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 متهيد
قد يبدو من غري املنطقي بل وجنوان أن ننتقد الدميقراطية كما نفعل يف هذا الكتاب. 

بعد سقوط الشيوعية, مت االحتفال ابلدميقراطية على أهنا البديل الصحيح. يتلهف 
 ملزيد من احلرية والدميقراطية, فمن جيرؤ على احلديث ضدها؟حول العامل املضطهدون 

راطية بشدة, اليوجد سبب للشعور ابالهانة او االحساس ابلرغم من أننا ننتقد الدميق
ابخلطر. ألننا ال نريد أن نسحب الدميقراطية من الناس, الناس جيب أن يكونوا أحرارا يف 
العيش أبي نظام سياسي يريدونه. حنن ال ندعي أن الدميقراطية هي أفضل أو أسوأ من 

 كتاب هي خاصة ابلدميقراطية فقط. الديكتاتورية أو أن املشاكل اليت نشرحها يف هذا ال
مع ذلك, حنن نقوم بشرح املشاكل اجلذرية يف الدميقراطية الربملانية ونقوم بشرح ملاذا 
شاد به بصورة كبرية ال تؤدي إىل النتائج املطلوبة. 

ُ
حركات يف هذا النظام امل

ُ
أن املبادئ وامل

عديد من الدول الدميقراطية, يف هذه االايم, نستطيع أن نرى األزمات اليت تصاعدت يف ال
ابلصورة األوضح يف الوالايت املتحدة واليوانن واسبانيا. هذه املشاكل ال يتم إرجاعها إىل 
النظام الدميقراطي نفسه بل إىل السوق احلر أو انعدام الدميقراطية, أو املصرفيني اجلشعني 

 أو السياسيني اخلونة.
قراطية الربملانية ايضا. لكن هذا كان منذ مثل معظم الناس, كان لدي إميان يف الدمي

مخسة عشر عاما مضت. يف احلقيقة, ُكنُت أعرف القليل عنها لكن لدي اعتقاد قوي هبا 
ابلرغم من ذلك. كما هو احلال مع أغلبنا, مت اخباري عن طريق النظام التعليمي و 

أنه  ليس هناك  اإلعالم و سياسينا أن الدميقراطية هي شيء جيب أن يُعتز به ويتكاثر,
 بديل عقالين. لكن بعد دراستها والتفكر هبا, توصلت إىل استنتاج خمتلف متاما.  
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العديد من الناس ال زالوا يعتقدون أن الدميقراطية تعين احلرية. والكثري من األفراد 
د احملبني للحرية يعتقدون أن الطريق املناسب حلرية اكثر مير عرب العملية الدميقراطية. العدي

من منتقدي الدميقراطية مقتنعني أهنا حتتاج إىل اإلصالح لكنهم ال جيدون أي مشكلة يف 
 -املبادئ الدميقراطية نفسها. كتابنا ينقض هذه املفاهيم. الدميقراطية هي نقيض احلرية

 -تقريبا من مالزمات الدميقراطية أهنا متيل إىل مقدار أقل من احلرية وليس العكس
شيئا ميكن أصالحُه. الدميقراطية نظام مجعي معطوب بصورة متأصلة,   والدميقراطية ليست

 كما هو احلال يف االشرتاكية.
هذه األفكار غري املألوفة فريدة من نوعها متاما, حىت على الصعيد العاملي. هانز 

وبضعة لدميقراطية: اإلله الذي فشل, هريمان هوب كتبح كتااب أكادمييا عنها بعنوان ا
جديدا ُكتبت حول هذا املوضوع. لكن على حد علمنا, ليس هناك كتاب  مقاالت قليلة

حركات الدميقراطية من 
ُ
ُموجز و ُمنظم و سهل القراءة يُظهر نقاط الضعف املالزمة  مل

منظور ليرباتري َُمب للحرية. كتابنا لإلنسان العادي. مل يكن ابإلمكان أن أييت هذا 
من الدميقراطيات تعاين من مشاكل اجتماعية  الكتاب يف وقت أفضل, النه االن الكثري

           واقتصادية والناس يبحثون عن تفسريات وحلول.       
من املمكن أن تشعر خبيبة أمل مع سياسّيك وتتطلع إىل سياسيني أفضل. هذا  

الكتاب يشرح ملاذا ال حتتاج إىل أن تلقي اللوم عليهم, بل النظام الدميقراطي نفسه. بدال 
أن أتخذ سياسّيك على َممل اجلد, من األفضل السخرية منهم. ذلك يقوض من 

شرعيتهم وسلطتهم. كما ترى, النظام الدميقراطي نفسه تلقائيا يولد سياسنّي يعدون أكثر 
مما يستطيعون أن ينفذوا, ألن السياسنّي الذين يعدون ابملقدار األكثر هم الذين يتم 

هم. وألن السياسنّي الدميقراطيني يعلمون أهنم يف السلطة  انتخاهبم. فلماذا إلقاء اللوم علي
بصورة مؤقتة فقط, يّصرفون بصورة زائدة و يفرضون الضرائب بصورة زائدة و يقرتضون 
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األموال بصورة زائدة, عارّفني أن من خيّلفهم )أو, بدال من ذلك, األجيال القادمة( جيب 
هنم يصرفون أموال الناس اآلخرين على أية أن يدفع الفاتورة يف املستقبل. وجبانب ذاك, أ

حال, وليس املال خاص هبم, فلماذا توّقع شيء آخر؟ هل كنت لتتصرف بشكل أفضل 
 يف الكوجنرس؟ أشك يف ذلك.

قبل عشر سنوات, أصابتين خيبة األمل من السياسة وكنُت غالبا َمبطا بسببها. 
مور حنو األحسن. اآلن اعتقدت أين أحتاج إىل أن اكون انشط سياسيا الغري األ

أصبحت ُمدركا أين ال أحتاج إىل فعل أي شيء سوى فضح العيوب يف النظام الدميقراطي 
 و السخرية من السياسنّي وعدم توقع أي شيء منهم. 

املؤلف الشهري جورج اورويل قال ذات مرة: "كل نكتة هي ثورة صغرية." السخرية 
يوعية السوفيتية. أهنا تفضح السخافات يف الواقع كانت مسؤولة جزئيا عن سقوط الش

السياسية و حتط من قدر السياسنّي. أهنا أفضل لصحتك من أن تكون َمبطا. أهنم أابطرة 
بال مالبس: وعودهم كاذبة و حلوهلم ال تعمل. احللول اليت يقرتحها سياسّيك 

رات الدميقراطيني ابستمرار تتضمن اعطائهم مال وسلطة أكثر, بغض النظر عن عدد امل
 اليت فشلوا فيها.                    

تفهيمات الدميقراطية اليت حصلت عليها من خالل الكتابة عنها أعطتين راحة ابل 
أكثر. السياسة والسياسنّي ال حيبطون امايل بعد اآلن. أشارك هذه األفكار يف هذا 

 الكتاب على أمل اهنا ستكون هلا نفس التأثري عليك.
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 مقدمة

 التابو األخري -الدميقراطية
"إذا كانت هناك أي أمراض تعاين منها الدميقراطية اليوم, فإنه ميكن فقط الشفاء 
منها مبزيد من الدميقراطية." هذا االقتباس القدمي من مؤلف يظهر ابختصار كيف يتم 

قد  النظر إىل نظامنا السياسي بصورة عامة. الناس مهيأون ألن  يوافقوا أن الدميقراطية
بل ورمبا يوافقوا أن العديد من الدميقراطيات الربملانية الغربية, من  -يكون لديها مشاكلها

لكنهم ال  -ضمنها تلك املوجودة يف الوالايت املتحدة, قد تكون على حافة االهنيار
يستطيعون أن يتصوروا بديل. العالج الوحيد الذي يستطيعون أن يفكروا به هو مزيد من 

 الدميقراطية.
قليل من الناس قد يرفضوا االعرتاف أبن نظامنا الدميقراطي الربملاين يف أزمة. يف كل 

مكان املواطنون يف الدول الدميقراطية غري راضني و منقسمني بصورة عميقة. يشتكي 
السياسّيون أن املصوتون يتصرفوا كأطفال مدللون, يشتكي املواطنون  أن السياسّيون 

هتم. املصوتون أصبحوا متلونني بطريقة معروفة. أهنم يغريون من مصابون ابلصمم أمام رغبا
حزب سياسي إىل آخر بصورة روتينية. أهنم كذلك يشعرون ابالجنذاب إىل أحزاب 

راديكالية و شعبوية بصورة متزايدة. يف كل مكان املشهد السياسي يتجزأ, مما جيعل خّتطي 
 العقبات و تشكيل حكومة قابلة للعمل أصعب وأصعب.
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األحزاب السياسية املتواجدة ليس لديها إجابة على هذه التحدايت. أهنم غري 
قادرين على تطوير بدائل حقيقية. أهنم عالقون يف هياكل حزبية صارمة, مثالياهتم ُمسيطر 

 عليها من جماميع املصلحة اخلاصة واللوبيات. 
. معظم تقريبا, ال يوجد حكومة دميقراطية استطاعت أن تتحكم يف مصاريفها

البلدان الدميقراطية كانت وال تزال تقرتض و وتصرف وتفرض الضرائب بصورة واسعة 
حبيث أدى ذلك إىل أزمة اقتصادية جلبت بلدان خمتلفة اىل حافة االهنيار. ويف املناسبات 
القليلة اليت جترب فيها الظروف احلكومات على تقليل مصاريفها, على األقل بصورة مؤقتة, 

ون للتظاهر على ما يعتقدون أنه اعتداء على استحقاقاهتم.  مما جيعل أي خيرج املصوت
 ختفيض حقيقي مستحيال. 

ابلرغم من أنغماساهتم يف الصرف, كل البلدان الدميقراطية تقريبا تعاين من معدالت 
بطالة مرتفعة بصورة دائمة. جماميع كبرية من الناس يبقون على اخلط اجلانيب. تقريبا, ال 

 د دميقراطي وفّر متوينا مناسبا لسكانُه املسنني. يوجد بل
تقريبا, كل اجملتمعات الدميقراطية تعاين من زايدة يف البريوقراطية و هنم حنو األنظمة. 

خمالب الدولة هذه  تصل اىل حياة اجلميع. هنالك قواعد و أنظمة لكل شيء حتت 
بدال من إجياد حلول  الشمس. وكل مشكلة تُعاجل من خالل قواعد أكثر وأنظمة أكثر

 حقيقية. 
يف نفس الوقت, احلكومات الدميقراطية تقوم بعمل سيء يف تنفيذ ما يعتربه الكثريون 

احملافظة على القانون والنظام. اجلرمية و التخريب غري مسيطر  -مهمتها األكثر أمهية
ما يكونوا عليها. الشرطة ونظام العدالة ال ميكن الوثوق فيهما و غري كفوئني و وغالبا 

فاسدين بصورة كاملة. التصرف غري املؤذي جُيرم. ابلنسبة إىل عدد سكاهنا, متتلك 
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الوالايت املتحدة العدد األكرب من املسجونني يف العامل. العديد من هؤالء الناس هم يف 
 السجن ألعمال غري ضارة كليا, ببساطة ألن عاداهتم تُعترب مهينة من ِقبل األغلبية.

 سياسّيهم املنتخبني دميقراطيا وصلت إىل أد ى مستوايهتا وفقا لعدة ثقة الناس يف
دراسات. هناك عدم ثقة متّجذرة بصورة عميقة يف احلكومات واحلّكام السياسنّي والنخب 
والوكاالت الدولية واليت يبدو أهنا وضعت نفسها فوق القانون. العديد من الناس أصبحوا 

فون أن يكونوا أطفاهلم أسوأ حاال مما كانوا عليه. إهنم متشائمني حول املستقبل. إهنم خيا
خيافون من احتالل املهاجرين, وقلقون أن ثقافتهم حتت التهديد وقد ذهبت منذ وقت 

 طويل. 
 

 اإلميان الدميقراطي
ابلرغم من أن أزمة الدميقراطية ُمعرتف هبا بصورة واسعة, ال يوجد نقد للنظام 

ريب. ال يوجد أحد ينتقد الدميقراطية ابملعىن الدقيق الدميقراطي نفسه على وجه التق
سواء يف اليسار او  -للكلمة على املشاكل اليت منر هبا. بصورة اثبتة, القادة السياسّيون

يعدون أن يواجهوا مشاكلنا مبزيد من الدميقراطية, وليس أقل. أهنم  -اليمني او الوسط
امة فوق مصاحلهم اخلاصة. أهنم يعدون أهنم سينصتوا للشعب و يضعون املصلحة الع

 -يعدون أهنم سيقلصوا من البريوقراطية و يصبحوا أكثر شفافية و يقدمون خدمات أفضل
أي جيعلوا النظام يعمل مرة أخرى. لكنهم ال يشككون يف الرغبة يف النظام الدميقراطي 

لدميقراطية. نفسه. لقد جادلوا قبل ذلك بكثري أن مشاكلنا سببها الكثري من احلرية وليس ا
الفرق الوحيد بني التقدميني واحملافظني هو أن الصنف األول على األرجح يشتكي من 
احلرية االقتصادية الكثرية جدا, والثاين يشتكي من احلرية االجتماعية الكثرية جدا. هذا 
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هو الوقت الذي مل يكن هناك أبدا  قوانني كثرية هبذا الشكل وال ضرائب مرتفعة هلذا 
 احلد.

 احلقيقة, انتقاد فكرة الدميقراطية هي إىل حد ما َُمرمة يف اجملتمعات الغربية. يف
مسموح لك أن تنتقد كيف يتم تطبيق الدميقراطية أو أن توبّخ القادة السياسنّي او 

ثل الدميقراطية حبد ذاهتا "غري معمول به." -األحزاب
ُ
 لكن إنتقاد امل

 
دين علماين حديث.  -ة أصبحت ديناليس من املبالغة أن نقول أن الدميقراطي

 -ميكنك أن تطلق عليها "الدين األكرب يف العامل." كل البلدان ما عدا إحدى عشر بلدا
تدعي أهنا دميقراطيات, حىت ولو  -ميامنار وسوازيالند والفاتيكان وبعض البلدان العربية

الدول القومية ابالسم فقط. اإلميان ابله الدميقراطية مرتبط بصورة متقاربة بعبادة 
الدميقراطية اليت ظهرت يف القرن التاسع عشر. هللا والكنيسة مت استبداهلما ابلدولة كاب 
مقدس  للمجتمع. االنتخاابت الدميقراطية هي الطقوس اليت نصلي هبا للدولة للحصول 

على التوظيف والسكن والصحة واألمن والتعليم. حنن منتلك اميان مطلق ابلدولة 
كافئ و احلكم و والعامل و الدميقراطية

ُ
. حنن نعتقد أهنا تستطيع أن هتتم بكل شيء. أهنا امل

 القّدير. بل ونعتقد أهنا قادرة على حل كل مشاكلنا الشخصية و االجتماعية. 
مجال اإلله الدميقراطي يكمن يف أنه يوفر كل شي كليا بال أاننية. كاله, الدولة ليس 

املثايل للمصلحة العامة. و كذلك هي ال تطلب أي  لديها مصاحل شخصية. أهنا احلارس
 شيء. أهنا تعطينا اخلبز و السمك و اخلدمات األخرى بال مقابل.

او على االقل هذا ما يبدو عليه األمر للناس. أغلب الناس متيل إىل رؤية الفوائد اليت 
مع توفرها احلكومة وليس الُكّلف. أحد األسباب وراء ذلك هي أن احلكومة تقوم جب

من خالل مطالبة أصحاب األعمال  -الضرائب ابلكثري من الطرق امللتوية وغري املباشرة
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جبمع ضرائب مبيعات على سبيل املثال, أو من خالل املوِظفني جبمع ضرائب الضمان 
االجتماعي, أو ابقرتاض األموال من األسواق املالية )واليت جيب أن يتم إرجاعها من أموال 

حىت ال يدرك الناس كم  -ما ما(, أو من خالل تضخيم تزويد األموالدافعي الضرائب يو 
من دخلهم مت مصادرته من قبل احلكومة. السبب اآلخر هو أن نتائج أفعال احلكومة 

مرئية وملموسة, لكن كل ما كان ميكن فعلُه لو مل تقم احلكومة مبصادرة أموال الناس من 
اليت يتم بناؤها ميكن رؤيتها, كل األشياء اليت ال  البداية يبقى غري مرئيا. الطائرات احلربية

 يتم عملها ألن األموال العامة مت صرفها على الطائرات احلربية تبقى غري مرئية. 
 

اإلميان الدميقراطي أصبح مرتسخاً بصورة عميقة جدا حبيث أصبحت الدميقراطية 
الدميقراطية تعين ابلنسبة ملعظم الناس مرادفا لكل شيء صحيح )سياسيا( و أخالقي. 

احلرية )حيق التصويت للجميع( واملساواة )كل صوت حُيسب بصورة متساوية( و العدالة  
)الكل متساوون( والوحدة )كلنا نقّرر سواي( و السالم )الدميقراطيات ال تبدأ حروب غري 

ة, عادلة(. بطريقة التفكري هذه البديل الوحيد للدميقراطية هي الدكتاتورية. والدكتاتوري
 ابلتأكيد, متثل كل شي سيء: إنعدام احلرية و عدم املساواة واحلرب ,الالعدالة.  

                               
, ذهب  فرانسيس فوكوايما أحد 1989يف مقاله الشهري "هناية التاريخ؟" عام 

التطور مفكري احملافظني اجلدد إىل حد إعالن النظام الدميقراطي الغريب احلديث كقمة 
السياسي للبشر. أو حبسب تعبريه, اليوم حنن نواجه "عوملة النظام الدميقراطي الليربايل 

الغريب كشكل هنائي للحكومة البشرية." كما هو واضح, فقط العقول الشريرة جدا 
 )اإلرهابيون و االصوليون و الشيوعيون( جترؤوا على احلديث ضد فكرة مقدسة كهذه.
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 الدميقراطية=اجلمعية
 

مع ذلك, هذا هو ابلضبط ما سنقوم بفعلُه يف هذا الكتاب: نتحدث ضد اله 
الدميقراطية, ابخلصوص الدميقراطية الربملانية الوطنية. منوذج اختاذ القرار الدميقراطي مفيد 

يف بعض السياقات, يف اجملتمعات الصغرية أو يف داخل املؤسسات. لكن الدميقراطية 
متتلكها كل البلدان  الغربية تقريبا, متتلك عقبات أكثر بكثري من  الربملانية الوطنية, واليت

 ميزاهتا.
الدميقراطية الربملانية, كما نعتقد, هي غري عادلة , تؤدي إىل البريوقراطية واجلمود, و 

تقوض احلرية و اإلستقالل و املشاريع, و تؤدي ابلضرورة إىل اخلصومة و التدخل و 
مر ليس كذلك ألن سياسنّي معينني يفشلوا يف أتدية اخلمول و الصرف الزائد. واأل

 بل ألنه هكذا يعمل النظام. -أو ألن احلزب اخلطأ يف السلطة -وظائفهم
السمة املميزة للدميقراطية هي أن "الشعب يُقرر كيف جيب أن يكون اجملتمع 

كم   نقرر حول ما يقلقنا. مدى إرتفاع الضرائب,‘ سوية‘منظما." بكلمات أخرى, مجيعنا 
مقدار املال الذي حيتاج أن ُيصرف إىل رعاية األطفال واملسنني, يف أي سن ُيسمح للناس 

بشرب املشروابت الكحولية, كم من املال جيب على املوِظفني دفعُه لصندوق تقاعد 
موظفيهم, ماذا جيب أن ُيضع على ُملصق املنتج, ماذا جيب أن يتعلم األطفال يف 

الذي جيب صرفُه على مساعدات الدول النامية أو الطاقة املدارس, كم مقدار املال 
املتجددة أو تعليم الرايضة أو االوكسرتات, كيف يدير صاحب ابر مكانُه وهل جيب 

السماح لزابئنه ابلتدخني, كيف جيب أن يتم بناء البيوت, إىل أي مدى جيب أن تكول 
 االقتصاد, هل جيب إنقاذ معدالت الفائدة مرتفعة, كم مقدار املال الذي جيب تدويره يف

البنوك أبموال دافعي الضرائب إذا هددوا إبعالن اإلفالس, من ُيسمح لُه أن يحطلق على 
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نفسه طبيب, من ُيسمح لُه أن يفتتح ُمستشفى, هل جيب السماح للناس ابملوت إذا  
كانوا قد تعبوا من احلياة, إذا ما كانت أو مىت تكون الدولة يف حالة حرب.  يف 

 وآالف غريها.  -قراطيات, "الشعب" ُمتوقع منُه أن يقرر يف كل هذه األمورالدمي
 

هلذا, الدميقراطية ابلتعريف هي نظام مجعي. أهنا اشرتاكية من الباب اخللفي. الفكرة 
األساسية ورائها هي أنه من املرغوب بِه والصحيح أنَّ كل القرارات املهمة حول التنظيم 

إلقتصادي للمجتمع يتم إختاذها من اجلماعة, أي الشعب. الفيزايئي و اإلجتماعي وا
ألن يتخذوا هذه القرارات نيابة عنهم.  -بكلمات أُخرى, الدولة-والشعب خيول مُمثليهم

 بكلمات أخرى, يف الدميقراطيات, كل بنية اجملتمع ُمعدة ابجتاه الدولة. 
ضلل اإلدعاء أن الدميقراطية هي, ب

ُ
شكل ما, النتيجة إذا من الواضح أنُه من امل

النهائية للتطور السياسي البشري. أهنا جُمرد بروابغاندا ألخفاء أن الدميقراطية متثل اجتاه 
 سياسي َمدد جدا. واليت يوجد هلا يف الواقع وفرة من احللول املعقولة. 

ابملعىن الكالسيكي للكلمة )واليت  -واحدة من هذه احللول ُيسمى احلرية أو الليربالية
عىن خمتلف كليا من كلمة الليربالية املستخدمة اليوم يف الوالايت املتحدة(. كون متلك م

احلرية هي ليست نفسها الدميقراطية امُر ليس من الصعب فهمُه. فكر يف هذا: هل نقرر 
دميقراطيا كم مقدار املال الذي جيب أن يصرفه اجلميع على املالبس؟ أو أي سوبرماركت 

اإلجابة هي ال. كل شخص يقرر ذلك بنفسه. وحرية  نذهب إليه؟ من الواضح أن
االختيار هذه تعمل بشكل سليم. أذا ملاذا يعمل األمر بشكل أفضل إذا كانت مجيع 

من مكان عملنا و الرعاية الصحية و أموال التقاعد  -األمور األخرى اليت تؤثر يف حياتنا
 يتم تقريرها دميقراطيا؟  -إىل ابراتنا و نوادينا
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و هي أننا نقرر حول أي شيء  -قة, أليس األمر أن هذه احلقيقة ابلذاتيف احلقي
دميقراطيا, إىل حد أن كل القضااي اإلجتماعية والسياسية تقريبا مسيطر عليها من ِقبل أو 

هي السبب اخلفي وراء األشياء الكثرية اخلاطئة يف جمتمعنا؟ أن البريوقراطية و  -عرب الدولة
و اجلرمية و الفساد والبطالة والتضخم و واملعايري التعليمية  تدخل احلكومة و الطفيلية

املنخفضة, إىل آخره, ليست نتائج النعدام الدميقراطية بل بدال من ذلك نتيجة 
للدميقراطية؟ وأهنا ترافق الدميقراطية كما ترافق سيارات التارابن و املتاجر الفارغة الشيوعية؟ 

 كتاب.هذا ما نرغب أن نريك إايه يف هذا ال
هذا الكتاب  ُمقسم إىل ثالثة أجزاء. يف اجلزء األول نناقش أمياننا يف اله الدميقراطية 

مبادئ يقبلها اجلميع   -الربملانية. مثل أي دين, متتلك الدميقراطية جمموعة من االعتقادات
كحقائق غري قابلة للنقاش. نقدمها بشكل ثالثة عشر أسطورة شائعة حول الدميقراطية, 

زء الثاين, نشرح العواقب العملية للنظام الدميقراطي. حناول أن نبني ملاذا تؤدي يف اجل
 الدميقراطية ابلضرورة إىل الركود وما الذي جيعلها غري فعالة وغري عادلة.

يف اجلزء الثالث, نقدم اخلطوط العريضة لبديل عن الدميقراطية, ابلتحديد نظام 
والذي يتميز ابلالمركزية و احلكم احمللي و  سياسي مبين على حق تقرير املصري للفرد,

 التنوع.
ابلرغم من نقدان للنظام الدميقراطي الوطين احلايل, حنن متفائلون ابملستقبل. واحد من 

أسباب أن الكثري من الناس متشائمون هو أهنم يشعرون أن النظام احلايل غري ماض إىل 
ااب. إهنم يعلمون أن احلكومة تتحكم أي هناية, لكنهم ال يستطيعون أن يتخيلوا بديال جذّ 

حبياهتم إىل حد كبري لكنهم ال يستطيعون التحكم ابحلكومة. البدائل الوحيدة اليت 
يستطيعون ختليها هي أشكال من الدكتاتورية, ِمثل "النموذج الصيين" أو شكل من 

 أشكال القومية أو األصولية.
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 احلرية. إهنا فقط بنفس املقدار لكن هذا ما هم خُمطئني فيه. الدميقراطية ال تعين
دكتاتورية األغلبية و الدولة. وليست هي مرتادفة مع  -شكل من أشكال الدكتاتورية

 العدالة أو املساواة أو الوحدة أو السالم. 
 

الدميقراطية هي نظام مت ادخالُه قبلح حوايل مائة ومخسني عاما يف معظم الدول 
ا هي لتحقيق األفكار االشرتاكية يف  داخل الغربية, ألسباب متعددة, واحدة منه

الدميقراطيات الليربالية. مهما كانت األسباب يف ذلك الوقت, ال يوجد أسبااب جيدة اآلن 
لالحتفاظ ابلدميقراطية الربملانية الوطنية. أهنا مل تعد تعمل. حان الوقت ملثال سياسي 

تاتورية الدميقراطية, بل  جديد, حيث اإلنتاجية والوحدة غري منظمات على أساس الدك
كنتائج للعالقات الطوعية بني الناس. حنن أنمل أن نُقنع قرائنا أن إمكانية حتقيق هدف  

 وتستحق ُجهد السعي ورائها.     -كهذا أكثر مما قد يتخيله الكثري من الناس اليوم
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 الفصل األول: خرافات الدميقراطية
 

سوب1اخلرافة   : كل صوت َمح
دائما نسمع هذه اخلرافة خالل وقت اإلنتخاابت. اإلدعاء أبن صوتكح فعال حُيسب. 

بنسبة واحد إىل مئة مليون )إذا كنا نتحدث عن  االنتخاابت   -والذي هو صحيح
الرائسية األمريكية(. لكن إذا كان لدينا أتثري بنسبة واحد إىل مليون على انتج عملية, أو 

ثري ال يساوي شيء. إحتمالية أن صوتك سيحدد من , يف الواقع هذا أت0.000001%
 سيفوز ابالنتخاابت صغرية للغاية. 

واألمر يف احلقيقة سيء أكثر, ألن الصوت الذي تُديل به هو ليس لقانون أو قرار 
معينني. بل هو صوت للُمرشح أو احلزب السياسي الذي سيتخذ القرار نيابة عنك. 

ى القرارات اليت يتخذها هذا الشخص أو احلزب. لكنك ليس لديك أتثري أو أي شيء عل
أنت ال تستطيع التحكم هبم. ألربع سنوات يستطيعون أن يقرروا ما يشاؤوا, و ال تستطيع 

 -أن تفعل شيء حيال األمر. ميكنك ان تغرقهم ابالمييالت, تسجد أمامهم أو تلعنهم
 لكنهم من يقررون. 

