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إميون باتلر مدير معهد آدم مسيث، وهو من مراكز األحباث الرائدة 
عىل الصعيد السيايس. حيمل درجات أاكدميية يف االقتصاد والفلسفة 
وعمل النفس. حصل عىل هشادة الدكتوراه من جامعة سانت أندروز يف 
العام 1978. معل خالل السبعينيات املاضية يف جملس النواب األمرييك، 
وألىق دروسا يف الفلسفة يف جامعة هيلزديل كوليج، قبل أن يعود إىل 
اململكة املتحدة ليشارك يف تأسيس معهد آدم مسيث. حصل يف العام 
األمعال.  إلدارة  إدنربة  لكية  من  الفخرية  الدكتوراه  2012 عىل هشادة 
 Mont Pelerin) يشغل حاليا منصب األمني العام مجلعية مونت بيلريين

.(Society
وفريدريك  فريدمان،  ميلتون  االقتصاد:  أعالم  حول  كتب  عدة  ألّف 
املدرسة  إلهيا كتاب تعرييف حول  ولودفيغ فون مزيس؛ ويضاف  هايك، 
الشؤون  ألّف عدة كتب تعريفية لصاحل معهد  المنساوية يف االقتصاد. 
االقتصادية (IEA) حول آدم مسيث، ولودفيغ فون مزيس، ونظرية اخليار 
األجور  تارخي ضوابط  حول  كتبا  غريه،  مع  باالشرتاك  ألّف،  العمويم. 
األخرية  كتبه  القت  الذاكء.  اختبار  حول  الكتب  من  وسلسلة  واألسعار، 
البديل)  (أفضل كتاب حول السوق، والدولة الربيطانية املتعفنة، والبيان 
له مسامهات كثرية يف اإلعالم  القراء.  لدى عدد كبري من  صدى طيبا 

املقروء واملريئ.

المؤلف
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عىل  اهلجوم  إىل  والسياسية  االقتصادية  األزمات  أدت  ما  كثريا 
احلرية، خفالل حقبة (الكساد العظمي) قامت مجيع االقتصادات الكربى 
يف العامل باحلد من حرية التجارة من خالل زيادة رسوم االسترياد؛ ومل 
التوترات اجليوسياسية  املترسع عىل مفامقة  اإلجراء  آثار هذا  تقترص 
وزيادة املعوقات االقتصادية، بل أدى ظهور األنمظة االشرتاكية املتطرفة 
إىل اضطهاد شامل للحريات املدنية والسياسية واالقتصادية عىل امتداد 

نصف رقعة العامل.
والرد  من سبمترب  احلادي عرش  أحداث  تسببت  أقرب،  حقبة  ويف 
األمرييك علهيا إىل إطالق سياسات حضت باحلرية يف حماولة لزيادة 
بدأت يف  اليت  العاملية  املالية  األزمة  تسببت  األمن. وعىل حنو مشابه، 
العام 2008، واليت انطلقت أيضا من الرتاب األمرييك، باتباع إجراءات 
لزيادة الضوابط والترشيعات واإلجراءات امحلائية. وعوضا عن االعمتاد 
عىل  احلكومات  جلأت  احلر،  السوق  لدى  اخلالق  التدمري  أسلوب  عىل 
دافيع  أموال  من  هائلة  مبالغ  استخدام  إىل  األطليس  جانيب احمليط 

الرضائب إلنقاذ املرشوعات االستمثارية املتعرثة.
إن احلرية تتعرض لهتديدات متفامقة، فقبل ربع قرن من الزمان هشد 
العامل اعتناق االحتاد السوفيييت ملبدأ الغالسنوست، مث احتفل بسقوط 
جدار برلني؛ لكن التحديات اجلديدة قد أطلت برأهسا من خالل القومية 
اجلديدة يف أوروبا، والتطرف يف الرشق األوسط، ومها توجهان يؤديان 
إىل تقليص احلرية إذا مل يقف يف وجههام أحد. حيث جند يف أوروبا 
تراجعا حنو القومية، بل حىت إىل المتيزي العنرصي، وذلك عىل الرمغ 
من الدرجة العالية نسبيا للحرية السياسية يف هذه القارة، واليت تمتثل 

تمهيد
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يف وجود منظومات دميقراطية فاعلة؛ أما يف الرشق األوسط فلن نتفاجأ 
بأن  القول  ميكن  املنطقة  هذه  فيف  الديين،  التطرف  صعود  من  كثريا 

السوق والدميقراطية ليسا خبري.
القرن  إنسان  بأن  القول  السابقة، ميكن  الرمغ من املشلكات  وعىل 
احلادي والعرشين أكرث حرية، يف الكثري من املجاالت، من سلفه الذي 
عاش يف القرن السابق؛ حيث قامت ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بإزالة اكفة أنواع احلواجز، فرنى يف الصني، مثال، الاكتب املرموق يل 
تشينغبينغ (Li Chingping)، وهو من النقاد االجمتاعيني، يكتب آراءه 
يف موقع التدوين اخلاص به (Sina Weibo) فيتابعه حوايل ستة ماليني 
قارئ. مكا ساعدت مواقع التواصل االجمتايع خالل الربيع العريب عىل 
بأن  القول  وإذا حص  النطاق.  واسع  واجمتايع  سيايس  تقدم  إحداث 
(املعلومات قوة) فإن تكنولوجيا املعلومات قامت بتقوية إنسان هذا القرن، 
وإذا اكنت احلواجز اجلغرافية ال تزال عصية عىل الزوال، فإهنا تفقد يوما 

بعد يوما أمهيهتا كعامل مؤثر.
ويف هذا السياق يأيت كتاب إميون باتلر يف الوقت املناسب كإضافة 
ألرسة الكتب التعريفية يف جمال احلرية؛ وتمكن مهارة الاكتب األصيلة 
يف قدرته عىل التعبري بلغة مبسطة عن أفاكر معقدة عالية التأثري، مكا إنه 
يبيل بالء حسنا يف نقض جحج املنتقدين واملعارضني بأمثلة من أرض 

الواقع توحض أفاكره وتدمع احتجاجاته النظرية.
ومن هنا فإن هذا الكتاب يعترب مبثابة مقدمة يستفيد مهنا لك من 
ينفع خصوصا يف  وهو  احلر،  لملجمتع  األساسية  املبادئ  بفهم  يرغب 
املبادئ  هبذه  اجلهل  فهيا  يزال  ال  اليت  البلدان  احلرية يف  عن  الدفاع 
منترشا عىل نطاق واسع، مكا ينتفع منه من يسىع إىل محاية احلرية 

يف املواضع اليت تتعرض فهيا احلريات التقليدية إىل جهامت.

عيل سملان
(PRIME) املؤسس واملدير التنفيذي ملعهد األحباث السياسية يف شؤون السوق احلر
إسالم آباد، باكستان
سبمترب 2013
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ت
إن اآلراء الواردة يف هذا الكتاب، شأهنا يف ذلك شأن مجيع ما يرد يف 
تعرب عن وجهة نظر الاكتب   (IEA) منشورات معهد الشؤون االقتصادية
فقط، وال تعرب عن وجهة نظر املعهد (الذي ال ميتلك وجهة نظر مجاعية)، 
وال عن وجهة نظر األمناء اإلداريني، أو اهليئة األاكدميية االستشارية، أو 
كبار املوظفني. ومع بعض االستثناءات، مكا هو احلال يف احملارضات 
اليت ينرشها املعهد، فإن لك منشورات معهد الشؤون االقتصادية جيري 
حتكميها من قبل حممكني جمهولني أاكدمييني أو حبثيني اثنني عىل األقل، 

واللذين يكونان من املختصني باملجال املدروس.
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ال بد من توجيه شكر خاص إىل ناجيل آشفورد الذي مسح للاكتب 
باستعارة العديد جدا من أفاكر كتابه (مبادئ ملجمتع حر)؛ مكا استعان 

الاكتب مبصادر مفيدة أخرى من بيهنا:

أخالقيات السوق: اللورد آكتون.
عن احلرية: جون ستيوارت ميل.

مئة جحة وجحة يف الدفاع عن احلرية: مادسني بريي.
دليل املبتدئني إىل احلرية: ريتشارد ويلينغز.
ملاذا تحجن احلرية يف التأثري: إيرنست بني.

أخالقيات الرأمسالية: توم باملر.

شكر وتقدير
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البرش  ملهارات  العنان  تطلق  فهي  االزدهار؛  ختلق  احلرية 
وابتاكراهتم وإبداعاهتم، مما يؤدي إىل خلق الرثوة يف مواضع 
اعتنقت  اليت  املجمتعات  استطاعت  وقد  قبل.  من  توجد فهيا  مل 
احلرية أن جتعل من نفهسا جممتعات غنية، أما املجمتعات اليت 

مل تعتنق احلرية فاسمترت يف معاناهتا من الفقر.
استغالل  خالل  من  احلر  املجمتع  يف  للناس  الغىن  يتحقق  ال 
اآلخرين، مكا هو شأن النخب يف البلدان األقل حرية. وال ميكهنم 
أن حيققوا ذلك بإفقار اآلخرين، فال سبيل هنا إىل حتقيق الغىن 
إال من خالل تزويد اآلخرين مبا يريدونه وجعل حياهتم أفضل مما 

اكنت هيلع.
االقتصادية  الديناميكية  من  الرئييس  املنتفع  مه  الفقراء  إن 
اقتصادية  مبساواة  تمتتع  املجمتعات  فهذه  احلرة؛  لملجمتعات 
أن  املالحظ  ومن  الالحرة،  املجمتعات  يف  نظريهتا  عىل  تتفوق 
رفاهية مل  بوسائل  األكرث حرية يمتتعون  املجمتعات  الفقراء يف 
بوسائل  يتنعم  ال  إذ  سنوات،  عدة  قبل  القلة  إال  هبا  يكن حيمل 

الرفاهية هذه إال النخب احلامكة يف البلدان الالحرة.
والتجارة العاملية تتيح لملستمثر الريادي فرص الولوج إىل أسواق 
جديدة، وقد ساعدت التجارة العاملية عىل انتشال أكرث من مليار 
إنسان من براثن الفقر املدقع خالل السنوات العرشين األخرية؛ 
فاحلرية يه حبق إحدى القوى األقل خطورة واألكرث إنتاجية يف 

تارخي البرشية.
إن احملاوالت اليت تبذهلا احلكومات لتحقيق املساواة يف الرثوة 
تدمر  فهي  النفع،  ال  بالرضر  تتسبب  حماوالت  يه  الدخل  أو 

ملخص
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وتثبط  واالستمثار  العمل  يف  اجلد  عىل  حتث  اليت  احملفزات 
عزمية الناس عن مجتيع رأس املال الذي يعزز إنتاجية املجمتع 

بأمكله.
أفعال  من  ترامكيا  يتشلك  فهو  تلقايئ،  جممتع  احلر  املجمتع 
ال  وهو  السيمل،  بالتعاون  تنادي  اليت  القواعد  ويتبع  األفراد، 

ُيفرض من األعىل من قبل سلطات سياسية.
إال  توجد  ال  فهي  احلر،  املجمتع  دور حمدود جدا يف  للحكومة 
لدفع األذى عن املواطنني من خالل احملافظة عىل العدل وفرضه، 
ويه ال حتاول فرض املساواة املادية وال حتظر أي نشاط ملجرد 
أن  للقادة  وال ميكن  مقبول؛  أو غري  مهينا  يعتربه  من  هنالك  أن 
مزايا  أن مينحوا  أو  اخلاصة،  منافعهم  املواطنني خلدمة  يهنبوا 

ألصدقاهئم، أو أن يستخدموا السلطة ضد أعداهئم.
إن حكومة املجمتع احلر مقيدة حبمك القانون، وقوانيهنا ترسي 
عىل امجليع بالتساوي، وال بد أن ترايع لك القضايا القانونية 
قواعد إجرائية معينة، وأن يكون للجميع احلق يف حمامكات عادلة 
دون أن تطول مدة االعتقال دون حمامكة. وإذا اهتم خشص ما 
بارتاكبه لذنب ما فيجب أن يعامل كربيء حىت تثبت إدانته؛ وجيب 
أن ال يتعرض األفراد لملضايقة من خالل مقاضاهتم عدة مرات 

بالهتمة نفهسا.
املجمتع،  ينفع  حياهتم  وأمناط  اآلخرين  أفاكر  مع  التساحم 
فاحلقيقة ليست واحضة يف مجيع األحوال، وإمنا تنبثق من خضم 
تصارع األفاكر، وال ميكننا أن نثق بالرقابة يف مهمة مقع األفاكر 
اليت  السلوك  وأمناط  األفاكر  وتقمع  قد ختطئ  ألهنا  اخلاطئة، 

تنطوي عىل منافع عظمية لملجمتع يف املستقبل.
تكنولوجيا االتصاالت تعرّس جهود احلكومات االستبدادية إلخفاء 
أفعاهلا عن أعني بايق أحناء العامل، وهلذا نالحظ تزايدا مطردا 
التجارة  جمايل  يف  العامل  عىل  تنفتح  اليت  البلدان  عدد  يف 
املزيد من  وهنالك  أفاكر جديدة.  انتشار  نالحظ  والسياحة، مكا 
الناس الذين أصبحوا يرون بأم أعيهنم منافع احلرية االقتصادية 

واالجمتاعية، فأخذوا يطالبون هبا ألنفهسم.
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ا ا ال ر م  ال
يسىع هذا الكتاب إىل تسليط الضوء عىل املبادئ اجلوهرية اليت حتدد 
معىن املجمتع احلر، وتنطلق احلاجة إىل هذا التوضيح من أن احلرية 
احلقيقية، عىل املستوى الخشيص واالجمتايع والسيايس واالقتصادي، 
يه من األمور النادرة يف عرصنا احلارض، حىت وإن كنا نتحدث عن 
كبرية  فروقا  هنالك  أن  شك يف  وال  باحلرية.  تمتتع  بأهنا  تعتقد  بلدان 
يف  نالحظ  لكننا  حرية،  األقل  نظرياهتا  وبني  حرية  األكرث  البلدان  بني 
النوعني لكهيام أن حياة الشعوب عىل الصعيدين االقتصادي واالجمتايع 
تتعرض للتقييد والضبط من قبل السياسيني واملسؤولني الرمسيني، وذلك 
واخنفاضا.  ارتفاعا  التعرض  هذا  إليه  يصل  قد  الذي  املدى  باختالف 
وما نتحدث عنه هنا من مقيدات وضوابط مل يظهر إىل الوجود بني ليلة 
وحضاها، فهو موجود منذ أمد بعيد، وهو هيمين عىل مساحة كبرية من 
احلياة اليومية إىل احلد الذي جعل منه جزءا ال يتجزأ من أي ثقافة من 
ثقافات العامل، حيث دأب الناس عىل النظر إليه باعتباره جزءا من احلياة 

ينيمت إلهيا بشلك طبييع وال ميكن جتنبه.
وقد نتج عن الوضع املشار إليه أن معظم ساكن العامل، حىت وإن 
اكنوا يعتقدون بأهنم يعيشون يف جممتع حر، اكدوا يفقدون القدرة عىل 
تكون هيلع  أن  ما ميكن  فهم  عن  ناهيك  احلقيقية،  احلرية  تصور معىن 
هيئة املجمتع احلر وإماكنية معله. وعىل الرمغ من ذلك فإن معظم الناس 
دون  التجارة  عىل  قادرين  يكونوا  بأن  يطالبون  فهم  باحلرية،  يطالبون 

الفصل اBول: المقدمة
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يريدون  وال حتىص، ومه  تعد  ال  تراخيص  إىل احلصول عىل  احلاجة 
مزارع  أم  منازل  اكنت  سواء  ملكياهتم  حدود  مضن  بامحلاية  المتتع 
أيدي  عىل  وتدمريها  مهنا  طردمه  خطر  يهتددمه  أن  دون  مصانع  أم 
السياسيني. ومه يرغبون بأن يكون هلم حق تقرير األصلح ألرسمه دون 
أن يتوجب علهيم فعل ما يقرره املسؤولون يف هذا املجال؛ ومه يريدون 
الرشطة  رشوة  إىل  االضطرار  دون  احلياة  شؤون  بأداء  يسمتروا  أن 

واملوظفني احلكوميني يك يرتكومه وشأهنم.
لتوضيح  العظمية  األمهية  خلف  تقف  اليت  األسباب  يه  هذه  إن 
الواحضة  فالصورة  واالقتصادية؛  االجمتاعية  للحرية  اجلوهرية  املبادئ 
ملعىن احلرية، وكيفية معلها، تشلك األساس الذي ميكن للناس أن يقميوا 

هيلع بنيان جممتع ينعم حبرية حقيقية.

ا ترتي ال
الفصل الثاين ال يكتيف برشح املنافع (االقتصادية) لوجود املجمتع احلر، 
وإمنا يتعداها إىل املنافع (األخالقية) أيضا؛ فاالقتصاد احلر واملجمتع 
تتحدى  اليت  القمي  ال  العميقة،  القمي  من  أساس  عىل  يقومان  احلر 
املنظومات األخالقية األخرى وإمنا: القمي اليت تدمعها وتقوهيا وحتّسهنا؛ 

فاحلرية تالمئ امجليع أيا اكن.
والفصل الثالث يرشح كيف أن املجمتع احلر يستطيع تلبية احتياجات 
الناس بسالسة وكفاءة دون احلاجة إىل حامكني أقوياء ميلون عىل لك 
خشص كيف يترصف. وهو يرشح، يف الواقع، كيف جيب عىل احلكومات 
أن تكون (حمدودة) من ناحييت: النطاق والسلطات، ويبنّي ما يبدو هيلع 

املجمتع احلر وكيفية معله.
و(املساواة)،  (احلرية)  بني  الواحض  التوتر  يناقش  الرابع  والفصل 
فيحاجج بأن الكثري من احلرية يؤدي يف احلقيقة إىل إنتاج الكثري من 
له أمهية من الشؤون، لكن احملاوالت الرامية إىل  املساواة يف لك ما 
فرض مساواة الدخل عىل املجمتع تتسبب بدمار مبادئ احلرية ووقوع 

رضر عىل املدى البعيد.
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لملجمتع  االقتصادي  اإلطار  عىل  الضوء  يسلط  اخلامس  والفصل 
احلر، ويرشح كيف أن األسواق ختلق االزدهار وتنرشه عندما تتحرر من 
سلطة الدولة؛ مكا يرشح القواعد اليت ميكن اتباعها يف سبيل احلفاظ 
احلرة يف  للتجارة  املصريية  واألمهية  بسالسة،  العملية  هذه  عىل سري 

تعزيز التعاون بني بين البرش.
كيف  و(العدل)، فيرشح  (امللكية)  مبدأي  يرشح  السادس  والفصل 
أن قوانني املجمتع احلر جيب أن تكون عامة ُتطّبق عىل أرباب السلطة 
مكا ُتطّبق عىل املواطنني العاديني، وذلك إذا كنا نرغب بتقليص اإلجبار 
واالستغالل إىل احلد األدىن؛ مكا يرشح أيضا كيف أن املجمتع احلر 

حيرتم حقوق اإلنسان الرئيسية.
والفصل السابع يرشح، بتفاصيل أوىف، كيف أن املجمتع احلر يعمل 
دون احلاجة إىل قيادة ميارهسا أرباب السلطة، فيسلط الضوء عىل القمي 
اجمتايع  نظام  لقيام  تؤسس  اليت  األساسية  و(السلوكية)  (األخالقية) 
(التساحم)،  إىل  احلاجة  عىل  يشدد  مكا  ذاته؛  احلني  يف  وحر  كفوء 

ويرشح مشلكات إقامة املجمتع عىل أساس اإليثار.
والفصل الثامن يبحث يف كيفية بناء جممتع حر مضن حميط يفتقر 
إىل أمثاله، فيبنّي أمهية حتسني (احملفزات) يف احلياة اليومية، ويكشف 
محاقة حماولة فرض القرارات من األعىل، ويوحض كيف أنه ميكن الزتود 
حىت باخلدمات احليوية دون تدخل احلكومة، ويشدد عىل أمهية (التجارة 

احلرة) و(السمل).
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ماذا تعني الحرية؟
احلرية ال تعين ببساطة جمرد نيف الوقوع يف حالة االحتجاز أو العبودية، 
وإمنا تعين امتالك احلق بالترصف واللكام والتفكري مكا يشاء املرء دون 
قيود مقعية يفرضها اآلخرون علهيا، مبا فهيم: أرباب السلطة؛ وهذا املعىن 
ية واالجمتاعية، مكا ينطبق  ينطبق يف نطاق حياة املرء الخشصية واألرسرَ

عىل آرائه السياسية وتعامالته االقتصادية مع اآلخرين.
املُُثل،  هو املجمتع الذي يسىع إىل المتسك هبذه  و(املجمتع احلر) 
ولقد أثبتت احلرية، ماضيا وحارضا، بأهنا تستطيع النجاح بشلك يثري 
بأهنا  أثبتت أيضا  املواطنني، مكا  الرثوة ونرشها بني  االنتباه يف خلق 
البرش  حياة  حّسنت  فقد  وإنتاجية،  إبداعا  البرشية  قوى  أكرث  إحدى 
عىل امتداد املعمورة، واكن للرشاحئ األشد فقرا نصيب خاص من هذا 

التحسني.
إن احلرية تعين زوال العقبات اليت تعرتض طريقك، وغياب القيود 
اليت متنعك من الترصف مكا تشاء. إهنا تعين بأن اآلخرين لن جيربوك 
عىل يشء، أو يوجهوك، أو هيددوك، أو يرهبوك، أو يضغطوا عليك، أو 
يفرضوا عليك شيائ، أو يتدخلوا يف شؤونك، أو يتالعبوا بك. إهنا تعين 
أن تكون قادرا عىل امليض حبياتك دون التعرض ألي جهوم، أو احتيال، 
أو رسقة، أو أذى. ومل يكن هذا املعىن ليأيت عىل هذا الشلك لوال انطباقه 
عىل مجيع أفراد املجمتع احلر بالتساوي دون استثناء، فليس ألّي فرد 

الفصل الثاني:
المنافع اBخالقية واالقتصادية للحرية
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مّنا احلق بالتدخل يف شؤون اآلخرين، أو إعاقهتم، أو إحلاق األذى هبم، 
فهذا يتناىف مع احلرية اليت نمتتع هبا حنن أيضا.

إذن، فاحلرية ال توجد إال إذا اكن اآلخرون بعيدين عن األذى، حفقك 
يف التلوحي بقبضتك يف اهلواء ينهتي عند حدود أنوف اآلخرين، وليس 
من ممارسة احلرية يف يشء أن تعمد إىل هتديد اآلخرين أو إجبارمه أو 
رسقهتم أو مهامجهتم أو قتلهم، وهذا يدىع مببدأ (كف األذى): إذ أن لك 

احلرية يف فعل ما تشاء ما دمت ال تتسبب باألذى لآلخرين.
وعىل النحو ذاته، فإنك ال تقيد حرية اآلخرين عندما تقاوم عدواهنم 
عليك، فاحلرية ومبدأ (كف األذى) يمسحان لك مبنع اآلخرين من التسبب 
باألذى لك وملن حتب. ومن املربر لك أيضا أن تتدخل ملنع التسبب باألذى 
لآلخرين، مبا يف ذلك: الغرباء، لكن مهمة محاية املواطنني اآلخرين ترتك 

يف معظم األحيان للرشطة والسلطات القانونية احلامكة.
وعىل الرمغ من ذلك، فإن مبدأ (كف األذى) ال يرسي إال عىل األذى 
وأمالكك  جلسدك  تشاء  ما  بفعل  لك  يحمس  فهو  اآلخرين،  عىل  الواقع 
اخلاصة بك، وذلك ما دمت ال تنهتك حرية اآلخرين أثناء هذه الترصفات؛ 
وعىل سبيل املثال: ميكنك التخيل عن لك ممتلاكتك، أو املخاطرة بالتعرض 
إلصابة جسدية بأداء معل خطر، أو اإلرضار جبسدك، وذلك ما دام هذا 
الفعل ال يتسبب باألذى لآلخرين. وعىل الرمغ من أن اآلخرين قد حياولون 
جاهدين تثبيطك عن إيذاء نفسك، فإهنم ال ميلكون احلق بإيقافك جسديا 

عن امليض به، ما دام هذا الفعل خيارا اختذته مبلء إرادتك.

الحرية ودور الحكومة
رمبا يبدو من القسوة أن نقول بأننا ال منتلك احلرية بالتدخل يف أفعال 
اآلخرين حىت وإن اكن التدخل يصب يف مصلحهتم، لكن تنبيغ اإلشارة 
فعال يف  ما يصب  حقا  يعرف  أن  أحد ميكنه  هنالك  ليس  أنه  إىل  هنا 
حياته،  شؤون  يف  حيمك  من  أفضل  هو  فرد  فلك  اآلخرين،  مصلحة 
وظروفه،  قميه،  من  قربا  أكرث  فهام  غريه،  مع  املقارنة  عند  ميتلك،  فهو 
واحتياجاته، ورغباته، وخماوفه، وآماله، ومطوحاته، ولذلك فإن الفرد هو 

أفضل من حيمك يف شؤون ما خيصه من أهداف وترصفات.
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ورمبا يكون اآلخرون منحازين يف كيفية حمكهم عىل غريمه، وإذا 
حمسنا للناس بالتدخل يف حرية اآلخرين، فقد يتدخلون عىل حنو يعود 
(بشلك إرادي أو الإرادي) باملنفعة علهيم دون اآلخرين، وهذا هو السبب 
الذي جيعل القرارات املتعلقة بتقييد حرية اآلخرين حكرا عىل الرشطة 
األقل)  عىل  احلقييق  احلر  املجمتع  (يف  يمتتعان  واللذين  والقضاء، 

مبوضوعية أكرب يف هذا الشأن.
وهكذا، وبرصف النظر عن ماهية الفرد، فإن غاياته اخلاصة به ال 
باحلرية،  الفرد  هذا  فيه  يمتتع  إال يف جممتع  األمثل  النحو  عىل  ُتلبىَّ 
ويف هذا املجمتع يمتثل دور احلكومة يف محاية حرية الفرد من االنهتاك 
تتواجد فيه بشلك  الذي ال  عىل يد اآلخرين، ويف توسيعها يف املجال 
وعندما جيمتع  النقصان.  من  تعاين  اكنت  أيمنا  توسيعها  ويف  اكمل، 
الناس لتشكيل احلكومة أو أي شلك من السلطات اليت حتمكهم فيجب 
أن ال يغيب عن أذهاهنم عنرص مهم، وهو: محاية حرياهتم وتوسيعها، ال 

تقييدها.
عىل  احلكومات  تشكيل  عىل  األحيان  معظم  العادة يف  جرت  لكن 
حنو مغاير، إذ ُتفرض عىل الساكن من قبل مجموعات تنوي استخدام 
السلطة ملنفعة مصاحلها اخلاصة، وليس لتوسيع حرية امجليع. وكثريا ما 
حيدث هذا االعتداء مع املوافقة التامة من األكرثية، واليت ترحب بدورها 
من استغالل األقلية؛ لكن احلرية ال تعبأ باألرقام، ولن يكون هلا من معىن 

إن مل تنطبق بالتساوي عىل مجيع الساكن.
وحىت احلكومات اليت متتلك فعال النية بتحقيق املصلحة العامة فإهنا 
كثريا ما تقوم بإضعاف احلرية ألهنا ال محتل الفهم أو االحرتام الاكمل 
ملبدأ (كف األذى)، وال يه ترى ما نتج عن تدخلها، فعىل سبيل املثال: قد 
تقوم الرقابة احلكومية بتحرمي بعض األفاكر أو اللكامت أو الصور من 
أن تقال أو تذاع اعتقادا مهنا بأن هذه احملرمات تتسبب بإهانة معومية، 
لكهنا يف أثناء هذه العملية تلحق األذى بأحصاب املهارات من املؤلفني 
حريهتم يف  تقييد  من خالل  وغريمه  والصحافيني  واملخرجني  والفنانني 
التفكري والتعبري، وإعاقهتم عن ممارسة مههنم وحرماهنم من مثار معلهم 
وإبداعهم وذاكهئم. إن مبدأ (رقابة الدولة) ما أن حيصل عىل القبول حىت 
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يصبح من الهسل جدا عىل أرباب السلطة أن يوسعوه فمينعوا أي انتقاد 
حلكومهتم أو يقمعوا أي فكرة يعتقدون بأهنا تؤذهيم.

فرض  إىل  احلسنة  النوايا  ذات  احلامكة  السلطات  تلجأ  قد  مكا 
الرضائب بغرض حتقيق مساواة الدخل، ويغيب عن باهلا أن هذا اإلجراء 
يسلب من دافع الرضائب حريته يف المتتع مبلكيته بشلك مشابه متاما ملا 
جيري عند تعرضه للرسقة؛ بل إن العواقب ستكون مماثلة لعواقب الرسقة 
العادية، خفطر تعرض امللكية لملصادرة يعترب دافعا اكفيا ملنع الناس من 
االدخار واالستمثار، وهذا بدوره ينطوي عىل تأثريات مدمرة تلحق بأمن 

وازدهار الساكن كلك.
وقد تديع هذه احلكومة بأهنا مل تفعل ما فعلت إال خلدمة املصلحة 
العمومية، لكن السؤال الذي جيب أن يطرح علهيا هاهنا: من الذي ميكنه 
أن يعمل أين تقع املصلحة العمومية؟ فتغاير الناس يعين تغاير مصاحلهم، 
وكثريا ما يقع التنافس بني هذه املصاحل املختلفة، ومن يرغب باملوازنة 
بني هذه املصاحل املتنافسة ال شك يف أنه يتجمش مهمة مستحيلة؛ لكن 
يبلون بالء أفضل بكثري يف معرفة مصاحلهم اخلاصة، والعمل  األفراد 
عىل خدمهتا، وذلك باملقارنة مع أرباب السلطة البعيدين الذين يستخدمون 

السلطة الرمسية لتحقيق مصاحل األفراد بالنيابة عهنم.
اإلجبار  بعض  أن  من  الرمغ  وعىل  الرشور،  من  رش  اإلجبار  إن 
(كضبط املعتدين) قد يكون رشا ال بد منه، فيجب أن نسىع مع ذلك إىل 
تقليص اإلجبار إىل حده األدىن؛ وحياجج الكثري من دعاة احلرية بأن لك 
إنسان ميتلك ”حقوقا طبيعية“ (اكحلق يف احلياة واحلق يف حيازة ملكية 
خاصة) ترمس حدود سلطة احلكومة علينا، فإذا كنا ال نحمس لملواطنني 
نحمس  أن  علينا  ينبيغ  فملاذا  حركتنا  من  احلد  أو  برسقتنا  اآلخرين 

للحكومة بارتاكب أفعال مماثلة ضدنا؟
معظم  يف  باحلرية  يمتتعوا  مل  البرش  فإن  سبق  مما  الرمغ  وعىل 
تارخيهم، فمل تتأسس احلكومات من خالل االتفاق الطويع بني األفراد 
وإمنا فرضت علهيم من قبل أطراف ال ترى بأسا يف استخدام القوة، 
لكن الفرد الذي يتوجه باإلجبار عىل يد سلطة ما ال ميكن اعتباره إنسانا 

المنافع ا2خالقية واالقتصادية للحرية
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اكمال، إذ ال ميكن لإلنسان أن يكمتل أخالقيا إال إذا اكن ميتلك ناصية 
خياراته اخلاصة به، وستقل قميته األخالقية إذا اكن اآلخرون مسؤولني 
عن هذه اخليارات، وحيهنا يفقد أمهيته وال يعد إنسانا متاكمل األراكن.

ة ي للحر رر ا الم
من  األراكن  متاكملة  يصبحوا اكئنات برشية  بأن  للناس  احلرية تحمس 
خالل استخدام مهاراهتم وإماكنياهتم عىل النحو الذي يرونه مناسبا، ال 
مه ومعارفهم أيضا؛ واملجمتع  من أجل أنفهسم حفسب وإمنا من أجل أرسرَ
احلر ليس كتلة من األفراد املنعزلني املهمتني مبصاحلهم اخلاصة، وإمنا 
مساعدة  عىل  قدرته  وإن  االجمتاعيني؛  الاكملني  البرش  من  شبكة  هو 

البرشية بأمجعها تشدد وتؤكد عىل البعد األخاليق هلذا املجمتع.

الجذور الروحية والثقافية للحرية
يرى آمارتيا سني، اخلبري االقتصادي احلائز جلائزة نوبل، بأن احلرية فكرة 
شاملة؛1 ويه فكرة تاكد متتد جذورها القوية يف لك األديان والثقافات، 
الغرب، حيث دعا اإلمرباطور  البوذية، ومن آسيا إىل  من اإلسالم إىل 
من عرشين  أكرث  قبل  السيايس  والتساحم  احلرية  إىل  آشواك  اهلندي 
يبدي  أكرب  املغويل  اإلمرباطور  اكن  عرش  السادس  القرن  ويف  قرنا، 
الزمن هشدت حمامك  التساحم يف حقبة من  مالحظات لكاسيكية حول 
التفتيش اليت اضطهدت املخالفني دينيا يف أوروبا، مكا اكن اإلسالم منذ 
بدايته منفتحا جتاه احلرية االقتصادية واملبادرات االستمثارية قبل أمد 
بعيد من احرتام هذين األمرين يف الغرب، واكن السالطني العمثانيون 
يف كثري من األحيان أكرث تساحما عند مقارنهتم مبعارصهيم من ملوك 

أوروبا.
لك  مع  اكمل  بشلك  تتوافق  احلرية  إن  آخر:  بتعبري  القول  وميكن 
الثقافات واألديان العظمية اليت هشدها العامل، فهي ليست فكرة ختص 

1  الحقائق الشاملة.. حقوق اإلنسان والوهم التغريبي: آمارتيا سني (م1)؛ ص40-43.
بيبليوغرافية (باللغات  تفاصيل  عىل  لالطالع  الدراسة  هذه  نهاية  يف  البيبليوغرايف  املرسد  إىل  االنتقال  ميكن 

األصلية) للمراجع املذكورة، وذلك بحسب الرقم الذي ييل اسم املرجع بالعربية (م1 مثال).[املرتجم]
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الغرب وحده، وال يه فكرة مادية، وال يه فكرة تتناقض مع إقامة املجمتع 
عىل قمي اجمتاعية قوية؛ فيف الواقع: يعمتد املجمتع احلر عىل أخشاص 
يقبلون مبحض إرادهتم أعرافا وقواعد مشرتكة حتّرم األذى واالحتيال 
خلق  عىل  تساعد  قواعد  ويه  السلطة،  استخدام  وإساءة  واالستغالل 
نظام اجمتايع متنامغ ميكن للناس فيه أن يتعايشوا ويتعاونوا؛ ومضن 
هذا اإلطار الواسع، تتيح احلرية للناس أن يقرروا قميهم اخلاصة هبم، 
وأن حيافظوا عىل ثقافهتم اخلاصة هبم، وأن ميارسوا شعائرمه الدينية 
اخلاصة هبم، فال جيربون عىل تقبل قمي وثقافة وشعائر تفرضها علهيم 

إحدى أجهزة الدولة.

ثقافة الثقة والتعاون
وإمنا  السلطوية،  واملرجعية  السلطة  يعمل عىل أساس  املجمتع احلر ال 
طريق  من  املجمتع  هذا  تأيت يف  فالرثوة  والتعاون؛  الثقة  أساس  عىل 
التبادل الطويع، ومن خالل أخشاص ينتجون سلعا مفيدة ويتاجرون هبا 
مع اآلخرين؛ وال تأيت الرثوة يف املجمتع احلر من خالل تكتياكت (اهنب 
بيدها من سلطة  ما  االفرتاسية، فتستخدم  النخب  تتبعها  اليت  وانزتع) 
النزتاع الرضائب من العموم أو إلعطاء احلقوق االحتاكرية واالمتيازات 
لنفهسا وملا يتصل هبا من أرسرَ وأتباع؛ وهذا ميثل رمبا الطريق الذي 
تشلكت عربه الرثوة خالل معظم احلقب اليت هشدها تارخي البرشية، أي: 
أما املجمتع احلر فهو  الذي تعضده قوة إجبارية،  من خالل االستغالل 
يعمتد عوضا عن ذلك عىل حمفز أسمل هو: التعاون والتبادل عىل حنو 

طويع. 
وإذا أردنا العمل يف بيئة التعاون والتبادل الطوعيني فال بد حيهنا 
من توافر (الثقة)، فال أحد سيتاجر مع أخشاص يعتقد بأهنم غشاشون 
مطاعون ما مل يكن جمربا عىل ذلك، أو ما مل يكن مفتقرا إىل البديل (مثال: 
عندما تسيطر احلكومة، أو من حتابهيم، عىل اإلنتاج)؛ فيف املجمتع احلر 
يكون للناس اخليار واحلرية يف االنتقال باستمثاراهتم إىل ماكن آخر، 
مما يدفع املنِتج إىل العمل عىل إثبات موثوقيته لدى املسهتلك، سواء اكن 
بوعوده  الوفاء  عن  فإن جعز  املستقبل؛  أم حممتال يف  حاليا  مسهتلاك 

المنافع ا2خالقية واالقتصادية للحرية
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الناس يعتربون  سيلكفه ذلك خسارة مسعته واهنيار استمثاره، ومعظم 
إماكنية خسارة المسعة من اهلواجس اليت ال تغيب عن البال دامئا.

ه من األعىل عىل يد خنب تستعمل القوة،  إن املجمتع احلر ال ُيوجىَّ
وإمنا يعمل بشلك طبييع وتلقايئ متاما من خالل التفاعل الطويع للناس 
القواعد  أن  حىت  واالستقامة،  املوثوقية  من  بثقافة  مدعوما  العاديني، 
واألعراف اليت حترك التعاون التلقايئ تصبح طبيعية جدا يف املجمتع 
احلر إىل حد ال يتوجب معه عىل الناس حىت أن يفكروا فهيا، فهي ال 
حتتاج إىل رشعية سلطوية لتجعل الناس يتحلون باالستقامة والكفاءة، 
أو لتدفعهم إىل العمل جبد والتعاون مع اآلخرين، فهم يقومون بذلك عىل 

حنو طبييع منذ مطلع المشس حىت مغيهبا.
الثقة والتعاون يف املجمتع احلر جتعل العالقات بني  واحلاجة إىل 
األفراد واملجموعات أكرث أمهية بكثري مما يه هيلع يف املجمتعات اليت 
الروحية  القمي  القامئة عىل  الروابط  تتعامظ أمهية  القوة، حيث  ها  تسريرِّ
وتعاون  واجلوار  والرتاث  االجمتايع  والوسط  والصداقة  واألرسة 
املجمتعات  حكومات  من  والكثري  املشرتكة،  املصاحل  ذوي  األخشاص 
الالحرة ترى يف أمناط االرتباط هذه هتديدا لرشعيهتا السلطوية، وطاملا 
حيتل  الطويع  فاالرتباط  إلغاهئا،  أو  تدمريها  أو  إضعافها  إىل  سعت 
موقعا شديد األمهية لدى الناس إىل حد جيعله أقوى بكثري من والء الناس 

للسلطات احلكومية.

المصلحة الذاتية والقواعد
يعمل  وإمنا  عليا،  أوامر تصدر من جهات  املجمتع احلر ال حيتاج إىل 
من خالل أفراد عاديني يكّيفون خططهم وأفعاهلم مبا يتوافق مع خطط 
اآلخرين وأفعاهلم، ومه يمتكنون من انهتاج هذا الهنج بفضل مجموعة 
بسيطة من القواعد والقمي املشرتكة، اكلصدق والالعنف، مما حيول دون 

وقوع الزناع بني أخشاص متغايرين حيملون مصاحل متغايرة.
وهذه القواعد األساسية والقمي املشرتكة تفعل ما هو أكرث من جمرد 
للناس  بإتاحة احلرية  المساح لألفراد بالعيش بسالم، فهي تقوم أيضا 
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يف التعاون من أجل االرتقاء مبصاحلهم املشرتكة، وعىل سبيل املثال: 
إن املجمتع احلر يرتك للناس حرية التبادل التجاري يف ما بيهنم، وإبرام 
أي  مهمة  من  وليس  له،  نافعة  الطرفني  من  يعتربها لك  اليت  الصفقات 
سلطة أن تقرر ما الذي ينفع هذا الفرد أو ذاك، وال أن تقرر ما إذا اكن 
فعله  الذي جيب  ما  تقرر  أن  وال  املختلفة،  املصاحل  بني  املوازنة  ينبيغ 
خلدمة هذه املصاحل، وال أن جترب الناس عىل اتباع خطة ما. فالناس، 
يف املجمتع احلر، مه من يقرر ما إذا اكن هذا األمر أو ذاك يقع يف 
املصاحل  لالرتقاء هبذه  األمثل  الطريقة  الذين خيتارون  ومه  مصلحهتم، 
من خالل التعاون مع اآلخرين، ومه يمتتعون باحلرية يف الدخول يف أية 

صفقة خيتاروهنا ما داموا ال يتسببون بالرضر ألي أحد جراء ذلك.
وال يستطيع بعض املنتقدين أن يتخيل كيف ميكن لملجمتع أن يعمل 
ويزدهر دون أن تكون له أهداف مشرتكة جيرب اكفة مواطنيه عىل العمل 
لتحقيقها، ومه خيشون من أن يتحول املجمتع احلر إىل ساحة للرصاع 
املسمتر املدمر العقمي بني مطوحات جهات خاصة، ولذلك جيب، برأهيم، 

مقع هذه المطوحات يك تسود املصلحة العمومية.
لكن هذا الرأي خاطئ، فاملجمتع احلر يسمّل بأن الفرد هيمت مبصلحته 
الذاتية، لكّنه يسمل أيضا بأن املصلحة الذاتية متثل حمفزا تبلغ قوته حدا 
يستعيص معه عىل القمع. إن الناس ينظرون إىل «املصلحة العمومية»، 
مبعناها الذي حيدده السياسيون واملسؤولون احلكوميون، باعتبارها أمرا 
أن ال ننىس  والرضورة، وجيب  الذاتية يف األمهية  يقل عن مصاحلهم 
بأن املصلحة الذاتية أمر مفيد ومهم يف الواقع: فإذا أمهل الفرد حاجاته 
األساسية (اكلطعام والرشاب واملأوى والكساء) فلن يكون بإماكنه البقاء 
للخري  فيه حمبا  يعيش  الذي  املجمتع  قيد احلياة طويال مهام اكن  عىل 

واإلحسان.
إن املجمتع احلر جيعل املصلحة اخلاصة تسلك مسارات نافعة، لكنه 
ال يقمعها جريا وراء أمل عبيث خبلق يوتوبيا متخيلة، وإمنا هو مجموعة 
من قواعد ال تطلب من الناس إال االمتناع عن فرض مطوحاهتم اخلاصة 
عىل اآلخرين، فالناس أحرار يف السيع خلف مصاحلهم اخلاصة، سواء 

المنافع ا2خالقية واالقتصادية للحرية
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اكن ذلك عىل املستوى الفردي أم عىل مستوى االشرتاك مع اآلخرين، 
ما داموا حيرتمون حرية اآلخرين يف الترصف عىل حنو مماثل، إذ ال 

ميكهنم إجبار اآلخرين عىل تقبل وخدمة أهدافهم اخلاصة هبم.
أما ما خيشاه املنتقدون من حتول املجمتع احلر إىل ساحة رصاع 
املجمتعات  أن  مفادها  حقيقة  فتنقضه  املتنافسة  املصاحل  بني  مسمتر 
احلرة نسبيا حتقق االزدهار فعال، وتاكد تتفوق يف ازدهارها عىل لك 
املجمتعات اخلاضعة للسيطرة، فعندما يتبع الناس مجموعة من القواعد 
الوقت  يقومون يف  اآلخرين،  حريات  مبوجهبا  اليت حيرتمون  البسيطة 

نفسه بتسيري املصلحة الذاتية يف مسارات التعاون النافع.
املجمتع  الفرد يف  يقوم  أن  مكا جند خطأ مماثال يف اخلشية من 
احلر حبرص تفكريه يف االرتقاء مبصلحته اخلاصة دون غريها، فالفرد 
يرتبط بعالقة ألفة طبيعية مع أرسته وأصدقائه وجريانه، ويأخذ مصاحلهم 
بعني االعتبار عند قيامه بأي فعل، وهو حيمل رغبة كبرية بنيل االحرتام 
النية لدى أصدقائه، والمسعة احلسنة لدى جريانه؛ ولذلك يقوم  وحسن 
الفرد بتعديل مصلحته اخلاصة يك حيتفظ بعالقات طيبة مع اآلخرين، 
استعدادا  أكرث  اآلخرون  يصبح  عندما  الترصف  هذا  عىل  ُياكفأ  وهو 

ملساعدته يف املقابل.
وميكننا أن جند ما حتدثنا عنه وهو يفعل فعله يف املجمتع األكرث حرية، 
املؤسسات  غرباء متاما، من خالل  وإن اكنوا  اآلخرين،  فاإلحسان إىل 
اخلريية اخلاصة يبلغ جحام أكرب بكثري يف املجمتعات األكرث حرية من 
مثيله يف املجمتعات األقل حرية، ال ألن الناس يف هذه املجمتعات ينعمون 
عىل  غريها  من  أكرث  تشدد  احلرة  املجمتعات  ألن  وإمنا  أكرب،  برثوات 

االلزتامات االجمتاعية الطوعية، ال اإلجبارية.

التعاون من خالل قواعد متفق عليها
بالنجاح يف تعاوهنم فال بد من أن جيعل لكا  إذا اكن األفراد يرغبون 
يصبح  فالتعاون  موثوقية،  وذات  للتوقع  قابلة  أفعاله  من  التعاون  طريف 
الترصف  أو عن  آراهئم،  تغيري  يكفون عن  الناس ال  إذا اكن  مستحيال 
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للناس  بالوعود. إن املجمتع احلر يحمس  النكث  بطرق عشوائية، أو عن 
بالسلوك مكا يرغبون يف نطاق حياهتم الخشصية ما داموا ال يرضون 
اآلخرين هبذا السلوك، لكنه يجشعهم أيضا عىل نوع من االنجسام يف 

السلوك ال غىن عنه يف التعاون االجمتايع.
وعىل سبيل املثال: ميتلك املجمتع احلر (قواعد قانونية) بشأن حيازة 
امللكية  اكتساب  إماكنية  للناس  يتيح  وهذا  ونقلها،  هبا  والتحمك  امللكية 
اليت  واملعدات  واملصانع  (اكملنازل  الرأمسالية  السلع  يف  واالستمثار 
تساعد يف حتسني احلياة املستقبلية وجعل اإلنتاج أهسل وأرخص) دون 
خطر إماكنية التعرض للرسقة أو االستغالل عىل يد اآلخرين أو املسؤولني 
الرمسيني. وهذه القواعد (أي: «حقوق امللكية») مل تصممها احلكومات، 
اختبار حدودها  وجرى  والقرون،  السنوات  وترعرعت مبرور  وإمنا منت 
حتىص،  وال  تعد  ال  حمامك  يف  حتىص  وال  تعد  ال  دعاوى  خالل  من 
فرتامكت كتلة من القوانني واملامرسة جتعل الناس أكرث شعورا باألمان 

يف تعامالهتم مع اآلخرين، وبذلك جتعل التعاون أكرث هسولة وحصيلة.
مكا إن املجمتعات األكرث حرية أصبحت مبرور الوقت تتقبل الكثري 
التعاون  باعتبارها عنارص رضورية يف  األخرى  واألعراف  القواعد  من 
عىل  تساعد  حدودا  تعنّي  األخالقية)  فـ(القواعد  املتنامغ؛  االجمتايع 
هنالك  إن  مكا  امجليع؛  لدى  فعله  يهسل  أمر  االجمتايع  التفاعل  جعل 
(معايري للسلوك االجمتايع)، ويه معايري عامة تتعلق باللياقة االجمتاعية 
تدرجييا  تمنو  االستمثاري،  املجال  اجليد يف  األداء  وأعراف  والكياسة 
خالل مدة طويلة من تفاعل البرش يف ما بيهنم. وهذه األعراف النافعة، 
وإن اكنت أمرا شائعا يف املجمتعات األكرث حرية، قد يكون من الصعب 

أو املستحيل عىل حكومات البلدان األقل حرية أن تقوم بإعادة إنتاجها.
أساسية  مدنية)  بـ(حقوق  أيضا  احلر  املجمتع  مواطنو  وحيظى 
األعراف  هذه  لكن  احلقوق،  هلذه  الدقيق  الشلك  خيتلف  ورمبا  معينة، 
املتقبىَّلة تمشل: احلرية من الخسرة أو العبودية، واحلرية من التعذيب أو 
العقوبات غري املالمئة للذنوب املرتكبة؛ مكا تتضمن هذه األعراف: حرية 
الرأي واالعتقاد (حرية الفرد يف امتالك آراء خاصة به بشأن الدين أو 
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السياسة، وحرية ممارسته لدينه اخلاص به، وحرية االخنراط يف الشأن 
السيايس دون هتديد أو ترهيب)، وحرية التعبري (حرية الفرد يف التعبري 
عن نفسه، وحرية وسائل االتصال، اكإلذاعة والتلفزيون والصحف واملواقع 
التجمع  تشاء)، وحرية  مكا  والتعليق  التقارير  إصدار  يف  اإللكرتونية، 
للتجسس  التعرض  (عدم  باخلصوصية  واحلق  تشاء،  من  مع  والتعاون 
واملراقبة من قبل اآلخرين، وباألخص من أرباب السلطة)، وميكن القول 
باختصار: إن املجمتع احلر ينتظر من مواطنيه أن يتعاملوا بالتساحم مع 
آراء اآلخرين ومعتقداهتم وأمناط معيشهتم وأفعاهلم، وأن ال يتدخلوا يف 

هذه الشؤون، وفقا لقاعدة (كف األذى).

العدل وحكم القانون
وباإلضافة ملا سبق، ميتلك املجمتع احلر (قواعد العدل)، فهنالك عقوبات 
تقع عىل من يؤذي اآلخرين، وهذا األذى ال يقترص عىل األذى اجلسدي 
احلر  املجمتع  إن  األذى. مكا  أنوع  ولك  الغش  يتضمن  وإمنا  وحسب، 
يلزتم بـ(حمك القانون)، ورمبا هو العنرص األمه من لك ما سبق، فاملشلكة 
الرئيسية اليت يعاين مهنا التنظمي السيايس ال تمتثل يف كيفية اختيار 
احلر حيد  فاملجمتع  تقييدمه،  كيفية  وإمنا يف  أمر هسل،  فهذا  قادتنا، 
بشلك متشدد من دور وسلطة السلطات احلكومية، وهذا يضمن لنا أن 
السلطة املمنوحة هلم يف الدفاع عن املواطنني ضد االعتداءات ومعاقبة 
املعتدين ال ُتسترَخدم بشلك تعسيف أو خلدمة املصلحة الذاتية ملن ميسكون 

بزمامها.
(كقوانني  املختلفة  اآلليات  أنواع  احلرة اكفة  املجمتعات  لقد طورت 
االنتخاب، والدساتري، وفصل السلطات) من أجل تقييد السلطة الرمسية، 
لكن السبيل الرئييس محلاية املواطنني ضد االستغالل عىل يد حامكهيم 
ما  وهو  بالتساوي،  امجليع  عىل  القوانني  تطبيق  من  التأكد  يف  يمتثل 
يدىع (حمك القانون)، فهذا املبدأ يقيض بأن احلكومة ال ينبيغ هلا، مثال، 
أن تصوت عىل منح األفضال واالمتيازات لقبائل بعيهنا، وال أن تفرض 
الرضائب عىل مجموعات بعيهنا من املجمتع. مكا يقيض هذا املبدأ بأن 
القوانني جيب أن تنطبق عىل احلكومة نفهسا بالشلك ذاته الذي تنطبق 

فيه عىل العموم.
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واألمر نفسه ينطبق عىل فرض هذه القوانني، فيف سبيل التأكد من 
استخدام السلطة القضائية بشلك نزيه ودون تعسف ال بد من انطباق 
قواعد العدل بالتساوي يف املجمتع احلر، فلملواطنني احلق يف املعاملة 
املتساوية وتطبيق القواعد اإلجرائية العدلية، وهذه احلقوق تتضمن: عدم 
التعرض لالعتقال التعسيف، وعدم الجسن دون حمامكة، وعقد حمامكة 
عادلة حبسب قواعد الدليل، وإصدار األحاكم العدلية من قبل هيئة حملفني 
قوامها مواطنون عاديون ال مسؤولون معّينون، وعدم التعرض لملحامكة 

تلو األخرى بسبب الهتمة نفهسا.
واملسؤولني  السياسيني  عىل  ترتتب  تأثريات  احلدود  هذه  وللك 
احلكوميني والقضاة، ويه تمتثل يف: احلد من إساءة استخدام السلطة 
رشور  من  واحلد  اخلاصة،  االمتيازات  عىل  والقضاء  هؤالء،  قبل  من 
اإلجبار؛ فيف هناية املطاف، يتلخص دور احلكومة يف املجمتع احلر يف 

محاية حرية األفراد وتوسيع نطاق هذه احلرية، ال التضييق علهيا.

ة ا للحر رر ا الم

التحسن الكبير في المستوى المعيشي
مل تتغري احلياة البرشية بشلك معيق حىت مخسينيات القرن الثامن عرش، 
حيث اكن امجليع تقريبا يعملون يف زراعة الغذاء حتت أشعة المشس، مع 
ما يكتنف هذا العمل من إجهاد وهواجس وطقس سيئ، واكنت أساليب 
الزراعة تاكد ال ختتلف معا اكنت هيلع يف أيام املرصيني القدماء، ومل يكن 
لدى معظم الناس ما يلزم من املال لرشاء وسائل الرفاهية (كرشاء طقم 
إضايف من املالبس)، ومل يستطع محتل تلكفة رشاء المحل إال قلة قليلة، 
وإذا شاهدت غنيا هنا أو هناك فال بد أنه ولد ويف مفه ملعقة من ذهب، 
واكن من املتعارف هيلع أن الرثوة تنشأ من امتالك سلطة فرض الرضائب 
عىل املزارعني من أجل حتقيق ماكسب خشصية، أو من أن يكون املرء 

خادما أو صديقا ألحد ممن ميتلكون هذه السلطة.
لقد اكنت احلياة اليت عاهشا الناس يف تلك احلقبة مأساوية بلك ما 
يف اللكمة من معىن، حيث تشري حسابات اخلبرية االقتصادية ديريدر 
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العامل اكن  مستوى  للخشص عىل  اليويم  الدخل  أن  إىل  مالكاوسيك 
من  كوب  تلكفة  يسد  ياكد  ال  مقدار  دوالرات)، وهو   1-5) بني  يرتاوح 
القهوة يف معظم عوامص عاملنا املعارص؛2 أما اليوم فإن هذا الرمق يقرتب 
من (50 دوالرا)، وهو ما ميكن اعتباره مبثابة ارتفاع هائل يف مستوى 

االزدهار.
آنذاك،  للدخل  ليس إال قمية وسطية  إليه  الذي أرشنا  الرمق  بل إن 
مما حيجب عنا ما استطاعت حتقيقه بعض البلدان من ازدهار (ممتزية 
عن غريها)، فيف طاجكستان، ويه إحدى البلدان األقل حرية يف العامل، 
مل يمتكن وسيط دخل الفرد فهيا أن يرتفع عن (7 دوالرات) إال بسنتات 
دول  أكرث  إحدى  ويه  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  أما  معدودة، 
منافع احلرية  فبفضل  دوالر.  املئة  يتجاوز  الرمق  هذا  فإن  العامل حرية، 
يمتتع املواطن األمرييك بدخل يبلغ (14 ضعفا) باملقارنة مع دخل نظريه 
الذين  األسالف  دخل  مع  باملقارنة  ضعف)  و(20-100  الطاجكستاين، 
الثامن عرش؛ وال خيتلف املهشد كثريا يف سويرسا  القرن  عاشوا يف 
وأسرتاليا وكندا وبريطانيا، ومجيعها من الدول األكرث حرية عىل مستوى 
العامل حبسب (تقرير احلرية االقتصادية يف العامل)، حيث يصل متوسط 
الدخل اليويم إىل أكرث من (90 دوالرا)؛ إذن، فاحلرية واالزدهار يسريان 

جنبا إىل جنب.3
وليس من املفاجئ، بعد ما عرفناه، أن نالحظ مغادرة الناس للبلدان 
الفقرية األقل حرية، وجهرهتم إىل البلدان الغنية األكرث حرية؛ فيف لك 
وبني  حرية  األقل  العرشين  البلدان  من  اخلارجني  بني  الفرق  يبلغ  عام 
الداخلني إلهيا (1.12) للك ألف نمسة، أما يف البلدان العرشين األكرث 
نمسة.4  ألف  للك   (3.81) واخلارجني  الداخلني  بني  الفرق  فيبلغ  حرية 
البلدان  هذه  األكرب مضن  االقتصادية  باحلرية  تمتتع  اليت  البلدان  أما 
العرشين فهي تهشد أكرب األرقام يف معدالت اهلجرة الصافية، وميكن 
القول وسطيا بأن البلدان اليت تقع يف النصف السفيل من سمل احلرية 

2  الحرية والكرامة تفرس العامل الحديث: ديريدر ماكالوسيك (م2).
3  التقرير السنوي للحرية االقتصادية يف العامل (2012): معهد فريزر (م3).

4  السوق الحر والرعاية االجتامعية: غابرييل أوبنشو (م4).
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يه اليت خترس املهاجرين، أما البلدان اليت تقع يف النصف األعىل فهي 
اليت ترحب هؤالء املهاجرين.

بأقدامهم،  للحرية  يصوتون  الناس  بأن  القول  أخرى ميكن  وبعبارة 
تبذهلا لك من:  اليت  الضخمة  الرمغ من اجلهود  ذلك عىل  يفعلون  ومه 
دخول  لتقييد  األكرث حرية  والبلدان  اهلجرة،  من  ملنعهم  الالحرة  البلدان 

املهاجرين إلهيا.

