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 مقدمة املؤلف

نشر ىذا الكتاب يف بداية األمر بدوف مقدمة. والسبب يف 
ىبرج يف صورة كتاب. ىذا ىو أنو مل يكن اؼبقصود بو أف 

فقد كلفت أف أكتب مقاال عن اؼبشكبلت االقتصادية يف 
الوقت اغباضر، وىذا ما حاولت أف أفعلو. ولسوء اغبظ أف 
ىذه اؼبشكبلت كانت كثَتة جدًا لدرجة أف اؼبقاؿ أصبح 

صفحة بدال من ثبلثُت صفحة. فكاف البد  091يقع يف 
 أف يظهر يف كتاب.

 رجمرد تفسَت سبب عدـ كتابة مقدمة، وقد ذكرت ىذه اغبقائق ال
وإمبا ألوضح أيضًا بعض النواحي اؽبامة اليت يتضمنها الكتاب. فهذا 
الكتاب ليس دراسة علمية ؼبباديء نظرية_ كما يبدو من عنوانو_ وإمبا 
يعد دبثابة بياف سياسي. كذلك ال يغطي ىذا الكتاب كل ميداف التخطيط، 

عات اليت تبُت أهنا ذات أنبية خاصة وإمبا يركز فقط على بعض اؼبوضو 
لربيطانيا. وردبا يكوف العنواف الذي وبملو ىذا الكتاب ليس دقيقًا. فكاف 

 من األفضل أف يسمى:

وقد القى ىذا الكتاب اىتمامًا مشجعًا ردبا ألنو يتناوؿ مشكبلت 
الساعة. ولكنو سبب بعض الضيق عبميع أصدقائي. فرجاؿ التخطيط 

وضعت كتااًب معاداًي للتخطيط، يف حُت أف أعداد  منهم يقولوف: إنٍت
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التخطيط تضايقوا ألنٍت أظهرت إعجايب الشديد بتدخل اغبكومة.  وحيث 
إف ىذا الكتاب ال يؤيد التخطيط وال يهاصبو، فإف ىذا يبُت يل أنٍت فشلت 
يف توضيح الغرض من كتابتو. وؽبذا فإنٍت أنتهز فرصة إعادة طبع الكتاب 

 رى عن ىذا اؼبوضوع.ألقوؿ كلمة أخ

تستخدـ يف معاف ـبتلفة. فهناؾ على األقل ستة « زبطيط»وكلمة 
 معادف ؽبذه الكلمة يبكن التمييز بينها:

أواًل: أف ىذه الكلمة تشَت إىل التحديد اعبغرايف للمصانع واؼبباين 
اؼبدف »السكنية ودور السينما وما إىل ذلك. وأحيااًن يسمى ىذا بتخطيط 

 «.زبطيط»ااًن يطلق عليو ؾبرد وأحي« والقرى

اثنيًا: نشر عدد كبَت من الدوؿ واثئق ربدد فيها برامج اإلنفاؽ العاـ 
ؼبدة سبتد إىل عامُت أو أربعة أعواـ، وأحيااًن إىل عشرة أعواـ. ويف ىذا 
الصدد تعٍت ؾبرد تقدير ما ستنفقو اغبكومة من أمواؿ يف اؼبستقبل إذا كاف 

 .لديها اؼباؿ الذي ستنفقو

ىو ذلك « االقتصاد اؼبخطط»اثلثًا: يف النظرية االقتصادية قبد أف 
الذي تستخدـ فيو كل وحدة إنتاجية اؼبوارد البشرية واؼبعدات اؼبخصصة 
ؽبا، وأف تقدـ إنتاجها لؤلشخاص والشركات اليت ربددىا اغبكومة، وؽبذا 

يتعُت عليو  فإف اؼبدير ليس لديو ؾباؿ كبَت لبلختيار يف البيع والشراء، ألنو
أف يعمل طبقًا ػبطة ترسلها إليو اغبكومة اؼبركزية. ومثل ىذا االقتصاد ال 

 وبتاج إىل استخداـ اؼباؿ.
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رابعًا: أحيااًن يعٍت التخطيط أي ربديد زبتاره اغبكومة ألىداؼ 
االنتاج، سواء ابلنسبة للمشروعات اػباصة أو اؼبشروعات العامة ومعظم 

من التخطيط حىت ولو ابلنسبة لصناعة أو  اغبكومات سبارس ىذا النوع
صناعتُت تعقد عليها أنبية خاصة. وإذا بدأت اغبكومة يف ربديد األىداؼ 
ابلنسبة ؼبعظم الصناعات. وعند ذلك تظهر على الفور مشكلة التنسيق، 
وتضطر إىل ربليل االقتصاد أبكملو وحبث اآلاثر اليت تظهر على ىذا 

 ب اغبكومة يف مارستو.االقتصاد نتيجة ألي تدخل ترغ

خامسًا: وعند ذلك يظهر النوع اػبامس من التخطيط، فهنا 
أصبحت األىداؼ ؿبددة ابلنسبة لبلقتصاد كلو، دبعٌت توزيع صبيع األيدي 
العاملة والنقد األجنيب واؼبواد اػباـ وغَت ذلك من الوارد األخرى يف الدولة 

ؾبموعة من اعبداوؿ االحصائية بُت فروع االقتصاد اؼبختلفة. والنتيجة ىي 
 اؼبتشابكة.

لوصف الوسائل اليت « زبطيط»سادسًا: أحيااًن تستخدـ كلمة 
تستخدمها اغبكومة لكي تفرض على اؼبشروعات اػباصة األىداؼ اليت 

 تقررت من قبل.

ومن الواضح أف أي شخص يستخدـ كلمة ؽبا كل ىذه اؼبعاين وال 
احملدد الذي نقصده من ىذه الكلمة، يستطيع أف يقرر من البداية اؼبعٌت 
 إمبا هبر على نفسو كثَتاً من اؼبتاعب.
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وىذا الكتاب ال يدخل ضمن اختصاصو النوع األوؿ والثاين من 
 أنواع التخطيط اليت ذكرانىا اآلف.

والنوع الثالث للتخطيط ىبتص ابلنظم اعبماعية، ولكن حىت معظم 
و إشارة عابرة يف الفصل األوؿ، الدوؿ اعبماعية ال أتخذ بو. وقر أشران إلي

 مث ذباىلناه بعد ذلك.

وىذا الكتاب ىبتص ابألنواع الثبلثة األخَتة للتخطيط، ولكنو ال 
يتناوؽبا كلها بدرجة متساوية. فاىتمامو األوؿ يًتكز على النوع السادس 
فإذا افًتضنا أف اغبكومة تعرؼ األىداؼ االقتصادية اليت تريد الوصوؿ 

ستطيع إقناع أو إرغاـ اؼبشروعات اػباصة على التزاـ ىذه إليها. فكيف ن
 األىداؼ؟

والفصل التاسع من ىذا الكتاب يناقش ابختصار النوع اػبامس 
للتخطيط، وىو كيف تستطيع اغبكوة إهباد نوع من التنسيق لؤلىداؼ اليت 
تضعها ولكن ىذا يًتؾ أمامنا سؤااًل ىامًا: كيف تعرؼ اغبكومة األىداؼ 

ية اليت هبب عليها ربقيقها؟ ىذا السؤاؿ نوقش ابختصار يف االقتصاد
الفصل األوؿ ويف بقية الفصوؿ األخرى يف شكل سؤاؿ جديد وىو ما 
وبدث لو ترؾ النظاـ االقتصادي يدير نفسو بنفسو. وىناؾ كثَت من الناس 
يعتقدوف أف احملاوالت اليت تبذؽبا اغبكومة لتحسُت نتائج النظاـ 

ف ذبعل اغبسن سيئًا وذبعل السيء أكثر سوءًا. وىذه االقتصادي يبكن أ
اؼبشكلة مل ربظ فيي ىذا الكتاب ابالىتماـ الذي يعتقد ىؤالء الناس أهنا 
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جديرة بو، وىذا يرجع أساسًا إىل أنو ليس من الضروري مناقشة ثلث 
اؼبشكلة ابلتفصيل يف ىذا الكتاب اؼبختصر، نظرًا ألف معظم السياسيُت 

فقوف على أف اغبكومة هبب أف رباوؿ معاعبة العيوب اليت الربيطانيُت يت
تظهر يف جهاز االقتصاد، ونظرًا ألف معظم رجاؿ االقتصاد الربيطانيُت 

 يتفقوف على نوع ىذه العيوب.

ورجاؿ التخطيط ىم أولئك الذين يريدوف أف يصلوا فقط عن طريق 
ي، وإىل من إحاطة الشعب ابألوامر والقدرات اليت ربد لو أين وماذا يشًت 

يبيع. أما أعداء التخطيط فهم أولئك الذين يفضلوف ترغيب األفراد 
واؼبؤسسات يف التعاوف عن طريق مضاعفة اعبزاء ابلنسبة ؽبم إذا فعلوا 

 األشياء اليت تريدىا اغبكومة بدال من أف يفعلوا أي شيء آخر.

طيط وىذا الكتاب يتخذ موقفًا ؿبايدًا. فهو يبدأ إبظهار أفضلية التخ
عن طريق الًتغيب عندما يكوف ىذا فبكنًا من الناحية العملية ولكن يبُت 
أيضًا أف ىذا يكفي فقط عندما يكوف توزيع اؼبوارد كافيًا لتحقيق النتائج 
اؼبرجوة عن طريق الًتغيب. وعندما ال يكوف توزيع اؼبوارد كافيًا. فإف ىذا 

رباملو على الكتاب ينصح ابستخداـ أساليب التوجيو. ولكن سبب 
التوجيو، فإنو يقرر نتيجة ىامة، وىي أف من أىم واجبات اغبكومة أف 
تعمل على زايدة توزيع اؼبوارد. وؽبذا السبب أفردان ىذا الكتاب فصبًل  

 كامبًل عن توزيع اؼبوارد.
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وكل مؤلف يتعرض دائمًا للمدح والذـ. وأان ابلطبع مل أستطع 
غنٍت لست من أنصار التخطيط اإلفبلت من ىذا اؼبصَت. ولكٍت أقوؿ: 

وال من أعداء التخطيط، وإمبا أؤيد التخطيط وأعارضو حسب ظروؼ 
اؼبشكلة. والغرض الرئيسي من ىذا الكتاب ىو ربليل الظروؼ اليت  تكوف 

 فيها إحدى الوسائل مفضلة عن األخرى.