رات. صوتك هذا, لشخص يستطيع يف كل سنة احلكومة تتخذ عدة آالف من القرا
أن يفعل ما يشاء دون إستشارة إضافية معك, ليس له أي أتثري قابل للقياس على أي من 

 هذه القرارات.
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الصوت الذي تُديل به هو ليس حىت خيار حقيقي. أنه أقرب إىل إشارة إىل أتثري 
رتض أنك غامض. اندرا ما يتواجد شخص أو حزب سياسي تتفق معُه يف كل األمور. أف

ال تُريد أن يتم صرف أموال على إعانة العامل الثالث, أو احلرب يف أفغانستان. ميكنك إذا 
أن تصوت إىل حزب يعارض ذلك. لكن رمبا يكون هذا احلزب كذلك يؤيد رفع سن 

 التقاعد, األمر الذي تصادف أنك ترفضُه. 
تصويت له, أكثر من ذلك, بعد أن يتم انتخاب شخص أو حزب رمبا قد قمت ابل

مجيعهم غالبا ما يتنصلون عن وعودهم. مث ما الذي إبمكانك فعله؟ جيب أن تكون 
متمكنا من مقاضاهتم بتهمة االحتيال, لكنك ال تستطيع ذلك. يف أحسن األحوال 

 بنتائج قليلة فقط.  -ميكنك أن تصوت ملرشح أو حزب خمتلف بعد أربع سنوات
يه مقابل خسارة حريتك. عندما يتواجد التصويت هو وهم التأثري الذي حتصل عل

توم و جني يف صندوق االقرتاع, فهما يعتقدان أهنما يؤثران يف االجتاه الذي يسري إليه 
من املصوتني  %99.9999الوطن. وذلك صحيح مبقدار صغري جدا. يف نفس الوقت 

حتكمهم  يقرروا االجتاه الذي ستسري إليه حياة جني و توم. يف هذه احلالة أهنم خيسرون
حبياهتم أكثر بكثري مما حيصلون عليه من أتثري على حياة اآلخرين. كان إبمكاهنم أن 

أكثر بكثري لو كان فقط إبمكاهنم اختاذ قراراهتم أبنفسهم. على سبيل ’ أتثري’حيصلوا على 
املثال, لو كان إبمكاهنم أن يقرروا أبنفسهم على ماذا يصرفون أمواهلم, بدال من أن 

 هم أن يدفعوا نصف دخلهم إىل احلكومة عرب ضرائب متعددة.يتوجب علي
أو كمثال آخر, يف نظامنا الدميقراطي, لدى الناس أتثري قليل مباشر على تعليم 

أطفاهلم. إذا أرادوا أن يغريوا املمارسات التعليمية و أرادوا أن ميتلكوا أتثري أكرب من جمرد 
م أن ينظموا إىل أو يؤسسوا جمموعة ضغط, التأثري عرب صندوق االقرتاع, فإنه جيب عليه

أو يقدموا عرائض إىل السياسنّي, أو ينظمون احتجاجات يف بناايت احلكومة. هنالك 
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منظمات لألهايل حتاول أن تؤثر يف سياسات التعليم هبذه الطريقة. يتطلب األمر الكثري 
أبسط وأكثر كفاءة  من الوقت والطاقة و ال يؤدي إىل أي أتثري تقريبا. كان سيكون األمر

لو مل تتدخل الدولة يف التعليم, و يقرر املدرسني واألهايل والطالب خياراهتم, سوية وعلى 
 انفراد.

ابلطبع حتث الطبقة احلاكمة الناس على التصويت بصورة مستمرة. أهنم دائما 
يشددون على أنه بواسطة التصويت ميتلك الناس حقا أتثري على قرارات احلكومة. لكن 

ما يهمهم يف حقيقة األمر هو أن نسبة تصويت عالية يعطيهم ختم املوافقة, حق أخالقي 
 أبن حيكموا الناس. 
س يعتقدون أبن اإلشرتاك يف اإلنتخاابت هو واجب أخالقي. غالبا ما الكثري من النا

يُقال أنه إذا مل تصوت ليس لديك احلق أن تديل بدلوك ابملناظرات العامة أو تشتكي من 
القرارات السياسية. بغض النظر عن أي شيء, أنت مل تديل بصوتك, فرأيك غري َمسوب 

م ال يستطيعون أن يتخيلوا أن هنالك قسم بعد ذلك. الناس الذين يدعون ذلك يبدو أهن
من الناس يرفضون أن يصدقوا وهم التأثري الذي تبيعه الدميقراطية. أهنم يعانون من متالزمة 
ستوكهومل. لقد أصبحوا حيبون سجانيهم بدون أن يدركوا أهنم يتبادلون استقالهلم ابلسلطة 

 اليت ميلكها السياسنّي واملدراء عليهم. 

 يف الدميقراطية حيكم شعبال: 2اخلرافة 
حكومة  -هذه هي الفكرة األساسية للدميقراطية. أهنا ما تعنيه الدميقراطية حرفيا

 يف الدميقراطية؟ شعب طة الشعب. لكن هل حقا حيكم البواس
املشكلة األوىل هي أن "الشعب" شيء غري موجود. هنالك فقط ماليني من األفراد 

كيف يستطيعون أن حيكموا سوية؟ أنه أمر مستحيل.    بنفس العدد من اآلراء واملصاحل.
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كما قال كوميدي هولندي ذات مرة: "الدميقراطية هي إرادة الشعب. كل صباح أتفاجأ 
 بقراءة ما أريده يف اجلريدة."

دعوان نواجه األمر, ال أحد سيقول شيئا ك "املستهلك يرغب مبايكروسوفت" أو 
البعض ال. نفس األمر ينطبق على "املستهلك يرغب ببيبسي." البعض يرغب و 

 التفضيالت السياسية.
ابإلضافة إىل ذلك, أنه ليس "الشعب" الذي يقرر يف الدميقراطية, بل "أغلبية" 

الناس, أو بدال من ذلك أغلبية املصوتني. يبدو أن األقلية ال تنتمي "للشعب." يبدو 
 األمر غريبا بعض الشيء. أليس اجلميع ينتمي "للشعب."

نا, أنًّ األغلبية هي نفس الشعب. هل فعال أنًّ الشعب يقرر؟ دعوان نرى. لكن حس
هنالك نوعان من الدميقراطية: مباشر وغري مباشر )متثيلي(. يف الدميقراطية املباشرة, الكل 

يّصوت على كل قرار يُتخذ, كما يف حالة االستفتاء. يف الدميقراطية غري املباشرة الناس 
لذين يتخذون قرارات بدال عنهم الحقا. من الواضح أنُه يف يصوتون ألانس آخرين وا

احلالة الثانية الشعب ميتلك القليل ليقوله أقل بكثري من احلالة األوىل. مع ذلك, كل 
الدميقراطيات الغربية تقريبا هي دميقراطيات غري مباشرة, مع أهنم قد يرمون بعض 

 االستفتاءات هنا وهناك. 
يتم اجملادلة أبنُه: أ( سيكون من غري العملي إقامة استفتاءات لتربير النظام التمثيلي 

على كل القرارات الكثرية اليت جيب أن تتخذها احلكومة كل يوم. ب( الناس ال ميتلكون 
 اخلربة الكافية ألن يقرروا يف خمتلف أنواع القرارات املعقدة. 

 
د اجلميع ابملعلومات احلجة أ( قد تكون ُمقنعة يف املاضي, ألنه كان من الصعب تزوي

الضرورية وتركهم يقررون, عدا يف اجملتمعات صغرية جدا. اليوم هذه احلجة مل تعد مقنعة. 
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بوجود االنرتنت وتقنيات االتصال احلديثة, من السهل أن ندع جماميع كبرية تشارك يف 
ال عملية صناعة القرار وتنظيم استفتاءات. مع ذلك, تقريبا هذا ال حيدث ابدا. ملاذا 

يكون هناك استفتاء يف ما إذا كانت الوالايت املتحدة جيب أن تذهب إىل احلرب يف 
أفغانستان أو ليبيا أو أي مكان آخر. رغم كل شيء, الناس حيكم أليس كذلك؟ إذا ملاذا 

ال يستطيعون أن يتخذوا هذه القرارات اليت هي مصريية حلياهتم. يف احلقيقة ابلطبع, 
الكثري من القرارات اليت يتم إختاذها مل تكن األغلبية لتوافق عليها اجلميع يعلم أن هنالك 

 لو ُعرضت للتصويت. فكرة أن الناس حتكم  هي جمرد خرافة. 
لكن ماذا عن احلجة ب( أليست معظم القضااي هي معقدة جدا حبيث ال ميكن 
ن طرحها للتصويت؟ ابلكاد. فيما إذا جيب بناء مسجد يف مكان ما, ما جيب أن يكو 

عليه العمر القانوين لشرب الكحوليات, كم جيب أن نكون احلدود الدنيا لفرتة السجن 
جلرائم معينة, فيما إذا حنتاج إىل  بناء خطوط سريعة أكثر أو أقل, كم أن يكون عليه 

كل هذه اقرتاحات   -الدين الوطين, فيما إذا جيب أن يتم إحتالل بلد أجنيب, إىل آخره
قواعدان أتخذ الدميقراطية بصورة جدية, أليس عليهم أن يدعوا واضحة جدا. إذا كانت 

 الناس يصوتون بصورة مباشرة على بعض من هذه القضااي على األقل. 
أو هل تعين احلجة ب( أن الناس ليسوا أذكياء مبا ألن يكونوا قادرين على تكوين 

مر كذلك, إذا كيف آراء عقالنية عن خمتلف القضااي االجتماعية واالقتصادية. إذا كان األ
يستطيعون أن يكونوا أذكياء مبا فيه الكفاية ألن يفهموا الربامج االنتخابية املتعددة 

ويصوتوا على أساسها. أي شخص يروج للدميقراطية جيب على األقل أن يفرتض أن 
الناس تعلم بعض األشياء وهي قادرة على أن تفهم اللغة الواضحة. إىل جانب ذلك, ملاذا 

ن السياسنّي الذين أُنتخبوا للوظيفة ابلضرورة أذكى من املصوتني الذين انتخبوهم؟ نفرتض أ
هل ميتلك السياسنّي مدخل إىل انفورة احلكمة واملعرفة بطريقة غامضة بينما ال ميتلك 
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املصوتني هكذا مدخل؟ أو هل ميلكون قيم أخالقية أعلى من املواطن العادي؟ ال يوجد 
 ق.دليل على ذلك على اإلطال

املدافعني عن الدميقراطية رمبا سيجادلون أبنه, حىت إذا مل يكن الناس أغبياء, ال 
ميتلك شخص ما املعرفة الكافية والذكاء الختاذ قرارات يف القضااي املعقدة واليت تؤثر يف 
حياة املاليني من األفراد بصورة عميقة. هذا بال شك صحيح, لكن نفس األمر ينطبق 

وظفني املدنيني الذين يتخذون هذه القرارات يف الدميقراطية. على سبيل على السياسنّي وامل
املثال, كيف يستطيعوا أن يعرفوا ما هو نوع التعليم الذي يرغب به األهايل واملعلمني 
والطالب؟ أو ماهو النوع  األفضل من التعليم؟ الناس مجيعا لديهم رغباهتم اخلاصة 

التعليم اجليد. ومعظمهم ذكي مبا فيه الكفاية  ووجهات النظر اخلاصة هبم حول ما هو
لكي يقرر على األقل ما هو جيد هلم و ألطفاهلم. لكن هذا ال يصمد يف وجه مقاربة 

 واحد يصلح للجميع املركزية للدميقراطية. -نوع
يبدو األمر, إذا, أنه يف دميقراطيتنا أن الناس ال حتكم على اإلطالق. وليس األمر 

يعلم أن احلكومات دوراي تتخذ قرارات يعارضها معظم الناس. أهنا  مفاجأة حقا. الكل
ليست "إرادة الناس" اليت حتكم, بل إرادة السياسنّي َمكومة مبجاميع ضغط َمرتفة 

هي اليت حتكم يف الدميقراطية. شركات النفط الكربى و  -ومجاعات املصاحل و النشطاء
شركات الرعاية الصحية الكربى و اجملّمع  شركات الزراعة الكربى وشركة األدوية الكربى و

كل هؤالء يعرفون كيف يستميلون النظام لصاحلهم.   -الصناعي العسكري و وول سرتيت
غالبا خلف الكواليس. غري مهتمني ملا يريده "الشعب," أهنم  -خنبة صغرية تتخذ القرارات

ابهلجرة اجلماعية  يبذرون األموال اليت نوفرها على احلروب و برامج اإلعانة و يسمحون
اليت يريدها قليل من املواطنني و يكومون عجز مايل هائل و يتجسسون على مواطنيهم و 
يبدأون حرواب يريدها قليل من املصوتني و يصرفون أموالنا على جماميع املصاحل اخلاصة و 
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رة يف مثل اإلحتاد املايل يف االحتاد األورويب أو اتفاقية التجارة احل -يدخلون اتفاقيات
نِتج. هل حنُن أردان ذلك بطريقة  -أمريكا الشمالية

ُ
تنفع غري اُلمنِتج على حساب امل

 دميقراطية أم كان األمر ملا يريدُه احلّكام؟ 
كم عدد الناس الذين سيقومون حقا بتحويل أالف الدوالرات طوعيا إىل حساب 

 احلكومة لكي يستطيع اجلنود القتال يف أفغانستان أبمسهم؟ 
ا ما يُقال أن الدميقراطية هي طريقة جيدة لتحديد سلطة احُلكام, لكن كما رأينا غالب

 تبني أن هذه جمرد خرافة أخرى. احلكام يستطيعون أن يفعلوا كل شيء يريدونه تقريبا.
ابإلضافة إىل ذلك, سلطة السياسنّي متتد ألكثر بكثري من أفعاهلم يف الربملان 

الوظيفة من ِقبل املصوتني, فإهنم غالبا ما يعثرون على  واحلكومة. عندما يتم إخراجهم من
وظائف جمزية يف املنظمات غري احملدودة اليت تكون يف عالقة تبادل منفعة قريبة مع 

شركات اإلذاعة و إحتادات العمال ومنظمات اإلسكان واجلامعات واملنظمات  -احلكومة
ت من الشركات االستشارية اليت غري احلكومية وجماميع الضغط  ومراكز األحباث والشركا

تعيش من خالل الدولة كما يعيش العفن على جذع الشجرة املتعفنة. بكلمات أخرى, 
التغيري يف احلكومة ال يعين ابلضرورة تغيري من ميتلك السلطة يف اجملتمع. حتّمل املسؤولية يف 

 الدميقراطية َمدود أكثر بكثري مما يبدو األمر عليه.
ابملالحظة أن املشاركة يف انتخاابت يف الوالايت املتحدة هي أبعد كذلك من اجلدير 

مايكون عن السهولة. لكي يتم السماح لك ابلرتشح يف انتخاابت فيدرالية, كيف جيب 
صفحة. هذه القواعد معقدة جدا حبيث ال ميكن  500أن تكون موافقا لتشريع من 
 فهمها من اإلنسان العادي.

, مروجي الدميقراطية دائما يصرون على أنه "لقد مع ذلك, ابلرغم من كل هذا
صوتنا لذلك" عندما تطبق احلكومة قانون جديد ما. هذا يلمح إىل أن "حنن" مل نعد 
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منتلك احلق ملعارضة هكذا تصرف. لكن هذه احلجة اندرا ما يتم استخدامها بصورة 
, لكن ال مستمرة. املثليون سوف يستخدمون هذه احلجة للدفاع عن حقوق املثليني

يقبلوها عندما مينع بلد دميقراطي املثلية. نشطاء املثلية يطالبون أبن ُتطبق القرارات البيئية 
قررة دميقراطيا, لكنهم يشعرون ابحلرية ألن يقوموا ابحتجاجات غري قانونية إذا اختلفوا 

ُ
امل

 مع قرارات دميقراطية أخرى. يف هذه احلاالت يبدو أنه "حنن" مل نصوت لذلك. 

 األغلبية على حق      -3اخلرافة 
لكن دعوان نفرتض جدال للحظة, أن الناس حيكمون حقا يف الدميقراطية و أن كل 
صوت حيدث فارق حقا. هل سيكون انتج هذه العملية اوتوماتيكيا صحيح أو جيد؟ 

حىت نقوم ابلشيء  -رغم كل شيء, هلذا السبب حنن منتلك دميقراطية, أليس كذلك
من الصعب رؤية كيف تؤدي العملية الدميقراطية ابلضرورة إىل نتائج  الصحيح؟ لكنه

جيدة أو صحيحة. إذا كان الكثري من الناس يؤمنون بشيء, هذا ال جيعله صحيحا. 
هنالك الكثري من األمثلة يف املاضي عن األوهام اجلماعية. على سبيل املثال, الناس 

أن تشعر ابألمل أو أن األرض مستوية أو  اعتادوا على االعتقاد أن احليواانت ال تستطيع
 أن امللك أو اإلمرباطور هو ممثل هللا على األرض. 

وال يصبح األمر عادل أو صحيح أخالقيا فقط ألن الكثري من الناس معُه. فكر يف  
كل اجلرائم اجلماعية اليت أُفرتفت من ِقبل الناس يف املاضي. فظاعات مثل العبودية أو 

 نت يوما تُعترب مقبولة من ِقبل ُمعظم الناس.إضطهاد اليهود كا
دعوان نواجه األمر, الناس عادة ما يُقادون ابملصلحة الشخصية يف الطريقة اليت 

يصوتون هبا. أهنم يصوتون لألحزاب اليت يتوقعون أهنا سوف تنفعهم أبكثر مقدار. أهنم 
من قبل كل الناس. هل  يعلمون أن التكاليف اليت أتيت مع املزااي اليت يستلموها مدفوعة
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هذا الشيء عادل أو مرغوب به؟ احلقيقة املخجلة هي أن الناس على األغلب يكونون 
يف جانب الدميقراطية ألهنم أيملون أو يتوقعون أن يكونوا يف جانب األغلبية, حيث 

يستطيعوا أن يستفيدوا من هنب ثروات اآلخرين. إهنم أيملون أن أعبائهم يتم مشاركتها من 
اآلخرين و أموال مساعداهتم يتم دفعها من قبل اآلخرين. هذا إىل حد ما هو عكس  قبل

التصرف األخالقي. هل حنن نبالغ؟ إذا قمت أنت وأصدقائك بسرقة شخص يف الشارع, 
سيتم معاقبتك. إذا أقرت األغلبية قانوان لسرقة األقلية )ضريبة جديدة على الكحول أو 

قرار دميقراطي ولذلك هو قرار قانوين. لكن ما هو الفرق  السجائر على سبيل املثال(, أنه
 عن سرقة الشارع؟

حقيقة أن  -عندما تفكر يف األمر, جيب أن تستنتج أن اآللية األساسية للدميقراطية
هي غري أخالقية بصورة جذرية. يف الدميقراطية, االعتبارات  -األغلبية هي اليت تقرر

عدد الناس الذين  -لبية. العدد يتغلب على اجلودةاألخالقية  تتغلب عليها إرادة األغ
 يرغبون بشيء ما ينقض إعتبارات األخالق و العقالنية. 

الكاتب والسياسي الربيطاين من القرن التاسع عشر اوبريون هريبريت كان لديه اآليت 
 ليقوله عن منطق و أخالق الدميقراطية:

ة نظر واثنني لديهم وجهة "مخسة أشخاص يف غرفة. ألن ثالثة أشخاص لديهم وجه
نظر أخرى, هل ميتلك األشخاص الثالثة أي حق أخالقي ألن يفرضوا وجهة نظرهم على 
االثنني اآلخرين؟ ما هي القوة السحرية اليت أتيت إىل األشخاص الثالثة حبيث لكوهنم أكثر 
عددا بشخص واحد من االثنني اآلخرين, ولذلك فجأة يصبحون ُمالك عقول  وأجساد 

الء اآلخرين؟ طاملا كانوا إثنني مقابل إثنني, لفرتة طويلة قد نعتقد أن كل شخص بقى هؤ 
متصرفا السماء وحدها  -سيدا لعقله وجسده, لكن من اللحظة اليت يقوم هبا شخص

تعرف أبي دافع, ابالنضمام إىل أحد األطراف أو اآلخر, ذلك الطرف يصبح فجأة 
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كان هناك على اإلطالق خرافة مهينة وغري مالك ألرواح وأجساد الطرف اآلخر. هل  
مربرة هبذا الشكل؟ أليست هي الوريث املباشر للخرافات القدمية حول األابطرة والكهنة 

 الِكبار وسلطتهم على أرواح وأجساد األشخاص. 

 الدميقراطية َمايدة سياسيا  -4اخلرافة 
املصوتون يقررون امليول الدميقراطية متوافقة مع أي اجتاه سياسي. رغم كل شيء, 

السياسية للحزب أو األحزاب املسؤولة. هلذا, النظام نفسه يتخطى كل اخلالفات يف 
وجهات النظر السياسية: أهنا بذاهتا ال ال يسارية وال ميينية, ال اشرتاكية وال رأمسالية, ال 

ل َمافظة وال تقدمية. هذا ما يبدو عليه األمر على أي حال. لكن هذا أبحسن حا
 نصف احلقيقة. يف الواقع, الدميقراطية تتبىن اجتاه سياسي معني.

الدميقراطية بتعريفها هي نظام مجعي, ابلتحديد فكرة أننا جيب أن نقرر كل شيء 
سوية والكل جيب بعد ذلك أن يلتزم هبذه القرارات. هذا يعين أنه يف الدميقراطية كل شيء 
على وجه التقريب هو شأن عام. ال يوجد حدود أساسية لعملية حتويل كل شيء إىل قرار 

ة )أو ابألحرى احلكومة( فإهنم يستطيعون أن يقرروا أننا مجيعا مجاعي. إذا أرادت األغلبي
جيب أن نرتدي سراج عندما منشي يف الشارع ألن ذلك أكثر أماان. أو أن نلبس مثل 

املهرجني ألن ذلك جيعل الناس تضحك. ال يوجد حرية فردية ٌمقدسة. هذا جيعل الباب 
كومي املتزايد دائما هو ابلضبط ما مفتوحا لتدخل احلكومة املتزايد دائما. والتطفل احل

 حيصل يف اجملتمعات الدميقراطية. 
على  -من الصحيح أن االجتاهات السياسية تتقلب وغالبا ما حتدث ردات فعل

ولكن على املدى البعيد  -سبيل املثال من رقابة أكثر إىل رقابة أقل وابلعكس
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ة يف اجتاه تدخل أكثر للحكومة الدميقراطيات الغربية تقدمت وما زالت تتقدم بصورة اثبت
 و اعتماد أكثر على الدولة وصرف عام أعلى.    

هذا رمبا مل يكن مرئيا يف أايم احلرب الباردة, عندما كانت الدميقراطيات الغربية تُقارن 
ابلدول الشمولية مثل اإلحتاد السوفييت والصني يف زمن ماو, مما جيعلها تبدو حرة نسبيا. 

انت حقيقة أننا أنفسنا ُكنا نصبح مجعيني أكثر و أكثر حقيقة قابلة يف تلك األايم, ك
للمالحظة بشكل أقل. منذ التسعينات, مع ذلك, بعد أن اهنارت الشيوعية, أصبح من 

الواضح أن دول الرفاه اخلاصة بنا قد قطعت مسافة طويلة يف نفس اإلجتاه. األن أصبحت 
ثر و ضرائب أقل و تعليمات أقل من تتخطاان اقتصادات انشئة للتو توفر حرية أك

 أنظمتنا. 
ابلطبع العديد من السياسنّي الدميقراطنّي يقولون أهنم جبانب "السوق احلر." أفعاهلم 
تظهر العكس. أتمل يف احلزب اجلمهوري, والذي غالبا يُعترب احلزب املؤيد لعدم تدخل 

قدمة من الدولة يف املشاريع. لقد أصبحوا يعتنقون تقريبا كل السياسا
ُ
ت التدخلية امل

دولة الرفاه والضرائب املرتفعة واإلنفاق احلكومي املرتفع واإلسكان  -منافسيهم اليساريّن
وأضافوا بعض مما هو  -العام وقوانني العّمال واحلدود الدنيا لألجور والتدخل األجنيب

اجلرائم اليت خاص هبم مثل اإلعاانت للبنوك و األعمال الكبرية و والقوانني اليت هي ضد 
ال تسبب ضحااي مثل تعاطي املخدرات والدعارة. ابلرغم من أن العكس حيصل أحياان 

ونوابت "رفع القيود," منت سلطة الدولة حتت حكم ِكال احلزبني بصورة اثبتة, مهما أدعى 
اجلمهوريون أهنم جبانب العمل املتحرر من تدخل الدولة. يف احلقيقة أنُه حتت حكم 

وري "احملافظ" روانلد رجيان إنفاق احلكومة ازداد ومل يتناقص. حتت حكم الرئيس اجلمه
اإلدارة اجلمهورية جلورج بوش اإلبن صرف احلكومة مل يزداد بل ارتفع مثل الصاروخ. هذا 



28 

 

يظهر أن الدميقراطية ليست َمايدة, بل متيل بصورة مالزمة إىل زايدة يف اجلمعية وسلطة 
 يف السلطة يف أي وقت.احلكومة, بغض النظر عمن كان 

االجتاه العام منعكس يف النمو الثابت يف اإلنفاق العام. يف بداية القرن العشرين كان 
يف معظم الدميقراطيات  %10الصرف العام كنسبة من الناتج الوطين الصايف عادة حوايل 

. اذا ملدة ستة أشهر, أصبح الناس يعملون كخدم %50الغربية. اآلن هو حوايل 
 ة.للحكوم

عبء الضريبة كان أقل بكثري من اليوم.  -واألقل دميقراطية-يف األوقات األكثر حرية
أمتلكت انكلرتا نظاما ميلك امللك فيه حق صرف األموال, لكن ليس حق فرض 

الضرائب, وامتلك الربملان حق فرض الضرائب, ولكن ليس حق صرف األموال. يف القرن 
 دميقراطية, ارتفعت الضرائب  بصورة اثبتة. العشرين, عندما أصبحت بريطانيا أكثر

الثورة األمريكية بدأت كإحتجاج ضد الضرائب من ِقبل املستوطنني األمريكيني ضد 
البلد األم بريطانيا العظمى. مؤسسي الوالايت املتحدة أحبوا الدميقراطية مبقدار حبهم 

"الدميقراطية" مل تِرد يف  للضرائب املرتفعة, وهذا يعين أهنم مل حيبوها على اإلطالق. كلمة
 أي مكان يف إعالن االستقالل أوالدستور األمريكيني.

