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َةــري َــحَ ــسَ 

 حنو بناء معسكر مشرتك

* * * 

 ونيتبس   عوفر وادلكتور أ تينغر ليا ادلكتورة \للجميع أ سايس راتب

 ادلكتورة ليا أ تينغر وادلكتور عوفر س يتبون

 مشاراكن يف "حسرية"

* * * 

"حسرية" ويرأ سان املرشوع الاقتصادي الاجامتعي التابع للمعهد. كام يعمل ادلكتور ادلكتور عوفر س يتبون وادلكتورة ليا أ تينغر هام زميالن مشاراكن يف معهد 

امتعي. أ ما ادلكتورة أ تينغر فهيي س يتبون رئيسا لعيادة مس ئولية الرشاكت يف املركز ال اكدميي للقضاء وال عامل، وهو متخصص يف قضااي القضاء والتغيري الاج

 والإرشاد يف برامج القيادات يف مركز "هيشل" لالس تدامة. مديرة أ اكدميية تعمل يف البحث والتطوير

* * * 

 توطئة

ىن اليت ال رابح أ ن لو س يحدث اذلي ماذالنبدأ  بتجربة فكرية:   مليارات مبئات واملقدرة الطبيعية، املوارد من املتأ تية ال رابح وسائر الطبيعي، الغاز من ُتج

فعت الشواقل، يداعها من بدل مبارش بشلك املواطنني جليوب شهراي دج  مبلغ املرصيف حسابمك يف يودع أ نه ختيلوافقط  ال مر ولتوضيح ادلوةل؟ خزينة يف اإ

نه لنقل اثبت، شهري  اكن وماذا أ قل؟ بعمل القيام يؤثرون الناس غالبية أ ن تعتقدون هل ؟التقليل من معلمك س تقررون كنمت هل .شاقل 3,000 مبلغ اإ

 املزيد من سيس تفيدون اذلين الناس سعادة زايدة أ قل بعمل القيام شأ ن من يكون رمبا ركود؟ حاةل يف الاقتصادية املرافق س تدخل هل عندئذ؟ س يحدث

نتاج، اخملصص الوقت من املزيد ومن عائالهتم، مع يقضوهنا اليت الفراغ أ وقات من  واجملمتع؟ امجلهور خدمة يف للعمل اخملصص الوقت من وكذا وللتطوع، لالإ

نتاج سيتحسن كام العمل، رشوط وستتحسن املساومة، عىل العاملني قوة سزتداد هذه، ال مان ش بكة بسبب رمبا  س تحظى وهل الرواتب؟ وترتفع الإ

ىل يؤدي مما الناس مداخيل سرتتفع وهل لها؟ مالمئة عالية بأ جور وخطورة صعوبة ال كرث ال عامل  عىل الناس من املزيد س يجرؤ وهل الاقتصادي؟ المنو اإ



ىل املبادرة نتاج، وقهتم معظم ختصيص الفنانني من املزيد بوسع س يكون وهل الصغرية؟ واملصاحل العمل ورش افتتاح اإ  تنتعش الثقافة س يجعل مما لالإ

 وتزدهر؟

 فكرية لتقاليد اس مترارا الفكرة هذه وتعترب(. Basic Income) للجميع ال سايس الراتب فكرة جوهر يف تمكن ومغازي عربا الفكرية التجربة هذه تعكس

ىل أ حصاهبا انمتى الس نني، مئات عىل امتدت  ابتداء -عاملي بشلك املقدمة املدفوعات من خمتلفة أ نواعا تعرض ويه ،عىل حد سواء  واليسار الميني تيارات اإ

 من اجملنية ال رابح عىل الرضائب فرض عرش الثامن القرن أ واخر يف اقرتح أ ن س بق اذلي ال مريكية، املتحدة الولايت مؤسيس أ حد بني، توماس من

 الطوابوي الاشرتايك ابلفكر ومرورا مرشوطة، غري كهبة املواطنني مجيع عىل توزيعها مث ومن للجميع، مكل هو اذلي ال رض، ملورد اخلاص الاس تخدام

للعيش )وهو اقرتاح أ يده  ك ساس عاملي، بشلك أ دىن، حد راتب دفع حواقرت  ال جري العمل من الفرد بتحرير اندى واذلي عرش، التاسع القرن يف برز اذلي

 الرأ ساميل الفكر قادوا ممن اكن اذلي الاقتصاد، رجالت أ حد فريدمان، مبيلتون وانهتاء ( 1918الفيلسوف املعروف برتراند راسل يف كتابه الصادر عام 

 .الفقر ظاهرة من احلد هبدف املواطنني مجليع مرشوط غري أ دىنحد  راتب دفع 1962 عام يف اقرتح قد اكن واذلي املعارص،

 حماولت تطبيق التجربة يف العامل

ىل القيام بدراسة معلية  أ جريت يف الولايت املتحدة ال مريكية وكندا، منذ س نوات الس تني والس بعني من القرن املايض، أ حباث ودراسات رائدة هدفت اإ

ودراسات فاجأ ت نتاجئها للتأ ثريات احملمتةل للراتب ال سايس عىل الساكن. مث عادوا يف العقد ال خري ليبحثوا الفكرة يف أ ماكن خمتلفة من العامل فأ جريت أ حباث 

زاء اخلش ية الطبيعية من الانعاكسات الاجامتعية   السلبية املرتتبة عىل توزيع ال موال عىل الناس مبارشة دون أ ي الزتام من طرفهم.الإجيابية الباحثني اإ

نح  ((MINICOME)، بمتويل مشرتك لتجربة 1979َو  1974هكذا عىل سبيل املثال قامت الإدارة الفدرالية ولواء مانيتوفا يف كندا، بني عايم  اليت مج

