة ضعيفة البنود عىل االرتفاع يف اآلخذة العامة

املدريس. التعليم
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اإلنفاق حجم انخفاض املقرتح النظام إتباع يعني قد التحليل، هذا يشري وكما
من اآلباء يُمكن وقد ذلك، مع الكيل اإلنفاق حجم وارتفاع املدريس، التعليم عىل الحكومي
ينفقونها مما أكثر مبالغ إنفاق إىل يقودهم ثم ومن فاعلية أكثر نحو عىل يريدون ما رشاء
باإلحباط اآلباء إصابة دون يحول وقد الرضائب، عرب مبارش غري نحو وعىل مبارشة اآلن
يتعلق فيما االمتثال إىل للحاجة نتيجة املدريس التعليم عىل املال من املزيد إنفاق من
لديهم ليس الذين األشخاص جانب من املتفهم النفور من يقلل وأيًضا املال، إنفاق بكيفية
يف املدارس يف أطفال لديهم يكون لن الذين األشخاص سيما وال حاليًا؛ املدارس يف أطفال
فهمهم عن تماًما مختلفة ألسباب الغالب يف أنفسهم عىل أعىل رضائب فرض من املستقبل،

التعليم.2 ملصطلح
للغاية منخفضة الرواتب أن ليست الرئيسية املشكلة إن املعلمني، رواتب إىل وبالنظر
وثابتة متماثلة أنها يف بل — املتوسط يف للغاية مرتفعة تكون قد بل — املتوسط يف
املعلمني ويحصل للغاية مرتفعة رواتب عىل األكفاء غري املعلمون يحصل ينبغي. مما أكثر
متماثلة تكون أن إىل الرواتب جداول تميل حيث للغاية، منخفضة رواتب عىل األكفاء
يعد الجدارة. من أكثر التدريس وشهادات العلمية والدرجات األقدمية عىل بناءً وتحدد
أكثر وأصبح للمدارس الحكومية اإلدارة من الحايل للنظام نتيجة بعيد حد إىل أيًضا هذا
هذه أن شك ال الحكومية. السيطرة عليه تَُماَرُس الذي النطاق حجم ازدياد مع خطورة
النطاق توسيع املتخصصة التعليمية املؤسسات لتفضيل رئييس سبب هي بعينها الحقيقة
أي يف الفيدرالية. الحكومة إىل الوالية ومن الوالية، إىل للمدرسة املحلية املنطقة من بقوة؛
املحددة الرواتب مستويات تكون باألساس، املدنية الخدمة يف تعمل بريوقراطية منظمة
اختالفات توفري عىل القادرة املنافسة تشجيع املستحيل فمن حتميًا، أمًرا معايري وفق
واملقصود — التعليمية العملية عىل للقائمني أصبح لذا للجدارة. وفًقا املرتبات يف واسعة
قدًرا إال املحيل املجتمع أو لآلباء متاحا يعد لم فيما العليا، اليد — أنفسهم املعلمون بهم
يفضل التدريس، أو السباكة أو النجارة حرفة كان سواء مجال، أي يف التحكم. من ضئيًال
الجدارة، عىل املرتكز التفريق ويعارضون املعيارية الرواتب مستويات العاملني أغلبية
لالتجاه استثنائي ظرف ذلك دائًما. قالئل خاصة بصفة املوهوبني أن واضح لسبب وذلك
أو النقابات خالل من سواءً األسعار، لتثبيت سويًا التواطؤ وراء للسعي للناس العام
لم ما املنافسة طريق عن عامًة ستقوض التآمرية االتفاقات لكن صناعية. احتكارات

كبري. بدعم األقل عىل تمدها أو التنفيذ موضع الحكومة تضعها
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ذلك ويهدف لهم مال ودفع املوظفني الستقدام نظام وضع إىل عمًدا ما فرد سعى إذا
واستقدام بالنفس والثقة والجسارة الواسع بالخيال املتميزين األفراد استبعاد إىل النظام
يتطلب الذي النظام عن كثريًا النتائج تختلف لن الكفاءة، ومتوسطي املتبلدين املوظفني
تطور والذي معايري وفق املحددة الرواتب أطر ويطبق التدريس مجال يف شهادات وجود
التدريس قدرات مستوى أن للدهشة املثري من لعله والواليات. الكربى املدن نظم نطاق يف
الظروف. تلك ظل يف الحال هي كما نفسه االرتفاع بمستوى والثانوية االبتدائية املدارس يف
مكافأة يف فعالًة املنافسُة تكون بأن ويسمح املشكالت هذه يحل قد البديل النظام لكن

التدريس. عىل القدرة أصحاب واجتذاب الجدارة أصحاب
املنحنى ذلك يف املتحدة الواليات يف املدريس التعليم يف الحكومي التدخل تطور ملاذا
هذا عن لإلجابة التعليم تاريخ عن الالزمة التفصيلية املعلومات لدي ليس سلكه؟ الذي
لعرض مجدية التخمينية اآلراء بعض تكون أن املمكن من ذلك، مع حاسم. بشكل التساؤل
عىل متيقنًا ولست املالئمة، االجتماعية السياسة تغري إىل تؤدي قد التي االعتبارات أنواع
منذ ُطِرَحْت لو مرغوبة، ستبدو الواقع يف كانت اآلن أقرتحها التي النظم أن من اإلطالق
أقوى التقني االحتكار حجة كانت النقل، وسائل يف النطاق واسع التطور قبل مىض. قرن
التاسع القرن يف املتحدة الواليات عانتها التي الخطرية املشكلة أن أهمية يقل ال وما كثريًا،
املشرتكة القيم من جوهر خلق كانت بل التنوع تعزيز تكن لم العرشين القرن وأوائل عرش
من املهاجرين من ضخمة أعداد املتحدة الواليات إىل وفد مستقر. مجتمع لوجود الالزمة
«البوتقة» عىل كان لذا مختلفة، عادات ولهم مختلفة لغات يتحدثون العالم، بقاع كل
يف مهم دور العامة للمدارس كان لها. والوالء املشرتكة للقيم االمتثال من كبري قدر فرض
البديل، القسائم نظام ظل يف مشرتكة. كلغة اإلنجليزية اللغة فرض السيما العملية، هذه
املعايري من األدنى الحد بنود بني من اإلنجليزية اللغة استخدام يكون أن املمكن من كان
أن املمكن من كان لكن الطالب. قبول أساسه عىل يتحدد والذي املدارس عىل املفروض
تطبيقه. من والتأكد الخاصة املدارس عىل الرشط هذا فرض من التأكد صعوبة أكثر يكون
أعنيه ما كل لكن الخاصة، عن بالتفضيل أجدر كانت العامة املدارس أن استنتاج أقصد ال
اليوم مشكلتنا إن اآلن. عن كثريًا أقوى مربرات تقديم الوقت ذلك يف املمكن من كان أنه
تعزيز هي مشكلتنا إن االلتزام؛ يف باإلفراط مهددين أننا يف بل االلتزام؛ فرض يف ليست
مدريس نظام من أكثر بفاعلية األمر هذا البديل النظام يحقق أن املتوقع ومن االختالف

مؤمم.
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مىض قرن منذ األهمية من درجة عىل األرجح عىل كانت التي األخرى العوامل بني من
غياب وبني (الهبات) لألفراد تقدم التي النقدية املنح من العام الخجل بني الربط هي
اآللية هذه مثل إن استخدامها. ومراقبة القسائم توزيع مع للتعامل الفعالة اإلدارية اآللية
الهائل التوسع مع كبريًا ازدهاًرا حققت التي الحديثة العصور ظواهر من ظاهرة هي
أن املمكن من اآللية، هذه غياب ويف االجتماعي. الضمان وبرامج الشخصية الرضائب يف

التعليم. لتمويل املمكنَة الوحيدَة الوسيلَة املدارس إدارة اعتربوا قد الناس يكون
بعض إن وفرنسا) (انجلرتا أعاله بها استشهدنا التي األمثلة بعض تشري وكما
هناك إن رأيي ويف الحالية. التعليمية النظم يف حارضة املقرتحة للنظم املميزة الخصائص
لعل الغربية. البلدان معظم يف النوع هذا من نظم وجود نحو يدفع ومتزايًدا قويًا ضغًطا
هذا تفرس النظام ذلك مثل قيام تيرس التي الحكومية اإلدارية اآللية يف الحديثة التطورات

جزئيًا. األمر
إىل الحايل النظام من التحول أثناء تنشأ قد اإلدارية املشكالت من العديد من بالرغم
بيع فيمكن استثنائية. أو للحل قابلة غري املشكالت تلك تبدو ال إدارته، ويف املقرتح النظام
التأميم إلغاء غرار عىل املجال، اقتحام يف ترغب التي الخاصة الرشكات إىل واملعدات املباني
التحول. عملية يف املال لرأس إهدار هناك يكون أال ُع يُتََوقَّ ثم من األخرى؛ املجاالت يف
املدارس، إدارة يف ستستمر األقل، عىل املجاالت بعض يف الحكومية، الوحدات ألن ونظًرا
الواليات يف للمدارس املحلية اإلدارة ستيرس وأيًضا ويسريًا، تدريجيًا التحول سيكون
عىل التجريب ستشجع أنها بما االنتقالية، العملية من األخرى البلدان وبعض املتحدة
عىل للحصول الكايف األهلية مستوى تحديد يف شك بال الصعوبات تنشأ قد صغري. نطاق
الوحدة لتحديد الحالية املشكلة عن يختلف ال هذا لكن بعينها، حكومية وحدة من املنح
حجم يف االختالفات بعض تؤدي وقد بعينه. لطفل املدرسية التسهيالت بتقديم امللزمة
التعليم جودة يف االختالفات أن مثلما اآلخر عن تفضيًال أكثر املجاالت أحد جعل إىل املنح
وجود تكون أن املمكن من الوحيدة اإلضافية الصعوبة إن اآلن. نفسه التأثري لها املدريس
يتمتعون الذي الحرية من األكرب القدر بسبب للنظام اآلباء استخدام إلساءة أعىل إمكانية
املفرتضة النظام إدارة صعوبة إن أبناءهم. إليها سريسلون التي املدرسة تحديد يف به
الدفاع هذا إن بل مقرتح، تغيري أي ضد الراهن الوضع عن نمطي دفاع سوى ليست
املشكالت عىل فقط ليس تتغلب أن من بد ال الحالية النظم ألن ذلك املعتاد من أضعف
إدارة تثريها التي اإلضافية املشكالت عىل أيًضا بل املقرتحة النظم تثريها التي الرئيسية

حكومي. كدور املدارس
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والجامعات بالكليات التعليم (2)

بالنسبة ولكن والثانوي. االبتدائي بالتعليم األول املقام يف معنية السابقة املناقشة إن
االحتكار أو الجوار تأثريات أساس عىل سواءً — التأميم حجة فإن العايل، للتعليم
كبري اتفاق هناك املدريس، التعليم من األدنى للمستويات فبالنسبة أضعف. — التقني
ديمقراطية بدولة للمواطنني التعليمي للربنامج املالئم املحتوى عىل اإلجماع من يقرتب
يف أما األساسية. املعرفة مجاالت معظم الحساب وعلم والكتابة القراءة تغطي حيث —
كافيًا قدًرا هناك ليس أنه املؤكد ومن فشيئًا. شيئًا االتفاق يقل املتعاقبة، األعىل املستويات
يف الجميع عىل — األكثرية عن ناهيك — األغلبية نظر وجهات فرض لتربير االتفاق من
واقع يف يتمادى قد اتفاق وجود عدم إن األمريكي. العايل التعليم من األقل املستويات
املدريس للتعليم الحكومي الدعم صالحية حول شكوك إثارة إىل ليصل بعيد حد إىل األمر
عىل ترتكز للتأميم حجة أية يقوض حتى كثريًا يتجاوز أن املؤكد ومن املرحلة، هذه يف
يف التقني» «االحتكار حول شكوك أية هناك تكون قلما القيم. من مشرتك جوهر تقديم
إىل للذهاب فعًال ويقطعونها قطعها لألفراد يمكن التي املسافات إىل بالنظر املستوى، هذا

العايل. التعليم مؤسسات
العايل التعليم يف أهمية أقل دوًرا املتحدة الواليات يف الحكومية املؤسسات تلعب
املؤسسات هذه أهمية ازدادت ذلك من بالرغم واالبتدائي. الثانوي التعليم مستويات عن
أكثر عن مسئولة اآلن وأصبحت بالتأكيد، العرشين القرن ثالثينيات حتى كبرية، زيادة
أهميتها لزيادة الرئيسية األسباب بني ومن والجامعات.3 بالكليات الطالب نصف من
رسوًما تطلب والبلديات بالواليات الكليات معظم إن حيث بها؛ النسبي التكلفة انخفاض
مشكالت إىل بالتايل أدى ما وهو الخاصة، الجامعات تطلبها التي الرسوم من كثريًا أقل
من تماًما حق عن التذمر إىل الجامعات تلك دفعت الخاصة الجامعات لدى خطرية مالية
الحكومة، من استقاللها عىل الحفاظ الجامعات تلك أرادت لقد العادلة.» «غري املنافسة
الضغط وطأة تحت الحكومية املساعدات وراء السعي إىل مضطرة نفسها وجدت ذلك ومع

نفسه. الوقت يف املايل
املمكن فمن ُمْرٍض. حل إيجاد باتباعها يمكن التي السبل إىل السابق التحليل يشري
املواطنة عىل الشباب لتدريب وسيلة إنه بالقول العايل التعليم عىل الحكومي اإلنفاق تربير
إىل املوجهة الحالية النفقات من كبريًا جزءًا أن توضيح أود ذلك مع املجتمعية، والقيادة
آخر نحو أي عىل سنرى، كما أو، النحو، هذا عىل تربيره يمكن ال فقط املهني التدريب
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ال الحكومة تديرها مؤسسة تقدمه الذي التعليم عىل الحكومية اإلعانة اقتصار إن فعًال.
مؤسسات يف إلنفاقها لألفراد حكومية إعانة أية تقدم أن ينبغي إذ حجة؛ بأية تربيره يمكن
ألية ينبغي كذلك فحسب. دعمه مرغوب نوع من التعليم يكون أن رشيطة اختيارهم، من
مع املساواة قدم عىل تتنافس ثم ومن التعليم تكاليف تغطي رسوم طلب حكومية مدرسة
التي األنساق مجمله يف يطبق نظام األمر هذا عن سينتج حكوميًا.4 املدعومة غري املدارس
القدامى، املحاربني تعليم لتمويل الثانية العاملية الحرب أعقاب يف املتحدة الواليات تبنتها

أفرتض. حسبما الفيدرالية الحكومة من بدًال الواليات من سيأتي الدعم أن باستثناء
املختلفة األنواع بني املنافسة من أكرب قدر تفعيل إىل النظم تلك تطبيق سيؤدي
دعم لوجود الضغط عىل سيقيض وأيًضا ملواردها، فاعلية أكثر استغالل ويف املدارس من
وتنوعها، التام استقاللها سيصون ثم ومن الخاصة؛ والجامعات للكليات مبارش حكومي
أيًضا املمكن ومن الحكومية. باملؤسسات مقارنة النمو من سيمكنها نفسه الوقت ويف
الدعم أساسها عىل يُْمنَُح التي األسباب إخضاع إىل االنتباه وهي إضافية ميزة يحقق أن
دعم وجود إىل األشخاص من بدًال للمؤسسات الحكومي الدعم أدى للتدقيق. الحكومي
ألن املالئمة األنشطة من بدًال املؤسسات، تلك تالئم التي األنشطة لكل عشوائي حكومي
األنشطة من الفئتني هاتني أن مع أنه إىل تشري خاطفة نظرة أن حتى الدولة؛ تدعمها

اإلطالق. عىل متطابقتني غري فهما تتداخالن،
نظًرا خاص؛ بوجه والجامعة الكلية مستويي يف البديل للنظام املساواة حجة تتجىل
والية تقول املثال، سبيل عىل الخاصة. املدارس من متنوعة ومجموعة كبري عدد لوجود
منحة له سنقدم بالكلية، االلتحاق يف يرغب شاب لديكم كان «إذا ملواطنيها: أوهايو
رشوط من األدنى بالحد يفي أن رشيطة الفور، عىل سنوات أربع ملدة كبرية دراسية
الشاب ابنك كان إذا أوهايو. جامعة إىل الذهاب ليختار يكفي بما ذكيًا يكون وأن التعليم،
ريزيرف، ويسرتن جامعة أو أوبرلني كلية إىل يذهب، أن له تريد أنت أو الذهاب، يريد
له نقدم لن شيكاغو، جامعة أو بيلويت أو ويسرتن نورث أو هارفارد أو يال عن ناهيك
إنصاًفا أكثر يكون أن املمكن من أليس الربنامج؟ هذا تربير يمكن كيف واحًدا.» سنتًا
والية أرادت التي — األموال تلك َصْت ُخصِّ إذا الدراسية املنح من أعىل مستوى ويوجد
جامعة أو كلية أية يف للدعم الصالحة الدراسية للمنح — العايل التعليم عىل إنفاقها أوهايو

األخرى؟5 والجامعات الكليات مع املساواة قدم عىل باملنافسة أوهايو جامعة وإلزام
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واملهني الحريف التعليم (3)

فيما العام التعليم إىل نُِسَب الذي النوع من جوار تأثريات أية واملهني الحريف للتعليم ليس
يف االستثمار الدقة وجه عىل يماثل البرشي املال الرأس يف االستثمار من نوع فهو سبق؛
رفع يف دوره ويتمثل البرشي، غري املال رأس من األخرى األشكال أو املباني أو اآلالت
حر مجتمع إطار يف الفرد مكافأة تتم ذلك، حقق وإذا لإلنسان. االقتصادية اإلنتاجية
االختالُف هذا يمثل جنيه.6 يستطيع كان مما أكثر لخدماته أعىل عائًدا تلقيه طريق عن
كلتا يف أفراد. أو آالت صورة يف سواء املال رأس الستثمار االقتصاديَّ الحافَز العائد يف
للتعليم فبالنسبة عليه. الحصول تكلفة أمام اإلضايف العائد موازنة من بد ال الحالتني،
التي املالية والفائدَة التدريب، فرتة أثناء أُنِْفَق الذي الدخَل الرئيسية التكاليُف تمثل الفني،
كاملرصوفات التدريب عىل للحصول الخاصة والنفقاِت الربح، فرتة تأجيل طريق عن ُفِقَدْت
الرئيسية التكاليُف تمثل املادي، املال رأس يف أما واألدوات. الكتب عىل واإلنفاق الدراسية
ينظر الحالتني، يف البناء. أثناء فقدت التي والفائدَة الرأسمالية، املعدات بناء عىل اإلنفاَق
نظره، وجهة من اإلضافية، العوائد تجاوزت إذا محبذ كأمر لالستثمار األرجح عىل الفرد
استثمار عملية يف فرد رشع إذا الحالتني، كلتا يف نظره.7 وجهة من اإلضافية، التكاليف
املجمل يف الفرد يتحمل العائد، عىل رضيبة تفرض لم أو االستثمار الحكومة تدعم لم وإذا
اإلضافية: العوائد كافة ويتلقى اإلضافية التكاليف كافة املتربع) أو راعيه أو والديه (أو
الحوافز تجعل قد للتخصيص قابلة غري عوائد أو ظاهرة تكاليف أية الفرد يتحمل لن

اجتماعيًا. املقبولة تلك عن بانتظام تنحرف الشخصية
يف لالستثمار بسهولة يتوفر كما األفراد يف لالستثمار متوفًرا املال رأس كان إذا
املعنيني األفراد من املبارش االستثمار خالل من أو السوق خالل من سواءً املادية، األصول
متساويًا يكون أن نحو املال رأس من العائد يتجه أن املتوقع من املتربعني، أو آبائهم أو
لدى سيتوفر البرشي، غري املال رأس من أعىل العائد كان فإذا املجالني، كال يف تقريبًا
التدريب يف مماثل مايل مبلغ استثمار من بدًال ألطفالهم هذا املال رأس لرشاء حافز اآلباء
معدل أن عىل كبرية تجريبية دالئل هناك األمر، واقع يف أنه غري بالعكس. والعكس املهني،
املال رأس يف االستثمار من العائد معدل من كثريًا أعىل التدريب يف االستثمار من العائد

البرشي.8 املال رأس يف االستثمار يف قصور وجود إىل يشري االختالف وهذا املادي،
يف قصور وجود األرجح عىل البرشي املال رأس يف االستثمار يف القصور هذا يعكس
أو نفسها الرشوط عىل بناءً تمويله يمكن ال األشخاص يف فاالستثمار املال؛ رأس سوق
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تم فإذا السبب. تبني السهل ومن املادي. املال رأس يف االستثمار يف كما نفسها بالسهولة
الحصول للمقرض يمكن املادي، املال رأس يف االستثمار لتمويل ثابت مايل قرض منح
لألصل صافية أصول أو برهون مضمونة ديون صورة يف لقرضه الضمان من يشء عىل
حالة يف األقل عىل استثماره من جزء عىل الحصول إىل الركون ويمكنه نفسه، املادي
ما فرد قدرة يزيد لكي مماثًال قرًضا أخذ إذا ولكنه املادي. األصل بيع طريق عن تعثره
إطار يف مماثل. ضمان أي عىل الحصول باستطاعته ليس أن املؤكد فمن املال، كسب عىل
إذا وحتى االستثمار. يجسد الذي الفرد رشاء أو بيع يجوز ال للعبودية، مناهضة دولة
عىل العموم يف املادي املال رأس إنتاجية تعتمد ال مماثًال. الضمان يكون لن ذلك، أمكن
عىل ذلك عىل فتعتمد البرشي املال رأس إنتاجية أما األسايس، للمقرتض التعاونية الروح
ضمان أي لديه ليس فرد تدريب تمويل إىل الهادف القرض يكون ثم من تماًما؛ جيل نحو
مبنى؛ تشييد لتمويل يهدف قرض من كثريًا تفضيًال أقل املستقبيل كسبه سوى يقدمه

كثريًا. أعظم الالحقة املال ورأس الفائدة جمع تكلفة وتكون أقل الضمان يكون حيث
املهني التدريب يف االستثمار لتمويل الثابتة النقدية القروض صالحية عدم تطرح
متوسط يكون فقد مخاطرة، عىل بالرضورة ينطوي االستثمار ذلك فمثل أخرى. إشكالية
اإلعاقة أو الوفاة إن باملتوسط. يتعلق فيما كبريًا تفاوتًا هناك أن إال عاليًا، املتوقع العائد
يف االختالف من تأثريًا أقل املصدر هذا أن األرجح لكن للتفاوت واضح مصدر البدنية
مؤمنة تكن ولم ثابتة نقدية قروض ُمِنَحْت إذا بالتايل السعيد. والحظ والطاقة القدرة
هذه جعل سبيل ويف أبًدا. الدين من كبريٌ جزءٌ يَُردَّ فلن فحسب، املستقبلية باألرباح سوى
كافة عىل املفروض االسمي الفائدة معدل يكون أن من بد ال للمقرضني، مغرية القروض
املتعثرة. القروض عىل املال رأس يف خسارة أية عن للتعويض يكفي بما عاليًا القروض
مغرية غري القروض وسيجعل الربا قوانني مع املرتفع االسمي الفائدة معدل سيتعارض
لالستثمارات بالنسبة املماثلة املشكلة عىل للتغلب تبنيها تم التي الوسيلة إن للمقرتضني.9
من املحدودة املسئولية جانب إىل امللكية حقوق استثمار هي باملخاطر املحفوفة األخرى
احتماالت يف حصة «رشاء» التعليم يف لذلك املوازي يكون أن املمكن من املساهمني. ناحية
دفع عىل يوافق أن رشيطة تدريبه لتمويل إليه الالزمة األموال تقديم أي الفرد؛ مكاسب
يفوق مبلغ املقرض سيسرتد الطريقة، بهذه للمقرض. املستقبلية أرباحه من محدد جزء
ماله اسرتداد يف إخفاقه عن سيعوضه وهذا نسبيًا، الناجحني األفراد من املبدئي استثماره

الناجحني. غري من األصيل استثماره من
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من الرغم عىل النوع، هذا من خاصة عقود إبرام يف قانونيًا عائًقا هناك أن يبدو ال
الناحية من جزئي استعباد ثم ومن للفرد الربحية القدرة يف نصيب رشاء تعادل أنها
ربحيتها من بالرغ األرجح، عىل العقود هذه مثل شيوع عدم أسباب أحد االقتصادية.
التنقل يف األفراد كحرية إدارتها، تكاليف ارتفاع واملقرتض، املقرض من لكل املحتملة
رسيان مدة وطول دقيقة، دخل بيانات عىل الحصول إىل والحاجة آخر، إىل مكان من
عىل لالستثمار بالنسبة خاص بوجه مرتفعة التكاليف هذه تكون أن املحتمل ومن العقود.
التكاليف هذه إن التمويل. يتلقون الذين لألفراد الواسع الجغرايف واالنتشار ضيق نطاق
الرعاية جهات مظلة تحت أبًدا هذا االستثمار نوع تطور لعدم الرئيس السبب تكون قد

الخاصة.
االستثمار من النوع هذا تطور عدم يكون أن أيًضا للغاية املحتمل من ذلك، مع
أمًرا األفراد يف االستثمار الناس اعتبار وعدم الفكرة، لحداثة الرتاكمي األثر إىل راجًعا
اإلدانة وهو ذلك عن الناتج االحتمال إىل إضافة املادية، األصول يف لالستثمار تماًما مماثًال
القانونية القيود جانب إىل طوعية، كانت إذا حتى العقود، هذه ملثل العقالنية غري العامة
تماًما يناسبهم والذين املاليون الوسطاء يفرضها التي االستثمارات نوع عىل والعرفية
إن الحياة. عىل التأمني رشكات الوسطاء بهؤالء وأعني االستثمارات، تلك مثل يف الدخول
لدرجة للغاية ضخمة — الخصوص وجه عىل األوائل للمشرتكني — املحتملة املكاسب

للغاية.10 ضخمة إدارية تكاليف تحمل تستحق تجعلها
رأس يف االستثمار يف قصور إىل السوق يف قصور وجود أدى فقد السبب، كان أيًا
كالهما أساسسني عىل الحكومي التدخل تربير املمكن من ذلك، عىل بناء البرشي. املال
هي االستثمارات هذه مثل تنمية طريق يف العقبة أن طاملا التقني،» «االحتكار عىل قائم
صارمة وثوابت خالفات هناك كانت دام ما السوق، عمل تطوير وعىل اإلدارية، التكاليف

ببساطة.
للتدخل، الواضحة الصور من ذلك؟ فعل لها ينبغي كيف فعًال، الحكومة تدخلت إذا
أو املهني للتعليم املطلق الحكومي الدعم اآلن، حتى التدخل أخذها التي الصورة وهي
بد ال حيث مالئم؛ غري النمط هذا أن الواضح من العامة. اإليرادات من ُل يَُموَّ والذي الفني
الفائدة سعر ويولد االستثماَر اإلضايفُّ العائُد فيه يغطي الذي الحد إىل االستثمار دفع من
مقابل مايل مبلغ صورة اإلضايف العائد يأخذ األفراد، يف االستثمار كان إذا عليه. للسوق
اقتصاد يف مختلفة. استثمار وسيلة بأية عليه سيحصل الذي املبلغ يفوق الفرد خدمات
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مدعوًما االستثمار كان وإذا الشخيص. كدخله العائد عىل الفرد يحصل الخاصة، السوق
يف يرغب من كل إىل الحكومي الدعم منح تم إذا بالتايل تكاليف. أية يتحمل لن حكوميًا،
يحدث فقد الجودة، معايري من األدنى بالحد يفي أن املمكن ومن التدريب عىل الحصول
طاملا التدريب لتلقي حافًزا لديهم سيتوفر األفراد ألن نظًرا األفراد، يف االستثمار يف إفراط
للتعويض كاٍف غري العائد كان إذا حتى الخاصة؛ التكاليف يفوق إضافيًا عائًدا يولد أنه
يف اإلفراط حدوث ولتجنب عليه. فائدة ألية توليده عن ناهيك املستثمر، املال رأس عن
القدر حساب صعوبة عن وبعيًدا الدعم. تقييد الحكومة عىل ستيعني هذا، االستثمار
االستثمار من املحدود للقدر تقنني عىل األمر ذلك ينطوي قد االستثمار، من «الصحيح»
َسيَُطبَُّق الذي التقنني وهو تمويلهم، يمكن مما أكثر بالتمويل املطالبني من عدد بني فيما
يحصلون الذين املحظوظون أولئك سيتلقى اليشء. بعض جوهره يف استبداديٍّا تطبيًقا
الرضائب دافعو التكاليف يتحمل ربما بينما االستثمار من العوائد كافة لتدريبهم دعم عىل

شك. بال وحمقاء تماًما استبدادية للدخل توزيع إعادة عملية وهي عموًما،
متماثلة برشوط املال رأس توفري بل الدخل توزيع إعادة ليست هنا الرضوري إن
يف االستثمار تكاليف يتحملوا أن ينبغي فاألفراد واملادي، البرشي االستثمار من لكل
لديهم يكون عندما االستثمار من منعهم يتم أال ينبغي وأيضا املكافآت، ويتلقون أنفسهم
النتيجِة هذه تحقيق طرق بني ومن السوق. يف لقصور نتيجة التكاليف لتحمل االستعداد
تمويل عرض حكومية لهيئة فيمكن األفراد؛ يف امللكية حقوق استثمار يف الحكومة دخوُل
الجودة، ملعايري األدنى الحد مع مؤهالته تتطابق فرد أي تدريب تمويل يف املساعدة أو
أن رشيطة السنوات، من محدد عدد طيلة سنويًا محدًدا ماليًا مبلًغا توفر أن ويمكن
املال رد عىل بدورهم األفراد ويوافق معتمدة، مؤسسة يف التدريب عىل األموال تُنَْفَق
دوالر ألف لكل محدد مبلغ عن تزيد أرباحه من محددة بنسبة تالية سنة كل يف للحكومة
ال ثم ومن بسهولة الدخل رضيبة بسداد املبلغ سداد ربط ويمكن الحكومة، من تلقاه
يعادل أن ينبغي األساُيس املبلُغ إن اإلضافية. اإلدارية التكاليف من أدنى حًدا إال يتضمن
حساب ويجب املتخصص، التدريب حساب فيه يدخل أن دون لألرباح َر امُلَقدَّ املتوسَط
يتحمل الطريقة، وبهذه التمويل. ذاتيَّ بأكمله املرشوع يكون بحيث املدفوع الربح جزء
املايل املبلغ يتحدد أن يمكن وبالتايل كاملة، التكلفة الواقع يف التدريب تلقوا الذين األفراد
خاللها من تمول التي الوحيدة الطريقة هذه كانت إذا ما حال يف األفراد. باختيار املستثَمر
كافَة املقدرة األرباُح تعكس كانت إذا ما حال ويف املهني، أو الحريف التدريب الحكومة
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من األمثل املقدار توليد إىل لألفراد الحر االختيار سيتجه الصلة، ذات والتكاليف العوائد
االستثمار.

تضمني الستحالة نظًرا كامًال الثاني بالرشط يُوَىف أن الحظ لسوء املحتمل من ليس
الواقع يف املخطط االستثمار سيكون ذلك، عىل بناءً أعاله. املذكورة النقدية غري العوائد

املثالية.11 بالطريقة توزيعه يمكن ال وقد للغاية محدوًدا
الربحية غري واملؤسسات الخاصة املالية للمؤسسات أكثر املحبذ من يكون قد
ينطوي التي للصعوبات فنظًرا عدة. ألسباب الخطة هذه تطوير والجامعات كاملؤسسات
للحكومة، ُد تَُسدَّ التي األساسية األرباح عن الزائد والجزء األساسية األرباح تقدير عليها
فاملعلومات محسوم. غري سيايس لجدال محور إىل النظام يتحول أن من كبري خطر هناك
التي للقيم تقريبيًا تقديًرا إال تقدم ال املختلفة الوظائف يف الحالية األرباح حول املتوفرة
والنسبة األساسية األرباح تختلف أن ينبغي ذلك، إىل إضافة التمويل. ذاتي املرشوع تجعل
بها التنبؤ يمكن التي املتوقعة الربحية القدرة يف اختالفات ألية وفًقا آخر إىل فرد من
توقعات لديها التي املجموعات بني تختلف التي الحياة عىل التأمني أقساط يف كما سلًفا،

مختلفة. حياة
أساس عىل الخطة هذه مثل تطوير طريق يف العائق اإلدارية التكاليف تمثل ما بقدر
الفيدرالية الحكومة هي األموال لتوفري املناسبة الحكومية الجهة فإن خاص، القطاع
رشكات غرار عىل نفسها التكاليف تتحمل سوف والية أية إن شأنًا. األقل الجهات وليست
التكاليف هذه لكن التمويل. إليهم قدمت الذين لألفراد تتبعها يف املثال، سبيل عىل التأمني،
املثال، سبيل عىل الفيدرالية. الحكومة حالة يف — تماًما تتالىش أن دون — تنخفض قد
متفق حصة لدفع أخالقي أو قانوني التزام آخر، بلد إىل هاجر الذي الشخص عىل سيكون
االلتزام. هذا فرض واملكلف الصعب من يكون قد أنه من الرغم عىل أرباحه، من عليها
بالطبع تنشأ وهنا للهجرة، حافًزا كبريًا نجاًحا حققوا الذين األفراد لدى يتكون قد وأيًضا
املشكلة هذه إن كثريًا. أوسع نطاق وعىل الدخل، برضيبة يتعلق فيما مشابهة مشكلة
ال الفيدرايل، املستوى عىل النظام تطبيق بعملية تحيط التي اإلدارية املشكالت من وغريها
السياسية املشكلة هي الخطرية املشكلة إن ريب. بال تماًما مزعجة أنها مع خطرية، تبدو
غري سيايس جدل مثار تصبح أن من الخطة منع يمكننا كيف وذكرناها: سبق التي
التعليم لدعم وسيلة إىل ذاتيًا ممول مرشوع من األثناء تلك يف تتحول أن ومن محسوم

املهني.
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سوق يف الحايل القصور إن أيًضا. حقيقية فالفرصة حقيقيًا، الخطر كان إذا أنه إال
لدى الذين األفراد عىل تكلفة األعىل والفني املهني التدريب قرص إىل يتجه املال رأس
األفراد هؤالء يجعل وأيضا الالزم، التدريب لتمويل مادية قدرة لهم املتربعني أو آبائهم
للعديد الالزم املال رأس توفر لعدم نتيجة املنافسة من تختبئ تنافسية» «غري مجموعة
االجتماعية. واملكانة الثروة يف رسمدية مساواة عدم هي والنتيجة القادرين؛ األفراد من
أوسع نطاق عىل متاًحا املال رأس سيجعل آنًفا أوضحناها التي كتلك نظم تطوير إن
يف املساواة عدم تقليص ويف واقًعا، الفرص تكافؤ جعل سبيل يف الكثري سيحقق ثم ومن
طريق عن ذلك يحقق ولن البرشية. ملواردنا الكامل االستغالل وتعزيز والثروة، الدخل
التوزيع إعادة من سينتج ما وهو األعراض، مع والتعامل الحافز وتدمري املنافسة إعاقة
املساواة. عدم أسباب عىل وبالقضاء الحافز وتفعيل املنافسة بتعزيز بل للدخل، املطلق
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العنرصي والتمييز الرأساملية

يف كبري تراجع صاحبه الرأسمالية تطور أن للنظر الالفتة التاريخية الحقائق ملن إنه
االجتماعية أو العرقية أو الدينية الجماعات فيها مارست التي الخاصة العراقيل مستوى
إحالل كان للتمييز. تعرضهم مستوى تراجع — يقال كما — أو االقتصادية؛ ألنشطتها
نحو األوىل الخطوة االجتماعية املكانة عىل القائم النظام محل العقود عىل القائم النظام
من الوسطى العصور يف اليهود حماية أمكن كذلك الوسطى. القرون يف العبيد تحرير
النظر بغض أنفسهم عىل وحماية العمل إطاره يف يمكنهم األسواق من قطاع خالل
الدينية األصدقاء جمعية وأعضاء البيوريتانيون استطاع وأيضا الرسمي. االضطهاد عن
ادخار بإمكانهم كان ألنه األمريكتني إىل الهجرة (الكويكرز) باسم املعروفة الربوتستانتية
عليهم ُفِرَضت التي املعوقات من بالرغم بالسوق، عملهم خالل من للهجرة الالزمة األموال
عديدة إجراءات األهلية الحرب بعد الجنوبية الواليات واتخذت الحياة. من أخرى جوانب يف
مستوى أي عىل يُْؤَخذْ لم إجراء اإلجراءات هذه بني ومن الزنوج؛ عىل قانونية قيود لفرض
أن الواضح من وكان الشخصية. أو العقارية سواءً امللكية أمام عوائق وضُع وهو قبل من
بل الزنوج، عىل قيود فرض تجنب يف رغبة أي يعكس ال العوائق هذه فرض يف اإلخفاق
التمييز يف الرغبة تجاهل إىل اإليمان ذلك قوة وأدت الخاصة، بامللكية راسًخا إيمانًا عكس
وللرأسمالية الخاصة للملكية العامة القوانني عىل الحفاظ مثل الزنوج. ضد العنرصي
سيحققونه كانوا مما أكرب تقدم بتحقيق لهم وسمح الزنوج، أمام للفرص رئيسيًا مصدًرا
املجاالت أكثر هي مجتمع أي يف التمييز مجاالت إن أََعمَّ، مثاًال لنأخذ أخرى. طريقة بأية
الديانة أو اللون ذات املجموعات ضد التمييز يقل حني يف احتكارية، طبيعة لها التي

املنافسة. حرية من قدر أكرب بها يتاح التي املجاالت يف مستوى أدنى إىل املحددين
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الدليل هذا من بالرغم — التجربة مفارقات من فإنه األول، الفصل يف أرشنا وكما
بمعظم مستمر نحو عىل املجتمع زود من هي تحديًدا األقلية جماعات أن — التاريخي
هذه اتجهت فقد الرأسمايل؛ املجتمع يف الجذرية للتغريات بالرصاحة املعروفني املؤيدين
االعرتاف من بدًال عانوها التي املتبقية القيود مسئولية الرأسمالية تحميل إىل الجماعات
املستوى هذا عىل تصبح القيود هذه جعل الذي الرئييس العامل كانت الحرة السوق بأن

عليه. هي التي الضآلة
غري الصفات من االقتصاديَة الكفاءَة الحرُة السوُق تميز كيف فعًال شاهدنا لقد
الخبز كان إذا ما يدري ال الخبز مشرتي فإن األول، الفصل يف الحظنا وكما الصلة. ذات
منتج يكون بالتايل يهودي؛ أم مسيحي أو زنجي، أم أبيض رجل زرعه قمح من مصنوًعا
عن النظر برصف استطاعته، قدر بفاعلية املوارد استخدام له يتيح موقف يف القمح
عالوة لديه. يعملون الذين للناس األخرى الصفات أو والديانة اللون تجاه املجتمع مواقف
االقتصادية الكفاءة لفصل الحرة السوق يف اقتصادي حافز فهناك األهم، وربما ذلك، عىل
عن يعرب الذي الخاص املرشوع صاحب أو األعمال فرجل للفرد؛ الشخصية السمات عن
خاًرسا يَُعدُّ — اإلنتاجية بالكفاءة متصلة ليست والتي — التجاري نشاطه يف تفضيالته
يفرض الفرد ذاك إن التفضيالت. تلك مثل لديهم ليست الذين اآلخرين باألفراد مقارنة
التفضيالت؛ تلك لديهم ليست الذين اآلخرين األفراد من أعىل تكلفة الواقع يف نفسه عىل