يف القرن التاسع عشر, كان عبء الضريبة يف الوالايت املتحدة نسبة مئوية ضئيلة 
على األكثر عدا يف أوقات احلرب. ضريبة الدخل مل تكن موجودة بل كانت ممنوعة يف 

ت املتحدة من دولة فيدرالية المركزية إىل دميقراطية الدستور. لكن عندما حتولت الوالاي
برملانية وطنية, تزايدت سلطة احلكومة بصورة  اثبتة. هلذا, على سبيل املثال, يف عام 

 ُشرعت ضريبة الدخل ومت أتسيس نظام االحتياطي الفيدرايل. 1913
  والذي -هنالك مثال معرب آخر ميكن أن يُرى يف سجل التنظيمات الفيدرالية

سنة من قبل احلكومة الفيدرالية. يف عام 
ُ
كان ذلك السجل   1925يسجل كل القوانني امل
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جزء, والفهرست اخلاص  200كان قد تكاثر إىل أكثر من   2010جمرد كتاب واحد. يف 
من كيف -صفحة. أنه يضم قواعد لكل شيء حتت الشمس 700به أيخذ ما يصل إىل 

 كيف جيب أن حُتّضر حلقات البصل يف جيب أن تبدو جلود الساعات اليدوية إىل
صفحة من التنظيمات الفيدرالية   1000املطاعم.  فقط يف رائسة جورج بوش األبن, 

 2001كانت ُتضاف كل سنة, كما نشرت جملة االيكونومست. وفقا لنفس اجمللة, من 
 مليون كلمة.  3.4مليون كلمة إىل  1.4منا القانون الضرييب األمريكي من  2010إىل 

الكثري من القوانني املقرتحة يف الكونغرس كبرية يف احلجم جدا حبيث أن أعضاء 
الكونغرس ال يزعجون أنفسهم بقراءهتا قبل التصويت عليها. ابختصار, ظهور الدميقراطية 

أدى إىل تدخل حكومي واسع بصورة كبرية يف الوالايت املتحدة, ابلرغم من أن  الناس 
 ’ر.ح’يدعون أن أمريكا هي بلد 

يف الدميقراطيات الغربية األخرى حصل تطور مشابه. على سبيل املثال, يف هولندا, 
من الناتج احمللي  %14واليت أتى منها مؤلفي هذا الكتاب, كان كل عبء الضريبة 

وفقا لدراسة من غرفة التخطيط املركزي  %55. اآلن هو 1850الصايف يف عام 
يف  %10احلكومي كنسبة من الدخل الوطين كان  اهلولندية. وفقا لدراسة أخرى, اإلنفاق

 .2002يف  %52و  1900عام 
عدد القوانني والتنظيمات يف هولندا منا كذلك بصورة اثبتة. عدد القوانني حول 

وفقا لدراسة ملركز التوثيق والبحث  2004و  1980بني  %72الكتب ازدادت بنسبة 
قانون  12000كانت هولندا متتلك   ,2004العلمي يف وزارة العدل اهلولندية. يف عام 

 مادة. 140000وتنظيم حول الكتب, حتتوي على أكثر من 
إحدى املشاكل اليت أتيت مع كل هذه القوانني أهنا متيل إىل تعزيز بعضها البعض. 
بكلمات أخرى, قاعدة تقود إىل أخرى. على سبيل املثال, إذا كان لديك نظام أتمني 
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حلكومة لديها دافع على أن حتاول أن جترب الناس على صحي مفروض من الدولة, فإن ا
مجيعا ندفع التكلفة الطبية ’ حنن’نظام حياة صحي )افرتاضيا(. رغم كل شيء, يُقال, أنُه 

العالية للناس الذين يعيشون بطريقة غري صحية. هذا صحيح, لكن فقط ألن احلكومة 
حية أصبح تقليداي يف الدول وضعت نظام مجعي من البداية. هذا النوع من الفاشية الص

الدميقراطية ومقبول روتينا من معظم الناس. أهنم يرون من الطبيعي متاما أن أتمر احلكومة 
أبنه جيب أن ال أيكلوا طعام دهين أو ُسكر و جيب أال يدخنوا و جيب أن يرتدوا اخلوذ أو 

 ابلطبع.   أحزمة األمان إىل آخره. هذه مجيعا هي خروقات واضحة للحرية الفردية 
قد جيادل البعض أنه يف العقود األخرية تقدمت احلرية يف العديد من اجملاالت. يف 
العديد من الدول الغربية كسرت شركات التلفاز اخلاصة )التجارية( احتكارات َمطات 
البث الوطنية, و متددت ساعات العمل يف املتاجر, و مت رفع القيود عن حركة املالحة 

رير سوق االتصاالت, ويف العديد من البلدان مت إلغاء اخلدمة اإللزامية. مع اجلوية, و مت حت
ذلك, الكثري من هذه اإلجنازات كان جيب انتزاعها من أيدي السياسنّي الدميقراطيني. يف 

العديد من احلاالت, هذه التغيريات مل يكن من املمكن إيقافها, ألهنا كانت نتيجة للتقدم 
لة اإلعالم أو االتصاالت( أو نتيجة للمنافسة من دول أخرى التكنولوجي )كما يف حا

)كما يف حالة رفع القيود عن املالحة اجلوية(. هذه التطويرات ميكن مقارنتها ابهنيار 
االحتاد السوفييت. ذلك مل حيدث ألن أولئك الذين يف السلطة قرروا التخلي عن سلطتهم, 

كان معطال وال ميكن إصالحه. بنفس   ألن النظام -بل ألنه مل يكن لديهم خيار آخر
 الطريقة ينبغي على سياسيينا الدميقراطيني أن يتنازلوا على أجزاء من سلطتهم ابنتظام. 
لكن سياسينا عادة ما يقدرون على استعادة أرضهم املفقودة بصورة سريعة. هلذا 

بري يتم تدمريها حرية األنرتنت يتم تقييدها اكثر واكثر بواسطة التدخل احلكومي. حرية التع
تدرجييا بقوانني معاداة التمييز. حقوق امللكية الفكرية )براءات االخرتاع وحقوق النسخ( 
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ُتستخدم لِتحد من حرية املستهلكني واملنتجني. حترير األسواق عادة ما يكون مصحوب 
  بتأسيس بريوقراطيات جديدة خمصصة لتنظيم األسواق اجلديدة. هذه الوكاالت البريوقراطية
متيل بعد ذلك إىل أن تكون أكرب بشكل دائم وتسن قواعد أكثر بشكل دائم. يف هولندا, 
قطاعات مثل الطاقة واالتصاالت مت حتريرها من سيطرة احلكومة يف الواقع, لكن يف نفس 

 ستة منها يف العشر سنوات األخرية.  -الوقت مت أتسيس وكاالت تنظيمية
 من جامعة فريجينيا, ارتفعت كلفة األنظمة يف الوالايت املتحدة, وفقا لباحثني

تريليون دوالر  1.75لتصل إىل  2008إىل سنة  2003من سنة  %3الفيدرالية مبقدار 
, مت سن موجات من األنظمة 2008من الناتج احمللي الصايف. بعد  %12يف السنة أو 

ن قطاعات العمل الفيدرالية يف األسواق املالية وصناعة النفط وصناعة األغذية والعديد م
األخرى بال شك. يف اوراب ليس لدى األعمال والعوائل حكوماهتم الوطنية ليتعاملوا معها 
فقط, بل كذلك جيب عليهم أن يعانوا من طبقة إضافية من االنظمة القادمة من االحتاد 
 األورويب يف بروكسل. وبينما يف التسعينات كان التحرير من سلطة الدولة األكثر شعبية يف

 بروكسل, األجتاه هذه األايم هو العكس: حنو إعادة تنظيم ال هنائية. 
ابختصار, يف الواقع, الدميقراطية ليست َمايدة سياسيا. هذا النظام هو مجعي 

 بطبيعته ويؤدي إىل تدخل حكومي أكثر وأكثر وحرية فردية أقل وأقل. 
مع أهنا ليست بتطرف  يف احلقيقة, يف جوهرها, الدميقراطية هي أيديولوجية مشولية,

النازية والفاشية والشيوعية. يف األساس, ال يوجد حرية مقدسة يف الدميقراطية, كل انحية 
يف حياة الفرد هي معرضة لسيطرة احلكومة. يف النهاية, األقلية هي كليا حتت رمحة نزوات 

ا ميكن األغلبية. حىت لو كان لدميقراطية ما دستور حيد سلطات احلكومة, الدستور أيض
تعديله من ِقبل األغلبية. احلق األساسي الوحيد الذي متلكه يف الدميقراطية, إىل جانب 
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الرتشيح ملنصب, هو حق التصويت حلزب سياسي. بصوت واحد تسلم إستقاللك 
 وحريتك إىل إرادة األغلبية. 

  احلرية احلقيقية هي حق أن تقرر أال تشارك يف النظام و أال جيب عليك الدفع لُه.
كمستهلك, أنت لست حرا إذا كنت جُمربا على أن ختتار بني شاشات تلفاز خُمتلفة, 
بغض النظر عن كم عدد املاركات اليت ميكنك الشراء منها. أنت فقط حر إذا كنت 
 -تستطيع أن تقرر عدم شراء تلفاز. يف الدميقراطية جيب أن تشرتي ما اختارته األغلبية

 سواء أحببت ذلك أو مل حتب. 

 الدميقراطية تؤدي إىل االزدهار   -5رافة اخل
الكثري من البلدان الدميقراطية هي ثرية ولذلك الناس غالبا ما يعتقدون أن الدميقراطية 

ضرورية لتحقيق االزدهار. يف احلقيقة العكس هو الصحيح. الدميقراطية ال تؤدي إىل 
 االزدهار, إهنا تدمر الثروة.

قراطيات الغربية هي غنية. يف األماكن األخرى من من احلقيقي أن الكثري من الدمي
العامل ال ترى مثل هذا الرتابط. سنغافورة و هونغ كونغ و عدد من دول اخلليج ليست 
دول دميقراطية, ابلرغم من أهنا مزدهرة. العديد من البلدان يف أفريقيا و أمريكا الالتينية 

وة صغرية. الدول الغربية ليست هي دميقراطية, ولكنها ليست غنية, عدا ابلنسبة لصف
مزدهرة بسبب الدميقراطية بل أهنا مزدهرة ابلرغم من الدميقراطية. ازدهارها عائد إىل تقليد 

الليربالية الذي مييز هذه البلدان, وكنتيجة لذلك ال متلك الدولة السيطرة الكاملة على 
ة من ِقبل الدميقراطية. اقتصاداهتا حىت اآلن. لكن هذا التقليد يتم إضعافه بصورة منتظم

القطاع اخلاص يتآكل بصورة منتظمة, العملية اليت هتدد بتخريب الثروة العظيمة اليت مت 
 بناؤها يف الغرب على مدى قرون.
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ابلتحديد حق  -االزدهار ُيصنع أينما كانت حقوق الفرد َممية بصورة مناسبة
درين على امتالك مثرة عملهم. امللكية. بكلمات أخرى, الثروة ُتصنع أينما كان الناس قا

يف تلك احلالة يكون الناس ُمندفعني ألن يعملوا جِبد و خياطرون و يستخدمون املصادر 
 املتوفرة بكفاءة.                                 

 -يف اجلانب اآلخر, إذا كان الناس جُمربين على أن يتنازلوا عن مثرة عملهم للدولة
فإهنم يكونون أقل اندفاعا ألن يقدموا أفضل ما  -قراطية جزئياوالذي هو احلال يف الدمي

لديهم. إضافة إىل ذلك, الدولة سوف تستخدم هذه املوارد بال كفاءة حتميا. رغم كل 
 -شيء, احلكام )الدميقراطيني( مل يكن عليهم أن يعملوا ليحصلوا على هذه املوارد

 اجلها. وميلكون أهدافا خمتلفة عن الناس الذين عملوا من 
كيف يعمل هذا يف الدميقراطية؟ ميكنك أن تقارن ذلك مبجموعة من عشرة 

أشخاص يتناولون العشاء يف مطعم ويقرروا مقدما أن يقسموا الفاتورة بصورة متساوية. 
من الفاتورة سيتم دفعها من قبل اآلخرين, الكل مندفع ألن يطلب أطباق  %90ألن 

ليهم أن يدفعوا الفاتورة أبنفسهم. وابملقابل غالية, وهم مل يكونوا ليفعلوا ذلك لو كان ع
من الفاتورة فال أحد لديه  %10فإن ما حبوزة أي واحد منهم ستنفع البقية فقط مبقدار 

احلافز ليكون اقتصادي. النتيجة هي أن الفاتورة الكلية تنتهي أكثر بكثري مما لو دفع كل 
 شخص لنفسه.   

راجيداي املشاع." املّشاع هنا هو قطعة أرض يف األقتصاد, هذه الظاهرة معروفة بـ" ت
مملوكة بصورة مجاعية ُتستخدم من قبل بضعة مزارعني. الفالحني الذين يشاركون املشاع 
لديهم حافز طبيعي ألن يدعوا أبقارهم أتكل العشب أبكرب مقدار ممكن )على ِحساب 

ألنه بعد ذلك أرض اآلخرين(, وليس لديهم حافز ألن يرفعوا أبقارهم يف الوقت احملدد )
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الرعي سيؤكل عشبها حىت تصبح أرض جرداء من ِقبل ماشية املزارعني اآلخرين(. إذا, ألن 
 أرض الرعي مملوكة من الكل وابلتايل من ال أحد, النتيجة هي زايدة يف أكل العشب. 

الدميقراطية تعمل بنفس الطريقة. املواطنون ُمشجعون على أن حيصلوا على امتيازات 
أو على أن ميرروا أعبائهم  لآلخرين. الناس يصوتون لألحزاب  -ساب اآلخرينعلى  ح

اليت جتعل اآلخرين يدفعوا ألمنياهتم الشخصية )تعليم جماين و رعاية اجتماعية أعلى 
وإعاانت رعاية األطفال و طرق جمانية وإىل آخره(. يف مثال العشاء, قد ال خترج األمور 

يف جمموعة صغرية, الناس مقيدون ابلتحكم االجتماعي, عن نطاق السيطرة كثريا, ألنه 
 لكن مع ماليني املصوتني يف الدميقراطية هذا األمر ال يعمل.

إهنم ال ’ العامة.’يُنتخب  السياسّيون لكي يتالعبوا هبذا النظام. أهنم يديرون األمالك 
ميتلكون  ميلكوهنا, فال جيب عليهم أن يكونوا اقتصاديني. على العكس من ذلك, أهنم

حافز ألن يصرفوا أكرب قدر ممكن, لكي يستطيعوا أن حيصلوا على املديح ويدعوا 
خلفائهم يدفعون الفواتري. رغم كل شيء فإهنم حيتاجون إىل إرضاء املصوتني. هذا أكثر 
 أمهية ابلنسبة إليهم من مصلحة البلد طويلة األمد. النتيجة هي عدم الكفاءة و التبذير.

فقط لديهم االغراء القوي ألن يصرفوا بصورة زائدة, بل كذلك لديهم السياسنّي ليس 
احلافز ألن أيخذوا أبكرب مقدار يستطيعون أخذه طاملا كانوا مسؤولني عن اخلزائن 

بعد كل شيء, حاملا يغادرون املنصب, فإهنم ال يستطيعون أن يغنوا أنفسهم ’ العامة.’
 بعد ذلك. 

س مل يدركوا بعد بصورة كاملة  الي حد هو كارثي. هذا النظام كارثي لالقتصاد. النا
فاتورة فورات الصرف اليت اسرتسلت هبا حكوماتنا الدميقراطية ابجلزء األكرب مل يتم دفعها  

 بعد.
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بدون  -ديون احلكومات الضخمة هي نتيجة عجز امليزانيات الضخم والذي
ايت املتحدة, العشاء تعاين منه كل البلدان الدميقراطية تقريبا. يف الوال -مصادفة

الدميقراطي أصبح خارجا عن التحكم حبيث أصبح الدين الوطين يصل إىل أكثر من 
دوالر للشخص الواحد. يف معظم الدول األوربية  50000بليون دوالر, حوايل  14000

او  2010بليون يورو بنهاية  380املوقف هو نفسه. الدين الوطين األورويب ارتفع إىل 
ورو للشخص الواحد. هذه الديون سيكون من الواجب إرجاعها يف ي 25000حوايل 

وقت ما, من ِقبل دافع الضرائب. الكثري من املال أُنتزع من دافع الضرائب من اآلن جملرد 
دفع الفائدة املضافة على الدين. يف هولندا الفائدة على الدين الوطين وصلت إىل حوايل 

مت صرفه على الدفاع والبنية التحتية. هذا كله , أكثر مما 2009بليون يورو يف عام  22
 تضييع كلي للمال, نتيجة لتبذير أموال دافعي الضرائب يف السابق. 

لكن العفن ميتد  للعمق أكثر. سياسينا الدميقراطنّي ليسوا فقط جيمعون الضرائب مث 
والنا. من أم -يضيعوها الحقا, بل أهنم استطاعوا أن حيصلوا على سيطرة على نظامنا املايل

خالل البنوك املركزية مثل االحتياطي الفيدرايل األمريكي والبنك املركزي األورويب, تقرر 
حكوماتنا الدميقراطية ما الذي ميثل ماال )العملة القانونية( و ما هو مقدار املال الذي يتم 

ة صناعته ويتم ضخه لالقتصاد و ما مقدار معدل الفائدة. يف نفس الوقت قطعوا العالق
-اليت كانت متواجدة, بني املال الورقي والقيم الضمنية, مثل الذهب. كل نظامنا املايل

هو مبين على -ومن ضمنه كل توفرياتنا و خزينة تقاعدان, كل املال الذي نعتقد أننا منلكه;
 نقود ورقية أبوامر صادرة من الدولة. 

ميكنهم أن ’ نفية ماءح’ميزة هذا النظام ابلنسبة حلكوماتنا جّلية. أهنم ميلكون 
يفتحوها حينما يريدون. مل ميتلك أي حاكم مطلق يف املاضي شيء من هذا القبيل! 

يستطيع القادة الدميقراطيني أن "ينفخون" االقتصاد و )ميألوا خزائنهم( إذا أرادوا أن يزيدوا 
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شعبيتهم. إهنم يقومون بذلك من خالل البنك املركزي, والذي بدوره يستخدم البنوك 
األهلية لتقوم بعملية إصدار األموال. النظام ُمصمم بطريقة حبيث تكون للبنوك األهلية 
رخصة خاصة لتقوم إبقراض أضعاف األموال الذي يودعه عمالئهم )الصريفة الكسرية 

االحتياطية(. نتيجة لذلك, املزيد واملزيد من األموال الورقية واإللكرتونية ُتضخ يف االقتصاد 
 دة.  عرب ُخدع متعد

هذا يؤدي إىل ِعدة عواقب سلبية. يف البداية, قيمة املال تتناقص. تلك العملية  
من قيمته منذ أن مت إنشاء  %95كانت مستمرة ملدة قرن والزالت. خسر الدوالر 

. هلذا نالحظ حنن كمواطنني أن املنتجات واخلدمات 1913االحتياطي الفيدرايل عام 
ق احلر احلقيقي األسعار متيل التناقص بصورة مستمرة  تصبح أغلى مبرور الوقت. يف السو 

كنتيجة للتحسينات يف اإلنتاج والتنافسية. لكن يف نظامنا املتالعب به من قبل احلكومة, 
والذي يكون فيه التزويد ابملال دائما يف زايدة, تتصاعد األسعار طوال الوقت. بعض 

عليهم دين كبري, مثل احلكومة  الناس تستفيد من هذا )على سبيل املثال أولئك الذين
نفسها(, البعض يصبح حاهلم أسوأ جراء ذلك, مثل الناس الذين يعيشون على تقاعد 

 اثبت أو لديهم توفريات.
العاقبة الثانية هي أنه مع كل املال الذي يُنفخ يف االقتصاد, يتم متويل االزدهارات 

ازدهار مفاجئ يف جمال العقارات, املفاجئة الصناعية واحدة بعد األخرى. هلذا كان لدينا 
ازدهار مفاجئ يف جمال السلع, ازدهار مفاجئ يف سوق األوراق املالية. لكن كل هذه 

كل االزدهارات املفاجئة يتبني الحقا اهنا فقاعات تتالشى   -املعجزات مبنية على خداع
لسهل عاجال ام اجال. هذه الفقاعات حتدث فقط الن االسواق مت اغراقها ابلتسليف ا

وكل الالعبني امكنهم أن حيملوا جيوهبم ابلديون. لكن هذه األطراف ال ميكن أن تستمر 
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لألبد. عندما يصبح من الواضح أن الديون ال ميكن إرجاعها, تنفجر الفقاعات. هكذا 
 حتدث الركودات يف االقتصاد.

تستجيب السلطات للركودات كما كنت لتتوقع من السياسنّي الدميقراطيني, 
تحديد من خالل خلق أموال صناعية أكثر وضخ كميات كبرية منها يف االقتصاد ) ابل

بسبب األزمة(. أهنم يقومون بذلك ’ املضاربني’ابلتزامن ابلطبع مع لوم "األسواق احلرة" و 
 -ألن املصوتني يتوقعونه منهم. املصوتون يريدون للحزب أن يستمر ألطول مدة ممكنة

امانيهم ألهنم يريدون أن يتم إعادة انتخاهبم. الكاتب  والسياسنّي عادة ما حيققون
والسياسي األمريكي بنجامني فرانكلني فهم املشكلة منذ القرن الثامن العشر. حيث كتب 

"عندما جيد الناس أهنم يستطيعون أهنم يستطيعون أن يصوتوا ابملال ألنفسهم, فان هذا 
 سوف ينذر بنهاية اجلمهورية." 

لكنه دائما مؤقت. اآلن يبدو اننا  -عادة ما يوفر بعض املواساة تشغيل آلة الطباعة
وصلنا اىل املرحلة اليت ال ميكن فيها خلق فقاعات جديدة من دون تدمري النظام أبكمله. 

ال تعرف السلطات مالذي جيب فعله بعد االن. اذا استمروا خبلق املال, فإهنم خياطرون 
عشرينيات أو مؤخرا يف زميبواميب. يف نفس الوقت بتضخم كبري, كما حصل يف أملانيا يف ال

هم ال جيرؤون على التوقف عن دعم االقتصاد, ألن هذا سوف يدفع ابالقتصاد إىل ركود 
و املصوتون ال حيبون ذلك. ابختصار يبدو النظام يف مأزق. ال تستطيع احلكومات أن 

ذهب. فنرى أن حتافظ على الوهم الذي صنعته بعد االن و ال ميكنهم أن يدعوه ي
الدميقراطية ال تؤدي إىل االزدهار, بل إىل تضخم و ركود مستمرين, مع كل الريبة وعدم 
االستقرار اللذين أيتيان معهما. ما هو البديل؟ احلل لفورة الصرف الدميقراطي هو إعادة 

االحرتام للملكية اخلاصة. اذا امتلك كل الفالحني قطعة األرض اخلاصة هبم, فأهنم 
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دون ان ال حيصل زايدة يف احلرث. لو احتفظ كل املواطنني بثمرة عملهم سيتأكدون سيتاك
 أن مواردهم ال تذهب للضياع.

هذا يعين كذلك أن النظام املايل جيب أن خيرج من ايدي السياسنّي. النظام املايل, 
مثل أي فعالية اقتصادية, جيب أن يكون جزء من السوق احلر مرة أخرى. كل شخص 

يكون قادرا على إصدار املال اخلاص به أو أن يقبل به أبي شكل يعجبه. آليات جيب أن 
على األقل ليس  -السوق احلر ستضمن بعد ذلك أن ال يتم خلق املزيد من الفقاعات

 حبجم ما مرران به من خالل تالعب احلكومة بنظامنا املايل. 
لسوق احلر قد يبدو ابلنسبة لكثري من الناس فإن مثل هكذا نظام مايل مبين على ا

 -مرعبا. لكن اترخييا كان ذلك القاعدة وليس االستثناء. وقد يساعد ان ندرك ان رفاهيتنا
تتكون يف النهاية من ال شيء سوى ما ننتجه سوية   -الثروة اخليالية اليت نتمتع هبا حاليا

 كمواطنني منتجني أو ما قمنا ابنتاجه على شكل منتجات و خدمات حقيقية. ال اكثر
وال اقل. كل اخلدع والسراابت اليت حتاول حكوماتنا الدميقراطية أن تقوم هبا أبمواهلا الورقية 

 ال تغري هذه حقيقة.                               

الدميقراطية ضرورية لضمان توزيع عادل للثروة و مساعدة  -6اخلرافة 
 الفقري

لكن أليست الدميقراطية ضرورية لضمان توزيع عادل للثروة؟ السياسنّي غالبا ما 
يتحدثون عن مشاركة عادلة ابلطبع, لكن اىل حد عادلة هي خمططاهتم يف احلقيقة؟ يف 
البداية, قبل أن يتم توزيع الثروة, جيب أن يتم انتاجها اوال. إعاانت احلكومة واخلدمات 

ن الكثري من الناس يبدو أهنم يعتقدون ذلك. حوايل نصف ما ليست جمانية, ابلرغم من أ
 يتم كسبه  من املواطنني املنتجني, أُيخذ من احلكومة ويتم اعادة توزيعه.  
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لكن دعوان نفرتض أن على الدولة أن تعيد توزيع الثروة بني املواطنني, ال يزال هناك 
ع عادل. هل يذهب املال إىل مسألة يف اما اذا كان النظام الدميقراطي يؤدي إىل توزي

الناس الذين حيتاجونه بصدق؟ امتىن لو كان ذلك حقيقيا. معظم املنح واإلعاانت تذهب 
إىل جماميع املصلحة اخلاصة. لنعطي مثال واحد فقط, اثنني إىل مخسة من ميزانية االحتاد 

 األورويب ُتصرف على إعاانت للزراعة.
حصول على املنح واالمتيازات والوظائف. جماميع الضغط تبدأ صراعا ال ينتهي لل

يف هذا النظام, يتم ’ العامة.’الكل يريد أن أيكل من املكان الذي خُتزن فيه الوديعة 
تشجيع الطفيلية و احملسوبية و االعتماد, وعدم تشجيع املسؤولية الفردية واالعتماد على 

ون من هذه الرتتيبات الذات. لكي نذكر بعض من جماميع املصلحة اخلاصة الذين يستفيد
ابلرغم من أهنم اندرا ما يكونوا فقراء أو  متضررين: وكاالت إعاانت التنمية والبنوك 
والشركات الكبرية والفالحني  وَمطات البث العامة واملنظمات البيئية واملؤسسات 

الثقافية. أهنم قادرون على أن حيصلوا على املليارات من خالل املنح واإلعاانت ألهنم 
األكرب هم ابلطبع املوظفون الذين ’ املستلمني الصافني’لكون وصول مباشر للسلطة. مي

يديرون النظام. أهنم يتأكدون من جعل انفسهم ضرورين للغاية و يكافئون أنفسهم رواتب  
 كبرية. 

جماميع املصلحة اخلاصة ال يرتحبون فقط من سخاء احلكومة, بل هم يعرفون كيف 
ينفعهم على حساب ابقي اجملتمع. هنالك أمثلة غري معدودة   يؤثرون يف التشريع لكي

لذلك. فكر يف القيود على االسترياد و احلصص اليت تنفع القطاع الزراعي, لكنها تزيد من 
أسعار األطعمة. ونقاابت العمال اليت, سوية مع السياسنّي تُبقي احلد األعلى لألجور 

لعمل. هذا أييت على حساب العمال األقل عاليا, وابلتايل حتد من املنافسة يف سوق ا
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تعليما والذين ال يستطيعون أن حيصلوا على وظيفة الهنم يكلفون أكثر ما تستطيع حتمله 
 لتعيينهم. 

املثال اآلخر هو قوانني الرتخيص, واليت هي طريقة ذكية إلغالق املنافسني غري 
نافسة من َمالت األدوية املرحب هبم. الصيدالنيون يستخدمون قوانني الرتخيص لغلق امل

غري ’ومزودي االنرتنت. املهنة الطبية تغلق املنافسة من مزودي الرعاية الصحية 
مثال آخر مرتبط بذلك هو نظام براءات االخرتاع املقدمة من احلكومة و  ’املرخصني.

حقوق النسخ واليت تقوم الشركات املتواجدة, على سبيل املثال الصناعة الدوائية وصناعة 
 ملواد الرتفيهية, ابستخدامها إلبقاء القادمني اجلدد يف االنتظار. ا

لكن أال يستطيع املصوتون أن يثوروا ضد املنافع اخلاصة اليت تتمتع هبا جماميع 
الضغط؟ نظراي هذا ممكن. لكن يف التطبيق اندرا ما حيدث ذلك, ألن املنافع اليت تتمتع 

ثري الكلفة اليت تقع على عاتق أعضاء منفردون هبا جماميع االمتيازات اخلاصة تتجاوز بك
من العامة. على سبيل املثال, إذا مت جعل رطل السّكر اغلى بثالث سنتات بسبب رسوم 
االسترياد, هذا ميكن أن يكون مربح جدا ملنتجي السّكر احملليني )والدولة(, ولكن ابلنسبة 

 لألفراد املستهلكني األمر ال يستحق عناء التظاهر ضده.
معظم الناس على األرجح ليسوا حىت واعني بتواجد معظم اتفاقات العمل املرحبة 

وابلتايل إىل معايري  -هذه. مع ذلك, كل هذه املخططات سوية تؤدي إىل تكاليف هامة
على عاتقنا كلنا حنن الذين ال منلك جماميع ضغط تعمل لصاحلنا يف واشنطن  -معيشة أقل

السياسية الدميقراطية حتميا إىل آلة إعادة توزيع يرتبح  أو أي عاصمة أخرى. وهلذا تنحسر
هبا التجمعات األكثر تنظيما واألكثر أتثريا على حساب بقيتنا. ومن انفلة القول, أن 

برد اجلميل اليت من خالل رعاية  النظام يعمل ابجتاهني أي أن جماميع الضغط تقوم
 احلمالت االنتخابية للسياسنّي.
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والذي ميكن أن يُعترب كدولة رفاه دميقراطية تقليدية, غرفة يف بلدان, هولندا, 
التخطيط الثقايف واالجتماعي )وكالة حكومية( وصلت إىل استنتاج يف تقرير منشور يف 

أن جماميع الدخل املتوسط حتصل على مساعدات حكومية أقل من كل  2011أغسطس 
حثون أن جماميع الدخل املرتفع من جماميع الدخل املتوسط واملرتفع. يف احلقيقة, وجد البا

, لكن ال 2007حتصل على اكرب مقدار من مساعدات احلكومة! حبثهم مشل فقط سنة 
يوجد سبب الفرتاض أن النتائج ستكون خمتلفة يف االعوام االخرى. جماميع الدخل املرتفع 

كثري من التعليم العايل و رعاية الطفل والفنون. ال يف هولندا تنتفع ابلتحديد من إعاانت
الناس خائفني إذا مت ترك التعليم والرعاية الصحية والنقل العام و السكن, اىل اخره, اىل 

لن يستطيع الفقري أن يتحمل تكلفة هذه اخلدمات. لكن االسواق  ’قوات السوق احلر,’
احلرة يف احلقيقة تقوم بوظيفة ال أبس هبا. خذ املتاجر, واليت توفر ضرورة احلياة األهم 

ة بنا: الطعام. إهنم يوصلون منتجات عالية اجلودة, أبسعار منخفضة, خبيارات اخلاص
متعددة. من خالل االبتكار والتنافسية, جعل السوق احلر من املمكن للمجاميع 

املنخفضة الدخل, مثل أصحاب األعمال اليدوية و الطالب, أن تستمتع ببضائع مثل 
الة و السفر اجلوي واليت كانت سابقا السيارات و احلواسيب الشخصية واهلواتف النق

يستطيع حتمل تكاليفها الغين فقط. إذا كانت رعاية املسنني ُمنظمة مثل املتاجر, بدون 
ّسن واقرابءه بذلك سيحددون ما 

ُ
تدخل من احلكومة, امل نكن لنرى نتائج مشاهبة؟ كان امل

بكثري يف العناية  هي اخلدمة اليت حيتاجوهنا وأبي سعر. كان سيكون لديهم حتكم أكرب
 اليت يتلقوهنا و ما يدفعونه ابملقابل.         

