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لك مطلق الحرية في:
• املشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل ألي وسط أو شكل.
• التعديل — املزج ،التحويل ،واإلضافة على العمل.
• ألي غرض ،بما في ذلك تجاريا ً.
ال يمكن للمر ِّ
خص إلغاء هذه الصالحيات طاملا اتبعت شروط الرخصة.

بموجب الشروط التالية:
❖ نَسـب امل ُـصنَّف — يـجب عـليك نَسـب الـعمل لـصاحـبه بـطريـقة مـناسـبة ،وتـوفـير رابـط لـلترخـيص ،وبـيان إذا
مـا قـد أُجـريـت أي تـعديـالت عـلى الـعمل .يـمكنك الـقيام بهـذا بـأي طـريـقة مـناسـبة ،ولـكن عـلى أال يـتم ذلـك بـطريـقة
توحي بأن املؤلف أو املر ِّ
خص مؤيد لك أو لعملك.
❖ الـترخـيص بـاملـثل — إذا قـمت بـأي تـعديـل ،تـغيير ،أو إضـافـة عـلى هـذا الـعمل ،فـيجب عـليك تـوزيـع الـعمل
الناتج بنفس شروط ترخيص العمل األصلي.
❖ مـنع الـقيود اإلضـافـية — يــجب عــليك أال تــطبق أي شــروط قــانــونــية أو تــدابــير تــكنولــوجــية تــقيد اآلخــريــن
من ممارسة الصالحيات التي تسمح بها الرخصة.

ﺗﺮﺟﻤﺔ :رأﻓﺖ ﻓﻴﺎض.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﺷﻬﺎب اﻟﱪﻗﺎوي وﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﻴﻊ.
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كـانـت التجـربـة املـخيبة لـآلمـال لـالشـتراكـية مـع الـنموذج الـروسـي ،أكـثر بـكثير
مــن مجــرد جــدال نــظري ،مــا أدى إلــى تــراجــع مســتمر فــي شــعبية االشــتراكــية
ـجع عـ ــلى ظـ ــهور وتـ ــطور االشـ ــتراكـ ــية الـ ــديـ ــمقراطـ ــية
املـ ــاركـ ــسية الـ ــتقليديـ ــة ،وشـ ـ ّ
االجتماعية الحديثة.
ن ـ ــموذج ـ ــا االش ـ ــتراك ـ ــية ك ـ ــاله ـ ــما ،ب ـ ــال ـ ــتأك ـ ــيد ،مش ـ ــتقان م ـ ــن ن ـ ــفس امل ـ ــصادر
األيـديـولـوجـية ) .(1كـالهـما مـتساويـان فـي الـتحفيز واملـكافـأة ،نـظريًـا عـلى األقـل
) ،(2ولــكليهما الهــدف األســاســي نــفسه :إلــغاء الــرأســمالــية كــنظام اجــتماعــي
ق ــائ ــم ع ــلى امل ــلكية ال ــخاص ــة وإق ــام ــة م ــجتمع ج ــدي ــد ي ــتميز ب ــال ــتضام ــن األخ ــوي
وال ـ ـ ــقضاء ع ـ ـ ــلى ال ـ ـ ــخصاص ـ ـ ــة؛ أي م ـ ـ ــجتمع ي ـ ـ ــقبض ف ـ ـ ــيه الج ـ ـ ــميع "حس ـ ـ ــب
احتياجاتهم".
مـنذ الـبدايـات املـبكرة للحـركـة االشـتراكـية فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر،
تــضاربــت األفــكار حــول الــطرق األنســب لــتحقيق هــذه األهــداف .فــي حــني كــان
ه ــناك ات ــفاق ع ــام ع ــلى ض ــرورة ج ــعل وس ــائ ــل اإلن ــتاج م ــجتمعية )اش ــتراك ــية(،
ل ــطامل ــا ت ــباي ــنت اآلراء ح ــول ك ــيفية امل ــضي ق ــد ًمــا .ف ــمن ج ــهة ،ك ــان ه ــناك دع ــاة
مل ــسار ال ــعمل ال ــثوري داخ ــل الح ــرك ــة االش ــتراك ــية ،ال ــذي ــن أش ــاع ــوا االن ــقالب ــات
الــعنيفة ضــد الــحكومــات الــقائــمة ،وتجــريــد الــرأســمالــيني مــن مــمتلكاتــهم بــضربـةٍ
واحـ ــدة ،ودكـ ــتاتـ ــوريـ ــة الـ ــبرولـ ــيتاريـ ــا املـ ــؤقـ ــتة )أي ،حـ ــتى يـ ــتحقق الـ ــقضاء عـ ــلى
االحــتياج بــالــفعل ،كــما وعــدوا( ،والــبرولــيتاريــون هــم مــن لــم يــكونــوا رأســمالــيني
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ولـكنهم اضـطروا لـبيع خـدمـات الـعمل الـخاصـة بـهم مـن أجـل تـحقيق االسـتقرار
في النظام الجديد.
مــن جـ ٍ
ـهة أخــرى ،كــان هــناك اإلصــالحــيون الــذيــن دافــعوا عــن نــهج تــدريــجي؛
لــقد ظــنوا أنــه مــع تــوســيع الــحقوق الــدســتوريــة ونــظام انــتخابــي شــامــل ،يــمكن
تـحقيق انـتصار االشـتراكـية مـن خـالل الـعمل الـبرملـانـي الـديـمقراطـي .قـد يـكون
هــذا هــو الــحال ألنــه وحســب الــعقيدة االشــتراكــية املشــتركــة ســتؤدي الــرأســمالــية
إلـى مـي ٍل نـحو الـبرولـيتاريـا فـي املـجتمع ،أي أن عـد ًدا ق ً
ـليال مـن الـناس سـيتجه
إلــى الــعمل لــحسابــهم الــخاص وعــد ًدا أكــبر ســيميلون لــيصبحوا مــوظــفني بــدالً
مـن ذلـك .ووفـ ًقا لـلمعتقدات االشـتراكـية املشـتركـة ،فـإن هـذا االتـجاه سـوف يـنتج
بــدوره وع ـ ًيا بــرولــيتار ًيــا مــوح ـ ًدا عــلى نــح ٍو مــتزايـ ٍـد ســيؤدي بــعد ذلــك إلــى إقــبال
ال ــناخ ــبني امل ــتزاي ــد ع ــلى الح ــزب االش ــتراك ــي .ول ــذل ــك ،ف ــكروا ،ح ــيث أن ه ــذه
اإلســتراتــيجية كــانــت مــتماشــية أكــثر مــع الــرأي الــعام )أي أكــثر جــاذبــي ًة لــلعمال
ـكارا ســلمي ًة وفــي نــفس الــوقــت أقــل خــوفًــا مــن الــرأســمالــيني(،
الــذيــن يــملكون أفـ ً
أن ــه م ــن خ ــالل ت ــبنيها ف ــإن ال ــنجاح ال ــنهائ ــي ل ــالش ــتراك ــية س ــيصبح م ــضمو ًن ــا
بشك ٍل أكبر.
ت ــعايش ــت ك ــلتا ال ــقوت ــني داخ ــل الح ــرك ــة االش ــتراك ــية ،رغ ــم أن ع ــالق ــتهما ك ــان ــت
مــتوتــرة فــي بــعض األحــيان فــي املــمارســة الــعملية ،حــتى الــثورة الــبلشفية فــي
تش ــري ــن األول/أك ــتوب ــر  1917ف ــي روس ــيا .س ــلكت الح ــرك ــة االش ــتراك ــية ع ــمو ًمــا
املــسار اإلصــالحــي ،بــينما ســيطر الــثوريــون فــي مــجال الــنقاش اإليــديــولــوجــي
) .(3غيرت األحداث الروسية هذا.
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فــي ظــل قــيادة لــينني ،حــقق االشــتراكــيون الــثوريــون بــرنــامــجهم لــلمرة األولــى،
وكــان عــلى الحــركــة االشــتراكــية كــكل أن تــقف فــي مــواجــهة التجــربــة الــروســية.
وب ــال ــنتيجة ،ان ــقسمت الح ــرك ــة االش ــتراك ــية إل ــى ف ــرع ــني م ــع ح ــزب ــني م ــنفصلني:
حــزب شــيوعــي مــؤيــد لــألحــداث الــروســية بــشك ٍل أو بــآخــر ،وحــزب اشــتراكــي أو
اشــتراكــي ديــمقراطــي لــديــه تــحفظات أو يــعارض هــذه األحــداث .ومــع ذلــك ،لــم
ي ــكن االن ــقسام ح ــول م ــسأل ــة ال ــتنشئة االج ــتماع ــية؛ إذ أ ّي ــده ــا ال ــفرع ــان ،ول ــكن
ـفتوح ـ ا حـ ــول قـ ــضية الـ ــتغيير الـ ــبرملـ ــانـ ــي الـ ــثوري مـ ــقابـ ــل الـ ــتغيير
ًـ
االنـ ــقسام مـ ـ
الديمقراطي.
فـ ــي مـ ــواجـ ــهة التجـ ــربـ ــة الـ ــفعلية لـ ــلثورة الـ ــروسـ ــية )الـ ــعنف ،وإراقـ ــة الـ ــدمـ ــاء،
ومــمارســة املــصادرة غــير الــخاضــعة لــلرقــابــة ،وحــقيقة كــون آالف الــقادة الجــدد
ف ـ ــي ك ـ ــثير م ـ ــن األح ـ ــيان ذوي س ـ ـ ٍ
ـخاص ا
ًــ
ـمعة م ـ ــشكوك ف ـ ــيها أو ب ـ ــبساط ـ ــة أش ـ ـ
مــغموريــن وغــير بــارعــني انــقادوا إلــى اإلدارة الــسياســية( شــعر الــديــمقراطــيون
االش ــتراك ــيون ف ــي م ــحاول ــتهم ل ــلحصول ع ــلى دع ــم ش ــعبي أن ــهم اض ــطروا إل ــى
التخ ــلي ع ــن ص ــورت ــهم ال ــثوري ــة ،وأن ي ــصبحوا ح ــز ًب ــا إص ــالح ـ ًيا ودي ــموق ــراط ـ ًيا،
لـيس فـقط مـن الـناحـية الـعملية بـل مـن الـناحـية الـنظريـة أي ً
ـضا .حـتى أن بـعض
األح ــزاب ال ــشيوع ــية امل ــؤي ــدة ل ــنظري ــة ال ــتغيير ال ــثوري ف ــي ال ــغرب ،وال ــتي ك ــان ــت
بــحاجــة إلــى الــدعــم الــشعبي ،شــعرت أنــها بــحاجــة إلــى إيــجاد بــعض األخــطاء،
عـلى األقـل مـع الـطريـقة الـبلشفية الـغريـبة فـي تـنفيذ الـثورة؛ لـقد اعـتقدوا بـشكلٍ
مــتزايــد أنــه مــن الــضروري لــعب الــلعبة الــديــمقراطــية اإلصــالحــية ،حــتى لــو كــان
ذلك في املمارسة العملية فقط.
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ومــع ذلــك ،لــم تــكن تــلك ســوى الخــطوة األولــى فــي تــحول الحــركــة االشــتراكــية
الـتي تـأثـرت بتجـربـة الـثورة الـروسـية .أمـا الخـطوة الـتالـية ،فـقد فـرضـتها التجـربـة
امل ــظلمة ل ــألداء االق ــتصادي ف ــي روس ــيا ال ــسوف ــيتية .ب ــغض ال ــنظر ع ــن وج ــهات
نـظرهـم املـختلفة حـول مـدى اسـتحسان حـدوث تـغييرات ثـوريـة ،وعـن قـدرتـهم أو
رغ ــبتهم ف ــي ف ــهم امل ــنطق االق ــتصادي املج ــرد ،ال ي ــزال ك ـ ٌّـل م ــن االش ــتراك ــيني
وال ـ ــشيوع ـ ــيني ي ـ ــفكرون ف ـ ــي اآلم ـ ــال ال ـ ــوه ـ ــمية ح ـ ــول اإلن ـ ــجازات االق ـ ــتصادي ـ ــة
ل ــلسياس ــات االش ــتراك ــية خ ــالل ف ــترة شه ــر العس ــل ال ــتي ش ــعروا أن التج ــرب ــة
الجـديـدة تسـتحقها .لـكن ال يـمكن لهـذه الـفترة أن تسـتمر إلـى األبـد ،وكـان ال بـدَّ
من مواجهة الحقائق وتقييم النتائج بعد مرور بعض من الوقت.
أصــبح مــن الــواضــح بــالنســبة لــكل مــراقـ ٍ
ـب مــحايـ ٍـد لــألشــياء ،والحـ ًقا لــكل زائــر
ومـسافـر مـتنبّه ،أن االشـتراكـية عـلى الـطريـقة الـروسـية لـم تـكن تـعني ثـروةً أكـثر
إنــما فــي الــواقــع ثــروةً أقــل ،بــل كــانــت نــظا ًمــا قــد اعــترف بــالــفعل )ولــو ضــمن ًيا(
بفشــله االقــتصادي ،وذلــك مــن خــالل االضــطرار إلــى الــسماح بــمناف ـذَ صــغيرة
لتكوين رأس املال الخاص.