 تدين.مبوجهبا مبلغ مايل س نوي غري مرشوط ذلوي ادلخل امل 

جرشت . ومما تبني من النتاجئ 2011ل حتليل نتاجئها س نوات طويةل ومل تنرش اإل يف عام وتأ ج يف أ عقاب تبادل السلطة أ وقفت التجربة أ نه خالفا اليت ن

يبة(، واكن هناك تأ ثري طرأ  هبوط طفيف عىل نس بة الناس العاملني )تركز ابل ساس يف أ وساط ال همات اللوايت ودلن ويف أ وساط أ بناء الش ب فقد للمخاوف 

جيايب كبري عىل حصة الساكن وعىل التحصيل التعلميي.  اإ

دولر انمييب للك مهنم  100اختريت قرية فقرية جدا يف انميبيا وحصل حوايل أ لف خشص من ساكهنا عىل منحة متواضعة تتأ لف من  2008يف عام 

ذا قادت التجرب 30)حوايل  ىل حتسن يف حصة القارصين، واحلد الكبري يف نس بة ش يلك( شهراي. واكنت النتاجئ مذهةل اإ ىل تراجع كبري يف نس بة الفقر، واإ ة اإ

ىل ذكل شهدت تكل القرية بداية معلية متكني اقتصادي، فالناس مل يتخلوا عن العمل، ليس هذا وحسب، بل شهد الن  شاط اجلرمية. ولكن ابلإضافة اإ

ت وافتتحوا ورشا ومصاحل اقتصادية صغرية: اكخملابز واملناجر وصالوانت الشعر. ويف متوز من عام الاقتصادي ازدايدا وأ بدى كثريون من الساكن مبادرا

 أ فيد أ ن حكومة انميبيا تدرس متويل مرشوع الراتب ال سايس للساكن اذلين يعانون من الفقر املدقع. 2015

رويب للك  300-200ا، وبشلك غري مرشوط، عىل حصل ساكن القرى مبوجهب ُتربة 2011ويف الهند أ يضا، ويف ولية هماداي برادش حتديدا، أ جريت عام 

ش يلك( للطفل شهراي. واكنت نتاجئ التجربة لفتة اإذ دلت عىل حدوث ارتفاع يف مس توى ال من  9-6رويب ) 150-100ش يلك( للبالغ و 18-12مهنم )

. وقد دفعت النشاط الاقتصادي وافتتاح ورش ومصاحل جديدة وزايدة نس بة التوفرييف املدارس، وتعزيز عىل ادلوام الغذايئ، وازدايد يف مواظبة التالميذ 

ماكنية توس يع املرشوع مع استبدال مشاريع ادلمع اخملتلفة ونقل ال موال مبارشة ودون رشوط ىل دراسة اإ  .هذه النتاجئ ابحلكومة الفدرالية اإ

 

 ل املتغري وظهور الفكرة يف أ ايمناعامل العم

اذلي هو نتاج العوملة، والتجديدات التكنولوجية املصحوبة  ،فكرة الراتب ال سايس من جديد مفاجئا، فقد قاد الرتش يد الاقتصادي املتواصلمل يكن ظهور 

لغاء العديد من الوظائف، ول س امي يف ادلول الغربية. وهذا الرتش يد يعين، يف الغالب، التقليص يف املوارد الب  ىل اإ ومع أ نه يقود يف  رشية،بثورة املعلومات، اإ



نتاج فاإنه يجس تدل من املعط  تشهد تراجعا  الواقع أ ن حصهتم مهنا، ويف يات أ ن العاملني ل يس تفيدون من تكل الزايدةالعديد من احلالت اإىل زايدة الإ

عىل الاعامتد عىل ادلخل من  ين من الناسكل الرتاجع املتواصل يف قوة النقاابت العاملية. ومن هنا فاإن قدرة الكثري ذل ةبالعوامل املسب مس مترا، ومن بني 

ن العمل ك ساس لضامهنم العيش بكرامة ترضرت، ومن املتوقع أ ن تترضر أ كرث يف املس تقبل. ما من شك يف أ ن لهذا احلال أ بعادا اقتصادية واسع ذ اإ ة، اإ

نه يتودل دلى تراجع املداخيل يؤثر عىل نس بة اس هتالك الفرد علًما بأ ن هذا الاس هتالك ل زال يعترب حمر  ك المنو يف الاقتصادات املتطورة. ويف املقابل فاإ

دراك مزتايد بأ ن العمل ال جري مل يعد احلزي الوحيد، ورمبا مل يعد احلزي ال سايس، اذلي يجكسب احلياة معناها. ل شك يف  أ ن الارتفاع املطرد الكثريين منا اإ

ىل الفصل بني الثنني)وهو مبارك( يف متوسط معر الإنسان يؤثر عىل هذين الاُت ذن يف أ ن الفكرة ادلاعية اإ من  -مكية العمل وادلخل -اهني. ل ررابة اإ

 خالل توزيع ال موال بشلك غري مرشوط حتظى بتأ ييد الكثريين.

 900ما ل يقل عن  نرش اجمللس القويم لالقتصاد يف مكتب رئيس احلكومة تقريرا أ حدث أ صداء واسعة، يجس تدل منه أ ن 2014 عام من الثاين ترشين يف

رسائييل % من مجمل املوارد البرشية يف املرافق الاقتصادية_ س يفقدون وظائفهم يف الس نوات القريبة القادمة. فالوظائف اليت تعمتد عىل العمل 30 -أ لف اإ

ئف اليت تعمتد عىل تطبيق ال نظمة )كوالكء التأ مني اليدوي أ و الالكيم )كعاميل صناديق ادلفع يف احملال التجارية، واجمليبني عىل التصالت الهاتفية( والوظا

اكلعاملني يف الصناعة،  -ومديري احلساابت أ و الوسطاء( س تختفي هنائيا. ليس هذا وحسب، بل اإن هناك ما ل يقل عن مليون وظيفة أ خرى