الن تعاين اجلودة إذا توقفت الدولة عن التدخل يف املدارس واملستشفيات و قطاع  
الرعاية؟  تقريبا العكس. كيف كانت ستكون جودة متاجر الطعام اخلاصة بنا اذا كانت 

يع أن تتوقع أن تقوم حفنة  من ُمنظمة مثل املدارس احلكومية؟ أنت ال تستط
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يف واشنطن إبدارة قطاعات كبرية وفاعلة مثل التعليم والرعاية الصحية ’  املتخصصني’
بفعالية. ابصالحاهتم و مراسيمهم و جلاهنم و مفوضياهتم و اوراقهم البيضاء و توجيهاهتم 

د من البريوقراطية وأدلتهم وقطوعاهتم الغري منتهية اهنم ينتجون ال شيء سوى املزيد واملزي
 يف هناية املطاف. 

اخلرباء احلقيقيون هم يف املدارس واملستشفيات. هم يعرفون اكثر من اي شخص اخر 
عن جمال ختصصهم و قادرين على تنظيم مؤسساهتم ابلشكل األفضل. وإذا كانوا ال 
ة يؤدون بصورة جيدة , إهنم ببساطة لن ينجوا يف السوق احلر. هلذا السبب, فإن جود
التعليم والرعاية الصحية سوف تتحسن بدال من أن تتدهور بدون تدخل احلكومة. 

البريوقراطية و قوائم االنتظار و قاعات الدراسة املزدمحة سوف ختتفي. كما انه يوجد هناك 
بضعة متاجر غري نظيفة ذات طعام سيء, أو عوينات ذات قائمة انتظار ملدة نصف سنة 

 ميكنهم االستمرار.   يف السوق احلر. أولئك ال 
ابلطبع هناك دائما بعض الناس الذين هم غري قادرين على مساعدة أنفسهم. هؤالء 

الناس حيتاجون للمساعدة. لكن من غري الضروري خلق ماكينة إعادة التوزيع اهلائلة 
أو  -اخلاصة بـنظامنا الدميقراطي ملساعدهتم. هذا ميكن عمله بواسطة املؤسسات اخلريية

آخر يريد أن يقدم مساعدة. االفرتاض أننا حنتاج الدميقراطية ملساعدة الفقري  أي شخص
 و احملتاج هو ستار للمصلحة الشخصية للناس الذين ينتفعون من ماكينة إعادة التوزيع.

 نساامميقراطية ضرورية للعيش سوية ابالد -7اخلرافة 
اختاذ القرار بطريقة الناس غالبا ما يعتقدون أن الصراعات ميكن جتنبها من خالل 

وراء أهوائهم فقط, فإنكم ال تستطيعون العيش  دميقراطية. رغم كل شيء, إذا جرى الكل
 سوية , هكذا تقول احملاججة. 
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هذا قد يكون صحيحا عندما جيب على جمموعة من الناس أن تقرر فيما اذا كانوا 
ان يتم تقريرها  سوف يذهبون للسينما او للشاطئ. لكن معظم املسائل ال حتتاج اىل

دميقراطيا. يف احلقيقة, آلية اختاذ القرار الدميقراطي غالبا ما تولد الصراعات. هذا الن مجيع 
أنواع القضااي الشخصية واالجتماعية يتم حتويلها إىل قرارات مجاعية يف الدميقراطية. من 

ي إىل عالقات خالل إجبار الناس على االلتزام ابلقرارات الدميقراطية, الدميقراطية تؤد
 عدائية بني الناس بدال من أن تكون وفاقية.

حول ما جيب تدريسه لألطفال يف ’ دميقراطيا’على سبيل املثال, يتم اختاذ القرار 
سنني وما املقدار الذي جيب 

ُ
املدارس و ما مقدار املال الذي جيب صرفه على رعاية امل

ماح ابلتدخني يف البارات و اي صرفه على إعانة العامل الثالث و يف ما إذا يتم الس
احملطات التلفزيونية يتم متويلها و اي العالجات يتم تغطيتها ابلضمان الصحي وكم جيب 

ان تكون االجيارات و يف ما إذا يتم السماح للنساء ابرتداء غطاء الرأس و اي األدوية 
هذه  ُيسمح للناس ابخذها و اىل اخره. كل هذه القرارات ختلق صراعات وتوترات.

 الصراعات ميكن بسهولة جتنبها. دع الناس يقررون خياراهتم ويتحملون مسؤولية العواقب.
ختيل لو كنا نقرر بطريقة دميقراطية ما  مقدار وما نوعية اخلبز الذي يتم خبزه كل 

يوم؟ هذا سوف يؤدي إىل ضغوطات و محالت و جمادالت و اجتماعات و احتجاجات 
بيض سوف يعتربون مؤيدي اخلبز ذو اخلمري أعدائهم ال منتهية. مؤيدي اخلبز األ

فإن كل متويل اخلبز احلكومي  السياسنّي. إذا حصل مؤيدي اخلبز ذو اخلمرية على األغلبية
 سيذهب اىل اخلبز ذو اخلمرية واخلبز األبيض قد يتم منعه. والعكس صحيح ابلطبع.

 اين سيذهب السائق. الدميقراطية هي مثل حافلة مليئة أبانس جيب ان يقرروا اىل
التقدميون يصوتون اىل سان فرانسسكو و احملافظني يفضلون داالس و الليرباتريني يريدون 
ان يذهبون اىل الس فيغاس واخُلضر يريدون ان يذهبوا اىل وودستوك واآلخرون يريدون أن 
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 يذهبوا يف االف االجتاهات املختلفة. يف النهاية يصل الباص اىل مكان حيث ال أحد
تقريبا يريد ان يكون فيه. حىت لو كان السائق بال مصلحة شخصية و يستمع برفق إىل ما 
يريده املسافرون, انه ال يستطيع على االطالق ان يرضي رغباهتم. انه ميتلك حافلة واحدة 

 فقط وهنالك رغبات بعدد املسافرين تقريبا. 
تفى هبم يف البداية  القادمني اجلدد يف السياسة الذين حيُ  هذا كذلك هو سبب أن

كمنقذين دائما ما خييبون آمال الناس يف النهاية. ال يوجد سياسي يستطيع أن حيقق 
ال يستطيع حىت الشخص األكثر ’. ال ال نستطيع’دائما تنتهي ’ نعم نستطيع’املستحيل. 

 حكمة يف العامل أن حيقق رغبات متناقضة.
اس غالبا ما تكون عاطفية جدا. يف ليس من املصادفة أن النقاشات السياسية بني الن

احلقيقة الكثري من الناس يفضلون أن ال يتحدثون حول السياسة عندما يلتقون اجتماعيا. 
ويف الدميقراطية ’ كيفية العيش’هذا بسبب كوهنم عادة ما حيملون افكار خمتلفة جدا حول 

 هذه الرؤى حتتاج اىل ان يتم توليفها.
الناس يقررون ألنفسهم اىل اين يريدون ان يذهبوا احلل ملشكلة الباص بسيط. دع 

ومع من. دع الناس يقررون ألنفسهم كيف يريدون ان يعيشون, دعهم حيلون مشاكلهم و 
يشكلون اجملاميع اخلاصة هبم. دعهم يقررون ما الذي يفعلونه أبجسادهم وعقوهلم 

يف الدميقراطية,  السياسية سوف ختتفي بطريقة سحرية.’ مشاكلنا’وأمواهلم. الكثري من 
ابملقابل, العكس متاما حيصل. النظام يشجع الناس على أن حيولوا تفضيالهتم الشخصية 
إىل أهداف مجاعية جيب أن يتبعها اجلميع. . اهنا تشجع أولئك الذين يريدون ان يذهبوا 
 اىل املكان س على ان حياولوا ان جيربوا اآلخرين على الذهاب يف نفس االجتاه. واحدة من
العواقب املؤسفة للنظام الدميقراطي حتديدا هي أن الناس َُمفزين على أن يشكلوا جماميع 
ستتصارع مع جماميع األخرى ابلضرورة. األمر كذلك ألنه فقط عندما تكون جزءا من 
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جمموعة كبرية مبا فيه الكفاية )أو كتلة تصويت( يكون هناك أي فرصة لتحويل أفكارك إىل 
سنون يصبحون ضد الشباب, املزارعون ضد سكان املدينة,  قانون البلد. هلذا,

ُ
امل

املهاجرون ضد املقيمني, املسيحيني ضد املسلمني, املؤمنون ضد امللحدين, املوِظفني ضد 
املوًظفني, إىل آخره. كلما كربت االختالفات بني الناس, اصبحت العالقات أكثر سوءا. 

طيئة وجمموعة اخرى تدعو اىل مناذج مثلية عندما تؤمن جمموعة أن املثلية اجلنسية هي خ
 أكثر يف املدارس واملواد التعليمية, فاهنم حتما سيتصادمون.

تقريبا الكل يفهم أن حرية الدين واليت تطورت منذ قرون كانت فكرة معقولة قللت 
التوتر االجتماعي بني اجملاميع الدينية. رغم كل شيء, الكاثوليك مل يستطيعوا أن ميلوا 

حياة الربوتستانت بعد ذلك او العكس. لكن القليل من الناس هذه األايم يبدو اهنا على 
تفهم أن التوترات ترتفع عندما, عرب نظامنا الدميقراطي, يستطيع املوظفون أن ميلوا على 

األعمال كيف يديرون عملهم و عندما يستطيع املسنون أن جيعلوا الشباب  أصحاب
ا جتعل البنوك املواطنني يدفعون جراء استثماراهتم اخلاطئة يدفعون اموال تقاعدهم و عندم

 و عندما جيرب املهووسون ابلصحة الناس اآلخرين على أفكارهم وإىل آخره.
االمر كذلك ينفع عندما تُقدم جمموعتك على أهنا ضعيفة أو َمرومة أو مهمشة أو 

ومة, واألمر يتم التمييز ضدها. ذلك يعطيك حجة إضافية لكي تطلب مساعدات احلك
العدالة ’يعطي احلكومة حجة لتربير وجودها ولكي تتصدق هبذه املساعدات إبسم 

 ’.االجتماعية
كما قال الكاتب األمريكي اتش. ال. مينكن, "ما يثمنه الناس يف هذا العامل ليس احلقوق 

بل األفضليات." هذا ينطبق على الكثري من اجملاميع يف اجملتمع ومن الواضح جدا يف 
النساء والسود واملثليني جنسيا يوما ما من أجل احلرية واحلقوق  َح دميقراطية. بينما قاتحلال

املتساوية, غالبا ما يطالب ممثلهم احلديثني ابفضليات مثل الكواتت و التمييز اإلجيايب و 
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القوانني املضادة للتمييز اليت حتد من حرية التعبري. إهنم يطلقون على هذه حقوق. لكن 
احلقوق هي قابلة للتطبيق على جماميع معينة فقط, اهنا يف احلقيقة افضليات.  ألن هذه

احلقوق احلقيقية, مثل حق حرية التعبري, ينطبق على اجلميع. األفضليات تنطبق على 
 جماميع معينة, الهنا ميكن ان مُتنح فقط من خالل اجبار االخرين على الدفع من اجلها.

ات أو تفضيالت من النظام الدميقراطي هي من التكتيك اآلخر للحصول على خدم
خالل تقدمي قضيتك على أهنا ضرورية إلنقاذ اجملتمع من كارثة من نوع ما. إذا مل نقم 
إبنقاذ املناخ او اليورو او البنوك, فإن اجملتمع َمكوم عليه ابلفشل, الفوضى ستحدث  

عة كذلك. حيث قال كنتيجة لذلك, املاليني ستعاين. اتش. ال. مينكن فهم هذه اخلد
" الحظ ."الرغبة يف إنقاذ البشرية هي تقريبا يف كل احلاالت خداع يف سبيل الرغبة ابحُلكم

أفعال. ميكنهم أن يدافعوا عن  انُه يف الدميقراطية ال جيب على الناس أن حيولوا كالمهم إىل
زعاج املهاجرين غري الشرعيني إذا تصادف أهنم يعيشون يف مكان حيث ال اييت اي ا

منهم. اهنم يستطيعون ان يصوتوا لصاحل مساعدات حكومية لالوكسرتات واملتاحف 
والذين هم انفسهم ال يشرتون تذاكرها الغالية, مع علمهم أن تكاليف املساعدات 

 احلكومية سيتم حتملها من قبل اآلخرين.
ال  هؤالء الناس غالبا ما يقوموا حىت ابستعراض مظهر من التفوق األخالقي. "حنن

نريد أن نُّعرض الفن للسوق احلر," يدعي مؤيدوا املساعدات احلكومية للفن. ما يعنيه من 
يقول ذلك يف احلقيقة هو أنه ال يريد ذلك, وانه يعتقد ان بقية اجملتمع جيب أن يدفعوا ملا 

 يفضله.
عتدى عليها ابملقدار األكرب يف الدميقراطية. مؤيدوا خطوة ما ’ حنن’

ُ
هي الكلمة امل

دائما ما يقولون "حنن نريد شيئا," "حنن جيب أن نقوم بشيء ما," "حنن حنتاج إىل شيء 
ما," "حنن منلك احلق." كما لو أن اجلميع يوافقون بصورة طبيعية. ما يعنونه بذلك يف 
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احلقيقة هو اهنم يريدون ذلك, لكن فقط ال يريدون أن يتحملوا املسؤولية أبنفسهم. الناس 
نساعد العامل الثالث" أو "جيب أن حنارب يف أفغانستان." اهنم ابدا ال سيقولون "جيب أن 

يقولون "اان ذاهب اىل مساعدة العامل الثالث, من معي؟" أو "أان ذاهب إىل مقاتلة 
طالبان." هلذا الدميقراطية تقدم طريقة مناسبة اللقاء املسؤولية الشخصية على االخرين. 

من عبء القرار يقع على عاتق  %99.999 ’اان’بدال من ’ حنن’من خالل قول 
 اآلخرين.

واألحزاب السياسية تساهم هبذا بال تردد. إهنم )صراحًة أو ضمنيا( يحِعدون انخبيهم 
لُه من ِقبل ابقي الناس. هلذا يقول اليساريون, "صوتوا  أن عبء أهدافهم املفضلة سيتم محح

ن خيربون الناس, "صوتوا لنا, لنا, سناخذ املال من األغنياء و نعطيه لكم." اليمينيو 
سنمول احلرب يف أفغانستان من مال الناس الذين يعارضوهنا." مجيعهم خيربون املزارعني, 
 "صوتوا لنا, سنضمن أن مساعدات احلكومة للزراعة سيتم دفعها من قبل غري املزارعني."

 هل هذا نظام نية طيبة ووحدة, أم هو نظام الاجتماعي طفيلي؟
وحدة يف الدميقراطية هو يف النهاية مبين على القوة. لكن الوحدة اجلربية ما ُيسمى ابل

تتضمن عمال  فإهنا جيب أن هي حقيقةً  شء متناقض بذاته. لكي تكون الوحدة حقيقية
تطوعيا. ال تستطيع أن تقول أن شخصا ما مت سرقته يف الشارع أظهرح الوحدة مع 

 السارق, مهما كانت أهداف السارق نبيلة.
احلقيقة أن أولئك الذين يستخدمون النظام الدميقراطي لكي يفرضون الوحدة,  يف

يقومون بذلك ألنه ال جيب عليهم ان يدفعوا لذلك أبنفسهم. الحظ أهنم ال يدعون على 
إىل أن يتم إعادة توزيع مال مشاهبة على املستوى العاملي. إذا كانت املشاركة مع  اإلطالق

اذا ال نوسع خمططات الرفاه اىل كل العامل؟ ملاذا ال خنلق الناس األقل حظا صحيحة, مل
عدالة اجتماعية على املستوى العاملي؟ من الواضح, أن الدّعاة الغربيني إلعادة التوزيع 
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يدركون أن التوزيع العاملي سُيخفض دخلهم إىل بضعة آالف من الدوالرات يف السنة. 
 ع الناس األغىن.م’ املشاركة بعدالة’لكنهم ابلطبع ال ميانعون 

إذا أردت أن تُعطي مالك, فأنت ال حتتاج إىل أن تؤيد األغلبية ذلك. احلرية كافية. 
أنت حر ألن تفتح َمفظتك وتعطي ما تريد. ميكنك أن تتربع إىل مجعية خريية أو أن 

تلتقي مع الناس املتفقني معك لكي تعطوا سوية. ال يوجد تربير إلجبار بقية الناس على 
 وا بنفس الشيء.أن يقوم

 الدميقراطية ال مفر منها من أجل اإلحساس بروح اجملتمع -8اخلرافة 
أي إختالف يف الرأي يؤدي إىل صراع من أجل السلطة واملوارد  ,يف الدميقراطية, إذا

إحدى اجملموعات على حساب اآلخرين. الكل يقدم مطالب للدولة والدولة  مع تربح
يلبوا هذه املطالب. من الصعب أن يكون األمر غري ذلك,  جترب املواطنني اآلخرين على أن

 .أداة للسلطة تعمل ابإلكراه ألن الدولة هي بغض النظر عن أي شيء هي جمرد
نتيجة هذا النظام هي أن الناس يصبحون مدللني, أهنم يطالبون دوما ابملزيد من 

م ال ميلكون خيارا حكامهم ويشتكون إذا مل حيصلوا على ما يريدون.  يف نفس الوقت فإهن
سوى املشاركة يف النظام, ألهنم إذا مل يقوموا بذلك, سيتم انتزاع املال منهم ابلقوة على يد 

أي قدرهتم على  -بقية السّكان. هبذه الطريقة يقوض النظام اعتماد الناس على أنفسهم
ابلفعل  إعالة أنفسهم. يف نفس الوقت فانه يقوض رغبة الناس مبساعدة اآلخرين, مبا أهنم

  .اآلخرين’ يساعدوا’جُمربين على أن 
جدا حبيث اهنم مل يعودوا يدركون حىت كم ’ دميقراطية’عقلية الناس أصبحت اآلن 

أي شخص يريد أن يفتتح اندي  ,وأفكارهم الاجتماعية. يف هذه األايم اصبحت أفعاهلم
ل أن حيصل آخره, حياو  رايضي أو حدث ثقايف أو حضانة أطفال أو منظمة بيئية, إىل
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أهنم يريدون  ,على نوعا من املساعدة من احلكومة احمللية أو املركزية. بكلمات أخرى
اآلخرين أن يدفعوا من أجل هوايتهم. وهذا النظام غري منطقي ابملرة, ألنه إذا مل تكن 
تلعب هذه اللعبة, عليك أن تدفع هلواايت الناس اآلخرين ولن حتصل على أي شيء 

ا النظام مرتبط قليال بفكرة اجلماعة اليت مييل الناس إىل ربطها ابملقابل. لكن هذ
ابلدميقراطية. أنه يرتبط أكثر ابلبقاء لالكثر مناسبة يف الصراع من أجل السرقة من خالل 

 الضرائب. 
لوديغ ايرهارد, املستشار االملاين السابق ومهندس املعجزة االقتصادية األملانية بعد 

الدميقراطية هذه. حيث تساءل "كيف ميكننا أن نستمر بضمان احلرب, اعرتف مبشكلة 
التقدم إذا كنا نعتمد طريقة حياة ال أحد فيها راغب بتحمل مسؤولية نفسه والكل يبحث 

عن األمان يف النظام اجلمعي؟" وأضاف: "إذا استمر هذا اجلنون, سينحل جمتمعنا إىل 
 "يننظام اجتماعي يضع الكل فيه أيديهم يف جيوب اآلخر 

أحدهم, الن خنسر إحساسنا ابلوحدة الوطنية إذا توقفنا  ابلرغم من ذلك, قد يتساءل
؟ من احلقيقي بال شك أن البلد هو, بشكل مؤكد, جمتمع. ’سوية,’عن تقرير كل شيء 

بل قد يكون ذلك شيئا جيدا حىت. رغم كل شيء, معظم  -ال يوجد شيء خطأ يف ذلك
تاجون إىل الرفقة و كذلك حيتاجون إىل بعضهم اآلخر الناس ال يعيشون وحيدين. إهنم حي

ألسباب إقتصادية. لكن السؤال هو: هل الدميقراطية ضرورية من أجل هكذا إحساس 
ابلوحدة؟ من الصعب أن نفهم ملاذا. عندما تتحدث عن جمتمع ما فأنت تتحدث عما 

لتاريخ. كل بلد هو أكثر من نظام سياسي. يتشارك الناس مع بعضهم اللغة و الثقافة و ا
لديه أبطاله التارخييني و مشاهريه و جنومه الرايضيني, وكذلك ادبه و قيمه الثقافية و قيمه 
األخالقية و منط حياته. وال واحدة من هذه مرتبط ابلنظام الدميقراطي. كل ذلك تواجد 



50 

 

أن ذلك ال يستطيع أن يستمر  قبل أن يكون هناك دميقراطية. وال يوجد سبب لالعتقاد
 بال دميقراطية. 

يف نفس الوقت, ال ميتلك أي بلد ثقافة موحدة متاما. داخل كل بلد هنالك 
اختالفات كبرية بني الناس. هنالك الكثري من اجملتمعات املناطقية واإلثنية اليت لديها 

روابط قوية مشرتكة. وال يوجد شيء خاطئ يف ذلك أيضا. داخل إطار اجملتمع احلر ميكن 
هذه التكوينات اإلجتماعية و التجمعات سوية. اهلدف الرئيسي الذي أن تتواجد كل 

جيب مالحظته عنها هو أهنا طوعية. إهنا ليست إجبارية من ِقبل الدولة وال ميكن أن 
تكون كذلك, ألن الثقافات واجلماعات هي مكوانت تنشأ من تلقاء نفسها. ال ميكنك 

  .القة قليلة ابالنتخاابتأن حتافظ عليها بقوة الدولة, وهلذه املكوانت ع
الفرق بني هذه التجمعات االجتماعية و الدميقراطية هو أن الدميقراطية  منظمة 
تكون العضوية فيها إجبارية. التجمع احلقيقي يكون مبين على اإلشرتاك الطوعي. قد 

ابلطبع. اعضاء اندي تنس قد يقررون أن يصوتوا ’ دميقراطية’يكون هلكذا جتمع قواعد 
ن سيكون رئيسهم و كم يكون مقدار أجرة العضوية و إىل آخره. ال يوجد شيء على م

خطأ يف ذلك. هذه منظمة خاصة واالعضاء احرارا أبن ينضموا او ال. إذا مل حيبوا كيف 
يتم إدارة انديهم ميكنهم أن ينضموا إىل اندي آخر أو ينشئون واحدا أبنفسهم. الطبيعة 

ىل أن يُدار بطريقة جيدة. لو, على سبيل املثال, قام الطوعية للنادي تضمن أنه مييل إ
جملس اإلدارة ابلتصرف وفقا للمحسوبية, فإن العديد من األعضاء سيستقيلون. لكن يف 

 نظامنا الدميقراطي ليس لديك خيار مغادرة النادي. الدميقراطية إجبارية.

لكن هذا يوحي  احياان يقول الناس "قم حبُبه أو غادره" عندما يتحدثون عن بلدهم.
أن البلد يعود ملكيته إىل الدولة, إىل اجلماعة, وأن كل شخص ُولد ابلصدفة هو, 

 ابلتعريف, خاضع للحكومة. ابلرغم من أن الناس مل يُعطوا اخليار. 
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إذا مت تسليب شخص ما يف صقلية من ِقبل املافيا, ال أحد يقول, "قم حببها أو  
غادرها." إذا وضع بلد ما املثليني يف السجن الناس ال يقولون, "ليس لديهم سبب 

للشكوى, ألنه إذا مل حيبوا األنظمة كان جيب عليهم أن يهاجروا." كما أن صقلية ليست 
رعية, كذلك الوالايت املتحدة )أو أي بلد آخر( ليست مملوكة من ِقبل املافيا بصورة ش

مملوكة من ِقبل األغلبية أو احلكومة. كل شخص ميتلك حياته وال جيب أن يكون مرتبطا 
 يؤذوا مبا تريده األغلبية. الناس ميلكون حق مرتبط مبا يريدون أن يفعلونه حبياهتم و طاملا مل

.هذا احلق إىل حد كبري غري ممنوح هلم يف  اآلخرين من خالل العنف أو السرقة أو الغش.
 دميقراطيتنا الربملانية الوطنية.

 احلرية والتسامح   عينالدميقراطية ت -9اخلرافة 
ابلنسبة ’. احلرية’واحدة من اخلرافات األكثر استمرارا حول الدميقراطية هي إهنا نفس 

وم والقمر. لكن يف احلقيقة, أيتيان سوية كما النج’ احلرية والدميقراطية’للكثري من الناس 
احلرية والدميقراطية مها متعاكستان. يف الدميقراطية جيب أن خيضع الكل لقرارات احلكومة. 

حقيقة كون احلكومة ُمنتخبة من ِقبل األغلبية هي غري ذات صلة. اإلكراه هو اإلكراه, 
 سواء كان يُنفذ من قبل األغلبية أو من ِقبل حاكم واحد. 

تخذة من ِقبل احلكومة. إذا يف دميقراطيت
ُ
نا ال أحد يستطيع أن يهرب من القرارات امل

مل ُتطع, سيتم تغرميك, وإذا رفضت دفع الغرامة, سينتهي بك املطاف  يف السجن. األمر 
بتلك البساطة. حاول عدم دفع غرامة مرورية أو ضرائبك. هبذا املعىن ال يوجد فرق 

ابلنسبة لشخص مثل ارسطو, والذي عاش يف زمن  أساسي بني الدميقراطية والدكتاتورية.
مل يتم تقديس الدميقراطية فيه بعد, كان ذلك واضحا. فقد كحتب: "الدميقراطية الالَمدودة 

 هي, مثل ُحكم األقلية, طغيان ُموزع على عدد كبري من الناس."



52 

 

به, بل  غالبية نظرائك البشر أن تقوم احلرية تعين أنه ال جيب عليك أن تقوم مبا يريده
أن تستطيع أن تقرر بنفسك. كما قال االقتصادي جون يت. فيندرز ذات مرة, "هنالك 
فرق بني الدميقراطية واحلرية. احلرية ال تُقاس بفرصة التصويت. بل مُيكن قياسها مبدى ما 

 ال نصوت عليه."
. هذا املدى َمدود جدا يف الدميقراطية. دميقراطيتنا مل أتتينا ابحلرية, بل العكس

ت قوانني غري معدودة واليت جعلت العديد من التفاعالت والعالقات َ  احلكومة فعل
االجتماعية الطوعية مستحيلة. املستأجرين وأصحاب األمالك ليسوا احرارا يف ابرام عقود 

ابلطريقة اليت يروهنا مناسبة, املوظِّفني واملوظحفني ليسوا احرارا يف االتفاق على االجرة و 
ليت يريدوهنا, األطباء و املرضى غري مسموح هلم ألن يقرروا حبرية ما هي ضروف العمل ا

العالجات و االدوية اليت سيستخدموهنا, املدارس ليست ُحرة يف تدريس ما تُريد, 
األعمال ليست حرة يف توظيف من تريد, الناس ليسوا ’, التمييز’املواطنني ليسوا احرارا يف 

هنا, يف الكثري من البلدان جيب على األحزاب السياسية أن احرارا يف إختاد أي وظيفة يريدو 
تسمح لألانت ابلرتشيح ملنصب معني, املؤسسات التعليمية خاضعة للكواتت العرقية, 

 والقائمة تستمر. 
القوانني اليت تتدخل يف حرية الناس يف الدخول يف إتفاقات طوعية, قد تنفع جماميع 

لألجور تنفع ُعمال  يع اخرى. قوانني احلد األد ىمعينة, لكنها يف النهاية تؤذي جمام
معينني, لكنها تؤذي الناس الذين هم أقل إنتاجية مما يضمنه احلد االد ى لالجور. هؤالء 

 يصبحون غالني جدا الن يتم تعيينهم لذا يتم تركهم عاطلني عن العمل. 
بعض الناس, بنفس الطريقة, القوانني اليت حتمي الناس من أن يتم طردهم قد تنفع 

لكنها تُثين املوِظفني من تعيني أانس ُجدد. كلما كانت قوانني العمل أشد, كلما كان 
للموِظفني سبب ألن خيافوا من أن يصبحوا عالقني مع أانس ال يستطيعون التخلص منهم 
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عندما يتطلب عملهم أن يقوموا بذلك. النتيجة هي أهنم يقوموا بتعيني أقل عدد ممكن من 
حىت عندما تكون األوقات جيدة. مرة أخرى, هذا األمر مييل إىل إيذاء الناس الناس, 

القليلي املهارة ابلتحديد. يف نفس الوقت, البطالة العالية الناجتة جتعل الناس الذين ميلكون 
 وظيفة خائفني من تغيري مهنهم. 

