
 

  

  دكتور�عصمت�سيف�الدولة�

  

  

  

  

  

  ورأسمالية�خائنة�.. رأسماليون�وطنيون�

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  والكاتب.. القضية�

  

  

.. قـد�الجـأ�إ6ـي�التبسـيط�وصـو&�ا6ـى�قـارئ�عـادى�لصـحيفة�.. ة�0ن)'�أكتب�/ى�-قتصاد�فـأن)'�&�أحـب�ا$بالغـ���

  .لكن)'�&�ألجأ�للتضخيم�أو�الIJويل�،�فذلك�نقيض�ا$ناقشة�Aقتصادية�الصحيحة�

  

ثـــم�اســـتوقف)'�عنـــوان�ا$قـــال�".. ج]Iـــة�القطـــاع�العـــام�" وعنـــدما�قـــرأت�هـــذا�الكتـــاب�اســـتوقف)'�ا$قـــال�-ول����

.. وتســاءلت�هــل�يــدخل�/ــى�ذلــك�fــ�ebمــن�-دب�السياcــb'�.. " ورأســمالية�خائنــة. .رأســماليون�وطنيــون�:" الثــانى�

  .. ثم�قرأت�ماجاء�تحت�العنوان�،�فاكتشفت��أن)'�قد�أخطأت�مرتlن.. وا$بالغة�النظرية�؟

  

خطأ�أول�ـ�أن)ـ'�لـم�أقـدر�بالضـبط�نـوع�ا$ـادة�ا$طروحـة�فqـ'�ليسـت�حـديثا�/ـى�Aقتصـاد�،�ولكIoـا�حـديث�/ـى�����

و&زمـــة�" مســـتحبة�" دون�إهمـــال�أو�Ixـــوين�مـــن�الجانـــب�Aقتصـــادي�،�إIvـــا�توليفـــة�.. وشـــئون�الـــوطن��السياســـة

  .عند�اتخاذ�القرار�أو�عند�محاولة�لفهم�شامل�

.. أمــا�الخطــأ�الثــانى�ــــــــــــ�فهــو�أن�الريبــة�قــد�أخــذت)'�لحظــة�وأنــا�أقــرأ�عنــوان�ا$قــال�-ول�وعنــوان�ا$قــال�الثــانى���

ف�الدولـــــــة�اســـــــتطاع�بالفعـــــــل�أن�يســـــــمو�بقضـــــــية�القطـــــــاع�العـــــــام�مـــــــن�مجـــــــرد�قضـــــــية�عصـــــــمت�ســـــــيفالـــــــدكتور�

ا6ى�قضية�وطن�،�ومص��lأمة�،�وبـذلك�اسـتحق�عل~Iـا�.. اقتصادية�فنية�،�أو�قضية�Ixم�العمال�بالدرجة�-و6ى�

كحــل�.. تنــاول�قضــية�الرأســمالية�/ــى�الــوطن�العربــى�.. كــذلك�،�وبــنفس��ا$هــارة�". ج]Iــة�القطــاع�العــام�" القــول�

هنــاك�رأســـما6ى�: وقــدم�الــدليل�ع�ـــى�ذلــك�،�ولــم�يظلــم�الرأســماليlن�فقــال�.. وهمــ'�وخــائن�لكــل�-مــانى�العربيــة�

فqـــ'�بالضـــرورة�وبا$صـــلحة�مضـــادة�0مـــانى�-مـــة�/ـــى�التحـــرر�.. ليســـت�هنـــاك�رأســـمالية�وطنيـــة�.. ولكـــن�.. وط)ـــ'�

  .والوحدة�والتقدم�

  



وقرأتـه�/ـى�ف��ايـر�..  1974/ـى�أبريـل�" ج]Iة�القطاع�العـام�:" ول�كتب�الدكتور�عصمت�سيف�الدولة�مقاله�- ���

أم�ايقـــــاع�بطـــــئ�.. ،�وأحسســـــت�أن)ـــــ'�أمـــــام�مناقشـــــة�جـــــادة�0حـــــداث�تجـــــرى�اليـــــوم�،�براعـــــة�مـــــن�الكاتـــــب��1978

  . ل�حداث�/ى�مصر�؟

  

.. ء�ذلـك�كل�من�الجانبlن�قائم�،�لكن�-هم�،�وهو�مايثبتـه�الكتـاب�أيضـا�أن�ضـخامة�القضـية��ـى�السـر�ورا���

ح�ـ'�لـو�أرادوا�ذلـك�،�و&�يسـتطيعون�Aسـتثناء�عـن�ج]Iـة�القطـاع�.. أIvم�&�يستطيعون�تصـفية�القطـاع�العـام�

  . /ى�التقدم�والتنمية�ح�'�لو�كانت�العواطف�والعقول�تميل�ا6ى�وجهة�أخرى�

  

ع�ــى�حســاب�.. �ــ'�بالــدعوة�ا6ــى��نفتــاح�كمــرادف�لتنشــيط�القطــاع�الخــاص�و-جن�1974لقــد�بــدأ�-مــر�عــام����

وتبلــــــور�ذلــــــك�/ــــــى�فلســــــفة�واضــــــحة�واتفــــــاق�صــــــريح�مــــــن�البنــــــك�الــــــدو6ى�وصــــــندوق�النقــــــد�.. دور�القطــــــاع�العــــــام�

" انعقـــدت�/ـــى�بـــاريس�،�حـــدث�ذلـــك�/ـــى�الشـــهور�-خlـــ�ة�،�وخرجـــت�الـــدعوة��لبيـــع�وا$جموعـــة�Aستشـــارية�ال�ـــ'�

  "!6ى�معاونة�له�وتعزيزا�$وقفه�ا$ا.. بعض�أسهم�القطاع�العام�

  

أو�لتقويضــه�.. خرجــت�كــل�الحجـج�والحمــ¨ت�§ضــعاف�دور�القطـاع�العــام�)  1978ـ��ــــــــ1974(وبـlن�التــاريخlن����

وراح�آخـــرون�يـــدينون�.. إن�أمكـــن�وراح�صـــحفيون�وكتـــاب�يبشـــرون�بالـــدور�ا$نتظـــر�للقطـــاع�الخـــاص�و-جن�ـــ'�

ئولون�القطــــاع�العــــام�مــــن�نفــــس�وانتقــــد�مســــ.. الثــــورة�Iv0ــــا�ســــمحت�للقطــــاع�العــــام�بــــأن�يــــدخل�كــــل�ا$جــــا&ت�

قـالوا�ذلـك�،�ومضـت�الدولـة�! .. ويربى�الدجاج�وا$اشية�؟.. وهل�يمكن�أن�يبيع�القطاع�العام�السمك�. الزاوية�

  !!ومن�مح¨ت�بيع�-سماك�.. تزيد�من�مشروعات�الدواجن�

  

يسميه�رجال�Aقتصاد�تحدثوا�أيضا�عن�ضرورة�أن�يقتصر�جهد�القطاع�العام�ع�ى�ا$رافق�-ساسية�أو�ما���

0نــه�مشــغول�.. وأن�ي°ــ�ك�النشــاط�كلــه�بعــد�ذلــك�،�/ــى�-نتــاج�والخــدمات�للقطــاع�الخــاص�.. بالبنيــة�-ساســية�

وأســــعفهم�القطــــاع�العــــام�فاســــتمر�مســــتحوذا�ع�ــــى�أك�ــــ��نســــبة�مــــن�مشــــروعات�.. بالتجــــارة�وا$ضــــاربة�والIJريــــب

  .. ! .التنمية�

  

  .! .ولكIoم�غ��lقادرين�عليه�.. أIvم�راغبون�/ى�تحول�جذرى�" .. غبة�والثورة�بlن�الر " وهكذا�تستمر�ا$سافة����

  

  

. ومـــن�هنـــا�،�تـــأتى�أهميـــة�هـــذه�الصـــفحات�،�إIvـــا�صـــفحات�غlـــ��متشـــنجة�.. ومـــع�ذلـــك�،�فـــالحم¨ت�مســـتمرة����

قيـادة�لـ�ول�ك¨همـا�يوجـد�ولكـن�ال.. القطاع�العـام�والقطـاع�الخـاص�. عملية�ومقبولة�لدى�-غلبية�الساحقة�

0نــــه�ملــــك�للشــــعب،�ولــــه�وظيفتــــه�Aجتماعيــــة�،�Aســــتثمار�ا$صــــرى�وAســــتثمار�-جن�ــــ´�،�&بــــأس�مــــن�ذلــــك�،�.. 

وبـأى�أولويـات�يبنـون�.. أم�للبنـاء�؟.. للمضـاربة�وزيـادة�-سـعار�ونـزح�-ربـاح�.. /ى�أى�اتجاه�يـأتى�-جانـب�.. ولكن�

.. أم�قيــادة�الوســـطاء�وع�ــى�حســـاب�القطــاع�العـــام�؟.. وتــدعيما�لـــه��قيـــادة�القطــاع�العـــام: و/ــى�ظـــل�أى�قيــادة�.. 

يصـــــورون�بعـــــض��جـــــراءات�. يخلطـــــون�-وراق. هنـــــاك�ســـــلبيات�للقطـــــاع�العـــــام�: يقولـــــون�. تلـــــك��ـــــى�القضـــــية�

̈زمة�من�لوازم�القطاع�العام�   . رغم�أنه�&�ع¨قة�بlن�Aثنlن�.. كالحراسات�ك

  



ونقــد�" مهمتــه�Aرتفــاع�بالبنــاء�" نقــد�اشــ°�اكى�" ولكنــه�وفــرق�بــlن�".. بيات�هنــاك�ســل.. نعــم�:" ويقــول�الكاتــب����

̈ح�. مهمتــه�تقــويض�البنــاء�" رأســما6ى� وأن�نكشــفه�.. أن�نعريــه�.. ويقــول�أن�واجبنــا�أن�نزيــد�النقــد�¶Iــدف��صــ

فالحـــل�الرأســـما6ى��&�يقـــدم�لشـــعب�مصـــر�مســـتوى�أفضـــل�للمعيشـــة�أو�ذخlـــ�ة�أك�ـــ��لخـــوض�معركـــة�مـــن�أجـــل�

̧خر�،�ا$هاجم�للقطاع�العام�.. تحرير�والحرية�ال كفيصـل�أول�" دعـوى�الـربح�" ينـاقش�. يحاور�الكتاب�الطرف�

  يناقش��قضية�التكلفة�Aقتصادية�والتكلفة�Aجتماعية�. وأخ��lللحكم�ع�ى�كفاءة�القطاع�العام�

  

فتضـــخم�عــــدد�.. جــــور�والعمالـــة�يقــــدم�نظـــرة�جديـــدة�لقضـــية�- .. لكـــل�مـــن�ا$شـــروع�العــــام�وا$شـــروع�الخـــاص�

". لكIoــــا�مشــــكلة�نقــــص�/ــــى�فــــرص�العمــــل�.. لــــيس�مشــــكلة�زيــــادة�/ــــى�حجــــم�العمالــــة�" العــــاملlن�بالقطــــاع�العــــام�

  ". $ستحقيه�.. ليست�عبئا�ع�ى�التكلفة�بل��ى�جزء�مقدم�من�عائد�Aنتاج�" و-جور�

  

عصـــمت�ســـيف�. -قليـــة�ا$ســـتفيدة�يطـــرح�دمنطـــق�-غلبيـــة�/ـــى�مواجهـــة�. وبـــنفس�ا$نطـــق�الهـــادئ�وا$تكامـــل���

وكمــــا�قــــال�/ــــى�ا$قــــال�-ول�أن�القطــــاع�العــــام�. الدولــــة�قضــــية�الرأســــمالية�الوطنيــــة�/ــــى�مصــــر�والــــوطن�العربــــى�

سياســـيا�،�أو�: ولـــن�تتحقــق�-مـــاني��الوطنيــة�" .. والرأســـمالية�أمــر�غlـــ��ممكــن�" قـــال�/ــى�ا$قـــال�الثــاني�.. ضــرورة�

  .. اجتماعيا�،�أو�اقتصاديا�

  

أو�.. أن�تعمــــل�متنافســــة�مـــع�الرأســــمالية�العا$يــــة�: أثبـــت�الكتــــاب�أن�الرأســــمالية�&تملـــك�نظريــــا�غlــــ��بـــديلlن����

" العــــالم�الثالــــث�" والبــــديل�-ول�لــــم�تعــــد�قــــادرة�عليــــه�/ــــى�أى�بلــــد�مــــن�. تعمــــل�متحالفــــة�مــــع�تلــــك�الرأســــمالية�

  .والبديل�الثانى�يع)'�التخ�ى�عن�الوطنية�

  

  !!.&�وطن�له�،�والربح�هو�البوصلة�،�وا$صلحة�الذاتية��ى�-ساس�فرأس�ا$ال����

  

وممـــــن�يفيــــــد�.. يعمـــــل�الرأســـــماليون�متحـــــالفlن�مـــــع�-قـــــوى�ممـــــن�تتنـــــاقض�مصـــــالحهم�مـــــع�التقـــــدم�العربـــــى����

و/ــى�نفــس�الوقــت�يكــرس�الرأســماليون�العــرب�دعــوى�التجزئــة�Iv0ــا�قــد�.. التحــالف�معهــم�/ــى�مزيــد�مــن�-ربــاح�

  . أك½��تع)'�ربحا�

  

  

و/ــــى�الحـــــالتlن�يكــــون�ذلـــــك�ع�ــــى�حســــاب�أمـــــاني�الشــــعب�وتقدمـــــه�. فـــــإن�الــــربح�هـــــو�ا$ســــIJدف�.. و/ــــى�الحــــالتlن��

  .Aقتصادي�وAجتما¿ى�

  

  ..وأخ�lا����

  

لقـد�دافـع�. والبحـث�الشـامل�.. ا$نطـق�ا$تكامـل�: فهذا�كتاب�ضرورى�،�وسيبقى�كذلك�لف°�ة�طويلة�،�مÀlته����

ولكن�،�قليل�من�صاغ�ذلـك�بشـكل�إجمـا6ى�.. وهاجم�كث�lون�الرأسمالية�العربية�.. اع�العام�كث�lون�عن�القط

  ..رأسمالية�أمام�وجهة�نظر�.. ووجهة�نظر�اش°�اكية�.. ليعطى�وجهة�نظر�مكتملة�وواضحة�

  



ومهتمــا�وقــد�تكــون�هــذه�ا$lــÀة�،�مlــÀة�الكاتــب�ـــــــــــ�&�الكتــاب�فحســب�ـــــــــــ�0نــه�بجــوار�كونــه�مفكــرا�وكاتبــا�سياســيا����

عصــمت�ســيف�الدولــة�هــذه�. وقــد�كانــت�قضــية�د.. فهــو�مــن�رجــال�ا$حامــاة�والقــانون�.. بشــئون�الــوطن�و-مــة�

  "./ى�مصر�والوطن�العربى�".. " القطاع�الخاص�" و�".. القطاع�العام�:" ا$رة�

  

  عند�القارئ�؟.. هل�يكسب�القضية����

  

  …أعتقد�ذلك����

  

  محمود�ا$راÃى����

  

     

  

  

  

  

  القطاع�العامج]Iة�

  

  

  

  : 1973أكتوبر��6ـ�معركة�1

  

صدر�-مر�إ6ى�القوات�العربية�/ى�ج]Iة�قناة�السـويس�وج]Iـة�ا$رتفعـات�السـورية�ا$حتلـة��1973أكتوبر��6/ى����

بالهجوم�ع�ى�العدو�الصهيوني�وبـدأت�الجولـة�العسـكرية�الرابعـة�مـن�الصـراع�الطويـل�الـذى�بـدأ�منـذ�ربـع�قـرن�

lولـــــم�يبـــــدأ�القتـــــال�إ&�بعـــــد�أن�اســـــتنفد�الـــــرئيس�أنـــــور�. ن�واســـــ°�داد�-رض�ا$غتصـــــبة�مـــــن�أجـــــل�تحريـــــر�فلســـــط

السـادات�ـــ�كمـا�أعلـن�/ـى�مواقـف�عـدة�ـــ�كـل�-سـاليب�والوسـائل�الدبلوماسـية�ا$مكنـة�للحـد�مـن�تحlـ�Àالو&يـات�

رة�ا$عتـدين�ع�ـى�$قـد) مـن�رغيـف�العـيش�ا6ـى�ا$ـدفع�( ا$تحدة�-مريكية�للصهاينة�ا$عتـدين�وتأييـدها�الشـامل�

  .وإفشالها�كل�ا$حاو&ت�الدولية�لتحرير�-رض�سلميا�. البقاء�/ى�-رض�ا$حتلة�

  

و/ى�ست�ساعات�كانت�القوات�العربية�/ى�الج]Iة�الجنوبية�قد�ع�ـ�ت�القنـاة�ودمـرت�خـط�بـارليف�الحصـlن����

ا$عـــدات�وقضـــت�Ivائيـــا�ع�ـــى�أكذوبـــة�-رواح�و وطـــاردت�القـــوات�الصـــهيونية�شـــرقا�وكبـــدIxا�خســـائر�فادحـــة�/ـــى�

وقبـــل�أن�تمÇـــb'�ث¨ثـــة�أيـــام�مـــن�بـــدء�ا$عركـــة�كانـــت�القـــوات�العربيـــة�/ـــى�الج]Iـــة�. جـــيش�إســـرائيل�الـــذى�&يقهـــر�

الشــــمالية�قـــــد�اجتاحـــــت�ا$رتفعـــــات�ا$حتلـــــة�وصـــــبت�ن�lاIvـــــا�ع�ـــــى�ا$ســـــتعمرات�الصـــــهيونية�القائمـــــة�ع�ـــــى�أرض�

̈�قـــد�بـــدأت�وأIvـــا�لـــن�وبـــدأ�كمـــا�لـــو�كانـــت�معركـــة�ا. فلســـطlن�ذاIxـــا� لتحريـــر�ال�ـــ'�انتظرهـــا��الشـــعب�العربـــى�طـــوي

: وكانت�غايIJا�ا$علنة�تحرير�-رض�شـ��ا�شـ��ا�مهمـا�تكـن�التضـحيات�تحـت�شـعار�ا$رحلـة�. تتوقف�دون�غايIJا�

  ". ما�أخذ�بالقوة�&�يس°�د�بغ��lالقوة�" 



  

اتفقــت�الو&يــات�ا$تحــدة�-مريكيــة�واتحــاد� 1973اكتــوبر��22ففــى�. غlــ��أن�-مــور�لــم�تجــر�ع�ــى�هــذا�الوجــه����

الجمهوريــــات�الســــوفيتية�ووافقــــت�مصــــر�ع�ــــى�إيقــــاف�إطــــ¨ق�النــــار�والبــــدء�فــــورا�/ــــى�تنفيــــذ�قــــرار�مجلــــس�-مــــن�

وبـرر�رئـيس�جمهوريـة�مصـر�العربيـة�قبولـه�إيقـاف�إطـ¨ق�النـار�بـأن�الو&يـات�ا$تحـدة�.  1967الصادر�/ـى�نـوفم���

ل�ثقـل�معـداIxا�ا6ـى�جانـب�الصـهاينة�وأنـه�لـم�يكـن�/ـى�حسـابه�لقـوى�ا$عركـة�قـد�-مريكية�قد�دخلت�الحرب�بك

وأنه�قـد�تلقـى�مـن�الو&يـات�ا$تحـدة�-مريكيـة�وAتحـاد�السـوفي�'�معـا�ضـمانا�بتنفيـذ�. توقع�أن�يحارب�أمريكا�

دبلوماسـية�وهكذا�انIJـت�الجولـة�العسـكرية�الرابعـة�وعـاد�الصـراع�ا6ـى�سـاحات�ال.  242قرار�مجلس�-من�رقم�

ولكIoـا�ليســت�عــودة�ا6ــى�ذات�الصــراع�الدبلوماcــb'�كمــا�كــان�… ومـازال�ينتظــر�جو&تــه�ا$رتقبــة�/ــى�مــؤتمر�جنيــف�

 معروفا�من�قبل�،�إذ�يقال�أن�الو&يات�ا$تحدة�-مريكية�قد�غ�lت�موقفها�تماما�

̧ن�غlــ��منحــازة�ضــد�الحـق�العربــى�بــل��ــى�ضـامنة�لــه�عاملــة�بجديــة�ع�ـى�ت وبــالرغم�مــن�أن�هــذا�.. حقيقــه�فqـ'�

الـــذى�يقـــال�قـــد�يكـــون�موضـــع�خـــ¨ف�فـــأن�الـــذين�يؤكـــدون�صـــحته�ويقيمـــون�حســـابات�ا$ســـتقبل�ع�ـــى�أساســـه�

وهـــو�.. اكتـــوبر��6يطلبـــون�مـــن�الشـــعب�أن�يحـــافظ�ع�ـــى�وحدتـــه�الوطنيـــة�ويكـــف�عـــن�التشـــكيك�ويثـــق�/ـــى�قيـــادة�

. ى�دورة�طارئـــــة�$جلـــــس�الشـــــعب�/ـــــ�1973طلـــــب�مـــــدعوم�بقـــــانون�الوحـــــدة�الوطنيـــــة�الـــــذى�صـــــدر�/ـــــى�أغســـــطس�

والقـــانون�/ـــى�جملـــة�نصوصـــه�يعاقـــب�كـــل�مـــن�يحـــاول�مناهضـــة�السياســـة�ا$علنـــة�للدولـــة�أو�ينـــال�مـــن�الوحـــدة�

̈حـlن�والجنـود� الوطنية�لقوى�الشعب�العاملة�،�وقوى�الشعب�العاملة�تشمل�ـ�كمـا�هـو�معـروف�ـ�العمـال�والف

ب�ينتظــــــر�Ivايــــــة�الجولــــــة�الدبلوماســــــية�أو�بدايــــــة�الجولــــــة�وا$ثقفــــــlن�والرأســــــمالية�الوطنيــــــة�،�ومــــــا�يــــــزال�الشــــــع

  . العسكرية�الخامسة�

  

والـذى�مــا�يـزال�عبقــا�برائحـة�الــدماء�. /ـى�هـذا�ا$نــاخ�القلـق�ا$عبــأ�بـأقوى�Aحتمــا&ت��أثـرا�ع�ــى�ا$صـ��lالقــومى���

اء�ضـد�القطـاع�الذكيـة�Ì&ف�الشـهداء�،�بـدأت�فئـة�مـن�النـاس�ـــ�فـور�إيقـاف�إطـ¨ق�النـار�ـــ�/ـى�شـن�حملـة�شـعو 

العــام�وكــل�ا$نجــزات�التقدميــة�ال�ــ'�تمــت�/ــى�العشــرين�ســنة�ا$اضــية�،�و/ــى�هــذا�الحــديث�نريــد�أن�نقــيم�هـــذه�

الحملة�ونضعها�موضعها�الصحيح�من�الصراع�الدائر�حول�ا$ص��lالقومى�،�وقـد�اخ°�نـا�الحملـة�ضـد�القطـاع�

ن�IÍـاجمون�القطـاع�العـام�يلعبـون�لعبـة�خطـرة�العام�دون�غ�lه�مـن�ا$وضـوعات�-خـرى�،�0ننـا�نعتقـد�أن�الـذي

القصـ��l،�وأIvـم�إذ�يختـارون�هـذا�الوقـت�بالـذات�قد�تتجاوز�آثارها�الحدود�الضـيقة�ال�ـ'�يقـف�عنـدها�نظـرهم�

للهجــــوم�ع�ــــى�القطــــاع�العــــام�يكشــــفون�عــــن�حقيقــــة�مفزعــــة�قــــد�تتجــــاوز�القضــــايا�Aقتصــــادية�وتتنــــاول�تنــــاو&�

xمباشـرا�قضـية�التحريـر�ذا��lالقطـاع�العـام�بـل�تـدور�حـول�مصــ��lـا�،�أى�أن�اللعبـة�الخطـرة�&�تـدور�حـول�مصـI

  .ولنبدأ�بمعرفة�القطاع�العام�" . ج]Iة�القطاع�العام�" لهذا�اخ°�نا�له�عنوانا�. الوطن�ذاته�

  

  :القطاع�العام�

  

زراعيـة�والتجاريــة�تملكهــا�ا$فهـوم�ا$باشــر�للقطـاع�العــام�أنـه�مجموعــة�مـن�ا$ؤسســات�ا$اليـة�والصــناعية�وال���

إنــــه�ممتلكــــات�الدولــــة�/ــــى�حقــــل�النشــــاط�Aقتصــــادي�،�هــــذا�ا$فهــــوم�ا$باشــــر�لــــيس�هــــو�كــــل�مــــا�يعنيــــه�. الدولــــة�

إنما�يكمله�الدور�الذى�تقوم�به�تلك�ا$ؤسسات�ا$ملوكة�للدولة�/ى�عملية�التطور�Aقتصادي�. القطاع�العام�

كيـــة�الدولـــة�$صـــادر��نتـــاج�أو�أدواتـــه�ووســـائل�توزيعـــه�&يع)ـــ'�شـــيئا�التـــأميم�/ـــى�حـــد�ذاتـــه�،�أو�مل. وAجتمـــا¿ى�

. خاصا�بعيـدا�عـن�الوظيفـة�Aقتصـادية�ال�ـ'�تباشـرها�الدولـة�مـن�خـ¨ل�ا$ؤسسـات�Aقتصـادية�ا$ملوكـة�لهـا�



وتتوقـــــــف�هـــــــذه�الوظيفـــــــة�بـــــــدورها�،�&�ع�ـــــــى�النوايـــــــا�الذاتيـــــــة�أو�الشـــــــعارات�ا$رفوعـــــــة�بـــــــل�ع�ـــــــى�نـــــــوع�القـــــــوانlن�

  . و/ى�هذا�تف°�ق�النظم�Aقتصادية�. عية�ال�'�تحكم�حركة�البيئة��Aقتصادية�/ى�مجتمع�معlن�ا$وضو 

  

ففــــــى�النظــــــام�الرأســــــما6ي�يكــــــون�القــــــانون�-ساcــــــb´�للنشــــــاط�Aقتصــــــادي�كلــــــه�هــــــو�ا$نافســــــة�الحــــــرة�بقصــــــد����

من�رؤوس�أموال�سائلة�وثابته�وفيه�تتو6ى�ا$نافسة�الحرة�/ى�السوق�توزيع�قوى��نتاج�. الحصول�ع�ى�الربح�

وتــــدار�ا$شــــروعات�Aقتصــــادية�. وقــــوة�عمــــل�ع�ــــى�تلــــك�النشــــاطات�Aقتصــــادية�ال�ــــ'�تــــدر�أك�ــــ��قــــدر�مــــن�الــــربح�

تقســــيم�رأس�ا$ــــال�ا6ــــى�ثابــــت�واحتيــــاطى�،�وحجــــم�العمالــــة�،�ونوعهــــا�،�وتقســــيم�العمــــل�،�وســــاعاته�،�( داخليــــا�

والــربح�هـــو�الفــرق�بـــlن�ســعر�تكلفـــة�. ا6ـــى�أك�ــ��قـــدر�مــن�الـــربح�ع�ـــى�الوجــه�الـــذى�يــؤدى�) الــخ�… ومســتوى�-جـــور�

  . �نتاج�/ى�وحدة�اقتصادية�معينة�وبlن�سعر�بيع�ا$نتجات�/ى�زمن�معlن�

  

Ðــــى�هــــذا�النظـــــام�&�يتجــــه�النشــــاط�Aقتصـــــادي�و&يمكــــن�أن�يتجـــــه�إ6ــــى�إشــــباع�الحاجـــــات�ا$اديــــة�والثقافيـــــة����

وهذا�هو�م��ر�القول�" . مربحا�" شرط�أن�يكون�أو&�وقبل�كل��ebfا$°Àايدة�للشعب�ككل�إ&�بصفة�تبعية�أى�ب

بمع)'�أن�باعث�الربح�هـو�الـذى�يحركـه�ويحـدده�نطـاق�ومـدى�حركتـه�أمـا�البواعـث�. بأن�رأس�ا$ال�&�وطن�له�

و&�. الوطنيـــة�،�أي�ال�ـــ'�Ixـــم�ا$جتمـــع�ككـــل�،�فإIvـــا�تخـــرج�عـــن�نطـــاق�اهتماماتـــه�إ&�إذا�كانـــت�الوطنيـــة�مربحـــة�

كمـا��أن�. د�الرأسما6ى�لحظة�واحدة�/ى�تصفية�أى�مشروع�اقتصادى�غ��lمربح�ولـو�كـان�ينـتج�الخ�ـ�Àنفسـه�ي°�د

&�يتوقـــف�انتاجهـــا�كمـــا�ونوعـــا�ع�ـــى�كـــم�ونـــوع�Aحتياجـــات�Aجتماعيـــة�لســـواد�) الســـلع�والخـــدمات�( ا$نتجـــات�

تعبlـ��عـن�حاجـة�اقتصـادية�بـل�هـو�والطلـب�ـــــ�/ـى�السـوق�ـــــ�لـيس�مجـرد��. الشـعب�،�بـل�ع�ـى�حجـم�ونـوع�الطلـب�

و$ا�كان�السعر�ـ�/ى�السوق�الحر�ـ�يتـأثر�ا6ـى�. حاجة�اقتصادية�مق°�نة�برغبة�/ى�الشراء�وا$قدرة�ع�ى�دفع�الثمن�

حد�كب��lبالطلب�فان�النشاط�الرأسما6ى�يتجه�/ى�تحديـد�انتاجـه�كمـا�ونوعـا�ا6ـى�إشـباع�احتياجـات�القطاعـات�

ســـتثمر�قـــدرا�كبlـــ�ا�مـــن�إمكانياتـــه�،�/ـــى�إنتـــاج�الســـلع�الكماليـــة�وال°�ف~Iيـــة�والتنـــافر�-ك½ـــ��مقـــدرة�ع�ـــى�الشـــراء�في

هــذا�بينمــا�تبقـــى�القطاعــات�محــدودة�ا$قـــدرة�ع�ــى�الشـــراء�. AســIJ¨كى�ا$ظهــرى�/ـــى�أوســاط�القطاعــات�الغنيـــة�

ت�الضـرورية�ال�ـ'�ولكنه�&�يستطيع�أن�يقاوم�إغراء�ا$ضاربة�ع�ى�Aحتياجا. خارج�نطاق�اهتماماته�الرئيسية�

. &يمكن�Aستغناء�عIoا�ح�'�من�أك½��الناس�فقرا�كا$واد�الغذائية�و-قمشة�الرخيصة�وا$شروبات�الشعبية�

إنـــه�ينـــتج�مIoـــا�مـــا�يكفـــى�اعتمـــادا�ع�ـــى�اســـتقرار�الطلـــب�ولكنـــه�يفـــرض�لهـــا�مـــا�يريـــد�مـــن�أســـعار�اعتمـــادا�ع�ـــى�أن�

وهـــو�هنـــا�يضـــارب��ع�ـــى�رغبـــة�النـــاس�/ـــى�. Aســـتغناء�عIoـــا��الطلـــب�عل~Iـــا�يكـــاد�يكـــون�معـــدوم�ا$رونـــة�أى�&يمكـــن

  . البقاء�أحياء�ل�lبح�من�وراIÒا�

  

و&�يرجع�كل�هذا�ا6ى�جشع�الرأسماليlن�أو�قسوIxم�أو�عدم�وطنيIJم�فكث��lمن�الرأسـماليlن�يضـربون�خـارج����

بمع)'�. ظام�الرأسما6ى�ذاته�ولكنه�يرجع�ا6ى�الن. نشاطهم�Aقتصادى�أمثلة�رائعة�/ى�الكرم�والرحمة�والوطنية�

̧خــــــرين�،�&�يســــــمح�0ى�رأســــــما6ى�إ&�أن�ينÔــــــb'�الكــــــرم� أن�باعــــــث�الحصــــــول�ع�ــــــى�الــــــربح�عــــــن�طريــــــق�منافســــــة�

مـــن�هنـــا�نجـــد�أنـــه�/ـــى�كـــل�. بمناســـبة�عقـــد�صـــفقة�رابحـــة�والرحمـــة�و�نســـانية�والوطنيـــة�إ&�إذا�جـــاءت�عرضـــا�

بمع)'�أIvا�&زمة�لزوم�الحياة�للمجتمع�ككل�ومع�ذلـك�يقـال��ا$جتمعات�الرأسمالية�توجد�أوجه�نشاط�حيوية

بمع)ــــ'�أIvــــا�غlــــ��مربحــــة�،�كا$واصــــ¨ت�والطــــرق�وا$ــــوانى�و�نــــارة�وا$ــــدارس�والجامعــــات�" غlــــ��اقتصــــادية�" إIvــــا�

وا$ستشـــفيات�ودور�الحضـــانة�والنـــوادى�الرياضـــية�والحـــدائق�العامـــة�وال½ـــ�وات�الكامنـــة�/ـــى�بطـــن�-رض�أو�/ـــى�

̈�تثlـــ��إهتمـــام�الرأســـماليlن�وي°�كوIvـــا�. الـــخ�… و-Ivـــار��البحـــار  كـــل�هـــذه�وأن�كانـــت�حيويـــة�إ&�أIvـــا�غlـــ��مربحـــة�فـــ



ولكنه�ليس�. وهو�أول�نوع�من�ملكية�الدولة�نلتقى�به�/ى�النظام�الرأسما6ي�. ويسموIvا�ممتلكات�عامة�. للدولة�

متلـــك�الدولـــة�مشـــروعات�اقتصـــادية�تـــديرها�ت) مثـــل�فرنســـا�( النـــوع�الوحيـــد�ففـــى�كثlـــ��مـــن�الـــدول�الرأســـمالية�

بقصـد�الحصـول�ع�ـى�ربـح�أيضـا�ح�ـ'�لـو�كانـت�مشـروعات�احتكاريـة�إذ�أIvـا�/ـى�الحـالتlن�ــــــ�ا$نافسـة�وAحتكـار�ــــــ�

وقريـب�مـن�هـذا�مـا�كانـت�تفعلـه�الدولـة�. ت°�ك�للسوق�مهمـة�تحديـد�نـوع��نتـاج�وكميتـه�وال�حـد�كبlـ��أسـعاره�

إIvـا�رأسـمالية�الدولـة�حيـث�تكـون�الدولـة�. زراعيـة�ا$ملوكـة�لهـا�/ـى�سـوق�ا$زايـدة�عندنا�بطرح�تأج��l-راÕـb'�ال

  . ذاIxا�مضاربا�/ى�السوق�ع�ى�احتياجات�الشعب�بقصد�الحصول�ع�ى�ربح�

  

ملكيــة�فرديــة�وملكيــة�عامــة�ولكIoــا�نوعــان�: وهكــذا�نجــد�أنــه�/ــى�كــل�نظــام�رأســما6ى�يوجــد�نوعــان�مــن�ا$لكيــة����

ن�ويخضعان�/ى�حركIJما�Aقتصادية�لقانون�أساس�واحد�هو�ا$نافسة�الحرة�/ـى�السـوق�متوازيان�أو�متنافسا

و&يقـال�$ـا�تملكـه�الدولـة�/ـى�هـذا�النظـام�قطاعـا�عامــا�ح�ـ'�لـو�أسـميت�ــــــــ�كمـا�تســم'�بقصـد�الحصـول�ع�ـى�ربـح�

  . عادة�ـ�ممتلكات�عامة�

  

" خضــع�/ــى�حركIJــا�لقــانون�أساcــb'�آخــر�هــو�قــانون�/ــى�النظــام�Aشــ°�اكى�فــإن�البنيــة�Aقتصــادية�كلهــا�ت ـــ�أمــا3

فتوزيـع�Aسـتثمارات�" التخطيط�الشامل�من�أجل�إشباع�Aحتياجات�ا$ادية�والثقافيـة�ا$°Àايـدة�للشـعب�كلـه�

ا$تاحــة�ع�ــى�مصــادر��نتــاج�وترتيــب�أولوياتــه�وحجمــه�ونوعــه�وأســعاره�وحجــم�العمالــة�ونوعهــا�وتقســيم�العمــل�

كل�هذا�يكون�مقررا�اقتصاديا�ومقررا�بقانون�ملزم�يسم'�الخطة��قتصـادية��قبـل�. خ�ال.. وساعاته�و-جور�

أمـــــا�مضـــــمون�الخطــــــة�ومراحـــــل�تنفيــــــذها�وأهـــــدافها�ا$تتاليــــــة�. أن�تبـــــدأ�عمليـــــة�Aنتــــــاج�فـــــالتوزيع�فا&ســــــIJ¨ك�

مجتمـــع�ع�ـــى�فتتوقـــف�ع�ـــى��مكانيـــات�ا$تاحـــة�وا$توقعـــة�للمـــوارد�Aقتصـــادية�وAحتياجـــات�الشـــعبية�/ـــى�كـــل�

ويختلـــف�مضـــمون�التخطـــيط�مـــن�مرحلـــة�ا6ـــى�. و/ـــى�هـــذا�تختلـــف�ا$جتمعـــات�ولـــو�كانـــت�كلهـــا�اشـــ°�اكية�. حـــدة�

  .مرحلة�/ى�ا$جتمع�Aش°�اكى�الواحد�

  

  ..هذا�هو�النظام�Aش°�اكى�،�وهو�يحتاج�ا6ى�إيضاح����

  

فضـــــل�أن�نســـــميه�،�أى�نظـــــام�نحـــــن�نعـــــرف�أن�Aشـــــ°�اكية�كنظـــــام�اقتصـــــادى�،�أو�النظـــــام�Aشـــــ°�اكى�كمـــــا�ن���

طبقـا�لخطـة�اقتصـادية�شـاملة�توظيف�ا$وارد�ا$ادية�والبشرية�ا$تاحة�/ى�مجتمـع�معـlن�لتحقيـق�غايـة�معينـة�

،�كان�ماركس��1917لم�يكن�معروفا�/ى�الدراسات�ا$اركسية�إ6ى�ما�بعد�قيام�الثورة�البلشفية�/ى�روسيا�سنة�

فون�معرفة�علمية�أن�الفاعلية�التلقائية�للنظام�الرأسما6ى�كما�هـو�سـتؤدى�وانجلز�ومن�بعدهما�ا6ى�لينlن�يعر 

ا6ى�القضاء�ع�ى�ا$نافسة�الحـرة�فيـه�وتحولـه�ا6ـى�نظـام�احتكـارى�للـتحكم�فيـه�قلـة�تملـك�أدوات��نتـاج�ملكيـة�

ت�/ــــى�أغلبيــــة�الشــــعب�الــــذين�&�يملكــــون�إ&�قــــوة�عملهــــم�ليبيعوهــــا�بالســــعر�الــــذى�يحــــدده�مــــالكو�أدوا. خاصــــة�

وع�ى�هذا�. �نتاج�،�وأن�ذلك�سيؤدى�ـ�/ى�حينه�ـ�ا6ى�ثورة�تقوم�¶Iا�ال��وليتاريا�،�غايIJا�إلغاء�ا$لكية�الخاصة�

-ساس��توقع�مـاركس�قيـام�ثـورة�ال��وليتاريـا�/ـى�ا$جتمعـات�ال�ـ'�تنضـج�رأسـماليا�وبعـد�أن�تنضـج�ولـيس�قبـل�

ولم�يكن�ماركس�وانجلز�. رأسمالية�لفاعليIJا�التلقائية�وهو�توقع�صحيح�تماما�فيما�لو�تركت�القوانlن�ال. هذا�

ومــن�بعــدهما�ا6ــى�لينــlن�قــادرين�بحكــم�ال°ــÀامهم�/ــى�التوقــع�مــنهج�ا$اديــة�الجدليــة�،�ع�ــى�توقــع�تــدخل�مــؤثر�غlــ��

أدوات��نتاج�يفرض�إرادته�ويحول�دون�أن�يصل�النظام�الرأسما6ى��ا6ى�Ivايته�ا$أساوية�،�ا6ى�أن�فطن�لينlن�



ولــم�يكــن�Aع°ــ�اف�. قــدرة�-نســان�فــأنجز�الثــورة�Aشــ°�اكية�قبــل�نضــج�الرأســمالية�/ــى�روســيا�القيصــرية�ا6ــى�م

  . بمقدرة��نسان�ع�ى�قيادة�حركة�التطور�إ&�مفتاحا�لباب�التخطيط�Aقتصادى�

  

ورة�ا$هـــــم�أن�مـــــاركس�ومـــــن�بعـــــده�ا6ـــــى�لينـــــlن�لـــــم�يقولـــــوا�شـــــيئا�يـــــذكر�عـــــن�النظـــــام�Aقتصـــــادى�الـــــذى�يتلـــــو�ثـــــ���

ليس�/ى�ال°�اث�ا$اركÔـb'�كلـه�السـابق�وبالتا6ى�نستطيع�أن�نقول�أنه�. ال��وليتاريا�وإلغاء�حكم�ا$لكية�الخاصة�

و&�يــــرث�ا$اركســــيون�مــــن�تلــــك�. نظريــــة�اشــــ°�اكية�،�نع)ــــ'�نظريــــة�إقامــــة�نظــــام�اشــــ°�اكى��1917ع�ــــى�ثــــورة�ســــنة�

إن�" يقـول�أوسـكار�&نـج�Aقتصـادى�ا$اركÔـb'�،". كسـيlن�مار " ا$رحلة��Aمقو&ت�فلسفية�منهجية�فيقـال�لهـم�

أمـــا�فيمـــا�يتعلـــق�. مؤسÔـــA�'bشـــ°�اكية�العلميـــة�مـــاركس�وانجلـــز�كرســـا�جهودهمـــا�لتحليـــل�Aقتصـــاد�الرأســـما6ى�

̈حظــات�العامــة�ورفضــا�مــن�حيــث�ا$بــدأ� با&قتصــاد�Aشــ°�اكي�فقــد�اقتصــرت�مســاهمIJما�ع�ــى�إيــراد�بعــض�ا$

أبحـــاث�/ــى�التخطـــيط�( وذلــك�خشـــية�القيــام�بعمـــل�غlــ��علمــ'�وAنحـــراف�وراء�الخيــال�الــدخول�/ــى�التفاصـــيل�

أن�Aقتصــاد�السياcــb'�ينتqــ'�دوره�:" وينقــل�عــن�ا$اركســية�روزا�لوكســمبورج��قولهــا�).. وAقتصــاد�Aشــ°�اكى�

�'bÕا�اقتصاد�الرأسمالية�الذى�تسوده�الفوI~ا�كانـت�تظـن" ويضيف�". /ى�اللحظة�ال�'�يزول�فIvأن�ع¨قـات��أ

�نتاج�/ى�ظل�Aش°�اكية�تكون�من�الوضوح�والبساطة�بحيث�&تكون�هناك�حاجـة�ا6ـى�علـم�خـاص�ل¨قتصـاد�

�'bـcشـ°�اكية�ا6ـى�ماقبـل�التجربـة�السـوفيتية�تع)ـ'�ـ�إذن�ــ�إلغـاء�ا$لكيـة�الخاصـة�،�وبـالرغم�مـن�". السياAكانـت�

،�فــإن�" إلغــاء�ا$لكيــة�الخاصــة�" علقــlن�ع�ــى�شــماعة�أن�كثlــ��مــن�ا$اركســيlن�مــا�يزالــون�ــــــــــــ�ح�ــ'�يومنــا�هــذا�ــــــــــــ�م

  .تجربة�Aش°�اكيlن�لم�تقف�عند�حدود�الكلمات�السلبية�

  

أى�أن�يحولـوا�Aشـ°�اكية�الكلمـة�". نظاما�اقتصـاديا�اشـ°�اكيا�" بعد�الثورة�كان�ع�ى�Aش°�اكيlن�أن�يقيموا����

وأسـفرت�بعـد�سـنlن�طويلـة�مـن�ا$عانـاة�الفكريـة� زئيـةوقد�بدأت�التجربـة�متع½ـ�ة�وج. ا6ى�نظام�اش°�اكى�للحياة�

ع�ى�قوانينه�Aقتصادية�ويستخدمها�بنجاح�/ى�) ا$جتمع�ا$نظم�( والتطبيقية�عن�نظام�يسيطر�فيه��نسان�

وســــيلته�/ــــى�هــــذا�التخطــــيط�. تحقيــــق�إرادتــــه�وتطــــوير�الحيــــاة�ا$اديــــة�ع�ــــى�الوجــــه�الــــذى�يتفــــق�مــــع�تلــــك��رادة�

لهــــــذا�قلنــــــا�أن��ع°ــــــ�اف�لÖنســــــان�بــــــدور�القيــــــادة�لحركــــــة�التطــــــور�كــــــان�مفتــــــاح�أبــــــواب��. الشــــــامل�Aقتصــــــادى�

̈�/ــــى�ســـنة�. التخطـــيط� ̧ن�مبـــاراة�التنميــــة��1924وهكـــذا�ولــــد�النظـــام�Aشــــ°�اكى�طفـــ ثـــم�نمــــا�واكتمـــل�ويــــدخل�

باع�الحاجيــات�والتقــدم�بثبــات�ونجــاح�&ي°ــ�ك�مجــا&�للشــك�/ــى�أنــه�أفضــل�نظــام�وأرشــده�لتوظيــف�ا$ــوارد�§شــ

وتحــت�تــأث��lنجاحــه�ي°�اجــع�النظــام�الرأســما6ى�وتتــدخل�. ا$اديــة�والثقافيــة�ا$°Àايــدة�للشــعب�كلــه�/ــى�أى�مجتمــع�

الدولــــــة�لســــــد�ثغــــــرات�ا$ضــــــاربة�وترقيــــــع�البنــــــاء�Aقتصــــــادى�وإنقــــــاذه�مــــــن�-زمــــــات�ا6ــــــى�حــــــد�تعطيــــــل�-ســــــواق�

  ).قفل�البورصات�( الرأسمالية�من�حlن�ا6ى�حlن�

  

̧ن�،�عـن�النظـام�Aشـ°�اكى�/ـى�سـياق�الـدفاع�عـن�القطـاع�العـام�وكمقدمـة�لهـذا��وهكذا��� ،�عندما�نتحـدث�،�

الـــــدفاع�نرجـــــو�أ&�يحـــــتج�علينـــــا�بـــــا$قو&ت�ا$اركســـــية�الفلســـــفية�وا$نهجيـــــة�التقليديـــــة�إذ�&ع¨قـــــة�لهـــــا�بالنظـــــام�

فـنحن�غlـ��مسـئولlن�عIoـا�و&�نأخـذ�¶Iـا�كما�نرجو�أ&�يحتج�علينا�بع½�ات�التجارب�Aشـ°�اكية�-و6ـى�. Aش°�اكى�

إنمـــــا�نأخـــــذ�بمحصـــــلة�تجـــــارب�ومعانـــــاة�Aشـــــ°�اكيlن�/ـــــى�العـــــالم�كلـــــه�وخاصـــــة�/ـــــى�Aتحـــــاد�الســـــوفي�'�،�Aتحـــــاد�

Aشـ°�اكى�السـوفي�'�الـذى�كـان�أك½ـ��منـا�تخلفـا�بمراحـل�منـذ�نصـف�قـرن�فأصـبح�ـــــــ�كمـا�يسـميه�أعـداء�النظـام��

̈�لي°�كــوا�للنظــام�Aشـــ°�اكى�.  ذاتــه�ـــــــــــــــ�إحــدى�القــوتlن�-عظــم كمــا�نرجــو�أن�يتنØـــى�ا$اركســيون�التقليــديون�قلــي

إذ�أن�الهجــــوم�الشــــرس�الــــذى�يشــــنه�الرجعيــــون�ع�ــــى�قطاعنــــا�العــــام�. وحــــده�مهمــــة�الــــدفاع�عــــن�القطــــاع�العــــام



إIvــا�ليســت�معركــة�كلمــات�Ixــم�جماعــة�. أخطــر�وأك½ــ��جديــة�مــن�اســتعراض�عضــ¨ت�ا$ثقفــlن�/ــى�كلمــات�كبlــ�ة�

  . ثقفlن�بل��ى�معركة�حياة�أو�موت�Ixم�الشعب�كله�ا$

  

النظــام�Aشــ°�اكى�،�إذن�،�أو�Aشــ°�اكية�العلميــة�إذا�ســمح�لنــا�باســتعمال�هــذا�التعبlــ��،�ليســت�مجــرد�إلغــاء����

التغلـــب�ع�ـــى�تلقائيـــة�التطـــور�Aجتمـــا¿ي�بإقامـــة�" ا$لكيـــة�الخاصـــة�لـــبعض�أو�ح�ـــ'�لكـــل�أدوات��نتـــاج�بـــل��ـــى�

الشــــرط�"و�" قــــات�Aنتــــاج�تــــؤدى�فيــــه�القــــوانlن�Aقتصــــادية�عملهــــا�بطريقــــة�يقصــــدها��نســــان�نظــــام�مــــن�ع¨

-ساbc'�للتحكم�/ى�أسلوب�س��lالنظام�Aجتما¿ى�هو�تقرير�ا$لكية�العامة�لوسائل�Aنتاج�الرئيسية�مما�يؤثر�

" رادة�الشـعب�ا$ـنظم�/ى�البواعث�Aقتصادية�بحيـث�يكـون�رد�الفعـل�مـن�جانـب�الشـعب�إزاءهـا�متمشـيا�مـع�إ

ملكية�الدولة�لبعض�وسائل�Aنتاج�،�بل�" و&يكفى�لهذا�التحكم�مجرد�) . Aقتصاد�السياbc'��-أوسكار�&نج�(

̈�/ـى�" وسائل�Aنتـاج�وا$بادلـة�-ساسـية�بيـد�ا$جتمـع�&بيـد�-فـراد�" &بد�أن�تكون� لكـى�يسـتطيع�ا$جتمـع�ممـث

أنـى�" إذ�. لنشـاط�Aقتصـادى�ويوجهـه�طبقـا�للخطـة�Aقتصـادية�الشـاملة�دولته�الديموقراطية�أن�يتحكم�/ـى�ا

أ&�وهــو�الـح�/ـى�ابـراز�التعــارض�الجـوهرى�الـذى�يرتكـز�عليــه�التميlـ�Àبـlن�اقتصـاد�مخطــط�واقتصـاد�غlـ��مخطـط�

  ).التخطيط�والتنمية��-شارل�بتلهايم�"( التعارض�بlن�مجتمع�اش°�اكى�ومجتمع�رأسما6ى�

  

ا�أن�ملكيــة�الدولــة�/ــى�النظــام�Aشــ°�اكى�ليســت�عبئــا�خاســرا�اقتصــاديا�و&�مشــروعات�مضــاربة�/ــى�مـؤدى�هــذ���

بــــل��ــــى�أداة�ا$جتمــــع�/ــــى�التــــأث��l/ــــى�النشــــاط�. الســــوق�بقصــــد�الــــربح�،�و&�عــــداء�ميتافÀlيقيــــا�للملكيــــة�الخاصــــة�

فنـــــــا�أIvـــــــا�إشـــــــباع�Aقتصـــــــادى�بحيـــــــث�يتجـــــــه�ا6ـــــــى�الغايـــــــة�ا$حـــــــددة�/ـــــــى�الخطـــــــة�Aقتصـــــــادية�الشـــــــاملة�ال�ـــــــ'�عر 

Aحتياجات�الشعبية�ا$ادية�والثقافية�،�وعندما�توجد�هذه�ا$لكية�العامة�كما�ونوعا�بحيث�تكون�قادرة�ع�ى�

تأدية�وظيفIJا�ـ�و�ى�تختلف�كما�ونوعا�باخت¨ف�درجة�تطور�ونمو�البيئة�Aقتصادية�/ى�كل�مجتمع�ع�ى�حـدة�

لقــد�أصـــبح�هــذا�مســـلما�بــه�/ـــى�. $لكيــة�العامـــة�ملكيــات�خاصـــة�ـــ�&�يضـــ��lالنظــام�Aشـــ°�اكى�أن�تتواجــد�بجـــوار�ا

Aقتصاد�Aش°�اكى�و/ى�كل�الدول�Aش°�اكية�،�لهذا�&يقول�أحد�اليوم�بإلغاء�ا$لكية�الخاصة�0دوات�-نتاج�

ات�ففى�كـل�الـدول�Aشـ°�اكية�ملكيـات�فرديـة�وملكيـات�تعاونيـة�،�وا$لكيـ. &�أحد�يمارى�/ى�هذا�" . -ساسية�" 

بل�أن�/ى�بعض�الدول�Aش°�اكية�ملكيات�رأسمالية�تتم�Àlبقوة�خاصة�/ـى�أ$انيـا�. التعاونية��ى�ملكيات�فردية�

الــخ�أك½ــ��مــن�هــذا�فــإن�تطــور�علــم�.. وتلعــب�ا$لكيــة�الرأســمالية�دورا�هامــا�/ــى�الصــlن�الشــعبية�. الديموقراطيــة�

ســة�الحــرة�ذاIxــا�/ــى�ســوق�محــدودة�مــن�أجــل�خدمــة�ا$ناف" توظيــف�"Aقتصــاد�Aشــ°�اكى�قــد�انتqــ'�ا6ــى�إمكــان�

Aقتصـــادى�/ـــى�القطـــاع�العـــام�والقطـــاع� الخطـــة�Aقتصـــادية�-مـــر�الجـــوهرى�هـــو�أن�يكـــون�ا$رجـــع�/ـــى�القـــرار

  .الخاص�كل~Iما�ا6ى�الخطة��قتصادية�ال�'�يقوم�القطاع�العام�بدور�قيادة�تنفيذها�

  

لــــــم�نقــــــل�ملكيــــــة�الدولــــــة�أو�ملكيــــــة�-فــــــراد�،�0ن�هنــــــا�/ــــــى�النظــــــام�نقــــــول�القطــــــاع�العــــــام�والقطــــــاع�الخــــــاص�و ���

إنـــــه�قطـــــاع�عـــــام�/ـــــى�دائـــــرة�اقتصـــــادية�واحـــــدة�تحكـــــم�حركIJـــــا�خطـــــة�. Aشـــــ°�اكى�يكمـــــن�مفهـــــوم�القطـــــاع�العـــــام�

̈�/ـــى�دولتـــه� اقتصـــادية�واحـــدة�ينتمـــ'�إل~Iـــا�القطـــاع�الخـــاص�ولكنـــه�يخضـــع�لـــذات�الخطـــة�ويتـــو6ى�الشـــعب�ممـــث

. /ـى�حركــة�الــدائرة�Aقتصـادية�،�أى�تنفيــذ�الخطـة�،�مــن�خــ¨ل�ملكيتـه�للقطــاع�العــام�الديموقراطيـة�الــتحكم�

وهــو�مــا�يع)ــ'�ــــــــــ�اقتصــاديا�ــــــــــ�ســيطرة�الشــعب�بواســطة�القطــاع�العــام�ع�ــى�القطــاع�الخــاص�وتوظيفــه�/ــى�خدمــة�

لـيس�الخطة�Aقتصادية�الشاملة�،�القطـاع�العـام�ـ�إذن�ـ�لـيس�نفيـا�للقطـاع�الخـاص�كمـا�أن�القطـاع�الخـاص�

  .نفيا�للقطاع�العام�،�/ى�النظام�Aش°�اكى�،�مادام�القطاع�الخاص�تابعا�ـ�اقتصاديا�ـ�للقطاع�العام�



  

ــ�هنـا�نصـل�إ6ـى�أو6ـى�النتـائج�ال�ـ'�Ixمنـا�/ـى�هـذا�الحـديث�ونع)ـ'�¶Iـا�فهـم�وتقيـيم�النقـد�الـذى�يوجـه�ا6ـى�القطـاع�4

النظــام�Aشــ°�اكى�ذلــك�النظــام�الــذى�يحــدد��العــام�،�فقــد�عرفنــا�أن�القطــاع�العــام�هــو�ركــن�أساcــb'�مــن�أركــان

ع¨قتـــه�بالقطـــاع�الخـــاص�،�ويضـــع�القطـــاع�الخـــاص�موضـــع�التبعيـــة�Aقتصـــادية�للقطـــاع�العـــام�ا$وكولـــة�اليـــه�

التنفيــــذ�،�فــــا$وقف�مــــن�القطــــاع�العــــام�هــــو�/ــــى�حقيقتــــه�مهمــــة�وضــــع�التخطــــيط�Aقتصــــادى�الشــــامل�موضــــع�

&يمكن�إ&�أن�يكون�موقفا�من�النظام�Aشـ°�اكى�ذاتـه�0نـه�&مع)ـ'�للقطـاع�موقف�من�النظام�Aش°�اكى�ذاته�و 

&يع)'�هذا�تحريم�نقد�القطاع�العام�أو�ح�'�تحريم�الدعوة�ا6ى�تنمية�وتنشيط�. العام��A/ى�النظام�Aش°�اكى�

  . أبدا�. القطاع�الخاص�

  

وقــد�يــرون�تنميــة�وتنشــيط�. نقــده�لنقضــهإن�أول�مســئوليات�Aشــ°�اكيlن��ــى�نقــد�القطــاع�العــام�لتقويمــه�& ���

. القطــاع�الخــاص�/ــى�ظــل�تبعيتــه�للقطــاع�العــام��أى�تبعــا�&حتياجــات�القطــاع�العــام�/ــى�القيــام�بــدوره�القيــادى�

" ع¨قـة�" إنما�تتحـدد�ا$واقـف�الحقيقيـة�مـن�النظـام�Aشـ°�اكى�$ـن�ينتقـدون�القطـاع�العـام�تبعـا�$ـوقفهم�مـن�

  .ص�ع�ى�وجه�التحديد�القطاع�العام�بالقطاع�الخا

  

كــــل�نقــــد�للقطــــاع�العــــام�يكشــــف�أوجــــه�قصــــوره�عــــن�أداء�دوره�القائــــد�ويســــIJدف�تنشــــيط�قيادتــــه�للنشــــاط����

Aقتصادى�وإحكام�فاعليته�/ى�توجيه�القطاع�الخاص�وتوظيفـه�،�وتنميـة�كفاءتـه��نتاجيـة�هـو�نقـد�بنـاء�مـن�

  .أجل�Aش°�اكية�

  

يته�أو�حصــر�دوره�/ــى�النشــاط�Aقتصــادى�أو�ح�ــ'�إطــ¨ق�ا$نافســة�وكــل�نقــد�للقطــاع�العــام�يســIJدف�تصــف���

بينـــه�وبـــlن�القطـــاع�الخـــاص��وAحتكـــام�/ـــى�كفاءتـــه�Aنتاجيـــة�ا6ـــى�ا$عـــاي��lالرأســـمالية�هـــو�نقـــد�هـــدام�مـــن�أجـــل�

  .الرأسمالية�

  

اكية�،�هـــذا�موقـــف�مبـــدئي�قبـــل�الـــدخول�/ـــى�التفاصـــيل�،�وقـــد�يـــردد�الطرفـــان�،�Aشـــ°�اكيون�وأعـــداء�Aشـــ°� ���

ا$نسـوبة�ا6ـى�القطـاع�العـام�وبالتـا6ى�تصــبح�مسـلمة�مـن�الجميـع�ولكـIoم�&�يكونـون�ــــــــ�مـع�هـذا�ــــــــ�/ــى�ذات�-خطـاء�

ويكـــون�مـــن�الجـــوهرى�بالنســـبة�0ى�. طـــرف�ينقـــد�ليب)ـــ'�وطـــرف�ينقـــد�ل~Iـــدم�. موقـــف�واحـــد�مـــن�القطـــاع�العـــام�

. مـن�Aشـ°�اكية�ليتخـذ�منـه�موقفـا�مناسـبا�اش°�اكى�أن�يكشف�من�خـ¨ل�نقـد�القطـاع�العـام�موقـف�صـاحبه�

&يع)ـــــ'�هـــــذا�أن�يفـــــتش��Aشـــــ°�اكيون�/ـــــى�نوايـــــا�البشـــــر�خاصـــــة�وأن�الكـــــذب�والنفـــــاق�. فهـــــو�إمـــــا�معـــــه�أو�ضـــــده�

كيـف�يمكـن�ــــــــ�إذن�ــــــــ�اكتشــاف�. وا$خادعـة�ليسـت�رذائـل�/ـى�عــرف�الرأسـماليlن�بـل��ـى�شــطارة�وفهلـوة�وتكتيـك�

قـــد�القطـــاع�العـــام�مناهضـــة�للنظـــام�Aشـــ°�اكى�مـــن�القـــوى�ال�ـــ'�تنقـــد�ا$واقـــف�الصـــحيحة�وفـــرز�القـــوى�ال�ـــ'�تن

̈ج�.. القطـــاع�العـــام�تـــدعيما�للنظـــام�Aشـــ°�اكى�؟ وفيمـــا�ي�ـــى�ننقـــد�ونعـــالج�. باســـتعراض�أوجـــه�النقـــد�وأوجـــه�العـــ

  .ونرد�من�موقف�الدفاع�عن�النظام�Aش°�اكى�

  

  :ـ�سلبيات�مراحل�التحول�5

  



��� Aقتصــادى�أو�Aإذ�أنــه�. جتمــا¿ى�فجــأة�أو�بقــرارات�شــاملة�وحاســمة�ولــو�كانــت�قــرارات�ثوريــة�&يــتم�التحــول�

/ــــى�ظــــل�نظــــام�اقتصــــادى�معــــlن�تنمــــو�وتســــتقر�أنــــواع�كثيفــــة�مــــن�الع¨قــــات�القانونيــــة�وAجتماعيــــة�والثقافيــــة�

فــورا�) ها�إلغــاء�ا$لكيــة�او�تقييــد( و-دبيــة�والتقاليــد�و-عــراف�ـــــــــــ�وبينمــا�يمكــن�بقــرارات�تغيlــ��ع¨قــات��نتــاج�

تغيlـ��أدوات�Aنتــاج�ا$وروثـة�مـن�ناحيــة�،�والع¨قـات�Aجتماعيــة�والثقافيـة�و-دبيــة�يسـتحيل�بقـرارات�فوريــة�

  .الخ�،�ال�'�كانت�سائدة�/ى�ظل�النظام�Aقتصادى�القديم�… 

  

قــة�أو�مخصصــة�لÖنتـــاج�أدوات�Aنتــاج�عتي.. هكــذا�تبــدأ�ف°ــ�ة�التحــول�ا6ـــى�النظــام�Aشــ°�اكى�ومعهــا�متاع]Iـــا����

الــخ�اســتقرت�ع�ــى�أســس�رأســمالية�،�ويكــون�ع�ــى�مرحلــة�التحــول�.. AســIJ¨كى�،�وع¨قــات�اجتماعيــة�وثقافيــة�

̈ئم�مــــع�مهمــــات�Aقتصــــاد�Aشــــ°�اكى�و�ــــى�مهمــــة� أن�تطــــور�أدوات�Aنتــــاج�وتغ�lهــــا�نوعيــــا�وتضــــيف�ال~Iــــا�مــــا�يــــت

��lـــــ��قصـــــlـــــى�مرحلـــــة�التحـــــو . تســـــتغرق�وقتـــــا�غ�ل�أن�تطـــــور�الع¨قـــــات�Aجتماعيـــــة�بمـــــا�يتفـــــق�مـــــع�كمـــــا�يكـــــون�ع

الع¨قــات�Aقتصــادية�الجديــدة�و�ــى�مهمــة�تســتغرق�وقتــا�أطــول�&تصــالها�بحيــاة�النــاس�وماتلقــاه�مــن�مقاومــة�

و&بـــد�مـــن�أن�يـــتم�كـــل�هـــذا�ح�ـــ'�يمكـــن�القـــول�بـــأن�. الـــذين�اســـتقرت��حيـــاIxم�ع�ـــى�أســـس�الع¨قـــات�القديمـــة�

ســــما6ى�ا6ــــى�الطــــور�Aشــــ°�اكى�،�ويمكــــن�تتبــــع�ســــلبيات�مرحلــــة�التحــــول�كمــــا�ا$جتمــــع�قــــد�انتقــــل�مــــن�الطــــور�الرأ

  :تتجسد�/ى�القطاع�العام�ع�ى�الوجه�Aتى�

  

  :ا$نافسة�بlن�القطاعlن�: أو&�

  

يبـــدأ�التحـــول�ا6ـــى�Aشـــ°�اكية�بتغيlـــ��ثـــورى�لع¨قـــات�Aنتـــاج�كمـــا�قلنـــا�،�ويســـفرهذا�التغيlـــ��عـــن�وضـــع�خطـــة����

Aقتصــادية�ومــا�يســتلزمه�هــذا�مــن�تملــك�الدولــة�لوســائل�Aنتــاج�-ساســية�،�غlــ���اقتصــادية�لتوظيــف�ا$ــوارد

̈�ويرجــع�هــذا�ا6ــى�أســباب�عــدة�أهمهــا�أنــه�/ــى� بدايــة�ف°ــ�ة�التحــول�&تكــون�الخطــة�شــاملة�و&�يكــون�التــأميم�كــام