ل خيتلف اثنان يف أ ن الاعامتد املزتايد  كام يجس تفاد من التقرير.يه يف دائرة خطر الانداثر اجلدي،  -، وموظفي املوارد البرشية، وغريمهواملستشارين املاليني

حداث انفجار يف عامل العمل اذلي نعرفه، حيث س ترتاجع ابطراد مكية العم ل البرشي اليت عىل تكنولوجيا الروبواتت وتطبيق النظم الإلكرتونية، من شأ نه اإ

نتاج املنتجات الصناعية، مثلام  تراجعت خالل القرن العرشين مكية ال شخاص املطلوبني للعمل يف الزراعة. ولو افرتضنا أ نه س يحتاهجا اقتصادان بغية اإ

ذا  س ينشأ  طلب عىل همن جديدة، ول س امي يف قطاع اخلدمات، فاإن ُتربة العقود ال خرية تدل عىل أ ن قسام كبريا من الوظائف اليت س تنشأ  س يكون

تعلمي العزف، أ و اليوغا، وانهتاء ابلعالج النفيس، غري أ ن رية قد تكون مطلوبة جدا، بدءا ب هناك همنا كث رواتب متدنية وبدون ضامن تشغييل. من الواحض أ ن

ذا مل يمتكن أ غلبهذا ال  ابدلفع مقابلها. الساكن من السامح ل نفسهم  طلب لن يتحقق اإ

ن هبذا التوتر منذ  زمن بعيد، حيث يشعر الكثريون من الش باب يف احلقيقة أ ن أ بناء الطبقة الوسطى يف البالد، ويف العديد من ادلول الغربية، يشعرو

رسائيل ش يلك،  6000يف حدود الـ  -% من ال جريين أ قل منه50اذلي يكسب  -املثقفني ابنعدام ال فق الاقتصادي. عندما يكون متوسط ال جور يف اإ

ن اكان الكهام يعمالن  هناء الشهر" حىت واإ انهيك عن الاضطرار مجلع ال موال اذلاتية لرشاء شقة  -يف املهن احلرةوعندما يواجه الزوجان صعوبة "يف اإ

ىل اجليل اذلي انل معاشا تقاعداي محميا وحظي ابل من التشغييل، ميكنه  -والتوفري لضامن مس تقبل ال بناء فاإن من ميكنه احلصول عىل دمع وادليه، ممن ينمتون اإ

فهيي تسخر جيال اكمال للعمل بأ جور متدنية  -ةل لالس تدامة زمنا طويال من الناحية الاجامتعيةالتخفيف من وطأ ة هذه املشلكة. هذه احلال غري قاب

رس وبظروف مرتدية )خيصص الإرسائيليون للعمل أ عىل عدد من الساعات يف العامل الغريب( ليس لهدف اإل لضامن "العوم فوق املاء" فقط، ويه تك

ذن يف أ ن أ بناء الطبقة الوسطى وتوسع الفجوات بني من ميلكون ومن ل ميلكون. ىل تضاؤهلم املس متر -ل ررابة اإ  -اذلين تشري ال حباث وادلراسات اخملتلفة اإ

 .مه اذلين يروجون اليوم لفكرة الراتب ال سايس

ىل تطبيقها هبتشهد يف الس نوات ال خرية يقظة متجددة، ف القدمية  الفكرة هذهمن هنا فاإن  وحتظى ذا الشلك أ و ذاك. نحن نشهد ظهور حركة عاملية تدعو اإ

يف ، عن نيهتا تنفيذ خطة ُتريبية 2015أ علنت بدلية أ وتراخت يف هولندا، يف حزيران من عام  يف س ياق ذكلهذه النداءات بأ ذان صارية تزداد ابس مترار. 

 100,000شعبيا، بعد مجع ما يزيد عن اس تفتاء  2016منطقة نفوذها تقوم عىل دفع غري مرشوط للراتب ال سايس. أ ما سويرسا فستشهد خالل العام 

فرانك سويرسي شهراي للك مواطن سويرسي ابلغ )وربع هذا  2,500توقيع، وس تطرح للتصويت يف الاس تفتاء مبادرة مدنية بدفع راتب أ سايس بقمية 

نه ما من شك يف أ هنا تضع املو  ن اكنت احامتلت جناح هذه املبادرة متدنية فاإ ضوع عىل جدول ال عامل العام يف سويرسا ويف املبلغ للك قارص(. حىت واإ

دوةل هبدف طرح مناقشة مسأ ةل منح الراتب ال سايس للك  15العديد من ادلول ال خرى. ويف الاحتاد ال ورويب أ يضا جيمعون هذه ال ايم تواقيع يف 

عن نيهتا تطبيق ُتربة  2015لندة يف اكنون ال ول من عام الوسط يف فن  -املواطنني كقرار احتادي. أ ما ذروة هذا التوجه فتمكن يف اإعالن حكومة الميني

 يورو مجليع مواطين البالد. 800يجدفع مبوجهبا راتب أ سايس مببلغ  2017واسعة النطاق يف عام 

 



 للناحجني فقط؟ –دوائر النجاح 

املساعدة يف ميكنه لراتب ال سايس فا -البنيوي عىل املربرنا ه وس نتناول بعضها لحقا، غري أ ننا نود التأ كيد  ،مثة مربرات خمتلفة تؤيد دفع الراتب ال سايس

صالح  ن النقص املزمن الهوامش اجلغرافية والاجامتعية تعاين م \اذلي يتسبب يف جعل مناطق اكمةل يف الضوايح ،ركزي يف بنية النظام املايلاملفشل ال اإ

من املفضل التعامل مع املال ابعتباره اجلهاز ادلموي لالقتصاد: مفثلام حتتاج خالاي و  ،عادية املال ليس بضاعة يف املال. النقطة اليت من املهم جدا فهمها يه أ ن

ىل ادلم ليغذهيا ابل كسجني، فاإن اخلالاي اليت يتكون مهنا اجملمتع البرشي ىل املال.  -ال شخاص والعائالت واجملمتعات والقرى واملدن -جسمنا اإ وعليه حباجة اإ