عــندمــا ُـعـرفــت هــذه التجــربــة عــلى نــطاق واس ـعٍ ،خــاص ـ ًة عــند تــكرار التجــربــة
الـسوفـيتية بـعد الحـرب الـعاملـية الـثانـية فـي بـلدان أوروبـا الشـرقـية مـا أسـفر عـن
ذات الــنتائــج الــضعيفة ،وبــالــتالــي نــقض فــرضــية أن الــفوضــى الــسوفــيتية كــانــت
ف ــقط بس ــبب ع ــقلية آس ــيوي ــة خ ــاص ــة؛ اض ــطرت األح ــزاب ف ــي ال ــغرب ،م ــن أج ــل
الــحصول عــلى دع ـم ٍ شــعبيٍّ لــالشــتراكــية الــديــمقراطــية والــشيوعــية ،إلــى تــعديــل
ب ــرام ــجها ب ــشك ٍل ك ــبير .ل ــقد رأى ال ــشيوع ــيون اآلن ال ــعدي ــد م ــن ع ــيوب ال ــتنفيذ
الــروســي لــبرنــامــج االشــتراكــية املــجتمعية أيـ ً
ـضا ،واســتفادوا بــشك ٍل مــتزايــد مــن
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فـكرة التخـطيط وصـنع الـقرار الـالمـركـزيـة ،واالشـتراكـية املـجتمعية الجـزئـية ،أي
االشـتراكـية فـقط فـيما يـخص الشـركـات والـصناعـات الـرئـيسية ،عـلى الـرغـم مـن
أنها لم تكن أب ًدا تعني التخلي عن فكرة اإلنتاج االشتراكي بالكامل ).(4
م ــن ن ــاح ـ ٍ
ـية أخ ــرى ،ف ــإن األح ــزاب االش ــتراك ــية أو ال ــدي ــمقراط ــية االش ــتراك ــية
كـانـت مـنذ الـبدايـة أقـل تـعاطـ ًفا مـع الـنموذج االشـتراكـي الـروسـي ،وكـان عـليها
ات ــخاذ خ ــطوةً ت ــكيفية أخ ــرى م ــن خ ــالل س ــياس ــات ــها اإلص ــالح ــية ال ــدي ــمقراط ــية
الـتي تـميل بـالـفعل إلـى قـبول الـتسويـات ،مـثل االشـتراكـية الجـزئـية .واسـتجابـةً
لـتجارب روسـيا وأوروبـا الشـرقـية تخـ ّلت هـذه األحـزاب تـما ًمـا عـن فـكرة اإلنـتاج
االشــتراكــي ،وبـ ً
ـدال مــن ذلــك ركــزت بــشك ٍل أكــبر عــلى فــكرة فــرض ضــريــبة عــلى
الــدخــل وتــحقيق املــساواة ،وعــلى تــكافــؤ الــفرص فــي حــركـ ٍـة أخــرى ،بــاعــتبارهــا
حجر الزاوية الحقيقي لالشتراكية.
ب ـ ــينما ح ـ ــصل ه ـ ــذا ال ـ ــتحول م ـ ــن االش ـ ــتراك ـ ــية ال ـ ــروس ـ ــية إل ـ ــى االش ـ ــتراك ـ ــية
ال ــدي ــمقراط ــية وم ــا زال ي ــحصل ف ــي ج ــميع امل ــجتمعات ال ــغرب ــية ،ف ــإن ــه ل ــم ي ــكن
ـخاطبًا ومـوجـ ًها إلـى أوروبـا فـقط تـقريـبًا،
بـنفس الـقوة فـي كـل مـكان ،فـقد كـان م ِـ
ـوح ا ،وكــلما
كــان اســتبدال الــنموذج الجــديــد مــن االشــتراكــية بــالــقديــم أكــثر وضـ ً ـ
ـحاح ا وتــوجــي ًها مــباشـ ًـرا
كــانــت تجــربــة االشــتراكــية الــروســية عــلى نــحو أكــثر إلـ ً ـ
ل ـ ــلسكان اض ـ ــطرت األح ـ ــزاب االش ـ ــتراك ـ ــية وال ـ ــشيوع ـ ــية إل ـ ــى كس ـ ــب امل ـ ــؤي ـ ــدي ـ ــن
والناخبني.
م ـ ــن ب ـ ــني ج ـ ــميع ال ـ ــدول ال ـ ــكبرى ،ي ـ ــمكن ال ـ ــتواص ـ ــل م ـ ــع ه ـ ــذا ال ـ ــنموذج م ـ ــن
االشــتراكــية بــشك ٍل مــباشـ ٍر فــي أملــانــيا الــغربــية ،حــيث ال تــزال الــفرصــة مــوجــودة
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ملــاليــني الــناس لــرؤيــة األذى الــذي حــدث لــلناس فــي أملــانــيا الشــرقــية ،وكــان هــذا
االس ـ ـ ـ ــتبدال األك ـ ـ ـ ــثر اك ـ ـ ـ ـ ً
ـتماال .ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام  ،1959ت ـ ـ ـ ــبنى ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــمقراط ـ ـ ـ ــيون
االش ــتراك ــيون ،أو ب ــاألح ــرى أج ــبره ــم ال ــرأي ال ــعام ع ــلى ت ــبني ب ــرن ــام ــج ح ــزب ــي
جـديـد كـانـت فـيه كـل اآلثـار الـواضـحة لـلماضـي املـاركـسي غـائـب ًة بـشك ٍل تـام ،إذ
كـان يـذكـر صـراحـ ًة أهـمية املـلكية واألسـواق الـخاصـة ،ويتحـدث عـن االشـتراكـية
ـتماال بـسيطًا ب ً
بـاعـتبارهـا اح ً
ـدال مـن الـتأكـيد عـلى إعـادة تـوزيـع الـثروة .مـنذ ذلـك
ال ــحني ،ازداد ع ــدد م ــؤي ــدي س ــياس ــة اش ــتراك ــية وس ــائ ــل اإلن ــتاج داخ ــل الح ــزب
االش ــتراك ــي ال ــدي ــمقراط ــي ،وت ــناق ــص ع ــدد م ــؤي ــدي األح ــزاب ال ــشيوع ــية ب ــشكلٍ
هائل ،حتى عندما تكون فقط في صالح االشتراكية السلمية والجزئية ).(5
ـثرا بُـ ــع ًدا عـ ــن السـ ــتار الحـ ــديـ ــدي ،مـ ــثل فـ ــرنـ ــسا وإيـ ــطالـ ــيا
فـ ــي الـ ــبلدان األكـ ـ ً
وإســبانــيا وأيـ ً
ـضا بــريــطانــيا الــعظمى ،كــان هــذا الــتغيير أقــل درامــاتــيكي ًة .ومــع
ذلــك ،مــن اآلمــن الــقول بــأنــه يــمكن فــقط لــالشــتراكــية الــديــمقراطــية االجــتماعــية
الـيوم كـما يـمثلها عـادةً االشـتراكـيون الـديـمقراطـيون األملـان أن تـطالـب بـشعبيةٍ
واسـعة فـي الـغرب .فـي واقـع األمـر ،يـمكن الـقول بـأن االشـتراكـية الـديـمقراطـية
ـتشارا فـي عـصرنـا ،وذلـك بسـبب
االجـتماعـية هـي إحـدى أكـثر اإليـديـولـوجـيات ان
ً
ت ـ ــأث ـ ــير االش ـ ــتراك ـ ــية ال ـ ــدول ـ ــية )مج ـ ــموع ـ ــة األح ـ ــزاب االش ـ ــتراك ـ ــية واالش ـ ــتراك ـ ــية
الــديــمقراطــية( بــشك ٍل مــتزايــد عــلى تــشكيل الــبرامــج والــسياســات الــفعلية ،لــيس
فـقط لـألحـزاب االشـتراكـية بـشك ٍل صـريـح وبـدرج ٍـة أقـل تـلك الـخاصـة بـالـشيوعـيني
الــغربــيني ،ولــكن أيـ ً
ـضا للجــماعــات واألحــزاب الــتي لــن تــطلق عــلى نــفسها حــتى
فـي أحـالمـها بـعيدة املـنال بـأنـها اشـتراكـية ،مـثل الـديـمقراطـيني "الـليبرالـيني" فـي
الـ ــساحـ ــل الشـ ــرقـ ــي لـ ــلواليـ ــات املتحـ ــدة ) .(6وفـ ــي مـ ــجال الـ ــسياسـ ــة الـ ــدولـ ــية،
أصــبحت أفــكار االشــتراكــية الــديــمقراطــية االجــتماعــية ،وخــاص ـ ًة اقــتراح إعــادة
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ـسمى بــالــصراع بــني الــشمال والــجنوب ،تشــبه املــوقــف الــرســمي
الــتوزيــع فــيما ُيـ ّ
ب ــني "امل ُ ــطل ّعني" و"ذوي ال ــنيات ال ــحسنة"؛ إج ــماع ي ــمتد إل ــى أب ــعد م ــن أول ــئك
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ــعتبرون أن ـ ــفسهم اش ـ ــتراك ـ ــيني ) .(7ف ـ ــما ه ـ ــي ال ـ ــسمات ال ـ ــرئ ـ ــيسية
لالشتراكية وفق النموذج االشتراكي الديمقراطي؟
س َمتان أسـاسـيتان :األولـى ،فـي تـناقـض إيـجابـي مـع االشـتراكـية ذات
تـوجـد ِـ
ال ــنمط امل ــارك ــسي ال ــتقليدي ،ال تج ـ ِّـرم االش ــتراك ــية ال ــدي ــمقراط ــية االج ــتماع ــية
املــلكية الــخاصــة فــي وســائــل اإلنــتاج ،بــل تــقبل فــكرة أن جــميع وســائــل اإلنــتاج
ه ــي م ــلكية خ ــاص ــةُ ،يس ــتثنى م ــن ذل ــك ف ــقط ال ــتعليم وامل ــواص ــالت واالت ــصاالت
والخــدمــات املــصرفــية املــركــزيــة والشــرطــة والــقضاء .مــن حــيث املــبدأ ،يــحق لــكلّ
ش ــخص ام ــتالك وس ــائ ــل إن ــتاج خ ــاص ــة ،وب ــيعها ،وش ــراءه ــا ،وإن ــشاء وس ــائ ــل
إنـتاج جـديـدة ،وتـقديـمها كهـديـة ،وتـأجـيرهـا لـشخص آخـر بـموجـب عـقد اتـفاقـي.
أمــا الـ ِ
ـسمة الــثانــية ،فــهي أنــه ال يــحق ملــالــك وســائــل اإلنــتاج امــتالك كــل الــدخــل
الـذي يـمكن الـحصول عـليه مـن اسـتخدام وسـائـل اإلنـتاج الـخاصـة بـه ،وال يـحق
ل ــه ت ــقري ــر م ــقدار إج ــمال ــي ال ــدخ ــل ال ــذي س ــيخصصه ل ــالس ــتهالك واالس ــتثمار.
ـوض ا عــن ذلــك ،فــإن جــز ًءا مــن الــدخــل الــناتــج عــن اإلنــتاج يــعود إلــى املــجتمع،
عـ ًـ
وي ــجب تس ــليمه إل ــيه ،إذًا ووفـ ـ ًقا ألف ــكار امل ــساواة أو ال ــعدال ــة ال ــتوزي ــعية ،يُ ــعاد
ت ــوزي ــعها ع ــلى أف ــراد امل ــجتمع .ع ــالوةً ع ــلى ذل ــك ،وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ي ــمكن
تحـديـد حـصص الـدخـل الـتي تـعود لـلمنتج واملـجتمع فـي أي وقـت مـن األوقـات،
فـإن الـحصة الـتي تـعود ل ِ
ـلمنتج أو املـجتمع مـرنـة مـن حـيث املـبدأ ،ولـكن ال يـحق
للمنتج تحديد حجم هذه الحصة ،ولكن ذلك يحق للمجتمع ).(8

8

م ـ ـ ــن وج ـ ـ ــهة ن ـ ـ ــظر ال ـ ـ ــنظري ـ ـ ــة ال ـ ـ ــطبيعية ل ـ ـ ــلملكية )ال ـ ـ ــنظري ـ ـ ــة ال ـ ـ ــتي ت ـ ـ ــتضمن
ال ــرأس ــمال ــية( ف ــإن اع ــتماد ه ــذه ال ــقواع ــد ي ــعني ان ــتها ًكــا ع ــني ًفا ل ــحقوق امل ــال ــك
ال ــطبيعي .ف ــوف ـ ًقا ل ــنظري ــة امل ــلكية ه ــذه ،تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ــه ي ــحق مل ــال ــك أو
مس ـ ــتثمر وس ـ ــائ ـ ــل اإلن ـ ــتاج أن ي ـ ــفعل م ـ ــا ي ـ ــري ـ ــده ب ـ ــها ،م ـ ــهما ك ـ ــان ـ ــت ن ـ ــتيجة
اس ــتخدام ــه ،ف ــهو دخ ــله ال ــخاص ،وال ــذي ي ــمكنه اس ــتخدام ــه م ــرةً أخ ــرى ك ــما
يـ ــشاء ،بشـ ــرط ّ
أال يـ ــغير سـ ــالمـ ــة مـ ــمتلكات اآلخـ ــريـ ــن ،ويـ ــعتمد حـ ــصريًـ ــا عـ ــلى
التبادالت التعاقدية.
حســب رؤيــة الــنظريــة الــطبيعية لــلملكية ،ال تــوجــد عــمليتان مــنفصلتان ،إنــتاج
الــدخــل ومــن ث ـ ّم تــوزيــعه ،بــل تــوجــد عــملية واحــدة فــقط :عــند إنــتاج الــدخــل فــهو
ُيـوزَّع تـلقائـ ًيا ،ألن املـنتج هـو املـالـك .بـاملـقارنـة مـع هـذا ،فـإن الـنمط االشـتراكـي
الــديــمقراطــي يــدافــع عــن املــصادرة الجــزئــية لــلمالــك الــطبيعي عــن طــريــق إعــادة
تـوزيـع جـزء مـن الـدخـل مـن اإلنـتاج إلـى أشـخاص ،بـغض الـنظر عـن مـزايـاهـم،
ل ــم ي ــنتجوا ب ــال ــتأك ــيد ال ــدخ ــل امل ــعني ول ــم ي ــملكوا ب ــال ــتأك ــيد أي ات ــفاق ع ــقدي
لـلمطالـبة بـه؛ وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك يـملكون الـحق فـي الـتقريـر مـن جـان ٍ
ـب واحـد،
أي دون الــحاجــة إلــى مــوافــقة املـ ِ
ـنتج املــتأثــر ،إلــى أي حـ ّد يــمكن أن تــصل هــذه
املصادرة الجزئية.