تمع�متقدم�قبل�التعامل�مع�الواقع�ا$وضو¿ى�بقدر�مايطيق�وتجنب�مخاطر�القفز�من�مجتمع�متخلف�ا6ى�مج

ا$هـــم�أنــه�بالتـــأميم�يــزداد�القطـــاع�العــام�ولكنـــه�&يكـــون�. أن�تتــوافر�للمجتمـــع�الجديــد�دعامـــة�البشــرية�وا$اديـــة�

ويبقــى�ــــــــ�طـوال�ف°ـ�ة�التحـول�ــــــــ�قطاعــات�متوازيـان�ومتوازنـان�وبالتــا6ى�. منفـردا�بـل�يواجـه�قطاعــا�خاصـا�نشـيطا�

ة�حلــو&�متتابعــة�$شــكلة�هــذا�Aزدواج�تنتqــ'�بالســيطرة�وا$فــروض�أن�تتضــمن�الخطــة�Aقتصــادي. متنافســان�

غlــ��أنــه�ا6ــى�أن�يتحقــق�. الكاملــة�للقطــاع�العــام�ع�ــى�القطــاع�الخــاص�ليســتقر�النظــام�Aشــ°�اكى�بــدون�متاعــب�

ولـــو�تـــرك�-مـــر�بيIoمـــا�بـــدون�دعـــم�للقطـــاع�.. هـــذا�الفـــرض�يعـــانى�القطـــاع�العـــام�مـــن�منافســـة�القطـــاع�الخـــاص�

قضيا�عليـه�بـا$وت��إذ�أن�ا$نافسـة�بـlن�القطـاع�العـام�والقطـاع�الخـاص�&تع)ـ'��Aتصـفية�العام�فإنه�يكون�م

القطـــــاع�العـــــام�وبالتـــــا6ى�ردة�ا6ـــــى�الرأســـــمالية�،�ذلـــــك�&ن�ا$نافســـــة�مضـــــاربة�،�والقطـــــاع�العـــــام�بحكـــــم�طبيعتـــــه�

ع�وليس�مباحا�له�Aقتصادية�وال°Àامه�بتحقيق�نتائج�محددة�/ى�أوقات�محددة�وارتباطه�بالتخطيط�&�يستطي

و/ــى�ســوق�ا$نافســة�الحــرة�حيــث�الغلبــة�معقــودة�$ــن�. أن�يضــارب�بينمــا�ا$ضــاربة��ــى�قــانون�القطــاع�الخــاص�

يــــتقن�أك½ــــ��قــــوانlن�ا$ضــــاربة�تكــــون�غايــــة�القطــــاع�الخــــاص�اخــــراج�القطــــاع�العــــام�مــــن�الســــوق�أى�تصــــفيته�أو�

جــور�،�أن�-جــور�/ــى�القطــاع�العــام�محــددة�ولكIoــا�وتــدور�أغلــب�مضــاربات�القطــاع�الخــاص�ع�ــى�- ���. إف¨ســه�

مســتقرة�هــذا�بينمــا�-جــور�/ــى�القطــاع�الخــاص�غlــ��محــددة�وإن�كانــت�غlــ��مســتقرة�وتــتم�ا$ضــاربة�ع�ــى�-جــور�

  : من�ناحيتlن�

  



أن�يجرد�القطاع�الخاص�القطاع�العام�من�أكفأ�العناصر�ا$نتجة�فيه�عن�طريق�تشـغيلهم�: الناحية�-و6ى����

ويتحول�القطاع�العام�الذى�يتلقى�وحده�كافة�الخريجlن�والعاملlن�الجدد�ا6ى�مجرد�. ى�مقابل�أجور�مرتفعة�/

ما�ان�تبدو�فيه�الكفاءات�وتنضـج�ح�ـ'�تتسـلل�منـه�ا6ـى�حيـث�-جـور�ا$رتفعـة�ا$عروضـة��مـن�. قطاع�للتدريب�

قـد�تكـون�معروضـة�مـن�أجـل�إتمـام�) ة�مضـارب( القطاع�الخاص�بدو�أن�يلتفت�ا$تسللون�ا6ى�أIvا�أجور�مؤقتة�

وتـدخل�سـوق�. صفقة�واحدة�،�أو�لف°�ة�محدودة�،�و/ى�كل�الحا&ت�تنتq'�بالفصل�فجأة�وبدون�أية�ضـمانات�

ا$ضـاربة�ع�ـى�-جـور�/ــى�القطـاع�العـام�ح�ــ'�ا$ؤسسـات�الرأسـمالية�-جنبيـة�،�فيتلقــى�القطـاع�العـام�خــريجlن�

̈�يعودون�بع د�أن�انفق�ع�ى�تعليمهم�،�جريـا�وراء�-جـور�ا$رتفعـة�ا$عروضـة�علـ~Iم�جدد�يوفدهم�/ى�بعثات�ف

،�ثــم�يتـــوا6ى�تســـلل�العناصـــر�ال�ـــ'�تعـــب�القطـــاع�العـــام�والدولــة�/ـــى�إعـــدادها�ا6ـــى�القطـــاع�الخـــاص�/ـــى�الـــداخل�أو�

   .الهجرة�ا6ى�الخارج�0ن�سوق�العمل�ما�تزال�ـ�/ى�مرحلة�التحول�ـ�مفتوحة�للمضاربة�ع�ى�أجور�العاملlن�

  

إغراء�العاملlن�/ى�القطاع�العام�با&ستفادة�من�استقرار�-جور�/ى�القطاع�العام�وارتفاعها�: الناحية�الثانية����

و$ا�كان�هـذا�Aزدواج��غlـ��مشـروع�. /ى�القطاع�الخاص�بأن�تكون�لهم�ع¨قة�عمل�بالقطاعlن�/ى�الوقت�ذاته�

اع�الخاص�خفية�مع�مـديرى�القطـاع�العـام�وكبـار�العـاملlن�فيـه�فإنه�يتم�باتفاقات�غ��lمشروعة�يعقدها�القط

رشـوة�ــ�( يدفع�لهم�بمقتضـاها�مبـالغ�طائلـة�/ـى�سـبيل�تسـهيل�نمـو�النشـاط�الخـاص�ع�ـى�حسـاب�القطـاع�العـام�

) الـخ�.. عمو&ت�ـ�اخت¨س�مواد�خام�ـ�مخالفة�ا$واصفات�ـ�تأخر�/ى�التوريد�ـ�التواء�مع�العمـ¨ء�ـ�إباحـة�-سـرار�

دف�كلهــا�ا6ــى�إتجــاه�ا$ســIJلكlن�ا6ـى�القطــاع�الخــاص�بــد&�مــن�القطـاع�العــام�،�0ن�ســوق�البضــائع�والخــدمات�Ixـ

  . ما�تزال�ـ�/ى�مرحلة�التحول�ـ�مفتوحة�للمضاربة�ع�ى�ا$نتجات�

  

" تؤدى�هـذه�ا$ضـاربة�ا6ـى�كـل�تلـك�الظـواهر�ا$نحرفـة�ال�ـ'�يرددوIvـا�منسـوبة�ا6ـى�القطـاع�العـام�تحـت�عنـوان����

̈مبــا&ة�و�خــت¨س�والرشــوة�وهجــرة�" اد�القطــاع�العــام�فســ ويقــدمون�لــه�أمثلــة�عديــدة�مــن�العجــز�والــبطء�وال

̈جا�لهذا�الفساد�تصفية�القطاع�العـام�.. الكفاءات� يريـدون�أن�يوهمـوا�النـاس�أن�القطـاع�العـام�. ويقدمون�ع

اء�هــــذا�البلــــد�ف~Iــــاجرون�هجــــرة�بحكــــم�طبيعتــــه�نظــــام�فاســــد�يغــــرى�-منــــاء�بــــا&نحراف�وينفــــر�-كفــــاء�مــــن�أبنــــ

  . داخلية�أو�خارجية�

  

الوقــــائع�صــــحيحة�بــــل�نزيــــد�عل~Iــــا�أنــــه�إذ�يستشــــرى�الفســــاد�/ــــى�القمــــة�يكــــون�صــــغار�ا$ــــوظفlن�والعــــاملlن�/ــــى����

̈مبـــا&ة�أو�كفـــروا�بالقطـــاع العـــام�أو�ح�ـــ'� القطـــاع�العـــام�معـــذورين�إذا�ف°ـــ��حماســـهم�للعمـــل�أو�جنحـــوا�ا6ـــى�ال

ذاIxا�ماداموا�يرون�ويلمسون�/ى�ا$مارسـة�أن�القطـاع�Aشـ°�اكى�يضـع�نفسـه�،�بـالرغم�مـßن�كـل�مـا�با&ش°�اكية�

̈م�جميــل�/ــى�الوثــائق�الفكريــة�،�/ــى�خدمــة�الرأســماليlن�ولتنميــة�نشــاطهم�ا$ســتغل� وهكــذا�ينتقــل�. يقــال�مــن�كــ

  . الفساد�من�القمة�ا6ى�القاعدة�،�فما�الحل�؟

  

م�كلـــه�أو�تصـــفية�جـــزء�منـــه�،�ولـــيس�الحـــل�ا$ـــواعظ�ا$ن��يـــة�عـــن�-خـــ¨ق�لـــيس�الحـــل�تصـــفية�القطـــاع�العـــا���

اختصار�ف°�ة�التحول�ا6ى�Aش°�اكية�بتوسـيع�نطـاق�القطـاع�: الشق�-ول�: ولكن�الحل�ذو�شقlن�. وAستقامة�

العام�وإحكام�قبضته�ع�ـى�القطـاع�الخـاص�وفـرض�سـيطرته�الشـاملة�عليـه�لتصـل�بأسـرع�مـايمكن�ا6ـى�النظـام�

°�اكى�الــذى�ينqــ'�ا6ــى�-بــد�السـلبيات�الناتجــة�عــن�عــدم�اكتمالــه�ومنافسـة�القطــاع�الخــاص�للقطــاع�العــام�Aشـ

تحويـــل�الفســـاد�/ـــى�القطـــاع�العـــام�ا6ـــى�fـــ�ebمســـتحيل�أو�خاســـر�،�وذلـــك�: الشـــق�الثـــانى�. ونحـــن�/ـــى�الطريـــق�إليـــه



قطـــاع�العــام�بحيــث�يصـــبح�،�بــإخراج�القطــاع�الخــاص�Ivائيـــا�وحســما�مــن�ا$جـــا&ت�Aقتصــادية�ا$وكولــة�ا6ــى�ال

̈�ـــــــــــــــــ�أن�تنتقـــل�قـــوة�العمـــل�أو�Aســـتثمارات�أو�-دوات�أو�البضـــائع�أو�الخـــدمات�مـــن� فعليـــا�وقانونيـــا�ـــــــــــــــــ�مســـتحي

بحيــث�يكــون�للقطــاع�الخــاص�مجــا&ت�محــدودة�ومحــددة�ع�ــى�. القطــاع�العــام�ا6ــى�القطــاع�الخــاص�أو�العكــس�

باختصـــــار�إلغـــــاء�كـــــل�إمكانيـــــات�. وزيـــــع�أو�AســـــIJ¨ك�ســـــبيل�الحصـــــر�،�مقصـــــورة�عليـــــه�وحـــــده�/ـــــى�Aنتـــــاج�أو�الت

̈�ع�ـــى� ا$نافســـة�الظـــاهرة�أو�الخفيـــة�بـــlن�نشـــاط�القطـــاع�العـــام�ونشـــاط�القطـــاع�الخـــاص�ح�ـــ'�يصـــبح�مســـتحي

يســرق�مــن�القطــاع�الخــاص�الكفــاءات�البشــرية�وا$ــواد�الخــام�و¸&ت�والبضــائع�والزبــائن� القطــاع�الخــاص�أن

  .ون�له�أو�يتآمرون�معه�من�بlن�العاملlن�/ى�القطاع�العام�فيستحيل�وجود�من�يسرق

  

أما�التشه��lبالقطاع�العام�من�أجل�تصفيته�فهو�موقف�متناقض�ومنافق�وغ��lعلم'�وغ��lواقáى�با§ضافة����

  .ا6ى�أنه�موقف�مناهض�ل¨ش°�اكية�

  

جنـون�أربـاحهم�مـن�الفسـاد�أما�أنه�متناقض�ف�نه�يـأتي�مـن�جانـب�القطـاع�الخـاص�وأنصـاره�أولئـك�الـذين�ي���

إن�تطه��lالقطاع�العام�من�الفساد�يع)'�أIvم�لن�يجـدوا�مـن�يرشـونه�. الذى�أحدثوه�/ى�القطاع�العام�ل�lبحوا�

أو�يساعدهم�ع�ى�اخت¨س�مواده�أو�بضائعه�أو�زبائنه�،�تطه�lه�يع)ـ'�خـرا¶Iم�والواقـع�أIvـم�يشـهرون�بـه�&رغبـة�

كمــــا�يفعــــل��تجــــار�ا$اشــــية�/ــــى�أســــواق�الريــــف�يكتشــــفون�عيو¶Iــــا�.  /ــــى�تقويمــــه�بــــل�رغبــــة�/ــــى�تقويضــــه�ليشــــ°�وه

وهو�موقـف�منـافق�Iv0ـم�يغلفـون�نقـدهم�بـالحرص�ع�ـى�. وي��زون�عيوبا�أخرى�تمهيدا�للشراء�بأبخس�Aثمان�

كمـــــا�يســـــموIvا�/ـــــى�حـــــlن�أIvـــــم�&�يســـــIJدفون�"  Aشـــــ°�اكية�الســـــليمة" مصـــــلحة�الشـــــعب�أو�ح�ـــــ'�بـــــالحرص�ع�ـــــى�

وهو�موقف�. وا��Aأرباحهم�الخاصة�ولو�ع�ى�حساب�الشعب�وضد�أى�مفهوم�ل¨ش°�اكية�و&يمكن�أن�يسIJدف

غ��lعلم'�IvÌم�يتجاهلون�/ى�إبرازهم�للسلبيات�ا$وجودة�/ى�القطاع�العام�الظروف�Aجتماعية�ال�'�نشـأ�ف~Iـا�

. Aشـ°�اكية� حول�ا6ـىومارس�ف~Iا�نشاطه�وا$تاعب�ال�'�تخلفها�تلك�الظروف�أمام�القطاع�العام�/ى�مرحلة�الت

أمـا�أنـه�. وسـنعرف�فيمـا�بعـد�$ـاذا��ـى�مسـتحيلة�. وهو�موقف�غlـ��واقáـى�0ن�تصـفية�القطـاع�العـام�مسـتحيلة�

موقــف�منــاهض�للنظــام�Aشــ°�اكى�فهــو�يحتــاج�ا6ــى�بيــان�،�إذ�&�وجــود�للنظــام�Aشــ°�اكى�إ&�بوجــود�قطــاع�عــام�

Aى�كل�النشاط��وكل�مناهضة�للقطاع�العام��ى�مناهضة�. قتصادى�/ى�ا$جتمع�ذى�سيطرة�شاملة�وكاملة�ع

  . للنظام�Aش°�اكى�

  

  :اخت¨ط��جراءات�Aقتصادية�: ثانيا��

  

قلنـــــا�أن�مرحلــــــة�التحـــــول�ا6ــــــى�Aشــــــ°�اكية�تبـــــدأ�بتغيlــــــ��ع¨قـــــات��نتــــــاج�بينمــــــا�تبقـــــى�الع¨قــــــات�Aجتماعيــــــة����

وهـــذا�يع)ـــ'�أن�يواجـــه�التحـــول�ا6ـــى�Aشـــ°�اكية�منـــذ�مولـــده�. ى�حـــlن�بـــدون�تغيlـــ��ا6ـــ. الـــخ�.. والثقافيـــة�والتقاليـــد�

مقاومة�من�الذين�ارتبطت�مصالحهم�با0وضاع�Aقتصادية�السائدة�من�قبل�،�وهم�يسـتعملون�/ـى�مقـاومIJم�

ويقتÇـــb'�هــــذا�شــــل�مقـــدرIxم�Aقتصــــادية�ع�ــــى�ا$قاومــــة�. كـــل�-ســــلحة�ا$تاحــــة�لهـــم�ومIoــــا�القــــوة�Aقتصــــادية�

مـن�هنـا�تخـتلط�/ـى�بدايـة�ف°ـ�ة�التحـول�عـدة�إجـراءات�. ادة�صياغة�الع¨قـات�Aقتصـادية�الجديـدة�تمهيدا�§ع

  :كلها�اقتصادية�وإن�كانت�مختلفة�الغاية�والصلة�بالنظام�Aش°�اكى�،�ونضرب�لهذا�مثلlن�

  

̈ح�الزرا¿ى�: -ول�   :�ص



  

̈ح�الزرا¿ى�يع)'�تحديد�حد�أقbâ'�للملكية�الزراعية�وتو ��� زيع�الفائض�ع�ى�ا$عدمlن�من�العـاملlن�/ـى�و�ص

من��جـراءات�Aقتصـادية�لـيس�وثيـق�الصـلة�هذا�النوع�. الزراعة�وبالتا6ى�زيادة�عدد�م¨ك�-راbÕ´�الزراعية�

أع)'�ملكية�الرقبة�ال�'�تعطى�صاحبه�الحق�/ى�. بالنظام�Aش°�اكى�،�فالنظام�Aش°�اكى�&�يقبل�ملكية�-رض�

،�وتقتصــر�ا$لكيــة�ع�ــى�حــق�Aنتفــاع�فقــط�بحيــث�تكــون�ا$حصــلة�) بيــع�ورهــن�( ة�/ــى�الســوق�العقاريــة�ا$ضــارب

̈�) زراعIJــا�( الIoائيــة��ــى�أن�يمتلــك�ا$نفعــة�بــا0رض� ̈ح�الزرا¿ــى��الــذى�) يزرعهــا�( مــن�ينتفــع�¶Iــا�فعــ ،�أمــا��صــ

̧خــــرين�فإنــــه�ع�ــــى�ا$ــــزارعlن�بعــــد�أن�) رقبــــة�وانتفاعــــا�( يــــوزع�-أرض�ملكيــــة�خالصــــة� يكــــون�قــــد�حــــدد�ملكيــــة�

̈حــlن� يسـIJدف�،�ويـؤدى�بنجـاح�،�ا6ــى�شـل�ا$قـدرة�Aقتصــادية�وAجتماعيـة�لكبـار�مـ¨ك�-راÕــb´�ع�ـى�قهـر�الف

أنــه�تحريـر�للبشــر�مــن�القهــر�الواقــع�علـ~Iم�ولــيس�تنظيمــا�للع¨قــات�Aقتصــادية�. أو�السـيطرة�ع�ــى�الدولــة�ذاIxــا�

̈�/ى�النظام�Aش°�اكى�ذاته�بlن�البشر�ا$تحررين�،�فهو�يس إنما�يخضع�. بق�التحول�Aش°�اكى�ولكنه�ليس�داخ

الـذى�قـد�يوسـف�أو�يضـيق�مـن�ملكيــة�) التخطــيط�( النظـام�Aشـ°�اكى�ــــــــ�يعـد�أن�يقـوم�ــــــــ�لقوانينـه�Aقتصـادية�

̈نتفــاع�التعــاونى�بــlن�ا$ــزارعlن�،�ولكنــه�/ــى�كــل�الحــا&ت�&�ي ســمح�بــأن�تكــون�Aنتفــاع�بــا0رض�أو�يقــيم�نظامــا�ل

  . -رض�سلعة�تباع�وتش°�ى�وترهن�لحساب�أحد�و&�ح�'�من�يزرعوIvا�

  

̈ح�الزرا¿ــى��إجــراءا�اقتصــاديا�تحرريــا�فــإن�تقييمــه�ع�ــى�أســاس�العائــد�ا$قــارن�لÖنتــاج�تقيــيم���� و$ــا�كــان��صــ

̈ح�الزرا¿ى�أقل�منه�/ـى�ظـل��قطـاع�،�و  لكـن�يع)ـ'�أن�تنميـة�خاطئ�،�هذا�&يع)'�أن�عائد�-رض�/ى�ظل��ص

̈حــــlن�مــــن�ســــيطرة�كبــــار�ا$ــــ¨ك�،�وشــــل�العائــــد�ليســــت�مقصــــورة� ̈ح�بقــــدر�مــــاهو�مقصــــود�تحريــــر�الف مــــن��صــــ

̈ح�الزرا¿ــــى�مــــن�إجــــراءات�ف°ــــ�ات�. مقــــدرة�كبــــار�ا$ــــ¨ك�ع�ــــى�الســــيطرة�ع�ــــى�الدولــــة� ع�ــــى�أى�حــــال�،�فــــإن��صــــ

كى�/ـى�fـ�ebفيخطـئ�مـن�يضـيف�سـلبياته�ا6ـى�مـا�يـردده�مــن�التحـول�ا6ـى�Aشـ°�اكية�وهـو�لـيس�مـن�النظـام�Aشـ°�ا

مناهضــة�النظـــام�. نقــد�للقطـــاع�العــام�وتـــدخل�الدولــة�وإن�كـــان�غايــة�نقـــده��ــى�ذاIxـــا�غايــة�نقـــد�القطــاع�العـــام�

  . Aش°�اكى�

  

  :الحراسات�: الثانى�

  

رIxــا�$ــن�تنتـــد¶Iم�الحراســات��ــى�رفــع�أيــدى�ا$ــ¨ك�عــن�إدارة�أم¨كهــم�ا$وضــوعة�تحــت�الحراســة�وإيكــال�إدا���

الدولــــة�ع�ــــى�أن�تبقــــى�ا$لكيــــة�للمــــ¨ك�أنفســــهم�ويحــــتفظ�لهــــم�بالعائــــد�مIoــــا�/ــــى�حســــابات�خاصــــة�،�وهــــو�نظــــام�

فكـــل�الـــدول�تفـــرض�الحراســـات�ع�ـــى�أمـــ¨ك�أعـــداIÒا�/ـــى�أوقـــات�الحـــروب�. &يمـــت�بصـــلة�ا6ـــى�النظـــام�Aشـــ°�اكى�

̈زمــة�لتنفيــذ�الخطــة�النظــام�Aشــ°�اكى�&�يعــر . بصــرف�النظــر�عــن�نظمهــا�Aجتماعيــة� ف�إ&�تــأميم�ا$متلكــات�ال

Aقتصــادية�وهــو�مــا�يع)ــ'�توظيــف�تلــك�ا$متلكــات�بعــد�تأميمهــا�لحســاب�الشــعب�وتحويــل�عائــدها�ا6ــى�خــدمات�

ولكن�-موال�الخاضعة�للحراسة�تبقى�بعيدة�عن�الخطة�Aقتصادية�و&�يعود�ع�ى�. مثلها�مثل�أى�مورد�آخر�

&�يعـــــود�ع�ـــــى�أصـــــحا¶Iا�،�فتكـــــون�النتيجـــــة�أن�يســـــتفيد�مIoـــــا�القـــــائمون�ع�ـــــى�الشـــــعب�fـــــ�ebمـــــن�عائـــــدها�،�كمـــــا�

الحراسة،�ومع�ذلك�فq'�إجراء�قـد�تسـتلزمه�ف°ـ�ة�التحـول�ا6ـى�Aشـ°�اكية�لشـل�مقـدرة��ا$ـالكlن�ع�ـى�مناهضـة�

  . هذا�التحول�بتجريدهم�من�إمكانياIxم�Aقتصادية�

  



غ��lحاسـم�،�إذ�أن�بقـاء�-مـوال�تحـت�الحراسـة�ومـا�يعنيـه�هـذا��و�ى�تؤدى�هذه�الغاية�بنجاح�وأن�كان�نجاحا

مـــن�أIvـــا�مـــا�تـــزال�مملوكـــة�0صـــحا¶Iا�يمـــد�مـــن�أملهـــم�/ـــى�اســـتعادIxا�وبالتـــا6ى�يبقـــى�علـــ~Iم�/ـــى�مواقـــف�ا$ناهضـــة�

ولوحسم�-مر�وصودرت�منذ�البداية�&نتq'�ا$وقف�و&ءم�أصحا¶Iا�بlن�موقفهم�. ا$°�بصة�بالنظام�Aش°�اكى�

ع�ـــــى�أى�حـــــال�فـــــإن�-مـــــوال�ال�ـــــ'�تخضـــــع�للحراســـــة�&تخضـــــع�لهـــــا�&عتبـــــارات�اقتصـــــادية�. وضـــــاع�الجديـــــدة�و- 

و/ـى�أغلـب�الحـا&ت�إن�. وبالتا6ى�فان�تقييمها�ع�ى�أساسا�عائدها�Aقتصادى�قبل�أن�توضع�هـو�تقيـيم�خـاطئ�

،�أو�تخري]Iـــا�0ن�الحــــراس�لـــم�يكـــن�/ـــى�كIoـــا�تــــؤدى�الحراســـة�ا6ـــى�تصـــفية�-مـــوال�ا$وضــــوعة�تحIJـــا�،�أو�ســـرقIJا�

الـذين�حلـوا�محــل�ا$ـ¨ك�/ـى�إدارIxــا�،�/ـى�الوقـت�الــذى�يـديروIvا�فيـه�بعيــدا�عـن�القطـاع�العــام�ورقابـة�الدولــة�،�

. يجدون�أنفسهم�م¨كا�جددا��$ا�&�يستحقونه�ا6ى�أمد�&�يعرفون�Ivايته�،�فيكون�همهم�-ساbc´��ثراء�مIoا�

الـــذى�صـــفى�الحراســـات�تصـــفية�صـــحيحة�وتقدميـــة�بـــأن�قÇـــb'��150قـــم�القـــانون�ر �1964ولقـــد�صـــدر�/ـــى�ســـنة�

بملكية�الدولة�لكل�-موال�ا$وضوعة�تحت�الحراسة�فانضمت�ا6ى�القطاع�العام�وأصبحت�جـزءا�منـه�تحمـل�

. آثــــار�تخريــــب�الف°ــــ�ة�الســــابقة�وتمــــد�الــــذين�يشــــهرون�بالقطــــاع�العــــام�بوقــــائع�جديــــدة�يحتجــــون�¶Iــــا�لتصــــفيته�

ع�ــــى�أى�حــــال�فــــإن�. لعــــام�هــــو�الــــذى�يعــــانى�ممــــا�فعلــــه�الحــــراس�و&ذنــــب�لــــه�فيمــــا�فعلــــوه�والواقــــع�أن�القطــــاع�ا

القطــاع�الحراســات�ليســت�مــن�النظــام�Aشــ°�اكى�/ــى�fــ�ebفيخطــئ�مــن�يضــيف�ســلبياIxا�ا6ــى�مــا�يــردده�مــن�نقــد�

  .م�Aش°�اكى�العام�وتدخل�الدولة�وإن�كانت�غاية�نقده��ى�ذاIxا�غاية�نقد�القطاع�العام�،�مناهضة�النظا

  

  :ـ�سلبيات�التخلف�6

  

�����lشـــــ°�اكى�حجـــــة�للتشـــــهAشـــــ°�اكية�ســـــلبيات�بأخـــــذها�ا$ناهضـــــون�للنظـــــام�Aعرفنـــــا�أن�$رحلـــــة�التحـــــول�ا6ـــــى�

̈ج�تلــــك�الســــلبيات�يكــــون�بعكــــس�مــــا�يقولــــون�تمامــــا�. بالقطــــاع�العــــام�بقصــــد�تصــــفيته� توســــيع�نطــــاق�: وأن�عــــ

  .قطاع�الخاص�وتأكيد�سيطرته�ع�ى�كل�وسائل��نتاج�القطاع�العام�ودعمه�وإحكام�قبضته�ع�ى�ال

  

ولكن�مرحلة�التحول�ليست��ى�ا$صدر�الوحيد�للسلبيات�بل�أن�الظروف�التاريخية�ال�'�يبدأ�ف~Iا�التحـول����

/ــى�مجتمــع�معــlن�قــد�تحمــل�القطــاع�العــام�عبئــا�جديــدا�مــن�ســلبيات�&�يــد�لــه�ف~Iــا�وذلــك�عنــدما�يبــدأ�التحــول�

ع�متخلــف�بشــريا�أو�اقتصــاديا�،�وتقــدم�مصــر�نموذجــا�لســلبيات�منســوبة�ا6ــى�القطــاع�العــام�Aشــ°�اكى�/ــى�مجتمــ

،�ا6ـــــى�ذات�ا$جتمـــــع�الرأســـــما6ي�الـــــذى�يشـــــهر�1952والنظـــــام�Aشـــــ°�اكى�/ـــــى�حـــــlن�أن�أســـــبا¶Iا�تمتـــــد�ا6ـــــى�مـــــا�قبـــــل�

  .أصحابه�بالقطاع�العام�

  

  :التخلف�البشرى�: أو&

  

̈ميــــــــا�مناهضــــــــا��كــــــــان�النظــــــــام�كلــــــــه�دســــــــتوريا�1952قبــــــــل�ســــــــنة���� وقانونيــــــــا�واقتصــــــــاديا�وفكريــــــــا�وثقافيــــــــة�وإع

،�وا6ــــى�أن�بــــدأ�التحــــول�Aشــــ°�اكى�،��1952وبعــــد�ســــنة�. كانــــت�Aشــــ°�اكية�محرمــــة�تحريمــــا�قاطعــــا�. ل¨شــــ°�اكية�

ولم�يبدأ�التحول�. كانت�الثورة�تحاول�بكل�وسيلة�ممكنة�أن�تنجز�أهداف�التنمية�بموارد�وع¨قات�رأسمالية�

 Ä�ذريعـــــا�كـــــل�أوهـــــام�التنميـــــة�الرأســـــمالية� وكـــــان�مـــــن�نتيجـــــة�هـــــذه�ا$راحـــــل�. شـــــ°�اكى��Aبعـــــد�أن�فشـــــلت�فشـــــ

( التاريخيـــــة�ا$تتابعــــــة�أن�بــــــدأ�التحــــــول�Aشــــــ°�اكى�بــــــدون�أن�تكـــــون�قــــــد�تــــــوافرت�/ــــــى�ا$جتمــــــع�كــــــوادر�اشــــــ°�اكية�

يمن�يســتطيعون�أن�يعرفــوا�كــان�لــدينا�تخلــف�بشــرى�مريــع�فــ) . الــخ�.. اقتصــاديون�ومهندســون�وعلمــاء�وعمــال�



مـاهو�النظـام�Aشـ°�اكى�وكيـف�يبنـوه�ـــ�فلمـا�أن�ولـد�القطـاع�العـام�تـو6ى�قيادتـه�الرأسـماليون�الب�lوقراطيـون�أو�

بـل�تـو6ى�قيادتـه�بعـض�مـن�أعـدى�أعـداء�Aشـ°�اكية�،�فكانـت�. ا$وثوق�فـ~Iم�ح�ـ'�لـو�كـانوا�غlـ��موثـوÐى�الكفـاءة�

ام�عبئـــــا�ع�ـــــى�فاعليتـــــه�لعـــــدم�إيمـــــان�القـــــائمlن�عليـــــه�بجـــــدوى�هـــــذه�النتيجـــــة�أن�أصـــــبحت�قيـــــادة�القطـــــاع�العـــــ

وكانت�عونا�عليه�للقطاع�الخاص�&نتماء�القـائمlن�عليـه�وعيـا�ومصـلحة�للقطـاع�الخـاص�،�وأداروه�. الفاعلية�

إIvـــــــم�أولئـــــــك�ا$ـــــــديرون�الـــــــذين�يزيفـــــــون�. إدارة�رأســـــــمالية�Iv0ـــــــم�&�يعرفـــــــون�مـــــــن��دارة�إ&�شـــــــكلها�الرأســـــــما6ى�

يــــات�/ــــى�القطــــاع�العــــام�لتظهــــر�/ــــى�حســــاباIxم�أربــــاح�صــــورية�ويراوغــــون�/ــــى�حقــــوق�العــــاملlن�ح�ــــ'�يكفــــروا�ا$Àlان

̈�يبالون�بالعمل�ويتسببون�¶Iذا�/ى�إشاعة�Aضطراب�/ى�ا$ؤسسات�ال�'�يـديروIvا� بع¨قات�العمل�الجديدة�ف

  ،�وهم�أنفسهم�الذين�ينقدون��الربح: ،�Iv0م�&�يعرفون�مقياسا�للنجاح�Aقتصادى�إ&�ا$قياس�الرأسما6ى�

القطاع�العام�0نه�يزيـف�ا$Àlانيـات�،�وينقدونـه�0نـه�&�يحقـق�أرباحـا�رأسـمالية�،�ويـدعون�ا6ـى�تصـفيته�أو�بيعـه�

̈ج�هـــو�تطهlـــ��القطـــاع�العـــام�مـــن��دارة�الرأســـمالية� ̈ج�مـــا�يقولـــون�،�ولكـــن�العـــ للقطـــاع�الخـــاص�،�ولـــيس�العـــ

إIvـــم�قـــد�يخطئـــون�كمـــا�يخطـــئ�غlـــ�هم�ولكـــIoم�لـــن�يخربـــوا�القطـــاع�. رة�القطـــاع�العـــام�وتـــو6ى�الجيـــل�الجديـــد�إدا

العام�،�و/ى�كل�الحا&ت�سـيكون�القطـاع�العـام�بـlن�أيـدIÍم�قطاعـا�اشـ°�اكيا�يـدار�اشـ°�اكيا�لقيـادة�التحـول�ا6ـى�

½ــ��مــن�تســليم�أمــوال�النظـام�Aشــ°�اكى�،�أمــا�أن�توكــل�إدارة�القطــاع�العــام�ا6ــى�أعــداء�Aشــ°�اكية�فهــو�&يع)ــ'�أك

̈ج�حسـما�/ـى�تطهlـ��القطـاع�العـام�مـن�كـل�. الشعب�0عداء�الشعب� ̈ج�أن�يكـون�أك½ـ��أوجـه�العـ ولعـل�هـذا�العـ

  . إذ�&�اش°�اكية�بدون�اش°�اكيlن�،�وقد�آن�-وان�لتصحيح�-خطاء�التاريخية�. سلبياته�

  

  :التخلف�Aقتصادي�: ثانيا�

  

يعنيـــه�الرأســــماليون�مــــن�أن�مجتمعنـــا�&�يقــــدم�للشـــعب�كــــل�مـــا�تتمتــــع�بــــه��&يع)ـــ'�بــــالتخلف�Aقتصـــادى�مــــا���

الشــعوب�-وروبيــة�عامــة�،�و-مريكيــة�خاصــة�،�و&نع)ــ'�انخفــاض�مســتوى�ا$عيشــة�/ــى�مجتمعنــا�عنــه�/ــى�تلــك�

ذلــــك�التخلــــف�الــــذى�يريــــدون�تجــــاوزه�بــــأن�يقيمــــوا�مــــن�القــــاهرة�مدينــــة�لناطحــــات�الســــحاب�وأن�. ا$جتمعــــات�

  ريكا�مسابقة�الرفاهية�،�هذه�أوهام�غ��lعلمية�فنحن�لسنا�/ى�سباق�مع�دول�بنت�رخاءها�يدخلوا�مع�أم

  

عــــدم�: ع�ـــى�حســــاب�الشـــعوب�ال�ــــ'�اســـتعمرIxا�،�إنمــــا�التخلـــف�الــــذى�نعنيـــه�هــــو�التخلـــف�بمعنــــاه�-قتصـــادى�

و�ـــــى�ذات�ا$همـــــة�. ة�اســــتثمار�كـــــل�ا$ـــــوارد�ا$اديــــة�والبشـــــرية�ا$تاحـــــة�ع�ــــى�الوجـــــه�الـــــذى�تــــؤدى�بـــــه�غلIJـــــا�الحديــــ

والقطـــاع�العـــام�هنـــا�يبـــدأ�مـــن�بنيـــة�. ا$وكولـــة�ا6ـــى�القطـــاع�العـــام�وا$وزعـــة�ع�ـــى�مراحـــل�التخطـــيط�Aقتصـــادى�

وبالتــا6ى�فإنــه�&�يســتطيع�أن�يــIoض�بالتنميــة�Aقتصــادية��Aبقــدر�مــاهو�متــوفر�لــه�. اقتصــادية�بالغــة�التخلــف�

فـــة�،�وكفاءتـــه�/ـــى�هـــذا�التـــأث��l،�وك¨همـــا�&�يتفقـــان�مـــع�ا$هـــام�مـــن�قـــدرة�ع�ـــى�التـــأث��l/ـــى�النشـــاط�Aقتصـــادى�كا

̈�هــو�با&تســاع�الـذى�يســتطيع�أن�يمتــد�ا6ـى�كافــة�ا$ــوارد�ا$اديـة�والبشــرية�ا$تاحــة�. الجسـيمة�ا$وكولــة�إليــه� . فـ

ولـون�أنـه�و&�هو�بالكفاءة�ـ�نتيجة�السلبيات�السابق�ذكرها�ـ�ال�'�تتطل]Iا�تلك�ا$هام�،�وعندئذ�يشهرون�بـه�فيق

̈جا�لهذا�الفشل�. فاشل�   .و&�يقولون�ع�ى�أى�وجه�هو�فاشل�وأن�كانوا�يقدمون�ـ�بإلحاح�ـ�تصفيته�ع

  

ففــــــى�حــــــدود�الظــــــروف�ا$وضــــــوعية�ال�ــــــ'�صــــــاحبت�قيــــــام�القطــــــاع�العــــــام�وأثــــــرت�/ــــــى�مقدرتــــــه�ع�ــــــى�التنميــــــة����

̈�فـــــذا�للنجـــــاح�/ـــــى. Aقتصـــــادية�&�يمكـــــن�أن�ينســـــب�الفشـــــل�إليـــــه� كـــــل�محـــــاو&ت�التنميـــــة��بـــــل�أنـــــه�ضـــــرب�مـــــث

̈د�الناميــة�وا$تخلفـة� وأشــادت�بــه�تقـارير�هيئــة�-مــم�أك½ـ��مــن�مــرة�،�تؤيـد�هــذا�جــداول�. Aقتصـادية�/ــى�كـل�الــب



وبعــدها�ومعــد&ت�النمــو�تؤيــد�أن�القطــاع�العــام��هــو�الــذى�دفــع�بضــائع��1961ا$قارنــة�بــlن�النــاتج�القــومى�قبــل�

وقبلهــا�،�ودفــع�أربعمائــة��I~1967ــا�لبنــاء�القــوات�ا$ســلحة�بعــد�آجلــة�أو�بضــاعة�عاجلــة�عشــرة�آ&ف�مليــون�جن

̈يــــlن�ال�ــــ'�أصــــلحت�-رض�البــــور�. تكلفــــة�الســــد�العــــا6ي�مليــــون�جن~Iــــا� ومــــدت�شــــبكات�الكهربـــــاء�. ودفــــع�كـــــل�ا$

وهـو�الـذى�واجـه�الخـدمات�ا$°Àايـدة�/ـى�ا$ـدن�وكـان�. وأقامت�ا$صـانع�الجديـدة�وتقـيم�مجمـع�الحديـد�والصـلب�

فتح�مدرسة�شهريا�/ى�القرى�وضاعف�عدد�الجامعات�وتحمل�تكلفة�التعليم�فخلق�تلك�ال½ـ�وة�البشـرية�مـن�ي

̈يــlن�مــن�العــاطلlن�/ــى�ا$ــزارع�ا6ــى� العلمــاء�والفنيــlن�ال�ــ'��ــى�أعظــم�ال½ــ�وات�جميعــا�،�وهــو�الــذى�حــول�ســبعة�م

رى�لـــــه�مــــن�أول�-بـــــرة�ا6ـــــى�هــــو�الـــــذى�زود�الشــــعب�بكـــــل�مـــــاهو�ضــــرو .. عمــــال�ينتجـــــون�ع�ــــى�أرÐـــــى�أدوات��نتـــــاج

هـــذا�بينمـــا�حـــول�القطـــاع�الخـــاص�أموالـــه�ا6ـــى�عمـــارات�وســـيارات�وحـــول�شـــوارع�القـــاهرة�ا6ـــى�متـــاجر�. الصـــاروخ�

القطــاع�العــام�يــزود�الشــعب�بــالخ��Àويتحمــل�فــروق�أســعاره�والقطــاع�. أمريكيــة�وحــول�ضــواح~Iا�ا6ــى�كبارIÍــات�

-مريكيــــة�والشــــيكو&ته�،�القطــــاع�العــــام�يشــــق�القنــــوات��الخـــاص�يــــزود�ا$°ــــ�فlن�بــــا$¨بس�الداخليــــة�والســــجائر 

ويقـــيم�ا$طـــارات�ويب)ـــ'�الســـدود�ويـــدفع�مليـــون�جن~Iـــا�يوميـــا�لنقـــل�الصـــواريخ�قـــرب�الج]Iـــة�وينقـــل�الخضـــرة�ا6ـــى�

  .الصحراء�بينما�يحتم'�القطاع�الخاص�بمعقله�/ى�شارع�الشواربى�

  

وكســـب�-خـــرى�ســـنة��1967ســـر�أحـــدهما�ســـنة�القطـــاع�العـــام�هـــو�الـــذى�تحمـــل�أعبـــاء�معـــركتlن�ضـــاريتlن�خ���

1973 .  

  

فـــإن�الـــذين�. إIvــا�إذن�مزيـــة�. و&يقــال�أIvـــا�القـــروض�-جنبيــة�ال�ـــ'�بلغـــت�أى�رقـــم�ولــيس�عائـــد�القطـــاع�العـــام���

الدولــة�ويقرضــوIvا�ـــــــــــــ�مــن�أول�البنــك�الــدو6ى�ا6ــى�Aتحــاد�الســوفي�'�ـــــــــــــ�&�يقرضــوIvا�ت��عــا�و&�يبع½ــ�ون�أقرضــوا�

̈مته�وإحتمـــــا&ت�نمـــــوه�وضـــــمانات�ســـــداد�القـــــروض�أمـــــوال هم�ولكـــــIoم�يدرســـــون�واقعهـــــا�Aقتصـــــادي�ومـــــدى�ســـــ

�̈ ولـــم�تكـــن�الدولـــة�تملـــك�شـــيئا�يضـــمكن�متانـــة�موقفهـــا�. وفوائـــدها�فـــإن�اطمـــأنوا�ع�ـــى�أمـــوالهم�أقرضـــوا�وإ&�فـــ

لـــــة�قنـــــاة�ذلـــــك�القطـــــاع�الـــــذى�لـــــم�IÍ°ـــــ�Àأو�يضـــــعف�ح�ـــــ'�عنـــــدما�فقـــــدت�الدو . Aقتصـــــادى�غlـــــ��القطـــــاع�العـــــام�

  .السويس�وب°�ول�ومعادن�سيناء�

  

ومع�ذلك�فإنا�ـ�نحن�Aش°�اكيlن�ـ�لم�نكف�ولن�نكف�عن�القول�بأن�القطاع�العام�فاشل�أو�مهدد�بالفشل����

̈دنــا�ا$تخلفــة� ونعــرف�$ــاذا�هــو�فاشــل�أو�. ،�فاشــل�مــن�وجهــة�نظرنــا�0نــه�&�يــو/ى�بكــل�مــا�تحتاجــه�التنميــة�/ــى�ب

اء�التنميــــة�ا$وكولــــة�إليــــه�/ــــى�مجتمعنــــا�ا$تخلــــف�أك�ــــ��كثlــــ�ا�مــــن�طاقتــــه�Aقتصــــادية�0ن�أعبــــ. مهــــدد�بالفشــــل�

̈ج�،�إنـــه�توســـيع�نطـــاق�القطـــاع�العـــام�ودعمـــه�ماليـــا�وفنيـــا�. وإمكانياتـــه�الفنيـــة�والبشـــرية� ومـــن�هنـــا�نعـــرف�العـــ

-عبـــــاء�وبشـــــريا�وإحكـــــام�قبضـــــته�ع�ـــــى�النشـــــاط�Aقتصـــــادى�أى�تنميـــــة�إمكانياتـــــه�ا6ـــــى�الحـــــد�الـــــذى�يتكافـــــأ�مـــــع�

  . ا$وكولة�إليه�

  

  :ـ�نقد�مرفوض�7

  

ولكـــــIoم�. ع�ـــــى�الوجـــــه�الســـــابق�&يجهـــــل�Aشـــــ°�اكيون�و&�يتجـــــاهلون�الســـــلبيات�ا$نســـــوبة�ا6ـــــى�القطـــــاع�العـــــام����

يردوIvــــا�إ6ــــى�أســــبا¶Iا�ا$وضــــوعية�ال�ــــ'�ترجــــع�كلهــــا�ا6ــــى�الظــــروف�التاريخيــــة�ال�ــــ'�صــــاحبت�مولــــد�القطــــاع�العــــام�

وأمامنــا�أدلـــة�حيـــة�ع�ــى�الســـرقة�،�فمنـــذ�. الخـــاص�ينافســه�فيفســـده�أو�يســـرقه� ونشــاطه�فمكنـــت�منــه�القطـــاع



والقطاع�الخـاص�هـارب�أو�مIJـرب�أو�. عشر�سنوات�والقطاع�العام�وحده�هو�الذى�ينتج�ال½�وات�/ى�هذا�البلد�

تلقــى�ومــع�ذلــك�فمــا�أن�تعلــن�شــركة�انتــاج�الســيارات�عــن�ســيارات�مــن�طــراز�جديــد�ح�ــ'�ت. متوقــف�أو�مخــرب�

̈يlن�عربونا�لسيارات�لن�يستلمها�أصحا¶Iا�إ&�بعد�سنlن� وما�إن�يعلن�أحـد�عـن�بنـاء�عمـارة�للتمليـك�ح�ـ'�. ا$

ث¨ثـــlن�ألــــف�جن~Iـــا�،�يــــدفعها�أنــــاس�) الشــــقة�( يقـــبض�مئــــات�-لـــوف�$ســــاكن�يبلـــغ�ثمــــن�الســـكن�الواحــــد�مIoـــا�

̈��/ى�أماكن�أخرى� عشرة�أضعاف�ما�أن�ebæ/ى�تاريخ�مصـر�كلهـا��و/ى�ذات�الف°�ة�أن�ebæمن�ا$¨�ى. ساكنون�فع

مــن�أيــن�. وتحولــت�القــاهرة�كمــا�كــان�يريــدها�رمــز�القطــاع�الخــاص�الخــديوى�إســماعيل�ا6ــى�قطعــة�مــن�أوروبــا�. 

لقــد�كانــت�-مــوال�عنــدهم�.. مــن�أيــن�كــل�هـذا�ال°ــ�ف�والســفاهة�AســIJ¨كية�؟.. جـاء�كــل�هــؤ&ء�بتلــك�-مــوال�؟

لقـــد�كـــانوا�يربحـــون�مـــن�وراء�القطـــاع�العـــام�.. ̧خlـــ�ة��فمـــن�أيـــن�كانـــت�عنـــدهم؟ولـــم�يظهروهـــا��إ&�/ـــى�الســـنlن�

̧ن�عــــن�الفقــــر�/ــــى�ظــــل�القطــــاع�العــــام�ويبشــــرون�. ويســــرقونه�ويمتصــــون�دمــــاءه� أولئــــك�هــــم�الــــذين�يتحــــدثون��

  . بالرخاء�بعد�تصفيته�،�ك��ت�كلمة�تخرج�من�أفواههم�إن�يقولون�إ&�كذبا�

  

  :ماذا�يقولون�أيضا�؟�يقولون�

  

  .أن�القطاع�العام�قد�ضم�إليه�وحدات�اقتصادية�غ��lمربحة�: أو&�

  .أن�القطاع�العام�يدار�إدارة�غ��lرشيدة�اقتصاديا�: ثانيا�

  

و/ى�هذين�،�أى�/ى�أك½��أوجه�النقد�الذى�يوجهه�الرأسماليون�ا6ى�القطاع�العام�جدية�،�يقـف�Aشـ°�اكيون����

 ̈ ̈ج�$ا�ينقدون�ل�سباب�التالية�بحزم�رافضlن�النقد�جملة�وتفصي   :�ورافضlن�ما�يقدمه�الرأسماليون�من�ع

  

  :أو&�ـ�وحدات��اقتصادية�غ��lمربحة�

  

ويقولـــــون�أن�. يختـــــار�ا$ناهضـــــون�للنظـــــام�Aشـــــ°�اكى�وحـــــدات�اقتصـــــادية�محـــــدودة�ممـــــا�يتبـــــع�القطـــــاع�العـــــام����

امـــة�فqـــ'�عـــبء�ع�ـــى�الدولـــة�ويق°�حـــون�نشـــاطها�&�يســـفر�عـــن�ربـــح�بـــل�يســـفر�عـــن�خســـائر�تتحملهـــا�الخزانـــة�الع

ويÀßلــــق�بعـــض�ا$ــــدافعlن�عــــن�القطــــاع�العـــام�فيحــــاولون�إرجــــاع�خســـائر�تلــــك�الوحــــدات�ا6ــــى�. بيعهـــا�أو�تصــــفيIJا�

ظروف�خاصـة�صـاحبت�إنشـاIÒا�أو�أثـرت�/ـى�نشـاطها�Aقتصـادى�ويق°�حـون�حلـو&�بديلـة�لتتحـول�مـن�وحـدات�

0نه�قائم�ع�ى�أساس�تقييم�القطاع�العام�تقييما�رأسماليا��وهو�مÀßلق�خط��lذلك. خاسرة�ا6ى�وحدات�مربحة�

وهـــو�تقيـــيم�خـــاطئ�يرفضـــه�Aشـــ°�اكيون�بحـــزم�و&يÀßلقـــون�ا6ـــى�مجـــرد�مناقشـــة�. مقـــاس�النجـــاح�فيـــه�هـــو�الـــربح�

ذلــــك�Iv0ــــم�&�يفهمــــون�القطــــاع�العــــام�و&�يقيمونــــه�إ&�/ــــى�نطــــاق�ع¨قتــــه�بالنظــــام�. أســــباب�الخســــائر�و-ربــــاح�

وقـــــد�قلنـــــا�مـــــن�قبـــــل�أنـــــه�إذا�كانـــــت�ا$نافســـــة�بقصـــــد�الحصـــــول�ع�ـــــى�الـــــربح��ـــــى�قـــــانون�Aقتصـــــاد�Aشـــــ°�اكى�،�

Aقتصاد�Aش°�اكى�،�إذن�فمن�حيث�ا$بدأ�&�يجـوز�الرأسما6ى�فإن�التخطيط�Aقتصادى�الشامل�هو�قانون�

حة�أو�خاسرة�رأسـماليا�،�تقييم�كل�وحدة�إقتصادية�من�وحدات�القطاع�العام�ع�ى�حدة�تبعا�$ا�اذا�كانت�راب

إن�. إنما�تقيم�كل�وحدة�ع�ى�أساس�أداIÒا�أو�عدم�أداIÒا�للدور�Aقتصادى�ا$حدد�لها�/ى�الخطة�Aقتصادية�

الـــربح�مقيـــاس�للنجـــاح�Aقتصـــادى�/ـــى�كـــل�مؤسســـة�ع�ـــى�حـــدة�/ـــى�النظـــام�الرأســـما6ى�أمـــا�/ـــى�النظـــام�Aشـــ°�اكى�

̈زم�أن�تكون�كل�وحـدة��حيث�تتكامل�الوحدات�Aقتصادية�للوصول�ا6ى غاية�محددة�/ى�الخطة�فليس�من�ال

أى�أن�يكـون�اجمـا6ى�ثمـن��نتـاج�/ـى�كـل�وحـدة�اقتصـادية�ع�ـى�حـدة�أك�ـ��مـن�. اقتصـادية�ــــــ�ع�ـى�حـدة�ــــــ�مربحـة�



/ى�النظام�Aش°�اكى�يؤخذ�Aقتصاد�القومى�ككل�ويكفى�أن�تقوم�كل�وحدة�اقتصادية�. إجما6ى�سعر�التكلفة�

عهـود�إل~Iـا�بـه�مـن�نشـاط�ح�ـ'�لـو�كـان�غlـ��مـربح�بـا$فهوم�الرأسـما6ى�مادامـت�الخطـة�Aقتصـادية�فيه�بما�هـو�م

وقد�عرفنا�من�قبل�مدى�-عباء�ال�'�أو/ـى�¶Iـا�. ككل�مربحة�بما�تضيف�ا6ى�الدخل�القومى�من�ثروات�جديدة�

ــــ�قطـــاع�رابـــح�اقتصـــاديا�،� ̈�وجـــه�للتشـــكيك�/ـــى�أنـــه�ــــــــــــــــــ�ككـــل�ـ وهـــذا�يكفـــى�Aشـــ°�اكيlن�القطـــاع�العـــام�وبالتـــا6ى�فـــ

أمـــــا�أن�يتصـــــور�الرأســـــماليون�أن�القطـــــاع�العـــــام�قطـــــاع�رأســـــما6ى�،�فيقيمـــــون�نشـــــاطه�ع�ـــــى�أســـــس�. ويرضـــــ~Iم�

رأســـمالية�،�ويقيســـون�بـــه�نجـــاح�وحداتـــه�ال�ـــ'�&تحقـــق�أرباحـــا�فيجـــب�أن�تصـــفى�أو�تبـــاع�فـــإIvم�إمـــا�أن�يكونـــوا�

�ــى�تلــك�الوحــدات�Aقتصــادية�ال�ــ'�يقولــون�أIvــا�جهلــة�وهــذا�غlــ��محتمــل�وإمــا�أن�يكونــوا�قــد�وضــعوا�أعيــIoم�ع

احتمــــا&�،�و/ـــى�Aحتمــــالlن�يـــرفض�Aشــــ°�اكيون�مجـــرد�مناقشــــة� خاســـرة�،�ليشـــ°�وها�0نفســــهم�،�وهـــو�-ك½ــــ�

  . القطاع�العام�وحدة�وحدة�كأنه�مؤسسات�رأسمالية�

  

  :إدارة�غ��lرشيدة�: ثانيا�

  

̈�ع�ـى�. سـماليون�القطـاع�العـام�بـأن�إدارتـه�غlـ��رشـيدة�ع�ى�ذات�-سـس�الرأسـمالية�يـIJم�الرأ��� ويتخـذون�دلـي

و$ــا�كــان�الــربح�هــو�الفــرق�بــlن�ثمــن�البيــع�. هــذا�إنعــدام��-ربــاح�/ــى�بعــض�الوحــدات�أو�قلIJــا�/ــى�وحــدات�أخــرى�

وثمن�التكلفة�فإIvم�يرجعون�عدم�الرشد�/ى�القطاع�العام�ا6ـى�ارتفـاع�أسـعار�التكلفـة�،�ويركـزون�بوجـه�خـاص�

̈زم�فسعر�.  ع�ى�تضخم�حجم�العمالة�/ى�مؤسسات�القطاع�العام� ̈زم�فا0جور�أك½��من�ال العمالة�أك½��من�ال

̈زم�وهو�عنوان�انعدام�ال°�شيد�Aقتصادى�/ى�إدارة�القطاع�العام� ̈زم�فا0رباح�أقل�من�ال التكلفة�أك½��من�ال

Aش°�اكيون�ليس�بحـزم�فقـط�ولكـن�بغضـب��هذا�هو�منطق�الذين�ينقدون�القطاع�العام�،�وهو�نقد�يرفضه. 

  .أيضا�0نه�يث��lاشمÀçازهم�

  

/ـــــــى�النظـــــــام�الرأســـــــما6ى�حيـــــــث�تكـــــــون�ا$نافســـــــة�حـــــــرة�/ـــــــى�الســـــــوق�بـــــــlن�الســـــــلع�البديلـــــــة�وا$تشـــــــا¶Iة�&�يكـــــــون����

الرأســماليون�قــادرين�دائمــا�ع�ــى�تحقيــق�مزيــد�مــن�-ربــاح�عــن�طريــق�رفــع�-ســعار�فيتجهــون�ا6ــى�خفــض�أســعار�

وهم�يصلون�ا6ى�خفض�-جور�من�طرق�عدة�،�إما�خفض�-جر�النقـدى�. ومن�أهم�عناصرها�-جور�التكلفة�

وقــد�كــانوا�. تقليــل�حجــم�العمالــة�،�أو�تشــغيل�-طفــال�والنســاء�بــأجور�مخفضــة� أو�زيــادة�ســاعات�العمــل�،�أو

الــدنيا�مــن�-جــور�وفرضــت��وعنــدما�تكــون�الدولــة�قــد�حــددت�ســاعات�العمــل�وا$ســتويات. دائمــا�يفعلــون�هــذا�

̈�يبقــى�للمشــروع�الرأســما6ى� بــاب�لخفــض�-جــور�) القطــاع�الخــاص�( قيــودا�ع�ــى�تشــغيل�-طفــال�والنســاء�،�فــ

ويعت�ـ�ون�هـذا�قمـة�ال°�شـيد�Aقتصــادى�/ـى��دارة�،�0نـه�يـؤدى�ــــــــ�. �Aبخفـض�عـدد�العـاملlن�ا6ـى�الحـد�-دنــى�

̈�ـ�ا6ى�أمرين�عزيزين�ع�ى�كل�رأسما6ى أولهما�استÀßاف�ـخر�قطرة�من�قوة�العامل�وثان~Iما�تحقيق�مزيد�من�.  فع

وع�ـــــى�هـــــذا�-ســـــاس�يرجعـــــون�خســـــائر�،�وفشـــــل�،�وم�ـــــ�ر�تصـــــفية�،�كثlـــــ��مـــــن�الوحـــــدات�Aقتصـــــادية�. -ربـــــاح�

التابعــــــة�للقطـــــــاع�العــــــام�ا6ـــــــى�تضـــــــاعف�حجــــــم�العمالـــــــة�ف~Iـــــــا�وزيــــــادة�-جـــــــور�عـــــــن�النســــــبة�ا$قبولـــــــة�/ـــــــى��دارة�

أع)ــ'�&�يقولــون�كيـف�تــؤدى�تصــفية�أو�بيــع�أو�ترشــيد��دارة�. الرشــيدة�،�ويقفــون�عنــد�هـذا�الحــد�الرأسـمالية�

̈جهم��الرأسـما6ى�لـن�يكـون�. /ى�الوحدات�ا$زدحمة�بالعاملlن�ا6ى�خفض�-جور� &�يقولون�Iv0م�يعرفون�أن�ع

كــل�الخـــريجlن�الجــدد�مـــن��وقفــل�فـــرص�العمــل�أمـــام. �Aبطــرد�نســبة�كبlـــ�ة�مــن�العـــاملlن�ا6ــى�أرصـــفة�البطالــة�

معاهـد�التعلـيم�،�إIvـم�&�يقولـون�هـذا�ـــــــ�اليـوم�ــــــــ�ولكنـه�النتيجـة�الحتميـة�$ـا�يقولـون�،�ولـو�اسـتطاعوا�لقـالوه�،�



̈يـــlن�العـــاملlن�ا6ـــى�عـــاطلlن�،�وهـــو�مـــا� ولـــو�تـــرك�لهـــم�الحبـــل�ع�ـــى�الغـــارب�لتجـــاوزوا�القـــول�ا6ـــى�الفعـــل�وأحـــالوا�م

  .ث��lاشمÀçازهم�يرفضه�Aش°�اكيون�بحزم�وغضب�0نه�ي

  

وAقتصــــاد�Aشــــ°�اكى�&�يســــIJدف�الــــربح�بــــل�. Aشــــ°�اكى�ذلــــك�0ن�القطــــاع�العــــام�أداة�التطــــور�Aقتصــــادى����

�نســان�هــو�غايــة�النشــاط�Aقتصــادى�. يســIJدف�إشــباع�احتياجــات�الشــعب�ا$اديــة�والثقافيــة�ا$°Àايــدة�أبــدا�

ينظر�و&يمكن�أن�ينظـر�ا6ـى�قـوة�العمـل�ع�ـى�أIvـا�سـلعة�مطروحـة�للبيـع�/ـى�من�هنا�فهو�&�. /ى�النظام�Aش°�اكى�

العمـــال�/ـــى�النظـــام�Aشـــ°�اكى�لـــيس�. ســـوق�النخاســـة�الـــذى�يقيمـــه�الرأســـماليون�$ـــن�&يملكـــون�إ&�قـــوة�عملهـــم�

. إن�عائـــد�النشـــاط�Aقتصـــادى�مـــن�حقهـــم�. مجـــرد�منتجـــlن�بـــل�هـــم�منتجـــون�$ـــات�يســـتحقونه�Iv0ـــم�أنتجـــوه�

خذونه�أجورا�،�وبعضه�يأخذونه�خدمات�،�وبعضه�ينمون�به�اقتصادهم�وكل�عائد�إلـ~Iم�عـن�طريـق�بعضه�يأ

ع�ــى�ضــوء�هــذا�&تكــون�-جــور�ا$دفوعــة�للعــاملlن�. ذات�الخطــة�Aقتصــادية��ال�ــ'�أقامــت�مؤسســات��نتــاج�

قدم�من�عائد��نتاج�عبئا�ع�ى�تكلفة��نتاج�يحد�من�حجم�-رباح�،�و&�تقاس�¶Iذا�ا$قياس�،�بل��ى�جزء�م

ذاتــه�يتقاضــاه�كــأجور�أصــحاب�الحــق�/ــى�عائــد��نتــاج�،�والــربح�كلــه�،�ويقــاس�مــن�حيــث�الكــم�&�بعــدد�النقــود�

ال�'�تمثله�بل�با$قدرة�الشرائية�لهذه�النقود�بحيث�تبقى�-جور�ويجب�أن�تبقى�،�/ى�كل�الحا&ت�،�بعيدا�عن�

ومهمــا�ارتفعــت��الجــور�. ليعــيش�العامــل�عيشــة�كريمــة�ومريحــة��أى�حــديث�عــن�تكلفــة��نتــاج�و-ربــاح�،�كافيــة

وتكـــون�أحـــد�ف�أهـــداف�القطـــاع�العـــام�هـــو�تشـــغيل�كـــل�قـــادر�ع�ـــى�. فـــإن�العـــاملlن�&�يأخـــذون��Aمـــن�أنفســـهم�

العمل�وتحض��lفرص�عمل�جديدة�لكل�قـادم�جديـد�وإ&�فـان�صـلته�بالنظـام�Aشـ°�اكى�تكـون�قـد�انقطعـت�/ـى�

هل�يع)'�هذا�أن�حجم�العمالة�/ى�بعض�وحدات�القطاع�العام�ليس�أك½��ممـا�يلـزم�اقتصـاديا���. أهم�حلقاIxا�

أو�أن�ع�ـــى�القطـــاع�العـــام�أن�يتحـــول�ا6ـــى�مكاتـــب�يجلـــس�ف~Iـــا�مـــن�&�ينتجـــون�،�وخـــزائن�تـــدفع�-جـــور�$ـــن�&�.. ؟

  .. يعملون�؟

  

خم�تضـــخما�مضـــطردا�فيضـــعاف�مـــن�حـــدة�إن�ا$شـــكلة�قائمـــة�،�وحجـــم�العمالـــة�/ـــى�القطـــاع�العـــام�يتضـــ. &����

ولكن�الخ¨ف�كله�يـدور�حـول�ماهيـة�ا$شـكلة�،�إIvـا�ليبسـت�مشـكلة�زيـادة�/ـى�حجـم�العمالـة�و-جـور�. ا$شكلة�

إن�زيــادة�. ومــن�هــذه�الزاويــة�ينظــر�Aشــ°�اكيون�ا6ــى�ا$شــكلة�ويحلوIvــا�. بــل��ــى�مشــكلة�نقــص�/ــى�فــرص�العمــل�

طــوى�ع�ــى�بطالــة�خفيــة�أى�أن�ثمــة�قــوة�عمــل�غlــ��منتجــة�إ&�جزئيــا�وهــو�العــاملlن�/ــى�الوحــدات�Aقتصــادية�ين

لقوة�العمل�" الك�ى�" قوة�العمل�،�وحل�هذه�ا$شكلة�&�يكون�بالتبديد�: 0ثمن�عناصر��نتاج�" جزئي�" تبديد�

بفصـــل�العــــاملlن�أو�تجميــــد�القطــــاع�العــــام�عنــــد�الحــــد�الــــذى�وصــــل�إليــــه�وتــــرك�الخــــريجlن�الجــــدد�مــــن�معاهــــد�

لـــيم�يتســـكعون�ع�ـــى�أبــــواب�القطـــاع�الخـــاص�يبيعــــون�عقـــولهم�وســـواعدهم�$ــــن�يســـتطيع�أن�يـــدفع�الــــثمن�التع

ا6ــى�الحــد�الــذى�" أســعارهم�" ويســاومون�ع�ــى�إنســانيIJم�ويتنافســون�فيمــا�بيــIoم�هروبــا�مــن�البطالــة�لتــنخفض�

بمزيـد�مـن�ا$ؤسسـات��&�،�إن�هذا�لن�يكون�إنما�يكون�الحل�بالتوسع�/ى�القطاع�العـام�،. يرbÕ'�الرأسماليlن�

ولـن�يكـون�هـذا�ممكنـا�. الصناعية�والتجارية�والزراعية�لتظل�فرص�العمل�دائمـا�أك½ـ��مـن�قـوة�العمـل�ا$تاحـة�

مـا�تـزال�مغلقـة�دونـه�،�عنـد�إ&�بدعم�القطاع�العـام�وتنشـيطه�وامتـداده�ا6ـى�مجـا&ت�مـن�النشـاط�Aقتصـادى�

وبينما�يزداد�حجم�العمالة�،�وتزداد�-جور�،�. ا$تفقة�مع�كفاءته��ئذ�يجد�كل�قادر�ع�ى�العمل�أفضل�الفرص

  .ويزيد�Aنتاج�،�تقل�البطالة�الخفية�،�فتقل�تكلفة�Aنتاج�

  



وهكـــذا�نـــرى�بوضـــوح�أن�تضـــخم�حجـــم�العمالـــة�/ـــى�القطـــاع�العـــام�ا6ـــى�الحـــد�الـــذى�يمـــتص�فيـــه�-جـــور�قـــدرا��  

م°Àايــــدا�مــــن�العائــــد�Aقتصــــادى�يرجــــع�ا6ــــى�تعويــــق�أو�إيقــــاف�خطــــط�التوســــع�/ــــى�نشــــاط�القطــــاع�العــــام�أى�أن�

أمــا�إرجــاع�. Aشــ°�اكى�مرجعــه�/ــى�الحقيقــة�ا6ــى�ال°ــ�دد�/ــى�حســم�التحــول�Aشــ°�اكى�أو�ا$ناهضــة�الخفيــة�للنظــام�

ا$شـــكلة�ا6ــــى�أن�العمـــال�يتقاضــــون�أك½ــــ��ممـــا�يســــتحقون�،�وأن�حلهـــا�تصــــفية�القطــــاع�العـــام�أو�بيعــــه�أو�فصــــل�

�̈   . العاملlن�فيه�أو�قفل�بابه�أمام�الخريجlن�الجدد�فهو�نقد�مرفوض�أص

  

̈ج�مرفوض�8   :ـ�ع

  

̈�هــو�مايســمونه�Aنفتــاح�بعــد�أن�عــدد�الرأســماليون�كــل�أوجــه�النقــد�ال�ــ'�عرضــناها��يق°��� ̈جــا�شــام �حــون�ع

̈�" وAنفتاح�Aقتصادى�" Aقتصادي�،� ̈ج�سـحرى�فعـ فـأو&�يعـرف�أحـد�مـاهو�ككـل�-شـياء�. قد�أثبـت�أنـه�عـ

وثانيا�أن�مجرد�ترديد�اسمه�قد�أثر�تأث�lا�سحريا�/ى�-سعار�فرفعها�أضعافا�/ى�بضـعة�أشـهر�،�فمـا�. ا$سحورة�

  .ى�وماذا�وراء�Aنفتاح�Aقتصادى؟�وما�ع¨قته�بالقطاع�العام�والنظام�Aش°�اكى�؟هو�Aنفتاح�Aقتصاد

  

  

النظــام�Aشــ°�اكى�ـــــــــــــ�كمــا�قلنــا�ـــــــــــــ�هــو�نظــام�توظيــف�ا$ــوارد�ا$اديــة�والبشــرية�/ــى�مجتمــع�معــlن�لتحقيــق�غايــة����

وا$اديـة�ا$تاحـة�/ـى�ا$جتمـع�اقتصادية�معينة�طبقا�لخطة�اقتصادية�واحـدة�وشـاملة�،�تحصـر�ا$ـوارد�البشـرية�

،�ثـــم�تتحـــدد�لتوظيفهـــا�غايـــة�مرحليـــة�ثـــم�توظـــف�توظيفـــا�هادفـــا�ا6ـــى�تحقيـــق�الغايـــة�ا$رحليـــة�ويســـم'�كـــل�هـــذا�

-ول�عرفنـــــاه�وهــــو�تملـــــك�الدولـــــة�0دوات�: خطــــة�اقتصـــــادية�،�و&بــــد�لنجـــــاح�الخطــــة�،�أى�خطـــــة�،�مـــــن�أمــــرين�

 �lنتـــاج�-ساســـية�ح�ــــ'�تســـتطيع�مــــن�خ¨لهـــا�التــــأثAقتصـــادى�بحيــــث�يتجـــه�اتجاهــــا�متفقـــا�مــــع��Aـــى�النشــــاط�/

الثـــانى�توزيـــع�ا$ـــوارد�ا$اديـــة�والبشـــرية�ا$تاحـــة�ع�ـــى�. الغايـــة�ا$حـــددة�للخطـــة�وهـــو�دور�يقـــوم�بـــه�القطـــاع�العـــام�

وهــذا�يقتÇــb'�تقريــر�أولويــات�/ــى��نتــاج�وAســIJ¨ك�بمــا�يعنيــه�هــذا�مــن�تقريــر�تأجيــل�بعــض�. مراحــل�التنميــة�

ج�وبالتا6ى�بعض�أوجه�AسIJ¨ك�ا6ى�مراحل�مقبلة�،�بما�يعنيه�هذا�أيضا�من�اختفاء�بعض�السلع�أوجه�Aنتا

  . AسIJ¨كية�/ى�بعض��مراحل�التنمية�وما�يصاحب�هذا�Aختفاء�من�شعور�شع�'�بالحرمان�

  

  :كيف�تتقرر�هذه�-ولويات�؟

  

صـــادية�-حجـــام�عـــن�تقريـــره�،�فـــألف�بـــاء�بعضـــها�يتقـــرر�اقتصـــاديا�بحيـــث�يكـــون�مـــن�الجهـــل�بـــالقوانlن�Aقت���

التنمية�Aقتصادية��ى�ال°�ك�Àlع�ى�السلع��نتاجية�ثم�السلع�الوسيطة�ثم�السلع�AسIJ¨كية�،�فعندما�نـرى�

̈�دولـة�القـاهرة�متخمـة� بالسـيارات�قبـل�أن�يـتم�ف~Iــا�انتـاج�الحديـد�والصـلب�نسـتطيع�أن�نعـرف�واحـدا�مــن�مـث

لقـد�خضـعت�الخطـة�Aقتصـادية�لضـغط�القطـاع�. العام�/ى�تنفيذ�الخطـة�Aقتصـادية��أسباب�فشل�القطاع

الخاص�AسIJ¨كى�فقفزت�ا6ى�السيارات�قبل�أن�تملك��ح�ـ'�مصـانع�قطـع�الغيـار�،�ع�ـى�أى�حـال�فـإن�الفشـل��

انيــة�ع�ـــى�ثــم�تقــرر�-ولويــات�مــن�ناحيــة�ث. هــو�جــزاء�الــذين�يتجــاهلون�أو�يجهلــون�قــوانlن�Aقتصــاد�Aشـــ°�اكى�

وهـــو�مـــا�يع)ـــ'�أن�إنتـــاج�أو�تـــداول�كثlـــ��مـــن�. أســـاس�Aحتياجـــات�العامـــة�،�أى�طبقـــا�&حتياجـــات�الشـــعب�ككـــل

الســـلع�ال�ـــ'�&�يحتـــاج�إل~Iـــا��Aقطـــاع�محـــدود�مـــن�النـــاس�يجـــب�أن�يؤجـــل�ا6ـــى�أن�تشـــبع�Aحتياجـــات�الشـــعبية�



ان�ممــــــا�اعتــــــادوا�اســــــIJ¨كه�ولكــــــن�ويــــــؤدى�هــــــذا�ا6ــــــى�شــــــعور�قــــــوى�لــــــدى�القلــــــة�ا$°�فــــــة�بالحرمــــــ. -ك½ــــــ��أهميــــــة�

  .Aش°�اكيlن�&�يخضعون�لÀßوات�القلة�،�0ن�Aش°�اكية�/ى�جوهرها�نظام�الديموقراطية�/ى�Aقتصاد�

  

تملك�أدوات��نتاج�-ساسـية�وتنفيـذ�الخطـة��قتصـادية�: وع�ى�القطاع�أن�يضمن�تحقيق�هذين�-مرين����

أو�مـــا�يســـم'�Aســـتثمارات�" ا$ـــال�" جـــل�-مـــرين�كل~Iمـــا�&بـــد�أن�يكـــون�و/ـــى�الحـــالتlن�أو�مـــن�أ. حســـب�أولوياIxـــا�

يــؤثر�بـــه�تـــأث�lا�&شــك�/ـــى�فاعليتـــه�/ـــى�. ا$تاحــة�ملكـــا�للقطـــاع�العــام�ملكيـــة�خالصـــة�&شــريك�لـــه�ف~Iـــا�و&�منـــافس�

نشاط�القطاع�الخاص�فهو�الذى�يقرضه�وهـو�الـذى�يشـاركه�وهـو�الـذى�يمـده�بـا$واد�الخـام�وهـو�الـذى�يشـ°�ى�

الخطــة�Aقتصـــادية�عــن�طريــق�توزيـــع�Aســتثمارات�ا$تاحــة�ع�ـــى�أوجــه�النشـــاط�" با$ــال�" نتجاتــه�،�ثــم�تنفـــذ�م

طبقا�ل�ولويات�ا$قررة�/ى�الخطة�وبذلك�يحول�دون�أن�تتجه�Aستثمارات�ا6ى�مجا&ت�طفيلية�أو� Aقتصادى

̈ . مضــاربة�أو�متجــاوزة��مراحــل�التخطــيط�Aقتصــادى� محــل�ح�ــ'�للحــديث�عــن�Aشــ°�اكية�/ــى�أى��مــن�هنــا�فــ

إIvـــا�حجـــر�الزاويـــة�/ـــى�القطـــاع�العـــام�. مجتمـــع�&تملـــك�الدولـــة�فيـــه�كافـــة�البنـــوك�ومؤسســـات�Aدخـــار�والتـــأمlن�

وع�ـــــى�قــــدر�حجــــم�Aســـــتثمارات�ا$تاحــــة�للقطـــــاع�العــــام�يســــتطيع�أن�ينجـــــز�مهــــام�التحـــــول�. والنظــــام�Aشــــ°�اكى�

ستثمارات�اع�´�العقبات�ال�'�تواجه�خطط�التحول�Aش°�اكى�/ى�ا$جتمعات�وتكاد�تكون�مشكلة�A . Aش°�اكى�

̈�فائضـا�اقتصـاديا�توجهـه�ل¨سـتثمار� هـذا�مـن�ناحيـة�،�ومـن�ناحيـة�أخـرى�فـإن�. النامية�،�فالدولة�&تملـك�أصـ

يقبلـون�Aستثمارات�ال�'�كانت�متاحة�قبل�التحول�Aش°�اكى�عبارة�عن�رؤوس�أمـوال�فرديـة�والرأسـماليون�&�

̈زمــة�.. فكيــف�تحـل�ا$شــكلة�/ــى�الـدول�الناميــة�؟. ح�ـ'�إقــراض�الدولـة� أى�كيـف�تحصــل�ع�ـى�رؤوس�-مــوال�ال

  للتنمية�Aقتصادية�؟�

  

  :با&نفتاح�Aقتصادى����

  

ا6ى�هنا�&يكون�ثمة�خ¨ف�حول�. أى�بجذب�أك���قدر�من�رؤوس�-موال�-جنبية�لتمويل�مشروعات�التنمية���

 Äزمة�للتنمية�ضرورة� وكل�دول�العالم�ع�ـى�هـذا�الوجـه�. نفتاح�Aقتصادى�ع�ى�العالم�كله�لتوف��l-موال�ال

" والواقـع�أنـه�يسـتحيل�ع�ـى�أيـة�دولـة�أن�تغلـق�ع�ـى�نفسـها�حـدودها�مكتفيـة�بمـا�يقـال�لـه�. منفتحة�اقتصـاديا�

كتفــــــاء�الــــــذاتى�حــــــدا�فــــــرض�ع�ــــــى�Aتحــــــاد�اســــــتحالة�Aنغــــــ¨ق�Aقتصـــــادى�و�وقــــــد�بلغــــــت�". ا$قـــــدرة�الذاتيــــــة�

الســوفي�'�أن�ينفــتح�اقتصــاديا�ع�ــى�الو&يــات�ا$تحــدة�-مريكيــة�أو�أن�تنفــتح�الو&يــات�ا$تحــدة�-مريكيــة�ع�ــى�

̈�ع�ـــى�صـــحة�. Aتحـــاد�الســـوفي�'� &IÍـــم�،�وهـــو�ا$ثـــل�الـــذى�يحـــب�دعـــاة�Aنفتـــاح�Aقتصـــادى�أن�يضـــربوه�دلـــي

  .دعواهم�

  

ا6ــــى�أيــــن�تــــذهب�رؤوس�. جــــذري�الــــذى�يفــــرز�الرأســــماليlن�مــــن�Aشــــ°�اكيlن�يــــأتى�بعــــد�هــــذا�ولكــــن�الخــــ¨ف�ال���

باختصـار�هـل�تقـدم�رؤوس�-مــوال�. مـن�يسـتثمرها؟�/ـى�أى�مجـال�تسـتثمر�؟.. -مـوال�القادمـة�؟�مـن�يقبضـها�؟

د�تصــديره�ا6ـى�الدولــة�لتضـعها�/ــى�أوجـه�النشــاط�ال�ــ'�تحلـو�$قــدم~Iا�بقصـد�الحصــول�ع�ــى�ربـح�&بــد�مـن�أن�يعــا

0ن�رؤوس�-موال��&�تأتى�هنا�لتلعب��بل�لتكسب�؟�هل�تأتى�رؤوس�-موال�لتنمية�Aقتصاد�القـومى�مقابـل�

عائد�معروف�أو�تأتى�رؤوس�-موال�لتضارب�ع�ى�Aقتصاد�القومى�فتÀßح�منه�-رباح�؟�هل�تـأتى�-مـوال�مـن�

ع�ــى�كــل�هــذه�-ســئلة�متوقفــة�ع�ــى�مــا�اذا�كانــت��جابــة�.. أجــل�هــذا�الشــعب�أم�تــأتى�لتســتغل�هــذا�الشــعب�؟

  . رؤوس�-موال�مطلوبة�لدعم�القطاع�العام�أم�$نافسته�



  

ذلـك�. هذا�هو�جـوهر�-مـر�مـن�Aنفتـاح�Aقتصـادى�الـذى�يرفـع�الرأسـماليون�شـعاره�وليتقـون�حـول�جـوهره����

ربيـة�/ـى�أى�يـوم�مـن�-يـام�منغلقـة�وح�'�لو�كان�ممكنا�فلم�تكـن�مصـر�الع. 0ن�Aنغ¨ق�Aقتصادى�مستحيل�

اســتطاعت�أن�تج)ــ'�ثمــار�تضــحياIxا�/ــى�قيــادة�معــارك�التحــرر�العربــى�لتصــبح�منفتحــة�ع�ــى�بــل�أIvــا�. اقتصــاديا�

أع)ـ'�أن�الثقـل�السياcـb'�الـذى�كسـبته�مصـر�العربيـة�نتيجـة�قيادIxـا�$عـارك�التحـرر�العربـى�فـرض�. كل�العالم�

فـــتح�لنفســـها�أبوابــــا�ع�ـــى�القـــاهرة�وأن�تفــــتح�أبوا¶Iـــا�للقـــاهرة�إذا�أرادت�أن�تتعامــــل�ع�ـــى�القـــوى�/ـــى�العــــالم�أن�ت

والــدليل�ع�ــى�هــذا�حجــم�القــروض�وا$عونــات�ال�ــ'�. ولومــع�إحــدى�القبائــل�التاIÒــة�/ــى�صــحراء�الجزيــرة��العربيــة�

̈�،�وبــالرغم�مــن� أعبــاء�ا$عــارك�قــدمت�ا6ــى�مصــر�العربيــة�فمكنIJــا�بــالرغم�مــن�بنيIJــا�Aقتصــادية�ا$تخلفــة�أصــ

ذاIxــــا�،�أن�تقــــيم�كــــل�مشــــروعات�التصــــنيع�الطموحــــة�وأن�تب)ــــ'�الســــدود�والصــــناعات�الثقيلــــة�/ــــى�ذات�الوقــــت�

  .الذى�تحتفظ�به�بأقل�أسعار�لتكلفة�الحياة�/ى�العالم�،�وتعيد�بناء�قواIxا�ا$سلحة�/ى�ف°�ة�خيالية�القصر�

  

ال�'�&تضارب�بقصد�الحصول�ع�ي�ربح�،�ولكن�تكتفى��والقروض�ـ�أIÍا�السادة�ـ��ى�رؤوس�-موال�-جنبية���

والقــروض�ـــــــــ�أIÍـا�الســادة�ـــــــــ��ــى�رؤوس�-مـوال�-جنبيــة�ال�ــ'�تتحـول�بمجــرد�الحصــول�. بعائـد�ثابــت�هـو�الفائــدة�

إIvا�ستدفع�ا6ى�اصحا¶Iا�مرة�أخـرى�. عل~Iا�ا6ى�استثمارات�تودع�/ى�أماكIoا�حسب�أولويات�الخطة�Aقتصادية�

ولكـــن�هـــذا�هـــو�-مـــر�بالنســـبة�لكـــل�رؤوس�-مـــوال�. ع�يتحمـــل�Aقتصـــاد�القـــومى�عـــبء�فوائـــدها�،�وإ6ـــى�أن�تـــدف

إIvا�أيضا�أن�تأتى�لتنشط�رأسماليا�&بد�من�أن�تحصل�ع�ى�ربح�غ��lمحدود�تصدره�ثم�&بد�لها�من�. -جنبية�

ومـع�ذلـك�. مكـان�آخـر�مـن�-رض�الربح�أو�أتيحـت�لهـا�فـرص�ربـح�أك�ـ��/ـى�أى�أن�تعود�0صحا¶Iا�إن�قلت�فرص�

فليس�من�ا$هم�أن�تكـون�رؤوس�-مـوال�-جنبيـة�/ـى�شـكل�قـروض�ذات�فوائـد�محـددة�،�فqـ'�مقبولـة�ح�ـ'�لـو�

ا$هـــم�أن�يكـــون�. جـــاءت�/ـــى�شـــكل�رؤوس�أمـــوال�تقـــيم�مشـــروعات�اقتصـــادية�وتحصـــل�ع�ـــى�الـــربح�الـــذى�تريـــده�

لقطاع�العام�هو�الذى�يختار�لها�ا$شروع�وهو�الذى�ذلك�/ى�حدود�الخطة�Aقتصادية�وتحت�إشراف�وقيادة�ا

يراقب�ويؤمن�أداءها�لدورها�ا$حدد�لها�/ى�الخطة�و/ى�حدود�ع¨قات�العمل�ا$قررة�/ى�الخطة�أيضا�ـ�/ى�هـذه�

  . الحالة�تستوى�كل�رؤوس�-موال�-جنبية�سواء�كانت�قروضا�أو�استثمارات�رأسمالية�

  

  .اح�Aقتصادى�وبرؤوس�-موال�-جنبية�/ى�هذه�الحدود�مرحبا�با&نفت���

  

ولــــيس�هــــذا�هــــو�Aنفتــــاح�Aقتصــــادى�ا$رفوعــــة�شــــعاراته�مــــن�موقــــف�ناقــــد�للقطــــاع�العــــام�منــــاهض�للنظــــام���

Aشــــ°�اكى�،�أن�Aنفتــــاح�Aقتصــــادى�الـــــذى�يرفــــع�الــــبعض�شـــــعاراته�يع)ــــ'�فــــتح�الحـــــدود�وإزالــــة�الســــدود�أمـــــام�

مشــروعاIxا�لتحصــل�ع�ــى�أســرع�-ربــاح�وأوفرهــا�بصــرف�النظــر�عمــا�اذا��رؤوس�-مــوال�-جنبيــة�لتــأتى�فتختــار 

  ثم�تأمlن�رؤوس�-موال�تلك�ضد�الخسائر�. كانت�تلك�ا$شروعات�&زمة�للتنمية�Aقتصادية�أم�غ��l&زمة�

اسـتثناIÒا�وذلك�باستثناء�مشروعاIxا�من�أعباء�الضرائب�$دة�معينة�وإعفاIÒا�من�ع¨قات�العمل�ا$قررة�بل�و 

ح�ــــ'�مــــن�نفـــــاذ�بعــــض�مــــواد�الدســـــتور�الــــذى�يــــنص�ع�ـــــى�جــــواز��مصــــادرة�-مـــــوال�الخاصــــة�إذا�اقتضــــت�ذلـــــك�

ويخضع�ا$واطنون�. ب�ى�،�ولكIoم�يريدون�أن�يكون�ذلك�مقصورا�ع�ى�الوطنيlن�&�-جانب�.. ا$صلحة�العامة؟

. تكـون�حـرة�ح�ـ'�مـن�قيـود�أمـن�الدولـة�لكل�إجراء�يقتضيه�أمـن�الدولـة�أمـا�رؤوس�-مـوال�-جنبيـة�ف°�يـد�أن�

باختصــــــــار�أن�Aنفتــــــــاح�Aقتصــــــــادى�ا$رفوعــــــــة�شــــــــعاراته�يع)ــــــــ'�ببســــــــاطة�إتاحــــــــة�Aقتصــــــــاد�القــــــــومى�$ضــــــــاربة�

الرأســــــــماليlن�-جانــــــــب�وإباحــــــــة�الشــــــــعب�&ســــــــتغ¨ل�الرأســــــــماليlن�والــــــــدليل�ع�ــــــــى�هــــــــذا�أن�قائمــــــــة�كاملــــــــة�مــــــــن�



معروضــة�ع�ــى�رؤوس�-مــوال�-جنبيــة�و&�أحــد�يقــدم��ا$شــروعات�Aقتصــادية�والتوســعات�معروضــة�ومــاتزال

̧خــــــر�أنــــــه�منــــــذ�ســــــنة�. و&�أحــــــد�يقبــــــل� ومصــــــر�العربيــــــة�تكــــــاد�تكــــــون�محاصــــــرة�اقتصــــــاديا�مــــــن��1961والــــــدليل�

الرأسمالية�العا$ية�،�ومن�قبل�اضطرت��ا6ى�القتال�$جرد�إقامة�مشروع�السد�العا6ي�،�ومن�بعد�ذلك�دخلت�

تق°ـــــــ�ض�بـــــــدون�أن�تفكـــــــر�رؤوس�-مـــــــوال��-جنبيـــــــة�/ـــــــى�أن�تســـــــهم�/ـــــــى�التنميـــــــة��حروبـــــــا�أخـــــــرى�أرهقIJـــــــا�،�و�ـــــــى

كما�يسموIvم�،�ظلوا�دهرا�يودعون�أموالهم�الطائلة�/ى�البنوك�-جنبية�،�" ح�'�-خوة�العرب�. " Aقتصادية�

ويراقبـــــون�معانـــــاة�هـــــذا�الشـــــعب�وهـــــو�يحـــــاول�أن�يتجـــــاوز�بالتنميـــــة�حـــــدود�الفقـــــر�،�ويســـــخرون�مـــــن�التخطـــــيط�

 Aقتصــادى�،�ولــم�يتــذكروا�أن�مصــر�العربيــة�/ــى�حاجــة�ا6ــى�اســتثمارات�وAشــ°�اكية�،�ويبشــرون�بخــراب�مصــر�

واتـIJم�ليفرضـوا�شـروطهم�ع�ـى�هـذا�الشـعب�،�أن�يصـبوا�فيـه�-مـوال� أجنبية�إ&�عندما�ظنـوا�أن�الفرصـة�قـد

Iv0ـم�. الـخ�.. $¨�ى�والسياحة�وسيارات�-جرة�ولهذا�فهم�&�يفكرون��A/ى�قطاع�ا$بانى�وا. ليÀßحوا�منه�الربح�

�ebfن�/ى�lم�الرأسماليIÍ�̈ إIvم�&�يريدون�و&يمكن�أن�يريدوا�. مضاربون�،�أما�إسهام�/ى�التنمية�Aقتصادية�ف

،�إ&�أن�يصبوا�أموالهم�الغزيرة�/ى�سوق�AسـIJ¨ك�ا$ح�ـى�ل°�تفـع�-سـعار�ليبيعـوا�سـلعهم�AسـIJ¨كية�بأثمـان�

ليحققــــوا�أرباحـــــا�غlــــ��متاحــــة��A/ـــــى�مصــــر�،�أمــــا�أن�تلـــــك�Aســــتثمارات�غlــــ��ا$خططـــــة�ســــتخلق�حالـــــة�. يــــة�خيال

تضــخم�نقــدى�مروعــة�وســ°�فع�-ســعار�رفعــا�جنونيــا�وأن�الشــعب�هــو�الــذى�ســيكتوى�بنــار�تلــك�-ســعار،�فكــل�

ليlن�&�يريـدون�و&�يمكـن�هذا�&�يخطر�ع�ى�بال�الرأسماليlن�وأن�خطر�ع�ـى�بـالهم�فـإIvم�&�يبـالون�0ن�الرأسـما

  . أن�يريدوا��Aتحقيق�أك���قدر�من�-رباح�

  

الـــدليل�-خlـــ��أن�شـــكل�Aنفتـــاح�Aقتصـــادى�الـــذى�يريدونـــه�هـــو�إباحـــة�اســـت�lاد�وتصـــدير�-مـــوال�والبضـــائع����

والخــــدمات�ل�فــــراد�أى�تحطــــيم�الســــد�العظــــيم�الــــذى�يحمــــ'�التحــــول�Aشــــ°�اكى�والتنميــــة�Aقتصــــادية�ليغــــرق�

ا$جتمع�/ى�طوفان�فائض��نتاج�-جن�'�ولتسحق�الصناعات�الوطنية�الناشئة�ولتحدث�كوارث�اك½��من�هذا�

  ..كيف�؟. خطورة�

  

فعنـدما�تبـدأ�عمليـة�التنميـة�. ا$سألة�/ى�منتq'�البساطة�و&�تحتاج�ا6ى�تخصص�/ى�علم�Aقتصاد�§دراكهـا����

ا$تاحـة�وتـوزع�-ولويـات�ع�ـى�$ـوارد�ا$اليـة�والبشـرية�Aقتصادية�عـن�طريـق�التخطـيط�Aقتصـادى�فتحâـb'�ا

أوجــــه��نتــــاج�طبقــــا�§حتياجــــات�الشــــعب�،�يكــــون�أحــــد�الشــــروط�-ساســــية�§نجــــاح�الخطــــة�إبعــــاد�Aقتصــــاد�

و/ى�ف°�ات�التحول�ا6ى�Aش°�اكية�حيث�&�. القومى�عن�مجا&ت�ا$ضاربة�أى�بالغاء�ا$نافسة�الحرة�/ى�السوق�

̈زم�لزومـا�تحتم ل�البنية�Aقتصادية��لغـاء�الكامـل�للسـوق�لضـعف�القطـاع�Aشـ°�اكى�الناfـ�eb،�يكـون�مـن�الـ

حيويــــا�عــــزل�الســــوق�الــــوط)'�عــــن�الســــوق�العــــالم'�وذلــــك�بــــأن�تتــــو6ى�الدولــــة�مــــن�خــــ¨ل�القطــــاع�العــــام�احتكــــار�

يـــــــتحكم�/ـــــــى�النشـــــــاط�و/ـــــــى�ظـــــــل�احتكـــــــار�التجـــــــارة�الخارجيـــــــة�يســـــــتطيع�القطـــــــاع�العـــــــام�أن�. التجــــــارة�الخارجيـــــــة�

Aقتصــادى�/ــى�الــداخل�وذلــك�بــالتحكم�/ــى�نــوع�وحجــم�الســلع�والخــدمات�ا$ســتوردة�وا$صــدرة�بحيــث�تخضــع�

ومــن�ناحيــة�أخــرى�فــإن�احتكــار�التجــارة�الخارجيــة�يحمــ'�. جميعهــا�نوعــا�وكمــا�&حتياجــات�الخطــة�Aقتصــادية�

سـمالية�-جنبيـة�عنـدما�ينفـرد�الرأسـماليون�رؤوس�-موال�الوطنيه�من�مخـاطر�الوقـوع�/ـى�شـباك�التبعيـة�للرأ

لهــــذا�فــــإن�فــــتح�أبــــواب�التجـــــارة�. -جانــــب�العتــــاة�بالتعامــــل�مــــع�الرأســــماليlن�الــــوطنيlن�مـــــن�وراء�ظهــــر�الدولــــة�

الخارجية�&يع)'��Aفتح��الحدود�لغـزو�ا$ضـاربlن�-جانـب�أو�لخيانـة�ا$ضـاربlن�الـوطنيlن�بـأن�يلـتحم�اقتصـاد�

قــد�تنميـه�ولكـن�لحسـا¶Iا�وعنـدما�يحـاول��فـ¨ت�تفلســه�. يـة��فيكـون�لقمـة�سـائغة�لهـا�متخلـف�برأسـمالية�نام

̈�. فيIoار�دفعة�واحدة� /ى�مثل�هذا�النوع�من�Aنفتاح�Aقتصادى�يكون�مجرد�ذكر�اسم�Aش°�اكية�عبئا�مضل



السـوق�الرأسـمالية� فالنظام�Aشـ°�اكى�&�يسـمح�و&يمكـن�أن�يسـمح�بتسـليم�Aقتصـاد�القـومى�للمضـاربlن�/ـى. 