نه جيب أ ن يصل املال ىل لك خشص ليتس ىن هل أ داء معهلاإ  فاإ ذا اكن هناك أ انس بشلك طبيعي ىل لك ُتمع ساكين واإ . رياب املال خيلق نقصا ل مربر هل: اإ

نتاج ما حيتاجون ،وميكهنم ،يريدون وبضمهنا  ،يف مجيع الاقتصادات ل؟ وهذا هو ابلضبط ما حيدث اليومفلامذا حيول نقص املال دون قياهمم ابلعم -العمل واإ

ىل حزي الإرسائييل أ يضا، ول س امي يف الضوايح، اليت ل تتوفر فهيا ال موال الاكفية دلمع النشاط الاقتصادي اذلي يريده الناس ويقدرون عىل اإ  خراجه اإ

ىل املنطق. وكام يف القرية الناميبية اليت أ جريت فهيا التجربة،  نه فالتنفيذ. عندما نفكر ابل مر هبذه الصورة نفهم أ نه يفتقر اإ عندما تدخل مبالغ مالية غري كبرية اإ

ىل الاقتصاد احمليل وتتن يف  تظهر قوة هذه الظاهرة، بشلك لفت،ل يدخل ويتنقل ينتج شواقل أ خرى كثرية. قل فيه من يد اإىل أ خرى فاإن لك شاقاإ

ىل رصف أ كرث مداخيل  ةأ وساط الرشاحئ الساكنية املس تضعفة ذات امليول العالي  اجات الفورية.ها عىل متويل الاحتياإ

نتاج، بل تستمثره، بدل من ذكل،  ىل جين الوجه الثاين للعمةل هو أ ن غالبية ال موال ترتكز بأ يد قليةل ل تسارع اإىل استامثرها يف جمالت الإ يف صفقات تقود اإ

ىل اجليوب ذاهتا ول حتس   ن أ ن  ،ن مس توى معيشتنا. وبعبارة أ خرىأ رابح مالية رسيعة تعود اإ بوب اقتصادان ليس موصول ابلشلك الصحيح، ميكن القول اإ

ىل رشحية الـ  ىل الـ 1والنتيجة املرتتبة عىل ذكل يه أ ن نس بة ال رابح اليت تصل اإ تزداد بشلك مذهل يف الس نوات ال خرية، يف اجملمتع % العليا 0.1% أ و اإ

% العليا 1% العليا نفسها هناك جفوات هائةل: فرشحية الـ10لـ يف حني ترتاجع حصة الطبقة الوسطى والطبقات الضعيفة بشلك نس يب. ويف داخل رشحية ا

زاء ظاهرة عاملية 500خشص يف اإرسائيل "يساوون" حوايل  100أ رىن % من مجمل الرثاء يف اإرسائيل، و 38تس يطر عىل  فبدل  -مليار ش يلك! حنن نقف اإ

قراء فقرا مدقعا، وعدد قليل من ال رنياء رىن فاحشا، والكثريون ممن أ ي أ ن يكون هناك عدد قليل من الف -من توزيع املال بشلك يش به داةل اجلرس

يتوزع املال عىل الساكن بشلك شبيه ابلرمس البياين للزايدة ال س ية: القليل جدا من املال لغالبية  -ينمتون اإىل خمتلف درجات الطبقة الوسطى املزدهرة

 )انظر الرمس(.امجلهور والكثري جدا منه لعدد قليل من أ حصاب املليارات 

 

 

 

ىل  -الرشحية ال عىل -يس يطر واحد ابملائة من ساكن العامل عىل حوايل نصف أ مالك العامل، وعليه فاإن ادلاةل ال س ية تبني أ ن الفجوات تزداد من س نة اإ

 %.48اإىل  2009% عام 44أ خرى. هكذا تزداد حصة رشحية الواحد ابملائة العليا من 

 العاملتوزيع ثراء ساكن 

 %.1املساحة الزرقاء متثل الرثاء النس يب اذلي ميتلكه لك 



 

أ و "املردود التصعيدي" كام  -جيايبالإ ردود املهو أ ن الازدايد يف النظام الاقتصادي اذلي حيتوي عىل دائرة كن طرحه لهذه الظاهرة، ميالتفسري اذلي 

نه لكام امتكل الشخص مزيدا من املال ازداد احامتل تعاظم أ مواهليقود اإىل ازدايد أ خر:  -اصطلح عىل تسميته . هذه يه "دوائر النجاح وتاكثرها وهكذا فاإ

نتاج املال والتجديد ويه  -للناحجني" واجلودة دوائر ردود الفعل الراخسة يف النظام املايل واليت ُتعل املال يجنتج املزيد من املال، مع انقطاع العالقة بني اإ

بش تاين  وضعر وغري ذكل. والاستامث كس تل نظاما حموس با بني  عاملا الرايضيات اإ )"داةل اجلرس"(  اطبيعي اتوزيع دلهيم أ ن الساكن اذلين يتوزع الرثاءواإ

ىل حاةل يرتكز فهيا  ن "قواعد اللعبة" يف دوائر النجاح للناحجني تزيد  ،% من الساكن20% من الرثاء بأ يدي 80يصلون خالل وقت قصري اإ ذ اإ من اإ

 املال يجنتج املال بدون عالقة ابملهارات والقدرات. -الفوارق العرضية الصغرية بني الناس

 

 الرثاء املركز أ م الرثاء املوزع؟

%"، اذلي مع ادلول 99ويعترب "احتجاج الـ  .ةلحنو تركزي الرثاء بأ يدي قةل قليتشهد العقود ال خرية اُتاها جديدا دلى املزيد من الاقتصادات يف العامل 

نه يجس تدل من التارخي أ ن تركزي املال بأ يد قليةل اك ن "خيارا تلقائيا" للنظام الغربية، شهادة ابرزة عىل ذكل. وكام بني عامل الاقتصاد الفرنيس توماس بياكيت، فاإ