 املؤلف
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 الفصل األول

 ملاذا خنطط؟

واالقتصاد اغبر ىو ليس الفرؽ بُت االقتصاد اؼبخطط 
الفرؽ بُت النظاـ والفوضى يف اغبياة االقتصادية. فجميع 
اؼبفكرين السياسيُت دبا فيهم فبلسفة االقتصاد اغبر 
يتمسكوف ابلنظرية القائلة أبف االنتاج والتوزيع هبب أف 
يوجها ػبدمة األغراض االجتماعية. واؼبسألة اليت يدور 

ىت يكوف ىذا حوؽبا اعبدؿ يف الوقت اغباضر ىي م
التوجيو ظاىرًا، ومىت يكوف غَت ظاىر. والتوجيو غَت 
الظاىر الذي ينادي بو أنصار االقتصاد اغبر، ىو الذي 
سبارسو السوؽ. أما التوجيو الظاىر الذي يفضلو رجاؿ 

 التخطيط فهو الذي تنظمو الدولة.

والتوجيو الذي سبارسو السوؽ يف توجيو حقيقي وقوي مع أنو توجو 
غَت ظاىر. ويف االقتصاد اغبر قبد أف الطلب ىو الذي يتحكم يف االنتاج. 
فأصحاب رءوس األمواؿ ال يستطيعوف إنتاج ما يريدونو من بضائع، ولكن 
اؼبصلحة اػباصة ىي اليت توجههم إىل إنتاج البضائع اليت يبكن بيعها، 

ىذا تقرره احتياجات الشعب وكمية ىذه االحتياجات. وىكذا، فإف و 
اإلنتاج من أجل الربح يتحوؿ إىل انتاج من أجل الطلب وبنفس الطريقة 
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قبد أف السوؽ تتحكم يف توزيع الدخل. فاؼبنتجوف ال يستطيعوف تقدًن 
األنواع اليت يريدوهنا، ألف قوى اؼبنافسة تعمل دائمًا على زبفيض األسعار 

ىل مستوى التكاليف، وتدفع الرأظباليُت إىل ربسُت انتاجهم. وىكذا فإف إ
السوؽ اغبرة تعد أداة قوية للتوجيو االجتماعي، فهي توجو االنتاج ػبدمة 

 الطلب، وتشجع التقدـ، وتقضي على الربح الفاحش.

وال يبكن انتقاد ىذا النوع من التوجيو على أساس أف اؼبصلحة 
فعة لبلقتصاد اغبر. فالواقع أف كل نظاـ اقتصادي اػباصة ىي القوة الدا

وضع من أجل األفراد العاديُت هبب أف تكوف اؼبصلحة اػباصة ىي قوتو 
الدافعة. وىذا ال يعٍت أف النظاـ االقتصادي ال يرعي مصلحة ارجمتمع. 
فالغرض من مثل ىذا النظاـ ىو أف يكوف األداة اليت توجو مصلحة الفرد 

العاـ، ألف األشياء اليت يريدىا ارجمتمع ىي اليت ربقق  اػباصة إىل الصاٌف
رحبًا أكثر للفرد. والقضية اليت توجو ضد االقتصاد اغبر ليست أنو ال 
يراعي مصلحة اعبماعة. ولكن اعبداؿ يدور حوؿ ما إذا كاف إشراؼ 
الدولة يبكن أف وبقق نتائج أفضل سواء كبديل لبلقتصاد اغبر أو كمساعد 

 لو.

 ة والدولة:اإلظرتاني

يف أية مقارنة بُت أنظمة الدولة، واألنظمة االجتماعية اليت تستطيع 
أف تقـو بنفس اؼبهمة، قبد أف تدخل الدولة يتعرض النتقاد شديد من 
جانب اؼبتحررين، كما قبد أف ىذا التدخل يقابل ابلًتحيب من جانب 
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يرجع يف الفاشستيُت. وىذا الًتحيب واالنتقاد الذي يتعرض لو التخطيط 
 معظمو إىل اؼبيوؿ الشخصية. وليس إىل دراسة موضوعية ؼبزاايه اغبقيقية.

واعبداؿ حوؿ الدور الذي تقـو بو الدولة ظهر بظهور ارجمتمع 
اإلنساين. ولذلك فهو جداؿ حوؿ التخطيط وكبن مل نسمع يف أي مكاف 

ع كذلك مل أو زماف مل تلعب فيو الدولة دورًا إهبابيًا لتنظيم اإلنتاج والتوزي
نسمع عن ؾبتمع مل يظهر فيو الذين يطالبوف بزايدة إشراؼ الدولة ومن 
يطالبوف بتخفيف إشراؼ الدولة. ويف عصران ىذا قبد أف الذين يطالبوف 
بزايدة إشراؼ الدولة يبيلوف إىل اليسار. والذين يطالبوف بتخفيف إشراؼ 

ائمًا ىكذا. الدولة يبيلوف إىل اليمُت. ولكن ىذا الوضع مل يستمر د
فاعبداؿ حوؿ التخطيط يظهر بُت اليسارين واليمينُت. ليست لو أية عبلقة 

 ابعبداؿ حوؿ االشًتاكية.

ويبر األايـ تتذبذب سلطات الدولة بُت القوة والضعف ففي اقبلًتا 
يف القرف الثامن عشر، كانت الدولة تعرقل التقدـ عن طريق تنظيم 

التقدميُت أخذوا يشنوف ىجوما على  االقتصاد بطريقة مسرفة. وؽبذا فإف
. ويف النصف األوؿ من  الدولة، يف حُت كاف احملافظوف يقاوموف ىذا اؽبجـو
القرف العشرين ربوؿ التيار إىل الناحية األخرى. فاحملافظوف الذين كانوا يف 
القرف الثامن عشر يدافعوف عن التخطيط. بدأوا اآلف يعارضونو 

دوف االقتصاد اغبر بدأوا اآلف يهاصبونو وىذا واليساريوف الذين كانوا يؤي
ىو السبب يف أننا فقدان اليساريُت يف الوقت اغباضر ابلتخطيط. وفقدان 
اليميينيُت ابالقتصاد اغبر. ولكن إذا درسنا الفلسفات الرئيسية لكل من 
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الييمنيُت واليساريُت يف بريطانيا سنجد أف كبل منهم ملتـز ابلدفاع عن 
اصبتها. فهم يدافعوف عن الدولة أو يهاصبوهنا حسب الدولة أو دبه

 الظروؼ.

ليست ملتزمة. من  -على عكس ما ىو معروؼ عنها –واالشًتاكية 
انحية اترىبها أو فلسفتها بتمجيد الدولة أو بتوسيع سلطاهنا. ولكننا قبد 
على العكس أف االشًتاكية مرتبطة ابلتحررية والفوضوية، وايحًتاـ حرية 

رضة توسع إشراؼ الدولة. واالشًتاكيوف يف القرف التاسع عشر الفرد ومعا
مل يونوا من مؤيدي زايدة سلطات الدولة. ويف الرسـو التخطيطية للمجتمع 
االشًتاكي الذي قاموا ببنائو مل تكن الدولة تقـو إال بدور صغَت. فمثبل 
 تلعب الدولة دورًا صغَتًا يف اؼبشروعات االشًتاكية اليت وصفها روبرت

أوين، أو وليم موريس، أو ج ؾ. براى. وقد حاوؿ ماركس ابلطبع أف يناؿ 
من ظبعة صبيع االشًتاكيُت الذين سبقوه، فاهتمهم ابؼبثالية. ولكن حىت 
ماركس نفسو يتحدث قليبل عن دور الدولة يف ارجمتمع اإلشًتاكي اعبديد، 

 وىذا القليل ليس فيو ما يظهر أتييده لزايدة سلطات الدولة.

اؼبظهر « دكتاتورية العماؿ»ىو الذي جعل  -وليس ماركس -ينُتول
الرئيسي لبلشًتاكية اؼباركسية. وبصرؼ النظر عن لينُت، فإف الزعيم 

الذي تضمنت « سدين وب»االشًتاكي البارز يف القرف التاسع عشر ىو 
يف كل « سدين وب»اشًتاكيتو تقوية جهاز الدولة. واعبمعية الفابية مل تؤيد 

و يف سبجيد الدولة. وزعيم اعبيل التايل للفابيُت ىوج. د. ىػ. كوؿ ما قال
أحد رواد االشًتاكية التعاونية، وىي نوع من االشًتاكية تقـو فيو الدولة 
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قاؽبا  -ابلنسبة للفابيُت -بدور بسيط. وآخر كلمة  عن ىذا اؼبوضوع
 :0894مسًت بًتيس وب الذي كتب يف عاـ 

بنا اؼببدأ اعبماعي؟ إف اؼبفكرين منذ  إنٍت أتساءؿ إىل أين سيذىب»
طبسُت عامًا مضت كانوا يؤمنوف إيبااًن راسخًا ابلفردية سبامًا كما نؤمن كبن 
اآلف ابعبماعية. والرجاؿ والنساء يف عصران اغباضر ال يثقوف يف اؼبباديء 
العامة مع أهنم على استعداد الستخدامها. ولكن من السهل أف نرى اآلف 

رديُت أبف عمل اغبكومة هبب أف يقتصر على إفساح ارجماؿ أف إيباف الف
لؤلفراد، يقـو على أساس ذبربة مشاركة اغبكومة يف التنظيم الصناعي، ألف 
ىذه التجربة أثبتت فشل اغبكومة يف ىذا اؼبيداف. أليس من اؼبمكن أف 
ينطبق ىذا على اعبماعية؟ إف اإلدارة العامة ىي البديل للمشروعات 

يث إف اؼبشروعات اػباصة تكوف فاسدة، فإننا نقًتح وضعها اػباصة. وح
ربت رقابة ديبقراطية. ولكن ليس من احملتمل أف يطبق اؼببدأ اعبماعي يف 
صبيع الظروؼ، كما أنو ليس من احملتمل أف وبل اؼببدأ الفردي صبيع 
اؼبشكبلت االجتماعية اليت ظهرت منذ طبسُت عامًا. وكبن أعضاء اعبمعية 

ال نعتقد أننا نريد أكثر من ؾبرد تطبيق ؿبدود للمبدأ الفردي.  الفابية،
ولكنٍت متأكد من شيء واحد، وىو أف اعبداؿ الذي يبدو اآلف على 
درجة كبَتة من األنبية سيبدو عدًن القيمة ابلنسبة ألحفادان فسوؼ 
يشعروف ابلدىشة ألننا حاربنا من أجل إقرار موقف معُت، والقضاء على 

 «.موقف آخر
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ويبكننا أيضًا أف نذكر آراء معارضة الشًتاكيُت آخرين. إذ ليس 
ىناؾ رأي اشًتاكي واحد عن الدولة أو عن الدور الذي هبب أف تقـو بو. 
واغبقيقة ابلنسبة لبلشًتاكيُت كما ىي ابلنسبة لؤلحرار واحملافظُت ىي أف 
البعض يؤيدوف زايدة سلطات الدولة، والبعض اآلخر يؤيدوف زبفيض 

طات. وعلى ىذا فإف اعبداؿ حوؿ الدور الذي تقـو بو الدولة ليس السل
 جداال بُت األحزاب، وإف داخل األحزاب نفسها.