, لكنها تُثين بطريقة مشاهبة, القوانني املتحكمة ابالجيارات تنفع املؤجرين املتواجدين
مالكي البيوت من أتجري مساحات اإلسكان واملستثمرين من تطوير مشاريع اإلسكان. 
هلذا تؤدي هذه القوانني إىل أزمات سكن وتزيد من مبالغ اإلجيارات, مؤذية الناس الذين 

 يبحثون عن مكان للعيش. 
 تنفع هذه القوانني أو خذ القوانني اليت مُتلي املعايري الُدنيا للمنتجات واخلدمات. اال

اجلميع؟ حسنا, ال. اجلانب السيء هلذه القوانني هي اهنا حتد من العروض و تقلل من 
خيار املستهلك و ترفع األسعار )هلذا, مرة أخرى, إهنا تضر الفقراء ابخلصوص(. على 
سبيل املثال,  القوانني اليت تقوم بفرض معايري السالمة يف السيارات تزيد من األسعار 

جتعل هذه السيارات غالية ابلنسبة للمجاميع األقل دخال, والذين يتم حرماهنم من و 
 التقرير أبنفسهم ما هي املخاطر الذين يستطيعون أن يتحملوهنا يف الطريق. 

عيوب خطرية, ختيل أن تقوم ’ الوقائية’من أجل فهم ملاذا متلك هذه التنظيمات 
ات مرسيدس بنز. أال يضمن ذلك أننا مجيعا احلكومة مبنع بيع أي سيارة حتت جودة سيار 

أولئك الذين يستطيعون حتمل تكلفة  سنقود السيارات االفضل واالكثر اماان؟ لكن ابلطبع
سيستمرون ابلسياقة. أو اسأل نفسك: ملاذا ال تقوم احلكومة  سيارة مرسيدس بينز فقط

اكثر, اليس  مبضاعفة احلد األد ى لألجور ثالث اضعاف؟ سنقوم مجيعا بعمل مال 
كذلك؟ حسنا, ابلنسبة ألولئك الذين سيستمرون ابمتالك وظيفة, نعم. ابلنسبة 
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لآلخرين, ال. احلكومة ال تستطيع أن تستخدم السحر بقوانينها, ابلرغم من أن الكثري من 
 الناس يعتقدون ذلك. 

يف الدميقراطية ال جيب عليك أن تفعل ما ختربك به احلكومة فقط, بل حتتاج إىل 
خصة من احلكومة من أجل أي شيء تفعله أنت أساسا . يف التطبيق, ما زال األفراد ر 

ُيسمح هلم ابلعديد من احلرايت, , لكن الرتكيز هو على السماح. كل احلرايت اليت منلكها 
 يف األمة الدميقراطية هي ممنوحة من قبل الدولة, وقد أُتخذ منا يف أي وقت.  

خصة من احلكومة قبل تناول زجاجة من البرية, تلك ابلرغم من أنه ال أحد يطلب ر 
املوافقة هي مع ذلك مطلوبة ضمنيا. حكومتنا املنتخبة دميقراطيا تستطيع منع شرب البرية 

إذا أرادت. يف احلقيقة, هذا حصل ابلطبع يف الوالايت املتحدة خالل فرتة املنع. هذه 
 لك بشرب الكحوليات. سنة قبل أن يتم السماح  21االايم جيب ان يكون عمرك 

دول دميقراطية أخرى لديها قواعد مشاهبة. يف السويد ميكنك شراء الكحوليات 
القوية فقط من املتاجر اململوكة من قبل الدولة. يف العديد من البلدان والدول الدعارة غري 

حىت خارج النرويج. يف ’, بشراء اجلنس’قانونية. املواطنون النروجييون غري مسموح هلم 
هولندا  حتتاج إىل رخصة من احلكومة لبناء كوخ أو تغيري مظهر منزلك. من الواضح أن  

 كل هذه هي أمثلة للدكتاتورية, وليست احلرية. 
أحياان يتم الرد أبنه يف الدميقراطيات الغربية ال تستطيع األغلبية  أن تفعل أي شيء 

تلك ’ حقوق األقلية.’ما حتمي يريدونه ببساطة أو حىت أن الدميقراطيات يف احلقيقة عادة 
خاصة من الدولة, مثل ’ حبماية’هي خرافة. نعم, هنالك حاليا بضعة أقليات تتمتع 

مناصري حقوق املرأة و املثليني و األقليات اإلثنية. أقليات أخرى, مثل املكسيكيني و 
ال  -املدخنني ومتعاطي املخدرات و املستثمرين و سكان العشوائيات واملسيحيني
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تطيعون أن يعتمدوا على مثل هكذا معاملة تفضيلية. شهرة بعض األقليات مرتبط يس
 ابملوضة أكثر من الدميقراطية.

أسباب كون بعض األقليات مرتوكة حلاهلا أو تُعامل بتفضيل يف الدميقراطية متنوعة. 
)أي ’ البعض ذو صوت عايل جدا وفورا يتجهون إىل الشوارع عندما هُتدد ,حقوقهم

م(, على سبيل املثال موظفني حكوميني معينني أو إحتادات العمال أو املزارعني افضلياهت
يف فرنسا. آخرون يُعاملون حبذر ألهنم مرشحون ألن يردوا بعنف عندما جيب عليهم أن 

يلتزموا ابلقواعد, مثل مثريي الشغب يف كرة القدم أو العصاابت العرقية أو انشطي البيئة. 
ن كانوا يوما أغلبية, ابألستجابة بعنف لسحق حرايهتم, الكثري من لو قام املدخنون, الذي

 القوانني املضادة للتدخني مل تكن لتُمرر.
القصد هو أنه ال يوجد شيء يف النظام الدميقراطي بذاته أو يف مبدأ الدميقراطية 

يضمن حقوق األقليات. مبدأ الدميقراطية نفسه هو حتديدا كون األقلية ال متتلك حقوق 
ميكن التنازل عنها. الربملان أو الكوجنرس  يستطيع أن يتبىن أي قانون يريدونه دون اخذ  ال

حتضنة اليوم ميكن أن تكون كبش الفداء 
ُ
األقليات ابحلسبان. واملوضات تتغري. األقلية امل

 غدا.  
لكن أال متتلك الدميقراطيات دساتري حلمايتنا من القوانني املستبدة لألغلبية؟ إىل حد 

ني, نعم. لكن الحظ أن الدستور األمريكي مت تبنيه قبل أن تكون الوالايت املتحدة مع
 -دميقراطية. والدستور ميكن تغيريه بواسطة النظام الدميقراطي أبي طريقة تريدها األغلبية
وغالبا ما يتم ذلك. منع الكحول مت املوافقة عليه من خالل تعديل دستوري. وكذلك 

عديالت الدستورية ابلذات يُظهر أن الدستور خاضع للحكم ضريبة الدخل. وجود الت
األغلبية. كذلك مل يكن الدستور االصلي مثاليا. لقد مسح  الدميقراطي, ابلتحديد حكم

ابلعبودية. متتلك بلدان دميقراطية أخرى دساتري أقل محاية حىت من الدستور األمريكي. 
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لوظائف و السكن و معاشات الناس حتت الدستور اهلولندي, جيب على الدولة أن توفر ا
و الرعاية الصحية وإعادة توزيع الثروة و اىل اخره. يبدو الدستور كربانمج انتخايب 

األورويب ميلك دستور  دميقراطي اجتماعي بدال من أن يكون عن احلرية الفردية. االحتاد
ستدامة الوراب مبنية على منو اقتصا’يقول 

ُ
دي متوازن و أنه سيعمل من أجل التنمية امل

استقرار يف األسعار و إقتصاد سوق اجتماعي تنافسي بشكل كبري, يهدف إىل توظيف  
عرضيا, ’ كامل و تقدم اجتماعي و مستوى عايل من احلماية وحتسني جودة البيئة.

 سكان فرنسا و هولندا صوتوا ضده يف إستفتاءات, لكن مت الدفع به على أية حال. 
اطية وحرية التعبري أيتيان سوية, لكن مرة أخرى هذه خرافة. دائما ما يُقال أن الدميقر 

ال يوجد شيء يف فكرة الدميقراطية يؤيد حرية التعبري, كما إكتشف سقراط ابلفعل. متتلك 
البلدان الدميقراطية خمتلف أنواع القواعد اليت حتد من حرية التعبري. يف هولندا مُينع إهانة 

 امللكة. 
ابستثناء ’من التعديل األول للدستور حرية التعبري, لكن يف الوالايت املتحدة يض

الفحش و تشويه السمعة و التحريض على الشغب و كلمات العنف و التحرش و 
اإلتصاالت اخلاصة بني شخصني  و أسرار العمل و املواد السرية و حقوق النسخ و 

واملكان و  براءات االخرتاع و اخلطاب التجاري كما يف االعالانت  و قيود الزمان
 هذه استثناءات كثرية. ’ الذوق.

وحرية التعبري  -هناك نقطة للمالحظة, مع ذلك, هي أن دستور الوالايت املتحدة
مت تبنيه قبل ظهور الدميقراطية. سبب كون الناس يف الدميقراطيات الغربية -اليت أتيت معه

متتلك تقاليد ليربالية   يتمتعون بعدد من احلرايت هو ليس بسبب أهنا دميقراطيات بل ألهنا
كالسيكية أو ليرباترية تصاعدت يف القرن السابع عشر والثامن عشر قبل أن تصبح 
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دميقراطيات. الكثري من الناس يف تلك البلدان ال تريد أن تتخلى عن هذه احلرايت, 
 ابلرغم من أن روح احلرية تتآكل بسبب التطفل الدميقراطي. 

الناس أقل ارتباطا ابحلرايت الشخصية. العديد من أخرى من العامل,  يف أجزاء
الدميقراطيات الالغربية ُتظهر القليل من االحرتام للحرية الفردية. يف البلدان اإلسالمية 

الدميقراطية مثل ابكستان النساء ميتلكن القليل من احلرية وال توجد حرية تعبري أو حرية 
لالضطهاد. إذا أُدخلت الدميقراطية إىل  دين. يف هذه البلدان, الدميقراطية هي تربير 

امللكيات املطلقة مثل ديب وقطر و الكويت فإن هذا سيؤدي على األرجح اىل حرية أقل 
وليس أكثر. انتخب الفلسطينيون يف قطاع غزة األصوليني دميقراطيا, محاس الغري َمُِبني 

من الوالايت املتحدة  للحرية كثريا )النتيجة اليت حينها, واي للسخرية, مل يتم قبوهلا
 (.واحلكومات الدميقراطية الغربية األخرى

 السالم وتساعد يف َماربة الفسادعلى تشاع الدميقراطية  -10اخلرافة  
يف احللبة الدولية, الدول الدميقراطية هي تقريبا ابلتعريف يف فريق اخلري و اآلخرون هم 

, أليس كذلك؟ حسنا, ليس فريق الشر. الدميقراطيات, رغم كل شيء, َمبة للسالم
 ابلضبط. 

على أهنا دعاة حروب إىل حد كبري. الوالايت املتحدة,  غالبا ما تحظهر الدميقراطيات
الدميقراطية األقوى يف العامل, بدأت عشرات من احلروب. احلكومة األمريكية نفذت 
انقالابت عديدة و أسقطت حكومات و دعمت دكتاتوريني )موبوتو و سوهارتو و 

وشيه و ماركوسو و وسومازو و ابتيستا و شاه ايران وصدام حسني و اىل اخره( و بين
أسقطت قنابل على مدنيني مساملني. بل وحىت قنابل ذرية. حاليا, متتلك الوالايت 
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بلد, ُمنفقًة على  100قاعدة عسكرية يف أكثر من  700املتحدة قوات يف أكثر من 
 با. بقدر بقية العامل جمتمعا تقري’ الدفاع’

اخرتعت بريطانيا الدميقراطية معسكرات االعتقال )يف جنوب افريقيا( وكانت الدولة 
األوىل اليت قمعت املعارضة القومية يف مستعمراهتا بواسطة القصف اجلوي, ُمدمرًة قُرى  

اإلمرباطورية الربيطانية الدميقراطية قمعت ثورات  .(كاملة )يف العراق يف العشرينات
يف مستعمراهتا, كما يف أفغانستان واهلند وكينيا. فورا بعد أن مت حتريرها استقالل متعددة 

من ِقبل احللفاء من النازيني, بدأت هولندا الدميقراطية حراب يف اندونيسيا ضد أانس أرادوا 
أن يكونوا مستقلني. فرنسا فعلت نفس الشيء يف اهلند الصينية. بلدان دميقراطية يف 

ثري من احلروب القذرة يف أفريقيا )على سبيل املثال الكونغو بلجيكا و فرنسا خاضت الك
البلجيكية و اجلزائر(. الوالايت املتحدة ال زالت حتارب حراب يف العراق وأفغانستان 

  .مصحوبة ابلتعذيب و آالف الضحااي األبرايء
نسخة اخرى من هذه اخلرافة تدعي أن الدميقراطيات ال تبدأ حراب ضد بعضها. 

زراء الربيطانية السابقة مارغريت اتتشر قالت هذا يف زايرة إىل تشيكوسلوفاكيا رئيسة الو 
)"الدميقراطيات ال تذهب إىل حرب مع بعضها"( و بيل كلينتون قال ذلك  1990عام 

)"الدميقراطيات ال هتاجم  1994يف خطاب يف خطاب يف جملس النواب األمريكي عام 
 يت خاضتها الدميقراطيات كانت ُمربرة بشكل أوبعضها اآلخر"(. هذا يوحي أن احلروب ال

وأنه, لو كان كل العامل دميقراطيا, لن  ,إىل دميقراطيات أخرى ألهنا مل تكن موجهة آبخر
 يكون هناك املزيد من احلروب.

واليت  -’الغربية’االن من احلقيقي أنه منذ احلرب العاملية الثانية عدد كبري من البلدان 
كانت وال زالت موحدة يف حلف الناتو و تظهر رغبة قليلة   -طيات,دميقرا’تصادف كوهنا 
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يف مهامجة بعضها. لكن هذا ال يعين أن هذا مرتبط مع الدميقراطية أو أنه اترخييا كانت 
 الدميقراطيات مساملة جتاه بعضها

املدن الدميقراطية خاضت حرواب ضد بعضها بصورة -يف اليوانن القدمية الدول 
وإسبانيا حراب ضد بعضهما. احلرب  خاضت الوالايت األمريكية 1898دورية. يف عام 

العاملية األوىل ُشنت ضد أملانيا واليت مل تكن أقل دميقراطية من بريطانيا أو فرنسا. اهلند 
. الوالايت 1947الدميقراطية و ابكستان الدميقراطية خاضوا عدة حروب منذ عام 

ية ضد حكومات منتخبة دميقراطيا يف ايران و املتحدة دعمت انقالابت معادية للدميقراط
غواتيماال و تشيلي. اسرائيل شنت حرواب ضد دول دميقراطية مثل لبنان و قطاع غزة. 

 روسيا الدميقراطية  قاتلت مؤخرا يف معركة ضد جورجيا الدميقراطية. 
سبب كون الدميقراطيات الغربية احلديثة مل تقاتل ضد بعضها بعد احلرب العاملية 

لثانية مرتبط بظروف اترخيية معينة, من الصعوبة أن نستخرج استنتاجات عامة على ا
أمهية هي أن هذه الدول كانت موحدة يف حتالف عسكري, وهو  أساسها. السبب األكثر

 حلف الناتو.
ينص على أنه "ال يقاتل بلدان يوجد فيهما مطعم ماكدوانلد ’ قانون’هنالك ايضا 

حىت قصف صربيا من ِقبل الناتو  -ا صحيحا لوقت طويلضد بعضهما ابدا." هذا بد
)األمثلة املضادة الالحقة هي احتالل لبنان من قبل اسرائيل والصراع بني  1999عام 

 روسيا وجورجيا(. لكنه يعين القليل كما هو تصريح كلينتون واتتشر. 
صبح إىل تكثيف احلرب. قبل أن ت ميكن للمرء حىت أن جيادل أن الدميقراطية أدت

الدميقراطية شائعة, أي حىت القرن الثامن عشر, خاض امللوك حرواب جبيوش مرتزقة. مل 
  .يكن هناك جتنيد اجباري ومل يكن على الشعوب أن تقاتل أو تكره الناس اآلخرين
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الدميقراطية تّغري هذا. يف كل البلدان الدميقراطية, مت إدخال -مع صعود الدول القومية
داية يف فرنسا مع الثورة الفرنسية. كل السكان مت حتشيدهم ليقاتلوا التجنيد اإلجباري, ب

جندون امكن استهالكهم بسهولة, ألنه
ُ
ميكن  حرواب ضد شعوب البلدان األخرى. امل

 استبداهلم مبجندين جدد.
قد ال يبدو من العدل أن نساوي الدميقراطية مع القومية, لكن هااتن االيدلوجيتان  

’. الشعب’ة متزامنة لسبب معني. الدميقراطية تعين حكومة بواسطة اصبحتا شعبيتان بصور 
أتيت الواجبات ’ الدميقراطية’هذه الفكرة اعطت مساحة للميول القومية. مع احلقوق 

 الدميقراطية. انت متتلك حقوق التصويت وعليه عليك واجب القتال للدفاع عن بلدك. 
 عبدت الطريق للدول الشمولية يف واليت -دعوان ال ننسى أن احلرب العاملية األوىل

مت شنها إىل حد كبري من قبل بلدان دميقراطية أو  -القرن العشرين واحلرب العاملية الثانية
شبه دميقراطية. حدثت احلرب العاملية يف أورواب بعد أن دفعت القومية الدميقراطية التفكري 

 الليربايل الكالسيكي للرتاجع. 
الدفع للحرب أتى من الدميقراطيني التقدميني, الذين بدأوا  يف الوالايت املتحدة أيضا

هبيمنة الرأي العام يف هناية القرن التاسع عشر. شاركت الوالايت املتحدة يف احلرب العاملية 
األوىل حتت الشعار الشهري للرئيس ويلسون "جلعل العامل أمنا للدميقراطية". لو بقى 

آلابئهم املؤسسون, مل تكن الوالايت ’ االنعزالية’ية األمريكيون خملصني للمبادئ الليرباتر 
املتحدة لتدخل يف احلرب العاملية األوىل. كانت احلرب ستنتهي غري َمسومة على األرجح. 
يف هذه احلالة, مل يكن إبمكان احللفاء أن يفرضوا اتفاقية فرساي املكلفة على األملان, رمبا 

 عاملية الثانية واهلولوكوست مل يكن ليحصالن. مل يكن هتلر ليصل اىل السلطة واحلرب  ال
أكثر أو حتحُمل مسؤولية كذلك, كما يتم ’ شفافية’ال جتلب الدميقراطية ابلضرورة 

حقيقة أن السياسيني حيتاجون اىل االصوات لكي يتم انتخاهبم  ,االدعاء غالبا. يف الواقع
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بيهم لكي يرحبوا األصوات. تشجع الفساد. إهنم حيتاجون إىل أن يفعلوا شيئا من أجل انخ
هذا النوع من الفساد منتشر يف الوالايت املتحدة ابلذات, سياسة إغراء الناخبني. 

السياسيني األمريكيني على األغلب ال يتوقفوا عن فعل أي شيء لكي حيصلوا على 
التمويالت الفيدرالية أو الربامج  ألجل والايهتم أو مناطقهم. ابالضافة اىل ذلك, اهنم 

يلون اىل أن يكونوا جنود شطرنج ملنظمات الضغط القوية, اليت تزودهم ابملال من أجل مي
يف واشنطن أصبحت ’ االبواب الدائرة’إىل ذلك,  محالهتم االنتخابية املكلفة. ابإلضافة

مشهورة, حيث ينتقل األشخاص ذوي النفوذ من السياسة اىل عامل االعمال )او اجليش( 
 وابلعكس بدون أي خجل. 

بلدان دميقراطية أخرى تشهد أشكال مشاهبة من الفساد. يف الدول النامية, تسري 
الدميقراطية تقريبا دائما يدا بيد مع الفساد . نفس الشيء ينطبق على بلدان مثل روسيا و 

ايطاليا و فرنسا و اليوانن. الفساد تقريبا ال مفر منه أينما ملكت الدولة الكثري من 
 ابلتأكيد يشمل الدميقراطية. ن  النظام السياسي, وهذاالسلطة, بغض النظر ع

 حيصل الناس على ما يريدون يف الدميقراطية -11اخلرافة 
الفكرة األساسية وراء الدميقراطية هي أن الناس حيصلوا على ما يريدون. أو على 

 األقل, ما تريده األغلبية. بكلمات أخرى, قد نشتكي من نتائج نظامنا الدميقراطي, لكن
 يف النهاية ما حنن عليه اآلن هو ما أردانه, النه ما اخرتانه دميقراطيا. 

يبدو ذلك جيدا نظراي, لكن الواقع خمتلف. على سبيل املثال, ميكننا أن نفرتض أن 
اجلميع مؤيد لتعليم أفضل. لكننا ال حنصل على تعليم أفضل. ما حنصل عليه هو مدرسني 

ملدارس اىل معامل تعليم و طالب غري قادرين على ُمرهقني وعنف يف املدارس و حتول ا
 .القراءة والكتابة و احلساب. لكننا ال حنصل على تعليم أفضل
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كيف حيصل ذلك؟ األمر ليس بسبب غياب الدميقراطية: بل العكس, انه نتيجة 
لكيفية عمل نظام الدميقراطي. حقيقة كون التعليم يُدار من خالل النظام الدميقراطي تعين 

تعليم و كم مقدار املال الذي لسياسيني والبريوقراطيني حيددون كيف يتم تنظيم الأن ا
ف عليه. ذلك يعين أن دور االهايل واملعلمني و الطالب يف االختيار يتم تقليله للحد رح ُيص

األد ى. تّدخل الدولة يعين أن يتم إغراق املدارس واجلامعات ابخلطط و املتطلبات و 
صادرة من وزارة التعليم. البريوقراطية جتعل التعليم أسوأ وليس أفضل. القواعد واألنظمة ال

أكثر. ما  عندما يشتكي الناس حول جودة التعليم, يستجيب السياسيون بفرض أنظمة
الذي يستطيعون فعله غري ذلك؟ فكرة أنه جيب عليهم أن ينهوا تدخلهم ال تدخل فكرة 

عن التدخل, فإهنم ضمنيا يعرتفون أن وجودهم  عقول السياسيني والبريوقراطيني. إذا توقفوا
 غري ضروري أو حىت ُمضر, ولن يقوموا بذلك ابلطبع. ليس ذلك يف مصلحتهم. 

ألهنا تزيد من تقييد دور الطالب واألهايل و  ,األنظمة اجلديدة جتعل املشاكل أسوأ
ال عقالنية. على املعلمني. كذلك تؤدي إىل املزيد من البريوقراطية و غالبا ما ختلق حوافز 

سبيل املثال, يف هولندا كانت املدارس ُمطالبة من ِقبل البريوقراطيني أبن يدرسوا ما ال يقل 
عن عدد معني من الساعات, ظاهراي كان هذا لضمان جودة التعليم. لكن هذا مل يفعل 

شي حول نقص املعلمني الذي عانت منه املدارس, هذا أدى ابملدارس ألن جيعلوا 
ذ جيلسون يف الصف دون أن يفعلوا شيئا لساعات. كون احلكومة حتاول أن تدير التالمي

الشيء الوحيد الذي الذي ميكنك قياسه هو الكمية.  ,ابألرقام ليس أمرا مفاجئا. من بُعد
 اجلودة ميكن رؤيتها فقط بواسطة أولئك املنخرطني مباشرة. 

حتاد السوفييت السابق. كانت هذه ميكن مقارنة النظام الدميقراطي مبعامل الدولة يف اال
املعامل يُتحكم هبا و ُتدار مركزاي على أساس األرقام. ابلرغم من )او ابالحرى بسبب( 

االهتمام الذي حصلوا عليه من احلكومة, فإن جودة اإلنتاج كانت منخفضة. مل تستطيع 
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ُمتحكم به من أي سيارة شيوعية أن تتنافس مع املوديالت الغربية. هذا الن االنتاج كان 
قبل البريوقراطيني, وليس الزابئن. كيف يستطيع البريوقراطيون أن يعلموا ماذا يريد 

 املستهلكون؟ وما هي احلوافز اليت ميلكوهنا لكي حُيّسنوا من انتاجهم؟
كم   .التخطيط املركزي يف االحتاد السوفييت جلب القليل من االبتكار التكنولوجي والثقايف

يت متت يف البلدان الشيوعية؟ اجلودة واالبتكار مها نتيجة للمنافسة و هي االخرتاعات ال
االختيار وليس السيطرة املركزية و االجبار من قبل الدولة. إذا أرادت الشركات اخلاصة أن 

تستمر, جيب عليهم أن ينافسوا من خالل ختفيض اسعارهم أبكرب قدر ممكن, أو من 
أفضل. املشاريع اململوكة من الدولة ال متلك  خالل االبتكار أو جودة أفضل أو خدمة

 لكوهنا َممية من أموال احلكومة. مثل هكذا حافز, 
لكون نظامنا التعليمي يُدار )جزئيا( من خالل النظام الدميقراطي, إىل احلد الذي 

جيعله شبيها ابملعامل اململوكة من قبل الدولة يف  جيعله منتج من منتجات الدولة, هذا
السوفييت. ابلصدفة يُظهر هذا املثال كيف أن الدميقراطية تؤدي حتميا إىل درجة االحتاد 

من االشرتاكية. ال يعمل السوق احلر ابآلليات الدميقراطية. لكنه بشكل معني أكثر 
بدال من أن  من الدميقراطية نفسها ألن املواطنني ميكنهم أن يتخذون قراراهتم’ دميقراطية’

 ختتار احلكومة هلم. 
ينطبق على التعليم ينطبق على قطاعات أخرى يتم التحكم هبا دميقراطيا, مثل  ما

الرعاية الصحية والسيطرة على اجلرمية. معظم الناس يريدون محاية أفضل ضد اجلرمية.لكن 
الدميقراطية ال تقوم إبيصال ما يريده الناس. الناس يصوتون للسياسيني الذين يعدون 

امان اكثر بدال من أن تكون جة هي عادة ما تكون جمرد عدم مبقاومة اجلرمية, لكن النتي
 أقل. 
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يف هولندا ازدادت نسبة اجلرائم إىل عدد السكان مبقدار ستة أضعاف بني عام 
اعتداء جنائي يبقى بدون حتقيق. يف  700000ويف كل سنة  2001وعام  1961

, لكنها ال تتابع  (, تعرف الشرطة اجلاين100000الكثري من هذه احلاالت )على األقل 
القضية ألهنا ال متلك الوقت أو جملرد كوهنا غري مهتمة. منتسيب الشرطة عليهم أن يقضوا 
معظم وقتهم يف كتابة األوراق. ابلرغم من ذلك, فإهنم جيدون الوقت الكايف لضبط مزارع 

 اس بسبب خمالفات مرورية اثنوية. احلشيش و تسجيل أمساء الن
هو النتيجة املباشرة حلقيقة أهنا يتم التحكم هبا دميقراطيا.  األداء الضعيف للشرطة

الشرطة مت منحها احتكار يف جمال تنفيذ القانون. الكل يفهم أنه إذا مت إعطاء اكسون 
موبيل احتكار يف سوق النفط, فأن سعر وقود السيارات سيزداد و و ستنهار اخلدمة. 

تستلم اموال اكثر كلما قل عدد  نفس األمر ينطبق على الشرطة. الشرطة هي منظمة
اجملرمني الذين يقبضون عليهم. إذا جنحت الشرطة يف تقليل اجلرمية سيتم تقليص ميزانيتها 
وسيخسر منتسيب الشرطة وظائفهم. نفس الشيء ينطبق على كل منظمات احلكومة. ال 

األعلى األكثر اجتهادا و  ميكنك حىت أن تلوم العاملني يف هذا النظام. فقط األشخاص
 اخالقا سيتصرفون بطريق خمتلفة, ابلنظر للحوافز الفاسدة للنظام.