يـتضح مـن هـذا الـوصـف أنـه وبـشك ٍل مـعاكـس لـالنـطباع الـذي يـقصد الـنموذج
االشــتراكــي الــديــمقراطــي االجــتماعــي نشـ َـره بــني الجــمهور ،فــإن االخــتالف بــني
ك ـ ـ َلي نـ ــموذجـ ــي االشـ ــتراكـ ــية لـ ــيس حـ ــاسـ ـ ًـما .بـ ــل لـ ــيس سـ ــوى مـ ــسألـ ــة درجـ ــة.
بــالــتأكــيد ،يــبدو أن الـ ِ
ـسمة األولــى املــذكــورة ســاب ـ ًقا تــفرض فــر ًقــا أســاس ـ ًيا ألنــها
تـسمح بـاملـلكية الـخاصـة ،ولـكن تـسمح ال ِ
ـسمة الـثانـية مـن حـيث املـبدأ بـمصادرة
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ك ــام ــل دخ ــل امل ــنتج م ــن اإلن ــتاج وم ــن ث ــم ت ــقلل م ــن ح ــقه ف ــي امل ــلكية إل ــى م ــلكية
رمـزيـة اسـمية فـقط .بـالـطبع ،ال يـتعني عـلى االشـتراكـية الـديـمقراطـية االجـتماعـية
أن تـصل إلـى حـد تـحويـل املـلكية الـخاصـة إلـى مـلكية اسـمية فـقط .ومـن املـؤكـد،
ـظرا ألنــه مــن املــمكن أن تــكون حــصة الــدخــل الــتي ُيــجبر املــنتج عــلى تســليمها
نـ ً
إل ــى امل ــجتمع م ــعتدل ـ ًة ج ـ ًدا ف ــي امل ــمارس ــة ال ــعملية ،ف ــإن ــه ي ــمكن أن ُيح ــدث ف ــر ًقــا
ـبيرا فـيما يـتعلق بـاألداء االقـتصادي .ومـع ذلـك ،ال بـد مـن إدراك أنـه مـن وجـهة
ك ً
ن ــظر أت ــباع ه ــذا ال ــنموذج غ ــير امل ــنتجني ،تُ ــعتبر درج ــة م ــصادرة دخ ــل امل ــنتجني
م ــن ال ــقطاع ال ــخاص م ــسألـ ـ ًة ن ـ ٍ
ـفعية ت ــكفي ل ــتقليل ال ــفرق ب ــني ك ــلي ن ــموذج ــي
االش ــتراك ــية )ال ــنموذج ال ــروس ــي وال ــدي ــمقراط ــي االش ــتراك ــي( م ــرةً واح ــدةً وإل ــى
األبد إلى اختالف فقط من الدرجة.
يـجب إيـضاح مـا تـدل عـليه هـذه الـحقيقة املـهمة بـالنسـبة ل ِ
ـلمنتج ،مـا يـعني أنـه
ع ـ ــلى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ان ـ ــخفاض درج ـ ــة امل ـ ــصادرة ال ـ ــحال ـ ــية ال ـ ــثاب ـ ــتة ،ف ـ ــإن ج ـ ــهوده
اإلنــتاجــية تحــدث فــي ظــل التهــديــد الــدائــم املــتمثل فــي أن حــصة الــدخــل الــتي
ي ــجب تس ــليمها إل ــى امل ــجتمع ي ــمكن رف ــعها م ــن ج ــان ــب واح ــد ف ــي املس ــتقبل؛ ال
يـحتاج األمـر إلـى الـكثير مـن الـتعليقات ملـعرفـة كـيف يـزيـد ذلـك مـن املـخاطـر ،أو
تكلفة اإلنتاج ،وبالتالي انخفاض معدل االستثمار.
وفـ ًقا لهـذه الـحالـة ،فـقد اتُّخـذت الخـطوة األولـى فـي التحـليل الـتالـي ،مـا هـي
الـنتائـج االقـتصاديـة لـتبني نـظام لـالشـتراكـية الـديـمقراطـية االجـتماعـية؟ بـعد مـا
قـيل لـلتو ،ربـما لـم يـع ْد مـفاجـئًا تـما ًمـا أن نـسمع أنـه فـيما يـتعلق بـاالتـجاه الـعام
لـ ــآلثـ ــار عـ ــلى األقـ ــل ،فـ ــهي تشـ ــبه تـ ــما ًمـ ــا آثـ ــار الـ ــنموذج املـ ــاركـ ــسي الـ ــتقليدي
ل ــالش ــتراك ــية .وم ــع ذل ــك ،ك ــلما ج ــعلت االش ــتراك ــية ال ــدي ــمقراط ــية االج ــتماع ــي
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ـتقرا ،ي ــمكن ت ــطوي ــق ب ــعض آث ــار
م ــصادرةَ وإع ــادة ت ــوزي ــع دخ ــل امل ــنتجني مس ـ ً
اإلفقار الناجمة عن سياسة وسائل اإلنتاج االجتماعية الكاملة.
ـظرا ألنـه ال يـزال بـاإلمـكان شـراء هـذه املـوارد وبـيعها ،فـقد تـم تـجنب املـشكلة
ن ً
األكــثر شــيو ًـعـا فــي االقــتصاد بــالــوكــالــة  Caretaker Economyوهــي عــدم
وجـود أسـعار سـوقـية لـوسـائـل اإلنـتاج مـما يـمنع حـساب اإلجـراءات والـحسابـات
املـالـية مـع مـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن سـوء تـخصيص وإهـدار املـوارد الـنادرة فـي
االس ـ ــتخدام ـ ــات ال ـ ــتي ه ـ ــي ف ـ ــي أح ـ ــسن األح ـ ــوال ذات أه ـ ــمية ث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة ف ـ ــقط.
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،قــلت مــشكلة االســتخدام املــفرط .أيـ ً
ـضا ،تــوفّــر االشــتراكــية
ـظرا
االج ــتماع ــية ح ــاف ـزًا أع ــلى نس ــبيًا م ــن أج ــل ال ــعمل واالدخ ــار واالس ــتثمار ن ـ ً
ألن االســتثمار الــخاص وتــكويــن رأس املــال ال يــزاالن مــمكنَني إلــى املــدى الــذي
ِ
املنتج الستخدامه حسبما يريد.
ترك فيه جز ٌء من دخل اإلنتاج مع
ُي َ
ومـع ذلـك ،ال يـمكن بـأي ح ٍ
ـال مـن األحـوال تـجنب جـميع آثـار اإلفـقار .فـمهما
ب ـ ــدا ال ـ ــنموذج االش ـ ــتراك ـ ــي ال ـ ــدي ـ ــمقراط ـ ــي االج ـ ــتماع ـ ــي ج ـ ــي ًدا ب ـ ــامل ـ ــقارن ـ ــة م ـ ــع
االشـ ــتراكـ ــية حسـ ــب الـ ــنموذج الـ ــروسـ ــي ،فـ ــهو ال يـ ــزال يـ ــؤدي بـ ــالـ ــضرورة إلـ ــى
ان ــخفاض االس ــتثمار ،وب ــال ــتال ــي ان ــخفاض ال ــثروة املس ــتقبلية م ــقارن ـ ًة م ــع ت ــلك
املـوجـودة فـي ظـل الـرأسـمالـية ) .(9إ ّن أخـذ ج ٍ
ـزء مـن الـدخـل مـن اإلنـتاج بـعي ًدا

عـن املـالـك امل ِ
ـغيرا ،وإعـطائـه لـألشـخاص الـذيـن لـم
ـنتج ،مـهما كـان ذلـك الجـزء ص ً
ُيـ ــنتجوا الـ ــدخـ ــل املـ ــعني ،يـ ــؤدي لـ ــرفـ ــع تـ ــكالـ ــيف اإلنـ ــتاج )الـ ــتي ال تـ ــكون أب ـ ـ ًدا
ص ــفري ــة ،إذ ي ــتطلب ال ــتصنيع وال ــتخصيص وال ــتعاق ــد اس ــتهالك ال ــوق ــت ،وال ــذي
يـمكن اسـتخدامـه بـطري ٍ
ـقة أخـرى ،مـن أجـل االسـتجمام أو االسـتهالك أو الـعمل
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الس ــري ،ع ــلى س ــبيل امل ــثال( ،ك ــما ت ــنخفض ت ــكال ــيف اإلن ــتاج غ ــير امل ــنتج و/أو
ٍ
طفيف.
إنتاج البنية التحتية ،ولكن بشك ٍل
ون ــتيج ًة ل ــذل ــك ،س ــيكون اإلن ــتاج واالس ــتثمار أق ــل نس ــبيًا ،ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن
املســتوى املــطلق لــإلنــتاج والــثروة قــد ال يــزال يــرتــفع )وألســباب سـتُناقــش بــشكلٍ
م ــختصر( .س ــيكون ه ــناك امل ــزي ــد م ــن ال ــراح ــة واالس ــتهالك وال ــعمل اإلض ــاف ــي،
ـوحا كـلما
وبـالـتالـي املـزيـد مـن اإلفـقار النسـبي .وسـيكون هـذا االتـجاه أكـثر وض ًـ
ارتـفع الـدخـل مـن اإلنـتاج الـذي أُعـي َد تـوزيـعه ،وكـلما ازداد احـتمال ظـهوره فـي
املستقبل بقرا ٍر اجتماعي أحادي وغير تعاقدي.
رواج ـ ا لـ ــتنفيذ هـ ــدف الـ ــسياسـ ــة الـ ــعامـ ــة
ًـ
مل ـ ـ ّدة طـ ــويـ ــلة كـ ــانـ ــت الـ ــفكرة األكـ ــثر
لـالشـتراكـية الـديـمقراطـية االجـتماعـية هـي إعـادة تـوزيـع الـدخـل املـالـي عـن طـريـق
فـرض ضـرائـب عـلى الـدخـل أو ضـرائـب مـبيعات عـامـة تُـفرض عـلى املـنتجني .إن
ـيوض ح وجــهة نــظرنــا ويــجنّب بــعض
إلــقاء نــظرة عــلى هــذا األســلوب الــخاص سـ ّ ـ
ـثيرا م ـ ــا ُت ـ ــصادف ح ـ ــول ال ـ ــتأث ـ ــير ال ـ ــعام ل ـ ــإلف ـ ــقار
ح ـ ــاالت س ـ ــوء ال ـ ــفهم ال ـ ــتي ك ـ ـ ً
النسبي.
مـ ــا هـ ــو األثـ ــر االقـ ــتصادي املـ ــترتـ ــب عـ ــلى فـ ــرض ضـ ــرائـ ــب عـ ــلى الـ ــدخـ ــل أو
املـبيعات حـيث لـم تـوجـد فـيه مـن قـبل؟ أو أثـر رفـع مسـتوى ضـريـبي حـالـي إلـى
مســتوى جــديــد )(10؟ لــإلجــابــة عــن هــذا ،ســأتــجاهــل الــتعقيدات الــتي تســببها
الـطرق املـختلفة املـمكنة إلعـادة تـوزيـع أمـوال الـضرائـب عـلى مـختلف األفـراد أو
مجموعات األفراد .وستُناقش الح ًقا.
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ه ــنا س ــنأخ ــذ ف ــي الحس ــبان ال ــحقيقة ال ــعام ــة ف ــقط ،ب ــحكم ت ــعري ــفها لج ــميع
أن ــظمة إع ــادة ال ــتوزي ــع ،وه ــي أن أي إع ــادة ت ــوزي ــع ل ــألم ــوال ال ــضري ــبية ه ــي
ت ــحوي ــل م ــن م ــنتجي ال ــدخ ــل امل ــال ــي واملس ــتفيدي ــن م ــن األم ــوال ال ــتعاق ــدي ــة إل ــى
أش ــخاص غ ــير م ــنتجني وغ ــير مس ــتفيدي ــن م ــن دخ ــل األم ــوال ال ــتعاق ــدي ــة .ي ــعني
ف ــرض ال ــضرائ ــب أو رف ــعها أن ال ــدخ ــل ال ــنقدي امل ــتدف ــق م ــن اإلن ــتاج ي ــنخفض
ب ــالنس ــبة ل ــلمنتج وي ــزداد ل ــغير امل ــنتجني وغ ــير امل ــتعاق ــدي ــن ،م ــما ي ــغير ال ــتكال ــيف
النســبية لــإلنــتاج مــن أجــل عــائــد مــالــي مــقابــل عــدم اإلنــتاج واإلنــتاج مــن أجــل
عوائد غير مالية.
وف ـ ـ ًقا لـ ــذلـ ــك ،وبسـ ــبب إدراك الـ ــناس هـ ــذا الـ ــتغيير ،فـ ــسوف يـ ــلجؤون بـ ــشكلٍ
مــتزايــد إلــى االســتهالك املــريــح و/أو اإلنــتاج بــغرض املــقايــضة ،مــما يــقلل فــي
ال ــوق ــت ن ــفسه م ــن ج ــهوده ــم اإلن ــتاج ــية ال ــتي ُت ــبذل م ــن أج ــل امل ــكاف ــآت ال ــنقدي ــة.
وبه ــذه ال ــحال ــة ،س ــينخفض إن ــتاج ال ــبضائ ــع امل ــراد ش ــراؤه ــا ب ــامل ــال ،م ــما ي ــعني
انخفاض القوة الشرائية للنقود ،وبالتالي انخفاض مستوى املعيشة العام.
فـي مـقابـل هـذا االسـتنتاجُ ،يـقال أحـيا ًنـا أنـه قـد لـوحـظ تجـريـب ًيا وبـشكل كـبير
أن االرت ــفاع ف ــي مس ــتوى ال ــضرائ ــب ك ــان م ــصحو ًب ــا ف ــعل ًيا ب ــارت ــفاع ال ــنات ــج
الـ ـ ـ ـ ـ ــقومـ ـ ـ ـ ـ ــي اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــمالـ ـ ـ ـ ـ ــي ) (Gross National Product GNPولـ ـ ـ ـ ـ ــيس
بـ ــانـ ــخفاضـ ــه ،ولـ ــذلـ ــك يـ ــجب اعـ ــتبار أن الـ ــنتيجة املـ ــذكـ ــورة أعـ ــاله ،مـ ــهما كـ ــانـ ــت
مـنطقية ،غـير صـالـحة تجـريـب ًياُ .تظهـر هـذه الـحجة املـضادة املـزعـومـة سـوء فـهم
بسيط :الخلط بني االنخفاض املطلق والنسبي.