ويبدو أف االشًتاكيُت قد نسوا ىذه اغبقيقة، ولذلك فإننا قبدىم 
 أحياانً يرحبوف بكل زايدة يف سلطات الدولة.

أنصار  وردبا يكوف السبب يف ىذا ىو أف لنيُت وسدين وب كاان من
 زايدة سلطات الدولة، وكاف ؽبما أتثَت كبَت ما على االشًتاكيُت.

ولكن بعض ػبلط يرجع أيضًا إىل عدـ فهم موقف االشًتاكيُت من 
اؼبمتلكات. فيميل الكثَتوف عادة إىل الربط بُت االشًتاكية وبُت أتميم 

 اؼبمتلكات.

وزايدة  ولكن ىذا خطأ ال يقل يف خطورتو عن الربط بُت االشًتاكية
سلطات الدولة. واغبقيقة أف االشًتاكية ليست مرادفة للتأميم أو لزايدة 

 سلطات الدولة.

ولكن االشًتاكية مرادفة للمساواة. والرغبة يف ربقيق اؼبساواة ىي 
الشيء الوحيد الذي ربط بُت صبيع االشًتاكيُت. أما فيما عدا ذلك فإهنم 
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اواة، فإهنم يهتموف أيضاً ىبتلفوف. وألف االشًتاكيُت يهتموف ابؼبس
ابؼبمتلكات. حيث إف النظاـ اؼبايل للمتلكات ىو من أىم أسباب 

 االختبلفات الواضحة بُت الطبقات.

ولكن لسبب مطالبة االشًتاكية ابؼبساواة قبد أهنا ليست مرتبطة أبي 
طريقة من طرؽ معاعبة نظاـ اؼبلكية. ونظاـ اؼبلكية يبكن معاعبتو بطرؽ  

ىداؼ االشًتاكية. فمثبل يبكن إعادة توزيع اؼبمتلكات حبيث كثَتة ربقق أ
 ربصل عل أسرة على كمية موحدة.

وىذا ما وبدث بعد الثورات الزراعية. ومع أف ىذا وبافظ على 
اؼبلكية الفردية، فإنو يتمشى مع أىداؼ االشًتاكية طاؼبا أف التوزيع عادؿ، 

اؼبختلفة حىت ال وبكم وطاؼبا أف ىناؾ أراض كافية لتوزيعها على األسر 
عليها ابلعمل يف رقعة ضيقة غَت اقتصادية. وإعادة توزيع األراضي ال يؤيده 
االشًتاكيوف يف أوراب اؼبزدضبة ابلسكاف. ولكنو جوىر األىداؼ االشًتاكية 

 يف الدوؿ الناشئة القليلة السكاف يف العامل. 

ونية على كذلك يبكن إعطاء اؼبمتلكات للعماؿ إلدارهتا بطريقة تعا
أساس تقسيم األرابح ابلتساوي. وىذه الطريقة، وليس التأميم، أيدىا 
الكتاب االشًتاكيوف يف القرف التاسع عشر. وحىت يف حالة التأميم ليس 

 من الضروري أف يكوف للدولة دور كبَت.

فالدولة تستطيع تسليم الصناعات إىل ىيئات عامة، وتطلب منها أف 
حاجة إىل زبطيط مركزي، وأف ذبعل الطلب ينظم تقـو دبهمة إدارهتا دوف 
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ىذه الصناعات كما وبدث يف اؼبشروعات اػباصة. وطاؼبا أف صبيع ىذه 
الطرؽ اؼبختلفة ؼبعاعبة نظاـ اؼبلكية تقـو على أساس اؼبساواة، فإننا ال 
تستطيع أف نقوؿ إف ىذه الطريقة أكثر اشًتاكة من الطرؽ األخرى ألف 

ة معينة ؼبعاعبة نظاـ اؼبلكية، وإمبا ىي مطالة االشًتاكية ليست طريق
 ابؼبساواة والعدالة االجتماعية.

واالشًتاكية أيضًا تطالب حبرية الفرد. ويف اعبداؿ حوؿ سلطات 
الدولة قبد أف أسس االشًتاكية متغلغلة يف التحررية. ويف األايـ األخرة بدأ 

األنظمة االجتماعية  اىتماـ االشًتاكيُت يتجو كبو استخداـ الدولة يف مكاف
األخرى. ولكن ىذا كاف دبثابة تطور حديث. فاؼبباديء اغبقيقية لبلشًتاكية 
تعارض ىذا. واؼببدأ التحرري يقضي بعدـ تسليم أي شيء إىل الدولة إذا  
كانت ىناؾ منظمة اجتماعية تستطيع القياـ بو بنفس الطريقة. 

إىل مثل ىذا الرأي هبب  واالشًتاكيوف الذين ال يستطيعوف أف يذىبوا بعيداً 
عليهم أف ينتظروا قليبًل قبل أف يفًتضوا أف كل زايدة متوفقة يف سلطات 

 الدولة ربظى بتأييد اغبركة االشًتاكية.

 االقتصاد احلر:

إف اؽبدؼ من ىذا اؼبوضوع ىو سبهيد الطريق للقياـ بدراسة كبَتة 
ال يدور حوؿ ؼبزااي التوجيو الظاىر وغَت الظاىر واعبداؿ كما رأينا 

األىداؼ وإمبا حوؿ مدى الكفاية. فاالقتصاد اغبر يبيل إىل توجيو اإلنتاج 
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والتوزيع للصاٌف العاـ. والسؤاؿ ىو أليس يف استطاعة التخطيط أف يقـو 
 هبذه العملية بطريقة أفضل، سواء كبديل لبلقتصاد اغبر أو كمساعد لو؟

وجود الدولة. فكل وحىت أشد اؼبؤيدين لبلقتصاد اغبر ال يتجاىلوف 
شخص يعًتؼ أبف ىناؾ وظائف معينة هبب أف تقـو هبا الدولة. ووبدد 
آدـ ظبيث ىذه الوظائف فيقوؿ إهنا الدفاع والعدالة والتعليم والطرؽ 
واؼبواصبلت. وسار رجاؿ االقتصاد يف أعقابو فتوسعوا يف ىذه القائمة 

قالوا إف الدولة ولكنهم جعلوا وظائف الدولة مدرجة ربت مباديء عامة، ف
 ؽبا ثبلثة واجبات:

 أشياء تستطيع الدولة وحدىا أف تفرضها مثل الدفاع والعدالة. -0

أشياء تكوف ضئيلة األرابح وال يستطيع اؼبمولوف القياـ هبا مثل  -9
 بناء اؼبنارات أو اؼبنشأت اغبكومية.

أشياء يكوف رأي الدولة فيها أىم من رأي اؼبواطنُت. وىذا النوع  -3
األخَت تدخل ربتو أشياء كثَتة: فالدولة تزعم اآلف أهنا تعرؼ أكثر 
من مواطنيها مىت يرسلوف أطفاؽبم إىل اؼبدارس، ويف أي األوقات 
يشربوف، وأي نسبة من الدخل هبب إدخارىا، وىل اؼبسكن 

ر الرخيصة؟ وغَت ذلك من اؼبسائل. الرخيص أفضل من السجائ
والسؤاؿ الذي يًتدد اآلف كثَتًا ىو: ىل يبكن إدراج أية حالة 
معينة ربت أي من ىذه األنواع الثبلثة لوظائف الدولة؟. وعلى 
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العمـو فإف ىذه األنواع يتفق عليها اعبميع أبهنا تضع اغبد األدىن 
 لوظائف الدولة.

غبر ىي أقوى من ذلك بكثَت. والقضية اليت توجو ضد االقتصاد ا
 وىي تعتمد على النقط التالية:

أواًل: إف الدخل يف ظل االقتصاد اغبر ال يوزع توزيعًا عاداًل وكنتيجة 
طبيعية لذلك فإف السلع األقل أنبية تنتج لؤلغنياء، يف حُت ذبد الفقراء 
يف حاجة إىل التصليح واػبدمات الصحية والغذاء الكامل، واؼبنازؿ 

سبة، ووسائل الراحة العادية اليت يبكن توفَتىا بدال من إنتاج اؼبنا
الكماليات لؤلغنياء. وىذه اغبقيقة ال يبكن إنكارىا. فنظاـ األسعار يكايفء 
األشخاص حسب قلة اؼبوارد اليت يبتلكوهنا، ولكن ىذا النظاـ يف حد ذاتو 

اًي. ولتحقيق ال يتضمن أية طريقة لتوزيع ىذه اؼبوارد القليلة توزيعًا متساو 
 العدالة يف التوزيع هبب أف نعتمد على سلطات الدولة.