املنافسة. من َسيُْستَبَْعُد حرة، سوق من إطار يف فإنه وبالتايل
الشخص أن به مسلم كأمر يُْؤَخذُ ما فغالبًا أكرب، نطاق لها نفسها الظاهرة هذه إن
سبب ألي أو للونهم أو لديانتهم أو لعرقهم اآلخرين ضد العنرصي التمييز يمارس الذي
إن اآلخرين. عىل تكاليف يفرض ببساطة إنه إال ذلك، بفعله تكاليف أية يتحمل ال آخر
بنفسها الرضر تلحق ال ما بلًدا أن تقول التي املماثلة املغالطة تساوي هذه النظر وجهة
السابقتني النظر وجهتي إن أخرى.1 دول منتجات عىل الجمركية التعريفة تفرض عندما
زنجي رجل من الرشاء عىل يعرتض الذي املرء إن املثال، سبيل فعىل سواء؛ حٍد عىل خطأ
دفع إىل العموم يف وسيضطر اختيارته، نطاق من الطريقة بهذه يقيد جواره إىل العمل أو
الذين أولئك إن أخرى، بعبارة عمله. مقابل أقل عائًدا يتلقى أو يشرتيه ما مقابل أعىل ثمن
األغراض بعض رشاء يمكنهم أهمية ذي غري كأمر الديانة أو البرشة لون إىل ينظرون

لذلك. نتيجًة أقل بثمن
تعريف يف حقيقية مشكالت فهناك املالحظات، هذه تقول كما األمر كان وربما
مقابل ثمنًا يدفع العنرصي التمييز يمارس الذي الرجل إن وتفسريه. العنرصي التمييز
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اعتبار الصعب من «منتًجا». يعتربه ما «يشرتي» التعبري، جاز إن فهو، هذه؛ ممارسته
«املذاق» صاحب فيه يشرتك ال لآلخرين «مذاق» كونه بخالف مدلول أي له التمييز أن
إذا — لالستياء املثري باملعنى ليس األقل عىل أو — تمييًزا األمر نعترب ال إننا اآلخرين. مع
يرغب كان وإذا آخر، عن بعينه مطرب إىل لالستماع أعىل ثمن دفع يف يرغب الفرد كان
لون له شخص عن ما بلون شخص إليه يقدمها خدمات عىل للحصول أعىل ثمن دفع يف
ويف امليول، يف معه نشرتك األوىل الحالة يف أنه يف الحالتني بني االختالف وجه يكمن آخر.
تقود التي امليول بني املبدأ حيث من اختالف أي هناك هل معه. نتفق ال األخرى الحالة
إىل آخر شخص تقود التي وامليول قبيحة، أخرى عن جذابة خادمة تفضيل إىل األرسة رب
واحد ميول مع نتعاطف أننا باستثناء زنجي، عىل أبيض أو أبيض آخر عن زنجي تفضيل
بتساٍو؛ جيدة امليول كافة إن أقول أن أقصد ال أنا اآلخر؟ امليول مع نتفق ال وقد منهما
تمثل ال والديه ديانة أو اإلنسان برشة لون بأن اإليمان شديد أنا ذلك، من العكس عىل بل
بناءً اإلنسان عىل الحكم يجب وبأنه مختلفة، معاملة ملعاملته سببًا — ذاتها حد يف —
تحيًزا يل يبدو ما أرثي أنا الخارجية. الصفات عىل بناءً وليس يفعله وما شخصيته عىل
لكن معهم. أتفق وال الصدد، هذا يف عني تختلف ميول لهم الذين منه يعاني أفق وضيق
إقناعهم وراء السعي هو يل املناسب السبيل يعد الحر، النقاش عىل يرتكز مجتمع إطار يف
استخدام وليس وسلوكياتهم، نظرهم وجهات يغريوا أن من بد ال وأنه سيئة ميولهم أن

اآلخرين. عىل ومواقفي ميويل لفرض القهرية القوة

العادل التوظيف ممارسات ترشيع (1)

التمييز منع مهمة بها املنوط العادل التوظيف تطبيق لجان الواليات من عدد يف تأسست
عىل واضح بشكل الترشيع ذلك وينطوي عقائدية، أو لونية أو عرقية ألسباب التوظيف يف
العقود تلك يجعل فهو البعض؛ بعضهم مع طوعية عقود إبرام يف األفراد حرية يف تدخالت
الحريات من نوع يف مباًرشا تدخًال هذا يعد ثم ومن الوالية؛ رفض أو ملوافقة خاضعًة
عىل ينطبق وكما ذلك، عىل عالوة األخرى. السياقات أغلب يف عليه نعرتض أن املمكن من
يراد من هم للقانون الخاضعون األفراد يكون ال قد الحرية، يف األخرى التدخالت معظم

للقانون. املؤيدين النظر وجهة من حتى أفعالهم، يف التحكم
مقت لديهم أناس يسكنه حيًا تخدم بقالة متاجر فيه موقًفا لنأخذ املثال، سبيل عىل
وظيفة به املتاجر أحد أن لنفرتض خدمتهم. عىل زنوج موظفون يقوم أن تجاه شديد
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شخًصا أخرى نواح من للوظيفة مؤهل متقدم أول يكون أن وتصادف ملوظف شاغرة
هذا نتيجة ستكون بتعيينه. ملزًما املتجر أصبح القانون بموجب أنه ولنفرتض زنجيًا.
تفضيل كان فإذا مالكه. عىل خسائر وفرض باملتجر التجارة حجم يف انخفاًضا اإلجراء
صاحب يعني فعندما لذا املتجر. إغالق يف الزنجي تعيني يتسبب قد يكفي، بما قويًا املجتمع
أو تمييز أي عن يعرب ال بذلك فإنه القانون، غياب يف زنوج من بدًال بيض موظفني املتجر
يقدم التعبري، جاز إن فهو، املجتمع؛ ميول عن ببساطة يعرب وإنما خاص؛ ميول أو تحيز
يكون وقد للرضر، يتعرض فهو ذلك، مع رشائها. يف املستهلكون يرغب التي الخدمات
من يمنعه قانون أي األمر، هذا فعل عليه يحظر قانون بموجب الوحيد، املترضر فعًال
الذين املستهلكني، سيتأثر زنجي. من بدًال أبيض موظف بتوظيف املجتمع أذواق إشباع
ومن محدوًدا؛ املتاجر عدد يكون ما بقدر شديًدا تأثًرا رغباتهم، كبح إىل القانون يهدف
التحليل. هذا تعميم ويمكن أبوابه، أغلق املتاجر أحد ألن أعىل ثمن دفع من لهم بد ال ثم
للموظفني أو لعمالئهم تفضيلهم العمل أصحاب ينقل الحاالت، من للغاية كبري عدد يف
الصلة ذات غري العنارص مع تتعامل توظيف سياسات يتبنون عندما لديهم، اآلخرين
فعًال، حافز عامًة العمل أرباب لدى بالتوظيف. مرتبطة كعنارص الفنية املادية باإلنتاجية
إذا موظفيهم، أو عمالئهم تفضيالت عىل لاللتفاف طرق إيجاد ملحاولة سابًقا، أرشنا كما

عليهم. عالية تكاليف تفرض التفضيالت تلك كانت
يف األفراد حرية يف للتدخل مربًرا هناك أن العادل التوظيف تطبيق لجان مؤيدو يزعم
توظيف يرفض الذي الفرد ألن بالتوظيف، يتعلق فيما بعض مع بعضهم عقود إبرامهم
القدرة ناحية من مؤهًال كالهما يكون عندما — أبيض آخر من بدًال زنجي شخص
لدى التي املحددة الديانة أو اللون ذات الجماعة أي اآلخرين، يرض — املادية اإلنتاجية
بني خطري خلط عىل الحجة هذه تنطوي األثناء. تلك يف محدودة توظيف فرصة أفرادها
آلخر فرد يجلبه الذي اإليجابي الرضر هو األول النوع الرضر؛ من تماًما مختلفني نوعني
يرضب لرجل الواضح واملثال موافقته، دون معه عقد إبرام عىل بإرغامه أو البدنية بالقوة
الثاني. الفصل يف ناقشناه وقد نهر تلوث هو وضوًحا األقل واملثال بإبريق، رأسه فوق آخر
قادرين غري فردان هناك يكون عندما يحدث الذي السلبي الرضر فهو الثاني النوع أما
يشء رشاء يف راغب غري أكون عندما الحال مثلما منهما، كٍل من مقبولة عقود إيجاد عىل
اليشء. ذلك اشرتيت إذا كان مما أسوأ موقف يف يكون ثم ومن يل؛ بيعه آخر شخص يريد
بالتأكيد فهم األوبرا، مطربي عىل البلوز ملطربي عاًما تفضيل لديهم املجتمع أفراد كان إذا
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ملطرب أمكن فإذا اآلخرين. عن البلوز للمطربي االقتصادية الرفاهية زيادة يف يسهمون
ببساطة يعني فهذا ذلك، من أوبرايل مطرب يتمكن ولم وظيفة عىل العثور محتمل بلوز
األوبرا مطرب بينما لها مقابل بدفع جديرة املجتمع يراها خدمات يقدم البلوز مطرب أن
وإذا املجتمع؛ ألذواق نتيجة للرضر األوبرا مطرب يتعرض ثم من كذلك؛ ليس املحتمل
الواضح من للرضر. البلوز مطرب ويتعرض حاًال أفضل يكون فقد املجتمع، أذواق تبدلت
منح أو لتكاليف فرض أو إلزامي تبادل أي عىل ينطوي ال الرضر من النوع هذا أن
رضر فرض من شخص ملنع الحكومة الستخدام قوية حجة وهناك ثالثة، ألطراف لفوائد
الحكومة الستخدام اإلطالق عىل حجة أية هناك ليس إكراه. وقع منع وهي أال إيجابي،
ينقص الحكومي التدخل هذا مثل إن العكس، عىل بل الرضر؛ من السلبي النوع لتجنب

الطوعي. التعاون ويقيد الحرية من
مبدأ قبول عىل تنطوي العادل التوظيف تطبيق لجان وضعتها التي الترشيعات إن
ال إنه تقول أن للدولة املالئم من كان فإذا آخر. تطبيق كل يف كريًها املؤيدون يجده قد
أيًضا املالئم من فيصبح الديانة، أو العرق أو للون التوظيف يف التمييز األفراد عىل يجب
العرق أو اللون أساس عىل التوظيف يف التمييز األفراد عىل يجب أنه تقول أن للدولة
هتلر أقرها التي نورمربج قوانني من كل تعد ذلك. األغلبية تؤيد أن رشيطة الدين، أو
الزنوج عىل خاصة معوقات تفرض والتي الجنوبية الواليات يف بها املعمول والقوانني
إن العادل. التوظيف تطبيق لجان قوانني — املبدأ حيث من — تشبه قوانني عىل مثالني
أن يمكنهم ال العادل التوظيف تطبيق لجان يؤيدون ممن القوانني هذه ملثل املعارضني
تدخل من نوع عىل تنطوي بأنها وال املبدأ، حيث من بها خطأ أي يوجد ال أنه يزعموا
املستخدمة الخاصة املعايري أن زعم سوى يمكنهم ال إنهم به. السماح يجب ال الذي الدولة
استخدام لهم ينبغي بأنه اآلخرين إقناع وراء السعي سوى أمامهم وليس أهمية، ذات غري

هذه. من بدًال أخرى معايري
حال يف األغلبية بها ستقتنع التي األمور نوع عىل وركزنا عامًة التاريخ إىل نظرنا إذا
جزءًا كونها من بدًال املميزة جوانبها عىل بناءً منفصل بشكل قضية كل يف البت قررنا
ملدى النطاق واسع القبول تأثري أن يف الشك من قليل إال هناك يكون لن عام، مبدأ من
نظر وجهة من حتى تماًما، محبذ غري ستكون املجال هذا يف الحكومي التدخل صالحية
تطبيق لجان مؤيدو كان فإذا العادل. التوظيف تطبيق لجان اآلن يؤيدون الذين هؤالء
املوقف إىل يرجع فهذا مؤثرة، نظرهم وجهات يجعل موقف يف حاليًا العادل التوظيف
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يف البالد أجزاء أحد يف اإلقليمية األغلبية تكون قد حيث فحسب؛ والفيدرايل الدستوري
البالد. من آخر جزء يف أخرى أغلبية عىل رؤاها فرض لها يتيح موقف

مصالحها عن للدفاع األغلبية من معني تدخل عىل تعتمد أقلية أية إن عامة، كقاعدة
عىل الشخصية املصلحة إنكار قوانني تطبيق قبول إن بصرية. نفاذ لديها ليس أقلية هي
تلك مثل غياب ويف بعينها. ألقليات بعينها أغلبية استغالل دون يحول قد القضايا من فئة
تفضيالتها تنفيذ يف سلطتها الستخدام األغلبية عىل االعتماد يمكن أنه املؤكد من القرارات،

األغلبية. تحيزات من األقلية لحماية ال انحيازاتها، — تقول أن أردت إذا أو —
نمط بأن يؤمن فرًدا أن لنعترب وضوًحا؛ أكثر وربما آخر تفسريًا املوضوع لنفرس
يراهم أن يريد مما أقل بفرصة يحظون الزنوج بأن ويؤمن محبذ غري الحايل األذواق
املتقدم اختيار طريق عن فعلية ممارسة معتقداته مارس أنه ولنفرتض بها، يحظون
نحو عىل مؤهلني للوظيفة املتقدمني من العديد كان متى دائًما، زنجيٍّا الوظيفة لطلب
ذلك؟ فعل من منعه أينبغي الحالية، الظروف ظل ويف أخرى. جوانب يف تقريبًا متساٍو

منعه. ينبغي أنه يقول العادل التوظيف تطبيق لجان منطق أن الواضح من
نحو عىل املبادئ هذه فيه تطورت الذي املجال يف العادل للتوظيف املناظر املفهوم إن
وليس الرأي» عن العادل «التعبري هو الرأي، عن التعبري مجال وهو أال غريها، من أكرب
األمريكي املدنية الحريات اتحاد موقف يبدو الصدد، هذا يف الرأي. عن التعبري حرية
يف العادل التوظيف وقوانني الرأي عن التعبري حرية من كًال يؤيد حيث تماًما؛ متناقًضا
تقرر أن املحبذ من أنه نؤمن ال أننا الرأي عن التعبري حرية مربرات بني من نفسه. الوقت
نحن املناسب. الرأي أنه عىل — وقت أي يف — إليه يُنظر أن ينبغي ما املؤقتة األغلبية
قبول أو بأغلبية الفوز يف فرصة عىل األفكار تحصل بحيث األفكار، يف حرة سوق نريد
تحديًدا نفسها االعتبارات تنطبق البداية. يف قليلة حفنة بها آمن إذا حتى اإلجماع، يقارب
أن يستحسن هل والخدمات. للسلع بالنسبة السوق عىل أعم نحو عىل أو التوظيف عىل
هل مالئم؟ اآلراء أي تقرر أن من أكثر بالتوظيف متصلٌة الصفات أي مؤقتة أغلبية تقرر
والخدمات للسلع حرة سوق انهيار حال طويًال تصمد أن لألفكار حرة سوق تستطيع
رجل حق لحماية املوت حتى األمريكية املدنية الحريات نقابة اتحاد سيقاوم فعًال؟
إذا سجنه سيؤيد لكنه الشارع، يف العنرصي التمييز مبدأ عن يخطب أن يف عنرصي

بعينها. وظيفة يف زنجي شخص توظيف ورفض مبادئه عىل بناءً ترصف
غري كاللون محدًدا معياًرا أن منا يؤمن ملن املالئم السبيل إن قبل، من أكدنا كما
للدولة القهرية القوة استخدام وليس ذاته، الرأي باعتناق إخواننا إقناع هو أهمية ذي
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اتحاد يكون أن ينبغي الجماعات، كل بني ومن ملبادئنا. وفًقا الترصف عىل إلجبارهم
األمر. هذا صحة ويعلن يعرتف من صدارة يف األمريكي املدنية الحريات

العمل يف الحق قوانني (2)

بشكل القوانني هذه تحظر العمل» يف «الحق بقوانني يسمى ما الواليات بعض أقرت
الوظيفة. عىل للحصول كرشط نقابة أي يف العضوية طلب قانوني

نَُة امُلتََضمَّ تلك مع متطابقة مبادئ العمل يف الحق قوانني يف نَُة امُلتََضمَّ املبادئ تتطابق
تتدخالن املبادئ من املجموعتني هاتني من فكل العادل؛ التوظيف تطبيق لجان قوانني يف
يمكن ال بعينها ديانًة أو بعينه لونًا أن تحديدهما طريق عن وذلك العمل، عقود حرية يف
أخرى. ناحية من ممكنة غري النقابة عضوية وأن ناحية؛ من للتوظيف رشًطا يكون أن
قوانني يف نَُة امُلتََضمَّ وتلك العمل يف الحق قوانني يف نَُة امُلتََضمَّ املبادئ تطابق من وبالرغم
إن تام. شبه بشكل قوانينهما رؤى يف اختالًفا هناك فإن العادل، التوظيف تطبيق لجان
العادل، التوظيف ممارسة لجان قوانني يعارض العمل يف الحق قوانني يؤيد من جميع
العمل. يف الحق قوانني يعارض العادل التوظيف تطبيق لجان قوانني يؤيد من وجميع
يسمى ما تحظر التي القوانني أعارض مثلما كالهما، أعارض ليربايل، كرجل ولكنني
االشرتاك عدم العامل بموجبه يتعهد عمل عقد (وهو العمال» لنقابات املناهضة «العقود ب

لتوظيفه). كرشط العمالية النقابات يف
لئال سببًا هناك أن يبدو ال واملوظفني، العمل أرباب بني منافسة هناك أن لنفرتض
الحاالت، بعض ففي ملوظفيهم. يريدونها رشوط أية فرض يف أحرار العمل أرباب يكون
مرافق صورة يف مكافآتهم من جزء عىل الحصول يفضلون املوظفني أن العمل أرباب يجد
يجد ثم ومن النقود؛ من بدًال اسرتاحات أو رياضية مرافق أو البيسبول كرة كمالعب
من بدًال العمل عقد من كجزء املرافق هذه تقديم عند أكثر مربًحا األمر العمل أرباب
أو تقاعد، برامج العمل أرباب يوفر أن املمكن من وباملثل، أعىل. نقدية أجور عرض
حرية يف تدخل أي ذلك من أي يتضمن وال شابه، وما التقاعد، برامج يف املساهمة يطلبون
العمل أرباب جانب من محاولة ببساطة يعكس ولكنه وظائف، عىل العثور يف األفراد
العمل، أرباب من العديد هناك أن طاملا للموظفني. وجذابة مناسبة الوظيفة صفات لجعل
إرضاء عىل قادرين االحتياجات من خاصة أنواٌع لديهم الذين املوظفني كافة سيكون
رغبات مع عروضهم تتطابق عمل بأرباب وظيفة عىل العثور طريق عن االحتياجات هذه
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توظف ال التي الرشكات عىل نفسه اليشء ينطبق التنافسية الظروف ظل يف املوظفني.
ال رشكات يف العمل الواقع يف املوظفني بعض فضل فإذا العمال. نقابات أعضاء سوى
بتوظيف تعبأ ال رشكات يف العمل آخرون َل َفضَّ فيما العمال نقابات أعضاء إال توظف
يتضمن بعضها العمل، عقود من مختلفة صور ستنشأ العمال، نقابات يف األعضاء غري

الثاني. الرشط يتضمن اآلخر والبعض األول الرشط
العادل التوظيف تطبيق لجان قوانني بني املهمة االختالفات بعض هناك أن شك ال
االحتكار وجود يف االختالف أوجه وتكمن العملية، الناحية من العمل يف الحق قوانني وبني
يتعلق فيما فيدرالية ترشيعات وجود ويف املوظفني جانب من نقابية منظمات صورة يف
يف العضويَة العمل أرباب وضع يكون أن الواقع يف للريبة املثري ومن العمالية. بالنقابات
أننا حني ويف تنافسية. عمل سوق يف أكثر مربًحا أمًرا للتوظيف كرشط العمالية النقابات
تحوز ما كثريًا فإن العمال، صف يف احتكارية قوة أية إىل دائًما تفتقر النقابات نجد قد
احتكاريًة؛ سلطًة للتوظيف رشًطا العمالية النقابات يف العضوية تضع التي الرشكات

االحتكارية. للسلطة رمز تكون ما ودائًما
واالحتكار العمالية النقابات أعضاء سوى توظف ال التي الرشكات بني التجانس إن
إجراء اتخاذ تستدعي حجة ولكنه العمل، يف الحق قانون مصلحة يف حجة ليس العمايل
إنها تأخذها. خاصة أشكال أو صور أية عن النظر بغض االحتكارية السلطة عىل للقضاء

العمالة. مجال يف النطاق وواسع فعال لالحتكار مضاد إجراء التخاذ حجة
القوانني بني التضارب هي العميل التطبيق عند تظهر التي املهمة السمات بني من
عىل تنطبق التي الفيدرالية للقوانني الراهن الوجود وبني الواليات وقوانني الفيدرالية
يف الحق قانون إقرار يف منفردة والية لكل قانونية ثغرات أوجدت والتي كافة، الواليات
ال أنه يف الصعوبة وتكمن الفيدرايل، القانون مراجعة هو املثايل الحل يكون قد العمل.
أن املمكن من ذلك ومع املوضوع. هذا إلثارة يؤهلها موقف يف منفردة والية أية توجد
داخل النقابة منظومة يحكم الذي الترشيع يف تغيري إجراء يف والية أية يف الناس يرغب
تحقيق خالله يمكن الذي الوحيد الفعال السبيل العمل يف الحق قانون يكون وقد والياتهم،

األسوأ. أفضل يكون ثم ومن ذلك؛
تأثري أي له يكون لن ذاته حد يف العمل يف الحق قانون أن اعتقاد إىل أميل وألنني
تبدو أعتقد. ما عىل جزئيًا له التربير هذا أقبل ال فأنا للنقابات، االحتكارية السلطة يف كبري

املبدأ. عىل االعرتاض أهمية تفوق تجعلها ال لدرجة للغاية ضعيفة العملية الحجج يل
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املدريس التعليم يف العنرصي الفصل (3)

السابقة املالحظات تتناولها لم استثنائية مشكلة املدريس التعليم يف العنرصي الفصل يثري
يخضع — الراهنة الظروف ظل يف — املدريس التعليم أن وهو فحسب؛ واحد لسبب
قراًرا الحكومة تتخذ أن من بد ال أنه يعني وهذا األول، املقام يف الحكومة وسيطرة إلدارة
كالهما املجتمع. عنارص بني االندماج أو العنرصي الفصل تطبق أن من بد فال رصيًحا؛
يجدر وأنه أهمية، أية لها ليس صفة البرشة لون بأن منا يؤمن من فإن سيئًا، حالٍّ يل يبدو
فإذا معضلة. بذلك يواجه الفرد، بحرية نفسه الوقت يف ويؤمن بذلك، االعرتاف جميًعا بنا
االندماج فرض أو بالقوة العنرصي الفصل فرض مساوئ بني يختار أن املرء عىل كان

االندماج. أختار أال املستحيل من أنه أرى فأنا بالقوة،
بمشكلة اإلطالق عىل اهتمام دون البداية يف ُكِتب الذي — السابق الفصل يطرح
مثاًال ويَُعدُّ الحلني، مساوئ بتجنب يسمح مناسبًا حالٍّ — العنرصي االندماج أو الفصل
عىل الحرية مشكالت حل عىل فتعمل عامة الحرية لتعزيز توضع التي الخطط عىل جيًدا
حرية اآلباء ومنح للمدارس، الحكومية اإلدارة عىل القضاء هو املالئم الحل إن خاص. نحو
جميًعا علينا ذلك، إىل إضافة إليها. الذهاب ألطفالهم يريدون التي املدرسة نوع اختيار
املواقف تشجيع إىل — وأقوالنا أفعالنا خالل من — استطاعتنا قدر نسعى أن بالطبع
العنرصي الفصل تطبق التي واملدارس القاعدة هي املختلطة املدارس ستجعل التي واآلراء

النادر. االستثناء هي
مجموعة بتطور فسيسمح السابق، الفصل يف استعرضناه الذي كذاك باقرتاح أخذ إذا
التالميذ يقبل اآلخر والبعض فقط، البيض التالميذ تقبل بعضها املدارس، من متنوعة
من مجموعة من االنتقال يكون بأن ذلك وسيسمح مختلط. آخر وبعض فقط، الزنوج
تغري مع تدريجيًا أمًرا — املختلطة املدارس إىل يكون أن أتمنى — أخرى إىل املدارس
من كثري إىل أدى الذي القايس السيايس التضارب ذلك سيجنبنا وأيًضا املجتمع، مواقف
الخصوص وجه عىل املجال هذا يف وسيسمح املجتمع. يف والفوىض االجتماعي التوتر

إلزام.2 دون بالتعاون — عام بوجه دائًما السوق يفعل كما —
الذي االقرتاح مع املشرتكة السمات من العديد بها خطة فرجينيا والية تبنت لقد
االندماج تجنب بهدف الخطة هذه قبول من وبالرغم السابق. الفصل يف استعرضناه
االختالف وهذا تماًما، مختلفة للقانون النهائية النتائج تكون أن أتوقع فإنني اإللزامي،
املستحسن من الحر. للمجتمع األساسية التربيرات من واحًدا يمثل والهدف النتيجة بني
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التنبؤ املستحيل من ألنه وذلك الخاصة؛ اهتماماتهم منحنى اتباع حرية لألفراد نتيح أن
بعض الخطة تطبيق من األوىل املراحل يف هناك كان وفعًال، ستسلكه. الذي باملسار بما
أب من جاء طالب مدرسة تغيري لتمويل بقسيمة املطالب أول أن علمت فقد املفاجآت؛
يقدم لم االندماج. سياسة تطبق مدرسة إىل العنرصي الفصل تطبق مدرسة من ابنه ينقل
االندماج تطبق التي املدرسة ألن ببساطة قدمه لكن فحسب، الغرض لهذا النقل طلب األب
إلغاء عدم حالة ويف املستقبل، إىل النظر عند أفضل. تعليمية خدمة تقدم أنها تصادف
إذا السابق. الفصل نتائج اختبار من تمكننا تجربة فريجينيا والية ستقدم القسائم، نظام
تنوعها، يف زيادة مع ازدهاًرا، فريجينيا والية مدارس ستشهد النتائج، تلك صحة ثبتت
جودة يف بعد فيما وارتفاع الرائدة، املدارس جودة يف هائًال يكن لم إن أسايس وارتفاع

الرائدة. للمدارس فيه الفضل يعود الذي الحافز بفعل املدارس باقي
تجعلنا بدرجة بلهاء نكون أن بنا املفرتض من ليس الصورة، من اآلخر الجانب عىل
أعيش القانون. بقوة القريب املدى عىل اجتثاثها يمكن الراسخة واملعتقدات القيم أن نعتقد
قوانينها تدعو بل العنرصي؛ الفصل يفرض قانون بشيكاجو يوجد وال شيكاجو، بمدينة
العنرصي بالفصل األمر واقع يف بشيكاجو العامة املدارس تتسم ذلك ومع االندماج، إىل
يف تقريبًا شك هناك ليس املتحدة. الواليات جنوب يف املدن غالبية يف كاملدارس تماًما
يف كبريًا انخفاًضا النتيجة ستكون شيكاجو، يف بفرجينيا املوجود النظام ُطبَِّق إذا أنه
واألكثر األذكياء الزنوج للشباب املتوفرة الفرص نطاق يف كبريًا وازدياًدا العنرصي، الفصل

طموًحا.
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الثامن الفصل

االجتامعية واملسئولية االحتكار
العاملية والنقابات األعامل لرجال

التنافس املنافسة تعني العادية املحادثات ففي تماًما؛ مختلفني مدلولني املنافسة تحمل
االقتصاد، عالم يف أما له، معروٍف منافٍس عىل للتفوق يسعى فرد جانب من الشخيص
هناك ليس التنافسية. السوق يف شخيص تنافس هناك ليس تقريبًا. العكس فتعني
مع شخيص تنافس بوجود يشعر ال الحرة السوق يف القمح مزارع إن شخصية. خصومة
أي بوسع وليس األمر. واقع يف له املنافس يمثل الذي جاره، بوجود مهدد بأنه أو جاره،
عىل الحصول من بواسطتها اآلخرون املشاركون سيتمكن التي الرشوط تحديد مشارك
أن فرد ألي يمكن وال السوق يحددها التي األسعار يقبل الجميع إن وظائف. أو سلع
عن السعر يحددون جميًعا املساهمني أن مع السعر عىل محدود واحد تأثري إال يكون

املنفصلة. إلجراءاتهم املشرتك التأثري طريق
منتج عىل كافية سيطرة بعينها لرشكة أو بعينه لفرد يكون عندما االحتكار يوجد
أساًسا. عليها آخرون أفراد يحصل عليها بناءً التي للرشوط الدقيق للتحديد ما خدمة أو
فعًال يشمل أنه بما للمنافسة العادي املفهوم من بأخرى أو بطريقة االحتكار يقرتب

الشخيص. التنافس
االحتكار وجود أن يف يتمثل األول الحر؛ للمجتمع املشكالت من نوعني االحتكار يثري
النوع أما األفراد. أمام املتاحة الخيارات تقليص طريق عن الطوعي التبادل تقييد يعني
تسميتها، عىل اتُِفَق كما االجتماعية»، «املسئولية قضية يثري االحتكار وجود أن فهو اآلخر
مصطلحات لتغيري كبرية سلطة أية لديه ليست التنافسية السوق يف املساهم إن للمحتكرين.
الزعم الصعب من ثم ومن منفصل؛ ككيان تقريبًا ملحوظ غري فدوره التجاري؛ التبادل
املواطنني كافة فيها يشرتك التي املسئولية تلك باستثناء اجتماعية» «مسئولية لديه أن
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أساسيًا دوًرا للمحتكر إن لقواعده. وفًقا والعيش الوطن لقانون باإلذعان يتعلق فيما
لتعزيز فحسب ليس سلطته تفعيل له ينبغي أنه الزعم السهل ومن وسلطة، تأثري ولديه
التطبيق فإن ذلك، ومع اجتماعيًا. املرغوبة األهداف لتعزيز أيًضا بل الخاصة مصالحه

الحر. املجتمع يدمر قد املبدأ لهذا النطاق واسع
أحد ير لم اإلقليدية. الهندسة يف النقطة أو كالخط مثايل، أمر املنافسة أن شك ال
أنه يف مفيًدا جميًعا نجده ذلك مع — عمق أو عرض له ليس فهو — قط اإلقليدي الخط
باعتبارها — املساحة مهندس كمقياس — اإلقليدية املقاييس من العديد إىل ننظر يجعلنا
له منتج فكل «محضة»؛ بمنافسة يسمى ما يوجد ال مماثل، نحو عىل إقليدية. خطوًطا
إن ينتجه. الذي املنتج سعر عىل — التأثري هذا ضآلة عن النظر برصف — التأثري بعض
التأثري هذا كان إذا ما هي السياسة لرسم والرضورية فهمها الرضوري األساسية القضية
«خًطا.» يسميه ما ُسْمك تجاهل املساحة مهندس يستطيع كما تجاهله ينبغي أو مهًما
الواليات يف االقتصاديَة األنشطَة لدراستي نتيجًة لكن املشكلة، عىل اإلجابة تتوقف بالطبع،
املالئم من يكون التي والصناعات املشكالت نطاق اتساع مدى من دهشتي تتزايد املتحدة،

تنافسيًا. كان لو كما االقتصاد مع التعامل فيها
كفاءة أية فيه أملك ال مجال وتشمل تقنية هي االحتكار يثريها التي املشكالت إن
القضايا لبعض تماًما سطحية استقصائية دراسة عىل الفصل هذا يقترص بالتايل، خاصة.
واملسئولية املالئمة، الحكومية والسياسة االحتكار، ومصادر االحتكار، نطاق مجاًال: األوسع

العمالية. والنقابات األعمال لرجال االجتماعية

االحتكار نطاق (1)

يف االحتكار خاًصا: اهتماًما منها كل يستدعي لالحتكار رئيسية مجاالت ثالثة هناك
الحكومة. تسببه الذي واالحتكار العمالية، النقابات يف واالحتكار الصناعة،

الصناعة: يف االحتكار (1-1)

نظر وجهة من نسبيًا أهميته عدم هي الرشكات باحتكار يتعلق فيما الحقيقة أهم إن
وما تقريبًا؛ املتحدة الواليات يف مستقلة عاملة رشكة ماليني أربع فهناك ككل؛ االقتصاد
اليشء بعض أقل عدد جانب إىل عام كل ُس تَُؤسَّ جديدة رشكة ألف أربعمائة من يقرب
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الحرة، املهن أصحاب من هم العاملني السكان خمس من يقرب ما فإن كذلك سنويًا، يُْغَلُق
جنب. إىل جنبًا وأقزام عمالقة هناك ذكرها يمكن تقريبًا صناعة كل ويف

لتحديد وُمْرٍض موضوعي مقياس تحديد الصعب من العامة، اآلراء هذه عن وبعيًدا
املفاهيم هذه أن وهو فعًال الرئييس السبب إىل أرشنا ولقد واملنافسة، االحتكار نطاق
مشكالت تحليل إىل تهدف مثالية افرتاضات هي االقتصادية النظرية يف تُْستَْخَدُم كما
قاطع تحديد يوجد أن يمكن ال لذلك، كنتيجة الحالية. األوضاع وصف من بدًال خاصة
إن تنافسية. أو احتكارية اعتبارها يمكن بعينها صناعات أو مرشوعات كانت إذا ملا
حيث الفهم؛ سوء من الكثري إىل تؤدي املصطلحني لهذين محددة معاني تحديد صعوبة
من والخربة التجربة خلفية حسب مختلفة، أشياء إىل لإلشارة نفسها الكلمة تستخدم
يصفه الذي املستوى هو األبرز املثال ولعل فيها. تُنَاَقش التي التنافس حالة ماهية حيث
كنتيجة التنافسية. عالية أنها األوربي يرى التي والنظم احتكاري، بأنه األمريكي الطالب
املرتبط للمعنى وفًقا األمريكيني والفكر األدب يفرسون الذين — األوربيني فإن لذلك،
من مستوى هناك أن االعتقاد إىل يميلون — أوربا يف واالحتكار املنافسة بمصطلحي

الواقع. يف يوجد مما كثريًا أكرب املتحدة الواليات يف االحتكار
وارين جيه أجراها التي تلك األخص وجه وعىل — الدراسات من العديد حاولت
يجعلها بمستوى وتنافسية كاحتكارية، الصناعات تصنيف — ستيجلر جيه وجورج ناتر
تقفي أيًضا الدراسات وحاولت عليها، ترشف أو الحكومة تديرها وصناعات نتائج، تحقق
عام من اعتباًرا أنه إىل الدراسات وخلصت الفئات،1 هذه يف الزمن عرب التغيريات أثر
إرشاف أو إلدارة خاضًعا باعتباره االقتصاد ربع من يقرب ما إىل النظر يمكن ،١٩٣٩
٪١٥ وربما — أقىص بحد الربع إىل النظر يمكن املتبقية، أرباع الثالثة بني ومن الحكومة.
تنافسية. بأنها ٪٨٥ وربما أرباع ثالثة وصف يمكن وفيما احتكاري، أنه عىل — املائة يف
القرن نصف مدار عىل كبريًا نموا الحكومة إرشاف أو إلدارة الخاضع القطاع شهد لقد
القطاع نطاق يف اتجاه أي هناك أن يبُد لم األخرى، الناحية من ولكن تقريبًا، املنرصم

كثريًا. تقلص قد يكون أن املمكن من إنه بل االحتكار نطاق زيادة نحو الخاص
تشري مما أهم االحتكار بأن يقول واسع نطاق عىل منترش انطباًعا هناك أن أظن
أسباب أحد ويكمن الزمان، مر عىل ثابتة بخطى النمو يف آخذًا وكان التقديرات هذه إليه
نمو فأثناء النسبي. والحجم املطلق الحجم بني الخلط إىل النزعة يف الخاطئ الرأي هذا
الرشكات تلك أن عىل ذلك البعض وفرس املطلق، يف الرشكات حجم ازداد االقتصاد،
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أرسع نمًوا نمت قد تكون ربما السوق أن حني يف السوق، من أكرب قطاًعا تمثل أصبحت
ويستدعي األهمية من بقدر يتمتع االحتكار أن هو الخاطئ الرأي لهذا ثاٍن سبٌب بكثري.
بالصناعات قائمة إعداد األفراد من طلب فإذا املنافسة. من أعىل االهتمام من مستوى
فيما السيارات، إنتاج القائمة تلك يف تقريبًا الجميع سيدرج املتحدة، الواليات يف الرئيسية
السيارات إنتاَج الجملة تجارُة تفوق ذلك، من الرغم عىل الجملة. تجارة القليل سيدرج
وال أقل، اهتماًما فتجذب تنافسيًة، أعىل الجملة تجارة ألن ولكن الضعف، بمقدار أهميًة
فبعض ذلك ومع الجملة، تجارة يف رائدة رشكات أسماء يذكروا أن القليل إال يستطيع
بتنافسية تتميز صناعة السيارات إنتاج أن ومع املطلق. الحجم يف للغاية ضخم منها
وبإمكان االحتكار، إىل أقرب وبالطبع أقل رشكات تضم فإنها األوجه، بعض يف عالية
ذكر يمكن آخر، بارًزا مثاًال أردنا وإذا السيارات. إنتاج يف الرائدة الرشكات ذكر الجميع
فهو الثالث السبب أما والربق. الهاتف مجال من كثريًا أهم صناعة وهي املنزلية الخدمات
األمر وهو الصغري، مقابل الكبري أهمية عىل التأكيد يف املغاالة إىل وامليل العام االنحياز
ملجتمعنا األساسية السمة فإن وأخريًا له. خاص توضيح مجرد السابقة النقطة تُِعدُّ الذي
من الصناعة قطاع أهمية عىل التأكيد يف املغاالة إىل يؤدي وهذا الصناعية، طبيعته هي
يف مهيمن االحتكار أن كما التوظيف، أو اإلنتاجية ربع سوى يمثل ال والذي االقتصاد،

االقتصاد. من أخرى قطاعات أية من أكثر الصناعة
— بعيد حد إىل نفسها لألسباب — مصحوبة االحتكار أهمية تقدير يف املغاالة إن
التي بتلك مقارنة االحتكار تعزز التي التكنولوجية التغريات تلك أهمية تقدير يف بمغاالة
انتشاًرا الكمي اإلنتاج انتشار أهمية إىل شديًدا تنبيًها نبِّه املثال، سبيل عىل املنافسة. تعزز
طريق عن — املنافسة عززتها التي واالتصال النقل وسائل يف التطورات تحظ ولم كبريًا،
أقل باهتمام سوى — املنافسة نطاق واتساع املحلية اإلقليمية األسواق أهمية من التقليل
بالشاحنات النقل صناعة نمو أن مع عادي، أمر السيارات بصناعة املتزايد فالهتمام كثريًا.
الرتكيز وكذلك يُذَْكُر، اهتمام دون مر الضخمة الحديدية السكك عىل االعتماد تقلل التي

الصلب. مجال عىل املتضائل

العمالية: النقابات احتكار (2-1)