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ن ــتيجة التح ــليل ال ــساب ــق ه ــي أن ال ــضرائ ــب امل ــرت ــفعة ت ــؤدي إل ــى ان ــخفاض
نس ــبي ف ــي اإلن ــتاج م ــن أج ــل ع ــائ ــد م ــال ــي؛ أي أن ــه ان ــخفاض ب ــامل ــقارن ــة م ــع
مس ــتوى اإلن ــتاج امل ــمكن ت ــحقيقه ل ــو ل ــم ت ــتغير درج ــة ال ــضري ــبة؛ إن ــه ال يتح ــدث
عما يتعلق باملستوى املطلق للناتج.
أب ًدا ّ
ف ــي ال ــواق ــع ،ال ي ــتواف ــق ن ــمو ال ــنات ــج ال ــقوم ــي اإلج ــمال ــي  GNPامل ــطلق م ــع
تحـليلنا فحسـب ،بـل يـمكن اعـتباره حـدثًـا طـبيع ًيا تـما ًمـا إلـى املـدى الـذي تـتقدم
فـيه اإلنـتاجـية بـالـفعل .إذا أصـبح مـمكنًا مـن خـالل تحسـني تـكنولـوجـيا اإلنـتاج،
ـات أع ــلى م ــع م ــدخ ـ ٍ
إن ــتا ُج مخ ــرج ـ ٍ
ـالت م ــماث ــلة )م ــن ح ــيث ال ــتكال ــيف( ،أو إن ــتاج
نــاتـجٍ مــتطابـ ٍق مــاديًــا مــع مــدخــالت أقــل ،وبــالــتالــي فــإن تــزامــن زيــادة الــضرائــب
وزيــادة اإلنــتاج لــن يــكون مــفاجـئًا .ولــكن ،بــالــتأكــيد ،ال يــؤثــر هــذا عــلى اإلطــالق
على صحة ما قيل حول اإلفقار النسبي الناتج عن الضرائب.
ٌ
ـخفاض ا ف ــي
ًـ
ـتراض ش ــائ ـعٌ آخ ــر ،وه ــو أن رف ــع ال ــضرائ ــب يس ــبب ان ـ
ي ــوج ــد اع ـ
ال ــدخ ــل ال ــنقدي ،وأن ه ــذا ال ــتخفيض ي ــثير ال ــفائ ــدة ال ــهام ــشية ل ــلنقود م ــقارنـ ـةً
بـأشـكال الـدخـل األخـرى )كـالـرفـاهـية م ً
ـثال( ،وبـالـتالـي ،يـساعـد ذلـك عـمل ًيا عـلى
زيادة التوجه للعمل من أجل العائد املاليً ،
بدال من خفضه.
بـالـتأكـيد ،هـذه املـالحـظة صـحيح ٌة تـما ًمـا .لـكنه مـن الخـطأ االعـتقاد بـأن رفـع
الـضرائـب يـساعـد عـلى إبـطال اإلفـقار النسـبي .بـدايـ ًة ومـن أجـل الـحصول عـلى
ال ــصورة ال ــكام ــلة ،تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ــه م ــن خ ــالل ال ــضرائ ــب ،ال ي ــنخفض
ال ــدخ ــل ال ــنقدي ف ــقط ل ــبعض ال ــناس )امل ــنتجني( ،ول ــكن ي ــزداد ال ــدخ ــل ال ــنقدي
لـ ــألشـ ــخاص اآلخـ ــريـ ــن )غـ ــير املـ ــنتجني( فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ــفسه ،وبـ ــالنسـ ــبة لـ ــهؤالء
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األشـخاص سـتنخفض الـفائـدة الـهامـشية لـألمـوال ،وبـالـتالـي سـينخفض مـيلهم
لـلعمل مـن أجـل الـعائـد املـالـي .ولـكن هـذا لـيس كـل مـا نـحتاج قـولـه ،ألن هـذا قـد
ي ــو ّلــد ان ــطبا ًعــا ب ــأن ــه ب ــبساط ــة ف ــال ــضرائ ــب ال ت ــؤث ــر ع ــلى م ــردود الس ــلع ال ــقاب ــلة
ل ــلتبادل ع ــلى اإلط ــالق ،ب ــاع ــتباره ــا س ــتقلل م ــن امل ــنفعة الح ــدي ــة ل ــلدخ ــل ال ــنقدي
لــلبعض وتــزيــده لــلبعض اآلخــر ،وكــال األثــريــن يــلغي اآلخــر؛ لــكن هــذا االنــطباع
سيكون خاطئًا.
ـكارا ملــا افـت ُ ِرض فــي الــبدايــة :أن رفــع الــضريــبة،
فــي الــواقــع ،ســيكون هــذا إنـ ً
كــمساهـ ٍ
ـمة نــقديـ ٍـة أعــلى فُ ـ ِرضــت عــلى مــنتجي الــدخــل ،قــد حــدث بــالــفعل وأُد ِركَ
ك ــما ه ــو ،وب ــال ــتال ــي س ــيتضمن ت ــناق ـ ً
ـضا م ــنطقيًا .ب ــدي ــهيًا ،ي ـتّضح الخ ــطأ ف ــي
االع ـ ــتقاد ب ـ ــأن ال ـ ــضرائ ـ ــب "م ـ ــحاي ـ ــدة" بمج ـ ــرد أن يُ ـ ــن َقل الج ـ ــدال إل ـ ــى أق ـ ــصى
درجاته.
ع ــنده ــا س ــيكون األم ــر وك ــأن ــه ت ــصري ــح ب ــأن م ــصادرة ك ــام ــل ال ــدخ ــل ال ــنقدي
لــلمنتجني وإعــطا َءه ملجــموعــة مــن غــير املــنتجني لــن ُتحــدث أي فــرق ،ألن الكســل
املـتزايـد لـغير املـنتجني الـناتـج عـن إعـادة الـتوزيـع سـيُع َّوض بـالـكامـل عـن طـريـق
زيادة مدمني العمل املنتجني ،وهذا أمر سخيف وغير منطقي.
يــتجاهــل هــذا الــنوع مــن الــتفكير أن فــرض الــضرائــب أو ارتــفاع أي مســتوى
ـعني مـن الـضرائـب ال يـعني فـقط دعـم غـير املـنتجني عـلى حـساب املـنتجني ،بـل
م ّ
أي ـ ً
ـضا ي ــغ ّير ال ــتكلفة امل ــرت ــبطة ب ــطرق م ــختلفة ل ــتحقيق )زي ــادة( ال ــدخ ــل ال ــنقدي
بــالنســبة لــلمنتجني وغــير املــنتجني مـ ًعا .إذ انــخفضت اآلن كــلفة الــدخــل الــنقدي
اإلضــافــي نســبيًا مــن خــالل وســائــل غــير مــنتجة ،لــيس مــن خــالل إنــتاج املــزيــد
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مــن الســلع فــعل ًيا ولــكن مــن خــالل املــشاركــة فــي عــملية الكســب غــير الــتعاقــديــة
ـنتجة بـ ــالـ ــفعل .حـ ــتى لـ ــو أراد املـ ــنتجون فـ ـ ً
ـعال الـ ــحصول عـ ــلى أمـ ــوالٍ
للسـ ــلع امل ُـ ـ َ
إضــافـ ٍ
ـية نــتيجة الــضريــبة األعــلى ،فــإنــهم ســيقومــون بــذلــك تــدريــجيًا مــن خــالل
األساليب االستغاللية وليس من خالل تكثيف جهودهم اإلنتاجية.
يفسر هذا كيف أن الضرائب ليست حيادية ،وال يمكن أن تكون حيادية.
ي ــؤك ــد ف ــرض ال ــضرائ ــب )امل ــتزاي ــدة( ع ــلى ب ــنية م ــكاف ــآت ق ــان ــون ــية م ــؤس ــسات ــية
مــختلفة :بــنية تــغير الــتكالــيف النســبية لــإلنــتاج مــقابــل الــعائــد املــالــي ضــد عــدم
اإلنــتاج ،بــما فــي ذلــك عــدم اإلنــتاج بــغرض الــراحــة وعــدم اإلنــتاج مــقابــل عــائــد
مـالـي ،وكـذلـك ضـد اإلنـتاج مـقابـل عـائـد غـير مـالـي )مـقايـضة( .سـيؤدي تـطبيق
ب ــنية امل ــكاف ــآت امل ــختلفة ع ــلى مج ــموع ــة واح ــدة ف ــي م ــكان واح ــد إل ــى ان ــخفاض
ف ــي إن ــتاج الس ــلع امل ــنتجة م ــقاب ــل ع ــائ ــد م ــال ــي ) .(11ب ــال ــرغ ــم م ــن أن ض ــري ــبة
الـدخـل والـضرائـب عـلى املـبيعات هـي أكـثر األسـالـيب شـيو ًعـا ،لـكنها ال تسـتنفد
أساليب الديمقراطية االشتراكية في إعادة التوزيع.
بــغض الــنظر عــن كــيفية إعــادة تــوزيــع الــضرائــب عــلى األفــراد الــذيــن يــألــفون
مـجتم ًعا مـعينًا ،أي املـدى الـذي يـتعادل عـنده الـدخـل املـالـي ،كـون هـؤالء األفـراد
ي ــتبعون أن ــماط ح ــياة م ــختلفة وي ــخصصون أج ــزاء م ــختلفة م ــن دخ ــلهم امل ــال ــي
املــخصص لــالســتهالك أو تــكويــن ثــروة خــاصــة غــير مــنتجة ،ســتظهر اخــتالفــات
ك ــبيرة ب ــني األف ــراد ع ــاج ـ ًـال أم آج ـ ًـال ،إن ل ــم ت ــكن ف ــيما ي ــتعلق ب ــدخ ــلهم ال ــنقدي،
ســتكون فــيما يــتعلق بــثرواتــهم الــخاصــة .ولــيس مــن املســتغرب أن تــتضح هــذه
االخــتالفــات فــي حــال تــطبيق قــانــون مــيراث تــعاقــدي بــحت .ولــذلــك ،وبــدافــع مــن
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رغـبتها لـلمساواة ،سـتضع االشـتراكـية الـديـمقراطـية االجـتماعـية الـثروةَ الـخاصـة
فـي مخـطط سـياسـاتـها وتـفرض ضـريـبة عـليها أي ً
ـضا ،وبـشك ٍل خـاص سـتفرض
ض ــري ــبة امل ــيراث ت ــلبي ًة ل ــلغضب ال ــشعبي ع ــلى "ال ــثروات غ ــير املكتس ــبة" ال ــتي
يحصلها الورثة.
ّ
اقــتصاد ًيــا ،تــقلل هــذه الــتدابــير مــباشــرةً مــن مــقدار تــكويــن الــثروة الــخاصــة.
وبسـبب ارتـفاع تـكلفة الـتمتع بـالـثروة الـخاصـة نسـب ًيا نـتيجة الـضريـبة ،فسـتُنتَج
ـروات حــديــثة أقــل ،وســيتبع ذلــك زيــادة فــي االســتهالك ،بــما فــي ذلــك الــثروات
ثـ
ٌ
الـحالـية املسـتخدمـة بـشك ٍل غـير ُم ِ
ـنتج ،وسـينخفض مسـتوى املـعيشة اإلجـمالـي
الذي يعتمد ً
أيضا على وسائل الراحة املستمدة من الثروة الخاصة.
ـات مـماث ٍ
يـمكن الـتوصـل إلـى اسـتنتاج ٍ
ـلة حـول آثـار اإلفـقار عـند تحـليل املـجال
ال ــرئ ــيسي ال ــثال ــث ل ــلسياس ــات ال ــضري ــبية )م ــجال األص ــول ال ــطبيعية Natural
 .(Assetsألس ــباب س ــنناق ــشها الحـ ـ ًقا ،ح ــاز ه ــذا امل ــجال ،ب ــجان ــب ال ــحقلني
الــتقليديــني لــلدخــل املــالــي وضــريــبة الــثروة الــخاصــة ،عــلى املــزيــد مــن االهــتمام
ـثيرا الكــتشاف
بــمرور الــوقــت تــحت عــنوان تــكافــؤ الــفرص .لــم يســتغرق األمــر كـ ً
أن وض ــع ال ــشخص ف ــي ال ــحياة ال ي ــعتمد ف ــقط ع ــلى ال ــدخ ــل ال ــنقدي أو ث ــروة
الــبضائــع املســتخدمــة بــشك ٍل غــير مــنتجٍ .تــوجــد أمــور أخــرى مــهمة فــي الــحياة
تج ــلب دخ ـ ًـال إض ــاف ـيًا ،ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ــها ق ــد ال ت ــكون ف ــي ص ــورة ن ــقود أو
غ ــيره ــا م ــن الس ــلع ال ــتبادل ــية ،م ــن م ــثل :األس ــرة الس ــليمة ،وال ــتعليم ،وال ــصحة،
واملظهــر الــجيد ،ومــا إلــى ذلــك .ســأدعــو هــذه األمــور غــير الــقابــلة لــلتبادل والــتي
يمكن الحصول على دخل )نفسي( منها بـ"األصول الطبيعية ".