ونقطة الضعف الثانية يف االقتصاد اغبر رتبطة ابلنقطة األوىل. فنظاـ 
السوؽ ال وبدد األجور على أساس إنساين. وىذه ليست مسألة بسيطة. 
فالبحث عن عمل من أجل اغبصوؿ على أجر معُت يرجع إىل أف العماؿ 

كوف اآلالت اليت يعملوف هبا. وقد أراد بعض االشًتاكيُت القضاء ال يبتل
كما حدث يف   -على ىذه اؼبشكلة إبعادة توزيع اؼبصانع على العماؿ

على أف يديرىا العماؿ دبفردعم أو بطريقة تعاونية وأي  -الثورات الزراعية
حل آخر، سواء ترؾ اؼبصانع للرأظبالُت أو نقل ملكيتها إىل الدولة يبقي 
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نظاـ األجور كما ىو، ولكن وباوؿ فقط مراعاة الناحية اإلنسانية يف ربديد 
األجور عن طريق ضماف حقوؽ العامل، وإشراكو يف القرارات اليت تتخذ. 
وىناؾ رأي يقوؿ إنو يف حالة وجود منافسة كاملة سيعمل أصحاب العمل 

حقوؽ على احًتاـ العمالن حيت يكوف نظاـ األسعار دبثابة ضماف غبماية 
ىؤالء العماؿ. وقد يكوف ىذا الرأي صحيحًا، ولكن الدولة ىي خَت 

 ضماف غبماية حقوؽ العماؿ.

وىذا اؼبوضوع ينقلنا إىل العيب الثالث يف االقتصاد اغبر، وىو عدـ 
االستقرار. فاؼبشروعات اػباصة يف ميداف النقد تؤدي إىل البطالة والبؤس. 

يداف ليست أحسن حظًا. والقضية وكذلك اؼبشروعات اغبكومية يف ىذا اؼب
الوحيدة اليت تؤيد اؼبشروعات اػباصة يف ميداف النقد ىو الرأي الذي كاف 
سائداً منذ قروف أبف إشراؼ الدولة على النقد يؤدي دائمًا إىل نتائج سيئة. 
وإصباع اؼبفكرين الربيطانيُت يف الوقت اغباضر على أتييد إشراؼ الدولة 

 يف الفًتة األخَتة، وىذا يرجع فقط إىل االعتقاد أبف على النقد مل يظهر إال
أسرارًا جديدة قد أكتشفت وساعدت على زايدة مزااي إشراؼ الدولة على 

 النقد.

والعيب الرابع لبلقتصاد اغببل ىو طريقة استخداـ السوؽ للنقد 
األجنيب. فقد ظل أنصار االقتصاد اغبر يدافعوف طويبًل عن الرأي القائل 

ارة اػبارجية تنظيم نفسها بنفسها. ولكن التقدـ الذي طرأ على أبف التج
النظرية النقدية قضى هنائيًا على ىذه األسطورة. ونتيجة ؽبذا هبب على 

 الدولة اف تنظم التجارة اػبارجية.
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خامسًا: ال يستطيع االقتصاد اغبر مواجهة التغَتات الضخمة فعند 
د أف الطرؽ اليت يستخدمها اغباجة إىل توزيع اؼبوارد بدرجة معقولة قب

االقتصاد اغبر ؽبذا الغرض بطيئة وغَت مرنة. فهذا االقتصاد ال يستطيع 
مواجهة النقص بسرعة، ونتيجة ؽبذا، فإف عددًا قليبًل من األشخاص 
وبصلوف على أرابح ضخمة علىحساب الشعب، كما أف السلع النادرة ال 

طيع االقتصاد اغبر أف وبد من توزع توزيعًا عاداًل. ويف الوقت نفسو ال يست
اإلنتاج الزائد السرعة. ونتيجة ؽبذا فإف بعض األشخاص يتعرضوف ػبسائر 
ضخمة. ويف ىذه اغبالة البد أف تتدخل الدولة ابإلسراع يف إعادة توزيع 

 اؼبوارد توزيعاً صحيحاً.

وأخَتًا يتسم االقتصاد اغبر ابإلسراؼ فاؼبنافسة تدفع اؼبنتجُت إىل 
ؽ إنتاجهم. ولكنها تدفعهم أيضًا إىل إنفاؽ مبالغ ضخمة لزايدة ربسُت طر 

اؼببيعات والقضية ىنا ليست واضحة سبامًا. فالنقد الذي وجو إىل االقتصاد 
اغبر بُت القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر كاف يتلخص يف إسراؼ وعناء 

ا على الطبقة البَتوقراطية. وابلنسبة ؼبوضوع اإلسراؼ هبب أال يسَت حديثن
 أساس التعميم.

وىناؾ حقيقة أخرى هبب توضيحها، وىي أف مزااي االقتصاد اغبر 
تتوقف على وجود اؼبنافسة. ولكن قلما توجد منافسة كاملة. ومن الواضح 
أنو ليس ىناؾ شيء يف نظاـ السوؽ يستطيع أف ىبلق اؼبنافسة أو وبافظ 

نافسة. وعلى عليها. ولكن الدولة وحدىا ىي اليت تستطيع أف نضمن اؼب
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ىذا، فإف االقتصاد اغبر ال يبكن أف يعمل بطريقة فعالة إال دبساعدة إهبابية 
 من الدولة.

 التخطيط عن طريل التوجيه:

كاف من اؼبمكن ذكر عيوب االقتصاد اغبر ابختصار ألف صبيع 
اؼبفكرين السياسيُت يعًتفوف بوجودىا، وليس ىناؾ اآلف أي شخص يؤمن 

يف بعض اغباالت احملدودة. وىناؾ كثَتوف يهاصبوف  ابالقتصاد اغبر إال
التخطيط يف عبارات عنيفة، ويظهروف نتيجة لذلك على أهنم يدافعوف عن 
االقتصاد اغبر. ولكن عندما كبلل ىجومهم ربليبًل دقيقًا قبد أف العيوب 
اليت يتحدثوف عنها يف التخطيط قليلة جدًا. واغبقيقة أننا صبيعًا نؤمن 

 ف.ابلتخطيط اآل

ولكن ىذا ال يعٍت أننا نؤمن جبميع أنواع التخطيط، أو ابلتخطيط 
اؼبركزي الكامل. واالقتصاد اغبر يبكن أف يكوف كامبًل، كذلك تستطيع 
الدولة أف زبفف من آاثره يف بعض اللحظات اغباظبة. وابؼبثل يبكن أف 
يكوف التخطيط كامبًل. وكذلك يبكن ربطو مع االقتصاد اغبر بدرجات 

 اوتة.متف

واؼبسألة الرئيسية يف مناقشة التخطيط ليست: ىل هبب أف يكوف 
ما ىي الصورة اليت سيتخذىا ىذا التخطيط؟ أو «: ولكن»ىناؾ زبطيط؟ 

دبعٌت آخر، ىل هبب على الدولة أف تعمل عن طريق نظاـ األسعار أو عن 
طريق السيطرة عليو، ولنفرض مثبل أف اغبكومة قدرت زايدة إنتاج اللنب 
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عناية بصحة األطفاؿ. وابلطبع ال يستطيع أحد أف هبادؿ يف أف ىذا قرار لل
حكيم. ولكن ىناؾ طرقًا كثَتة لتنفيذ ىذا اؼبشروع، وبعض ىذه الطرؽ 
يكوف مباشرًا، والبعض اآلخر يكوف فعااًل. فقد ترى اغبكومة مثبًل إصدار 

نب يوميا. قرار ربـر فيو على اآلابء إعطاء الطفل أقل من رطل واحد من الل
أو قد تزيد عبلوات األطفاؿ وتطلب من اآلابء إنفاؽ ىذه الزايدة على 
شراء كمية أكرب من اللنب ألطفاؽبم. أو قد تصدر بطاقات ؾبانية لكل طفل 
يستطيع بواسطتها اغبصوؿ على كمية معينة من اللنب وتسدد شبن ىذه 

يف اؼبدارس.  الكميات لتجار اللنب؛ أو تشًتي اللنب وتوزعو على األطفاؿ
ىذه اإلجراءات تستطيع اغبكومة أف تتخذىا ابلنسبة للطلب، وىناؾ 
إجراءات فباثلة تستطيع اغبكومة ازباذىا ابلنسبة للعرض. فقد تعمل الدولة 
على تقدًن إعاانت ؼبنتجي األلباف وبذلك تساعد على زبفيض األسعار 

ا إلنتاج ىذه وزايدة االستهبلؾ واإلنتاج؛ أو قد تنشىء مزارع خاصة هب
األلباف؛ أو قد تصدر أوامر إىل منتجي األلباف أنمرىم فيها بزايدة إنتاجهم 
بنسبة معينة كل ىذه الطرؽ اػباصة بتنفيذ مشروع األلباف تعترب أنواعًا من 
التخطيط، ومن حق رجل التخطيط بطبيعة اغباؿ أف يرفض بعضها وأيخذ 

طرؽ اليت ربقق نتائجها عن ابلبعض اآلخر. واالختبلؼ الرئيسي ىو بُت ال
طريق الًتغيب، وبُت الطرؽ اليت ربقق نتائجها عن طريق التوجيو. فًتخيص 
سعر األلباف يشجع على زايدة االستهبلؾ، ووضع إعاانت لؤللباف على 
زايدة إنتاجها. وكلتا ىاتُت الطريقتُت تعترباف زبطيطًا عن طريق نظاـ 

طالبة الشعب بشراء اؼبزيد من األسعار. ومن الناحية األخرى قبد أف م
األلباف، أو مطالبة اؼبنتجُت ابنتاج اؼبزيد منها يعترب زبطيطًا عن طريق 
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التوجيو. واالختيار اغبقيقي اؼبوجود أمامنا اآلف ىو بُت التخطيط عن طريق 
 الًتغيب، وبُت التخطيط عن طريق التوجيو.

