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 مقدمة

 
هناااااااما  متتاااااااامق ا لمتناااااااا أنهاااااااإلما ذأالتااااااال   ان ااااااام  ن ااااااام اااااااام ق  نمااااااام  ذأن ااااااام  
ذأر ساااااااااامأ، ذوارتهااااااااا،      ن ااااااااام همناااااااااق  سااااااااا  ل  ذأ ا تااااااااال أن ااااااااام  ذا اااااااااام ، 

 ه ل ذ  ن م.لتامرذط،.  فتام تن، سأق لس لمخ همر ان ه ملمق لعض ان 
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ااااااااام  فاااااااا، ه اااااااامم اهاااااااارس أ اااااااامرت  ذأ  تاااااااامق ذأا  اااااااال   ن ذألرنااااااااما  ذأ  اااااااارتع، 
 1أر زفنق همن ذس املا أاطنم

 

إ اااااامل   ن اااااات  ذأر سااااااامأتا أ اهتنااااااق ااااااان ذأ  ناااااام  ناااااا  ذوزاااااااا ذ ق هااااااملتا  -
 ذأعماا   ذأعال  ن  ذس مرذر ذأن م  ذ ق هملي ذ ا ام ،.

إلاااااا ي فاااااا، ذأساااااان ذق ذو أاااااا  ااااااان  اناااااام ذأنااااااا  ذأاناااااا ر لاااااامأخطر أن ااااااارل ذأع -
 ن تاااااااامق اسااااااا أاري ذألتااااااا ق ذأساااااااهنتا   ذأعااااااامطنتن  ااااااان   :إلذر  ر زفناااااااق

 (383-382ذأعال    رهمق ذ   امل  ن  ذأ ذق. )ص 

 
 قاااااال  اساااااال ذأاطناااااام فاااااا،   اااااال ذأماااااا ذنتن ذوسمسااااااتا فاااااا، ذو اااااا ر ذو أاااااا  ااااااان إلذر  

من    هااااااNational Recovery Actر زفنااااااق  هاااااا  قاااااامن ن ذ نعاااااام  ذأاااااا طن، 

هاااااا ذ ذأماااااامن ن ت اااااال  إأاااااا  ذأسااااااتطر   ناااااا  ذ ق هاااااامل ااااااان خاااااا ل ااا  ااااااا ااااااان 
ذأا ذثتق/ق ذ ااااااااال ذأسااااااااان ا لاااااااااتن إلذرذق ذأ ااااااااارهمق  نمملااااااااامق ذأعاااااااااامل  ذأ ه ااااااااااا  
   لتااااال ذوساااااعمر  ذواااااا ر   ذأ ااااال اااااان ذأانمفساااااا.   انااااا  ذأللذتاااااا هااااامن هااااا ذ ذأمااااامن ن 

تااااااا وهاااااا مم   ااااااق سااااااتطر  ذأ اااااارهمق ذأهلتاااااار   خلاااااااا اهاااااامأ  م )ذأااعتااااااا ذأ طن
 ذأاهمنع  غرفا ذأ امر    ااعتمق ذو امل ذوخرى(.

 
ي فااااااااااا، قااااااااااامن ن إلذر  ذأ هتتااااااااااا  ذأزرذ ااااااااااا،  Agricultural  اسااااااااااال  تنااااااااااام

Adjustment Administration  ي أ ن اااااات  قطاااااامو ذأزرذ ااااااا.   هاااااامن هاااااا ذ  تناااااام

 أهمأح ذأازذر تن ذأهلمر.
 

 Tennessee Valleyااااااان امناااااام يخاااااار  هاااااامن  أسااااااتس ساااااانطا  ذلي  تنتساااااا، 
Authority  ن ي أ أاااااا ل ذأ ه اااااااا إأاااااا   اااااامأ  ذو ااااااامل   نااااااا  ااااااالخ ي غتاااااار  منتاااااالتم

  اااااااتتل  ااااااالها سااااااال ل  ا طااااااامق ه ر املتاااااااا اان هاااااااا أن ه ااااااااا أنساااااااتطر   نااااااا  
 ذأإلتنمنمق  إن مل ذأطمقا ذأه رلملتا ف،  ذلي  تنتس،.

 
أمااااال  فااااارق هااااا ل ذأسااااانطا ذأعاااااال أنعااااامطنتن  ااااان ذأعاااااال   سااااام لق ذأاسااااا  نهتن اااااان 

 هاااااا، ل ااااااا ذ ذساااااا  مق ذأ ساااااااتا ها ااااااار و  –ل ذوسااااااعمر ذأاخإلناااااااا أنه رلاااااام  خاااااا 
 تاتل ن   "ذ   رذهتا."