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االشـ ـ ــتراكـ ـ ــية الـ ـ ــتوزيـ ـ ــعية الـ ـ ــتي تـ ـ ــقودهـ ـ ــا املـ ـ ــثل الـ ـ ــعليا لـ ـ ــلمساواة تـ ـ ــنزعـ ـ ــج
بــاالخــتالفــات املــوجــودة فــي هــذه األصــول ,ولــذلــك فــهي تــحاول الــتخفيف مــنها،
إن لــم يــكن الــقضاء عــليها أيـ ً
ـضا .لــكن وبســبب كــون هــذه األصــول ســل ًعا غــير
قــابــلة لــلتبادل ،ال يــمكن نــزع مــلكيتها بــسهولــة ثــم إعــادة تــوزيــع الــعائــدات .كــما
أن ــه ل ــيس م ــن ال ــعملي ت ــحقيق ه ــذا اله ــدف ع ــن ط ــري ــق ت ــخفيض ال ــدخ ــل غ ــير
امل ــال ــي م ــباش ــرةً م ــن األص ــول ال ــطبيعية ل ــألش ــخاص ذوي ال ــدخ ــل امل ــرت ــفع إل ــى
مس ــتوى ذوي ال ــدخ ــل امل ــنخفض م ــن خ ــالل ت ــدم ــير ص ــحة األش ــخاص ال ــذي ــن
ي ــتمتعون ب ــصحة ج ــيدة ل ــيتساووا م ــع امل ــرض ــى ،أو ع ــن ط ــري ــق ت ــشوي ــه وج ــوه
الناس ذوي املظهر الجميل ليشابهوا زمالءهم األقل وسام ًة ).(12
وبــالــتالــي ،فــإن الــطريــقة الــشائــعة الــتي تــدعــو إلــيها االشــتراكــية الــديــمقراطــية
االجــتماعــية مــن أجــل خــلق "تــكافــؤ الــفرص" هــي فــرض ضــرائــب عــلى األصــول
الـطبيعية .األشـخاص الـذيـن يُـعتقد أنـهم يـتلقون دخ ًـال غـير نـقدي أعـلى نسـبيًا
مـن بـعض األصـول كـالـصحة م ً
ـثال يـخضعون إلـى ضـريـبة إضـافـية تُـدفـع نـق ًدا،
ثــم ُيــعاد تــوزيــع هــذه الــضريــبة عــلى األشــخاص ذوي الــدخــل املــنخفض نســب ًيا
للمساعدة في تعويضهم عن هذه الحقيقة.
ـفرض ضـريـبة إضـافـية عـلى األصـحاء ملـساعـدة املـرضـى
عـلى سـبيل املـثال ،تُ َ
فــي دفــع فــواتــير الــطبيب ،أو عــلى ذوي املظهــر الــجيد ملــساعــدة غــير الــوســيمني
في دفع تكاليف الجراحة التجميلية أو شراء مشروب لينسوا قدرهم.
يجب أن تكون العواقب االقتصادية ملخططات إعادة التوزيع هذه واضحة.
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بـما أن الـدخـل الـنفسي ،املـتمثل بـالـصحة م ً
ـثال ،يـتطلب بـعض الـوقـت والجهـد
اإلن ـ ــتاج ـ ــيني ،وط ـ ــامل ـ ــا ي ـ ــمكن ل ـ ــلناس -م ـ ــن ح ـ ــيث امل ـ ــبدأ -االن ـ ــتقال م ـ ــن األدوار
اإلنـتاجـية إلـى األدوار غـير املـنتجة ،أو تـوجـيه جـهودهـم اإلنـتاجـية إلـى مـجاالت
مــختلفة ال تــخضع لــلضريــبة أو تــخضع لــضرائــب أخــف بــالنســبة للســلع الــقابــلة
أو غــير الــقابــلة لــلتبادل ،فــإنــهم ســيقومــون بــذلــك بســبب الــكلفة املــرتــفعة إلنــتاج
شخصية صحية.
س ــينخفض اإلن ــتاج اإلج ــمال ــي ل ــلثروة امل ــعنية ،وس ــيتدن ــى مس ــتوى ال ــصحة
ال ــعام .وح ــتى م ــع ت ــواج ــد أص ــول ط ــبيعية ح ــقيقية ،ك ــال ــذك ــاء م ـ ً
ـثال ،فس ــتنجم
عــواقــب مــماثــلة ،وال يــمكن لــلناس أن يــفعلوا شــيئًا يُــذكــر ،إال بــعد انــقضاء جــيلٍ
واحــد .وأًصــبح الــناس مــدركــني أنــه كــونــك ذك ـ ًيا أصــبح أكــثر تــكلفة نســب ًيا وأقــل
ت ــكلفة إن ك ــنت غ ــير ذك ــي ،وب ــما أن ــهم ي ــرغ ــبون ف ــي ال ــحصول ع ــلى أك ــبر ق ــدر
م ــمكن م ــن ال ــدخ ــل )م ــن ج ــميع األن ــواع( ألب ــنائ ــهم ،س ــينخفض ح ــاف ــز األف ــراد
األذكياء إلنتاج ذرية.
وحســب قــوانــني الــوراثــة ،فــإن الــنتيجة ســتكون ســكانًــا أقــل ذكــا ًء .وبــاإلضــافــة
ل ــذل ــك ،ف ــإن ف ــرض ض ــرائ ــب ع ــلى األص ــول ال ــطبيعية ،ي ــنطبق ذل ــك ع ــلى م ــثال ــي
ال ــصحة وال ــذك ــاء ،بس ــبب ف ــرض ض ــرائ ــب ع ــلى ال ــدخ ــل ال ــنقدي ،سيظه ــر م ــيالً
مـشابـ ًها ملـا يـنتج عـنه عـند فـرض ضـرائـب عـلى الـدخـل ،أي مـيل لـتقليل الـجهود
الـتي يـبذلـها املـرء لـلحصول عـلى عـائ ٍـد مـالـي ،وب ً
ـدال مـن ذلـك يـتزايـد فـي الـنشاط
اإلن ــتاج ــي م ــن أج ــل ع ــائ ـ ٍـد غ ــير م ــال ــي ،أو ف ــي ج ــميع أن ــواع امل ــؤس ــسات غ ــير
اإلنــتاجــية .وبــالــطبع ،ســيؤدي كــل هــذا إلــى تــدنــي مســتوى املــعيشة الــعام مــرةً
أخرى.
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لـكن لـيس هـذا كـل مـا يـجب أن يُـقال حـول عـواقـب االشـتراكـية عـلى الـنموذج
االشــتراكــي الــديــمقراطــي ،حــيث ســتكون لــها أيـ ً
ـضا آثــار بــعيدة ولــكنها شــديــدة
األهـمية عـلى بـنية املـجتمع االجـتماعـية واألخـالقـية ،والـتي سـتصبح مـرئـي ًة عـند
ت ــقدي ــر اآلث ــار ال ــطوي ــلة األم ــد إلدخ ــال س ــياس ــات إع ــادة ال ــتوزي ــع .رب ــما ل ــم ي ــعد
األم ــر م ــفاجـ ـئًا ،ف ــال ــفرق ب ــني ن ــموذج ــي االش ــتراك ــية ال ــروس ــي وال ــدي ــمقراط ــي
االج ــتماع ــي ل ــيس ف ــي امل ــبدأ ،ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه م ــثير ل ــاله ــتمام ل ــلغاي ــة ف ــي
بعض التفاصيل.
ك ــما ي ــجب ال ــتذك ــير أن ت ــأث ــير م ــا س ــبق ع ــلى ت ــشكيل أن ــماط ال ــشخصية ك ــان
ـزدوج ا :تــقليل الــحافــز لــتطويــر املــهارات اإلنــتاجــية ،وفــي نــفس الــوقــت تــفضيل
ًـ
مـ
ت ــنمية امل ــواه ــب ال ــسياس ــية .وه ــذا ب ــالتح ــدي ــد ه ــو ال ــنتيجة ال ــكام ــلة ل ــالش ــتراك ــية
الديمقراطية االجتماعية.
وب ــما أن االش ــتراك ــية ال ــدي ــمقراط ــية االج ــتماع ــية ت ــحبذ األدوار غ ــير امل ــنتجة
واألدوار امل ــنتجة ال ــتي ت ــنجو م ــن م ــالح ــظة ال ــقطاع ال ــعام وب ــال ــتال ــي ال ي ــمكن
ف ــرض ال ــضرائ ــب ع ــليها ،ف ــإن ط ــبيعة س ــكان امل ــجتمع س ــتتغير وف ـ ًقا ل ــذل ــك .ق ــد
تــكون هــذه الــعملية بــطيئة ،ولــكن طــاملــا اســتمرت بــنية املــكافــآت الــخاصــة الــتي
أنشأتها سياسات إعادة التوزيع ،فهي ستستمر بالعمل.
س ـ ــينخفض االس ـ ــتثمار ف ـ ــي ت ـ ــنمية وتحس ـ ــني امل ـ ــهارات ال ـ ــفردي ـ ــة اإلن ـ ــتاج ـ ــية،
ون ــتيج ًة ل ــذل ــك ،سيعج ــز ال ــناس ب ــشك ٍل م ــتزاي ــد ع ــلى ت ــأم ــني دخ ــلهم ب ــأن ــفسهم
ب ــواس ــطة اإلن ــتاج أو ال ــتعاق ــد .وم ــع ارت ــفاع درج ــة ال ــضرائ ــب وت ــوس ــيع دائ ــرة
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ٍ
ـخصيات غــير
الــدخــل الــخاضــع لــلضريــبة ،ســيطور الــناس عــلى نــحو مــتزايــد شـ
واضحة متشابهة عادية قدر اإلمكان ،على األقل فيما يتعلق باملظهر العام.
فـي الـوقـت نـفسه ،كـلما اعـتمد دخـل الـشخص عـلى الـسياسـة ،أي عـلى قـرار
ـحصل بــالــتعاقــد ،بــل
املــجتمع بــشأن كــيفية إعــادة تــوزيــع الــضرائــب )الــتي ال تُـ َّ
عـن طـريـق فـرض إرادة شـخص مـا عـلى شـخص آخـر حـر!( ،وكـلما ازداد هـذا
االع ــتماد ،س ــيضطر امل ــزي ــد م ــن ال ــناس ع ــلى ا ّت ــباع ال ــسياس ــة ،أي س ــيتوج ــب
عـليهم اسـتثمار املـزيـد مـن الـوقـت والـطاقـة فـي تـنمية مـواهـبهم الـخاصـة لـتحقيق
ف ــوائ ــد ش ــخصية ع ــلى ح ــساب اآلخ ــري ــن )أي ب ــطري ــقة غ ــير ت ــعاق ــدي ــة( ،أو ع ــلى
حساب منع حدوث مثل هذا االستغالل.
ي ــكمن االخ ــتالف ب ــني ن ــموذج ــي االش ــتراك ــية ف ــقط ف ــيما ي ــلي :ف ــي ال ــنموذج
ال ــروس ــي ل ــالش ــتراك ــية ي ــسيطر امل ــجتمع ع ــلى وس ــائ ــل اإلن ــتاج س ــيطرةً ت ــام ــة،
وبـالـتالـي عـلى الـدخـل الـناتـج ،وحـتى اآلن ال يـبدو أن هـناك م ً
ـجاال لـلدخـول فـي
نـقاش سـياسـي حـول الـدرجـة املـناسـبة لـتحكم الـسياسـة فـي املـجتمع .واملـسألـة
م ـ ــحسوم ـ ــة؛ ت ـ ــما ًمـ ــا ك ـ ــما ه ـ ــي م ـ ــحسوم ـ ــة ف ـ ــي االت ـ ــجاه امل ـ ــضاد ،أي ف ـ ــي ظ ـ ــل
الـرأسـمالـية الـخالـصة ،حـيث ال يـوجـد مـجال لـلسياسـة عـلى اإلطـالق ويـجب أن
تكون ّ
حصرا.
كل العالقات تعاقدي ًة
ً
أم ــا ف ــي االش ــتراك ــية ال ــدي ــمقراط ــية االج ــتماع ــية ،ف ــإن ال ــسيطرة االج ــتماع ــية
عـلى الـدخـل الـناتـج مـن الـقطاع الـخاص هـي سـيطرة جـزئـية ،وتـزداد الـسيطرة
ً
ـحتمال عـ ــلى
أو تـ ــكتمل كـ ــحق لـ ــم يـ ــحققه املـ ــجتمع بـ ــعد ،مـ ــما يـ ــش ّكل تهـ ــدي ـ ـ ًدا مـ ـ
مــنتجي الــقطاع الــخاص .لــكن الــعيش مــع التهــديــد املــتمثل فــي فــرض ضــرائــب
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كـامـلة عـليك  -ب ً
يفس ر مـيزة
ّـ
ـدال مـن الـعيش والـضرائـب مـفروضـة بـشك ٍل كـامـل -
االش ـ ــتراك ـ ــية ال ـ ــدي ـ ــمقراط ـ ــية االج ـ ــتماع ـ ــية ف ـ ــيما ي ـ ــتعلق ب ـ ــال ـ ــتطور ال ـ ــعام ن ـ ــحو
الشخصيات ذات الطابع السياسي املتزايد.
م ـ ـ ــما يفس ـ ـ ــر س ـ ـ ــبب اخ ـ ـ ــتالف ن ـ ـ ــوع ال ـ ـ ــتسييس ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ــموذج االش ـ ـ ــتراك ـ ـ ــية
الـ ــديـ ــمقراطـ ــي االجـ ــتماعـ ــي عـ ــن نـ ــموذج االشـ ــتراكـ ــية الـ ــروسـ ــي .فـ ــي الـ ــنموذج
الــروســي ُيــنفق الــوقــت والجهــد بــشك ٍل غــير مــنتج ملــناقــشة كــيفية تــوزيــع الــدخــل
الـذي يـملكه املـجتمع؛ يحـدث ذلـك أي ً
ـضا فـي الـنموذج الـديـمقراطـي االجـتماعـي،
ولـكن يُسـتخدم الـوقـت والجهـد فـي الـنزاعـات الـسياسـية حـول مـسألـة كـمية حجـم
ح ــصص ال ــدخ ــل ال ــتي ي ــدي ــره ــا امل ــجتمع ي ــجب أن ت ــكون .ف ــي ظ ــل ن ــظام م ــن
ـرة واح ٍ
وسـائـل اإلنـتاج االشـتراكـية تُحـ َدد هـذه املـسألـة م ٍ
ـدة وإلـى األبـد ،وعـندهـا
ت ـ ــزداد االن ـ ــسحاب ـ ــات م ـ ــن ال ـ ــحياة ال ـ ــعام ـ ــة واالس ـ ــتقاالت والعج ـ ــز ال ـ ــسياس ـ ــي
امللحوظ.