مثل  والتخطيط الكامل عن طريق التوجيو شيء غَت موغوب فيو،
االقتصاد الذي يتمتع حبرية كاملة، فمثبل ال يبكن زبطيط االستهبلؾ. 
فاغبكومة تعرؼ أكثر من اؼبواطن كيف هبب أف ينفق دخلو يف نواح معينة. 
وكبن صبيعًا نعًتؼ هبذا، ولكن ىذه النواحي ؿبدودة. ومع ىذا فإف 

رية انفاؽ اؼبواطن يطالب حبرية اختيار اؼبواد اليت يستهلكها، كما يطالب حب
أموالو كما يشاء. وتطبيق نظاـ البطاقات شيء مكروه إال يف اغباالت 
الطارئة، وكذلك اغباؿ ابلنسبة لدفع األجور بنفس الطريقة وؽبذا هبب أف 
تكوف ىناؾ نقود وحرية يف االستهبلؾ. وىذا نوع من أنواع القيود اليت 

موضع االختبار  يتعرض ؽبا التخطيط، ألنو يعٍت أف نتائج التخطيط توضع
يف سوؽ االستهبلؾ. فإذا خصصت مثبل موارد كثَتة جدًا لبلستثمار 
فسوؼ يظهر نقس عاـ يف سوؽ االستهبلؾ؛ وحىت إذا مل يظهر ىذا 
النقص مامل يعد ميزاف االنتاج إىل وضعو الطبيعي وؽبذا فإف حرية االختيار 

مع يف االستهبلؾ تسبب ضغطا على حرية تعديل اإلنتاج ليتناسب 
الطلب. وقد تعمل اغبكومة على زبطيط الطلب عن طريق ازباذ اػبطوات 
اليت تضمن توزيعًا عاداًل للدخل. ولكن دبجرد أف تفعل ىذا، فإف الضغط 
سيتجو ضد ؿباولة زبطيط االنتاج عن طريق التوجيو عندما يكوف 

 االستهبلؾ حرا.
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أنو البد  وكذلك يطالب العامل حبرية العمل الذي يناسبو. وىذا يعٍت
من وجود حرية يف العمل، كما أنو ال بد من وجود حرية يف االستهبلؾ، 
وإف الوظيفة االجتماعية لوضع العامل يف اؼبكاف اؼبناسب هبب أال تتم عن 
طريق التوجيو. وإمبا عن طريق الًتغيب. وىذا أيضًا نوع آخر من القيود 

عن طريق نقل  اليت يتعرض ؽبا التخطيط. فاػبطط اليت يبكن تنفيذىا
 العماؿ بواسطة التوجيو سيكوف مصَتىا الفشل.

وعلى ىذا هبب أف تكوف ىناؾ حرية يف االستهبلؾ، كما هبب أف 
تكوف ىناؾ حرية يف اختيار العمل. وىذا وبافظ على التوازف يف أسواؽ 
اؼبشروعات ورأس اؼباؿ واؼبواد اػباـ. ومدير أية مؤسسة. سواء كانت 

نية أو خاضعة للحكومة، هبب أف يكوف قادرًا على مؤسسة خاصة أو تعاو 
بيع ما ينتجو، وهبب عليو أف هبتذب العماؿ بواسطة الًتغيب. واآلف ىل 
هبب أف يكوف حرًا يف تكييف نفسو مع أسواؽ اؼبشروعات ورأس اؼباؿ 
واؼبواد اػباـ، أو ىل هبب عليو أف ينتج ما تعرضو عليو اغبكومة وابؼبوارد 

 اؼبخصصة لو؟

اؾ كما رأينا ميل قوي إىل تنظيم األسواؽ بطرؽ كثَتة، لتحقيق وىن
أىداؼ معينة، ولكن ىذا ال يستدعي إصدار أوامر إىل اؼبديرين تقلل من 

 حريتهم يف تكييف اإلنتاج ليتناسب مع قوى العرض والطلب يف السوؽ.

وىناؾ بعض العيوب اليت تقًتف ابلتخطيط عن طريق التوجيو واليت 
 االقتصاد اغبر.تعترب يف صف 
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وأوؿ ىذه العيوب ىو أف القوة اؼبركزية للتخطيط اليت تصدر 
التوجيهات ال تستطيع أف تدخل يف ربديد صبيع النتائج اؼبًتتبة على ىذه 
التوجيهات. فالنظاـ االقتصادي معقد إىل أبعد اغبدود. فإذا وضعت مثبل 

ضع خطة خطة لزايدة إنتاج الساعات، هبب عليك يف الوقت نفسو أف ت
لزايدة صبيع اؼبواد واألدوات اليت تدخل يف صناعة الساعات، وزبفيض 
إنتاج صبيع األشياء اليت تغٍت عن استخداـ الساعات. واؼبوارد اليت تتكوف 
منها ىذه األشياء. واآلف ال يستطيع شخص واحد أف يضع قائمة كاملة 

لة للساعات، اعبميع اؼبواد واألدوات اليت تدخل يف صناعة األشياء البدي
أو أف يقدر صبيع النتائج االقتصادية اليت ستًتتب على زايدة الساعات. 
وحىت إذا أستطاع ىذا الشخص أف يضع قائمة للساعات، فسوؼ وبتاج 
أيضًا إىل قائمة منفصلة لكل من اؼبواد اليت تدخل يف صناعتها، واليت هبب 

وبسبب ىذا أف زبطط ىي األخرى. وعلى ىذا فإف القوائم لن تنتهي. 
التعقيد. فإف تنفيذ اػبطط اليت تتم عن طريق التوجيو ال يكوف دائمًا 
مرضيًا. فهناؾ آالؼ من االآلت تنتج يوميا، ولكنها تًتؾ ببل استخداـ 
لسبب قلة بعض قطع الغيار البلزمة لتشغيلها، ويف التخطيط عن طريق 

، وفائض يف التوجيو تكوف النتيجة دائمًا ىي وجود نقص يف أشياء معينة
أشياء أخرى. والتخطيط عن طريق السوؽ أي أف تطلب الدولة زايدة 
الساعات ودفع إعاانت للتعجيل هبذه الزايدة أيعاًف ىذه اؼبسألة بطريقة 
أفضل، ألنو يف أي ؾباؿ يتأثر ابلقرارات اػباصة بزايدة الساعات، قبد أف 

ؿ إىل ىذا االذباه تدقق النقد وتعديل األسعار يكوف دبثابة اغباكم، فيتحو 
 أو إىل ذاؾ بطريقة تلقائية ودوف أي توجيو مركزي.
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والعيب الثاين متصل ابلعيب األوؿ، وىو أف التخطيط عن طريق 
التوجيو ال يكوف مران. فبعد أف يضع رجاؿ التخطيط آالؼ التفاصيل 
الضرورية لتنفيذ اػبطة، وبعد أف يصدروا توجيهاهتم، فإهنم يعارضوف أي 

 جعة األرقاـ.طلب ؼبرا

فبمجرد وضع اػبطة، هبب أف تنفذ حبذافَتىا ألنك ال تستطيع أف 
تغَت أي جزء فيها دوف تغيَت اػبطة كلها، وتغيَت اػبطة كلها عملية عسَتة 
للغاية وال يبكن أف تتكرر كثَتًا. فنظاـ األسعار يعدؿ نفسو بنفسو من يـو 

يستجيباف ؽبذه التغيَتات آلخر. وتدفق النقد يتغَت، واألسعار واإلنتاج 
 ولكن االقتصاد الذي ىبطط عن طريق التوجيو ال يكوف مراًن.

والعيب الثالث يرجع إىل العيب األوؿ والثاين معًا فعند، تنفيذ اػبطة 
وحىت لو كانت اػبطة كاملة عند  –وبتمل أف تكوف نتائجها غَت كاملة 

عينة لشراء وضعها، فإف الظروؼ تتغَت. فقد يعطي تصريح ؼبؤسسة م
الفحم. ولكن ردبا يضرب عماؿ ىذه اؼبؤسسة عن العمل، أو يقع حادث 
معُت، أو تكوف األحواؿ اعبوية سيئة، وبذلك لن تتمكن ىذه اؼبؤسسة من 
اغبصوؿ على ـبصصاهتا من الفحم. ونتيجة ؽبذا فإهنا تريد شراء البًتوؿ 

. ويف معظم من مؤسسة أخرى ال ربتاج كثَتًا إىل ىذا النوع من الوقود
النظم االقتصادية اؼبخططة زبطيطًا مركزايً، يكوف ؽبذه الظروؼ الطارئة 
نتيجة غريبة، وىي أف اػبطة يبكن أف تسَت سَتًا طبيعيًا عن طريق السوؽ 
السوداء اليت تستطيع فيها اؼبؤسسات أف تكيف نفسها مع الظروؼ 

، يستطيع أف يعاًف اؼبتغَتة. ومع ىذا فإف االقتصاد اؼبخطط زبطيطًا مركزايً 
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أخطاءه دوف توقف اإلنتاج إذا افًتضنا أف اؼبواد اليت ربتاج إيلها متوفرة 
بنسبة كافية سبامًا كما أف وجود ىذه اؼبواد يف االقتصاد اغبر تكوف دبثابة 
حائل دوف حدوث كثَت من األخطاء اليت تقع فيها اؼبنتجوف. والسبب 

طة زبطيطًا مركزاًي تعل دائمًا يف جو الرئيسي يف أف النظم االقتصادية اؼبخط
يسوده النقص وتتحكم فيو الصدفة. ىز أف رجاؿ التخطيط اؼبركزي 
ينسوف عادة مدى أنبية التخطيط من أجل توفَت كميات مناسبة من 
السلع أو اػبدمات ولكن ىذا اػبطأ ليس يف حد ذاتو كامنًا يف التخطيط 

 اؼبركزي.