العمال نقابات تضم العمايل. القطاع يف االحتكار أهمية تقدير يف للمغاالة مشابه ميل هناك
من النقابات أهمية تقدير يف املغاالة إىل يقود وهذا العاملني السكان ربع من يقرب ما
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النقابات حتى أثر، أي لها ليس النقابات من فالعديد التقدير؛ حق األجور هيكل ناحية
نقابات يف — ويتضح األجور. هيكل يف محدود تأثري سوى لها ليس والفعالة القوية
االحتكار. أهمية تقدير يف للمغاالة قوي ميل وجود سبُب — الصناعة من أكثر العمال
نتيجة تكون ال قد أنها مع النقابة، عرب األجور يف زيادة أية تأتي ما، عمالية نقابة يف
وإذا األخرية، السنوات يف كبريًا ارتفاًعا املنزليني الخدم أجور ارتفعت لقد النقابة. ملنظومة

إليها. نُِسبَْت وكانت النقابة عرب الزيادة لجاءت املنزليني، للخدم نقابة هناك كان
احتكار يف فكما أهمية؛ تشكل ال النقابات أن الحديث هذا من املقصود من ليس
سيقرره كان عما مختلفة األجور معدالت جعل يف مغزى ذا مهًما دوًرا تلعب الرشكات،
ذات َطَرْحُت أهميتها. تقدير يف املغاالة عن يختلف ال خطأ بأهميتها واالستخفاف السوق،
بني يرتاوح ما يمثلون النقابات يف املسجلني العاملني ألن إنه يوضح تقريبيًا تقديًرا مرة
٪١٥ إىل ٪١٠ بني ترتاوح بنسب العاملني أجور ارتفعت فقد السكان من ٪١٥ إىل ٪١٠
انخفضت العاملني السكان من ٪٩٠ أو ٪٨٥ من يقرب ما أن يعني هذا السكان. من
األشخاص من العديد أجرى التقديرات، تلك طرحت أن ومنذ تقريبًا.2 ٪٤ بنسبة أجورهم
القدر نفس عىل نتاج تركت الدراسات تلك أن الصدد هذا يف ورأيي تفصيًال؛ أكثر دراسات

طرحتها. التي التقديرات حجة قوة من
إىل بالرضورة يؤدي فهذا بعينه، مجال أو ما وظيفة يف األجوَر النقاباُت رفعت إذا
حاالت يف يحدث أن يمكن مما أقل املجال أو الوظيفة تلك يف املتاحة التوظيف فرص جعل
منها. تُْشَرتَى التي الكمية انخفاض إىل سلعة أية سعر ارتفاع يؤدي كما تماما أخرى،
عىل األجور يجرب وهذا أخرى، وظائف عن الباحثني عدد زيادة يف تتمثل سوف والنتيجة
بني عام بشكل األقوى كانت العمالية النقابات ألن ونظًرا أخرى. وظائف يف االنخفاض
أثرها تمثل حال، بأية مرتفعة أجور عىل يحصلون أفرادها كان التي املهنية الجماعات
يحصلون الذين العمال حساب عىل مرتفع أجر عىل يحصل الذي العامل أجر رفع يف
فحسب ككل والعمال عامًة املواطنني النقابات ترض لم ثم ومن منخفضة؛ أجور عىل
دخول بني الفروق زيادة إىل أيًضا أدت بل النقابة؛ عمل طريقة استخدام سوء بسبب
العمال معظم أمام املتاحة الفرص عدد لتقلص نتيجة أكرب بشكل العمالية الطبقة أفراد

املترضرين.
العمالية النقابات احتكار بني مهًما اختالًفا سنجد زواياه، إحدى من لألمر نظرنا فإذا
احتكار أهمية يف متصاعد ميل أي هناك أن يبدو لم أنه حني ففي الخاص. القطاع واحتكار
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النقابات احتكار يف ظهر امليل هذا أن إال املنرصم، القرن نصف مدار عىل الخاص القطاع
العاملية الحرب أثناء ملحوظ نحو عىل العمالية النقابات أهمية وزادت تأكيد. بكل العمالية
صعوًدا كبرية طفرة حققت ثم الثالثينيات، وأوائل العرشينيات أثناء وتناقصت األوىل،
ويف الثانية العاملية الحرب أثناء أقدامها ورسخت الجديدة؛ الصفقة برنامج عهد أثناء
ال التدني ذلك ولكن تدنت، أو بالكاد مكانتها عىل حافظت األخرية، اآلونة ويف أعقابها.
أهمية يف تدنيًا يعكس بل بعينها وظائف أو مجاالت نطاق داخل موازيًا تدنيًا يعكس
فيها تكون التي بتلك مقارنًة مهمة النقابات فيها تكون التي الوظائف أو املجاالت تلك
القطاع واحتكار العمالية النقابات احتكار بني أعقدها التي املقارنة إن ضعيفة. النقابات
الوسيلة دور العمالية النقابات لعبت ما، حد فإىل الجوانب. أحد يف للغاية دقيقة الخاص
حيث الفحم؛ مجال يف ذلك عىل األوضح املثال ويتجىل املنتجات، بيع يف االحتكار لتطبيق
األسعار لتحديد احتكاري التحاد القانوني الدعم لتقديم محاولًة للفحم جايف قانون كان
يف القانون ذلك دستورية بعدم أُقر وعندما املناجم. تشغيل رشكات من تََشكََّل (كارتل)
الشمالية أمريكا مناجم عمال اتحاد جانب إىل لويس إل جون مأل الثالثينات، منتصف
عن اإلرضاب إىل الدعوة خالل من — لويس استطاع إذ القانون؛ إسقاط عن الناجم الفراغ
بخفض تهدد بدرجة للغاية كبرية السوق يف الفحم كمية كانت متى العمل وتعليق العمل
انقسمت الصناعة. من معلن غري دعم مع األسعار ثم ومن الناتج يف التحكَم — األسعار
وجاءت املناجم، وعمال الفحم مناجم تشغيل رشكات بني الكارتل ذلك إدارة من املكاسب
إىل بالطبع أدى ما وهو األجور، معدالت ارتفاع صورة يف املناجم لعمال بالنسبة املكاسب
عمال إال الكارتل ذلك من املكاسب جني يف يشرتك لم ثم ومن املناجم؛ عمال عدد انخفاض
املكاسب من كبري جزء عىل حصلوا أنهم حتى فحسب وظيفتهم يف استمروا الذين املناجم
من مستمد الدور بهذا النقابات اضطالع احتمال إن أطول. عمل راحة فرتات صورة يف
هذا النقابات من العديد استغلت حيث لالحتكار؛ ملكافحة شريمان قانون من إعفائها
يف الكارتل تطبيق خدمات تقدم رشكات أنها صار لها األدق التوصيف إن حتى اإلعفاء

ذلك. عىل األبرز املثال الشاحنات سائقي نقابة ولعل عمالية؛ منظمات ال صناعة أية

الحكومة: تدعمه الذي واالحتكار الحكومي االحتكار (3-1)

النطاق واسَع ليس املتحدة الواليات يف البيع سلع إنتاج يف املباَرش الحكوميَّ االحتكاَر إن
تحتكرها التي الكهربية الطاقة وإنتاج الربيد، هيئة ذلك عىل الواضحة واألمثلة للغاية.
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وقطاع للحكومة، اململوكة الكهربية الطاقة توليد محطات من وغريها تينييس وادي سلطة
أو البنزين رضيبة فرض طريق عن مبارش غري بيًعا تباع التي الرسيعة الطرق خدمات
الفيدراليُة الحكومُة أصبحت ذلك، عىل عالوة املدن. دخول رسوم طريق عن مباًرشا بيًعا
موازنة ازدياد مع كاملة وصناعات الرشكات من العديد ملنتجات الوحيَد املشرتَي أساسيًا
فيما للغاية خطرية مشكالت يثري األمر هذا اآلن. الحال هي كما والبحث، والفضاء الدفاع
لها. كسبب «االحتكار» يأتي التي باملشكالت ليست لكن الحر، املجتمع عىل بالحفاظ يتعلق
بني االحتكارية والنظم االحتكارية االتحادات إقامة يف بالحكومة االستعانة ازدادت
املبارش، الحكومي االحتكار من أرسع تفعيًال وتفعيلها ودعمها الخاص القطاع يف املنتجني
االحتكار أهمية كثريًا تفوق الحايل الوقت يف حكوميًا املدعوم االحتكار أهمية وأصبحت
مبكرة، مرحلة يف نشأ ذلك عىل مثاًال الواليات بني التجارة لجنة وتَُعدُّ املبارش. الحكومي
والنقل، وسائل من وغريها بالشاحنات النقل إىل الحديدية السكك من مداها اتسع وقد
تتوىل احتكاري اتحاد عن عبارة فهو الزراعي؛ الربنامج هو معروف مثال أسوأ أن شك وال
بسيطرتها الفيدرالية، االتصاالت لجنة األخرى األمثلة من تنفيذه. أسايس بشكل الحكومة
املتداول والغاز البرتول عىل وبسيطرتها الفيدرالية، الطاقة لجنة والتليفزيون؛ الراديو عىل
مجلس وتطبيق الجوية، الخطوط عىل بسيطرتها املدني، الطريان وهيئة الواليات. بني
الودائع عىل املصارف تدفعها أن يمكن التي القصوى الفائدة ألسعار الفيدرايل االحتياطي

الطلب. تحت الودائع عىل الفائدة دفع عىل القانوني والحظر اآلجلة،
لحاالت كبري تزايد هناك كان ذلك، إىل وإضافة الفيدرايل. املستوى عىل األمثلة هذه
والتي، — تكساس حديد سكك فهيئة املحيل؛ واملستوى الواليات مستوى عىل مماثلة
النفط آبار عىل إنتاجيًة قيوًدا تطبق — الحديدية بالسكك عالقة لها ليس أعرف، حسبما
تحت بذلك الهيئة وتقوم اآلبار، فيها تنتج أن يمكن التي األيام عدد تحديد طريق عن
ويف األسعار. يف التحكم بغرض ذلك تفعل الواقع يف لكنها البيئة عىل الحفاظ مسمى
ويبدو للهيئة، كبريًا دعًما البرتول عىل الفيدرالية االسترياد حصص وفرت األخرية، اآلونة
نوًعا األسعار مستوى عىل للحفاظ األوقات معظم يف العمل عن البرتول آبار إيقاف أن يل
لبقائهم الديزل قاطرات حرائق إطفاء لرجال مال دفع تماًما يشبه املقنعة البطالة من
هم الذين التجارية املرشوعات ممثيل بعض فإن ذلك، من الرغم وعىل العمل. عن عاطلني
يف يحدث ما وهو — الحر لالقتصاد انتهاًكا باعتبارها املقنعة البطالة يدين من أكثر
عدد بتعيني يتعلق فيما اإلطالق عىل شفة ببنت ينبسون ال — واضح بشكل النفط مجال

النفط. قطاع يف العمل حاجة تتطلب مما أكثر املوظفني من كبري
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عىل آخر مثاًال القادم، الفصل يف سنناقشها التي املهن، مزاولة ترخيص رشوط تعد
املفروضة القيود ترضب كذا، الواليات. مستوى عىل وتدعمه الحكومة تخلقه الذي االحتكار
املحيل. املستوى عىل املشابهة القيود عىل مثاًال تشغيلها يمكن التي األجرة سيارات عدد عىل
اآلن مستقلة أجرة سيارة تشغيل يف الحقَّ يمثل الذي الشعار يباع نيويورك، والية ففي
من يقرب بما يباع فيالدلفيا والية ويف دوالر، ألف ٢٥ إىل دوالر ألف ٢٠ من يقرب بما
القوانني وهي املحيل، املستوى عىل آخر كمثال البناء قوانني سن ويأتي دوالر. ألف ١٥
البناء نقابات لسيطرة تخضع الواقع يف لكنها املجتمع، سالمة إىل ظاهرها يف تهدف التي
عىل وتنطبق عديدة القيود هذه مثل إن الخاصة. املقاوالت لرشكات جمعيات أو التجارية
استبدادية قيوًدا يشكل ذلك وكل والوالية، املدينة مستوى عىل األنشطة من كبرية مجموعة
من تقيد أنها كما بعض، مع بعضهم طوعي تجاري تبادل ممارسة عىل األفراد قدرة عىل

واحد. آن يف املوارد إهدار من وتعزز الحرية
األخرى األنواع بني من للمؤلفني النرش وحقوق للمخرتعني االخرتاع براءات منح يأتي
أخذناها التي األنواع عن املبدأ حيث من تماًما مختلف وهو الحكومة تخلقه الذي لالحتكار
سواء حٍد عىل إليهما النظر يمكن ألنه مختلفان، املجاالن وهذان اآلن. حتى االعتبار بعني
من معينة قطعة ملكية حق أملك كنت إذا حريف، بمعنى امللكية. حقوق يعرفان أنهما عىل
وطبقته. الحكومة حددته االحتكار وهذا القطعة، هذه احتكر أنني زعم يمكن األرض،
حق تطبيق محبذًا كان إذا فيما املشكلة تتمثل واملطبوعات، باالخرتاعات يتعلق وفيما
تحديد يف الحكومة الستخدام العامة الحاجة من جزء املشكلة هذه إن ال. أم مماثل ملكية

كذلك. اعتباره يجب ال وما كملكية اعتباره يجب ما
قوية مرشوعة حجة هناك سواء، حٍد عىل النرش وحقوق االخرتاع براءات من كل يف
املستحيل من أو الصعب من أنه املخرتع سريى ذلك، يتحقق لم وما امللكية. حقوق لتحديد
فائدة سيقدم أنه أي اإلنتاجية، يف اخرتاعه يقدمه الذي لإلسهام مقابل عىل الحصول
لتكريس حافز أي يجد لن ثم، ومن املقابل؛ يف عنها تعويضه يمكن وال آخرين ألشخاص

الكاتب. عىل نفسها االعتبارات وتنطبق االخرتاع، لتقديم الالزم وجهده وقته
من العديد هناك ناحية، فمن األمر؛ يف ضمنية تكاليف هناك نفسه، الوقت ويف
البقالة متجر «مخرتع» املثال، سبيل عىل اخرتاع. كرباءة للتسجيل قابلة غري «االخرتاعات»
منهم يطلب أن يمكنه وال آخرين ألشخاص كبرية مكاسب حقق ماركت)، (السوبر الكبري
االخرتاعات من لنوع واملطلوبة براءة عىل الحصول إمكانية كانت ما وبقدر فعل. ملا مقابًال
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اخرتاع إىل النشاط تحويل إىل يميل االخرتاع براءات وجود فإن األخرى، األنواع يف مطلوبًة
التي تلك أو الهامشية االخرتاعات فإن أخرى، ناحية ومن له. براءة عىل الحصول يمكن
عىل لإلبقاء كوسيلة غالبًا تُْستَْخَدُم املحكمة يف نوقشت إذا شك محلَّ رشعيتُها تكون قد
ظروف يف مستحيًال أو أصعب سيصبح استمرارها كان التي الخاصة التواطؤية النظم

أخرى.
إىل فيها أهدف ال ومهمة، صعبة مشكلة حول للغاية سطحيٌة مالحظاٌت سبق ما إن
النرش وحقوق االخرتاع براءات وجود سبب لتوضيح أهدف بل خاصة إجابة أية اقرتاح
االجتماعية السياسة مشكلة ولتوضيح حكوميًا، املدعومة االحتكارات من مختلفة فئة يف
االخرتاع برباءات املتعلقة الخاصة الظروف ليست هنا؛ واضح يشء ثمة تثريها. التي
مدة وليس عاًما عرش لسبعة االخرتاع براءة حماية منح املثال، سبيل عىل — النرش وحقوق
شخصيًا وأميل العملية، االعتبارات تقررها نفعية ذريعة مسألة بل مبدأ مسألة — أخرى
هذا لكن أكثر. محبذة تكون قد االخرتاع براءة لحماية كثريًا أقرص فرتة أن االعتقاد إىل
هناك يزال وال التفصيلية الدراسات من الكثري بشأنها أُجريت قضية عىل عريض حكم

أقل. بثقة جدير فهو ثم من املزيد؛ إجراء إىل حاجة

االحتكار مصادر (2)

وغري املبارش الحكومي والدعم «التقنية» االعتبارات لالحتكار: رئيسية مصادر ثالثة هناك
الخاص. القطاع وتآمر املبارش

التقنية: االعتبارات (1-2)

تجعل التي التقنية لالعتبارات نتيجة ما حد إىل االحتكار ينشأ الثاني، الفصل يف أرشت كما
شبكات ذلك عىل األبرز واملثال أوفر. أو أفعل رشكات عدة من بدًال واحدة رشكة وجود
لالحتكار ُمْرٍض حل أي ثمة ليس واحد. مجتمع يف شابه وما املياه وشبكات الهاتف
غري الخاص القطاع احتكار سيئة: حلول ثالثة بني اختيار سوى يوجد وال لألسف، التقني
واإلدارة الحكومية، للترشيعات الخاضع الخاص القطاع واحتكار للترشيعات، الخاضع

الحكومية.
أجدر السيئة الحلول هذه أحد بأن يفيد عام اقرتاح وضع املستحيل من يبدو
يتمثل الثاني، الفصل يف ذكرنا وكما الحاالت. كافة يف اآلخرين الحلني عن بالتفضيل

137



والحرية الرأسمالية

البالغة الصعوبة يف لالحتكار الحكومية اإلدارة أو الحكومي للتنظيم الكبري الرضر
الخاضع غري الخاص القطاع احتكار هو األسوأ أفضل أن تأييد إىل أميل بالتايل، إللغائه.
التغرياُت تقوض أن للغاية الراجح ومن ممكنًا. ذلك كان حيثما الحكومية للترشيعات
أن التغريات لهذه الفرصة إلتاحة مجال هناك األقل عىل لكن االحتكاَر هذا الديناميكيُة
للوهلة يبدو مما أوسع البدائل من نطاق عامًة هناك القصري، املدى عىل حتى تأثريًا. تحدث
تكون الذي النطاق يف تماًما محدود الخاص القطاع رشكات نشاط فإن ثم ومن األوىل؛
شاهدنا، وكما ذلك، عىل عالوة التكلفة. فوق األسعار عىل الحفاظ أجل من مربحة فيه
قد وبالتايل املنتجني؛ تحكم طائلة تحت السقوط إىل تميل ما غالبًا التنظيمية الهيئات فإن

عدمه. من التنظيم وجود مع أقل األسعار تصبح ال
نتيجًة االحتكاَر التقنية االعتبارات فيها تجعل التي املجاالت فإن الحظ، ولحسن
االقتصاد عىل للحفاظ خطري تهديد أي تشكل ال وقد تماًما، محدودٌة ممكنًة أو محتملًة
التقنية االعتبارات بأن يَُربَُّر ما وهو — تنظيمية ترشيعات تطبيق نحو االتجاه لوال الحر،
التطبيق. مربرة غري الترشيعات هذه فيها تكون حاالت عىل — االحتكار إىل تؤدي سوف

املبارش: املبارشوغري الحكومي الدعم (2-2)

ذكرنا وقد املبارش، وغري املبارش الحكومي الدعم هو االحتكارية للسلطة مصدر أهم لعل
املبارش غري الدعم يتألف املقبول. املبارش الحكومي الدعم عىل األمثلة من العديَد أعاله
أغلب يف مقصود غري بشكل — عليها ويرتتب أخرى ألغراض تُتََّخذُ إجراءات من لالحتكار
الثالث األمثلة ولعل الحالية. للرشكات املحتملني املنافسني عىل قيود فرض — األحيان
والترشيعات القوانني وتطبيق الرضيبية، والترشيعات الجمركية، التعريفة هي األوضح

العمالية. باملنازعات املتعلقة
وضع يعني مما عامًة، املحلية الصناعات لحماية بالطبع الجمركية التعريفة ُفِرَضْت
األفراد حرية مع الجمركية التعريفة تتعارض ما ودائًما املحتملني. املنافسني أمام معوقات
شعب وليس الفرد، مع الليربايل يتعامل وذاك، هذا وفوق طوعي. تبادل أي يف االشرتاك يف
يُْمنَُع الذي املوقف يعترب ثم ومن عليها؛ يقيس التي وحدته أنه عىل بعينها، دولة مواطن أو
للطرفني مكاسب سيحقق تجاري تبادل إتمام من وسويرسا املتحدة الواليات مواطنو فيه
من املتحدة الواليات من مواطنني منع عند الحرية انتهاك عن يختلف ال للحرية انتهاًكا
السوق كانت إذا االحتكار إىل بالرضورة الجمركية التعريفة تؤدي وال نفسه. األمر فعل
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الظروف وتسمح كافية بدرجة كبرية محمية بصناعة خاصة التعريفة عليها املفروضة
املستوى عىل فعالة منافسة هناك تكون أن فيمكن الرشكات؛ من العديد بوجود التقنية
الواضح من ولكن املنسوجات. صناعة مع املتحدة الواليات يف كما املحمية، للصناعة املحيل
رشكات بضع تتواطأ أن كثريًا األيرس فمن االحتكار، من فعًال تعزز الجمركية التعريفة أن
يف رشكات تتواطأ أن عام بوجه األيرس ومن رشكات، عدة تتواطأ أن عن األسعار لتثبيت
الحماية الحرة التجارة وفرت وقد مختلفة. بلدان يف رشكات تتواطأ أن من نفسها البلد
عىل العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن يف النطاق واسع االحتكار من لربيطانيا
أصبح ثم الرشكات، من العديد حجم وكرب نسبيًا املحلية سوقها حجم صغر من الرغم
األوىل للمرة الحرة، التجارة عن التخيل منذ بريطانيا يف الخطورة شديدة مشكلة االحتكار
العرشين. القرن من الثالثينات أوائل يف نطاًقا أوسع أصبح ثم األوىل العاملية الحرب بعد
أهمية. تقل ال لكنها أكثر مبارشة غري فكانت الرضيبية، الترشيعات تأثريات أما
الخاصة املعاملة وبني معا والرشكات األفراد دخل رضيبة بني الربط العوامل أهم ومن
يعادل دخًال تجني رشكة أن لنفرتض األفراد. دخل رضيبة إطار يف املال رأس ألرباح
دوالر املليون الرشكة دفعت فإذا الرشكة. رضائب إىل باإلضافة أمريكي دوالر مليون
الخاضع دخلها من كجزء املبلغ هذا إدراج من بد ال ربحية، كحصص للمساهمني بالكامل
اإلضايف الدخل هذا من املتوسط يف ٪٥٠ دفع إىل ستضطر أنها لنفرتض للرضيبة.
أو االستهالك عىل إلنفاقها فقط دوالر ألف ٥٠٠ حينئذ لديها سيتوفر الدخل، عىل كرضيبة
للمساهمني، نقًدا ربحية حصًصا ذلك من بدًال الرشكة تدفع لم وإذا واستثمارها. الدخارها
إىل هذه االستثمار إعادة ستتجه داخليًا. الستثماره كامًال دوالر املليون لديها سيتوفر
أن املمكن من كان الذين — للمساهمني ويمكن الرشكة، لسهم الرأسمالية القيمة رفع
حتى الرضائب كافة وإرجاء ببساطة بالسهم االحتفاظ — توزيعه تم إذا املال يدخروا
نقود إىل الدخل لتحويل مبكر وقت يف يبيعون ممن وغريهم هم — سيدفعون السهم. بيع
املفروضة املعدالت عن تقل والتي الرأسمالية، األرباح بمعدالت الرضائب — لالستهالك

املنتظم. الدخل عىل
الذي العائد كان إذا حتى الرشكة، بمكاسب االحتفاظ الرضيبي الهيكل هذا يشجع
السهم لحامل يمكن الذي العائد من ملحوظ نحو عىل أقل الرشكة داخل كسبه يمكن
داخل االستثمار عائد أن إذ الرشكة؛ خارج أمواله استثمار طريق عن بنفسه كسبه
املال، رأس إهدار إىل هذا ويؤدي الرضيبة، ادخار نتيجة نظًرا أعىل يصبح قد الرشكة
ذلك وكان إنتاجية، أكثر أغراض من بدًال إنتاجية أقل أغراض يف الستخدامه نتيجًة
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نحو الثانية العاملية الحرب بعد ما فرتة ساد الذي لالتجاه الرئيسية األسباب بني من
رائًعا قوة مصدَر يمثل فإنه وأيضا ألرباحها، منافذ عن الرشكات بحثت إذ األفقي؛ التنويع
املعروفة الرشكات تكون أن ويمكن الجديدة. بالرشكات مقارنًة املعروفة الكبرية للرشكات
حافز الرشكات هذه أسهم حملة لدى يتوفر أنه إال الجديدة، الرشكات من إنتاجية أقل
من الجديدة الرشكات يف االستثمار يمكنهم بحيث الدخل توزيع من بدًال فيها لالستثمار

املال. رأس سوق خالل
ترخيص رشوط وتأتي الحكومي، الدعم العمالية النقابات احتكار مصادر أهم من
تعد كذا املصادر. بني من أعاله ناقشناه وما ذلك، إىل وما البناء وقوانني املهنة مزاولة
مناهضة قوانني من كاإلعفاء — العمالية للنقابات خاصة حصانات تمنح التي الترشيعات
— ذلك إىل وما خاصة محاكم أمام املثول يف والحق النقابة مسئولية عىل والقيود االحتكار
للرأي العام املناخ هو املصدرين كال من أهم هو أو أهمية يقل ال ما ولعل آخر. مصدًرا
عن عمايل نزاع أي لتسوية تُتََّخذُ التي لإلجراءات مختلفة معايري بتطبيق القانون وتنفيذ
دمروا أو سيارة أشخاص خرب فإذا أخرى. ظروف ظل يف تُتََّخذُ التي نفسها اإلجراءات
العواقب من عنهم للدفاع أحد يسعى لن االنتقام، سبيل عىل أو األذى ملجرد ممتلكات،
من يفلتون فقد عمايل، نزاع سياق يف نفسها األفعال األشخاص ارتكب إذا أما القانونية.
مادي قهر أو عنف عىل تنطوي التي النقابية اإلجراءات تمر أن الصعب من إن العقاب.

للسلطات. املعلن غري الرضوخ لوال محتمًال، أو فعليًا كان سواء

الخاصة: الرشكات تآمر (3-2)

يجتمع ما «فنادًرا سميث: آدم قال وكما الخاص. القطاع تآمر هو لالحتكار األخري املصدر
بمؤامرة محادثاتهم وانتهت إال واللهو، السمر سبيل عىل حتى واحدة، تجارة أرباب
أو التآمرية الرتتيبات هذه مثل فإن لذا، األسعار.»3 لرفع ما بحيلة أو الناس عامة ضد
طويلة لفرتة تدوم وال مستقرة غري لكنها مستمر، ازدياد يف الرسية االحتكارية االتحادات
يجعل األسعار، رفع طريق عن احتكارية، اتحادات إقامة إن الحكومة. تدعمها لم ما عامًة
بها يعمل التي الصناعة يف يدخلوا أن التنظيمات أحد يف األعضاء لغري بالنسبة املربح من
تقييد طريق عن سوى مرتفع سعر وضع يمكن ال ألنه نظًرا ذلك، عىل عالوة التنظيم. هذا
فهناك ثابت، بسعر يودونه الذي املستوى دون يبقى بحيث لإلنتاج باالتحاد املساهمني
مساهم كل ويأمل إنتاجه، زيادة سبيل يف السعر لخفض حدة عىل مساهم كل أمام حافز
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شخص وجود سوى االتحاد انهيار يتطلب وال باالتفاق، األفراد باقي يلتزم أن بالطبع
رموز من الواقع يف يكونون ممن «مخادعني» بضعة تقدير أقىص عىل أو واحد «مخادع»
االحتكاري، االتحاد تفعيل عن الحكومي الدعم غياب وعند واالجتماعي. الخريي العمل

الفوري. الكامل النجاح سيحققون أنهم يف كبرية ثقة االتحاد أعضاء يكتسب
بني التآمر ذلك مثل من الحد االحتكار مكافحة لقوانني الرئييس الدور كان لقد
القضائية املالحقة خالل من الصدد هذا يف األسايس إسهامها أن إال الخاصة، الرشكات
هذه استثنت فقد املبارشة؛ غري بنتائجها خالل من املتحقق إسامهما من أقل كان الفعلية
ثم ومن — بعينه الغرض لهذا العامة كاالجتماعات — الواضحة التآمرية الحيل القوانني
الذي العرفية القوانني مبدأ عىل ثانية أكدت أنها ذلك، من األهم ثمنًا. أعىل التآمر جعلت
األوروبية البلدان يف املحاكم. يف بها يُْعتَدُّ ال التجارة تقييد إىل الرامية االتحادات بأن يفيد
خالل من للبيع الرشكات من مجموعة فيها اشرتكت اتفاقية املحاكم ستنفذ املختلفة،
أما باالتفاق. أخلت إذا محددة غرامات بدفع الرشكات وتلتزم فحسب، مشرتكة بيع هيئة
من واحد االختالف وهذا املحاكم، يف نافذًا االتفاق ذلك يكون ال قد املتحدة، الواليات يف
وأوسع أكرب بقدر األوربية البلدان يف االحتكارية االتحادات الستقرار الرئيسية األسباب

املتحدة. الواليات عن نطاًقا

املالئمة الحكومية السياسة (3)

التي اإلجراءات تلك عىل القضاء هي الحكومية السياسة سياق يف امللحة األوىل الرضورة إن
العمالية، النقابات احتكار أو الرشكات احتكار كان سواءً مباًرشا، دعًما االحتكار تدعم
بد فال سواء. حٍد عىل العمالية والنقابات الرشكات عىل املفروضة للقوانني العادل والتفعيل
املساواة قدم عىل كالهما يعامل أن من بد وال االحتكار، مكافحة لقوانني يخضعا أن من

الخاصة. األنشطة يف وبالتدخل املمتلكات بتدمري الخاصة بالقوانني يتعلق فيما
سلطة تقليص نحو واألفعل األهم الخطوة تكون أن املمكن من ذلك، وبخالف
الرشكات، عىل املفروضة الرضائب إلغاء فيجب الرضائب؛ لقوانني شامًال إصالًحا االحتكار
توزع لم التي األرباح بنسب الرشكات تلتزم أن ينبغي يحدث، لم أم ذلك حدث وسواء
شيكات الرشكة تصدر عندما أخرى، بعبارة األفراد. املساهمني عىل ربحية كحصص
الحصة هذه إىل «إضافة فيها: تقول وثيقة أيًضا ترسل أن ينبغي األرباح، بحصص
أعيد سهم لكل سنتًا … أيًضا رشكتكم ربحت سهم، لكل سنتًا ب… املقدرة الربحية
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لم والتي املتحققة األرباح بإضافة ذلك بعد ملزًما املساهم يصبح أن ينبغي استثماره.»
ستبقى ذلك، ومع الربحية، حصته إىل إضافًة به الخاص الرضائب عائد إىل بعد ْع تَُوزَّ
حافز أي لديها يصبح لن أنه غري تريد، ما بقدر املال توظيف إعادة يف حرة الرشكات
الرشكة داخل مكاسب تحقيق عىل قادرة تكون أن وهو املناسب الحافز سوى ذلك لفعل
يف اإلسهام شأنها من إجراءات بضعة هناك خارجها. كسبه للمساهم يمكن مما أكثر
الفعالة. املنافسة وتعزيز الصغرية التجارية املرشوعات وتشجيع املال رأس أسواق إنعاش
اآلن، هي كما عالية بدرجة تصاعديًة األفراد عىل الدخل رضيبُة دامت ما أنه شك ال
الطريق جانب إىل الطريقة بهذه منها. للتهرب سبل عن للبحث الكبري الضغط سيستمر
ملواردنا. الفعال االستخدام أمام خطريًا عائًقا التصاعدية الدخل رضيبة تشكل املبارش،
عىل القضاء إىل إضافًة كبري، بشكل العالية املعدالت خفض هو املالئم الحل فإن لذا،

القانون. من يتجزأ ال جزءًا أصبحت التي التهرب وسائل

العمالية والنقابات للرشكات االجتماعية املسئولية (4)

«مسئولية العمالية النقابات وقادة بالرشكات للمسئولني إن القائلة النظر وجهة اكتسبت
واسع تأييًدا بالنقابة األعضاء أو بالرشكة املساهمني مصالح خدمة تتجاوز اجتماعية»
الحر االقتصاد لشخصية أساسيًا خاطئًا اعتقاًدا هذه النظر وجهة وتظهر النطاق.
للرشكات فحسب واحدة اجتماعية مسئولية هناك الحر، االقتصاد إطار ففي وطبيعته.
لم أنها طاملا أرباحها، زيادة إىل تهدف أنشطة يف واالشرتاك مواردها استخدام وهي
أو خداع دون وحرة مفتوحة منافسة يف الدخول وهي اللعبة قواعد نطاق عن تخرج
مصالح خدمة هي العمالية النقابات لقادة االجتماعية املسئولية فإن وباملثل تضليل.
يكون بحيث األفراد، باقي عىل قانوني عمل إطار تأسيس مسئولية وتقع النقابة. أعضاء
لبلوغ خفية بيد «منساًقا — سميث آدم قال ما وفق — مصالحه وراء سعيه أثناء الفرد
الهدف هذا أن للمجتمع األسوأ من دائًما ليس ولكن طموحاته، من جزءًا يكن لم هدف
من يعزز ما كثريًا الخاصة، مصالحه وراء الفرد وبسعي طموحاته. من جزءًا يكن لم
من للمجتمع تحقق بخري أبًدا أسمع لم ينوي. كان مما أكثر بفاعلية املجتمع مصالح

العام.»4 للصالح الدعوة آثروا الذين هؤالء
الحر مجتمعنا عليها قام التي الفعلية األسس تقوض أن توجهات بضعة بإمكان
أرباح تحقيق بخالف اجتماعية مسئولية بالرشكات املسئولني قبول غرار عىل كلية،
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األعمال لرجال كان فإذا أساسه؛ يف هدام مبدأ هذا املستطاع. قدر بالرشكة للمساهمني
لهم يتسنى فكيف للمساهمني، األرباح من األقىص الحد تحقيق بخالف اجتماعية مسئولية
االجتماعية؟ املصلحة هي ما اختيارهم من أفراد يقرر أن يجوز هل املسئولية؟ تلك معرفة
عىل أو كاهلهم عىل وضعه ألنفسهم برروا الذي الكبري العبء قدر يحددوا أن يمكن هل
تلك يمارس أن املقبول من هل االجتماعية؟ املصلحة خدمة سبيل يف برشكتهم املساهمني
اللحظة تلك يف أنهم تصادف أشخاص ورقابة إلنفاق رضائب فرض من العامة الوظائف
لتلك العضوية محددة خاصة جماعات واختارتهم بعينها، رشكات عن مسئولني كانوا
مساهميهم، لدى موظفني وليسوا حكوميني موظفني األعمال رجال كان إذا املناصب؟
والتعيني. لالنتخاب العامة بالوسائل آجًال أم عاجًال ديموقراطية دولة إطار يف َفَسيُْختَاُروا
منهم. ُسِلبَْت قد القرارات صنع قوة ستكون طويل، بوقت هذا يتحقق أن وقبل
يف الصلب أسعار لزيادة ستيل إس يو رشكة إلغاء ذلك عىل املثرية األمثلة بني ومن
وتهديدات كينيدي الرئيس عىل العام السخط مظاهر وسط ١٩٦٢ عام أبريل/نيسان
فحص إىل االحتكار ملكافحة قضائية دعاوى بني ترتاوح مختلفة مستويات عىل باالنتقام
الفتة الحادثة ذلك كانت الصلب. عن التنفيذيني باملسئولني الخاصة الرضائب تقارير
وحينها الحكومة. يد يف املرتكزة الواسعة السلطات عىل العام السخط ملشاعر نظًرا للنظر
حكومتنا. لدى متوفًرا كان بوليسية دولة إلقامة الالزم السلطات كم أن جميًعا أدركنا
الصلب ثمن يقرر أن للشعب كان فإذا أيًضا؛ اآلن نناقشه ما الحادثة هذه وتفرس
فرديًا. قراًرا يكون بأن حينها يسمح فلن — االجتماعية املسئولية مبدأ يؤكد حسبما —

يف كبري بشكل بارًزا أصبح والذي املثال، هذا يوضحه الذي للمبدأ الخاص الجانب إن
تجاه العمالية والنقابات األعمال لرجال املزعومة االجتماعية املسئولية هو األخرية، اآلونة
لنفرتض األسعار. تضخم تجنب سبيل يف األجور ومعدالت األسعار انخفاض عىل الحفاظ
النهاية يف يعكس ما وهو — األسعار عىل تصاعدي ضغط هناك كان معني وقت يف أنه
جميًعا العمالية النقابات وقادة األعمال رجال ووافق — بالطبع النقدي املخزون يف زيادة
ارتفاع، أي دون األسعار عىل اإلبقاء يف جميًعا نجحوا أنهم ولنفرتض املسئولية، هذه عىل
ستكون ماذا مفتوح. تضخم دون واألجور األسعار عىل طوعية رقابة إذًا لدينا سيكون
وسوداء. رمادية وأسواق والعمال املنتجات يف نقًصا بوضوح النتيجة ستكون النتيجة؟
أخرى وسيلة هناك تكون أن من بد ال والعمالة، السلع يف تتحكم األسعار تُْرتَْك لم فإذا
ويف الوقت لبعض ربما خاصة؟ تكون أن األخرى التسعري لخطط يمكن هل ذلك. لفعل
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كثرية هذه التسعري خطط تشملها التي السلع كانت إذا أنه إال مهم. وغري محدود نطاق
يرمي يَُقاَوُم ال ضغًطا سيكون األرجح وعىل بالرضورة، ضغط هناك سيكون ومهمة،
إجراءات اتخاذ وإىل لألجور حكومية سياسة وضع وإىل السلع بتسعري الحكومة تويل إىل

وتوزيعهم. العمال لتقسيم
بفاعلية، — طوعية أو قانونية كانت —سواءً األسعار عىل الرقابية الضوابط ُطبَِّقْت إذا
وهو مركزي؛ رقابة بنظام إبداله وإىل الحرة السوق نظام تدمري إىل النهاية يف ستفيض
بدالئل التاريخ يذخر تضخم. حدوث دون الحيلولة يف حتى فعاًال يكون لن الذي النظام
وليس االقتصاد يف النقود كمية هو واألجور لألسعار املتوسط املستوى يحدد ما أن تؤكد
وقيادات األعمال رجال بانضباط الحكومات وتطالب العمال. أو األعمال رجال جشع
رقابة تتضمن والتي — الخاصة شئونها إدارة عن عجزها بسبب وذلك العمالية النقابات

الفرد. أفعال مسئولية اآلخرين لتحميل الفطري اإلنساني النزوع وبسبب — النقود
ألنه وذلك إليه، التطرَق الواجُب عيلَّ يحتم االجتماعية املسئولية سياق يف جانب هناك
دعم يف املساهمة األعمال لرجال ينبغي بأنه االدعاء وهو الشخصية، مصالحي عىل يؤثر
غري استخدام هي الرشكات تقدمها التي الهبات إن الجامعات. سيما ال الخريية األعمال

الحر. االقتصاد سياسة يطبق مجتمع يف الرشكة ألموال الئق
تحول فهي هباٍت، الرشكة قدمت وإذا لها، املالكني املساهمني أيدي يف أداة الرشكة إن
لكن ماله. يف ترصفه بطريقة املتعلق القرار بنفسه الفردي املساهم اتخاذ حرية دون بذلك
من التربعات، مال من الرضائب استقطاع وإمكانية الرشكات عىل املفروضة الرضائب مع
سيمكنهم ذلك دام ما عنهم، بالنيابة هبات الرشكة تقدم أن يف املساهمني يرغب أن املمكن
الرشكات، عىل الرضائب إلغاءَ املثايلُّ الحُل يكون أن املمكن ومن أكرب. هبات تقديم من
الرضائب باستقطاع للسماح مربًرا هناك فليس الرشكات، عىل رضائب هناك أن طاملا لكن
األصليون األصحاب يقدم أن وينبغي والتعليمية، الخريية للمؤسسات التربعات أموال من

التربعات. هذه مثل مجتمعنا يف املؤسسات لهذه
باسم الرشكات تربع من النوع هذا مستوى بزيادة يطالبون الذين األشخاص إن
املوجهة الهامة االتهامات بني ومن الخاصة. بمصالحهم أساًسا يرضون الحر االقتصاد
الرشكة أن أي والسيطرة؛ امللكية بني الفصل عىل ينطوي أنه هو الحديث التجارة ملجال
مسئولني غري رجال يديرها األعراف أو بالقواعد تعبأ ال مستقلة اجتماعية مؤسسة أصبحت
تسلكه الذي املنحنى لكن صحيح، غري االتهام هذا إن املساهمني. مصالح يخدمون ال
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والسماح خريية ألهداف تربعات بتقديم للرشكات السماح حيث من — اآلن السياسة
والتحكم، امللكية بني الحقيقي االنفصال نحو خطوة هو — الدخل رضيبة من باالستقطاع
الفرداني املجتمع مسار عن انحراف إنه ملجتمعنا. األساسيتني والشخصية الطبيعة وهدم

الرشكات. دولة نحو
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يف رضورية أولية خطوة الوسطى القرون يف الحرفية النقابات نظام عىل القضاء كان
انتصار عىل مؤرش بمثابة الخطوة هذه كانت الغربي. العالم يف بالحرية النهوض طريق
القرن منتصف بحلول أنه لدرجة النطاق واسع اعرتاف عىل وحازت الليربالية، األفكار
يف أقل وبدرجة — املتحدة والواليات بريطانيا يف األفراد باستطاعة كان عرش، التاسع
هيئة أية من ترصيح دون بها يرغبون مهنة أو حرفة أية ممارسة — األوربية القارة
متنامي اتجاه ظهر إذ تراجع؛ حدث األخرية، العقود يف أنه بيد حكومية. شبه أو حكومية

الدولة. تمنحها ملمارستها رخصة عىل الحاصلني األفراد يف بعينها مهن حرص نحو
حد يف مهمة لهم يحلو كما مواردهم استخدام يف األفراد حرية عىل القيود هذه إن
املبادئ تطبيق يمكن املشكالت من مختلًفا نوًعا القيود هذه تطرح ذلك، عىل عالوة ذاتها.