الحرية والعمل الخيري
حيث  فقراهئا،  استغالل  خالل  من  الغىن  حتقق  ال  احلرة  البلدان 
يالحظ فيلسوف األخالق الرويس ليونيد نيكونوف بأن الُعرش األفقر من 
الساكن حيصل عىل حصة من الدخل الوطين تاكد تمتاثل (وسطيا) يف 
البلدان األكرث حرية (%2.58) ونظريهتا األقل حرية (%2.47)، لكن يبىق 
من األفضل بكثري أن يعيش املرء فقريا يف بلد غين (حيصل فيه الُعرش 
األفقر عىل 23 دوالرا يف اليوم وسطيا) باملقارنة مع أن يعيش فقريا يف 

بلد فقري (حيصل فيه الُعرش األفقر عىل 2.50 دوالر يف اليوم فقط).5
ويضاف إىل ما سبق أن الرثوة يف البلدان احلرة الغنية ميكن للناس 
النفاذ إلهيا بشلك أهسل باملقارنة مع البلدان األخرى، إذ ليست هنالك 
موانع أبدية حتول دون متكن املواطنني األشد فقرا من العمل عىل إثراء 
أنفهسم، وهو أمر ليس متاحا يف البلدان األقل حرية إال ملن حالفه احلظ 
بأن حيمل االنمتاء املناسب إىل عائلة أو طبقة أو عرق أو دين أو مجموعة 
سياسية بعيهنا؛ وإذا نظرنا إىل أغىن رجل يف العامل، وهو بيل غيتس 
مؤسس رشكة مايكروسوفت، فسنجد بأن مما يشهتر عنه أنه بدأ معله 

يف جمال الربجميات مضن كراج للسيارات.
مكا إننا إذا أمعنا النظر يف مثالنا عن غيتس، فسنجد بأنه يعمل 
أمر  وهو  اخلريية،  لألغراض  بأمجعها  ثروته  عن  التخيل  هبدف  حاليا 
بكثري  أخضم  بأنه  يمتزي  أيضا  اخلاص  اخلريي  فالعمل  متاما،  منيط 
يف البلدان األغىن، إذ يشري مسح ملركز (بارلكزي ويث) إىل أن مخيس 

5  املنطق األخالقي للمساواة والالمساواة يف مجتمع السوق: ليونيد نيكونوف (م5).
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أثرى األمريكيني يعتربون (التربع اخلريي) أحد األولويات الثالث األوىل 
يف اإلنفاق.6

البلدان امخلسة  فإن  الربيطانية،  أيد)  (تشاريتزي  مؤسسة  وحبسب 
والوقت  باملال  للتربع  مواطنهيا  استعداد  حيث  من  الرتتيب  األوىل يف 
ألسباب خريية يه: أسرتاليا وإيرلندا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة 
األمريكية، ومجيعها حتتل أيضا مراتب عليا يف احلرية.7 ويضاف أن هذه 
البلدان مجيعها متتلك من الرثوة املتاحة للتربع مقدارا يفوق ما ميتلكه 

مواطنو البلدان الفقرية األقل حرية.

الحرية تحول دون وقوع التمييز
ينترش المتيزي عىل نطاق واسع يف البلدان اليت ال تمتتع باحلرية، حيث 
قد يصعب احلصول عىل وظيفة جيدة، أو النفاذ إىل خدمات جيدة، إذا 
مل يكن املرء ينيمت إىل طبقة أو رشحية أو دين أو جنس أو عائلة حتظى 
بالقبول، لكن اقتصادات السوق احلر تضيق جمال حصول المتيزي ألن 
املنتجني يف املجمتعات احلرة ال ميكهنم محتل تلكفة المتيزي عند االختيار 

بني من جيب االجتار معهم، وبني من ينبيغ توظيفهم.8
فهنالك من أرباب العمل، مثال، من قد يكره املهاجرين، وخصوصا 
مجموعات  لكن  خمتلف،  دين  أو  عرق  أو  ثقافة  إىل  ينمتون  اكنوا  إذا 
تستجيب  أن  احلاالت،  من  كثري  تفعله يف  ما  وهذا  املهاجرين ميكهنا، 
لذلك بأن تقبل أداء العمل نفسه بأجر أقل، وحيهنا سيجد أرباب العمل 
الذين ال يوظفون إال الساكن األصليني أنفهسم ومه يف موقع تنافيس 
لدى  نظريهتا  من  أعىل  يدفعوهنا  اليت  األجور  فاتورة  وستكون  أدىن، 
منافسهيم الذين ال جيدون بأسا يف توظيف املهاجرين، وسيتعني علهيم 
القبول إما بتدين أرباحهم، وإما باللجوء إىل طلب أسعار أعىل واملغامرة 
خبسارة جتارهتم. إذن، فالمتيزي يرض باالستمثار، وميكن القول ببساطة 

إن املصلحة التجارية ألرباب العمل تقيض بعدم ممارسة المتيزي.

6  التربع عىل مستوى العامل.. ثقافة العمل الخريي: مركز باركليز ويلث (م6).
7  املؤرش العاملي للتربع (2012): مؤسسة تشاريتيز أيد (م7).

8  لالستزادة حول هذه النقطة ميكن الرجوع إىل: الرأساملية والحرية: ميلتون وروز فريدمان (م8).
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وحىت إذا حرصنا النقاش بالقوة العاملة احمللية، فإن اقتصاد السوق 
معارضة  هنالك  تكون  قد  املثال:  المتيزي، فعىل سبيل  احلر يضّيق عىل 
ثقافية ضد خروج املرأة إىل العمل، لكن أرباب العمل الذين ميارسون 
المتيزي ضد املرأة لن يتاح هلم حيهنا إال جمال ضيق من املهارات عند 
املقارنة مع منافسهيم اآلخرين الذين ال ميارسون المتيزي. وهنالك مثال 
مهم آخر نسمتده من المتيزي بني الرشاحئ االجمتاعية يف اهلند، حيث 
أدى صعود الصناعات التقنية الدقيقة يف املراكز احلرضية مكدينة حيدر 
آباد إىل توسيع كبري يف فرص العمل املتاحة للعامل اهلنود الذين ينمتون 
إىل الرشاحئ الدنيا، فأرباب العمل يف هذه الصناعة التنافسية حيتاجون 
إىل رفد كفاءاهتم العملية بأدمغة جديدة، وال ميكهنم محتل تلكفة المتيزي 
أي  عىل  أو  غريها،  دون  اجمتاعية  رشحية  إىل  االنمتاء  أساس  عىل 
أساس ثقايف آخر. إذن: مفا جعزت عن حتقيقه قوانني ماكحفة المتيزي 
هو  بسيط  عامل  بفضل  قالئل  أمكن حتقيقه خالل سنوات  عقود،  طوال 

املصلحة الذاتية ملستمثرين يعملون حبرية.

سؤال: أليست المجتمعات الحرة مادية على نحو فاقع؟
والفرص  اخليارات  للناس  تقدم  االقتصادية  احلرية  إن  ال.  اجلواب: 
عىل  والكساء)  واملأوى  (الغذاء  الرئيسية  احتياجاهتم  وتوفر  للناس، 
صعود  قبل  أحد  هبا  حيمل  مل  فرصا  ومتنحهم  بكثري،  أفضل  حنو 
التجارة واألسواق احلرة، وعوضا عن اضطرار الناس إىل عيش حياة 
ملؤها العمل الشاق املهني حمست هلم بالمتتع بأشياء يعتربوهنا أكرث 
مسوا (اكلسفر واملوسيىق والفن والثقافة واألنشطة االجمتاعية)، مكا 
الرعاية  من  أفضل  مستوى  عىل  احلصول  تلكفة  محتل  من  مّكنهتم 

الصحية والتعلمي.
إن الرثوة ليست إال أداة متنحنا القدرة عىل النفاذ إىل ما نشعر 
بقميته فعليا، وهذا ال يقترص عىل وسائل الراحة املادية حفسب، وإمنا 
يمشل لك ما نشعر بقميته ثقافيا واجمتاعيا؛ وهذا هو السبب الذي 
جيعل البلدان األكرث غىن وحرية حتفل باملزيد من املالعب الرياضية 

والقاعات املوسيقية واملسارح واجلامعات واملكتبات واملتاحف.
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إبداع األحرار
من األسباب اليت جتعل االقتصادات األكرث حرية أغىن من غريها: أهنا 
تقوم باستخدام اكفة املهارات املتاحة، فعندما يضعف المتيزي الذي يقف 
يف وجه هذه املهارات يصبح مجيع مواطين املجمتع احلر أحرارا يف 
وضع عقوهلم وإماكنياهتم يف موضع التطبيق العميل، وإذا استطاعوا 
فعندها  اآلخرين  حياة  حتّسن  منتجات  ويقدموا  ويطوروا  يصنعوا  أن 
املجمتعات  فإن  وهلذا  املنتجات،  هذه  خالل رشاء  من  هؤالء  سياكفهئم 

احلرة أكرث إبداعا وابتاكرا، وهلذا فهي تتطور بوترية أرسع.
اجتاهات  تسري يف  الذاتية  املصلحة  االقتصادية جتعل  احلرية  إن 
ما  إنتاج  عرب  املجمتعات  هذه  يف  املال  تكسب  فأنت  اجمتاعيا،  نافعة 
حيتاجه اآلخرون ويبدون استعدادمه لدفع املال من أجل احلصول هيلع، 
مكا إنك ترغب بأن يعود إليك هؤالء طلبا لملزيد، وأن خيربوا أصدقاءمه 
ال  زبائهنم  عىل  كثريا  يركزون  املنتجني  فإن  وهلذا  لديك،  ما  جودة  عن 
عىل أنفهسم، وإذا سألت أهشر املستمثرين يف املجمتعات األكرث حرية 
طلبات  تلبية  عرب  ملرشوعاهتم  النجاح  حققوا  بأهنم  معمظهم  فسيجيب 

واحتياجات زبائهنم، وليس عرب حماولة انزتاع املزيد من األرباح مهنم.
(للتاكلب)  الاكرياكتورية  الصورة  عن  كثريا  الواقع خيتلف  هذا  إن 
اليت يرمسها البعض لالقتصادات احلرة، فاالقتصاد احلر احلقييق هو 
منظومة تعاونية إىل حد بعيد، ال تقوم عىل االجتار والتبادل اإلجباري، 

وإمنا عىل االجتار والتبادل الطويع بني أخشاص أحرار.

خلق رأس المال
تصبح  املسهتلك،  وخدمة  االبتاكر  عىل  التجشيع  إىل  وباإلضافة 
اإلنتايج، فصيد  املال  رأس  من خالل مجتيع  ثرية  احلرة  االقتصادات 
لكن  باليد،  الصيد  مع  باملقارنة  بكثري  الشباك أهسل  باستخدام  المسك 
الصيد هبذه الطريقة يعين مقدارا أقل من األمساك بسبب ضياع الوقت 
يف صناعة الشبكة؛ فاالمتناع عن االسهتالك يتيح املجال لتجميع رأس 

املال وزيادة كفاءة اإلنتاج املستقبيل.
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إن هذا هو أساس الرأمسالية؛ فالناس يقومون بتجميع رأس املال 
(اكملنازل واملصانع واآلالت) الذي يهسل حياهتم ويزيد من إنتاجية معلهم 
بالفارق ما بني اجلهد  (هذه اإلنتاجية تزيد عىل حنو كبري، ولنفكر هنا 
املبذول يف حراثة األرض باجلرار عوضا عن احملراث اليدوي). مكا إن 
هذه العملية تتصف بالرتامكية: فلك إضافة وحتسني يطرأ عىل تقنيات 

اإلنتاج يؤدي إىل تعزيز اإلنتاج وختفيض اجلهد املبذول أكرث وأكرث.
واملجمتع احلر قادر عىل مرامكة رأس املال اإلنتايج هذا واحملافظة 
القدرة  الناس  مينح  ألنه  إال  ليشء  ال  وازدهاره  إنتاجيته  زيادته  عىل 
الرأمسالية  السلع  من  وغريها  واآلالت  واملصانع  املنازل  امتالك  عىل 
دون اخلشية من تعرضها لملصادرة أو الرسقة، فهو يدافع عن الناس 
ضد املصادرة، وهو حيتوي قواعد أخالقية وقانونية حليازة امللكية جتعل 

تعرضها للرسقة أمرا أقل احمتاال.
القانون  خالل  من  امللكية  حيازة  هبا  اليت حتظى  امحلاية  هذه  إن 
والثقافة تعترب مزية شديدة األمهية من بني مزيات املجمتع احلر واالقتصاد 
بتجمش  املزارعني  من  قليلة  قلة  إال  يقوم  لن  املطاف:  هناية  فيف  احلر، 
عناء نرث البذور والغرس واحلراثة ورعاية احملاصيل إذا اكنوا يعتقدون 
إال  يقوم  لن  وبشلك مشابه:  الناهبني،  لهنب  يقع عرضة  بأن حمصوهلم 
قلة قليلة من املوظفني بالعمل أكرث من الالزم إذا اكنت الرضائب تبتلع 
معظم دخلهم، ولن تقوم األرس باالدخار إذا اكنت عرضة لالحتيال عرب 
تلك الرضيبة اخلفية اليت تتخىف بامس التمخض، ولن مييل املستمثرون 
الرياديون إىل استمثار أمواهلم يف أي مرشوع إذا اكنت أمالكهم عرضة 
للتأممي دون تعويض، مكا إن االمتيازات اليت حترف مسار السوق هبدف 
لنخب مفضلة عىل غريها جتعل من املستبعد أن حياول  املنفعة  حتقيق 

اآلخرون إقامة مرشوعات جديدة.
ولكام تفامق هذا االستغالل عىل يد اللصوص أو احلكومات، تفامقت 
معه املثبطات اليت تعادي العمل واالدخار والتقدم. وقد اكن ابن خلدون، 
العامل والفقيه املسمل الذي عاش يف القرن الرابع عرش، يفهم هذه النقطة 

فهام ممتازا، حيث جاء يف كتابه (املقدمة):
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اعمل أّن العدوان عىل الّناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها 
واكتساهبا ملا يرونه حينئذ من أّن غايهتا ومصريها انهتاهبا من أيدهيم. 
وإذا ذهبت آماهلم يف اكتساهبا وحتصيلها انقبضت أيدهيم عن الّسيع 
يف ذلك، وعىل قدر االعتداء ونسبته يكون انقباض الّرعايا عن الّسيع 

يف االكتساب.9

الملكية والتقدم
إن توفر املكفولية يف حيازة املرء مللكيته مينحه القدرة عىل تقرير مستقبله 
ومستقبل أرسته، فعىل سبيل املثال: إذا اكن املرء يستطيع امتالك مزنله 
البلدان)  من  الكثري  الناس يف  يستطيعه معظم  ال  ما  (وهو  به  اخلاص 
فهذا يعين امتالكه ملاكن آمن يدير حياته من خالله، ويعين أيضا امتالكه 
مضانة تتيح له االقرتاض من يف سبيل تأسيس مرشوع ميكنه من خالله 
رمحة  حتت  البقاء  عن  عوضا  به  اخلاص  اإلنتايج  املال  رأس  مجتيع 
النخبة الغنية إىل األبد، مكا مينحه املرونة املالية اليت تتيح له جتربة أمور 
جديدة (اكلتخيل عن وظيفته والبحث عن وظيفة أخرى، أو متويل مرشوع 

استمثاري جديد).
التجاري،  والتبادل  التخصص  إىل  تدفع  امللكية  حيازة  مكفولية  إن 
وهذا بدوره يزيد من اإلنتاجية البرشية ويهسم يف الرثوة البرشية. وال 
علينا  توجب  لو  جدا  فقرية  تصبح  أن  شأهنا  من  حياتنا  أن  يف  شك 
زراعة  إىل  فرد  لك  ُيضطر  كأن  بأنفسنا،  احتياجاتنا  بتأمني  نقوم  أن 
وبناء  املالبس  وخياطة  الوقود  عن  والبحث  الهنر  من  املاء  وجلب  طعامه 
املزنل والدفاع عن نفسه ضد جهامت األعداء؛ فليس هنالك إال قلة قليلة 
متتلك املهارات الالزمة للقيام هبذه األشياء مجيعها، مكا إن ذلك يتطلب 
احلصول عىل األدوات الالزمة اليت تتيح القيام بلك مهمة عىل قدر من 
الهسولة والكفاءة. أما إذا جرى احرتام حيازة األفراد لمللكية فلن يتوجب 
علهيم أن يقوموا بلك يشء بأنفهسم، إذ ميكن هلم حيهنا مجتيع األدوات 
التخصصية اليت حيتاجوهنا ألداء مهمة بعيهنا عىل قدر كبري من الكفاءة، 
مث بيع منتجاهتم إىل اآلخرين؛ وهكذا سيمتكن املزارع من استمثار ماله 

9  املقدمة: ابن خلدون (م9)؛ ص353-354.
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يف احملاريث واجلرارات، وسيمتكن اخلياط من استمثار ماله يف آالت 
احلياكة واخلياطة، وميكن للكهيام أن حيققا قدرا أكرب من الكفاءة يف 
حرفتهيام، وأن يديرا العملية اإلنتاجية عىل حنو أفضل، وذلك عند املقارنة 
وثقته  املتعددة  معارفه  اعمتادا عىل  يفعله  أن  ما ميكن هلاٍو  أفضل  مع 
بنفسه؛ فبفضل (تقسمي العمل) هذا ميكننا مجيعا أن نمتتع مبنتجات ذات 

نوعية أفضل وتلكفة أقل وأن حنيا حياة ال تضاىه يف روعهتا.
لكن جيب علينا التذكري مرة أخرى بأن هذا احلال ال ميكنه التحول 
لتجميع  املكفولية  من  يكيف  مبا  يمتتعون  الناس  إذا اكن  إال  واقع  إىل 
رأس مال إنتايج واالخنراط يف التبادل التجاري ومه عىل ثقة بأهنم لن 
يتعرضوا إىل الرسقة أو االحتيال. أما البديل من هذا احلال فهو مهشد 

مظمل يصفه ابن خلدون بقوله:
فإذا قعد الّناس عن املعاش وانقبضت أيدهيم عن املاكسب كسدت 
يف  الّناس  [تفّرق]  وابذعّر  األحوال  وانتفضت  العمران  أسواق 
اآلفاق من غري تلك اإليالة [الدولة] يف طلب الّرزق يف ما خرج 

عن نطاقها.
وهذا املهشد ليس هنالك أوحض منه يف عرصنا الراهن إذا نظرنا 
إىل اهلجرة اليت حتصل من البلدان الالحرة إىل البلدان األكرث 

حرية.

خلق الثروة دون إفقار أحد
يتخيل البعض أن ملكية املرء ال ميكن أن تتأىت إال عىل حساب اآلخرين، 
لكن هذا ليس حصيحا، فاالقتصاد احلر يقوم يف الواقع (خبلق) امللكية 

و(إضافة القمية) إىل امللكية املوجودة.
(يعتقده)  ما  املادية لألشياء، وإمنا يه  النوعية  القمية ال حتدد  إن 
أدىن  بقمية  يقمّيها  ألنه  يتخىل عن سلعه  فالبائع  األشياء،  الناس حول 
من تقيميه لنقود الزبون، والزبون يتخىل عن نقوده ألنه يقمّي السلع اليت 
يشرتهيا بقمية أعىل من تقيميه للنقود اليت يدفعها لرشاهئا؛ بل إنه حىت 
األطفال يتبادلون ألعاهبم يف املدارس عندما يرى أحدمه بأنه ينتفع من 

المنافع ا2خالقية واالقتصادية للحرية
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تبادل لعبة سمئ مهنا مقابل لعبة يرغب هبا. إن هذا التبادل هو الذي خيلق 
القمية، فليس هنالك من أصبح أسوأ حاال بسبب هذا التبادل، بل إنه ما 
اكن ألحد من طريف التبادل أن يقدم هيلع أصال لو أنه اكن يعتقد بأنه 

سيخرس بسببه.
وعىل حنو مشابه، فإذا قام أحدمه بنرث البذور وزراعة احملاصيل 
يف ماكن مل يزرع به أحد، واكن اآلخرون مستعدين للدفع مقابل منتجاته، 
فإهنم مجيعا خيلقون قمية من يشء مل يكن منِتجا يف ما مىض؛ وهكذا 

خُتلق الرثوة دون احلاجة إىل رسقة أحد.
وعىل حنو مشابه أيضا، إذا قام مستمثر ريادي ببناء مصنع لألحذية 
أو املالبس أو السيارات أو بعض االخرتاعات اجلديدة اليت يبدي الناس 
القول  العمل)، فهل ميكن  املال جراء هذا  (وكسب  استعدادمه لرشاهئا 
بعدها أن هنالك من تعرض للرسقة؟ فاملستمثر الريادي رمبا متكىَّن من 
مجتيع الرثوة لكنه مل يقم أبدا برسقة أحد، وإمنا عىل العكس من ذلك، 

فقد خلق ونرش قمية مل تكن موجودة يف السابق.10

المجتمع الحر ليس مجتمع )رأسمالية المحسوبية(
الفقراء  يتعرض  الرأمسايل  النظام  ظل  يف  بأنه  البعض  حياجج 
السياسيون برسقة  ويقوم  الرثية،  الرشاكت  يد مصاحل  لالستغالل عىل 
الرثوة من امجلاهري عرب منح أصدقاهئم من املستمثرين حقوقا احتاكرية 
من  احلقييق جيعل  احلر  املجمتع  لكن  ماليا.  ودمعا  وهبات  وامتيازات 
املستحيل ممارسة االستغالل و(رأمسالية احملسوبية)، ففيه يعمتد وجود 
وإذا مل تمتكن هذه االستمثارات من تقدمي  الزبائن،  االستمثارات عىل 
آخرين،  مزودين  إىل  سهيجروهنا  املستمثرين  هؤالء  فإن  جيدة  خدمة 
وسيكون هنالك دامئا مزودون آخرون ألن احلكومات يف املجمتع احلر 
احليلولة  أو  بعيهنا  أو محاية رشاكت  االحتاكرات  خلق  ال متتلك سلطة 
دون إمناء استمثارات جديدة. إن املجمتع احلر احلقييق ينتج التنافس، 
وهذا بدوره جيعل لملسهتلكني اليد العليا عىل املنتجني: فسيتوجب عىل 
10  أجاد املستثمر الربيطاين السري إيرنست بني يف طرح هذه النقطة يف كتابه: ملاذا تجدي الحرية نفعا 

(م10).
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الرشاكت أن خترس معلها إذا يه مل تنتج ما حيتاجه الناس من منتجات 
ذات قمية قابلة للتبادل مقابل املال. ومن الرشاكت ما يمنو حقا إىل أجحام 
(مكا هو احلال مثال يف صناعة السيارات اليت تتطلب استمثار  هائلة 
رأس مال كبري)، لكن ذلك ال مينع اسمترارها يف مواجهة منافسة حقيقية 
أو متوقعة من قبل جهات استمثارية كبرية أخرى تعتقد بأهنا أفضل مهنا 
يف األداء، وال تربز أي مشلكة يف هذا املجال إال عندما تبادر السلطات 
الدخول إىل  املنافسني اجلدد من  إيقاف  أو  التنافس وتثبيط  إعاقة  إىل 

ميدان التنافس.
وال شك يف أن التنافس املفتوح احلقييق أمر تصعب احملافظة هيلع، 
السياسيون  يقوم  املعارص  عاملنا  حرية يف  املجمتعات  أكرث  حفىت يف 
بفرض قواعد وضوابط تؤدي إىل إضعاف التنافس (وكثريا ما يكون ذلك 
دون تعّمد)، مما يتسبب بإضعاف سلطة املسهتلكني عىل املنتجني؛ مكا إن 
املنتجني مييلون يف معظم األحيان إىل التآمر لتحقيق ذلك، وعىل سبيل 
املثال: رمبا تلجأ بعض الرشاكت الراخسة إىل الضغط عىل السياسيني 
ما  فتحّدد  التصنيع،  ومعايري  املنتجات  بنوعية  تتعلق  لصياغة ترشيعات 
ينبيغ إنتاجه وكيفية اإلنتاج، وقد حتاجج هذه الرشاكت بأن هذه القواعد 
املتوخاة  النتيجة احلقيقية  لكن  الرديئة،  السلع  العموم من  الزمة محلاية 
تمتثل يف محاية استمثاراهتم ضد املزودين اجلدد أو الصغار الذين قد 
ينتجون سلعا مبتكرة بطرائق مبتكرة ال تذكرها لواحئ الضوابط؛ أو قد 
اليت  الصناعات  دمع  العمويم يف  املال  السياسيون الستخدام  يتدخل 
تواجه اإلفالس أو يهتددها التنافس مع جهات أجنبية، متذرعني يف ذلك 
حظر  إىل  يلجؤون  قد  إهنم  بل  امحلاية،  إىل  احمللية  الوظائف  حباجة 
استرياد املنتجات األجنبية محلاية الصناعة احمللية، مما قد يرحي العاملني 
الرضائب  دافعو  يتحملها  التلكفة  لكن  مؤقت،  بشلك  الصناعة  هذه  يف 
والعموم، والذين سيكون أمامهم عدد أقل من اخليارات وسيتوجب علهيم 

دفع أكرث مما ينبيغ مقابل سلع ذات نوعية أدىن.

المنافع ا2خالقية واالقتصادية للحرية
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إن املجمتع لكام ابتعد عن احلرية، وأصبح مينح السلطة االقتصادية 
للجهات احلامكة، لكام أصبح يفسح املجال أكرث لملنتجني والسياسيني 
آثارا  أن جند  وميكننا  اخلاصة؛  ملنفعهتم  الناس  يتآمروا الستغالل  يك 
لرأمسالية احملسوبية هذه يف لك ماكن، لكن املشلكة تصبح أسوأ بكثري 
يف االقتصادات ذات املستويات األدىن من احلرية، فيف كثري من احلاالت 
جيري التسلمي ببساطة بأن من ميتلك زمام السلطة سيستخدمها إلغناء 
نفسه وأرسته وأصدقائه، حىت أن هنالك من سيعترب إجحامه عن فعل 

ذلك مبثابة مؤرش عىل ضعفه.
أما يف املجمتع احلر احلقييق فإن السلطات ال ُيحمس هلا باستخدام 
سلطهتا يف الترشيع أو استخدام أموال دافيع الرضائب ملنح امتيازات 
اقتصادية خاصة للجهات احملسوبة علهيا، فهنالك قواعد صارمة حتدد 
كيفية ممارسة السلطة وكيفية إنفاق األموال العمومية، وال ميكن لملنتجني 
أن ينجحوا يف أي مسىع للضغط عىل أرباب السلطة هبدف احلصول 
عىل دمع احلكومة ومحايهتا، وذلك ألن سلطة منح هذه االمتيازات غري 

موجودة أصال.
ويف هناية املطاف ميكن القول: إن ما مينح الرشاكت والسياسيني 
العاديني هو االفتقار إىل احلرية، ال الرأمسالية  الناس  سلطة استغالل 

التنافسية.

انتصار الحرية
عىل الرمغ من أن احلرية االقتصادية وحرية التبادل التجاري نادرا 
انتشال حوايل  أمر  يتدبرا  أن  فقد استطاعا  يتحققان بشلك اكمل،  ما 
الثالثني  السنوات  خالل  املدقع  الفقر  مستنقع  من  البرش  من  مليارين 
املاضية، وهو إجناز مل تمتكن من حتقيقه أبدا أي حكومة من احلكومات 
املركزية القوية اليت حمكت روسيا والصني وبلدان جنوب آسيا مع أهنا 
اجلدران  اهنيار  ومع  لكن،  ذلك.  فعل  حتاول  ويه  قرن  نصف  قضت 
واملعوقات اليت تقف بوجه التبادل التجاري فقد استطاع املزيد واملزيد 
من البلدان أن يدخل إىل منظومة التجارة العاملية، وانترشت الرثوة بفعل 
ذلك، واكن هذا االنتشار ميس خصوصا األخشاص والبلدان األشد فقرا 
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عىل  التجاري  التبادل  حبرية  يقيض  الذي  اجلديد  املبدأ  اعتنقوا  ممن 
مستوى العامل؛ فهل ميكن القول بعدها بأن هنالك مبدأ يتفوق عىل احلرية 

يف إنتاجيته وخلوه من األخطار؟!

المنافع ا2خالقية واالقتصادية للحرية
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و الدولة م م  الم

الحرية والثقافة
الغياب  ظل  حياهتم يف  الناس  من  كبري  جزء  يعيش  احلر  املجمتع  يف 
اليت  القدمية  اهلندية  للطرفة  تطبيق  ليس جمرد  وهذا  للحكومة،  الاكمل 
تقول: «االقتصاد يمنو يف الليل ألن احلكومة تكون نامئة يف هذا الوقت»، 
وإمنا ألن احلكومة ليس هلا أي دور أبدا يف معظم األنشطة اليت هتم 

الناس بشلك فعيل.
بعضهم،  عن  منعزلني  أفرادا  ليسوا  احلر  املجمتع  يف  الناس  إن 
خملوقات اجمتاعية تسىع إىل حصبة  ذلك:  العكس من  وإمنا مه عىل 
اآلخرين، وحتاول التعاون مع اآلخرين بطرائق كثرية؛ فقد يكون الناس 
يف املجمتع احلر أعضاء فاعلني يف مجموعات دينية، وقد يزتاملون مضن 
ذاهتا  باألمور  اسمتتاعهم  يشاطروهنم  ممن  غريمه  مع  ومجعيات  نواٍد 
القراءة أو الطبخ أو صيد المسك أو ممارسة الرياضات أو  اكلغناء أو 
مشاهدهتا أو مجتيع بعض األشياء. إهنم يزتاملون ويشلكون مجموعات 
مع غريمه ممن يشهبوهنم سواء اكنوا شيبا أم شبابا أم أصدقاء دراسة 
أم آباء جدد أم أخشاصا مصابني بإعاقات متشاهبة، وقد يزتامل هؤالء 
للعمل عىل إدارة مطاخب خريية أو دور إليواء املرشدين؛ وبعبارة أخرى: 

إن ما أسلفنا احلديث عنه هو ما يدىع (املجمتع املدين).
الناس  هبا  يمتتع  اليت  واحلركة  الترصف  حرية  من  الرمغ  وعىل 

ثالثا:
مؤسسات المجتمع الحر
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يتشاطرون  املجمتعات  هذه  مواطين  فإن  حرية،  األكرث  املجمتعات  يف 
وحيرتمون يف األمع األغلب قميا وثقافات وتقاليد مشرتكة. إن األفراد 
األحرار، وخصوصا الشباب مهنم، رمبا يقدمون يف بعض األحيان عىل 
حتدي الطرائق القدمية، وهذا الترصف هو بالتحديد الذي يرشح كيفية 
اكتشاف طرائق جديدة ألداء األمور وحتقيق التقدم؛ لكن احلرية ليست 
بعيهنا جيب  ثقافة  يتشاطرون  ال  الذين  املهاجرين  للثقافة، حفىت  عدوا 
بأن  يرغبون  إذا اكنوا  السائدة  الثقافة  (حيرتموا)  أن  األقل  علهيم عىل 
يتقبلهم املجمتع، وذلك قد يفرض علهيم تعمل لغة هذا املجمتع إذا اكنوا 
أن  األمر  أول  يف  يستطيعون  ال  وقد  وظائفهم،  عىل  باحلفاظ  يرغبون 
يفهموا التقاليد واملبادئ األخالقية لبلدمه اجلديد، لكهنم سيمتكنون من 
ذلك رسيعا بسبب رغبهتم يف حتقيق االزدهار وجتنب التعرض لإلهانة. 
إن هذا ال يعين بأهنم سيتعرضون للمتيزي عىل حنو فعيل، فيف املجمتع 
احلر جيري التعامل مع امجليع بالتساوي، لكن ذلك ال يوجب عىل أي 
خشص من الساكن األصليني، أو غريمه، أن يسىع إىل رفقة أخشاص 
آخرين ال يتفق معهم يف اآلراء، أو ال حيرتم طريقة عيهشم، أو ال يستطيع 

التواصل معهم بشلك مناسب.
اآلخرين، ويه حتتاج  إىل حصبة  تواقة  البرشي  الاكئن  نفس  إن 
إلهيا كطريقة لكفالة الفرص وتعزيز املصاحل، ولذلك فإن موقع (الغريب عن 
اآلخرين) ال ختدم مصاحله؛ وإذا اكن أفراد املجمتع احلر ال يتشاطرون 
القمي مجيعها، فإن املنطق البرشي البسيط يقيض بأن التساحم مع قمي 
والترصف  واللكام  الفكر  املرء، حفرية  أمر يصب يف مصلحة  اآلخرين 
اليت يمتتع هبا أفراد املجمتع احلر تؤدي بالرضورة واجب االحرتام جتاه 

الثقافة واألخالق والتقاليد السائدة.

من يحتاج الحكومة؟
والواجبات  والتعاون  املتبادلة  املصاحل  من  الالرمسية  الشبكة  هذه  إن 
والثقة واالعمتاد تؤدي إىل حتسني حياتنا بشلك كبري، لكهنا ال حتتاج 
احلكومة يف معلها، فنحن نتعاون مع بعضنا وحنقق االزدهار من خالل 

عضوية املجموعات املختلفة دون اخنراط أي جهة حكومية.
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ال جدال يف  بأنه  البعض  يرى  والذي  القانوين،  املجال  وحىت يف 
كونه من وظائف احلكومة، جند بأننا نقرر معظم األمور املتعلقة به يف 
ىَّ أو تفرض من قبل الدولة،  ما بيننا، فالعقود يف املجمتع احلر ال تصرَ
وإمنا تصوغها األطراف املعنية اليت حتدد الرشوط اليت ال مانع لدهيا 
من القبول هبا، وتوافق علهيا بشلك طويع. ويف كثري من األحيان يوافق 
املتعاقدون عىل التحامك يف الزناعات اليت قد تنشب إىل هيئة حتكميية 
أبطأ  تكون  قد  واليت  الدولة،  تديرها  اليت  عن احملامك  عوضا  مستقلة 
بكثري، وأكرث لكفة بكثري، وأقل نزاهة عند املقارنة مع البديل التحكيمي 

اخلاص.
إن أمثال هذه العالقات االجمتاعية الالرمسية التعاونية ميكن إقامهتا 
بشلك أهسل إذا اكن الساكن متجانسني بشلك جيد، فعندما ينيمت معظم 
الساكن إىل العرق نفسه أو إىل الديانة نفهسا فإهنم سيتشاركون حيهنا 
قميا متشاهبة ويهسل علهيم الدخول يف االتفاقيات بثقة، لكن هذا األمر مل 
يساعده ما قامت به األنمظة االستعامرية واملؤمترات الدولية اليت انعقدت 
التقليدية  أعادت رمس احلدود  واليت  الثانية،  العاملية  انهتاء احلرب  بعد 
وصنعت كتال مشوهة من إلصاق مجموعات إثنية خمتلفة ببعضها، ونرى 
اليوم كيف أن العديد من البلدان (كسوريا وليبيا ولبنان والعراق) متزقها 
رصاعات  فهي  الزمان،  من  قرن  قبل  موجودة  تكن  مل  رصاعات  اليوم 
صنعها السياسيون، ال الشعوب. وقد ارتكب الربيطانيون األخطاء نفهسا 
يف أفريقيا وشبه القارة اهلندية، فصنعوا كتال مشوهة من خالل إلصاق 
مجموعات قبرَلية أو إثنية بعضها ببعض ممن اكنت تقطن لك وحدة إدارية 

استعامرية.
وال جعب بعدها أن نالحظ هذا العدد الكبري من الدول اهلشة اليت ال 
تمتكن حىت من محاية أرواح وممتلاكت مواطنهيا، ويه متثل أرضية مليئة 
بالعقبات يصعب تمنية جممتع حر واقتصاد حر علهيا، فليس من الهسل 
روابط االحرتام  وزالت معها  إذا حتمطت  تعاونية  ثقافة  أي  إعادة خلق 
املتبادل والثقة املتبادلة اللذين يتأسس علهيام التعاون بني الناس. وأفضل 
ما ميكن أن نأمله يف هذه احلالة هو أن تمتكن املجموعات املختلفة من 
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التوصل إىل تسويات تحمس هلا بالتعايش حىت وإن اكنت ال تتعاون يف 
ما بيهنا عىل حنو مناسب. لكن التعايش والتعاون بني املجموعات املختلفة 
سيكون دامئا من األهسل بكثري حتقيقهام إذا اكنت رشوط املجمتع احلر 

ناجزة، مبا يف ذلك من آفاق املنفعة املتبادلة اليت تنبثق منه.

مة أ ت محدو ا  عل الح لما

ما هي مهمة الحكومة؟
ال يعتقد إال القليلون يف يومنا هذا بأن احلكومة جيب أن تسيطر عىل لك 
جوانب حياتنا، إذ نعتقد مجيعا بأن دور احلكومة جيب أن يكون حمدودا 
بطريقة ما، ومعظم الناس يقبلون فكرة احلاجة إىل احلكومة لتقرير أو 
فعل األمور اليت جيب تقريرها أو فعلها عىل حنو مجايع، عىل أن ال 
بأنفسنا عىل حنو جيد، ومعظم  أداؤها  اليت ميكننا  األمور  تتدخل يف 
الذين يفكرون يف هذا الطرح يصلون إىل نتيجة مفادها أنه ال بد من 

فرض قيود عىل قادتنا ملنعهم من ختيط نطاق مسؤولياهتم.
إن هذه القضية ال تتعلق كثريا بـ(جحم) احلكومة، وإمنا يدور مدارها 
التقرير  هذا  و(كيفية)  وفعلها،  تقريرها  اليت جيب  األمور  (ماهية)  حول 
واألداء. ومبا أن االقتصاد يقوم يف املجمتع احلر عىل أساس الثقة، فإن 
مواطين هذا املجمتع ينتظرون من حكومهتم بشلك طبييع أن توفر هلم 
امحلاية ضد االحتيال والرسقة، لكننا ال نرغب بأن تقوم السلطات بجسن 
أحدمه ألنه هترب من دفع أجرة احلافلة، أو أن تنصب اكمريات املراقبة 
يف مجيع املنازل يك تضبط لك من يقوم بتحميل املوسيىق خلسة من 
أحد مواقع تشارك امللفات؛ فأفعال احلكومة جيب أن تتناسب مع املشلكة 

اليت تعاجلها.
وهنالك سبب آخر يدعو إىل اشرتاط حمدودية نطاق احلكومة، وهو 
يه  مثال)  ما  بسلعة  االجتار  (حول  األفراد  يتخذها  اليت  القرارات  أن 
قرارات طوعية متاما، أما القرارات اليت تتخذها احلكومة (منع الناس 
من االجتار بسلعة ما مثال) حتتاج إىل استخدام القوة يك تكون فاعلة، 
يه  الرضورة  اكنت  وإن  حىت  الرشور،  من  رش  هو  القوة  واستخدام 
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من تدفع إىل استخدام القوة أحيانا. وعندما نقوم باختاذ القرارات يف 
املجال السيايس ال بد من املوازنة بني منافع هذه القرارات والرش الناجت 
خلف  السيع  إىل  نسارع  ال  أن  وعلينا  لتطبيقها،  القوة  استخدام  عن 

املنافع دون التفكري مبا تنطوي هيلع من أذى.
إن احلياة االقتصادية واحلياة االجمتاعية حيتاجان إىل احلرية يف 
منومها، فهام يتطوران من خالل معلية تدرجيية تعمتد عىل نوع ضيق 
النطاق من منط (التجربة واخلطأ)، وهنالك عدد ال حيىص من املستمثرين 
أو  اجلديدة،  املنتجات  (أحد  املختلفة  األفاكر  من  الكثري  جيّربون  الذين 
أسلوب جديد يف التعلمي، مثال)، فاألفاكر اليت تحجن جيري التخيل عهنا 
يد  عىل  ونرشها  استنساخها  فيجري  احلياة  اليت حتسن  أما  رسيعا، 
االقتصادية  املؤسسات  عىل  احلكومة  سيطرة  لكن  آخرين؛  أخشاص 
واالجمتاعية ال ترتك أي جمال لالبتاكر، فتتباطأ معلية (التجربة واخلطأ) 

التدرجيية املسمترة.
وعالوة عىل ذلك، فإن احلكومة عندما تتدخل تفعل ذلك عىل نطاق 
تتعلق  قضايا  يف  بأمجعهم  الساكن  عن  نيابة  القرارات  فتتخذ  واسع، 
بتحديد ما ينبيغ صناعته من املنتجات أو ما ينبيغ تبنيه من أساليب 
أيضا،  والتقدم  االبتاكر  إبطاء  إىل  ذلك  يؤدي  أن  من  مفر  وال  التعلمي، 
فإن  ذلك)  ستفعل  أهنا  يف  شك  (وال  األخطاء  احلكومة  ترتكب  وعندما 

أخطاءها ستكون أخطاء مخضة واكرثية.

لماذا توجد الحكومة أصال؟
لتلكيف  جيدة  أسباب  هنالك  تبىق  عنه،  احلديث  سلف  مما  الرمغ  عىل 
احلكومة بأداء مهامت بعيهنا، إذ رمبا تربز احلاجة إىل سلطة ما تقرر 
وتفرض بعض القواعد الرضورية حول كيفية ترصفنا، كأن تقرر االجتاه 
الذي ينبيغ أن تسلكه السيارات عىل الطرق، أو تضمن احرتام الناس 

ملا يوقعونه من عقود.
وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون هنالك بعض املرشوعات اليت يصب 
القيام هبا يف مصلحة امجليع، لكن ُيستبعد القيام هبا أصال (أو القيام 
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األفراد، وتعرف هذه املرشوعات مبصطلح  يد  عىل  هبا عىل حنو جيد) 
فامجليع  والرشطة،  الدفاع  جهازا  أمثلهتا:  ومن  العمومية)،  (السلع 
ينتفع من حتسن احلالة األمنية، لكن ما الذي يفرض عىل أي أحد أن 
يف  املدن  خينق  الذي  اهلواء  تلوث  أيضا:  أمثلهتا  ومن  فهيام؟  يتطوع 
التدفئة،  يف  الالدخاين  الوقود  فاستخدام  النامية،  البلدان  من  كثري 
النفايات  وتركيب (احملوالت احلفازة) يف السيارات، وتركيب مصفيات 
يف مداخن املصانع، مجيعها أمور قد تساعد عىل معاجلة هذه املشلكة 
هذه  طوعا عىل  يقدموا  لن  الناس  لكن  ماكن،  احلياة يف لك  وحتسني 
اإلجراءات إذا اكنوا يعملون بأن اآلخرين ميكهنم ”االنتفاع املجاين“ بلك 
بساطة من تضحياهتم واالسمتتاع هبواء أنىق عىل حساهبم. ولذلك رمبا 
نقرر التعامل مع هذه القضايا، عوضا عن ذلك، عىل الصعيد السيايس، 
نفرض  أو  تلوث،  من  به  يتسببون  ما  مجاح  كبح  عىل  امجليع  فنجرب 
الرضائب عىل امجليع لدفع تاكليف الرشطة واألجهزة األمنية، وعندها 
نمتكن من إجناز األمور اليت تنتج املنافع ذات االنتشار الواسع واليت ال 

ميكن لألسواق أن حتققها.
ومن أنصار احلرية، ولندعهم هنا ”الليربتاريني“، من حياججون بأننا 
ماهرة  احلرة  املجمتعات  بأن  يرون  إذ  إطالقا،  احلكومة  إىل  حنتاج  ال 
جدا يف إجياد طرائق جديدة للتعاون ولتقدمي املنافع للجميع، وذلك من 
خالل: العطاء اخلريي، أو إجياد طرائق ذكية لتثبيط االنتفاع املجاين عرب 
حرص املنافع مبن يدفع مثهنا، وذلك عىل سبيل املثال ال احلرص. مكا 
إهنم ال يقتنعون حىت بفكرة احلاجة إىل احلكومة لفرض العقود أو محاية 
حياتنا من االعتداء أو ممتلاكتنا من الرسقة، فهم يعتقدون بأن األفراد أو 

املجموعات ميكهنم أداء هذه املهام بأنفهسم عىل حنو مناسب.
من  اللكاسيكيني“،  ”الليرباليني  هنا  ولندعهم  احلرية،  أنصار  ومن 
القرار  صنع  معلية  من  يشء  إىل  األقل  عىل  حنتاج  بأننا  حياججون 
ولفرض  محايتنا  أجل  من  احلكومية  السلطة  من  ويشء  السيايس 
االتفاقيات والزتويد بالسلع العمومية، لكن األمر جيب أن ال يتعدى هذه 
أعطيت احلكومة  إذا  أنك  من  دامئا  فيخشون  الليربتاريني  أما  الوظيفة. 
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سنتميرتا واحدا فستأخذ كيلومرتا اكمال، مفن املالحظ أن مجيع حكومات 
الوظائف  هذه  بعيد  حد  إىل  تتجاوز  قواعد  لنفهسا  أوجدت  قد  العامل 

اجلوهرية، وذلك عىل حساب العموم.

وجهات نظر حول الحرية الشخصية والحرية 
االقتصادية

إن اختاذ قرار بشأن احلد الذي قد يصل إليه الدور احلكويم ليس جمرد 
مسألة بسيطة خيتلف حوهلا «اليسار» و»الميني»، فالناس ال يقفون يف 
اختالفهم عند جمرد ما إذا اكن هذا القرار أو ذاك ينبيغ اختاذه من قبل 
(الكيان امجلايع)، وإمنا خيتلفون أيضا حول ما  أو من قبل  (األفراد) 
إذا اكن ذلك ينبيغ أن يطبق عىل لك من قراراتنا (الخشصية) وقراراتنا 
(االقتصادية)؛ وميكننا يف هذا املجال أن نورد أربعة وجهات نظر خمتلفة:

الفردانيون: يعتقدون بأن األفراد ينبيغ أن يكونوا أحرارا يف اختاذ . 1
قراراهتم اخلاصة عىل الصعيدين (الخشيص) و(االقتصادي) معا.

السلطويون: ومه عىل النقيض متاما من الفردانيني، فهم يدعون إىل . 2
السيطرة امجلاعية عىل السلوكني (الخشيص) و(االقتصادي) معا.

احملافظيون (هذا املصطلح قد خيتلف معناه باختالف الثقافة): وهؤالء . 3
يدعون إىل حرية الفرد عىل صعيد القرار (االقتصادي) وإىل السلطة 
امجلاعية عىل خيارات الناس يف ما يتعلق حبياهتم (الخشصية)، 
وهذا اخلليط من احلرية االقتصادية والسيطرة االجمتاعية يعترب من 

المسات الشائعة يف الكثري من البلدان اآلسيوية.

احلياة . 4 بالسيطرة امجلاعية عىل  ترغب  فهي  الرابعة  املجموعة  أما 
(االقتصادية) مع ترك األفراد أحرارا يف إدارة حياهتم (الخشصية).
األخرية،  لملجموعة  مناسبا  أن جند امسا  الصعب خصوصا  ومن 
فيف الواليات املتحدة يدىع هؤالء بـ(الليرباليني)، لكن استخدام مصطلح 
البلدان  معظم  فيف  كبري،  تضليل  إىل  يؤدي  الشلك  هبذا  (الليربالية) 



51

مؤسسات المجتمع الحر

ويه  اللكاسيكية)،  (الليربالية  مع  (الليربالية)  معىن  يتساوى  األخرى 
الفكرة اليت تعتقد باحلاجة إىل إطار ما للقواعد احلكومية عىل أن ترتك 
لقد  الواقع  ويف  األفراد.  بيد  والخشصية  االقتصادية  القرارات  معظم 
السياسيني  من  مجموعة  يد  عىل  للرسقة  (الليربالية)  مصطلح  تعرض 
يريدون  لكهنم  الخشصية  باحلرية  يؤمنون  الذين  األمريكيني  واملفكرين 

للحكومة سيطرة أكرب عىل احلياة االقتصادية.
إن ما أوردناه من مصطلحات ليست إال حماوالت غري دقيقة لوصف 
أمر هو يف احلقيقة طيف من وجهات النظر املتعلقة بقضايا اقتصادية 
واجمتاعية، بل إن هنالك نطاقا واسعا من وجهات النظر مضن لك مجموعة 
من تلك املجموعات، فعىل سبيل املثال: ترتاوح مجموعة (الفردانيني) من 
(الليربتاريني) الذين يؤيدون احلرية الاكملة إىل (الليرباليني اللكاسيكيني) 
الذين يعتقدون بوجود دور حمدود للحكومة؛ مكا إن مجموعة (السلطويني) 
ترتاوح من (التوتاليتاريني) الذين يؤمنون بالسيطرة الاكملة للحكومة إىل 
(الدوالنيني) الذين يعتقدون بوجود دور حمدود لعملية صناعة القرار عىل 

الصعيد الخشيص.
السياسية ال ميكن  النظر  أن وجهات  اإلشارة إىل  ذلك جتدر  ومع 
الميني  (من  اآلراء  طيف  عىل  عرضها  مبجرد  اكٍف  حنو  عىل  وصفها 
تؤدي إىل امجلع بني أخشاص حيملون  الطريقة  ألن هذه  اليسار)  إىل 
أفاكرا شديدة االختالف حول املجمتع، ولذلك فإن من األجدى التفكري يف 
هذه املسألة من ناحية ما يعتقده الناس حول مقدار احلرية الذي ميكن 
المتتع به مضن جانبني خمتلفني من جوانب احلياة: اجلانب االقتصادي، 

واجلانب الخشيص.
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سؤال: أليس من المؤكد أنه ال بد من وجود الحكومة 
لتوفير بعض األمور كالدفاع؟

(اختاذ  ينبيغ  اليت  األمور  الرمغ من وجود بعض  ال؛ فعىل  اجلواب: 
القرار) بشأهنا عىل املستوى امجلايع، كقرار إعالن احلرب مثال، فإن 
هنالك القليل جدا من األشياء اليت ال ميكن (توفريها) عىل املستوى 
وظيفهتا  من  األقل  عىل  جزءا  تؤدي  الدول  من  فالعديد  الخشيص؛ 
العربات  بصناعة  تقوم  خاصة  رشاكت  مع  عقود  خالل  من  الدفاعية 
والسفن والطائرات وغريها من املعدات العسكرية، وتبين املعسكرات 

وترشف عىل صيانهتا، وتؤّمن الغذاء واخلدمات اللوجستية.
ومل ميِض أمد بعيد عىل الوقت الذي كنا نعتقد فيه بأن احلكومة 
وحدها من يستطيع تقدمي اخلدمات الربيدية، وإدارة املنظومة اهلاتفية، 
وتشغيل خطوط السكك احلديدية، والزتويد باملياه والوقود والكهرباء، 
وتشييد الطرق واملستشفيات والجسون، أو حىت إنتاج الفوالذ وصناعة 
السيارات؛ أما يف يومنا هذا فإن الرشاكت اخلاصة يه من يقوم هبذه 
املهامت مجيعها، ومبا أهنا تواجه التنافس فإن نوعية منتجاهتا أفضل 

مما اكنت تقدمه احلكومة.

الخيار الفردي.. لماذا؟
هنالك أسباب قوية تدفع إىل تفضيل احلرية يف لك من اجلانب االقتصادي 
واجلانب الخشيص للحياة؛ وجتدر اإلشارة قبل لك يشء إىل أن الناس 
يعرفون احتياجاهتم الخشصية أفضل بكثري مما للحكومة البعيدة عهنم 
من معرفة هبا، فهم يشعرون قبل غريمه بأمانهيم وخماوفهم وأحالمهم 
ورغباهتم واحتياجاهتم ومطوحاهتم، ومه أكرث إدرااك لظروفهم ولظروف 
ويسعون إىل  يرعوهنا  اليت  االجمتاعية  وأوساطهم  أصدقاهئم وأرسمه 
وباملشلكات  املتاحة هلم  بالفرص  أفضل  دراية  مساعدهتا، ومه ميلكون 
اليت قد تنتج عن األفعال املختلفة، ولذلك فإهنم يتبوءون املوقع األفضل 

الختاذ القرارات بشأن حياهتم ومستقبلهم.
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وهنالك أيضا نقطة أخالقية تمتثل يف أن األخشاص الذين جيري 
اختاذ قراراهتم اخلاصة هبم من قبل غريمه إمنا مه أخشاص يفتقرون 
إىل املاكنة اإلنسانية الاكملة وليسوا إال مجموعة من العبيد؛ ومبا أهنم 
ال يتحملون أي مسؤولية خشصية معا حيدث فإهنم لن يتعملوا أبدا من 
جناحاهتم وإخفاقاهتم. وقد يعاين هؤالء من أذى السياسات السيئة اليت 
تتبعها السلطات لكهنم ال ميتلكون أي وسيلة للحيلولة دون تكرر األذى، 
ولذلك فلن يروا أي جدوى من احملاولة. أما األفراد الذين يمتتعون بمثار 
قوية  ميتلكون حمفزات  فهم  أخطاهئم،  تاكليف  من  ويعانون  جناحاهتم، 

تدعومه إىل تكرار النجاحات وتفادي األخطاء.

التنوع يحقق التقدم
الناس  يكون  فعندما  التنوع،  بفضل  تتحقق  اليت  املنفعة  أيضا  وهنالك 
وفق  بذلك  سيقومون  فإهنم  هبم  اخلاصة  قراراهتم  اختاذ  يف  أحرارا 
مجموعة متنوعة من الطرائق املختلفة، وميكهنم أن خيتاروا األفعال اليت 
خمتلفة  أمناطا  جيّربوا  أن  وميكهنم  لظروفهم،  مناسبة  بأهنا  يعتقدون 
«جتارب  ميل  ستيوارت  جون  اإلنلكزيي  الفيلسوف  دعاه  ما  أو  للحياة، 
العيش» يف مقالته الهشرية (عن احلرية) اليت كتهبا يف العام 11.1859 
من  التعمل  نستطيع  لكننا  يفشل،  ما  ومهنا  ما يحجن  األمناط  هذه  ومن 
انهتاج  امليض يف  خالل  من  تقدمنا  وأن حنرك جعلة  النوعني لكهيام، 

األمناط الناحجة وتفادي انهتاج األمناط الفاشلة.
أما يف املجمتع السلطوي فليس هنالك إال طريقة واحدة ألداء األمور، 
والسبب هو أن القرارات جيري اختاذها بشلك مجايع، فأي خطأ ميكنه 
أن يتسبب بتأثريات اكرثية عىل امجليع، وحىت إذا اكنت املقاربة الرمسية 
ناحجة فليس من املمسوح لنا أن جنّرب مقاربات أخرى قد حتقق نتيجة 
أفضل. إن معلية صناعة القرار يف هذه البيئة أبطأ وأكرث بريوقراطية 
من غريها، وال جمال فهيا حلدوث التقدم إال عىل حنو بيطء ومؤمل يف 

كثري من األحيان.
إن املنتجني حيصلون يف بيئة االقتصاد احلر عىل معلومات مسمترة 

11  عن الحرية ومقاالت أخرى: جون ستيوارت ميل (م11).
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باختيار  الناس  يقوم  زبائهنم، فيف لك حلظة من حلظات احلياة  بشأن 
بني  التفضيل  عن  يكفون  ال  يفضلوهنا عىل غريها، ومه  اليت  املنتجات 
النوعية  األسعار واملوثوقية واملقاس والشلك واللون وغريها من جوانب 
يف لك ما يشرتونه، وهذه التفضيالت املتنوعة جيري بهثا باسمترار إىل 
امتنع عن  الذي  وما  املسهتلك  الذي حظي برىض  ما  فيعملوا  املنتجني 
رشائه، ومبا أن هؤالء املنتجني يعملون أيضا بأن منافسهيم يفعلون األمر 
نفسه فسيسارعون إىل إنتاج املزيد مما يريده الناس، وإىل اإلقالل من 
إنتاج ما ال يريدونه، مكا إهنم سيتحفزون لتجربة تقدمي منتجات جديدة 

وخمتلفة يأملون بأن تستحوذ عىل املزيد من رىض املسهتلك.
فهيا  تتوىل  اليت  البيئة  الذي جيري يف  هو  ذلك  من  النقيض  لكن 
السلطة اختاذ القرارات اإلنتاجية، وليس من املهم هنا ما إذا اكنت هذه 
اجلهات تسيطر عىل االقتصاد بأمكله أو عىل جمرد أجزاء منه مكا هو 
احلال الشائع، فاختاذها للقرار بشأن ماهية اإلنتاج وكيفيته يه معلية 
تعاين من البطء والتلكؤ، فيف أفضل األحوال ال ميكن لملسهتلك أن يعرب 
عن خياراته إال لك عدة سنوات، أي: عند االنتخابات، لكنه لن يقوم حيهنا 
بالتصويت ملنتجات أو نوعيات بعيهنا، ألنه إذا أراد أن خيتار فليس له 
إال أن يصوت عىل حزمة اكملة من السياسات اليت قد تتضمن مجموعة 
اكملة من البنود ترتاوح من الدفاع والتعلمي املدريس والرعاية الصحية 
إىل الري والزراعة والنقل الرييف. وليس لدى السلطات يف هذه البيئة 
ما يشبه تلك املعلومات التحفزيية املتدفقة باسمترار اليت حيصل علهيا 
وليس هنالك ضغط كبري  السوق،  اقتصاد  املزودون من املسهتلكني يف 
ما  عىل  ال حيصلون  املسهتلكني  إن  االبتاكر، مكا  إىل  السلطات  يدفع 

يريدونه حقا.

التأثيرات المثبطة للتدخل الحكومي
ليس هنالك اليوم إال القليل من البلدان اليت تقوم فهيا احلكومة بإدارة (أو 
مبحاولة إدارة) العملية اإلنتاجية بأمكلها يف البالد؛ فالشائع أكرث هو أن 
تسيطر احلكومة عىل قطاعات بعيهنا (وخصوصا عىل القطاعات اليت 
تعتقد بأهنا رضورية اكلرعاية الصحية أو التعلمي أو الزراعة أو الرشطة)، 
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أو أن حتاول تسيري جعلة اإلنتاج عىل حنو أكرث إمجاال من خالل الدمع 
احلكويم وسقوف األسعار والضوابط املفروضة عىل االستمثارات.