ٍ
جهة أخرى ،لدى نموذج االشتراكية الديمقراطية االجتماعية خصخصةٌ
من
ـفتوحـ ا وح ــيث ال ي ــزال امل ــنتجون وغ ــير امل ــنتجني
أق ــل ،ح ــيث ال ي ــزال ال ــسؤال م ـ ًـ
عـلى حـ ّد سـواء قـادريـن عـلى الـتعبير عـن بـعض األمـل فـي تحسـني وضـعهم مـن
ـثيرا مــا يــوجــد أشــخاص ينشــطون فــي
خــالل خــفض الــضرائــب أو زيــادتــها ،وكـ ً
التحــريــض الــسياســي إمــا ألجــل زيــادة ســيطرة املــجتمع عــلى املــداخــل املــنتجة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــقطاع ال ـ ـ ــخاص أو ل ـ ـ ــخفضها ) .(13م ـ ـ ــع ت ـ ـ ــوض ـ ـ ــيح ال ـ ـ ــتشاب ـ ـ ــه ال ـ ـ ــعام
واالخـتالف املحـدد بـني نـموذجـي االشـتراكـية املـوضـحة ،تـبقى املـهمة فـي تـقديـم
تح ـ ــلي ٍل م ـ ــوج ـ ــز ل ـ ــبعض ت ـ ــعدي ـ ــالت ال ـ ــقوى امل ـ ــؤث ـ ــرة ف ـ ــي ال ـ ــتطور ال ـ ــعام ن ـ ــحو
الشخصيات السياسية غير املنتجة.
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والتي تتأثر بأساليب مختلفة ألنماط توزيع الدخل املرغوب.
تـواجـه االشـتراكـية الـروسـية والـديـمقراطـية االجـتماعـية عـلى حـد سـواء مـسألـة
ك ــيفية ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل ال ــذي ي ــتحكم ف ــيه امل ــجتمع .ب ــالنس ــبة ل ــلنموذج ال ــروس ــي
االش ــتراك ــي ،ف ــهي م ــسأل ــة ال ــروات ــب ال ــتي ي ــجب دف ــعها ل ــألف ــراد امل ــع ّينني ف ــي
مـختلف وظـائـف تـصريـف الـشؤون االقـتصاديـة .بـالنسـبة لـالشـتراكـية الـتوزيـعية،
فـهي مـسألـة مـقدار الـضريـبة الـتي يـجب تـخصيصها .فـي حـني أنـه تـوجـد طـرقٌ
ال حـصر لـها مـن حـيث املـبدأ لـلقيام بـذلـك ،فـإن فـلسفة املـساواة لـكال نـموذجـي
االشتراكية تقلل بشك ٍل فعال الخيارات املتاحة إلى ثالثة أنماط عامة ).(14
الــنمط األول هــو طــريــقة تــحقيق املــساواة فــي الــدخــل الــنقدي للجــميع بــشكل
أو باخر )وربما ً
أيضا بالنسبة للثروات الخاصة غير منتجة(.
ي ــحصل امل ــعلمون واألط ــباء وع ــمال ال ــبناء وع ــمال امل ــناج ــم وم ــدي ــرو امل ــصان ــع
وع ــام ــالت ال ــتنظيف ع ــلى ن ــفس األج ــر ت ــقري ـبًا ،أو أن ال ــفرق ب ــينهم ع ــلى األق ــل
ـثيرا )(15؛ وال ي ــحتاج األم ــر إل ــى ال ــكثير م ــن ال ــتعليقات إلدراك أن
ي ــتقلص ك ـ ً
ـبيرا  -مـن
هـذا الـنهج يـقلل مـن حـافـز الـعمل بـشك ٍل جـذري ،ألنـه ال يحـ ُدث فـر ًقـا ك ً
حـ ــيث الـ ــراتـ ــب – كـ ــما لـ ــو عـ ــمل الـ ــشخص بجـ ــد طـ ــوال الـ ــيوم أو تـ ــسكع مـ ــعظم
الـوقـت .وبـما أن عـدم فـائـدة الـعمل أصـبحت مـن املسـلمات ،ومـع مـتوسـط الـدخـل
الـذي يـثق الجـميع بـأن انـخفاضـه مسـتمر ،سـوف يـختار الـناس الـتسكع مـعظم
ـشجع نسـبيًا املـيل نـحو
الـوقـت بـشكل أكـبر نسـبيًا؛ وبـالـتالـي ،فـإن هـذا الـنهج ي ّ
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االنـسحاب ،وخـيبة األمـل ،والعجـز ،ومـع مـا يـلزم مـن تـعديـل ،يـساهـم فـي تـقليل
جو التسييس العام نسبيًا.
ـدف أكـثر اع ً
ـتداال فـي ضـمان الحـد األدنـى مـن الـدخـل،
لـدى الـنمط الـثانـي ه ٌ
الذي عادةً ما يرتبط إلى ح ِّد ما بمتوسط الدخل ،ولكنه أقل منه بكثير ).(16
يــق ّلل هــذا أيـ ً
ـضا مــن دافــع الــعمل ،فــكلما بــقي املــنتجون ذوي دخــل هــامــشي
مــع دخــل مــن اإلنــتاج أعــلى بــقليل مــن الحــد األدنــى ،ســيميل الــناس أكــثر إلــى
تــخفيف عــملهم أو حــتى الــتوقــف عــنه ،واالســتمتاع بــوقــت الــفراغ والــراحــة بــدالً
مـن ذلـك ،واالكـتفاء بـالـحصول عـلى الحـد األدنـى لـلدخـل .وبـالـتالـي ،سـينخفض
دخـل عـدد أكـبر مـن الـناس إلـى مـا دون الحـد األدنـى ،أو سـيصبح هـناك عـدد
مـ ــتزايـ ــد مـ ــن األشـ ــخاص يـ ــحصلون عـ ــلى املـ ــيزات الـ ــتي يـ ــفرضـ ــها دفـ ــع الحـ ــد
األدنـى لـألجـور ،ونـتيج ًة لـذلـك سـينخفض مـتوسـط الـدخـل الـذي يـرتـبط بـه الحـد
األدن ــى ل ــلرات ــب إل ــى م ــا دون املس ــتوى ال ــذي ك ــان م ــن امل ــمكن أن ي ــصل إل ــيه
بــطريــقة أخــرى .ولــكن بــالــتأكــيد الــحافــز مــن أجــل الــعمل ســينخفض وفــق الــنمط
ً
قليال منه وفق النمط األول.
الثاني بدرجة أقل
م ـ ــن ج ـ ـ ٍ
ـهة أخ ـ ــرى ،س ـ ــيؤدي ال ـ ــنمط ال ـ ــثان ـ ــي إل ـ ــى درج ـ ـ ٍـة أع ـ ــلى نس ـ ــب ًيا م ـ ــن
ال ــتسييس النش ــط )ودرج ـ ٍـة أق ــل م ــن االن ــسحاب ب ــاالس ــتقال ــة( ،ألن ــه ،ع ــلى ع ــكس
مــتوســط الــدخــل الــذي يــمكن الــتحقق مــنه مــوضــوعـ ًيا ،فــإن املســتوى الــذي ُيــثبَّت
فـيه الحـد األدنـى لـلدخـل هـو مـسألـة اعـتباطـية بـالـكامـل وغـير مـوضـوعـية ،وبـذلـك
فهي تميل بشكل كبير لتكون قضية سياسية دائمة.
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بـالـتأكـيد؛ يـمكن الـوصـول إلـى أعـلى درجـة مـن الـتسييس النشـط عـند اخـتيار
نـ ــمط الـ ــتوزيـ ــع الـ ــثالـ ــث .الـ ــذي يهـ ــدف لـ ــتحقيق تـ ــساوي الـ ــفرص ،مـ ــما يـ ــعطي
الديمقراطية االجتماعية املزيد واملزيد من األهمية ).(17
تـكمن الـفكرة فـي خـلق وضـع تـتساوى فـيه فـرصـة كـل األشـخاص لـتحقيق أي
م ــوق ــع )دخ ــل( م ــحتم ٍل ف ــي ال ــحياة م ــن خ ــالل إج ــراءات إع ــادة ال ــتوزي ــع  -ب ــحال
يـشابـه إلـى حـ ٍّد كـبي ٍر لـعب الـيانـصيب حـيث تـكون لـكل تـذكـرة نـفس فـرصـة الـفوز
أو الـ ــخسارة  -وكـ ــذلـ ــك وجـ ــود آلـ ــية تـ ــصحيحية تـ ــساعـ ــد فـ ــي تـ ــصحيح حـ ــاالت
"الح ــظ السيئ غ ــير املس ــتحق" )ب ـ ّ
ـغض ال ــنظر ع ـ ّـما ه ــو( ال ــذي ق ــد يح ــدث أث ــناء
خ ذت هـذه الـفكرة حـرفـيًا ،فـهي سـخيفة بـالـطبع ،إذ
لـعبة الحـظ املسـتمرة .إذا أ ُ ِـ
ال ت ــوج ــد وس ــيلة ل ــتحقيق امل ــساواة ف ــي ال ــفرص ب ــني ش ــخصني أح ــده ــما ي ــعيش
في جبال األلب واآلخر يقيم على شاطئ البحر.
ج ـ لي أن فـ ــكرة اآللـ ــية الـ ــتصحيحية
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ــى ذلـ ــك ،يـ ــتضح وبـ ــشك ٍل َ ـ
تـتعارض بـبساطـة مـع فـكرة الـيانـصيب .ورغـم ذلـك ،تـسهم هـذه الـدرجـة الـعالـية
من الغموض وااللتباس في املطالبة الشعبي لهذه الفكرة.
مـا الـذي ُيـنتج فـرصـ ًة ،ومـا الـذي يـجعل الـفرصـة مـختلفة أو مـشابـهة؟ أو أسـوأ
أو أف ــضل؟ وم ــا ه ــو م ــقدار ون ــوع ال ــتعوي ــض امل ــطلوب ل ــتحقيق م ــساواة ال ــفرص
الـ ــذي ال يـ ــمكن تـ ــحقيقه مـ ــن الـ ــناحـ ــية املـ ــاديـ ــة؟ )كـ ــما فـ ــي مـ ــثال جـ ــبال األلـ ــب
ـصحح؟ كـلها أمـور
وشـاطئ البحـر( ،ومـا هـو سـوء الحـظ غـير املسـتحق وكـيف ُي َّ
ٍ
ٍ
ـخصية ،وإذا طُ ـبِّق بــالــفعل مــبدأ مــساواة
ـقييمات شـ
ذاتــية تــما ًمــا تــعتمد عــلى تـ
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ال ــفرص ،س ــيوج ــد اح ــتياط ــي غ ــير مح ــدود لج ــميع أن ــواع ط ــلبات ال ــتوزي ــع ،م ــما
سيؤدي لتغيير هذه األمور لجميع أنواع األسباب ولجميع أنواع الناس.
وذلـك ألن تـساوي الـفرص يـتوافـق مـع مـطالـب االخـتالفـات فـي الـدخـل الـنقدي
أو الـثروة الـخاصـة .قـد يـكون لـكل مـن  Aو Bنـفس الـدخـل ،وقـد يـكون كـالهـما
غــنيًا بــنفس الــدرجــة ،ولــكن قــد يــكون  Aأســود أو امــرأة أو ذا بــصر سيئ ،أو
ـتزوج ا،
ًـ
ـقيما فــي تــكساس ،أو قــد يــكون لــديــه عشــرة أطــفال ،أو لــيس مـ
يــكون مـ ً
أو عـ ــمره أكـ ــثر مـ ــن  65عـ ــا ًمـ ــا ،فـ ــي حـ ــني أن  Bقـ ــد ال يـ ــكون أيًّـ ــا مـ ــما سـ ــبق،
وبـالـتالـي قـد يـجادل  Aبـأن فـرصـه لـلوصـول إلـى كـل مـا هـو مـمكن فـي الـحياة
م ــختلفة أو أس ــوأ إل ــى حـ ـ ٍّد م ــا م ــن  ،Bوأن ــه ي ــجب ت ــعوي ــضه ب ــطري ـ ٍ
ـقة م ــا ،م ــما
ي ــجعل ف ــرص ـتَي دخ ــلهما ال ــنقدي ،ال ــلتني ك ــان ــتا م ــتساوي ــنت م ــن ق ــبل ،م ــختلفتني
اآلن .وب ــال ــطبع ي ــمكن أن ي ــجادل  Bب ــنفس ال ــطري ــقة ت ــما ًم ــا م ــن خ ــالل ع ــكس
الـ ــتقييم الـ ــضمني لـ ــلفرص .ونـ ــتيج ًة لـ ــذلـ ــك ،سـ ـ َ
ـتنشأ درج ـ ـ ٌة غـ ــير مسـ ــبوقـ ــة مـ ــن
التسييس.
يـبدو ك ُّـل ش ٍ
ـيء ع ً
ـادال اآلن ،وسـ ُيدفَـع املـنتجون وغـير املـنتجني عـلى حـ ٍّد سـواء
 امل ــنتجون ألس ــباب دف ــاع ــية وغ ــير امل ــنتجني ألغ ــراض ع ــدوان ــية  -إل ــى إن ــفاقامل ــزي ــد وامل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ف ــي دوره ــم ف ــي زي ــادة وت ــدم ــير وم ــقاوم ــة م ــطال ــب
ال ـ ــتوزي ـ ــعات .وم ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن ه ـ ــذا ال ـ ــنشاط ،م ـ ــثل االنخ ـ ــراط ف ـ ــي األنش ـ ــطة
الــترفــيهية ،لــيس غــير مــنتجٍ فــقط بــل يــناقــض تــما ًمــا دور االســتمتاع بــالــرفــاهــة،
ويس ــتلزم ق ــضاء ال ــوق ــت ف ــي ال ــتعطيل ال ــفعلي ل ــالس ــتمتاع دون ع ــائ ـ ٍق ب ــال ــثروة
املنتجة ،وكذلك اإلنتاج الجديد.