 

                                                 
1 Howard Zinn, A People’s History of the United States (London and New York: Longman, 1995, first 

published 1980), Ch 15. 



 
 

 كتب وقراءات

 
 

 

 
ي أمريكا: من روزفلت إىل ريغانيجب عىل الناس العيش من خالل العمل: الخلق 

 10ن م 3 صفحة المباشر لفرص العمل ف 

 

 اااااان ر ي اذأااااا  هااااا ذ ذأه ااااامم ذأ ااااامرتخ،  ن ذأ ااااال  ذوسااااامس أنهاااااإلما ذأالتااااال  فااااا، 
إ ااااامل   ن اااااات  ذ ق هاااااامل هاااااا  ذساااااا مرذر ذ ق هاااااامل   لمألراااااااا ذأثمنتااااااا  ماااااالت  اساااااام ل  

    تل  ارلهم إأ  ث ر   متمتا. همفتا أنطلممق ذألنتم  إلعملهم ان
 

قاااال  لاااال  هاااا ل ذأماااارذ   أ اااامرت  ذأهااااإلما ذأالتاااال  رذلتهمأتااااا  أهاااان هنااااما ااااام تاااال   هاااا ل 
فاااااا،  ان ااااااق ذ ن خملتااااااا ساااااانا ذأماااااارذ    إ  ته اااااام اااااااذرّ يخاااااار  ن ر زفنااااااق هاااااار   

  2 ذأا اااااامرتع ذأ اااااار ." ذأاااااارلح ذأخاااااامص إن إلذر اااااا، هاااااا، ذأ اااااا،  نماااااا ق ن اااااام : "1936

م ااااااام "إن ذأر ساااااااامأتا ذوارتهتاااااااا  هااااااا ل ذأامهناااااااا ذأناااااااخاا  أهااااااان تنااااااات  هااااااا ذ ذأه
أن ااااااارذه   أااااااا  تهااااااان لااهااااااامن ذأهاااااااإلما ذأالتااااااال  ذنعم ااااااا م  ذسااااااا عمل   مفت  ااااااام: فماااااااط 

 (.161ذأ رم ه، ذأ ، اهنق إنامز ا اا ذأ رذه ." )ص 

 
فاااااا، ذ ل ذأهساااااامل ذأع اااااات  اااااااملل ته اااااام ساااااا ان ز  هاااااام م ذأنز ااااااا ذأهتنزتااااااا   نااااااق 

ي ااااااام ل ااااااأن ذأرهاااااا ل لاااااال  ن  هتنااااااز لااااااأن  ناااااا  ذأ ه اااااااا أااااااتس فمااااااط  ن  عااااااال  ااااااتلم
ذأ ه ااااااااا أ ااااااام ذأمااااااالر   نااااااا   أاااااااا.  لمأنسااااااالا أن  تااااااامق ذأا  ااااااال  ذوارتهتاااااااا فاااااااان 
ذ   مااااامل لأناااااق تاااااام  نااااا  ذأ ه ااااااا  أ ااااام ذأمااااالر   ن  عاااااال  نااااا  ذسااااا مرذر اسااااا  ى 

ااااااااال لمااااااااامن ن ذأعامأااااااااا ذأهماناااااااااا أسااااااااانا   تمااااااااا ل   1946.3ذأن اااااااامط ذ ق هاااااااااملي  اس 

 ااااااا ذ   ملتاااااا فااااا، ذسااااا امل  م أنهسااااامل أااااا   ه إلااااا، لنعااااام ل ر قتاااااملي سااااا ان ز إن ذأ ه
ااااااان  ااااااال ذساااااا مرذر اساااااا  ى ذأن اااااامط ذ ق هااااااملي لاااااال قماااااااق لاهاااااالذر   اااااارتعمق 
أن اااااال ااااااان يثاااااامر اعناااااا ق اعتنااااااا: ذأ ااااااأاتن ااااااان ذألطمأااااااا  ذأنااااااامن ذ ا ااااااام ،  
ذأ ااااااااأاتن ذأإلتاااااااالرذأ، أنااااااااا ل تن فاااااااا، ذألناااااااا ا  لاااااااارذا  فتلرذأتااااااااا أاااااااال    سااااااااعمر 

ذأزرذ تااااااااا  اااااااااع ااا  ااااااااا ااااااااان ذألاااااااارذا   ذق ذوهاااااااالذ  ذ ق هااااااااملتا  ذأا مهااااااااتل
 4 ذ ا ام تا ذأاخ نإلا.