عليه. والثاني األول الفصلني يف أوضحناها التي
املفروضة القيود وهو بعينه مثال إىل سأنتقل ثم العامة املشكلة البداية يف سأتناول
مناقشة األفضل من يبدو أنه يف الطب ملهنة اختياري سبب يكمن الطب. مهنة ممارسة عىل
يمكن التي الواهية الحجج ناقشنا إذا الكثري نتعلم فلن القيود، هذه لفرض األقوى الحجة
يعتقدون — أيًضا الليرباليني ومعظم بل — الناس معظم أن أظن سهولة. يف دحضها
وأتفق الدولة، من ترخيص لديهم الذين األفراد يف الطب ممارسة حرص األفضل من أنه
باقي عن الطب مهنة مع صورها أقوى يف تكون املهن ممارسة ترخيص حجة أن يف معهم
ترخيص وجود تربر ال الليربالية املبادئ بأن تفيد إليها سأصل التي النتائج أن غري املهن،
الطب مهنة ممارسة لرتاخيص الدولة منح نتائج وأن الطب مجال يف حتى املهن ملمارسة

العملية. الناحية من مرغوبة غري
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االقتصادية األنشطة جميع يف حارضة الحكومية القيود (1)
األفراد يمارسها التي

وهي أال للغاية، انتشاًرا وأوسع أعم ظاهرة يف خاصة حالة املهنة مزاولة ترخيص إن
تضعها رشوط بموجب إال اقتصادية أنشطة ألية األفراد ممارسة بعدم تقيض التي املراسيم
النظام عىل دقيًقا مثاًال الوسطى بالقرون الحرفية النقابات وتقدم بالدولة. ترشيعية هيئة
نظام فإن كذلك، معينة، مهن بممارسة لهم السماح ينبغي الذين األفراد لتحديد الرصيح
االجتماعية األعراف بقوة ُفِرَضْت القيود أن إال آخر، مثال الهندي االجتماعية الطوائف
أقل وبدرجة االجتماعية الطوائف نظام يف كبرية بدرجة الرصيحة الحكومة بقوة ال العامة

الحرفية. النقابات نظام يف
تَُحدَُّد فرد كل مهنة أن االجتماعية الطوائف نظام عن االنتشار واسعة األفكار ومن
من رضب النظام هذا أن اقتصاد لعالم الجيل من كنفها. يف ولد التي الطائفة عىل بناءً كليًة
وفًقا كامًال املهن بني لألشخاص الصارم التوزيع يتحدد بأن يقيض ألنه نظًرا املستحيل،
بالطبع، النظام بها سار التي الطريقة هذه ليست الطلب. بظروف وليس املواليد ملعدالت
محفوًظا كان الوظائف من محدوًدا عدًدا أن — ما حد إىل يحدث زال وما — حدث فما
حيث املهن؛ تلك الطوائف تلك يف فرد كل يتبع لم لكن معينة، اجتماعية طائفة ألعضاء
الطوائف ألفراد يمكن التي — العامة الزراعية كاألعمال — عامة مهن بضع هناك كان
عىل الطلب وبني املختلفة املهن يف األفراد عدد بني التوفيق ذلك وأتاح ممارستها، األخرى

خدماتهم.
وحصص العادلة التجارة وقوانني الجمركية التعريفة فإن الحارض، وقتنا ويف
مشابهة. ظواهر عىل مثال ذلك إىل وما التوظيف عىل التجارية النقابات وقيود االسترياد
ألفراد يمكن بموجبها التي الرشوط الحكومية السلطة تحدد كافة، الحاالت هذه ويف
عقد األفراد لبعض أساسها عىل يسمح التي الرشوط أي خاصة، أنشطة ممارسة بعينهم
مزاولة ترخيص وكذلك األمثلة، هذه بني املشرتكة السمة إن آخرين. أفراد مع اتفاقات
مزاولة لرتخيص فبالنسبة منتجني. مجموعة عن بالنيابة ُسنَّ الترشيع أن هي املهنة،
املمكن من األمثلة، لباقي وبالنسبة الواحدة. املهنة أهل عامًة هم املنتجني مجموعة املهنة،
من مجموعة ترغب أو جمركية تعريفة وجود يف وترغب بعينها سلعة مجموعة تنتج أن
مجموعة أو «املحتالة» الفروع متعددة املتاجر مع املنافسة من االحتماء يف التجزئة باعة

الصلب. مجال يف العاملني أو املزارعني أو النفط منتجي من
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بيده خط الذي جيلهورن، لوالرت وفًقا اآلن، االنتشار شديد املهنة مزاولة ترخيص إن
،١٩٥٢ عام «بحلول قال: حيث املخترصة، االستقصائية الدراسات من أعرف ما أفضل
«مالك عىل قارصة منفصلة مهنة ٨٠ من ألكثر الواليات قوانني بموجب تراخيص صدرت
الكثري هناك الواليات قوانني جانب وإىل األجرة. سيارات ورشكات كاملطاعم املرشوعات»،
ترخيص بوجود تقيض التي الفيدرالية الترشيعية القوانني عن ناهيك املحلية، القوانني من
١٩٣٨ عام يف مىض وفيما املوايش. وسمارسة الراديو عمال مثل متنوعة مهن ملمارسة
يندهش ال وربما مهنة. ٦٠ ليشمل قانونها نطاق وحدها كاروالينا نورث والية وسعت
مثلما األسنان وأطباء واملحاسبني الصيادلة شمل الواليات قانون أن يعرف عندما املرء
املعماريني واملهندسني املعادن فحص وإْخَصائيي النفس وعلماء الصحة إْخَصائيي شمل
صدرت بأنه يعرف عندما الفرد دهشة مقدار ما لكن املكتبات. وأمناء البيطريني واألطباء
عن وماذا التبغ؟ نفايات وتجار الحنطة دْرس ماكينات كعمال مهن ملمارسة تراخيص
اليخوت وبائعي الحرشات مكافحة وعمال اإلرشاد كالب ومدربي البيض فرز عمال
بالقرميد األسطح تغطية وعمال اآلبار وحفاري وتهذيبها األشجار معالجة وإخْصائيي
ترخيص عىل يحصلون الذين الزائد الشعر عالج أطباء عن وماذا البطاطس؟ وزارعي
لقبهم مع يتالئم بوقار املنظر وقبيح الزائد الشعر يزيلون حيث كونيكتيكت؛ والية يف
الترشيعية الهيئات إلقناع تسعى التي — الحجج وراء املربر يكون ما دائًما الرنان؟»1
الصالح حماية رضورة هو — تلك املهنة ملزاولة ترخيص عىل الحصول أحكام بفرض
ملمارسة ترخيص إلصدار الترشيعية الهيئة عىل الضغط يأتي ما نادًرا ذلك، مع العام.
العكس، عىل بل ما، مهنة أفراد يد عىل الظلم أو للخداع تعرضوا الذين املجتمع أفراد من
مدى اآلخرين من أكثر يدركون هم أن شك وال نفسها. املهنة أفراد من دائًما الضغط يأتي

الخربة. أهل بأنهم اإلدعاء بإمكانهم يكون ربما وبذلك، للعمالء. استغاللهم
من سيطرَة دائم شبه نحو عىل بالرتخيص الخاصة الرتتيبات تتضمن وباملثل،
أمر وهذا الرتاخيص، إصدار مسألة عىل ملمارستها الرتخيص تصدر التي املهنة أفراد
واملهارة القدرة يملكون الذين أولئك عىل مقترصة السباكة مهنة كانت فإذا تماًما. طبيعي
القادرون هم فحسب السباكني أن الواضح فمن لعمالئهم، جيدة خدمة لتقديم الرضورية
يف أخرى هيئة أية أو املجلس يتألف بالتايل، الرتخيص. إعطاؤه ينبغي من يف البت عىل
ترخيص استصدار املراد املهنة كانت أيٍّا أو األطباء أو الصيادلة أو السباكني من األغلب

بممارستها.
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مزاولة تراخيص إصدار هيئات من املائة يف وسبعني «خمسة أن جيلهورن يوضح
بممارسة ترخيص عىل حاصلني أشخاص من تتألف اليوم البلد هذا يف العاملة املهنة
يعملون موظفون ومعظمهم — والنساء الرجال هؤالء لدى يكون أن املمكن من مهنتهم.
يتخدونها التي القرارات من العديد يف مبارشة اقتصادية مصلحة — الجزئي الدوام بنظام
الحصول يستحقون من يف توافرها الواجب املعايري وتحديد القبول برشوط يتعلق فيما
منظمة لجماعات ممثلني يكونون ما دائًما املوظفني هؤالء أن ذلك من األهم الرخصة. عىل
وصولها نحو كخطوة الجماعات تلك تعينهم ما وعادة بها يعملون التي املهنة نطاق يف
يتم ما وغالبًا فحسب. شكليًا منصبًا كونه يتجاوز ال آخر منصب أي أو رئيس ملنصب
عىل حدث كما مبارشة؛ التعيني املهنية الجمعية وتتوىل كلية، الشكليات عن االستغناء
وعلماء أالباما يف األسنان وأطباء كارولينا نورث والية يف التحنيط عمال مع املثال سبيل

واشنطن.»2 يف واملحامني مرييالند يف واألطباء فريجينيا يف النفس
نوع األول املقام يف املهنة مزاولة تراخيص إصدار يحدد ما كثريًا ذلك، عىل بناءً
الدولُة فيها توكل التي الوسطى العصور يف الحرفية النقابات بنظام الخاصة الترشيعات
ما غالبًا العادي، الفرد إدراك لحدود ووفقا العملية الناحية من املهنة. أفراد إىل السلطَة
عىل يحصلون الذين االفراد تحديد عند الحسبان يف تؤخذ التي — االعتبارات تنطوي
إىل يدعو ال األمر وهذا املهنية. بالكفاءة مطلًقا مرتبطة غري مشاكل عىل — الرخصة
مهنة ممارسة آخرين أفراد عىل كان إذا ما سيقررون أفراد بضعة كان فإذا الدهشة؛
وهذه باملوضوع. صلة ذات غري االعتبارات أنواع كل تدخل أن املحتمل فمن ال، أم ما
الرتخيص إصدار هيئة ألفراد الشخصية السمات وفق ستحدد الصلة ذات غري االعتبارات
عليه كان الذي االنتشار مدى إىل جيلهورن ويشري الوقت. ذلك يف السائد العام واملناخ
البالد؛ يجتاح الشيوعي الدمار من الخوف كان عندما املختلفة باملهن الوالء قسم فرض
للحصول متقدم كل من ١٩٥٢ عام تكساس بوالية ترشيعي قانون «يتطلب يقول: فكتب
منتسبًا أو الشيوعي بالحزب عضًوا «ليس بأنه يقسم بأن الصيدلة ممارسة رخصة عىل
باإلطاحة تؤمن أو تعلم أو منظمة أو جماعة أية يؤيد وال يؤمن ال وبأنه الحزب، ذلك إىل
ليس وبأنه دستورية، غري أو رشيعة غري وسائل بأي أو بالقوة املتحدة الواليات بحكومة
التي — العامة الصحة وبني ناحية من القسم هذا بني العالقة إن الجماعات.» بتلك عضًوا
ناحية من الطب مهنة ملمارسة الرتاخيص استصدار ظاهريًا يحميها التي اليشء وهي
من يتطلب الذي املربر أساس الواضح من ليس وكذلك اليشء. بعض مبهمة — أخرى
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واجه … مخربني ليسوا أنهم عىل يقسموا أن إنديانا بوالية املحرتفني واملصارعني املالكمني
صعوبة — شيوعيًا اْعتُِربَ أن بعد يستقيل أن عىل أُْجِربَ — إعدادية بمدرسة موسيقى معلم
الشيوعي» بالفكر «ملتزًما الواقع يف كان ألنه كولومبيا بمقاطعة بيانو عازف يصبح أن يف
لم ما مريضة قطة أو بقرة إسعاف واشنطن والية يف البيطريني لألطباء يمكن ال وكذلك

شيوعي.»3 حزب إىل االنضمام عدم قسم عىل أوًال يوقعوا
املفروضة الرشوط بني العالقة إن الشيوعية، تجاه الفرد موقف عن النظر بقطع
هذه إليه تصل الذي فاملستوى واقعية؛ غري ضمانها إىل الرتخيص يهدف التي والصفات
كتب مما االقتباسات من املزيد يضفي وقد للسخرية، مثريًا يصبح يكاد أحيانا الرشوط

الفكاهي.4 الرتويح من ملحًة جيلهورن
من بد ال مهنة وهي للحالقني، ِصيِغْت التي تلك املضحكة الترشيعات بني من
أقرت قانون من مثال إليك املناطق. من العديد يف ملمارستها ترخيص عىل الحصول
من العديد يف لنغمته مماثلة نغمة وجود من بالرغم صالحيته، بعدم مرييالند محاكم
وليس بالحزن املحكمة شعرت «لقد صالحيتها، أخرى واليات أقرت التي الترشيعات
دروًسا املبتدئني الحالقني تلقي برضورة يقيض الذي الترشيعي القرار بصدد بالرضا
النسيجية والبنية البكرتيا وعلم العامة والصحة الحالقة لفن العلمية «األسس يف رسمية
الكيمياء ويف والرقبة، والوجه الشعر وبنية واألعصاب والعضالت واألظافر والبرشة للشعر
والغدد والشعر وأمراض الجلدية واألمراض والتطهري، بالتعقيم يتعلق فيما األساسية
الشعر وصبغ والزينة الشعر وتصفيف الذقن وحالقة الشعر قص جانب إىل واألظافر،
ثمانية بني «من الحالقة: بمهنة آخر استشهاد هناك الشعر.»5 خصالت وتلوين وتبييضه
لم ،١٩٢٩ عام بالحالقة الخاصة الترشيعات عن دراسة شملتها نموذجية والية عرش
الحالقة» «كلية من متخرًجا يكون بأن باملهنة لاللتحاق يتطلع ممن منها والية أية تطالب
يكون أن عىل عامًة الواليات ترص اليوم، أما جميًعا. فيها رضوريًا كان التدريب أن مع
من أكثر) (وغالبًا يقل ال ما تقدم التي الحالقة جامعة من متخرًجا الرتخيص طالب
ذلك يتبع أن من بد وال األدوات كتعقيم النظرية» «املواد يف التدريس من ساعة ألف
إصدار مشكلة أن توضح االقتباسات هذه أن من متيقن إنني املهنة.»6 عىل تدريب فرتة
الوالية، تدخل مشكلة عىل تافه مثال مجرد كونه يتجاوز يشء املهن ملمارسة ترخيص
اختيارهم، من نشاط ممارسة يف األفراد لحرية البالد هذه يف خطري انتهاك فعًال هي والتي
الترشيعية الهيئات عىل املستمر الضغط مع خطورة أكثر تصبح بأن املشكلة هذه وتهدد

نطاقها. لتوسيع
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سبب باملالحظة الجدير من املهنة، ملزاولة ترخيص إصدار وعيوب مزايا مناقشة قبل
مثل لسن امليل عنها يكشف التي العامة السياسية واملشكلة الرتخيص هذا مثل اشرتاط
أن من بد ال بأنه بالواليات الترشيعية الهيئات مختلف إقرار إن الخاص. الترشيع ذلك
مقنع بدليل الواقع يف ليس للمهنة آخرين حالقني ممارسة عىل الحالقني من لجنة توافق
يفيد فهو بالطبع؛ مختلف التفسري إن الترشيع. ذلك تطبيق يف عامة مصلحة وجود عىل
مجموعة من السيايس الرتكيز من أعىل درجة عىل تكون أن إىل تميل املنتجني مجموعة بأن
عىل التأكيد يف املبالغة يمكن ال أنه مع إليها يشار ما غالبًا واضحة نقطة هذه املستهلكني.
تخصًصا أكثر نحن ذلك، ومع نفسه، الوقت يف ومستهلك منتج منا فرد كل إن أهميتها.7
آالف نستهلك إذ مستهلكني؛ من أكثر كمنتجني لنشاطنا اهتمامنا من كبريًا جزءًا ونكرس
كالحالقني — الواحدة املهنة أرباب أن هي والنتيجة فعليٍّا، األشياء — ماليني يكن لم إن —
استعداد ولديهم املهنة بهذه الخاصة باملشكالت شديد اهتمام جميًعا لديهم — األطباء أو
منا يذهبون ال الذين أولئك إن اآلخر، الجانب عىل حيالها. يشء لفعل كبرية طاقة لتكريس
محالت يف دخولهم من ضئيًال قدًرا وينفقون رؤوسهم يحلقون ما نادًرا مطلًقا للحالقني
يف رغبة منا أحد لدى يكون أن الصعب فمن مستمًرا، وليس عريض فاهتمامنا الحالقة.
الحالقة. مهنة ممارسة تقييد بظلم يشهد كي ترشيعية هيئة إىل للذهاب وقته تكريس
منفعة لديها أن تظن التي فاملجموعات الجمركية، التعريفة عىل نفسها النقطة تنطبق
املنفعة إن كبريًا. فارًقا األمر ذلك لها يمثل مركزة مجموعات هي بعينها تعريفة يف خاصة
موازنة شأنها من عامة نظم أية غياب يف وبالتايل، النطاق، واسع نحو عىل متناثرة العامة
نحو وعىل — املنتجني مجموعة لدى سيكون الخاصة، باملصالح عن الناجم الضغط
تؤثر التي السلطات لديها وسيكون الترشيعية اإلجراءات عىل كثريًا أقوى تأثري — دائم
املحري السؤال إن هذه، النظر وجهة منطلق من العكس. ال املستهلك مصلحة عىل سلبًا
ترخيص بإصدار الخاصة السخيفة القوانني هذه من العديد وجود سبب ليس شك بال
يف سننجح كيف هو املحري السؤال إن منها. الكثري نملك ال ملاذا هي بل املهنة، ملزاولة
التي لألفراد اإلنتاجية األنشطة عىل الحكومية الرقابة من النسبية الحرية عىل الحصول
أيًضا. األخرى البلدان يف موجودة كانت والتي البالد، هذه يف لدينا زالت وال لدينا كانت

وضع يف الخاصة املنتجني مجموعات ملوازنة الوحيد السبيل يتمثل نظري، وجهة من
عام إقرار هناك كان إذا املمارسات. من بعينها أنواع تبارش التي الوالية ضد عامة قرينة
سيقع البينة تقديم عبء فإن القضايا، من فئة يف الحكومية املمارسات تقييد بوجوب
انتشار تقييد بإمكانية أمل إلشاعة العامة القرينة تلك إىل يستندون الذين أولئك عىل بقوة
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بعد مرة النقطة إىل أرشنا لقد معينة. مصالح خدمة إىل تهدف التي الخاصة اإلجراءات
والسياسة النقدية السياسة عىل وللسيطرة الحقوق إعالن حجة من جزء فهي أخرى؛

املالية.

املهن ترخيصممارسة يثريها التي السياسية املشكالت (2)

التسجيل، األول املستوى الرقابة: من مستويات ثالثة بني التمييز بمكان األهمية من
الرتخيص. والثالث الشهادات، منح والثاني

اسمائهم بإدراج ملزمني بموجبه األفراد يصبح الذي النظام ذلك بالتسجيل أقصد
حق ينكر رشط ثمة يوجد وال األنشطة، من بعينها أنواًعا مارسوا إذا ما رسمي سجل يف
صورة يف إما رسوم، منه يُطلب قد اسمه. تسجيل يف يرغب فرد ألي النشاط ممارسة

رضيبية. كحيلة أو تسجيل رسوم
ما فرًدا بأن الحكومية الهيئة تشهد فقد الشهادات؛ منح فهو الثاني املستوى أما
الشهادات تلك يحملون ال أشخاص منع طريقة بأية يمكنها ال لكن خاصة مهارات لديه
أغلب ففي املحاسبة، ذلك عىل األمثلة ومن املهارات. تلك باستخدام مهنة أية ممارسة من
ال، أم معتمًدا قانونيًا محاسبًا كان سواء محاسبًا، يكون أن فرد ألي يمكن الواليات
محاسب لقب وضع معينًا اختباًرا يجتازون الذين األفراد ألولئك سوى يتسنى ال لكن
قانونيون محاسبون بأنهم تفيد مكاتبهم يف الفتة وضع أو أسمائهم بعد معتمد قانوني
هناك كان الواليات، من العديد ويف وسطية. مرحلة الشهادات تكون ما وكثريًا معتمدون،
فقط. املعتمدين القانونيني املحاسبني فئة يف األنشطة من املتزايد النطاق لحرص اتجاه
ويف الشهادات. رشط دون فقط الرتخيص رشط يوجد كان األنشطة بتلك يتعلق وفيما
الذين أولئك سوى معماري» «مهندس لقب استخدام فرد ألي يمكن ال الواليات، بعض
الدخول من آخر فرد أي تمنع ال فهي بالشهادة، املقصود وهذا محدًدا؛ امتحانًا اجتازوا

رسوم. مقابل منازلهم بناء كيفية حول للناس النصح إسداء نشاط يف
عىل يتحتم بموجبه الذي النظام ذلك منه واملقصود الرتخيص، هي الثالثة واملرحلة
من أكثر الرخصة إن املهنة. يمارس كي بها ُمْعَرتٌَف سلطة من رخصة عىل الحصول الفرد
االختبارات بعض خوض أو الكفاءة إظهار من بعًضا تقتيض فهي شكيل، إجراء مجرد
ال رخصة يملك ال فرد وأي الشخص، يف الكفاءة توافر ضمان إىل جيل نحو عىل تهدف
املهنة. مارس إذا بالسجن حكم قضاء أو غرامة لدفع ويتعرض املهنة بمزاولة له يُْسَمُح
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حاالت هناك كانت إذا الحاالت، من أي يف هو: فيه النظر يف أرغب الذي السؤال إن
مختلفة أسباب ثالثة هناك الخطوات؟ هذه من أخرى أو واحدة تربير لنا يمكن فعًال،

الليربالية. املبادئ مع يتفق نحو عىل تربيره يمكن التسجيل أن أساسها عىل يل يبدو
ولنأخذ أخرى، أهداف تحقيق يف التسجيل يساعد أن املمكن من أنه األول السبب
من ولكن الحادث، وقوع بعد العنف بأعمال الرشطة تهتم ما كثريًا توضيحيًا. مثاًال
الحادث، وقوع وقبل األسلحة إىل للوصول إمكانية لديهم عمن البحث للرشطة األفضل
أن املرجح من الذين األشخاص أيدي يف تقع أن من النارية األسلحة منع األفضل ومن
األسلحة تبيع التي املتاجر تسجيل يساعد أن املمكن ومن إجرامية. أغراض يف يستخدموها
مرات إليها أرشت نقطة إىل العودة بالتأكيد املمكن ومن الهدف، ذلك تحقيق يف النارية
ذلك يف مربر هناك يكون قد إنه قول أبًدا كافيًا ليس أنه وهي السابقة، الفصول يف عدة
شقني من بيان وضع الرضوري من فعًال. مربر بوجود تفيد نتيجة إىل أتوصل كي اإلطار
االعتبار هذا أن هو اآلن قوله أريد ما إن الليربالية، املبادئ ضوء يف والعيوب املزايا ملوازنة

الناس. من التسجيل طلب ضد العامة القرينة عن التغايض الحاالت بعض يف يربر قد
إال؛ ليس الرضائب فرض لتسهيل وسيلة التسجيل يكون ما أحيانًا الثاني، السبب
لجمع مالئمة وسيلة هي الخاصة الرضائب كانت إذا ما املطروحة األسئلة تصبح ثم من
يُسهل التسجيل كان إذا وما رضورية، تعترب التي الحكومية الخدمات لتمويل األرباح
الرضائب تفرض بأن سواء ذلك، َق يَُحقِّ أن للتسجيل املمكن من الرضائب. تحصيل من
كمحصل يُستخدم التسجيل عىل القائم الفرد ألن أو التسجيل، عىل القائم الشخص عىل
املختلفة األغراض عىل املفروضة املبيعات رضيبة تحصيل عند املثال، سبيل عىل رضائب.

للرضائب. الخاضعة السلع تبيع التي باملحالت
املمكن من األسايس، اهتمامنا محور من يقرتب للتسجيل محتمل مربر وهذا ثالثًا،
لليربالية املبادئُ تمنح عامًة، االحتيال. من املستهلكني لحماية وسيلة التسجيل يكون أن
بالطبع املريب من للعقود. انتهاك عىل االحتيال وينطوي العقود، تطبيق سلطة للحكومَة
يف التدخل بسبب االحتيال من مقدًما نفسه لحماية الكثري يفعل أن الفرد عىل ينبغي أن
أنه أعتقد ال لكنني العقود. تطبيق سلطة الحكومة توكيل يتضمنه الذي الطوعية العقود
من بعينها أنشطة هناك تكون قد أنه احتمال — املبدأ حيث من — استبعاد للفرد يمكن
باألفراد قائمة وجود األفضل من يجعل بما االحتيال وقوع يف تتسبب أن كثريًا املحتمل
تسجيل هو السياق ذلك يف واحد مثال هناك ربما سلًفا. النشاط ذلك يمارسون الذين
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املمكن فمن الليل، يف راكبًا يحمل عندما األجرة سيارة سائق إن األجرة. سيارات سائقي
يكون قد الحوادث، هذه وقوع دون وللحيلولة الراكب. لرسقة سانحة الفرصة تكون أن
األجرة، سيارات قيادة مهنة يمارسون الذين األشخاص بأسماء قائمة وجود األفضل من
الفرد يحتاج ال بحيث السيارة داخل الرقم ذلك بوضع وإلزامه فرد لكل رقم وإعطاء
استخدام عىل ببساطة ينطوي هذا األجرة. سيارة رقم لتذكر سوى لالعتداء يتعرض الذي
تكون أن املمكن ومن آخرين أفراد جانب من العنف من األفراد حماية يف الرشطة سلطة

ذلك. لفعل مناسبة وسيلة أفضل
ذلك أن إىل ذلك يف السبب يرجع لتربيره، كثريًا أصعب جانب فهو الشهادات منح أما
مثلما املنتجات عىل املشكلة هذه تنطبق لنفسها. الخاصة السوق به تقوم أن يمكن األمر
املجاالت من العديد يف خاصة شهادات ملنح هيئات هناك األشخاص. خدمات عىل تنطبق
نظم بني من هاوسكيبنج جود وختم ما، منتج جودة أو ما شخص كفاءة عىل تصدق
بجودة تشهد خاصة اختبار معامل هناك الصناعية املنتجات ويف الخاصة، الشهادات
من املستهلك أبحاث ومركز املستهلكني اتحاد فإن االستهالكية، املنتجات أما بعينه، منتج
من التجارية األعمال أفضل مكاتب تعد كذلك املتحدة، الواليات يف الشهرية الهيئات أفضل
والجامعات والكليات املدارس أما بعينهم، تجار بجودة تشهد التي التطوعية املنظمات
متعددة واملتاجر التجزئة باعة مهام بني من لخريجيها. الرفيع باملستوى فتشهد الفنية
املستهلك ثقة تزداد حيث يبيعونها، التي األغراض من العديد بجودة الشهادة هي األقسام
جودة فحص طريق عن الثقة من املزيد لكسب حافًزا بدوره املتجر لدى ويتوفر املتجر، يف

يبيعها. التي األغراض
الحاالت، من العديد يف ربما أو الحاالت، بعض يف أنه املرء يزعم أن يمكن ذلك، مع
ثمن تقديم يف يرغب الفرد يجعل الذي بالقدر الطوعي الشهادات منح ينجح أن يمكن ال
جوهر يف تكمن التي القضية إن الشهادات. منح برسية االحتفاظ لصعوبة نظًرا لنجاحه
عن التعبري لهم يتيح موقف يف األفراد كان إذا ما هي النرش وحقوق االخرتاع براءات
ال قد املهنة، ملزاولة شهادة عىل حصلُت إذا ال. أم لآلخرين يقدمونها التي الخدمات قيمة
إذا شهادتي. منحك نظري مقابًال منك أطلب أن خالله من يمكنني فعال سبيل ثمة يكون
معلوماتي نرش من منعه يمكنني كيف ما، لشخص بي الخاصة الشهادة معلومات بعت
بالشهادات، يتعلق فيما فعال طوعي تبادل إجراء املستحيل من يكون قد بالتايل، لآلخرين؟
بني ومن لذلك. اضطروا إذا لها مقابل دفع يف الناس يرغب التي الخدمات من أنها مع
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هو — الجوار تأثريات من األخرى األنواع عىل نتغلب كما — املشكلة هذه عىل التغلب سبل
حكومية. شهادات وجود

التقني االحتكار أوجه بعض هناك االحتكار؛ عىل يقوم للشهادات محتمل تربير هناك
عدد عن كبرية بدرجة مستقل شهادة عىل الحصول تكلفة ألن نظًرا للشهادات، بالنسبة
اإلطالق عىل الواضح من ليس ذلك من وبالرغم املعلومات.، إليهم تنقل الذين األشخاص

حتمي. أمر االحتكار أن
أكثر يضيق يزال ال حيث التربير؛ صعب يل املهنة ملزاولة الرتخيص يبدو ذلك، مع
التربيرات بعض هناك ذلك، من بالرغم طوعية. عقود إبرام يف األفراد حقوق عىل فأكثر
للتدخل تصورهم نطاق داخل بها لالعرتاف الليرباليون سيضطر للرتخيصوالتي املفرتضة
إن دائًما. الحال هي كما والعيوب املزايا بني املوازنة من بد ال أنه غري املالئم، الحكومي
األمثلة أبسط ومن جوار، تأثريات وجود هي الليربايل فكر مع املتوافقة األساسية الحجة
باملرىض بإرضاره األمر يتعلق عندما وباء. حدوث يف يتسبب كفؤ» «غري طبيب وأوضحها
اإلطار، ذلك يف وطبيبه، املريض بني طوعي وتبادل عقد قضية ببساطة فهذه فحسب،
مريضه الطبيب عالج إذا أن زعم يمكن أنه إال الحكومي. للتدخل سبب أي هناك ليس
بالتبادل متصلة غري بأطراف سترض الوباء من موجة اندالع يف يتسبب قد يسء، بشكل
املحتمل املريض ذلك يف بما — الجميع لدى يكون أن املمكن من الحالة، تلك يف املبارش.
يف «األكفاء» األشخاص عىل الطب مهنة ممارسة لقرص لإلذعان استعداد — والطبيب

وبائية. أمراض حدوث دون الحيلولة سبيل
الحجة ليست للرتخيص املؤيدون يقدمها التي الرئيسية الحجة إن األمر، واقع يف
الوصاية إىل تستند حجة هي بل — الليرباليني رضا من بعض تنال والتي — السابقة
قادرين غري األفراد أن يُْزَعُم الليرباليني. رضا تنال وبالكاد مطلق بشكل للحكومة األبوية
أو السباك أو الخاص طبيبهم كان سواء مالئم، نحو عىل الخدمات مقدمي اختيار عىل
ويزعم بنفسه. طبيبًا يكون أن عليه بذكاء، الطبيب اختيار الفرد يستطيع وكي الحالق.
جهلنا. من الحماية لنا تتوفر أن من بد ال ذلك عىل وبناءً كفء، غري معظمنا أن أيًضا
من كمستهلكني صفتنا تحمي أن بد ال التصويت عىل قدرتنا إن قول عن يختلف ال هذا
أو سباكني أو أطباء من خدماتهم يتلقون ال األفراد من التأكد طريق عن وذلك جهلنا،

أكفاء. غري حالقني
الحاالت ويف والرتخيص. والشهادات بالتسجيل املتعلقة الحجج اآلن حتى أدرج كنت
وقد مزاياها، من أيًا تساوي أيًضا قوية اجتماعية تكلفة هناك أن يتضح جميًعا، الثالثة
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أكثر تفصييل بشكل وسأوضحها االجتماعية التكاليف هذه من بعض إىل فعًال أرشت
عامة. هنا إليها اإلشارة يجدر لكن الطب، ملمارسة بالنسبة

كانت سواءً — اإلجراءات هذه من أيًا أن هي وضوًحا االجتماعية التكاليف أكثر من
خاصة إنتاج مجموعة أياد يف أداة حتًما ستصبح — الرتخيص أو الشهادات أو التسجيل
لتجنب سبيل هناك ليس الشعب. أفراد باقي حساب عىل احتكاري موقع عىل تحصل كي
الضوابط من أخرى أو مجموعة وضع للمرء يمكن أنه من الرغم وعىل النتيجة، هذه
تتغلب لن الضوابط تلك من أيًا أن األرجح أن إال النتيجة، هذه تفادي إىل تهدف اإلجرائية
إن املستهلك. مصلحة ال املنتج مصلحة عىل الكبري الرتكيز من تنشأ التي املشكلة هذه عىل
أكثر وسيكونون لتطبيقها وسيضغطون النظم هذه من ألي األكرب االهتمام سيولون الذين
لتجاوز حتًما فسيلحون املعنية؛ الحرفة أو التجارة أو املهنة أفراد هم بإدارتها املهتمني
الرتخيص، عىل يحصلون إن وما الرتخيص. إىل الشهادات ومن الشهادات إىل التسجيل
ممارسة من القواعد تقويض يف رغبة لديهم يكون أن املمكن من الذين األشخاص سيُمنع
وسيفقدون أخرى، مهن يف العمل لهم ينبغي ثم من ترخيص، عىل يحصلوا ولن ضغطهم،
ومن آخرين أفراد دخول يف نفسها املهنة أفراد تحكم هي دائًما والنتيجة املهنة. يف الرغبة

احتكاري. موقف بناء ثم
«أساء» إذا الصدد، هذا يف كثريًا رضًرا أقل الشهادات منح إن اآلخر، الجانب عىل
منح عند — املهنة أرباب فرض وإذا الخاصة؛ شهاداتهم استخدام الشهادات أصحاب
كثريًا، املمارسني عدد وقلصوا رضورية غري متشددة رشوًطا — الجدد للوافدين شهادات
بدرجة للغاية كبريًا املعتمدين غري وأولئك املعتمدين األفراد بني السعر اختالف سيكون
العملية، الناحية من شهادات. يمتلكون ال الذين املمارسني استقدام عىل الناس ستحرض
الحدود وستكون جًدا، كبريًا سيكون املعتمدين املمارسني من الخدمات طلب مرونة إن
ضيًقا املتميزة مكانتهم استغالل طريق عن الناس باقي استغالل نطاقها يف يمكنهم التي

ما. نوًعا
الحماية من كبري قدر يوفر وسط كحل الرتخيص دون الشهادات منح يأتي بالتايل،
املعتادة الحجج أن باملالحظة جدير أنه غري أيًضا، عيوبه األمر ولهذا االحتكار. من
إىل تماًما وحده الشهادات منح بها يفي — األبوية الوصاية حجج سيما ال — للرتخيص
املمارسني عىل نحكم أن معها يتعذر لدرجة للغاية جهولني أننا الحجة كانت إذا بعيد. حد
ذلك مع أردنا فإذا الصلة. ذات املعلومات إتاحة هو مطلوب هو ما كل إن الصالحني.
الشكوى يمكننا وال شأننا، فهذا معتمد، غري شخص إىل الذهاب — منا تام وبإدراك —
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املنتمني غري يطرحها التي الرتخيص حجج ألن ونظًرا املعلومات. لدينا تتوفر لم أنه من
يمكن حالة أية تبني الصعب من أنه أرى الشهادات، بمنح كلية دحضها يمكن املهنة إىل

الشهادات. وليس بموجبها الرتخيص تربير
تأسيس طريق يف مهمة أولية خطوة فهو كبرية، اجتماعية تكاليف له التسجيل وحتى
ما السلطات إطالع فرد كل وعىل هوية، بطاقة حمل إىل مضطًرا فرد كل فيه يكون نظام
يكون أن إىل التسجيل يتجه سابًقا، أرشنا وكما ذلك، عىل عالوة يفعله. أن قبل فعله ينوي

والرتخيص. الشهادات نحو األوىل الخطوة

الطب مهنة ترخيصممارسة (3)

زمن منذ الرتخيص حاميل عىل ممارستها اقترصت التي املهن من واحدة الطب مهنة تعد
بمزاولة األطباء من األكفاء لغري السماح علينا يجب «هل سؤال أن يل يبدو وارتجاًال، بعيد.
سيجعلنا اآلخر الجواب أن إىل التنويه أريد لكنني بالنفي. إجابة سوى يتيح ال املهنة؟»

األمر. حول الشكوك ونثري نفكر
الطب مهنة تمارسها أن يمكن التي للسيطرة طريق الرتخيص إن األول، املقام يف
الجمعية لعل الطب. مهنة لهيكل النقاش بعض األمر ذلك سبب فهم يتطلب األطباء. عىل
قوة أساس ويكمن املتحدة، الواليات يف العمالية النقابات أقوى من للطب األمريكية
مهنة دخولهم املمكن األفراد عدد تقييد لها تتيح التي سلطتها يف العمالية النقابات
فرض عىل القدرة خالل من مبارشة غري ممارسة التقييد هذا يَُماَرس أن ويمكن بعينها.
معدل فرض أمكن فإذا آخر. نحو عىل فرضه املمكن من كان مما أعىل أجور معدل
ما وهو الوظائف عىل الحصول يمكنهم الذين األشخاص عدد فسينخفض ذلك، األجور
أسلوب إن املهنة. يمارسون الذين األشخاص عدد خفض إىل مبارش غري نحو عىل سيؤدي
تحاول ساخطة مهمشة مجموعة دائًما فهناك عيوبه، له باملجال العاملني عدد حرص
عدد حرص أمكنها إذا كثريًا التجارية النقابة أوضاع تتحسن وسوف املهنة، يف الدخول
املهنة؛ يف للدخول يسعى الذي الشخص كان أيًا مبارشة املهنة يدخلون الذين األشخاص
بالقلق النقابة تشعر ألن داعي وال البداية، من يُْقَصْوَن فسوف واملستاءون املمتعضون أما

حيالهم.
باستطاعتها عمالية نقابة فهي تقريبًا. املوقف هذا يف للطب األمريكية الجمعية إن
صور أقوى تتجىل ذلك؟ فعل يمكنها كيف باملهنة. يعملون الذين األشخاص عدد تقييد
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الطبي التعليم عىل اإلرشاف مجلس يوافق حيث الطب؛ بكلية القبول مرحلة يف السيطرة
قائمة إىل طلب كلية تنضم أن أجل ومن الطالب. عىل للطب األمريكية للجمعية التابع
سلطة ظهرت املجلس. معايري تطبق أن عليها فيها وتستمر املعتمدة للكليات املجلس
املثال، سبيل فعىل الطالب. عدد لخفض ضغًطا هناك كان عندما مختلفة مراحل يف املجلس
واملستشفيات الطبي التعليم عىل اإلرشاف مجلس أرسل الكساد، أزمة أثناء األربعينيات يف
يفوق الطالب من عدًدا تقبل الطب كليات أن فيها يقول الطب كليات من للعديد خطاب
كل فخفضت التالية، الثالثة أو العامني يف املناسب. التدريب منحه يمكن الذي العدد
لها كان التوصية أن عىل للغاية قويًا مفرتًضا دليًال وقدمت تقبله، كانت الذي العدد كلية

تأثريها.
سلطته، استخدام ييسء املجلس كان إذا املجلس؟ ملوافقة البالغة األهمية سبب ما
املتحدة بالواليات الواليات جميع يف أنه هي اإلجابة معتمدة؟ غري كليات تنشأ ال ملاذا
الرخصة، عىل وللحصول الطب، مهنة ملمارسة رخصة عىل الفرد يحصل أن يجب تقريبًا،
قائمة تتطابق تقريبًا، الواليات جميع ويف معتمدة. طب كلية من يتخرج أن من بد ال
الطبي التعليم عىل اإلرشاف مجلس من املعتمدة الكليات قائمة مع املعتمدة الكليات
هو الرتخيص رشط فإن السبب ولهذا للطب. األمريكية للجمعية التابع واملستشفيات
ناحية فمن مزدوج؛ تأثري الرشط ولذلك بالكليات. القبول عىل الفعالة السيطرة إىل السبيل
إجراء عىل السيطرة بعض لديهم ثم ومن أطباء الرتخيص لجنة أعضاء يكون ما دائًما
مستوى يف السيطرة عن تأثريًا أقل السيطرة وهذه الرخصة؛ عىل للحصول الفرد تقدم
األفراد يتقدم أن املمكن من تقريبًا، الرتخيص تتطلب التي املهن كافة ويف الطب. كليات
كافية اختصاصات نطاق ويف كافية لفرتة الفرد حاول وإذا مرة؛ من أكثر بها للقبول
للحصول والوقت املال فعًال كرس قد أنه دام وما آجًال. أم عاجًال األرجح عىل فسينجح
بعد تظهر التي الرتخيص رشوط إن املحاولة. يف للمثابرة قوي حافز فلديه تدريبه، عىل
الخاصة التكاليف رفع طريق عن القبول عىل بالتايل تؤثر التدريب عىل املرء يحصل أن
هناك دامت وما أطول وقتًا يستغرق قد القبول دام ما بعيدة، ملستويات املهنة يف بالدخول
التكلفة يف االرتفاع هذا لكن ال. أم املرء سينجح كان إذا ما حول الشكوك بعض دائًما
مرحلة يف إقصاؤه تم فإذا عمله. مبارشة من الفرد منع يف كما القبول تقييد يف يؤثر ال
تلك يف لإلزعاج مصدًرا يمثل لن ثم ومن قط، االختبارات يخوض لن الطب، بكلية القبول
القبول عىل السيطرة هو املهنة يف األفراد عدد عىل للسيطرة الفعال السبيل إذن، املرحلة.