عن طريق التوجيو وإىل عدـ  وهبب أف نضيف إىل أخطاء التخطيط
مرونتو عيبًا رابعًا وىو عدـ التطور، فمن العسَت زايدة إنتاج الساعات إذا  
كاف ىناؾ نوع واحد من ىذه الساعات. أما إذا كاف ىناؾ نوعاف من 
الساعات، فإف الصعوابت تتضاعف، وىكذا تزداد الصعوابت بزايدة أنواع 

يط اؼبركزي يبيلوف إىل اإلسراؼ يف الساعات، ونتيجة ؽبذا فإف رجاؿ التخط
توحيد أنواع السلع، ليس ألهنم يعتقدوف أف ىذا التوحيد يف مصلحة 
الشعب وإسباـ ألف ىذا يسهل ؽبم عملهم. وتوحيد أنواع السلع يكوف يف 
معظم األحياف أداة للتقدـ. ولكنو يكوف دائمًا عدوًا للسعادة، ويؤدي 

 تجارة اػبارجية.أحياانً إىل نتائج سيئة ابلنسبة لل

وإخضاع اؼبشروعات للتخطيط عن طريق التوجيو يكوف لو أثر ضار. 
وىذه اؼبسألة على جانب كبَت من األنبية يف بلد مثل بريطانيا فهذه الدولة 

 تعيش على التجارة اػبارجية.
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وقد بنينا ىذه التجارة عن طريق كوننا أوؿ من ظهر يف ميداف اإلنتاج 
ولكن ىناؾ اآلف دوال أخرى تضارعنا يف ىذا الشامل للسلع اؼبوحدة.

اؼبيداف، إف مل تكن تتفوؽ علينا، وكبن نستطيع أف كبتفظ دبركزان إذا 
أصبحنا دائمًا يف الطليعة، وإذا خرجنا آبراء حديثة، واخًتعنا بضائع 
جديدة، وقمنا بتجربتها يف السوؽ، وتكفينا بسرعة مع حاجة اؼبستهلك 

 وىكذا.

توقف على اإلنتاج اغبر اعبريء وعلى األشخاص وكل ىذه الببلد ي
ذوي اآلراء اغبديثة، الذين يستطيعوف أتييدىا يف وجو أية معارضة، 
للحصوؿ على ما يريدونو من رأس اؼباؿ والعمل واؼبواد اػباـ دوف أف 
يصطدموا ابلعقبات اليت زبلفها الطبقات البَتوقراطية، وليختربوا السوؽ 

 أبنفسهم.

تخطيط وبوؿ دوف ربقيق ىذا بصفة دائمة أو لفًتة وأي نوع من ال
 طويلة، سيقضي على بريطانيا.

وأخَتًا كلما حاولنا التغلب على صعوابت التخطيط عن طريق 
التوجيو، كلما ازدادت تكاليف التخطيط. كبن ال نستطيع أف لبطط دوف 
معرفة، وؽبذا هبب أف تكوف لدينا إحصائيات مفصلة، وعدد كبَت من 

  واػبرباء.اؼبوظفُت

وكبن ال تستطيع أف تصدر آالؼ من الًتاخيص بسرعة دوف أف 
 يكوف لدينا آالؼ من اؼبوظفُت.
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وكلما حاولنا أف لبطط بطريقة أفضل، كلما احتجنا إىل مزيد من 
رجاؿ التخطيط. ومن الواضح أف االقتصاديُت الذين يسانبوف يف تكوين 

عبارة عن رجاؿ اتصاؿ أو  وىم –األرابح أكثر فبا يسانبوف يف اإلنتاج 
رجاؿ دعاية أو غَت ذلك ، ولكنهم ليسوا على جانب كبَت من األنبية 
ابلنسبة لبلقتصاد اغبر، يف حُت أف رجاؿ التخطيط على جانب كبَت 

 األنبية ابلنسبة للتخطيط.

ونظرًا لتعقيدات التخطيط عن طريق التوجيو، فإنو ال يزيد من 
ل منو. فاػبطة ال يبكن أف توضعبواسطة االسعاؼ الديبقراطي وإمبا يقل

الشعب أو الربؼباف أو ؾبلس الوزراء، ولكن هبب أف يضعها اؼبسئولوف 
اؼبختصوف ألف اػبطة تتضمن آالفًا من التفاصيل اؼبتصلة ببعضها. ونتائج 
ىذه اػبطة تظهر يف صورة آالؼ من األوامر اإلدارية والقرارات؛ والربؼباف 

االطبلع على كل ىذه التفاصيل، وؽبذا فإف ىناؾ والوزراء ال يستطيعوف 
فرصًا ال حصر ؽبا للتبلعب والفساد. فكلما زادت التوجيهات اليت تصدر 
من السلطة اؼبركزية كلما قلت القدرة على اإلشراؼ، وعندما تفعل 
اغبكومة أشياء قليلة فقط، فإننا نستطيع مراقبتها، ولكن عندما تفعل كل 

 حىت مراقبة نفسها. شيء، فإهنا ال تستطيع

وقد قلت منذ غبظات قليلة أننا قبد يف ىذه األايـ أف اليسارين ىم 
الذين يطالبوف دبزيد من التخطيط. وؽبذا فليس غريبًا أف قبد ليوف 
لًتوتسكي أحد رواد الشيوعية يهاجم التخطيط عن طريق التوجيو ويدافع 

اؼ يف عن االقتصاد اغبر وتروتسكي قد شاىد بنفسو فشل اإلسر 
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التخطيط أثناء اغبرب الشيوعية يف روسيا السوفيتية وىذا ما قالو 
 تروتسكي يف كتاب: االقتصاد السوفيييت يف خطر.

« الببلس»إذا وجد العقل العاؼبي الذي كاف يظهر يف كتاابت 
العلمية، ىذا العقل الذي يسجل يف نفس الوقت صبيع عمليات الطبيعة 

يس درجة تغَت ىذه العمليات، والذي وارجمتمع، والذي يستطيع أف يق
يستطيع أف يتنبأ بنتائجها، مثل ىذا العقل ابلطبع يستطيع أف يضع خطة 
اقتصادية قوية وبعيدة عن األخطاء ويف اغبقيقة نتصور الطبقة البَتوقراطية 
عادة أف ىذا العقل موجود لديها، وىذا عو السبب يف أف ىذه الطبقة 

ؽ والديبقراطية السوفيتية... وصبيع تنحدر بسهولة من سيطرة السو 
سواء كانت مشروعات خاصة أو حكومية، صباعية  -اؼبشًتكُت يف السوؽ

هبب أف يذكروا احتياجاهتم، ووبددوا قواهتم، ليس فقط عن  -أو فردية
طريق االحصائيات اليت تضعها عباف التحقيق، ولكن عن طريق الضغط 

 اؼبباشر للعرض والطلب.

 الصوم:التخطيط عن طريل 

والنتيجة الواضحة من كل ما تقدـ ىي أف ىدفنا هبب أف يكوف 
االحتفاظ ابألسواؽ اغبرة كلما أمكن ذلك. فمدير أية مؤسسة صناعية. 
سواء كانت خاصة أو عامة، هبب أف نًتؾ لو حرية تكييف مصنعو حسب 
أوضاع السوؽ، وأف ينتج ما يستطيع أف يبيعو، وأف يستخدـ أية موارد 

راءىا بثمن أرخص. وىذا ال يعٍت أنو سيكوف بعيدًا عن اؼبراقبة، يستطيع ش
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بل على العكس. سيكوف خادمًا للسوؽ الذي يراقب كل شيء يفعلو. 
وىذا أيضًا ال وبد من صباؿ التخطيط. فالدولة تستطيع أف زبطط كل ما 
تريد زبطيطو عن طريق مراقبة السوؽ اليت تراقب اؼبنتجُت وتستطيع الدولة 

ط كما تشاء، ولكنها هبب أال زبطط عن طريق التوجيو وإمبا عن أف زبط
 طريق اإلشراؼ على السوؽ.

فمثبل إذا أرادات الدولة من اؼبصانع أف تنتج مزيدا من الساعات 
اليت يشًتيها الفقراء، وقليبل من البضائع اليت يشًتيها األغنياء فلن تكوف 

ة. وإمبا تستطيع زايدة يف حاجة إىل وضع نظاـ معقد للتوزيع أو اؼبراقب
الضرائب على السلع اليت يشًتيها األغنياء. وزبفيض الضرائب على 
السلع اليت يشًتيها الفقراء وكذلك تستطيع تقدًن إعاانت للسلع اليت تريد 
تشجيعها وتفرض ضرائب على السلع اليت ال تريد تشجيعها. فإذا أرادت 

تجات زراعية أخرى فلن الدولة أف تزيد إنتاج القمح على حساب أية من
تكوف ىناؾ حاجة إىل تعيُت مزيد من اؼبوظفُت أو تشكيل اللجاف الزراعية 
لتحديد نسبة األراضي اليت هبب زراعتها قمحاً. ولكن تستطيع الدولة 

 زبفيض الضرائب اؼبفروضة على القمح، أو زايدة إعانتها للقمح.

هبلؾ وإذا أرادت الدولة تشجيع الصادرات على حساب االست
احمللي فلن تكوف يف حاجة إىل إصدار األوامر لكل مصنع أو مؤسسة ربدد 
فيها نسبة البضائع اليت هبب تصديرىا، وإمبا تستطيع أف تسحب النقد من 
السوؽ الداخلية بزايدة الضرائب، أو تستطيع تغيَت سعر النقد األجنيب أو 

لسوؽ احمللية، أو تستطيع زايدة ضريبة الشراء على البضائع اليت تباع يف ا
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تستطيع أف تدفع إعاانت على الصادرات. وإذا أرادت الدولة زايدة رأس 
اؼباؿ على حساب االستهبلؾ، فإهنا تستطيع من انحية إعانة االستثمار، 
تشجيع االستثمار يف حد ذاتو، ومن انحية أخرى تستطيع يف الوقت نفسو 

اؾ ؾباؿ لبلختيار بُت زبفيض االستهبلؾ بزايدة الضرائب. ويف كل حالة ىن
التوجيو والًتغيب، ويف كل حالة يؤدي الًتغيب يف النهاية إىل نفس 

 النتيجة، دوف حاجة إىل التكاليف اليت تتكلبها اؼبراقبة البَتوقراطية.

واالقتصاد اغبر كما رأينا ىبضع لقوة الطلب، ولكن التخطيط ىبتلف 
، وإمبا هبب أف عن ىذا ألنو يرى أف الطلب يف حد ذاتو ليس مقدساً 

تشرؼ عليو الدولة. ودبجرد أف يتحقق ذلك، فلن يكوف رجاؿ التخطيط 
يف حاجة إىل التمسك أبنواع التخطيط اؼبعقدة عندما تكوف لديهم طرؽ 
أخرى أف ذبعل التخطيط يسَت سَتًا طبيعيًا مثل االقتصاد اغبر أو وبقق 

 نتائج أفضل.