 
 ل سااااااام اااااااا ن هتنتاااااااق غمألرتاااااااق فاااااااان اع ااااااا  ذ ق هاااااااملتتن اااااااان   ي ذأسااااااااعا 
ذأ ساااااانا هاااااامن ذ اعمرنااااااتن أنهااااااإلما ذأالتاااااال  لم  لاااااامر ذن اااااام   عاااااامرض اااااااع الاااااامل  

ذوسمساااااااتا  ذأسااااااا   ذأ ااااااار    عاااااااال  نااااااا  ذ ن مااااااامص اااااااان ذأ ااااااا ذفز ذ ق هاااااااملتا 
  خرتاااااام ذأمم اااااال  ذأنملتااااااا ذأساااااانتاا  ذأامأتااااااا ذأعماااااااا.   هاااااامن ذ ق هااااااملت ن ذأاااااا تن 

                                                 
2
 Michel Beaud, A History of Capitalism, 1500-1980 (New York: Monthly 

Review Press, 1983), p 160. 
 
3
 Joseph E. Stiglitz, Economics of the Public Sector (New York/London: W. W. 

Norton & Company, 3
rd

 Ed 2000, first published 1986), p 7. 
4
 Stiglitz, p 7. 
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ي أ   ماااااااامر أخاااااااار ا    اااااااان ذأاااااااان     قإلاااااااا ذ لامناااااااام ذأهااااااااإلما ذأالتاااااااال  ا ناااااااا  م
 5ذأاأأ  .

 

أاااااا   عااااااال  ناااااا   2003فاااااا،  مأااااااا ذأعاااااارذ  فااااااان ذأطلمااااااا ذأستمسااااااتا ذأ مهاااااااا لعاااااال 

ذأ ااااار و ل ناااااع لرناااااما  ألنااااام  ا ااااامرتع ذألنتاااااا ذأ   تاااااا ذأاملتاااااا  نااااا  نطااااام   ذساااااع 
 ا هاااااامص ذألطمأااااااا.    لاااااال  انااااااق  ناااااا   نااااااخت  ذأا اااااامز ذ لذري أنل أااااااا ل منااااااق 

ى   زتاااااع لأ ااااالذل التااااال  اااااان ذأاااااا  إلتن أااااا   هااااان هناااااما نااااار ر   سااااا خلذا   سااااا 
ا اااااامن  ذااااااا  ا ذأساااااانطا  ذأاااااا  ه  لاااااامأرتع ذأنإلطاااااا،  ناااااا  ذأاماااااارلتن   ناااااا   ساااااامس 

 .   ف، غتمم ذأ خطتط  غتمم رذتا ذق هملتا  ذن اطملإل، إثن،
 

 اهلم  هامل
 2019 تمر/امت  

  

                                                 
5
 John Kenneth Galbraith, The Culture of Contentment (London: Sinclair-Stevenson Limited, 

1992), p 81. 
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 ترجمة المراجعة

 
مععععععععععع ااد ععععععععععاد انديععععععععععار جععععععععععفاة رواجدعععععععععع  ال د ععععععععععد   الن ععععععععععا  ال د ععععععععععد أو اليياسععععععععععة ال د ععععععععععد  

New Deal  ندععععععععو المارععععععععن،  يععععععععتمر المؤرتععععععععون جععععععععن    ععععععععاد  ععععععععر  جد ععععععععد  لتدديععععععععل
سياسعععععععععات.ا ويرد.عععععععععا.  وياعععععععععد  سعععععععععتيفن أتويعععععععععل، الععععععععع    عععععععععدر   معععععععععاد  اليياسعععععععععا  ال امعععععععععة جعععععععععن 
م .ععععععععععد جوايععععععععععل   . مععععععععععورجن لت دععععععععععين ال مععععععععععال والدراسععععععععععا  ال ماليععععععععععة جععععععععععن جام ععععععععععة مد نععععععععععة 

التركيعععععععع  نيويععععععععور ، دراسععععععععة تلريايععععععععة دايبععععععععة   عععععععع ل تععععععععا  لدصععععععععفاة ال د ععععععععد  مععععععععن تعععععععع ل 
عدععععععععععععععص برام .ععععععععععععععا الااجععععععععععععععة  ععععععععععععععالاد  المبا ععععععععععععععر لدو ععععععععععععععا ف.   ن مععععععععععععععا   نيعععععععععععععع   ععععععععععععععالاد  
المبا ععععععععر لفععععععععر  ال مععععععععل خععععععععو ال ععععععععرامأ التععععععععن  م ععععععععن مععععععععن ت ل.ععععععععا لدد ومععععععععة الفيدراليععععععععة أن 
تاعععععععععو  بتو يعععععععععل ال معععععععععال لد يعععععععععا   الم.عععععععععا  ال امعععععععععة لم عععععععععاريع ا  ععععععععع ال ال امعععععععععة بعععععععععد   معععععععععن 