املتخصصة. الكليات يف
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من املهنة أهَل ذلك بعد والرتخيص الطب كلية يف القبول عىل السيطرة من كٌل يَُمكُِّن
من العديد طلبات رفض هي الواضحة الطريقة بطريقتني، املهنة يف الدخول يف التحكم
معايري وضع هي — كثريًا األهم ولعلها — وضوًحا األقل والطريقة ببساطة. املتقدمني
للتقدم املحاولة عن الشباب تثني بدرجة للغاية صعبًا الدخول تجعل والرتخيص للقبول
عامني قضاء األفراد من تقتيض الواليات قوانني معظم أن من وبالرغم األصل. من للقبول
املتقدمني من املائة يف مائة من يقرب ما فإن الطب، بكلية االلتحاق قبل فقط الكلية يف
بخاصة األهم، الطبي التدريب فرتة ُمدَّت مماثل، نحو عىل الكلية. يف أعوام أربعة قضوا

التخصص. فرتة عىل الصارمة القواعد من مجموعة فرض خالل من
السيطرة يف األطباء نجاح مستوى نفس عىل املحامون يكن لم هامشية، كمالحظة
والسبب الدرب. ذلك عىل يسريون أنهم غري املتخصصة، الكليات يف القبول مرحلة عىل
األمريكية الجمعية قائمة يف املدرجة تقريبًا الكليات كافة أن وهو للسخرية مثري ذلك يف
مسائية كليات ثمة وليس كيل، بدوام صباحية كليات هي املعتمدة للكليات للمحاماة
كليات خريجو بالواليات الترشيعية الهيئة أعضاء أغلبية إن األخرى، ناحية ومن معتمدة.
يف فهم املعتمدة، املدارس خريجي عىل باملهنة القبول لقرص صوتوا فإذا مسائية، حقوق
عامًال كانت الشخصية كفائتهم إلدانة معارضتهم إن مؤهلني. غري بأنهم يصوتون الواقع
أجر لم الطب. مهنة محاكاة يف القانون فيه نجح الذي املدى تقييد إىل جنح أساسيًا
لكنني عديدة، سنوات منذ الحقوق بكليات القبول رشوط حول شاملة دراسات أية بنفيس
كثريًا أكرب جزءًا أن تعني الطالب من غفرية أعداد وجود إن اآلن. ينهار القيد هذا أن أدرك
الترشيعية. الهيئات بنية من سيغري بدوره وهذا كامل بدوام الحقوق كليات إىل سيذهب
األهم املصدر معتمدة طب كليات من التخرج رشط إن الطب. مهنة إىل مجدًدا لنعد
بها. امللتحقني أعداد من للحد السيطرة هذه املهنة أهل استخدم لقد االلتحاق. يف للتحكم
أساتذة أو الطب مهنة أفراد أن أقول ال أنني عىل التشديد أود لبس، حدوث ولتجنب
واملستشفيات الطبي التعليم عىل اإلرشاف مجلس عن املسئولني األشخاص أو الطب مهنة
ذلك عىل تسري ال األمور عمًدا، دخلهم زيادة سبيل يف االلتحاق تقييد مشقة يتحملون
لزيادة باملهنة امللتحقني عدد تقييد يف رغبتهم األشخاص هؤالء أبدى إن وحتى النحو.
مما «أكرب عدد بالتحاق ُسِمَح إذا أنه أساس عىل السياسة هذه دائًما سيربرون الدخل،
غري املمارسات إىل اللجوء إىل وسينساقون دخلهم من هذا سيخفض باملهنة، ينبغي»
عىل للحفاظ الوحيد السبيل أن يزعمون وكذلك «مناسبًا»، دخًال يكسبون كي األخالقية
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مزايا مع يتوافق لألطباء معياري دخل مستوى عىل الحفاظ هو األخالقية املمارسات
أساس عىل مقبول غري األمر ذلك يل بدا طاملا أنه أقر أن من بد ال الطب. مهنة واحتياجات
العلن عىل الطب مهنة زعماء يرصح أن االستثنائي ملن إنه والواقعية. األخالقية األسباب
األمر كان وإذا املهنة. بأخالقيات يلتزموا كي مادي مقابل عىل يحصلوا أن من بد ال بأنه
ما حد إىل متبادلة عالقة هناك أن يبدو معني. حد له سيكون املقابل أن يف أشك كذلك،
عىل التضليل يعود أال املمكن من العكس؛ الفرد يتوقع أن املفرتض والنزاهة، الفقر بني

أحيانًا. ذلك يحقق أنه املؤكد من لكن دائًما بنفع الفرد
أوقات يف فقط اإلطار ذلك يف بني نحو عىل باملهنة االلتحاق عىل السيطرة تربر
األوقات يف أما نسبيًا؛ منخفض ودخل كبرية بطالة هناك كان عندما الكبري الكساد كأزمة
معايري رفع يف يرغبون الطب مهنة أفراد أن يف يتمثل حيث مختلًفا، املربر يكون العادية
عمل آللية املناسب الفهم ويهدم شائع، املربر ذلك يف الخلل وجه إن للمهنة. «الجودة»
االقتصادية. والكفاءة الفنية الكفاءة بني التمييز يف اإلخفاق وهو أال االقتصادي، النظام

التي املحامني اجتماعات أحد يف النقطة. هذه ستوضح املحامني عن قصة ذكر لعل
املقيدة للمعايري املعارض جداله يف — يل زميل استخدم القبول، مشكالت فيها نوقشت
تزعم أن العبث من َسيُْعتََربُ كان إذا ما وتساءل السيارات مجال من قياًسا — للقبول
ينبغي ال ثم ومن الجودة منخفضة سيارة قيادة فرد ألي ينبغي ال أنه السيارات صناعة
طراز من السيارات مستوى إىل ترقى ال سيارة إنتاج للسيارات مصنعة جهة ألي السماح
يمكن ال إنه قائًال التمثييل القياس عىل ووافق املستمعني من عضو نهض الكاديالك.
يبدو الكاديالك! السيارة مثل األول الطراز من املحامني سوى يشء أي تحمل فعًال للدولة
لألداء، الفنية املعايري إىل حدة عىل كٌل األعضاء ينظر إذ املهني؛ املوقف عن معربا املثال هذا
يعني ذلك كان إن حتى الواقع يف األول الطراز من أطباء وجود من بد ال أنه ويزعمون
يقصدون ال بالطبع أنهم من بالرغم طبية خدمات أية عىل الناس بعض حصول عدم
أال ينبغي بأنه تفيد التي النظر وجهة إن ذلك، مع موقفهم. نتيجة ذلك يحدث أن مطلقا
تقييدية، سياسة وجود إىل تؤدي ما دائًما «مثالية» طبية خدمة عىل سوى األفراد يحصل
الوحيدة القوة هي هذه أن بالطبع أزعم لن األطباء. عدد خفض شأنها من سياسة وهي
األطباء من العديد يقود الذي هو االعتبارات من النوع ذلك أن أزعم لكنني عمليًا، املوجودة
ما الفور عىل سريفضونها كانوا التي السياسات عىل املوافقة إىل الحسنة النوايا ذوي من

املريح. التربير ذلك لديهم يتوفر لم
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السبب ليست ولكنها فحسب املربر سوى ليست الجودة أن توضيح اليسري من
يف واملستشفيات الطبي التعليم عىل اإلرشاف مجلس سلطة اُستغلت لقد للقيود. األسايس
واملثال البتة. بالجودة متصلة تكون أن حال بأية يمكن ال بأساليب الطالب عدد تقييد
ملمارسة رشًطا املواطنة تكون بأن عديدة واليات يف املجلس توصية هو ذلك عىل األبسط
مهنة ممارسة وبني التوصية هذه بني وثيقة صلة هناك أن تصور أستطيع ال الطب.
اختبار يكون أن رضورة وهو أحيانًا فرضه املجلس حاول مماثل رشط هناك الطب.
عىل وكذلك وقوتها الجمعية سلطة عىل املثرية األدلة بني من اإلنجليزية. باللغة الرخصة
عام فبعد للنظر. الفتًا وجدته لطاملا واحد تاريخ يف تمثل دليل بالجودة الصلة انعدام
املتخصصني لألشخاص هائًال تدفًقا هناك كان أملانيا، حكم إىل هتلر وصل عندما ،١٩٣٣
الواليات يف املهنة مزاولة أرادوا أطباء بالطبع ذلك يف بما جرا، وهلم والنمسا أملانيا من
ممارستهم عىل املوافقة وتم الخارج يف تدريبهم تلقوا الذين األفراد عدد كان املتحدة.
عدد نفسه هو ١٩٣٣ عام تلت التي سنوات الخمس خالل املتحدة الواليات يف للمهنة
نتيجة بالتأكيد ذلك يكن لم .١٩٣٣ عام سبقت التي سنوات الخمس خالل األشخاص
صارم تضييق إىل األطباء من اإلضايف العدد ذلك وجود أدى لقد لألحداث، الطبيعي املسار
للغاية. بالغة خسائر عليهم فرضت التي الرشوط وهي األجانب باألطباء الخاصة للرشوط
األطباء عدد تقييد من الطب مهنة أهل يتمكن أن إىل السبيل هو الرتخيص أن يتضح
التكنولوجية التغريات تقييد من يتمكنوا أن إىل السبيل أيًضا هو وكذلك للمهنة، املمارسني
األمريكية الجمعية كانت لقد الطب. مهنة بها تُدار التي بالطريقة الخاصة والتنظيمية
مقدًما. املدفوعة الطبية والربامج للطب الجماعية الطبية الخدمات ضد دوًما للطب
ابتكارات لكنها سيئة، وأخرى طيبة سمات هذه الطبية املمارسة أساليب تتضمن قد
للجزم أساس هناك ليس أرادوا. إذا تجربتها يف أحراًرا الناس يكون أن يجب تكنولوجية
طبيب بها يقوم التي املمارسة هي الطب ممارسة لتنظيم املثايل التقني املنهج أن قطعيًا
يكون أن ينبغي فاملرء الجمعيات، ولعلها األمثل هي الجماعية الطبية الخدمات لعل واحد.

األنواع. كافة تجربة بموجبه يستطيع نظام املرء لدى
كبتها، من بفاعلية وتمكنت املحاوالت تلك للطب األمريكية الجمعية قاومت لقد
بمزاولة القبول عىل السيطرَة مبارش غري منًحا منحها الرتخيص ألن ذلك حققت وقد
االعتماد واملستشفيات الطبي التعليم عىل اإلرشاف مجلس ويقدم املستشفيات. يف املهنة
يف املهنة بمارسة ترصيح عىل الطبيب يحصل وكي الطب، كليات وكذلك للمستشفيات
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أو باملقاطعة الطبية الجمعية العموم يف عليه توافق أن من بد ال «معتمد»، مستشفى
ظل يف ألنه معتمدة؟ غري مستشفيات تأسيس يمكن ال ملاذا املستشفى. إدارة مجلس
األطباء من مجموعة عىل املستشفى تحصل أن من بد ال الراهنة، االقتصادية الظروف
يحصل أن بد ال بالواليات، الرتخيص قوانني معظم وبموجب عملها، تبدأ كي املتمرنني
الخربة تكون أن بد وال قبوله، يتم كي تدريبية خربة عىل الرخصة لنيل املرشح الشخص
قائمة مع املعتمدة املستشفيات قائمة تتطابق وعامًة، «معتمد». مستشفى يف التدريبية
أهَل الرتخيص قواننُي تَْمنَُح بالتايل، واملستشفيات. الطبي التعليم عىل اإلرشاف مجلس
نجاح سبب هو كبري حد إىل وهذا الكليات، جانب إىل املستشفيات عىل السيطرَة املهنة
يف لكن الجماعية. الطبية الخدمات من مختلفة ألنواع للطب األمريكية الجمعية معارضة
كولومبيا، مقاطعة ففي االستمرار. من الجماعية الطبية الخدمات تمكنت حاالت بضع
للطب االمريكية الجمعية مقاضاة من تمكنت ألنها الجماعية الطبية الخدمات نجحت
حاالت بضع ويف القضية. وربحت االحتكار ملكافحة الفيدرالية شريمان قوانني بموجب
أدنى هناك ليس ذلك، مع خاصة. ألسباب الجماعية الطبية الخدمات نجحت أخرى،
الطبية الخدمات نحو االتجاه جًدا أعاقت للطب األمريكية الجمعية معارضة أن يف شك

الجماعية.
للطب األمريكية الجمعية أن لالهتمام املثري من أنه وهو جانبية مالحظة هناك
الطبية الخدمات وهي أال الجماعية، الطبية الخدمات من فحسب واحًدا نوًعا تعارض
ذلك أن هو االقتصادي السبب أن ويبدو مسبًقا، الدفع نظام عىل ترتكز التي الجماعية

تمييزية.8 أسعار تحديد احتمالية عىل يقيض
عىل انطوى ذلك وأن باملهنة االلتحاق تقييد لب يف كان الرتخيص أن الواضح من
أو ذلك من ُمِنُعوا لكن املهنة مزاولة أرادوا الذين لألفراد سواءً باهظة، اجتماعية تكلفة
من وُمِنُعوا عليها الحصول أرادوا التي الطبية الرعاية من ُحِرُموا الذين الناس لعامة

يزعم؟» كما طيبة نتائج الرتخيص لذلك «هل سؤاًال: اآلن سأطرح عليها. الحصول
عىل الواضح من ليس الكفاءة؟ معايري من فعًال الرتخيص يرفع هل األول، املقام يف
عندما ابتداءً، عدة. ألسباب للمهنة العملية املمارسة يف الكفاءة بمعايري يرتقي أنه اإلطالق
لاللتفاف سبل عن للبحث حافًزا تضع بذلك فأنت مجال، أي إىل الدخول أمام عائًقا تضع
العظام بتقويم كاملعالجة مهن ظهور إن باستثناء. ليس الطب مجال وبالطبع حوله،
الطب. بمهنة االلتحاق عىل املفروضة بالقيود يرتبط اليدوية واملعالجة (االستيوباثي)
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قيود لتجنب سبيل عن للبحث محاولة ما حد إىل املهن هذه من كل مثلت العكس، عىل
النتيجُة وكانت القيود. فرض ثم ترخيص عىل الحصول عملية يف بدورها وتبدأ االلتحاق،
ى يَُسمَّ ما بني والتمييز للممارسة، مختلفة وأنواع مستويات خلَق ذلك عىل ترتبت التي
والعالج اليدوية واملعالجة العظام بتقويم كاملعالجة البديل الطب وبني الطب بممارسة
الطب ممارسة من أقل جودة ذات البدائل هذه تكون أن املمكن من ذلك. إىل وما باإليمان

باملهنة. االلتحاق عىل املفروضة القيود غياب حال يف
تماًما منشغلني األطباء جميع كان وإذا املتوقع، من أقل األطباء عدد كان إذا عامًة،
لألطباء سيتاح الطبية املمارسة من أقل إجماليًا قدًرا أن يعني فهذا — عادًة هم كما —
هو البديل سيكون التعبري. جاز إن الطبية، املمارسة ساعات من أقل عدد أي — املدربني
أشخاص يد عىل — جزئيًا ستتم أنها بد وال — تكون قد ما، لشخص املدربة غري املمارسة
أخطر املوقف سيكون ذلك، عىل وعالوة اإلطالق. عىل متخصصة مؤهالت أية لديهم ليس
تعريف الرضوري فمن املرخصني، املمارسني يف الطبية» «املمارسة حرص تم إذا كثريًا،
فحسب، الحديدية السكك عىل يقترص بيشء املقنعة البطالة وليست الطبية، املمارسة
التي الترشيعية القوانني تأويل إطار ويف أيًضا. الطبي املجال يف حدوثه يمكن ولكن
املرخصني األطباء عىل األشياء من العديد تقترص للطب، املعتمدة غري املمارسة تحظر
لم الذين املاهرين األشخاص من وغريهم الفنيون رائع بأسلوب ينجزها أن يمكن والتي
متخصًصا لست الكاديالك. السيارة طراز أي األول؛ الطراز من طبي تدريب عىل يحصلوا
يف النظر أنعموا الذين هؤالء أن سوى أدري وال تماًما، كاملة أمثلة أدرج كي يكفي بما
من كثريًا أوسع نطاق عىل الطبية» «املمارسة اشتمال يف يكمن امليل إن يقولون السؤال
جزءًا يكرسون املدربون األطباء إن وجه. أكمل عىل الفنيون يؤديها أن يمكن التي األنشطة
جودة انخفاض هي والنتيجة آخرون، أشخاص به يقوم أن يمكن ألشياء وقتهم من كبريًا
استيعاب للفرد أمكن إذا — الطبية للرعاية النسبي املتوسط إن حيث الطبية؛ الرعاية
الرعاية لجودة متوسط تحديد طريق عن عليها الحصول يمكن ال — األساس من املفهوم
املرض من فقط الناجني يف بالتفكري طبي عالج فاعلية عىل الحكم تشبه قد والتي املقدمة،
مقدار من تقلل القيود أن حقيقَة االعتبار بعني األخذ أيًضا املرء عىل فيجب يعالجه الذي

للقيود. نتيجة للكفاءة املتوسط للمستوى ملموًسا انخفاًضا النتيجُة تكون وقد الرعاية
بعينها زمنية مرحلة يف املوقف إىل تنظر ألنها وذلك كافية، غري املالحظات هذه حتى
علم أي يف التطورات تأتي ما فغالبًا الوقت، مرور مع التغريات االعتبار بعني تأخذ وال
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واألشخاص والدجالني األطوار غريبي من هائل عدد بني يقف لفرد عمل من مجال أو
الصعب من الطب، بمهنة الراهنة الظروف ظل ويف املهنة. يف مكانة لهم ليست الذين
من فرًدا كنت وإذا املهنة. أبناء من تكن لم ما تجارب أو أبحاث إجراء عليك للغاية
تماًما مقيد ألنك ذلك من تتمكن فلن مرموقة، مكانة إىل ترتقي أن وأردت املهنة أفراد
باإليمان يعالج الذي الشخص يكون أن املمكن من إجراءها. يمكنك التي التجارب بنوع
أن املمكن من لكن ساذجني، مرىض عىل نفسه يفرض األطوار غريب شخص سوى ليس
سبًال هناك أن الطب. يف مهم تطوير إنجاز من األفراد آالف أو ألف بني من فرد يتمكن
يف بالطب يسمى ما ممارسة حرص نتيجة أن املؤكد ومن والتعلم للمعرفة ومختلفًة عديدًة
ومن املستمرة التجارب مقدار انخفاض هي نتجه كما إطاره يف وتحديده بعينها مجموعة
ينطبق الطب محتوى عىل ينطبق ما إن املجال. ذلك يف املعرفة نمو معدل انخفاض ثم

أدناه. النقطة هذه يف وسأسهب فعًال، أرشنا كما منظومته عىل باملثل
ممارسة يف به املقرتن واالحتكار — الرتخيص بها يميل أخرى طريقة هناك تزال ال
الجودة يجعل الرتخيص أن وأرشت وسبق منخفضة، املمارسة معايري جعل إىل — الطب
إجمايل خفض طريق وعن األطباء عدد تقليص طريق عن منخفضة للممارسة املتوسطة
األقل ال األهم للمهام بالنسبة مجملها يف املتدربني األطباء لدى املتوفرة الساعات عدد
من جعله طريق عن وكذلك والتطوير، األبحاث إلجراء الحافز ضعف خالل ومن أهمية،
من متعمًدا. خطأ الطبيب ارتكاب عند األطباء من مقابل أخذ األفراد عىل للغاية الصعب
الخداع من الحماية الطبيب كفاءة عدم ضد املواطن يمتلكها التي الحماية وسائل بني
واشتكى قضائية دعاوى فعًال ُرِفَعْت وقد اإلهمال. بدعوى األطباء مقاضاة عىل والقدرة
الدعاوى فإن ذلك ومع الطبي. اإلهمال ضد للتأمني نتيجة يتكبدونه مما كثريًا األطباء
تكن لم إذا تكونه، أن يمكن كان مما نجاًحا وأقل ضئيلة الطبي اإلهمال ضد القضائية
ضد بالشهادة طبيب إقناع السهل من ليس موجودة. الطبية للجمعيات اليقظة العني
«معتمد». مستشفى يف الطب ممارسة حق من بحرمانه عقابًا يواجه عندما زميل طبيب
نفسها، الطبية الجمعيات تشكلها لجنة أعضاء من عموًما الشهادة تأتي أن من بد ال

للمرىض. املزعومة املصلحة يف بالطبع تكون ما ودائًما
قد الرتخيص بأن شخصية قناعة لدي تتكون االعتبار، بعني النتائج تؤخذ عندما
الذين األشخاص أمام املتاحة الفرص قلص وأنه وكيًفا؛ كًما الطبية املمارسة فعًال قلص
يف أقل رغبة لديهم أخرى مهن ممارسة عىل وأجربهم أطباء، يصريوا أن يف يرغبون
بما مقنعة غري طبية لخدمة مادي مقابل دفع عىل أيًضا الناس عامة وأرغم ممارستها،
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الطب. ممارسة منظومة ويف نفسه الطب يف التكنولوجي التطور أيًضا وأعاق يكفي،
الطب. ملمارسة كرشط الرتخيص عىل القضاء ينبغي أنه ذلك من أستخلص

األشخاص من الكثري غرار عىل — القراء من الكثري أن يف أرتاب الرشح، هذا بعد
دليل عىل الحصول يمكنني كيف ذلك، «مع سيقولون — األمور هذه معهم ناقشت الذين
التكاليف، عن ذكرته بما سلمنا وإذا الطريقة؟ هذه بخالف الطبيب كفاءة عىل يؤكد
عىل الجودة من األدنى الحد إزاء قليًال الناس لطمأنة الوحيدة الطريقة الرتخيص أليس
يختارون ال الناس أن يف — منها جزء يف — تكمن السؤال هذا عىل اإلجابة إن األقل؟»
يف — وتكمن املرخصني، باألطباء قائمة من عشوائيًا األسماء انتقاء طريق عن أطباءهم
ليس عاًما ثالثني أو عرشين منذ اختبارات اجتياز عىل املرء قدرة أن يف — منها آخر جزء
لضمان األهم أو األسايس املصدر اآلن الرتخيص يعد ال ثم، من اآلن؛ كفاءته عىل بضمان
أن يف تتمثل حيث تماًما؛ مختلفة املهمة اإلجابة لكن الطبيب. كفاءة من األدنى الحد
من فيها نكون مجاالت يف خيالنا وفقر الراهن الوضع استبداد عن يكشف نفسه السؤال
بخصوبة مقارنة الكفاءة، بعض بها نمتلك التي املجاالت يف وحتى العاديني، األشخاص
أن املمكن من كان الذي التطور مدى يف التفكر طريق عن أكثر األمر لنستوضح السوق.
تظهر لم إذا توجد، أن املمكن من كان التي الجودة ضمانات ويف الطب مجال يشهده

االحتكار. قوة باملهنة
املسئولية باستثناء قيود دون الطب مهنة ممارسة يف حًرا كان فرد أي أن لنفرتض
أظن اإلهمال. أو االحتيال طريق عن باآلخرين يلحق رضر أي لحدوث واملالية القانونية
التي — الطبية للرعاية الحالية والسوق سيختلف، كان برمته الطب مجال تطور أن
تنمو أن املمكن من كان املتوقع. االختالف ملحات من بعًضا تقدم — للكبح تعرضت
الفردية املمارسة من وبدًال هائًال. نمًوا باملستشفيات املرتبطة الجماعية الطبية الخدمات
الخريية، الجمعيات أو الحكومة تديرها التي الضخمة املؤسسية املستشفيات جانب إىل
وكان طبية. فرق تتشكل أن أو طبية، اتحادات أو الرشاكات تتطور أن املمكن من كان
وعىل املستشفيات. مرافق ذلك يف بما وعالجية، تشخيصية مرافق توفر أن املمكن من
الصحي والتأمني املستشفيات تأمني ويضم مسبًقا، مدفوًعا سيصبح بعضها كان األرجح
رسوًما سيطلب فكان اآلخر البعض أما واحدة، مجموعة يف الجماعية الطبية واملمارسة

السابقتني. الدفع طريقتي أغلبها يستخدم قد وبالطبع املستقلة. للخدمات منفصلة
أردت إذا األقسام متعددة الطب متاجر أو — الطبية الفرق تلك تكون أن املمكن من
طويًال الفرق هذه استمرت وإذا واألطباء. املرىض بني وسيًطا — التعبري هذا استخدام
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نفسه، وللسبب وجودتها. مصداقيتها عن سمعة ببناء جًدا ستهتم أقدامها، ورسخت
املتخصصة املهارة لديهم يكون أن املتوقع ومن سمعتها، عىل املستهلكون سيتعرف
غرار عىل ذلك، فعل يف املستهلك ممثل ستكون وبالطبع، األطباء. جودة عىل للحكم
تنظيم يمكنها ذلك، عىل عالوة املنتجات. من للعديد بالنسبة األقسام متعددة املتاجر
والتدريب، املهارة درجات مختلف من الطب مماريس بني والربط بكفاءة، الطبية الرعاية
واالحتفاظ تناسبهم، التي للمهام املحدود التدريب أصحاب من اإلْخَصائيني واستخدام
تأديتها. لسواهم يمكن ال التي للمهام الرفيعة والكفاءة املهارات أصحاب من باملتخصصني
يحدث ما عىل فعلت كما جزئيًا ويرتكز بنفسه، أخرى تطورات القارئ يضيف أن يمكن

الرائدة. الطبية العيادات يف اآلن
جمعيها؛ املمارسة جوانب الطبية الفرق هذه مثل تنجز أن بالطبع املمكن من ليس
محدودة عمالء بمجموعة صغرية متاجر يوجد مثلما الفردية املمارسة استمرار يمكن حيث
بعض يفضل وقد فردية سمعة األشخاص يؤسس فقد األقسام. متعددة املتاجر جانب إىل
وكذلك فردي. ممارس مع تعاملهم عند بها يشعرون التي والحميمية الخصوصية املرىض
بها، طبية فرق وجود معها يتعذر لدرجة للغاية محدودة مجاالت توجد أن املمكن من

ذلك. إىل وما
التأكيد هو فهديف املجال، عىل تهيمن قد الطبية الفرق أن عىل التأكيد حتى أريد ال أنا
إدراك استحالة إن للممارسة. الحالية للمنظومة البدائل من العديد هناك أن عىل باألمثلة
بمثابة — مزاياها تقييم عن ناهيك — االحتماالت لكافة صغرية مجموعة أو فرد أي
من تحد التي االحتكارات مثل نظم وضد للحكومة املركزي التخطيط ضد األقوى الحجة
تسمح أنها يف للسوق بالنسبة البارزة الحجة تكمن اآلخر، الجانب عىل التجريب. احتماالت
تجعل فهي الخاصة؛ واملقدرة املعرفة من واسع نطاق استغالل عىل قدرتها ويف بالتنوع،
يقرر من املنتجني ال العمالء وتجعل التجريب عىل قادرة غري الخاصة املجموعات بعض

يريدون. ما للعمالء يحقق ما أفضل ما
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البالد يف األقل عىل — القرن هذا يف الجماعية مبدأ نحو االتجاه نمو يف محوري عامل هناك
سلطة استخدام يف والرغبة اجتماعي كهدف الدخل يف باملساواة اإليمان يف تمثل — الغربية
هذا لتقييم طرحهما من بد ال للغاية مختلفان سؤالني هناك ولكنَّ به، النهوض يف الدولة
األول السؤال عنه. نتجت التي للمذهب املؤيدة واإلجراءات املساواة ملذهب املؤيد االتجاه
وعلمي: إيجابي الثاني والسؤال املساواة؟ لتعزيز الدولة تدخل مربر ما وأخالقي: معياري

فعًال؟ اتُِّخذَْت التي اإلجراءات نتيجة كانت ماذا

التوزيع أخالقيات (1)

السوق قوامه مجتمع يف للدخل املبارش التوزيع يربر أن يمكن الذي األخالقي املبدأ إن
عمل إن حتى الخاصة» أدواته بمساعدة فرد كل ينتجه ملا وفًقا الدخُل ُع «يَُوزَّ هو الحرة
وأعراف قانونية مسائل امللكية حقوق تعد الدولة. تدخل عىل ضمنيًا يعتمد املبدأ هذا
أن املمكن ومن الدولة. وظائف أهم من وتطبيقها تعريفها فإن شاهدنا، وكما اجتماعية،
امللكية قوانني عىل تماًما املبدأ هذا عمل إطار يف والثروة للدخل النهائي التوزيع يعتمد

واضح. نحو عىل الدولة تتبناها التي
وهو أال األخالقية، الناحية من مستحسنًا يبدو الذي وغريه املبدأ هذا بني العالقة ما
ً مبدأ الناتج وفق الدفع يكون فقد جزئيًا؛ متناقضني غري املبدأين إن املعاملة؟ يف املساواة
استعداد لدينا أفراًدا هناك أن لنفرتض املعاملة. يف الحقيقية املساواة لتحقيق رضوريًا
السلع أكثر يفضل بعضهم كان إذا األساسية، واملوارد القدرة يف سواسية العتبارهم
العائد يف املساواة عدم يصبح الحالة هذه يف التجارية. السلع يفضلون وآخرون الرتفيهية
يفضل قد املعاملة. يف املساواة أو اإلجمايل العائد يف املساواة لتحقيق رضوريًا السوق عرب
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وظيفة عن الشمس بأشعة خالله يستدفأ كبري اسرتخاء وقت بها روتينية وظيفة شخص
كالهما تساوى وإذا العكَس. آخُر شخٌص يفضل قد فيما أعىل، راتبًا له تقدم مرهقة
نحو وعىل دخليهما. يف اإلنصاف عدم من جوهرية أكثر حالة هناك ستكون الراتب، يف
جذابة وغري سيئة وظيفة يف عمل إذا الفرد يتلقى أن املعاملة يف املساواة تقتيض مماثل،
هو املساواة انعدام من النوع وهذا وُمْرِضيَة، جيدة وظيفة يف عمل إذا أجره من أكرب أجًرا
املهنة من األخرى السمات يف االختالفاِت النقدي الدخل يف االختالفاُت وتعوض األوضح.
الدخل يف االختالفات تسمى االقتصاد، بعلماء الخاصة االصطالحية وباللغة الحرفة، أو
النقدية وغري النقدية الصافية» «املزايا كافة لجعل الزمة تعادلية» «اختالفات النقدي

متطابقة.
أيًضا رضوري وهو السوق عمل خالل يظهر املساواة انعدام من آخر نوع وهناك
ميول إلرضاء — أخرى بعبارة — أو املعاملة، يف املساواة لتحقيق دقة أكثر بأسلوب
لننظر اليانصيب. عن مثال خالل من أكثر ببساطة األمر هذا توضيح ويمكن األشخاص.
االشرتاك عىل جميًعا ووافقوا متساوية مواهب البداية يف لديهم األفراد من مجموعة إىل
يف املساواة انعدام من الناتج أن سنجد للغاية. متكافئة غري بجوائز اليانصيب يف طواعية
املساواة من استفادة أقىص بتحقيق املذكورين لألفراد للسماح فعًال رضوري أمر الدخل
اليانصيب. يف االشرتاك فرصة من حرمانهم ذلك بعد الدخل توزيع ويعادل بينهم، املبدئية
لفكرة نظرنا ما إذا تتضح مما أكثر العميل التطبيق عند الحالة هذه أهمية وتتضح
ذلك إىل وما واالستثمارات الوظائف األفراد اختيار يعود الحريف. بشكلها «اليانصيب»
فنانة تصبح ألن تسعى التي فالفتاة املضمونة؛ غري النتائج لفكرة تقبلهم مقدار إىل جزئيًا
الذي الفرد وباملثل اليانصيب، يف االشرتاك عمًدا تختار حكومية موظفة من بدًال سينمائية
ليس التأمني إن الحكومية. السندات من بدًال القيمة منخفضة يورانيوم أسهم يف يستثمر
األمثلة هذه وحتى النتائج، مضمونة األمور من األشخاص موقف عن للتعبري طريقة سوى
املتحققة النتيجة هو الفعلية املساواة انعدام فيه يكون قد الذي املدى تماًما توضح ال
للموظفني األجور دفع نظم نفس تتأثر وأيضا الناس، ميول إشباع إىل الهادفة للنظم من
غري األمور ضد ميل املحتمالت الفنانات جميع لدى كان فإذا التفضيالت. بهذه وتوظيفهم
أعضاؤها يتفق سينمائيات، فنانات من تعاونية» «جمعيات تظهر قد النتائج، مضمونة
لديهن يكون ثم ومن بآخر؛ أو بشكل بالتساوي بينهن الدخل إيرادات اقتسام عىل مسبًقا
واسع، نطاق عىل االتجاه ذلك انترش وإذا املخاطر. تجميع يف املشاركة خالل من ضمان
واملرشوعات باملخاطر املحفوفة املرشوعات بني تجمع وضخمة متنوعة رشكات ستصري
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النفط، بإنتاج معروفة غري منطقة يف النفط عن منقبني وجود النادر من وسيصبح اآلمنة،
صغرية. ورشاكات خاصة، منشآت وكذلك

إلعادة الحكومية اإلجراءات لتفسري فقط واحدة طريقة إال سبق ما فليس وحًقا،
أو لسبب أنه البعض ويزعم شابه. وما التصاعدية الرضائب خالل من الدخل توزيع
أو اليانصيب مجموعة توليد السوق تستطيع ال — اإلدارية التكاليف ولعله — آلخر
مرشوًعا إال هي ما التصاعدية الرضائب وتلك املجتمع، أفراد يرغبه الذي اليانصيب نوع
هذه النظر وجهة أن يف شك هناك ليس ذلك. لتحقيق — التعبري جاز إن — حكوميًا
الحالية، الرضائب تربير بالكاد يمكنها نفسه، الوقت ويف الحقيقة، من يشء عىل تنطوي
التي الورقة سحب َمن هوية املأل عىل ُعرَفْت بعدما ُفِرَضْت الرضائب ألن إال ليشء ال
الذين األفراد وأصبح الحياة، يانصيب يف الفارغة الورقة سحب وَمن الجوائز عىل تحتوي
السياق، ذلك ويف الغالب. يف الرضائب يؤيدون ممن الفارغة الورقة سحبوا أنهم يعتقدون
ويف بعد. يأت لم جيل عىل رضيبية برامج لتطبيق األجيال أحد تأييد يربر أن للمرء يمكن
للغاية تصاعدية أقل دخل رضيبة برامج عن النوع ذلك من إجراء أي يسفر قد اعتقادي،

نظريًا. األقل عىل الحالية، الربامج من
وفًقا األجور دفع عن والناتج الدخل يف املساواة انعدام من كبريًا قدًرا أن ومع
مضمونة غري األمور تجاه الناس مليول إرضاءً أو «تعادلية» اختالفات يعكس لإلنتاج
البرشية باملقدرة الخاصة سواء املواهب يف املبدئية االختالفات كبري جزء يعكس النتيجة،