ن املردود من املال ذ اإ اكن عىل ادلوام أ عىل من المنو الاقتصادي، أ ي من ازدايد نشاط  -اس بأ يدي ال رنياءقمية املمتلاكت اليت اكنت ابل س -الاقتصادي، اإ

قتصاد، متثل ابلرتاجع املرافق الاقتصادية. لقد بني بياكيت أ ن التجديد الكبري اذلي جلبه القرن العرشون، يف أ عقاب احلربني العامليتني وانعاكساهتام عىل الا

لك خاص. وقد أ اتح هذا ال مر نشوء فرتة ازدهار دوةل الرفاه اليت قاد فهيا المنو الرسيع، وتعاظم قوة النقاابت العاملية الكبري يف قوة املال، وبرتكزيه بش

ىل تقليص الفجوات الاجامتعية ونشوء طبقة وسطى قو  ية ورضورية والس ياسة الاقتصادية املمتثةل بفرض الرضائب العالية )مبا يف ذكل عىل املمتلاكت(، اإ

 لزدهار ادلميقراطية.للغاية 

نوات الس بعني، ابلزتامن مع اعتالء رواندل ريغن وماررريت اتترش سدة احلمك يف بدلهيام، ومنذ ذكل احلني عادت انهتت هذه الفرتة الفريدة يف أ واخر س  

ىل جيوب رشحية الـ الفجوات للمنو. ومن الالفت أ ن مجيع ال رابح تقريبا، املتأ تية من المنو يف الولايت املتحدة ال مريكية  % 1يف العقد ال خري، وصلت اإ

ىل حد كبري، تشهد حتول، منذ س نوات الامثنني،  رسائيل أ يضا، اليت بدأ ت من نقطة انطالق تقوم عىل املساواة اإ لتصبح واحدة من العليا من الساكن. دوةل اإ

ن دوائر النجاح للناحجني -ادلول املتطورة ذات الفجوات الاقتصادية ال كرب ذ اإ ىل وجود دائرة مردود تصعيدي أ خرىاإ  - تعمل فهيا بلك قوة. ُتدر الإشارة اإ



ميقراطية، حيث تتسع الفجوات وتتقلص الطبقة الوسطى وتزداد قدرة أ حصاب املال عىل توجيه قواعد اللعبة الاقتصادية لصاحلهم، وهكذا خترج اللعبة ادل

 يه ال خرى، عن التوازن.

ىل جانب ذكل وجديرة اكيت من خاللها جلم تعاظم تركزي املال تقوم ابل ساس عىل فرض الرضائب العالية. وهذه فكرة هامةالطريقة الشامةل اليت يقرتح بي . اإ

حداث التغيري الشامل يف م من خالل وذكل فاإن فكرة الراتب ال سايس تعرض تناول املشلكة من هجة أ خرى،  طريقة ، أ ي يف بىن "ش بكة ال انبيب"اإ

ىل "تغلغل" لقد متع. تدفق املال يف اجمل  أ ثبتت العقود ال خرية أ ن نظرية الرفاه، القائةل بوجوب تقدمي التسهيالت ل حصاب املال والنقاابت وبأ ن جناهحا س يقود اإ

خ املكثف الض ، ويه ترى أ ناملال اإىل أ سفل، أ ي اإىل الطبقة الوسطى والفقراء، قد أ خفقت. وهنا تمكن، يف الواقع، قوة فكرة الراتب ال سايس وُتددها

أ ماكن معل جديدة ومتكني املال من التوزع بشلك أ وسع،  أ يد كثرية يف الاقتصاد احمليل، كام يتيح توفري للامل اإىل الاقتصاد من أ سفل يتيح للامل التنقل بني

ديد خياراهتم يف احلياة، وهكذا احلرية يف حتمن شأ نه زايدة قوة امجلهور الواسع وتعزيز ادلميقراطية. املال احلر يوفر لعدد أ كرب من املواطنني  ال مر اذلي

 ل عىل ما يريدون أ ن ينتجه الاقتصاد. كام هو معلوم، عندما ل متتكل النقود بيدك فاإنك ل متتكل "قوة التصويت" يف السوق، وذلكل ريثميكهنم التأ  

نتاج احتياجاتك وتوفريها، السوقتس تطيع  ن اكنت كثرية، اإ الس ياق هو عدم تطوير دواء للقضاء عىل ال مراض املنترشة يف  املثال التقليدي يف هذاو  واإ

 ادلول الفقرية فقط.

كام رضوراين للمحافظة عىل ادلميقراطية وصوهنا.  ،الاجامتعي ، والتاكفلالطبقة الوسطى الكبريةو  ملسأ ةل ادلميقراطية أ مهية حامسة يف هذا الس ياق،اتكتسب 

ن  من الناجت يف البىن التحتية العامة، ول س امي يف الصحة والرتبية والتعلمي، يه جزء من املبىن الشامل املوازن اذلي اليت تتيح استامثر جزء هام  ،الرضائباإ

ضعاف أ هجزة املردود املوازنة هذ ه، واليت ختلق التنافس أ اتح منو ادلميقراطية ونشوء الطبقة الوسطى يف ادلول الغربية بعد احلرب العاملية الثانية. لقد أ دى اإ

ىلواملنطقي املنصف  . ويقود هذا الوضع اإىل التغيري يف مزيان 19عودة الفجوات الاقتصادية لتصبح شبهية بتكل اليت سادت يف أ واخر القرن الـ  يف اجملمتع، اإ

نزال (AUSTERITY)القوى يف اجملمتع، مثلام ينعكس ذكل يف الاحتاد ال ورويب من خالل انهتاج س ياسة التقشف  ىل اإ عبء ال زمات  اليت هدفت اإ