يع وتو يعععععععععل ال معععععععععال التعععععععععن تدتاج.عععععععععا الت اقعععععععععد معععععععععع  عععععععععركا  تاجعععععععععة لتنفيععععععععع  تدععععععععع  الم عععععععععار 
خععععععععععع   الم ععععععععععععاريع.  ويرععععععععععععيل أن الادعععععععععععع  المبا ععععععععععععر لفععععععععععععر  ال مععععععععععععل أ  ععععععععععععر ج اليععععععععععععة،  ن 
الد ومعععععععععععععة  م ن.عععععععععععععا التل عععععععععععععد معععععععععععععن أن الو عععععععععععععا ف سي ععععععععععععع د.ا أ عععععععععععععاا  ععععععععععععععا دون ععععععععععععععن 
ال معععععععععععل، جعععععععععععن لعععععععععععين أن المت اقعععععععععععد ن مععععععععععععن الا عععععععععععا  الاعععععععععععا  قعععععععععععد  يعععععععععععتادمون ال مععععععععععععال 

رخن مععععععععععن.ن.   ن ل ععععععععععة أتويععععععععععل خععععععععععن أن العععععععععع  ن   مدععععععععععون أجعععععععععع   لععععععععععد .ن ويتاارععععععععععون أجععععععععععو 
الادعععععععععع  المبا ععععععععععر لفععععععععععر  ال مععععععععععل كععععععععععان سععععععععععمة ر ييععععععععععية مععععععععععن سععععععععععما  الصععععععععععفاة ال د ععععععععععد  

 التن أجبد  اآلن سياسة منيية.

 
معععععععععن المؤكعععععععععد أن الادععععععععع  المبا عععععععععر لدو عععععععععا ف لعععععععععن   عععععععععن مف.ومعععععععععا  أجعععععععععديا  ارتعععععععععب   الصعععععععععفاة 

جععععععععععععن  ال د عععععععععععد ، وياعععععععععععد  أتويعععععععععععل تلرياعععععععععععا  لدمف.عععععععععععو    ععععععععععععود  لعععععععععععص الاعععععععععععرن اليعععععععععععاد  ع عععععععععععر
ومعععععععععع الععععععععع ، جعععععععععهن الفكعععععععععر  لااععععععععع  أوسعععععععععع ت  يععععععععع  ل.عععععععععا تععععععععع ل جتعععععععععر  الصعععععععععفاة   6 ن دتعععععععععرا.

                                                 
6
.  يمكن The Poor Relief Act 1601اإلشارة هنا إلى ما يعرف بقوانين الفقراء ومنها قانون إغاثة الفقراء  

https://www.sochealth.co.uk/national-قراءة النص األصلي لهذا القانون باستخدام هذا الرابط: 

https://www.sochealth.co.uk/national-health-service/health-law/poor-law-1601/
https://www.sochealth.co.uk/national-health-service/health-law/poor-law-1601/
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ال د عععععععععععد .  لكعععععععععععن أخميت.عععععععععععا ةابععععععععععع  معععععععععععن  درا  معععععععععععؤرتن الصعععععععععععفاة ال د عععععععععععد .  لاعععععععععععد ج دعععععععععععوا 
العععععععع  مععععععععن تعععععععع ل الن ععععععععر عدععععععععص بععععععععرامأ ا  عععععععع ال ال امععععععععة وتدعععععععع  جععععععععر  ال مععععععععل المبا ععععععععر  

ن مف.عععععععععو  الادععععععععع  المبا عععععععععر عدعععععععععص أن.معععععععععا متماددتعععععععععان.  ولكعععععععععن، وكمعععععععععا   عععععععععادل أتويعععععععععل، كعععععععععا
 لدو ا ف  رن أجكارا  متمي   اا  تدفيا  جكرية ماتدفة وم ررا  متناقرة.

 
  رياعععععععععة يدبععععععععععا  أخميعععععععععة    ععععععععععاد جعععععععععر  عمععععععععععل مبا عععععععععر  تعععععععععع ل جتعععععععععر  الصععععععععععفاة ال د ععععععععععد ، 

 Social Security  ععععععدأ أتويععععععل  اععععععران  منادععععععة لتععععععاري  قععععععانون الرععععععمان ا جتمععععععاعن 

Act (SSA)    عععععععع 1935ل ععععععععا م  ععععععععن الكتا ععععععععا  التاريايععععععععة لدصععععععععفاة ال د ععععععععد   .  ترك 
عدعععععععععص قعععععععععانون الرعععععععععمان ا جتمعععععععععاعن عدعععععععععص أنععععععععع  نتي عععععععععة ل معععععععععل ل نعععععععععة ا معععععععععن ا قتصعععععععععاد  