وحىت إذا حاولت احلكومات إدارة بضعة قطاعات وحسب، فإن ذلك 
ال حيول دون أن تعاين معلية صناعة القرار من مشلكات البطء والتلكؤ، 
وذلك خصوصا يف القطاعات اليت تتصف بأمهية مصريية كربى، وعىل 
إذا  لكهنا  الغذاء،  إنتاج  معلية  بإدارة  احلكومة  تكتيف  قد  املثال:  سبيل 
فشلت يف إنتاج ما يكيف الغذاء الذي حيتاجه الناس فقد ينتج عن هذا 

الفشل جماعة واسعة النطاق.
وعىل النحو ذاته، فإن جهود احلكومة لتوجيه دفة اإلنتاج بشلك أكرث 
إمجاال تتسبب بالتطابق اخلاطئ نفسه بني العرض والطلب، وعىل سبيل 
بعض  أسعار  اخنفاض  عىل  احملافظة  السياسيون  رمبا حياول  املثال: 
السلع واخلدمات (اكلغذاء أو الرعاية الصحية أو أسعار الفائدة) من خالل 
فرض سقوف لألسعار علهيا، لكن هذا اإلجراء سيتسبب حيهنا باخنفاض 
الذي  السعر  يكون  ولن  األمور،  هبذه  الزتويد  من  املنتجون  يكسبه  ما 
ولذلك فسيعمدون  اإلنتاج،  ينفقوهنا يف  اليت  للجهود  مناسبا  يستملونه 

إىل ختفيض اإلنتاج أو إىل ترك القطاع املعين بشلك اكمل.
املنخفضة  فاألسعار  الحش،  أزمات  فهي  الهنائية  النتيجة  أما 
املقدار  إىل ختفيض  املنتجني  القانون ستدفع  يفرضها  اليت  املصطنعة 
الغذاء  يكون  فقد  املزيد،  برشاء  سيطالبون  املسهتلكني  لكن  املعروض، 
املتاجر، وقد  يتوفر عىل رفوف  لن  لكنه  رخيصا عىل الصعيد الرمسي 
تكون أسعار الفائدة منخفضة لكنك لن جتد من يقرضك املال، وقد تكون 
الرعاية الصحية جمانية لكنك ستجد نفسك جمربا عىل انتظار دورك يف 

الطابور من أجل احلصول علهيا.
وهنالك مشلكات مشاهبة تنشأ عندما حتاول احلكومة توجيه جعلة 
اإلنتاج من خالل دمع إنتاج سلع أو خدمات بعيهنا، وعىل سبيل املثال: 
القطاع  ومحاية  دمع  عىل  طويلة  مدة  منذ  األورويب  االحتاد  دأب  لقد 
الزرايع، مفرتضا بأن هذا اإلجراء يضمن قوة واسمترار معلية الزتويد 
األوروبيني  املزارعني  أنه محى  هو  احلقيقة  ما حصل يف  لكن  بالغذاء، 
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املهمة  املجموعة  هذه  دمع  (واشرتى  العاملي  التنافس  من  الكفوئني  غري 
اإلنتاج،  الدمع احلكويم يجشع عىل اإلفراط اهلائل يف  سياسيا). إن 
فترتامك ”جبال“ من الزبدة اليت ال يريدها أحد، و“حبريات“ من امخلر 

الذي ال يشرتيه أحد.
لكن هنالك عواقب أخرى أقل وضوحا لعني الناظر مما ذكرناه، فأكرب 
الراحبني من الدمع األورويب للزراعة مه كبار ماليك األرايض، وليس 
مطالبة  بسبب  الفساد  انتشار  ذلك  إىل  ويضاف  فقرا،  املزارعني  أشد 
وال  يعد  ال  ما  وهنالك  قط.  ينتجوه  لغذاء مل  بالدمع احلكويم  املزارعني 
حيىص من القصص املشاهبة عىل امتداد العامل ومن التجارب التارخيية 
(ثروة  أيضا، حيث يذكر االقتصادي االسكتلندي آدم مسيث يف كتابه 
األمم) الذي ألفه يف العام 1776 شكواه من أن قوارب صيد مسك الرنكة 
جيري جتهزيها عىل حنو يضمن هلا احلد األقىص من الدمع، وليس من 

أجل زيادة مكية ما تصيده.12
إن تقدمي الدمع احلكويم ألي شلك من أشاكل اإلنتاج يؤدي إىل 
رمبا  اليت  األخرى  القطاعات  وحرمان  القطاع  هذا  املوارد حنو  توجيه 
أفضل، وعىل  فهيا عىل حنو  املال  ورأس  واجلهد  الوقت  توظيف  ميكن 
احلكويم  الدمع  بتقدمي  حاليا  احلكومات  من  الكثري  تقوم  املثال:  سبيل 
لقطاع ملكف هو قطاع توليد الطاقة من الرياح والمشس، وذلك باستخدام 
ميكهنا  اكن  أموال  ويه  واستمثارات،  أفراد  من  علهيا  حصلت  أموال 
العثور عىل طرق الستمثارها بقدر أكرب من اجلدوى االقتصادية، وهذه 
بتثبيط  تتسبب  فهي  االقتصادي  المنو  وجه  يف  عائقا  تقف  الظاهرة 

االزدهار العمويم عىل املدى البعيد.

اتخاذ القرارات من قبل القلة
هنالك سبب آخر يدعو إىل تفضيل قيام األفراد بصناعة القرار عوضا 
عن السلطات، وهو أن اخليارات جيري اختاذها من قبل الكثريين، وليس 
تقوم  السلطات اليت  أن  بالسلطة. وال شك يف  قليلة تمتتع  قلة  من قبل 
الالزمة  السلطة  امتالك  إىل  حتتاج  امجليع  عن  نيابة  القرارات  باختاذ 

12  ثروة األمم: آدم سميث (م12)؛ الباب السادس، الفصل الخامس.
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لتفعيل قراراهتا، إال أن هذه السلطات تتكون من برش يف هناية املطاف، 
للدفع  السلطة  استخدام  إغراء  مقاومة  يف  ثقيل  عبء  من  يعانون  ومه 
مبصاحلهم اخلاصة ومصاحل أفراد أرسمه أو أصدقاهئم أو جرياهنم أو 
قبيلهتم أو حزهبم السيايس، وهكذا جيري منح العقود وحقوق االحتاكر 
كبار  مناطق  إىل  العمويم  اإلنفاق  من  جزء  ويذهب  أحصاهبم،  إىل 
السياسيني عىل حنو ال يتالءم مع استحقاقاهتا، وجيري ملء الوظائف يف 

سلك احلكومة والرشطة والقضاء عىل أساس احملسوبية، ال اجلدارة.
سياسيا،  اختاذها  جيري  اليت  القرارات  عدد  اخنفض  إذا  أما 
وارتفع عدد القرارات اليت جيري اختاذها عىل صعيد األفراد بأنفهسم، 
فسيضيق املجال أمام هذا النوع من الفساد، حيث ميكن جعل احلكومة 
تركز عىل دورها الرئييس املمتثل يف تقليص اإلجبار إىل حده األدىن، 

ال االنتفاع من هذا اإلجبار.
ويف بعض األحيان حيدث هذا االستغالل عىل حنو ال متكن مالحظته 
االقتصاد احلديث:  آدم مسيث مؤسس عمل  يقول  املجردة، حيث  بالعني 
”ليس هنالك فن تتعمله احلكومة من أخواهتا بأرسع من تعملها الستزناف 
املال من جيوب الناس“،13 وعىل سبيل املثال: ميكن للحكومة أن تلجأ إىل 
وتغين  االنتخابات  تفوز يف  لإلنفاق عىل مرشوعات جتعلها  االقرتاض 
تنقل  أن  أيضا  ميكهنا  مكا  ذلك،  تلكفة  اآلخرون  يتحمل  بيمنا  مؤيدهيا 
التلكفة إىل اكهل اجليل القادم، وإذا وصل الدين إىل درجة خميفة ميكن 
للحكومة بلك بساطة أن تطبع املزيد من النقود وتدفع للدائنني نقودا ذات 
تثبط  أم خفية،  الرسقة، سواء اكنت مكشوفة  لكن هذه  منخفضة؛  قمية 
استمثارات  لبدء  استعدادا  أقل  إذ يصبحون  الرثوة،  الناس عن مجتيع 
جديدة ومجتيع رأس املال اإلنتايج، ويصبح املجمتع بأمكله أسوأ حاال.

إن احلكومة يف املجمتع احلر احلقييق ال ُيحمس هلا باالقرتاض إال 
ال  إهنا  ذلك فسيكون حمدودا، مكا  إن حدث  الشدة، وحىت  أوقات  يف 
متتلك حق احتاكر العملة وليست قادرة عىل طباعة املزيد من النقود عند 
قاعدة  وتفرض عىل  منخفضة  املجمتع احلر  الرضائب يف  إن  احلاجة. 

13  املصدر السابق؛ الباب الخامس، الفصل الثاين، القسم الثاين، ملحق بالفقرتني 1 و2.
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األقليات  أو  السياسيني  املعارضني  دائرة  دون مجتيعها مضن  عريضة 
والشفافية وهسولة  بالبساطة  «األغنياء»، فالرضائب ستتصف  كرشحية 
أو  معومية  واكالت  يد  عىل  ولن جيري مجعها  التوقع،  وإماكنية  الدفع 
خاصة ذات مصلحة يف زيادة مقدار ما تنزتعه من جيب دافع الرضائب.

الحجة )األبوية(
أهنا جمربة عىل  احلامكة  النخب  لدى  جدا  الشائعة  النظر  وجهات  من 
اختاذ  عن  عاجزون  األطفال،  مكا  العموم،  ألن  اكفة  القرارات  اختاذ 
القرارات بأنفهسم، لكن هذا الطرح يناقض نفسه، فهو يقلل من ماكنة 
من  ليس  إنه  منه، مكا  النخبة احلامكة سلطهتا  الذي تسمتد  «الشعب» 
الاكفية النتخاب  الناس ميتلكون احلمكة امجلاعية  بأن  املنطيق اإلحياء 
من احلمكة  يكيف  ما  امتالكهم  بعدم  ذلك  يقرن  وأن  املناسبة،  احلكومة 

الفردية لتويل شؤون حياهتم.
وال شك يف أن هنالك حاالت ينتفع فهيا املجمتع بأمكله من حتسن 
سلوك الناس مبقدار ما، لكن هذا األمر يدخل يف نطاق القضايا األخالقية 
اليت ال ميكن للقانون أن يتدخل يف فرضها. وإذا اكن من اجلائز لنا أن 
فإن احلكومة يف  اآلخرين،  تفيد  أمور  فعل  الناس أخالقيا عىل  (حنث) 
املجمتع احلر ال ميكهنا (جعلهم) يفعلوهنا، فالسلطة املمنوحة هلا تقف عند 
احليلولة دون وقوع األذى عىل اآلخرين، وليس إجبار الناس عىل حتقيق 
لتربير جعل  تساق  اليت  العمومية)  (السلع  وهناك جحة  لآلخرين.  النفع 
الناس يسامهون يف مرشوعات مجاعية بعيهنا (اكلدفاع)، لكن احلاالت 

نادرة عىل هذا الصعيد.
وال جدال يف أن الناس يبدون يف كثري من األحيان المباالة تثري 
حكومية  واكلة  أداء  يف  الكفاءة  (مكقدار  معينة  قضايا  حيال  الدهشة 
بعيهنا للخدمات املطلوبة مهنا)، لكن السبب يف ذلك يتعلق يف العادة بأن 
الشكوى ليست إال مضيعة للوقت عندما ال يكون هنالك جمال للتغيري، وإذا 
تبني للناس بأن إحدى القضايا قد حتسنت بسبب اخنراطهم يف شؤوهنا 

فسيؤدي ذلك إىل زيادة اخنراط الناس يف الشؤون املامثلة.
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سؤال: إننا ملزمون ببعض المسؤوليات تجاه الحكومة، 
أليس كذلك؟

اجلواب: ال، فيف املجمتع احلر تكون احلكومة يه امللزمة مبسؤوليات 
جتاهنا. ويف بعض األماكن اكنت القوة يه وحدها من أدى إىل تأسيس 
احلكومات وبقاهئا عىل سدة احلمك، لكن هذا النوع من احلكومة يفتقر 
يشلكها  اليت  احلكومة  فهي  احلر  املجمتع  أما حكومة  الرشعية؛  إىل 
من  بقلة  املتعلقة  اإلجراءات  أو  القرارات  باختاذ  الناس جكهاز مولك 
األمور اليت جيب التعامل معها عىل حنو مجايع (اكلدفاع) أو حيادي 

(اكلعدل)، فاحلكومة مل توجد إال خلدمة الناس، ال العكس.

مة ا عم الح  الحد م 

الديمقراطية
يف احلاالت النادرة اليت ال مفر فهيا من اللجوء إىل القرارات امجلاعية، 
ال بد يف املجمتع احلر من استشارة الساكن بأمكلهم، وذلك ألن حمصلة 
إن  القول:  ميكن  أخرى  وبعبارة  مجيعا،  علهيم  ستؤثر  القرارات  هذه 

املجمتع احلر يشمتل عىل نوع من أنواع من الدميقراطية.
وال شك يف أن ذلك ال يستلزم مجع الساكن بأمجعهم لدى اختاذ لك 
قرار، فهي معلية شديدة الصعوبة وحتتاج إىل الكثري من الوقت، حيث 
جرت العادة عىل أن يقوم الساكن بانتخاب ممثلني ينوبون عهنم يف اختاذ 
القرارات، وهؤالء املمثلون ليسوا جمرد مندوبني يعكسون وجهات نظر من 
انتخهبم دون تدخل، وإمنا يقومون باستخدام تقيميهم اخلاص يف معلية 

صناعة القرار.
إن الدميقراطية والشعبوية ليسا وجهني لعملة واحدة، فاألكرثية قد 
تعتقد بوجوب قتل األقليات الدينية أو العرقية، لكن حكومة املجمتع احلر 
ال ميكهنا أن تفعل ذلك، ويه إمنا توجد (للحيلولة) دون وقوع األذى عىل 
اآلخرين، ال اإلعانة هيلع؛ وهنالك طرفة قدمية تصف الدميقراطية بأهنا 
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أشبه باجمتاع ينعقد بني ذئبني وخروف ملناقشة ما سيتناولونه عىل مائدة 
الغداء، أما يف املجمتع احلر فإن هنالك حدودا لسلطات األكرثية هبدف 

محاية األقلية.
إن املشلكة األكرب ال تمتثل يف كيفية اختيار احلكومة وإمنا يف كيفية 
تقييدها، فهي تتكون من اكئنات برشية عادية قد تتعرض للفساد بسبب 
السلطة املمنوحة هلا، وإذا أردنا وقاية احلرية فال بد من وجود آلية إلزالة 
احلامك من منصبه، ولذلك فإن االنتخابات يف املجمتع احلر ليست جمرد 

وسيلة الختيار احلامك، وإمنا يه أيضا وسيلة للتخلص منه.
وحياجج بعض أنصار االستبداد بأن االنتخابات ال تؤدي سوى إىل 
انعدام االستقرار ألن هذه العملية تؤدي إىل االسمترار يف التناوب عىل 
بسياسات ختتلف  بعضها  ينادي  قد  حكومات خمتلفة  بني  احلمك  سدة 
اختالفا جذريا عن غريها، لكن حمدودية سلطة احلكومة يف املجمتع احلر 
تقلص إماكنية حدوث أي انعدام يف االستقرار، فإذا اكن الناس ينظرون 
تقليص  إىل  ذلك  فسيؤدي  الالزمة  الرشعية  متتلك  بأهنا  احلكومة  إىل 
احمتال تعرض البالد للزتعزع بسبب انعدام االستقرار، وذلك باملقارنة مع 
ما حيدث عند افتقار احلكومة للرشعية يف نظر الناس. وميكن للحكومة 
الفاقدة للرشعية أن تظل عىل سدة احلمك ملدة طويلة بقوة السالح، لكن 
السملية  االنتخابات  اثنني:  خيارين  بني  معلقا  يبىق  هلا  الوحيد  البديل 
الدورية، أو الثورات الدموية بني حني وآخر؛ واملجمتع احلر يفضل خيار 
االنتخابات، فهو حيد من إماكنية اإلجبار والعنف، ويتيح للتغيري والتقدم 

أن يتحققا برسعة أكرب.
وال بد من توفر رشوط بعيهنا من أجل القبول برشعية االنتخابات، 
فعىل سبيل املثال: جيب أن يكون هنالك اختيار حقييق بني مجموعة من 
األحزاب، واالنتخابات ال تكون حرة إذا مل يكن هنالك غري مرحش وحيد 
من  متنوعة  دامئا مجموعة  هنالك  فإن  احلر  املجمتع  أما يف  لالختيار، 
وجهات النظر، وهذا يعين بدوره أن املرحشني املختلفني جيب أن يمتكنوا 
من التعبري عن آراهئم ونرشها، وأن يكونوا أحرارا يف انتقاد غريمه من 
الناس جيب أن يكونوا  املرحشني واألحزاب. ويضاف إىل ما سبق أن 
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أحرارا يف التصويت ملرحشهم املفضل دون خوف من تعرضهم لالنتقام، 
ولتحقيق هذه الغاية جيب أن يكون االقرتاع رسيا. ويف بعض البلدان 
توجد حدود لإلنفاق عىل امحلالت االنتخابية يك ال يكون غىن املرحش أو 
احلزب نقطة يف صاحله. ومهنا ما يفرض فرتات ذات مدد حمددة تفصل 
بني لك انتخاب وآخر، وذلك يك ال تمتكن احلكومة القامئة من اختاذ قرار 

بشأن مواعيد إجراء االنتخابات.

عملية صناعة القرار العمومي
لقد جاءت احلكومات يف معظم البلدان الالحرة إىل سدة احلمك باستخدام 
القوة، ومهنا ما بيق يف سدة احلمك باستخدام القوة عىل الرمغ من أن 
الكثري مهنا وجد سبال إلسباغ مظهر من مظاهر الرشعية عىل حمكها، 
أو  الديين  للرتاث  الرايع األول  أنفهسا مبزنلة  وذلك من خالل تنصيب 
الثقايف (مثال)؛ أما يف املجمتع احلر فإن احلكومة ال توجد إال لغايات 

حمدودة جدا ومن خالل موافقة العموم.
األحيان  من  كثري  احلكومة مجتح يف  فإن  احلالة  هذه  وحىت يف 
والتحقيق  األذى  كف  املمتثلة يف  غاياهتا  واحضا عىل  خروجا  وخترج 
امجلايع ملا ال ميكن حتقيقه فرديا، وعىل سبيل املثال: كثريا ما حتتكر 
احلكومات معلية الزتويد بالسلع العمومية، فعىل الرمغ من أن القرارات 
املتعلقة بتحديد السلع العمومية اليت جيب تزويدها رمبا جيب أن جيري 
اختاذها بشلك مجايع، فإن ذلك ال مينع من أن يبىق الزتويد هبا أمرا 
ميكن القيام به، لكيا أو جزئيا، من قبل واكالت خاصة، فامجلعيات اخلريية 
(مثال) ميكهنا تقدمي الرعاية للفقراء واملرىض. ويف ما يتعلق بكف األذى 
عن اآلخرين (كتأثريات التلوث مثال) فإن درجة األذى قد يصعب قياهسا، 
ورمبا ال يكون التدخل احلكويم أمرا مربرا بالاكمل من الناحية الفعلية.

وإذا اكن ال بد من اختاذ بعض القرارات مجاعيا مفا يه القواعد 
إذ  اإلمجاع،  يقتيض  املثايل  الطرح  إن  ذلك؟  ُتتىَّبع يف  أن  اليت جيب 
جيب عىل امجليع أن يشاركوا يف صناعة القرار وأن ال يقوم أي أحد 
تصويت  املستبعد  من  أن  ومبا  يوافق امجليع هيلع،  مل  ما  بأي ترصف 
الناس لصاحل ترصف مجايع يعتقدون بأنه يتسبب باألذى هلم فإن هنالك 
بالتايل احمتال ضئيل بأن يتعرض أي خشص أو مجموعة إىل األذى 
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بسبب القرارات امجلاعية.
لكن اإلمجاع أمر يصعب حتقيقه، فقبل لك يشء: ال شك يف أن من 
لدراسة  الالزم  الوقت  ببذل  يقوم لك خشص  أن  للوقت  اهلائلة  املضيعة 
لك مقرتح والتصويت هيلع، ومن هنا جاءت احلاجة إىل انتخاب ممثلني 
عن الناس عوضا عن ذلك، ولذلك فإن القرارات امجلاعية (سواء جاءت 
عن طريق االنتخابات الشعبية أم االستفتاءات أم التصويت يف املجالس 
الترشيعية) جتري صياغهتا من قبل األكرثية بشلك عام، ورمبا تكون هذه 
التدبري  مثال)، وهذا  (الثلثني  أو مرشوطة   (1  +  50%) بسيطة  األكرثية 
يؤدي إىل التقليل من صعوبة معلية صناعة القرار، مكا يضمن يف الوقت 
نفسه صناعة القرارات من قبل اجلزء األكرب من الساكن، ال عىل يد خنب 

صغرية.14

المصلحة الذاتية للناخب
هنالك قصة تروى حول إمرباطور روماين ُطلِب منه أن يكون حمكا يف 
الهنائيني  املتسابقني  ألحد  فاسمتع  للغناء،  مسابقة  من  الهنائية  املرحلة 
إىل  مستندا  إليه  يسمتع  أن  دون  اآلخر  لملتسابق  اجلائزة  وأعىط 
االفرتاض بأنه ال ميكن أن يكون أسوأ من سابقه. ويف يومنا هذا جند 
الناس مييلون إىل االعتقاد بأنه أيمنا كنا ال نشعر بالرىض مما ينتجه 
املجمتع احلر واالقتصاد احلر فإن الفعل احلكويم ال بد أن يؤدي إىل 
حتسن األمور، فإذا فشلت األسواق يف تقدمي السلع العمومية (اكلدفاع 
أو الرعاية االجمتاعية مثال) فإن احلكومة ال بد أن تقوم بتقدميها عوضا 
عهنا، أو إذا تسبب أحد املصانع بتلويث اهلواء فإن احلاجة ماسة للفعل 
التلوث، لكن هذا االفرتاض ليس واجب  إيقاف هذا  احلكويم من أجل 

التحقق عىل أرض الواقع.
رمبا ختفق األسواق حقا يف تلبية حاجاتنا أحيانا، لكننا إذا حتدثنا 
احلكومة“  ”إخفاق  هنالك  بأن  ننىس  ال  أن  فيجب  السوق“  ”إخفاق  عن 
أيضا، حفىت يف املجمتعات احلرة نسبيا ال ميكن اعتبار احلكومة مبثابة 
14  ميكن الرجوع إىل كتابنا (مدخل إىل مقاربة الخيار العمومي؛ م13) لقراءة ملخص بتفاصيل أوىف حول 

هذه النقطة وما يليها.
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قوة موضوعية وحذرة ونزهية وحريصة عىل املصلحة العمومية، فاحلرص 
عىل املصلحة الذاتية يرسي يف أوصال احلكومة من القمة إىل القاعدة.

والناس يتخيلون بأن االنتخابات وسيلة لتحديد ”املصلحة العمومية“ 
املصاحل  من  الكثري  املجمتع احلر يضم  لكن  التطبيق،  ووضعها موضع 
املختلفة، وهذه املصاحل تتضارب يف ما بيهنا، فالناخبون الذين يريدون 
ختفيض الرضائب تتضارب مصاحلهم مع نظراهئم الذين يرغبون باملزيد 
جديدة  طريق رسيعة  إنشاء  من  ينتفعون  والذين  العمويم،  اإلنفاق  من 
يعارضون أولئك الذين سيستلزم إنشاء هذه الطريق هدم منازهلم، ولذلك 
فإن هؤالء يقومون، بلك بساطة، باملوازنة بني مصاحلهم العديدة املتنافسة، 

وجيري اختاذ القرارات امجلاعية عىل أساس هذا التضارب.

المصلحة الذاتية للسياسيين
األمر  فإن  ختصهم،  ذاتية  مصاحل  من  خيدمونه  ما  للناخبني  أن  ومكا 
نفسه يصدق عىل السياسيني، فالعديد مهنم ينظر إىل املنصب السيايس 
من  هنالك  إن  بل  أعداهئم،  إىل  اإلساءة  أو  لإلثراء  طريقة  باعتباره 
السياسيني من يشعر بالضعف إذا مل يستغل منصبه عىل هذا النحو؛ 
ومن املالحظ أيضا بأن الفساد رمبا ميثل مشلكة حىت يف املجمتعات 

األكرث حرية.
وحىت إن اكن السياسيون يرغبون حقا خبدمة العموم فال بد علهيم 
ما  ولذلك سيحتاجون إىل مجتيع  السلطة،  أن يصلوا إىل كريس  أوال 
يكيف من األصوات النتخاهبم، لكن هذا ال يعين بأهنم سيعكسون الرأي 
العمويم العريض، إذ رمبا سيحصلون عىل املزيد من األصوات من خالل 

اسمتالة أقليات صغرية ليس هلا من ميثلها يف السلطة الترشيعية.
العملية  عىل  هتمين  القوية  املصاحل  ذات  الصغرية  املجموعات  إن 
السياسية ألهنا متتلك بالتحديد ما تكسبه من تطبيق سياسة تفضلها عىل 
غريها (اكلدمع احلكويم لصناعاهتا)، ومبا أهنا صغرية احلجم وعالية 
اجلهود  تبذل  أن  هلا  املرحج  ومن  تتنظم  أن  علهيا  الهسل  التحفز مفن 
املجموعات  أما  السيايس،  الضغط  وحتشيد  السياسية  امحلالت  لشن 
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األوسع (اكملسهتلكني أو دافيع الرضائب)، والذين تتصف آراءمه بأهنا 
أقل حتديدا، مفن األصعب علهيم أن يتنمظوا، مكا إهنم أقل حتفزا ألن 
احلكويم  (اكلدمع  التفضيلية  السياسات  هبا  تتسبب  اليت  التاكليف 

لصناعة بعيهنا) تتوزع علهيم مجيعا مبقادير ضئيلة.

التحالفات والتخادم
وتتعامظ همينة آراء األقلية أكرث عندما تقوم املجموعات املصلحية بعقد 
يتشلك  فعندما  التصويتية،  قواها  صفقات مع غريها يف سبيل مجتيع 
حتالف من مجموعات خمتلفة للهتديد بعزل مرحش ما فإن هذا التحالف 
ميتلك تأثريا عىل هذا املرحش أكرب مما متتلكه لك واحدة من املجموعات 

اليت تشلكه.
مكا إن هذا السيع إىل رىض املجموعات املصلحية اخلاصة حيدث 
يف املجلس الترشييع أيضا، فالسياسيون الذين حيملون رغبة عارمة بأن 
حتصل مناطقهم عىل مرشوعات ميوهلا اإلنفاق العمويم جتدمه يتبادلون 
أصواهتم مع نظراهئم الذين حيملون رغبة عارمة مبرشوعات مماثلة يف 
”صّوت لصاحل مقرتحايت وسأصوت لصاحل  لكن ظاهرة  مناطقهم مه، 
مترير  يف  (التخادم)، تتسبب  مبصطلح  يدىع  ما  أو  هذه،  مقرتحاتك“ 
الكثري من املقرتحات املامثلة مما يؤدي إىل منو احلكومة إىل حد يتجاوز 

ما يريده امجليع فعليا.
من  املزيد  فإن  التطبيق  إىل  طريقها  املقرتحات  هذه  تأخذ  وعندما 
املخولون  احلكوميون  فاملسؤولون  أيضا،  فعله  يفعل  الذاتية  املصلحة 
أن  ومبا  أيضا،  ختصهم  مصاحل  ميتلكون  التطبيق  عىل  باإلرشاف 
ماكناهتم ورواتهبم تعمتد جزئيا عىل امتالك اكدر كبري العدد فإهنم قد 
يتسببون، مدركني أم غري مدركني، بزيادة تعقيد العملية البريوقراطية من 
أجل تربير خضامة عدد اكدرمه، ويه معلية تدىع (بناء اإلمرباطورية). 
وهنا أيضا قد يتعرض هؤالء املسؤولون لتحشيد الضغط السيايس من 
به  يقوم  ما  عىل  يتفوق  حنو  عىل  الصغرية  املصلحية  املجموعات  قبل 
العموم، ولذلك فإهنم قد يستسملون أكرث لملجموعات املصلحية اخلاصة، 

بل إهنم قد يأخذون الرشوة مهنا.
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وضع القواعد المناسبة
تلخيصا ملا سبق نقول: يف اختيار احلكومات وصناعة القوانني وتطبيقها 
يكون لألقليات واملجموعات ذات املصاحل املركزة دور أمه من دور األكرثية 
ال  سيايس  أساس  عىل  املصنوعة  القرارات  وإن  املشتتة،  اآلراء  ذات 
والقطاع  العموم،  آلراء  العريض  النطاق  جيد  بشلك  تعكس  أن  ميكهنا 
احلكويم ميتلك ميال جوهريا للمنو إىل حد يتجاوز كثريا ما يريده معظم 
الناس، ويتجاوز احلد املنطيق، ويتجاوز احلد الذي يستلزمه احلفاظ عىل 
املجمتع احلر، بل إنه قد يصل إىل حد تتعرض فيه احلرية إىل االحنسار 

الفعيل.
إن املجمتعات األكرث حرية تتبىن قواعد متنوعة يف حماولة مهنا للحد 
من نشوء هذه املشلكات، واالنتخابات تقع يف الصممي من هذه القواعد، 
لكهنا ال تقيد السياسيني واملسؤولني احلكوميني إال بشلك ضعيف، فهي 
نادرة احلدوث، وهتمين علهيا األحزاب الكربى يف كثري من األحيان، مما 

يبطئ معلية التغيري، ولذلك حنتاج إىل قيود أقوى.

االتفاق الدستوري
من السبل الشائعة لتقييد العملية السياسية: أن يصار إىل تبين دستور 
ينال موافقة امجليع، أو موافقة األكرثية الاكحسة، والذي يضع القواعد 
اليت مبوجهبا ُتعقد االنتخابات وُتصنع القرارات السياسية؛ فعندما يتفق 
امجليع عىل هذه القواعد يصبح من املستحيل عىل احلكومة أن تفرض 
قواعد مصممة خلدمة مصاحلها، كأن تعمد احلكومة إىل منع املعارضني 

من الرتحش، أو تفرض رضائب غري متناسبة عىل ناخيب املعارضة.
وميكن تقييد العملية السياسية أكرث باعمتاد مبدأ (فصل السلطات)، 
فعوضا عن امتالك خشص واحد أو هيئة واحدة لعملية صناعة القانون 
الفكرة تقيض بفصل السلطة الرشعية بني مؤسسات خمتلفة  فإن هذه 
تستطيع لكُّ مؤسسة مهنا أن توقف أو تعّدل أو تقيد ما ميكن لملؤسسات 
مبنظومة  أحيانا  الفكرة  هذه  تدىع  السبب  وهلذا  تفعله،  أن  األخرى 

(الضوابط والتوازنات).
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املجلس  أو  ما  حلزب  السيايس  اكملكتب  واحدة،  هليئة  اكن  وإذا 
واملجموعات  السياسية  األكرثيات  فإن  الاكملة  السلطة  الترشييع، 
املصلحية اخلاصة ستحاول بالتأكيد أن تسيطر عىل هذه اهليئة ملنفعهتا 
اخلاصة؛ أما إذا اكن الدستور يقّسم السلطة بني قمسني خمتلفني من 
احلكومة، فإن ذلك يعرّس عىل املجموعات املصلحية حماولهتا للحصول 
عىل السلطة، وإذا اكن هذا القمسان جيري انتخاهبام بطرائق خمتلفة 
تسيطر  أن  نفهسا  املصلحية  املجموعات  عىل  األصعب  من  فسيكون 
عىل القمسني لكهيام، وإذا اكن ميكن ألحد القمسني أن يوقف أو يعّدل 
القرارات اليت يتخذها القسم اآلخر فإن ذلك جيعل (التخادم) واستغالل 

األقليات أمرا أصعب بكثري.
تقوم  هذه  والتوازنات)  (الضوابط  منظومة  يف  احرتازي  وكتدبري 
رئيس ممكثل  بتعيني  أيضا  حرية  األكرث  املجمتعات  دساتري  من  الكثري 
اجلدل  عن  يرتفع  أن  املأمول)  هو  (مكا  ميكنه  والذي  بأمجعه،  للشعب 

السيايس وأن ينقض الترشيعات اليت تؤذي األقليات.
دون  للحيلولة  إليه  اللجوء  جيري  آخر  احرتازي  تدبري  وهنالك 
التدابري  (السلطة القضائية املستقلة)، واليت تعترب من  االستغالل، وهو 
اليت ال غىن عهنا يف املجمتع احلر؛ حيث جيب عىل القايض أن ال ينيمت 
إىل أحد التوجهات السياسية، وأن يكون قادرا عىل نقض القوانني اليت 
تتعارض مع الدستور وتستغل األقليات، وأن يفعل ذلك دون اخلشية من 

تعرضه النتقام السياسيني.
ويف بعض األحيان تقوم الدساتري بوضع قيود أخرى عىل نشاطات 
املوازنة  توازن  الذي يرص عىل  املوازنة)  (توازن  رشط  احلكومة، ومهنا: 
(حدود  ووضع  مثال)،  سنوات  مخس  إىل  (ثالث  حمدودة  مدة  مضن 
ومن  العمويم؛  الدين  وإمجايل  السنوي  االقرتاض  عىل  لملوازنة) 
الدساتري ما يقوم حىت بوضع حد للنسبة اليت تنفقها احلكومة من الدخل 
إىل  ويضاف  التنايم.  إىل  الطبييع  ميلها  لكبح مجاح  وذلك  الوطين، 
ملدد  مناصهبم  السياسيني يف  بقاء  اليت متنع  الوالية)  (حدود  ما سبق 
طويلة، و(فقرات اإلهناء) اليت متنع الواكالت احلكومية من االسمترار بعد 

انقضاء الغرض من إجيادها.
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األكثريات المشروطة
ومن األساليب املتبعة يف محاية األقليات: مبدأ (األكرثية املرشوطة)، وعىل 
سبيل املثال: قد تتعرض احلرية لهتديد كبري إذا اكنت السلطات احلامكة 
السلطة  داخل  بسيط  بتصويت  الدستورية  القواعد  تغيري  عىل  قادرة 
(اكلتصويت  أمنت  حواجز  ينشئ  احلر  املجمتع  فإن  وهلذا  الترشيعية، 
بأكرثية الثلثني يف قمسي السلطة الترشيعية باإلضافة إىل هوامش عالية 
مماثلة يف استفتاء يمشل البلد بأمجعه أو يقترص عىل منطقة أو والية 

بعيهنا).
أما يف ما يتعلق بالقضايا اليت يهسل فهيا تعرض األقليات لالستغالل 
عىل حنو شديد األذى فإن القرارات ذات العالقة ينبيغ أن حتصل عىل 
أصوات أكرثية أكرب جحام بكثري، وعىل سبيل املثال: من الهسل تصممي 
رضائب تليق عبائ ثقيال عىل اكهل مجموعات بعيهنا، ولذلك يطالب بعض 
أنصار املجمتع احلر بأن القواعد الرضيبية (املتعلق مهنا بتحديد من يدفع 
الرضيبة وليس سعرها) جيب أن تتقرر باإلمجاع يف سبيل محاية األقلية 

حىت وإن اكنت األكرثية ذات جحم هائل.

احتجاز العموم
يمتتع لك فرد يف اقتصاد السوق حبرية االنتقال باستمثاراته إىل ماكن 
آخر إذا شعر بأن من يتاجر معهم حيتالون هيلع أو يعطونه قمية متدنية 
مقابل أمواله؛ لكن إذا اكنت احلكومة يه من حيتال ويستغل فليس هنالك 
هذا  لكن  بلده،  ترك  إىل  املرء  يلجأ  وقد  معها،  التعامل  من  مفر  حيهنا 
اخليار ليس من اخليارات املفضلة ملعظم الناس بسبب حاجز اللغة وغريه 
من املعوقات. إن هذا الوضع ميثل بيئة يمنو فهيا اإلجبار، ولذلك فإن من 
املهم جدا احلصول عىل مضانات بأن يكون دور احلكومة وأفعاهلا، ولك 
جزء مهنا، حمددا حبذر وحمدودا برصامة مضن نطاق ما ينبيغ فعله 

للحفاظ عىل حرية الساكن وتوسيعها.
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يتخيل الكثري من الناس بأن املجمتعات احلرة ال بد أن تكون عىل قدر 
كبري من الالمساواة، فهي تحمس للناس، يف هناية املطاف، بالسيع إىل 
مجتيع ثروات كبرية والمتكن مهنا، وهذا (مكا ترى الفرضية) ال بد أن 

خيلق المساواة اقتصادية هائلة.
لكن هذه احلجة خاطئة، فمكا رأينا يف موضع سابق، ياكد ال يكون 
هنالك أي اختالف بني تفاوت الدخل يف البلدان احلرة وبني تفاوته يف 
بأن جممتعات  القول  فميكن  اختالف  هنالك  وإذا اكن  الالحرة،  البلدان 

البلدان األكرث حرية تتصف بأهنا أكرث مساواة عىل حنو ضئيل.
أخرى  أوجها  تهشد  الالحرة  املجمتعات  أن  ما سبق  إىل  ويضاف 
مواطن  فلك  حرية،  األكرث  املجمتعات  تهشدها  ال  لالمساواة  مالية  غري 
خالل  من  ودخله  ثروته  زيادة  إىل  يحمط  أن  ميكنه  احلر  املجمتع  يف 
تعود هيلع  مالية  فعاليات  باالخنراط يف  أو  أفضل،  االنتقال إىل وظيفة 
باألرباح؛ أما يف املجمتعات الالحرة فإن هذا األمر ليس ممكنا بشلك 
دامئ، فالوظائف احلكومية قد تتاح حرصيا ملن يدمعون احلزب احلامك 
أو ألصدقاء وأتباع احلامكني، وقد حيظر القانون (أو التحزي) عىل املرأة 
أو األقليات اإلثنية أو غريها من املجموعات أن تعمل يف وظائف بعيهنا، 
ورمبا ُيقرصرَ معل عرق بعينه أو رشحية اجمتاعية بعيهنا عىل الوظائف 

رابعا:
المساواة والالمساواة
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األكرث تدنيا، ورمبا مُينرَع املهاجرون من إقامة االستمثارات وامتالكها أو 
حىت من أن يكون هلم حسابات مرصفية بأمساهئم.

موسكو  فيف  يعملون،  من  إىل  حىت  الالمساواة  هذه  أذى  ويصل 
يف  احلرصي  احلكويم  االسهتاليك  املجمع  اكن  (مثال)  السوفييتية 
الساحة امحلراء ال يستقبل إال السياح الذين حيملون العمالت الصعبة 
وكبار املسؤولني يف احلزب الشيويع، وهؤالء املسؤولون اكنوا وحدمه 
القادرين عىل المتتع بركوب سيارة لميوزين (زيل) تتوقف حركة املرور 
لتهسيل حركهتا، أو المتتع بعطالت طويلة األمد يف املنتجعات الصحية 
قبل  من  توزع  العطالت  وأكواخ  السكنية  الشقق  اكنت  وقد  الريفية. 

السلطات احلامكة اليت تعيط األفضل مهنا ألصدقاهئا.
إن لك ما سبق يعترب من أوجه الالمساواة اليت ال مفر مهنا، مفن 
سياسية  أو شن محلة  التصويت  حق  ميتلك حىت  ال  رمبا  مهنا  يعاين 
لتغيري القوانني املتعلقة هبا؛ أما يف املجمتع احلر فإن األمر عىل العكس 
من ذلك: فعىل األقل ميكن للك فرد أن يحمط إىل احلصول عىل وظيفة 
والدخل منه، ورمبا ال  الرثوة  إقامة مرشوع استمثاري وجين  أو  جيدة 
يحجن األفراد مجيعهم يف هذا املسىع، لكهنم لن جيدوا من يقف بوجههم 

أثناء ذلك.

أنواع المساواة
املستوى  الناس مجيعا  بإعطاء  تتعلق  املجمتع احلر ال  املساواة يف  إن 
نفسه من الرثوة أو الدخل أو املستوى املعييش، وإمنا يه تتعلق بضامن 
(التعامل) معهم مجيعا بالشلك نفسه؛ ويتبدى هذا األمر بأربعة طرائق 

مهمة،15 مفواطنو املجمتع احلر يمتتعون بـ:
املساواة األخالقية: أي أن للك فرد مهنم احلق نفسه باختاذ اخليارات . 1

لنفسه وأن يعامله اآلخرون كفرد جدير باالعتبار واالحرتام.
املساواة أمام القانون: أي أن القانون حيمهيم ويعاملهم دون متيزي . 2

ودون اعتبار للعرق أو الدين أو اجلندر أو الرثوة أو الصالت األرسية.

15  ميكن االطالع عىل عرض جيد لهذه النقاط يف: مبادئ ملجتمع حر: نايجل آشفورد (م14).
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املساواة السياسية: أي أهنم مجيعا قادرون عىل االنتخاب والرتحش . 3
لملناصب السياسية.

معوقات . 4 توجد  ال  أن  أي  الفرص):  (تاكفؤ  الفرص  يف  املساواة 
التعمل أو أي مسىع من مسايع  العمل أو  تعسفية تقف يف وجه 

التقدم الخشيص.

1. املساواة األخالقية
يمتتع الناس يف املجمتع احلر باستحقاق ممتاثل لملعاملة كأفراد جديرين 
اخليارات  اختاذ  نفسه يف  احلق  ميتلك  واالحرتام، جفميعهم  باالعتبار 

املتعلقة حبياهتم ما دام هذا األمر ال ينطوي عىل أذى لآلخرين.
كبرش، ويه  الناس  بطبيعة  إميان معيق  إىل  تستند  النظرة  وهذه 
خياراته  يتخذ  أن  يريد  منا  فرد  فلك  مجيعا،  نتشاركها  اليت  الطبيعة 
اخلاصة به بغض النظر عن انمتائه اإلثين أو الديين أو اجلندري، ولك 
فرد منا يريد من اآلخرين أن حيرتموا حقه بذلك، فالقاعدة اليت حتمك 

املجمتع احلر تقول: ”عامل الناس مكا حتب أن يعاملوك“.
أفعاهلم،  أخالقيا يف  متساوون  الناس  بأن  القول  يعين  إن هذا ال 
مفن هيامج الناس أو يرسقهم ال يفعل فعال أخالقيا، وهنالك من يتعمدون 
انهتاك األعراف االجمتاعية أو اجلنسية، لكن حياة هؤالء تظل ذات قمية، 
وعندما ينهتكون القوانني أو األخالق فإن هذا الفعل يعرضهم لعقوبة أو 
تأنيب يتناسب مع ما اقرتفوه من ذنب، لكنه ال يعرضهم للقسوة واإلذالل 

بشلك تعسيف أو مفرط.

2. املساواة أمام القانون
القانون يف املجمتع احلر حيمي الناس ويعاقهبم حبيادية، فاملعتدون ال 
حيصلون عىل تعامل خمتلف لدى الرشطة أو يف احملامك أو يف الجسون 
أو  (اكلرثوة  ارتكبوه من جرم  بسبب صفات خشصية ال عالقة هلا مبا 
أو  الديين  أو  اجلندري  أو  الطبيق  االنمتاء  أو  النفوذ  بأرباب  العالقة 
اإلثين)؛ وال ميكن تعريض أي مواطن لالعتقال التعسيف أو التحرش ألنه 
ال يروق ألحد أرباب السلطة؛ وللك فرد الفرصة نفهسا يف النفاذ إىل 
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اخلدمات العدلية إذا تعرض لألذى أو الرسقة عىل يد اآلخرين، دون النظر 
إىل هويته أو إىل أمهية من يوجه إلهيم االهتام.

أرجاء  اكفة  احملامك يف  أبنية  تعلو  اليت  المتاثيل  إىل  ينظر  ومن 
يديه  العدل حيمل يف إحدى  الذي يصور  المتثال  بأن  العامل فسيالحظ 
مزيانا ويف األخرى سيفا، لكن املزية األمه يف هذا المتثال أنه معصوب 
العينني، فالعدل يف املجمتع احلر أمعى عن لك أمر إال عن حقائق القضايا 

اليت حيمك فهيا.

3. املساواة السياسية
ويه نوع آخر من أنواع املساواة اليت تنبثق من طبيعة الناس كاكئنات 
برشية، مفصاحل لك فرد وآراؤه جديرة باالعتبار، ولذلك فإن لك فرد يف 
املجمتع احلر ميتلك احلق يف التصويت يف االنتخابات أو االستفتاءات، 
له أكرث من صوت واحد، وهذا يضمن  وليس ألحد احلق يف أن يكون 
ملصاحل امجليع أن تدخل يف حسابات املرحشني والسياسيني املنتخبني.

العادة  يف  نحمس  ال  فنحن  جدا،  حمدودة  استثناءات  املبدأ  وهلذا 
لألطفال أن يصوتوا اعتقادا منا بأهنم مل ينضجوا بعد عىل حنو يكيف 
ون مه وغريمه هبا.  إلبداء رأي مدروس بعناية حول الكيفية اليت سُيحمكرَ
وعىل حنو مماثل، فإن من يعانون من إعاقات عقلية رمبا ُيستثنرَون من 
دون  للحيلولة  تقيميها حبيادية  اإلعاقة جيب  هذه  لكن  أيضا،  التصويت 

جلوء النخب احلامكة إىل استثناء معارضهيم عىل هذا األساس.
لملجرمني  المساح  مسألة  يف  ومعارض  مؤيد  بني  اآلراء  وتنقسم 
احملكومني بالتصويت، فيف بعض البلدان يفقد الجسني حقه بالتصويت 
القانون بشلك خطري  الذي خيرق  بأن الخشص  انطالقا من االفرتاض 
يفقد حق  ال  أخرى  بلدان  ينخرط يف معلية صناعته، ويف  ال  أن  جيب 
إن  الكربى، مكا  اجلرامئ  إحدى  ارتكب  من  إال  الجسناء  من  التصويت 
بلدانا أخرى ترى بأن لك جسني ميتلك احلق الاكمل بالتصويت انطالقا 

من الطبيعة البرشية اليت نتشاركها مجيعا.
التصويت  هلا  حيق  املرأة  بأن  يعين  السياسية  املساواة  مبدأ  إن 
اكلرجل متاما، لكن هذا احلق مل جيٍر االعرتاف به إال منذ قرن تقريبا، 
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وذلك حىت يف املجمتعات احلرة نسبيا، وقد اكنت نيوزيلندا األوىل يف هذا 
املجال حني منحت الراشدات من النساء حق التصويت يف العام 1893، 
مث تلهتا أسرتاليا يف العام 1902 لكهنا منعت نساء الساكن األصليني 
(اآلبورجيينيني) من التصويت حىت العام 1962، أما البلدان األوروبية فقد 
حمست معمظها للنساء بالتصويت فور انهتاء احلرب العاملية األوىل، لكن 
فرنسا وسويرسا تأخرتا عن الركب، فلحقت به األوىل يف العام 1944، 

واألخرى يف العام 1971.
وإذا اكن هنالك استثناء من حق التصويت فيجب أن يكون حمدودا 
جدا، مفن الهسل جدا عىل البلدان الالحرة أن تنكر عىل أعداهئا حق 
التصويت من خالل زجهم يف الجسون، أو اإلعالن بأهنم معاقون عقليا، 
وجوه  من  يعترب  وهذا  املتنوعة،  األسباب  من  بالكثري  االستعانة  عرب  أو 

إساءة استخدام للسلطة.
وينبيغ أن يكون لصوت لك خشص األمهية نفهسا لكام اكن ذلك 
أعداد  تتقارب  أن  جيب  املثال:  سبيل  فعىل  العملية،  الناحية  من  ممكنا 
الناخبني يف لك املناطق االنتخابية اليت جيري اختيار املرحشني مهنا، 
فاملناطق ذات العدد األكرب تعين بأن الناخب سيكون له دور أصغر يف 
حتديد النتيجة الهنائية، واملربر الوحيد الذي ميكن قبوله لتربير التفاوت 
الكبري يف عدد ناخيب املناطق هو الواقع اجلغرايف املستعيص، إذ جيب 
أن ترمس احلدود االنتخابية من قبل هيائت مستقلة يك ال جيري التالعب 

هبا خلدمة مصاحل املجموعات احلامكة.
وباإلضافة إىل حق التصويت، هنالك أيضا احلق املتساوي للجميع 
يف الرتحش لملنصب السيايس وشغله، فليس هنالك يف مقاعد املجلس 
الترشييع ما هو حكر عىل انمتاء جندري أو عريق أو ديين، وال بد أن 
تقوم املنظومة االنتخابية حبامية هذه املساواة فتضمن (مثال) أن يرحش 
الرتهيب،  أو  للهتديد  التعرض  من  دون خشية  لملناصب  نفسه  فرد  لك 
بد  ال  أنه  يعين  وهذا  احلامكة،  السياسية  السلطات  قبل  من  وباألخص 
وإذاعة  وطباعة  واللكام،  االنتخابية،  امحلالت  إقامة  يف  حرا  يكون  أن 
آرائه وانتقاداته بشأن املرحشني اآلخرين، وحىت بشأن القوانني السارية 
لألفاكر،  مباراة  تكون  أن  هبا  يفرتض  االنتخابات  إن  البالد.  ودستور 
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ولن تكون هنالك انتخابات حرة إذا تعرضت األفاكر وحرية التعبري إىل 
االضطهاد، فيف بعض البلدان الالحرة يقيض القانون بتجرمي من ينتقد 
البلدان األكرث حرية أمرا طبيعيا  احلكومة، لكن هذا االنتقاد يعترب يف 

متاما يف اجلدل السيايس اليويم.

4. املساواة يف الفرص
ويه تعين بأن األفراد جيب أن ال يواجهوا موانع تعسفية يف سعهيم 
أم يف أي  العمل  أم  التعمل  خلف مطوحاهتم سواء اكن ذلك يف جمال 
يكون  ال  أن  جيب  املثال:  سبيل  فعىل  احلياة،  جماالت  من  آخر  جمال 
فريق  أو يف  املدرسة  ملوقع يف  من شغله  للفرد  مانعا  العريق  االنمتاء 
نوعه اجلندري إىل ضياع  أو  السيايس  توجهه  يؤدي  أن  وال  ريايض، 
فرصة معل من يده، وال أن يتسبب فقره أو انمتاؤه الطبيق بعدم قدرته 

عىل الزواج من امرأة تنيمت إىل ظروف خمتلفة.
لكن هذا ال يعين بأن املدارس أو أرباب العمل جمربون عىل القبول 
القبول  النظر إىل مؤهالهتم، فاملدرسة ميكهنا أن حترص  بامجليع دون 
مبن جيتاز امتحاناهتا، ورب العمل ميكنه املطالبة بتوفر املؤهالت واخلربة، 
مكا إن االمرأة احلرة ليست جمربة عىل الزواج بأي خشص ملجرد أنه 
عقد عزمه عىل الزواج هبا. إن املساواة يف الفرص ال تعين إال غياب 
العقبات التعسفية من طريق امجليع، وأهنم غري جمربين عىل فعل أمور 
يف  املدبرة)  (الزجيات  تشيع ظاهرة  املثال:  ال يرغبون هبا، وعىل سبيل 
بعض الثقافات، أما املجمتع احلر فإنه يقبل هبذه الزجيات متاما إذا اكن 
األمر جيري برىض الزوجني، لكن ال ميكن (إجبار) الناس عىل الزواج 
خبالف إرادهتم حىت وإن اكن األبوان يطالبان بذلك، فيف املجمتع احلر 
إذا اكن الخشص راشدا مبا يكيف للزواج فإنه يعترب راشدا مبا يكيف 
الختيار زوجته، ومكا هو حال أي عقد آخر: يصبح الزواج الغيا إذا أجرب 

أحد الطرفني عىل القبول به.
وعىل الرمغ من أنه جيب أن ال تواجه الناس عوائق اجمتاعية يف 
الطبيعية،  الالمساواة  وجود  من  مينع  ال  هذا  فإن  احلياتية،  خياراهتم 
د معله مكلحن أو قائد أوركسرتا (أصيب  مفن يولد فاقدا للمسع ُيستبعرَ
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بيهتوفن بالص يف أواخر حياته لكنه تدبر أمره)، ومن يولد دون أطراف 
ال ميكنه أن يحمط لتسلق اجلبال، مكا إن األطفال يبدؤون حياهتم بشلك 
خمتلف تبعا لظروفهم األرسية، فبعض األهايل يشرتي ألبنائه الكتب يك 

تعيهنم يف نشاطاهتم املدرسية، وبعضهم هيمل أبناءه.
وهنالك يف الغرب من يرى بأنه حىت لو اكن األطفال يبدؤون حياهتم 
إىل  وصوهلم  إىل مضان  هتدف  أن  املدرسة جيب  فإن  بشلك خمتلف 
ولذلك  العاملة،  بالقوة  ويلتحقون  الرشد  يبلغون سن  عندما  نفسه  املوقع 
فإن املدارس حتشد موارد هائلة من أجل ”التعلمي التصحيحي“ وختفض 
من  األعىل  احلد  إىل  هبم  الوصول  من  بدال  األذكياء  الطالب  مستوى 
إماكنياهتم؛ أما يف الواقع فإنه ال ميكن تعويض الناس عن االختالفات 
الطبيعية، وإذا اكن هنالك من سبيل للتعويض عن االختالفات االجمتاعية 
من  األطفال  بأخذ  الدولة  قيام  احمتال  يف  املمتثل  الاكبوس  ذلك  فهو 

أهالهيم عند والدهتم وتربيهتم بشلك متطابق.

سؤال: الفقراء ليسوا أحرارا في شراء السيارات الفارهة، 
أليس كذلك؟

اجلواب: نعم، بالتأكيد. فيف املجمتع احلر ميتلك لك خشص احلرية يف 
رشاء وسائل الرفاهية حىت وإن اكن ال يطيق تاكليفها إال قلة قليلة، 
فهي مسألة قوة، وليست مسألة حرية، ألن األخشاص األفقر ال ميتلكون 
لسلطة  أو  ال ميكن ألحد  لكن  فارهة،  لرشاء سيارة  الرشائية)  (القوة 
أن متنعهم من ذلك؛ وميكن ألي خشص أن يحمط إىل امتالك وسائل 
الرفاهية سواء اكن ذلك من خالل العمل جبد لكسب املال، أم باالدخار، 

أم حىت باالقرتاض.
وجيب أن ال ننىس هنا بأن حىت أفقر األرس يف أثرى جممتعات 
العامل وأكرثها حرية تمتتع اليوم بأشياء اكنت تعترب من وسائل الرفاهية 
قبل عقود قليلة مضت(كتوفر التدفئة واإلنارة والطاقة واملاء يف املزنل)؛ 
أما يف املجمتع الالحر فإن الناس يعجزون حىت إىل المطوح بأشياء 
من  يه  السلطات  تكن  مل  إذا  خصوبة  أكرث  مزرعة  أو  أكرب  مكزنل 

مينحهم هذه األشياء.
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التمييز اإليجابي
لقد حاولت بعض البلدان أن تقدم التعويضات مقابل االختالفات الطبيعية، 
اإلجيايب،  المتيزي  براجم  املتحزية، من خالل  املواقف  وأن تقيض عىل 
قد  اليت  األقليات  إىل  العون  يد  مد  ببساطة  تتضمن  قد  براجم  ويه 
تتخيل بأن هنالك فرصا بعيهنا غري متاحة هلا وتجشيعها عىل احملاولة 
(اكألذكياء من أطفال الفقراء الذين قد ال يفكرون أبدا يف التجسيل يف 
إحدى اجلامعات الكربى)، وهذا العون والتجشيع ال ياليق املعارضة ألن 

لك ما يقوم به هو أنه يزيد من اخليارات املتاحة أمام هذه املجموعات.
تفضل  هيئة  عىل  أحيانا  يأيت  قد  أيضا  اإلجيايب  المتيزي  لكن 
مجموعات األقلية عىل غريها، كأن يفرض عىل املدارس وأرباب العمل 
مرحشي  من  أكرب  نسبة  استقبال  عىل  ثابتة جتربمه  ختصيص حصة 
األقلية، وهو أمر قد يحجن يف حتقيق الغرض إىل حد ما، فهنالك من يرى 
بأن المتيزي اإلجيايب يف الواليات املتحدة أدى منذ الستينيات املاضية 
ومواقع  املدارس  يف  إماكنياهتم  بإظهار  للسود  المساح  إىل  فصاعدا 
العمل، مما أدى إىل القضاء عىل املواقف املتحزية ضدمه؛ لكن المتيزي 
عىل  املساعدة  إىل  يؤدي  فقد  احلر،  املجمتع  مع  يتوافق  ال  اإلجيايب 
التخلص من التحزي، وبالتايل: تعزيز احلرية، لكنه يقدم معاملة تفضيلية 

ملجموعات بعيهنا عوضا عن التعامل معها باملساواة مع اآلخرين.
وهنالك من يورد احلجج يف تأييد التفضيالت واحلصص املخصصة 
مستندا إىل أن هذه اإلجراءات تعترب تعويضا ملا حصل يف املايض من 
متيزي سليب حبق األقليات، لكن ما مىض قد مىض، فالمتيزي اإلجيايب 
لصاحل البعض يف يومنا هذا ال يعاجل الظمل الذي وقع حبق آخرين من 
تبدو حجمفة حقا حبق  قد  وقت سابق، ويه سياسة  ذاهتا يف  األقلية 
المتتع  أجل  من  أعىل  معايري  علهيم حتقيق  سيتوجب  والذين  األكرثية، 
مرحلة  إىل  األقلية  تصل  قد  وعندها  نفهسا،  العمل  فرص  أو  باملدارس 
ر فهيا إلهيا عىل أهنا الطبقة اجلديدة اليت حتظى باالمتيازات، ورمبا  ُينظرَ
يمجن عن ذلك ردة فعل تمتثل يف الشعور باالستياء أو حىت مبامرسة 

العنف ضد هذه السياسة واألقليات اليت تستفيد مهنا.
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التمييز السلبي
ال شك يف أن المتيزي ال حيدث يف مجيع احلاالت هبدف مساعدة األقليات، 
وإمنا يأيت يف الغالب حكالة تقوم فهيا األكرثية بالتصويت للحصول عىل 
حقوق وامتيازات وتفضيالت ال تتاح ملجموعات األقلية، ولنا يف مالزييا 
وجنوب أفريقيا مثاالن واحضان، لكن العامل ميلء باألمثلة اليت ميارس 
أو  العرق  أساس  عىل  األقليات  أفراد  أصال ضد  المتيزي  فهيا  القانون 

الدين أو اللغة أو التفضيالت اجلنسانية أو اآلراء السياسية.
وهذا النوع من المتيزي ال ماكن له أيضا يف املجمتع احلر، فالناس 
أن  مجموعة  ألي  ميكن  وال  القانون،  أمام  متساوون  املجمتع  هذا  يف 
حتصل بالتصويت عىل امتيازات خاصة، وهو متيزي ينجرف يف معظم 
احلاالت إىل حد التحول إىل مقع رصحي ألفراد األقليات. وعندما جيري 
جتريد األقليات من احلقوق اليت تمتتع هبا األغلبية فإهنا لن جتد سبيال 
أو  املاكنة  متدنية  إلهيا كطبقة  ر  ُينظرَ وقد  أوضاعها،  بعدها إىل حتسني 
حىت بأهنا حتت مستوى البرش، وإذا ُحِرمت من إنسانيهتا فليس هنالك 

حيهنا من حد ملا ستعانيه من ذل وسوء يف املعاملة.