كلية على التخطيط عن والشيء الذي هبعل من اؼبستحيل االعتماد  
طريق السوؽ، ىو عدـ توزيع اؼبوارد وىذا النوع من التخطيط يعتمد على 
الًتغيب لزايدة العرض حىت يستطيع أف يغطي الطلب ولنفرض مثبل أف 
الدولة تريد زايدة استهبلؾ اللنب، أف الطريقة اليت أختارهتا ىي توزيع اللنب 

الطلب على اللنب، وسبيل أسعاره إىل  ؾبااًن يف اؼبدارس. وهبذه الطريقة يزيد
االرتفاع. وإذا كانت الزايدة البسيطة يف سعر اللنب تكفي لتشجيع اؼبنتجُت 
على زايدة إنتاجو. فإف العرض سيكوف متناسبًا مع الطلب، ولن تكوف 
ىناؾ حاجة إىل ازباذ إجراءات أخرى. ولكن إذا مل يرتفع إنتاج اللنب، 
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يف أسعاره أو نقص كبَت يف كميات اللنب اليت فستكوف ىناؾ زايدة كبَتة 
وبتاجها اؼبستهلكوف العاديوف، ويف كلتا ىاتُت اغبالتُت، البد من ازباذ 
إجراءات جديدة، أما لتثبيت األسعار عن مستوى معقوؿ، أو لتوزيع  

 كميات اللنب احملدودة توزيعاً عاداًل، أو التباع الطريقتُت معاً.

لمشكلة ىو عدـ توزيع اؼبوارد فإف أىم وحيث أف السبب الرئيسي ل
اإلجراءات اليت يبكن ازباذىا ىي تلك اليت تعمل على زايدة العرض وقد 
يكوف من الضروري أيضًا مراقبة األسعار وتطبيق نظاـ البطاقات ولكن 
حيث إف ىاتُت الطريقتُت تستخدماف فقط لفًتة ؿبدودة إىل أف يتم زايدة 

إلجراءات الثانوية ابلنسبة لتلك اإلجراءات العرض، فإهنما تعترباف من ا
اليت تتخذ لزايدة العرض. وقباح التخطيط ال يقاس بقوة نظاـ البطاقات أو 
مراقبة األسعار، وإمبا يقاس ابلسرعة اليت يبكن هبا التغلب على النقص 

 والتخلص من نظاـ البطاقات ومراقبة األسعار.

ىذه ىي إحدى نقط الضعف الرئيسية يف التخطيط اؼبايل. 
فاغبكومات عادة تكوف مشغولة سباما يف تطبيق اإلجراءات اليت تضمن 
توزيعًا عاداًل للسلع احملدودة لدرجة أهنا تنسى واجبها الرئيسي وىو ازباذ 
اػبطوات البلزمة للتخلص من ىذا النقص. ولكن خطأ ىذه اغبكومات 

أ أعداء التخطيط. ففي رأيهم أف السوؽ يف حد ذاتو ليس أكرب من خط
ستوازف بُت العرض والطلب بسرعة، وإف أ تدخل يف نظاـ األسعار لو آاثر 
ضارة. ولكن مع أننا نعًتؼ صبيعًا أبف من األفضل أف نعمل عن طريق 
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السوؽ، إال أنو سيظهر دائمًا نقص يف بعض السلع، وىذا النقص يتطلب 
 ع السلع توزيعاً عاداًل، وزايدة اؼبعروض منها.إجراءات قوية لتوزي

 حتديد األشعار:

ونريد أف نفرؽ ىنا بُت النقص العاـ والنقص اػباص. فالنقص العاـ 
يف السلع يف أي اقتصاد يعد ظاىرة نقدية، سببها التضخم اؼبايل. والعبلج 

ء اؼبناسب ؽبذه الظاىرة ليس يف ربديد األسعار بصفة عامة، وإمبا يف القضا
يلحق أضراراً  -كما سًتى يف الفصل الثالث  -على التضخم. والتضخم

خطَتة ابالقتصاد يف كثَت من النواحي. والطريقة الصحيحة ؼبعاعبتو ليست 
يف معاعبة أعراضو، وإمبا يف القضاء على أسبابو الرئيسية. ويف وقت 
اغبرب، يكوف من العسَت القضاء على التضخم ألف اغبكومة تكوف عاجزة 

ن التحكم يف ميزانيتها. ولكن يف وقت السلم تستطيع اغبكومة أف ع
تتحكم يف ميزانيتها، وعن طريق ىذه اؼبيزانية تستطيع أف تتحكم يف تدفق 
النقد. وىذه الطريقة أسهل بكثَت من اتباع نظاـ ربديد األسعار، أو نظاـ 

ف البطاقات، ودوف أف زبلق ؾباال للسوؽ السوداء. وربديد األسعار يكو 
 ضرورايً فقد عندما يكوف النقص خاصاً وليس عاماً.

والنقص اػباص ىبتلف عن النقص العاـ من حيث إنو نقص يف 
جانب واحد من االقتصاد، تقابلو زايدة كبَتة يف جانب آخر. والنقص 
اػباص يسبب ارتفاعا يف األسعار، وهبعل التجار وبصلوف على أمواؿ 

إذا كانت كمية  -وىذا اؼباؿ الزائد ضخمة، ووبققوف أرابحًا غَت عادية.
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البد أنو أييت من أجزاء أخرى من االقتصاد،  -النقد موزعة توزيعًا عادالً 
حيث يصاب التجار خبسائر فادحة. وإذا مل يكن النقص يف بعض أجزاء 
االقتصاد تقابلو زايدة كبَتة يف األجزاء األخرى، فإف ىذا النقص ال يكوف 

، والعبلج ال يكوف يف ربديد األسعار، وإمبا يف إزالو خاصًا، وإمبا يكوف عاماً 
 التضخم.

وإذا كاف النقص خاصًا، والسلعة ضرورية، فعند ذلك يبكن ربديد 
أسعارىا أما إذا كانت السلعة غَت ضرورية فلن تكوف ىناؾ حاجة إىل 
ربديد أسعارىا. فإذا ارتفع سعر ىذه السلعة، فإف اؼبستهلكُت سيقللوف 

ىذا أمر يسَت ألف السلعة غَت ضرورية، وألف ىذا ما هبب و  -من شرائها
عليهم أف يفعلوه. أما إذا كانت سلعة االستهبلؾ ضرورية، فيجب ربديد 
أسعارىا، وإال فإف الفقراء سيواجهوف متاعب كثَتة وابلطبع عندما نقضي 
على الفقراء عن طريق إعادة توزيع الدخل توزيعًا عاداًل، فإف ىذه الطريقة 

د أنبيتها ولكن يف الوقت اغباضر، هبب ربديد أسعار السلع ستفق
االستهبلكية الضرورية اليت يوجد هبا نقص. وإذا كانت السلعة من اؼبواد 
اػباـ الضرورية، أو سلع إنتاجية، فيجب أيضًا ربديد أسعارىا، حىت ال 
يؤدي ارتفاع سعرىا إىل ارتفاع أسعار السلع األخرى اليت تدخل يف 

وإذا كاف النقد خاضعًا ؼبراقبة شديدة، فإف االرتفاع يف األسعار إنتاجها. 
لن يؤدي إىل ارتفاع عاـ يف مستوى األسعار، ألف التدفق غَت الطبيعي 
لؤلمواؿ يف جهة معينة سيقابلو خسائر غَت طبيعية وضغط على األسعار يف 

 جهات أخرى.
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 وربديد األسعار بطريقة فعالة يتوقف على نوع ىذا التحديد.
فتحديد األسعار ال يبكن أف ينجح على اإلطبلؽ إال إذا أمكن ربديد 
أوصاؼ السلعة ربديدًا دقيقًا، حىت يبكن ربديد سعرىا، وحىت ال هبد 
التجار ؽبم منفذًا عن طريق عرض سلع أقل جودة أو ـبالفة للمواصفات 

 اؼبطلوبة.

وربديد أوصاؼ السلعة، عملية صعبة للغاية خاصة يف اػبدمات 
ؼبوارد الغذائية وذبارة القطاعي. وىذه العملية تزداد صعوبة أيضًا عندما وا

تكوف السلعة متعددة األنواع. ويف ىذه اغبالة قبد أف ربديد األسعار 
يتطلب ربديد مستوى معُت للسلعة، وإرغاـ التجار على عرض ىذا النوع 

ي حاؿ فقط. وىذه الطريقة ال تكوف ؾبدية يف أغلب األحياف، وال يبكن أب
 أف تتم إذا مل ربدد مستوايت مناسبة لكل سلعة.

وأخَتًا يبلحظ أف ربديد األسعار هبعل الطلب أكثر من العرض 
ونتيجة ؽبذا وبدث نقص يف بعض السلع، وتظهر السوؽ السوداء إال إذا 
البفص الطلب إىل مستوى العرض. ويبكن أف يتم ىذا عن طريق الضرائب 

قد أيخذ نظاـ البطاقات أشكااًل عديدة. فإذا  أو تطبيق نظاـ البطاقات. و 
كاف ىناؾ نقص يف السكر مثبل، تستطيع الدولة أف ربدد لكل شخص 
نسبة معينة من السكر أسبوعياً. ويبكن أف زبتلف الكمية احملددة من 
شخص آلخر، كما وبدث يف البًتوؿ واؼبواد اػباـ حبيث تعطي األولوية ؼبن 

ؼبواد، ويبكن تطبيق نظاـ البطاقات بسهولة إذا  ىم أكثر احتياجًا إىل ىذه ا
كاف كل شخص وبصل على كمية متساوية من السلعة اليت يوجد هبا 
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نقص. ولكن ىذا النظاـ يكوف عسَتًا عندما توزع السلع على األفراد 
حسب أولوية اغباجة إليها، ألف كل حالة هبب أف تبحث على حدة. 