Committee of Economic Security (CES)   العععععععع   تععععععععن  ن ععععععععا ،
.  1934ل يران/ ونيععععععععععععععععو  29 موجععععععععععععععع  أمععععععععععععععععر تنفيعععععععععععععععع   مععععععععععععععععن الععععععععععععععععر ي  رواجدعععععععععععععععع  جععععععععععععععععن 

ين ت عععععععععععران جعععععععععععن م عععععععععععال التلمينعععععععععععا  اقترلععععععععععع  خععععععععععع   الد نعععععععععععة التعععععععععععن كانععععععععععع  ترعععععععععععن معععععععععععو ف
ا جتماعيعععععععععععة، ن عععععععععععا  التعععععععععععلمين رعععععععععععد الب الععععععععععععة وم ا عععععععععععا  ال عععععععععععياوتة التعععععععععععن معععععععععععا تعععععععععععع ال 
موجععععععععععود  جععععععععععن الو  ععععععععععا  المتدععععععععععد .   ن مععععععععععا خععععععععععو مفاععععععععععود جععععععععععن خعععععععععع   الكتا ععععععععععا  التاريايععععععععععة 
خععععععععععععو أن االتدديععععععععععععل الكامععععععععععععل لمععععععععععععداو   ل نععععععععععععة ا مععععععععععععن ا قتصععععععععععععاد     ععععععععععععف أن أجععععععععععععل 

(.  ومععععععععععععععن 21جعععععععععععععن الصعععععععععععععفاة ال د عععععععععععععد     تدععععععععععععع  جعععععععععععععر  ال معععععععععععععل المبا عععععععععععععر ا   معععععععععععععن 
ال ناجعععععععععععععر الداسعععععععععععععمة ل.عععععععععععععع ا ا جعععععععععععععل  درا  ت عععععععععععععران الرعا ععععععععععععععة ا جتماعيعععععععععععععة مععععععععععععععن ايدار  

 Federal Emergency Reliefالفيدراليععععععععة ل ةادععععععععة جععععععععن لععععععععا   ال ععععععععوار  

Administration (FERA)  جععععععععععععن مععععععععععععداو   ل نععععععععععععة ا مععععععععععععن ا جتمععععععععععععاعن.  لاععععععععععععد
ر  عمععععععععععل مبا ععععععععععر  كدععععععععععل لميععععععععععتويا  جععععععععععاب خععععععععععؤ ن الا ععععععععععران  الف ععععععععععل جكععععععععععر  تدعععععععععع  جعععععععععع

الب الععععععععععة المرتف ععععععععععة تعععععععععع ل جتععععععععععر  الكيععععععععععاد ال  ععععععععععين.  لاععععععععععد جععععععععععادلوا أنعععععععععع   المععععععععععا أن ال د ععععععععععد 
                                                                                                                                            

1601/-law-law/poor-service/health-health  :والتعريف بأهم عناصره

https://en.wikipedia.org/wiki/Act_for_the_Relief_of_the_Poor_1601 

 

https://www.sochealth.co.uk/national-health-service/health-law/poor-law-1601/
https://www.sochealth.co.uk/national-health-service/health-law/poor-law-1601/
https://en.wikipedia.org/wiki/Act_for_the_Relief_of_the_Poor_1601
https://en.wikipedia.org/wiki/Act_for_the_Relief_of_the_Poor_1601
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مععععععععن ا  ععععععععاا  جععععععععن الو  ععععععععا  المتدععععععععد  كععععععععانوا  عععععععع  عمععععععععل، جدععععععععن   ععععععععون خنععععععععا  اسععععععععت.   
 ععععععععععا ع  سععععععععععت اد  عانيععععععععععة ا قتصععععععععععاد.  لاععععععععععد كانعععععععععع  ل ععععععععععة ا جتاععععععععععار  لععععععععععص الاععععععععععو  ال ععععععععععرا ية 

ال ععععععععععا ع كيعععععععععع   لدكيععععععععععاد ال  ععععععععععين.  و ن.ععععععععععن كععععععععععانوا   تاععععععععععدون أن بععععععععععرامأ  م ا ععععععععععة التفيععععععععععير 
عععععععع  ت ععععععععران الرعا عععععععععة ا جتماعيععععععععة عدعععععععععص  ايةادععععععععة ت ععععععععو  سعععععععععم ة ال ععععععععا دين عععععععععن ال معععععععععل، رك 
تدععععععععععع  جعععععععععععر  عمعععععععععععل مبا عععععععععععر  ل يعععععععععععاد  ا سعععععععععععت.  .  لاعععععععععععد كعععععععععععان ج.عععععععععععدخن ا ول منصعععععععععععبا  

عن  لععععععععص عدععععععععص  سععععععععما  جععععععععوت.ن ك عععععععع ن مععععععععن التاريععععععععر العععععععع   قدمتعععععععع  ل نععععععععة ا مععععععععن ا جتمععععععععا
العععععععععععععر ي ، ولعععععععععععععاج وا أن ا  عععععععععععععاا  ةيعععععععععععععر الم عععععععععععععمولين  اعععععععععععععانون التعععععععععععععلمين ا جتمعععععععععععععاعن 

     مند.ن و ا ف مبا ر  من ق ل الد ومة الفيدرالية.