المساواة في الحصيلة
عندما يتحدث معظم الناس حول املساواة فإهنم ال يعنون حبديهثم احلق 
يف املعاملة املتساوية يف ظل مبادئ املساواة األخالقية أو املساواة أمام 
يعنون  وإمنا  الفرص،  يف  املساواة  أو  السياسية  املساواة  أو  القانون 
املساواة يف (الرحب املادي) اكلرثوة والدخل واملستوى املعييش، وهنالك 
الكثري ممن يدعون إىل تبين أي شلك من أشاكل (إعادة التوزيع) من 

األغنياء إىل الفقراء من أجل حتقيق املساواة يف هذا الرحب املادي.

الحسابات اإلحصائية للمساواة في الدخل
إن من يؤيدون املساواة يف احلصيلة يستعينون غالبا حبجة إحصائية 
العامل  من  مسمتد  واالمس   ،(Gini coefficient جيين  (معامل  تدىع 
اإلحصاء  بعيمل  املختص   (Corrado Gini) جيين  كورادو  اإليطايل 
عدة  الالمساواة يف  يقيس  مؤرش  عن  عبارة  املعامل  وهذا  واالجمتاع، 
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جماالت اكلدخل وغريه، فعندما يبلغ القمية (0) تكون املساواة يف حالهتا 
الاكملة، وإذا بلغ القمية (1) فهذا يعين بأن الالمساواة يف حالهتا الاكملة 

(كأن حيصل خشص واحد عىل الدخل لكه).
االستخبارات  وواكلة  الدويل  (اكلبنك  متنوعة  مؤسسات  وهنالك 
من  خمتلفة  بلدان  يف  جيين  معامل  قياس  حتاول  األمريكية)  املركزية 
احلسابات  أظهرت  وقد  المساواة،  من  تهشده  ما  ترتيهبا حبسب  أجل 
بأن معظم البلدان املتقدمة يرتاوح فهيا معامل جيين يف املجال (-0.25
حاالت  أسوأ  أما  املساواة،  من  عاليا  مستوى  يعين  تقريبا)، وهذا   0.5
الالمساواة فهشدهتا البلدان األفريقية وعىل رأهسا جنوب أفريقيا اليت 

بلغ فهيا معامل جيين القمية (0.7).
وأن  الشك،  بدرجة من  التعامل هنا مع هذه احلسابات  بد من  وال 
نتعامل بدرجة أعىل من الشك مع االقرتاح باللجوء إىل فرض املساواة 
مرتفعة؛  قميا  جيين  معامل  فهيا  يبلغ  اليت  البلدان  مضن  الدخل  يف 
الوثوق  اليت ميكن  البلدان  قليلة من  قلة  إال  ليس هنالك  فقبل لك يشء 
ببياناهتا حول الدخل، مما جيعل معامل جيين مقياسا ال ميكن االعمتاد 
هيلع بالدرجة ذاهتا (رمبا يفرس هذا األمر اختالف احلسابات باختالف 
الدخل رمبا  الكبرية يف  االختالفات  إن  تقوم هبا)؛ مث  اليت  املؤسسات 
تعكس توجهات اجمتاعية ذات تأثريات إجيابية، إذ قد تشري إىل حصول 
منو رسيع يف التقنيات اجلديدة، أو إىل تعزز االزدهار يف املدن دون 
امتداده إىل األرياف، ولن يكون هنالك من معىن إليقاف هذا االزدهار 
املتنايم من خالل اللجوء إىل ختفيض أجر العامل يف جماالت التقنيات 
الدقيقة ليتوازى مع دخل نظريه الذي يعمل يف مهنة زراعية ال تكيف إال 
لسد رمقه، وعوضا عن ذلك جيب علينا أن نتيح للعامل األفقر أن يشرتك 
يف هذا االزدهار من خالل إزالة العوائق اليت تعيقه حاليا عن القيام بذلك 

(اكلقيود املفروضة عىل حرية التنقل).
وهنالك مشلكة أخرى تعاين مهنا هذه الدراسة اإلحصائية، ويه أهنا 
تقارن بني عدة حاالت من الدخل ”اخلام“، فتتجاهل ما يدفعه الناس من 
رضائب وما يستملون من منافع حكومية (اكلرعاية االجمتاعية والرواتب 
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التقاعدية والرعاية الصحية املجانية وما شابه)، وإذا استعّنا بنوع خمتلفا 
فسنجد  بريطانيا  يف  الدخل  يف  الالمساواة  لتقيمي  املعايري  من  قليال 
بأن الدخل اخلام للُعرش األعىل من رشاحئ الدخل يتفوق بثالثني ضعفا 
عىل الُعرش األدىن، وهو ما يبدو للوهلة األوىل حالة فادحة من حاالت 
الناس  يدفعه  ما  أدخلنا يف احلساب  إذا  لكننا  الدخل،  الالمساواة يف 
من رضائب وما يستملونه من منافع حكومية متنوعة فسنجد بأن الفارق 
الرمغ  وعىل  بكثري،  تواضعا  أكرث  رمق  وهو  أضعاف،   6 إىل  ينخفض 
من  املزيد  لتربير  األول  الرمق  استخدام  العادة عىل  فقد جرت  ذلك  من 
إعادة التوزيع، لكن هذا الترصف ليس إال استخداما خمادعا للحسابات 

اإلحصائية.

المساواة في الدخل أم في الثروة؟
(املساواتية) يه فكرة ترى بأن الناس جيب أن يمتتعوا بعائدات متساوية 
من مشاركهتم يف املجمتع، لكن من الصعب حتديد املعىن الدقيق هلذا 

ملصطلح، ويعود جزء من السبب إىل أنه حيتوي مضنيا عىل تناقضات.
إن املساواتيني قد يبدون مهبمني بشأن ما إذا اكنوا يرغبون بتحقيق 
املساواة يف (الدخل) أم يف (الرثوة)، فإذا اكنوا يقصدون أن (الدخل) 
بإماكنية مرحجة جدا  القبول  علهيم  متساويا فسيتوجب  يكون  أن  جيب 
يقوم  فقد  ذلك،  من  الرمغ  عىل  (الرثوة)  يف  كبرية  اختالفات  حلصول 
أحدمه باالدخار واستمثار دخله حبمكة فيتجمع لديه رأس املال والرثوة، 
بيمنا يقوم خشص آخر حيصل عىل الدخل نفسه بإنفاق ماله عىل القامر 
أو عىل املباجه الفورية، ولن يطول هبام األمد حىت يكون هنالك اختالف 

كبري بني ثروتهيام.
الراتب نفسه،  الوظائف تعيط  أنه إذا اكنت لك  ويضاف إىل ذلك 
بأهنا  ثبت  اليت  الوظائف  عىل  الطلب  هائل يف  إفراط  هنالك  فسيكون 
يف  للعمل  املستعدين  األخشاص  عدد  يف  هائل  وجعز  وممتعة  هسلة 
الوظائف الصعبة املكروهة، فملاذا يتوجب عىل أي أحد أن يتلكف عناء 
العمل الشاق إذا اكن العائد يتساوى مع ما حيصل هيلع زميله الكسول؟
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ما  فهنالك  املادي،  الدخل  تتجاوز  أمور  ينطوي عىل  العمل  إن  مكا 
يدعوه االقتصاديون (الدخل النفيس)، أي: العمل بصحبة زمالء مناسبني 
أو يف منطقة مجيلة أو يف جزء مرحي من املدينة تتوفر فيه اخلدمات عىل 
حنو جيد، فهذه املمزيات رمبا متثل قمية كبرية يف نظر من يمتتع هبا، 

لكهنا أمور ال ميكن إخضاعها لملساواة.
ونعود إىل املساواتيني مرة أخرى، فإذا اكنوا يقصدون املساواة يف 
(الرثوة)، ال يف (الدخل)، فهذا يعين إتاحة املجال حلدوث اختالفات كبرية 
رب  احتياج  مدى  وعىل  ومواهبه  الخشص  مهارات  الدخل حبسب  يف 
العمل إليه، وإذا قام البعض بادخار املال لزييد ثروته بيمنا قام البعض 
اآلخر بإنفاق املال وإنقاص ثروته فرسعان ما حيدث اختالف كبري بني 
 ،(Wilfred Pickles) الرثوات، مفا العمل حيهنا؟ يذكر عن ويلفريد بيلكز
إبان  بريطانيا  اشهترت يف  اليت  اإلذاعية  املسابقات  براجم  أحد  مقدم 
امخلسينات املاضية، أنه اكن يبدأ برناجمه بسؤال املتسابقني عن أنفهسم 
وعن مطوحاهتم، فقال أحدمه يوما ما: ”مطويح يمتثل يف أن أمجع لك 
أموال األرض مث أقمسها عىل امجليع بالتساوي“، فقابله احلضور مبوجة 
صاخبة من التصفيق بسبب مشاعره احملبة لفعل اخلري، لكنه أفسد عىل 
احلضور هبجته عندما أضاف قائال: ”وعندما أنفق حصيت سأكرر فعل 
األمر جمددا“، فيف عاملنا الذي ال يكف عن التغري يصعب احلفاظ عىل 

املساواة يف الرثوة.
أم يف  الدخل  اكنت يف  سواء  احلصيلة،  املساواة يف  فإن  ولذلك 
الرثوة، أمر يفتقر إىل الطبيعية واالستقرار، وإذا أردنا حتقيق املساواة 
يف أيٍّ مهنام، واحلفاظ عىل هذه املساواة، فال بد من شن جهوم واسع 
البعض  بالقوة من  الرثوة  أخذ  األمر  يتضمن  وقد  وامللكية،  عىل احلرية 
وإعطاءها للبعض اآلخر والقيام بذلك مرارا وتكرارا من أجل احلفاظ عىل 

الوضع مضن إطار املساواة.
فاملصنع  توزيعه،  وإعادة  جتزئته  ميكن  ال  ما  الرثوات  من  وهنالك 
املعقد املنشغل خبلق الرثوة رمبا ميكن جتزئته إىل قطع من اآلجر وأجزاء 
املعدات، لكنه لن يستطيع بعدها أن ينتج أي يشء؛ مكا إنه ال ميكن بيعه 
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لتوزيع املال الناجت، فإذا اكن هنالك مساواة يف الرثوة فلن ميلك أي أحد 
ما يكيف من املوارد لرشائه.

تدين  من  وتعاين  اإلجبار  تتطلب  هذه  التوزيع  إعادة  إن سياسات 
الكفاءة بشلك كبري، ومن شأهنا أن حترم الناس من مثار معلهم وتقيض 
عىل احملفزات اليت تدفعهم إىل العمل واالدخار، مما يؤدي إىل تدمري 
الرثوة عوضا عن إعادة توزيعها؛ ويضاف إىل ما سبق أهنا حتتاج إىل 
سلطة سياسية هائلة لفرضها، وهذه السلطة ال تتوافق مع املجمتع احلر.

آليات إعادة التوزيع
وهنالك مشلكة أخرى تمتثل يف اختاذ قرار بشأن حتديد من سيكون جزءا 
البلدان  العادة بأن املساواتيني يف  التوزيع، وقد جرت  من معلية إعادة 
الغنية حيرصون مقرتحاهتم بساكن بلدمه، أو مبجموعة من البلدان املامثلة 
له عىل األكرث، والسبب يف ذلك أن تشارك الدخل أو الرثوة بالتساوي مع 
بايق من أحناء العامل يعين (حىت وإن اكن ممكنا عىل الصعيد العميل) 
احندارا معيقا يف املستوى املعييش لساكن البلدان الغنية، فهو ليس من 

السياسات اليت يرحج هلا بأن جيري قبوهلا بسالم.
أما املساواتيون يف البلدان الفقرية فإهنم حيملون بشلك عام نظرة 
عاملية عن املساواة، فهم يرون بأن تشارك ثروة البلدان الغنية سيحدث 
الرؤية  هذه  لكن  بلداهنم،  يف  الفقراء  الساكن  حياة  هائال يف  اختالفا 
الغنية لن توافق عىل االخنراط يف  فالبلدان  ليست إال حملا مستحيال، 

هذا التوجه.
مكا إن إعادة التوزيع هذه لن تؤدي فعال إىل كفالة دوام الرثوة لدى 
الفقراء، فالرثوة ليست ”لعبة صفرية احلصيلة“، إذ ليس هنالك مكية ثابتة 
من الرثوة فال يستطيع البعض أن يغتنوا إال عىل حساب إفقار اآلخرين، 
وإمنا جيري ”خلق“ الرثوة بواسطة االبتاكر واالستمثار والتبادل التجاري 
وبناء رأس املال، وإن تدمري رأس املال اإلنتايج الذي ميتلكه البعض ال 
يؤدي إىل مساعدة الذين ال ميتلكونه، وميكن اتباع سياسة أفضل تمتثل 
يف معاجلة العوائق (اكحلرب والرسقة) اليت تثبط الناس يف األمم األفقر 

عن مجتيع رأس املال اخلاص هبا.
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إن هذه األسئلة اليت ُتطررَح حول ما الذي جتب إعادة توزيعه، وملن، 
حول شلك  اتفاق  أي  أن حيصل  ميكن  ال  بأنه  لنا  توحض  إمنا  وممن، 
سياسة إعادة التوزيع، لكن جناح إعادة التوزيع حيتاج إىل خطة حمددة 
يتكيف امجليع معها، أما إذا غاب االتفاق فليس بعدها من وسيلة لتحقيق 

إعادة التوزيع إال بفرضه بالقوة.
أي  عىل  متاما  سيقيض  املادية  لملساواة  اإلجباري  اخلضوع  إن 
مربر يدفع الفرد إىل السيع اجلاد خلف حياة أفضل، ومبا أن لك منفعة 
مادية حيققها الفرد باالبتاكر أو االستمثار أو العمل الدؤوب ستؤخذ منه 
يف هذا الوضع مفا الذي سيدفعه بعدها إىل السيع خلف حتقيق أي 
يشء؟ بل إن هنالك خسارة أمعق بكثري ستعانهيا البرشية، فاالستمثار 
يتصف باالبتاكر، وحيمنا يسىع الناس إىل إنتاج سلع وخدمات أفضل 
جتدمه يكتشفون منتجات ومعليات وتقنيات جديدة حتّسن حياة امجليع، 
وعندما تقوم املساواتية بإعاقة االستمثار واالبتاكر فإهنا تغلق يف وجه 

العامل بأمكله أبواب التحسن املسمتر يف احلياة املادية.

اوا والعد الم

العدل ومعنياه
من  بأن  الدخل  أو  الرثوة  توزيع  إعادة  يفضلون  الكثريون ممن  حياجج 
«الظمل» كون البعض أغىن من البعض اآلخر، وبأن هنالك قلة قليلة تمتتع 
«الظمل  وهذا  فقرا،  األشد  الرشحية  ثروة  معها  تقارن  ال  وثروة  بغىن 
االجمتايع» يتفامق بسبب حقيقة مفادها أن ثروة الناس ليس من الواجب 

أن تعكس «قميهتم لملجمتع».
نقبلها مجيعا  ”العدل“، واليت  باختطاف لكمة  تقوم  إن هذه احلجة 
معىن  ويعطهيا  إنسان،  لك  من  ُينتظر  ومرغوبا  جيدا  أمرا  باعتبارها 

خمتلفا متاما يقرتب من (املساواة) أو (اإلنصاف).
إن املعىن األصيل للعدل يتعلق مبا نتوقعه يف أداء لك فرد منا، فإذا 
أقدم أحدمه عىل انهتاك عقد أو رسق شيائ ما، فسنقول عنه حيهنا بأنه 
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ترصف عىل حنو ظامل، ألن هذا السلوك حمّرم مبوجب مبدأ (كف األذى) 
والقواعد القانونية واألخالقية؛ وبعبارة أخرى، فإن معىن (العدل)، أو ما 
(العدل املتبادل)، يتعلق بكيفية ترصف البرش؛ وهو ال ينطبق إال  يدىع 
عىل من يترصف بشلك إرادي، فإذا أصيب أحدمه باإلنفلونزا أو عاىن 
من إعاقة جسدية مفا حل به يندرج يف إطار البلوى، ال يف إطار الظمل، 

ألنه ليس هنالك من عامله عىل حنو ظامل.
(العدل  أحيانا  يدىع  ما  فهو  (العدل)  للكمة  اآلخر  االستعامل  أما 
يف التوزيع)، وهو ال يتعلق باألداء يف ما بني األفراد، وإمنا مبا حيدث 
من توزيع لألشياء علهيم. وإذا أردنا أن نتناول ما حيصل يف املجمتع 
احلر يف هذا املجال فإن ما حيدث من توزيع للرثوة أو الدخل ليس إال 
القواعد  امجليع  فيه  يّتبع  الذي  الطويع  االقتصادي  للنشاط  (حصيلة) 
القانونية واألخالقية، فال ميكن وصف األداء يف هذا املجمتع بأنه (ظامل) 
ألنه ال ميكن حتديد خشص أقدم عىل الترصف عىل حنو (ظامل)، فليس 
هنالك من اكن ينوي حتقيق احلصيلة املتحققة بعيهنا، وإمنا يه حقيقة 

من حقائق احلياة ليس إال.16

»القيمة للمجتمع«
بأن  افرتاضه  يف  خيطئ  االجمتاعية“  ”العدالة  مصطلح  استخدام  إن 
له  ليس  فـ“املجمتع“  والدخل،  الرثوة  منط  يقرر  بخشص  أشبه  املجمتع 
والعمل  القرارات  إرادة ختصه، واألفراد وحدمه مه من ميكهنم اختاذ 
مبوجهبا، مكا إن األفراد خيتلفون بقوة حول قضايا السياسة االجمتاعية 
واالقتصادية، ومن األسباب اليت جتعل فكرة ”العدالة االجمتاعية“ جذابة 
الدقيق  التحديد  بشأن  شديد  بغموض  تتصف  أهنا  الكثريين  أعني  يف 

للحصيلة، وتتخذ مظهرا براقا خييف خلفه االختالفات حول هذا األمر.
”العادل  التوزيع  هيلع  سيكون  ما  تفاصيل  يف  اخلوض  وعند 
اجمتاعيا“ للعائدات فإن استحالة الوصول إىل اتفاق تصبح أمرا ال لبس 
فيه، مفعظم الناس يتفقون عىل أن (املساواة الاكملة يف الدخل) ليست 

16  هذه النقطة وما يليها نوقشت بشكل جيد يف كتاب:
رساب العدالة االجتامعية: فريدريك هايك (م15).
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اهلدف الصحيح ألن األفراد سيحصلون حيهنا عىل عائدات ممتاثلة مهام 
تاكسلوا يف العمل أو أعاقوه، مفام ال شك فيه أن العائد الذي حيصل 
هيلع الفرد جيب أن يدخل يف حساباته مقدار اجلهد املبذول أو اإلجناز 
الاكملة)  (املساواة  مفهوم  عن  تبتعد  العامة  النظرة  فإن  ولذلك  املتحقق، 
ص حبسب ما يقدمه الفرد من ”قمية  وتؤمن بأن العائدات جيب أن خُتصىَّ

لملجمتع“.
لكن احلديث مّعا هلذا الفرد أو ذاك من ”قمية لملجمتع“ ينقلنا إىل 
التساؤل مّعن حيق له تقرير ذلك، فاملجمتع ليس خشصا، وليس لديه قمي 
ختصه، وإمنا ختتص القمية بـ(الفرد) وحده، وهذه القمية ختتلف بشلك 
كبري من خشص آلخر، بل إن قمي األخشاص قد تتضارب يف كثري من 
األحيان، إذ قد ترى مجموعة من األخشاص قمية يف ما يفعله املالمك، 
القمية لدى عازف المكان، ومن املستحيل أن  وقد ترى مجموعة أخرى 
حندد من بيهنام من يقدم القمية األعظم لملجمتع ألنه ال متكن املقارنة 
بني متتع املجموعة األوىل بأداء املالمك وبني متتع املجموعة الثانية بأداء 
عازف المكان، ويكون السؤال: من أين لنا أن نديع القدرة عىل حتديد 
القمية اليت حيصل علهيا املجمتع من املمرض أو القصاب أو عامل املمجن 
أو القايض أو الغواص أو جايب الرضائب أو خمرتع األدوية اليت تنقذ 

احلياة أو األستاذ اجلاميع الذي يليق دروسا يف الرياضيات؟

التوزيع على أساس الجدارة
العائدات جيب  أن  املساواتيون:  يقدمها  اليت  األخرى  االقرتاحات  ومن 
عقبة  أيضا  تواجهه  االقرتاح  (اجلدارة)، لكن هذا  توزيعها عىل أساس 
غياب أي طريقة موضوعية لتحديد (اجلدارة) النسبية ملختلف األخشاص 
بوجهة  اآلخر  عن  أساهسا، فلك خشص خيتلف  وكيفية ماكفأهتم عىل 

نظره إزاء جدارة الصفات املختلفة.
وحىت إن هذا التحديد يتضمن مسائل معلية تتعلق بتحديد مقدار ما 
جرى استخدامه من (اجلدارة) يف هذا العمل أو ذاك، فهل جتب املاكفأة 
عىل (جدارة) خشص أمىض سنني معره يف العمل املتعب دون حتقيق 
نتيجة، ومعاقبة خشص حقق القمية ملاليني الناس بسبب رضبة حظ؟ إننا 
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ال نرغب بتجشيع من يؤدي معال ال طائل منه، فالتقدم االقتصادي يعين 
زيادة قمية ما ننتجه وإنقاص مقدار ما يتطلبه من تضحيات، وإذا اكفأنا 
الناس عىل ما يقدمونه من تضحيات خشصية فهذا يعين بلك بساطة 
أننا نجشعهم عىل بذل هذه التضحيات، ال خدمة اآلخرين، وليس هنالك 

اقتصاد ميكنه أن يعمل يف ظل هذا املبدأ.
إن عائدات األسواق ال تعكس اجلدارة األخالقية والخشصية لملنتج، 
وال ما بذله من وقت وجهد يف تقدمي سلعه وخدماته إىل السوق، فليس من 
املهم ما إذا اكنت املنتجات تستغرق سنني من التعب واالستمثار أو أهنا 
مثرة رضبة حظ، فعائدات السوق تعكس ما يقدمه املنِتج من متعة وقمية 
لآلخرين. إن الزبون يدفع املال لملنِتج مقابل ما ينتجه من سلع وخدمات 
عائدات  ما جيعل  بالتحديد  هو  وهذا  واخلدمات،  السلع  هذه  يقميرِّ  ألنه 
السوق تستند إىل ما يقدمه الناس من قمية لبايق أعضاء املجمتع، مكا 
يرغبون  الذين  الزبائن  وعدد  املنتج،  ومهارة  الندرة  أيضا  تعكس  إهنا 

باخلدمات ،ومدى أولوية أو أمهية هذه اخلدمات يف نظرمه.

التوزيع على أساس االحتياج
ُتوزىَّع  أن  املوارد جيب  أن  املساواتيون:  يطرحها  اليت  االقرتاحات  ومن 
مسألة حتديد  تربز  أيضا  االقرتاح  هذا  ويف  (االحتياج)؛  أساس  عىل 
يفصل  واحض  خط  من  هنالك  ليس  (االحتياج)، إذ  هو  ما  سيقرر  من 
احملتاج عن غريه، فظروف الناس خمتلفة، ومه خيتلفون أيضا يف الرثوة 
والدخل، لكن هذه االختالفات قد تتقلب عىل حنو هائل بني حني وآخر؛ 
مكا إن الناس يعيشون يف أماكن مهنا اجليد ومهنا السيئ، وميتلكون 
أخشاص خمتلفني يف  مع  ويعملون  خمتلفة،  وذهنية  جسدية  إماكنيات 
وظائف خمتلفة، ومن املستحيل أبدا أن جنعل لغة األرقام تعرب عن املنافع 
غري املالية اليت يتضمهنا العمل يف وظيفة مناسبة مضن بيئة معل ودية.
وهلذا فإن حتديد اعتبار هذا الخشص (حمتاجا) أم ال يه مسألة 
تقيميية ختتلف أحاكم الناس فهيا باختالفهم مه، ولن تكون إعادة التوزيع 
عىل  احلامكة  السياسية  اجلهات  بعض  حصلت  إذا  إال  معليا  ممكنة 
السلطة الالزمة لتحديد (االحتياج) والعمل عىل أساس ذلك، لكن الناس 
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لن يوافقوا أبدا يف املجمتع احلر عىل إعطاء هذه السلطة إىل أي جهة 
حامكة، فهذه السلطة من شأهنا أن تسيطر عىل حياهتم سيطرة تامة، ولن 
ميكن بعدها أن نمسهيم أحرارا، فسيصبحون عبيدا هلذه اجلهة احلامكة.

مكا إن وجود (االحتياج) ال يعين فرض (الزتام) عىل اآلخرين، مفن 
يعاين من الفشل اللكوي رمبا يكون حمتاجا إىل لكية جديدة، لكن هذا 
فقد يشعرون  األقارب  أما  له بلكيته،  بالتربع  أحد  أي  يلزم  االحتياج ال 
بواجب أخاليق وعائيل يدفعهم إىل التربع، ورمبا يتربع له أحد الغرباء 
بلكيته بدافع التعاطف معه، وحنن قد نجشع هذه الترصفات ونثين عىل 
من يقوم هبا، لكن املجمتع احلر ال (جيرب) األفراد عىل بذل التضحيات 

من أجل مساعدة اآلخرين.
إن االقتصاد احلر ال يقوم بتوزيع األشياء من خالل اإلجبار، وإمنا 
يقوم به من خالل القمية اليت يضعها املشرتي ملختلف السلع واخلدمات 
اليت يقدمها اقتصاد السوق؛ فعىل سبيل املثال: إذا اكن الناس يفضلون 
المسك العضوي عىل المسك الذي تنتجه مزارع األمساك، أو إذا اكنوا 
يفضلون ارتداء األحذية عىل ارتداء الصنادل، فعندها سيقوم املنتجون 
بإنتاج المسك العضوي أو الصنادل. مكا إن االقتصاد احلر يقوم بتوزيع 
املوارد أيضا من خالل القمي اليت يعرب الناس عهنا يف أعطياهتم اخلريية 
الدولة  بأن  تقول  اليت  فالفكرة  لألفراد،  ُترتك  قرارات  ويه  لآلخرين، 
وحدها يه من يعمل املقاصد اليت تستحق الدمع دون غريها إمنا يه 

فكرة مرفوضة يف ظل املجمتع احلر.

األضرار األخرى للمساواتية
من األرضار اليت تنتج عن تركزي املساواتيني عىل (العدالة االجمتاعية) 
فاملبادئ  احلقييق؛  التباديل  العدل  وواقع  فكرة  أمهية  من  تقلل  أهنا 
تفقد  القانون)  أمام  املساواة  (مكبدأ  تكّون املجمتع احلر  الرئيسية اليت 
وضوحها وقميهتا بسبب هذه املصطلح اجلديد، ولن يكون هنالك يف ظل 
(إعادة التوزيع) أي تساٍو يف املعاملة: فعوضا عن التعامل مع الناس دون 
متفاوتة من لك مسامه ونعيط  مقادير  نأخذ  أن  علينا  متيزي سيتوجب 

مقادير متفاوتة للك مستمل.
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الرغبات المادية ال تزول
(العدالة  فإن  الزناعات،  تسوية  هبدف  احلقييق  العدل  يوجد  بيمنا 
االجمتاعية) تقوم خبلقها يف الواقع، مفا أن حتاول احلكومة إعادة توزيع 
فستجد  لملجمتع)  (القمية  أو  االحتياج  أو  اجلدارة  أساس  عىل  الدخل 
املختلفة،  السيايس  الضغط  تتعرض ملامرسات مجموعات  نفهسا ويه 
حقييق  سبيل  أي  يوجد  ال  أنه  ومبا  عائداته،  بزيادة  يطالب  مهنا  ولّك 
الختيار املستحق مهنا فإن هذا الزناع السيايس سيؤدي إىل قرارات 
تعسفية، وينهتي األمر باستخدام القوة الوحشية الختاذ القرار، وهو أمر 

يتضارب مع مبادئ املجمتع احلر.
وسيحاول األفراد أن جيدوا سبال لاللتفاف عىل املنظومة من أجل 
حتقيق النفع هلم وألرسمه، وهذا هو حقا ما مر به االحتاد السوفيييت، إذ 
ميكن القول بأن أكرثية الساكن اكنت منخرطة يف نوع من أنواع النشاط 
الالقانوين لتحسني املستوى املعييش، فاملساواة املادية اإلجبارية تؤدي 
بلك بساطة إىل حتويل األخشاص (املطيعني للقانون يف غياهبا) إىل أمة 

من املجرمني.

دور األغنياء
فرغبة  أيضا،  إجيابية  بوظائف  تقوم  والرثوة  الدخل  الالمساواة يف  إن 
الناس بكسب املزيد، ورمبا رغبهتم حىت بأن يصبحوا من األغنياء، تعترب 
حمفزا قويا، فهي تدفعهم إىل السيع إىل وظائف أفضل، وإىل االبتاكر، 
وإىل إنتاج وتوزيع منتجات أفضل حتّسن حياة اآلخرين، فاألغنياء يلعبون 

دورا مهام يف اختبار هذه السلع اجلديدة.
إن معظم املنتجات اجلديدة تأيت إىل السوق باعتبارها من وسائل 
الرفاهية، فعندما ال يكون هلا سوق مجاهريي يتوجب صنعها بأعداد قليلة 
وتاكليف عالية، ولذلك فإن األغنياء مه من يشرتهيا وجيّرهبا، وما يصدر 
عن هؤالء من ردود فعل وآراء تتيح لملنتج أن حيدد مستوى الطلب عىل 
ذلك،  وكيفية  التطوير  إىل  حتتاج  اليت  باملواضع  عاملا  وجتعله  السلعة 
وتحمس له بالتخيل عن املنتجات الفاشلة قبل أن يلزتم بإنتاجها بأعداد 
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السوق امجلاهريي؛  يطرحها يف  اليت  املنتجات  نوعية  وبتطوير  كبرية، 
وهبذه الطريقة، أي: جتارب األغنياء، يقوم الزبائن األوائل بتحقيق الفائدة 

للجميع.
وهنالك أدوار اجمتاعية مهمة أخرى يضطلع هبا أرباب الرثوة والدخل 
الكبري، مفن جيعلون من االستمثار الريادي حرفة هلم جيب علهيم القبول 
فإذا اكنوا يرغبون جبين األرباح من مرشوعاهتم فال  بعدة من األمور: 
بد أن يعملوا كيفية التعامل مع املخاطر ومجتيع املوارد اإلنتاجية إلنتاج 
سلع أفضل بتلكفة أقل، لكن إعادة التوزيع من شأهنا أن تأخذ املوارد من 
أيدي هؤالء املمترسني وتوزعها عىل اآلخرين، وهذا يعين خسارة رأس 
املال وخسارة فرصة خلقه، لكن رأس املال هو ما جيعل االقتصاد منتجا، 
املال، ويزيد مقدار املوارد  وعندما يقل مقدار ما جيري خلقه من رأس 
املسهتلكة، فال مفر بعدها من تدهور مستوى ازدهار املجمتع عىل املدى 

البعيد.
االقتصادي،  التطور  حركة  بتوجيه  أيضا  تقوم  الالمساواة  إن  مكا 
تعمل مكغناطيس جيذب  الناحج  املنتج  اليت حيققها  املرتفعة  فاملاكسب 
األخشاص واملوارد إىل املواضع اليت حتقق أعىل قمية للرحب، وتبعدها عن 
االستخدامات األقل إنتاجية وقمية؛ ولذلك فسيجري اجتذاب األخشاص 
واملوارد حنو املواضع اليت حتقق فهيا اإلضافة األكرب للدخل املستقبيل، 
يبغضها  اليت  الالمساواة  وإن  متنامية.  ديناميكية  ويه معلية مسمترة 
هذا العدد الكبري من الناس تشلك، يف احلقيقة، مصدر اجلاذبية الذي 
يوجه األخشاص واملوارد حنو استخداماهتا األكرث إنتاجية، مما يؤدي 
من  الدخل  توزيع  بإعادة  مقنا  وإذا  شامل؛  بشلك  االزدهار  زيادة  إىل 
أجل حتقيق املساواة فإن ذلك يعين إيقاف تلك القوة اجلاذبة، وخسارة 
ما قد يتولد عهنا من القمية املستقبلية واملخرجات والمنو، ومبا أن عددا 
كبريا من الفقراء يعمتدون عىل حتسن االقتصاد فإهنم سيعانون أكرث 
(العدالة  ندعو  أن  ذلك  بعد  لنا  فكيف  التوزيع،  إعادة  بسبب  من غريمه 

االجمتاعية) بامسها املزعوم؟
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الضرائب والرعاية االجتماعية
يستحيل  أمرا  تكون  رمبا  والدخل  الرثوة  يف  الاكملة  املساواة  إن 
حتقيقه، لكن ذلك ال مينع العديد من احلكومات أن حتاول االقرتاب من 
حتقيقها عرب سياسة الرضائب التصاعدية اليت تفرض عىل األخشاص 
تتسبب  أن  ميكهنا  الرضائب  هذه  لكن  أعىل،  أسعارا رضيبية  األغىن 
بأرضار كبرية، مفن خالل تقليص العائدات اليت حيصل علهيا الفرد من 
استمثاره وجهوده تقوم هذه الرضائب بتثبيط هذه النشاطات وما ختلقه 

من فرص معل وتطوير.
واألسوأ من ذلك أن هذه الرضائب تفرض يف كثري من األحيان عىل 
املدخرات ورأس املال: فالرضائب املفروضة عىل املدخرات ترتك الناس 
مع مكية أقل من املال املتاح لالستمثار يف مرشوعات تؤدي إىل زيادة 
ازدهار املجمتع بأمكله، أما الرضائب املفروضة عىل رأس املال فتعين 
بناء األصول  استخدامه يف معلية  املوارد سيجري  من  أقل  مقدارا  أن 
اإلنتاجية، وهذا يعين بأن االزدهار املستقبيل سينخفض عىل حنو ميس 

املجمتع بأمكله.
أما يف املجمتع احلر، فإن التجارة والتبادل التجاري حيدثان بشلك 
طويع بالاكمل، فاملنتج ال يستطيع كسب املال إال من خالل إنتاج سلع 
حقق  وإذا  مثهنا،  لدفع  استعدادمه  ويبدون  اآلخرون  يريدها  وخدمات 
أحدمه الغىن يف هذا املجمتع فإنه ال حيقق ذلك من خالل هنب اآلخرين، 
وال ميكن اهتامه بأنه ظمل أحدا؛ وإذا كنا ال نحمس للسارق بأن يرسق 
من هذا الخشص حبجة أن الرسقة تؤدي إىل تقليص الالمساواة املادية، 

فملاذا يطلب مّنا بعدها أن نحمس للحكومة بفعل األمر نفسه؟
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ا ال الحر ا
املجمتع احلر ميتلك منظومة اقتصادية يه (اقتصاد السوق احلر)، وهذه 
الناس،  للسلع واخلدمات بني  الطويع  التبادل  تعمل من خالل  املنظومة 
عرب  العادة  يف  حيدث  لكنه  أحيانا،  مبارش  بشلك  األمر  هذا  وحيدث 
استخدام املال كوسيط يف التبادل؛ ولألفراد حرية اختيار يف (هل وكيف 
واالدخار  واالستمثار  واإلنفاق  العمل  سميارسون  ومع من)  وأين  ومىت 
والتبادل التجاري، إذ ليس هنالك إجبار ألي أحد عىل الدخول يف هذه 

التعامالت.

قواعد تعزيز التعاون
إن اقتصاد السوق احلر ليس جمرد منظومة جمردة من القانون ومفتوحة 
أمام امجليع دون الزتامات ميكن للك خشص أن يفعل فهيا ما يشاء بغض 
النظر عن العواقب املرتتبة عىل اآلخرين، مفبدأ (كف األذى) يسود هنا 
أيضا، وهنالك إطار قانوين يغيط معليات االستحواذ، والمتلك وتبادل 
امللكية، وحقوق األفراد بعملهم، وفرض تطبيق العقود؛ وهذه القواعد ال 
تغيط سلوك األفراد وحسب، وإمنا تمشل سلوك امجلاعات الذي يتضمن 
فهو  هنا  احلكومة  دور  أما  اخلريية؛  واملؤسسات  والرشاكت  الرشااكت 
يمتثل يف احلفاظ عىل هذه القواعد، ومحاية ما يمتتع به الناس من ملكية 

وحرية، وفرض ما يربمونه من عقود.

خامسا:
حرية االستثمار والتبادل التجاري
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وإمنا  التجارة  لتوجيه  توجد  مل  فالقواعد  حمدود،  الدور  هذا  لكن 
ومن  اشتعاهلا،  معلية  حيتوي  الذي  النار  مبوقد  أشبه  فهي  لتهسيلها، 
والضوابط،  القواعد  اإلفراط يف  السوق بسبب  أن ال مختد طاقة  املهم 
يك  والتعاقد  التجاري  والتبادل  لمللكية  األساسية  القواعد  تكيف  حيث 
يتاح لألخشاص أن يتعاونوا، بالطريقة اليت خيتاروهنا، من أجل حتقيق 
املنفعة املتبادلة، وذلك عىل أساس من األمانة واملوثوقية واملكفولية، مما 
يؤدي إىل التجشيع عىل انطالق تعاون اقتصادي أعظم ومضاعفة املنافع 

الكثرية اليت تنبثق منه.

منافع التبادل التجاري الطوعي
من الهسل أن نتخيل بأن البائع هو وحده من يستفيد من التجارة، 
فهو الذي حيصل يف هناية املطاف عىل مقدار أكرب من املال بفضل ما 
يدفع  وهذا  ماله،  يقل  الذي  املشرتي  بعكس  وذلك  صفقات،  من  يعقده 
البعض إىل االعتقاد بأن البائع خشص مطاع هيمت بتحقيق الرحب لنفسه 

فقط دون االهمتام مبا حيصل هيلع اآلخرون.
بعدها  يعود  فلن  إذا اكن حصيحا  ألنه  خاطئ،  االعتقاد  هذا  لكن 
الستخدام املال أي جدوى، حفيمنا اكن املال يتكون يف العصور املاضية 
من الذهب والفضة اكن ميكن عىل األقل استخدام املال لصناعة بعض 
من  مصنوع  الراهن  املال يف عرصنا  لكن  الزينة،  ووسائل  املجوهرات 
ميكن  فال  االستخدامات،  من  الكثري  هلا  ليس  رخيصة  ومعادن  الورق 

االنتفاع من هذا املال إال بتبادله مقابل سلع وخدمات أخرى.
يتبادله  للتبادل)، حيث  (وسيط  املال  بعبارة أخرى أن  القول  وميكن 
وخدمات  مقابل سلع  البائع  يتبادله  أو خدمة، مث  مقابل سلعة  املشرتي 
أخرى يقدمها خشص آخر، ولكامها (البائع واملشرتي) يعتربان نفسهيام 
وقد خرجا من الصفقة أفضل حاال، وإال فإهنام لن يقبال بعقد الصفقة 

يف األصل.



91

حرية االستثمار والتبادل التجاري

كيف يقوم التبادل التجاري بخلق القيمة؟
مبا أنه ال يوجد أحد يقبل بتبادل أي يشء مقابل يشء آخر أقل قمية 
الصفقة ومها أفضل  الطرفني خيرجان من  بأن  القول  منه فكيف ميكن 
حاال؟ إن اجلواب يمتثل يف أن القمية، مثلها مثل امجلال، تمكن يف عني 
من يعتقد هبا، فهي ليست من اخلصائص العملية لألشياء (اكلوزن أو 
ذاك، مفن  أو  اليشء  هذا  فرد حول  يعتقده لك  ما  احلجم)، وإمنا يه 
يعيش يف بلد تكرث فيه األمطار لن يشعر بقمية كبرية لكأس من املاء، 
إليه كيشء مثني، وقد يعترب  أما من يعيش يف بلد حصراوي فسينظر 
أحد املراهقني أن من الرضوري امتالكه ملالبس عىل الطراز احلديث، لكن 

والديه قد ينظران إىل املالبس نفهسا باستخفاف.
إن اختالف البرش يف تقيمي األشياء هو بالتحديد ما جيعل املنفعة 
إىل جانب طريف التبادل لكهيام، فالزبون الذي يشرتي دجاجة من أحد 
مقابل  يتبادله  الذي  املال  قمية  من  بأكرث  الدجاجة  يقمّي  السوق  جتار 
الدجاجة،  قمية  من  بأكرث  املال  هذا  يقمّي  التاجر  لكن  علهيا،  احلصول 
(اكخلزب  أخرى  أشياء  املال لرشاء  هذا  باستخدام  التاجر  يقوم  وعندما 
مثال) فإن ما حيدث حيهنا هو تكرار ملا حدث يف السابق، فالتاجر يقمّي 
اخلزب بقمية أكرب من قمية املال الذي يطلبه اخلباز مثنا خلزبه، وهكذا 
فإن هؤالء األخشاص الثالثة (مشرتي الدجاجة وتاجر الدجاج واخلباز) 
رحبوا مجيعا من صفقاهتم، وهو السبب الذي جعلهم يوافقون طوعا عىل 

القيام هبذه التبادالت.
ويف الواقع، لكام (زاد) الفارق يف القمية اليت يقمّيون هبا الدجاج 
واملال واخلزب، لكام زاد معه رحب لّك واحد مهنم بفضل تبادهلا؛ ومه ال 
لتبادل األشياء، ويه  حيتاجون يف ذلك سوى إىل االتفاق عىل قواعد 
قواعد امللكية والصدق والتعاقد اليت تشلك إطار اقتصاد السوق احلر، 
صفقة هيمتون مبصاحلهم  الرشاكء يف لك  فإن  ذلك  وراء  ما  أما يف 
الذاتية حرصا، فلك واحد مهنم يقوم بالتبادل لتحقيق املنفعة لنفسه، ال 

ملنفعة غريه.



92

أسٌس لمجتمٍع حّر

ومع ذلك فإن اتباع هذه القواعد جيعل لك واحد مهنم نافعا لغريه 
آدم  تعبري  حبسب  ذلك  إىل  تقوده  خفية)  (يدا  وكأن  الإرادي،  بشلك 
مسيث؛17 فعىل الرمغ من أن املصلحة الذاتية يه من حيرك لك واحد 

مهنم فإهنم يتعاونون طوعيا يف ما بيهنم.
مفن خالل استخدام املال كوسيط يستطيع لك منا أن يتبادل، وأن 
ماليني  مع  وإمنا  فقط،  نفسه  السوق  يتواجدون يف  من  مع  ال  يتعاون، 
من األخشاص اآلخرين يف بلدان أخرى لن نقوم بزيارهتا يوما، وممن 
يتلكمون لغات ال جنيدها، ويتبعون ثقافات وسياسات ال نوافق علهيا. ويف 
هذه التعامالت اليومية ينعم بالرحب لكا الطرفني، ويتعاون الناس، وخُتلق 

القمية، ويصبح بنو البرش أفضل حاال، وتزدهر اإلنسانية بأمجعها.

الفقراء هم أكبر الرابحين
إن منظومة التبادل احلر هذه تتصف بأهنا طبيعية ونافعة إىل حد جيعلها 
تنترش يف لك ماكن، حىت إهنا توجد بشلك خيف، أو جيري التساحم 
معها، يف بلدان ترفض األسواق احلرة لدواٍع أيديولوجية، حيث يالحظ 
تحمس  اآلسيوية)  البلدان  من  عدد  فهيا  (مبا  البلدان  من  العديد  بأن 
ملواطنهيا بقدر كبري من احلرية االقتصادية بيمنا ال متنحهم إال القليل من 

احلرية عىل صعيد املسائل الخشصية واالجمتاعية.
ويف الواقع، فقد اكنت التجارة والتبادل التجاري من العوامل املهمة 
انتشار  من  تالها  وما  اإلساليم  العامل  معر  من  األوىل  السنوات  يف 
لإلسالم؛ مكا إن فتح طرق التجارة العاملية خلق الرثوة اهلائلة اليت متتعت 
هبا أوروبا إبان عرص الهنضة، مما أدى بالتايل إىل ازدهار الفن والثقافة 
والتعلمي؛ وكذلك ازدهرت القارتان األمريكيتان بسبب صالهتام التجارية 

مع أوروبا، مث تبعهتام الصني يف ذلك.
لكن هذا االرتفاع يف أمواج االزدهار البرشي مل يرفع معه األغنياء 
للفقراء هو الذي استفاد أكرث من  أكرث من غريمه، فاملستوى املعييش 
غريه، ويعرب االقتصادي األمرييك ميلتون فريدمان عن ذلك مبثال اسمتده 

17  ثروة األمم (م12): الباب الرابع؛ الفصل الثاين، املقطع التاسع. 
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وسائل  من  تعترب  اكنت  املزنلية  املياه  فمتديدات  الرومان،  قداىم  من 
الرفاهية اليت ال يتخيلها أحد يف روما عامصة اإلمرباطورية الرومانية، 
فعضو جملس األعيان الروماين مل يكن حباجة إىل هذه اخلدمة ألنه اكن 
ميتلك الكثري من اخلدم الذين ال يكفون عن إحضار املاء؛18 أما فقراء روما 
فاكنوا يعيشون بني القاذورات، لكننا نرى اليوم فقراء روما احلديثة ومه 
يعتربون متديدات املياه املزنلية (الباردة والساخنة) من األمور الطبيعية 

يف احلياة اليومية.
التأثري بشلك واحض يف االنفتاح احلايل  وميكننا أن نشاهد هذا 
للتجارة العاملية وانتشار مبادئ السوق يف بلدان من أمثال الصني واهلند، 
خفالل ثالثة عقود ميكن القول بأن حوايل مليار أو أكرث خرجوا من هاوية 
الفقر املدقع بسبب ذلك، وميكن لملاليني أن يمطحوا اليوم إىل الدخول 
متنوعة اكهلواتف  رفاهية  بوسائل  والمتتع  الوسىط  الطبقات  عداد  يف 
أن  الواقع  يف  بإماكهنم  أصبح  بل  والسيارات،  والتلفزيونات  النقالة 
يعملوا يف ماكتب ومصانع مكيفة ومرحية ال تطاهلا األمطار عوضا عن 
االضطرار إىل العمل يف ظروف جوية متفاوتة ويف أماكن تفتقر حىت 

إىل األرضيات.

يا ي ت 

من واجب المنتج أن يخدم الزبون
إن الزبون يف املجمتع احلر ميتلك اخليار، فهو ليس جمربا عىل الرشاء 
من منتجني حمددين (اكالحتاكريات اليت تديرها احلكومة أو من حيسبون 
علهيا)، وحىت إذا تآمرت جهات الزتويد يف ما بيهنا لزيادة األسعار فإن 
من الصعب علهيا االسمترار يف هذا التآمر بسبب إماكنية قيام أي جهة 
مهنا باالحتيال عىل األخريات وختفيض أسعارها من أجل اجتذاب املزيد 
من الزبائن، ويف غضون ذلك تمتتع جهات تزويد غريها حبرية الدخول 
األسعار  عىل  اإلبقاء  حتاول  اليت  الرشاكت  مع  والتنافس  السوق  إىل 

مرتفعة.
18  حرية االختيار: ميلتون وروز فريدمان (م16)؛ ص147.
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ولذلك فإن جهات الزتويد يف اقتصاد السوق احلر احلقييق ال متتلك 
أي سلطة متكهنا من استغالل الزبائن، فهي إذا مل تمتكن من إنتاج ما 
يريده الزبائن، بالنوعية املرغوبة والسعر اجلذاب، فرسعان ما ستتعرض 
عىل  وإمنا  الرشاكت،  سلطة  لدى  أرسى  ليسوا  األفراد  إن  للخسارة. 
العكس من ذلك، جفهات الزتويد ال ميكهنا االسمترار يف العمل إال من 

خالل االستجابة للطلبات املتغرية اليت يبدهيا العموم.
وإذا اكنت الرشكة كبرية فإن جحمها ال يعفهيا من مواجهة التنافس، 
فهي قد تنتج الكثري من السلع املختلفة وتنخرط يف الكثري من املجاالت، 
الكبرية  الرشاكت  متارسه  قد  الذي  احملمتل  التنافس  تواجه  لن  لكهنا 
به رشاكت كثرية  تقوم  تنافسا  أيضا  تواجه  قد  وإمنا  األخرى وحسب، 
من  معينة  جوانب  يف  منافسهتا  تستطيع  لكهنا  مهنا  جحام  أصغر 
تشغيل  نفقات  إىل  حتتاج  اليت  األصغر  الرشاكت  فهذه  استمثاراهتا، 
أقل رمبا تمتكن من إنتاج بعض منتجات الرشكة الكبرية بشلك أفضل 
من  تمتكن  رمبا  االبتاكرية  اجلديدة  الرشاكت  إن  مكا  أقل،  بسعر  أو 
طرح منتجات جديدة تنتيف معها احلاجة إىل واحد أو أكرث من منتجات 

الرشكة الكبرية.
إىل حركة  تؤدي  الرأمسالية  بأن  االدعاء  اخلرافات  من  فإن  ولذلك 
مسمترة يف تنايم جحم الرشاكت حىت ينهتي هبا املطاف إىل احتاكريات 
بسبب سيع الرشاكت إىل حتقيق متطلبات (اقتصاديات السعة اهلائلة)؛ 
فـ(السعة اهلائلة) تنطوي عىل تاكليف أيضا، ألن التنظميات الكبرية تعاين 
عىل  حنصل  أن  وميكننا  األداء؛  وبطء  اإلدارة  يف  شديدة  صعوبة  من 
الكثري من الدروس يف هذا املجال بقراءة أية جملة غربية يعود تارخيها 
إىل مخسني عاما مضت (مثال)، فسنالحظ حيهنا بأن قلة من الرشاكت 
اليت وردت إعالناهتا يف املجلة ال تزال عىل قيد احلياة، أما البقية فقد 
حصل علهيا املنافسون الذين بدؤوا صغارا لكهنم استطاعوا أن يكونوا 

أكرث ابتاكرا وأفضل أداء يف جمال حتقيق اجلدوى االقتصادية.
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ال عوائق في وجه السلطة االقتصادية
أو  السلطة االقتصادية هنا من عائق متارسه الرشاكت  إذن، ال تعاين 
من يديرها لضامن اسمترار سيطرة األجيال خمتلفة من أبناء املؤسسني 
إلدارهتا، إذ ميكن ألي فرد أن حيقق الرثاء يف املجمتع احلر إذا اسمتر 
ظاهرة  إن  الواقع  الزبائن، ويف  واجتذاب  العموم  خدمة  يف معله عىل 
(هناية االستمثارات بعد ثالثة أجيال) تعترب من الظاهرات الشائعة يف 
املجمتعات األكرث حرية: حيث يقوم أحدمه بتأسيس رشكة وكسب املال 
وتبدأ  الوقت،  الرشكة مبرور  يتولون  هذا الخشص  أحفاد  لكن  ألرسته، 

رشاكت أخرى بالتغلب علهيا يف املنافسة.
فهيا  تسيطر  اليت  املنظومات  من  إنصافا  أكرث  املنظومة  هذه  إن 
هلا  وتضمن  واالقتصادية  السياسية  السلطتني  إىل  النفاذ  عىل  النخب 
ولعائالهتا إحاكم قبضهتا عىل هذه السيطرة؛ فيف املجمتع احلر ميكن 
للك خشص ميتلك املهارة والتصممي أن يحمط إىل بناء الرثوة إذا اكن 
يريم إىل خدمة اآلخرين من وراء ذلك، فال تنحرص فرصة حتقيق الرثاء 
بأصدقاء أو عائلة أو حزب أرباب السلطة، وال مبجموعات إثنية أو دينية 
حمددة، بل إنك جتد يف املجمتعات احلرة بأن البعض من أثرى الناس مه 
من املهاجرين الذين قدموا إىل البالد حاملني معهم خربات وأفاكر خمتلفة 

وطرحوا منتجات أو خدمات جديدة أولع الناس برشاهئا.
عىل  التفضيالت  توزيع  ميكهنا  كبرية  حكومة  هنالك  اكن  إذا  أما 
أصدقاهئا فإن أرباب االستمثارات سيحاولون عندها استخدام احلكومة 
لتحقيق منافعهم اخلاصة، ولذلك فقد يسعون إىل إقرار ترشيعات محتهيم 
من التعرض لملنافسة، أو حىت إىل ترشيعات متنحهم حقوقا باالحتاكر 
الاكمل، وعىل الرمغ من أهنم قد يربرون أفعاهلم هذه من خالل االدعاء 
فإن  الرديئة  النوعية  ذات  السلع  من  العموم  به سييمح  قاموا  ما  بأن 
دافعهم احلقييق ليس إال الرغبة يف احتاكر السوق ألنفهسم، لكن ذلك 
من شأنه أن مينحهم سلطة إجبارية ال تتوافق مع املجمتع احلر، إذ جيب 
رف مسار السوق وخلق االحتاكريات، بل  أن ال متتلك احلكومة سلطة حرَ

إن دورها جيب أن يمتثل يف توسيع نطاق احلرية والتنافس.
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سؤال: أليس التنافس والربح والترويج اإلعالني من األمور 
التي تهدر الموارد؟

اجلواب: ال؛ فالرحب هو ما يدفع الناس إىل العمل والسيع خلف الفرص 
وإنتاج سلع وخدمات يقرر اآلخرون رشاءها بشلك طويع متاما؛ مكا 
إن الرحب يشري أيضا إىل استخدام املوارد يف إنتاج سلع أو خدمات 

يقمّيها املجمتع بأكرث من قمية املوارد نفهسا.
إن الرتوجي اإلعالين مهم ألنه يوفر للناس معلومات حول املنتجات 
اجلديدة وما طرأ من حتسينات عىل املنتجات الراهنة؛ والتنافس يوفر 
إىل  املزودين  يدفع  منتجات خمتلفة مما  بني  االختيار  إماكنية  للناس 
االبتاكر وتقدمي نوعية أفضل بتلكفة أقل، ومن دون التنافس يفقد الزبون 
أن  وإما  االحتاكريات،  به  ”تتكرم“  مبا  يقبل جمربا  أن  فإما  سلطته، 

خيرج من السوق خايل الوفاض.

االستثمار الريادي
إن النجاح يف االقتصاد احلر ال ينحرص يف العمل جبد، وإن اكن هذا 
العامل مفيدا يف معظم األحيان، حيث جيب الزتويد بسلع وخدمات يريدها 
اآلخرون ويبدون استعدادمه لرشاهئا، وهذا العمل قد يتضمن املخاطرة 
وتنظمي سلسلة  الناس)  اليت سيطلهبا  املنتجات اجلديدة  ماهية  (مختني 
إنتاجية قد تضم العديد من املزودين اآلخرين والعامل واملوزعني. وهنالك 
املخاطر  هذه  عناء  لتجمش  املستعدين  األخشاص  من  نسبيا  قليل  عدد 
(املستمثرون  هؤالء  يقدمه  الذي  احلقييق  اإلهسام  لكن  واملسؤوليات، 
الرياديون) يمتثل يف التوقع الناحج لملطالب وتنظميهم ملا يتطلبه اإلنتاج 
من منظومات وشباكت وجهود؛ فهم يتحملون عبء خماطر كبرية لكهنم 

سيحصلون عىل عائدات جيدة إذا قام العموم فعال برشاء منتجاهتم.
الناس عىل  فهو حيفز  واالبتاكر؛  اإلنتاج  بدوره يجشع عىل  وهذا 
إنشاء منتجات ومعليات جديدة أفضل من سابقاهتا أمال بأن يمتكنوا مه 
السابقون،  الرياديون  املستمثرون  اليت حازها  الرثوة  أيضا من حتقيق 
وهذه احلركة املسمترة للتطوير واالبتاكر تنفع الزبائن ولذلك فهي تنفع 
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املجمتع بأمكله، فاالبتاكرات اليت توفر يف معل الناس أو حتسن حياهتم 
تؤدي إىل رفع مستوى االزدهار وتنرش الرثوة عىل حنو يتفوق عىل أي 

خطة حكومية لتقدمي الرعاية االجمتاعية.
أن  أبدا  له  ميكن  ال  اليت  واخلدمات  السلع  من  ينتفع  الزبون  إن 
بالكثري  القيام  يتوجب  املثال:  سبيل  وعىل  بنفسه،  ينتجها  أو  يوجدها 
من البحوث والتجارب لتطوير وإنتاج أي دواء فعال، ومن املستبعد أن 
والتصنيعية  والبيولوجية  الكمييائية  اخلربات  امتالك  من  األفراد  يمتكن 
املتطلبات؛ مكا  هذه  متتلك  املتخصصة  الدوائية  الرشاكت  لكن  الالزمة، 
املتعلقة  التخصصية  باملعلومات  اإلحاطة  ميكنه  العادي  الصيدالين  إن 
باالستخدام والكفاءة والتأثريات اجلانبية حلوايل مخمسئة أو أكرث من 
الصيدلية مفن  يرتاد  الذي  الزبون  أما  اليت حتتوهيا صيدليته،  األدوية 
املستبعد أن يكتسب هذه املعرفة التخصصية، ويصح هذا األمر خصوصا 
إذا اكن جيب عىل الزبون أن يصبح خبريا أيضا يف الطعام والرشاب 
حياته  يف  إلهيا  حيتاج  اليت  األخرى  األشياء  ولك  واألحذية  والكساء 

اليومية.
إن املستمثر الريادي قد جيمع ثروة، لكنه ال يفعل ذلك عىل حساب 
بشلك  الزبون  يدفعه  مما  إال  يأيت  ال  أموال  من  يكسبه  مفا  اآلخرين، 
طويع؛ وهو ال حيقق الغىن إال من خالل خدمة اآلخرين، ال من خالل 
فرض الرضائب عىل الناس واستغالهلم؛ وهو ال يمتكن من احلفاظ عىل 
املستمثر  أراد  وإذا  العموم.  خدمة  يف  االسمترار  خالل  من  إال  ثروته 
وتوقع  الزبون  فهم  من  له  بد  فال  املال  كسب  يف  يسمتر  أن  الريادي 
احتياجاته، ولذلك جتده يبحث دامئا عن أي جفوة إنتاجية ويسىع إىل 
ملهئا، فهو منخرط يف معلية مسمترة حياول من خالهلا احلفاظ عىل تلبية 

احتياجات الزبون.