  . الدولية�،�وعندما�يسمح�¶Iذا�يكون�قد�انتحر�كنظام�اش°�اكى�

  

لهــــــذا�،�فإننــــــا�عنــــــدما�نــــــرى�أن�Aنفتــــــاح�Aقتصــــــادى�ا$رفوعــــــة�شــــــعاراته�،�&�ي°ــــــ�جم�غاياتــــــه�ا6ــــــى�مؤسســــــات����

تــداول�" حريــة�" اقتصــادية�منتجــة�أو�مســاهمة�/ــى�خطــط�التنميــة�أو�ح�ــ'�/ــى�شــكل�قــروض�بــل�يركــز�بقــوة�ع�ــى�

النقـــد�والبضـــائع�والعمـــل�/ـــى�الخـــارج�،�أى�بحريـــة�Aســـت�lاد�والتصـــدير�&�نخطـــئ�اكتشـــاف�الخطـــر�الـــداهم�ع�ـــى�

ويكـون�مـن�حقنـا�أن�ننبـه��. �قتصاد�القومى�والتحول�Aش°�اكى�والقطاع�العام�من�هذا�Aنفتـاح�Aقتصـادى�

̈�،�و  كل�الذين�يمثل�القطاع�العام�بالنسبة�لهم�حيـاة�كريمـة�بقوة�كل�الذين�تمثل�Aش°�اكية�بالنسبة�لهم�أم

وح�ـ'�كــل�الــذين�يريـدون�للرأســمالية�الوطنيــة��Aتغــرق�/ـى�خضــم�الســوق�الدوليـة�ا6ــى�أن�Aنفتــاح�Aقتصــادى�

  . لن�يحمل�إليكم��Aالخراب�Aقتصادى�
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̧ن�أن�تلــك�. حيلة�التنفيــذ�قلنــا�مــن�قبــل�أن�الــدعوة�ا6ــى�تصــفية�القطــاع�العــام�مســت��� ولعلــه�أصــبح�واضــحا�

الــدعوة�&�تع)ــ'�فقــط�العــاملlن�بالقطــاع�العــام�،�بــل�تع)ــ'�كــل�Aشــ°�اكيlن�وكــل�الــذين�اســتفادوا�مــن�ا$كاســب�

̈م�نفــر�ظنــوا�ـــــــــــ�كأهــل�الكهــف�ـــــــــــ�أن�كــل�مــاتم�مــن�تطــور� Aشــ°�اكية�بــل�وكــل�الــوطنيlن�فــإذا�ظهــر�/ــى�جــوف�الظــ

إIvم�يرغبون�/ى�هذا�حقا�أو�انتقاما�أو�رغبـة�/ـى�Aسـتغ¨ل�فـإIvم�قابل�للهدم�$جرد�اقتصادى�وتحول�اش°�اكى�

̈حـــlن�وا$ثقفـــlن�Aشـــ°�اكيlن�وا$ـــواطنlن�لـــن�يســـمحوا�لهـــم�¶Iـــذا�. واهمـــون� ̈يـــlن�العمـــال�والف لـــن�يســـمح�. إن�م

̈حــlن�بـــأن�تن°ــÀع�مــIoم�-رض�لتعـــود�ا6ــى�نفـــر�يقــال�أIvــم�كـــانوا�قــد� ̈يــlن�الف ̈يـــlن�العمــال�الـــذين�. ظلمــوا�م أن�م

̈جا�مجانيـا� ارتبطت�حياIxم�بالقطاع�العام�ووجدوا�فيه�مصدرا�كريما�للرزق�،�وتأمينا�للعجز�والشيخوخة�وع

وأدوية�مجانية�أن�يقبلـوا�العـودة�ا6ـى�البطالـة�$جـرد�أن�جماعـة�مـن�الرأسـماليlن�يريـدون�أن�يحققـوا�0نفسـهم�

̈ميـذ�والطــ¨ب�وأســرهم�الــذين�بــدأوا�إعــداد�مســتقبلهم�ع�ــى�لــن�يقبــ. أرباحـا�ع�ــى�حســاب�الشــعب� ̈يــlن�الت ل�م

أســـاس�أن�/ــــى�القطـــاع�العــــام�فرصـــا�للعمــــل�تنتظـــر�الخــــريجlن�كـــل�عــــام�إلغـــاء�فــــرص�حيـــاIxم�ا$قبلــــة�$جــــرد�أن�

لـــــن�يقبـــــل�ا$ثقفـــــون�. جماعـــــة�مـــــن�الرأســـــماليlن�يريـــــدون�أن�يحققـــــوا�0نفســـــهم�أرباحـــــا�ع�ـــــى�حســـــاب�الشـــــعب�

لـن�يقبـل�الوطنيـون�عامـة�بـأن�يوضـع�مسـتقبل�مصـر�. يروا�التحـول�Aشـ°�اكى�يضـرب�ويصـفى��Aش°�اكيون�أن

العربيــة�تحــت�رحمـــة�الرأســمالية�العا$يـــة�ال�ــ'�مازالـــت�منــذ�عشـــرين�عامــا�تشـــن�ع�ــى�مصـــر�الحــرب�وتحاصـــرها�

اق�اقتصــــاديا�وتقاتلهــــا�بجنــــود�إســــرائيل�وتحــــاول�بكــــل�وســــيلة�أن�تخ°ــــ�ق�الســــد�العظــــيم�الــــذى�يحــــول�دون�إغــــر 

  .مصر�بفائض�إنتاجها�،�هذا�السد�الذى�يحاولون�فتحه�لها�تحت�شعار�Aنفتاح�Aقتصادى�

  

  ..والتحول�Aش°�اكى�وAستق¨ل�الوط)'�؟ما�الذى�سيفعله�كل�هؤ&ء�دفاعا�عن�القطاع�العام����

  

دون�تصفية�القطاع�العام�وإلغاء�إنما�ع�ى�كل�واحد�أن�يعلم�علم�اليقlن�أن�الذين�يري. &�أحد�يعلم�تماما����

وقبل�أن�. ا$كاسب�Aش°�اكية�بل�وإيقاف�التحول�Aش°�اكى�يلعبون�بالنار�لعبة�خطرة�فيسكتوون�هم�بلهي]Iا�

  . يفوت�-وان�نوجه�إل~Iم�سؤ�Aواحدا�
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̧ن�حول�القطاع�العام�يستقطب�الناس�فكرا�وغدا�يستقط��� ولو�استمر�فان�القـوى�. ]Iم�حركة�إن�ما�يدور�

وهــذه�ـــــــــــ�/ــى�كــل�. ســتفرز�ويعــرف�كــل�واحــد�رفيقــه�،�وتقــف�القــوى�التقدميــة�وجهــا�لوجــه�أمــام�القــوى�الرجعيــة�

̈�أحــد�يعــرف�كيــف�ســتكون�Ivايتــه� وقــد�يكــون�. ا$جتمعــات�ـــــــــــ�مقدمــة�للصــراع�Aجتمــا¿ى�الــذى�أن�بــدأ�يومــا�فــ

عيـة�غlـ��أن�التقـدميlن�يعرفـون�أنـه�عنـدما�يكـون�الـوطن�ذاتـه�/ـى�الصراع�Aجتما¿ى�&زما�لتصفية�القـوى�الرج

من�أجل�هـذا�قبلـوا�. خطر�فإن�عل~Iم�أن�يؤجلوا�صراعاIxم�الداخلية�ا6ى�أن�يتحقق�النصر�/ى�معارك�التحرير�

̈حـون�هـم�وحـدهم�الـذين�لـم�يطـالبوا� صيغة�تحـالف�قـوى�الشـعب�العاملـة�،�ومـن�أجـل�هـذا�كـان�العمـال�والف

غlــ��أن�التحـــالف�.  1967ديــة�أو�عينيـــه�طــوال�ف°ـــ�ة�الصــراع�الـــوط)'�ا$لIJــب�الـــذى�خلفتــه�هزيمـــة�بامتيــازات�نق

 ال°Àام�ذو�أطراف�متعددة�،�فإذا�كان�التقدميون�يرون��بقاء�ع�ى�التحالف�وتجنب�الصراع�Aجتما¿ى�ا6ى�أن

الـــوط)'�هـــذا�إ&�أذا�ال°Àمـــه�أطـــراف��يتحقـــق�النصـــر�/ـــى�معركـــة�التحريـــر�،�فـــإIvم�&يســـتطيعون�الوفـــاء�بـــال°Àامهم

̧خرون�و&يبقى�للتحالف��Aبقبول�كل�أطرافـه�،�أمـا�إذا�رأت�طائفـة�مـن�الرأسـماليlن�انIJـاز�فرصـة� التحالف�

و&ء�التقــــدميlن�لـــــوطIoم�وال°ـــــÀامهم�حـــــدود�مـــــا�يقتضـــــيه�الصـــــراع�ضـــــد�الحلـــــف�الصـــــهيوني�-مريكـــــي�ليختلســـــوا�

الصــراع�Aجتمــا¿ى�حتمــا�،�وســتقع�مســئوليته�ع�ــى�الــذين�يحــاولون�مكاســب�&حــق�لهــم�ف~Iــا�فــإن�هــذا�ســيفجر�

  .̧ن�تفج�lه�

  

̈�ليــدير�الشــعب�ظهــره�$عركتــه�ا$ســتمرة�ضــد�الصــهيونية��ليــدافع�عــن�أســباب���� أم�أIvــم�يحــاولون�تفجlــ�ه�فعــ

اميIoا�إن�كـــان�-مـــر�كـــذلك�فـــإن�الـــدعوة�ا$ضـــادة�للقطـــاع�العـــام�تأخـــذ�أبعـــادا�تتجـــاوز�مضـــ. حياتـــه�/ـــى�الـــداخل�

ســــتكون�انحيــــازا�للقــــوى�ا$عاديــــة�مــــن�نــــاحيتlن�-و6ــــى�نقــــل�ا$عــــارك�مــــن�ج]Iــــة�ســــيناء�ا6ــــى�ج]Iـــــة�. Aقتصــــادية�

وإذا�لم�. القطاع�العام�،�وAنفتاح�ع�ى�الرأسمالية�لتمكيIoا�من�هزيمة��الشعب�ع�ى�أرضه�/ى�مجا&ت�حياته�

ثـار��Aإذا�كانـت�معركـة�التحريـر�قـد�إنIJـت�؟�أ&�يكن�-مر�كذلك�فلماذا�يث��lبعـض�النـاس�معـارك�&يمكـن�أن�ت

وع�ــــى�أى�أســـاس�أقــــاموا�. يثlـــ��هـــذا�ا$وقــــف�Aعتقـــاد�بــــأIvم�/ـــى�قـــرارة�أنفســــهم�قـــد�أIvوهــــا�أو�اعت��وهـــا�منIJيـــة�

̧ن�أصــــوات�فــــوق�صــــوت�ا$عركــــة�؟..  حســــاباIxم�فــــانIJوا�ا6ــــى�أن�ا$عركــــة�قــــد�انIJــــت؟ هــــل�انIJــــت�.. $ــــاذا�ترتفــــع�

  ..ا$عركة�؟

  

العـام�،�وهـو�/ـى�مكـان�القلـب�مـن�الغايـات�ال�ـ'�يريـد� &�لـم�تنتـه�،�ولكـن�الحـرب�قـد�انتقلـت�ا6ـى�ج]Iـة�القطـاع�  

الصهاينة�و-مريكيون��م��ياليون�تصفيIJا�بالحروب�ال�'�يشنوIvا�علينا�منذ�أن�بدأ�التحول�Aش°�اكى�،�ع�ى�

مــن�أعــداؤه�ويبـــlن�بــأك���قــدر�مـــن�الوضــوح�أن�لـــيس�هــذا�-ســاس�يعـــرف�كــل�واحــد�أيـــن�موقعــه�ومــن�حلفـــاؤه�و 

 . الصهاينة�وحدهم�هم�أعداء�هذه�-مة�

 

 

  

  

  ورأسمالية�خائنة.. رأسماليون�وطنيون�

  



  

إننــا�&نقــدم�¶Iــذا�الحــديث�صــكا�بــال��اءة�مــن�الخيانــة�ا6ــى�كــل�الرأســماليlن�العــرب�كمــا�أننــا�&نقــدم�بــه�دليــل����

لنتجنـــب�الحـــديث�فيمـــا�&يقـــدم�و&�يـــؤخر�/ـــى�الع¨قـــة�ا$وضـــوعية�بـــlن�واقـــع�" وطنيـــون�"  إدانـــة�،�إنمـــا�نســـم~Iم

أمتنــا�العربيــة�ومصــ�lها�التقــدمى�وبــlن�النظــام�الرأســما6ى�وقــواه�وخيانتــه�،�نريــد�¶Iــذه�التســمية�أن�نقــول�لكــل�

ن�شـــــريفة�،�الرأســـــماليlن�/ـــــى�الـــــوطن�العربـــــى�،�أن�نوايـــــاكم�ال�ـــــ'�قـــــد�تكـــــون�حســـــنة�،�وبـــــواعثكم�ال�ـــــ'�قـــــد�تكـــــو 

وأخ¨قكــم�ال�ــ'�قــد�تكـــون�نبيلــة�،�وو&ئكــم�الـــذى�قــد�&يكــون�محــل�شـــك�وكــل�مــاهو�ذاتـــى�فــيكم�ـــــــــــــــ�أIÍــا�-خـــوة�

العـرب�ــــــــ�&IÍـم�هـذه�-مــة�و&يـؤثر�/ـى�مصــ�lها�وإنمـا�الـذى�IÍمهـا�ويــؤثر�/ـى�مصـ�lها�هــو�ذلـك�النظـام�ذو�القــوانlن�

به�النظام�الرأسما6ى�،�أن�أحدا�&IÍمه�أن�يIJمكم�ا$وضوعية�الذى�IÍدد�-مة�بسلب�مص�lها�التقدمى�ونع)'�

بالخيانـــة�،�و&يتم)ـــ'�أحـــد�أن�تكونـــوا�مIJمـــlن�بخيانـــة�وطـــنكم�،�وقـــد�يكـــون�مـــن�بيـــنكم�وطنيـــون�ح�ـــ'�النخـــاع�،�

وبــرغم�هــذا�،�فــإن�الرأســمالية�خائنــة�،�ولعلكــم�أنــتم�أIÍــا�-خــوة�العــرب�ــــــــــــ�أن�تكونــوا�أول�ضــحاياها�مــن�حيــث�

  . Ixا�-خطبوطية�أنكم�واقعون�/ى�مصيد

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خائنــة�" الرأســمالية�" بعــد�هــذا�يكــون�خطابنــا�ا6ــى�جمــاه��lأمتنــا�العربيــة�ال�ــ'�IÍمنــا�أن�تعلــم�علــم�اليقــlن�أن����

رر�،�خائنــة�/ــى�قضــية�الوحــدة�،�خائنــة�/ــى�قضــية�التقــدم�Aجتمــا¿ى�$صــ�lها�التقــدمى�،�خائنــة�/ــى�قضــية�التحــ

مضــادة�ومناقضــة��لتحــرر�أمتنــا�" الرأســمالية�" ونع)ــ'�بكلمــة�خائنــة�أن�. ماديــا�وثقافيــا�،�خائنــة�للوطنيــة�ذاIxــا�

أن�امتنـــــا�. العربيـــــة�ووحـــــدIxا�القوميـــــة�وتقـــــدمها�Aجتمـــــا¿ى�وللوطنيـــــة�ذاIxـــــا�،�أو�بمع)ـــــ'�أك½ـــــ��وضـــــوحا�وقطعـــــا�

العربية�لن�تنتصر�/ى�معارك�تحررها�ووحدIxا�وتقدمها�و/ى�أية�معركة�وطنية�،�&�عن�طريـق�الرأسـمالية�،�و&�

بالتحــالف�مــع�الرأســمالية�،�و&�ح�ــ'�بمهادنــة�الرأســمالية�،�ونع)ــ'�بالرأســمالية�ع�ــى�وجــه�التحديــد�الرأســمالية�

  .العربية�ا$سماة�وطنية�

  

  $اذا�؟���

  

  تحرر�/ى�معارك�ال: أو&����

  

ونع)ـــــ'�بـــــالتخلف�أو�النمـــــو�مدلولـــــه�Aقتصـــــادى�العلمـــــ'�،�ولـــــيس�. إن�أمتنـــــا�العربيـــــة�أمـــــة�متخلفـــــة�أو�ناميـــــة����

نع)ــــ'�بــــه�تخلــــف�-مــــة�عــــن�توظيــــف�واســــتثمار�ا$ــــوارد�ا$اديــــة�. التخلــــف�النســــ�'�،�أى�تخلفنــــا�عــــن�أمــــم�غ�lنــــا�

̈�/ــى�سـبيل�إشــباع�الحاجـات�ا$اديــة�أو  تخلـف�مــاهو�كــائن�. الثقافيــة�للشـعب�العربــى��والبشـرية�ا$تاحــة�ف~Iـا�فعــ

عمـا�هـو�ممكـن�،�وهـذا�يع)ـ'�ــــــ�اقتصـاديا�ــــــ�أن�لـدى�-مـة�العربيـة�فائضـا�خامـا�مـن�ا$ـوارد�والبشـر�متاحـا�ولكنـه�

يطمـــع�/ـــى�وطننـــا�الـــدول�الرأســـمالية�وع�ـــى�غlـــ��مســـتثمر�،�هـــذا�الفـــائض�الخـــام�غlـــ��ا$ســـتثمر�هـــو�بالـــذات�الـــذى�

ليس�بـlن�الشـعب�العربـى�وبـlن�شـعوب�الـدول�الرأسـمالية�وشـعب�الو&يـات�. ا$تحدة�-مريكية��رأسها�الو&يات

فلكـل�منـا�رقعـة�معروفـة�. ا$تحدة�-مريكية�قائدة�ا$عسكر�الرأسـما6ى�أى�تنـاقض�أو�عـداء�مـن�حيـث�هـم�بشـر�

ولكـن�سـبب�الـب¨ء�.  من�-رض�يستطيع�أن�يعيش�ف~Iا�كما�يشاء�وأن�ينتج�ف~Iا�مايشـاء�بـدون�عـدوان�أو�عـداء



،�والنظـام�الرأسـما6ى�&يـربط�بـlن�Aنتـاج�كمـا�" النظام�الرأسـما6ى�" هو�أن�تلك�الشعوب�تعيش�/ى�نظام�اسمه�

هـــــذا�هـــــو�قانونـــــه�. أو�نوعـــــا�وبـــــlن�احتياجـــــات�تلـــــك�الشـــــعوب�،�بـــــل�يـــــربط�بـــــlن�Aنتـــــاج�كمـــــا�ونوعـــــا�وبـــــlن�الـــــربح�

وا6ـى�حيـث�يتــاح�ربـح�أك��يغــادر�. حيـث�الــربح�يتجـه�رأس�ا$ــال�ا$وضـو¿ى�الـذى�&ع¨قــة�لـه�بالنوايــا�وAخـ¨ق�،�ف

) ك½ـــــ�ة�ا$ســـــIJلكlن�للســـــلع�ا$نتجـــــة�( ويتحقـــــق�الـــــربح�والـــــربح�-ك�ـــــ��بزيـــــادة�الطلـــــب�. رأس�ا$ـــــال�مواقعـــــه�-و6ـــــى�

ثـــــم�تبقـــــى�عناصـــــر�أخـــــرى�&IÍمنـــــا�) . الحصـــــول�ع�ـــــى�ا$ـــــواد�الخـــــام�بأســـــعار�مخفضـــــة�( وبخفـــــض�ســـــعر�التكلفـــــة�

 ̧ ماIÍمنـا�هـو�أن�هـذين�العنصـرين�. ن��إذ��ـى�عناصـر�منشـطة�لحركـة�الـربح�وليسـت�محركـة�لـه�الحـديث�عIoـا�

̈زمــlن�للــربح�ومزيــد�مــن�الــربح�متــوافران�بــدون�اســتثمار�/ــى�وطننــا�العربــى� عنــدنا�مائــة�وخمســون�مليونــا�مــن�. ال

تنمــــــ'�أربــــــاح��البشــــــر�يمثلــــــون�طاقــــــة�اســــــIJ¨كية�فائقــــــة�كفيلــــــة�إذا�ضــــــمت�ا6ــــــى�ســــــوق�AســــــIJ¨ك�الرأســــــما6ى�أن

غlــ��مســتثمرة�أيضــا�،�كفيلــة�إذا�ضــمت�ا6ــى�Aنتــاج�) خياليــة�( وعنــدنا�مــوارد�. الرأســماليlن�-مــريكيlن�وغlــ�هم�

  .الرأسما6ى�أن�تنم'�أرباح�الرأسماليlن�-مريكيlن�وغ�lهم�

: قــانون�نظـــامهم��والرأســماليون�قــد�يكونـــون�وطنيــlن�ح�ـــ'�/ــى�أمريكـــا�ولكــIoم�&�يســـتطيعون��Aأن�يتبعــوا�خـــط

باختصــــار�،�&�يســـتطيعون�إ&�أن�يســــتولوا�ـــــــــــــــــــــ�بـــالطرق�ا$ناســــبة�وبكـــل�الطــــرق�. البحـــث�عـــن�مزيــــد�مـــن�-ربـــاح�

  . ا$مكنة�ـ�ع�ى�تملك�أمتنا�من�موارد�مادية�وبشرية�

  

ئيس�وأراد�الــــر . لقــــد�هــــددتنا�الو&يــــات�ا$تحــــدة�-مريكيــــة�أخlــــ�ا�بــــالغزو�ل¨ســــتي¨ء�عنــــوة�ع�ــــى�منــــابع�الــــنفط����

" -مريكـى�وبعـض�وزرائـه�تخفيـف�لهجـة�الIJديـد�فقـالوا�أنــه�لـن�يـتم�إ&�إذا�وصـلت�الو&يـات�ا$تحـدة�ا6ـى�درجــة�

وقـــد�يبـــدو�للـــبعض�أن�اســـتعمال�هـــذا�التعبlـــ��ينقـــل�-زمـــة�مـــن�ا$ســـتوى�Aقتصـــادى�ا6ـــى�ا$ســـتوى�" . Aختنـــاق�

. ولـــة�عربيـــة�لقتـــل�الشـــعب�-مريكـــى�جوعـــا�Aنســـانى�وكـــأن�أمريكـــا�لـــن�تحاربنـــا�إ&�دفاعـــا�عـــن�الـــنفس�ضـــد�محا

نظـامهم�الرأسـما6ى�" الذى�يشـ��lإليـه�الـرئيس�-مريكـى�ووزراؤه�هـو�اختنـاق�" Aختناق�" وهذا�غ��lصحيح�،�إن�

̈�إذا�لـم�يحقـق�أرباحـا�ومزيـد�مـن�-ربـاح�" .  فعلينـا�ـ�إذن�ـ�أن�نضـع�مـوارد�أمتنـا�. والنظام�الرأسما6ى�يختنق�فع

ماليlن�-مــــريكيlن�ليحققــــوا�أرباحــــا�وإ&�فــــإن�الو&يــــات�ا$تحــــدة�-مريكيــــة�ســــتغزو�وطننــــا�تحــــت�تصــــرف�الرأســــ

̈�،�. العربــى� إننــا�نــرى�أن�هــذا�الIJديــد�ع�ــى�أك�ــ��قــدر�مــن�الجديــة�0ن�النظــام�الرأســما6ى�/ــى�أمريكــا�ســيحتنق�فعــ

،�موضوع�الحديث�هو��ولكن�هذا�ليس�موضوع�الحديث. غدا�أو�بعد�غد�،�0سباب�&صلة�لها�بالنفط�العربى�

أن�الذى�IÍددنا�ويحاربنا�،�الذى�أنشأ�اسرائيل�،�ودعمها�،�وأمـدها�با&سـلحة،�لـيس�واحـدا�أو�آخـر�مـن�رؤسـاء�

أو�) البنتــاجون�( أو�وزارة�الــدفاع�) الكــونجرس�( ا$تحــدة�-مريكيــة�،�ولــيس�مجلــس�الشــيوخ�-مريكــى�الو&يــات�

" النظـام�الرأسـما6ى�" ـ�مـن�بـاب�أو6ـى�ـ�الشـعب�-مريكـى�،�بـل�هـو�ع�ـى�وجـه�التحديـد�ولـيس�. ا$خـابرات�ا$ركزيـة�

ولـــيس�كـــل�الـــذين�ذكرنـــاهم�مـــن�أول�الـــرئيس�-مريكـــى�ا6ـــى�آخـــر�عميـــل�أمريكـــى�/ـــى�. هـــذا�هـــو�عـــدونا�. /ـــى��أمريكـــا�

العربيـة�ح�ـ'�&��الذى�يبحث�عن�أسباب�الربح�/ـى�أرضـنا" العدو�" وطننا�العربى�إ&�خدما�وأدوات�لهذا�النظام�

  . يختنق�وIÍددنا�بالغزو�العنيف�

  

غ��lأن�النظام�الرأسما6ى�لم�يعد�يستعمل�العنف�دائما�وإن�كان�&�ي°�دد�/ى�اسـتعماله�إذا�لزمـه�ذلـك�،�0ن����

" ســـعر�التكلفـــة�" قـــد�أثبتـــت�لـــه�أن��1939أو��1914/ـــى�) غlـــ��ا$حـــددة�( تجربـــة�النظـــام�الرأســـما6ى�مـــع�الحـــروب�

والصـــــlن�الشـــــعبية�" ذريـــــا�"ويقـــــف�ا$عســــكر�Aشـــــ°�اكى�وع�ـــــى�رأســــه�Aتحـــــاد�الســـــوفي�'�ا$تطــــور��.الحــــرب�غـــــال�

فلـــــم�يبـــــق�أمـــــا�النظـــــام�. الصـــــديقة�ا$جيـــــدة�للشـــــعب�العربـــــى�عامـــــل�تـــــوازن�يحـــــول�دون�الحـــــرب�غlـــــ��ا$حـــــدودة�



أو�الIJديـد�) وIvايIJـا��ا$حسـوبة�بـدايIJا�وسـاحIJا( الرأسما6ى�طريق�ا6ى�Aستي¨ء�والربح��Aالحروب�غ��lا$حددة�

  .¶Iا�،�وإما�بفرض�التبعية�Aقتصادية�ع�ى�ا$جتمعات�ال�'�تريد�الرأسمالية�أن�تغتصب�مواردها�ل°�بح�

  

  كيف�تتم�هذه�التبعية�؟���

  

غـال�كمــا�" الحراســة�" ̧ن�،�لـيس�با&سـتي¨ء�ع�ــى�ا$ـوارد�Aقتصــادية�أو�السـوق�الوطنيــة�عنـوة�،�فــإن�ثمـن����

ا$جتمــع�التــابع�بمــوارد�ســوق�الدولــة�التبعيــة�تــتم�بالحــاق�ا$ــوارد�Aقتصــادية�والســوق�الــوط)'�/ــى��قلنــا�،�ولكــن

بمع)ــــ'�آخــــر�توســــيع�دائــــرة�النشـــاط�الرأســــما6ى�،�إنتاجــــا�ومبادلــــة�واســــIJ¨كا�،�/ــــى�الدولــــة�. الرأســـمالية�ا$تبوعــــة�

متـــداد�أو�Aحتـــواء�أو��لحـــاق�أو�أى�تعبlـــ��يـــدل�ويتحقـــق�هـــذا�التوســـيع�أو�A . ا$تبوعـــة�ليشـــمل�ا$جتمـــع�التـــابع�

مIoـا�ـ�. مختلفـة�ومتكاملـة�" فنيـة�" ع�ى�اخضاع�ا$جتمعlن�،�التابع�وا$تبوع�،�لقـانون�اقتصـادى�واحـد�،�بطـرق�

ــــــــ�إقامـة�مؤسســات�اقتصـادية�أو�ماليـة�أو�خـدمات� �̈ أو�مشــ°�كة�تنشـIêا�الرأسـمالية�ا$تبوعـة�/ــى�" مسـتقلة�" مـث

. وقـد�كـان�هـذا�هـو�النمـوذج�التقليـدى�. تابعة�بشروط�تسهل�لها�نـزح�-ربـاح�ا6ـى�الـدول�ا$تبوعـة�ا$جتمعات�ال

̧ن�0ول�مـــرة��ع�ـــى�نطـــاق�واســـع�/ـــى�الـــوطن�العربـــى�،�إنـــه�افســـاح�ا$جـــال� غlـــ��أن�ثمـــة�نموذجـــا�حـــديثا��يجـــرب�

ة�الرأســـــمالية�ا$تبوعـــــة��وتشـــــجيع�ا$ؤسســـــات�ا$اليـــــة��وAقتصـــــادية�/ـــــى�ا$جتمعـــــات�التابعـــــه�لتنتقـــــل�ا6ـــــى�الدولـــــ

وتنشــط�هنــاك�مســتقلة�أو�عــن�طريــق�ا$شــاركة�/ــى�النشــاط�ا$ــا6ى�وAقتصــادى�،�وكــل�مــن�الطــريقlن�يــؤدى�ا6ــى�

التبعيـــة�،�ذلـــك�0ن�ا$هـــم�هـــو�أن�تتشـــابك�خيـــوط�النشـــاط�ا$ـــا6ى�وAقتصـــادى�وتنفـــتح�قنـــوات�: نتيجـــة�واحـــدة�

) ا$تخلفـة�( تصبح�البنية�Aقتصادية�-ضعف�نسبيا��تتسرب�مIoا�النشاطات�من�وا6ى�أحد�ا$جتمعlن�بحيث

و$ــا�كــان�كــل�هــذا�&يــتم�عنــوة�فإنــه�يحتــاج�/ــى�إتمامــه��) . ا$تقدمــة�( تابعــة�/ــى�نموهــا�للبنيــة�Aقتصــادية�-قــوى�

أوضـح�مـن�أن�" الفـخ�" ،�قد�تكون�حسنة�النية�بل�/ى�الغالب�أن�تكون�حسنة�النية�إذ�أن�" إرادة�وطنية�" ا6ى�

/ى�ا$جتمعات�ا$تخلفة�م��رات�مادية�من�ندرة�" الوطنية��رادة�" وتجد�" الطيبlن�حس)'�النية�" فيه�غ���lيقع

ــIJ¨كية�ا$°�فــــة�وم�ــــ�رات�فكريــــة�/ــــى�إدارة�اســــطوانة�اللي��اليــــة�ا$ه°�ئــــة�عــــن�الحريــــة� حريــــة�.. بعــــض�الســــلع�Aســ

وعندما�يتم�كل�هذا�&IÍم�الرأسمالية�تحت�أى�شعار�تم��.التملك�والسمسرة�وا$ضاربة�والIJريب�وAستغ¨ل�

̈م� ا$زوقة�و&��حتفـال�بأعيـاد�Aسـتق¨ل�الـوط)'�،�مـادام�" الوطنية�" ،�و&يض�lها�أن�ترفع�ع�ى�منشآIxا�Aع

. صــنع�-ربــاح�الرأســمالية�" Ìلــة�" الــوطن�وكــل�مافيــه�مــن�مــوارد�وكــل�مــن�فيــه�مــن�بشــر�قــد�أصــبح�جــزءا�تابعــا�

̈مـــــة�كمـــــا� &IÍمهـــــا�أبـــــدا�أن�يمتـــــد�الرخـــــاء�الرأســـــما6ى�AســـــIJ¨كى�ا6ـــــى�ا$جتمعـــــات�ا$تخلفـــــة�،�بـــــالعكس�،�إنـــــه�ع

  . استي¨IÒا�ع�ى�السوق�أيضا�

  

̈ما�فارغا�،�ذلك�0ن�أى�.. عندما�يتم�هذا�يصبح�اى�حديث�عن�التحرر�،�و�رادة�الوطنية�،�وAستق¨ل���� ك

ول�أن�يمـــارس�إرادتـــه�الوطنيـــة�ا$ســـتقلة�ع�ـــى�وجـــه�&�يتفـــق�مـــع�هـــذه�رزيـــن،�يحـــا" رجـــل�دولـــة�" حـــاكم�ناضـــج�و�

التبعيــــة�ا$اليــــة�وAقتصــــادية�،�ســــيجد�أن�نفــــاذ��رادة�الوطنيــــة�،�/ــــى�التحليــــل�-خlــــ��،�يع)ــــ'�إعــــادة�توظيــــف��

: فيجـد�نفســه�أمـا�خيـار�رهيــب�. ا$ـوارد�ا$اليـة�أو�البشـرية�ع�ــى�وجـه�&�يتفـق�مـع�مصــالح�الرأسـمالية�ا$سـيطرة�

إما�قطع�ع¨قة�التبعية�ال�'�نمت�وإعادة��البناء�Aقتصادى�من�جديد�و�ى�ثورة�كاملة�&بد�لها�مـن�هـدم�كـل�

ما�قام�من�أطر�اقتصادية�رأسمالية�وما�يتبع�هذا�من�أزمة�انتقال�ا6ى�اقتصاد�جديـد�،�وإمـا�أن�يخضـع�ويركـع�

  . نبية�وبشريا�،�لحساب�قوة�أجويقبل�أن�تستثمر�دولته�ماديا�

  



كـــل�هـــذا�تفعلـــه�وتحـــاول�إنجـــازه�الو&يـــات�ا$تحـــدة�-مريكيـــة�بوصـــفها�قائـــدة�ا$عســـكر�الرأســـما6ى�،�/ـــى�وطننـــا����

" وهـــو�جـــوهر�قضـــية�. العربــى�،�وهـــو�موضـــوع�الصـــراع�القـــائم�بـــlن�أمتنـــا�وبـــlن�تلـــك�الدولـــة�الرأســـمالية�الباغيـــة�

  ".التحرر�العربى�

  

  ..العربية�من�هذه�ا$عركة�؟فأين�موقع�،�وموقف�،�الرأسمالية����

  

الــــربح�،�&�تســــتطيع�أن�تفعــــل�غlــــ��هــــذا�وإن�: إIvــــا�مــــن�حيــــث��ــــى�رأســــمالية�&بــــد�لهــــا�مــــن�أن�تخضــــع�لقانوIvــــا�

وهــذا�يع)ــ'�أIvــا�ـــــــــ�مــن�حيــث�ا$بــدأ�ـــــــــ�&�تســتطيع��أن�تــدخل�قضــايا�التحــرر�الــوط)'�وتكــاليف�.. حاولـت�أفلســت�

̈�يبقى�أمامها�A . معاركها�/ى�حساباIxا� إما�أن�تنافس�الرأسمالية�العا$ية�بقيادة�الو&يـات�: �واحد�من�اثنlن�ف

ا$تحــدة�بقصــد�اســتئثارها��ــى�ــــــــــــ�أى�الرأســمالية�العربيــة�ــــــــــــ�بالســوق�القــومى�انتاجــا�وتوزيعــا�واســIJ¨كا�وإمــا�أن�

  .تتعاون�مع�الرأسمالية�العا$ية�وتقبل�مشاركIJا�/ى�السوق�القومى�

  

ا$وقــــف�" ة�العا$يــــة�بقيــــادة�الو&يــــات�ا$تحــــدة�-مريكيــــة�،�فقــــد�كــــان�ذلــــك�هــــو�أمــــا�عــــن�منافســــة�الرأســــمالي���

للرأسمالية�منذ�قرون�،�يوم�أن�كانت�الرأسمالية�ناشئة�تقود�ثورة�التقدم�بعد�سقوط��قطاع�،�" " الوط)'�

̧ن�حيــــث�تحــــول�النظــــام�الرأســــما6ى�ا6ــــى� نظــــام�عــــالم'�وتنــــافس�بعضــــها�ع�ــــى�مســــرح�Aســــتعمار�العــــالم'�،�أمــــا�

الناشـئة�/ـى�ا$جتمعـات�ا$تخلفـة�اقتصـاديا�ا$تحـررة�حـديثا�&�تسـتطيع�أن�تنـافس�" الرأسـمالية�" إم��يا6ى�فإن�

̈�يبقـــى�أمامهـــا��Aالتعـــاون�وا$شـــاركة�. �م��ياليـــة�ولـــو�حاولـــت�لســـحقت�،�أع)ـــ'�أفلســـت�بـــا$فهوم�الرأســـما6ى� فـــ

" لـÖرادة�الوطنيـة�" أى�&يبقـى�لهـا�إ&�أن�تكـون��ـى�الطـرف�ا$مثـل�الخ�،�لكـى�تعـيش�،�.. وAستفادة�من�الخ��ة�

الــذى�تحتــاج�إليــه�الرأســمالية�العا$يــة�لتســتو6ى�ع�ــى�ا$ــوارد�ا$اليــة�والبشــرية�/ــى�أمتنــا�،�عــن�طريــق�ا$ؤسســات�

شـــاطات�ا$اليــة�وAقتصـــادية�ا$ســـتقلة�أو�ا$شـــ°�كة�وتشــجيع�الرأســـمال�العربـــى�ع�ـــى�Aنتقــال�وا$شـــاركة�/ـــى�الن

وسـيط�" Aقتصادية�/ى�الدول�الرأسمالية�،�أع)'�أنه�&يبقى�لهـا�،�$جـرد�أن�تعـيش�كرأسـمالية�،�إ&�أن�تكـون�

وهـذه��ـى�الخيانـة�ال�ـ'�&تجـدى�ف~Iــا�. الـدول�الرأسـمالية�/ـى�محاولIJـا�السـيطرة�ع�ـى�أمتنـا�عـن�طريـق�التبعيـة�" 

  . لة�النوايا�الحسنة�أو�البواعث�الشريفة�أو�-خ¨ق�النبي

  

إن�كـان�ثمـة�أى�أخ�عربــى�رأسـما6ى�يشـك�/ــى�هـذا�،�أو�يـزعم�أنــه�ينشـط�رأسـماليا�ويتعــاون�رأسـماليا�ويســتثمر����

̈�ـ�لتوف��lالقـوة� أمواله�/ى�الخارج�رأسماليا�،�ويقيم�ا$ؤسسات�الرأسمالية�/ى�وطنه�،�0ن�ذلك�هو�الطريق�ـ�مث

مــع�مــن�يتعامــل�رأســماليا�ع�ــى�وجــه�التحديــد�،�ســتذكر��الذاتيــة�لتحريــر�-رض�ا$حتلــة�فإنــا�نتحــداه�أن�يعــرف

من�هم�أصحاب�: أسماء�&حصر�لها�من�الشركات�ا$نتجة�للبضائع�ا$دنية�أو�ل�سلحة�ولكن�السؤال�ا$هم�هو�

" هذه�الشركات�،�إنه�لن�يستطيع�أن�يجيب�لسبب�بسيط�هو�أن�أى�عربى�يتعامل�مع�أية�مؤسسة�رأسمالية�

الســـؤال�&يتفـــق�مـــع�التقاليـــد�0ن�مثـــل�هـــذا�) ا$ســـاهمlن�(عرفـــة�أصـــحا¶Iا�الحقيقيـــlن�ع�ـــى�محاولـــة�م" &يجـــرؤ�

ذلـك�0ن�العربـى�سيكتشـف�. ا$اسونية�للنظام�الرأسما6ى�،�إنه�سر�ا$هنة�الذى�&�يجوز�افشاؤه�خاصة�لعربـى�

�ســـــتات�،�والكـــــارت¨ت�،�،�لـــــو�علـــــم�الســـــر�،�أنـــــه�مـــــن�وراء�واجهـــــات�مشـــــاركة�الدولـــــة�،�والشـــــركات�ا$ركبـــــة�،�وال°

و-ســـماء�التجاريـــة�ا$بتكـــرة�يتعامـــل�مــــع�إســـرائيل�،�وأن�أســـراره�هـــو�ال�ـــ'�يكتمهــــا�ح�ـــ'�عـــن�مواطنيـــه�،�بحجــــة�

  . الوطنية�،�متجمعة�/ى�أيدى�أعداء�وطنه�

  



̈ج�لها�إ&�تصفيIJا�من�-رض�العربية�وإقامة�حـاجز�حديـدى�دون�نمـ" خيانة�الرأسمالية�" &حيلة�/ى���� و�و&�ع

النظام�الرأسما6ى�/ى�وطننا�أو�امتداد�النظام�الرأسما6ى�ا6ـى�وطننـا�،�ثـم�مشـاركة�كـل�القـوى�ال�ـ'�تريـد�أن�تنجـو�

  .من�مخاطر�هذا�النظام�ا$دمر�معركIJا��نسانية�من�أجل�تصفيته�/ى�العالم�كله�

  

العرب�الرأسماليlن�يتجاهلون�ال�'�تروج�لها�الرأسمالية�العربية�،�أن�-خوة�" الوطنية�" إن�مصدر�-وهام����

  . أIvم�قد�تعلموا�اللعبة�متأخرين�،�بضعة�قرون�

  

  معركة�الوحدة�: ثانيا����

  

إذ�أن�النظـام�الرأسـما6ى�ينـاقض�ويعـادى�الوحـدة�العربيـة�. خيانة�الرأسمالية�العربية�للوحدة�خيانة�مركبـة����

   .وهو�حليف�أعداIÒا�فهو�حارس�التجزئة�،�وهو�معوق�للوحدة�،�: ع�ى�مستويات�ث¨ثة�

إمـــــا�أنـــــه�حـــــارس�التجزئـــــة�،�فـــــ�ن�الرأســـــمالية�العربيـــــة�نشـــــأت�،�ونمـــــت�،�تاريخيـــــا�/ـــــى�ظـــــل�التجزئـــــة�العربيـــــة����

ومـن�هنـا�كانـت�التجزئـة�ومـاتزال�،�. كإمتداد��تـابع�للـدول�الرأسـمالية��ال�ـ'�احتلـت�الـوطن�العربـى�وجزأتـه�دو&�

كــل�رأســما6ى�" حســابات�"ففــى�. تزال�تحكــم�النشــاط�العربــى�الرأســما6ى��ــى�-رضــية�-ساســية�ال�ــ'�حكمــت�ومــا

هـــو�أســـاس�نشـــاطه�مـــن�حيـــث�حجـــم�ا$ـــوارد�وحجـــم�الســـوق�ونـــوع�ا$نتجـــات�واحتمـــا&ت�" اقليمـــه�" عربـــى�يعت�ـــ��

يـدخل�/ـى�حسـابات�التوسـع�بعـد�اسـتنفاذ�طاقـة�السـوق�" أجن�ـ'�" الربح�،�وأما�أى�اقليم�عربـى�آخـر�فهـو�سـوق�

فــــــان�طموحهــــــا�Aقتصــــــادى�يظــــــل�" بدائيــــــة�"و$ــــــا�كانــــــت�الرأســــــمالية��العربيــــــة�ناشــــــئة�وضــــــعيفة�،�و�. -قليمــــــ'�

مـــن�هنـــا�. وع�ـــى�هـــذا�-ســـاس�تتحـــدد�أطـــر�النشـــاط�الرأســـما6ى�/ـــى�كـــل�إقلـــيم�. مقصـــورا�ع�ـــى�الســـوق�-قليمـــ'�

̈�أساســــيا�/ــــى�نجــــاح�ا$شــــروع�الرأســـــما6ى�العربــــى�،�ويصــــبح �بقــــاء�ع�ـــــى��يعت�ــــ��اســــتقرار�الوضــــع�-قليمــــ'�عـــــام

التجزئــة�،�وتجنــب�مخــاطر�الوحــدة�،�شــرطا�&ســتقرار�ا$شــروع�واطــراد�نمــو�أرباحــه�ع�ــى�ذات�-ســس�ال�ــ'�قــام�

قــد�تحــدIîا�خطــوة�وحدويــة�،�و&�بــأس�" هــزة�" وتقــوم�الدولــة��قليميــة�حارســا�لهــذا�Aســتقرار�ضــد�أيــة�. عل~Iــا�

وقـد�يعقـد�. لبحـث�عـن�-ربـاح�/ـى�الـدول�العربيـة�-خـرى�ا" -قليمـ'�"بعد�هذا�/ـى�أن�يحـاول�الرأسـما6ى�العربـى�

اتفاقيـــات�تعـــاون�أو�مشـــاركة�إقتصـــادية�،�ولكـــن�بشـــرط��Aيتطـــور�هـــذا�ا6ـــى�أى�نـــوع�مـــن�الوحـــدة�ح�ـــ'�الوحـــدة�

نقــــول�ح�ــــ'�الوحــــدة�Aقتصــــادية�بــــlن�الــــدول�العربيــــة�الرأســــمالية�،�حيــــث�&وجــــود�للحجــــة�ال�ــــ'�. -قتصــــادية�

بـالعكس�،�سـتبقى�الـدول�والـدوي¨ت�. الوحـدة� ن�يIJمون�¶Iا�Aشـ°�اكية�بأIvـا�حائـل�دون يتشدق�¶Iا�Aنفصاليو 

الرأسمالية�آخر�معاقل��قليمية�ح�'�لو�توحد�باÐى�الـوطن�العربـى�،�0ن�الرأسـمالية�العربيـة�ال�ـ'�تنشـأ�وتنمـو�

لنمـو�،�وال�ـ'�تبحـث�دائمـا�عـن�-ربـاح�ع�ى�أساس�حسابات�إقليمية�،�وال�'�تعتمد�ا$نافسة�فيما�بيIoـا�قانونـا�ل

لــن�تقبــل�هــدم�بناIÒــا�-قليمــ'�ولــو�مــن�أجــل�رأســمالية�عربيــة�أخــرى�،�وعنــدما�تتــاح�لهــا�أربــاح�أك½ــ��عــن�طريــق�

التعامل�أو�ا$شاركة�مع�الرأسمالية�-جنبية�ح�'�لـو�كانـت�إسـرائيلية�خفيـة�أو�مسـت°�ة�،�لـن�ت°ـ�دد�لحظـة�،�/ـى�

الـربح�ومزيـد�مـن�الـربح�،�وسـتجد�عندئـذ�أن�دولIJـا�Aقليميـة��: يـق�قانوIvـا�الحديـدى�أن�تختـار�ــــــ�ولـو�خفيـة�ــــــ�طر 

القائمـــة�ع�ـــى�التجزئـــة�،�واســـتق¨لها�بنفســـها�،�واســـتق¨&�لهـــا�عـــن�غ�lهـــا�،�وحصـــانIJا�ضـــد�التـــدخل�/ـــى�شـــئوIvا�

  .ولو�كان�خائنا�" الخارïى�" ستجد�كل�هذا�درعا�يحم'�نشاطها�.. الداخلية�

  

عوقــة�للوحــدة��ف�Ivــا�ــــــــــ�/ــى�حمايــة�دولهــا��قليميــة�ــــــــــ�تملــك�ا$قــدرة�Aقتصــادية�ال�ــ'�تســتثمرها�/ــى�أمــا�أIvــا�م���

التجزئـــة�/ــى�مواجهـــة�جمـــاه��lفقlـــ�ة�،�: ال°ــ�ويج�للفكـــر�-قليمـــ'�وتغذيــة�النفســـية�Aنفصـــالية�لتثبيــت�أساســـها�



د�رزقهـا�اليـومى�مـن�النشـاط�مطحونـة�،�واقعـة�ــــ�مـن�ناحيـة�ــــ�/ـى�قبضـة�القهـر�Aقتصـادى�مـن�حيـث�أIvـا�تسـتم

الرأسما6ى�،�و&تملك�ـ�من�ناحية�أخرى�ـ�فائضا�اقتصاديا�تستطيع�أن�تخـوض�بـه�معركـة�متكافئـة�ضـد�إذاعـة�

القــوى�Aقليميــة��ال�ــ'�تمولهــا�الرأســمالية�العربيــة�،�.. وتلفزيــون�وصــحف�ومجــ¨ت�ونــدوات�وحفــ¨ت�ورشــاوى�

عف�وتشــوه�Aنتمــاء�القــومى�،�فتعــوق�نمــو�الحركــة�الجماه�lيــة�فqــ'�تنمــ'�وتثبــت�Aنتمــاء�Aقليمــ'�بقــدر�ماتضــ

  . الوحدوية�

  

  ..هذا�ع�ى�ا$ستوى�الفكرى����

  

أمــا�ع�ــى�مســتوى�ا$مارســة�فمنــذ�أوائــل�الســتينات�أصــبحت�الوحــدة�العربيــة�ال�ــ'�تناضــل�مــن�أجلهــا�القــوى����

عة�ا$فهوم�اللي��ا6ى�الذى�نشأت�/ى�ظله�وكانت�القومية�التقدمية��ى�الوحدة�Aش°�اكية�،�وانقbÇ'�ا6ى�غ��lرج

هــذا�ا$نعطــف�التــاريðى�/ــى�حركــة�الوحــدة�العربيــة�. &�وحــدة�بــدون�اشــ°�اكية�. تتبنــاه�الحركــة�القوميــة�العربيــة�

عزل�الرأسمالية�العربية�عن�القوى�الوحدوية�من�ناحيـة�وعمـق�عـداء�الرأسـمالية�العربيـة�للوحـدة�مـن�ناحيـة�

ضحا�أن�الوحدة�العربية�&تع)'�مجرد�الغاء�التجزئة�وإقامة�دولـة�واحـدة�،�بـل�تع)ـ'�أيضـا�إذ�أصبح�وا. أخرى�

وترتــب�ع�ـى�هــذا�أن�مجــرد�نشــوء�أو�بقـاء�نمــو�النظــام�الرأســما6ى�. تصـفية�الرأســمالية�العربيــة�/ـى�دولــة�الوحــدة�

لعربيـة�هـذا�ا$وقــف�وتعـرف�الرأسـمالية�ا. /ـى�أى�قطـر�عربـى�هـو�بحــد�ذاتـه�حائـل�دون�الوحـدة�ومعـوق�لحركIJــا�

ومـــن�هنــا�لـــم�تعـــد�.  1961وخيانIJـــا�ســنة��1958معرفــة�اليقـــlن�وتتصــرف�ع�ـــى�أساســـه�منــذ�تجربIJـــا�-و6ــى�عـــام�

̈ح�دفـاع�ضـد� Aقليمية�مجرد�أسـاس�مـادى�يحـدد�نشـوء�واسـتقرار�نمـو�الرأسـمالية�العربيـة�،�بـل�أصـبحت�سـ

ة�محاولــــة�وحدويــــة�،�وتخـــون�قضــــية�امتنــــا�ا$ـــد�الوحــــدوى�تســـتخدمه�الرأســــمالية�العربيــــة�لضـــرب�وتصــــفية�أيـــ

  .العربية�حفاظا�ع�ى�أرباحها�

  

̧ن�أIvــا�وحــدة�عربيــة�اشــ°�اكية�،���� أمــا�أن�الرأســمالية�العربيــة�حليفــة�0عــداء�الوحــدة�العربيــة�،�ال�ــ'�تعــرف�

Aلتقاء�ع�ى�عداء��ف�ن�الرأسمالية�العربية�ـ�ع�ى�مستوى�الصراع�العالم'�ـ�حليفة�للمعسكر�الرأسما6ى�بحكم

النظــام�Aشــ°�اكى�،�بينمــا�الجمــاه��lالعربيــة�وط¨ئعهــا�مــن�القــوى�القوميــة�التقدميــة�حلفــاء�للقــوى�Aشــ°�اكية�

/ــى�نطــاق�هــذه�ا$عركــة�العا$يـــة�تواجــه�-مــة�العربيــة�/ــى�معركـــة�. بحكــم�Aلتقــاء�ع�ــى�عــداء�النظــام�الرأســـما6ى�

و/ــــى�هــــذه�ا$عركــــة�. ا�محــــددا�هــــو�الو&يــــات�ا$تحــــدة�-مريكيــــة�فلســــطlن�ومعــــارك�تحررهــــا�مــــن�التبعيــــة�،�عــــدو 

الرأسمالية�العربية�عدونا�،�و&تستطيع�أن�تفعل�غ��lهـذا�،�بحكـم�ماذكرنـاه�" تخدم�" تتحالف�،�وتتعاون�،�و�

Ivــا�و$ــا�كانــت�الرأســمالية�&تختــار��فــ¨س�أبــدا�،�وإ&�$ــا�كانــت�رأســمالية�،�فأ. مــن�أIvــا�أمــا�أن�تخــون�أو�تفلــس�

فالرأســـــمالية�العربيــــة�إذ�تخـــــون�التحــــرر�تخـــــون�. تخــــون�/ــــى�معركـــــة�التحــــرر�،�والتحـــــرر�شــــرط�مســـــبق�للوحــــدة�

يضــاف�ا6ــى�هــذا�،�أن�ذلــك�الحليــف�،�مــن�حيــث�هــو�دولــة�ك�ــ�ى�رأســمالية�يتوقــف�بقاؤهــا�ع�ــى�إبقــاء�. الوحــدة�

أن�. �اكية�عـــداء�مصـــ�lيا�العـــالم�مجـــْزءا�متخلفـــا�لتســـهل�الســـيطرة�عليـــه،�يعـــادى�هـــدف�الوحـــدة�العربيـــة�Aشـــ°

مليونـــا�مـــن�البشـــر�ومـــوارد��150الو&يـــات�ا$تحـــدة�-مريكيـــة�تعـــرف�يقينـــا�أن�دولـــة�الوحـــدة�العربيـــة�ال�ـــ'�تضـــم�

خياليـــة�،�وتســـتند�ا6ـــى�حضـــارة�عريقـــة�،�وتب)ـــ'�مســـتقبلها�ع�ـــى�أســـاس�أرÐـــى�ماوصـــلت�اليـــه�التجربـــة�Aشـــ°�اكية�

خاصة�،�" الرأسمالية�"ما6ى�عامة�،�والو&يات�ا$تحدة�-مريكية�ق���النظام�الرأس" حفار�"Aنسانية�،�ستكون�

ضـــد�الوحـــدة�  $عركـــة�النظـــام�الرأســـما6ى" الجديـــد�" ذلـــك�0ن�الو&يـــات�ا$تحـــدة�-مريكيـــة�ليســـت��Aالقائـــد�

/ـــى�ظــــل��ولســــنا�نبـــالغ�إذا�قلنـــا�أنــــه. العربيـــة�ال�ـــ'�بــــدأت�بـــاحت¨ل�الـــوطن�العربــــى�ثـــم�تجزئتــــه�ومـــاتزال�مســـتمرة�



الواقــع�العــالم'�الحــا6ى�،�يخــوض�النظــام�الرأســما6ى�وقيادتــه�-مريكيــة�معركتــه�ا$صــ�lية�الحاســمة�ع�ــى�-رض�

العربيـة�،�وأنـه�ـــــ�عنـدما�يIoـزم�ــــــ�وتقـوم�دولـة�الوحـدة�Aشـ°�اكية�سـيكون�قيامهـا�فاتحـة�عصـر�جديـد�يـدفن�فيـه�

  . النظام�الرأسما6ى�وقيادته�

  

ارته�الرأسمالية�العربية�،�و&تستطيع��Aان�تختاره�حليفا�،�فتخون�وحدة�أمIJا�ذلك�هو�الحليف�الذى�اخت���

  .،�بصرف�النظر�عن�النوايا�والبواعث�و-خ¨ق�

  

  التقدم�Aجتما¿ى�والثقا/ى�: ثالثا�

  

  . تزعم�الرأسمالية�العربية�أIvا��ى�وحدها�،�القادرة�ع�ى�حل�مشكلة�التخلف�/ى�الوطن�العربى����

  

بـــدون�قيـــود�" لـــك�رؤوس�-مـــوال�،�و�ـــى�تملـــك�الخ�ـــ�ة�و�ـــى�تملـــك�كفـــاءة�انتقـــاء�ا$شـــروعات�وإدارIxـــا�فqـــ'�تم���

،�و�ــــــى�إذ�تبحــــــث�عــــــن�الــــــربح�&بــــــد�لهــــــا�مــــــن�أن�تــــــنجح�إقتصــــــاديا�/ــــــى�إدارة�" بــــــدون�ب�lوقراطيــــــة�" أو�" روتينيــــــة�

الجـاد�وا$ثمـر�،�وهـو�حـافز�الـذى�يـدفعها�ع�ـى�العمـل�" الخـاص�" مشروعاIxا�،�وأIvا�تملك�/ى�هـذا�الـربح�الحـافز�

ثــــم�ــــــــــــــــــــــــــــ�هكــــذا�تضـــــيف�. &يتــــوافر�إ&�إذا�كــــان�النشـــــاط�محــــررا�مـــــن�كــــل�القيـــــود�وأخصــــها�القيـــــود�ع�ــــى�ا$لكيـــــة�

  الرأسمالية�العربية�ا6ى�مزاعمها�ـ�أIvا�إذ�تفعل�كل�هذا�ولو�بدافع�الربح�،�إنما�تحقق�ـ�ح�'�ولو�بدون�قصد�

الثقـــا/ى�للمجتمـــع�كلـــه�،�فqـــ'�تحـــول�ا$ـــواد�الخـــام�ا6ـــى�مـــواد�مصـــنوعة�،�و�ـــى�التقـــدم�Aقتصـــادى�وAجتمـــا¿ى�و 

تمـــنح�القـــادرين�ع�ـــى�العمـــل�فرصـــا�للعمـــل�وكســـب�-جـــور�،�و�ـــى�تقـــدم�لهـــم�الخـــدمات�الطبيـــة�والثقافيـــة�ال�ـــ'�

لـك�ترفع�مستواهم�الصØى�والثقا/ى�،�إIvا��ى�ـ�بإختصار�ـ�ال�'�تحقق�التقدم�Aجتما¿ى�والثقا/ى�ح�ـ'�لـو�كـان�ذ

ويضــــربون�ألــــف�مثــــل�للفــــارق�بــــlن�ا$جتمعــــات�الرأســــمالية�. يــــأتى�تلقائيــــا�كتــــابع�&بــــد�منــــه�للبحــــث�عــــن�-ربــــاح�

  .الفارق�/ى�الرخاء�. وا$جتمعات�غ��lالرأسمالية�

  

وقـــــادرة�ع�ـــــى�النشـــــاط�Aقتصـــــادى�بكـــــل�فروعـــــه�،�مـــــن�أول��نتـــــاج�ا6ـــــى�" شـــــاطرة�" &شـــــك��أن�الرأســـــمالية����

.. د�-سعار�،�ا6ى�التخزين�،�ا6ى�التحكم�/ى�السوق�،�ا6ى�ا$ضاربة��ا6ى�الIJـرب�مـن�الضـرائب�التوزيع�،�ا6ى�تحدي

وأنـــه�إذا�تـــرك�ا$صـــA��lجتمـــا¿ى�للرأســـمالية�فإIvـــا�ســـتفعل�كـــل�fـــ�ebماعـــدا�الكســـل�والتواكـــل�والخضـــوع�. الـــخ�

  . اقتصاديا�واجتماعية�وثقافيا�" تقدما�" وأIvا�ستحقق�.. للروتlن�

  

  .كلها�ليست�هنا�ا$شكلة����

  

.. مــن�الــذى�سيسـتفيد�مــن�هــذا�التقــدم�Aقتصــادى�وAجتمــا¿ى�والثقــا/ى�؟: ا$شـكلة�كامنــة�/ــى�الســؤال�-تــى���

. $صلحة�من�تنشط�الرأسمالية�العربية�؟�هذا�هو�السـؤال�الـذى�ينسـاه�أو�يتناسـاه�دعـاة�الرأسـمالية�العربيـة�

،�&بــــد�لهــــا�مــــن�أن�تســــلم�بــــأن�مقيــــاس�التقــــدم�Aقتصــــادى��أن�الرأســــمالية�العربيــــة�،�مــــن�حيــــث��ــــى�لي��اليــــة�

. ،�آمنـــا�وســـلمنا�" -غلبيـــة�" بـــل�العائـــد�ع�ـــى�" -قليـــة�" ع�ـــى�"العائـــد�" وAجتمـــا¿ى�والثقـــا/ى�&يمكـــن�أن�يكـــون�

ر�-غلبية�من�الشعب�العربى�تعيش�تحت�مستوى�خط�الفق. فلننتقل�بعد�هذا�ا6ى�مجتمعنا�العربى�ا$تخلف�

ع�ى�ا$ستوى�Aقتصادى�تتبدد�طاقاIxا�/ى�البطالة�الصريحة�أو�ا$قنعة�،�ويكاد�متوسط�دخل�هذه�-غلبية�. 



̈ئقة�با§نسان�،�وتفتقد�ا$¨بس� أن�يكون�أقل�متوسط�/ى�العالم�وع�ى�ا$ستوى�Aجتما¿ى�تفتقد�ا$ساكن�ال

̈زمـــة�$جـــرد�الحفـــاظ�ع�ـــى�الحيـــاة�مـــن�تقلبـــات�الطقـــس� الرعايـــة�الصـــحية�وتفتقـــد�-دويـــة�وتفتقـــد��وتفتقـــد. ال

ا$يــــــاه�الصــــــالحة�للشــــــرب�،�والنــــــور�الصــــــالح�للرؤيــــــة�،�وا$واصــــــ¨ت�الصــــــالحة�ل�نتقــــــال�،�و-مــــــن�ضــــــد�العجــــــز�

̈م�-ميـة� والشيخوخة�،�ضد�ا$رض�،�ضد�اليتم�،�وع�ى�ا$ستوى�الثقا/ى�ما�تزال�تعيش�ـ�تلـك�-غلبيـة�ـ�/ـى�ظـ

ا�عاطلــة�أو�فقlــ�ة�تكــاد�تقــف�مقــدراIxا�الشــرائية�/ــى�ســوق�AســIJ¨ك�عنــد�مســتوى�،��ــى�ــــــــــــ�تلــك�-غلبيــة�ــــــــــــ�Iv0ــ

" زيـــادة�الطلـــب�ومرونتـــه�" وبالتـــا6ى�فـــإن�طاقIJـــا�كقـــوة�شـــرائية�&تـــوفر�للرأســـمالية�العربيـــة�شـــرط�" الضـــروريات"

̈زمـــة�للتنميـــة�الرأســـمالية�كمـــا�ونوعـــا��A/ـــى�أدنـــى�مســـتوى��نتـــاج� ن�الرأســـمالية�إن�هـــذا�يع)ـــ'�اقتصـــاديا�أ. ال

العربية�،�إذ�تنتج�ل°�بح�،�&بد�لها�من�أن�تستند�ا6ى�طلب�اسIJ¨كى�نام�ومرن�وأى�شريحة�من�البشـر�يـدخلون�

الـذى�سـيحكم�" الغنيـة�" السوق�وهم�يملكون�مقدما�مقـدرة�شـرائية�ناميـة�ومتطـورة�،�إنـه�إذن�سـوق�-قليـة�

   .وكميIJا�Aنتاج�والتنمية�الرأسمالية�،�من�حيث�نوع�ا$نتجات�

حســـابات�النشـــاط�Aقتصـــادى�الرأســـما6ى�،�كقـــوة� العربيـــة�الفقlـــ�ة�ســـتخرج�مـــن" -غلبيـــة�" مـــن�هنـــا�فـــإن����

شـرائية�تحقــق�ربحـا�يقــل�عمــا�تحققـه�القــوة�الشـرائية�ل�قليــة�،�وبالتــا6ى�تخـرج�احتياجاIxــا�مـن�مجــال�النشــاط�

ناطحات�السحاب،�وستستورد�-ثاث�الفاخر�من�إيطاليا�ستقيم�الرأسمالية�العربية�. Aقتصادى�للرأسمالية

،�وأدوات�ا$وائد�من�فرنسا�،�وستغرق�شوارع�ا$ـدن�العربيـة�بالسـيارات�الفارهـة�وتخصـص�ضـواح~Iا�للم¨�ـي�

̈جـات�والسـخانات�والسـجاد�" با0جساد"العامرة� و-غذيـة�ا$حفوظـة�" �يرانـي"البيضاء�ا$ستوردة�وسـتبيع�الث

وســــــــ°�هق�أعصـــــــاب�الشــــــــعب�العربــــــــى�الفقlـــــــ��برؤيــــــــة�أجمــــــــل�ا$¨بــــــــس�" ا$كســــــــيم"م�ع�ــــــــى�نمـــــــط�وتفـــــــتح�ا$طــــــــاع

ـــــات�وتمـــــ��الليـــــا6ى�حفـــــ¨ت�،�وســـــتفتح�" فاترينـــــات"وا$جـــــوهرات�/ـــــى� ̈ن مح¨تنـــــا�الراقيـــــة�،�وســـــتم��الصـــــحف�إع

ا�البنوك�تضارب�ع�ى�النقود�وتفتح�البورصات�تضـارب�ع�ـى�ا$ـدخرات�،�وتفـتح�محـ¨ت�بيـع�البضـائع�بأسـعاره

̈م�وتصـدر�مجـ¨ت�والصـحف�وتؤلـف�الكتـب�مضـاربة�ع�ـى�غرائـز�.. مضاربة�ع�ى�احتياجات�البشر وستنتج�-ف

التقـــدم�" ولكـــن�كـــل�هـــذا�يمثـــل�. كـــل�مـــا�ســـتفعله�الرأســـمالية�العربيـــة،�0ن�كـــل�هـــذا�مـــربح.. ا$ـــراهقlن�والعجـــائز

  .لـ�قلية!! Aقتصادى�وAجتما¿ى�والثقا/ى�

احتياجاIxــا�مــن�مســاكن�وم¨بــس�" ل�غلبيــة"رأســمالية�العربيــة�ــــــــــ�أبــدا�ــــــــــ�فqــ'�أن�تنــتج�أمــا�الــذى�لــن�تفعلــه�ال���

̈م� يتفـــــق�مـــــع�مقـــــدرIxا�" بســـــعر.." ومستشـــــفيات�وأدويـــــة�وتأمينـــــات�ومواصـــــ¨ت�ومـــــدارس�وكتـــــب�ومجـــــ¨ت�وأفـــــ

ذا�،�&�Iv0ــــم�والرأســــماليون�العــــرب�لــــن�يفعلــــوا�هــــ. ع�ــــى�احتياجاIxــــا�Aنســــانية" مضــــاربة" أى�بــــدون�الشــــرائية�،

�Aم�أو�أخ¨قهم�،�بل�&ن�الرأسمالية�مرتبطة�بالربح،�ومزيد�من�الربح،�و&�يمكن�Iôمون�/ى�نواياهم�أو�بواعIJم

ان�تـرتبط�بـه�انتاجـا�وتوزيعـا�واسـIJ¨كا�،�فqـ'�ـــــ�/ـى�مجتمعنـا�العربـى�ا$تخلـف�ـــــ�&يمكـن��Aان�تكـون�نظامـا�مـن�

  ". ل�غلبية"قدم�Aقتصادى�وAجتما¿ى�والثقا/ى�فتخون�ـ�رغم�انفها�ـ�الت" -قلية"اجل�

أع)ــــ'�تخــــون��التقــــدم��Aقتصــــادى�وAجتمــــا¿ى�والثقــــا/ى�للشــــعب�إذ�ان�-غلبيةـــــ�ح�ــــ'�/ــــى�منطــــق�الرأســــمالية�

  .اللي��الية�ـ��ى�الشعب�عندما�تتناقض�مصالحها�مع�مصالح�-قلية

  ـ�ع�ى�وجه�التحديدكل�هذا�بدون�ان�نطرح�آية�مقولة�اش°�اكية،�&ننا�نريد����

تبديد�أوهام�التقدم�الرأسما6ى�/ى�أمتنا�العربيـة�،�ح�ـ'�مـع�إف°ـ�اض�حسـن�النيـة،�ح�ـ'�بعيـدا�عـن�أى�احتجـاج�

Ivـــدم�أو&�أوهامـــا�/ـــى�رؤوس�بعــــض�العـــرب�قبـــل�أن�نب)ـــ'�ف~Iــــا�. بمـــا�يقدمـــه�الحـــل�Aشـــ°�اكى�كبــــديل�للرأســـمالية

 Aقتصادى�وAأن�هذا�&يمنـع�. جتما¿ى�والثقا/ى�/ى�وطننا�العربى�معرفة�الحل�الصحيح�$شك¨ت�التقدم���lغ