عادة  ىل تعزيز الطبقة الوسطى وقدرهتا عىل اإ معل منظومات ردود املالية عىل املواطن البس يط. الصبغة العاملية الاكمنة يف فكرة الراتب ال سايس قد تقود اإ

ضعاف الاُتاه البنيوي يف دوائر النجاح للناحجني، ول س امي من خالل الاستامثر يف الرتبية  والتعلمي ويف الصحة للجميع. الفعل املعتدةل واإ

 

 اقتصاد احملبة

لراتب ال سايس، فلكنا ننتج قمية كبرية جدا للمجمتع خارج اقتصاد املال، وبعضنا )ول س امي تبين فكرة ال  ابلإضافة اإىل ذكل هناك مربرات أ خرى كثرية

قامة  املؤسسات اخلريية، واملشاركة النساء( يفعل ذكل أ كرث من غريه، وذكل من خالل العناية ابل طفال واملس نني واملرىض، والتطوع يف اجملمتع، واإ

ىت جلنة املوظفني والعاملني، أ و العضوية يف ال حزاب، والعمل يف الفن والرايضة، وكتابة املواد يف موسوعة ادلميقراطية، من جلنة أ ولياء ال مور وح

طلقت هايزل هاندرسون عىل هذا الاقتصاد امس "اقتصاد احملبة"، اذلي يقوم عىل التقاليد والثقافات والرتبية وعىل بذل داي، وغري ذكل الكثري. أ  ويكيبي

ن مبىن النظام الاقتصادي الراهن، القامئ عىل ثقافة الاس هتالك )تذكروا كيف دعا الرئيس  الكثري من الوقت يف التطوع والعمل لصاحل اجملمتع معوما. اإ

ىل "اخلروج للتسوق" لتحريك الاقتصاد(، يشجعنا عىل اس هتالك املزيد من  11ال مرييك جورج بوش املواطنني ال مريكيني، عقب معليات الـ  من أ يلول، اإ

اقتصاد احملبة. ميكن للراتب ال سايس تغيري هذا الاُتاه  القليل من احلافزية، ملامرسةو  ،فراغالوقت القليل من يدع لنا جات عن طريق السوق، مما نتامل 

زداد فيه س يطرتنا برصف النظر عىل معهل أ و ثقافته، واذلي ت ،العامل اذلي حيصل فيه لك واحد عىل دخل مضمون، فواملسامهة يف ازدهار اقتصاد احملبة

ة وللتقيمي الاجامتعي. ويف مثل هذا العامل تتعمق املساواة يف الفرص وتزداد احامتلية اذلاتي فيه أ مامنا قنوات جديدة للتمنيةتفتح  عىل الوقت املتاح لنا،

جم الصاعد" أ و بـ"مدرسة املوس يقا" مث اكتشافنا ل صوات مبدعة وخالقة من صفوف الرشاحئ املس تضعفة، اليت ستتحرر لتنطلق خارجا )فكروا بـ"الن

ة لل من ضاعفوا ال عداد مرات عديدة...(. ليست هذه فكرة جديدة، فقد أ كدت فريجينيا وولف يف مؤلفها املعروف "ررفتك اخلاصة" عىل الرضورة امللح

نتاج: "ل ميتكل ال 500الاقتصادي )ادلخل الس نوي مببلغ  طفل الربيطاين الفقري احامتلت أ فضل بكثري مما ميتكل ابن جنيه اسرتليين( لضامن القدرة عىل الإ

 الفكرية مرشوطة ابلظروف املادية".الطبقة العامةل يف أ ثينا، لنيل احلرية الفكرية اليت تودل مهنا ال عامل الشهرية... هذه يه النقطة الهامة ابلضبط. احلرية 



اس تدامة، فنقل مركز الثقل من الطريقة الاس هتالكية يف احلياة اإىل حياة يتوفر للناس فهيا وقت  قد يشلك الراتب ال سايس مدمااك هاما يف بناء ثقافة أ كرث

من بصمتنا البيئية. الراتب فراغ ليك يوفروا ل نفسهم ُتارب املتعة والذلة، الشخصية مهنا واجملمتعية، قد يكون اخلطوة ال مه اليت ميكن القيام هبا بغية التقليل 

حداثه من خالل الاستامثر يف الرتبية عىل الاس تدامة ومن  ال سايس لوحده لن حيقق ذكل، بل اإن هناك حاجة اإىل تغيري ثقايف معيق ميكن السعي اإىل اإ

ة المنو خالل بناء احملفزات الاقتصادية )كفرض الرضائب عىل التلويث(، غري أ نه ميكنه املسامهة يف خلق الظروف اليت ميكن فهيا لثقافة الاس تدام

 هار.والازد

 

 ملاذا؟ كيف؟ مك؟

ات كثرية قوبلت فكرة الراتب ال سايس، كام هو احلال يف لك فكرة جديدة، ابعرتاض الكثريين من أ وساط الميني واليسار عىل حد سواء. اكنت الاعرتاض

نه حىت لو اكن  لهيا هنا، وذلا س نكتفي بتناول الادعاء ال سايس القائل اإ احلديث يدور حول فكرة جيدة فاإهنا غري قابةل ومتنوعة حبيث يضيق اجملال للتطرق اإ

اكمال لنظام للتطبيق اقتصاداي، ل هنا س تأ يت ابلرضورة عىل حساب أ ش ياء أ خرى رضورية كنظام الرفاه. غري أ ن الراتب ال سايس ل ينبغي أ ن يشلك بديال 

جنازات ليه، سواء كنوع من "التأ مني ضد الكوارث" أ وس تظل هناك حاجة دامئة اجملمتع البرشي، بل  الرفاه اذلي يعترب أ حد أ كرب اإ كعامل عاليج يف  اإ

نه يبدو أ ناحلالت اخلاصة والطارئة  عدد تقليصل عىل قدرة اكمنة كبرية  نينطواي ، وكونه غري مرشوط،لراتب ال سايسة لالعاملي الصبغة . ومع ذكل فاإ

 هناك احامتل هناية املطاف. وهكذا فاإن اليت ستتحدد يف بقمية الراتب ال سايس ترتبط بطبيعة احلال ، ويه قدرةالنظام لهذا س يحتاجون اذلين ال شخاص

 لالس تغناء عن نظام املراقبة الكبري واملرتهل وامللكف، بل واملؤذي لكرامة الإنسان يف بعض ال حيان.