الربح والمضاربة
إذن، تؤدي إماكنية الرحب إىل حتفزي املنتجني (مهام اكن جحمهم) عىل 
اكن  وإذا  اآلخرين.  خلدمة  والعمل  والتنظمي  واالبتاكر  املخاطر  جتمش 
فإن مجيع  الرحب  فكرة  يسهتجنون  احلر  االقتصاد  منتقدي  من  العديد 
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البرش مه يف الواقع يسعون خلف الرحب، فنحن نيحض ببعض األشياء 
لنكسب شيائ آخر نقمّيه بقمية أكرب، وعىل سبيل املثال: إننا نبذل الوقت 
واجلهد يف التنظيف من أجل أن حنصل عىل بيت أنيق ومرتب، وذلك ألننا 
نقمّي البيت النظيف بقمية تتفوق عىل قمية جهود التنظيف، وما بيهنام من 
فرق هو ما نكسبه من رحب، وهو ليس رحبا ماليا، لكنه ياكد يمتاثل يف 
نواٍح أخرى مع يقوم به املستمثر الريادي عندما يشرتي لوازم اإلنتاج 
وينتج شيائ يبيعه بسعر يزيد عىل تلكفة املدخالت؛ وحىت عندما ننخرط 
يف مرشوعات اجمتاعية أو خريية (اكلعمل يف اهليئة املدرسية مثال) فإننا 
نفعل ذلك خلدمة غاياتنا اخلاصة حىت وإن اكنت هذه الغايات رمبا تمتثل 
يف حتقيق مستوى تعليمي جيد لاكفة أطفال املنطقة اليت نقطهنا، وهذا 
أيضا يعترب من األرباح (غري املالية) أيضا، لكن الرحب (املايل) هو وحده 
من يبدو بأن نظرات النقاد تنصب هيلع وتكرهه، لكن هذا املوقف يفتقر 

إىل املنطقية واالنجسام.
ليست  الواقع،  فيف  (املضاربة)،  انتقاد  عند  نفسه  األمر  ويصح 
فاملزارع  مضاربون:  جفميعنا  املالية،  باألسواق  ينحرص  أمرا  املضاربة 
ينرث البذور أمال يف حمصول ميكن تسويقه، والتمليذ يذهب إىل املدرسة 
أمال يف احلصول عىل املؤهالت اليت توسع فرصه يف احلصول عىل 

وظيفة، وهذان املثاالن ليسا إال مرشوعني من مرشوعات املضاربة.
سمل  يف  متقدمة  مرتبة  حتتل  املضاربة  فإن  املال  عامل  يف  أما 
التأمني  رشاكت  استعداد  لوال  تبحر  أن  هلا  اكن  ما  فالسفن  األمهية، 
والتعهد لملضاربة وجتمش املخاطر املتعلقة بإحبار السفينة بأمان؛ مكا إن 
الكثري من جوانب اإلنتاج احلديث تعمتد عىل عقود كبرية وبعيدة األمد 
(اكتفاقيات الزتويد، أو عقود بناء املصانع وصيانهتا). وليس من املعقول 
أن يعمد لك منتج إىل جتمش اخلطر بأمكله، ولذلك فإنه يدعو اآلخرين 
إىل رشاء حصص من مرشوعه، وهو نوع آخر من أنواع املضاربة. ويف 
أسواق املال يقوم املضاربون بالبيع والرشاء أمال بتحقيق األرباح، ولكن 
ذلك يتطلب مهنم اإلملام بفهم خبري يمل بالرشاكت اليت يتاجرون هبا وما 
هلا من آفاق مستقبلية، وهذه اخلربة تقدم للسوق معلومات مفيدة وتساعد 
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عىل وصول األسعار إىل املستوى املناسب عىل حنو أرسع مما حيدث 
يف غياهبا، مما جيعل السوق بأمكله أكرث استجابة وكفاءة.

إن المطع وكسب الرحب أمران خمتلفان، فالناس يسعون إىل الرحب 
لتحقيق مصاحلهم الذاتية، لكن هذا األمر ال يتطابق مع المطع، فال بد من 
حتقيق املصلحة الذاتية إىل حد ما إذا كنا نرغب بالبقاء عىل قيد احلياة 
وجتنب األذى وتغذية أجسامنا، لكن المطع فكرة أخالقية تشري إىل أن 
هذا الخشص أو ذاك يبالغ يف االهمتام مبصلحته الذاتية إىل حد يتسبب 
بالرضر لآلخرين؛ أما يف املجمتع احلر فإن املنتجني ال ميكهنم حتقيق 

مصاحلهم الذاتية إال من خالل مساعدة اآلخرين.

االستثمار والعالقات
عىل الرمغ من أمهية االستمثار فإنه ال ميثل لك أوجه احلياة، حفىت أكرث 
املستمثرين جدا يف معله يف املجمتع احلر جتده ميتلك أرسة واهمتامات 
أخرى اكلرياضة أو اهلوايات أو ينيمت إىل مجموعات أو مجعيات تشاركه 
بعض األمور اليت تثري محاسه، ويكيف أن ننظر إىل البلدان الرأمسالية 
(كإيطاليا اليت تمتزي فهيا العالقات العائلية بقوهتا) لنالحظ بأن األرسة 

واقتصاد السوق أمران يتالءمان بهسولة.
إن االستمثار ال يربر التعامل مع الناس بقسوة، وال شك يف أنه ال 
يربر إيذاء اآلخرين، فهذا األمر يتناقض مع العمل مببدأ (كف األذى)؛ 
مكا إن الكثري من العالقات األكرث فائدة جتري يف احلقيقة ما بني زمالء 
جيمعهم العمل يف ماكن واحد. إن اقتصاد السوق احلر يعزز العالقات 
تكريسه  يلزم  ما  الناس  مينح  فهو  أيضا  أخرى  بطرائق  االجمتاعية 
أو  الدينية  اكلتنظميات  أخرى،  الهمتامات  الالزمني  والوقت  الرثوة  من 

االجمتاعية واملقاصد اخلريية.

ا ي تعم ا

منظومة السعر للتواصل عن بعد
معظم األسواق يعمل من خالل املال كوسيط، مفن دونه سنحتاج للتبادل 



100

أسٌس لمجتمٍع حّر

(باملقايضة مثال)، لكن املال يلعب دورا مرحيا يف هذا املجال،  املبارش 
فالبائع ميكنه أن يتبادل السلع أو اخلدمات مقابل املال، مث يتسوق هذا 
البائع باحثا عن القمية األفضل قبل أن يتبادل هذا املال مقابل سلع أو 
خدمات أخرى، وهذا يعين بأن احلالق اجلائع ال حيتاج من أجل التبادل 

إىل البحث عن خباز يريد أن حيلق شعره.
ليست  واألسعار  العادة،  يف  باملال  عهنا  التعبري  جيري  واألسعار 
واختالف  هبم،  تتعلق  من  أذهان  يف  توجد  القمية  ألن  للقمية  معيارا 
األخشاص يعين اختالف تقيمي اليشء نفسه؛ لكن األسعار تكشف أمرا 
ما حول طلب الناس عىل املنتجات وحول ندرهتا، فهي تعكس السعر الذي 

يبدي الناس استعدادمه مبوجبه لتبادل يشء مقابل يشء آخر.
عن  التعبري  يف  السعر  مؤرش  عىل  يتفوق  مؤرش  يوجد  ياكد  وال 
الندرة،19 وهو ال يكتيف بكشف املواضع اليت يزيد فهيا الطلب حفسب، 
املنتجني  ألن  الطلب،  تلبية  أيضا عىل  املزودين  املرتفعة حتث  فاألسعار 
عندما يالحظون هذه األسعار املرتفعة يدخلون إىل السوق أمال يف التقاط 
األرباح املتوقعة مما يؤدي إىل تركزي املوارد (اكلعمل ورأس املال) عىل 
تلبية الطلب؛ وعىل النحو ذاته، تؤرش األسعار املنخفضة عىل أن الطلب 

ضعيف وأن من األفضل استخدام املوارد يف مواضع أخرى.
احلر،  االقتصاد  يف  حيويا  دورا  األسعار  تلعب  الطريقة  وهبذه 
فتساعد عىل نقل املوارد إىل املواضع اليت تكون يف أشد احلاجة إلهيا 
وتبعدها عن املواضع اليت تفيض فهيا عن احلاجة، مكا إهنا تساعد أيضا 
عىل التخلص من اهلدر، فاملزودون حيتاجون إىل البحث عن املوارد ذات 
اجلدوى االقتصادية األعىل إذا اكنوا يرغبون بتحقيق أعىل األرباح، مما 
يساعد عىل التوفري يف املوارد ومضان استخدامها بأعىل مستوى ممكن 

من اإلنتاجية.
إن هذا التأثري ينتقل من سوق آلخر عىل امتداد االقتصاد بأمكله، 

وملن  (م17).  هايك  فريدريك  االقتصادي:  والنظام  الفردانية  يف:  واضح  بشكل  النقاط  هذه  وردت    19
يرغب باالطالع عىل ملخص موجز لهذه النقاط ميكنه االستعانة بـ: املفكر الليربتاري فريدريك هايك.. أفكاره 

وتأثريه: إميون باتلر (م18).
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اكتشاف  لنفرتض  املثال:  سبيل  وعىل  بأمجعه،  العامل  امتداد  عىل  بل 
استخدام جديد للقصدير، مما يؤدي إىل بدء زيادة طلب املصّنعني لملزيد 
من هذا املعدن، وستحفز األسعار املرتفعة رشاكت التعدين عىل إنتاج 
املزيد من القصدير، وستجشع جتار امجللة عىل الزتويد به؛ وعىل النحو 
نفسه، سيقوم مستخدمون آخرون للقصدير بالبحث عن بدائل تغنهيم عن 
البدائل، مما سريفع  هذه  من  املزيد  وسيطلبون  املرتفعة،  األسعار  دفع 
أسعار هذه البدائل، مما سيجشع عىل إنتاج املزيد مهنا، مكا سيحفز 

املستخدمني عىل البحث عن بدائل هلذه البدائل.
وهكذا تقوم األسعار ببث معلومات حول الندرة عىل امتداد املنظومة 
يدعوه فريدريك هايك، االقتصادي احلائز  بأمكلها، وهو ما  االقتصادية 
مهنا  يستفيد  بعد»  عن  للتواصل  شاسعة  «منظومة  نوبل:  جائزة  عىل 
السوق، حيث تكشف له بشلك دامئ مواضع الفائض والعجز وتدل الناس 

عىل املواضع األفضل لتكريس جهودمه ومواردمه.

األسواق ال يمكنها أن تكون مثالية
إذا قرأت أي كتاب من كتب املناجه اجلامعية يف االقتصاد فرمبا خترج 
أعداد  بني  املثايل»  «التنافس  عىل  تعمتد  األسواق  أن  مفاده  بانطباع 
كبرية من مزودين ممتاثلني يبيعون منتجات ممتاثلة لزبائن ممتاثلني، لكن 
هذا التصور غري حصيح، فهذا الطرح ليس إال فكرة جتريدية نظرية، أما 
خيتلف  واملنتجات  األخشاص  ألن  تعمل  األسواق  بأن  لنا  فيبني  الواقع 

بعضها عن بعض، بل إن هذا الرشط ال غىن عنه يف معل األسواق.
فإذا اكن امجليع يتشاطرون القمي نفهسا فلن يقوم أي أحد بتبادل 
أي يشء، فلكا طريف التبادل سيقمّيان السلع بشلك متطابق، وعندها 
لن يكون هنالك من داٍع للتبادل، فالتبادل ال حيدث إال ألننا خنتلف عىل 
القمية، وإذا قدم لك املزودين منتجات متطابقة بأسعار متطابقة فلن يكون 
أحد  يستطيع  ولن  بيهنا،  ما  االختيار يف  من  الزبون  يكسبه  ما  هنالك 

املزودين أن يفوز يف التنافس وحيقق أرباحا مرتفعة.
لكن األرباح املرتفعة يه ما يدفع املستمثر الريادي إىل التفوق عىل 
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غريه يف التنافس، وهو يقوم بذلك من خالل جعل منتجاته أرخص (عرب 
تطوير العمليات اإلنتاجية مثال)، واألمه من ذلك أن املستمثرين الرياديني 
أفضل من غريها،  املنتجات اخلاصة هبم  بذلك من خالل جعل  يقومون 
فهم يضيفون االبتاكرات إىل منتجاهتم وميزيوهنا عن غريها، ويقدمون 
لملسهتلك شيائ جديدا أفضل من السلع القدمية اليت اعتاد علهيا، ومه 
يسلطون األضواء عىل ما يدخلونه من تغيريات أمال بأن يقوم املشرتي 

فعال بتفضيل منتجاهتم عىل املنتجات األخرى.
إن هذا األمر جيعل األسواق احلرة تمتزي بديناميكية تثري اإلجعاب، 
وجيعلها ختتلف عن المنوذج الساكن اجلامد الراكد الذي تطرحه كتب 
املناجه اجلامعية السائدة يف ما حتتويه من رسومها البيانية اليت توحض 
أجل  من  االبتاكر  عن  يتوقفون  ال  فاملزودون  والطلب؛  العرض  خمطط 
الزتويد مبنتجات أكرث جاذبية، والزبائن ال يتوقفون عن البحث سعيا إىل 

ما يدخل عىل هذه املنتجات من حتسينات.

استحالة التخطيط المركزي
تبذله  ما  مع  السوقية  املنظومة  هذه  ديناميكية  تتوافق  أن  ميكن  وال 
احلكومة من حماوالت لتوجيه االقتصاد وإنتاج سلع يرغب هبا الناس؛ 
فاالحتاكريات احلكومية ال تعاين إال القليل من الضغط الذي يدفع إىل 
به  يرغب  الذي  ما  يعملوا فعال  أن  االبتاكر، وال ميكن ملوظيف احلكومة 
ويقمّيه أفراد العموم، ومه قد جيرون استطالعات الرأي أحيانا لكن هذا 
اإلجراء ال يعوض عن التنافس املسمتر الذي حيدث يف السوق، والذي 
تعيط فيه اخليارات الرشائية اليت يتخذها املسهتلك معلومات عىل مدار 

الساعة يستفيد مهنا املنتجون يف معرفة واقع الطلب.
يفهم  أن  له  بد  فال  النجاح  أن حيقق  الريادي  املستمثر  أراد  وإذا 
حزمة  حول  رأهيم  ملعرفة  عدة سنني  ينتظر  أن  يستطيع  ال  وهو  زبائنه، 
اكملة من املنتجات، مكا تفعل احلكومة عند االنتخابات، وجيب هيلع أن 
يبىق متنهبا ملا يريده الزبائن ولتلكفة وتوفر اإلمدادات واملدخالت؛ وعىل 
سبيل املثال: حيتاج مسسار العقارات إىل معرفة ما حيدث يف السوق 
احمليل للعقارات (كأن يكون املشرتون احملمتلون هيمتون بنوع معني من 
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املنازل)، لكن هذه املعرفة ال تنفعه إن اكنت تأتيه لك هشر، فهو حيتاج 
إىل جتديدها لك يوم، بل لك ساعة؛ وال ميكن ألي سلطة مركزية أن مجتع 
هذه املعلومات ذات التغري الرسيع، ناهيك عن إماكنية اختاذ احلكومة ألي 

أجراء بناء عىل هذه املعلومات قبل تغريها بشلك اكمل مرة أخرى.
احلر  لالقتصاد  املركزي  التخطيط  عدم  بأن  يعتقد  من  الناس  ومن 
يبني  األسواق  واقع  لكن  والالعقالنية،  العشوائية  من  يعاين  بأنه  يعين 
متفق  قواعد  اتباع  خالل  مفن  النظام،  من  كبرية  درجة  عىل  بأهنا  لنا 
ويتوقعوا  ويتعاونوا  يتاجروا  أن  الناس  يستطيع  والتبادل  لمللكية  علهيا 
ترصفات اآلخرين عىل قدر كبري من اليقينية. مكا إن األسواق تتصف 
بالكثري من العقالنية أيضا، فهي تستخدم اخلربة واملعرفة احمللية ملاليني 
األفراد الذين يرمسون خططهم اخلاصة ويعدلوهنا عىل حنو يالمئ اخلطط 
التخطيط  من  أكرب  قدر  فيه  احلر حيصل  فاالقتصاد  لآلخرين،  املتغرية 
يف  التخطيط  لكن  املركزي،  للتخطيط  اخلاضع  االقتصاد  مع  باملقارنة 

االقتصاد احلر حيدث عىل مستوى األفراد، وليس عىل مستوى الدولة.

سؤال: ألم تفشل األسواق الحرة في حماية البيئة؟
اجلواب: ال؛ مل تفشل األسواق يف هذا األمر، واألمر يتلخص يف أنه 
ليس هنالك أي سوق للسلع البيئية الوفرية، فاألسواق تعمل جيدا عندما 
تكون األشياء نادرة وعندما ميكن استبعاد من ال يدفع، وليس عندما 

تكون متوفرة بكرثة أو عندما ال ميكن استبعاد من ال يدفع.
وعىل الرمغ من ذلك، فقد بدأ الناس يالحظون بأنه من املمكن أن 
عوضا   : املثال  أيضا، فعىل سبيل  البيئية  للسلع  تكون هنالك أسواق 
البحرية عىل حنو مدمر أصبحت بعض  عن المساح بصيد األمساك 
البلدان تفرض حدودا مستدامة للصيد وتصدر الرتاخيص اليت تحمس 
بصيد جزء من المكية اإلمجالية املتوفرة، وهذه الرخص قابلة للتبادل 
التجاري، مما يؤدي بشلك رسيع إىل ظهور سوق هلذه الرخص، مما 
يؤدي بدوره إىل تعزيز كفاءة الصيد مع احملافظة عىل ارتفاع المكيات 

املتاحة.
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وعندما يصبح الناس أغىن، بفضل اقتصاد السوق احلر، ميكهنم 
محتل التاكليف الالزمة لزيادة العناية ببيئهتم، فالصني تعاين من تلوث 
شديد بسبب صناعاهتا، لكن الصينيني هناك يقمّيون المنو االقتصادي 
الرئييس بقمية تعلو عىل قمية رفاهية المتتع هبواء نيق؛ ومع زيادة 
غىن الصينيني، ومكا هو حال أي بلد سبقهم يف الغىن، ستتغري املعايري 
ال  أنظف  تاكليف معليات صناعية  قدرة عىل محتل  أكرث  وسيكونون 

تلوث اهلواء إال عىل حنو أقل بكثري.

المشروعات التي ترعاها الدولة
ليس هنالك مضن دول عاملنا املعارص إال قلة قليلة من الدول اليت ال تزال 
متتلك وتدير فعليا لك النشاط اإلنتايج عىل أراضهيا، مفعظم اقتصادات 
العامل تعترب اقتصادات «خمتلطة» ال تقوم فهيا احلكومة إال بامتالك بعض 
التخطيط  االستمثارات وحماولة إدارة ما تنتجه استمثارات أخرى عرب 

والترشيعات والدمع والرضائب وملكية بعض األهسم.
لقد هشد القرن العرشين قيام العديد من البلدان بتأممي القطاعات 
بأهنا ذات أمهية اسرتاتيجية خاصة، وال  يعتقد  اليت اكن  االستمثارية 
تزال الكثري من البلدان مسمترة يف امتالك هذه االستمثارات والسيطرة 
علهيا، واليت تتضمن: االتصاالت الالسلكية، والنقل، والصريفة، واملرافق، 

والتعدين، وغريها الكثري.
الدولة هلذه االستمثارات أدت يف مجيع  له أن ملكية  ومما يؤسف 
االحتاكريات  وهذه  حكومية،  احتاكريات  تشكيل  إىل  تقريبا  احلاالت 
تكون يف العادة ذات أجحام هائلة تصل إىل حد يستعيص معه إدارهتا 
بفعالية؛ وينبيغ التنبيه إىل أنه ليس من املهم ما إذا اكنت االحتاكريات 
معومية أو خاصة، فال فرق بيهنا يف ما تصاب به من التورم والكسل، 

ويه تشرتك يف ما تقدمه من خدمات سيئة بتاكليف مرتفعة.
إن األمهية االسرتاتيجية هلذه االستمثارات ال تربر ما تراه بعض 
تعود  البلدان  أغىن  معظم  يف  فاملصارف  امتالكها،  وجوب  من  الدول 
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جلهات خاصة، ويف الواقع إن حتويل هذه املصارف إىل احتاكرية بيد 
الدولة يعين الدمار الرسيع هلا وملا يعمتد علهيا من استمثارات وأرس؛ مكا 
إن الرشاكت التجارية اليت تزود احلكومة أو تتعامل مع املسهتلك بشلك 
مبارش يه اليت تقوم بتقدمي معظم خدمات االتصاالت الالسلكية والنقل 
واملرافق يف عامل اليوم. ولقد أقدمت الكثري من البلدان عىل خصخصة ما 
لدهيا من رشاكت مملوكة للحكومة ألهنا الحظت بأن هذه اخلدمات اهلامة 
ميكن تقدميها بشلك أفضل عىل يد رشاكت متنافسة تستطيع استقدام 

اخلربة اإلدارية اخلاصة ورأس املال اخلاص.
بأهنا  التجارب  من  احلكومات  تعملت  فقد  ذلك،  من  الرمغ  وعىل 
تستطيع التحمك باالستمثارات دون امتالكها، حيث ميكهنا ببساطة أن 
تشرتي حصة يف رشكة مهمة (مملوكة للقطاع اخلاص امسيا)، واستخدام 
حقوقها مكالك لألهسم يف توجيه ما تفعله هذه الرشكة والتدخل يف تعيني 
جملس إدارهتا، ويف بعض األحيان تشرتي احلكومة ”حصصا ذهبية“ 

تعطهيا اللكمة الفصل يف القضايا األساسية.
للرفض يف املجمتع  وأمثاله سيتعرض  التدرجيي  التدخل  لكن هذا 
احلر، فهو يقرتب مما تقوم به الدولة من ملكية لالستمثارات ومصادرهتا، 
دون  املعنية  االستمثارات  ختص  قرارات  باختاذ  للحكومة  يحمس  حيث 
احلاجة إىل رشاهئا، وهكذا فإن املالكني (مبن فهيم األخشاص العاديني 
الذين قد يستمثرون مدخراهتم ومعاشاهتم التقاعدية يف رشاكت عالية 
تفيش  عن  ناهيك  أمالكهم،  إىل رسقة  الواقع  سيتعرضون يف  القمية) 
إدارية  الفساد، مفن حتابهيم احلكومة سيحصلون عىل مناصب  فرص 
تدر الكثري من املال، واملصانع قد ُتبىن يف املناطق اليت تفضلها احلكومة، 

والناجت الهنايئ ميكن للحكومة أن تستخدمه ملنفعة مؤيدهيا.
مكا إن احلكومات ميكهنا أن تتحمك فعليا بالرشاكت اخلاصة من 
خالل إصدار الضوابط، فالضوابط ميكهنا وضع حدود أو خطط لكيفية 
معل الرشاكت وحتديد ما تنتجه وما تتقاضاه واختيار جماالت استمثارها 
وخلقها لفرص العمل ومقدار ما تدفعه من أجور للعاملني وغري ذلك الكثري. 
وهذا النوع من سيطرة الدولة عىل املوارد اخلاصة شائع جدا، حىت إنه 
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حيدث يف الدول اليت تديع احلرية، لكنه يتناقض متاما مع مبدأ امللكية 
اخلاصة الذي يعترب من األسس الرضورية لملجمتع احلر احلقييق.

ار العالمية ال

التجارة ضد الحمائية
إن املنافع اليت تنشأ من التجارة احلرة بني األفراد يف البلد نفسه ميكهنا 
فالتجارة  العاملية،  احلدود  عرب  يتاجرون  أخشاص  من  أيضا  تنشأ  أن 
تحمس للبلدان بأن تتخصص يف ما تتفوق عىل غريها يف فعله، وترسل 
ما يفيض عن حاجهتا إىل بلدان ذات مقدرة أفضل عىل فعل أمور أخرى؛ 
كينيا  من  العامل  يف  املقطوفة  األزهار  معظم  تأيت  املثال:  سبيل  فعىل 
اليت متتلك الرتبة واملناخ املالمئ لزراعهتا، مكا تشهتر تشييل وأسرتاليا 
وفرنسا بأهنا البلدان األوىل يف إنتاج امخلور بسبب توفر األرض واملناخ 
املناسبني وملا لشعوهبا من خربة مرتامكة يف هذا املجال، وقد أصبحت 
اهلند مبا هلا من قوة عاملة منخفضة األجور وعالية التدريب من البلدان 
العاملية تتيح  املهمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وخدماهتا؛ فالتجارة 
للناس أن يتخصصوا وأن جيّمعوا رأس املال (اكألدوات واملعدات) من 

أجل زيادة اجلدوى االقتصادية إلنتاجهم.
ومبا أن قمي الناس يف البلدان املختلفة قد ختتلف بشلك أكرب بكثري 
لتحقيق  املمكنة  الفرص  فإن  نفسه،  البلد  يف  الناس  قمي  اختالف  من 
العصور  فيف  ذلك؛  من  بكثري  أكرب  يه  التجارة  عرب  املتبادل  الكسب 
اكن الرحالة األوروبيون يدفعون أسعارا مرتفعة مقابل  الوسىط (مثال) 
أو  والصني،  اهلند  ووفرة يف  الذي اكن يمنو بهسولة  منتجات اكلشاي 
يف  أما  األوسط؛  الرشق  يف  وشائعة  رخيصة  اكنت  اليت  اكلهبارات 
يومنا هذا فإن الناس يقطعون نصف األرض ومه يسافرون جوا لزيارة 
ثقافة  عىل  لالطالع  أو  اإليطالية  البندقية  مدينة  يف  اهلندسية  الروائع 
تايلند، فتجدمه متعجبني من الفارق الذي خيتلف فيه هذان املاكنان معا 

يف أوطاهنم.
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البلدان مجيعها، وهو يدرك  أمام منتجات  إن املجمتع احلر مفتوح 
املنافع الديناميكية املتحققة من التجارة، وكيف أن التجارة تساعد عىل 
ما حيدث حني  ويه  فهو امحلائية:  ذلك  عن  البديل  أما  االزدهار؛  نرش 
حتاول البلدان أن محتي مزودهيا من خالل حظر االسترياد من البلدان 
األخرى، مما يهسل عىل املزود احمليل أداءه لعمله، لكن هذا األمر يعين 
حرمان املسهتلك احمليل من سلع وخدمات أجنبية تتصف بأهنا أفضل أو 
أرخص، فيدفع هذا املسهتلك أسعارا أعىل لملنتجني احملليني احملميني، 
وتقل اخليارات املتاحة أمامه، وجُيربرَ عىل القبول باملنتجات ذات النوعية 

األدىن.

الحمائية هدر
عندما ينتج بلد من البلدان (حمليا) شيائ ميكن إنتاجه عىل حنو أفضل 
أو أرخص يف اخلارج، فإنه هيدر املوارد بفعلته هذه (مبا فهيا املوارد 
البيئية)؛ وقد أشار آدم مسيث إىل أن البيوت الزجاجية تتيح إنتاج العنب 
يف إسكتلندا عىل الرمغ من برودهتا وغزارة أمطارها، لكن تلكفة إنتاج 
العنب يف هذه احلالة تزيد حبوايل (30) ضعفا عىل تلكفة إنتاجه يف 
فرنسا اليت تنعم بأشعة مشس طبيعية؛ فملاذا هندر املوارد (وقتنا ومالنا 
وجهدنا) عىل حماولة فعل أمر ما بأنفسنا عندما ميكن لآلخرين فعله عىل 

حنو أفضل أو أرخص؟20
وليس من الغريب أن ميتعض املنتجون الكفوءون من البلدان األخرى 
االبتعاد عن منتجاهتم من خالل أساليب احلظر وحصص  اليت حتاول 
االسترياد والرسوم امجلركية، ومن املنطيق أن يعمد هؤالء املنتجون إىل 
االنتقام من خالل إقامة معوقات خاصة هبم، لكن هذه العالقة التجارية ال 
تنفع أيا من الطرفني، مفن األفضل بكثري (خصوصا ألن السلع املستوردة 
األرخص تستفيد مهنا الرشحية األشد فقرا من ساكن البلدين قبل غريها) 

أن تزال لك املعوقات ويحمس للناس بالتبادل التجاري مكا يشاؤون.
ويرسي األمر نفسه عىل اهلجرة، فيف املجمتع احلر ال ميكن للحكومة 
أن تضع العراقيل أمام حركة الناس بني البلدان، فاملهاجرون حيرضون 

20  ثروة األمم (م12)؛ الكتاب الرابع، الفصل الثاين.
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معهم الطاقة واألفاكر اجلديدة اليت تنفع البالد اليت ينتقلون إلهيا، ومثال 
ذلك ما حتقق من ازدهار هائل بفضل أمواج اهلجرة اليت حدثت داخل 
أوروبا واليت توجهت حنو أمرياك المشالية؛ وليس من الهسل التخيل عن 
الزمن، ورمبا يتسبب هذا التخيل  الضوابط اليت مرت علهيا عقود من 
مبشلكات مؤقتة، لكنه جيب أن يبىق هدفا هنائيا للك من يؤمن باملجمتع 

احلر.

التجارة الحرة على صعيد الممارسة
إن البلدان ذات األنمظة التجارية املنفتحة تمنو بشلك أرسع وتصبح أكرث 
ازدهارا باملقارنة مع البلدان اليت ال تمتتع مبثل هذه احلرية، ولنتناول هنا 
ما جيري يف مدن جتارية صغرية من أمثال هونغ كونغ أو سنغافورا، 
فهام ال ميلاكن أية موارد طبيعية تساعدمها، ويف ستينيات القرن املايض 
اكنتا تعانيان الفقر مكا هو حال الكثري من البلدان األفريقية والاكريبية 
اليت متتلك موارد هائلة، أما اليوم فهام أغىن مما اكنا هيلع بأضعاف 

مضاعفة، والفضل يف ذلك يعود إىل حرية التجارة واالقتصاد.
نطاق  العامل عىل  الفقر يف  تقليص  إىل  التجارة  انتشار  أدى  لقد 
باالسترياد،  المساح  يؤدي  أن  من  خيىش  من  هنالك  لكن  واسع، 
وباالستمثار األجنيب خصوصا، إىل استغالل الساكن احملليني، ومثال 
احمليل  العامل  فهيا  يكدح  مصانع  من  البلدان  بعض  حتتويه  ما  ذلك 
لصاحل  األلبسة  أو  األحذية  إنتاج  أجل  من  مناسبة  غري  ظروف  مضن 
رشاكت أجنبية؛ أما احلقيقة فتقول بأنه ليس هنالك من جيرب أي أحد عىل 
العمل يف هذه املصانع، لكن معظم الناس يفضلون كثريا العمل يف هذه 
املصانع بأجر منتظم عىل العمل يف احلقول حتت المشس احلارقة مقابل 
حرضت  اليت  البلدان  بعض  ويف  واالخنفاض؛  بالاليقني  يتصف  عائد 
إلهيا االستمثارات األجنبية (كفيتنام)، أصبح من املمكن لعامل املصانع 
أن يمطحوا اليوم إىل امتالك دراجات نارية خفيفة وتلفزيونات وغريها من 

وسائل الرفاهية اليت مل حيملوا هبا من قبل.
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أو  النقال  (اكهلاتف  هذا  يومنا  يف  املعقدة  املنتجات  لك  وتاكد 
الكومبيوتر احملمول) تتضمن موارد ومهارات وخربات جرى مجتيعها من 
اكفة أحناء األرض؛ فقد يعيش مص اجلهاز يف اكليفورنيا، لكن ذلك ال 
مينع من إدارة اإلنتاج عىل يد أخشاص يف هونغ كونغ، ومن التصنيع 
عىل يد أخشاص يف الصني، أما املعادن وغريها من املواد املستخدمة 
يف اإلنتاج فقد تأيت من منامج يف آسيا أو أسرتاليا أو أمرياك اجلنوبية، 
يف  البحري  للحشن  رشكة  نقلها  تتوىل  قد  الهنائية  املنتجات  إن  مكا 
اليونان أو رشكة للخطوط اجلوية يف هولندا؛ أما إذا أردنا التلكم عن 

مستخديم املنتجات فإهنم يتوزعون من رشق األرض إىل غرهبا.
األخرى  البلدان  مواطين  من  غريمه  مع  الناس  يتاجر  وعندما 
فسيمتكنون حيهنا من أن يفهمومه بشلك أفضل، أو أن حيرتمومه عىل 
األقل، فالتاجر ال ميكنه أن يتحمل تلكفة ختيل نفسه منمتيا إىل ماكنة 
أعىل من ماكنة األمم واألعراق األخرى، فإذا أراد حتقيق املنافع لنفسه 
فال بد له من التجارة بسالم مع اآلخرين باعتباره مزودا أو متعاونا أو 
منافعه  له  أمر  وهو  والسالم،  التفامه  تنتج  العاملية  التجارة  إن  زبونا. 
اخلاصة األوسع، وليس من املفاجئ، بعد ما أوردناه، أن يالحظ املرء بأن 
معظم املجمتعات احلرة املنفتحة يه املجمتعات اليت متارس أكرث أنواع 

التجارة حرية وانفتاحا.
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حمددا  معىن  ميتلك  «العدل»  أن  كيف  الرابع  الفصل  يف  رأينا 
يف  باحرتام  الناس  ترصف  حتمك  اليت  بالكيفية  يتعلق  فهو  برصامة، 
ما بيهنم، وليس بالكيفية اليت جيب توزيع عائدات الناس يف ما بيهنم 
عىل أساهسا؛ لكن القواعد اليت حتمك طريقة سلوك الناس يف ما بيهنم 
تتصف بأهنا معقدة، وال بد للحفاظ عىل قواعد األداء هذه وفرضها من 
توفر قمي ومؤسسات اجمتاعية معينة: اكمللكية، وحمك القانون، واحرتام 

حقوق اآلخرين.

ة ا ية ال المل

معنى الملكية
الرئيسية يف معل  امللكية تعترب من األمور  الناس عىل حيازة  إن قدرة 
والتحمك  االحتفاظ  املرء عىل  قدرة  امللكية تعين:  املجمتع احلر، حفيازة 
بيشء ما، وأن ميتلك احلق باستبعاد اآلخرين منه (وهو رشط ال غىن 
عنه)؛ وعىل هذا األساس ميكن لملرء أن يسمتتع مبلكيته، أو يؤجرها، 
أو يبيعها، أو مينحها، أو حىت أن يدمرها، لكن اآلخرين ال ميكهنم أن 
يستخدموها أو أن يأخذوها منه دون إذنه، فليس هنالك رشعية النزتاع 

امللكية من املرء.
األمر يرسي عىل  فإن هذا  امللكية  األفراد ميكهنم حيازة  أن  ومكا 
والرشاكت،  ما،  استمثار  يف  والرشاكء  اكلزوجني،  أيضا،  املجموعات 

واحلكومات، واهليائت العمومية.

سادسا: الملكية والعدل
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إن امللكية ليست دامئا شيائ ماديا غري منقول (اكألرايض أو األبنية)، 
فقد تكون من األشياء املنقولة (حكيوانات املزرعة أو شاحنة أو قطعة من 
تمشل  الفكرية)  فـ(امللكية  أيضا،  مادي  غري  شيائ  تكون  وقد  املالبس)، 
اكلعالمات التجارية، أو حقوق النرش املتعلقة  عدة أشياء من هذا القبيل: 
بنص كتبته أو جّسلته، أو براءة اخرتاع ألمر مقت بتصمميه، وقد تتضمن 
مدخرات  أو  أحدمه،  بذمة  وقرضا  الرشاكت،  إحدى  أهسام يف  أيضا: 
يف أحد املصارف، أو عقد إجيار خيول إشغال قطعة من األرض تعود 
لخشص آخر ملدة من الوقت، أو حق إحدى احملطات اإلذاعية باستخدام 

أحد ترددات البث. إذن، فامللكية ليست أمرا ثابتا وماديا بالرضورة.
جرى  القميص  أو  فالشاحنة  أيضا،  (خلقها)  ميكن  امللكية  إن  مكا 
مجتيعهام من مكونات جزئية هبدف خلق ملكية جديدة، وهذا ما حيصل 
حني يعتين أحدمه مبزرعة لرتبية احليوانات ويوفر هلا العلف حىت تمنو، 
وحني خيط قمل املؤلف كتابا جديدا، وحني يطور أحدمه حزمات جديدة 
إلدارة املدخرات، وقد أتاحت التقنيات الرمقية الفرصة خللق ما ال يعد 
النقالة، وهو شلك جديد لكيا من  للهواتف  البث  وال حيىص من قنوات 

أشاكل امللكية.
ومن املهم أن نذكر أيضا بأن ملكية املرء تتضمن أيضا حقوقه يف 
جسده وحقه يف المتتع بمثار معله، فيف املجمتع احلر ال ميكن اعتقال 
املرء وحبسه دون سبب مقبول، وليس هنالك وسيلة مرشوعة إلجباره عىل 
العمل لصاحل اآلخرين، وال ميكن المساح لآلخرين برسقة ما أنشأه املرء 
اعمتادا عىل ما ميتلكه من مهارات أو مواهب أو معارف أو عىل ما بذله 

من جهود.

الملكية والتقدم
إن مؤسسة امللكية اخلاصة قدمية قدم البرشية، لكهنا مل تكن يف موضع 
االحرتام بشلك دامئ، مفدينة اسبارطا اإلغريقية اكنت حتتقر فكرة امللكية 
الخشصية، ويف وقت غري بعيد عّنا حاولت عدة بلدان (كروسيا والصني) 
التدرجيي  التقبل  لكن  واملصانع؛  لملزارع  امجلاعية  امللكية  جتّرب  أن 
احلركة  جعل  الذي  الوحيد  األمر  هو  اكن  ومحايهتا،  اخلاصة،  لمللكية 
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لألمم  الرثوة  يف  هائلة  زيادة  معها  وحترض  تنطلق  احلديثة  التجارية 
املتاجرة يف ما بيهنا.

ومن الهسل أن نتبني السبب يف ذلك، فيف املقالة الهشرية اليت كتهبا 
عامل البيئة غاريت هاردين، ومحلت العنوان (مأساة املشاعات)،21 يوحض 
اهمتاما  أكرث  يكونون  فإهنم  املوارد  الناس  عندما ميتلك  أنه  الاكتب  لنا 
بكثري باحلفاظ علهيا وصيانهتا باملقارنة مع ما يكون هيلع احلال عندما ال 
ميلكوهنا، فاألرض اململوكة جلهات خاصة جتري رعايهتا عىل حنو يفوق 
ما حتصل هيلع األرايض املزروعة بشلك مجايع. وميكننا أن نالحظ ذلك 
حىت يف مباين الشقق السكنية، فالدرج واملمرات املشرتكة تعاين من 
االهندام وانتشار األوساخ، أما إذا اكن الدرج واملمر يفيض إىل شقة 
منفردة فستجدمها مرّتبني بشلك مجيل، فالناس ال جيدون مربرا اكفيا 
يدفعهم إىل بذل الوقت واجلهد عىل يشء ال تعود ملكيته إلهيم، وذلك ألن 
اآلخرين يستطيعون احلصول عىل منافعه حىت وإن مل يقوموا بأي معل 

من أجله.
إن محاية امللكية واحرتام حيازة امللكية يتيح للناس إماكنية مجتيع 
البذور  نرث  إىل  ميال  أكرث  يصبحون  فاملزارعون  اإلنتايج؛  املال  رأس 
وحصاد احملاصيل ورشاء اجلرارات الزراعية إذا اكنوا ميتلكون ما ينتج 
عن هذا العمل من حصيلة؛ واملستمثرون الرياديون يصبحون أكرث ميال 
اإلنتاج  وشباكت  واملعدات  املصانع  يف  االستمثار  خماطر  إىل جتمش 
إذا اكنوا يستطيعون اختاذ القرار بأنفهسم حول كيفية استخدام امللكية 
أيدهيم.  امللكية من  بانزتاع هذه  بأن اآلخرين ال ميلكون احلق  ويوقنون 
فعندما تكون حقوق امللكية تمتتع بامحلاية واالحرتام فإن الناس يقومون 
وهذا  اإلنتاجية،  تنايم  إىل  يؤدي  مما  اإلنتايج،  املال  رأس  بتجميع 
يساعد املجمتع بأمكله؛ أما إذا اكنت امللكية معرضة للرسقة أو التدمري 
عىل أيدي اآلخرين، أو اكن من املمكن ملن ال ميتلكها أن يستويل عىل 
ما تنتجه، حفيهنا لن يكون هنالك أي حمفز يدفع الناس إىل استمثار ما 
هلم من مهارات ووقت وأموال وجهود وخربات يف اإلنتاج، وهكذا ينهتي 

األمر باملجمتع إىل الوقوع يف أرس املعاناة.

21  مأساة املشاعات: غاريت هاردين (م19).
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الملكية والحقوق األخرى
يستند  وحريات  حقوق  من  احلر  املجمتع  يف  الناس  به  يمتتع  ما  إن 
أي  هنالك  يكون  لن  اخلاصة  امللكية  دون  مفن  امللكية،  مؤسسات  إىل 
حرية  يف  الناس  حق  املثال  سبيل  عىل  ولنناقش  ملكيات؛  وأي  حقوق 
يف  االشرتاك  وحرية  اآلخرين،  مع  الزتامل  وحرية  الرأي،  عن  التعبري 
تقوم  (كأن  خاصة  ملكية  هنالك  تكون  ال  فعندما  السياسية:  العملية 
لملرحشني  فكيف ميكن  املوارد)  بالسيطرة عىل اكفة  احلكومات  إحدى 
أن ينمظوا محالهتم االنتخابية؟ فاملرحش الذي يريد إيصال رسالته إىل 
الناس يتوجب هيلع أن يستأجر القاعات اليت يلتيق الناس فهيا، ويطبع 
املنشورات، ويبث آراءه يف وسائل اإلعالم، وإذا اكنت احلكومة متتلك لك 
قاعات التواصل وتتحمك بشؤون الطباعة والصحافة، وتدير شؤون البث 
اإلذايع، فميكهنا حني ذاك أن توقف محلة أي مرحش بلك فعالية،22 ويزيد 
احمتال حدوث هذا األمر كثريا عندما يكون املرحش من املنتقدين للحكومة 
للناس أي ملكية تعود  أنه إذا مل يكن  أو لسياساهتا. واألسوأ من ذلك 
إلهيم عىل حنو خشيص فلن يكون هنالك أي أمر ميكنه منع احلكومة من 
إساكت منتقدهيا باالعتقال أو حىت بالقتل، وهذا األمر قد يصدم البعض 

لكن األمثلة الدالة هيلع كثرية جدا.
وعندما تغيب امللكية يغيب معها العدل، فإذا مل يكن لملرء حقوق يف 
فإذا مل  جسده ومعله وممتلاكته مفن املمكن أن تؤخذ منه دون تعويض: 
يكن لملرء حق يف جسده فليس هنالك حيهنا ما حيول دون تعرضه بشلك 
تعسيف لالعتقال واحلبس والقتل، وإذا مل يكن لديه حق يف معله فليس 
هنالك ما حيول دون تعرضه لالستعباد، وإذا مل يكن لديه حق يف ممتلاكته 
فليس هنالك ما حيول دون تعرضه للهنب؛ إذن، فعندما تغيب امللكية لن 

يكون لدى املرء ما حيول دون تعرضه للظمل.

المنافع األخالقية للملكية
مصريية  وسيلة  األفراد  متنح  امللكية،  حقوق  محاية  ومعها  امللكية،  إن 

22  أوضح فريدريك هايك هذه النقطة بشكل واٍف يف كتابه: الطريق إىل العبودية (م20).
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إجبار؛ حفيازة  من  اآلخرون  وما ميارسه  احلكومة  للحامية ضد سلطة 
امللكية جتعل األفراد قادرين عىل محاية أنفهسم، واختاذ ما خيصهم من 
قرارات، وصياغة ما خيصهم من خطط، والسيع خلف ما خيصهم من 
مطوحات، والتعبري معا خيصهم من آراء، وذلك دون أن يكونوا عرضة 
إلرادة اآلخرين التعسفية، سواء اكن هؤالء اآلخرون حكومات أم أفرادا.

تتيح  والتبادل،  التجارة  قواعد  من  عهنا  ينشأ  وما  امللكية،  إن  مكا 
لألفراد أن يتعاونوا بسالم لتحقيق مصاحلهم املتبادلة، فهي متّكهنم من 
العيش متجاورين ومن تشارك لك من املوارد الطبيعية ومثار معلهم وفقا 

لقواعد متفق علهيا دون خالف أو عنف أو إكراه.
وامللكية ال تقف عند تعزيز التعاون السيمل، فهي جتعل التعاون أمرا 
(رضوريا) للك من يريد حتسني أحواله، إذ ال ميكن للناس يعمدوا، بلك 
بساطة، إىل استعامل القوة ألخذ ما يريدون، فامللكية ال ميكن نقلها (أي: 
بيعها، أو استئجارها، أو تشاركها، أو تأجريها، أو منحها) إال مبوافقة 
املالك، واملجمتعات األكرث حرية متتلك آليات قوية محلاية هذا احلق اهلام 
(اكلقواعد املتبعة يف دفع القروض واحرتام العقود)، واألحرار يعتربون 
هذه األمر كطريقة أكرث أخالقية لنقل املوارد باملقارنة مع ما حيصل عند 

انزتاعها بالقوة أو رسقهتا باالحتيال.

لكل فرد حصة في مجتمعه
إن ما أسلفنا احلديث عنه ال يؤدي إىل منفعة من لدهيم ملكية وحسب، 
وإمنا متتد املنافع إىل امجليع دون استثناء، فاملجمتع بأمكله ينتفع من 
إن  تعزيز االستمثار ومن التجارة وخلق رأس املال؛ وعىل سبيل املثال: 
بفضل  الغذاء  أراٍض حيصلون عىل  أي  الذين ال ميتلكون  املدن  ساكن 
بشلك  وتبادهلا  احملاصيل  تمنية  إىل  املزارعني  تدفع  اليت  احملفزات 
طويع مع زبائهنم، وهذه احملفزات تنشأ من حقوق املزارعني يف ملكية 
يف  حيدث  ما  مع  متاما  تتعاكس  نتيجة  ويه  وحماصيلهم،  أراضهيم 
البلدان اليت مل حتصل فهيا حقوق امللكية عىل امحلاية بعد، ومثال ذلك 
ما حصل يف زمبابوي اليت حيمكها روبرت موغايب، حيث جرى تجشيع 
الناس عىل احتالل أرايض املزارعني الراهنني واعتبارها ملاك هلم، فهرب 
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أولئك املزارعون (ومعمظهم من البيض)، لكن النتيجة مل تمتثل يف حدوث 
املزيد من االزدهار، وإمنا إىل تناقصه، مفن دون قواعد واحضة مللكية 
أزمة  يف  أنفهسم  املدن  ساكن  ووجد  الزرايع  اإلنتاج  هتاوى  األرض 

غذائية ال ميكن حلها.
اليت  اهلامة  الواجبات  من  تعترب  امللكية  حقوق  محاية  فإن  ولذلك 
تضطلع هبا احلكومة يف املجمتع احلر، فهي تساعد األفراد عىل محاية 
أنفهسم من أن يقعوا عرضة لإلجبار عىل يد املجرمني أو النخب القوية 
أو الرثية. إن مؤسسة امللكية اخلاصة متنح لك فرد حصة يف املجمتع 
ومصلحة يف التعاون السيمل، فاللك يكسب من حقوق امللكية اليت تجشع 
عىل اإلدارة اجليدة واالستخدام الكفوء لملوارد، مما يحمس بتجميع رأس 
املال اإلنتايج وصيانته. وامللكية اخلاصة يف املجمتع احلر ليست امتيازا 
خاصا يمتتع به البعض، وإمنا يه مفتوحة أمام امجليع وينتفع مهنا اللك 

دون استثناء.

اعد العد

الوصول إلى العدل
وهو  والعقاب مبوجهبا؛  الثواب  يتحقق  اليت  القواعد  تلك  بالعدل  د  ُيقصرَ
الناس  يستحقه  ما  إزاء  املشرتكة  البرشية  املشاعر  أساس  عىل  يقوم 
كنتيجة ألفعاهلم، فإذا أقدم أحد األفراد عىل إحلاق األذى بغريه متعمدا 
فإن معظم البرش يتفقون عىل أنه جيب تعويض الضحية ومعاقبة  (مثال) 

املجرم عىل جرميته.
وقواعد العدل ليست من األمور اليت ميكن أن يصنعها املرء لنفسه، 
”القانون  هذا  بأن  يعتقد  من  وهنالك  البرشية،  طبيعته  من  جزء  فهي 
قد منحه اخلالق للبرش وأوحضه هلم عرب الدين، وهنالك من  الطبييع“ 
االقتصادي  حال  هو  مكا  املجال،  هذا  يف  تطورية  نظر  وجهة  يعتنق 
بأن  نوبل، حيث حياجج  جائزة  احلائز عىل  هايك  فريدريك  والفيلسوف 
قواعد العدل نضجت مع تطور البرش ألهنا تساعدمه عىل العيش سوية 
هلذا  النظري  التفسري  يكن  ومهام  اجمتاعية.  اكئنات  باعتبارمه  بسالم 
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األمر يبدو بأننا منتلك مشاعر طبيعية جتاه العدل تساعدنا عىل الدفع 
لدينا  يكن  مل  وإذا  بكفاءة،  يعمل  وإقامة جممتع برشي  التعاون  باجتاه 
الناس  نرى  نقف متفرجني عندما  (كأن  بالعدل  املشاعر ومل نشعر  هذه 
فلن يمتكن اجلنس البرشي بعدها من  ومه يتعرضون للرسقة أو القتل) 

االسمترار طويال.
وهلذا فإن السلطتني الترشيعية والقضائية ال ميكهنام يف املجمتع 
قاعدة  أية  تستطيع  ولن  العدل،  يكون هيلع  أن  ما جيب  ميليا  أن  احلر 
من  جزءا  تشلك  اليت  القواعد  عىل  أداهئا  يف  تتفوق  أن  هبا  حيملان 
من  يمتكنا  أن  هو  بفعله  يأمال  أن  ميكهنام  ما  ولك  البرشية،  الطبيعة 

(اكتشاف) ماهية قواعد العدل.23
وميكننا أن نالحظ هذه النقطة يف معل القانون العمويم أو املنظومات 
القانونية احمللية؛ حيث جيري إحضار اخلالفات الناشبة بني األفراد أمام 
احملمكة (اكخلالفات عىل احلدود بني اجلريان)، وجيب عىل احملمكة أن 
تصل إىل نتيجة عادلة بعد اطالعها عىل الظروف اخلاصة بالقضية؛ وقد 
ينشب خالف آخر عىل احلدود يشبه اخلالف السابق يف بعض الوجوه 
وخيتلف عنه يف أخرى، وهنا جيب عىل احملمكة أن حتاول جمددا أن 
تصل إىل نتيجة عادلة؛ والقضاة ال يتخذون قراراهتم عىل حنو اعتبايط، 
فهم يطبقون مبادئ مقبولة منذ زمن عىل قضايا جديدة، ومن خالل معلية 
اختبار طويلة مشاهبة ملا سبق، ينشأ لدهيم تدرجييا فهم مشرتك ملا ميكن 

اعتباره عادال أو ظاملا يف ما خيص السلوك املتبادل بني اجلريان.

العدل يختلف عن القانون، واألخالق، والمساواة
تستوجب  أهنا  احلر  املجمتع  يف  العدل  لقواعد  الرئيسية  املمزيات  من 
الظروف  يف  املتغايرين  فاألخشاص  امجليع،  عىل  املتساوي  التطبيق 

املمتاثلة جيب أن ُيعاملوا بالطريقة نفهسا عىل الرمغ من تغايرمه.
وإن القوانني والعدل ليسا أمرا واحدا يف مجيع احلاالت، فعىل سبيل 
إن القوانني قد ال تتعامل مع الناس باملساواة دامئا، فقد تصوغها  املثال: 

23  أوضح فريدريك هايك هذه النقطة يف كتابه: رساب العدالة االجتامعية (م15).
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النخب لغرض حمدد يسهتدف مساعدة األصدقاء وإيذاء األعداء، ولذلك 
فإن هذه القوانني (غري عادلة).

قد  الناس  من  فالكثري  متطابقني،  ليسا  واألخالق  العدل  فإن  كذلك، 
يعترب اجلنس خارج إطار الزواج أمرا خارجا عن األخالق إىل حد كبري، 
أفعال  بسبب  يتأذى  من  هنالك  فليس  عادل)،  (غري  أمرا  ال جيعله  لكنه 
األذى)  (كف  قاعدة  فإن  ولذلك  الفعل)،  (كهذا  الطرفني  برىض  حتصل 
تقيض بأنه ليس من العدل إنزال العقوبة مبن يرتكب هذه األفعال، ونكرر 
مرة أخرى: إن القوانني اليت تنص عىل العقوبات املامثلة يه قوانني (غري 
عادلة)؛ وإذا اكن القانون يعاقب الناس ال ليشء إال ألن اآلخرين يعتربون 
سلوكهم مشينا فلن يكون هنالك بعدها جمال ألن يمتتع أي أحد باحلرية.
وعىل النحو ذاته، فإن املساواة والعدل ليسا متطابقني، فإذا اكنت 
الواقع  هذا  فإن  فقراء  والباقني  أغنياء  البعض  بأن  ترينا  الواقع  حقيقة 
ال يعين بأن املجمتع ظامل، فاملجمتع الالمتساوي ميكنه أن يكون عادال 
يف لك يشء مكا هو حال املجمتع املتساوي، فإذا اكن الناس يكسبون 
عادل  حنو  عىل  يترصفون  فإهنم  إجبار  ودون  رشيع  بشلك  ملكياهتم 

متاما.
تأِت يف األصل  امللكية مل  أن  امللكية اخلاصة  ويرى بعض منتقدي 
إال من خالل الرسقة، لكن هذا القول غري حصيح، فاألوائل ممن أعلنوا 
حيازهتم مللكية بقعة من األرض غري املستخدمة وغري املرغوبة يف الربية 
مل يتسبب ادعاؤمه بأي أذى لآلخرين، فإذا استطاعوا بعدها أن ينتفعوا 
من زراعهتا أو من اكتشاف املعادن المثينة يف باطهنا فهذا من حسن 
حظهم، إذ ليس هنالك من أصبح أسوأ حاال بسبب هذا االنتفاع، ولذلك 
ال ميكن القول بأن هنالك من تعرض للظمل. وعىل النحو ذاته، فإذا اخرتع 
املستمثر الريادي منتجا جديدا أو معلية جديدة، وأصبح ثريا بسبب بيعها 
ملن يرغب برشاهئا، فليس هنالك من تعرض لألذى، وإمنا عىل العكس من 

ذلك، فقد انتفع العامل بأمكله من هذا االبتاكر.
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فرض العدل
من األهداف الرئيسية لملجمتع احلر: احلد من استخدام العنف إىل أقىص 
درجة ممكنة، لكن العدل جيب فرضه بطريقة ما يف هناية املطاف؛ وإذا 
أقدم أحدمه عىل أذية اآلخرين فإننا ننتظر تعرضه للعقوبة (بالغرامة أو 
احلبس مثال)، وهذا يعين استخدام القوة ضد املجرمني، فإذا أردنا للعدل 

أن يسود فال بد من اللجوء إىل بعض اإلجبار.
واملجمتع احلر حيل هذه املعضلة من خالل منح السلطات املدنية حقا 
القوة،  استخدام  تستطيع  من  وحدها  فهي  القوة،  باستخدام  احتاكريا 
وحىت يف هذه احلالة ال ميكهنا استخدام القوة إال لفرض العدل ومحاية 
املواطنني من األعداء الداخليني واخلارجيني؛ أما استخدام القوة من قبل 

أفراد آخرين فهو أمر حمظور.
وإذا اكن ينبيغ للحكومة أن متتلك حقا احتاكريا باستخدام القوة، 
من  تتكون  فاحلكومة  بشلك صارم،  احلكومة حمدودة  تكون  أن  بد  فال 
برش، وليس هنالك يف البرش من يستحق أن يؤمتن عىل استخدام سلطة 
اإلجبار بزناهة، ألنه سيتعرض إىل مغريات هائلة تدفعه إىل استخدام 

هذه السلطة ملصلحته الذاتية.
وعىل هذا األساس، فإن منظومة العدل يف املجمتع احلر تنطوي عىل 
قواعد صارمة حتد من السلطة اإلجبارية للسلطات احلكومية، وعىل سبيل 
ال بد من فرض قواعد قوية حتمك ما تمتتع به السلطات احلكومية  املثال: 
القضايا،  يف  احملامك  نظر  وكيفية  واالعتقال،  التحقيق  سلطات  من 
اختاذ  تتعلق بـ(كيفية)  وكيفية تطبيق العقوبات؛ فهذه القواعد (اإلجرائية) 
هذه القرارات، ويه قواعد ال بد من اتباعها إذا  القرارات، ال بـ(ماهية) 

كنا نريد للعملية القضائية أن تكون منصفة وعادلة.