 
واسعععععععععععععتادم   قتعععععععععععععراح م عععععععععععععروعن  ل نعععععععععععععة ا معععععععععععععن ا جتمعععععععععععععاعن تعععععععععععععولص رواجدععععععععععععع  تاريعععععععععععععر

وقععععععععععععععانون تاصيصععععععععععععععا  ايةادععععععععععععععة جععععععععععععععن  SSAقععععععععععععععانون، قععععععععععععععانون الرععععععععععععععمان ا جتمععععععععععععععاعن 
  Emergency Relief Appropriation Act (ERAA)وار  لعععععا   ال ععععع

.  أنصعععععععععععععععع   قععععععععععععععععانون الرععععععععععععععععمان ا جتمععععععععععععععععاعن عدععععععععععععععععص بععععععععععععععععرامأ التلمينععععععععععععععععا  1935ل ععععععععععععععععا  
ا جتماعيعععععععععة وتعععععععععولص قعععععععععانون تاصيصعععععععععا  ايةادعععععععععة جعععععععععن لعععععععععا   ال عععععععععوار  تدععععععععع  جعععععععععر  

مديعععععععععار دو ر.  كعععععععععان معععععععععن نتعععععععععا أ قعععععععععانون ايةادعععععععععة تد عععععععععين مناق عععععععععة  4,88عمعععععععععل  هنفعععععععععا  
 ععععععععععا تدعععععععععع  جععععععععععر  ال مععععععععععل المبا ععععععععععر .  لاععععععععععد كععععععععععان خنععععععععععا  جععععععععععرا  لععععععععععول أتععععععععععر  لععععععععععول م ا

 Works Progressاسعععععععععععتادا  أمعععععععععععوال ايةادعععععععععععة بعععععععععععين  دار  تاعععععععععععد  ا عمعععععععععععال 

Administration (WPA) التععععععععععععن أراد  اسععععععععععععتادا  ا مععععععععععععوال ين ععععععععععععان و ععععععععععععا ف ،
 Public Works Administrationمبا ععععععععععر ، ويدار  ا  عععععععععع ال ال امععععععععععة 

(PWA)  ا معععععععععععععععوال لتم عععععععععععععععين ال عععععععععععععععركا  الااجعععععععععععععععة الدصعععععععععععععععول ، التعععععععععععععععن أراد  اسعععععععععععععععتادا
عدععععععععص عاععععععععود لم ععععععععاريع ا  عععععععع ال ال امععععععععة.  ويصععععععععف أتويععععععععل بتفصععععععععيل ك يععععععععر ورا ععععععععع، جععععععععوا 

 WPAولصعععععععععععععععد   PWAعدعععععععععععععععص  دار  ا  ععععععععععععععع ال ال امعععععععععععععععة  WPA دار  تاعععععععععععععععد  ا عمعععععععععععععععال 
عدععععععععص ال ععععععععع ن ا   ععععععععر معععععععععن ا مععععععععوال  موجععععععععع  قععععععععانون تاصيصعععععععععا  ايةادععععععععة جعععععععععن لعععععععععا   
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 د ععععععععععدخا سععععععععععنويا .  ونتي ععععععععععة لعععععععععع ل ،  ادعععععععععع  أتويععععععععععل  لععععععععععص ، التععععععععععن  ععععععععععتن تERAAال ععععععععععوار  
، كعععععععععععان    عععععععععععاد الو عععععععععععا ف المبا عععععععععععر   م ا عععععععععععة سياسعععععععععععة 1935أنععععععععععع  ا ددعععععععععععول ن.ا عععععععععععة ععععععععععععا  

(.  لاعععععععععععععععد كانععععععععععععععع  اليياسعععععععععععععععة 88اقتصعععععععععععععععاد ة يياد عععععععععععععععة رعععععععععععععععمن الصعععععععععععععععفاة ال د عععععععععععععععد ا    
ناجدعععععععععة جععععععععععدا  جععععععععععن الدعععععععععد مععععععععععن الب الععععععععععة.  وييععععععععععتاد  أتويعععععععععل التاععععععععععد را  المنادععععععععععة لم ععععععععععدل 