ابلرغم من أن الشرطة ليسوا جيدين جدا يف القبض على اجملرمني, فإهنم موهوبون يف 
شيء واحد فقط: ملئ االستمارات.  أي شخص قام ابإلبالغ عن جرمية يستطيع أن 

تم إغراقهم بصورة دائمة بقواعد ي-يشهد على ذلك. بصعوبة ميكنك لومهم على ذلك
منتسب شرطة إضايف الذين  7000جديدة جيب أن يتماشوا معها. يف هولندا, من ال

انتهى هبم املطاف يف الشوارع  127, فقط 2009وعام  2005بدأوا العمل بني عام 
مت  للقيام أبعماهلم. وفقا للشرطة, كان هذا نتيجة حلمل العمل البريوقراطي الضخم الذي

 قه بواسطة أنظمة احلكومة. خل
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بدال من أن تكون -مما جيعل االمور اسوأ, هو أن حتصل الشرطة على سلطات أكرب
, حيث مت إعطاء 9/11أقل. هذا ابلتحديد صحيح يف الوالايت املتحدة بعد هجمات 

منظمات تنفيذ القانون سلطات غري منتهية مشكوك أبمرها, مثل تفتيش االجسام الوقائي 
إعطاء االعتبار  وعدم ات وحق مراقبة املكاملات و تعذيب املشتبه هبم ابإلرهابيف املطار 

للحماية القضائية للمواطنني اليت كانت يف السابق أمر مفروغ منه يف نظامنا القانوين مثل 
 مة للتأكد من قانونية االعتقال. حق اإلحالة للمحك

 عليه؟ ابلتأكيد. البديل هل هنالك بديل للنظام األمين العمودي الذي يتم اجباران
أبمنها. جيب أن  هو أن حتصل األفراد و األعمال و األحياء و املدن على حتكم أكثر

 يتنازل احتكار الشرطة عن مساحة للتنافس بني الشركات األمنية.جيب أن يتم إيقاف
إجبار  الناس على دفع الضرائب للشرطة احلكومية و أن يتم السماح بتعيني شركات أمنية 
خاصة. هذا سيؤدي إىل ختفيض األسعار و زايدة اجلودة. منذ األن, قطاع األمن اخلاص 

أن يعتمدوا على الشرطة أهنم ال يستطيعون  منا بسرعة, حيث يُدرك الناس ابستمرار
 للحماية. 

أخرى مثل ’ عامة’ما ينطبق على التعليم و الشرطة, ينطبق كذلك على قطاعات 
الرعاية الصحية. مرة أخرى, يؤدي التحكم الدميقراطي هنا إىل جودة منخفضة وتكلفة 
عالية. ميكن للمرء فقط أن يتخيل االبتكار الذي كان سيحدث يف الرعاية الصحية لو 

 جزءا من السوق احلر.  ةً حقيقأصبح 
حجم ’قيقة هي أن الناس ال حيصلون على ما يريدون يف الدميقراطية عادة. مبدأ احل

الدميقراطي يؤدي إىل املركزية والبريوقراطية و االحتكار )صفات ’ واحد يصلح للجميع
 ىل جودة منخفضة و تكلفة مرتفعة. االشرتاكية(. انه حتما يؤدي إ
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دها, فكر كيف أنه يف كل إذا اردت اثبات على أن الدميقراطية ال تفي بوعو 
انتخاابت يعرتف السياسيون أن احلكومة قد خلقت فوضى. يف كل مرة يِعّدون أهنم 

لالفضل. لكنهم -التعليم و األمن و الرعاية الصحية و اىل اخره -سيغريون كل شيء
دائما يقدمون نفس احلل: اعطوان اموال اكثر و سلطة أكثر و سنصلح املشاكل. هذا ال 

اإلطالق, ابلطبع, بسبب كون املشاكل ُمسببة من ِقبل مال وسلطة هؤالء حيصل على 
 السياسيني.

 مجيعنا دميقراطيون -12اخلرافة 
إذا كانت الدميقراطية تفشل يف إيصال ما يريده الناس يف احلقيقة, ملاذا ال يزال معظم 

أنه قد يتذمر أليس كل مواطن صحيح التفكري دميقراطيا, ابلرغم من  الناس يدعموهنا؟ ألنه
 من احلكومة أحياان؟ 

حسنا, اجلملة الثانية قابلة للجدل. فيما إذا كان الناس حقا يؤمنون بشيء, ال 
يعتمد على ما يقولونه بل على ما يفعلونه عندما يكون لديهم حرية االختيار. إذا مت 

إجبار شخص على أكل الدجاج كل يوم ويقول هذا الشخص إنه حيب الدجاج, ذلك 
ر ليس مقنعا كليا. األمر يكون مقنعا فقط إذا كان حرا يف أال أيكل الدجاج. نفس األم

األمر ينطبق على الدميقراطية. الدميقراطية إجبارية. الكل عليه أن يشارك هبا. األفراد و 
البلدات و املدن و البلدان والدول كلهم جيب أن خيضعوا أنفسهم وال أحد يستطيع أن 

ميل إذا كانت الضرائب أقل  20لناس إىل مدينة أخرى على بعد هل سينتقل  ا’. ينشق’
حدة, حىت لو مل يكن مسموح هلم التصويت يف املدينة األخرى؟ الكثري  والبريوقراطية أقل

من الناس سيقومون بذلك. الكثري من الناس يقومون ابلفعل ابلتصويت أبقدامهم 



67 

 

ك القليل أو ال يكون هناك واالنتقال إىل مناطق مزدهرة يف العامل حيث يكن هنا
 دميقراطية.

مواطن  الشخص الذي يعيش يف دولة دميقراطية ويقول انه مؤيد للدميقراطية يبدو مثل
يف االحتاد السوفييت السابق يقول انه سيختار سيارة الدا حىت لو كان لديه اخليار الختيار 

األرجح. مثل سيارة شوفرليت او فولكسفاكن. قد يكون ذلك صحيحا, لكن ليس على 
املواطن السوفييت الذي مل يكن ميلك خيارا سوى سيارة الدا, حنن ال منلك خيار سوى 

 الدميقراطية.
يف احلقيقة, الكثري من الدميقراطيني صحيحي العقول سيكونون بال شك سعداء 

ليفروا من اإلجراءات اليت زعما اختاروها من خالل صندوق االقرتاع. كم عدد اخلدمات 
ة السيئة اجلودة واملرتفعة الثمن اليت سيدفعون هلا طوعيا إذا كان هلم اخليار أن احلكومي

  يصرفوا أمواهلم أبي طريقة يريدون؟
االقتصادي األمريكي والرت وليامز عرف حقيقة أننا ال نريد لقراراتنا الفردية أن تصبح 

الدميقراطية و قرارات دميقراطية. كحـتبح وليامز: "من أجل تسليط الضوء على كيف أن 
حكم األغلبية مها إهانة للحرية, فقط اسأل نفسك كم عدد القرارات يف حياتك اليت 

حتب أن يتم تقريرها دميقراطيا. ماذا عن السيارة اليت تديرها و أين تعيش و من تتزوج و يف 
ما اذا تتناول الديك الرومي أو حلم اخلنزير يف عشاء عيد الشكر؟ لو مت اختاذ هذه 

رات من خالل عملية دميقراطية, سريى اإلنسان العادي االمر على انه استبداد و القرا
استعبادا للعملية الدميقراطية أن تقرر فيما إذا  ليس حرية شخصية. اليس االمر ليس أقل

كنت ستشرتي أتمني صحي أو تضع مال جانبا من أجل التقاعد؟ من اجل انفسنا, و 
ن ندعو للحرية, وليس الدميقراطية ألننا وصلنا إىل حيث نظرائنا حول العامل, جيب علينا أ

 طيع أن جيمع عليه تصويت أغلبية. يفعل جملس نواب َمتال أي شيء يست
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حقيقة أن العديد من مؤيدي الدميقراطية ال يصدقون حقا يف األفكار اليت يدعون 
احلكومة, والذين  هلا, مُيكن أن تُرى يف السلوك املنافق للسياسيني الدميقراطيني و مسؤويل

فقط غالبا ال ميارسوا ما يدعون إليه. فكر يف السياسيني االشرتاكيني الذين ينتقدون 
األعمال مث ينظموا إىل شركات كبرية عندما يتقاعدون من السياسة.  الرواتب املرتفعة ملدراء

 أو السياسيني الذين يعظون بربكات التعددية الثقافية لكن يعيشون يف أحياء للبيض
ويرسلون اطفاهلم اىل مدارس للبيض. أو السياسيني الذين يصوتون لصاحل احلروب لكن 

 سلوا أطفاهلم للقتال فيها ابدا. لن ير 
هنالك بضعة أسباب وراء  ادعاء الناس اهنم يدعمون الدميقراطية, ابلرغم من أن 

ية إىل النظام سلوكهم يظهر العكس. اوال, من القابل للفهم أن يعزو الناس رفاهيتنا النسب
السياسي الذي نعيش فيه. حنن حبال افضل اىل حد كبري, وحنن نعيش يف دميقراطية, 

فالدميقراطية جيب أن تكون نظاما جيدا, هكذا متضي جمادلتهم. لكن هذه مغالطة. قارن 
هذا مبا قاله بعض من املدافعني عن االحتاد السوفييت عن لينني وستالني. ابلطبع, هؤالء 

ريني قد يكونوا ارتكبوا أعمال وحشية, لكن الناس جيب مع ذلك أن يكونوا ممتنني الدكتاتو 
هلم, ألنه حتت حكمهم مت حتويل االحتاد السوفييت إىل بلد صناعي و مت تزويد الكل 

ابلكهرابء. لكن روسيا كانت ستتحول إىل دولة صناعية ويتم تزويدها ابلكهرابء يف القرن 
لو مل يكن لينني وستالني موجودين. بشكل مشابه, التقدم العشرين على أية حال, حىت 

الذي حققناه يف جمتمعنا ال ميكن ببساطة أن يتم ايعازه إىل نظامنا السياسي. انظر اىل 
الصني. االقتصاد الصيين منا بسرعة خطرية جدا, لكن البلد ال ميلك دميقراطية. الرفاهية 

تع هبا الناس و آمن حقوق امللكية اخلاصة هبم, مبنية على درجة احلرية االقتصادية اليت يتم
 ميقراطية. وليست مبنية على درجة الد
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جيدون من الصعوبة أن يتخيلوا   سبب اثين وراء ميل الناس إىل دعم نظامنا, هو أهنم
كيف ستكون حياهتم اذا كان ابمكاهنم أن حيتفظوا بكل املال الذي كسبوه ومل يكن 

الذي تقود عليه, ’ اجملاين’ك أن ترى الطريق السريع العام عليهم أن يدفعوا ضرائب. ميكن
لكن ال ميكنك أن ترى مركز الرعاية الصحية الذي كان ميكن بناؤه بنفس مقدار املال. و 
ال ميكنك أن تتخيل اإلجازة اليت كان ميكنك أن حتصل عليها, لو مل يكن عليك أن تدفع 

لية للرؤية هو االبتكار الذي كان من أجل احلرب يف العراق. وما هو حىت أقل قاب
سيحدث لو مل تتدخل احلكومة يف االقتصاد. يف السوق احلر, العديد من العالجات 

مت خنقها من الطبية اجلديدة واملنقذة للحياة كانت بال شك سيتم تطويرها, واليت اآلن 
 ِقبل البريوقراطية. 

جماان بصورة سحرية, لكن  يبدو األمر كما لو أن احلكومة توفر العديد من األشياء
اليت  -اخلدمات و املنتجات واالبتكارات -هناك سعر خمفي جيب دفعه: كل اإلمكانيات

مل يتم خلقها بسبب أن وسيلة القيام بذلك مت اغتصاهبا من ِقبل الدولة. الناس يروا فقط 
 ة احلكومة, وليس ما خيتفي فيها. ما يصدر من قبع

مجيعا دميقراطيون, ابلتحديد هو انه يتم  نعتقد أننا ومث هناك سبب اثلث ملاذا كلنا
اخباران اننا كذلك. مدارسنا, إعالمنا, سياسيينا, مجيعهم يقومون إبيصال رسالة أبن 

البديل الوحيد املمكن للدميقراطية هو الدكتاتورية. ابلنظر إىل هذه املكانة اإلهلية, كحصن 
 ية؟   ضد الشر, من سيجرؤ على أن يكون ضد الدميقراط
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 ال يوجد بديل )افضل( للدميقراطية  -13اخلرافة 
إذا قلت أنك ضد الدميقراطية, يشك الناس فورا انك مؤيد للدكتاتورية. لكن هذا 
هراء. الدكتاتورية ليست البديل الوحيد للدميقراطية. البديل لشراء سيارة دميقراطيا ليس 

 شرائها لنفسك. شراء السيارة لك من قبل دكتاتور بل أن تقوم أنت ب
ونستون تشرشل قال: "الدميقراطية هي الشكل األسوأ للحكم من عدا أن كل 

األخرى اليت مت جتريبها." بكلمات اخرى, الدميقراطية هلا مشاكلها, لكن ال  األشكال
كتب فرانسيس ’  األخري هناية التاريخ واإلنسان’يوجد نظام أفضل. يف كتابه الشهري 

 "."عوملة الدميقراطية الغربية الليربالية كشكل النهائي للحكم اإلنساينفوكوايما حىت عن 
 افرتاضيا, مل يكن هناك شيئا افضل.

هبذه الطريقة, أي انتقاد للدميقراطية يتم اجهاضه يف املهد. الدميقراطية فرضيا تقف 
تلف وبسبب هذه املكانة السماوية البديل املخ’, فوق األحزاب السياسية و االيدلوجيات’

او االفضل ال ميكن ختيله. لكن هذه بروابجاندا خالصة. الدميقراطية هي شكل خاص 
من أشكال التنظيم السياسي. ال يوجد سبب يدعو الفرتاض اهنا املبدأ التنظيمي االفضل. 

حنن ال نستخدم الدميقراطية يف اجملال العلمي, حنن ال نصوت على احلقيقة العلمية, بل 
قائق, وذلك لسبب جيد. فإذا ال يوجد سبب الفرتاض أن نستخدم املنطق واحل

 الدميقراطية هي ابلضرورة النظام األفضل يف اجملال السياسي.
ملاذا ال يستطيع الناس أن ينظموا أنفسهم بطريقة ختتلف عن ما هو موجود يف الدول 

ية يتم ؟ يف اجملتمعات األصغر, على سبيل املثال؟ لكن الالمركز ’الشعب’اليت حيكم فيها 
معارضتها بشدة من ِقبل حكامنا الدميقراطيني بل وحىت يتم جعلها مستحيلة. إذا كانت 
الدميقراطية هي هكذا نظام جيد حقا, فأنت تتوقع ان يتم اعطاء الناس اخليار لالنضمام 

األمة الدميقراطية؟ لكن هذا ليس ما هو عليه احلال. ال يتم  -أو االنسحاب من -طوعا



71 

 

قراطي, من ضمنها الوالايت املتحدة, السماح للوالايت واألقاليم أبن يف أي بلد دمي
 طريقها.تذهب يف 

يف احلقيقة, االجتاه يف البلدان الدميقراطية هو إىل حد ما العكس, أي حنو مركزية 
اكثر واكثر. أورواب من بني آخرين تتحول تدرجييا اىل دولة دولة مركزية كربى. ونتيجة ذلك 

اآلن يستطيعون أن يقرروا كيف على اليواننيني أن يعيشوا وابلعكس.  ألملاناملريبة هي أن ا
يف هذه الدميقراطية الضخمة ميكن للبلدان أن تلقي بعبء عواقب سياستها االقتصادية 

ابلضبط كما يستطيع املواطنني يف الدميقراطية -قصرية النظر على سكان البلدان األخرى
ال تقوم  -يع املالَ  اطنني اآلخرين. بعض البلدان ُتضالوطنية أن يعيشوا على ظهور املو 

ابالدخار و تدلل موظفيها احلكوميني مبخططات تقاعد كرمية و ختلق ديون ال ميكنها 
فإنه  ,اآلخرين وإذا استطاعت أن تقنع عدد كايف من أعضاء االحتاد األورويب -دفعها أبدا

ر بشكل أفضل على أن يدفعوا فاتورة ميكنها أن جترب دافعي الضرائب يف البلدان اليت ُتدا
  .ذلك. ذلك هو منطق الدميقراطية على املستوى األورويب

 
كلما كربت الدولة الدميقراطية, كلما أصبح السكان أكثر تباينا, وازداد التوتر الذي 

سينشأ. اجملاميع املتعددة يف مثل هكذا دولة سيكون لديها القليل من الرتدد قبل استخدام 
أبكرب قدر ممكن من اجل  الدميقراطية للنهب والتدخل يف شؤون اآلخرينالعملية 

مصاحلهم الشخصية. كلما صغرت الوحدات اإلدارية, وكان السكان أكثر جتانسا, 
اإلفراط يف الدميقراطية َمدودا. الناس الذين يعرفون بعضهم اآلخر  ازدادت فرصة ان يكون

يكونون أقل احتمالية ألن يسرقوا و بصورة شخصية و يشعرون ابالرتباط ببعضهم, س
 يضطهدوا بعضهم. 
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فكرة جيدة. لو مت ’  االنشقاق اإلداري’هلذا السبب سيكون إعطاء الناس خيار 
السماح لنيو هامبشر الن تنفصل عن الوالايت املتحدة, كان سيكون لديها أكثر حرية 

ن سيكون إبمكاهنا أن يف تنظيم األمور بطريقة خمتلفة عما جيري, لنقل, كاليفورنيا. كا
تطبق نظامها الضرييب اخلاص هبا والذي ميكن أن يكون يف صاحل املستثمرين واملوظفني 

سوية. ستتنافس املناطق مع بعضها وسيتم تقريب القوانني إىل ما يريده الناس. ميكن 
أبقدامهم من خالل االنتقال إىل دولة خمتلفة. سيصبح احلكم أكثر ’  يصوتوا’للناس أن 

كية وأقل بريوقراطية. ميكن للمناطق أن تتعلم من بعضها ألنه ميكن لكل منها أن جترب حر 
 سياسات خمتلفة. 

مساعدة الفقري, على سبيل املثال, ميكن أن يتم تنظيمها بشكل أفضل بكثري على 
املستوى احمللي. السيطرة احمللية متنع إساءة االستخدام وهي الضمان األفضل الن يتم 

ئك الذين حيتاجون إىل املساعدة حقا و ان ال يتم تضييع املال على احملتالني. مساعدة أول
تفكيك دولة الرفاه الدميقراطية الوطنية هو أيضا ضروري من أجل دمج انجح لالقليات. 
االن, الكثري من املهاجرين يعيشون من خالل دولة الرفاه. هؤالء هم املهاجرين الذين ال 

ناس ال ميانعون من املهاجرين الذين يعتنون أبنفسهم و راغبني يريدهم أحد. لكن معظم ال
 ابالندماج. 

ابملناسبة, تشرشل قال ايضا: "احلجة األفضل ضد الدميقراطية هي َمادثة ملدة مخس 
 دقائق مع املصوت املتوسط."
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 أزمة الدميقراطية: الفصل الثاين
سنة من  150لكن بعد الدميقراطية قد تكون بدأت كنموذج رائع لتقوية الشعب, 

التطبيق, النتائج ابنت, و هي ليست  اجيابية. من الواضح اآلن أن الدميقراطية هي قوة 
استبدادية بدال من أن تكون حتررية. الدميقراطيات الغربية تتبعت مسار الدول االشرتاكية 

هذا  وأصبحت غري فعالة و فاسدة وقمعية و بريوقراطية. كما حاولنا أن نبني فيما سبق,
حصل ليس ألن النموذج الدميقراطي مت ختريبه, بل, على العكس, بسبب الطبيعة اجلمعية 

 الكامنة يف هذا النموذج. 
إذا أردت أن تعرف كيف تعمل تعمل الدميقراطية حقا, فكر يف هذا املثال. جورج 

بشعار  2009ابابندريو, السياسي اليوانين االشرتاكي, ربح االنتخاابت يف بلده يف عام 
بسيط: هنالك مال! منافسيه احملافظني كانوا قد قللوا أجور املوظفني احلكوميني و 

ليفتا يباركون" كان "دريو أن هذا مل يكن ضروراي. شعار مصروفات عامة أخرى. قال ابابن
هنالك مال. ربح ابابندريو االنتخاابت بسهولة. يف الواقع مل يكن هناك -صيحة جتمعاته

 أو ابألحرى, كان جيب أن أُييت به من ِقبل دافعي الضرائب يف البلدان -مال ابلطبع
ا على حق يف الدميقراطية, وعندما األخرى يف االحتاد األورويب. لكن االغلبية هي دائم

فإهنم سيقومون بذلك حتما. توقع  ,ألنفسهم يكتشفون أهنم يستطيعوا أن يصوتوا لألموال
 أن يقوموا بغري ذلك هو سذاجة. 

ما يظهره املثال اليوانين كذلك هو أن الناس يف الدميقراطية يهبون اىل الدولة كي تعتين هبم 
طي يعين حكم الدولة. كنتيجة لذلك, سيقوم الناس بتقدمي بصورة طبيعية. احلكم الدميقرا

مطالب للدولة ابستمرار. سيصبحون أكثر اعتمادا على احلكومة حلل مشاكلهم و إدارة 
حياهتم. مهما كانت املشاكل اليت يواجهوهنا, فإهنم يتوقعون احلكومة أن حتلها. السمنة 
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 املدرسني أو املمرضني, تناقص يف املفرطة, إساءة استخدام املخدرات, البطالة, نقص يف
زايرة املتاحف, أي شيء ميكن أن تفكر فيه, الدولة متواجدة لكي تقوم بشيء حياله. 

فإهنم يتوقعون احلكومة أن -حريق يف مسرح, حتطم طائرة, عركة يف حانة-أي شيء حيصل
ظيفة, من أال حيدث شيء مشابه مرة اخرى. إذا كانوا بال و  تالحق املتسبب وأن تتأكد

يتوقعون احلكومة أن "ختلق وظائف". إذا ارتفعت أسعار الوقود, فأهنم يريدون من 
احلكومة أن تفعل شيئا حيال األمر. يف يوتيوب هنالك فيديو يظهر مقابلة مع امرأة 

استمعت للتو خلطاب من الرئيس أوابما, وهي تقريبا تبكي من الفرح. وهي تصرخ قائلة 
اآلن حول دفع املال لوقود سيارايت أو دفع أقساط املنزل!".  "ال جيب علي أن أقلق بعد

 هذا هو نوع العقلية اليت تربيها الدميقراطية. 
والسياسيني راغبني إىل حد كبري بتزويد ما يطلبه الناس منهم. اهنم مثل الرجل الذي 
يضرب به املثل والذي ميتلك مطرقة فقط ويرى كل شيء كمسمار للضرب. بنفس 

بعد كل شيء, هلذا  .كحالل مشاكل لكل مشكلة يف اجملتمع أهنم يرون أنفسهمالطريقة, 
تقليل معدالت الفائدة, دعم القوة الشرائية ’, خبلق الضرائب’مت انتخاهبم. إهنم يعدون 

للناس, جعل ملكية البيوت بسعر مناسب حىت للناس األكثر فقرا, حتسني التعليم, بناء 
لتأكد من أن مجيع املنتجات و أماكن العمل امينة, مناطق لعب و مالعب الطفالنا, ا

توفري رعاية صحية جيدة وبسعر مناسب, ختليص الطرق من االزدحامات املرورية, 
عند بقية العامل, ’ الوطنية’الشوارع من اجلرمية, األحياء من التخريب, الدفاع عن مصاحلنا 

َماربة التمييز يف كل مكان, يف ارجاء االرض, تشجيع التحرر و ’ القانون الدويل’تنفيذ 
 التأكد من أن البلد هو األنظف’, إنقاذ املناخ’التاكد من ان الطعام أمن و املاء نظيف, 

واألكثر صديقا للبيئة واألكثر ابتكارا يف العامل, وَمو اجلوع من العامل. سيقومون بتحقيق 
اننا سعداء وراضني من كل احالمنا ومطالبنا و محايتنا من املهد إىل اللحد و التاكد من 
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 الصباح الباكر حىت آخر املساء و ابلطبع تقليص امليزانية و ختفيض الضرائب.
 هي اليت تتكون منها الدميقراطية.مثل هذه األحالم 

 

 خطااي الدميقراطية
 

من الواضح, أنه يف الواقع هذه الطريقة ال تستطيع أن تعمل على اإلطالق. ال تستطيع 
ذلك. يف النهاية, سيقوم السياسيون ابلشيء الوحيد الذي  احلكومة أن حتقق كل

 يستطيعون فعله, وهو:
 رمي املال على املشاكل-1
 إنشاء قواعد وأنظمة جديدة-2
 إنشاء جلان لإلشراف على تطبيق قواعدهم-3

ال يوجد يف احلقيقة شيء يستطيعون فعله, كسياسيني. اهنم ال يستطيعون حىت أن يدفعوا 
 م, واليت يتم تركها لدافع الضرائب ليقوم بدفعها. فواتري فعالياهت

 ميكنك أن ترى عواقب هذا النظام حولك كل يوم:
 البريوقراطية 

ولدت الدميقراطية بريوقراطيات كبرية يف كل مكان, واليت حتكم حياتنا بسلطة استبدادية 
يني بصورة متزايدة على الدوام. بسبب اهنم احلكومة, فإهنم قادرين على ضمان اهنم َمم

جيدة من الوقائع االقتصادية الشاقة اليت يواجهها بقيتنا. وزاراهتم ال تستطيع أن تُفلس, 
هم أنفسهم يستطيعون أن يُطردوا بصعوبة, اهنم غالبا ما سيخرقون القانون, ألهنم هم 
القانون.يف نفس الوقت, يضعون عبء كبري على بقيتنا بقواعدهم وانظمتهم. يف كل 
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وتثبيط عزمية املشاريع الناشئة بواسطة جمموعة كبرية من القوانني   اقةمكان يتم إع
والتكاليف البريوقراطية املفروضة عليهم. األعمال املتواجدة كذلك تعاين حتت ضغط 
-البريوقراطية. يف الوالايت املتحدة تكاليف فرض األنظمة وفقا الدارة املشاريع الصغري

تريليون دوالر يف السنة, وفقا ملقالة يف  1.75هي  -الحظ انه هذه وكالة حكومية
ويكيبيداي. الفقراء وقليلي التعليم يعانون أبكرب مقدار من هذا النظام: أهنم ال يستطيعون 

لألجور و  أن جيدوا وظائف ألنه مت تسعريهم خارج السوق بواسطة قوانني احلد األد ى
أعمال  عليهم أن يؤسسواقوانني أخرى تزيد من كلفة العمالة. كذلك من الصعب جدا 
 خاصة هبم ألهنم ال يعرفون طريقهم يف االدغال البريوقراطية. 