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ال يـ ــنتج مـ ــن خـ ــالل الـ ــترويـ ــج لـ ــفكرة تـ ــكافـ ــؤ الـ ــفرص فـ ــقط تـ ــحفيزُ الـ ــتسييس
املــتزايــد أعــلى مــن املســتوى الــذي تــنطوي عــليه االشــتراكــية عــمو ًمــا ،بــل أيـ ً
ـضا
شـخصية جـديـدة ومـختلفة لـنوع الـتسييس الـذي تـنطوي عـليه ،وربـما تـكون هـذه
إحـدى أكـثر الـسمات إثـارةً لـالهـتمام فـي االشـتراكـية الـديـمقراطـية االجـتماعـية
الجــديــدة مــقارن ـ ًة بــالــنموذج املــاركــسي الــتقليدي .فــي ظــل أي ســياســة تــوزيــع،
ي ــجب وج ــود أش ــخاص ي ــدع ــمون ــها وي ــروج ــون ل ــها ،وع ــادةً م ــا ي ــقوم ب ــذل ــك أول ــئك
الذين يستفيدون منها أكثر ،على الرغم من أن ذلك ليس حصريًا.
وب ــال ــتال ــي ،ف ــي ظ ــل ن ــظام م ــساواة دخ ــل ال ــثروة ،وب ــموج ــب س ــياس ــة الح ــد
األدنــى لــلدخــل ،فــإن " َمــن ال يــملكون"  the have-notsهــم الــلذيــن يــدعــمون
ت ــسييس ال ــحياة االج ــتماع ــية ب ــشك ٍل رئ ــيسي .ب ــال ــنظر إل ــى ح ــقيقة أن ــه وب ــشكلٍ
وســطي فــلدى هــؤالء قــدرات فــكريــة أقــل نســب ًيا ،وخــاصــة الــقدرات الــلفظية ،مــا
يـجعل الـسياسـة تـبدو وكـأنـها تـفتقر إلـى الـكثير مـن الـتطور الـفكري ،عـلى أقـل
تـقديـر .بـصراحـة أكـثر ،تـميل الـسياسـة إلـى أن تـكون مـمل ًة وغـبي ًة ومـروعـ ًة ،حـتى
ٍ
لعدد كبي ٍر من " َمن ال يملكون" أنفسهم.
بالنسبة
مـن نـاحـية أخـرى ،عـند تـبني فـكرة مـساواة الـفرص ،فـاالخـتالفـات فـي الـدخـل
الـنقدي والـثروة لـيس فـقط غـير مـسموح بـها بـل تظهـر بـوضـوح أكـثر ،بشـرط أن
تــكون مــبررةً مــن خــالل بــعض الــتناقــضات األســاســية فــي هــيكل الــفرصــة الــتي
ت ــساع ــد االخ ــتالف ــات ال ــساب ــقة ب ــتعوي ــضها .اآلن ف ــي ه ــذا ال ــنوع م ــن ال ــسياس ــة
يمكن لـِ" َمن يملكون"  the havesاملشاركة ً
أيضا.
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فــي الــواقــع ،بــاعــتبار أن مــهمة تحــديــد الــفرص عــلى أنــها األفــضل أو األســوأ
إح ــدى ال ــقدرات الخ ــطاب ــية امل ــقنعة فس ــتكون ه ــذه ب ــال ــضبط ل ــعبة األش ــخاص
الـذيـن يـتفوقـون فـي املـهارات الـلفظية .وهـكذا ،أصـبح " َمـن يـملكون" اآلن الـقوة
املــهيمنة فــي الــحفاظ عــلى عــملية الــتسييس .عــلى نــحو مــتزايــد ســينتقل الــناس
م ــن ص ــفوف ــهم إل ــى ق ــمة ال ــتنظيم الح ــزب ــي االش ــتراك ــي ،وت ــب ًعا له ــذا ،س ــيتغير
شــكل وخــطاب الــسياســة االشــتراكــية ،لــيعتمد عــلى الــفكر أكــثر فــأكــثر ،ويــغير
من مطالبه ويجذب طبقة جديدة من املؤيدين.
وصـلت بهـذا إلـى مـرحـلة تحـليل االشـتراكـية الـديـمقراطـية االجـتماعـية ،حـيث ال
يـلزم سـوى بـضع مـالحـظات لـلمساعـدة فـي تـوضـيح صـحة االعـتبارات الـنظريـة
املذكورة أعاله.
بــالــرغــم مــن عــدم تــأثــيرهــا عــلى اإلطــالق عــلى صــحة االســتنتاجــات املــتوصــل
ل ـ ــها أع ـ ــاله ،اع ـ ــتما ًدا ع ـ ــلى ت ـ ــأث ـ ــيره ع ـ ــلى ح ـ ــقيقة امل ـ ــنطلقات وص ـ ــحة ال ـ ــنتائ ـ ــج
ح ــصريً ــا ،إال أن ــه ل ــألس ــف ال ت ــوج ــد أي ح ــال ــة ن ــموذج ــية ش ــبه تج ــري ــبية تفس ــر
طـريـقة عـمل االشـتراكـية الـديـمقراطـية االجـتماعـية مـقارنـ ًة بـالـرأسـمالـية ،كـما كـان
الـحال فـي أملـانـيا الشـرقـية والـغربـية فـيما يـتعلق بـاالشـتراكـية الـروسـية .يـتطلب
ت ــفسير ه ــذه ال ــنقطة م ــقارن ـ ًة ب ــني م ــجتمعات م ــختلفة ب ــشك ٍل واض ــح ح ــيث ت ــكون
ال ــعوام ــل امل ــؤث ــرة األخ ــرى غ ــير ث ــاب ــتة ،وب ــال ــتال ــي ل ــن ي ــكون م ــمكنًا ب ــعناي ــة وج ــود
تطابق أسباب معينة مع تأثيرات معينة.
لــم تســتمر أغــلب تــجارب االشــتراكــية الــديــمقراطــية االجــتماعــية لــفترة طــويــلة
ـرارا بســبب ســياســات ال يــمكن اعــتبارهــا
كــافــية ،أو اســتمرت بــشكل مــتقطع مـ ً
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اشـتراكـية ديـمقراطـية اجـتماعـية ،أو اخـتلطت مـنذ الـبدايـة بـسياسـات مـختلفة -
وح ــتى ل ــو ل ــم ت ــتفق م ــعها  -ن ــتيج ًة ل ــلتنازالت ال ــسياس ــية؛ ول ــذل ــك ت ــتشاب ــك ف ــي
الــواقــع األســباب واآلثــار املــختلفة بــحيث ال يــمكن تــقديــم أدل ـ ًة تــوضــيحي ًة بــارزةً
ألي فـرضـية بـخصوص أي صـفات مـميزة .عـندئـذ تـصبح مـهمة فـصل األسـباب
واآلثـار مـهم ًة نـظريـ ًة حـقيقي ًة مـرةً أخـرى ،وتـفتقر إلـى اإلقـناع الـقوي الـذي يـميز
األدلة الناتجة تجريبيًا.
بــالــرغــم مــن ذلــك ،تــوجــد بــعض األدلــة ،حــتى لــو كــان مــشكو ًـكـا فــي جــودتــها.
ُ
أوال ،تـشير املـالحـظات عـلى مسـتوى الـعالـم ،حـقيقة كـون مسـتوى املـعيشة فـي
ال ــوالي ــات املتح ــدة أع ــلى نس ــبيًا وي ــرت ــفع م ــع م ــرور ال ــزم ــن أك ــثر م ــنه ف ــي أوروب ــا
الــغربــية ،وتحــديـ ًدا فــي بــلدان االتــحاد األوروبــي European Community
)(EC؛ تـوضـح هـذه الـحقيقة الـفرضـية الـعامـة حـول اإلفـقار النسـبي الـناتـج عـن
االشتراكية التوزيعية.
يـمكن مـقارنـة كـلتا املـنطقتني تـقريـبًا مـع مـراعـاة عـدد الـسكان والـتنوع الـعرقـي
وال ــثقاف ــي وال ــتقال ــيد وال ــتراث ــي وامل ــزاي ــا ال ــطبيعية ،ل ــكن ال ــوالي ــات املتح ــدة أك ــثر
رأس ــمال ــي ًة نس ــب ًيا وأوروب ــا أك ــثر اش ــتراك ــية .س ــيالح ــظ أي م ــراق ــب م ــحاي ــد ه ــذه
ال ــنقطة ك ــما ت ــتضح أي ـ ً
ـضا م ــن خ ــالل ت ــداب ــير ع ــامل ــية م ــثل ن ــفقات ال ــدول ــة كنس ــبة
م ــئوي ــة م ــن ال ــنات ــج ال ــقوم ــي اإلج ــمال ــي  ،GNPوال ــتي ت ــبلغ ن ــحو  %35ف ــي
الواليات املتحدة مقارن ًة بنحو  %50أو أكثر في أوروبا الغربية.
أظهـرت الـدول األوروبـية )خـاصـة بـريـطانـيا الـعظمى( مـعدالت نـمو اقـتصادي
أكــثر إثــارة لــإلعــجاب فــي الــقرن الــتاســع عشــر الــتي يــصفها املــؤرخــون دائـ ًـما
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بـأنـها فـترة الـليبرالـية الـكالسـيكية ،مـن مـعدالت الـنمو فـي الـقرن العشـريـن الـتي
تُـعرف بـأنـها فـترة االشـتراكـية وسـيطرة الـدولـة .وبـالـطريـقة نـفسها ،تـتضح صـحة
ال ــنظري ــة م ــن ح ــقيقة أن ب ــعض دول امل ــحيط ال ــهادئ )ك ــال ــياب ــان وه ــون ــغ ك ــون ــغ
وس ــنغاف ــورة وم ــال ــيزي ــا( ق ــد ت ــجاوزت دول أوروب ــا ال ــغرب ــية ب ــشك ٍل م ــتزاي ــد ف ــي
مـعدالت الـنمو االقـتصادي؛ حـققت مـالـيزيـا بـاعـتمادهـا مـسار رأسـمالـي نسـبيًا
مسـتوى مـعيشة أعـلى بـكثير مـن الـبلدان الـتي تـميل لـالشـتراكـية ،والـتي بـدأت
في نفس الوقت تقريبًا وبأسس تنمية اقتصادية مماثلة ،مثل الهند.
بـاالنـتقال إلـى مـالح ٍ
ـظات محـددة أكـثر ،لـديـنا تـجارب الـبرتـغال الحـديـثة ،حـيث
ف ــي ع ــام  1974اس ـت ُ ِبدل ن ــظام س ــاالزار  Salazarاالس ــتبدادي االش ــتراك ــي
املــحافــظ )نــموذج آخــر مــن االشــتراكــية( ،الــذي جــعل مــن الــبرتــغال إحــدى أفــقر
دول أوروبـ ــا ،اس ـ ـت ُ ِ
بدل فـ ــي انـ ــقالب بـ ــاالشـ ــتراكـ ــية الـ ــتوزيـ ــعية )مـ ــع سـ ــياسـ ــات
تــأمــيم(؛ وانــخفض مــنذ ذلــك الــحني مســتوى املــعيشة إلــى مســتويــات أدنــى مــما
سبق ،مما ح ّول البلد حرف ًيا إلى إحدى بلدان العالم الثالث.
ت ــوج ــد أي ـ ً
ـضا التج ــرب ــة االش ــتراك ــية مل ــيتران  Mitterandف ــي ف ــرن ــسا ،وال ــتي
ـورا س ــريـ ـ ًعا ل ــلوض ــع االق ــتصادي ،ال ــذي ب ــرز ف ــي ارت ــفاع نس ــبة
أن ــتجت ت ــده ـ ً
الــبطالــة الــحاد وانــخفاض قــيمة الــعملة بــاســتمرار ،والجــديــر بــمالحــظته أنــه بــعد
أقـ ــل مـ ــن عـ ــامـ ــني ،أدى انـ ــخفاض الـ ــدعـ ــم الـ ــشعبي لـ ــلحكومـ ــة إلـ ــى تـ ــغيّر فـ ــي
الــسياســة ،والــذي بــدا تــغيّ ًرا هــزل ـيًا تــقري ـبًا إذ كــان بــمثابــة إنــكار تــام ملــا اع ـت ُ ِبر
قبل أسابيع قليلة فقط أعظم قناعاته.
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ورغـم ذلـك ،قـد تـكون الـحالـة امل ُـثلى لـلتع ُّلم مـنها هـي حـالـة أملـانـيا ،وهـذه املـرة
أملانيا الغربية ).(18
فـ ــي الـ ــفترة بـ ــني عـ ــامـ ــي  1949و ،1966أظهـ ــرت حـ ــكومـ ــة أملـ ــانـ ــيا الـ ــغربـ ــية
املــحافــظة الــليبرالــية الــتزا ًـمـا مــلحوظًــا بــمبادئ اقــتصاد الــسوق املــوجــودة ،بــرغــم
اخــتالطــها مــع مــبادئ اشــتراكــية مــحافــظة كــثيرة مــنذ الــبدايــة ،والــتي اكتســبت
أهــمي ًة بــمرور الــوقــت .عــلى أي حــال ،كــانــت أملــانــيا الــغربــية خــالل هــذه الــفترة
أكـثر دول أوروبـا رأسـمالـي ًة ،ونـتيج ًة لـذلـك أنـها أصـبحت أكـثر مـجتمعات أوروبـا
ازدهارا ،حيث تجاوزت معدالت النمو معدالت جميع دول الجوار.