بحق. الصعبة األخالقية القضية يثري ما الجزء وهذا باملمتلكات، أو
املساواة انعدام بني التمييز الرضوري من كان إذا ما بشأن النطاق واسع نقاش هناك
الثروة عن الناتج املساواة انعدام وبني املمتلكات، يف انعدامها وبني الشخصية املواهب يف
االختالفات عن الناتج املساواة انعدام إن املكتسبة. الثروة عن الناتج ذلك وبني املوروثة
الذي الشخص جمعها التي الثروة يف االختالفات عن الناتج أو — الشخصية القدرات يف
يف الحال هو كما الغرابة شديد ليس األقل عىل أو ومقبول، عادي أمر — بصدده نحن

املوروثة. الثروة عن الناتجة االختالفات
عليها يحصل التي املرتفعة للعائدات أخالقي مربر أي هناك هل مربر؛ غري التمييز إن
التي العائدات مربر من أفضل كبري طلب عليه مميًزا صوتًا والديه عن ورث الذي الفرد
احتماالت روسيا يف الحكوميني املسئولني أبناء لدى ممتلكات؟ ورث فرد عليها يحصل
أمر هذا هل الفالحني. أبناء من — أيًضا الديون لسداد وربما — الدخل عىل للحصول أعىل
يمكننا أمريكي؟ مليونري ابن بها يتمتع التي للدخل األعىل االحتماالت من أقل أو أكثر مربر
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نقلها يف ويرغب ثروة يمتلك الذي لألب يمكن مختلفة. نظرة نفسه السؤال هذا إىل النظر
ابنه، تدريب لتمويل املال من ما مبلغ استخدام فيمكنه مختلفة؛ بطرق ذلك فعل لولده
أو تجاري، مرشوع لتأسيس له مال بتقديم أو املثال، سبيل عىل معتمد قانوني كمحاسب
الطفل لدى سيكون الحاالت، هذه من أي يف ملكية. دخل له يوفر ائتمان صندوق إنشاء
البرشية، القدرات عن ناتج دخله سيعترب األوىل، الحالة يف لكن متوقع. هو مما أعىل دخل
هل موروثة. ثروة عن كناتج الثالثة ويف األرباح عن ناتج دخله سيعترب الثانية الحالة ويف
يبدو النهاية يف أخالقي؟ نحو عىل اإليرادات من الفئات هذه بني للتفريق أساس أي هناك
تولده فيما أو الشخصية بقدراته أنتجه فيما الحق له فرًدا إن القول املنطقي غري من أنه
يمكن إنه القول أو ألبنائه، ثروته نقل يف الحق له ليس ولكنه جمعها، التي ثروته له
شك وال لورثته، دخله إعطاء يمكنه ال لكن بامللذات عامرة حياة يف دخله استخدام للمرء

ملكاسبه. الفرد هذا استخدام طرق إحدى األخري االحتمال أن
ال الرأسمايل األخالقي باملبدأ يسمى ملا املناهضة الحجج هذه صحة عدم حقيقة إن
قبوله تربير الصعب من أنه أرى فأنا مقبول، الرأسمايل األخالقي املبدأ أن بالطبع تؤكد
النظر بوجهة االعتقاد إىل منساًقا نفيس أجد أنني كما بديل، مبدأ أي تربير أو رفضه، أو
وأنه أخالقي، كمبدأ ذاته حد يف الرأسمايل األخالقي املبدأ إىل النظر يستحيل إنه القائلة

كالحرية. آخر ملبدأ مبارشة نتيجة أو ذريعة اعتباره من بد ال
لنفرتض األساسية. للصعوبة توضيًحا لنا تقدم أن االفرتاضية األمثلة لبعض ويمكن
أربع فوق تماًما وحدهم يعيشون كروزو، روبنسون شخصية من أفراد أربعة هناك أن
العيش من مكنه مما وغناء كبرية جزيرة فوق أحدهم سقط نفسها. املنطقة يف جزر
جعلهم مما وقاحلة صغرية جزر فوق سقطوا اآلخرين الثالثة أن تصادف فيما برفاهية،
من سيكون وبالطبع بعًضا، بعضهم وجود اكتشفوا يوم، وذات بالغة. بصعوبة يعيشون
واقتسام إليه لالنضمام دعاهم إذا الكبرية الجزيرة فوق يعيش الذي كروزو أخالق كرم
اآلخرين الثالثة يتحد أن املربر من هل ذلك، يفعل لم أنه لنفرتض لكن معهم. ثروته
القراء، من العديد األمر هذا عىل املوافقة تستهوي قد معهم؟ ثروته اقتسام عىل ويجربونه
لنفرتض أخرى. صورة يف تماًما مشابه موقف إىل لننظر امليل، لذلك االستسالم قبل لكن
نقدية ورقة ملحت أنك وتصادف الشارع بمحاذاة تسريون أصدقائك من وثالثة أنت أنك
قسمتها إذا بالطبع أخالقك كرم من سيكون وأخذتها. الرصيف فوق دوالر عرشون قيمتها
ذلك، تفعل لم أنك لنفرتض لكن مرشوب. الحتساء دعوتهم األقل عىل أو بينكم، بالتساوي
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العرشين اقتسام عىل وإرغامك سويًا باالتحاد اآلخرون الثالثة يقوم أن املربر من هل
مزيد ومع بالنفي. اإلجابة إىل سيميلون القراء معظم أن أعتقد بالتساوي؟ معهم دوالر
البداية من املال اقتسام أن الواضح من أنه القراء يستنتج أن املمكن من التفكري، من
بأنه أصحابنا أو أنفسنا إلرغام مهيئون نحن هل «الصحيح». الفعل ذاته حد يف ليس
من التخلص العالم يف األشخاص جميع ثروة متوسط ثروته تتخطى الذي للفرد ينبغي
وإشادتنا إعجابنا نبدي قد العالم؟ سكان باقي عىل بالتساوي توزيعها طريق عن الزيادة
غرار عىل — والهدايا الثروات لتبادل احتفاالت أن بيد قليلة؛ حفنة به قام إذا الفعل بهذا
من رضبًا متحرض عالم وجود يجعل قد — الحمر الهنود لدى عاملي بوتالتش احتفال

املستحيل.
روبنسون استعداد عدم إن مثله. بخطأ الخطأ تدارك الصواب من ليس حال، بأية
ال الثروة اقتسام لعدم دوالر العرشين عىل عثر الذي املحظوظ الرجل أو الثري كروزو
بحيث الخاصة حالتنا يف الحكام نكون أن تربير يمكن هل لإلكراه. اآلخرين استخدام يربر
نراه ما أو اآلخرين؟ من حقنا نراه ما لننتزع العنف استخدام يجب متى بأنفسنا نقرر
الثروة أو املنصب أو االجتماعية املكانة يف االختالفات معظم إىل النظر يمكن حقهم؟ ليس
«جديًرا باعتباره إليه ننظر ويدخر بكد يعمل الذي الرجل إن كبرية. بدرجة الفرصة كنتاج
بما محظوًظا كان التي الجينات إىل كبرية بدرجة ترتكز الصفات هذه أن مع بالتقدير»،

لوراثتها. محظوظ) غري (أو يكفي
مستعدون فنحن بالحظ، مقارنة للجدارة ندعيه الذي الكاذب الوالء من وبالرغم
املنسوب املساواة عدم لتقبل استعدادنا من أكثر الحظ عن الناشئ املساواة عدم لقبول
غري من ولكن خيول، سباق يربح الذي زميله سيحسد الجامعي األستاذ إن الجدارة. إىل
زميله تلقى إذا لكن املعاملة. يف بالظلم يشعر أو حقًدا الرابح لزميله يكن أن املحتمل
كثريًا املحتمل فمن الجامعي، األستاذ ذلك راتب من أعىل راتبه من جعلت طفيفة عالوة
فزيادة أعمى؛ — العدالة كما — الحظ إن ذلك، من بالرغم باالضطهاد. األستاذ يشعر أن

نسبية. جدارة إىل يرتكز متعمًدا حكًما كانت الراتب

الناتج وفق للتوزيع الوسييل الدور (2)

األساس، يف توزيعيًا الناتج وفق للدفع الفعال الدور يكون ال السوق، عىل يقوم مجتمع يف
هو السوق القتصاد املحوري املبدأ فإن األول، الفصل يف أرشنا وكما تخصيصيًا. بل
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الطريقة بهذه يمكنهم ألنه غريهم مع األفراد فيتعاون الطوعي؛ التبادل عرب التعاون
سيدخل اإلنتاج، إىل يضيفه ما كل الفرد يتلَق لم ما لكن أفعل، بأسلوب رغباتهم إشباع
طرف كل تلقى إذا ينتجه. أن يمكن ما ال يتلقاه أن يمكن ما أساس عىل تبادالت يف
مفيدة تكون أن املمكن من كان التي التبادالت تحدث فلن الكيل، الناتج يف به أسهم ما
قدر بأكرب املوارد تُستََغلُّ كي رضوريًا الناتج وفق الدفع بصبح بالتايل األطراف. لجميع
وجود ومع األقل. عىل الطوعي التعاون عىل يعتمد نظام ظل يف وذلك الفاعلية من ممكن
ذلك؛ إمكانية يف أشك أنني مع اإلكراه محل املكافأة حافز يحل أن يمكن الكافية، املعرفة
عىل األفراد إجبار يمكنه أو حوله، من الجامدة األشياء نظام يف العبث املرء باستطاعة إذ
عىل األفراد يجرب أن عليه الصعب من لكن بعينها، أوقات يف بعينها أماكن يف التواجد
تغيري إىل من اإلكراه محل التعاون إحالل يؤدي أخرى، بعبارة وسعهم. يف ما أقىص بذل

املتوفرة. املوارد مقدار
هي السوق عىل يرتكز مجتمع إطار يف الناتج وفق للدفع الجوهرية الوظيفة أن مع
ما تُْقبََل أن املحتمل غري فمن إكراه، حدوث دون بفاعلية املوارد تخصيص من التمكني
باالستقرار مجتمع أي ينعم أن يمكن وال توزيعية، عدالة تحقق أنها عىل إليها يُنَْظْر لم
العظمى األغلبية بها يسلم التي التقديرية األحكام من أساسية منظومة هناك تكن لم ما
فحسب. «وسيلية» وليست «مطلقة» باعتبارها تقبلها يجب األعراف فبعض أفراده. من
األحكام تلك بني من واحًدا — يزال وال — بعيد حد إىل كان الناتج وفق الدفع أن وأعتقد

األعراف. أو التقديرية
املعارضون أساسها عىل هاجم التي فحصاألسباب طريق عن األمر هذا توضيح يمكن
املميزة السمات بني من عنها. الناتج الدخل توزيع — الرأسمايل النظام داخل من —
اعتربوا سواء بها، يسلمون أفراده جميع أن هي ما ملجتمع الرئيسية القيم ملنظومة
بالداخل املنتقدين أشد وحتى االجتماعية، املؤسسة لنظام معارضني أو مؤيدين أنفسهم

أخالقيًا. عادل كمبدأ الناتج وفق الدفع عىل وافقوا للرأسمالية
يتعرضون العمال أن ماركس زعم فقد املاركسيني؛ من أثًرا األعمق االنتقادات جاءت
منه؛ جزء عىل سوى يحصلون وال كله اإلنتاج يخرجون العمال ألن ملاذا؟ لالستغالل.
الزعم، هذا يف املتضمنة بالحقائق سلمنا إذا حتى ماركس. عند القيمة» «فائض والباقي
الرأسمايل؛ األخالقي املبدأ عىل املرء وافق إذا فقط عليها يرتتب التقديري الحكم فإن
سلم وإذا ينتجه، ما يف حق للعامل كان إن حالة يف فقط «لالستغالل» يتعرضون فالعمال
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حسب كٍل «من ُع يَُوزَّ الدخل بأن تفيد التي االشرتاكية املنطقية باملقدمة ذلك من بدًال املرء
— العبارة هذه تعنيه أن يمكن عما النظر بقطع — احتياجاته.» حسب ولكٍل مقدرته،
قدرته، مع لكن عليه يحصل ما مع ليس العامل، ينتجه ما مقارنة الرضوري من فإنه

يحتاجه. ما مع لكن ينتجه ما مع ليس العامل عليه يحصل ما بني واملقارنة
هناك بدء، ذي بادئًا أيًضا. أخرى أسباب عىل بناء خاطئة ماركس حجة أن شك ال
ما وهو الناتج؛ إىل املضافة الكمية وبني املتعاونة املوارد لكافة الكيل الناتج بني خلط
معلن غريَ تغريًا هناك أن أكثر االنتباه يثري وما الحدي. الناتج االقتصاد علماء عليه يطلق
ماركس أدرك فقد النتيجة؛ إىل املنطقية املقدمة من االنتقال عند «العمالة» معنى يف
أعدنا إذا ثم، من مضمنًا. عامًال املال رأس اعترب لكنه املنتج إخراج يف املال رأس دور
النحو: هذا عىل ستسري كاملة، إعادة املاركيس املنطقي للقياس املنطقية املقدمة صياغة
جزء عىل الحاليون العمال ويحصل كله، الناتج يخرجون والسابقني الحاليني العمال «إن
لالستغالل،» السابقني العمال «تعرض هي املفرتضة النتيجة ستكون فقط.» الناتج من
من أكرب جزء عىل السابقون العمال يحصل أن يجب أنه هو اتخاذه يجب الذي واإلجراء
يف العمال أحقية بتسجيل سوى ذلك، فعل لكيفية التام الغموض من الرغم عىل اإلنتاج،

أنيقة. قبور شواهد عىل الجزء ذلك
سوق يف الرئييس الوسييل الدور هو إكراه وقوع دون املوارد تخصيص تطبيق إن
لقد مساواة. عدم من نتج ملا الوحيد الوسييل الدور ليس لكنه الناتج. وفق التوزيع يطبق
تركيز ملوازنة ُسْلَطة بؤر تقديم يف املساواة عدم يلعبه الذي الدور إىل األول الفصل يف أرشنا
توفري خالل من املدنية الحرية تعزيز يف يلعبه الذي الدور جانب إىل السياسية، السلطة
عدم يوفر ذلك، عىل عالوة ببساطة. الجديدة أو الشائعة غري األفكار نرش لتمويل «رعاة»
جديدة منتجات وتطوير التجريب لتمويل «رعاة» — االقتصادي امليدان يف — املساواة
نهاية يف االنطباعية. اللوحات عن ناهيك التجريبية، التلفزيون وأجهزة سيارة أول لرشاء
وذلك — «السلطة» إىل الحاجة دون التوزيع يتحقق أن يف املساواة عدم يساعد املطاف،

إكراه. دون والتنسيق التعاون تحقيق إىل الرامي للسوق العام الدور أوجه أحد

الدخل توزيع حقائق (3)

عدم من كبريا قدًرا يتضمن بأنه الناتج وفق الدفع عىل ينطوي رأسمايل نظام وصف يمكن
تفسري يساء ما كثريًا لكن التطبيقي. املستوى عىل كذلك وهو والثروة، الدخل يف مساواة
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عدم من أكرب قدر عنهما ينتج الحر واالقتصاد الرأسمالية أن تعني بحيث الحقيقة هذه
وتطورها الرأسمالية نطاق اتساع انطوى مبارشة، وكنتيجة البديلة، النظم يف عما املساواة
ملعظم املضللُة الطبيعُة هذا التفسري سوء من عزز وما مساواة. عدم من متزايد قدر عىل
عىل املساواة عدم بني التمييز يف إخفاقها السيما الدخل، توزيع حول املنشورة املعدالت
الدخل. توزيع حول مجاًال األوسع الحقائق بعض إىل لننظر البعيد. واملدى القريب املدى
تتعلق — الناس توقعات من الكثري عكس عىل تأتي والتي — الحقائق أبرز إن
الذي الدخل من الجزء ذلك انخفض أكثر، رأسمالية الدولة كانت كلما الدخل. بمصادر
مقابل يُْدَفُع الذي الجزء وارتفع مال، رأس عامة الناس يعتربه ما استخدام مقابل يدفع
إجمايل نصف من يقرب ما وغريهما، ومرص كالهند النامية، البلدان يف البرشية. الخدمات
دخل هو الخمس من يقرب ما فإن املتحدة الواليات يف أما املمتلكات، من دخل هو الدخل
شك وال كثريًا. النسبة تختلف ال املتقدمة، الرأسمالية البلدان من غريها ويف املمتلكات، من
القدرة يف كثريًا أغنى لكنها البدائية الدول من كثريًا أكرب مال رأس تمتلك الدول هذه أن
إجمايل من النسبة انخفضت املمتلكات، من الدخل ارتفع كلما ثم، من ملواطنيها. اإلنتاجية
التي الفرص يف تمثل بل املمتلكات، مراكمة يف للرأسمالية األعظم اإلنجاز يكن لم الدخل.
أعداء يهوى ذلك، ومع وتحسينها. وتطويرها قدراتهم لتعزيز والنساء للرجال قدمتها
مادية عن للرأسمالية املوالني يعتذر ما وكثريًا مادية باعتبارها بقسوة انتقادها الرأسمالية

للتقدم. رضورية كتكلفة الرأسمالية
الرأسمالية تؤدي العام، التصور من النقيض فعىل للنظر، الفتة أخرى حقيقة ثمة
الرأسمالية تطور وأن البديلة االقتصادية النظم من أكثر املساواة عدم تقليص إىل
حٍد عىل وزمان مكان كل يف — فاملقارنات املساواة؛ عدم نطاق من كبري بشكل قلص
يف مساواة عدم من كثريا أقل قدًرا هناك أن املؤكد ومن هذه، النظر وجهة تؤكد — سواء
املتحدة والواليات وبريطانيا وفرنسا االسكندنافية كالدول الغربية الرأسمالية املجتمعات
أما كمرص. املتخلفة البلدان أو كالهند االجتماعية املنزلة عىل املرتكزة املجتمعات عن
لكن موثوقيتها. وعدم الدالئل لندرة نظًرا صعوبة أكثر كروسيا شيوعية دول مع املقارنة
وغريها، الثرية الطبقات بني املعيشة مستويات يف لالختالفات وفًقا املساواة عدم قسنا إذا
البلدان يف منها الرأسمالية البلدان يف ريب بال أقل هذه املساواة عدم تكون أن املرجح فمن
معنى بأي — املساواة عدم تقل وحدها الغربية البلدان يف فإنه يبدو ما وعىل الشيوعية.
فرنسا عن بريطانيا يف أقل فهي املجتمع؛ رأسمالية درجة زادت كلما — املعاني من
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ملشكلة نتيجة صعبة املقارنات هذه من بالرغم — بريطانيا عن املتحدة الواليات يف وأقل
مقارنة نعقد كي املثال، سبيل فعىل السكاني. الرتكيب طبيعة االعتبار بعني األخذ رضورة
لكن وحدها املتحدة اململكة بني وليس املتحدة الواليات بني املقارنة للمرء ينبغي عادلة،

أفريقيا. يف الربيطانية واملستعمرات الغربية الهند جزر جانب إىل املتحدة اململكة بني
الرأسمالية املجتمعات يف االقتصادي التطور صاحب الزمن، عرب التغريات إىل بالنظر
ستيوارت جون كتب حني ١٨٤٨ عام مىض فيما املساواة. عدم مستوى يف كبري انخفاض
التي امليكانيكية االخرتاعات كل أن فكرُة شك محلَّ تزال ال (١٨٤٨) هذا وقتنا «حتي ميل:
االخرتاعات هذه أدت لقد لإلنسان. اليومي العناء من خففت قد اآلن حتى إليها توصلنا
متزايًدا عدًدا مكنت فيما نفسها، واألرس الكد حياة الناس من كبري جزء يعيش أن إىل
الطبقات رفاهية سبل من زادت لقد ثروات. جني من وغريهم املصانع أصحاب من
ما وهو اإلنسان، مصري يف الكبرية التغريات تلك إحداث يف بعد تبدأ لم لكنها املتوسطة،
صحيح غري األرجح عىل الترصيح هذا كان تحققه.»1 أن ومستقبلها طبيعتها يف يكمن
عن اليوم ذلك كتابة يمكن فرد ثمة ليس أنه املؤكد من لكن ميل، لعرص بالنسبة حتى

العالم. باقي عىل تنطبق ذلك مع لكنها املتقدمة. الرأسمالية املجتمعات
الناس عامة حررا أنهما املنرصم القرن مدار عىل والتطور للتقدم الرئيسية السمة إن
الطبقات عىل حكًرا السابق يف كانت التي والخدمات املنتجات لهم ووفرا املرير، الكدح من
مجال وبخالف مماثل. قدر بأي لألغنياء املتوفرة والخدمات املنتجات زيادة دون األعىل،
لطاملا والتي الناس لعامة الرتف وسائل معظمها يف التكنولوجية التطورات وفرت الطب،
الحديثة السباكة تقدم الذكر، سبيل وعىل فعًال. لألغنياء بأخرى أو بصورة متوفرة كانت
تلك مع متكافئة راحة سبل الناس لعامة والراديو والتلفزيون والسيارات املركزية والتدفئة
ذلك. إىل وما الرتفيه وطواقم والفنانني للخدم بتشغيلهم األغنياء عليها حصل طاملا التي

صورة يف الظواهر هذه حول املفصلة اإلحصائية الدالئل عىل الحصول الصعب من
أجريت التي الدراسات تلك مثل أن مع للمقارنة، وقابلة مضمون ذات للدخل توزيعات
مضللة البيانات تلك تكون أن يمكن ذلك، ومع تًوا. إليها أرشت التي العامة النتائج تؤكد
سبيل عىل الدخل. التوازنية وغري التوازنية يف االختالفات بني التمييز يمكنها ال إذ للغاية،
سنوات أثناء السنوي الدخل أن البيسبول لالعب القصرية العملية الحياة تعني املثال،
نفس عىل لجعلها أمامه املتوفرة األخرى الوظائف من كثريًا أعىل يكون أن من بد ال نشاطه
نفسها بالطريقة النسب يف يؤثر االختالف هذا لكن املادية. الناحية من الجاذبية درجة
مقابلها توضع التي الدخل وحدة تعد كذلك الدخل، يف آخر اختالف أي بها يؤثر التي
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مساواة عدم الفردي الدخل ملتلقي التوزيع يُظهر ما دائًما أيًضا. كبرية أهمية ذات النسب
بدوام يعملن بيوت ربات األفراد من فالكثري األرسية: للوحدات الدخل توزيع من كثريًا أكرب
أعضاء األفراد من الكثري أن أو املمتلكات، من دخل من ضئيًال قدًرا يتلقون أو جزئي
فيه تصنف باألرس املرتبط التوزيع هل البيوت. لربات مماثلة أوضاع يف األرسة يف آخرون
هذا مماثلة؟ وحدة لكل أو شخص؟ لكل لدخل وفًقا أم الكيل؟ األرسي للدخل وفًقا األرس
األطفال لعدد وفًقا لألرس املتغري التوزيع أن أعتقد فأنا اإلطالق، عىل فارًغا جداًال ليس
البالد هذه يف املعيشة مستويات يف املساواة عدم تقليص يف ساهم الذي األهم العامل هو
لقد التصاعدية. والرتكات الدخل رضائب أهمية فاق فقد املنرصم؛ القرن نصف إبان
املنخفض الدخل ذات للعائالت املشرتَك الناتَج للغاية املنخفضة املعيشة مستوياُت كانت
أن ذلك، من واألهم انخفض، األبناء عدد متوسط أن إال األطفال، من نسبيًا الكبرية واألعداد
للغاية. الضخمة العائالت عىل فعيل قضاء عامًة حدوثه إىل وأدى صاحبه االنخفاض هذا
ذلك مع األبناء؛ بعدد يتعلق فيما اآلن األرس بني بسيط اختالف إال يوجد ال لذلك، كنتيجة

األرسي. للدخل اإلجمايل للحجم وفًقا األرس توزيع يف التغيري هذا ينعكس لن
التمييز إىل الحاجة يف تتمثل الدخل توزيع حول الدالئل تفسري يف كبرية مشكلة ثمة
األجل وقصرية مؤقتة اختالفات أسياسية؛ اختالفات بينهما املساواة عدم من نوعني بني
التوزيع لهما مجتمعني يف لننظر الدخل. وضع يف األجل طويلة واختالفات الدخل يف
الدخل هرمية تتغري لذا كبري وتغري حراك هناك أحدهما يف السنوي. الدخل من نفسه
نفسه الوضع يف عائلة كل تقبع بحيث كبري جمود هناك اآلخر ويف آلخر، عام من كثريًا
— األشكال من شكل بأي — سيكون الثاني املجتمع أن الواضح من آخر. بعد عام
الديناميكي للتغري ممثل املساواة عدم من األول النوع إن املساواة. عدم مقدار يف األعىل
املكانة قيمة من يُعيل مجتمًعا فيمثل اآلخر، أما الفرص؛ يف واملساواة االجتماعي والحراك
ألن وتحديًدا خاصة، أهمية له املساواة عدم من النوعني هذين بني الخلط إن االجتماعية.
إن اآلخر. محل أحدهما إحالل إىل تميل الحر االقتصاد عىل القائمة التنافسية الرأسمالية
املجتمعات من نطاًقا أوسع مساواة عدم فيها يكون أن إىل تتجه الرأسمالية غري املجتمعات
عدم يميل ذلك، عىل عالوة السنوي؛ بالدخل هذا املساواة عدم قسنا إذا حتى الرأسمالية،
الراكدة االجتماعية األوضاع تقوض الرأسمالية أن حني يف دائًما، يكون أن إىل فيها املساواة

االجتماعي. الحراك وتحدث
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الدخل توزيع لتعديل املستخَدمة الحكومية اإلجراءات (4)

رضيبُة الدخل توزيع لتغيري واسع نحو عىل الحكومات استخدمتها التي الوسائل من
الرضيبة، من النوعني هذين قبول مدى يف النظر وقبل التصاعدية. الرتكات ورضيبُة الدخل

ال. أم هدفها تحقيق يف الرضائب هذه نجحت كانت إذا عما التساؤل بنا يجدر
لدينا. املتوفرة الحالية املعلومات إطار يف السؤال هذا عن حاسمة إجابة تقديم يتعذر
للمعلومات، تماًما يفتقر رأيًا يكون أال أتمنى أنني مع شخيص، رأي التايل الحكم إن
لهذه كان أنه هو رأيي األدلة. طبيعة تربره مما أكرب بثقة الرأي هذا أذكر لإليجاز وتحريًا
االختالفات تقليص يف — باالهتمام جدير أنه إال — نسبيًا ثانوي أثر الرضيبية اإلجراءات
اإلحصائية املعايري لبعض وفًقا مقسمٍة العائالت من مجموعات لدى املتوسط الوضع بني
التعسفية شديدة مساواة عدم حاالت يف أيًضا اإلجراءات هذه تسببت ذلك، مع للدخل.
عىل الواضح من ليس لذلك، نتيجة هذه. الدخل فئات داخل األشخاص بني كبري تأثري ذات
الهدف زاوية من الصايف األثر هو منها اإلنقاص أو املساواة زيادة كانت إذا ما اإلطالق

الناتج. يف املساواة أو املعاملة يف للمساواة األسايس
تبديديًا كان تأثريها أن بيد للغاية؛ وتصاعدية عالية نظريًا الرضائب معدالت إن
قبل الدخل توزيع جعل يف ببساطة تأثريها من جزء تمثل أوًال، مختلفتني. بطريقتني
من الرضائب. لفرض املعتاد العريض التأثري بمثابة وهذا متساٍو؛ غري الرضيبة اقتطاع
املنطوية األنشطة الحالة هذه يف وهي الرضائب مرتفعة أنشطة يف الدخول إعاقتها خالل
هذه تدفع ثانيًا، األنشطة. تلك يف العائدات ترفع نقدية، غري وأرضار كبرية مخاطرة عىل
القانونية «الثغرات» يسمى ما تجنب إىل األخرى والقوانني الترشيعات املرتفعة املعدالت
الواليات سندات عىل الفائدة من واإلعفاء الطبيعي، املورد نضوب عند االستقطاع كنسبة
املبارشة غري األخرى والطرق النفقات، وحسابات الرأسمالية، األرباح ومحاباة والبلديات،
محرية، وأنواع أعداد يف ذلك إىل وما رأسمالية أرباح إىل العادي الدخل وتحويل للدفع،
االسمية، املعدالت من كثريًا أقل املفروضة الفعلية املعدالت جعل يف تأثريها كان وأيًضا
األشخاص يدفع حيث متساو؛ وغريَ متغريًا الرضائب فرض جعل هو األهم األمر ولعل
دخلهم مصدر حسب للغاية مختلفة رضائب االقتصادي املستوى نفس إىل املنتمون
فمن تماًما، الحالية املعدالت تفعيل تم وإذا الرضيبة. من للتهرب أمامهم املتاحة والفرص
فادحة خسائر يف تتسبب إذ للغاية خطرية شابه وما الحوافز عىل العواقب تكون أن املمكن
االقتصادية. للرفاهية رضوريًا الرضيبي التهرب يكون قد ثم ومن املجتمع؛ إنتاجية يف
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يف التسبب مع للموارد كبري إهدار حساب عىل املكسب اشرتينا فإننا كذلك، كان وإذا
من كثريًا أقل مجموعة وضع يكون أن املمكن من واسع. نطاق عىل مساواة عدم إشاعة
مصادر لكافة تساويًا أكثر رضائب خالل من تتحقق أشمل قاعدة مع — االسمية املعدالت
وأقل التفاصيل يف تساويًا وأكثر الرضائب فرض متوسط يف تقدمية أكثر نظاما — الدخل

للموارد. إهداًرا
الدخل رضيبة بأن يفيد الذي الرأي يعتنقون املجال يف الباحثني من الكثري هناك
ومن املساواة، عدم خفض يف محدودة فاعلية وذات تأثريها يف تعسفية كانت الشخيص
تأييًدا املساواة عدم لتقليص التصاعدية الرضائب استخدام يؤيدون ممن العديد بينهم
القاعدة. تُوسيع وعىل كبري بشكل العليا الرشائح معدالت خفض عىل أيًضا ويحثون شديًدا،
عدم عىل التصاعدية الرضائب هيكل تأثري تخفيف شأنه من كان آخر عامل هناك
ما حالة يف املرء عىل كثريًا أقل تكون الرضائب هذه أن وهو والثروة الدخل يف املساواة
من الدخل استخدام من تقيد أنها حني ويف ثريًا. أصبح إذا ما حالة يف عنها ثريًا كان إذا
فاعليتها. عىل استمرارها مع أوضح، بقدر تتزايد الثروة ادخار إعاقتها فإن الحالية، الثروة
يقلص بل نفسها، الثروة خفض يف شيئًا يفعل ال الثروة من الدخل عىل رضائب فرض إن
تقدم تحملها. ألصحابها يمكن التي الثروة إىل واإلضافات االستهالك مستوى من ببساطة
نسبيًا، ثابتة صور يف الحالية الثروة ولتضمني املخاطرة لتجنب دافًعا الرضيبية اإلجراءات
إن األخرى، الجهة عىل الحالية. املرتاكمة الثروات تبديد احتمالية تقليص شأنه من وهذا
جزء يُدخر والتي الحالية الضخمة الدخول خالل من يكون الثروة ملراكمة الرئييس السبيل
إيرادات منها بعض سيحقق والتي باملخاطر، املحفوفة األنشطة يف ويُْستَثَْمُر منها كبري
سيتمثل وبالتايل السبيل؛ ذلك فستغلق فاعلية، ذات الدخل رضيبة كانت وإذا مرتفعة.
الناحية من جدد. أشخاص مع املنافسة من الحاليني الثروة أصحاب حماية يف تأثريها
الجدير ومن إليها. وأرشنا سبق التي التهرب حيل خالل من التأثري هذا يضعف العملية،
وفر حيث النفط، مجال يف كان الثروة مراكمة من للغاية ضخًما جزءًا أن باملالحظة
من معفي دخل لتلقي للغاية يسريًا سبيًال الطبيعي املورد نضوب عند الرضيبة استقطاع

الرضائب.
األهمية من أنه يل يبدو التصاعدية، الدخل رضائب فاعلية مدى عىل الحكم عند
املشكلة التطبيق. حيث من دقيًقا يكون لن التمييز أن بيد مشكلتني، بني التمييز بمكان
وسائل ذلك يف (بما تنفيذها املقرر الحكومية األنشطة نفقات لتمويل األموال جمع األوىل
ألهداف الرضائب فرض ثانيًا، عرش)؛ الثاني الفصل يف ناقشته الذي الفقر عىل القضاء
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كل إىل تستند التصاعدية اإلجراءات بعض األوىل تستدعي قد فحسب. التوزيع إعادة
املعدالت أن بيد االجتماعية. املساواة ومعايري املالية للمساعدات وفًقا التكاليف تقييم من
عىل تربيرها الصعب من والرتكات املرتفعة الدخل رشائح عىل املفروضة املرتفعة االسمية

للغاية. متدنية أرباحها أن ملجرد األساس هذا
توزيع إلعادة تصاعدية رضائب لفرض مربر أي تبني الصعب من أنه أرى كليربايل،
آلخرين وإعطائه البعض من مال ألخذ القهر الستخدام واضحة حالة يل يبدو فهذا الدخل؛

الفردية. الحرية مع مبارشة للتعارض ثم ومن
الدخل رضيبة لهيكل شكل أفضل أن يل يبدو االعتبار، يف الجوانب كافة أخذ وبعد
عامًة الدخل تعريف مع لإلعفاء، خاضع غري دخل عىل ثابت بمعدل رضيبة هو الشخيص
سبق وكما دقيًقا. تحديًدا املحددة املكتسب الدخل لنفقات فقط باالستقطاعات والسماح
الدخل رضيبة إلغاء مع الربنامج هذا أمزج أن املمكن من الخامس، الفصل يف وأرشنا
األسهم، لحاميل دخلها بنسب الرشكات إلزام رشط من كل مع وكذلك الرشكات، عىل
تتمثل بهم. الخاصة الرضيبية العائدات يف املبالغ هذه بتضمني األسهم حاميل إلزام ورشط
الطبيعية املوارد نضوب عند الرضيبة خصم إلغاء يف األهم األخرى املحبذة التغيريات
املالية األوراق عىل الفائدة عىل الرضيبي اإلعفاء وإلغاء األولية، املواد من وغريه كالنفط
بني والتنسيق الرأسمالية، لألرباح الخاصة املعاملة وإلغاء والبلديات، بالواليات الخاصة

اآلن. بها املسموح االستقطاعات من العديد وإلغاء والهبات، والعقارات الدخل رضائب
التصاعدية الرضائب من مربرة درجة يكون أن يمكن الرضيبي اإلعفاء أن يل يبدو
السكان من باملائة تسعني تأييد إن عرش). الثاني الفصل يف النقاشات من املزيد (راجع
تسعني تأييد عن تماًما يختلف أمر املائة يف عرشة وإعفاء أنفسهم عىل رضائب فرض
كان ما وهو اآلخرين، املائة يف العرشة عىل عقابية رضائب فرض السكان من باملائة
تتضمن قد الثابت املعدل ذات التناسبية الرضيبة إن املتحدة. الواليات يف الواقع يف يحدث
وهو الحكومية، الخدمات مقابل مالية مبالَغ كثريًا أعىل دخل عىل يحصلون أشخاص دفع
ذلك، ومع املقدمة. املالية املساعدات عىل بناءً وذلك مالئم، غري أنه الواضح من ليس أمر
اآلخرين عىل رضائب فرض كبري عدد فيه يؤيد موقًفا التناسبية الرضيبة هذه ستتجنب

بهم. الخاص الرضيبي العبء عىل أيًضا تؤثر لم
سيثري التصاعدي الرضيبي الهيكل محل الثابتة الدخل رضيبة إحالل اقرتاح إن
الفكرة. حيث من فعًال كذلك وهو متطرًفا؛ اقرتاًحا وسيعتربونه القراء من الكثري دهشة
ليس أنه عىل ينبغي مما أكثر قوي نحو عىل التأكيد يمكن ال ذاته، حد يف السبب ولهذا
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إن صلة. ذي معيار أي أو الدخل توزيع إعادة أو الدخل إيرادات حيث من متطرًفا اقرتاًحا
باملائة، وتسعني واحد إىل باملائة عرشين بني ترتاوح لدينا الحالية الدخل رضيبة معدالت
دوالر ١٨٠٠٠ للرضيبة الخاضعة الدخول تجاوز عند املائة يف خمسني املعدل ويصل
لديهم ممن املتزوجني الرضيبة لدافعي دوالر ٣٦٠٠٠ أو املتزوجني غري الرضائب لدافعي
املائة يف ونصف وعرشين ثالثة البالغ الثابت املعدل سيولد ذلك، مع مشرتك. رضيبي إقرار
إيرادات أي الحايل؛ الوقت يف ومحدد مسجل هو ملا وفًقا للرضيبة، الخاضع الدخل عىل
يف اآلن.2 الجائزة واالستقطاعات الحالية اإلعفاءات فوق الحايل التصاعدي للمعدل مماثلة
الخواص يف تغيري أي حدوث عدم حالة يف حتى — الثابت املعدل هذا سيحقق األمر، واقع
للرضيبة الخاضع الدخل من أكرب قدر عن لإلبالغ نظًرا أعىل إيرادات — األخرى القانونية
من مكلفة قانونية حيل التباع اآلن موجود هو مما أقل دافع هناك سيكون أسباب: لثالثة
الرضيبي)، بالتهرب يسمى (ما عنه املبلغ للرضيبة الخاضع الدخل مقدار تقليل شأنها
(تهرب قانونيًا عنه اإلبالغ املفروض الدخل عن اإلبالغ لعدم أقل حافز هناك وسيكون
عن الرضيبية للمعدالت الحايل للهيكل العائقة التأثريات من التخلص يسفر وقد رضيبي)،

أعىل. ودخل الراهنة للموارد أفعل استخدام
نتائج ستكون للغاية، منخفضة الحالية التصاعدية شديدة املعدالت حصيلة كانت إذا
يرجع رضًرا. تحدث ال أنها يعني ال هذا ولكن أيًضا، بالرضورة منخفضة التوزيع إعادة
الرجال أكفأ من بعض تكريس إىل جزئيًا الرضيبية اإليرادات يف الكبري االنخفاض سبب
األشخاص من غريهم أن وإىل انخفاضها، عىل للحفاظ أساليب البتكار طاقاتهم كل بالبالد
عليهم. الرضيبية التأثريات الحسبان يف يضعون وهم سيزاولونها التي األنشطة يخططون
لدى بالرضا شعور تقدير، أقىص عىل املقابل؟ يف نأخذ وماذا إال، ليس إهدار هذا كل
بالنتائج جهلنا عىل يرتكز الشعور هذا وحتى الدخل، توزيع تعيد الدولة بأن البعض
النتائج. عرفت ما إذا بالتأكيد سيتبخر الشعور وهذا التصاعدي، الرضيبي للهيكل الفعلية
يف تماًما يختلف اجتماعي إجراء التخاذ واضح مربر هناك الدخل، توزيع إىل وعودة
تنبع املساواة عدم حاالت من الكثري إن الدخل. توزيع تعديل أجل من الرضائب عن نوعه
القضاء يمكن أو الحكومي للتدخل نتيجة منها الكثري نشأ وقد بالسوق، قصور أوجه من
عىل القضاء سبيل يف اللعبة قواعد لتعديل وجيهة أسباب هناك الحكومي. بالتدخل عليها
االحتكار امتيازاُت املساواة عدم مصادر من إن املثال، سبيل عىل هذا. املساواة عدم مصادر
التي القانونية الترشيعات من وغريها الجمركية والتعريفة الحكومة تمنحها التي الخاص
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إن بذلك. الليرباليون سريحب سبق، ما عىل ُقِيضَ فإذا بعينها. مجموعات منها يستفيد
تقليص إىل عادة يؤدي رئيسيًا عامًال كانت رقعتها وتوسيع التعليمية الفرص زيادة
عدم مصادر عىل ستقيض أنها وهي إدارية ميزة لها اإلجراءات هذه ومثل املساواة، عدم