ب ال سايس العايل يتيح للعاملني املطالبة بأ جور سوف يشلك الراتب ال سايس، ابلنس بة للكثريين، ول س امي للنساء، مصدرا للحرية الشخصية. فالرات

ينة، بل واخلطرية، منصفة مقابل ال عامل القاس ية اليت يقومون هبا، بدل من الوضع القامئ اليوم اذلي يفرض عىل كثريين من الناس القبول بظروف العمل امله 

ل ل نه ل ميكهنم السامح ل نفسهم خسارة مصديةر متدن  و بأ ج ن هذا الواقع سزييد من  ر معيش هتم الوحيد.، ليس لسبب اإ نقل أ نواع العمل هذه ميكن القول اإ

ىل ال داء التقين والإلكرتوين.  اإ

ذا جرى تطبيقهابني  العديد من ادلراسات وال حباث أ ن هذه الفكرة واقعية وق ،ابلنس بة لمتويل الراتب ال سايس بشلك تدرجيي وبعد  ابةل للتطبيق، وخباصة اإ

جراء دراسات رائدة املقال، أ ي من  ذكرانها يف مس هتلمن الطريقة اليت ينبغي أ ن تأ يت حصة ال سد من المتويل  . ابعتقادان أ ن من اجلدير أ ن نقرر أ ن  اإ

رسائيل. أ ول هيااليت ُتن رابحال   عن أ و ،خالل توزيع "عائدات اجامتعية" من ال مالك العامة، سواء كنا نتحدث عن أ رابح الغاز يف  ، ل نمديرية أ رايض اإ

حقاق هذه الطريقة نوعا من  العدل لكون تكل ال مالك أ مالاك عامة وينبغي أ ن تكون من نصيب امجليع. اثنيا، ل ن ذكل س يكون تدخال شامال "يف أ عىل اإ

يش به اإضافة "ش بكة أ انبيب" هبدف موازنة تدفق املال يف التيار"، قبل نشوء تشوه تركزي املال بأ يد قليةل. حنن نتحدث عن اإصالح بنيوي للنظام، ما 

ىل امللكية صة. رابعا، ل ن اخلا الاقتصاد. اثلثا، ل ن مثل هذا الإصالح أ كرث قبول من الناحية الس ياس ية، ل ن من السهل توزيع ال موال اليت مل تتحول بعد اإ

نه ميكن الربط بني هذا النظام والس ياسة البيئية املطلوبة جدا اليوم ملواهجة أ زمة املنا.. ، ل  ا هل. وأ خريانافسلنظام الرفاه وليس م ل مك  مثل هذا المتويل هو م

ها الرشاكت فع هكذا، مثال، س يكون أ حد املوارد الطبيعية اليت ميكن الاعامتد علهيا، هو ادلفع مقابل اس تخدام الغالف اجلوي عىل شلك "رضيبة كربون" تد

 املنتجة للطاقة.

ملوارد الطبيعية. فالولية تدفع للك واحد من  يتعلق ابيف الولايت املتحدة ال مريكية يه منوذج ابرز لتبين فكرة الراتب ال سايس وتطبيقه فامي ولية أ لساك

لعائدات تعيد خض . هذه ا1976من أ رابح النفط اليت جينهيا الصندوق الوطين اذلي أ قمي لهذه الغاية يف عام  س نوية"، "عائدات 1982مواطنهيا، منذ عام 

مك من  -أ لساك بعض ال موال لالقتصاد احمليل وتسامه يف احلد من ظاهرة الفقر يف الولية، اليت متتاز بغالء املعيشة احلاد. ميكن الاس تخالص من منوذج

ىل خلق تضخم مايل منفلت العقال هو، اإىل ح -مناذج أ خرى د كبري، ختوف عبيث ليس هل ما أ ن التخوف من أ ن يقود تطبيق مرشوع الراتب ال سايس اإ

ن احلديث ل يدور حول طباعة املزيد من ال وراق النقدية بل يدور، قبل لك يشء، حول اس تخدام املصادر القامئة، وحول خلق مص ذ اإ ادر يربره، اإ

 جديدة، كام هو احلال يف منوذج "رضيبة الكربون".



خلق جو "اخلزب والتسلية". ويس تدل من ُتارب التارخي أ ن الرثاء غري املرشوط ابلعمل قد مثة ختوف أ خر يمكن يف أ ن الراتب ال سايس قد يشجع عىل 

نتاج البرشي. هل ميكننا، بوا ىل ظواهر سلبية أ خرى، غري أ نه هو اذلي يتيح توفري الرشوط لتحقيق ذروة الإ ىل التطفل والبطاةل، واإ سطة الراتب يقود اإ

حسب، بل اإن تبين فكرة الراتب ال سايس، شأ نه شأ ن لك طريق جديد، ينطوي ابلتأ كيد عىل تغريات ال سايس، توس يع تكل الإجنازات؟ ليس هذا و 

عادة النظر يف منظومة القمي اليت نؤمن هبا ونسري عىل هدهيا، وبضمن ذكل ماكنة العمل وطبيعته يف حياتن ا. أ مل تكن منظومة اجامتعية كبرية، ول س امي يف اإ

ىل قطع العالقة بني جحمعاملنا اليوم يه ا املاكفأ ت املالية املتبعة يف وبني مس توى ال جور من هجة أ خرى؟ هل  ،من هجة ،الاستامثر واجلهد ليت قادت اإ