ً
حــتى عــام  ،1961اتحــد مــاليــني الــالجــئني األملــان ومــاليــني الــعمال األجــانــب
م ــن دول ج ــنوب أوروب ــا ف ــي اق ــتصاده ــا امل ــتوس ــع ،وك ــان ــت ال ــبطال ــة والتضخ ــم
مــنعدم تــقري ـبًا .وبــعد فـ ٍ
ـترة انــتقالــية قــصيرة ،مــن عــام  1969إلــى عــام 1982
)فـترة زمـنية مـساويـة لـلفترة الـسابـقة تـقريـبًا( ،اسـتلمت الـحكم حـكومـ ٌة اشـتراكـية
ديــمقراطــية بــرئــاســة اشــتراكــية لــيبرالــية .رفــعت الــضرائــب ومــساعــدات الــضمان
االجـتماعـي بـشك ٍل كـبير ،وزادت عـدد املـوظـفني فـي الـقطاع الـعام ،وخـصصت
أم ً
ـواال ضـريـبي ًة إضـافـي ًة لـلبرامـج االجـتماعـية املـوجـودة وأوجـدت بـرامـجَ جـديـدة،
وزادت اإلن ـ ـ ــفاق ع ـ ـ ــلى ج ـ ـ ــميع أن ـ ـ ــواع م ـ ـ ــا يُ ـ ـ ــسمى "الس ـ ـ ــلع ال ـ ـ ــعام ـ ـ ــة Public
 "Goodsبـشك ٍل كـبي ٍر ،بهـدف تـحقيق تـساوي الـفرص و تـنمية "جـودة الـحياة"
اإلجمالية.
مـن خـالل الـلجوء إلـى الـسياسـة االقـتصاديـة الـكينزيـة  Keynesianاملـتمثلة
فـي العجـز فـي املـيزانـية والتضخـم غـير املـتوقـع ،فـإن تـأثـيرات رفـع الحـد األدنـى
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ـفرض ع ــليهم
امل ــكفول اج ــتماع ـ ًيا ل ــغير امل ــنتجني ع ــلى ح ــساب امل ــنتجني ال ــذي ــن تُ ـ َ
ضــرائــب مــرتــفعة قــد يــتأخــر لــبضع ســنوات )كــان شــعار الــسياســة االقــتصاديــة
ملســتشار أملــانــيا الــغربــية الــسابــق هــيلموت شــميدت SchmidtChancellor
" :Helmutت ــفضيل تضخ ـ ًـما بنس ــبة  %5ب ـ ً
ـدال م ــن  %5ب ــطال ــة"( .ل ــكن ه ــذه
ال ــتأث ــيرات ك ــان ــت س ــتصبح أش ــد الحـ ـ ًقا ،ألن التضخ ــم غ ــير امل ــتوق ــع وال ــتوس ــع
ـارا
االئ ــتمان ــي ق ــد سـ ـبّب ف ــي زي ــادة أم ــد س ــوء االس ــتثمار امل ــفرط خ ــالـ ـ ًقا ازده ـ ً
مزيفًا.
لـم يـنتج عـن هـذه الـسياسـة تضخـم بنسـبة تـفوق  %5فـقط ،بـل ارتـفعت نسـبة
ـضا ب ــشك ٍل ث ــاب ـ ٍ
ال ــبطال ــة أي ـ ً
ـت واق ــترب ــت م ــن %10؛ أص ــبح ن ــمو ال ــنات ــج ال ــقوم ــي
اإلج ــمال ــي  GNPأب ــطأ وأب ــطأ ح ــتى ان ــخفض ب ــال ــفعل بش ـ ٍ
ـروط م ــطلقة خ ــالل
الـ ــسنوات األخـ ــيرة مـ ــن هـ ــذه الـ ــفترة .بـ ـ ً
ـدال مـ ــن أن يـ ــكون االقـ ــتصاد مـ ــتوس ـ ـ ًعا،
انــخفض عــدد الــعامــلني الــكلي؛ وازداد الــضغط عــلى الــعمال األجــانــب ملــغادرة
الـبالد ،وأُزيـلت عـوائـق الهجـرة لـتصل إلـى مسـتويـات أعـلى مـن أي وق ٍ
ـت مـضى؛
حـدث كـل هـذا وفـي الـوقـت نـفسه ارتـفعت أهـمية اقـتصاد الـسوق الـسوداء the
 underground economyباطراد.
كــانــت هــذه فــقط اآلثــار األبــرز لــنمط اقــتصادي محــدد بــصعوبــة .ولــكن نــتجت
ٍ
ـختلف كـانـت فـي الـواقـع ذات أهـمية دائـمة .أصـبحت
ـيرات أخـرى مـن نـوع ٍ م
تـأث ٌ
فـكرة تـساوب الـفرص مـن األولـويـات األيـديـولـوجـية لـلحكومـة االشـتراكـية الـليبرالـية
الجـديـدة .وكـما كـان مـتوقـ ًعا مـن الـناحـية الـنظريـة ،فـقد أ ّدى االنـتشار الـرسـمي
ل ـ ــفكرة "امل ـ ــجازف ـ ــة ب ـ ــدي ـ ــمقراط ـ ــية أك ـ ــثر" )ب ـ ــاألمل ـ ــان ـ ــية mehr Demokratie
 (wagenإلـى درج ٍـة مـن الـتسييس لـم ُيـسمع بـها مـن قـبل ،وكـانـت هـذه الـفكرة
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فــي الــبدايــة إحــدى أكــثر الــشعارات الــشعبية الجــديــدة فــي عهــد فــيلي بــرانــدت
.Willy Brandt
ُر ِفــعت ج ــميع أن ــواع امل ــطال ــب ب ــذري ــعة ت ــساوي ال ــفرص؛ ول ــم ي ــوج ــد أي م ــيدان
م ــن م ــجاالت ال ــحياة ،م ــن ال ــطفول ــة إل ــى ال ــشيخوخ ــة ،وم ــن أوق ــات ال ــراح ــة إل ــى
ـفحص بـ ــشك ٍل مـ ـ ٍ
ـكثف بـ ــحثًا عـ ـ ّـما ق ـ ـ ّدمـ ــه مـ ــن االخـ ــتالفـ ــات
ظـ ــروف الـ ــعمل لـ ــم ُيـ ـ َ
امل ــحتملة ألش ــخاص م ــختلفني ف ــيما ي ــخص ب ــال ــفرص املح ــددة ع ــلى أن ــها ذات
ص ــلة )ال ــتي ي ــجب أن ت ــتساوى(؛ ول ــيس م ــن املس ــتغرب أن ه ــذه ال ــفرص وه ــذه
االخـتالفـات قـد ُو ِ
جـدت بـاسـتمرار ) ،(19ونـتيج ًة لـذلـك ،بـدا أن مـجال الـسياسـة
ً
سؤاال
يتوسع يوميًا تقريبًا؛ غالبًا ما يمكن سماع" :ال شك في أنه ليس هناك
ً
سؤاال سياسيًا".
ليس
ك ــان ع ــلى أح ــزاب الس ــلطة أن ت ــتغير م ــن أج ــل االس ــتمرار ف ــي ط ــليعة ه ــذا
الــتطور ،خــاصـ ًة ،كــان عــلى الــديــمقراطــيني االشــتراكــيني تــطويــر صــورة جــديــدة،
وه ـ ــم ب ـ ــشك ٍل ت ـ ــقليدي ح ـ ــزب ع ـ ــمال ال ـ ــياق ـ ــات ال ـ ــزرق ـ ــاءparty Blue-collar
.worker’s
وك ــما ك ــان م ــتوق ـ ًعا؛ م ــع ت ــوس ــع ق ــاع ــدة ف ــكرة ت ــساوي ال ــفرص ،أص ــبح ب ــشكل
م ــتزاي ــد ح ــزب ال ــنخبة امل ــثقفة )املتح ــدث ــني( وع ــلماء االج ــتماع وامل ــدرس ــني .ج ــعل
هـ ــذا الحـ ــزب "الجـ ــديـ ــد" أحـ ــد اهـ ــتمامـ ــاتـ ــه األسـ ــاسـ ــية هـ ــي تـ ــوجـ ــيه الـ ــطاقـ ــات
الـسياسـية املـتنوعـة فـي مـجال تـساوي الـفرص ،خـاصـ ًة الـفرص الـتعليمية؛ كـما
ـاس ا ب ــواس ــطة أول ــئك
ل ــو ك ــان ذل ــك إلث ــبات أن ع ــملية ال ــتسييس س ــتستمر أس ـ ًـ ـ
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ال ــذي ــن ي ــمكنهم االس ــتفادة م ــن مخ ــططات ال ــتوزي ــع وأن م ــهمة تح ــدي ــد ال ــفرص
مهم ٌة كيفية ومسأل ُة خطاب منطقي.
قــامــوا "بــاملــساواة" فــي فــرص الــتعليم الــثانــوي والــجامــعي ،مــن خــالل تــقديــم
الخــدمــات ذات الــصلة لــيس مــجانًــا فــقط ،ولــكن أيـ ً
ـضا عــن طــريــق الــدفــع حــرفـيًا
ملجــموعـ ٍ
ـات كــبيرة مــن الــطالب مــن أجــل االســتفادة مــنهم .لــم يــؤد ذلــك فــقط إلــى
زي ـ ــادة ال ـ ــطلب ع ـ ــلى امل ـ ــرب ـ ــيني وامل ـ ــعلمني وع ـ ــلماء االج ـ ــتماع ،ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــان م ـ ــن
الـطبيعي أن يـنالـوا أجـورهـم مـن الـضرائـب .كـما أنـه بـلغ حـد السخـريـة إلـى حـد
مــا بــالنســبة لحــزب اشــتراكــي بــاملــجادلــة بــأن تــكافــؤ الــفرص الــتعليمية ســيكون
م ــن خ ــالل ت ــحوي ــل ال ــدخ ــل م ــن األغ ــنياء إل ــى ال ــفقراء ،ف ــي ال ــواق ــع ازداد ال ــدع ــم
الـحكومـي املـدفـوع لـألكـثر ذكـا ًء عـلى حـساب تـخفيض دخـل األقـل ذكـا ًء ،وكـلما
ازداد ع ــدد األش ــخاص األذك ــياء ف ــي ال ــطبقات االج ــتماع ــية امل ــتوس ــطة وال ــعليا
م ــنه ف ــي ال ــطبقات األدن ــى ف ــإن ال ــدع ــم ال ــحكوم ــي س ـ ُيق َّدم لـِ"ال ــلذي ــن ي ــملكون"
على حساب "اللذين ال يملكون" ).(20
نـتيج ًة لـعملية الـتسييس هـذه الـتي قـادتـها أعـدا ٌد مـتزايـدةٌ مـن املـعلمني الـذيـن
ـداد مـ ــتزايـ ـ ٍ
يـ ــحصلون عـ ــلى ضـ ــرائـ ــب والـ ــذيـ ــن اكتسـ ــبوا نـ ــفوذًا عـ ــلى أعـ ـ ٍ
ـدة مـ ــن
ـغييرا فــي طــريــقة تــفكير الــناس؛ إذ أصــبح
الــطالب ،ظهــر )كــما كــان مــتوق ـ ًعا( تـ ً
م ــن ال ــطبيعي ب ــشكل م ــتزاي ــد ت ــلبية ج ــميع أن ــواع امل ــطال ــب م ــن خ ــالل ال ــوس ــائ ــل
ال ــسياس ــية ،وامل ــطال ــبة بج ــميع أن ــواع ال ــحقوق امل ــزع ــوم ــة م ــن أش ــخاص آخ ــري ــن
وم ــمتلكات ــهم ال ــذي ــن ق ــد ي ــكون ــون ف ــي وض ـعٍ أف ــضل؛ وب ــالنس ــبة ل ــجيل ك ــام ــل م ــن
ال ــناس ال ــذي ن ــشأ خ ــالل ه ــذه ال ــفترة ،أص ــبح أق ــل ط ــبيع ًيا أن ي ــفكر امل ــرء ف ــي
تحسـني حـظه مـن خـالل الجهـد اإلنـتاجـي أو بـشك ٍل تـعاقـدي .ولـذلـك فـإنـه عـندمـا
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نـشأت األزمـة االقـتصاديـة الـفعلية ،الـتي فـرضـتها سـياسـة إعـادة الـتوزيـع ،كـان
ال ــناس أق ــل اس ــتعدا ًدا م ــن أي وق ـ ٍ
ـت م ــضى ل ــلتغلب ع ــليها ،ألن ــه ب ــمرور ال ــوق ــت،
أضعفت نفس السياسة املهارات واملواهب التي يحتاجها املجتمع بسرعة.
وكـ ٍ
ـعبرة تــامــة ،عــندمــا أُطــيح بــالــحكومــة االشــتراكــية الــليبرالــية فــي عــام 1982
ـاس ا ،كــان الــرأي الــسائــد ال يــزال بــأنــه
بســبب أدائــها االقــتصادي الــبائــس أسـ ً ـ
يـجب حـل األزمـة لـيس عـن طـريـق الـقضاء عـلى األسـباب :أي الحـد األدنـى مـن
الــدعــم الــحكومــي لــغير املــنتجني أو غــير املــتعاقــديــن ،بــل مــن خــالل إجــراء آخــر
إلع ـ ــادة ال ـ ــتوزي ـ ــع :أي م ـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ــتساوي القس ـ ــري ل ـ ــوق ـ ــت ال ـ ــعمل امل ـ ــتاح
لألشخاص العاملني والعاطلني عن العمل.
وانـسجا ًمـا مـع هـذه الـفكرة ،لـم تـقم الـحكومـة املـحافـظة الـليبرالـية الجـديـدة فـي
الواقع بأكثر من إبطاء معدل نمو الضرائب.
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و فـي ال ـخ ـتــام!

هـذ الـكتاب مـتوفـر بـاملـجان بـشكل كـامـل ،يـمكنك نـسخه وطـباعـته ومـشاركـته
مــع أصــدقــائــك والــعالــم مــن حــولــك ،كــما أنــك حــر فــي اســتعمالــه لــكل األغــراض
بما فيها التجارية ،مع ذكر املصدر.
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