األخطار التي تهدد العدل
وهذا اإلطار ال بد أن يكون متينا إذا اكن األفراد ال يرغبون بالتعرض 
هبا  تمتتع  اليت  اإلجبارية  السلطة  بسبب  الظاملة  القانونية  لملالحقة 
السلطات احلكومية، مفن الهسل أن يساء استخدام هذه السلطة حىت 
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وعىل  العدل،  ملصلحة  يعملون  بأهنم  يظنون  الذين  األخشاص  قبل  من 
قد يظن القضاة أحيانا بأن من واجهبم الوصول إىل نتيجة  سبيل املثال: 
منصفة عوضا عن اتباع القواعد اإلجرائية، لكن هذا (النشاط القضايئ) 
وأمثاله يضع الرأي الخشيص للقايض فوق العدل، مكا إنه جيعل نتيجة 
يعاقرَب هيلع  فالذنب نفسه قد  توقعه:  القضائية أمرا ال ميكن  اإلجراءات 
بعقوبات متغايرة وفقا هلذا القايض أو ذاك؛ ويه تعيط ألرباب السلطة 
قادرين عىل رشوة  هؤالء  فإذا اكن  القضائية:  النتاجئ  أكرب عىل  نفوذا 
تلحق  اليت  العقوبات  تغيري  عىل  قادرون  فإهنم  إخافهتم  أو  القضاة 
بالناس؛ أما إذا اكنت هنالك قواعد إجرائية راخسة جيب اتباعها يف لك 
القضايا، فإن هذه القواعد تمجل هذا النفوذ، ويه من إجراءات امحلاية 

اليت ال يستغين عهنا من يقف أمام سدة القضاء.
”العدالة  فكرة  العدل:  تطبيق  توهن  اليت  األخرى  املقاربات  ومن 
والدخل  للرثوة  مساواة  أكرث  لتوزيع  املتعمد  اإلنشاء  ألن  االجمتاعية“، 
يتناقض مع مبادئ امللكية والعدل، فإذا أردنا إنشاء هذا التوزيع فال بد 
من انزتاع امللكية من البعض وإعطاهئا للبعض اآلخر، وال بد حيهنا من 
إلغاء قواعد امللكية اليت تعيط للناس احلق يف حيازة امللكية والتخيل 
إننا ما أن نعيط السلطات احلكومية  عهنا مكا يشاؤون، ونكرر القول: 
هذه السلطة الشاملة فلن يكون أي أحد مبأمن من تداعياهتا. ويضاف 
إىل ذلك أن اجلهود االستمثارية ستتعرقل أيضا، فملاذا جيب عىل أي 
أحد أن يتجمش املخاطر أو يبذل اجلهود حليازة امللكية إذا اكنت السلطات 

قادرة عىل مصادرة هذه امللكية؟
امللكية ليست من  الدقيقة اليت ينبيغ تطبيقها حليازة  القواعد  لكن 
هل تتيح ملكييت لقطعة من  األمور الواحضة دامئا، فعىل سبيل املثال: 
األرض استغالل املعادن اليت يف جوفها؟ وهل تتيح يل منع الطائرات 
من التحليق فوقها؟ وهل ميكنين منع املصنع املجاور من تلويث هواهئا 
حتديدها،24  جيب  التفاصيل  هذه  إن  ملوثات؟  من  مداخنه  تصدره  مبا 
ويف املجمتع احلر جيري تدقيق هذه التفاصيل وصقلها بشلك مسمتر 

24  أثار ميلتون وروز فريدمان هذه النقطة يف كتابهام: الرأساملية والحرية (م8).
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مضن احملامك عىل يد قضاة نزهيني ال يعملون إال من أجل تعيني املعىن 
احلقييق لقواعد العدل.

العدل الطبيعي
يف املجمتع احلر ال بد لعملييت صناعة القانون وفرضه أن تتبعا مبادئ 
العدل، ويه مبادئ متجذرة بعمق يف إنسانيتنا إىل احلد الذي أصبحت 

تدىع فيه (العدل الطبييع).
فأوال، ال بد أن يكون القانون (معروفا) و(واحضا) و(أكيدا)، فإذا اكن 
القانون رسيا أو ال يكف عن التغري فإن األفراد ال ميكهنم معرفة ما إذا 
اكنوا ينهتكون القانون بسبب ما يفعلون، ولذلك ال ميكهنم محاية أنفهسم 

ضد االدعاءات القانونية.
الفرد  أن يستطيع  للتوقع)، أي:  (قابال  القانون  يكون  أن  مكا جيب 
استنتاج مواضع انطباق القوانني، ومعرفة العواقب املرتتبة عند انهتاكها؛ 
حفىت يف املجمتعات اليت يفرتض بأهنا حرة، جيري تقدمي القوانني يف 
كثري من األحيان هلدف من األهداف (ماكحفة اإلرهاب أو اجلرمية املنمظة 
مث ُتستخدم من أجل هدف خمتلف متاما، فيجد املواطنون أنفهسم  مثال) 
ومه يواجهون عقوبات قاسية ألمور يه يف حقيقهتا جمرد جنح صغرى.

أن  إذ جيب  أثر رجيع)،  (ذات  القوانني  تكون  ال  أن  وثانيا، جيب 
تنطبق عىل األفعال املستقبلية وحسب، وإال فإن الناس سيجدون أنفهسم 
معرضني لدعاوى قانونية بسبب أفعال اكنت قانونية متاما عند قيامهم هبا، 
واملجمتعات اليت يفرتض بأهنا حرة ختفق يف هذا الرشط أيضا، فعىل 
سبيل املثال: صدر يف العام 2008 قانون بريطاين حيظر أنواعا معينة من 
الهترب الرضييب ويعدل يف الوقت نفسه ترشيعا سابقا بطريقة أدت إىل 
فرض استحقاقات رضيبية عىل ثالثة آالف خشص مل يترصفوا بطريقة 
القانون حني قيامهم باألفعال اليت أدت إىل هذه االستحقاقات  ختالف 

الرضيبية.
والقاعدة الثالثة من قواعد العدل تمتثل يف أن القانون ال ميكنه أن 
يطالب األفراد بالقيام بأمر (غري قابل للتنفيذ)، ألن هذا الطلب من شأنه 
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وهذا  القانون.  انهتاك  يتجنبوا  أن  الناس  املستحيل عىل  من  أن جيعل 
االختبار تفشل فيه حىت املجمتعات اليت يفرتض بأهنا حرة، وخصوصا 
توجب ضوابط جتنب  قد  املثال:  سبيل  فعىل  القوانني،  تتضارب  حيمنا 
احلريق عىل مالك العقار أن ينشئ خمرج جناة يف مبىن حتظر ضوابط 
التخطيط العقاري إجراء أي تعديل هيلع، ولذلك فإن املالك ينهتك القانون 
أن  ذلك  من  واألخطر  انهتكها.  أم  احلريق  احرتم ضوابط جتنب  سواء 
احلكومات الظاملة رمبا تلجأ إىل قوانني تتعمد صياغهتا عىل حنو غري 

قابل للتطبيق سعيا إىل اضطهاد خصومها.
(افرتاض الرباءة)،  ومن القواعد األساسية األخرى للعدل الطبييع: 
إذ ال ميكن التعامل مع أي خشص باعتباره مهتام ما مل تثبت هيلع الهتمة 
الشك؛ وال  يقبل  يبدو متورطا يف ارتاكهبا عىل حنو ال  حىت وإن اكن 
بد أن نفهم بأن هذه القاعدة تعين أن من واجب السلطات احلكومية أن 
(تثبت الذنب)، ال أن تثبت (الرباءة)، مما جيعل من األصعب عىل احلكومة 
أن تضايق أعداءها بهتم كيدية، فال بد من إثبات لك الهتم يف احملمكة 

قبل تطبيق العقوبة عىل أي أحد.
يكونوا  أن  جيب  واحملامك  القضاة  أن  الرئيسية:  القواعد  وآخر 
بني  عن السلطات السياسية، إذ ال بد من (فصل السلطات)  (مستقلني) 
من يصنع القانون وبني من يقيض يف األمور عىل أساسه؛ فالقايض 
أن آراءه السياسية جيب  جيب أن ال يكون جمرد وكيل للسياسيني، أي: 
أن ال يكون هلا أي دور يف كيفية تعامله مع القضايا اليت يصدر أحاكمه 
فهيا. وإذا أصبح القضاة عىل قرب شديد من السياسيني حبيث يهسل 
عىل هؤالء أن يؤثروا علهيم أو خييفومه، فإن منظومة احملامك تصبح 
واملجمتعات  احلقييق.  العدل  خلدمة  ال  السياسيني،  خلدمة  أداة  بعدها 
األكرث حرية تشلك يف كثري من األحيان هيائت مستقلة لتعيني القضاة، 
أو تقوم بتعييهنم مدى احلياة، مما يؤدي إىل احلد من النفوذ الذي ميكن 

للسياسيني أن ميارسوه علهيم.
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ا  ال

معنى )حكم القانون(
ال يشء ميزي املجمتع احلر عن املجمتع الالحر بأوحض مما ميزيه مبدأ 
(حمك القانون)، وهذا املبدأ هو فكرة ترى بأن املواطنني جيب أن حيمكوا 
االعتباطية  الزنوات  مبوجب  ال  وعامة،  واحضة  قانونية  مبادئ  مبوجب 
لمللوك والسياسيني، فاملرشعون ال ميكهنم الترصف مكا يشاؤون، وال بد 
للقوانني اليت يصدروهنا من أن تنطبق بالتساوي عىل امجليع، مبن فهيم: 

املرشعون أنفهسم.
تمتثل يف محاية األفراد من أن مُتاررَس  إن غاية مبدأ (حمك القانون) 
ضدمه سلطة اعتباطية، فإذا أعطينا للحكومة احلق االحتاكري باستخدام 
القوة فال بد أن نضمن اقتصار هذا االستخدام عىل الغايات املطلوبة، 
وذلك عىل حنو يقبل التوقع ويتصف باملسؤولية، وأن يكون خلدمة املصلحة 

العامة لملجمتع بأمكله دون االقتصار عىل بعض النخب.
يضمن أيضا أن يواجه  القانون)  (حمك  ويضاف إىل ذلك أن مبدأ 
أرباب السلطة العقوبات اجلنائية نفهسا، عند ارتاكهبم لألخطاء، عىل حنو 
يتساوون فيه مع اآلخرين. وهنالك اليوم عدد خميف من البلدان اليت متنح 
قادة حكوماهتا الراهنة والسابقة حصانة محتهيم من الدعاوى القضائية، 
من  اإلفالت  استطاعوا  القادة  هؤالء  من  أيضا  عددا خميفا  فإن  ولذلك 
أحاكم العدل كنتيجة هلذه احلصانة. وعىل الرمغ من أن هنالك ما يربر 
ولغريمه  العمويم،  املجال  تعمل يف  اليت  للخشصيات  بعض احلصانة 
أيضا، محلايهتم من دعاوى املضايقة اليت تفتقر إىل األساس القانوين 
(أو اليت تقف وراءها أغراض سياسية)، فإن ذلك ال يعين وجود أي مربر 

يعيط احلصانة ألي أحد من أحاكم العدل احلقييق.
إذن، يستند مبدأ (حمك القانون) إىل مبادئ عامة مرتخسة، عوضا عن 
القرارات املتغرية االعتباطية للحامكني؛ وهو يضمن لنا العدل الطبييع من 
اكملساواة أمام القانون، واتباع اإلجراءات القانونية  خالل قواعد معينة: 
املرعية، والقضاء املستقل، والعدل احليادي، واألمر باملثول (عدم اعتقال 
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أي خشص ملدة طويلة دون حمامكة)، وعدم التعرض لملضايقة من قبل 
السلطات احلكومية (كإعادة احملامكة مرارا وتكرارا للهتمة نفهسا، أو 
ما يدىع: جلب املهتم إىل احملمكة مرتني بهتمة واحدة) وافرتاض الرباءة 
(معاملة املهتم باعتباره بريائ حىت تثبت إدانته فعليا)، ويقينية القوانني 
واستقرارها وإماكنية تطبيقها معليا. ومن املهم جدا أن يرسي القانون 
عىل صانعه مكا يرسي عىل اآلخرين، فاملجمتع لن يكون حرا إذا اكن 

البعض، مهام عال شأهنم، غري مسؤولني عن أفعاهلم.

حماية مبدأ )حكم القانون(
(حمك  مبدأ  تعرض  دون  احليلولة  متغايرة يف  سبال  العامل  بلدان  تتبع 
الدساتري  إىل التآلك عىل يد أرباب السلطة، ومن هذه السبل:  القانون) 
املكتوبة، والعملية القضائية القامئة عىل القانون العام والسابقة القضائية، 

وااللزتام الرئييس بالعدل الطبييع.
إن الدساتري املكتوبة ميكهنا أن متنح القوة ملبدأ (حمك القانون)، لكن 
من األهسل بكثري أن جيري وضع هذه الدساتري عند إنشاء أي بلد جديد، 
حفيهنا يرتابط املواطنون لملرة األوىل، أما يف البلدان الناجضة فإن هذه 
العملية تواجه الصعوبات بسبب النخب واملجموعات املصلحية اليت حتمك 
قبضهتا بشلك فعيل عىل السلطة قبل وضع الدستور، واليت متيل إىل 

حرف مسار الدستور اجلديد إىل اجلهة اليت تنفعها.
يتلىق الدمع أيضا من السابقة القانونية  مكا إن مبدأ (حمك القانون) 
اليت ترتامك سنويا بفعل القضايا املتغايرة اليت تنظر فهيا احملامك. إذ 
ميكن لألفراد أن يعرتضوا عىل أحاكم املرشعني واملسؤولني احلكوميني، 
وأن خيتربوا العدل واملنظومة القضائية يف احملامك، وهكذا تمنو تدرجييا 

كتلة من السوابق القانونية اليت ترمس حدود السلطة الرمسية.
يمتثل يف تعزيز النقاش  والسبيل الثالث لتقوية مبدأ (حمك القانون) 
حول قواعد العدل واملبادئ الراعية للتنامغ االجمتايع. فإذا سادت حرية 
التعبري واكن اللك أحرارا يف مناقشة هذه األفاكر، فسيصبح عندها من 
األصعب بكثري عىل السلطات احلامكة أن حترف فهم هذه األفاكر عىل 

حنو يصب يف مصلحهتا.
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ومن األفاكر الرئيسية اليت تبثق عن النقاشات املتعلقة مببدأ (حمك 
أن الناس إذا اجمتعوا لملرة األوىل من أجل التوصل إىل قرار  القانون): 
بشأن املبادئ اليت ستحمكهم، فلن يقبل أي أحد أن يقع عرضة إلجبار 
اآلخرين، إال إذا جاء هذا اإلجبار بطريقة يرى بأهنا ختدم مصلحته عىل 
املدى البعيد (اكإلجبار عىل تليق عقوبة الرسقة أو العنف). ولذلك ميكننا 
أن  اخلروج باستنتاج مقبول مفاده أن املجمتعات احلرة مجيعها (جيب) 
تتأسس عىل قواعد عامة حتد من اإلجبار ومتنع مجموعات بعيهنا من 

امتالك القدرة عىل استغالل اآلخرين.

تطبيق العدل
(حمك  مبدأ  محلاية  اختيارها  جيري  اليت  العامة  السبل  اكنت  مهام 
بشلك  املهمة  هذه  أداء  عىل  تساعد  بعيهنا  إجراءات  فهنالك  القانون)، 

مؤكد.
الخشصية  الناحيتني  من  مستقلني  يكونوا  أن  جيب  فالقضاة 
والسياسية، وإال فستفقد املنظومة القضائية احرتامها، وسيجري ارتاكب 
الكثري الكثري من الظمل بامس العدل. ومن املالحظ يف الكثري من البلدان 
أن القضاة حيصلون عىل أجور منخفضة، وال حياسبون عىل أحاكمهم، 
وال يراقهبم أحد، ولذلك فإهنم حيمكون يف القضايا عىل أساس الرشوة، 
ال القانون؛ وإذا أردنا هلذا الفساد أن ال يكون رضوريا أو مقبوال فال بد 
التدقيق يف أمعاهلم  أن حيصل القضاة عىل أجر مناسب، وأن جيري 

بشلك منتظم.
تقدمه  الذي  الدمع  إىل  أيضا  حتتاج  القضائية  املنظومة  إن  مكا 
اإلدارة اجليدة لشؤون احملامك، مفن املالحظ يف الكثري من البلدان أن 
موعد نظر احملامك حىت يف اخلالفات الصغرية قد يستغرق أحيانا عدة 
أهشر، بل عدة سنني، وذلك بسبب البريوقراطية اهلائلة وافتقار املسؤولني 
إىل احملفزات اليت تدفعهم إىل إدارة القضايا القانونية. مكا إن املنظومة 
الرسيع إىل  النفاذ  تتطلب  القانونية  السابقة  إىل  تستند  اليت  القانونية 
القضايا واألحاكم السابقة، وذلك يك ال هيدر وقت احملمكة يف مناقشة 

أي قضية ال ليشء إال لفقدان الجسالت املتعلقة مبثيالهتا يف املايض.
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ويضاف إىل ما سبق أن جهاز الرشطة يشلك جزءا من املشلكة، 
االعتقال  هلم  تتيح  سلطة  من  اجلهاز  هذا  ألفراد  ما  فبسبب  احلل؛  ال 
عن  املنافع  وحتقيق  الظمل  من  بالكثري  التسبب  ميكهنم  واالحتجاز، 
ُيالحظ من فرض الرشطة  ما  املرض  أعراض هذا  الفساد، ومن  طريق 
صغرية بسبب خمالفات مرورية صغرى، حقيقية أو خيالية.  لــ“غرامات“ 
إن هذه الظاهرة تصبح يوما بعد يوم جزءا من الثقافة السائدة، لكن إذا 
مت القبول مببدأ تعايط الرشطة للرشوة، فلن تفيدنا بعدها أي قاعدة يف 
احليلولة دون وقوع أمور أسوأ؛ فال بد من حصول الرشطة عىل التدريب 
املناسب، ومن مراقبهتا بشلك جيد، وذلك عىل يد واكلة مستقلة (نظريا) 
املتعلقة  الشاكوى  والنظر يف  التحقيقات  إلجراء  الالزمة  السلطة  متتلك 

هبذا اجلهاز.
وعىل النحو ذاته، جيب أن يستند تعيني اجلهاز البريوقرايط إىل 
باملسؤولية  يتصف  أن  وجيب  السياسية؛  االمتيازات  إىل  ال  اجلدارة، 
الالزمة، وأن جتري معاقبته عىل أي قرار يتخذه خلدمة منافع سياسية 

أو خشصية.
وإذا أردنا أن يسود العدل و(حمك القانون) فال بد من إجراء االنتخابات 
بزناهة؛ حيث جيب أن تتوفر حرية التعبري يك يمتكن املرحشون املنتقدون 
للسلطات احلامكة من الرتحش والتعبري عن وجهات نظرمه، مكا جيب أن 
جتري االنتخابات بطريقة االقرتاع الرسي وأن تكون هنالك هيئة مستقلة 
االنتخابية  املناطق  حدود  االنتخابية ومضان رمس  العملية  ملراقبة  فعليا 

بإنصاف وإجراء االنتخابات بزناهة.

العدل والتقدم االقتصادي
أمهيته  مع  تمتاثل  اقتصادية  بأمهية  القانون)  (حمك  مبدأ  يمتتع 
االجمتاعية، فيف لك عام يقوم البنك الدويل بإصدار مؤرش يرتب البلدان 
حبسب هسولة االستمثار فهيا، وال شك يف أن جذب االستمثارات من 
اخلارج، وتهسيل شؤون التجارة يف الداخل، ميثل عامال هاما من عوامل 
التمنية االقتصادية وازدهار الساكن؛ وهذا املؤرش يفحص مدى شفافية 
ومدى هسولة  املسؤولني،  بني  الفساد  ومستويات  والضوابط،  الرضائب 
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اخلارج  مع  والتجارة  امللكية  وتجسيل  االستمثارية  باملرشوعات  البدء 
والتعامل مع حاالت العجز عن سداد القروض، وما أشبه.

العاملي طوال  وقد احتلت سنغافورا املرتبة األوىل يف هذا املؤرش 
سبعة أعوام باعتبارها البلد األكرث حرية عىل املستوى االقتصادي (وإن 
أخرى  بلدان  وتلهتا  االجمتايع)،  املستوى  عىل  بكثري  حرية  أقل  اكنت 
وبريطانيا،  والدمنارك  ونيوزيلندا  بأهنا حرة نسبيا كهونغ كونغ  تتصف 
اليت تمتتع  البلدان  تعترب من  اليت  املجموعة كوريا اجلنوبية  وتلت هذه 
باحلرية االقتصادية عىل الرمغ من تدين مستوى احلرية االجمتاعية فهيا. 
أما يف هناية الرتتيب جفاءت البلدان اليت تبدي ضعفا شديدا يف مستوى 
العدل وحمك القانون، اكلكونغو وفزنويال وزمبابوي والعراق والاكمريون 

وبوليفيا وأوزبكستان.

األخطار التي تهدد مبدأ )حكم القانون(
تسود يف الكثري من البلدان، ويف البلدان النامية خصوصا، منظومات 
عىل  توجد  اليت  العدلية  واملنظومات  للقوانني  فباإلضافة  متنوعة،  عدلية 
مستوى الدولة، هنالك يف الغالب منظومات قانونية حملية أو قبائلية أو 

دينية، ويضاف إلهيا قوانني خاصة أو تعاقدية عىل مستوى األفراد.
فاملنظومات  الدولة،  مستوى  عىل  حيدث  ما  أكرث  حيدث  والفساد 
العادة جذورا أمعق يف  القانونية احمللية والدينية واخلاصة متتلك يف 
العدل الطبييع، ولذلك فإهنا حتظى بقبول أوسع انتشارا، أما منظومات 
الدولة فإهنا، وعىل العكس من ذلك، جاءت يف الغالب كأمر فرضته القوى 
ما  فإن  القبول،  من  الكثري  تلقرَ  مل  وإن  أو احملتلة، ويه،  االستعامرية 
جاءت به من سلطة وامتيازات بقيت متاحة لالستغالل عىل يد أي فاسد 

ينهتز هذه الفرصة.
ويف الغالب، ال يرى أرباب احلكومة والسلطة القضائية الدولتية بأهنم 
يرتكبون أي خطأ حني يستغلون سلطة الدولة، فرتى العسكريني والرشطة 
يتوقع  السياسيني  إن  الرشوة، مكا  يتعاطون  واملوظفني احلكوميني ومه 
جاؤوا  اليت  املناطق  لصاحل  الدولة  يهنبوا  أن  األحوال  معظم  مهنم يف 
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مهنا، أو حىت لصاحل أنفهسم؛ لكن من املفرتض أن ما يعترب خاطائ يف 
املجال الخشيص جيب أن يعترب خاطائ يف املجال العمويم أيضا.

يف  املعقولة  األمور  من  يكون  قد  املنظومات  من  خليط  وجود  إن 
املواضع اليت يصعب فهيا السفر والتواصل، واليت حتتل فهيا القضايا 
احمللية ماكنة مصريية ملّحة، لكن هدف املنظومات العدلية مجيعها جيب 
أن يمتثل يف حصوهلا عىل رشعية وقبول القوانني احمللية، وعىل وضوح 

ومبادئ القوانني الدولتية، وعىل موضوعية مبدأ (حمك القانون).

ا  ا

التعريف
لقد أدت هذه التأمالت وأمثاهلا حول مسألة العدل إىل ظهور فكرة (حقوق 
الناس ميتلكون حقوقا رئيسية  بأن  الفكرة اليت ترى  اإلنسان)،25 ويه 
العدل  (مكا  تؤدي  حقوق  ويه  البرشي،  اجلنس  إىل  انمتاؤمه  ميلهيا 
إىل تعزيز سالسة معل املجمتع، لكهنا يف الوقت نفسه حقوق  الطبييع) 
شاملة (تنطبق عىل امجليع  جيري االعرتاف هبا بشلك حمدد عىل أهنا: 
ويف لك ماكن)، وغري قابلة للترصف (ال ميكن التخيل عهنا، وال إناكر 

اآلخرين هلا).
اإلنسان)،  (حريات  هذه:  اإلنسان  «حقوق»  ندعو  أن  األفضل  ومن 
فهي تمشل حريات من أمثال: حرية حيازة امللكية، وتقرير املصري، وملكية 
املرء جلسده ولعمله، وحريته يف االنتقال واالستقرار أيمنا شاء، وحريته 
يف ممارسته لدينه اخلاص به؛ ويمتثل تأثري هذه احلريات يف أهنا حتد 

من نطاق تعامل الدولة مع الناس.
جيري يف الغالب اخللط بيهنا  ومما يؤسف له أن ”حقوق اإلنسان“ 
وبني احلقوق القانونية اليت جيري توفريها من خالل البنية السياسية، أو 
إن القوانني اليت  عرب التقاليد االجمتاعية والثقافية، وعىل سبيل املثال: 
متنح العاملني عطالت مدفوعة الراتب ال تدخل يف نطاق (حقوق اإلنسان) 

25  لالستفاضة حول هذه الفكرة ميكن الرجوع إىل:
مبادئ ملجتمع حر: نايجل آشفورد (م14).
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ألهنا ال حتقق رشط (المشول)، فهي ال تنطبق إال عىل العاملني وينحرص 
تطبيقها يف الدول اليت ميكهنا محتل متطلبات هذه الرفاهية؛ مكا إن هذه 
العطالت (ميكن الترصف هبا)، إذ ميكن للعامل أن يتخىل عن حقه هبذه 
العطلة مقابل املال دون أن خيرس أيا من حرياته. وعىل النحو ذاته، فإن 
اإلنسان)، فهي  (حقوق  تعد من  واملرأة ال  الرجل  قوانني مساواة أجور 
بإحدى حريات اإلنسان، وإمنا يه طلب إجباري مُيارس  ليست مطلبا 

عىل العاملني.
أيضا، فهي ال  مكا إن حقوق املجموعات ليست من (حقوق اإلنسان) 
إن املعاملة اخلاصة  ميكن تطبيقها عىل حنو شامل، وعىل سبيل املثال: 
إال  ليست  املتحدة  الواليات  يف  األصليون  الساكن  علهيا  حيصل  اليت 
امتيازات قانونية ال يمتتع هبا اآلخرون، إذ ال ميكن اعتبار أي أمر حقا 
(إنسانيا) إذا مل يكن يركز عىل (االنمتاء إىل إنسانية)، وإمنا عىل انمتاء 

املرء إىل مجموعة خاصة بعيهنا.

الحريات والحقوق والواجبات
وأمثاهلا، فاخللط بني  القضايا  نكون واحضني بشأن هذه  أن  املهم  من 
يعيط  القانونية  واالمتيازات  االجمتاعية  األعراف  وبني  اإلنسان  حقوق 
فكرة  ويضعف  القانونية  واالمتيازات  االجمتاعية  لألعراف  زائفة  سلطة 
مرغوبة  األمور  أن بعض  الرمغ من  اإلنسان بشلك اكمل؛ فعىل  حقوق 
التقدير  حىت  أو  الراتب،  مدفوعة  العطالت  أو  األجور،  يف  (اكملساواة 
اخلاص لبعض املجموعات احملرومة)، فإن احلقيقة تقول بأنه ليس لك ما 

ب به يعترب حقا من حقوق اإلنسان. ُيرغرَ
إن ”حقوق“ اإلنسان تضمن حريتنا، فهي ال تضع أي مطالب إجبارية 
إن حرية التعبري ال تضع أي الزتام أو  عىل اآلخرين، وعىل سبيل املثال: 
واجب عىل اآلخرين ما عدا االلزتام أو الواجب باحرتامها، فال يتوجب 
عىل أي أحد أن يوفر لملرء معودا يف حصيفة أو برناجما يف حمطة 
إذاعية يك يمتكن من بث آرائه، وال أن يساعده عىل التأكد من إماكنية 

التعبري فعليا عن رأيه حبرية، أو حىت االسمتاع ملا يريد أن يقوله.
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لكن، وعىل العكس من ذلك، ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
حقوق  من  ليست  التعلمي  مفجانية  التعلمي،  جمانية  يف  ”احلق“  عىل 
اإلنسان ألهنا تعين مضنا بأن اآلخرين جيب علهيم تقدمي مستلزماهتا، 
ألن توفري التعلمي ينطوي عىل تاكليف (الوقت واجلهد واملواد واملال). أما 
المتتع  يف  (احلق)  له  يكون  أن  يف املجمتع احلر احلقييق فليس ألحد 
عىل  (الزتام)  من  ذلك  يضعه  ما  بسبب  وذلك  جماين،  بشلك  بالتعلمي 
اكهل اآلخرين لتوفري املوارد الالزمة؛ وال شك يف أن الكثري من الناس 
لن ميانعوا أبدا أن يتشاركوا التلكفة املرتتبة عىل جمانية التعلمي، لكن 

عىل ذلك. املجمتع احلر ال ميكنه (إجبارمه) 
ومن املالحظ أن الناس يكرثون يف الغالب من احلديث عن (احلقوق) 
دون ذكر، أو حىت مالحظة، ما تنطوي هيلع من الزتامات تقع عىل اكهل 
اآلخرين، وما تتطلبه من إجبار يقتضيه فرضها، وما ينتج عن هذا اإلجبار 

من رضر أوسع.
يف  االجمتاعية  بالرعاية  (حق)  هنالك  ليس  جمددا:  القول  ونكرر 
املجمتعات احلرة، وذلك ألن هذا احلق يعين مضنا بأن البعض يقع عىل 
اكهلهم االلزتام بدمع غريمه، بيمنا ال ميكن مطالبهتم بأي الزتام سوى 
بكف األذى عن اآلخرين؛ لكن هذا األمر ال يعين بأن الفقراء أو املعاقني 
ثقافة  تسوده  يعانون يف جممتع  أكرث مما  املجمتع احلر  سيعانون يف 
االلزتام بتقدمي الرعاية االجمتاعية، فاألعباء الرضيبية للرعاية االجمتاعية 
قد تثبط العمل واالستمثار، مما جيعل املجمتع أكرث فقرا، مكا إن منافع 
الرعاية االجمتاعية قد تجشع عىل االتاكلية؛ وذلك بيمنا نالحظ بأن اهليائت 
اخلريية يف املجمتعات احلرة الغنية رمبا تتفوق يف دمع احملتاجني عىل 

حنو يزب ما تقوم به الواكالت البريوقراطية التابعة للحكومة.
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و أوامر ا م 
ميكن لملجمتع احلر أن يدير نفسه من دون احلاجة إىل دولة كبرية، وقد 
يبدو هذا األمر مفاجائ ألول وهلة، إال أن احلياة البرشية تعج باألمثلة، 
بأن  البعض  يظن  فقد  لكاين،  دانييل  األمرييك  االقتصادي  ومكا الحظ 
عىل  توشك  اليت  احلوادث  من  لسلسلة  ماكنا  إال  ليست  الزتحلق  حلبة 
الوقوع، فهي حتتوي عىل مئة أو أكرث من املزتحلقني، من األطفال حىت 
يرتدي  أن  دون  بعجالت  مزودا  حذاء  يرتدي  مهنم  واحد  ولك  العجائز، 
خوذة محلاية الرأس أو رقع محاية الركبتني أو أن يلزتم بأيٍّ من حماذير 
الزتحلق، مث ينطلق عىل أرض صلبة برسعة تغاير رسعة اآلخرين؛ لكن 
التجول  أمر  يتدبرون  املزتحلقني  أن  هو  الواقع  أرض  عىل  نشاهده  ما 
من  إىل  احلاجة  دون  باآلخرين  االصطدام  متجنبني  احللبة  أحناء  يف 
يفرض علهيم حدودا للرسعة أو الفتات لالنعطاف أو إشارات ضوئية.26 
إن الزتحلق يف احللبة ال حيتاج إىل أن تقوم إحدى جهات التخطيط أو 
وضع السياسات بإعالم اآلخرين حول مسار ورسعة الزتحلق، فإذا اكن 
لك واحد يرىع شؤونه اخلاصة به، مع القليل من السلوك املهذب جتاه 
اآلخرين، يصبح من املمكن حتقيق املصاحل املشرتكة لملزتحلقني، واليت 

تمتثل يف قضاء وقت ممتع وتفادي االصطدامات.
بل إن هنالك مثاال أكرث إدهاشا: فاللغة البرشية تمتزي بأهنا ذات بنية 
متينة جدا ومنافع مجة، وذلك عىل الرمغ من أهنا مل تأِت كنتيجة لتصممي 

26  اقتصاديات حلبة التزحلق.. نافذة عىل النظام التلقايئ: دانييل كالين (م21).

سابعا:
المجتمع التلقائي



131

المجتمع التلقائي

فاعلة منت  اللغة  اليت جتعل  النحوية  فالقواعد  ما؛  به سلطة  قامت  واٍع 
وترعرعت بشلك طبييع متاما عىل امتداد قرون من معر الزمان ألهنا 
تتيح للناس أن يفهم بعضهم بعضا. وحنن نّتبع هذه القواعد وإن اكنت 
دقيقة ومعقدة ويصعب تدويهنا، وال ميكن أبدا ألي جلنة حكومية أن تصنع 
قواعد تتصف هبذا القدر من التعقيد والدقة والفعالية، فهي، وبلك بساطة، 

تطورت مع تطور اإلنسان.
ومثة الكثري من أوجه املجمتع البرشي اليت تعمل عىل هذه الشالكة؛ 
فنحن ال حنتاج إىل أن خيربنا املسؤولون احلكوميون بكيفية الترصف 
عندما نعمل عىل حنو مرتب ونظايم وقابل للتوقع، فنحن نتبع، وببساطة، 
قلة قليلة من القواعد الرئيسية اليت منت معنا جكزء من طبيعتنا. وباتباع 
هذه القواعد ننشئ أنمظة اجمتاعية مخضة ذات منافع مجة، وعىل سبيل 
إن القواعد البسيطة اليت تتيح لنا التبادل التجاري مع اآلخرين  املثال: 
عىل حنو سيمل قد أدت إىل إنشاء اقتصاد السوق العاملي الذي يتعاون 

العامل بأمجعه من خالله.

المجتمعات التي توجهها القواعد
إن القواعد املتبادلة بني األخشاص يف املجمتع احلر متنح الناس جماال 
هيلع  تسيطر  الذي  املجمتع  يف  هلم  متنحه  مما  بكثري  أوسع  للترصف 
احلكومة؛ فالفرد احلر ميكنه القيام بأي أمر مل يِرد حظر خاص بشأنه، 
وذلك عوضا عن أن تكون ترصفاته حمدودة بقلة من األمور اليت جتزي 
السلطات احلكومية فعلها عىل وجه التعيني؛ وهذا يعين بأن املجمتعات 
باملرونة والتكيف  التحيل  احلرة ميكهنا أن تكون أكرث قدرة بكثري عىل 
باملجمتعات  مقارنهتا  عند  وذلك  املتغرية،  للظروف  بهسولة  واالستجابة 

اليت يتوجب علهيا انتظار صدور األوامر.
متثل  السوق)  اقتصاد  وحيازهتا يف  امللكية  (كقواعد  القواعد  هذه 
نوعا من احلمكة ُيكترَشف مبرور السنوات لتحديد ما ميتلك مهنا القدرة 
عىل التأثري وما ال ميتلكها، فهي تتكيف وتتغري مع تغري الظروف لتعكس 
دروس التجربة واخلطأ خالل الكثري من السنوات واملاليني من التفاعالت 
البرشية املتبادلة. وهذه القواعد تتضمن األعراف السلوكية املتعلقة بكيفية 
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القانون  عن  التعبري  حتاول  اليت  القانونية  واألعراف  اآلخرين،  معاملة 
الطبييع مكتوبا، والقانون العام الذي تشلك تدرجييا خالل عدد كبري من 

القضايا القانونية اليت اختربته.
أكرث  بأنه  يتصف  ال  القواعد  تقوده  الذي  التلقايئ  املجمتع  وهذا 
ابتاكرا وتكيفا حفسب، فهو قد يكون أكرث تعقيدا بكثري من أي جممتع 
توجهه إدارة مركزية؛ فمكا هو حال اللغة، ميكن هلذا املجمتع أن يكون 
عىل قدر هائل من التعقيد إىل درجة جتعل من املستحيل عىل أي فرد 
أن يصف قواعده مجيعها، لكنه يبىق مع ذلك قادرا عىل العمل بشلك 
جيد جدا. إن املجمتع القامئ عىل األوامر اليت تصدرها سلطة حامكة هو 
جممتع ال ميكن احليلولة دون حمدوديته، عىل صعيدي احلجم والطبيعة، 
حبيث يبىق يف نطاق ما جتود هيلع به عقول قلة قليلة من أرباب السلطة؛ 
أما املجمتع الذي يقوم عىل أساس قواعد تشلكت كنتيجة لملاليني من 
أوسع  حمكة  عىل  حيتوي  فهو  السنني  آالف  خالل  البرشية  التفاعالت 
املوجه مركزيا يعمتد عىل احلمكة احملدودة  إن املجمتع  بكثري.  وأمعق 
القواعد فهو حيتوي خالصة حمكة  الذي توجهه  قليلة، أما املجمتع  لقلة 

كرثة اكثرة.
ومن هنا يأيت اخلطأ الذي ترتكبه السلطات احلكومية غالبا، حيث 
تعتقد بأهنا تستطيع التخطيط لملجمتع أو لالقتصاد عىل حنو أفضل وأكرث 
عقالنية مما تقوم به القواعد اليومية للتفاعل االجمتايع واالقتصادي، مفن 
خالل نبذ وحتريف احلمكة اليت حتتوهيا منظومة القواعد املعقدة هذه، ال 
تكف هذه السلطات احلكومية عن زيادة األمور سوءا يف مجيع األحوال.

السلطة والمعرفة المتناثرة
توجد  ال  القواعد  توجهه  الذي  التلقايئ  لملجمتع  اجلوهرية  احلمكة  إن 
لشؤون  إدارهتم  األفراد يف  املاليني من  وإمنا حيملها  ما،  مضن مركز 
هؤالء  فإن  احلالة  هذه  يف  متناثرة  السلطة  أن  ومبا  اليومية؛  حياهتم 
العيش،  شؤون  الصغرية يف  اخلاصة  بتجارهبم  القيام  األفراد ميكهنم 
وميكهنم جتمش املخاطر واخليارات اليت ال هتدد إال من يقوم هبا، لكن 
هذه املخاطر إذا أمثرت يف الهناية فإن مثارها ستكون متاحة للجميع 
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ممن يرغب بتبنهيا واالنتفاع مهنا؛ وهذا األمر يؤدي إىل تعزيز التجريب 
أكرب  التلقايئ فرصة  املجمتع  املتغرية، مما مينح  الظروف  والتكيف مع 
وعىل  فإهنا،  احلكومية  السلطات  أما  بالتغري.  عامل حمكوم  للنجاح يف 
فإهنا ختاطر  ولذلك  امجليع  عن  نيابة  القرارات  تتخذ  ذلك،  من  العكس 
بأرواح امجليع وثرواهتم، ولذلك يتوجب علهيا أن تترصف عىل حنو أكرث 
حتفظا مما يفعله األفراد األحرار، وإال فإهنا ستخاطر بارتاكب أخطاء 
فادحة؛ ونتيجة هلذا األمر فإن املجمتعات الالحرة تتكيف عىل حنو أقل 

رسعة وجناحا.
أن  أبدا  ال ميكهنام  التلقائيني  واالقتصاد  املجمتع  أن  وال شك يف 
للتصممي  للفعل البرشي (وإن مل يكونا نتاجا  يكونا مثاليني، فهام نتاج 
إننا نعجز عن  البرشي)، والبرش ليسوا مثاليني أبدا؛ فعىل سبيل املثال: 
التكهن مبا حيمله املستقبل ولذلك فإننا نرتكب األخطاء خالل حماوالتنا 
للتكيف مع هذه املستقبل، مكا إن املعلومات اليت حيملها لك واحد مّنا 
ال ميكهنا إال أن تكون جزئية وحملية، أما يف عامل تسوده حرية التفاعل 
واقتصادا  توجه جممتعا  املعلومات اجلزئية واحمللية  فإن هذه  البرشي 

يتصفان بالذاكء العايل والقدرة عىل التكيف.
ويف املجمتع احلر يتوجب عىل الناس أن يكتشفوا بأنفهسم الكيفية 
األفضل للتكيف مع اآلخرين، وهؤالء اآلخرون سيحاولون بدورمه التكيف 
مع األفعال اليت يقوم هبا غريمه؛ واألمر أشبه مبحطة قطارات مزدمحة 
إبان ساعة الذروة، حيث حياول لك فرد أن جيد طريقه إىل أحد املخارج 
الكثرية، أو أن يأيت من أحد املداخل املتعددة يك يلتحق بقطار حمدد، 
فلك فرد حيمل تصورا عن وجهته لكن الطريق الذي سيسلكه لن يكون 
مبارشا عىل اإلطالق، حيث يتوجب هيلع أن يقطع طريقا ملتويا متحاشيا 
باألمر نفسه، فيغري اجتاهه  القيام  الذين حياولون  باآلخرين  االصطدام 
لكام وضع أحدمه قدمه يف مساره. وقد يبدو املهشد اإلمجايل فوضويا، 
لكن احلقيقة تقول بأن امجليع يصلون إىل مقاصدمه دون اصطدامات؛ 
وإذا اكن يتوجب عىل إحدى السلطات احلكومية أن حتدد بشلك دقيق 
للك فرد من هذه املائت أو اآلالف من مرتادي احملطة أين ومىت يتحرك 
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فسيستغرق األمر ساعات وأياما قبل أن يستطيع أي واحد مهنم أن يصل 
إىل مقصده، فهذه املشلكة أكرث تعقيدا بكثري من أن جيري حلها مركزيا، 

أما املجمتع التلقايئ فإنه حيلها بهسولة وأثناء حدوثها.

ام ال

معنى التسامح
إن لك فرد يف املجمتع احلر يتوجب هيلع، هبذه الطريقة، أن يتكيف مع 
أفعال اآلخرين، ولذلك مفن املهم أن يتعامل الناس بالتساحم مع اآلخرين، 
مبن فهيم أولئك الذين ال يتفقون مع أفعاهلم وأمناط حياهتم، بل حىت إن 

اكنت هذه األفعال وأمناط احلياة صادمة هلم.
وال ميكننا يف املجمتع احلر أن مننع أي خشص من فعل أمر ما 
اكنت  إذا  إال  التدخل  ميكننا  ال  إذ  األمر،  هلذا  لكراهيتنا  إال  ليشء  ال 
اكن  وقد  لآلخرين؛  باألذى  ترجيحا،  أو  فعليا  تتسبب،  اآلخرين  أفعال 
األذى  هذا  ينحرص  أن  عىل  تأكيده  يف  واحضا  ميل  ستيوارت  جون 
بـ(األذى املادي)، فإذا اكن ”األذى“ يتضمن أمورا اكلصدمة أو االمتعاض 
األخاليق أو اإلحراج فعندها جيب حترمي لك األفعال البرشية ولن تكون 
هنالك أي حرية عىل اإلطالق. ومهام يكن احلال فإن الغضب األخاليق 
غضب  سيقابله  السلوك  حترمي  أرادوا  الذين  أولئك  يبديه  الذي  العارم 
أخاليق عارم آخر من قبل اآلخرين الذين أثارمه ما وضع من عوائق يف 
طريق حريهتم ملامرسة هذا السلوك. فبغض النظر عن عديد الطرف اآلخر 
وحساسيته، ليس هنالك طريقة موضوعية لتغليب طرف عىل طرف، ومبا 
فينبيغ  القوة،  باستخدام  الزناعات  بتسوية  ال يحمس  احلر  املجمتع  أن 
عىل لك طرف، وبلك بساطة، أن يتساحم مع حيمله اآلخرون من آراء وما 

يتبعونه من سلوك وأمناط حياة.
يثبط  الذي ال  فاألب  الالمباالة األخالقية،  األمر ال يمتاثل مع  وهذا 
السلوك السيئ ألبنائه ال يعترب متساحما، بل يعترب مهمال لرتبية ألبنائه 
حنو  عىل  يترصف  البالغني  أحد  شاهدنا  وإذا  األخالقية؛  الناحية  من 
نعتربه صادما فلنا لك احلق يف أن نعرب له عن رأينا بسلوكه وأن حناول 
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إقناعه بالترصف عىل حنو خمتلف، لكن دون إجباره عىل أي يشء.
مكا إن التساحم ال يمتاثل مع النسبية األخالقية، ويه الفكرة اليت 
الناس  ألن  متساٍو  عىل حنو  مقبولة  األخالقية  التوجهات  لك  بأن  تقول 
موضوعية  طريقة  هنالك  وليست  مهنا  اتباعه  ينبيغ  ما  عىل  خيتلفون 
بأن عقائدنا  نعتقد  أن  الاكمل يف  إننا منتلك احلق  بيهنا.  لالختيار من 
األخالقية أو الدينية اخلاصة بنا أفضل من نظرياهتا لدى اآلخرين، لكن 

ذلك ال يعين أن نفرض أفاكرنا عىل أي أحد.

التسامح والتغاير والخيار
أكرث  الساكن  يصبح  عندما  صعبا  يكون  قد  اآلخرين  مع  التساحم  إن 
وتساقط  العامل،  عرب  السفر  يف  الهسولة  فزيادة  متناٍم،  بشلك  تغايرا 
فأكرث،  أكرث  املتعومل  واالقتصاد  اهلجرة،  وجه  يف  تقف  اليت  العقبات 
ليست إال ثلة من األسباب اليت جتعل ساكن الكثري من البلدان أكرث تنوعا 

بكثري عند املقارنة مبا اكن هيلع احلال قبل عقود قليلة.
وحياجج البعض بأن زيادة اخليارات تؤدي إىل زيادة االفرتاق ما 
بني املجموعات املتغايرة دينيا أو ثقافيا أو قوميا أو لغويا أو دينيا، مما 
يؤدي إىل ترامك التوترات اليت قد تتسبب باهنيار حالة التساحم؛ وعىل 
قد يرغب األبوان يف أن يرتعرع أطفاهلام مع أطفال آخرين  سبيل املثال: 
اختيار  من  يمتكنان  األبوان  هذان  وإذا اكن  نفسه،  العرق  إىل  ينمتون 
املدرسة اليت يرتادها أطفاهلام فستكون هنالك فرصة أكرب حلدوث فصل 
إرسال  يتوجب  اكن  إذا  احلال  سيكون هيلع  مبا  املقارنة  عند  عنرصي 

الطفل، بلك بساطة، إىل املدرسة اليت حتددها السلطات احلكومية.
دجما  (أقل)  تكون  أن  إىل  متيل  املدارس  بأن  يقول  الواقع  لكن 
للساكن عندما تكون احلكومة يه من حيدد مواقع املدارس، حيث جرت 
العادة عىل أن يرسل األهايل أطفاهلم إىل املدرسة األقرب لملزنل، ومبا 
إىل  مييلون  نفهسا  اإلثنية  املجموعة  إىل  ينمتون  الذين  األخشاص  أن 
العيش متجاورين فإن الصورة اإلمجالية لتالميذ املدرسة ستعكس غياب 
قادرين عىل  األهايل  إذا اكن  أما  املعنية،  املنطقة  االختالط اإلثين يف 
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يف  تقع  مدرسة  خيتارون  فقد  أطفاهلم  يرتادها  اليت  املدرسة  اختيار 
يقمّيوهنا بقمية أعىل من قمية  أو مدرسة تمتزي بصفات  منطقة أخرى، 
التواجد جبوار تالميذ من اإلثنية نفهسا (اكلقدرات التعلميية أو املوسيقية 

أو اللغوية).
إن الفصل العنرصي أمر طبييع متاما، حيث مييل الناس إىل انتقاء 
أصدقاهئم وزمالهئم يف العمل ممن ينمتون إىل املجموعة نفهسا، لكن 
األخرى، ومن  املجموعات  التساحم مع  األمر خيتلف لكيا عن عدم  هذا 
املالحظ أن أسوأ التوترات اإلثنية حتصل يف األماكن اليت حُترم فهيا 
مجموعات  هبا  تمتتع  اليت  واالمتيازات  احلقوق  من  املجموعات  بعض 

عندما ُتنهترَك املبادئ الرئيسية لملجمتع احلر. أخرى، وبعبارة أخرى: 

التهديد األصولي للتسامح
أو  األخالقية  األصولية  من  اآلخرين  مع  للتساحم  األكرب  الهتديد  يأيت 
األيديولوجية أو الدينية، وعىل سبيل املثال: رمبا يعترب الكثري من أحصاب 
قبل  ما  العالقات اجلنسية  أو  املثلية  أن اجلنسانية  القوية  الدينية  اآلراء 
الزواج من األمور املثرية لالمشزئاز أو املعيبة أو الصادمة أو الالأخالقية، 
مكا إهنم قد يعتربون أيضا بأن بعض الترصفات (اكلتجديف أو تصوير 
أو  للدين  األخالقية  التقاليد  أو رفض  الدينية  النصوص  إناكر  أو  اآلهلة 
يه من الرشور اليت ال جدال فهيا، مما مينحهم  اعتناق أديان أخرى) 

مربرا اكفيا حلظر هذا السلوكيات ومعاقبة من يقوم هبا.
لكن مهام اكن مقدار ما يشعر به املرء من االمشزئاز أو الصدمة 
بسبب أفعال اآلخرين، ومهام اكن مقدار الرش الذي حتتويه من املنطلقات 
الدينية، فهو ال ميتلك سلطة حظر هذه األفعال يف املجمتع احلر إال إذا 
اكنت تتسبب لآلخرين بأذى مادي، أو هتدد بالتسبب هبذا األثر. ونكرر 
إن ذلك ال يعين منع املتدينني من انتقاد هذه األفعال واحملاججة  القول: 
ضدها، أو استبعاد من يقوم هبا من الوسط الديين، ما دام هذا املوقف 
ال يتحول إىل ترهيب أو إىل أذى حقييق؛ مكا إنه ال يعين أيضا المساح 
ألي أحد، مبن فهيم احلكومات، بتقييد أو مراقبة أو اعتقال أو حبس أو 
تعذيب أو تشويه أو نيف أو إعدام أي خشص أو مجموعة بسبب هذه 

اآلراء واألفعال.
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فسنجد  العامل  أديان  ملعظم  املؤسسة  النصوص  إىل  رجعنا  وإذا 
بأهنا تعتنق التساحم مع اآلخرين، حىت وإن اكنت السلطات احلامكة قد 
فرسهتا يف بعض احلاالت بشلك خيتلف عن الغايات اليت تقف وراءها. 
ولقد اكنت القوى األجنبية اليت حتتل منطقة ما تقوم يف الغالب باحتالل 
ديانهتا أيضا، فتحرف أنمظهتا األخالقية والفقهية عىل حنو يربر وخيدم 
التوتاليتارية حتاول مقع  إن بعض احلكومات  بل  املنطقة،  إدارهتا هلذه 
الدين بشلك اكمل ألهنا تنظر إليه مبثابة منافس لسلطهتا وأيديولوجيهتا. 
أما يف املجمتع احلر فال أمهية ملا إذا اكنت األصولية اليت حتدثنا عهنا 
دينية أم أيديولوجية، إذ ال يعيط هذا املجمتع أي سلطة إلرغام اآلخرين 
أو  أدياهنم  أو  أخالقياهتم  أو  أفعاهلم  يف  اآلخرين  عن  يتغايرون  ممن 

أيديولوجياهتم.

الصوابية المسيّسة
الصوابية املسّيسة؛  وهنالك خطر آخر أكرث خفاء يهتدد التساحم، وهو: 
ويه ما حيدث حني يقع عىل األفراد ضغط اجمتايع وسيايس لدفعهم 
إىل القبول مبواقف وآراء خنبة مهمينة، وما حيدث يف الغالب أن من ال 
يتفق مع الرأي السائد يقع عرضة لتشويه صورته كخشص خمبول أو 
خبيث، واهلدف من ذلك تشويه صورة آرائه باعتبارها خمبولة أو خبيثة 
أيضا؛ مما يتيح الفرصة لرفض هذه اآلراء بهسولة عوضا عن مناقشهتا؛ 

مكا إهنا جتعل آراء النخبة تبدو أكرث متانة مما يه هيلع يف احلقيقة.
وفيه  اإلجبار،  أشاكل  من  إىل شلك خيف  تستند  العملية  هذه  إن 
يتعرض من حيمل آراء مغايرة إىل تشويه صورته يك يصعب هيلع تدبر 
إن املختصني األاكدمييني الذين  أموره يف املجمتع، وعىل سبيل املثال: 
يعربون عن شكوكهم إزاء األدلة اليت تشري إىل تسبب اإلنسان بالتغري 
املنايخ قد ال يمتكنون من احلصول عىل فرص معل يف اجلامعات، وإذا 
حصلوا علهيا فسيحرمون من الرتفيع. أما يف املجمتع احلر، فال شك يف 
أن أرباب العمل ليسوا مرمغني عىل توظيف أناس ال يتفقون معهم، مكا 
إن وسائل اإلعالم غري جمربة عىل تغطية نظريات يكتنفها اجلدل؛ ويف 
املقابل نالحظ بأنه حيمنا تسيطر احلكومة عىل املؤسسات التعلميية أو 
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وسائل اإلعالم، بشلك احتاكري أو شبه احتاكري، فإن استبعاد أحصاب 
اآلراء اليت ال يؤيدها إال األقلية يصل إىل حد اإلجبار احلقييق.

التسامح والسعي إلى الحقيقة
إن التساحم يف املجمتع احلر يتجاوز كثريا مسألة التساحم مع الفوارق 
يتضمن هذا التساحم حرية  الدينية أو األيديولوجية، وعىل سبيل املثال: 
التعبري (يف اللكام والكتابة والبث أو باستخدام أي وسيلة أخرى)، وهذا 

غياب الرقابة. يعين مضنا: 
ومن الناس من يعترب أن البيئة اليت تغيب عهنا الرقابة جتعل املرء 
بصدمة معيقة  الكثري  يصاب  قد  إذ  العميق،  القلق  من  حالة  يعيش يف 
بسبب لكمة أو صورة أو جحة أو فكرة ميكن التعبري عهنا يف هذه البيئة 
اليت تتصف بقدر من احلرية؛ أما يف املجمتع احلر فليس ألحد احلق 
التعبري عن آراهئم، وذلك حىت  الناس عن  يف منع حرية اللكام وإعاقة 
إذا اكن امجليع تقريبا خيتلفون مع ما يقال أو جيدونه مهينا أو يعتقدون 

بأنه الأخاليق.
وال شك يف أن هنالك ما ميكن قبوله من املربرات إلعاقة بعض أنواع 
حرية اللكام إذا اكن ما يقال يتسبب باخلطر لآلخرين (كأن يرغب أحدمه 
بأن يصيح بلكمة ”حريق“ يف أحد املسارح)، مفن املرشوع أن نعاقب أي 
أحد خياطر بإيذاء اآلخرين عىل هذا النحو املهتور. وبشلك مشابه، إننا 
نقوم حبامية األطفال من اللكامت أو الصور اليت نعتقد بأهنا قد تفسدمه، 
وقد ال نحمس لإلعالنات اليت تجشع بشلك مضين عىل تعايط املخدرات 
قوي  مربر  وهنالك  لملدارس،  املجاورة  اإلعالنية  اللوحات  عىل  بالظهور 
يك ال يواجه  يدفع إىل توفري املعلومات (كتصنيفات األفالم السيمنائية) 

الطفل بالصدفة ودون تعمد أمرا يصيبه بالقلق.
منع  لكن ما أوردناه خيتلف اختالفا كبريا عن الرقابة الرصحية، أي: 
لكامت وصور وجحج وأفاكر بعيهنا من البث عىل اإلطالق؛ فال ماكن ملثل 
هذه الرقابة يف املجمتع احلر احلقييق ألن هذا املجمتع يقوم عىل أساس 
من االنفتاح واخليار، فال بد لملرء من أن يعمل اخليارات املتاحة أمامه إذا 
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اكن يرغب باالختيار عىل حنو عقالين وجتربة أفاكر جديدة قد حتسن 
البدائل واخليارات  الباب يف وجه هذه  تغلق  والرقابة  مستقبل امجليع، 

فتحرمنا من التقدم.
فاحلقيقة  الرقابة،  عىل  بالقامئني  الوثوق  املمكن  غري  من  إن  مكا 
والسلطة احلكومية أمران متغايران، فرمبا ميتلك أرباب السلطة أسباهبم 
وإن  حىت  لكن  بعيهنا،  أفاكر  بث  حلظر  الذات)  (حكامية  هبم  اخلاصة 
اكنوا ينوون حتقيق مصلحة الناس عىل أفضل حنو ممكن فإهنم ليسوا 
معصومني عن اخلطأ، ومه ال حيتكرون احلمكة لوحدمه، وليست لدهيم 
معرفة استثنائية لمتيزي الصواب واخلطأ، فالنقاش واالحتجاج واخلربة 
يه وحدها من حتدد ذلك. إن القامئني عىل الرقابة قد يقمعون احلقيقة 
بشلك غري متعمد بلك بساطة، فهم ال ميكهنم أن يكونوا أكيدين مما إذا 
اكنوا يضيقون عىل أفاكر يثبت يف هناية املطاف أهنا اكنت عىل صواب؛ 
وقد تكون بعض األفاكر خاطئة يف معظم جوانهبا، إال أهنا قد حتتوي 
شيائ من احلقيقة ال ميكن استخالصه إال باحملاججة، وهنالك من األفاكر 

ما ال تتبدى حقيقهتا إال مع مرور الزمن.
إن السبيل لضامن عدم التضييق عىل احلقيقة واألفاكر النافعة يمتثل 
يف المساح ببث األفاكر مجيعها وحنن واثقون بأن حماسهنا أو عيوهبا 
باحملاججة  للناس  المساح  يعين  وهذا  النقاش،  خالل  من  ستنكشف 
األكرثية  تعتربها  بأمور  تتعلق  اكنت  وإن  حىت  طروحاهتم،  عن  دفاعا 
من اليقينيات، فاحلقيقة ال ميكن تقويهتا إال من خالل دخوهلا يف حلبة 
التنافس هذه. وهذا السبب هو الذي جعل الكنيسة الاكثوليكية الرومانية 
الشيطان“  ”حمايم  يدىع  خشصا   ،(1587-1983) املدة  خالل  تعني، 
املفيد أن نعرض معتقداتنا  القداسة، مفن  لرتبة  لالدعاء ضد املرحشني 
للتساؤالت، وإذا كنا نعتقد بأن اآلخرين خمطوئن يف آراهئم فال بد من 

مواجهة هذه اآلراء ونقضها، ال إساكهتا.
زمن  إىل  ترجع  اليت  باألمثلة  حافال  التارخي جيده  يستقيص  ومن 
بسبب  لالضطهاد  تعرضوا  أناس  حول  سقراط  اإلغرييق  الفيلسوف 
صامتني  إلبقاهئم  الناس  إخافة  عىل  يعمل  االضطهاد  وهذا  آراهئم، 
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حىت وإن تبني يف ما بعد براءة أفاكرمه من الهتم املوجهة. ويروي لنا 
التارخي كيف أن نيكوالوس كوبرنيكوس خيش غضب الكنيسة الاكثوليكية 
حول  تدور  الكواكب  بأن  ترى  اليت  الثورية  نظريته  ينرش  فمل  الرومانية 
المشس، ومل تبرص نظريته النور إال قبل وفاته بقليل يف العام 1543. 
مكا إن خلرَفه غاليليو غالييل جرت حمامكته يف حمامك التفتيش وأمىض 
الرتهيب  هذا  إن  اإلقامة اجلربية يف مزنله.  تبىق من معره حبيس  ما 
وأمثاله يقمع احلقيقة والنقاش والتقدم، وهو يؤذي املجمتع مكا يؤذي من 

يضطهدمه من أحصاب البدع.
بأي  المساح  دون  السائدة  باألفاكر  بساطة،  بلك  قبلنا،  إذا  إننا 
حماججة، فإن هذه األفاكر ستستند إىل أساس يتصف بقدر كبري من 
الزتعزع؛ وعندما مير قبوهلا دون انتقاد فستتحول إىل شعارات فارغة، 
ال حقائق ذات معىن؛ وإذا استطاعت األفاكر اجلديدة أن تشق طريقها 
يف هناية املطاف، فإهنا ستظهر يف هذه البيئة عىل حنو يتسم بالعنف 

والتشوش.
وقد نصاب باالنزعاج عندما يقول لنا اآلخرون أمورا خنتلف معها 
أو عندما يعربون عن أفاكر نعتقد بأهنا خاطئة متاما،  بشلك جوهري، 
أو يقومون بأمور تصدمنا يف العمق، أو عندما يمتادون فيخسرون من 
معتقداتنا األخالقية والدينية؛ لكن تساحمنا مع هذه الترصفات يكشف 
الزتامنا باحلرية، واعتقادنا بأننا ننجز تقدما أكرب ونكتشف حقائق جديدة 
بشلك أرسع من خالل المساح لألفاكر املختلفة بأن تكون حمال للنقاش، 

ال للقمع.