 الطفيلية
إىل جانب البريوقراطيني و السياسيني, هنالك جمموعة أخرى من الناس الذين يعيشون 

بصورة جيدة بواسطة النظام الدميقراطي: أولئك الذين يديرون الشركات واملؤسسات اليت 
إىل السخاء احلكومي أو االمتيازات اخلاصة. فكر يف مدراء الشركات يف  تدين بوجودها

الصناعي, ويف البنوك واملؤسسات املالية اليت يتم دعمها من قبل نظام -اجملمع العسكري
املؤسسات الثقافية و  -’القطاعات املدعومة’االحتياطي الفيدرايل. لكن كذلك الناس يف 

من غري ذكر السريك الكامل -نة و جماميع البيئة واىل آخرهالتلفزيون العام و وكاالت اإلعا
الكثري من هؤالء الناس ميتلكون وظائف ُمّدرة يدينون هبا إىل ’. للمنظمات الدولية’

عالقاهتم احلميمة مع احلكومة أو وكاالت حكومية. هذا هو شكل من أشكال الطفيلية 
 نظامنا الدميقراطي. ة املؤسساتية اليت يتم مساعدهتا والتحريض عليها بواسط

  جنون العظمة
من عدم قدرهتا على تغيري اجملتمع حقا, تطلق احلكومة بصورة دورية مشاريع  َمبطةً 

عمالقة للمساعدة يف تعايف قطاع صناعي عاجز أو خلدمة غرض نبيل آخر. يف كل مرة 
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ر يف تقوم هذه األفعال مبجرد زايدة املشاكل ودائما ُتكلف اكثر من املخطط له. فك
اإلصالحات التعليمية و إصالح الرعاية الصحية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة 
غري الضرورية مثل برانمج اإليثانول يف الوالايت املتحدة أو مشاريع الطاقة الرايح البحرية 

تتعهد هبا احلكومة لتشتيت ’ مشاريع عامة’يف أورواب. احلروب كذلك يُنظر اليها على اهنا 
النتباه من املشاكل احمللية و ااثرة مشاعر الدعم العامة للحكومة و خلق وظائف للطبقة ا

الدنيا و توجيه أرابح ضخمة إىل شركات مفضلة واليت تقوم بدورها برعاية احلمالت 
االنتخابية للسياسيني و حتضر وظائف متوفرة لنفس هؤالء السياسيني عندما يتم التصويت 

م. )ال حاجة للقول, السياسيون أنفسهم ال يقاتلوا يف احلروب على خروجهم من مناصبه
 اليت يبدأوها ابدا(

 دولة الرفاه
السياسيني الذين يتم تعيينهم حملاربة الفقر والالمساواة يشعرون بصورة طبيعية أن 

واجبهم املقدس هو تقدمي مشاريع رعاية ابستمرار )و فرض ضرائب جديدة للدفع من 
املسؤولني عن تنفيذ  ينفع مصاحلهم فقط بل مصاحل أولئك البريوقراطينياجلها(. هذا ال 

الربامج. تستهلك الرعاية جزء مهم من صرف الدول يف معظم الدول الدميقراطية. يف 
بريطانيا تصرف حكومة ثلث ميزانيتها على الرعاية. يف إيطاليا وفرنسا يقرتب الرقم من 

ثل احتادات العمال و صناديق التقاعد العام و . الكثري من املنظمات اجملتمعية )م40%
والوكاالت احلكومية العامة( لديها مصلحة يف احملافظة على دولة الرفاه وتوسيعها. . من 
التقليدي يف الطريقة اليت تعمل هبا احلكومة الدميقراطية هي أهنا ال تقدم أي خيار و ال 

أتمني  البطالة املرتفع و أقساط تدخل بعقود مع مواطنيها. الكل جُمرب على دفع أتمني
الضمان االجتماعي, لكن ال أحد يعلم ما هي املنافع اليت سيتمتعون هبا يف املستقبل. 

املال الذي كان عليهم دفعه مت صرفه منذ اآلن. االهنيار القادم يف الضمان االجتماعي هو 
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وال املساعدات املثال األكثر سوءا على هذا النوع من التبذير. وضع يف ذهنك, أن أم
 الكثري من املساعدات احلكومية تذهب إىل’. املعوزين’احلكومية ال تذهب فقط إىل 

بليون دوالر )واليت  700األغنياء, على سبيل املثال إىل املصارف اليت مت إعانتها مببلغ 
 أنفسهم بعالوات كبرية(. بعدها قام املدراء كافئوا

 السلوك الضداجتماعي و اجلرمية
رفاه الدميقراطية تشجع على الالمسؤولية و السلوك الضداجتماعي. يف اجملتمع احلر دولة ال

بوعودهم أو يتصرفون بدون اهتمام  الناس الذي يسيئون التصرف أو يفشلون يف اإليفاء
ابآلخرين خيسرون مساعدة األصدقاء و اجلريان و العائلة, مع ذلك, دولة الرفاه اخلاصة بنا 

أحد يريد مساعدتك بعد االن, حنن سنقوم بذلك! هلذا يتم مكافأة ختربهم: إذا كان ال 
الناس على السلوك الضداجتماعي.  كوهنم معتادين على احلكومة اليت توفر أي شيء 

حيتاجونه, فإهنم يطورون عقلية الراكبني جماان, الذين ال يريدون أن يعملوا من أجل ماهلم. 
ل الصارمة )وكذلك القوانني املضادة للتمييز( من مما جيعل االمور اسوأ, جتعل قوانني العم

الصعب للموِظفني أن يتخلصوا من املوظحفني الذين ال يعملون بصورة مرضية. بطريقة 
مشاهبة, جتعل أنظمة احلكومة من شبه املستحيل طرد الطالب أو فصل املدرسني الذي 

العام من الصعب يسيئون التصرف أو يعملون بصورة غري مرضية. يف مشاريع اإلسكان 
جدا اخراج شخص ُمزعج جلريانه من منزله. اجملاميع اليت تسئ التصرف يف النوادي الليلية 

الميكن منعهم من الدخول بسبب القوانني املضادة للتمييز. ما يزيد الطني بلة,هو أن 
احلكومة غالبا ما تؤسس برامج مساعدة ُمكلفة للمجاميع املعادية للمجتمع, مثل 

 والتشجيع عليه.  من مشجعي كرة القدم. لذلك, يتم مكافأة اجلنوح املخربني
 وى املتوسط و املعايري املنخفضة املست 
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لكون األغلبية يف أي جمتمع متيل إىل أن تكون أكثر فقرا من أفراد اجملتمع األكثر 
-جناحا وكفاءة, هنالك حتما ضغط على السياسيني يف الدميقراطية إلعادة توزيع الثروة

خذها من الغين و إعطاءها للفقري. هبذه الطريقة, يتم معاقبة النجاح يف العمل والتميز ال
من خالل الضرائب التقدمية.  هلذا, قد يكون من املتوقع من الدميقراطية أن تقود إىل 

تقليل مستوى الذكاء العام للسكان و ختفيض املعايري الثقافية العامة. اينما حتكم األغلبية, 
 سط االعتيادي. ملتوسط يصبح هو املتو املستوى ا

 ثقافة عدم الرضا 
االختالفات اخلاصة يتم حتويلها إىل صراعات اجتماعية يف الدميقراطية ابستمرار. هذا 
لكون الدولة تتدخل يف كل العالقات الشخصية واالجتماعية. كل شيء خطأ يف مكان 

إىل مشكلة وطنية )أو حىت إىل شغب َملي, يكرب  ما, من مدرسة حكومية سيئة األداء
دولية( على السياسيني أن جيدوا حال هلا. الكل يشعرون أهنم مدفوعون و ُمشجعون على 

اجبار االخرين على وجهات نظرهم حول العامل. اجملاميع اليت تشعر انه مت اقرتاف خطأ 
عور عام من حبقها ترمي الطابوق وتنظم االحتجاجات و تدخل يف إضراب. هذا خيلق ش

 إلحباط وعدم الرضا. ا
 قصر املدى 

احلافز الرئيسي للسياسيني يف الدميقراطية هو الرغبة يف أن يتم إعادة انتخاهبم. 
إىل ذلك, يعمل  لذلك, ال يصل أفقهم اىل ما بعد االنتخاابت القادمة عادة. ابإلضافة

نتخبون دميقراطيا مبوارد ليست خاصة هبم واليت هي حتت تصرفهم
ُ
بصورة  السياسيون امل

اآلخرين. ذلك يعين أهنم ال جيب عليهم أن يكونوا حذرين  مؤقتة. اهنم يصرفون أموال
يف املستقبل. .  هلذه األسباب تسود السياسات قصرية  حول ما يفعلون و أن يفكروا

املدى يف الدميقراطية. أحد وزراء الشؤون االجتماعية اهلولنديني السابقني قال ذات مرة, 
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ة السياسيني أن حيكموا كما لو أنه ال يوجد انتخاابت بعد اآلن. هبذه "جيب على القاد
لألمور." كما قال املؤلف  الطريقة سيكونون قادرين على  احلصول على نظرة طويلة األمد

أننا نواجه أزمة حقيقية يف العامل الغريب. ما تراه  األمريكي فريد زكراي يف مقابلة: "اان أعتقد
عدم القدرة أساسا على فعل شيء واحد, وهو فرض أي نوع من يف كل جمتمع غريب هو 

من أنواع األمل قصري املدى يف سبيل مكاسب طويلة األمد. كلما حتاول حكومة أن تقرتح 
نوعا من األمل حتصل ثورة. والثورة دائما ما تكون انجحة على وجه التقريب." لكون الناس 

ة و السياسيون يتصرفون بشكل أشبه ما ُمشحجعني على التصرف كمستغلني يف الدميقراطي
أصحاب امللكية, لكوهنم يف الوظيفة فقط بصورة مؤقتة, هذه  يكون ابملستأجرين منه إىل

النتيجة جيب أال تفاجئ أحد. الشخص الذي يستأجر أو يوقع عقد اجيار حول شيء ما 
 شكل طويل األمد من صاحبألن يكون حريصا عليه و أن يفكر ب  حافر أقل ميلك

لك. 
ُ
 امل

 ملاذا تسوء األمور ابستمرار
نظراي يستطيع الناس أن يصوتوا لنظام خمتلف أقل بريوقراطية واقل امهاال. يف الواقع, 

هذا األمر غري َمتمل الوقوع, ألن هنالك الكثري من الناس الذين ميلكون مصلحة راسخة 
موعة معها. كما بني يف استمرار هذا النظام. وبينما تكرب احلكومة ببطء, تنمو هذه اجمل

لودفيغ فون ميزس, ستقاوم البريوقراطية حتديدا أي شكل  االقتصادي النمساوي العظيم
من أشكال التغيري بكل ما متلك من قوة. "البريوقراطي ليس جمرد موظف يف احلكومة",  
 كتب ميسيز. "انه, حتت الدستور الدميقراطي, يف نفس الوقت مصوت و جزء من ويل

وِظف. انه يف موقف غريب: انه موظف وموِظف. ومصلحته املالية كموظحف األمر, امل
تفوق مصلحته كموِظف, لكونه حيصل من اخلزينة العامة أكثر مما يساهم هبا. هذه 
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أمهية حينما يزداد عدد الناس يف قائمة رواتب احلكومة.  العالقة املزدوجة تصبح أكثر
زايدة يف الراتب من ابقاء على امليزانية  البريوقراطي كمصوت اكثر تلهفا للحصول على

 ئيسي هو تكبري قائمة الرواتب.  متوازنة. اهتمامه الر 
االقتصادي ميلتون فريدمان قّسم صرف املال اىل اربعة انواع. األول عندما تصرف 

اموالك على نفسك. فانك متتلك حافز الن تبحث عن اجلودة وان تصرف بتنظيم. هذه 
م صرف املال هبا يف القطاع اخلاص بصورة عامة. النوع الثاين هو هي الطريقة اليت يت

صرف املال اخلاص بك على شخص آخر, على سبيل املثال عندما تشرتي ألحدهم 
عشاءا. ابلتأكيد ستهتم ابملقدار الذي تصرفه ولكن ستكون أقل اهتماما ابجلودة. النوع 

عندما تتناول غداء على  الثالث هو عندما تصرف أموال شخص آخر عليك, كما حيدث
حساب شركتك,  ستحس حبافز قليل ألن تكون اقتصاداي لكنك ستقوم جبهد الختيار 

الغداء الصحيح. الطريقة الرابعة هي صرف اموال شخص آخر على شخص اثلث. 
حينها لن يكون لديك أي سبب لالهتمام ابجلودة أو التكلفة. هذه هي الطريقة اليت 

 ل ضرائبك بصورة عامة.تصرف هبا احلكومة أموا
اندرا ما يتم حتميل السياسيني مسؤولية األفعال اليت قاموا هبا وتبني أهنا ضارة على 

اإلجيابية  األولية املدى البعيد. اهنم حيصلون على املديح بسبب نواايهم الطيبة والنتائج
ن يتم إعادة لرباجمهم. العواقب طويلة األمد )على سبيل املثال, الديون اليت حتتاج إىل أ

دفعها( ستكون مسؤولية خلفائهم. ابملقابل, ميتلك السياسيون دافع قليل للعمل على 
يني سيحصلون الربامج اليت تؤدي إىل نتائج بعد مغادرهتم املنصب, الن القادة املستقبل

 على التقدير بسببها.
لون هذه هلذا, تصرف احلكومات الدميقراطية امواال اكثر مما تستلم دائما. اهنم حي

لكون الناس الذين -املشكلة من خالل فرض الضرائب أو هنالك طريقة أحسن من ذلك
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وهي اقرتاض املال أو طباعته ببساطة. )الحظ  -عليهم أن يدفعوا ضرائب يستاؤون منها
اهنم يقرتضون من بنوك مفضلة, واليت الحقا يتم إنقاذها من اإلفالس بواسطة احلكومة إذا  

’, التقليل’(. من النادر أن يقللوا من ميزانيتها. عندما يتحدثون عن كان عليها دين كبري
 رف.فإهنم عادة يقصدون منو أبطأ يف حجم الص

طبع األموال يؤدي إىل التضخم دون شك, وذلك يتضمن تناقص اثبت يف قيمة 
خمزوانت الناس. اقرتاض االموال يسبب ارتفاع يف الدين الوطين ويؤدي إىل الدفع بعبء 

األجيال املستقبلية. يف الوقت احلايل, أصبح الدين العام يف كل دميقراطيات  ائد إىلالفو 
العامل تقريبا مرتفعا جدا إىل حد أنه من غري احملتمل أن يتم إعادة دفعها على االطالق. ما 

هو أسوأ من ذلك هو أن مؤسسات مثل صناديق التقاعد اشرتت دين حكومي بصورة  
كون استثمار جيد طويل األمد. هذه نكتة مؤملة. الكثري من كبري ابفرتاض أن ذلك سي

الناس لن يستلموا أموال التقاعد اليت يعتمدون عليها على االطالق الن املال الذي 
 اخلاصة هبم مت تبذيره منذ اآلن. وضعوه يف صناديق التقاعد 

ل لكن ابلرغم من كل هذه املشاكل اليت جتلبها الدميقراطية لنا, نستمر ابألم
واالعتقاد أنه, بعد االنتخاابت القادمة, كل شيء سيتغري. هذا جيعلنا عالقني يف دائرة 

ُمفرغة: ال يقوم النظام بتنفيذ ما يعده, يصبح الناس َُمبطني ويطالبون بتحسينات, يقوم 
السياسيون بزايدة وعودهم أكثر من املعتاد, ترتفع التوقعات أكثر من املعتاد, خيبات 

ة تصبح أكرب من املعتاد, وهكذا. املواطنون يف الدميقراطية هم مثل مدمين األمل احلتمي
الكحول الذين حيتاجون إىل أن يشربوا املزيد دائما كي يشعروا ابلثمالة, حيدث ذلك يف  

كل مرة مما يؤدي إىل صداع مخر اقوى حىت. بدال من االستنتاج اهنم جيب عليهم أن يبقوا 
ون فقط املزيد. اهنم نسوا متاما كيف يعتنوا أبنفسهم ومل بعيدا عن الكحول, اهنم يريد

 يعودوا يتحملون مسؤولية حياهتم. 
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 ميقراطية أقلملاذا حنتاج إىل د
السؤال هو إىل مىت ميكن أن يستمر هذا الوضع, مع األخذ بعني االعتبار عدم 

الناس يدركون الرضا يف اجملتمع وعدم املقدرة يف النظام السياسي واالقتصادي. الكثري من 
أنه هنالك شيء ما خطأ يف النظام. السياسيون وقادة الرأي يتحسرون على انقسام 

املشهد السياسي, وتقلب الناخبني, ,والسطحية والبحث عن اإلاثرة يف اإلعالم. 
املواطنون يشتكون أن السياسيني ال يستمعون هلم, وأهنم ال حيصلون على ما مت إعطائهم 

غرس هو متثيلية, َماكاة ساخرة للحكومة اجليدة. مع ذلك, أهنم من وعود و أن الكون
يلقون بلوم املشاكل على وجود السياسيني اخلطأ أو على قضااي جانبية مثل اهلجرة 

 منة يف النظام الدميقراطي نفسه. والعوملة, وليس على العيوب الكا
ملسماة االن ال احد يعلم اين الوجهة من هنا. الكل عالق يف رؤية النفق ا

’, الوحيد   الذي يستطيع الناس أن يفكروا به هو ,دميقراطية أكثر’ احلل’ابلدميقراطية. 
أي املزيد من تدخل احلكومة. هل يشرب الشباب الكثري من الكحول؟ ارفع السن األد ى 
لشرب الكحول. هل اصحاب األمراض املزمنة ُمهملون يف دور الرعاية؟ أرسل املزيد من 

! هل هناك انعدام يف االبتكار؟ أسس جملس ابتكار حكومي! هل يتعلم مفتشي احلكومة
األطفال القليل يف املدرسة؟ اجعل املزيد من االمتحاانت اجبارية! هل معدالت اجلرمية يف 
تزايد؟ قم بتأسيس وزارة حكومية جديدة! نظّم و امنع و اجرب و ثبط من عزمية و حتقق و 

 , ارمي ماال على املشكلة. لك كلهدّلل و أصلح و, األهم من ذ
وماذا مل مل يعمل كل ذلك؟ يف النهاية سيتم مساع النداء من اجل قائد عظيم , رجل 

قوي من اجل وضع حد لكل الضوضاء و تنفيذ القانون والنظام. هنالك منطق مؤكد وراء 
 ذلك. إذا كان كل شيء حيتاج إىل تنظيم من قبل احلكومة, إذا ملاذا ملاذا ال يتم ذلك

بواسطة دكتاتور عادل؟ فليذهب الرتدد غري املنتهي و عدم اختاذ القرار و اجلدال وعدم 
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الكفاءة. لكن هذا سيكون عقد مع الشيطان. سنحصل على القانون والنظام, هذا 
 هناية احلرية واحلركة و النمو.  صحيح. لكن الثمن سيكون

ناس قد جيدون من حلسن احلظ, هنالك طريق آخر, ابلرغم من أن الكثري من ال
 الصعب ختيله. الطريق هو: دميقراطية أقل. دولة أقل. حرية فردية أكثر. 

كيف سيبدو هذا النموذج الليرباتري عند التطبيق, هو موضوع الفصل األخري من هذا 
 الكتاب. 
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 حنو منوذج سياسي جديد: الفصل الثالث
املزيد من ’جمتمعنا ميكن حلها بواسطة من الوهم االعتقاد أبن املشاكل اليت يواجهها 

و الوهم األكرب كون الدميقراطية هي النظام األفضل من بني كل األنظمة ’. الدميقراطية
 املقرتحة.

أدت الدميقراطية إىل وضع أصبحنا فيه خناف من نظرائنا املواطنني القادرين على 
 استبعادان من خالل صندوق االقرتاع. 

قراطية يف جمتمعنا ليس بديهيا. أنه يف احلقيقة ظاهرة جديدة إىل االميان االعمى ابلدمي
حد كبري. معظم املثقفني احملافظني و الليرباليني الكالسيكيني يف القرن الثامن عشر 

والتاسع عشر, من ضمنهم مفكرين مشهورين مثل اللورد أكتون و اليكس دي توكفيل و 
وبر و جون ستيوارت مل و توماس والرت ابكهوت و إدموند برك و جيمس فينيمور ك

ماكويل, كانوا معارضني للدميقراطية. الكاتب احملافظ الشهري إدموند بريك كحتب: "من هذا 
اان متأكد, انه يف الدميقراطية غالبية املواطنني يصبحون قادرين على ممارسة االضطهاد 

رب بكثري و سيتم األقلية سيتمدد اىل عدد اك األكثر وحشية على األقلية...وأن اضطهاد
 تنفيذه بضراوة كبرية, ذلك ميكن على الدوام تقريبا إيقافه من ِقبل ُحكم ملك واحد."

توماس ماكلوي, املفكر الربيطاين الليربايل الشهري, عرب عن آراء مشاهبة: "كنُت لفرتة 
ة أو  طويلة والزلت مقتنعا أن املؤسسات الدميقراطية اخلاصة البد أن تدمر احلرية أو احلضار 

كليهما عاجال ام اجال." هذه كانت أفكار مقبولة متاما يف تلك األايم, كما بني اري; 
 .1951الدين يف كتابه "احلرية أو املساواة" يف عام -ريرت فون كونت
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والقرن العشرين, مع ذلك, مت دفع النموذج الليربايل  يف هناية القرن التاسع عشر

ميان ابجلمعية. الليربالية مت استبداهلا ابشكال خمتلفة الكالسيكي للخلف ومت استبداله ابإل
أصبحت متثل فكرتنا عن  الشيوعية و االشرتاكية و الدميقراطية. األخرية -من اجلمعية

لكن كما بينا يف هذا الكتاب, من اخلطأ كليا أن نساوي الدميقراطية ابحلرية.  ’. احلرية’
املاضي, الدميقراطية هي يف احلقيقة شكل  كما عرف املفكرون الليرباليني الكالسيكيني يف

من أشكال االشرتاكية. ما تبقى من حريتنا, عائد إىل التقليد الليربايل الكالسيكي الذي 
 ما زال حيا يف الغرب, وليس للدميقراطية.     

التقليد الليربايل الكالسيكي, مع ذلك, يقبع حتت ضغط كبري. مع كل جيل جديد 
الدميقراطية اليومية من حولنا, جزء من مرياثنا الليربايل ميوت. مل يعد  يكرب مع الربوابغاندا

أحد متفاجئا عندما تطالب النساء حبصة يف جمالس الشركات, أو عندما متنع الدولة 
التدخني يف البارات أو عندما تقرر احلكومة ما يتم تدريسه ألطفالنا يف املدارس. قد ال 

لكن الكل جيد األمر طبيعيا متاما وهو أنه على  -يوافق اجلميع على هذه األفكار 
احلكومة أن تقرر يف مثل هكذا امور. من الصعوبة أن جتد معارضة حلقيقة أننا نعيش يف 
نظام يتدخل يف حياتنا حىت أصغر تفصيل. ال يوجد معارضة مبدئية لفكرة أنه جيب أن 

 يتم دميقراطيا تقرير كيف علينا ان نعيش مجيعا.
 و احلرية الفرديةالالمركزية 

هل البديل للدميقراطية ممكن؟ جمتمع بدون دولة مهيمنة, بدون حكم األغلبية, جمتمع 
تعاوين و حر؟ قطعا. هكذا بديل هو ضروري بصورة ُملحة إذا مل نُرد أن ننحدر إىل 

الطغيان و الركود. العامل الغريب حيتاج إىل منوذج جديد. منوذج جيمع بني احلركية و احلرية 
لفردية مع االنسجام االجتماعي. هكذا منوذج ليس يوتوبيا. بل ابالمكان حتقيقه. الشيء ا
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األول الذي جيب فعله هو تقليل دور  احلكومة. الناس حيتاجون إىل أن حيصلوا من جديد 
 ,على التحكم يف حياهتم و مثرات عملهم. بدون التدخل والقواعد وفرض الضرائب

قابلة للحياة و مستدامة. ملاذا ال يستطيع الناس أن و  سيخلق الناس جمتمعات آمنة
والرعاية الصحية والتعليم الذي  أمواهلم على ابلطريقة اليت يريدوهنا ويشرتوا التأمني يصرفون

خيتارونه؟ ما هي الكارثة العظيمة اليت ستحل علينا إذا حدث ذلك؟ ملاذا جيب على 
و تتخذ هذه القرارات بدال عنهم؟ احلكومة أن أتخذ أموال الناس من خالل الضرائب 

جيب  إعطاء الناس مرة أخرى حرية االختيار أبنفسهم, وحل مشاكلهم ابلطريقة اليت 
فرداي أو, على األرجح غالبا, سوية. ألنه بدون التعاون, النظام و الرفاهية  -يروهنا مناسبة

د على أن يعمل فقط على أساس تطوعي, ابالعتما مستحيلتان. لكن التعاون ميكن
 املوافقة املتبادلة. 

الناس جيب أن حتصل من جديد على التحكم بثمرات عملهم. جيب أن ميلكوا حرية خلق 
الدينية و الشيوعية و الرأمسالية و االثنية واىل اخره. هذه اجملتمعات ميكن  ,جمتمعاهتم احمللية
 ريدوا. إذا أراد املقيمون ذلك, أو ال, إذا مل ي’, دميقراطيا’أن يتم حكمها 

 سوق للحكم
ابتري فريدمان, حفيذ الفائز جبائزة نوبل ميلتون فريدمان, قال ذات مرة: "احلكومة هي 

قطاع ذو موانع دخول عالية. يف احلقيقة, جيب عليك أن تفوز يف انتخاابت أو تقوم بثورة 
 لكي جترب شكل جديد من أشكال احلكومة."

 احلكومة. يعترب الناس أنه من املهم أن هنالك يف الواقع اختيار و منافسة قليالن يف
تتنافس الشركات. يتوقع الناس سوق حر مرن يف السيارات و املالبس و التأمني مع 

العديد من املوردين املختلفني. إذا ملاذا ال يكون هناك سوق للحكم, حيث جيب على 
كومة أخرى احلكومات أن تتنافس, ويستطيع املواطنون أن ينتقلوا بسهولة إىل منطقة ح
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لكي يعيشوا ويعملوا؟ حاليا يستطيع الناس ان ينتقلوا اىل مدينة اخرى, لكن بسبب أن 
معظم الضرائب والقوانني أتيت من احلكومة الفيدرالية, فإن هذا ال يغري شيئا. للحصول 

 على نوع خمتلف من احلكم, جُيرب الناس على مغادرة بلدهم, وذلك عائق كبري. 
ات لديها ميل لتشكيل احتكارايت و احتادات احتكارية من أجل حنن نعلم أن الشرك

التقليل من املنافسة. لكن احلكومات متتلك ذلك امليل كذلك. انظر اىل تحرُكز سلطة 
احلكومة يف واشنطن أو بروكسيل. يف السوق احلر, على أية حال, ميكن للناس دائما أن 

حتادات االحتكارية املتواجدة. هلذا متيل يبدأوا اعماال جديدة , وحتدي االحتكارايت و اال
االحتكارايت إىل أن تكون قصرية العمر يف القطاع اخلاص. عندما يطلب االحتكاريون 
أسعارا مرتفعة و يسيئوا استخدام موقعهم يف السوق, فإن ذلك يشجع شركات اخرى 

 على أن تدخل يف ذلك السوق املعني.
ا يف االحتكارايت احلقيقية ال يريد يف احُلكم مثل هكذا منافسة مفقودة. كم

السياسيون املنافسة يف احلكم. إهنم يفضلون أن يتم اختاذ القرار حول كل األمور مجاعيا 
على املستوى املركزي. سيقولون: "اهلجرة غري الشرعية ميكن حلها فقط يف السياق 

و: "اإلرهاب األورويب."أو: "أزمة الدين ميكن مواجهتها فقط على املستوى الدويل." أ
ميكن مقاتلته فقط من خالل وكالة مركزية قوية." مع ذلك, هنالك الكثري من البلدان 

و ال تعاين من األزمات االقتصادية أو اإلرهاب. ’ ُكتل’الصغرية يف العامل ليست جزءا من 
من املفرتض أن نصدق أن التعليم والرعاية الصحية واإلدارة املالية و  ,بنفس الطريقة

ني االجتماعي واىل اخره, جيب أن يتم تنسيقها وتنظيمها على األقل على املستوى التأم
 يكون االمر كذلك. الوطين. لكن ال يوجد سبب لتربير ان 

الالمركزية ستكون انفعة للعديد من اجملاميع يف اجملتمع. مع االستقالل احمللي, 
يستطيع املفكرون التقدميون ان يطبقوا أفكارهم التقدمية و يستطيع املفكرون احملافظون أن 



89 

 

يفعلوا نفس الشيء بقيمهم, بدون اجبار االخرين على تعديل طريقتهم يف احلياة. الناس 
شون يف جمتمع مراعي للبيئة يستطيعون أن يعيشوا وفقا ألحالمهم. الذي يريدون أن يعي

على حساهبم ابلطبع. اجملتمع الديين الذي يرغب بغلق متاجره يف اايم االحد يستطيع أن 
اجلميع غري ضرورية و غري مرغوب هبا. -يالئم-واحد-يفعل ذلك. مقاربة حجم

لذا ’. يعيشون عش ودع اآلخرين’الالمركزية, على عكس الدميقراطية الوطنية, هي نظام 
 دع الف امة تزدهر.

يقرروا بصورة اسهل حتت أي نظام  التنوع يف احلكم يتضمن أن الناس يستطيعون أن
إذا رغبوا  أو بلد آخر حكم يرغبون يف العيش. هم يستطيعون الذهاب إىل بلدة أخرى

والذي اندرا ما  حبكم خمتلف. هكذا تنافسية تضمن أن يتم حتميل احُلكام املسؤولية,
حيدث حينما يتم تقييد أتثري املواطن ابنتخاابت كل اربعة سنوات. حىت عندما يقوم بضعة 

فز قوي للحكام لتحسني مواطنني فقط ابالنتقال إىل منطقة أخرى, سيكون هناك حا
 سياساهتم. 