د دينيعععععععععععا  الاعععععععععععرن المارعععععععععععن لياعععععععععععول  ن الكيعععععععععععاد ال  عععععععععععين انت.عععععععععععص ق عععععععععععل الب العععععععععععة تععععععععععع ل 
جعععععععععععن  WPAالدعععععععععععرب ال الميعععععععععععة ال انيعععععععععععة.  ومعععععععععععع الععععععععععع ، تعععععععععععن  ن.عععععععععععان  دار  تاعععععععععععد  ا عمعععععععععععال 

 ، وأجبح برنامأ تد  جر  ال مل المبا ر ةير مرةوبا    .1943عا  

 
 النيععععععععععععبة لب يععععععععععععة الكتععععععععععععاب،  ددععععععععععععل أتويععععععععععععل ال .ععععععععععععود الم  ولععععععععععععة يليععععععععععععان تدعععععععععععع  الو ععععععععععععا ف 

، وم ععععععععععععععرو  لينععععععععععععععدون 1946با ععععععععععععععر  مععععععععععععععن تعععععععععععععع ل قععععععععععععععانون ال مالععععععععععععععة  الكامدععععععععععععععة  ل ععععععععععععععا  م
خعععععععععععوكين  ل عععععععععععا  -وقعععععععععععانون خمفعععععععععععر   Great Societyجونيعععععععععععون لدم تمعععععععععععع ال  عععععععععععين 

.  لاععععععععععععد ج ععععععععععععد  كععععععععععععل خعععععععععععع   ال .ععععععععععععود، كمععععععععععععا  اععععععععععععول،  يعععععععععععع   ال عععععععععععع  ية اليياسععععععععععععية 1978
ل، لد عععععععععععرامأ ال د دعععععععععععة م عععععععععععل اليياسعععععععععععة الماليعععععععععععة الكين يعععععععععععة، وبعععععععععععرامأ التعععععععععععدري  عدعععععععععععص ال مععععععععععع

، وم ععععععععاريع ا  عععععععع ال negative income tax 7وجكععععععععر  رععععععععريبة الععععععععدتل اليععععععععال 
ال امععععععععععععععة التاديد عععععععععععععععة التعععععععععععععععن تيعععععععععععععععتاد  ال ععععععععععععععركا  الااجعععععععععععععععة.  كمعععععععععععععععا أد عععععععععععععععر  ال. معععععععععععععععا  
المرعععععععععععاد  لدمدعععععععععععاج ين عدعععععععععععص    عععععععععععاد جعععععععععععر  عمعععععععععععل مبا عععععععععععر ، وتادعععععععععععص الدي راليعععععععععععون ععععععععععععن 

، لععععععععععععن 2009-2007ر يععععععععععععة الصععععععععععععفاة ال د ععععععععععععد .  نتي ععععععععععععة لعععععععععععع ل ، تعععععععععععع ل جتععععععععععععر  الركععععععععععععود 
تدعععععععععاول  دار  أوبامعععععععععا تدععععععععع  جعععععععععر  ال معععععععععل المبا عععععععععر .  ومعععععععععع الععععععععع ، لعععععععععن تاتعععععععععف الفكعععععععععر ، 
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 In economics, a negative income tax is a welfare system within an income tax where 

people earning below a certain amount receive supplemental pay from the government 

instead of paying taxes to the government. Such a system has been discussed by 

economists but never fully implemented. Wikipedia 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_income_tax
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وين.ععععععععععن أتويععععععععععل كتا عععععععععع  بتاععععععععععد ن برنام عععععععععع  الاععععععععععا  لععععععععععول كيفيععععععععععة  ن ععععععععععان برنععععععععععامأ عمععععععععععل 
 مبا ر.

 
خنععععععععععا  الك يععععععععععر جععععععععععن كتععععععععععاب أتويععععععععععل  يععععععععععتد  ايع ععععععععععاب و مععععععععععل أن أ ععععععععععون قععععععععععد أورععععععععععد  

نععععععععة جكععععععععر  أجععععععععر الكفععععععععا  أننععععععععن م  عععععععع   الكتععععععععاب.  مععععععععن تعععععععع ل  د ععععععععن الاععععععععا  لععععععععول م ا
living wage8  جعععععععععن اليياسعععععععععا  ا قتصعععععععععاد ة لدصعععععععععفاة ال د عععععععععد  وجعععععععععن تراد.عععععععععا، جاعععععععععد

راج عععععععععععع  الك يععععععععععععر مععععععععععععن الم دومععععععععععععا  نفيعععععععععععع.ا  التععععععععععععن اعتمععععععععععععدخا أتويععععععععععععل .  كععععععععععععان كتععععععععععععابن 
 سييتفيد ك يرا  لو كان كتاب أتويل متالا  لن وق  كتابت .