إجراءات الحظر
قد نستشيط غضبا إذا جرى منع الكثري من األشياء اليت نسمتتع هبا 
يف حياتنا اليومية؛ لكن مما يؤسف له أن الكثري من هذه األشياء ممنوعة 

فعال.27

27  لالطالع عىل مناقشة وافية ملوضوع (املحظورات)، ميكن الرجوع إىل:
املحظورات: جون ميدوكروفت (م22).
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أي  منع  لنا احلق يف  ليس  أنه  تنص عىل  األذى)  (كّف  قاعدة  إن 
فعل ما مل يتسبب، أو هيدد بالتسبب، باألذى لآلخرين؛ لكن الكثري من 
يفعلها،  ملن  باألذى  تتسبب  أهنا  أساس  عىل  منعها  جيري  النشاطات 
والتدخني  املخدرات  إجراءات منع تعايط  يقف خلف  الذي  السبب  وهو 
إلنقاذ  التربير  أن  يف  تمتثل  هنا  واملشلكة  الكثري.  وغريها  واملسكرات 
فعل  أي  أن يحمس مبنع  باألذى من شأنه  التسبب ألنفهسم  من  الناس 
آخر. ومن الهسل جدا االحتجاج بأن الناس يتعرضون لألذى أو للخطر 
بسبب تناول املرشوبات السّكرية، أو األطعمة الدهنية، أو املشاركة يف 
الرياضات اخلطرة، أو االخنراط يف أنشطة الدعارة أو اجلنسانية املثلية، 
أو اعتناق ديانة مغايرة، أو التشكيك يف السلطة؛ وإذا أخذنا بعني االعتبار 
عدد الذين يطرحون هذه احملاججات فإن مبدأ احلظر إذا ضاع فلن مير 

الكثري من الوقت قبل أن تضيع معه احلرية أيضا.
العميل  الصعيد  نتاجئ ضارة عىل  احلظر محتل  إجراءات  إن  مكا 
عىل  ليحصل  معينة  أشياء  عىل  الطلب  توجيه  جيري  فعندما  أيضا، 
املستوى الرسي، فستصبح مهمة مراقبهتا والسيطرة علهيا أصعب من 
ذي قبل، وسينخرط املجرمون يف معلية الزتويد هبا. وعىل سبيل املثال: 
ال تزال الواليات املتحدة األمريكية تعاين من وجود مافيا إجرامية منت 
باملسكرات  الزتويد  قبل قرن مىض حني اكن  (احلظر)  قوهتا يف حقبة 
جرمية يف نظر القانون؛ مكا إن اسمترار الوضع غري القانوين للقامر 
والدعارة يف معظم أحناء الواليات املتحدة أدى إىل تعزيز هذه العنارص 
اإلجرامية اليت يسعدها أن تزود الناس هبذه اخلدمات يك تليب الطلب 

علهيا.
تأثريات  فهم  مهمة  أيضا  الناس  عىل  تصعب  احلظر  إجراءات  إن 
سلوكهم، إذ ال يزال هنالك طلب من الناس عىل املخدرات، لكن إذا اكنت 
املخدرات غري قانونية فسيصعب ذلك احلصول عىل معلومات جيدة بشأن 
أخطارها؛ مكا إن من الصعب عىل املستخدمني أن يتحققوا من نوعية 
ما يشرتونه مهنا، وسيصعب عىل من يدمن علهيا أن يبحث عن املساعدة 
الطبية أو االجمتاعية، ألن اعرتافه بتعايط املخدرات يعين اعرتافه بأنه 
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اقرتف إحدى اجلرامئ. ويضاف إىل ذلك أن الناس يصبحون معرضني 
ألخطار أخرى، خكطر اإلصابة مبرض األيدز الذي ينتقل عرب احملاقن 
املستحيل  من  جيعل  لملخدرات  القانوين  غري  الوضع  ألن  املعقمة  غري 
تعاطهيا يف بيئة آمنة. وهكذا فإن النتيجة الهنائية تمتثل يف أن أكرث، 
إن مل يكن معظم، األذى الناجت عن املخدرات يأيت بسبب وضعها غري 

القانوين.28
يرون  وأمثاهلا جتّرم أخشاصا نزهيني ال  إن إجراءات احلظر هذه 
بأسا يف تعايط األدوية الرتفهيية، أو ممارسة القامر، أو تناول املسكرات 
يف املزنل مع األصدقاء، فليس هنالك يف هذه األفعال ما يؤذي اآلخرين 
إطالقا. ومبا أن هؤالء مل يروا من قبل بأسا يف الخسرية من القانون 
واملخاطرة  المتادي  إىل  يدفعهم  قد  ذلك  فإن  تافهة،  جلنح  بارتاكهبم 

بارتاكب جرامئ أكرث خطورة وتنطوي عىل الكثري من األذى.
التأثري،  عن  أبدا  عاجزة  أهنا  إىل  احلظر  إجراءات  تارخي  ويشري 
املتحدة األمريكية مل يتسبب إال بتعايط  الواليات  حفظر املسكرات يف 
املسكرات باخلفية يف أماكن ال ميكن السيطرة علهيا. مكا إن القوانني 
الصارمة ملاكحفة املخدرات والعقوبات الكبرية اليت تطبق عىل االجتار 
هبا عىل امتداد العامل مل تؤدرِّ إىل منع هذه التجارة اليت تشري التقديرات 

إىل أهنا تبلغ مائت ومائت من مليارات الدوالرات.
وال جدوى من أي حماولة إيقاف أي سلوك شائع، بل إن هذا العمل 
يشلك هتديدا للحرية ألنه يستوجب، يك يكون مؤثرا، إنشاء أجهزة هائلة 
للرقابة والفرض، وهذا يؤدي، بلك بساطة، إىل حرف موارد فرض القانون 
عن مسارها الطبييع املمتثل يف التحري عن اجلرامئ املؤذية احلقيقية 
احملامك  يف  الفساد  السترشاء  أيضا  الفرصة  يتيح  إنه  مكا  ومقعها، 
وجهاز الرشطة؛ وعىل الرمغ من أنه ياكد ال ينتج أي أذى عىل اآلخرين 
إذا قام أحدمه مبامرسة القامر أو تعايط املخدرات فإن العقوبات املرتتبة 
استحصال رىش  من  احلكوميني  املوظفني  بفداحهتا مما ميّكن  تتصف 

مخضة ممن يتورط يف هذه األمعال.

28  تناول ميلتون وروز فريدمان هذه النقطة عىل نحو واٍف يف كتابهام: الرأساملية والحرية (م8).
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سؤال: أليس من الواجب علينا أن نحمي الناس من 
أنفسهم؟

اجلواب: ال؛ فهل ترغب بأن حيميك أحدمه من نفسك؟ أم أنك تعتقد بأنه 
جيب عليك أن تتخذ قراراتك اخلاصة بك حول طريقة عيشك حلياتك؟ إن 
المساح للحكومات باختاذ القرارات بشأن ما هو مناسب وغري مناسب 
أنفسنا  من  بكثري  أقرب  فنحن  الكفاءة:  إىل  يفتقر  أمر  هو  إمنا  لنا 
باملقارنة مع املوظف احلكويم إلصدار األحاكم بشأن ما نتجمشه من 
فاحلكومات قد تبدأ  خماطر؛ مكا إن هذا األمر ينطوي عىل اخلطورة: 
مبنع أمور يتفق امجليع عىل تسبهبا باألذى، لكهنا ما أن تتأكد بأن 

الناس سمّلوا هبذا املبدأ فستقدم عىل منع لك يشء.
هل جيب منع الناس من تعايط الكواكيني، وتدخني التبغ، ورشب 
املسكرات، وتناول األطعمة الدهنية واألرشبة السّكرية؟ هل جيب إجبار 
الناس مبوجب القانون عىل ممارسة المتارين الرياضية والتخيل عن 
الرياضات اخلطرة وحضور املناسبات الدينية؟ هل جيب منع الناس من 

أو انتقاد احلامكني؟ قراءة الكتب ”اخلطرية“ 
بـ(ال)؛ فإذا اكن هنالك  إن املجمتع احلر جييب عن هذه األسئلة 
من هيني أخالقياتنا أو يرتكب أمرا خطريا فيجب أن ننهبم إىل ذلك، 
ولكن إذا مل يكونوا يؤذون اآلخرين بذلك فليس لنا احلق يف إيقافهم 

معا يفعلون.

السلوك العمومي والسلوك الخاص
إن قواعد املجمتع احلر حتمك السلوك (العمويم)، أي: كيفية سلوك الفرد 
إزاء اآلخرين، لكن السلوك اخلاص (وهو السلوك الذي ال يؤثر إال عىل 
األفراد ذوي العالقة)، يبىق مضن اإلطار اخلاص، وال يتحول إىل مسألة 

قانونية إال إذا تسبب باألذى لآلخرين.
ومع ذلك، مفن الرضوري يف املجمتع احلر أن نكون حذرين جدا ألن 
األذى الفعيل أو خطر التعرض لألذى يصبح حقيقيا، وعىل سبيل املثال: 
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هل جيب المساح للناس ببيع المسوم يف هذا املجمتع؟ فمبا أن المسوم 
هلا استخدامات متعددة أخرى ال تتسبب باألذى لإلنسان، فإن هنالك أذى 
أكرب قد ينتج من حظر بيعها باملقارنة مع األذى الناجت عن المساح به. وقد 
يكون هنالك أيضا مربر مقبول لوضع جسالت بأمساء من يبيع المسوم 
لالكتشاف،  بأهنم معرضون  ومن يشرتهيا يك يعمل مستخدمو المسوم 

عىل أن تتوقف الضوابط عند هذا احلد.29
العلين؟ أو ضد معل  ْكر  السُّ هل جيب أن تكون هنالك قاعدة ضد 
بيوت الدعارة أو القامر؟ نعم، إذا اكنت هذه النشاطات تتسبب بالعنف، 
البلدان إىل خيار فرض الرتاخيص  العديد من  وهو السبب الذي يدفع 
علهيا؛ لكن معظم جوانب معل هذه النشاطات ال تؤثر إال عىل من ينخرط 
فهيا، أما اآلخرون فقد يصابون باالمشزئاز من جمرد التفكري هبا، لكننا 
تسبهبا  منطلق  غري  منطلق  أي  من  النشاطات  هذه  إذا حمسنا حبظر 
باألذى املوضويع لآلخرين، فلن يبىق أي نشاط برشي مبنأى عن تدخل 

دعاة المتسك باألخالق.
هل جيب أن نحمس للناس بالتجارة يف أيام العطل الدينية؟ وهل جيب 
أن نحمس هلم بتعدد الزوجات؟ إن هذا من شأن الناس املعنيني وحدمه، ال 
من شأننا، إذ ال تتسبب هذه األمعال باألذى لآلخرين. إن قوانني املجمتع 
األفراد وتوسيعها، ال من أجل فرض  للحفاظ عىل حرية  احلر موجودة 

املبادئ األخالقية للبعض عىل اآلخرين.
قواعدمه  بصياغة  للناس  يحمس  احلر  املجمتع  فيف  ذلك،  ومع 
قاعدة  باحرتام  التقيد  مع  ملكيات،  من  هلم  يعود  ما  عىل  اخلاصة هبم 
العمومية  املواضع  بعض  تمتزي  البلدان  من  الكثري  ويف  األذى).  (كّف 
(مكجمعات التسوق) بأهنا مملوكة جلهات خاصة وال تتحمك هبا السلطات 
للتسوق يف العام 2005  السياسية احلامكة، ولذلك قام مجمع (بلوووتر) 
حبظر اإلهانات النابية والتدخني وتوزيع املنشورات وارتداء األلبسة اليت 
ختيف الوجه (اكأللبسة العلوية ذات القلنسوات)؛ ويف بلدة بورنفيل (وسط 
حُيظر البيع العلين لملسكرات يف هذه البلدة الصناعية اليت  بريطانيا) 

29  هذه النقطة وما يليها أجاد جون ستيوارت ميل يف دراستها ضمن كتابه: عن الحرية (م11).
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وقفية  بعده  وظلت  اكدبريي  جورج  الهشري  الشوكوالتة  صانع  أسهسا 
تدخالن  بورنفيل  وبلدة  بلوووتر  أن مجمع  فمبا  ملبادئه،  خاصة خملصة 
يف نطاق امللكيات اخلاصة، فقد ترصفتا عىل حنو يقع بالاكمل يف إطار 

حقوقهام.

مشكلة اإليثار
يزنجع الكثري من الناس بسبب الفكرة اليت ترى بأن املجمتعات احلرة 
واالقتصادات احلرة تعمل عىل أساس املصلحة الذاتية للجهات املنخرطة 
باالهمتام  فهيا؛ ومه يفضلون عاملا ينقاد، عوضا عن ذلك، باإليثار، أي: 
الالأناين مبصاحل اآلخرين وأحواهلم املعيشية؛ لكن هذا االعتقاد يتسبب 

باملشلكات أكرث مما حيلها.30

غياب المرشد في مساعدة اآلخرين
قبل لك يشء، كيف لنا أن نعمل، بأي شلك من األشاكل، إن اكن هذا 
األمر أو ذاك يقع يف مصلحة اآلخرين؟ إذ ال ميكننا النفاذ بشلك مبارش 
إىل أذهاهنم وقميهم. وإذا كنا حناول القيام مبا هو يف مصلحهتم فال 
بد بأننا سرنتكب أخطاء فادحة؛ ولك من استمل يف يوم من األيام هدية 
غري مالمئة متاما يف عيد ميالده يعمل بأن حىت األرسة واألصدقاء قد 
يصدرون أحاكما متواضعة بشأن ذوق املهدى إليه؛ فثقافة العطاء تبدو 

كقاعدة غري جديرة باالستناد إلهيا يف إدارة جممتع بأمكله.
إياها  يعطينا  اليت  األشياء  ننتقد  أن  أيضا  الصعب  من  إن  مكا 
اآلخرون، فنحن نقبل اهلدايا بشكر ظاهري حىت وإن كنا نكرهها، وهذا 
يعين بأن الناس يف املجمتع اإليثاري لن يتعملوا أبدا بالتحديد ما يريده 
اآلخرون حقا، مما يتناقض بشلك تام مع االقتصاد القامئ عىل املصلحة 
بالتحديد عىل  إذا مل حيصل  للزبون  الذاتية، فيف هذا االقتصاد ميكن 
ما يريده من املزود أن يعرب له عن ذلك وهيدده باالنتقال إىل مزود آخر، 
الناس  إعطاء  اهمتامهم عىل  يركزون  املزودين  الذاتية جتعل  فاملصلحة 

املنتجات املناسبة بالتحديد، وبأرخص مثن ممكن.
30  لالطالع عىل رشح أوىف لهذه املسألة ميكن الرجوع إىل مقالة بعنوان (تناقض األخالقيات) ملاو يويش 

يف: أخالقيات الحرية: توم باملر (م23).
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اإليثار يوّلد النزاع
التعامالت  ما حيفز  هو  اآلخرين  ملساعدة  متعمد  العمل بشلك  إذا اكن 
االستمثارية فسيتصف العامل اإليثاري بتوتر بني املشرتي والبائع ياكد 
يمتاثل مع نظريه يف عامل املصلحة الذاتية الذي نعيش فيه حاليا؛ فاملشرتي 
سيطالب حيهنا بزيادة األسعار من أجل حتقيق املنافع للبائع، وسيخفض 
البائع من أسعاره من أجل حتقيق أقىص ما ميكن من املنافع لملشرتي، 

مفا حيدث ليس إال انعاكسا يف املرآة ملا حيدث يف أيامنا هذه.
يراعون مصاحلهم  الذين  السوق، فإن األخشاص  اقتصاد  أما يف 
الذاتية جتدمه يتنازعون يف ما بيهنم، لكن نزاعاهتم ال ميكن حلها إال من 
خالل املساومة، فإذا اكن احملفز الوحيد هو حتقيق املنافع لآلخرين فليس 
هنالك من سبيل حلل الزناعات، فلك إيثاري سيرص عىل نفع زميله، ومبا 
أن ال أحد مهنام يرغب باالنتفاع من الصفقة، فإن إحلاح احتياجاهتام لن 

يساعدمها عىل االتفاق.

المصلحة الذاتية وحسابات التكلفة والمنفعة
يركز عىل التأكد من  إن املصلحة الذاتية جتعل املزود (والزبون أيضا) 
أن تتفوق منافع التعامل عىل تاكليفه؛ أما املزود اإليثاري الذي ال يعمل 
من أجل العائد فسريسل إشارة مضللة جدا للجميع، وهذه اإلشارة تقول 
اإلشارة  هذه  الزبون  وسيستقبل  صفرية،  تلكفة  ذات  وخربته  وقته  بأن 
مكا يه ورسعان ما سيغرق املزود بطلباته، ولن يكون أمام املزود سبيل 
لرفض تقدمي اخلدمات املطلوبة حىت وإن اكنت منافعها هامشية أو ضئيلة 

باملقارنة مع تلكفهتا.
اجللدية  الصناعات  جمال  يف  العاملني  إن  املثال:  سبيل  وعىل 
سيواجهون يف االقتصاد اإليثاري طوابري ال تنهتي من األخشاص الذين 
يطالبون بإصالح ما اشرتوه مهنم يف السابق؛ أما يف اقتصاد السوق 
زبائهنم، وعىل  التجار  الذاتية فسيخرب هؤالء  يركز عىل املصلحة  الذي 
حنو ال لبس فيه، ما إذا اكنت السلع اليت حتتاج إىل اإلصالح تستحق 
ذلك، أو قد يطلبون مهنم سعرا مرتفعا إىل حد يدفع الزبون إىل اختاذ 
ويركز اجلهود  قرار بأن ال يسمتر يف طلبه؛ فالسوق يدير معلية (الطلب) 

عىل األمور اجلديرة حقا بالعناء.
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يف  جرياهنم  مساعدة  إىل  اإليثاري  العامل  يف  الناس  يرسع  وقد 
شىت أنواع املهامت (كبناء املزنل)، أما يف الظروف العملية اليت ترايع 
حسابات اجلدوى االقتصادية فقد يكون من األفضل للجريان أن يذهبوا 
إىل السوق ويستأجروا أحد احملرتفني لبناء املنازل عوضا عن االعمتاد 
عىل العمل غري االحرتايف الذي يقدمه األصدقاء. وتتفامق اخلسارة أكرث 
يف  تأثريا  أكرث  بشلك  مهاراهتم  يستخدموا  أن  للجريان  ميكن  عندما 
أنواع أخرى من العمل، فالسوق يجشع الناس عىل أن يستمثروا وقهتم 
ومواههبم يف املواضع اليت حتقق قمية أكرب لوقهتم ومواههبم باملقارنة 

مع غريها من املواضع.

سؤال: أال يجب علينا أن نتحكم باألسعار كي يستطيع 
الفقراء تحمل تكلفة األشياء؟

اجلواب: ال؛ فاألسعار يه إشارات تدلنا عىل حال الندرة، فهي ختربنا 
مبوضع الفائض وموضع العجز، ويه خترب املنتج بوجود حاجة إىل 
املزيد من السلع اليت ينتجها، وخترب املسهتلك بأن هيلع أن يقلل من 
الرشاء أو أن يبحث عن بدائل. أما ضوابط األسعار فهي تعرقل هذه 
أزمات  فتحدث  العرض،  عىل  الطلب  تفوق  إىل  يؤدي  مما  اإلشارات 
الحش، واليت يمت التعامل معها يف العادة بأسلوب تقنني توزيع املنتجات 

النادرة، وهو بدوره إجراء يقل يف الكفاءة معا سبق.
ضوابط اإلجيارات اليت تص لمتكني الناس  وعىل سبيل املثال: 
من محتل تلكفة السكن، فهذه الضوابط تقوم يف الواقع جبعل السكن 
بأن  سيقررون  للتأجري  املعدة  العقارات  ماليك  ألن  أندر،  أو  أسوأ 
اإلجيارات اليت حيصلون علهيا ال تصل إىل مستوى جهودمه، فزييلون 
البعض محتل  التأجريي. وإذا مل يستطع  عقاراهتم من سوق السكن 
تلكفة االحتياجات الرضورية فإن احلل األمثل هلذه املشلكة ال يمتثل 
يف التدخل بآلية معل السوق، وإمنا بإعطاء هؤالء مقدارا من املال، إما 
من خالل امجلعيات اخلريية، وإما من خالل خطة ممولة رضيبيا لدمع 
حمدودي الدخل، وحيهنا سيمتكنون من رشاء هذه األشياء يف السوق 

الكفوء التنافيس نفسه، وذلك مكا يفعل غريمه متاما.
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أخالقيات السوق
إن احلقيقة اليت تقول بأن اقتصاد السوق احلر يقوم عىل أساس املصلحة 
الذاتية ال جتعله مفتقرا إىل الصفة األخالقية، فال ميكن للناس أن حيققوا 
مبا  بزتويدمه  اآلخرين  مع  التعاون  خالل  من  إال  السوق  االزدهار يف 
حيتاجونه من أشياء؛ مكا إن السوق يعاقب عىل السلوك املضاد لملجمتع: 
فاملرء ليس جمربا عىل االجتار مع خشص فظ سيئ األخالق عندما يكون 
هنالك الكثري من األخشاص اآلخرين ذوي األخالق املقبولة والذين يريدون 

االجتار مع الناس.
وهنالك أيضا قواعد لضامن معل األسواق بسالسة دون احلاجة إىل 
اإلجبار، لكن القواعد الرمسية ال ميكهنا أن تتعامل مع لك حالة بعيهنا. 
إن األسواق تعمتد عىل الثقة حمتا، ويه تاكفئ أحصاب المسعة احلسنة 
الذين ُيعررَف عهنم بأهنم جديرون بالثقة وميكن االعمتاد علهيم؛ وحىت إن 
الذاتية فإن األسواق تعزز منطا أخالقيا  لذلك هو املصلحة  الدافع  اكن 

يعود باملنفعة عىل امجليع بشلك متبادل.

المسؤولية االجتماعية المشتركة
أكرث  حنو  عىل  االستمثارات  تترصف  بأن  الناس  من  الكثري  يريد 
الكثري  وهنالك  املشرتكة»،  االجمتاعية  «املسؤولية  تعزز  وأن  أخالقية، 
من االستمثارات العاملية الكبرية تصدر يف الوقت الراهن تقارير سنوية 

ترشح ما تفعله هذه االستمثارات عىل صعيد املواطنية اجليدة.
وحده هو من يستطيع أن يكون مسؤوال أو المسؤول،  لكن (الفرد) 
وأخالقيا أو الأخالقيا؛ فاملجموعات ليس هلا أخالقية منفصلة ختصها، وال 
ميكن للبلد أو للبلدة أو للعرق أو للقبيلة أو للنادي أو للرشكة أن تتصف 
كأفراد.  أعضاهئا  عىل  يصح  األمر  لكن  الأخالقية،  أو  أخالقية  بأهنا 
ثقافة أخالقية يف  يبنوا  أننا نريد ألرباب االستمثارات أن  وال شك يف 
تنظمياهتم، لكن األخالقية واملسؤولية تنعكس يف األفعال، واألفعال يقوم 

هبا أفراد، ال مجموعات.



149

المجتمع التلقائي

إن املسؤولية االجمتاعية املشرتكة يه يف الواقع حماولة لنقل تلكفة 
واالستمثارات  االستمثارات،  اكهل  إىل  واملعيشية  احلرضية  الرباجم 
بدورها حتاول إظهار مستوى حتلهيا باملسؤولية من خالل متويل املدارس 
يف  مقبوال  األمر  هذا  يبدو  وقد  وغريها.  االجمتاعية  والنوادي  احمللية 
املنطق االستمثاري، فيف هناية املطاف سيتوجب عىل هذه االستمثارات 
أن تنتيق موظفهيا من خرجيي هذه املدارس، ومعلية االنتقاء هذه تصبح 
أهسل عندما تكون هنالك عالقية إجيابية بني االستمثارات وبني املدارس 
يتخذه بشلك  استمثاريا  قرارا  يكون  أن  األمر جيب  هذا  لكن  احمللية؛ 
ُتفررَض  أن  ال  فهيا،  األهسم  وأحصاب  االستمثارات  هذه  مديرو  طويع 

علهيم بامس األخالق.
وإذا اكنت االستمثارات تعيش يف جو تنافيس مقبول فلن تستطيع 
عىل اإلطالق أن ختصص أمواال لدمع املرشوعات احمللية اليت ال ختدم 
هذه  أمثال  الرشاكت  لدى  اكن  فإذا  االستمثارات؛  هلذه  املالية  اآلفاق 
األموال لإلنفاق عىل املرشوعات احمللية فهذا يعين بأن السوق ال يعمل 
التنافس)؛  من  الرشاكت  حبامية  احلكومية  الضوابط  تقوم  (كأن  معله 
أمام  فإن هذه الرشاكت قد خترس  التنافيس احلقييق  السوق  أما يف 
املهبرجة  احمللية  املرشوعات  دمع  عن  توقفت  اليت  األخرى  الرشاكت 

وحصدت األرباح الناجتة عن هذا التوقف.
ويضاف إىل ذلك أن أرباب االستمثارات ال ميتلكون مهارة ممزية يف 
مضان اإلنفاق املناسب ملا خيصصونه من أموال لملرشوعات االجمتاعية؛ 
وقد يكون من األفضل هلم أن يركزوا عىل دورمه اجلوهري املمتثل يف 
جين األرباح عرب الزتويد مبا يريده الناس فعال من سلع وخدمات، وهو 
العامة اليت جتعل من املمكن محتل  الرثوة  توليد  بدوره إىل  أمر يؤدي 

تلكفة األمعال اخلريية.
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عالم ينفتح يوما بعد يوم
مل تعد أراكن األرض متباعدة مكا اكن شأهنا يف سالف العرص واألوان، 
فالتلفزيون والراديو واإلنرتنت ووسائل االتصال األخرى أصبحت تقّرب 
ومنظومات  والبلدان  والشعوب  واألعراق  احلياة  وأمناط  الثقافات  بني 
احلمك، وأصبح ميكن لملرء أن يزور بنفسه عددا أكرب من البلدان بفضل 

وسائل النقل اجلوي ورسعة وسائل النقل الربي احلديثة.
ختيف  أن  احلكومات  عىل  األصعب  من  األمر  هذا  جعل  وقد 
إخفاقاهتا، فمل يعد هنالك من مربر يك تبين أي حكومة جدارا يفصل 
نطاقها اجلغرايف أمال يف أن يبىق مواطنوها جاهلني بعيوهبا، فبفضل 
التواصل اليويم مع بقية أحناء العامل عرب وسائل التواصل االجمتايع 
أو البث التلفزيوين األجنيب الذي تلتقطه أطباق استقبال البث احمللية 
أصبح مواطنو أي دولة يعملون مسبقا بالفرص املدهشة اليت تتوفر خارج 

دولهتم.
منغلقة  للبقاء  عن حماوالهتا  البلدان  من  الكثري  لذلك ختلت  ونتيجة 
عن العامل، ويه اآلن تفتح أبواهبا أمام الساحئني وغريمه من الزوار، 
أمثال  من  كربى  دوال  أن  كيف  املاضية  القليلة  العقود  الحظنا يف  وقد 
روسيا والصني وفيتنام وبورما (ميامنار حاليا) والكثري غريها قد أصبحت 
أكرث انفتاحا كأعضاء يف املجمتع الدويل؛ واليوم جند بأن مخس ساكن 

أفغانستان (مثال) قد عاشوا خارج بالدمه ملدة من الزمن.

ثامنا:
الخصخصة والعولمة
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تبادل األفكار
اجلديد،  العامل  هذا  يف  يسافر  من  وحدمه  مه  (األخشاص)  وليس 
أخذت محتل عصا الرتحال أيضا؛ وهامه الساحئون يزورون  فـ(األفاكر) 
البلدان ويف جعهبم قصص حول عوامل مغايرة جدا يمتتع الناس فهيا 
حبرية الترصف والتفكري واللكام؛ مكا إن الساكن احملليني يسافرون إىل 
أولئك  اليت جاء هبا  القصص  عندما جيدون  ويندهشون  بلداهنم  خارج 
يستطيعون  الناس  اكن  وإذا  الواقع،  أرض  عىل  حية  ويه  الساحئون 
من  التحقق  فسميكهنم  الفضايئ  البث  أو  اإلنرتنت  شبكة  إىل  النفاذ 
القصص اليت يمسعوهنا بفضل ما يرونه بأعيهنم عىل شاشة الكومبيوتر 

أو التلفزيون.
التجارة  أمام  أبواهبا  البالد  تفتح  أن  مفا  مماثل،  تأثري  وللتجارة 
باالستمثار ويقميون  يقومون  أنفهسم ومه  العاملية حىت جيد مواطنوها 
وجود  ويتفهمون  مغايرة  ثقافات  إىل  ينمتون  أخشاص  مع  الصداقات 

أمناط أخرى للعيش.
إن هذا التأثري يعزز الضغط اليت تتعرض له احلكومة هبدف دفعها 
إىل االنفتاح أكرث وأكرث، فاألخشاص الذين يمتكنون فعليا من رؤية احلرية 
وجتربهتا بأنفهسم سيفهمون ما هلا من قدرة عظمية عىل تعزيز التقدم 
ونرش االزدهار؛ ومه يريدون ألنفهسم بعضا من هذا التقدم واالزدهار. 
تلعب  العاملي  والسوق  والسياحة  واهلجرة  والتجارة  فالتكنولوجيا  إذن، 

مجيعها دور السفري الذي ميثل املجمتع احلر.

ر م  مية م م أج ت

ال للرأسمالية الهرمية
إن إنشاء جممتع حر من الصفر ليس من املهامت الهسلة؛ واحلكومات 
إىل  األحيان  من  كثري  يف  تسىع  العاملية  الغوث  وواكالت  اجلديدة 
تغيريات كبرية مثرية، اكستبدال اجلهاز البريوقرايط اإلداري بأمكله، أو 
خصخصة الصناعات احلكومية الكربى؛ لكن هذه املقاربة كثريا ما تنطوي 
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عىل آثار اكرثية، فمبا أن ثقافة استخدام السلطة لملنفعة الخشصية مل 
تتأثر، ويف ظل غياب أي فهم حميل لألسواق والتنافس، مل تكن معظم 
المثانينيات  أواخر  يف  املكسيك  (اكليت هشدهتا  اخلصخصة  مبادرات 
الدولة إىل يد احملسوبني علهيا،  إال نقال لالحتاكريات من يد  املاضية) 
ومل ير الناس يف رأمسالية احملسوبية هذه ما يفرقها عن احملسوبية 
الدولتية اليت سادت يف املايض؛ ومبا أن إصالح املنظومة العدلية قد 
يستغرق عقودا من الزمن فإن هذا األمر يتيح لملحسوبية أن تسمل من 
املالحقة القانونية؛ ولذلك فقد أصبح الناس يخسرون من حلول (االستمثار 
اخلاص) مكا اكنوا يخسرون من مشلكة (السيطرة الدولتية)، ورمبا وصل 
األمر بالبعض إىل أن ينظروا إىل املتطرفني والثوريني باعتبارمه اجلهة 
الوحيدة اليت تستطيع تقدمي مقاربة جديدة قد حتقق املنفعة لعموم الناس، 

ال للنخب وحدها.

المحركات التصاعدية للحرية
متىن بالفشل ألهنا حتاول تغيري مظهر  إن مقاربة «الرأمسالية اهلرمية» 
وأفعال  مواقف  من  جوهرها  ما يف  تغيري  دون  االجمتاعية  املؤسسات 

وحمفزات تنشهئا وتدمعها.
إن إبداع املجمتع احلر وتقدمه يمنو انطالقا من منط القواعد القانونية 
واألخالقية اليت حتدد كيفية عيش الناس وتعاوهنم احلر يف ما بيهنم؛ 
وإذا استطعنا أن نقدم هذا المنط وأمثاله من أمناط قواعد األداء، وأن 
للناس حرية ممارسة حياهتم مضن هذه القواعد، فعندها ستكون  نتيح 
الطاقة الطبيعية ومطوحات الناس مجيعهم يه احملرك الذي يبعث احلياة 

يف التغيري الذي ختضع له املنظومة بأمكلها.
لنفرتض، مثال، بأنه ميكننا أن نهسل للناس معلية البدء باستمثارات 
مكفول  حق  وحيازة  بثقة،  وإدارته  االستمثارات  أحد  وامتالك  جديدة، 
مبلكية املمتلاكت، ومجتيع رأس املال اإلنتايج، وإماكنية التبادل التجاري 
حبرية؛ فتحقيق هذه األمور سيؤدي إىل إنشاء قواعد وحمفزات رسعان 
منظومايت،  اجمتايع  إصالح  عىل  وحتفز  اقتصاديا  منوا  ستنتج  ما 
العمل  آلية  وسيتعملون  جديدة،  استمثارات  بإنشاء  الناس  سيبدأ  إذ 
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االستمثاري، وسيحققون االزدهار الذي ال ينحرص باملنفعة املادية وإمنا 
ثقة  زادت  وإذا  أيضا.  بالنفس  الثقة  من  أكرب  قدر  يتعداها إىل حتقيق 
املؤسساتية  القضايا  معاجلة  عىل  قدرة  أكرث  فسيكون  بنفسه  املجمتع 

الكبرية، كإصالح اجلهاز البريوقرايط والصناعات احلكومية.
املاكروي فنحاول إصالح  نبدأ من املستوى  لذلك جيب علينا أن ال 
امليكروي  املستوى  من  نبدأ  أن  جيب  وإمنا  بأمكلها،  الدولة  مؤسسات 
النسيج  التغيري املهنيج عرب  من خالل إطالق احملفزات اليت ستحرك 

املؤسسايت بأمكله.31

ية  المل

حقوق الملكية في البيرو
ميكننا االستعانة مبثال مثري لالهمتام نسمتده من جتربة (إصالح حقوق 
امللكية يف البريو)، واليت أدار معظم جوانهبا االقتصادي هريناندو دي 
أن  من  سوتو  دي  اشتىك  فقد  املاضية؛  التسعينيات  أوائل  يف  سوتو 
اجلديد  االستمثار  تجسيل  معلية  جيعالن  هناك  والفساد  البريوقراطية 
تستغرق حوايل عام اكمل، مكا اكن هنالك صعوبة مماثلة يف تجسيل 
املستمثرين  من صغار  املاليني  وجود  تمتثل يف  النتيجة  واكنت  امللكية، 
استمثارات  أو  حقول  من  هلم  ما  قانوين)  (بشلك  ميلكون  ال  الرياديني 
لتوسيع  االقرتاض  علهيم  الصعب  من  جعل  مما  منازل،  أو  صغرية 
واكنوا  استمثاراهتم،  أو  منازهلم  بيع  بإماكهنم  يكن  ومل  استمثاراهتم، 
عاجزين عن اللجوء إىل احملامك لتسوية الزناعات الناشبة بشأن ملكياهتم 

أو استمثاراهتم.
تقع األوىل  لقد اكن هنالك يف الواقع بنيتان اقتصاديتان يف البريو: 
مضن نطاق القانون وتمتتع باكفة املنافع االقتصادية لوضعها الرشيع 
الرياديني  املستمثرين  من  املاليني  تضم  والثانية  القانونية،  وللحامية 
من  موجودة  غري  واستمثاراهتم  منازهلم  ألن  الفقر  قيود  يف  الرازحني 
31  أود تسجيل امتناين لبيرت يونغ وستيفن ميستي من مركز (آدم سميث إنرتناشينال) ملا قدماه من آراء 

خبرية يف هذا املجال.

الخصخصة والعولمة
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اليت  العائدات  فقدت  احلكومة  أن  ذلك  إىل  ويضاف  القانونية.  الناحية 
الرضائب  جباية  أو  مختني  عن  تعجز  ألهنا  األمالك  هذه  عن  تنتج  قد 
املفروضة عىل االستمثارات الصغرية اخلارجة عن نطاق القانون؛ وعندما 
القانونية  امحلاية  عىل  الصغرية  االستمثارات  هذه  ال حيصل أحصاب 
ومقاتيل  املجرمني  يد  عىل  بهسولة  االستغالل  إىل  سيتعرضون  فإهنم 

الشيوعية. حركة (الطريق امليضء) 
واكن احلل الذي طّبقه دي سوتو وغريه يمتثل يف إلغاء معظم الضوابط 
البريوقراطية اليت تتضمهنا معلية تجسيل االستمثارات اجلديدة، وإبطال 
معظم الرتاخيص واإلجازات املطلوبة إلدارهتا، وترافق ذلك مع إصالحات 
عقارية جعلت أكرث من مليون أرسة بريوفية حتصل عىل سندات ملكية 
عقارية معرتف هبا ألول مرة يف تارخيها. واكنت النتيجة ارتفاع كفاءة 
االستمثارات الصغرية ألن مالكهيا أصبحوا قادرين عىل االقرتاض من 
أجل التوسع، وعىل بيع امللكية ورشاهئا. ومع اكتساب الناس لرأس املال 
واالدخار حتسنت معايري السكن وبدأ أهايل الطالب ينفقون املزيد يف 

تعلمي أبناهئم.
بأن  البعض  حاجج  فقد  انتقادات،  دون  اإلصالحات  هذه  متر  ومل 
إصدار سندات متليك األرايض مل يكن إجراء منصفا ألن من الصعب 
الناس بشلك غري رمسي، وادىع آخرون بأن سندات  حتديد ما ”ميلكه“ 
من  واسعة  مساحات  عىل  أيدهيم  يضعون  الذين  أولئك  نفعت  المتليك 
أرايض املشاعات دون الفقراء الذين يشغلون مساحات صغرية، وبأهنا 
الفقراء  املزارعون  املشاعات اكن  أرايض  من  أجزاء  اقتطاع  إىل  أدت 
يعتاشون مهنا، وهنالك من ادىع بأن إصدار سندات امللكية قضت عىل 
غري  أهنا  (مع  حسنا  بالء  تبيل  اكنت  اليت  األرايض  متليك  إجراءات 
رمسية)، وحاجج غريمه بأن اإلصالح العقاري مل يكن (الرتياق الشايف) 
االقتصادية تمتثل يف  التمنية  تقف يف وجه  اليت  الكربى  العوائق  وأن 

احلدود اليت ترمسها الثقافة الشعبية لمطوحات الناس.
مل  إذا  جيد  بشلك  يعمل  سوقا  نؤسس  أن  أبدا  الهسل  من  ليس 
تكن البيئة تعرف األسواق من قبل؛ مفن الهسل أن تطبخ حساء المسك 
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حوضا  تصنع  أن  الهسل  من  ليس  لكن  للمسك،  حوض  لديك  اكن  إذا 
للمسك إذا اكن لديك حساء المسك؛ ومع ذلك فقد حاولت بلدان أخرى 
أن تستنسخ جتربة اإلصالحات البريوفية، وقام دي سوتو نفسه بتقدمي 
النصيحة يف كثري من احلاالت، سواء يف أمرياك الالتينية أم يف أفريقيا.

اإلصالحات الساندة
عىل الرمغ من أن حقوق امللكية ذات األداء اجليد تعترب من العنارص اليت 
ال غىن عهنا يف اإلصالح، فال بد من توفر إصالحات ساندة أخرى، ومهنا 
عىل سبيل املثال: ال بد من وجود (سوق إقرايض وميكروإقرايض) فاعل، 
وهو أمر ميكن أن يتعرض للعرقلة بهسولة عىل يد الضوابط التنظميية 
واإلجراءات البريوقراطية املرهقة، ومن األمثلة املثرية لالهمتام يف جمال 
مرصف غرامني يف بنغالدش، والذي يعيط قروضا  اإلقراض امليكروي: 
صغرية لالستمثارات الريفية، مبا يف ذلك: قروض للنساء اللوايت ال ميتلكن 

األرايض من أجل تقدمي خدمات هاتفية باستخدام اهلواتف النقالة.
مكا جيب أن يكون هنالك (منظومة قضائية تمتتع بالكفاءة واملوثوقية) 
وال  وموثوق؛  رسيع  حنو  عىل  نزاعاهتم  تسوية  من  الناس  يمتكن  يك 
جيب االنتظار حىت ينهتي املرشعون من التفكري يف القضايا وإصدار 
إصالحات خاصة حمددة تتناول املنظومة القضائية للدولة، فالقانون العام، 
وهو يتشلك من خالل مجتع القضايا الفردية، أرسع من ذلك بكثري، ورمبا 
تكون هنالك منظومات قضائية حملية مطبقة فعليا وتسندها مجموعة من 
الساكن احملليون  الذي حيمله  املعىن  مع  تتوافق  اليت  املتينة  السوابق 
للعدل. لكن ذلك ال ينيف احلاجة إىل إقامة (القواعد الرئيسية لكيفية معل 
كهيلكيات امللكية، واملسؤولية القانونية الخشصية، وحقوق  االستمثارات) 

حاميل األهسم، وإجراءات إعالن اإلفالس.
الدخول إىل  تعيق  اليت  (إنقاص الضوابط)  مكا حنتاج أيضا إىل 
األفاكر اجلديدة، وعىل سبيل  لدخول  الفرصة  إتاحة  أجل  األسواق من 
أمام  كبري  بشلك  مغلقة  اكنت  دولة  ويه  النيبال،  حامكو  رفض  املثال: 
ملنظومهتم  الاكمل  البيع  املاضية،  امخلسينيات  قبل  اخلاريج  العامل 
اهلاتفية حبجة أن الناس يرتعبون من فكرة إدارة الرشاكت األجنبية هلا، 

الخصخصة والعولمة
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لكهنم وافقوا عىل إصدار تراخيص جديدة تتيح دخول القادمني اجلدد، 
وقد أحرز القادمون اجلدد جناحا كبريا جعل النيبال تمتتع اليوم مبنظومة 

هاتفية حديثة حتسدها علهيا دول املنطقة.
اجلدد  والقادمني  الصغرية  االستمثارات  حول  األمثلة  كرثت  ولكام 
إىل السوق ممن حيققون المنو وخيلقون فرص العمل ويزيدون االزدهار 
لفهم  املستعدين  األخشاص  عدد  كرث  لكام  املسهتلك،  خدمة  وحيسنون 
اإلماكنيات الضخمة للحرية يف توليد الدخل والرثوة. ولكام تناىم الدمع 
عهنا  تتولد  متطرفة  بدائل  إىل  التائقني  عدد  تناقص  الطرح، لكام  هلذا 

إجراءات إجبارية يف ما بعد.

اإلصالحات الزراعية
جتارب  التطبيق:  امللكية عىل صعيد  تأثري حقوق  قوة  األمثلة حول  ومن 
اإلصالح الزرايع يف االحتاد السوفيييت والصني وفيتنام؛ حيث قامت 
احلكومات االشرتاكية يف هذه البلدان بإرساء الزراعة عىل أساس امللكية 
امجلاعية لألرض واملرشوعات الزراعية، فاكنت (املزارع امجلاعية) تتحمك 
حبقوق استخدام األرض والعمل فهيا وفرضت منظومة توزيع مساواتية، 
لكن هذه التدابري خمتضت عن نتاجئ اكرثية، فاملزارع امجلاعية أصبحت 
حقوال شاسعة حتمكها منظومات مثقلة بالروتني والبريوقراطية، ومبا أن 
األفراد اكن يتوجب علهيم تشارك مثار جهودمه مع الكثري من األفراد 
اآلخرين، فمل يكن لدهيم إال حافز ضئيل للعمل جبد أكرب أو بإنتاجية أكرث.

وعىل الرمغ من أن الصني اكنت مرتددة يف التخيل عن مبدأ امللكية 
هناية  املدمر يف  السوفيييت  المنوذج  هبذا  العمل  أهنت  فقد  امجلاعية، 
الذي  األرسية“  املسؤولية  ”منظومة  حمله  وحلت  املاضية،  السبعينيات 
أصبحت مبوجبه لك أرسة تعمل يف قطعة حمددة من األرض تعود هلا، 
مما أدى إىل استعادة احللقة الواصلة بني اجلهد والعائد، حفققت الزراعة 
المثانينيات  أوائل  الزراعية يف  احلصيلة  وتنامت  كبرية،  قفزة  الصينية 
املاضية عىل حنو متسارع، مع معدالت منو سنوية بلغت حوايل (5%) 

للقطن، و(%14) للبذور الزيتية.32 للحبوب، و(8%) 
32  لتفاصيل أوىف ميكن الرجوع إىل:

تجربة سيتشوان (مقالة): وولفغانغ كاسرب (م25).
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تزال  ال  اكنت  املتبعة  فاملنظومة  يسمتر،  مل  املبكر  التقدم  هذا  لكن 
تعاين من اخللل، إذ اكنت السلطات احلامكة تأمل بتحقيق املساواة يف 
نوعية األرايض فأعطت للك أرسة عدة قطع صغرية من األرض عوضا 
عن قطعة أرض كبرية واحدة، ومبا أن جهد األرسة الواحدة أصبح موزعا 
عىل مخس أو ست قطع من األرض اكن من غري العميل اتباع طرائق 
زراعية أفضل، بل إن املسارات اليت وضعت للفصل بني قطع األرايض 
اكنت تسهتلك مساحات واسعة من األرايض املزروعة، ومل تعبأ منظومة 

التوزيع بالفوارق يف إنتاجية لك أرسة.
تغيري  بعدم  قرار  إىل  الصني  يف  احلامكة  السلطات  وصلت  لذلك 
استخدام  يف  حقوق  منظومة  تقدمي  مع  ولكن  لألرض،  التقنية  امللكية 
األرض تعيط لألرس حقوقا طويلة األمد يف العمل باألرض، واحلصول 
عىل ما ينتج عهنا من حماصيل ودخل، ونقل هذه احلقوق إىل اآلخرين.

نظر  مثالية من وجهة  املنظومة  تكن هذه  أيضا، مل  املرة  ويف هذه 
السوق احلر أو حقوق امللكية، فاملنظومة الوطنية للمتوين وتثبيت األسعار 
قضت عىل قدرة املزارعني عىل اختاذ القرارات اخلاصة هبم والمتتع باكفة 
المثار الناجتة معا يبذلونه من معل. ومن دون سوق حقييق لألرايض مل 
يكن هنالك إال إماكنية ضئيلة لدجم األرايض الصغرية، وعىل الرمغ من 
ذلك فقد ظهر بشلك تدرجيي يشء شبيه بالسوق يف ما خيص استخدام 

األرايض.
القرويون واملسؤولون احلكوميون يف ريف  قام  املثال:  وعىل سبيل 
ميتان الواقعة يف مشال غوجيو بتثبيت مدة الوالية عىل استخدام األرض 
وأعطيت  بعيد؛  ألمد  التخطيط  عىل  األرس  ساعد  مما  عاما،  بعرشين 
قطع  وتوحيد  األرض  عىل  الوالية  حقوق  وتبادل  نقل  سلطة  لملزارعني 
استمثار املزيد من األرايض للزراعة، وحتسن  األرايض؛ واكنت النتيجة: 
واستخدام  أفضل،  حنو  عىل  هلا  األرس  رعاية  بسبب  األرايض  نوعية 
األدوات الزراعية احلديثة. ويف العام 1995 حثت احلكومة الوطنية القرى 
الصني يشء شبيه  ينترش يف  فبدأ  ميتان،  اتباع منوذج  األخرى عىل 

مبنظومة حقوق امللكية.

الخصخصة والعولمة
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الحقوق المائية
املاء هو مورد آخر من املوارد النادرة اليت ميكن حلقوق امللكية ختصيصها 
بشلك أفضل باملقارنة مع ما ميكن للحكومة فعله يف هذا املجال؛ خفطر 
اجلفاف اكن يف يوم من األيام أمرا عاديا يف الغرب األمرييك القاحل، ال 
بسبب نقص املاء، وإمنا بسبب منظومة ختصيص املياه املثقلة بالضوابط. 
اكن أولئك الذين يسبقون غريمه يف استجرار املاء  وعىل سبيل املثال: 
من اجلداول ميلكون حق األولوية يف استخدامها عىل من جاء بعدمه، 
لكن احلفاظ عىل هذا احلق اكن يضطرمه إىل االسمترار يف استجرار 

املياه حىت وإن اكنت حاجهتم إىل املياه هامشية.
مونتانا  أمثال  من  واليات  بدأت  املاضية،  التسعينيات  أوائل  ويف 
وأريزونا بالمساح للناس بالتبادل التجاري حلقوقهم املائية، وعىل الرمغ 
من بقاء الكثري من الضوابط اليت تثبط هذا السوق فقد ساعد عىل مضان 
ذهاب املياه إىل االستخدامات اليت تقمّيها أكرث، ومبا أن احلقوق يف 
املوارد املائية ميكن رشاؤها وبيعها فإن املستخدم اهلاميش (الذي ميكنه 
استخدام مقدار أقل من املياه، أو ميكنه استخدام مياه أعيد تدويرها) 
أصبح قادرا عىل نقل حقوقه باستجرار املياه النقية إىل آخرين حيتاجون 
هذه املياه بشلك رضوري. وقد اكنت منافع هذه املنظومة من الفائدة إىل 
درجة جعلت سوق احلقوق املائية يغيط غرب الواليات املتحدة األمريكية 

بأمكله.

آليات الخصخصة
إن القطاعات اململوكة للدولة يه احتاكريات يف أغلب األحيان، مما ال يدع 
أي جمال للخيار أمام الزبون، ولذلك فإن هذه القطاعات ميكهنا (وهذا ما 
تقوم به فعال) أن تفرض أسعار أعىل لسلع وخدمات متدنية النوعية، وحىت 
إن اكنت هذه القطاعات بعيدة عن احلامكني، فإن خضوعها إلدارة واكلة 
حكومية ما يعين بأهنا ال تزال خاضعة للتحمك امجلايع من قبل النخب 

احلامكة أو من حيابهيا.
إن الكيانات احلكومية اإليرانية اليت يطلق علهيا  وعىل سبيل املثال: 
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مصطلح (بنياد) يه استمئانات (يفرتض بأهنا خريية) تسيطر عىل مخس 
العقاري  متنوعة اكلتطوير  تعمل يف جماالت  اإليراين، ويه  االقتصاد 
والزراعة والصناعة والحشن؛ وقد أنشأها الشاه يف األصل، وتعرضت 
لالنتقاد عىل حنو واسع بأهنا ليست مؤسسات خريية حقيقية وإمنا جمرد 
اليت  احلكومة  لكن  احلامكة،  للسلطة  واألرباح  االمتيازات  حتقق  مطية 
أرباحا  تدر  املؤسسات  هذه  بأن  وجدت   1979 العام  ثورة  عقب  جاءت 
وجودها  عىل  (البنيادات)  حافظت  ولذلك  عهنا،  التخيل  تربر  ال  وفرية 
إن  بل  احلكويم،  املايل  وبالدمع  خاصة  رضيبية  بتخفيضات  ومتتعت 
احلكومة منحهتا بعض امللكيات اخلاصة املصادرة؛ وبعد أن اكن تأسيس 
(البنيادات) يسهتدف يف األصل مساعدة الفقراء، أصبح املنتفع الرئييس 

مهنا مه أرباب السلطة احلامكة.
جتلب  أن  (جيب)  الدولة  تديرها  اليت  االستمثارات  خصخصة  إن 
االحتاكريات  إىل  والتنافس  اخلاصة  لمللكية  الديناميكية  التأثريات 
ميكهنا  مكا  التجاري.  باالنفتاح  الفساد  عن  تستعيض  وأن  احلكومية، 
أن تساعد أيضا عىل إعادة رأس مال هذه القطاعات إىل العموم؛ لكن 
حتقيق هذه األمور مجيعها حيتاج إىل توفر الرؤية والصرب واحلذر يف 

صياغة السياسات.
ليس هنالك آلية حمددة للخصخصة، وخصخصة االستمثارات اليت 
تديرها الدولة مسألة سياسية واقتصادية يف احلني ذاته، ولك من هذه 
متغايرة  فهي  أيضا؛  مغايرة  مقاربة  وتتطلب  لألخرى  مغايرة  القطاعات 
وجه  يف  تقف  متغايرة  مصلحية  وهنالك مجموعات  واألنواع،  األجحام 
إصالحها، ولذلك فإن املقاربة اليت يمت تبنهيا يف جمال إحدى املرافق 
أن  جيب  الكهرباء)  أو  (اكملياه  بأمجعهم  البلد  علهيا ساكن  يعمتد  اليت 
تكون مغايرة متاما لملقاربة اليت يمت تبنهيا لرشكة صناعية ال تؤثر إال 

عىل قلة من الناس نسبيا.
ويف حالة املرشوعات األصغر جحام، رمبا يكون من العميل بيعها 
إىل مشغل أجنيب رمبا ميتلك رأس مال  إىل مشغل جتاري، وبالتحديد: 
الدولة إىل األجانب قد يثري جوا من  وأفاكرا جديدة، لكن بيع رشاكت 

الخصخصة والعولمة
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اخلالف.
ويف حالة املرشوعات األكرب جحام، رمبا يكون من األفضل توزيع 
امللكية عىل حنو واسع بني الناس من خالل بيع األهسم، لكن هذا األمر 
قد حيتاج إىل الكثري من التثقيف العمويم هبذا الشأن، إذ قد ال حتتوي 
الناس ما يه األهسم  البالد إال عىل سوق بدائية لألهسم وقد ال يعمل 
أصال. وقد أطلقت روسيا بعد اهنيار النظام السوفيييت محلة للخصخصة 
يف  متساوية  حصص  فعليا  للناس  أعطيت  حيث  القسامئ،  باستخدام 
خبس  بمثن  احلصص  هذه  باعوا  مهنم  الكثري  لكن  الدولة،  مرشوعات 
السيطرة عىل هذه املرشوعات إىل يد طبقة خنبوية جديدة من  لتنهتي 

املستمثرين ”األوليغاركيني“.

تقديم مبادئ السوق
وقد  اخلصخصة،  معلية  من  جكزء  االحتاكريات  تفكيك  الرضوري  من 
تعتقد احلكومات بأنه ميكهنا احلصول عىل املزيد من العائدات من خالل 
بيع االستمثارات دون املساس بامتيازاهتا االحتاكرية، لكن هذه السلطة 
االحتاكرية املتبقية ستظل ذات أثر ضار يلحق بعموم الناس. أما إذا جرى 
تفكيك احتاكريات الدولة إىل أجزاء متنافسة فإن لكا من احلكومة والعموم 
متانة  أكرث  اجلديدة ستكون  فاملرشوعات  البعيد،  املدى  سيكسبان عىل 

وديناميكية وابتاكرا باملقارنة مع سابقاهتا من االحتاكريات.
وميكننا أن نوحض أمهية التنافس يف هذه العملية من خالل تسليط 
الضوء عىل جتربة غواتمياال يف خصخصة املنظومة اهلاتفية يف العام 
أمام  البلد  هذا  يف  الالسلكية  االتصاالت  سوق  فتح  مت  حيث   ،1996
خصخصة الرشكة احلكومية احملتكرة هلذا القطاع، مكا  التنافس (قبل) 
جرت خصخصة موجات البث، مما أدى إىل خلق حقوق ملكية فعلية يف 
طيف البث الكهرومغناطييس، ويه احلقوق اليت أصبح من الهسل عىل 
نتيجة  واكنت  ورشاءها.  بيعها  أن متارس  اجلديدة  االتصاالت  رشاكت 
التجربة الغواتميالية توسعا مخضا يف التنافس، وحتقيق خيارات أكرب 
وتغطية أوسع، وهبطت األسعار لتكون مضن أدىن األسعار عىل مستوى 
بلدان أمرياك الالتينية، وارتفع عدد مستخديم شبكة اهلاتف النقال مائت 
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ومائت من األضعاف خالل مدة ال تزيد عىل العقد إال بقليل.33

الخصخصة الناجحة
هنالك الكثري من التجارب العاملية، واخلربة العاملية أيضا، اليت ميكهنا 
وآلياهتا؛  اخلصخصة  سياسات  يف  النجاح  عىل  املصلحني  مساعدة 
وجوهر هذه العملية يمتثل يف أهنا جيب أن تكون منفتحة بالاكمل وأن 
يشارك الناس فهيا، وإال فإن اإلصالح لن حيظى بالقبول العام. وعىل 
قامت بعض احلكومات األفريقية خبصخصة االستمثارات  سبيل املثال: 
املستمثرين  إىل  الدعوة  توجيه  خالل  من  واملصارف  اكملياه  العمومية 
الساكن احملليني،  أمام  امللكية  لفرص  باب  أي  فتح  دون  لكن  األجانب، 
وهو أمر ال يتسم بالسذاجة من الناحية السياسية حفسب، وإمنا يتناقض 
أيضا مع مبدأ من مبادئ املجمتع احلر، وهو مبدأ (املساواة يف املعاملة).

ويضاف إىل ذلك أن امللكية إذا أبقيت مضن نطاق ضيق ومل جيِر 
القطاعات  عودة  خطر  بقاء  يعين  هذا  فإن  واسع  نطاق  عىل  نرشها 
إىل  يؤدي  مما  احلكومة،  رجال  عىل  احملسوبني  يد  إىل  املخصخصة 
تمسمي فكرة امليض قدما يف اخلصخصة وإىل عرقلة جهود تقدمي مبادئ 
السوق إىل قطاعات أخرى تديرها احلكومة. إن الناس حيتاجون إىل ما 
يضمن هلم بأن لك البىن اجلديدة ستكون يف خدمة الزبون، ال النخب 
الفاسدة، وهنالك طريقة جيدة لضامن حدوث هذا األمر، ويه: تقدمي أكرب 

قدر ممكن من التنافس إىل القطاعات املعنية ويف أبكر وقت ممكن.