إذا مل يتم تقرير كل شيء مركزاي, تستطيع األقاليم أن ختتار اجتاه يناسب ظروفها 
وتفضيالهتا. على سبيل املثال, تستطيع منطقة معينة أن تقلل من الضرائب واألنظمة 

بصورة كبرية من أجل حتفيز النشاط االقتصادي. املؤرخ االمريكي توماس وودز يشري إىل 
أن احلرية السياسية ظهرت يف أوراب الغربية حتديدا بسبب التجّزء واالختالف الذي ساد يف 

ا. كثرة مناطق احلكم الصغرية جعلت من املمكن للناس أن يهربوا من هذه املنطقة اترخيي
األماكن اليت ساد هبا االضطهاد اىل االماكن االكثر حرية. احلكام الطغاة بسبب ذلك 

 رية أكثر. وجدوا أنفسهم جُمربين على السماح حب
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 الالمركزية يف سويسرا
تعمل بصورة مرضية. الناس أثبتت سويسرا منذ وقت طويل أن الالمركزية ميكن أن 

غالبا ما تعتقد ان احلجم واملركزية جيلبان الرفاهية وخمتلف أنواع املنافع األخرى. مع ذلك, 
سويسرا, واليت هي ليست عضوا يف االحتاد األورويب وال يف الناتو, تُثبت العكس. مع 

كم فيه ماليني مقيم حيتوي هذا البلد على عدد سكان والية فرجينيا واحل 8حوايل 
كانتون يتنافسون مع بعضهم ويتمتعون مبقدار كبري من   26المركزي بصورة كبرية. 

االستقالل. الكانتوانت كانت يوما ما دول منفصلة مستقلة, البعض منها متتلك أقل من 
اصغرها  -بلدة يف سويسرا 2900ساكن. ابالضافة اىل ذلك هنالك حوايل  50000

أكثر بكثري من معظم البلدان االوروبية االخرى. ساكن. هذا  30حتتوي على حوايل 
اجلزء الرئيسي من ضريبة الدخل السويسرية يتم دفعها إىل البلدة و الكانتون, وليس إىل 

احلكومة الفيدرالية. البلدات و الكانتوانت ختتلف بصورة كبرية يف فرض الضرائب و 
 ني والشركات.األنظمة ولذلك تتنافس على أتييد املواطن

أفضل دول  من املعروف ابلطبع أن سويسرا هي بلد انجح بصورة كبرية. إهنامن 
العامل من حيث متوسط األعمار و الوظائف و االزدهار والرفاهية. اهنا واحدة من البلدان 

القليلة يف العامل اليت مل متر بتجربة احلرب ألكثر من قرن. ابلرغم من تواجد أربعة لغات 
إليطالية والرومانش(, هنالك مقدار كبري من االنسجام االجتماعي, وا والفرنسية )األملانية

يف تناقض اتم مع الوضع يف بلجيكا حيث التوترات واملصاحل املتناقضة بني الفلمش 
املتحدثني ابهلولندية و الوالونز املتحدثني ابلفرنسية دائما ما هتدد بتقسيم البلد. بينما 

كذا للوالنز األقل ماال, ال يشعر السويسريون هبيشتكي الفلمش أنه جيب عليهم يدفعوا 
 شرخ بسبب نظامهم الالمركزي. 
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سويسرا هي دولة دميقراطية ابلتأكيد, لكنها متتلك وحدات دميقراطية صغرية كثرية, 
 حيث استطاعت أن تتجنب الكثري من النتائج السلبية للدميقراطية الربملانية الوطنية. 

ن إمكانية االنفصال تقلل من التوترات. يف السبعينات مثال سويسرا يظهر كذلك كيف أ
أبهنم غري مُمثلني بصور جيدة يف املنطقة اليت  شعر سكان كانتون برين املتحدثني ابلفرنسية

انفصلت  1979يعيشون هبا واليت يتحدث هبا األغلبية األملانية . لذلك يف عام 
ل قرون, اخلالفات  اخلالفات  التجمعات املتحدثة ابلفرنسية وشكلت كانتون جورا. خال

بني اجملاميع االثنية واللغوية مت حلها سلميا هبذه الطريقة. لكون الكانتوانت والتجمعات 
السويسرية صغرية, ال يستطيع الناس التصويت من خالل صندوق االقرتاع فقط, بل  

م استبدال كذلك لديهم اخليار لالنتقال إذا كانوا غري راضني ابحلكم. هبذه الطريقة, يت
 سياسات السيئة ابلسياسات اجليدة.ال

هذا ال يعين أننا ندعو للمثال السويسري كنموذج أو اخليار الوحيد. بل إنه مثال 
على كيفية عمل احلكم الالمركزي و كيف انه يؤدي اىل ضرائب أقل و حرية فردية أكثر. 

يف مكان صغري. وال نعين هنا أن الدميقراطية هي ابلضرورة شيء جيد طاملا كانت 
الدميقراطية اليت فيها ثالثة أشخاص هي ما زالت خاطئة طاملا ال يستطيع أحد اهلروب 
منها. هبذه احلالة ميكن أن يكون هلا نفس النتائج املضرة لدميقراطية فيها عشرة ماليني 
مواطن. ما يهم هو أن الناس أنفسهم ُيسمح هلم بتقرير حجم الوحدات اإلدارية اليت 

أن تكون دميقراطية  أن يعيشوا فيها وما شكل احلكومة اليت ميلكوهنا. ال حتتاج إىل يريدون
كم مربع( و ديب و هونج كونج   2كم مربع( و موانكو )  170ابلضرورة. ليشتنشتاين )

كم مربع( ليست دميقراطيات برملانية. لكنها   710كم مربع( و سنغافورة )  1100)
 ’ مجيلغريالص’ا ما يكون ان تظهر أنه غالبانجحة. هذه البلد
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قد يعتقد املرء أن حق االنفصال و احلكم الذايت يؤدي إىل صراعات. هذا ال حيدث 
ابلضرورة. فكر يف كيفية عمل السوق احلر. الكل ميلك احلق ألن يؤسس عمال. مع 

ذلك, غالبية الناس موظفون من قبل شركات. هكذا تعاون جيلب منافع لكل األطراف. 
ى البلدان كذلك. قد خيتار الناس أن يكونوا مستقلني, لكن األغلبية هذا ينطبق عل

سيجدون أنه من مصلحتهم االنضمام اىل جمتمع. واجملتمعات املتعددة ستجد من 
مصلحتها أن تتعاون فيما بينها. ابلتأكيد, اقتصادات احلجم ميكن أن تقلل من التكلفة, 

 ا كان الناس أحرارا يف االختيار. لكن أبي حجم سيحدث هذا ميكن أن حُيدد فيما إذ
االنشقاق ال جيب أن يؤدي ابلضرورة إىل االستقالل اإلداري الكامل مباشرة. أي شكل 

من أشكال الالمركزية والذي يتم نقل املسؤوليات فيه من احلكومة املركزية اىل احلكومة 
انتقايل( بني احمللية ميكن أن ُيسمى انشقاقا سياسيا. هذا ميكن أن يكون شكل جذاب )

 االنشقاق الكلي و الوضع احلايل. 
كيفية عمل هذا ميكن أن يُرى يف مثال ما ُيسمى ابملناطق االقتصادية اخلاصة مثل 
شنزن اليت خلقتها احلكومة الصينية يف الثمانينات والتسعينات. هذه املناطق كان لديها 

الطريق لبقية الصني  القليل  من األنظمة و مسحت ببعض االستثمار األجنيب و مهدت
ألن تكون أكثر حرية. ديب كذلك أسست مثل هكذا مناطق جتارة حرة حيث تتواجد 
القليل من أنظمة التجارة والعمل. هكذا مناطق اقتصادية حرة ميكن ان تكون منوذج 

 ن جيربوا أشكال خمتلفة من احلكم.ملناطق سياسية حرة يستطيع الناس أ
إذا مل تقم احلكومة بتوفري شيء ما )على سبيل املثال  الناس غالبا ما يعتقدون أنه

الدفع لالوبرا و رعاية املسنني(, فإن ذلك الشيء لن يتواجد. لكن تلك هي عقلية الناس 
يف االحتاد السوفييت السابق الذين قالوا: أين سنكون إذا توقفت الدولة عن االعتناء بنا؟ 

ن الصني الشيوعية مت سؤاله من قبل عندما زار االقتصادي األمريكي ميلتون فريدما
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املسؤولني عن من هو وزير املوارد الطبيعية يف الوالايت املتحدة. عندما اخربهم انه ال 
يوجد مثل هكذا شخص, حدقوا به غري مصدقني. مل يتمكنوا من ختيل ان انتاج و توزيع 

 ة كان ممكنا بدون سيطرة احلكومة.املواد األولي
الناس أن يتخيلوا كيف ستكون احلياة بال ملك. كان متوقعا يف املاضي, مل يستطع 

من امللك أن يوفر ملواطنيه ما حيتاجونه. حنن اآلن ننظر إىل الدولة والدميقراطية بنفس 
 -قبل ظهور الدميقراطية -الطريقة. اليوم جيد الناس من الصعوبة ختيل كيف أن املواطنني

 سلطة األغلبية بال مههمة.  قبلونقبلوا بسلطة امللك. لكن بشكل غريب ي
لكننا نرى منظمات ذاتية بدون إكراه وحتكم علوي حولنا كل يوم. غالبا ضد ما هو 

أن شيئا اانركيا مثل ويكيبيداي, ميكن أن تكون انجحة بدون سيطرة  متوقع. ال احد توقع
لة مركزية. لكن األمر ينجح. كل االنرتنت هو تشكيلة من منظمات وأفراد وتقنيات منفص
عديدة  يعملوا سوية بدون إدارة مركزية. يف بداية الشبكة العاملية مل يستطع الكثريون ان 

يصدقوا ان االنرتنت مل يكن لديه اي مالك, وأنه مبين على ترتيبات فردية طوعية بني 
آالف املنظمات )مزودي خدمة االنرتنت, الشركات, املؤسسات(, كل منها متحكمة يف 

 ة. جزء صغري من الشبك
يف احلقيقة, جمتمعنا احلر والنموذجي سيكون مشاهبا للنموذج املبين على أساسه 
االنرتنت. مع اإلنرتنت, فقط عدة قواعد بسيطة تنطبق: الباقي مفتوح للجميع لكي 

يشاركوا ابلطريقة اليت يروهنا مناسبة. القاعدة الرئيسية هي التواصل عرب بروتوكول 
TCP/IPأحرار يف  اليني من الشركات و املنظمات و األفراد. على هذا األساس, امل

أتسيس نطاقات خاصة هبم, تقدمي خدماهتم و التواصل ابلطريقة اليت  -عمل ما يريدون
 إىل يرغبون هبا. الناس يستطيعون كذلك أن يبدأوا بروتوكوالت خاصة هبم إضافة

TCP/IP ون أن يبدأوا أراد اخرون ان يتابعوا طريقهم. يستطيع ويكتشفوا فيما إذا
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خدمات جديدة ويروا فيما إذا كانوا يستطيعون أن جيدوا زابئن. هذا التنوع و احلرية 
  بت انه يعمل جيدا بصورة رائعة.والتنظيم الذايت يف االنرتنت اث

طريقة مشاهبة, يف اجملتمع احلر, القاعدة الرئيسية هي عدم ارتكاب الغش والعنف 
ذه القاعدة, فهم يستطيعون أن يقدموا أي خدمة, من والسرقة.  طاملا التزم الناس هب

يستطيعون كذلك أن ينشأوا جمتمعاهتم اخلاصة ’. عامة’ضمنها ما تُعترب اآلن كخدمات 
ملكية أو شيوعية أو َمافظة او دينية او حىت سلطوية, طاملا -ابلطريقة اليت يروهنا  مناسبة

ات األخرى وشأهنا. وهذه اجملتمعات بصورة طوعية وطاملا يرتكون املنظم’ زابئنهم’ينظم 
ميكن أن يكون صغرية اىل حد عشرة اشخاص او كبرية اىل حد مليون )الحظ ان شركة 

 مليون موظف(. 2ل وول مارت متتلك خاصة مث
عندما متتلك الكثري من الوحدات اإلدارية املختلفة, يستطيع الناس دائما االنتقال إذا 

بذلك جيدا. سكاهنم ليسوا جمرد مواطنني ُيسمح هلم  مل تعجبهم األمور واحلكام واعني
ابلتصويت احياان بل زابئن جيب أن خيدموهم بصورة جيدة كي حيافظوا عليهم. نفس 

الشيء حيصل يف السوق. اذا مل حيب الزابئن ما على اخلباز أن يقدمه فإهنم ال ينظمون 
 ز آخر. احتجاجات كي يؤثروا يف املالك, اهنم ببساطة يذهبون إىل خبا

اجملتمعات الصغرية هي أكثر احتمالية ألن تكون مبنية على اتفاقات واضحة بدال من 
التأثري عرب صناديق االقرتاع. يف الوالايت املتحدة و بلدان دميقراطية أخرى, ال يوجد 

مواطن ميتلك عقدا مع احلكومة حيدد التزاماهتم املتبادلة, أي ما ستقدمه احلكومة وأبي 
 قضااي مثل أموال التقاعد والرعاية الصحية والتمويل احلكومي و قوانني مثن. فكر يف

العمل و اىل اخره. على املواطنني التزام غامض وغري ُمعرف أبن يدفعوا ضرائب وأن يلتزموا 
ابلقوانني, بينما على على احلكومة التزاما غري ُمعرف بتوفري خدمات. واحلكومة تستطيع 

قت, بغض النظر عن أي نتيجة انتخاابت. هذا خيلق غموض ان تغري القواعد يف أي و 
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قانوين كبري. قد تكون قد دفعت من أجل راتبك التقاعدي لسنني, على امل انه عند 
تقاعدك ستستلم أموال حكومية معينة. لكن احلكومة تستطيع ان تغري مقدار هذه 

غي االجيار يف وقت األموال جبرة قلم. أو عندما تؤجر غرفة ُمعتقدا انك تستطيع ان تل
معني, حينها تقرر احلكومة فجأة أن شروطا خمتلفة سيتم تطبيقها حول الوقت املطلوب 

 لالجيار. 
اجملتمع الالئق جيب أن يكون مبنيا على عقود يتم فيها احرتام احلقوق وتعرف فيه كل 

ن قبل احلكام. األطراف موقفها. حيُث ال مُيكن لقواعد اللعبة ان يتم تغيريها أثناء اللعبة م
وهذه العقود ال جيب أن تكون ابلضرورة متساوية للجميع. كما هو احلال ابلنسبة ملوظفي 
شركة ما, ميكن للمواطنني املختلفني أن ميتلكوا عقود خمتلفة, حسب املنطقة اليت يعيشون 

 عملون فيها. أو ي
 الطريق إىل احلرية 

املستقبلية, فامكانيات الالمركزية واعدة. إذا كان التقدم التكنولوجي اشارة اىل التنمية 
اخرتاع تكنولوجي مثل السيارة حرر الناس يف تنقلهم. اخرتاع حبة منع احلمل اعطى الناس 

حرية جنسية اكثر وأعطى النساء حتكم أكثر حبياهتم. اتصال االنرتنت وضع حدا خلنق 
او يرسل افكاره اىل النخبة احلاكمة لإلعالم. االن اي شخص يستطيع ان ينشر االخبار 

 العامل او يبدأ ببيع منتجات على االنرتنت.
يف احلقيقة, التكنولوجيا هي القوة الدميقراطية احلقيقية, أكثر من النظام الدميقراطي 
 نفسه. بينما تعطي الدميقراطية السلطة لالغلبية حلكم األقلية, متيل التكنولوجيا اىل إعطاء

األفراد  الدميقراطية السلطة من األفراد, تعطي التكنولوجيا األفراد سلطة على حياهتم. تزيل
سلطة. اهنا قوة المركزية تستطيع أن جتعل من احلكومة, ابلنسبة للشخص العادي, غري 

مهمة يف امور مثل االتصاالت واملالية و التعليم واإلعالم والتجارة. وألن السوق احلر جيعل 
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 . الناس األكثر فقرا بعض التحكم يف قدرهمالتكنولوجيا ارخص دائما, اهنا تعطي حىت
حىت يف أفريقيا حتصل املاليني من الناس هذه األايم على فرص جديدة, ليس بسبب 
 مساعدات التنمية, بل بسبب احلواسيب واهلواتف املتنقلة اليت تصبح أرخص دوما. 

بسبب هلذا, مر اجلنس البشري مبقدار كبري من التقدمي خالل القرن الفائت, ليس 
الدميقراطية, بل بسبب التكنولوجيا واملشاريع اخلاصة. تطبيقات مثل االيفون و جهاز 
الولكمان و احلاسب الشخصي جلبت قدرات تكنولوجية متقدمة إىل متناول يد الفرد 

األفراد قادرين على اختيار  وسامهت يف حتريره. من خالل خدمات مثل الفيسبوك, أصبح
 يريدون االنتماء هلا, حىت عرب احلدود, وبدون تدخل من السياقات االجتماعية اليت

إىل ذلك, تطور اللغة االنكليزية كلغة عاملية وامكانية السفر بشكل  احلكومة. ابإلضافة
 و جعلت االنتقال لبلد آخر اسهل. ’ اصغر’رخيص جعلت من العامل 

دة جدا. كل هذا يتضمن أن التنافسية يف ما خيص احلكم ميكن أن تعمل بصورة جي
خيتار الناس ابلفعل بصورة متزايدة اين يريدون ان يعملوا أو يعيشوا وحتت اي نوع من 

احلكم. املاليني من الناس يعيشوا ويعملوا يف اخلارج. عامل فيه الكثري من الوحدات 
احلكومية الصغرية, كل منها خبصائصها اخلاصة, سيكون يف خط واحد مع هذه 

صغرية ميكن أن ختتار أن تتعاون فيما بينها يف أمور معينة إذا  التطورات. هذه الوحدات ال
كان ذلك من مصلحتها, على سبيل املثال الطاقة و اهلجرة و النقل. اهنم يستطيعون  

كذلك أن يتعاونوا يف الدفاع, والذي ميكن أن يكون مهما إذا ظهرت دولة كبرية وارادت 
ة اقتصاداي واملبتكرة ستجد على األرجح ان تسحق اجملتمعات الصغرية. اجملتمعات الناجح

 فسها ضد هذا النوع من االعتداء. طرق ذكية للدفاع عن ن
التكنولوجيا اجلديدة تقوم حىت ابلسماح خبلق بلدان جديدة ابلكامل. منظمة 

السكن يف البحر اليت شارك ابتري فريدمان السابق ذكره يف أتسيسها حتاول ان تبين جزر 
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 لدولية. هذه اجلزر ميكن أن توفر بدائل لالشكال املتواجدة للحكومة. صناعية يف املياه ا
من اجل حتقيق الالمركزية, حيتاج نظامنا السياسي احلايل إىل تغيريات جذرية, لكنها 

ليست ابلصعوبة اليت قد يعتقدها املرء. منظمات احلكومة الكبرية ميكن ان ميكن ان يتم 
الشؤون االجتماعية والشؤون االقتصادية و الزراعة و و  جتزئتها.  وزارات التعليم والصحة

اخلارجية و إعاانت التنمية و املالية ميكن نبذها. اجملتمع حيتاج فقط إىل خدمات عامة 
 أساسية لضمان القانون والنظام و التعامل مع األمور البيئية. 

رية و دولة الرفاه ميكن حتويلها إىل نظام أتمني خاص. هذا سيعطي املواطنني احل
التأمني فرداي او مجاعيا من خالل االحتادات  االمن. سيكونون قادرين على احلصول على

او الشركات الذين يعملون فيها. الضمان احلكومي كما نعلم ُمعرض دائما للتغيريات 
العشوائية من ِقبل احلكومة. االمن الذي تعد به احلكومة غري حقيقي وخاضع للهوى 

 قف هذا. العناية ابلفقري واحملتاج ميكن أن يتم توفريها َمليا. السياسي. جيب أن يتو 
سيطرة احلكومة على نظامنا املايل جيب أن يتم َموها حىت ال تستطيع احلكومة بعد 
االن ان تفتت قيمة أموالنا, و تسبب ازدهارات وأزمات. هبذه الطريقة سيتم خلق سوق 

كومات قوية و مؤسسات اتبعة مايل عاملي عادل, ال يتم التالعب به من قبل ح
 للحكومة بعد ذلك. 
الشعب الدميقراطية الكبرية جيب أن تفسح اجملال لوحدات سياسية -أبختصار, دولة

اصغر خيتار املواطنون فيها الطريقة اليت يريدون أن يشكلوا هبا جمتمعهم أبنفسهم. طاملا  
 ر مستوى إداري ممكن.كان ذلك ممكنا جيب اختاذ القرار حول القضااي َمليا على اصغ

اذا كان ذلك يعين هناية االحتاد األورويب, سيكون ذلك افضل بكثري. حيب 
السياسيون يف أورواب ان يرمسون سيناريوهات كارثية حول ما سيحصل اذا سقط االحتاد 

األورويب. لكن بلدان مثل النرويج و سويسرا مل يكونوا مطلقا أعضاء يف االحتاد االوريب و 
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يدا لوحدهم. احياان يتم اجملادلة أبن االحتاد االوريب يضمن جتارة حرة بني يعملون ج
اعضاء االحتاد االوريب. اذا كان هذا هو الشيء الوحيد الذي قام به, سيكون االمر خبري, 

الذي يتم خلقه يف بروكسل غري ’ السوق الداخلي’لكنه يقوم مبا هو اكثر من ذلك. 
العكس. االحتاد االوريب غالبا ما مُيرر قوانني وأنظمة حتد  مرتبط ابحلرية االقتصادية. على

من احلرية االقتصادية. انه دولة عظمى حتت االنشاء و ستدمر حرية املواطنني واالعمال 
انه النموذج املثايل للمركزية, -بنفس الطريقة. االحتاد االوريب ميثل ما هو عكس الالمركزية

يث احلرية الفردية يتم هتديدها اكثر حىت من طاغوت بريوقراطي غري قابل للعمل, ح
 الدميقراطية الوطنية. كلما كان وقت َموه اقرب كلما كان ذلك افضل. 

 مستقبل مشرق
من نواحي عديدة, يبدو املستقبل مشرقا. راكم البشر معرفة هائلة وقدرة ضخمة 

 اكثر من كافية خللق رفاهية لكل شخص يف العامل. -على االنتاج
ابالضافة اىل ذلك, بعد اهنيار االنظمة الفاشية و الشيوعية الدموية يف القرن 

العشرين, كما يف االحتاد السوفييت و الصني و بلدان اخرى, هنالك اجتاه عاملي حنو 
احلرية. جماميع كبرية من الناس حصلت على حرية اقتصادية و شخصية اكثر, مما ادى اىل 

بدأوا ابلنهوض ضد الدكتاتورايت مطالبني حبرية اكثر. ال ازدهار ورفاهية اكثر. اخرون 
 يوجد سبب يربر ملاذا على هذا االجتاه اال يستمر.  

االمة الدميقراطية, -قد يكون من الصعب ختيل ان تكون احلياة ممكنة بدون دولة
لكن تغيريات جذرية كانت قد حدثت يف املاضي. كما كتب ليندا و موريس اتنيهل يف  

(: "ختيل فالح 1970’ )سوق للحرية’لليرباتري الكالسيكي  املضاد للدميقراطية كتاهبم ا
يف نظام االقطاع, ُمرتبط قانونيا ابالرض اليت ُولد فيها واملركز االجتماعي الذي ولد فيها, 
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جمتهدا من الفجر حىت املساء ابدوات اولية من اجل معاش جمرد, عليه ان يشاركه مع 
العقلية متورطة ابملخاوف و اخلرافات. ختيل َماولة ان خترب هذا  مالك املزرعة, عملياته

الفالح عن الرتكيب االجتماعي المريكا يف القرن العشرين. ستمر على االرجح بوقت 
صعب اثناء اقناعه ان هكذا تركيب اجتماعي ميكن ان يكون موجودا على االطالق. 

اذا كان اي شخص يولد يف جمتمع سيخربك, بال شك مع اثر للتفوق على َمياه, انه اال 
لديه مكانة اجتماعية معينة واثبتة بصورة دائمة, , فان اجملتمع سيتدهور حىت يصل اىل 
الفوضى. بطريقة مشاهبة, ان اخبار شخص من القرن العشرين ان احلكومة شريرة و, 
لذلك, غري ضرورية, وانه سيكون لدينا جمتمع احسن بكثري لو مل يكن لدينا حكومة 

ابملرة, سيثري هذا على االرجح شك مؤدب... خصوصا اذا كان الرجل غري معتاد على 
التفكري بصورة مستقلة. من الصعوبة دائما ختيل طريقة عمل جمتمع خمتلف عن جمتمعنا, 

وخصوصا جمتمع اكثر تقدما. هذا الننا معتادين جدا على بنية جمتمعنا حبيث منيل تلقائيا 
تايل ة من نواحي اجملتمع االكثر تقدما يف سياق جمتمعنا, وابلاىل التفكري يف كل انحي

 تشويه الصورة اىل الالمعىن"
االمة والدميقراطية اليت اتيت معها هن من ظواهر القرن -حنن نؤمن ابن الدولة

العشرين, وليس القرن الواحد والعشرين. الطريق اىل االستقالل و التقوية سيستمر ولكنه 
ميقراطيات الكبرية. بل سيمر من خالل الالمركزية و تنظيم الناس يف لن مير من خالل الد
 ة يتم تصميمها من الناس انفسهم. وحدات ادارية صغري 

البعض قد جيادل ابن معظم الناس غري قادرين على ان يكونوا احرار. وابهنم ال 
جل ميلكون املسؤولية او الرغبة يف عيش حياة مستقلة. وأبنه جيب ان يتم حكمهم ال

مصلحتهم. لكن هذه هي نفس احلجة اليت مت استخدامها ضد َمو العبودية او حترير 
املراة. العبودية جيب اال يتم َموها, هكذا متت اجملادلة, الن السود لن يكونوا قادرين على 
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وعلى اية حال, معظمهم لن يكونوا حىت راغبني يف ان يكونوا احرار.  -االعتناء ابنفسهم
ساء ان متتلك حقوق متساوية, قيل, الهنن غري قادرات على كسب ال جيب على الن

معيشتهن و التعامل مع متطلبات احلياة املستقلة. لكن الواقع اثبت العكس. سيحدث 
نفس الشيء عندما يتم َمو الدولة املربية. سيتبني ان الناس ميكنهم االعتماد على انفسهم 

ام بذلك. ابلطبع لن يقرروا العيش فرداي, بصورة مفاجأة عندما حيصلوا على الفرصة للقي
بل سينظمون انفسهم يف جماميع من اختيارهم, يف شركات و نوادي و احتادات عمال و 

مؤسسات و جماميع مصلحة خاصة و جمتمعات و عوائل. بعد حتريرهم من السيطرة 
ال نستطيع  املعيقة للبريوقراطية و حكم االغلبية الدميقراطي, فاهنم سيغريون العامل بطرق

توقعها االن. كما قال ليندا و مورس اتنيهل:  "الكثري من االوضاع الغري مرغوب هبا اليت 
يعتربها الناس مما ال ميكن النقاش فيه ستكون خمتلفة يف جمتمع متحرر من احلكومة كليا. 

 -معظم هذه االختالفات ستنبثق من سوق مت حتريره من اليد امليتة لسيطرة احلكومة
عايري معيشة اعلى وابلتايل اصبح قادرا على انتاج اقتصاد صحي وم -ية و االشرتاكيةالفاش

 بكثري للجميع. 
حان الوقت للناس ان يستيقظوا على حقيقة ان الدميقراطية ال تؤدي اىل احلرية او 

االستقالل. اهنا ال حتل الصراعات و ال تطلق العنان للقوى املنتجة واملبدعة. بل العكس. 
لدميقراطية العداء والقيود. النواحي الوسطية و القهرية للدميقراطية تؤدي اىل فوضى ختلق ا

 منظمة, بينما جتلب احلرية الفردية وآليات السوق غري املنظم النظام العفوي و الرفاهية.
يفضل الناس احلرية على القهر النفسهم. اهنم يفضلون امتالك خيار مباشر يف السوق 

اظهار تفضيلهم يف خانة التصويت. هل هنالك اي شخص يرغب يف احلر بدال من جمرد 
  من ان يستطيع اختيارها بنفسه؟ ان تقوم احلكومة ابختيار سيارة الجله بدال
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حان الوقت للناس ان يدركوا ان احلرية اليت يتمنوها النفسهم, جيب ان يتم كذلك 
االخرون بنفس احلرية. وانه يف منحها لالخرين. وان احلرية ال ميكن ان تستمر اذا مل يتمتع 

 دميقراطيا. -النهاية هم انفسهم سيصبحون ضحااي لالكراه الذي ميارسونه على االخرين
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