األعراض. تخفيف مجرد من بدًال املساواة
خالل من رضًرا الحكومة فيه تلحق آخر مجاًال الدخل توزيع يزال ال ذلك، مع
منه التخلص عىل قادرة كانت الذي الرضر من أكرب اإلجراءات من مجموعة تطبيق
بالعيوب املتصل الحكومي التدخل عىل آخر مثال ذلك إن اإلجراءات. من أخرى بمجموعة
منها يشتكي التي الظواهر من الكثري تكون عندما الحر االقتصاد بنظام املزعومة
نفسها، الحكومة صنع من ذاتها حد يف األمور مجريات عىل املهيمنة للحكومة املؤيدون

ال. أم مهيمنة كانت سواء
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عرش الحادي الفصل

االجتامعية الرفاهية إجراءات

الدخل رضيبة وجود يف ساهم والذي واملساواة االجتماعي باإلصالح املنادي االتجاه إن
التي األخرى اإلجراءات من كبرية مجموعة عن أيًضا أسفر التصاعدية شديدة الفردية
تلك اإلجراءات مجموعات أهم بني ومن محددة. فئات «رفاهية» ب االرتقاء إىل تهدف
األخرى اإلجراءات ومن االجتماعي»، «الضمان مضلل نحو عىل عليها يطلق التي املجموعة
الطبية والرعاية املزارع أسعار دعم وبرامج لألجور األدنى الحد وقوانني الشعبي اإلسكان

جرا. وهلم الخاصة املعونة وبرامج محددة لجماعات
يمكن كيف توضيح بهدف األخرية اإلجراءات من بعًضا بإيجاز سأناقش البداية، يف
بيشء سأناقش وبعدها، األساس، يف املنشودة النتائج عن تماًما الفعلية نتائجها تختلف أن

والورثة. املسنني تأمني وهو االجتماعي الضمان برنامج يف األكرب العنرص اإلسهاب من

االجتماعية للرفاهية متنوعة إجراءات (1)

الشعبي: اإلسكان (1-1)

جوار تأثري إىل الشعبي لإلسكان املؤيدون يقولها ما كثريًا التي الحجج إحدى ترتكز
املجتمع تكلف أقل بدرجة املنخفضة الجودة ذات واملساكن خاصة العشوائيات إن مزعوم:
يُوَجد أن للغاية املمكن من الرشطة. وحماية الحرائق من الحماية صورة يف عالية خسائر
الشعبي لإلسكان ليس حجة يقدم فهو يُوَجد، ما بقدر أنه بيد هذا، البسيط الجوار تأثري
نظًرا اجتماعية تكاليف يضيف بما السكن من النوع ذلك عىل مرتفعة رضائب لفرض بل

االجتماعية. والتكلفة الخاصة التكلفة بني املساواة إىل يؤدي قد ذلك ألن
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الدخل محدودي عىل عبئًا ستشكل اإلضافية الرضائب إن الفور عىل اإلجابة ستكون
تأثريات عىل بناءً يَُقدَّم لم الشعبي اإلسكان أن تعني اإلجابة هذه إن مرغوبًا. ليس وهذا
كذلك، الحال كانت فإذا املنخفض. الدخل ذوي األشخاص ملساعدة كوسيلة بل الجوار
الفقراء، ملساعدة األموال اْستُْخِدَمْت وإذا التحديد؟ وجه عىل املسكن الحكومة تدعم ملاذا
املؤكد من جدوى؟ أكثر استخداًما كيفية صورة ال نقدية صورة يف تقديمها يكون ألن
عىل تحصل أن من بدًال املال من مبلًغا ستأخذ املساعدة عىل تحصل التي العائالت أن
ذلك. يف رغبت إذا املسكن عىل املال إنفاق بمقدورها وسيكون مسكن، صورة يف املساعدة
تلك رأت فإذا نقود، صورة يف الدعم عىل حصلت إذا العائالت، هذه أوضاع ترتدى لن لذا،
الدعم سيحل حاًال. أفضل ستكون السكن، من أهم أخرى احتياجات هناك أن العائالت
يستخدم لم أنه وطاملا العينية، املالية اإلعانة مشكلة جانب إىل الجوار تأثري مشكلة النقدي

الجوار. تأثريات تربرها إضافية رضائب لدفع متاًحا سيكون املسكن، رشاء يف
العائالت مساعدة أو الجوار تأثريات عىل بناءً الشعبي اإلسكان تربير يمكن ال لذلك
بأسباب — مربر لها كان إذا هذا — الشعبي اإلسكان سياسة تربير يمكن وال الفقرية،
مما أكثر املسكن إىل «تحتاج» املساعدة لها ُم تَُقدَّ التي العائالت أن أي األبوية؛ الوصاية
تنفق أو الرأي، يف معهم نفسها العائالت تتفق أال املمكن من لكن أخرى أشياء إىل «تحتاج»
للبالغني بالنسبة الحجة هذه رفض إىل الليرباليون سيميل الحكمة. إىل يفتقد إنفاًقا املال
غري صورتها يف تماًما الحجة هذه رفض يمكنهم ال ولكن املسئولية، حس لديهم الذين
ملسكن «املحتاجني» األبناء رفاهية اآلباء يتجاهل أن أي األطفال؛ تمس والتي أكثر املبارشة
من بدًال املوضوع صميم ويف إقناًعا أكثر دليًال قطًعا سيطلبون الليرباليني لكن أفضل.
لإلنفاقات مالئم كمربر األخرية الحجة عىل يوافقوا أن قبل تقدم ما عادة التي الدالئل نوع

الشعبية. املساكن عىل الضخمة
لإلسكان الفعلية التجربة عن الحديث قبل نظريًا الحديث يف اإلسهاب املمكن من كان
األمر، واقع يف أكثر. املوضوع يف الخوض يمكننا التجربة، لدينا صارت وقد واآلن الشعبي.

بالطبع. املنشودة تلك عن تماًما مختلفة تأثريات له الشعبي اإلسكان أن اتضح
يتوقع كما الفقراء، بمسكن االرتقاء عن البعد كل بعيًدا الشعبي اإلسكان كان
للتدمري تعرضت التي السكنية الوحدات عدد فاق فقد تماًما. العكس فعل بل مؤيدوه،
لكن ُشيَِّدت. التي الجديدة السكنية الوحدات عدد الشعبي اإلسكان مرشوعات تشييد أثناء
ثم من إيواؤهم؛ املراد األشخاص عدد خفض يف شيئًا يحقق لم هذا الشعبي اإلسكان
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حصلت لقد سكنية. وحدة لكل األشخاص عدد رفع يف الشعبي اإلسكان نتيجة جاءت
إنها أخرى؛ بطريقة عليه تحصل أن املمكن من كان مما أفضل سكن عىل العائالت بعض
شيئًا يحقق لم هذا لكن شعبية. سكنية وحدات لتملك الحظ حالفهما التي العائالت تلك

ارتفع. العام الكثافة متوسط ألن نظًرا األفراد، باقي أمام سوءًا األمر زاد أنه سوى
الشعبي اإلسكان لربنامج الضار التأثري من بعًضا توازن الخاصة الرشكات أن شك ال
بتعبري أو ُدوا ُرشِّ الذين لألفراد سواء جديدة أحياء وبناء الحالية األحياء تجديد طريق عن
التي املوسيقية الكرايس لعبة أثناء حركتني أو حركة يف ُدوا ُرشِّ تم الذين األشخاص أشمل
الخاصة املوارد هذه تتوفر أن املمكن من كان ذلك، مع الشعبي. اإلسكان مرشوعات بدأتها

الشعبي. اإلسكان برنامج غياب يف
شددنا الذي العام للسبب النتيجة؟ هذه الشعبي اإلسكان برنامج عىل يرتتب ملاذا
غامض الربنامج وضع لتأييد الكثريون دفع الذي العام الصالح إن وتكرًرا؛ مراًرا عليه
الخاصة املصالح عليه تهيمن أن املحتمل من كان الربنامج، الحكومة تبنت إن ما ومؤقت.
املجموعات تلك يف الخاصة املصالح تمثلت الحالة، هذه ويف خدمتها. للربنامج يمكن التي
لها ألن سواءً وتجديدها، املنكوبة املناطق إزالة إىل شوًقا تتحرق كانت التي املحلية
لعب لقد املركزية. أو املحلية التجارية األحياء تهدد كانت األرضار ألن أو هناك ممتلكات
اقتىض الذي األمر املجموعات، تلك أهداف لتحقيق املالئمة الوسيلة بدور الشعبي اإلسكان

البناء. منه أكثر الهدم
بها، يستهان ال بقوة معنا موجودة باملدن» املتدهورة «األحياء تزال ال ذلك، ومع

املشكلة. هذه ملعالجة الفيدرالية لألموال املتزايد الضغط وراء يقف ما وهذا
األحداث جنوح خفض يف وتمثل الشعبي لإلسكان املؤيدون توقعه آخر مكسب هناك
التأثري الحاالت من العديد يف للربنامج كان ومجدًدا، املسكن. أحوال تحسني طريق عن
قيود أدت لقد املتوسطة. السكنية الظروف تطوير يف إخفاقه عن فضًال تماًما، العكيس
الحكومية الوحدات امتالك يف الراغبني يف توافرها طلب الصائب من كان التي — الدخل
األمهات سيما ال — «املفككة» لألرس االرتفاع شديدة كثافة إىل — مدعمة بإيجارات
األخص وجه عىل املفككة العائالت أطفال إن أطفاًال. يعيلون الذين األرامل أو املطلقات
العايل الرتكيز يزيد أن املحتمل ومن للمتاعب» «مثريي إىل يتحولوا أن احتماالت ترتفع
املدارس عىل للغاية الوخيمة العواقب يف ذلك تجىل األحداث. جنوح من األطفال هؤالء ملثل
ملدرسة يمكن أنه حني ففي شعبي. إسكان مرشوعات تضم التي باألحياء املوجودة
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استيعاب للغاية عليها الصعب من بسهولة، للمتاعب» «املثريين التالميذ من قلة استيعاب
الحاالت بعض يف املفككة العائالت تمثل وقت يف ذلك يأتي األطفال. هؤالء من كبري عدد
أن يمكن مما الشعبي اإلسكان بمرشوع القاطنني إجمايل من الثلث عن يزيد ما أو الثلث
ما فإذا املدرسة. يف للشغب املثريين األطفال من أغلبية وجود يف يتسبب املرشوع يجعل
انتشاًرا املجتمع يف النترشوا نقدية، منح صورة يف املساعدة تلقت قد العائالت هذه كانت

متفرًقا.

لألجور: األدنى الحد قوانني (2-1)

هي عواقبها أن ما حد إىل املرء يتبني واضحة قضية لألجور األدنى الحد قوانني تعد
لها. املؤيدين الحسنة النوايا ذوي األشخاص لدى املنشودة النتائج من تماًما العكس
وهم املنخفضَة، املعدالِت شدة من لألجور األدنى الحد قوانني مؤيدي من الكثري يشتكي
وطأة تخفيف ويرجون الفقر، عالمات من كعالمة يرونها فهم تماًما، ذلك يف محقون
األمر، واقع يف قانونية. غري محدد مستوًى من تدنو التي األجور جعل طريق عن الفقر
تأثريها أن الواضح فمن اإلطالق، ىف تأثري أي لألجور األدنى الحد لقوانني يكون ما بقدر
الصعب من ولكن األجور، ملعدل أدنى حد ترشيع الدولة بمقدور الفقر. زيادة يف يتجسد
األدنى الحد بذلك السابق يف عملوا الذين األفراد كافة بتوظيف العمل أرباب تلزم أن
ثم من العمل؛ أرباب مصلحة يف ليس ذلك فعل أن املؤكد ومن أقل. أجوًرا منحهم مع
أن ومع غيابه. يف متوقع هو مما أكثر البطالة زيادة لألجور األدنى الحد عىل يرتتب
العمل عن العاطلني فإن الحقيقة، يف الفقر عالمات من عالمة املنخفضة األجور معدالت
بقطع يتلقونه، كانوا الذين الدخل عن التخيل يمكنهم ال الذين األفراد أولئك بالتحديد هم

لألجور. األدنى الحد يؤيدون الذين لألشخاص عليها يبدو التي الضآلة عن النظر
يكون الحالتني، كلتا ففي األوجه. أحد يف الشعبي اإلسكان كثريًا تشبه الحالة هذه
يتملكون والذين أجورهم تُرفع الذين األفراد وهم معروفني؛ املساعدة يتلقون الذين األفراد
هناك وليس مجهولون فهم للرضر يتعرضون الذين األفراد أما حكومية. سكنية وحدات
العاطلني صفوف إىل ينضمون الذين األفراد إنهم سببها: وبني قضيتهم بني واضح رابط
قوانني لوجود نظًرا بعينها أنشطة يف عمل عىل يحصلوا لن الذين األفراد األرجح عىل أو
صفوف إىل االنضمام إىل أو ربًحا أقل أنشطة مزاولة إىل ويضطرون لألجور األدنى الحد
والتي املنترشة الفقرية األحياء يف مًعا يُْجَمُعون الذين األفراد إنهم املالية؛ اإلعانات متلقي

188



االجتماعية الرفاهية إجراءات

الشعبي لإلسكان نتيجة منه أكثر الشعبي اإلسكان من مزيد إىل الحاجة عىل عالمة تمثل
الحايل.

النية ذوي األفراد من لألجور األدنى الحد لقوانني الدعم من كبري جزء يأتي ال
النقابات تفضل املثال، سبيل فعىل خاصة. مصالح لها أطراف من بل والنزاهة الحسنة
الحد قواننَي — الجنوبية املنافسة لتهديد تخضع والتي — بالشمال والرشكات املهنية

الجنوب. من املنافسة لتقليص لألجور األدنى

املزارع: أسعار دعم برامج (3-1)

ما وبقدر االجتماعية. الرفاهية إجراءات عىل آخر مثال املزارع أسعار دعم برامج إن
بخالف أخرى ألسباب وفًقا — األصل من مربر لها هناك كان إذا هذا — تربيرها يمكن
والكونجرس، االنتخابية الهيئة يف زائد تمثيل لها الريفية املناطق أن السياسية الحقيقة
املتوسط. يف منخفض دخل لهم املزارعني أن اعتقاد عىل قائمة األسعار هذه تكون أن بد ال
املنشودة الغاية املزارع أسعار دعم برامج تحقق ال كحقيقة، األمر بهذا سلمنا إذا وحتى
اإلعانات كانت وإذا األول، املقام يف املساعدة. يحتاجون الذين املزارعني مساعدة وهي
تلك كانت طاملا وذلك الواقع، يف عكسية الحاجة مع عالقتها أن فهو بيشء تتصف املالية
من أقل كمية يبيع ال املعدم فاملزارع السوق، يف املباعة الكمية مع متناسبة املالية اإلعانات
يف ممثال دخله من أكرب جزءًا عىل أيًضا يستقطع بل فحسب، السوق يف األثرى املزارع
املالية. اإلعانة عىل للحصول يؤهله ال وهذه الخاص، االستخدام ألغراض منتجات زراعته
يحصلون والتي — للمزارعني املالية اإلعانات تبقى يشء، كل من بالرغم الثاني، املقام يف
وينطبق امُلنَْفَقة، اإلجمالية الكمية من كثريًا أقل — املزارع أسعار دعم برنامج من عليها
املزارع إىل تذهب ال التي املماثلة والتكاليف للتخزين يُنَْفُق الذي املبلغ عىل بوضوح هذا
املستفيدين التخزينية واملنشآت السعة خدمات مزودو يكون قد وبالطبع اإلطالق، عىل
الزراعية. املنتجات رشاء عىل املنفق املبلغ عىل الكالم نفس ينطبق وباملثل، األساسيني.
الزراعية واآلالت والبذور السماد عىل إضافية مبالغ إنفاق إىل املزارع ينساق الطريقة بهذه
مجرد فإن النهاية، ويف دخله. إىل الفائض سوى يضيف لن تقدير، أكثر وعىل جرا، وهلم
للكالم وتجميًال مبالغة يمثل املتبقي املبلغ من املتبقي الجزء هذا عىل املكسب تعبري إطالق
مما أطول لفرتة الربنامج ضمن األشخاص من مزيد إبقاء كانت الربنامج هدف أن ذلك
ما فائض سوى صاٍف ربح من لهم يتحقق ولن الربنامج. غياب حالة يف سيبقون كانوا
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— األساس يف فائض هناك كان إذا — املزارع أسعار دعم برنامج ظل يف كسبه أمكنهم
كانت الرشاء لربنامج الرئيسية النتيجة إن الربنامج. عن بعيًدا كسبه أمكنهم ما إىل إضافة

امُلزارع. دخل رفع وليس امَلزارع، إنتاجية زيادة ببساطة
تحتاج ال لدرجة جيًدا ومعروفة واضحة املزارع إنتاج رشاء برنامج خسائر بعض إن
مرتني، يدفع املستهلك أن الخسائر هذه بني ومن يكفي، الذكر مجرد ولكن للرشح معها
مقابل أعىل سعر دفع طريق عن والثانية للمزارع كدعم تقدم رضائب صورة يف األوىل
وأرهقت امُلزارع، قوى متشعبة املركزية والسيطرة الشاقة القيود أنهكت لقد الطعام،
وضوًحا؛ أقل الخسائر من مجموعة هناك ذلك، ومع األمة. كاهل املسترشية البريوقراطية
سبيل ويف الخارجية. السياسة ميدان يف رئيسيًا عائًقا املزارع دعم برنامج كان فقد
(كوتا) حصص فرض الرضوري من كان العاملي، السعر من أعىل محيل سعر عىل الحفاظ
خطرية عكسية نتائج سياستنا يف الغريبة للتغريات وكان األشياء، من الكثري واردات عىل
إنتاجها زيادة عىل األخرى البلدان للقطن املرتفع السعر شجع فقد أخرى؛ بلدان عىل
القطن من كبري مخزون وجود إىل فرضناه الذي املرتفع السعر أدى وعندما القطن. من
فادحة خسائر وألحقنا منخفضة بأسعار الخارج يف القطن بيع يف بدأنا إدارته، تصعب
املشابهة واألمثلة الذكر. سابقة بإجراءاتنا اإلنتاج زيادة عىل شجعناهم الذين باملنتجني

كثرية.

والورثة املسنني تأمني (2)

يف القائم الوضع استبداد فيها يبدأ التي األمور أحد االجتماعي» «الضمان برنامج إن
الرغبة مع يتعاملون الناس أصبح نشأته، أحاط الذي الجدل من وبالرغم بصمته. ترك
عىل الربنامج ينطوي ذلك، مع للشكوك. مثاًرا تعد لم وكأنها به مسلم كأمر وجوده يف
اإلطالق عىل مقنع مربر دونأي الشعب أفراد من كبري لجزء الشخصية للحياة كبري انتهاك
أقرتح إنني تقريبًا. املبادئ لكافة وفًقا بل الليربالية، للمبادئ وفًقا فقط ليس أرى، حسبما

للمسنني. مالية مبالغ تقديم عىل تنطوي والتي للربنامج مرحلة أكرب فحص
رضيبة من والورثة املسنني بتأمني املعروف الربنامج يتألف اإلدارية، الناحية من
لألفراد ُم تَُقدَّ مالية مبالغ جانب إىل بالرشكات، املوظفني رواتب عىل مفروضة خاصة
يف الفرد فيه يبدأ الذي السن أساس عىل املالية املبالغ ُد وتَُحدَّ محددة، سنًا يبلغون الذين

السابق. املكسب وسجل االجتماعية والحالة املالية املبالغ عىل الحصول
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فصلها يمكن عنارص ثالثة من والورثة املسنني تأمني يتألف التحليلية، الناحية من
بعضها: عن

التقاعد سن بلوغ حتى سنوي إيراد برشاء األشخاص من واسعة فئة إلزام رشط (١)
املسنني. لتأمني إلزامي رشط أي بعينه،

هذا تقديم تأميم أي الحكومة، من هذا السنوي اإليراد الفرد يشرتي أن رشط (٢)
السنوي. اإليراد

األفراد يستحق الذي السنوي اإليراد قيمة دامت ما الدخل، توزيع إلعادة خطة (٣)
سيدفعونها. التي الرضائب تعادل ال النظام يف االشرتاك عند عليه الحصول

بتمويل فرد كل إلزام فيمكن العنارص؛ هذه لربط رضورة توجد ال أنه الواضح من
رشكات من السنوي اإليراد برشاء للفرد السماح حينها ويمكن به، الخاص السنوي معاشه
يف الدخول للحكومة ويمكن محددة. سنوية إيرادات برشاء إلزامه يمكن أنه بيد خاصة،
هذا وجعل بعينها، سنوية إيرادات برشاء األفراد إلزام دون السنوي اإليراد بيع مجال
التوزيع إعادة إجراء فعًال الحكومة بمقدور أنه الواضح ومن بذاته. قائًما مجاًال النشاط

السنوية. اإليرادات حيلة استخدام دون
تربير يمكن مدى أي إىل لنَر تباًعا حدة عىل عنرص كل يف ننظر دعونا ذلك، عىل بناء

األساس. يف مربر هناك كان إذا عنرص، كل
تحليلنا. من سنسهل عكيس ترتيب يف العنارص إىل نظرنا إذا أنه أرى

الدخل: توزيع إعادة (1-2)

بعض من التوزيع الدخل، توزيع من أساسيني نوعني والورثة املسنني تأمني برنامج يضم
من املستفيدين إىل العام الرضيبة دافع من والتوزيع آخرين، إىل الربنامج من املستفيدين

الربنامج.
يف النظام يف يشرتكون الذين أولئك من الدخل توزيع إعادة من األول النوع يأتي
األخرية الفئة تتلقى متقدم. عمر يف النظام يف دخلوا الذين هؤالء إىل نسبيًا صغرية سن
التي الرضائب ستشرتيه كانت مما أكرب مبالغ إعانات صورة يف الوقت ولبعض وستتلقى
سيتلقى الحالية، واإلعانات الرضائب برامج إطار ويف اآلخر الجانب عىل أفرادها. دفعها

حتًما. أقل مبلًغا صغرية سن يف النظام دخلوا الذين هؤالء

191



والحرية الرأسمالية

النوع هذا عن الدفاع عليها بناءً يمكن — غريها أو ليربالية — أسس ثمة أرى ال
بالفقر لها عالقة ال للمستفيدين الحكومية اإلعانة إن الدخل. توزيع إعادة من بالتحديد
الحكومية اإلعانة تقدم التي والرضائب الفقري، يتلقاها كما الثري يتلقاها حيث بالغنى؛ أو
الدخول من أكرب جزءًا وتشكل األقىص، الحد إىل تصل املكاسب عىل ثابتة رضيبة هي
عىل رضائب لفرض مقبول مربر من هل املرتفعة. الدخول يف تشكله عما املنخفضة
لكبار االقتصادية الحالة عن النظر برصف السن لكبار مالية إعانات لتقديم الشباب
املرتفعة، دون املنخفضة الدخول عىل الغرض لهذا أعىل رضيبي معدل لفرض أو السن،
رضيبة فرض طريق عن املالية اإلعانات لدفع اإليرادات لجمع — املنظور هذا من — أو

املوظفني؟ رواتب عىل
ذاتي النظام يكون أن املستحيل من ألنه نتيجًة التوزيع إعادة من الثاني النوع ينشأ
الرضائب، ويدفعون التغطية بنظام األفراد فيها يتمتع التي الفرتة وإبان تماًما. التمويل
ممول النظام أن ظهر املالية، اإلعانات عىل للحصول املؤهًلني من القليل إال فيها وليس
نحو املتزايد االلتزام تجاهل عىل يعتمد املظهر هذا لكن فعًال، فائًضا هناك وأن ذاتيًا،
كافية كانت املدفوعة الرضائب أن صحته يف املشكوك ومن الرضائب. يدفعون الذين األفراد
ستكون نقدي، أساس عىل حتى أنه يؤكدون الخرباء من فالعديد املرتاكم، االلتزام لتمويل
بلدان يف مماثلة نظم يف أساسيًا رشًطا كانت اإلعانات هذه ومثل رضورية؛ املالية اإلعانة
املقام هذا يف فيه الخوض عىل قادرين غري تجعلنا بدرجة للغاية فني األمر هذا إن أخرى.

بصدده. الرأي يف صادقة اختالفات هناك تكون أن ويمكن ذلك عن غنى يف ونحن
ما االفرتايض: السؤال نطرح أن فحسب يكفي حديثنا، من الغرض سياق يف أما
إنني ذلك؟ تطلب إذا تربيرها يمكن العادي الرضيبة دافع من املأخوذة اإلعانة كانت إذا
يف نرغب أن املمكن من املالية. اإلعانة هذه تربير أساسها عىل يمكن أسباب أية أرى ال
— ال أم فقراء كانوا سواءً — األفراد ملساعدة مربر أي هناك هل ولكن الفقراء، مساعدة

تعسفية؟ توزيع إعادة برمته هذا أليس معينة؟ سنًا بلغوا أنهم ملجرد
ينطوي الذي الدخل توزيع إعادة لتربير عيني عليها وقعت التي الوحيدة الحجة إن
استخدامها من بالرغم تماًما أخالقية غري أراها حجة هي والورثة املسنني تأمني عليه
األفراد يساعد والورثة املسنني تأمني توزيع إعادة أن هي الحجة هذه واسع. نطاق عىل
وجود من الرغم عىل املرتفع، الدخل ذوي األفراد يساعد مما أكثر املنخفض الدخل ذوي
نحو عىل هذا التوزيع إعادة إجراء األفضل من يكون بحيث ذلك؛ يف كبري تعسفي عنرص
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من كجزء سيؤيده أنه مع مبارشة التوزيع إعادة يؤيد لن املجتمع أن بيد فعالية، أكثر
املجتمع تضليل يمكن أنه أساًسا الحجة هذه عليه تنطوي ما االجتماعي. الضمان برامج
شك ال مما مخادعة. صورة يف اإلجراء تقديم طريق عن يعارضه إجراء تأييد إىل وسوقه
التجارية لإلعانات إدانتهم يف األشهر هم الطريقة بهذه يجادلون الذين األشخاص أن فيه

املضللة!1

الالزمة: السنوية اإليرادات تقديم تأميم (2-2)

السنوي اإليراد بتمويل فرد كل إلزام طريق عن الدخل توزيع إعادة تجنبنا أننا لنفرتض
القيمة تغطية يكفي عليه يحصل الذي التأمني قسط يكون أن بمعنى عليه؛ يحصل الذي
الفائدة. وعائدات الوفيات من كًال الحسبان يف يؤخذ وأن بالطبع، السنوي لإليراد الحالية
ستتحقق كانت وإذا حكومية؟ مؤسسة من السنوي اإليراد برشاء إللزامه حينها املربر ما
إذا لكن للحكومة. الرضيبية السلطة استخدام من بد ال أنه املؤكد فمن التوزيع، إعادة
تبني الصعب من وكان — تًوا شاهدنا وكما — الربنامج من جزءًا التوزيع إعادة تكن لم
يف يرغبون الذين لألفراد السماح يتم ال إذن فلماذا الربنامج، من جزء لجعلها مربر أي
مشابهة حالة تقديم ويمكن الحكومية؟ املؤسسات من السنوية إيراداتهم برشاء ذلك فعل
حد فعىل السيارة. عىل املسئولية لتأمني اإلجباري بالرشاء تقيض التي الواليات قوانني هي
إجبار عن ناهيك القانون، هذا تفرض والية أية يف حكومية تأمني رشكة توجد ال علمي،

حكومية. هيئة من تأمينهم رشاء عىل السيارات أصحاب
السنوية. اإليرادات تقديم تأميم إىل بحاجة ليست املمكنة الكبري الحجم اقتصاديات إن
هذه تصبح قد السنوية، اإليرادات عقود لبيع جهة الحكومة وأنشأت قائمة، كانت وإذا
ويف حجمها. بفضل املنافسني من أقل بثمن العقود تلك بيع عىل قادرة االقتصاديات
من أقل بسعر البيع تستطع لم إذا ولكن إكراه. دون املجال عىل ستسيطر الحالة، تلك
كافية ليست أنها أو موجودة غري الحجم اقتصاديات أن إذن املفرتض فمن املنافسني،

الحكومية. باإلدارة االقتصادية العيوب عىل للتغلب
اإللزامي الرشاء تطبيق تيسري وهي السنوية اإليرادات تقديم لتأميم ممكنة ميزة هناك
السهل من يكون قد مطلًقا. باالهتمام جديرة غري تبدو امليزة هذه ولكن السنوية. لإليرادات
إىل التأمني لدفعات اإليصال من نسخة بإدراج األفراد كإلزام بديلة، إدارية نظم ابتكار
أوفوا بأنهم باإلقرار عملهم أرباب إلزام أو بهم، الخاصة الدخل رضائب عائدات جانب
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النظم تفرضها التي بتلك مقارنة ثانوية شك بال اإلدارية املشكلة ستصبح ثم من بالرشط؛
الحالية.

هذا ويف كتلك. تافهة ميزة أية أهمية تفوق التأميم خسائر أن الواضح من يبدو
الخاصة الرشكات بني واملنافسة االختيار يف الفرد حرية ستعزز — غريه يف كما — الصدد
للوفاء واالختالف التنوع من ستعزز كما املتاحة، العقود أنواع تطوير من العمالء الجتذاب
نطاق توسبع تجنب من واضح مكسب هناك السيايس، املستوى عىل الفردية. باالحتياجات

مماثل. توسع كل يمثله الذي للحرية املبارش غري والتهديد الحكومي التدخل
أصبحت إذ الحايل؛ الربنامج طبيعة من تنشأ وضوًحا أقل سياسية خسائر هناك
للحكم مؤهل غري العادي الشخص يكون ما وغالبًا للغاية، ومعقدة فنية املتضمنة القضايا
األساتذة أن أو املؤمم للنظام موظفني «الخرباء» غالبية تصبح أن يعني فالتأميم عليها.
منطلق من ليس توسعه، يؤيدون أضحوا وحتًما، به. االرتباط شديدي يصبحوا الجامعيني
فيه يسلمون عمل إطار داخل يعملون ألنهم بل الضيقة الشخصية املصلحة عىل الحرص
التعويضية امليزة تمثلت اإليضاح، يف زيادة أساليبها، سوى يألفون وال الحكومية باإلدارة
يف تشرتك التي الخاصة التأمني رشكات وجود يف اآلن حتى املتحدة الواليات يف الوحيدة

مماثلة. أنشطة
أصبحت االجتماعي الضمان كهيئة هيئات أعمال عىل للكونجرس الفعالة الرقابة إن
أصبحت فقد للخرباء. الجزئي واحتكارها ملهمتها الفنية للطبيعة نتيجة جوهريًا مستحيلة
القادرون األشخاص أما روتينيًا، مرشوعاتها عىل الكونجرس يوافق مستقلة هيئات
لتوسيع الحال بطبيعة تواقون فيها الوظيفيي مستقبلهم يصنعون الذين الطامحون
موافقته، الخبري أظهر إذا ذلك. فعل من منعهم الصعوبة بالغة األمور ومن هيئاتهم نطاق
السكان من متزايًدا قطاًعا شاهدنا ثم من الرفض؟ يمكنه كفؤ شخص هناك فهل
يف للتوسع احتماالت بضعة هناك أصبح واآلن االجتماعي، الضمان نظام إىل يُستقطبون
الطبية. الرعاية غرار عىل جديدة، برامج إضافة نحو خطوات اآلن ونشهد االتجاه، ذلك

الحدود، أبعد إىل قوية السنوية اإليرادات تقديم تأميم ضد الحجة أن إىل أخلص
سياسة مؤيدو عنها يعرب التي القيم حيث من بل ليربالية مبادئ عىل بناءً فقط ليس
السوق، من أفضل تقديًما الخدمة تقديم بوسعها الحكومة أن آمنوا إذا الرفاهية. دولة
جهات مع مفتوحة منافسة يف السنوية اإليرادات إلصدار حكومية جهة تأييد لهم فينبغي
ستنمو خطأ، عىل كانوا إذا أما الحكومية. الجهة ستزدهر صواب، عىل كانوا وإذا أخرى.
االشرتاكيون سوى يأخذ لن أرى، وحسبما خاص. بديل وجود طريق عن الناس رفاهية
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لتأميم املبدأ حيث من مؤيًدا موقًفا ذاتها حد يف املركزية بالسيطرة املؤمنون أو املتشددون
السنوية. اإليرادات تقديم

السنوية: لإليرادات اإللزامي الرشاء (3-2)

إلزام وهي األساسية القضية ملناقشة اآلن مستعدين رصنا الثانوية، العنارص قوضنا بعدما
شيخوختهم. لتأمني السنوية اإليرادات لرشاء الحايل دخلهم من بعض استخدام األفراد

يمكن للدولة. األبوية الوصاية من تماًما نابع وهو اإللزام هذا ملثل محتمل مربر هناك
كمجموعة؛ بفعله القانون يلزمهم ما فرديًا يفعلوا أن يقرروا أن — أرادوا إن — لألفراد
التخطيط بوسعهم وليس حدة عىل منهم كل ترصف لو النظر بعد إىل سيفتقرون أنهم بيد
بدرجة الشيخوخة مرحلة تأمني «صالحهم» يف أنه منهم أفضل نعلم «نحن» ملستقبلهم.
واحد إقناع يمكننا لكن حدة، عىل كالٍّ إقناعهم يمكننا ال طواعية، فعله يمكنهم مما أكرب
الوصاية هذه إن صالحهم. يف هو ما فعل عىل الجميع بإجبار أكثر أو باملائة وخمسني
أو لألطفال باالهتمام جدير مربر أي لها ليس ثم ومن املسئولني؛ باألفراد خاصة األبوية

عقليًا. املختلني
للوصاية مؤيد شخص إقناع يمكن وال تركيبه، يف ومنطقي متوافق املوقف هذا إن
فهو منطقيًا. ً خطأ يرتكب أنه له تثبت بأن عنه بالعدول املوقف هذا ويتبنى األبوية
وهذا مضلًال. صديًقا بل النية حسن صديق مجرد وليس املبدأ، أساس عىل لنا معارض
مع لكنه األغلبية، بحكم يؤمن ولعله النية، وحسن بالديكتاتورية، يؤمن أساًسا الشخص

ديكتاتوري. ذلك
أخطائهم. ارتكاب يف األفراد بحرية أيًضا يؤمن أن من بد ال بالحرية منا يؤمن من إن
موارده واستخدام حياته، من الحالية باملرحلة التمتع — قصد عن — شخص فضل إذا
ذلك؟ فعل من نمنعه حق بأي فقرية، — شيخوخة عمد عن — واختار الحالية ملتعته
فعل من ملنعه القهر استخدام لنا يحق هل لكن بخطئه إلقناعه ونسعى معه نتجادل قد
نقطة هو التواضع إن خطأ؟ عىل وأننا حق عىل أنه احتمال دائًما هناك أليس اختار؟ ما
الغرور. فهي األبوية بالوصاية للمؤمن املميزة السمة أما بالحرية، للمؤمن املميزة القوة

للغاية منفر املوقف وهذا األبوية، بالوصاية تماًما يؤمنون أشخاص بضعة يوجد
إجراءات يف كبريًا دوًرا األبوية الحجة لعبت ذلك، ومع وتفصيل. بموضوعية ناقشناه إذا

رصاحًة. تَُطبََّق بأن جديرة بدت أنها لدرجة االجتماعي كالضمان
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التي السنوية لإليرادات اإللزامي للرشاء ليربالية مبادئ عىل قائم محتمل مربر هناك
اآلخرين سيحملون بل أفعالهم تبعات يعانوا لن املرسفني أن وهو السن كبار عليها يحصل
املدقع، الفقر يعانون املعدمني السن كبار رؤية يف راغبني نكون لن أننا يُْزَعُم خسائر.
سيصبح ثم ومن والخاصة؛ العامة الخريية األعمال طريق عن العون يد لهم وسنمد
ليس سنوي إيراد برشاء وإلزامه الناس، عامة عىل ً عبئًا شيخوخته يؤمن ال الذي الرجل

األفراد. باقي لصالح بل لصالحه مربًرا
السكان من باملائة تسعون أصبح فإذا الواقع. عىل بالتأكيد الحجة هذه أهمية تعتمد
لإليرادات اإللزامي الرشاء غياب يف والستني الخامسة سن يف املجتمع عىل أعباء يمثلون
سيصبحون َمن هم فقط باملائة واحد كان إذا أما كبرية. أهمية للحجة سيكون السنوية،
املائة يف وتسعني تسعة حرية نقيد ملاذا أهمية. أية للحجة تكون لن املواطنني، عىل عبئًا

املجتمع؟ عىل األفراد من باملائة واحد يفرضها قد خسائر لتجنب األفراد من
لم إذا املجتمع عىل عبئًا سيمثل املواطنني من كبريًا جزءًا بأن االعتقاد اكتسب لقد
قانون سن أثناء — مصداقيته الكبري الكساد أزمة إىل السنوية اإليرادات رشاء عىل يُْجَربُوا
١٩٣١ عام من اعتباًرا عام كل ففي الكبري. الكساد بسبب — والورثة املسنني تأمني
البطالة وكانت العمل، عن متعطل العاملة القوة سبع عن يزيد ما كان ،١٩٤٠ عام إىل
الحني، ذلك منذ تتكرر ولم مسبوقة غري األحوال هذه كانت سنًا. األكرب العمال بني نسبيًا
بل شيخوختهم، تأمني يف وفشلوا البصرية إىل يفتقدون كانوا الناس ألن نتيجًة تنشأ ولم
عالًجا والورثة املسنني تأمني كان شاهدنا. كما الحكومية، اإلدارة سوء تبعات إحدى كانت
أية لدينا ليست لكننا سبق، عما للغاية مختلف ملرض — األصل من كذلك كان إذا —

املرض. هذا بطبيعة دراية
انفراج عرقلت خطرية مشكلة خلقت األربعينيات أثناء العاطلني أعداد أن املؤكد من
من وبالرغم املجتمع. عىل أعباءً يمثلون األشخاص من العديد وأصبح االقتصادية، األزمة
سن يف األشخاص من فالعديد اإلطالق؛ عىل األخطر املشكلة السن كبار يكن لم ذلك،
السن كبار لتأمني املطرد االنتشار يحل ولم والدعم، اإلعانة برامج ضمن كانوا اإلنتاج
اإلعانات يتلقى شخص مليون عرش ستة من أكثر هناك هذا يومنا حتى — والورثة