توفير الخدمات اإلنسانية دون الحاجة إلى تدخل 
الحكومة

هنالك افرتاض يرى بأن بعض اخلدمات العمومية ال ميكن توفريها إال 
من قبل احلكومات، وخصوصا: اخلدمات «اإلنسانية» (اكلرعاية الصحية، 
والتعلمي، والرعاية االجمتاعية). ويرى البعض بأن هذه اخلدمات الرضورية 
احلقيقة  لكن  بتوفريها،  السوق  تلكيف  عدم  تقتيض  فائقة  أمهية  ذات 
تقول بأن هذه اخلدمات ذات أمهية فائقة تقتيض عدم تلكيف احلكومة 

33  راجع: الخصخصة الصائبة.. دراسة حالة: وين اليتون (م25).
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من  اخلدمات عىل متويلها  هذه  توفري  فعندما حتصل جهات  بتوفريها، 
عيهشا مكا  زبائهنا يف كسب  تريض  أن  علهيا  يتوجب  فلن  الرضائب 
ينبيغ أن يكون هيلع احلال يف البيئة اليت تتنافس فهيا جهات الزتويد 
اخلاصة، وإذا أرادت زيادة مزيانياهتا فلن يكون علهيا إال حشد الضغط 
السيايس من خالل الهتديد بإحداث اضطراب يف وترية الزتويد إذا مل 

أن تركزيها سيكون عىل احلكومة، ال العموم. تمت تلبية مطالهبا؛ أي: 
أما الرشاكت اخلاصة فتواجه قدرا أكرب من التنافس باملقارنة مع 
التنافس  يكون  ما  وكثريا  احلكومة؛  تديرها  اليت  الرشاكت  تواجهه  ما 
يتوجب  فلن  ولذلك  فعليا،  القانون  حيظره  أمرا  احلكومية  اخلدمات  مع 
عىل جهات الزتويد التابعة للقطاع احلكويم أن تبتكر، أو حىت أن تقدم 
خدمات تساير العرص، وذلك ألن زبائهنا ال ميلكون إماكنية االستعاضة 

عهنا جبهات أخرى.
لكن مهام اكن جحم التدخل احلكويم يف إدارة اخلدمات العمومية 
فإن الناس جيدون دامئا السبيل لاللتفاف حول هذه االحتاكريات، وهنالك 
الكثري من األمثلة، ومن مجيع أحناء العامل، اليت تشري إىل قيام جهات 
الزتويد غري احلكومية وغري الرمسية بالزتويد هبذه اخلدمات الرضورية، 

الزتويد هبا عىل حنو أفضل. بل: 

توفير الخدمات التعليمية دون تدخل الحكومة
لنأخذ التعلمي عىل سبيل املثال، فالكثري من الناس يتخيلون بأن التعلمي 
اخلاص أمر حمصور باألغنياء فقط، لكن العكس من ذلك هو ما خلصت 
اهلند  التعلميية يف  األوضاع  تدرس  اسمترت سنتني ويه  دراسة  إليه 
تويل؛  الربوفيسور جميس  التعليمي  اخلبري  هبا  قام  وقد  وكينيا،  وغانا 
البلدان دأب األطفال عىل االخنراط يف  أفقر األماكن مضن هذه  فيف 
والغوس  وآكرا  آباد  حيدر  مدن  أحناء  أفقر  فيف  غري حكومية:  مدارس 
من إمجايل عدد املدارس، حيث  متثل املدارس احلكومية (%30 أو أقل) 
املدارس  ومعظم هذه  مدارس خاصة،  أكرث إىل  أو  التالميذ  ثلثا  يذهب 
يه مدارس غري رمسية ال تعرتف هبا احلكومة، ويدير هذه املدارس غري 
احلكومية مالكون من القطاع اخلاص، والقليل جدا مهنا حيصل عىل دمع 
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إذ يأيت  الدمع احلكويم،  من جهات خريية، ومل حتصل أي مهنا عىل 
متويلها األسايس مما يدفعه األهايل من رسوم منخفضة جدا.34

بكثري  الدرايس أعىل  النجاح  بأن معدل  فقد وجد تويل  ذلك،  ومع 
لدرجات  الوسيط  املعدل  زاد  آباد  حيدر  فيف  اخلاصة،  املدارس  يف 
الرياضيات يف املدارس غري احلكومية مبقدار امخُلس عىل نظريه يف 
املدارس احلكومية، وذلك عىل الرمغ من أن راتب املعمل يف القطاع اخلاص 
من راتب مثيله يف القطاع احلكويم. وميكن القول بأن  يبلغ (25-50%) 
القطاع  يف  تويل  وجد  حيث  أيضا،  األخرى  املعايري  يف  جاء  التفوق 
احلكويم معملني ينامون يف الصفوف الدراسية أثناء الدوام الرمسي، 
مكا إن معدل غياب املعملني يف القطاع احلكويم أسوأ، وهنالك مراقبة 
الدراسية  والطاوالت  والساحات  للسبورات  اخلاص  القطاع  أفضل يف 
ومياه الرشب ودورات املياه (مخس املدارس احلكومية فقط حتتوي عىل 
دورات مياه، لكهنا متوفرة يف %96 أو أكرث من املدارس اخلاصة)، مكا 
إن نسبة عدد الطالب إىل عدد املعملني يف املدارس اخلاصة تبلغ حوايل 

نصف نظريهتا يف املدارس احلكومية.
إن احلكومات تبدو وكأهنا ال تعبأ باألمهية الكبرية للتعلمي اخلاص 
يف املناطق الفقرية؛ فجسالت احلكومة الصينية ال حتتوي إال عىل (44) 
مدرسة خاصة يف حمافظة غانسو اجلبلية، إال أن مساعدي تويل وجدوا 
من هذه املدارس  مدرسة خاصة يف هذه املنطقة، واكنت (593)   (696)
طفل يف القرى النائية. واكنت األغلبية الغالبة من هذه  ختدم (61,000) 
املدارس تدار عىل يد أهايل الطالب وساكن القرى، واستطاعت أن تزدهر 
عىل الرمغ من أن املعدل الوسيط للدخل السنوي يف غانسو يبلغ حوايل 
فقط. وحىت إذا انتقلنا إىل كينيا، فقد وجد الربوفيسور  (150 دوالرا) 
تويل بأن (كيبريا)، ويه أكرب العشوائيات يف منطقة جنوب الصحراء 
مدرسة  األفريقية بتعداد يصل إىل ثالثة أرباع املليون، حتتوي عىل (76) 

تمليذ. خاصة ينخرط فهيا (12,000) 
ميكن  العامل  بقاع  أفقر  يف  حىت  بأنه  الواحض  من  فإن  وهكذا 
34  راجع: الشجرة الجميلة.. رحلة شخصية يف كيفية تدبر أفقر فقراء العامل للعملية التعليمية: جيمس 

تويل (م26).
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تقدمه  مما  مستوى  أعىل  تعلميية  خدمات  تقدم  أن  اخلاصة  لملبادرات 
الدولة (وهذا ما حيدث عىل أرض الواقع)، وبتلكفة منخفضة إىل درجة 
حاجة  هنالك  ليست  أنه  يبدو  وهكذا  تتحملها،  أن  الفقرية  لألرس  ميكن 

لتدخل احلكومة يف جمال التعلمي إطالقا.
الغالب  لدهيا يف  واليت  الغنية،  البلدان  أن جند  الغريب  من  وليس 
بإحضار بعض من  تديرها احلكومة، ويه هتمت  براجم دراسية واسعة 
قدمت   1991 العام  فيف  التعلمي؛  إىل  األهيل  واخليار  التنافس  هذا 
التاكليف  بدفع  احلكومة  فهيا  اسمترت  جديدة  منظومة  لشعهبا  السويد 
املدريس  للتعلمي  املؤيدة  املجموعات  لكن  املدريس،  للتعلمي  األساسية 
الرحبي والالرحبي ميكهنا أن تقمي أيضا مدارهسا اليت تتلىق المتويل 
من الدولة، وذلك حبسب عدد التالميذ الذين ميكهنا اجتذاهبم، واليوم نرى 
بأن هنالك تأييدا هلذا الهنج حىت لدى املنتقدين من أمثال نقابات املعملني 
اليت عارضته يف البداية مث انتقلت إىل تأييده، وهذا التأثري القوي اكن 
التعلمي واالبتاكر والنوعية يف املدارس  له انعاكسات أخرى عىل كفاءة 
اجلديدة اليت ناف عددها عىل األلف، وباألخص يف املناطق األشد فقرا 
حذو  أخرى ويه حتذو  بلدانا  اليوم  نرى  أن  وميكننا  واألكرث صعوبة؛ 

السويد وتتبىن المنوذج ذاته يف التعلمي املدريس.

توفير خدمات الرعاية الصحية دون تدخل الحكومة
الرعاية الصحية من اخلدمات املهمة األخرى اليت هتمين احلكومة عىل 
اخلدمة  هذه  توفري  الغالب حياط  ويف  البلدان،  من  الكثري  توفريها يف 
قانونية ودمع حكويم  امتيازات  املنافسني من خالل  جبدار حيمهيا من 
ممول رضيبيا وضوابط خاصة؛ وهنا نكرر القول جمددا بأن هذا احلرص 
تركز جهودها عىل احلصول  باخلدمات احلكومية  الزتويد  جيعل جهات 
عىل أموال أكرث وامتيازات أكرب من جيب احلكومة، عوضا عن الرتكزي 

عىل توفري خدمات أفضل لملرىض.
بسبب  األحيان  من  كثري  لالنتقاد يف  تتعرض  املتحدة  الواليات  إن 
مبادئ  تعمتد  حصية  رعاية  منظومة  بأنه  يفرتض  ملا  العالية  التاكليف 
”السوق احلر“؛ وال شك يف أن هذه التلكفة عالية، إال أن احلقيقة تقول 
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بأن منظومة الرعاية الصحية يف هذا البلد يه من أكرث منظومات الرعاية 
احلكومة  إنفاق  ومعدل  العامل،  مستوى  عىل  بالضوابط  إثقاال  الصحية 
الرنوجي  (بعد  عامليا  الثالثة  املرتبة  حيتل  للفرد  الصحية  الرعاية  عىل 
ولوكمسبورغ). إن القواعد الرضيبية والتنظميية تربط الضامن اليحص 
بالوظيفة، ولذلك فإن العاملني الذين ال ميلكون وظيفة مستقرة ال يمتتعون 
عىل  األطباء  فيجشعهم  اآلخرون  املوظفون  أما  الضامن؛  هذا  خبدمات 
اخلضوع لفحوص وعالجات ال حيتاجوهنا فعليا، وذلك ألن التلكفة تقع 
اليت  األمور  املتبعة عىل  الضوابط  تنص  العمل. مكا  أرباب  عىل اكهل 
إجراء  (حكرص  بيعه  وكيفية  اليحص  الضامن  عقد  حيتوهيا  أن  جيب 
العمليات اجلراحية يف الوالية نفهسا، مما حيرم املريض من االستفادة 
من اقتصاديات السعة اهلائلة). وعىل النحو ذاته، فإن ممارسة مهنة الطب 
حمكومة برشوط ترخيص جاء معمظها عىل يد األطباء أنفهسم، مما يتيح 
ألرباب املهنة حرص عدد األطباء واحملافظة عىل ارتفاع أجورمه. إن ما 
أسلفنا احلديث عنه من ضوابط، وغريها الكثري، تؤدي إىل تفامق تلكفة 

الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة األمريكية.
وعىل النقيض من ذلك، جند بأن سنغافورا، ويه بلد صغري أغىن 
من الواليات املتحدة، تنفق عىل براجم الرعاية الصحية احلكومية سدس 
معدل إنفاق الواليات املتحدة عىل الرعاية الصحية للفرد؛ وهذا البلد ال 
يشرتط عىل األرس إال أن تدخر حوايل مُخس دخلها من أجل الرعاية 
الصحية املستقبلية والتقاعد وتاكليف السكن (مع أن هنالك برناجم متوله 
احلكومة يعىن باالحتياجات الصحية الاكرثية). وعندما يرى الناس بأهنم 
ادخار حصي خاصة هبم  اخلاصة هبم يف حسابات  أمواهلم  يدخرون 
فإهنم يصبحون أكرث ميال إىل البحث عن رعاية حصية جيدة، وستتنافس 

اجلهات اخلاصة، من أطباء ومستشفيات، عىل هذه األموال.
وإذا انتقلنا إىل سويرسا فسنجد بأهنا ال حتتوي عىل مضان تديره 
احلكومة: فالناس يشرتون الضامن واخلدمات الصحية من جهات تزويد 
خاصة، وينحرص دور احلكومة يف تقدمي الدمع املايل، ال جلهات الزتويد 

الخصخصة والعولمة
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الصحية  الرعاية  تاكليف  محتل  ميكهنم  ال  الذين  لملرىض  وإمنا  هذه، 
املتحدة،  الواليات  العكس من  بأنفهسم. فهاهنا أيضا، وعىل  األساسية 
يستطيع املواطن السويرسي أن حيصل عىل قمية مناسبة مقابل ما ينفقه 
من مال عىل الرعاية الصحية؛ وهنالك الكثري من األوروبيني الذين ينظرون 
إىل هذه املنظومة السويرسية (واليت تتبع مبادئ السوق احلر إىل مدى 

بعيد) باعتبارها أفضل منظومة للرعاية الصحية عىل مستوى العامل.

توفير خدمات الرعاية االجتماعية دون تدخل الحكومة
إن أفضل أنواع الرعاية االجمتاعية اليت يتلقاها الفقري هو أن حيصل 
عىل وظيفة حتقق له دخال ، لكن خطط الرعاية االجمتاعية اليت تديرها 
احلكومة تدمر الوظائف، فيف معظم أحناء أوروبا جيري متويل «الضامن 
يؤدي إىل  العاملون، مما  يدفعها  من خالل رضيبة خاصة  االجمتايع» 
يف  ترددا  أكرث  وجتعلهم  العمل  أرباب  يتحملها  اليت  التاكليف  زيادة 
توظيف عاملني جدد، وهذا يعين ارتفاع عدد األخشاص الذين يستملون 
إعانات البطالة، مما يستوجب زيادة إضافية يف الرضائب، وهذا يؤدي 
إىل زيادة إضافية يف تردد أرباب العمل يف التوظيف؛ أي: إهنا دوامة 

ال تعرف هنايهتا.
لقد اكنت السويد دولة حرة مزدهرة منخفضة الرضائب حىت أواسط 
القرن العرشين، ويف العام 1970 بدأت السويد عقدين من فرض رضائب 
االجمتاعية  الرعاية  لتوفري خدمات  الواسعة  براجمها  لمتويل  جدا  عالية 
معدل  أن  من   1976 العام  يف  السويديات  الاكتبات  إحدى  (اشتكت 
رضيبهتا احلدية وصل إىل %102!)، وقد لعبت هذه الرضائب املرتفعة 
دور مثبط رئييس للعمل واالستمثار، وحمكت عىل السويد طوال عقدين 
بالمنو البيطء إىل أن بدأ الرتاجع عن هذه السياسة يف تسعينيات القرن 

املايض.
والبلدان  غريها،  من  أغىن  تكون  أن  إىل  متيل  احلرة  البلدان  إن 
األغىن متيل إىل إنفاق املزيد عىل الدمع اخلريي لملحتاجني؛ وهذا احلال 
تأخذ  حني  حيدث  مبا  مقارنته  عند  األخالقية  الناحية  من  سالمة  أكرث 
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احلكومة األموال من الناس عرب الرضائب من أجل اإلنفاق عىل براجم 
الرعاية االجمتاعية اليت تصممها بنفهسا، ناهيك عن أن احلكومة متيل 
إىل مشول من حيابهيا باملنافع وفرض الرضائب عىل من يعادهيا. إن 
العمل اخلريي احلقييق هو انتقال طويع خلدمة ما من خشص آلخر، 

وليس انتقاال إجباريا.
وهنالك مشلكة أخرى تكتنف الرباجم احلكومية للرعاية االجمتاعية، 
ويه أهنا تقوم خبلق ثقافة اتاكلية؛ فمبا أن هذه الرباجم مخضة، وتدار 
عىل يد موظفني معوميني، فال بد من معلها عىل أساس القواعد عوضا 
باملقارنة  التقيمي الخشيص الحتياجات املنتفعني وإماكنياهتم، وذلك  عن 
عىل  الناس  يجشع  وهذا  احلقييق؛  اخلريي  العمل  يف  ما حيصل  مع 
”اللعب“ مع القواعد من أجل التأهل لملنافع. ويف بعض األحيان، تقوم 
التأهل  أجل  من  متعمد  بشلك  سوءًا  أحواهلا  مبفامقة  الفقرية  األرس 
للحصول عىل منافع أعىل، وهو عىل العكس من غرض الرباجم. ويالحظ 
ظاهرة  (كربيطانيا)  االجمتاعية  الرعاية  دول  وأكرب  أقدم  املسؤولون يف 
اتاكلية اجليل الثالث، فهنالك أرس تعيش عىل إعانات الرعاية االجمتاعية 

مكا فعل آباؤها وأجدادها من قبل.
إن املساعدة الذاتية اليت تدمعها امجلعيات اخلريية اخلاصة ميكن 
اعتبارها بديال أكرث إنسانية وحتفزيا وتأثريا؛ فلقد اكنت بريطانيا تمتتع 
مبنظومة مزدهرة لتوفري الرعاية االجمتاعية للطبقة العاملة قبل أربعينيات 
القرن املايض، لكن دولة الرعاية االجمتاعية أزالهتا من الوجود. واكنت 
مسامهات  أعضاؤها  يدفع  ودية)  (مجعيات  من  تتكون  املنظومة  هذه 
والتأمني  البطالة،  كإعانات  معينة:  منافع  عىل  احلصول  مقابل  أسبوعية 
اليحص، وحىت دفع تاكليف املآمت؛ واكنت هذه امجلعيات تركز يف العادة 
اخلاصة  االحتياجات  خدمة  من  تمتكن  اكنت  ولذلك  بعيهنا،  مهن  عىل 
مهنا  والفقرية  األرس،  من  املاليني  قررت  ولقد  املهن؛  هذه  للعاملني يف 
خصوصا، أن تدخل يف عضوية إحدى هذه امجلعيات؛ فتوفري الرعاية 
االجمتاعية للجميع، ومن دون التدخل احلكويم، أمر ميكن إجنازه حمتا.

الخصخصة والعولمة
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إحياء القطاع الخيري
للرعاية  متقدمة  منظومات  ذات  بلدان  يعيشون يف  الكثري ممن  إن 
االجمتاعية حياججون بأن القطاع اخلريي اخلاص ال ميكنه أن حيل حمل 
تكون  أن  للحكومات  الهسل  االجمتاعية؛ مفن  والرواتب  اإلعانات  خساء 
«خسية» يف إنفاق أموال اآلخرين طبعا، ومن املنطيق أن ميلك السيايس 
لك احملفزات اليت تدفعه إىل تقدمي الوعود للناس مبنافع اجمتاعية باذخة 
أجيال مل  تلكفهتا ستقع عىل اكهل  بأن  يعمل  عندما  الراهن  الوقت  يف 
تولد بعد، وهو يف حد ذاته سيكون سببا مالمئا إلبقاء السياسيني بعيدا 
عن جمال الرعاية االجمتاعية. لكن يضاف إىل ذلك: أن املنافع احلكومية 
أنفهسا،  إلعالة  األرس  تدفع  اليت  احملفزات  فستقل  مرتفعة  اكنت  إذا 
واحملفزات اليت تدفع األفراد إىل البحث عن معل عوضا عن العيش عىل 
اإلعانات، وذلك خصوصا إذا اكن من يعمل جيب هيلع أن يدفع رضائب 
عالية لمتويل منظومة الرعاية االجمتاعية. ومع أن هذه النتيجة وليدة نية 
حسنة، فإهنا تؤدي يف هناية املطاف إىل جتفيف منابع األمل والمطوح 

لدى الناس وحتمك علهيم بالعيش يف حياة اتاكلية.
وال بد للبلدان اليت تأمل بالسري يف طريق احلرية أن تبدأ مسريهتا 
بتفكيك ما لدهيا من منظومات مخضة للرعاية االجمتاعية إىل منظومات 
أصغر جحام بكثري وأكرث حملية، بل ميكن حىت ”فردنة“ هذه املنظومات 
من خالل استخدام بعض أنواع احلسابات الخشصية، وهذا من شأنه 
أن يساعد األرس عىل إدراك مسؤولياهتا وأن تفهم بأهنا تتلىق الدمع من 
منظومة  تفكيك  وإن  منترثة؛  ”منظومة“  من  ال  دافيع رضائب حقيقيني، 
الرعاية االجمتاعية هبذا الشلك يتيح إدارهتا بكفاءة أكرب عىل يد جهات 

تزويد تنيمت إىل القطاع اخلاص.
ومن األمثلة عىل ذلك: منظومة الرواتب التقاعدية يف تشييل، فيف 
العام 1981 قام هذا البلد بشطر املنظومة احلكومية الفاشلة وغري املنصفة 
إىل حسابات خشصية، وأجرب العاملون عىل االدخار من أجل التقاعد، 
لكن أتيح هلم االختيار بني عدة جهات خاصة إلدارة أمواهلم. لقد قامت 
وأنتجت  االدخار،  الخشصية يف جمال  املسؤولية  بتعزيز  املنظومة  هذه 
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عائدات أفضل للعاملني، وجرى استنساخها منذ ذلك احلني يف عدد من 
بلدان العامل.

الصحية يف  للرعاية  االدخار  منظومة حسابات  أيضا:  األمثلة  ومن 
من  كبريا  قدرا  وضعت  سبق)، واليت  ما  يف  عهنا  (تلكمنا  سنغافورا 
املسؤولية عىل اكهل األفراد واألرس، فجشعت الناس عىل محتل تاكليف 
(امجلعيات  ولنا يف  أخرى.  واحتياجات  رعاية حصية  من  ما خيصهم 
الودية) اليت سادت يف بريطانيا سابقا منوذج آخر ميكن إحياؤه جمددا 

من خالل تقسمي اإلعانات احلكومية إىل حسابات خشصية خاصة.
عندما جيري إصالح اجلهاز الفاشل للدمع احلكويم هبذه الطرائق 
وأمثاهلا فستربز حيهنا حمفزات أعظم تدفع األفراد إىل البحث عن معل 
واالعمتاد عىل جهودمه اخلاصة وعىل الدمع الذي تقدمه أرسمه، عوضا 
القطاع اخلريي  تنتيف لكيا احلاجة إىل  ولن  الدولة،  االعمتاد عىل  عن 
أكرث مما اكنت  لإلدارة  قابل  لكن هذه احلاجة ستكون حبجم  اخلاص، 
املنخفضة يه  والرضائب  احلرية  فإن  سبق،  ما  رأينا يف  ومكا  هيلع. 
وهو  ليكونوا أخسياء،  والرثوة  اإلرادة  من  الناس لكا  ملنح  طريقة جيدة 

حمفز مختده الدولة الكبرية والرضائب العالية.

ار لمة وال الع

منافع العولمة
مكا رأينا يف كيفية تعامل النيبال مع رشاكت االتصاالت األجنبية، فإن 
الكثري من البلدان يشعر بقلق من الكيفية اليت ستؤثر هبا هيلع األسواق 
اليت تزيد عوملهتا يوما بعد يوم، لكن معظم هذا الشعور بالقلق ال أساس 

له، واملاكسب اإلجيابية الناجتة عن العوملة والتجارة جديرة باالهمتام.
فبفضل آلية األسعار السوقية ميكننا اليوم أن نتاجر بشلك مبارش 
من  نرتديه  مفا  العامل؛  أحناء  مجيع  من  أخشاص  مع  مبارش  غري  أو 
مالبس، وما نألكه من غذاء، وما نستعمله من أدوات يف منازلنا وماكتبنا 

ومصانعنا، مجيعها نتاج لعدد كبري مدهش من بلدان بعيدة.

الخصخصة والعولمة
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لكن عوملة األسواق تعمل عىل اجلهتني يف آن واحد: فهي ال تكتيف 
وإمنا  العامل،  الغنية من رشاء األشياء من مجيع أحناء  البلدان  بمتكني 
من  السابق،  بعيدة، يف  اليت اكنت  البلدان  بمتكني شعوب  أيضا  تقوم 
تطوير آفاقها عرب االخنراط مبنتجاهتا يف األسواق العاملية. وعىل سبيل 
املثال: ما يه احملاصيل اليت جيب أن يزرعها أحد املزارعني احملليني؟ 
يف السابق، اكنت املصادر الوحيدة لملعلومات بشأن أسعار احملاصيل 
تمتثل يف التجار احملليني أو الواكالت احلكومية، ويه جهات ال شك يف 
تتقلب  قد  إن األسعار احمللية  أهنا متتلك مصاحلها اخلاصة هبا؛ مكا 
عىل حنو واسع وفقا لعدة عوامل حكالة الطقس، واألسواق احمللية مل 
تكن منمظة بشلك جيد يف مجيع احلاالت. أما يف يومنا هذا فإن املزارع 
ميكنه أن يستعمل هاتفه النقال ويطلع عىل ما يشاء من املواقع اإللكرتونية 
اليت حتتوي عىل قوامئ لألسعار السوقية (مبا فهيا: العروض السعرية 
املستقبلية) املتعلقة بلك أنواع احملاصيل تقريبا، وذلك يف عدد ال حد له 
من األسواق عىل امتداد العامل. لقد أصبح بإماكن املزارع، أيمنا اكن، 
أن يبيع منتجاته يف سوق عاملي منظم بأسعار ميكن التنبؤ هبا عىل حنو 

أهسل بكثري مما اكن سائدا يف السابق.

االنفتاح في نيوزيلندا
الضوابط  عن  التخيل  بسبب  وجهته  تغريت  لبلد  مثاال  نيوزيلندا  تعترب 
النامظة للشؤون التجارية؛ فيف بداية المثانينيات املاضية اكن هذا البلد 
يعيش حالة من الركود الشديد واألوضاع االقتصادية الصعبة الناجتة يف 
معمظها عن هذه الضوابط، لكنه بدأ يف العام 1984 يتخىل عن امحلائية 
العاملي،  التنافس  أمام  أسواقه  وفتح  العامل،  مع  جتارته  بتحرير  وقام 
وألىغ الدمع احلكويم للصناعة والزراعة، وأهنى الضوابط اليت اكنت 
تتحمك باألسواق احمللية (مبا فهيا: سوق العمل املثقل بالضوابط، حيث 
العمل  عقود  وُتِركت  اختياريا  أمرا  العاملني  نقابات  االنمتاء إىل  أصبح 

لتكون شأنا جيري التفاوض هيلع بني العامل ورب معله).
وتبني يف ما بعد خطأ التوقعات الكئيبة ملجموعات الضغط السيايس 
واألاكدمييني والزمعاء الدينيني ومسؤويل نقابات العاملني، واليت أمجعت 
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عىل أن اإلجراءات اجلديدة ستؤدي إىل نشوء ”اقتصاد ورشات العمل 
املضين»؛ فارتفع املعدل الوسيط لألجور، وأصبح البت يف عقود التوظيف 
أرسع من ذي قبل، واكدت اإلرضابات تغيب عن نيوزيلندا، واخنفض معدل 
البطالة (اخنفض بشلك أرسع من غريه لدى الساكن األصليني ”املاوري“ 
واملهاجرين وغريمه من املجموعات الفقرية أو احملرومة)؛ وهكذا أصبحت 

نيوزيلندا إحدى أكرث بلدان العامل حرية وتنافسا.35

الهوية الثقافية
يبدي البعض قلقه من أن عوملة األسواق قد تؤدي إىل سلب اهلوية والثقافة 
اخلاصة بلك بلد؛ وميكن القول خصوصا بأن انتشار العالمات التجارية 
األمريكية يؤدي إىل اخلشية من أن تتحول بلدان اكنت ممزية يف السابق 
والسلوكيات  السلع  وبأن  اإلحباط،  يثري  حنو  عىل  متشاهبة  بلدان  إىل 
العامل  البلدان األخرى، وأن أرفع ثقافات  الغربية ستغرق نظرياهتا يف 

ستطىغ علهيا صفات مشرتكة أدىن شأنا.
الثقافات االقتصادية واالجمتاعية،  ال شك يف أن هنالك تغريا يف 
فاملنتجات اليت اكنت تنتج يوما ما يف بلد معني دون غريه أصبحت اليوم 
توجد يف متاجر الشوارع الرئيسية يف مجيع البلدان، وهذا ال يعين بأن 
اخليار والتنوع خيتفيان أيضا، وإمنا عىل العكس من ذلك، فهو يعين بأن 
شعوب البلدان مجيعها أصبح يتاح هلا اليوم خيارات أكرب بكثري مما اكن 
يتاح هلا سابقا؛ وعىل سبيل املثال: مل يعد املواطن الربيطاين مضطرا 
إىل محتل ما اشهترت به بالده يوما من األطعمة اململة املطهوة كثريا، فقد 
أتيحت له اليوم مطامع وحمالت للوجبات الرسيعة ومجمعات اسهتالكية 
تبيع أطعمة من اهلند وفيتنام وأمرياك الالتينية وإيران ومنغوليا وبولندا 
وغريها. وهنالك اليوم أخشاص آخرون يف أحناء العامل يمتتعون بالنوع 
ذاته من اخليارات، خيارات اكنت يف يوم من األيام حكرا عىل القلة اليت 
أسعفها احلظ بأن تكون غنية عىل حنو يكيف للسفر. إذن، فالثقافات ال 
تتعرض للضياع، وإمنا يه تنترش عىل حنو ميكن للجميع أن يمتتع به.

35  لالطالع عىل نظرة عامة للتجربة النيوزيلندية ميكن الرجوع إىل الكتاب الذي ألفه عنها مهندس هذه 
اإلصالحات: نحو االزدهار: روجر دوغالس (م27).

الخصخصة والعولمة
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إن الثقافات ال تظل ساكنة ومبنأى عن التغري مكا يرى أولئك الذين 
يرغبون بالدفاع عهنا أمام العوملة، فثقافة البالد تتغري دامئا، ولكام اكنت 
الثقافة أكرث حيوية ونشاطا لكام أنتجت املزيد من األفاكر الثقافية اجلديدة 
واألذواق  املعيشة  وأمناط  واملوسيىق  الفن  إن  تغريا.  أكرث  ولكام اكنت 
والطرازات اليت تسود يف أكرث بلدان العامل حيوية يف يومنا هذا ختتلف 

اختالفا متاما معا اكن سائدا يف البلدان نفهسا قبل قرن من الزمان.
إن الثقافات تنتفع من تعرضها لتأثريات الثقافات األخرى، مما يتيح 
للناس انتقاء العنارص األكرث مالءمة حلياهتم وعرصمه، فالتجارة العاملية 
جتعلنا نالحظ ونفهم العنارص الثقافية األجنبية اليت جند أن من املفيد 
تكييفها مع العنارص الثقافية اخلاصة بنا، لكن معلية التغيري هذه مسمترة 

منذ أمد بعيد يسبق أول حديث عن العوملة وتأثرياهتا.
إن التغري الذي حيظى بالقسم األوىف من عبارات الندم، أي: خسارة 
ثقافية  ثقافتنا، مل حيدث بسبب أي إمربيالية  األجزاء األكرث حيوية من 
فاختفاء  للتحديث،  البسيطة  التأثريات  بسبب  وإمنا  اخلارج،  من  قدمت 
املناسبات والتقاليد واألزياء الوطنية القدمية مل حيدث بسبب العوملة، وإمنا 
ألن احلياة تتغري، فاملهرجانات اليت اكنت متزي بعض فصول السنة اكنت 
مهمة لملجمتعات الزراعية، لكهنا ال جتد اليوم صدى كبريا يف عامل يعيش 

نصف ساكنه يف املدن.36
من  فالكثري  تتغري،  الثقافات  أن  يف  أيضا  السبب  يمكن  ورمبا 
ثقافات العامل فرضت عىل شعوهبا من قبل قوى حمتلة، ومعظم ثقافات 
البلدان األقل حرية ذات تأثريات هدامة يف الواقع. إن علينا أن نرحب 
بالواقع الذي أدى فيه تطوير وسائل السفر وتوسيع معلية املساءلة إىل 
تعسري مهمة البلدان اليت حتاول اإلبقاء عىل ثقافات تتعرض فهيا بعض 

املجموعات إىل اإلساءات أو القمع أو المتيزي بشلك دامئ.
سؤال: أليست البلدان الغنية تنزتع قدر ا مفرطا من ثروات العامل؟

اجلواب: ال؛ فالرثوة أمر (خُيلق) من خالل املهارات واملغامرة والطاقة 

36  لالطالع عىل تفاصيل أوىف حول هذه النقاط ميكن الرجوع إىل مقالة الكاتب البريويف ماريو بارغاس 
يوسا (ثقافة الحرية) يف كتاب (أخالقيات الرأساملية): توم باملر (م28).
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تسهتلك  الغنية  البلدان  أن  يف  شك  وال  واالستمثار.  والتنظمي  واجلهد 
أنفهسا  أجل  من  بذلك  تقوم  ال  أيضا، ويه  تقوم خبلقها  لكهنا  الرثوة، 
إىل  تؤدي  رضورية  ومعليات  منتجات  وتطور  تكتشف  فهي  وحسب: 

حتسني حياة امجليع، وخصوصا حياة أفقر الفقراء عىل األرض.
عىل  القضاء  يف  تساعد  الطبية  التطورات  إن  املثال:  سبيل  وعىل 
تساعد  اجلينية  والتكنولوجيا  واملالريا.  اكلسل  فتاك  األوبئة  أكرث  بعض 
الزراعية  احملاصيل  من  عدد  لدى  األمراض  ومقاومة  الغلة  تعزيز  يف 
الرضورية اكلرز وغريه، مكا إن مواد البناء اجلديدة جعلت األبنية أرخص 

مثنا وأكرث أمانا.
ليس هنالك معروض ثابت من الرثوة يك تمتكن البلدان الغنية من 
اليت  فاخلربة  ذلك،  من  العكس  عىل  وإمنا  منصفة،  غري  انزتاع حصة 

تقدمها البلدان الغنية يف يومنا هذا ختلق فرصا جديدة لآلخرين.

أهمية السالم
«إذا استطعنا احلصول عىل رضائب هسلة  كتب آدم مسيث ذات مرة: 
ومنظومة عدلية مقبولة فلن حنتاج بعدها إال إىل القليل من أجل إيصال 
الدولة إىل أعىل مراتب الرثاء انطالقا من أدىن مراتب الرببرية“.37 وال 
االقتصاد  متطلبات  من  هو  واخلارج  الداخل  يف  السالم  أن  يف  شك 
احلر املزدهر، فلن يستمثر الناس يف املرشوعات ولن جيّمعوا رأس املال 
يد  عىل  للرسقة  تتعرض  قد  ثرواهتم  بأن  يعتقدون  اكنوا  إذا  اإلنتايج 
ميليشيات متحاربة أو جيوش غازية. وإن البلدان اليت ينخرط مواطنوها 
إىل  سعهيم  احمتال  كثريا  يقل  أخرى  بلدان  مواطين  مع  التجارة  يف 
الرصاع مع من يتاجرون معهم؛ وينقل عن فريدريك باستيا، السيايس 
واالقتصادي الفرنيس الذي عاش يف القرن التاسع عرش، أنه قال: «إذا 

مل تقم السلع باجتياز احلدود فستجتازها اجليوش».38

37  من محارضة آلدم سميث ألقاها يف العام 1775؛ راجع:
سرية حياة آدم سميث وكتاباته: دوغولد ستيوارت (م29)؛ القسم الرابع؛ ص25.

38  ليس هنالك دليل عىل أن باستيا قال هذه الكلامت فعال، لكنها تلخص وجهة نظره. راجع:
القانون: فريدريك باستيا (م30).

الخصخصة والعولمة
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إن منافع السالم اقتصادية وثقافية يف الوقت نفسه، فالسالم يتيح 
تركزي اجلهود واملوارد عىل النشاطات اإلنتاجية، ال النشاطات التدمريية، 
وهو يحمس للناس بالتخطيط ملستقبلهم ومستقبل أرسمه، وهو مينحهم ما 
يلزم من الوقت والرثوة والثقة لالخنراط يف املسايع الثقافية والتعلميية. 
مكا إن السالم يتيح حرية احلركة للناس والسلع واألفاكر، مما يؤدي إىل 

انتشار التفامه واالزدهار واالبتاكر.
ومن حمك آدم مسيث أنه اكن يرى بأنه ال يلزم إفقار بلد ما من أجل 
يكونوا  أن  من  أغنياء  زبائننا  يكون  أن  لنا  األفضل  بلداننا، مفن  إغناء 
فقراء؛39 وعىل النحو ذاته: ال يلزم إضعاف اآلخرين إذا أردنا أن نكون 

أقوياء، فالطرفان لكامها ينتفعان من فوائد السالم.
وال بد من القتال لتحقيق السالم بني حني وآخر، إذ جيب الدفاع عن 
أرواح الناس وملكياهتم، وإذا أردنا المتكن من تنظمي املوارد الالزمة لذلك 
فقد يتطلب األمر (قدرا حمدودا) من التدخل احلكويم؛ لكن احلكومات 
قد  إذ  أيضا،  مادية  الغالب  تصبح يف  كبرية  أجحاما  لتبلغ  تمنو  اليت 
أمن  بأن  اإلحياء  خالل  من  واحلرية  االزدهار  غياب  إخفاء  إىل  تسىع 
شعوب  إن  العسكر.  وتقوية  الغايات  ووحدة  التضحيات  يتطلب  البالد 
املجمتعات احلرة ليسوا أقل والء لبلداهنم، لكهنم حيملون الزتاما مبجمتع 
الطوعية،  والزتاما بأرسمه وأصدقاهئم وزبائهنم وزماالهتم  منفتح وحر 

وليس الزتاما لدكتاتور أو عملرَ أو حمل قويم ما.
يتخيل البعض بأن الطريق إىل السالم يمتثل يف تشكيل كيان أشبه 
حبكومة عاملية عابرة للقوميات، وعىل الرمغ من أنه ال جدال يف أن هنالك 
حاجة إىل منتديات عاملية للتعبري عن االختالفات ونزع فتيل الرصاعات 
احملمتلة، فيجب أن ال يتحول ذلك إىل االفرتاض بأن احلكومة العاملية 
من  حال  بأي  القامئة  الوطنية  احلكومات  من  أفضل  تكون  أن  ميكهنا 
األحوال؛ فإذا أخذنا بعني االعتبار جحمها الواسع، وابتعادها عن الناس 
أكرث من غريها، فإن ميلها إىل التوسع وإساءة استخدام السلطة سيكون 

39  يقول سميث: ”مبا أن الغني ميثل زبونا أفضل من الفقري يف عني رجال األعامل ضمن محيطهم، فكذلك 
حال األمة الغنية أيضا“. راجع: ثروة األمم (م12)؛ الباب الرابع، الفصل الثالث، القسم الثاين.
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أقوى من ميل احلكومات الوطنية، ولن يكون حيهنا بإماكن أي أحد أن 
يفلت من إساءة استخدام السلطة هذه باهلرب إىل ناحية أخرى من أحناء 
السالم يمتثل يف جعل احلكومات  لتعزيز  األمثل  فالسبيل  إذن،  العامل. 
أصغر، ال أكرب، واالعمتاد عوضا عهنا عىل امليل الطبييع لدى البرش إىل 

التعاون السيمل وحتسني حالهتم املتبادلة.

الخصخصة والعولمة
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ة ية للحر ررا الم الم
اعتنقت احلرية استطاعت أن  احلرية ختلق االزدهار، واملجمتعات اليت 
تتحول إىل جممتعات غنية، أما املجمتعات اليت مل تعتنقها فقد اسمترت 

تعاين من الفقر.
مكا إن املجمتع احلر يتفوق عىل غريه يف املجاالت الالمادية أيضا، 
فهو يعمل عىل أساس الثقة املتبادلة والتعاون بني األفراد، ال عىل أساس 
وأخالقية  وخشصية  ثقافية  روابط  مواطنوه  ويتشارك  واإلجبار.  القوة 
معيقة، ومه يقبلون قواعد السلوك املتبادل بني األخشاص بشلك طويع 
فرضا؛  علهيم  مفروضة  القواعد  هذه  وليس ألن  متبادلة،  منافع  لتحقيق 
بقواعد  حمكومة  نفهسا  ويه  احملكومني،  مبوافقة  حتظى  وحكومهتم 

متنعها من استغالل ما بيدها من سلطات.
إن املجمتع احلر يطلق العنان ملواهب اإلنسان وابتاكراته وإبداعاته، 
هذا  للفرد يف  ميكن  وال  الصفر؛  من  بدءا  الرثوة  خلق  من  ميّكنه  وهو 
املجمتع أن حيقق الغىن عرب استغالل اآلخرين مكا هو احلال مع خنب 
البلدان األقل حرية، وال ميكن له أن حيقق الغىن عرب إفقار اآلخرين، وال 
يريدونه، ومن  تزويد اآلخرين مبا  إال من خالل  الغىن  لتحقيق  له  سبيل 

خالل جعل حياهتم أفضل مما اكنت هيلع.

تاسعا:
خالصة القول
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الحكومة المحدودة
معينة  الناس عىل احلاجة إىل احلكومة ألغراض  ال خيتلف معظم 
كتوفري العدل واختاذ القرارات يف شؤون ال ميكن لألفراد اختاذ القرار 
فهيا مبفردمه؛ لكن ميكن القول أيضا بأن معظم الناس ياكدون يتفقون 
عىل أن سلطة احلكومة جيب أن تكون حمدودة. إن احلكومة يف املجمتع 
احلر ال توجد إال ملنع وقوع األذى عىل اآلخرين، ويه حتافظ عىل العدل 
وتفرضه، والعدل هنا هو القواعد الطبيعية اليت متّكن الناس من التعاون 

السيمل يف ما بيهنم.
إن احلكومة يف املجمتع احلر مقيدة مببدأ (حمك القانون)، فقوانيهنا 
املواطنني  هنب  ميكهنم  ال  وقادهتا  متساو،  بشلك  امجليع  عىل  تنطبق 
أو  ألصدقاهئم،  االمتيازات  مينحوا  أن  أو  اخلاصة،  مصاحلهم  خلدمة 
ومناصب  سلطة  من  بيدمه  مفا  أعداهئم،  ضد  السلطة  يستخدموا  أن 
تكبلها القيود من أجل إنقاص سوية الفساد الذي يالزم السلطة؛ وهنالك 
مؤسسات دميقراطية ُيلجأ إلهيا من أجل احلفاظ عىل القيود املفروضة 
واحلق يف  املنفتحة،  احلرة  االنتخابات  ومهنا:  السياسيني،  القادة  عىل 
حرية التعبري، واملدد الزمنية اليت حتدد والية الربملانيني، والقواعد الواردة 

يف الدستور.

المزيد من المساواة
إن املستفيد األكرب من الديناميكية االقتصادية اليت يمتتع هبا املجمتع 
الصعيد  عىل  املساواة  بأن  يتصف  احلر  فاملجمتع  الفقراء؛  مه:  احلر 
فالفقراء  الالحرة،  املجمتعات  يف  نظريهتا  عىل  فيه  تتفوق  االقتصادي 
يمتتعون يف املجمتعات األكرث حرية بوسائل رفاهية مل يكونوا حيملون هبا 
قبل سنوات قليلة، ويه وسائل رفاهية ال تزال حكرا عىل النخب احلامكة 

يف البلدان الالحرة.
بأن  يدرك  وهو  املادية،  املساواة  فرض  حياول  ال  احلر  واملجمتع 
حماولة تطبيق املساواة يف الرثوة أو الدخل ال تأيت إال بعكس املرجو 
مهنا، فهي تدمر احملفزات اليت تدفع إىل حتسني الذات والعمل اجلاد 
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واالستمثار، ويه تثبط عزمية الناس عن مجتيع رأس املال الذي يعزز 
ثروة  خلق  من  الفرد  متنع  بأمكله، ويه  املجمتع  عىل صعيد  اإلنتاجية 

جديدة وقمية جديدة.
لكن املجمتعات احلرة تمتتع مبمزيات أكرث أمهية ال توجد غالبا يف 
املجمتعات الالحرة، حيث ُيعرترَف فهيا باملساواة األخالقية: فلك فرد ُتعترَرب 
القانون:  حياته ذات قمية وجديرة بامحلاية، ويه تمتتع باملساواة أمام 
الناس  القضية، ال عىل األخشاص؛ ويعيش  فاحلمك يعمتد عىل حقائق 
يف جو من املساواة السياسية: فللجميع حق التصويت والرتشيح والتعبري 
عن آراهئم السياسية مهام اكنت هذه اآلراء ال ترحي السلطات احلامكة؛ 
ويضاف إىل ما سبق املساواة يف الفرص: إذ ال يعاين الناس من المتيزي 
يف العمل أو التعلمي وميكهنم حتسني أحواهلم بغض النظر عن انمتاهئم 

العريق أو الديين أو اإلثين أو أية خصائص أخرى.

االقتصاد الحر
إن املجمتع احلر مينح الناس حرية اختاذ القرارات االقتصادية اخلاصة 
هبم، وذلك بالطريقة نفهسا اليت يرتكهم فهيا يتخذون خياراهتم االجمتاعية 
والخشصية اخلاصة. ويقوم األفراد يف املجمتع احلر خبلق القمية من 
خالل التبادل الطويع، وهو جيعل طريف التبادل لكهيام أفضل حاال، وإال 

فإن هذين الطرفني لن يقوما به أصال.
إن األفراد حيققون االزدهار من خالل التعاون مع اآلخرين والزتويد 
مبا يريدونه من منتجات، وذلك مقابل يشء يريدونه مه. إن توقع الرحب 
يجشع املستمثرين الرياديني عىل السيع خلف ما يريده اآلخرون والزتويد 
به، واألسعار تعمل كوسيلة اتصال تنقل املعلومات املتعلقة حباالت العجز 
يف  االقتصاد  ينبيغ  وما  إنتاجه  ينبيغ  مبا  امجليع  فتخرب  والفائض، 
واملوارد  واجلهود  واملهارات  الوقت  توجيه  جيري  وهكذا  استخدامه، 
األخرى بشلك آيل حنو املواضع اليت يكون الطلب فهيا ملحا وإبعادها 
عن االستخدامات األقل أمهية، فال حاجة إىل احلكومة يك متيل عىل 

الناس ما جيب فعله.
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إن االقتصاد احلر ال حيتاج يك يعمل سوى إىل إطار مقبول من 
القواعد املتعلقة بكيفية تعاون الناس يف ما بيهنم، وهذه القواعد تتضمن: 
قواعد حيازة امللكية ونقلها، وقواعد التعاقد اليت جيري احرتام االتفاقيات 
مبوجهبا. إن امللكية اخلاصة أمر ال بد منه إذا اكن الناس يرغبون ببناء 
نرغب  كنا  إذا  أيضا  رضوري  أمر  لكهنا  السلع،  وتبادل  االستمثارات 
للحريات األخرى بأن حتصل عىل االحرتام الالزم؛ وإذا اكنت السلطات 
املنفتح  والنقاش  السيايس  العمل  فإن  بامللكية مجيعها  تتحمك  احلامكة 

سيصبحان من املستحيالت.

العدل وحكم القانون
العدل ليس شيائ ميكن إمالؤه من قبل املرشعني، فقواعد العدل جزء من 
الطبيعة البرشية، أي: إهنا جزء حيوي منا يساعدنا عىل تعزيز التعاون 

السيمل بني األفراد.
الطبييع  العدل  هبذا  احلق  احلر  املجمتع  ميتلكون يف  األفراد  إن 
بسبب انمتاهئم إىل البرشية؛ والعدل الطبييع يؤكد عىل أن القوانني جيب 
أن تكون واحضة وأكيدة، وأهنا تعامل امجليع بالتساوي، وأهنا ال تطلب 
مهنم املستحيل، وأن ال تكون ذات أثر رجيع، وأن تكون العقوبات قابلة 
قانونية  (إجراءات  بد أن تكون هنالك  للتوقع وتتناسب مع اإلساءة. وال 
فهيا  الناس  يتعرض  ال  منصفة  وحمامكات  احلاالت،  اكفة  يف  مرعية) 
لالعتقال الطويل دون حمامكة. وال بد من التعامل مع املهتمني بارتاكب 
ال  أن  وجيب  إدانهتم،  تثبت  مل  ما  أبرياء  أهنم  أساس  عىل  اإلساءات 
لإلساءة  عدة  مرات  حمامكهتم  خالل  من  لملضايقات  األفراد  يتعرض 
تقريبا  وأمثاهلا تاكد تكون مقبولة عند امجليع  املبادئ  نفهسا. إن هذه 

بغض النظر عن البلد أو الثقافة أو العرق أو الدين.
وإذا أردنا مضان هذا العدل الطبييع والتأكيد عىل (حمك القانون) 
فإن ذلك يتطلب سلطة قضائية مستقلة مناسبة ال ميكن للسياسيني أن 
يؤثروا علهيا؛ وعىل حنو مشابه، فال بد جلهاز الرشطة أن يكون مستقال 
أيضا، فإذا أردنا للحرية أن تسود فال بد أن ال يكون هنالك ماكن للرشوة 

والفساد يف السلطة القضائية وجهاز الرشطة.
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المجتمع التلقائي
األفراد من  به  يقوم  ما  بفضل  ُيبىن  فهو  تلقايئ،  املجمتع احلر جممتع 
أفعال يتبعون فهيا القواعد اليت تعزز التعاون السيمل؛ فهو ليس مفروضا 

من األعىل من قبل السلطات السياسية احلامكة.
التعاون  أجل  من  عىل لك يشء  يتفقوا  أن  الناس  عىل  فال جيب 
لالتفاق  حيتاجون  السلع  يتبادلون  ومن  املتبادلة،  الفائدة  حتقيق  هبدف 
حاالته  أفضل  يكون يف  أن  للتعاون  أردنا  إذا  لكننا  فقط،  السعر  عىل 
من اإلمثار، فال بد لألفراد أن يتساحموا مع آراء اآلخرين وأفعاهلم. إن 
املجمتع احلر يتيح للناس أو احلكومات أن يتدخلوا يف شؤون اآلخرين 
منع حدوث أي أذى حقييق؛ وإذا وضعت  يف حالة واحدة فقط، ويه: 
احلدود عىل حرية الناس ألن هنالك من ال يتفق مع سلوكهم أو يراه مسيائ 
له فإن هذا الترصف يزيل لك عائق من شأنه احليلولة دون تعرض حرية 
امجليع للتقليص عىل يد أخشاص يعتقدون بأهنم يتفوقون عىل غريمه 

من الناحية األخالقية.
إن التساحم مع أفاكر اآلخرين وأمناط حياهتم يعود بالفائدة عىل 
معركة  من  تنبثق  ويه  دامئ،  بشلك  واحضة  ليست  فاحلقيقة  املجمتع، 
األفاكر، وال ميكننا أن نثق يف قيام جهات الرقابة مبنع األفاكر اخلاطئة 
وحدها دون غريها، إذ قد تقوم هذه اجلهات بقمع أفاكر وأمناط سلوك 

تعود عىل املجمتع بفوائد عظمية يف املستقبل.

عالم الحرية
تتفامق يوما بعد يوم الصعوبات اليت تواجهها احلكومات االستبدادية يف 
إخفاء أفعاهلا عن أعني بقية العامل، ولذلك تالحظ املزيد واملزيد من البلدان 
األفاكر  وجتد  والسياحة،  التجارة  صعيدي  عىل  باالنفتاح  تقوم  ويه 
اجلديدة ويه تنترش يف لك ماكن، ويزتايد عدد األخشاص الذين يرون 

بأعيهنم فوائد احلرية االقتصادية واالجمتاعية، فيطالبون هبا ألنفهسم.
ومن الصعب خلق أخالقيات ومؤسسات املجمتع احلر يف ماكن خيلو 
من احلرية، ولذلك جيب أن ال نعمل لفرض هذه األخالقيات واملؤسسات 
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بشلك اكمل يف هذه احلالة، مفن األفضل أن نبدأ عىل مستوى التفاصيل 
ويبنوا  بأن يترصفوا حبرية  للناس  الظروف اليت تحمس  الدقيقة وخنلق 
جممتعا حرا بأفعاهلم. ومن األجزاء الرئيسية يف هذا املسىع: العمل عىل 
تأسيس حقوق امللكية يك يمتكن الناس من بناء االستمثارات ومن التبادل 

التجاري واثقني بأن ما ميلكونه لن يتعرض لملصادرة.
رأمسالية  ال  حقيقية،  اقتصادية  حرية  اإلصالحات  تقدم  أن  وجيب 
خصخصت  بأهنا  ادعت  اليت  احلكومات  من  جدا  فالكثري  احملسوبية، 
القطاعات احلكومية مل تقم إال بنقل ملكيهتا إىل األصدقاء واألقارب؛ فال 
بد من إدخال الساكن مجيعهم يف معلية اإلصالح االقتصادي إذا كنا 

نرغب بإحداث تغيري حقييق.
إن البلدان ال خترس من االنفتاح عىل التجارة العاملية، وإن محاية 
املنتجني احملليني من التنافس يعين بلك بساطة ارتفاع األسعار وتدين 
إن  احملليني.  لملسهتلكني  املعروضة  املنتجات  خيص  ما  يف  النوعية 
العضوية يف املجمتع التجاري العاملي تعيط املستمثر الريادي احمليل 
العاملية  التجارة  أمام  البلدان  انفتاح  أدى  وقد  جديدة،  وفرصا  أسواقا 
خالل العقود الثالثة املاضية إىل انتشال أكرث من مليار إنسان من قيود 
عىل  وإنتاجا  أمانا  القوى  أكرث  إحدى  فاحلرية يه حبق  املدقع،  الفقر 

امتداد تارخي البرش.
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اخلريية  املؤسسات  من   (IEA) االقتصادية  الشؤون  معهد  يعد 
اليت تعىن بالشؤون البحثية والتعلميية، وهو مؤسسة حمدودة بالضامن 
مجسلة يف إنلكرتا بالرمق (CC 235 351). وتتلخص مهمة املعهد يف 
حتسني فهم املؤسسات الرئيسية لملجمتع احلر من خالل حتليل وتوضيح 

دور األسواق يف حل املشلكات االقتصادية واالجمتاعية.
يسىع املعهد إىل إجناز مهمته هذه من خالل:

برناجم لطباعة كتب عالية املستوى.
إقامة املؤمترات والندوات واحملارضات وغريها من الفعاليات.

بذل اجلهود التوعوية اليت تسهتدف طالب املدارس واجلامعات.
النظر  وجهات  وتقدمي  اإلعالم  وسائل  الظهور يف  فرص  ترتيب 

من خالهلا.
تأسس معهد الشؤون االقتصادية عىل يد رجل األمعال الربيطاين الراحل 
السري أنتوين فيرش مكؤسسة خريية تعلميية، ال مكنمظة سياسية؛ وهو 
نشاطات هتدف  أو مجموعة سياسية وال ميارس  أي حزب  مستقل عن 
إىل حشد التأييد ألي حزب أو مرحش سيايس يف أي معلية انتخابية أو 
استفتاء أو غري ذلك. ويتلىق املعهد متويله من بيع منشوراته، والرسوم 
بشلك  تصله  اليت  والتربعات  مؤمتراته،  مقابل حضور  يتقاضاها  اليت 

طويع.
أيضا  عنه  تصدر  املعهد،  يصدرها  اليت  الرئيسية  للسالسل  باإلضافة 

(IEA) معهد الشؤون االقتصادية
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جملة فصلية حتت عنوان (شؤون اقتصادية).
يتلىق املعهد املؤازرة يف معله من (اهليئة االستشارية األاكدميية) املتكونة 
من أعضاء بارزين من خمتلف أحناء العامل، ومن جلنة (الزمالء الفخريني) 
ومعهم  هؤالء مجيعا،  ويقوم  املرموقة،  األمساء  من  الكثري  اليت حتتوي 
يصدرها  اليت  االسترشافية  اإلصدارات  مبراجعة  آخرون،  أاكدمييون 
املعهد، مث يمت إيصال اآلراء إىل املؤلفني مغفلة من األمساء، ولذلك فإن 
نفهسا  الصارمة  املستقل  التحكمي  لعملية  املعهد ختضع  إصدارات  لك 

اليت تستخدمها املجالت األاكدميية البارزة.
تمتتع إصدارات املعهد بانتشار واسع يف الصفوف واملناجه الدراسية 
تمت  ما  وكثريا  العامل،  أحناء  تباع يف لك  ويه  واجلامعات،  لملدارس 

ترمجهتا وإعادة طباعهتا.
ساعد املعهد منذ العام (1974) عىل إنشاء شبكة عاملية تضم مئة مؤسسة 
مشاهبة تتوزع عىل أكرث من سبعني بلدا، وهذه املؤسسات تتصف مجيعها 
باالستقاللية لكهنا تشاطر معهد الشؤون االقتصادية العمل عىل إجناز 

املهمة نفهسا.
الواردة يف إصدارات املعهد تعرب عن وجهات نظر مؤلفهيا، وال  اآلراء 
تعكس وجهة نظر املعهد (ال ميتلك املعهد وجهة نظر مجاعية)، وال وجهات 
نظر جلنة (األمناء اإلداريني)، أو أعضاء (اهليئة االستشارية األاكدميية)، 

أو كبار موظيف املعهد.



يسىع هذا الكتاب إىل تسليط الضوء عىل املبادئ اجلوهرية 
هذا  إىل  احلاجة  وتنطلق  احلر،  املجمتع  معىن  اليت حتدد 
التوضيح من أن احلرية احلقيقية، عىل املستوى الخشيص 
واالجمتايع والسيايس واالقتصادي، يه من األمور النادرة 
يف عرصنا احلارض، حىت وإن كنا نتحدث عن بلدان تعتقد 
كبرية  فروقا  هنالك  أن  يف  شك  وال  باحلرية.  تمتتع  بأهنا 
لكننا  حرية،  األقل  نظرياهتا  وبني  حرية  األكرث  البلدان  بني 
نالحظ يف النوعني لكهيام أن حياة الشعوب عىل الصعيدين 
قبل  من  والضبط  للتقييد  تتعرض  واالجمتايع  االقتصادي 
املدى  باختالف  وذلك  الرمسيني،  واملسؤولني  السياسيني 
وما  واخنفاضا.  ارتفاعا  التعرض  هذا  إليه  يصل  قد  الذي 
نتحدث عنه هنا من مقيدات وضوابط مل يظهر إىل الوجود 
وهو هيمين  بعيد،  أمد  منذ  موجود  فهو  ليلة وحضاها،  بني 
عىل مساحة كبرية من احلياة اليومية إىل احلد الذي جعل 
منه جزءا ال يتجزأ من أي ثقافة من ثقافات العامل، حيث دأب 
الناس عىل النظر إليه باعتباره جزءا من احلياة ينيمت إلهيا 

بشلك طبييع وال ميكن جتنبه.

إميون باتلر