زدهار الكفيةل ابجر هل ما يربره؟ أ ليس هو املسبب خلفض القمية الاجامتعية لل نشطة احليوية القامئ اليوم بني العمل والنشاط مدفوع ال  الربط التلقايئ 

ىل فرجينيا وولف اليتاجمل  احملايم اليت قدهما سامهة امل ا للعامل عامةل النظافة اليت ربت س بعة أ بناء يه أ قل من قدمهت: "هل املسامهة اليت ت قالمتع؟ نعود اإ

 اذلي كسب مائة أ لف جنيه اسرتليين"؟

لك من حالفه احلظ  قة يه أ ن تطبيقها اكن راجئا جدا عىل مر التارخي:تبدو لنا فكرة الراتب ال سايس، للوهةل ال وىل، فكرة رادياكلية متطرفة، ولكن احلقي

فكرة  وكسب أ موالا ليس ك جر مقابل معل، بل كعائدات مالية من أ موال ميتلكها، حصل يف الواقع عىل دخل أ سايس ل يرتبط ابلعمل. ويف الواقع أ ن

ن  ذ اإن حصة ال سد من الرحب املايل من أ ي نشاط الراتب ال سايس توسع تطبيق هذا الامتياز ليشمل امجلهور لكه. اإ ذلكل تربيرا أ خالقيا واحضا، اإ

 -من التجربة التارخيية املرتامكة للبرشية، ومن املوارد ال ساس ية العامة يف ادلوةل، ومن الهبات الطبيعية اقتصادي اليوم تنبع بشلك مبارش، أ و غري مبارش،

رابح تعود لنا مجيعا وميكن اعتبار الراتب ال سايس مبثابة عائدات من "املمتلاكت املشرتكة"، اكإحقاق حق من العامل اذلي ودلان فيه. هذه احلصة من ال  

نه جيب علينا، يف الوقت ذاته، استامثر قسم من  ،وليس مكن ة من أ حد. وابملناس بة ذ اإن "املمتلاكت تكل فاإ العائدات لصاحل ال جيال القادمة أ يضا، اإ

ىل أ بنائنا ا كوديعة جيب علينا ضامن انتقالها املشرتكة" موجودة بأ يدين  وأ حفادان ويه يف وضع جيد.اإ

 

 ح النقاشخامتة: فت

منا هو  مقرتحا بعد اعتبار هذا املقالل ميكن  جراء ُتربة يف هذه املرحةل ،يشلكلس ياسة ما، اإ ىل اإ فكرية الهدف مهنا هو ادلفع ابلنقاش العام  حتديدا، دعوة اإ

، وال زمة البيئية. ال مناط الفجوات الاجامتعيةو وقت الفراغ، و العمل، يه قضااي  اجلوهرية للغاية يف عرصان الراهن،الرضوري حول مجةل من القضااي 

فرتة تغيري متسارع خضم  يف اليوم . حنن نعيش 21الاكفية يف القرن الـ  مل تعد ختدمنا اخلدمة اجليدة ،اليت اكتسبناها مكجمتع ،والفرضيات ال ساس ية السلوكية

ذا كنا راربني يف الانسجام مع  ومبدعني  التغيري، مع احملافظة عىل القمي الإنسانية وادلميقراطية، ينبغي علينا أ ن نكون خالقني جداهذا مل يس بق هل مثيل، واإ

خاضعة للمراقبة، مع و ويه قابةل للتطبيق بشلك تدرجيي  ،قا جديدا ملواهجة عدد كبري من املشالك الاجامتعيةطريأ مامنا . ترمس فكرة الراتب ال سايس للغاية

جيابياهتا وسلبياهتا. ولهذا السبب أ يضا قد حتظى الفكرة مبؤيدين سواء يف معسكر الميني أ و  ،ادلراسة املتواصةل لتأ ثرياهتا، يرافق ذكل لكه نقاش عام حول اإ

رسائيل أ يضايف معسكر اليس ثل هذا النقاش من شأ نه أ ن يطرح عىل الطاوةل مف  ،ار. حنن نؤمن بأ نه حان الوقت لفتح النقاش اجلاد حول املوضوع يف اإ

 مسائل وقضااي ل يجطرح بعضها عىل جدول ال عامل. 

 مثال:

  ال نشطة اليت تلحق الرضر ابجملمتع، وكيف جنعل اجملمتع ما يه ال نشطة اليت ختلق قمية للمجمتع، وكيف جنعل اجملمتع ينتج املزيد مهنا؟ وما يه

نتاهجا؟  يقلل من اإ

 ،ذا كنا كام قال أ يزك  ما مدى الرثاء يف جممتعنا اذلي حتقق من اإجنازاتنا الراهنة، وما مدى الرثاء النابع من الإرث الثقايف املشرتك ومن الطبيعة؟ اإ

 ابلنس بة للتوزيع العادل لامثر النجاح؟ نيوتن، "أ قزاما عىل أ كتاف عاملقة"، مفاذا يعين ذكل

 هل توزيع "عائدات" ثراء اجملمتع هو حق اجامتعي متساو للجميع؟ هل جيدر اشرتاط احلصول عىل "العائدات" ابلقيام بنشاط لصاحل امجلهور؟ 

  ىل اخللف حركة اندماج ني املزتمتني عىل دفع الراتب ال سايس؟ هل س يعيد الراتب ال صولي ديننيتجممتع امل كيف س يكون رد فعل ال سايس اإ

 املتدينني املزتمتني يف اجملمتع، أ م س يفتح الباب أ مام اخنراطهم فيه بطرق جديدة؟



 لمي والصحة ما يه اإجيابيات وسلبيات توزيع املبالغ املالية عىل املواطنني مبارشة، مقارنة ابستامثر املبالغ ذاهتا يف تقدمي خدمات الرتبية والتع

 عامة اجملانية، أ و مقابل دفع رسوم رمزية؟ هل ال ول يغين عن الثاين ابلرضورة؟واملواصالت ال
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