املساعدة. يتلقون الذين األشخاص عدد نمو وترية تسارع دون — الحكومية
األطفال كان الزمن. مرور مع السن كبار يرعاية الخاصة النظم تماًما تغريت لقد
الشيخوخة. مرحلة تأمني من بواسطتها الناس تمكن التي الرئيسية الوسيلة ما وقت يف
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املسئوليات وتقلصت واألعراف؛ التقاليد تغريت للمجتمع، االقتصادية الحالة تحسنت وملا
قواعد ليضعوا الناس من واملزيد املزيد وجاء آبائهم رعاية يف األطفال عىل املفروضة
أو املمتلكات جمع صورة يف جاءت التي القواعد وهي الشيخوخة، مرحلة بتأمني خاصة
عن فضًال املعاش خطط تطور ازداد األخرية، اآلونة ويف الخاص. املعاش حقوق اكتساب
الحالية االتجاهات استمرار أن الدارسني بعض يؤمن وفعًال، والورثة. السن كبار تأمني
بحياتهم اإلنتاجية السنوات أثناء الناس عامة من كبري جزء فيه يقتصد مجتمع إىل يؤدي
قد شبابهم. ريعان يف به استمتعوا مما تماًما أعىل ألنفسهم أفضل معييش مستوى لتوفري

بأس. فال املجتمع، ميول عكس إذا ولكن أحمق، التوجه هذا أن منا البعض يعتقد
مقابل كبرية خسائر يف السنوية لإليرادات اإللزامي الرشاء تسبب ذلك، وبسبب
وألزمنا دخلنا، من ضخم جزء عىل السيطرة من جميًعا حرمنا فقد ضئيل؛ مكسب
التقاعد، سن بلوغ حتى محدًدا رشاءً سنوي إيراد رشاء وهو بعينه، لغرض بتكريسه
اإليرادات بيع يف املنافسة دون حال الذي األمر وهو حكومية، جهة من رشائه خالل من
تظهر التي البريوقراطية من كبري لقدر مصدًرا وكان التقاعد، نظم تطور ودون السنوية
لتجنب هذا وكل حياتنا. يف آلخر مجال من نطاقها ولتوسيع يغذيها ما لوجود للنمو ميوًال

املجتمع. عىل أعباءً أشخاص بضعة يصبح أن خطر
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الفقر ختفيفحدة

إىل — املنرصمني القرنني أثناء الغربية البالد شهدته الذي املذهل االقتصادي النمو قلص
يف مطلق بشكل الفقر مستوى — الحر االقتصاد ملكاسب النطاق واسع التوزيع جانب
هناك البلدان، تلك يف وحتى جزئيًا، نسبية مسألة الفقر لكن الغربية. الرأسمالية البالد
فقر. كحياة بقيتنا يصنفها ظروف ظل يف يعيشون الذين األشخاص من العديد بالتأكيد
وهو أوجه، عدة من األفضل هو املورد وهذا للفقر، للتصدي وحيد مورد هناك
أثناء — االقتصادي النشاط حرية ذورة أن باملالحظة الجدير من الخاصة. الخريية األعمال
زيادة شهدت قد — املتحدة والواليات بريطانيا يف آخره ويف عرش التاسع القرن منتصف
عن الناجمة الخسائر أهم ومن الخاصة، الخريية والجمعيات املؤسسات يف استثنائية
الخاصة. الخريية األنشطة يف املوازي االنخفاض يأتي الحكومية الرفاهية أنشطة توسع

منها االستفادة ألن كافية، ليست الخاصة الخريية األعمال أن البعض يزعم أن يمكن
رؤية إن مجدًدا. جوار تأثري أي — الهبات يقدمون الذين أولئك بخالف ألشخاص تذهب
باملثل مستفيد ولكنني الفقر، حدة تخفيف من استفادة وأحقق بالحزن، تصيبني الفقراء
التي الخريية األعمال من جزئيًا أستفيد ثم من الفقر؛ تخفيف غريي أو أنا تحملت سواء
تخفيف يف للمساهمة االستعداد جميًعا لدينا يكون قد أخرى، بعبارة اآلخرون. يقدمها
باملبلغ للمساهمة استعداد عىل نكون فلن ذلك. الجميع يفعل أن رشيطة الفقر، حدة
املجتمعات ويف اآلخرين. مشاركة وهي الضمانة، تلك مثل وجود دون ندفعه سوف الذي
األعمال ظل يف حتى الرشط ذلك لتطبيق االجتماعي الضغط يكفي أن يمكن الصغرية،
أن يف واآلخذة الشخصية التفاعالت من الخالية الكبرية املجتمعات يف أما الفردية. الخريية

ذلك. تحقيق كثريًا الصعب فمن مجتمعنا، عىل املهيمنة السمة تصبح
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تتدخل ألن كمربر املنطقية الحجة هذه عىل — أفعل كما — وافق املرء أن لنفرتض
لكل املعييش املستوى لتدني التعبري، جاز إن حد، لوضع الفقر؛ حدة لتخفيف الحكومة
لتحديد سبيل ثمة أرى ال وكيف؟ قدر بأي نفسها، تساؤالت تطرح هنا املجتمع. يف فرد
الغالبية الجمع بصيغة وأقصد — لدينا التي الرضائب مقدار ناحية من عدا فيما قدره
فيتيح الكيفية، عن السؤال أما الغرض. لذلك أنفسنا عىل لفرضها استعداد — منا العظمى

للتمحيص. أكرب مجاًال
إذن بد فال الفقر، حدة تخفيف الهدف كان إذا أولهما، واضحني؛ يبدوان أمران هناك
الفقري الرجل ملساعدة قوية أسباب هناك الفقراء. مساعدة إىل يهدف برنامج وجود من
الربنامج يكون أن ينبغي أي فقري؛ ألنه لكن مزارع ألنه ليس مزارع، أنه تصادف الذي
عمرية فئات أو مهنية ملجموعات ينتمون كأفراد وليس كأفراد األفراد مساعدة إىل هادًفا
وجه هو وهذا بعينها. صناعات أو عمالية نقابات أو معني أجر عىل تحصل مجموعات أو
والترشيعات لألجور، األدنى الحد وقوانني السن، كبار وإعانات الزراعة، برامج يف القصور
وهلم الحرف، أو املهن ممارسة ترخيص ورشوط الجمركية، والتعريفات للنقابات، املؤيدة
السوَق الربنامُج يشوه أال اإلمكان بقدر ينبغي ثانيًا، نهاية. بال تبدو كبرية قائمة يف جًرا
دعم برامج يف القصور وجه هو وهذا السوق. إطار يف تطبيقه خالل وذلك عمله، يعوق أو

شابه. وما الجمركية والتعريفة لألجور األدنى الحد وقوانني األسعار
السالبة، الدخل رضيبة هو خالصة آلية أسس عىل بناءً لنفسه يسوق الذي النظام إن
الفيدرالية الدخل لرضيبة خاضع شخص لكل دوالر ستمائة يبلغ إعفاء اآلن فلدينا
مائة الفرد تلقى فإذا ثابت). رضيبي كخصم املائة يف بعرشة يقدر أدنى حد جانب (إىل
واالستقطاعات، اإلعفاء عن زيادة دوالر مائة يبلغ دخل أي للرضيبة، خاضع كدخل دوالر
سالب للرضيبة الخاضع الفرد دخل كان إذا االقرتاح، هذا إطار يف رضيبة. يدفع أن فيجب
سالبة؛ رضيبة سيدفع االستقطاعات، جانب إىل اإلعفاء دون دوالر مائة أي دوالر، مائة
املثال، سبيل عىل باملائة خمسني املالية اإلعانة معدل كان إذا مالية. إعانة سيتلقى أي
— للتبسيط — وبالتايل اإلطالق، عىل دخل لديه يكن لم إذا باملائة.و خمسني سيتلقى
املمكن ومن دوالر. ثالثمائة سيتلقى ثابتًا، املعدل وكان رضيبية، استقطاعات توجد ال
الطبية الرعاية لنفقات رضيبية، استقطاعات هناك كانت إذا ذلك عن يزيد ما يتلقى أن
بالطبع اإلعفاء. خصم قبل حتى سالبًا وكان أقل، استقطاعات دخله يف يكون بحيث مثًال،
اإلعفاء. تفوق التي الرضيبة املعدالت مثل تصاعدية املالية اإلعانة معدالت تكون أن يمكن
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اآلن يَُعرَُّف (الذي الصايف الدخل عنه ينخفض ال حد وضع ممكنًا يكون قد الطريقة، بهذه
الواردة فرد لكل دوالر لثالثمائة عن يقل ال بحيث فرد؛ ألي املالية) اإلعانة عىل باشتماله

تحمله. للمجتمع يمكن ما عىل املحدد األدنى الحد وسيعتمد البسيط. املثال هذا يف
املساعدة يقدم إذ الفقر؛ مشكلة نحو تحديًدا موجه فهو واضحة، النظام هذا مزايا إن
مجموعة محل إحالله ويمكن عام النظام وهذا النقود. وهي، أال للفرد، األنفع الصورة يف
ويعمل املجتمع، يتحملها التي التكلفة رصاًحة ويوضح اآلن، السارية الخاصة اإلجراءات
الحافز من يقلل الفقر، وطأة لتخفيف إجراءات أية شأن وشأنه السوق، عن بمعزل
ذلك عىل يقيض ال لكنه أنفسهم، ملساعدة املساعدة يتلقون الذين األشخاص لدى املوجود
دوالر وأي محدد؛ أدنى حد إىل تصل كي الدخول دعم إىل النظام هذا ويؤدي كلية، الحافز

لإلنفاق. متاح أكثر مال وجود سيعني الفرد يكسبه إضايف
إذا هذا ثانويًا، عيبًا يل يبدو هذا لكن اإلدارة، يف مشكالت هناك تكون قد أنه شك ال
رضيبة نظام مع مبارشة سيتوافق النظام، هذا تطبيق حال ويف األساس. يف عيبًا كان
يغطي الحايل الرضيبي فالنظام جنب؛ إىل جنبًا معه إدارته ويمكن لدينا الحايل الدخل
هي ثانوية نتيجة الجميع تغطية لرضورة يكون وقد الدخول، متلقي من العظمى الغالبية
املختلطة للمجموعة كبديل َع ُرشِّ إذا ذلك، من واألهم الحالية. الدخل رضيبة عمل تحسني
اإلجمايل. اإلداري العبء بالتأكيد سيتقلص نفسها، الغاية لتحقيق املوضوعة اإلجراءات من
مجموعة من كثريًا أقل االقرتاح لهذا املالية التكلفة أن أيًضا نعرف رسيعة وبحسبة
يمكن عكسية، زاوية ومن املتضمن. الحكومي التدخل درجة عن ناهيك الحالية، اإلجراءات
اإلجراءات فيه تتسبب الذي اإلهدار مدى تظهر وسيلة أنها عىل الحسبة هذه إىل النظر

الفقراء. ملساعدة الرامية إجراءات وهي لدينا، الحالية
مستوى (عىل دوالر مليار وثالثني ثالثة من يقرب ما الحكومة أنفقت ،١٩٦١ عام يف
إعانة األنواع: كافة من وبرامج املبارشة الرفاهية برامج عىل واملحليات) والواليات الدولة
وبرامج العامة، واإلعانة املعولني، األطفال وإعانة االجتماعي، الضمان وإعانات الشيخوخة،
املحاربني قدامى إعانات استثنيت وقد آخره،1 وإىل الشعبي واإلسكان املزارع، أسعار دعم
لهذه مبارشة غري أو مبارشة خسائر أية االعتبار بعني آخذ لم وأيضا الحسبة، هذه من
ممارسة ترخيص ورشوط الجمركية، والتعريفة لألجور، األدنى الحد كقوانني اإلجراءات،
والهيئات الواليات وإنفاقات الحكومي اإلسكان أنشطة خسائر أو ذلك إىل وما املهن،

شابه. وما العقلية واملصحات املستشفيات عىل املحلية
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وأرس أفراد هيئة (يف تقريبًا مستهلك مليون وخمسني سبعة من يقرب ما هناك
وثالثني ثالثة بلغت التي النفقات تمول أن املمكن من وكان املتحدة، الواليات يف مستقلة)
وحدة لكل تقريبًا دوالر آالف ستة تبلغ كاملة نقدية منًحا ١٩٦١ عام دوالر مليار
هذه ترفع أن املمكن من وكان الدخول. أدنى عىل يحصلون الذين باملائة للعرشة استهالك
عكسية، زاوية ومن املتحدة. الواليات يف الوحدات لكافة املتوسط فوق دخلهم من املنح
وحدة لكل دوالر آالف ثالثة تبلغ نقدية منًحا النفقات هذه تمول أن املمكن من كان
إن وقال كثريًا الفرد تمادى إذا حتى األجور. أدنى أصحاب من باملائة للعرشين استهالك
أن الفرص وتكافؤ الشباب أمام األبواب فتح ملبادئ الداعني يحب ممن هم الشعب ثلث
املمكن من كان وامللبس، واملسكن الغذاء من املناسب القدر يحصلون ال بأنهم يصفوهم
منهم، استهالك وحدة لكل تقريبا دوالر بألفني نقدية منًحا ١٩٦١ عام نفقات تغطي أن
يف الفارق — األسعار مستوى يف التغيري االعتبار بعني األخذ بعد — تقريبًا يعادل ما وهو
دخًال. األعىل والثلثني الثالثينيات منتصف يف املنخفض الدخل صاحب الثلث بني الدخل
مع للتكيف ومهيأ دخل، لديه االستهالك وحدات ثمن عن يقل ما إال يوجد فال اليوم أما
يف دخًال األدنى الثلث دخل انخفاض مستوى نفس يف ويعيش األسعار، مستوى يف التغري

الثالثينات. منتصف
تربيره يمكن مما أكثر املال من قدًرا تبدد برامج برمتها األمور هذه أن املؤكد من
الذي الربنامج إن أوسع. زاوية من للمصطلح نظرنا إذا حتى الفقر» حدة «تخفف بأنها
بهدف الدخول أدنى لها التي االستهالكية الوحدات من باملائة عرشين دخول «عزز»

اآلن. ننفقه ما نصف من أقل ليتكلف كان األفراد باقي لدخل األدنى الحد إىل رفعها
فهي السياسية، تعقيداتها يف املقرتحة السالبة الدخل برضيبة الرئييس العيب يكمن
ومن لآلخرين. مالية إعانات لدفع البعض عىل رضائب بموجبه تُفَرض نظاًما تؤسس
يتحول أن خطر دائًما وهناك التصويت، يف الحق اآلخرون هؤالء لدى يكون أن املفرتض
ملساعدة إرادتها بمحض نفسها عىل رضائب العظمى الغالبية فيه تفرض الذي النظام
غري أقلية عىل الخاصة ملصلحتها رضائب األغلبية فيه تفرض نظام إىل البائسة األقلية
بقدر الخطر عنه ينتج قد للغاية، ومحددة واضحة العملية يجعل االقرتاح هذا وألن راغبة.
ضبط عىل االعتماد إال املشكلة لهذه حل ثمة أرى ال أخرى. إجراءات مع يحدث مما أكرب

الناخبني. جمهور لدى النية وحسن النفس
عام بربيطانيا السن كبار بمعاشات تتعلق مماثلة مشكلة عن حديثه داييس قال
ككل انجلرتا كانت إذا عما نفسه يف يتساءل قد وخريًا راشًدا شخًصا أن املؤكد «من :١٩١٤
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يف الفقر إعانة للتقاعد املحال الشخص تلقي بربط يقيض ترشيع سن من ال أم ستستفيد
برملاني.»2 عضو انتخاب يف املشاركة يف بحقه املتقاعد هذا باحتفاظ معاش صورة

مشوًشا؛ داييس لتساؤل وفًقا بريطانيا تجربة عىل الحكم إن نقول أن بد ال ذلك، ومع
املتقاعدين من التصويت حق سحب دون العاملي االقرتاع حق إىل فعًال انجلرتا انتقلت فقد
عىل رضائب فرض يف هائل توسع هناك كان وقد الحكومية. اإلعانات متلقي من غريهم أو
وبالتايل بريطانيا، يف التنمية أعاق أنه إىل اإلشارة من بد ال وهذا آخرين، لصالح البعض
اإلعانات. مستحقي من أنفسهم يرون الذين األفراد أغلب أفاد قد يكون أال املمكن من
نظامها أو بربيطانيا الحريات — األقل عىل اآلن حتى — تدمر لم اإلجراءات هذه لكن
ويف املوقف يف تحول إىل إشارات بضع هناك كانت أنه ذلك من واألهم السائد، الرأسمايل

الناخبني. جمهور جانب من النفس ضبط

باملساواة واملناداة الليربالية (1)

استفادة أقىص تحقيق يف وبحريته اإلنسان بكرامة اإليمان الليربالية الفلسفة صميم من
هذا يتعارض أال رشيطة فقط الشخصية، ملبادئه وفًقا أمامه املتاحة والفرص قدراته من
يف األفراد بني باملساواة اإليمان عىل ضمنًا ينطوي وهذا ذلك. فعل يف اآلخرين حرية مع
حق وهذا الحرية، يف متساٍو حق فرد لكل آخر. وجه يف املساواة عدم ويف األوجه، أحد
بحريته يفعل أن يف سريغب ما فرًدا ألن تحديًدا، البرش بني لالختالف نظًرا وأسايس مهم
آخر شخص من أكرب بقدر اإلسهام يمكنه األثناء تلك ويف آخر، شخص عن مختلفة أشياء

األفراد. من العديد فيه يحيا الذي للمجتمع العامة الثقافة يف
من الفرص يف واملساواة الحريات يف املساواة بني جيًدا الليرباليون سيميز ثم من
يف املساواة أو املادية واملساواة الحريات يف املساواة بني بني أخرى ناحية ومن ناحية،
وجود نحو يميل األمر واقع يف الحر املجتمع أن بحقيقة الليرباليون يرحب وقد الناتج.
األمر هذا إىل سينظرون لكنهم ذلك، حاول آخر مجتمع أي من أكثر مادية مساواة
وأيضا، لوجوده. الرئييس املربر وليس الحر، للمجتمع مرغوبة ثانوية نتيجة باعتباره
غرار عىل واملساواة، الحرية من كًال تعزز التي اإلجراءات برسور الليرباليون سيتقبل
وسيعتربون السوق، بعمل واالرتقاء االحتكارية السلطة عىل القضاء إىل الهادفة اإلجراءات
االستخدام عىل مثاًال الحياة يف حًظا األقل مساعدة إىل الهادفة الفردية الخريية األعمال
كسبيل الفقر تخفيف إىل الهادف الدولة تدخل عىل يوافقوا أن املمكن ومن للحرية. املالئم
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أنه بيد مشرتك، هدف تحقيق املجتمع من العظمى للغالبية إطاره يف يمكن فاعلية أكثر
الطوعي. محل اإللزامي اإلجراء إحالل إىل الضطراره نظًرا األسف من بيشء ذلك سيفعل
التمادي سيودون بل الحد، هذا إىل أيًضا البرش بني املساواة مذهب مؤيدو سيتمادى
يمكن فاعلية أكثر كوسيلة ال آلخرين، إلعطائه البعض من مال أخذ عن وسيدافعون أكثر،
«العدالة». مبدأ عىل بناءً لكن تحقيقه، يريدون مشرتك هدف تحقيق للبعض بواسطتها
فال يختار؛ أن الفرد وعىل الحرية، مع شديًدا تعارًضا املساواة تتعارض النقطة، هذه يف

نفسه. الوقت يف وليرباليًا املعنى، بهذا املساواة، ملذهب مؤيًدا املرء يكون أن يمكن
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اخلامتة

املتحدة الواليات يف املثقفني أوساط بني قوية قناعة سادت والثالثينيات، العرشينيات يف
األمل وأن الحرية، وبالتايل االقتصادية الرفاهية دون يحول معيب نظام الرأسمالية بأن
عىل املدروسة السيطرة من أكرب قدًرا السياسية الجهات منح يف يكمن أفضل مستقبل يف
ملجتمع فعيل نموذج وجود تأثري تحت املثقفني آراء تحول يحدث لم االقتصادية. الشئون
يف الشيوعي املجتمع تأسيس بعد رسعة ازداد التحول هذا أن مع الجماعية، ملبدأ مؤيد
للمقارنة نتيجة املثقفني لدى التحول تحقق بل عليه، ُعلَِّقْت التي املتوهجة واآلمال روسيا
الذي االفرتايض الوضع وبني — وعيوب ظلم من يحمله ما بكل — الراهن الوضع بني

مثايل. هو ما وبني قائم هو ما بني ُعِقَدْت املقارنة أن أي عليه؛ يكون أن يمكن
اإلنسانية أن صحيح ذلك. من أكثر يشء حدوث املمكن من يكن لم الوقت، ذلك يف
بيد االقتصادية، الشئون يف املفرط الدولة تدخل ومن املركزية السيطرة من بعصور مرت
أن يمكننا أنه زعم البعض أن شك وال والتكنولوجيا. والعلوم السياسة يف ثورة حدثت أنه
— الحديثة والعلوم الحديثة واألدوات الديمقراطي السيايس الهيكل خالل من — نحقق

السابقة. العصور يف تحقيقه أمكن مما أفضل شيئا
تدخل أيِّ لرؤية ميل هناك يزال فال معنا، حارضة العرص ذلك اتجاهات تزال ال
للسيطرة الجديدة املقرتحات ولتقييم للسوق، املساوئ كافة ولنسب مرغوبًا، حايل حكومي
وال بالنزاهة يمتازون متمكنون أشخاص يديرها حيث املثالية، صورتها يف الحكومية
املحدود الحكومي التدخل مؤيدو يزال ال فيما خاصة، مصالح جماعات لضغط يخضعون

دفاع. موقف يف الحر واالقتصاد
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يعد ولم الحكومي التدخل مع الخربات من عقود اآلن فلدينا تبدلت، الظروف أن بيد
بل الحكومي، للتدخل املفرتض املثايل باألداء الفعيل السوق عمل مقارنة الرضوري من

فعيل. بوضع الفعيل الوضع مقارنة يمكننا
أنه مع — املثايل وأدائه للسوق الفعيل األداء بني االختالف أن املؤكد من ذلك، فعلنا إذا
للتدخل الفعلية النتائج بني باالختالف مقارنة هائًال ليس — شك دون من كبري اختالف
اإلنسان بحرية لالرتقاء كبري أمل أي رؤية اآلن يمكنه من املنشودة. والنتائج الحكومي
ماركس كتب روسيا؟ عىل يهيمنان اللذين الهائلني واالستبداد الطغيان خضم يف وكرامته
لكن قيودها سوى تخرسه ما الربوليتاريا لدى «ليس الشيوعي: الحزب بيان يف وإنجلز
يف الربوليتاريا عىل املفروضة القيود إن القول اليوم يمكنه من به.» لتفوز العالم أمامها
أية أو أملانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو املتحدة الواليات يف منها أضعف السوفيتي االتحاد

غربية؟ دولة
هناك كان إذا — العظيمة «اإلصالحات» من أي الداخل، عىل كثب عن نظرة لنلق
الحسنة النوايا تحققت هل أهدافها؟ حققت املاضية العقود يف — األساس يف إصالحات

اإلصالحات؟ تلك ملؤيدي
السكك تمكنت أداًة املستهلك حماية بهدف الحديدية السكك تنظيم أصبح ما رسعان
حساب عىل — الجدد املنافسني مع املنافسة من نفسها حماية بواسطتها الحديدية

بالطبع. املستهلك
فيما واْستُِغلَّْت منخفضة بمعدالت البداية يف ُفِرَضْت التي الدخل رضيبة وأصبحت
وأحكام ثغرات تغطي واجهًة الدنيا الطبقات صالح يف الدخل توزيع إلعادة كوسيلة بعد
تبلغ ثابتة رضيبة ستولد تماًما. فعالة غري نظريًا التصاعدية املعدالت من تجعل خاصة
املعدالت يضاهي إيراًدا حاليًا للرضيبة الخاضع الدخل عىل املائة يف ونصف وعرشين ثالثة
الهادفة الدخل رضيبة عززت لقد املائة. يف وتسعني واحد إىل عرشين من املتصاعدة الحالية
ومن الرشكات؛ أرباح استثمار إعادة عمليًا الثروة وفرة وتعزيز املساواة عدم تقليص إىل
رشكات إنشاء وأعاقت املال رأس سوق إقامة دون وحالت الكربى الرشكات نمو ساندت ثم

جديدة.
واألسعار، االقتصادي النشاط يف االستقرار تعزيز إىل الهادفة النقدية اإلصالحات أما
من مستوى إىل ذلك بعد وأدت وبعدها األوىل العاملية الحرب أثناء التضخم زادت فقد
أقاموها التي النقدية السلطات إن قبل. من به مررنا مما وطأة أشد االستقرار عدم
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الكبري الكساد كارثة إىل خطري اقتصادي انكماش تحويل يف األساسية املسئولية تتحمل
يف ذعر حدوث دون الحيلولة هو أسايس بهدف تأسس نظام أسفر لقد .١٩٢٩–١٩٣٣

األمريكي. التاريخ يف املرصيف القطاع يف ذعر أشد عن املرصيف القطاع
ما عىل والقضاء املعدمني املزارعني مساعدة إىل هدف زراعي برنامج أصبح وكذلك،
استخدام وشوهت العام، املال أهدرت قوميًة فضيحًة الزراعية املنظومة يف خلل إنه ُزِعَم
خطري نحو عىل واصطدمت املزارعني عىل ومفصلة ثقيلة رقابية ضوابط وفرضت املوارد
املعدم. امُلزارع ملساعدة شيئًا يحقق لم أنه إىل إضافة املتحدة للواليات الخارجية بالسياسة
وتقليل للفقراء املسكن ظروف تحسني بهدف تأسس الذي اإلسكان برنامج أما
للفقراء السكن ظروف أساء فقد العشوائيات، عىل القضاء يف واإلسهام األحداث جنوح

باملدن. املتدهورة األحياء انتشار ويف األحداث جنوح زيادة يف وأسهم
وكان املثقفني، أوساط يف العمال لنقابة مرادًفا العمال كلمة كانت الثالثينيات، يف
ترشيع ُسنَّ واألمومة. بالوطن لإليمان مكافئًا العمالية النقابات وفضيلة بنقاء اإليمان
النقابات قوة أن إال «العادلة»، العمل عالقات ولتعزيز العمالية النقابات لتأييد شامل
تعد ولم كريهة عمالية» «نقابة كلمة أصبحت الخمسينيات، وبحلول استفحلت العمالية

األخالقية. القيم تنارص أنها به مسلم كأمر يؤخذ يَُعد ولم للعمال، مرادفة
اإلعانات تلقي جعل بهدف االجتماعي الضمان إجراءات َعت ُرشِّ اآلخر، الجانب عىل
املاليني يتلقى واآلن، املبارشة. واملساعدات لإلعانات الحاجة عىل وللقضاء حق، مسألة
للمساعدات املحتاجني األشخاص قوائم تزداد ذلك ومع االجتماعي، الضمان إعانات

املبارشة. املساعدة عىل املنفقة املبالغ وتزداد
ومرشوعات الثالثينيات، يف الفضة رشاء برنامج مشابهة: أمثلة إضافة بسهولة يمكننا
ولجنة الحرب، أعقبت التي السنوات يف الخارجية املعونات وبرامج العامة، الطاقة
إن االحتياطي. املخزون بناء وبرنامج املدن، تنمية إعادة وبرامج الفيدرالية، االتصاالت
املنشودة. لتلك تماًما مناقضة وعادة مختلفة نتائج لها كان الكثري وغريها املرشوعات هذه
والسدود البالد فوق شبكة تشكل التي الرسيعة فالطرق االستثناءات، بعض هناك
جميعها املدار يف تلف التي الصناعية واألقمار العظيمة األنهار فوق تمتد التي الضخمة
املدريس التعليم نظام إن الضخمة. املوارد يف التحكم عىل الحكومة قدرة عىل شهادات
من التطوير احتماالت من به يوجد ما وبكل ومشكالت عيوب من عليه ينطوي ما بكل —
الشباب أمام املتاحة الفرص مجال من زاد — السوق لقوى فاعلية أكثر مشاركة خالل
عن تنم التي الجهود عىل إثبات لشاهد إنه الحريات. نطاق توسيع يف وساهم األمريكي
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املدارس إدارة مجالس يف عملوا الذين األلوف لعرشات والتعاون العام للصالح العمل حب
كذلك، عامة. غاية ارتأوه ما سبيل يف مرتفعة رضائب لتحمل الشعب إرادة وعىل املحلية
تنطوي مما بالرغم املنافسة، الفعيل بوجودها االحتكار ملكافحة شريمان قوانني عززت
العامة الصحة إجراءات ساهمت كذلك املفصلة. لإلدارة مشكالت من القوانني هذه عليه
قدمت ولطاملا واملحن، املعاناة خففت الدعم إجراءات وكذلك املعدية. األمراض تقليل يف
القانون الحكومة صانت وقد املجتمعات. لحياة رضورية تسهيالت املحلية السلطات
للحكومة األساسية الوظيفة هذه أداء يكن لم الكربى املدن من العديد يف أنه مع والنظام

أقول. بما شاعًرا أتحدث فإني شيكاجو، يف يعيش وكمواطن مرضيًا.
أن يف الشك من القليل إال هناك يكون فلن ُمْرٍض، وسط حل إىل الوصول حاولنا إذا
عاتقها عىل الحكومة أخذتها التي الجديدة املرشوعات غالبية أخفقت لقد مروع. السجّل
وأصبح تقدمها، املتحدة الواليات واصلت أهدافها. تحقيق يف املاضية القليلة العقود يف
وتقلصت أفضل مواصالت ووسائل أفضل ومسكن وملبس بغذاء ينعمون مواطنوها
وتقدمت الرفاهية سبل من حرمانًا أقل األقليات وأصبحت واملجتمعية الطبقية الفروق
بني التعاون وحافز املبادرة لروح نتاج ذلك كان للغاية. رسيعة بخطى الشعبية الثقافة
لكننا تعززه، ولم النمو هذا عرقلت الحكومية اإلجراءات أن إال السوق. خالل من األفراد
للسوق االستثنائية للخصوبة نظًرا عليها والتغلب اإلجراءات هذه تحمل عىل قادرين كنا
التي الظاهرة اليد من التقدم عجلة دفع يف فاعلية أكثر الخفية اليد كانت فقد فحسب،

الوراء. إىل تجذبنا
هدفها، األخرية العقود يف الحكومية اإلصالحات من العديد تضل أن مصادفة هي هل
يف عيوب بها الربامج ألن نتيجة ببساطة هذا هل رماد؟ إىل تحولت متوهجة آمال وكأنها

التفاصيل؟
يتمثل اإلجراءات بهذه الرئييس العيب إن تام. وضوح يف النفي هي اإلجابة أن أرى
املبارشة مصالحهم ضد الترصف عىل الناس إكراه إىل الحكومة خالل من تسعى أنها يف
تضارب أنه يزعم ما حل إىل كذلك لتسعى وإنها مفرتضة. عامة مصلحة تعزيز سبيل يف
شأنه من عمل إطار ترسيخ طريق عن ليس املصالح، بصدد الرؤى يف اختالف أو مصالح
عن بل مختلفة، مصالح بمراعاة الناس إقناع طريق عن أو التضارب هذا عىل القضاء
قيم اإلجراءات هذه تحل وكذلك، الشخصية. مصالحهم ضد بالترصف الناس إرغام طريق
يف هو بما اآلخرين البعض بإطالع سواء املساهمني، قيم محل الخارجية املصالح أصحاب
اإلجراءات هذه واجهت لذا، اآلخرين. ملصلحة البعض من الحكومة بأخذ أو مصلحتهم،
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القوة وهذه اإلنسان عرفها التي إبداًعا واألكثر بأًسا األشد القوى من واحدة من مقاومة
السبب وهذا لقيمهم، وفًقا والعيش الخاصة مصالحهم تعزيز األفراد ماليني محاولة هي
ذلك إن املنشودة. لتلك عكسية نتائج األحيان أغلب يف اإلجراءات لهذه يكون ألن الرئييس
القواعد أن وهي الحر املجتمع بها تمتع التي املهمة القوى نقاط بني من واحدة أيًضا

تخنقه. أو تعرقله ال الحكومية واإلجراءات
فهي العكس، عىل األنانية. املصالح ببساطة ليست عنها أتحدث التي املصالح إن
استعداد لديهم يكون سبيلها ويف األشخاص يقدرها التي للقيم الكامل النطاق تشمل
ألدولف معارضتهم يف حياتهم فقدوا الذين األملان إن بحياتهم. والتضحية ثرواتهم إلنفاق
جهًدا كرسوا الذين والنساء الرجال وكذلك ارتآوها، كما مصالحهم وراء يسعون كانوا هتلر
املصالح تلك مثل إن الحال، بطبيعة والدينية. والتعليمية الخريية لألنشطة كبريًا ووقتًا
الكاملة الفرص املصالح هذه يمنح الذي الحر املجتمع ميزة فهي قالئل؛ لرجال األهم هي
لهذا البرش. من العظمى األغلبية عىل تهيمن التي الضيقة املادية للمصالح يخضعها وال
الجماعية. مبدأ عىل القائمة املجتمعات من مادية أقل الرأسمالية املجتمعات تعد السبب

عىل يقع اإلثبات عبء أن يبدو يزال ال ملاذا الحكومية، املرشوعات سجل ضوء ويف
الدور تخفيف إىل يسعون والذين الجديدة الحكومية الربامج يعارضون الذين هؤالء عاتق
التأثري «إن التساؤل: هذا عن يجب داييس لندع فعًال؟ مالئم غري نحو عىل الكبري الحكومة
إن ومرئي، وفوري مبارش — الترشيعات صورة يف سيما ال — الحكومي للتدخل النافع
… األنظار عن متوارية وتبقى مبارشة وغري فتدريجية السيئة نتائجه أما التعبري، جاز
أو ومستهرتين أكفاء غري يكونوا قد الحكوميني املراقبني أن الناس أغلب يدرك ال .… كذلك
الدولة أن وهي إنكارها يمكن ال التي الحقيقة يدرك الناس من وقليل ،… فاسدين أحيانًا
من العظمى الغالبية بالرضورة تُظهر وعليه النفس، عىل االعتماد عىل القضاء يف تساعد
فقط الطبيعي االنحياز هذا يضاد أن يمكن الحكومي. للتدخل مستحق غري دعًما البرش
وهو أال الفردية، الحرية صالح يف تحيز أو افرتاض … ما، مجتمع يف وجود، طريق عن
ومن — النفس عىل باالعتماد اإليمان يف التدني مجرد إن ثم، من التدخل. عدم سياسة
التي الترشيعات زيادة لتفسري كاٍف ذاته حد يف — فعًال حدث قد التدني هذا أن املؤكد

االشرتاكية.»1 نحو تميل
ورصيح، واضح األول التهديد بأمرين. اآلن مهددة مستواها وزيادة الحرية صيانة إن
أما بدفننا. يتعهدون الذين الروسية الحكومة أرشار من القادم الخارجي التهديد فهو
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نوايا ذوي رجال من القادم الداخيل التهديد وهو كثريًا، وضوًحا فأقل اآلخر التهديد
النماذج ووضع اإلقناع وسائل بطء من لسأمهم ونظًرا إصالحنا، ويرجون وطيبة حسنة
سلطة الستخدام تواقون فهم يتصورونها، التي العظيمة االجتماعية التغيريات لتحقيق
السلطة، زمام تولوا إذا أنه بيد ذلك. فعل عىل قدرتهم من وواثقني أهدافهم لتحقيق الدولة
مبدأ تؤيد دولة يخلقون قد ذلك عىل وعالوة املبارشة، أهدافهم تحقيق يف فسيخفقون
الحسنة النوايا فأصحاب ضحاياها؛ أول يكونون وقد ذعر يف منها ينفرون التي الجماعية

مًرضا. أمًرا يرونه ال السلطة تركيز صاغوا الذين
فإن نووية، إبادة تجنبنا إذا حتى اآلخر، أحدهما من يعززان لألسف التهديدين إن
أهمية إن املسلحة. للقوات مواردنا من كبري جزء تكريس منا يقتيض الرويس التهديد
الرشكات من الكثري إلنتاج الوحيد واملشرتي إنتاجنا، من القدر لهذا كمشٍرت الحكومة
السياسية، السلطات أيدي يف االقتصادية القوة من خطريًا قدًرا فعًال يركز والصناعات،
بنجاح املرتبطة املعايري من يغري وكذلك التجارة، إطارها يف تحدث التي البيئة من ويغري
الخطر، هذا تجنب يمكننا ال للخطر. الحرَة السوَق يُعرض وغريها الطرق وبهذه التجارة،
التدخل استمرار خالل من رضوري غري نحو عىل نعززه بل بذلك نكتفي ال ولكننا
األمة عن العسكري بالدفاع مرتبطة غري مجاالت يف االنتشار واسع الحايل الحكومي
وانتهاءً للمسنني الطبية الرعاية من بدءًا جديد حكومي برنامج كل تنفيذ طريق وعن

القمر. باستكشاف
إن الدولة.» أفراد بني الخراب من كبري قدر «هناك مرة: ذات سميث آدم قال وكما
أننا أرى كثريًا. ستصمد املتداخلة الحرة املؤسسات وشبكة لدينا األساسية القيم منظومة
وبالرغم العسكرية الربامج حجم من بالرغم وتعزيزها الحرية صيانة عىل قادرين سنكون
من سنتمكن أننا بيد األمريكية؛ الحكومة أيدي يف فعًال املتمركزة االقتصادية القوى من
بأن اآلخرين األشخاص أقنعنا إذا وفقط يواجهنا، الذي للتهديد تنبهنا إذا فقط ذلك فعل
األهداف لبلوغ — أبطأ أحيانًا يكون قد أنه مع — أصدق سبيًال تقدم الحرة املؤسسات
الفكري املناخ يف فعًال الواضح التغيري وبريق للدولة، القهرية السلطة عن ننشدها التي

مبرشة. دالئل
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they maintain, the costs of which they bear.

212



مالحظات
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the legend, “Training financed by XYZ Insurance Company” could be made
into an assurance of quality (like “Approved by Good Housekeeping”) that
would attract custom. All sorts of other common services might be ren-
dered by the XYZ company to “its” physicians, lawyers, dentists, and so
on.
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(2) This point is so important that it may be worth giving the figures
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Individual tax returns $166,540 million

Income tax before tax credit 39,092 million

Income tax after tax credit 38,645 million

If we assume the same tax credit, the final yield would have been about
the same as that actually attained.

االجتماعية الرفاهية إجراءات عرش: الحادي الفصل

(1) Another current example of the same argument is in connection
with proposals for federal subsidies for schooling (misleadingly labeled,
“aid to education”). A case can be made for using federal funds to supple-
ment schooling expenditures in the states with the lowest incomes, on the
grounds that the children schooled may migrate to other states. There is
no case whatsoever for imposing taxes on all the states and giving federal
subsidies to all the states. Yet every bill introduced into Congress pro-
vides for the latter and not the former. Some proponents of these bills,
who recognize that only subsidies to some states can be justified, defend
their position by saying that a bill providing only for such subsidies could
not be passed and that the only way to get disproportionate subsidies to
poorer states is to include them in a bill providing subsidies to all states.
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الفقر حدة تخفيف عرش: الثاني الفصل

(1) This figure is equal to government transfer payments ($31.1 billion)
less veterans’ benefits ($4.8 billion), both from the Department of Com-
merce national income accounts, plus federal expenditures on the agri-
cultural program ($5.5 billion) plus federal expenditures on public housing
and other aids to housing ($0.5 billion), both for year ending June 30, 1961
from Treasury accounts, plus a rough allowance of $0.7 billion to raise it
to even billions and to allow for administrative costs of federal programs,
omitted state and local programs, and miscellaneous items. My guess is
that this figure is a substantial underestimate.

(2) A. V. Dicey, Law and Public Opinion in England, (2d ed., London:
Macmillan, 1914), p. xxxv.

الخاتمة عرش: الثالث الفصل

(1) A. V. Dicey, op. cit., pp. 257-8.
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