  .  أن�نش��lا6ى�أوهام�الرأسمالية�العربية�/ى�حل�مشكلة�البطالة�الظاهرة�أو�ا$قنعة�

  



إن��الرأسمالية�العربية�إذ�تنمو�&بد�لها�من�أن�تكون�/ى�حاجـة�ناميـة�ا6ـى�أيـد�عاملـة�،�وبالتـا6ى�فـان�التنميـة����

ومــع�فــرص�العمــل�أجــور�وخــدمات�" -غلبيــة�" أن�تقــدم�فــرص�عمــل�&ولئــك�ا$نتمــlن�ا6ــى�الرأســمالية�تســتطيع�

الرأســـمالية�العربيـــة�أو�ولكـــن�الـــذى�تنســـاه�.. وتقـــدم�اجتمـــا¿ى�وثقـــا/ى�قـــدر�احتياجـــات�الرأســـمالية�لقـــوة�العمـــل�

ا�تمــــنح�فرصــــا�لعمــــل�تتناســــاه�أIvــــا�قنــــاة�عمــــل�مفتوحــــة�الطــــرفlن�،�يــــدخل�مIoــــا�العمــــل�كمــــا�يخــــرج�مIoــــا�،�وكمــــ

وكلمـــا�نمـــت�الرأســـمالية�اتســـعت�قناIxـــا�. العـــاطلlن�تقـــذف�بمـــن�اســـIJلكIJم�مـــن�البشـــر�ا6ـــى�احتيـــاطى�العـــاطلlن�

ا$أســاة�أن�أولئــك�الــذين�ســتقذف�¶Iــم�الرأســمالية�ا6ــى�. وتــدفقت�قــوة�العامــل�مــن�البطالــة�ا6ــى�عمــل�ا6ــى�بطالــة�

̈�وعل مـــIJم�تقاليـــد�الحيـــاة�/ـــى�ا$ـــدن�ووضـــعIJم�ع�ـــى�أول�البطالـــة�هـــم�الـــذين�قـــد�رفعـــت�مســـتوى�معيشـــIJم�قلـــي

Iv0ـا�رأسـمالية�.. $ـاذا�تفعـل�الرأسـمالية�العربيـة�هـذا�؟.ألقـت�¶Iـم�ع�ـى�-رصـفة�… طريق�الطموح��نساني�ثـم�

قانوIvـا�الــربح�،�و0ن�قــوة�العمـل�/ــى�النظــام�الرأســما6ى�سـلعة�مطروحــة�/ــى�سـوق�العمــل�،�و0ن�قــانون�ا$نافســة�

هذه�السلعة�و0ن�ـ�وهذا�مهم�ـ�عرض�العمل�/ى�الوطن�العربـى�أضـعاف�الطلـب�" سعر"ويحدد�هو�الذى�يحكم�

̈بد�لسعر�   . /ى�الرأسمالية�العربية�من�أن�يتدنى�" البشر�" عليه�،�ف

  

يقـال�أن�هـذا�لـم�يصـدق�/ـى�ا$جتمعـات�الرأسـمالية�الناميـة�،�فنقـول�ـ�إن�صـح�هـذا�ـ�ف�Ivـا�رأسـمالية�ناميـة����

ة�ع�ــــــــى�أن�تــــــــدخل�مســــــــابقة�الحيــــــــاة�بــــــــlن�عــــــــرض�العمــــــــل�وفــــــــرص�العمــــــــل�الجديــــــــدة�وتزودهــــــــا�ومتقدمــــــــة�قــــــــادر 

ا$ســــتعمرات�الظــــاهرة�والخفيــــة�بفــــائض�مــــن�-ربــــاح�تســــتطيع�أن�ترfــــb'�بــــه�العــــاملlن�أو�تحقــــق�لهــــم�مســــتوى�

 Ä��ـى�ناميـة�و&��ـى�متقدمـة�و&تملـك�مـن�أسـباب�الــربح� �معيشـيا�&ئقـا�با§نسـان�،�أمـا�الرأسـمالية�العربيـة�فـ

̈�تملك�فائضا�عن�حاجIJا�ا$°�فة�لتعود�فتضعه�/ى�وعـاء�الفقـر�السـائد�ما�يقدمه�لها� . مجتمعها�ا$تخلف�،�ف

لحمايـــة�قـــوة�العمـــل�بالتشـــريعات�،�فنقـــول�أن�التـــدخل�الوحيـــد�" تتـــدخل�" ويقـــال�أن�الحكومـــات�تســـتطيع�أن�

̈�يكـون�محـل�عـرض�أو�طلـب�،�يلـزم��هو�إخراج�العمل�من" العمل�سلعة�" الذى�يعالج�مشكلة�كون� السـوق�فـ

̈�لكــل�قــادر�ع�ــى�العمــل�،�بــدون�أن�يطلبــه�،�وأ&�يفصــل�عامــل�0ى�ســبب�وإن�كــان�مــن� أن�يضــمن�ا$جتمــع�عمــ

سـلعا�تبـاع�وتشـ°�ى�" البشـر�" ا$مكن�أن�ينقل�ا6ى�عمل�آخر�،�هذا�هو�التـدخل�الوحيـد�الـذى�يضـمن��Aيكـون�

ل�ا$حـدودة�،�ويفسـحون�ا$جـال�$ضـاربة�الرأسـماليlن�عل~Iـا�كمـا�يفعـل�وينافس�بعضها�بعضا�ع�ـى�فـرص�العمـ

إIvـــا�. هـــل�تقبــل�الرأســـمالية�العربيـــة�هــذا�التـــدخل�؟�إذن�فqـــ'�ليســت�رأســـمالية�. النخاســون�/ـــى�ســوق�الرقيـــق�

مــــن�الســــوق�الرأســــما6ى�يقتÇــــb'��التــــدخل�" البشــــر�" تقبـــل�تصــــفية�ذاIxــــا�كنظــــام�،�0ن�مجــــرد�التــــدخل�§خـــراج�

أى�فـــرص�العمـــل�ا$تاحـــة�وا$مكنـــة�نوعـــا�وكمـــا�،�وهـــذا�يقتÇـــb'�التـــدخل�/ـــى�تحديـــد�" عـــرض�العمـــل��"لتحديـــد�

مجا&ت�Aنتاج�وأسالي]Iا�نوعا�وكما�،�وهو�يقتbÇ'�بدوره�أن�يكون�القرار�Aقتصادى�/ى�كل�مؤسسة�من�حق�

  .ا6ى�الدولة�وليس�حق�صاح]Iا�،�وهذا�قد�يع)'�تأميم�تلك�ا$ؤسسات�أى�تصفية�النظام�الرأسم

  

البـــديل�الوحيـــد�هـــو�أن�تســـتو6ى�الرأســـمالية�العربيـــة�ع�ـــى�الدولـــة�ذاIxـــا�،�عندئـــذ�لـــن�تتـــدخل�الدولـــة�لحمايـــة����

أحد�،�بل�ستتدخل�/ى�كل�مكـان�،�وزمـان�،�ومجـال�،�يحقـق�لصـاحبه�السـيادة�الرأسـمالية�العربيـة�مزيـدا�مـن�

  .حاكم�وسجون�تملك�من�قوة�الردع�قوانlن�وم-رباح�،�وتحم~Iا�بما�

  

/ــــى�الــــوطن�العربــــى�عــــن�" التقــــدم��Aقتصــــادى�وAجتمــــا¿ى�والثقـــا/ى�" إذن�،�فع�ـــى�أى�وجــــه�نظرنــــا�ا6ــــى�آمـــال����

طريــق�الرأســمالية�العربيــة�،�نتبــlن�أIvــا�أوهــام�،�قــد�تكــون�مصــحوبة�بنوايــا�حســنة�أو�بواعــث�شــريفة�أو�أخــ¨ق�



اه��lالعربيـــة�اقتصــــاديا�واجتماعيــــا�وثقافيــــا�،�أع)ــــ'�نبيلـــة�،�ولكــــن�تبقــــى�أوهامــــا�،�و&يخـــون�قضــــية�تقــــدم�الجمــــ

  .&يناقضها�،��ebfأك½��من�-وهام�خاصة�عندما�تتسرب�ا6ى�رؤوسها�ذاIxا�

  

  الرأسمالية�نقيض�الوطنية: رابعا��

    

ع�ى�أساس�علم'�برجماتى��ذرائáى�نفáى�واقáى�ـ�أو�ماتشاؤون�تسميته�ـ�ناقشنا�فيما�سبق�اسـتحالة�الوفـاق���

يق�أو�التوفيق�بlن�الرأسمالية�والوطنية�/ى�ا$جتمع�العربى�/ى�هذا�العصر�لنقنع�الجماه��lالعربية�أو&�أو�التلف

بـــل�أIvـــا�حقـــائق�.. ،�ونقنــع�الرأســـماليlن�العـــرب�ثانيـــا�،�أن�ا$ســـألة�ليســـت�مســـألة�نوايـــا�وبواعـــث�وأخـــ¨ق�وو&ء�

أع)ـــ'�التنـــاقض�،�مـــع�ا$صـــ��lالتقـــدمى�موضـــوعية�بـــاردة��ـــى�ال�ـــ'�تضـــع�الرأســـمالية�العربيـــة�موضـــع�الخيانـــة�،�

  .0متنا�العربية

     

بــل��ــى�حقــائق�. و�ـى�حقــائق�ليســت�مــن�صــنع�العــرب�و&�اختيــارهم�سـواء�كــانوا�رأســماليlن�أو�غlــ��رأســماليlن���

القـــوى�الرأســـمالية�وقـــدرIxا�الباطشـــة�/ـــى�مواجهـــة�ضـــعف�الرأســـمالية�العربيــــة�" أمميـــة�" هـــذا�العصـــر�،�عصـــر�

-مريكيــة�/ـــى�مواجهــة�أمتنـــا�،�عصــر�تقـــدم�الــدول�الرأســـمالية�وع�ــى�رأســـها�الو&يــات�ا$تحـــدة�ونشــأIxا�الحديثـــة�

عصـر�تنـافس�البشـر�وصـراعهم�/ـى�الـدول�ا$تقدمـة�. ا$تخلفة�اقتصاديا�ا$جزأة�سياسيا�ا$حتلة�بعض�أراضـ~Iا�

كل�هذا�. ا6ى�آخره�.. ا�من�ا$وت�جوعا�ع�ى�مستويات�الرخاء�ا$°�اكم�بينما�يتنافس�البشر�/ى�أمتنا�العربية�هرب

وضــــع�الرأســــمالية�كنظــــام�موضــــع�التنــــاقض�،�أع)ــــ'�الخيانــــة،�مــــن�كــــل�مــــا�هــــو�تقــــدمى�/ــــى�الــــوطن�العربــــى�فqــــ'�

تناقض�التحرر�،�وتناقض�الوحدة�،�وتناقض�التقدم�Aقتصادى�وAجتما¿ى�والثقـا/ى�لجمـاه��lأمتنـا�العربيـة�

 .  

  

بــل�أن�النظــرة�أو�. يــة�ا$لموســة�&يمكــن�أن�تكــون�بــدون�تفســ��lنظــرى�علمــ'�غlــ��أن�كــل�هــذه�الحقــائق�العين���

النظريــــة�ال�ــــ'�&تســــتطيع�أن�تفســــرها�&تســــتحق�أن�يقــــال�لهــــا�عليــــه�،�0ن�ا$مارســــة�كمــــا�يقولــــون�،��ــــى�محــــك�

  .الصحة�النظرية�

  

  ..فلماذا�يناقض�النظام�الرأسما6ى�التقدم�العربى�؟���

  

  ..أسمالية�وبlن�الوطنية�/ى�أمتنا�العربية�؟من�أين�يöئ�التناقض�بlن�الر ���

  

لــو�بــدأنا�الجــواب�مــن�تحليــل�مفهــوم�الرأســمالية�لقيــل�إنمــا�نحللهــا�ع�ــى�وجــه�يــؤدى�ا6ــى�إدانIJــا�فqــ'�مصــادرة����

لنبـــدأ�الجـــواب�إذن�مــن�حيـــث�يســـتطيع�أن�يفهـــم�ح�ـــ'�أك½ــ��الرأســـماليlن�غبـــاء�،�مـــن�الوطنيـــة�،�. ع�ــى�ا$طلـــوب

جـــة�وفظاظـــة�تحـــدى�Aشـــ°�اكية�بالوطنيـــة�تحـــت�الشـــعار�الســـخيف�الـــذى�يشـــ°�ك�/ـــى�و�ـــى�بدايـــة�تـــوفر�لنـــا�لجا

̈�نريــــــد�أفكــــــارا�مســــــتوردة�. صــــــياغته�كــــــل�مــــــن�الرأســــــماليlن�وا$اركســــــيlن� . -ولــــــون�يقولــــــون�نحــــــن�وطنيــــــون�فــــــ

̧خــــــر�مــــــن�ذات�العملــــــة�الزائفــــــة� ̧خــــــرون�يصــــــكون�ع�ــــــى�الوجــــــه� أن�لــــــيس��Aاشــــــ°�اكية�علميــــــة�واحــــــدة��ــــــى�و

 Aأممية�" ش°�اكية�ا$اركسية�ال�'��ى�/ى�جوهرها�."  

  



لن°�ك�كل�هذا�جانبا�،�ونبدأ�من�Aع°�اف�بأننا�ـ�كلنا�ـ�وطنيون�،�&شـرقيون�و&�غربيـون�،�و&نسـتورد�أفكـارا����

̈حظــة�أن�النظـام�الرأســما6ى�لــيس�. أو�نظمـا�بــل�نتمســك�بواقعنـا�ومــا�ينبثــق�مـن�احتياجاتــه�افكــارا�ونظمـا� مــع�م

ارا�عربيــــا�بــــل�هــــو�مســــتورد�مــــن�جحافــــل�الغــــزاة�،�ومجــــرد�أن�لنــــا�تراثــــا�يحكــــم�ع�ــــى�ا$ــــال�الســــائل�بــــالعقم�ابتكــــ

  .�نتاïي�ويحرم�الربا�يع)'�أننا�قد�استوردنا�أشد�النظم�عداوة�ل°�اثنا�

  

  .ع�ى�أى�حال�،�فإن�مدخلنا�ا6ى�الجواب�هو�الوطنية����

  

والوطنيـة��ـى�. رقعـة�الجغرافيـة�ال�ـ'�تخـص�شـعبنا�تاريخيـا�والوطن�كما�&�يستطيع�أحد�أن�ينكر�هو�تلك�ال���

هـــذا�Aختصــــاص�لشــــعبنا�بوطننــــا�دون�أى�شــــعب�آخــــر�،�والتحـــرر�الــــوط)'�هــــو�تــــأمlن�هــــذا�Aختصــــاص�بحيــــث�

والوحــدة�الوطنيـة��ــى��Aيســتأثر�أى�جــزء�مــن�شــعبنا�بجــزء�مــن�. يكـون�الــوطن�لشــعبنا�ولــيس�0ى�شــعب�غlــ�ه�

ولكــــن�بمــــا�أن�الــــوطن�واحــــد�ونحــــن�. وكلنــــا�ع�ــــى�هــــذا�الوجــــه�وطنيــــون�" . لــــوطنيlن�ا" وطننــــا�ويحــــرم�منــــه�البــــاÐى�

متعـددون�،�فـإن�الوطنيـة�تع)ـ'�اشــ°�اكنا�جميعـا�،�وكـل�واحـد�منــا�/ـى�الـوطن�،�لكـل�منــا�حـق�متسـاو�فيـه�،�حــق�

̈ . شــائع�/ــى�كــل�ذرة�منــه� �ومــن�ثــم�يقــول�ح�ــ'�اللي��اليــون�أن�لكــل�مــواطن�حقــا�مقدســا�/ــى��قامــة�/ــى�وطنــه�فــ

يطــرد�منــه�0ى�ســبب�كــان�،�وهــذا�حــق�،�ولكــن��قامــة�&تمثــل�وحــدها�مــا�ي°�تــب�ع�ــى�ا$شــاركة�/ــى�الــوطن�مــن�

الحياة�،�أو�كما�يقال�" مخزن�" أرض�ونبات�وجماد�ومناخ�هو�حقوق�0ن�الوطن�،�ذلك�الرقعة�الجغرافية�من�

نكــون�كلنــا�شــركاء�/ــى�ملكيــة�" ا$شــاركة�/ــى�الوطنيــة�" وطبقــا�$ضــمون�" . مصــادر��نتــاج�ا$تاحــة�" /ــى�Aقتصــاد�

هـــذه�ا$صـــادر�ويكـــون�اســـتئثار�فـــرد�أو�مجموعـــة�مـــن�-فـــراد�¶Iـــا�أو�ببعضـــها�مناقضـــا�للوطنيـــة�،�مصـــادر��نتـــاج�

هذه�&بد�ـ�لكى�نعيش�كلنا�/ى�وطننا�ـ�أن�تتحول�ا6ى�منتجات�بالوسائل�ا$ناسبة�لكل�مIoا�،�ويكون�استئثار�فرد�

من�-فراد�بتحويلها�ا6ى�منتجات�مناقضا�للوطنية�،�ثم�أن�تلك�ا$صادر�ال�'�تحولت�ا6ى�منتجـات�أو�مجموعة�

تجد�ترجمIJا�الفعلية�/ى�أن�تكون�تلك�ا$نتجات�من�" الوطنية�" ،�ونحن�شركاء�ف~Iا�منذ�البداية�بحكم�رابطة�

لويــــة��نتــــاج�للحاجيــــات�ا$شــــ°�ك�بمع)ــــ'�أن�تكــــون�أو . حيــــث�الكيــــف�والكــــم�،�مخصصــــة�ل¨ســــIJ¨ك�ا$شــــ°�ك�

ا$ش°�كة�ا$ادية�والثقافية�،�ال�'�تلزم�كل�فرد،�وا$ش°�ك�بمع)'�عرضها�للتـداول�،�وأسـعارها�،�وعائـدها�يكـون�

للمنفعة�العامة�/ى�شكل�خدمات�مادية�وثقافية�،�ثم�ـ�أخ�lا�ـ�أن�الوطنية�من�حيث��ى�مشاركة�تع)'�أن�لكل�

ويكـون�. البطالـة�مناقضـة�للوطنيـة�،�وتكـون�السـلبية�مناقضـا�للوطنيـة�/ى�أن�يعمـل�فتكـون�" وطنيا�" فرد�حقا�

فــــإذا�كــــان�مــــاهو�مشــــ°�ك�بحكــــم�الوطنيــــة�&تكفــــى�عناصــــره�ا$تاحــــة�ال�ــــ'�. التغريــــب�إجرامــــا�مناقضــــا�للوطنيــــة�

ذكرناهـــا�إ&�لتحقيـــق�مســـتوى�معينـــا�مـــن�ا$عيشـــة�،�يســـتحق�منـــه�كـــل�واحـــد�حســـب�الجهـــد�الـــذى�أضـــافه�مـــن�

أرضــا�أو�مصــادر�إنتــاج�أو�عمــل�،�بــدون�" بعــض�الــوطن�"لــوطن�،�فــإن�محاولــة�Aســتي¨ء�ع�ــى�ل) العمــل�( عنــده�

  .للوطنية�عمل�هو�خيانة�ـ�أع)'�مناقضة�

  

" الــوطن�" والنظـام�الرأســما6ى�،�لــيس�أك½ــ��مــن�مبــاراة�بــlن�البشــر�يسـتو6ى�ف~Iــا�كــل�قــادر�ع�ــى�مــا�يســتطيع�مــن����

لهـــذا�قلنـــا�ونقـــول�أنـــه�&يجـــدى�التوفيـــق�أو�. بـــlن�النـــاس�/ـــى�وطـــIoم�ا$شـــ°�ك�مناقضـــا�للوطنيـــة�إذ��ـــى�مشـــاركة�

ع�ــــى�" وطنيــــlن�"التلفيــــق�بــــlن�الرأســــمالية�والوطنيــــة�فهمــــا�متناقضــــان�،�وأن�الرأســــماليlن�العــــرب�قــــد�يكونــــون�

�وكــل�مــاهو�ذاتــى�فــ~Iم�،�ولكــن�الرأســمالية�ـــــــــــ�بــرغم�كــل�هــذا�ـــــــــــ.. مســتوى�نوايــاهم�وبــواعIôم�وأخ¨قهــم�وو&ءهــم�

  . ستبقى�خائنة�

  



  *دفاع�عن�الدستور�

  

  

̧ن�صيغة�مبتكرة�لبيع�شركات�القطاع�العام�وذلك�عن�طريق�تحويل�قيمIJا�إ6ى���� " أسهم�" تدرس�الحكومة�

  .وبيع�تلك�-سهم�$ن�يستطيع�أن�يش°�ى�

  

،�كـان�يحـول�" Aنفتـاح�" م'�إن�هذا�البيع�فكرة�قديمة�نشأت�مع�بـدء�Aلتجـاء�ا6ـى��قتصـاد�الحـر�الـذى�سـ���

دون�إتمامهـــا�أن�شـــركات�القطـــاع�العـــام�مملوكـــة�للمؤسســـات�العامـــة�وبالتـــا6ى�فqـــ'�غlـــ��قابلـــة�للبيـــع�بـــذاIxا�0ن�

أمـــوال�ا$ؤسســـات�العامـــة�غlـــ��قابلـــة�للبيـــع�،�فـــرأى�مـــن�رأى�أنـــه�&بـــد�مـــن�خطـــوة�أو6ـــى�يقتـــل�ف~Iـــا�ا$الـــك�فتبـــدو�

ة�ممــا�يجــوز�بيعــه�،�وهكــذا�ألغيــت�ا$ؤسســات�العامــة�تمهيــدا�لبيــع�شــركات�القطــاع�العــام�وكأIvــا�أمــوال�خاصــ

  .شركاIxا�

  

  .يمكن�Aع°�اض�ع�ى�هذا�-جراء�0سباب�عدة����

  

أهمها�ع�ى�وجه��طـ¨ق�هـو�-ضـرار�الجسـيمة�ال�ـ'�تحيـق�با&قتصـاد�الـوط)'�نتيجـة�بيـع�القطـاع�العـام�مـرة����

̈�وستتحول�قوة�إنتاج�الشركات�أن�الت. واحدة�أو�تدريجيا�ا6ى�القطاع�الخاص� خطيط�حينئذ�سيكون�مستحي

ا$باعـــة�عـــن�غايIJـــا�-صـــلية�و�ـــى�التنميـــة�مـــن�أجـــل�الرخـــاء�الشـــع�'�،�ا6ـــى�ا$ضـــاربة�/ـــى�الســـوق�الحـــر�جريـــا�وراء�

التغlـ��النـو¿ى�هـذا�با§ضـافة�ا6ـى�. أع�ى�ربح�ع�ى�حساب�احتياجات�ا$سIJلك�ذى�القدرة�ا$حدودة�ع�ى�الشراء�

ومـا�. لسـوق�ا$ضـاربة�) -جـر�( /ى�ع¨قات�العمل�وتحويل�العمل�ذاته�ا6ى�سلعة�تبـاع�وتشـ°�ى�ويخضـع�سـعرها�

رار�لـــن�يعوضـــها�أن�يقـــال�و�ـــى�أضـــ. ي°�تـــب�ع�ـــى�هـــذا�مـــن�آثـــار�اجتماعيـــة�فادحـــة�تمـــس�اســـتقرار�حيـــاة�العـــاملlن�

للعـــاملlن�أن�لكـــم�أولويـــة�شـــراء�أســـهم�شـــركاتكم�/ـــى�وقـــت�يعـــرف�فيـــه�القـــائلون�مـــا�يعانيـــه�العـــاملون�مـــن�أزمـــة�

طاحنــــة�تلــــIJم�فيــــه�-ســــعار�ا$°Àايــــدة�كــــل�أجــــورهم�و&�ت°ــــ�ك�لهــــم�فائضــــا�ليشــــ°�وا�بــــه�،�بــــدل�ضــــرورات�الحيــــاة�

  . الصعبة�،�أسهما�/ى�الشركات�

  

كــان�لنــا�شــرف�الــدفاع�عــن�القطــاع�العــام�" Aنفتــاح�" فكــرة�بيــع�القطــاع�العــام�مــع�ماســم'�ومنــذ�أن��بــدأت����

و/ــــــى�دفاعنــــــا�ن]Iنــــــا�ا6ــــــى�الع¨قــــــة�العضــــــوية�بــــــlن�السياســــــة�الداخليــــــة�" .. ج]Iــــــة�القطــــــاع�العــــــام�" تحــــــت�عنــــــوان�

م�فـــتح�الســـوق�با&نفتـــاح�ع�ـــى�الســـوق�الرأســـما6ى��م��يـــا6ي�الـــذى�تقـــوده�أمريكـــا�ســـيحت.. والسياســـة�الخارجيـــة�

الداخ�ى�لهذه�الرأسمالية�ذاIxا�وقواها�،�ويجد�قطاع�كب��lومؤثر�مـن�ا$صـريlن�أنفسـهم�مضـطرين�بـالرغم�مـن�

كل�نواياهم�الحسنة�ا6ى�أن�يتبنوا�،�/ى�شأن�القضية�الوطنيه�،�الخط�-مريكى�للتسـوية�أو�أن�يعولـوا�عليـه�،�

  ".. رأسماليون�وطنيون�ورأسمالية�خائنة�" عنوان��ومن�أجل�إبراز�هذا�ا$ع)'�-خ��lقدمنا�دفاعنا�تحت

  

وهكـــــذا�كـــــان�دفاعنـــــا�عـــــن�التقـــــدم�/ـــــى�مصـــــر�العربيـــــة�متضـــــمنا�الـــــدفاع�عـــــن�أرض��الـــــوطن�وأمـــــوال�الشـــــعب����

ا$سـئولlن�ا6ـى�مخـاطر�بيـع�القطـاع�من�كل�رؤيـة�أردنـا�أن�نوجـه�أنظـار�.. والعاملlن�وح�'�الرأسماليlن�الوطنيlن�

  .اطر�Aنفتاح�Aقتصادى�ع�ى�الرأسمالية�العام�أو�مخ

  



ولكن�يبدو�أن�كل�تلك�Aع°�اضات�الحيوية�لم�تعد�تجد�آذانا�صاغية�بـالرغم�مـن�عشـرات�الوعـود�العلنيـة����

بأن�أحدا�لن�يمس�القطاع�العام�وبالرغم�من�الشهادات�ا$علنة�للدور�العظيم�الذى�قام�به�القطاع�العام�/ى�

  .  1973اء�قواته�ا$سلحة�وتزويدها�بكل�ما�كانت�/ى�حاجة�إليه�لتحقيق�نصر�أكتوبر�تمكlن�مصر�من�إعادة�بن

  

  ..فما�العمل�؟���

  

لعـــل�الـــذين�.. لنـــدافع�إذن�عـــن�القطـــاع�العـــام�مـــن�خـــ¨ل�دفاعنـــا�عـــن�الدســـتور�والشـــرعية�وســـيادة�القـــانون����

ع�العـــام�&�يكفـــون�ــــــــــــــــــــ�ا6ـــى�حـــد�بأيـــدIÍم�الحكـــم�أن�يســـتمعوا�،�0ن�الـــذين�بأيـــدIÍم�الحكـــم�ببيـــع�شـــركات�القطـــا

  .الخ�.. ا$بالغة�ـ�عن�الحديث�عن�الدستور�والشرعية�وسيادة�القانون�ودولة�ا$ؤسسات�

  

من�هذا�ا$نطق�نريد�أن�نقول�لهم�أنكم�بحكم�الدسـتور�والشـرعية�وسـيادة�القـانون�&تملكـون�بيـع�شـركات����

سيشــ°�وIvا�للضــياع�،�0نكــم�تبيعــون�مــا�&�القطــاع�العــام�وأنكــم�تعرضــون�أمــوال�الشــعب�،�ومــدخرات�الــذين�

  …تملكون�التصرف�فيه�

  

ا$لكية�العامة��ى�ملكية�الشعب�وتتاكـد�بالـدعم�ا$سـتمر�للقطـاع�" ع�ى�أن��30إن�الدستور�ينص�/ى�ا$ادة����

ا$جـا&ت�ويقـود�القطـاع�العـام�التقـدم�/ـى�جميـع�:" ويحـدد�وظيفـة�القطـاع�العـام�/ـى�ذات�ا$ـادة�فيقـول� "العـام�

وحمايIJـا�. للملكيـة�العامـة�حرمـة�:" قـول��33ويضيف�/ى�ا$ـادة�" ويتحمل�ا$سئولية�الرئيسية�/ى�خطة�التنمية�

ودعمها�واجب�ع�ى�كل�مواطن�طبقا�للقانون�باعتبارها�سندا�لقوة�الوطن�وأساسا�للنظام�Aش°�اكى�ومصـدرا�

  …"لرفاهية�الشعب�

  

وع�ـــى�هـــذا�الوجـــه�. ل�عامـــة�ومخصصـــة�$نفعـــة�عامـــة�بحكـــم�الدســـتور�شـــركات�القطـــاع�العـــام�،�إذن�،�أمـــوا���

يلـزم�الدسـتور�ا$ـواطنlن�بحمايIJـا�ويلــزم�الحكومـة�بـدعمها�ويفـرض�القـانون�الجنــائى�عقوبـة�جسـيمة�تصـل�ا6ــى�

  .. -شغال�الشاقة�ا$ؤبدة�ع�ى�ا$ساس�¶Iا�

  

نجــد�أنــه�يحــرم�بيعهــا�بــنص�صــريح�،�تقــول�فــإذا�انتقلنــا�مــن�الدســتور�وقــانون�العقوبــات�ا6ــى�القــانون�ا$ــدنى����

تعت�ــ��أمــو�Aعامــة�العقــارات�وا$نقــو&ت�ال�ــ'�للدولــة�أو�ل�شــخاص��Aعتباريــة�العامــة�وال�ــ'�تكــون�:"  87ا$ــادة�

هـذه�-مـوال�&يجـوز�التصـرف�ف~Iـا�:"وتضـيف�". مخصصة�$نفعة�عامة�بالفعل�أو�بمقتbÇ'�قـانون�أو�مرسـوم�

  ".بالتقادم�أو�الحجز�عل~Iا�أو�تملكها�

  

  ./ى�شركات�القطاع�العام�) البيع�( وهكذا�يتضح�بج¨ء�قاطع�أنه�&يجوز�التصرف����

  

  هذا�هو�حكم�الدستور�والقانون�فهل�نحتكم�ا6ى�القضاء�؟���

  

إن�ا$ستشـار�Aســتاذ�بــدوى�حمــودة�رئــيس�ا$حكمـة�العليــا�ال�ــ'�ستقÇــb'�/ــى�-مـر�لــو�احتكمنــا�إل~Iــا�ســبق�أن����

قـــال�فيـــه�أن�شـــركات�القطـــاع�العـــام�أجهـــزة�مـــن�أجهـــزة�) الســـنة�الثانيـــة�( قـــا&�/ـــى�مجلـــة�مجلـــس�الدولـــة�نشـــر�م



الدولـة��داريــة�و�ــى�لــذلك�مــن�أشــخاص�القــانون�العــام�بـل�وتعت�ــ��مؤسســات�عامــة�وأIvــا�مكلفــة�بخدمــة�عامــة�

بــــــأن�)  28/12/1964( كمــــــا�ســــــبق�أن�حكمــــــت�ا$حكمــــــة��داريــــــة�لرئاســــــة�الجمهوريــــــة�. وأموالهـــــا�أمــــــوال�عامــــــة�

  . شركات�القطاع�العام��ى�أدوات�عامة�ولو�كانت�تمارس�نشاطا�تجاريا�أو�صناعيا�أو�زراعيا�

  

فـإذا�كـان�&�IÍمكـم�Aقتصــاد�الـوط)'�و&حيـاة�العــاملlن�فلمـاذا�تعرضـون�أمـوال�القطــاع�الخـاص�للضـياع�/ــى����

لـذى�يغريـه�بشـراء�أسـهم�شـركات�يقـال�أIvـا�ذلـك�القطـاع�الخـاص�العزيـز�الـذى�&نـدرى�مـا�ا.. صفقة�بيع�باطلـة�

  ..خاسرة؟

  

أنــه�رو¿ــى�/ــى�الشــركات�ا$عروضــة�للبيــع��2/2/1978لقــد�إنكشــف�الغطــاء�،�ونشــرت�الصــحف�يــوم�.. آســف����

  .. كله�ع�ى�الرأى�العام�" ا$لف�" لهذا�رأينا�عرض�.. أن�تكون�من�الشركات�الرابحة�

  

  

  

  

     

     

 