 

أتويعععععععععل جكعععععععععر  تدععععععععع  جعععععععععر  جعععععععععن الوقععععععععع  نفيععععععععع ،   بعععععععععد لعععععععععن معععععععععن الت ععععععععع ي  جعععععععععن اعتبعععععععععار 
عمعععععععععععل مبا عععععععععععر   اعتبارخعععععععععععا اسياسعععععععععععة اقتصعععععععععععاد ة يياد عععععععععععة رعععععععععععمن الصعععععععععععفاة ال د عععععععععععد ا    

 اعععععععععععد  ال د عععععععععععد معععععععععععن الد عععععععععععأ لصعععععععععععالح    عععععععععععاد جعععععععععععر  عمعععععععععععل مبا عععععععععععر   ن أتويعععععععععععل (.  88
 اعتبارخعععععععععا سياسعععععععععة م.معععععععععة.  ومعععععععععع الععععععععع ، جعععععععععن  لعععععععععد  الدعععععععععا  ، سعععععععععد   الرعععععععععون   ععععععععع ل 

ة مععععععععععن تعععععععععع ل الاععععععععععول  ععععععععععلن ةيععععععععععر ماصععععععععععود عدععععععععععص جعععععععععع وبة تايععععععععععين درجععععععععععة تدعععععععععع  ا خميعععععععععع
، التعععععن أعدنععععع  جعععععن  Second Bill of Rightsا  دعععععة الداعععععو  ال انيعععععة لرواجدععععع 

، ورععععععععععععع   الدععععععععععععع  جعععععععععععععن ال معععععععععععععل أو   وق عععععععععععععل كعععععععععععععل  عععععععععععععنن بعععععععععععععين الداعععععععععععععو  1944ععععععععععععععا  
(.  126ا قتصععععععععععاد ة ل ميععععععععععع المععععععععععوا نين جععععععععععن جتععععععععععر  مععععععععععا   ععععععععععد الدععععععععععرب جععععععععععن أمري ععععععععععاا    

نصعععععععععو  عدي.عععععععععا جعععععععععن رسعععععععععالة لالعععععععععة لاعععععععععد ج دععععععععع    دعععععععععة الداعععععععععو  ال انيعععععععععة لرواجدععععععععع ، الم
 ععععععععععععععون لي، الدععععععععععععع  ا ول 1944ا تدعععععععععععععاد التعععععععععععععن وج..عععععععععععععا  لعععععععععععععص الكعععععععععععععون ر  جعععععععععععععن  نعععععععععععععا ر 

االدععععععععععععع  جعععععععععععععن و يفعععععععععععععة مفيعععععععععععععد  وم  يعععععععععععععة جعععععععععععععن الصعععععععععععععناعا  أو المتعععععععععععععاجر أو المععععععععععععع ار  أو 
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 A living wage is the minimum income necessary for a worker to meet their basic 

needs. Needs are defined to include food, housing, and other essential needs such as 

clothing. The goal of a living wage is to allow a worker to afford a basic but decent 

standard of living. Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Living_wage
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منعععععععاجن ا معععععععةا.  لاععععععععد كعععععععان خععععععع ا الدعععععععع  أ  عععععععر ت ايععععععععدا  معععععععن تعععععععوجير و يفععععععععة مرعععععععمونة مععععععععن 
   دععععععععع  لد معععععععععال الدصعععععععععول عدعععععععععص و يفعععععععععة جعععععععععن ق عععععععععل الد ومعععععععععةأ وخععععععععع ا   نعععععععععن رعععععععععمنا  أنععععععععع

.  قعععععععععد   عععععععععون    عععععععععاد جعععععععععر  عمعععععععععل living wageالا ععععععععا  الاعععععععععا   عععععععععلجر الكفعععععععععا  
مبا ععععععععععر  أمععععععععععرا  م.مععععععععععا  جععععععععععن تدايعععععععععع  خعععععععععع ا ال.ععععععععععد ، لكنعععععععععع   ت دعععععععععع  ت اونععععععععععا  مععععععععععن الا ععععععععععا  
الاعععععععععععععا .  وب عععععععععععععف الن عععععععععععععر ععععععععععععععن ت ايعععععععععععععدا  ا خعععععععععععععدا  جعععععععععععععن اليياسعععععععععععععة ا قتصعععععععععععععاد ة 

 لف.منا لتد  ا خدا .لرواجد ، جهن أتويل قد أرا  ال د د 
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