زبفيض الطلب إىل مستوى العرض ويبكن ذبنب طريقة البطاقات إذا أمكن 
عن طريق فرض ضريبة على السلعة وىذه ىي أفضل طريقة لتنظيم توزيع 
السلع اليت ال تكوف ضرورية، ويبكن أف تستخدـ ىذه الطريقة أيضًا 
ابلنسبة للسلع الضرورية إذا دفع جزء من إيراد ىذه الضريبة للطبقات 

رض ضرائب على ىذه اؼبستحقة اليت ستواجو صعوابت كثَتة نتيجة لف
وتستطيع أف تفعل ىذا عن طريق دفع عبلوات  -السلع الضرورية

لؤلطفاؿ، أو عبلوات غبلء اؼبعيشة، أو تعديل نظاـ الضرائب أو تقدًن 
إعاانت. واالختيار بُت نظاـ البطاقات ونظاـ الضرائب هبب أف يقـو على 

ستكوف لو  أساس مزااي كل منهما. فإذا رأت اغبكومة أف نظاـ البطاقات
فوائد أكرب من نظاـ الضرائب، هبب عليها أف أتخذ بنظاـ البطاقات. 
ولكن ليس ىناؾ شك يف أف ربديد األسعار هبب أف يصاحبو نوع ما من 

 التنظيم عن طريق البطاقات.

واآلف ربدثنا دبا فيو الكفاية عن عبلقة ربديد األسعار ابلطلب، ويف 
و آاثر ىامة على العرض. وىذه اآلاثر الوقت نفسو قبد أف ربديد األسعار ل

ال تلقي يف العادة اىتمامًا كبَتًا، ولكنها ذبعل ربديد األسعار أداة خطَتة 
إذا ما حاولنا استخدامها. ولنفًتض مثبل أف الدولة تريد الفقراء أف وبصلوا 
على اػببز بسعر أقل بكثَت من تكاليف إنتاجو. فإذا حددت سعر الرغيف 

يف إنتاجو. ومل تفعل شيئًا بعد ذلك فإف الذي سيحدث ربت مستوى تكال
ىو أف منتجي اػببز سيتعرضوف ػبسائر مستمرة. مث يتحولوف عن ىذه 
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الصناعة إىل صناعة أخرى مرحبة، وبذلك يقل إنتاج اػببز. وابؼبثل فإف 
ربديد إهبارات اؼبساكن الشعبية هبعل أصحاب األمبلؾ يهملوهنا وال 

الرتفاع دبستواىا. وعندما ربدد األسعار ربت يفكروف يف إصبلحها وا
اؼبستوى العاـ للسوؽ. فإف العرض ينخفض وإذا مل ترغب الدولة يف 
البفاض العرض هبب عليها بعد ربديد األسعار أف تتخذ إجراءات 
للمحافظة على مستوى العرض أو زايدتو. فتحديد سعر اػببز هبب أف 

إلهبارات هبب أف تصحبو تصحبو إعانة من الدولة للقمح. وربديد ا
 إعاانت للمباين اعبديدة، وىكذا.

ونريد ىنا أف نفرؽ بُت التحديد العاـ والتحديد اػباص لؤلسعار 
فالتحديد اػباص أكثر خطورة من التحديد العاـ. وإذا حددت الدولة مثبل 
أسعار الرغيف وتركت أسعار السلع األخرى دوف ربديد فسوؼ يتحوؿ 

الصناعة إىل صناعة أخرى مرحبة، نظرًا ألف ربديد منتجو اػببز عن ىذه 
األسعار يقلل من أرابح اؼبنتجُت. وألف الدولة سبيل عادة إىل ربديد أسعار 
السلع الضرورية. وتًتؾ أسعار السلع غَت الضرورية دوف ربديد فإف 
النتيجة ىي يف العادة البفاض إنتاج السلع غَت الضرورية. واؼبخرج الوحيد 

شكلة ىو أف الدولة هبب أف تعرؼ جيدًا أف أي ربديد لؤلسعار من ىذه اؼب
يؤدي إىل البفاض اإلنتاج هبب أف تصحبو إجراءات تشجع على زايدة 

 اإلنتاج.

واغبكومات اليت تلهو بتحديد األسعار دوف أف تفعل كل ما ىو 
ضروري لنجاح ىذه الطريقة إمبا تدفع ابقتصادايهتا كبو الفوضى. فإذا 
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كومات إىل ربديد أسعار السلع الضرورية دوف أف تتخذ عمدت ىذه اغب
إجراءات كفيلة بزايدة إنتاج ىذه السلع، فإف اؼبنتجُت سيتحولوف إىل إنتاج 
السلع غَت الضرورية اليت ال زبضع أسعارىا ؼبراقبة الدولة. وىذه الطريقة 

فاغبكومة ربدد « التخطيط عن طريق اإلقناع»يبكن أف نطلق عليها اسم 
فها ابلنسبة للصناعات الضرورية، والوزراء يلقوف اػبطب اليت وبثوف أىدا

فيها أصحاب رءوس األمواؿ والعماؿ على السَت يف االذباىات اؼبرسومة 
ولكن ىذه األىداؼ واػبطب تكوف دائمًا عديبة الفائدة كما أقبتت 
التجارب يف بريطانيا خبلؿ السنوات الثبلث اؼباضية. فالدولة تستطيع أف 

طط عن طريق التوجيو فقط، أو عن طريق الًتغيب فقط، ولكنها ال زب
تستطيع أف زبطط عن طريق اإلقناع فقط، ألف صبيع األعماؿ اليت تقـو هبا 
الدولة يف ظل ىذا النوع من التخطيط الذي مت يف بريطانيا خبلؿ السنوات 

ؼ الثبلث اؼباضية كاف من ىذا النوع، وىذا ىو السبب يف أف صبيع األىدا
تثَت الضحك وىذا ال يبكن أف « أىداؼ»مل تتحقق، كما أصبحت كلمة 

يسمى زبطيطًا، وإمبا تظاىر ابلتخطيط. فالتخطيط عمل ضخم. وليس 
التخطيط عبارة عن أىداؼ تعرب فقط عما نريده، وإمبا ىو العمل الذي 
نقـو بو لتحقيق ىذه األىداؼ. وأوؿ مصدر للخطأ ىو استخدامنا لطريقة 

سعار دوف ازباذ اإلجراءات البلزمة لتشجيع اإلنتاج واليت هبب ربديد األ
 أف تصحب دائماً ربديد األسعار.
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 التوزيع:

وأىم شيء يبكن عملو ؼبواجهة النقص ىو القضاء عليو. وليست 
ىذه ىي الطريقة الوحيدة، ففي بداية األمر هبب ربديد األسعار، وربديد 

ولكن ىذه الطرؽ تكوف ضرورية  أوصاؼ السلعة، وتطبيق نظاـ البطاقات،
فقط طاؼبا أف النقص مستمر. ولكنها يف اغبقيقة طرؽ اثنوية ابلنسبة 
للقضاء على النقص عن طريق زايدة اإلنتاج. وقباح التخطيط ال يقاس 
بدقة ربديد األسعار أو ابلقدرة على تطبيق نظاـ البطاقات، وإمبا بسرعة 

اءات اليت تتخذ لتحقيق ىذا القضاء على ىذا النقص، ولفعالية اإلجر 
 الغرض.

وإذا كانت كمية النقد موزعة توزيعًا صحيحًا، فلن يكوف ىناؾ نقص 
عاـ، والنقص اػباص هبب أف يقابلو فائض يف إنتاج السلع األخرى. 
فوجود النقص ىو إذف عبلمة واضحة على اؼبوارد اإلنتاجية ليست يف 

ىو توزيع ىذه اؼبوارد توزيعاً مكاهنا الصحيح، وكل ما هبب علينا أف نفعلو 
 عاداًل بُت الصناعات اؼبختلفة.

وليست ىذه ابؼبهمة اليسَتة، كما سنرى يف الفصل السادس، ولكن 
أفضل طريقة ؼبعاعبة ىذه اؼبشكلة ىي الًتغيب أو اإلغراء، مثل زايدة 
األرابح يف الصناعات اليت تعاين نقصًا يف اؼبوارد. ولكن الًتغيب يبكن أف 

نتائجو بعد فًتة طويلة، وعن طريق وجود تذبذب شديد يف  هتظهر
أي زايدة كبَتة يتبعها ىبوط إىل اؼبستوى الطبيعي. وأحيااًن توجد  -األرابح
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طرؽ مقبولة للتوجيو يبكن استخدامها إلهناء النقص مثل التحكم يف اؼبواد 
 اػباـ ونظاـ العمل ورءوس األمواؿ بطريقة تقيد من إنتاج الصناعات غَت

الضرورية. ولكن يف األحواؿ األخرى عندما تكوف اؼبشكلة الرئيسية ىي 
سوء الوزيع األيدي العاملة، تستطيع أف تعتمد على نتائج الًتغيب 

 البطيئة، وعند ذلك يستمر النقص لفًتة من الوقت.

وىنا يلتقي التخطيط عن طريق التوجيو والتخطيط عن طريق 
 بطريقة طبيعية هبب على الدولة أف الًتغيب. ويف أي نظاـ اقتصادي يسَت

تعمل على زبطيط كل ما تريده بواسطة اإلشراؼ على السوؽ، وخاصة 
عن طريق اؼبيزانية اليت تعترب األداة الرئيسية للتخطيط. فعن طريق اؼبيزانية 
ربدد الدولة كمية اؼببالغ اليت هبري عليها التعامل، وبذمل تقرر ما إذا كاف 

ش أو توازف. وعن طريق اؼبيزانية تقـو الدولة إبعادة ىناؾ تضخم أو انكما
توزيع الدخل وتقرر نسبة اؼبساواة اؼبطلوبة، وبذلك تتحكم يف العرض 

 والطلب واإلنتاج.

وىذه اإلجراءات العامة تنفذىا الدولة عن طريق اؼبيزانية وعن طريق 
تشجيع صناعات معينة أو تقييد صناعات أخرى، إما بواسطة الشراء يف 

 د ذاتو، أو بواسطة الضرائب واإلعاانت.ح

واؼبيزانية ليست األداة الوحيدة للتخطيط، ولكنها أىم الوسائل 
وأقواؽبا وأكثرىا فعالية. وردبا ال تكوف اؼبيزانية قوية بدرجة كافية للتخطيط، 
خاصة يف بعض الدوؿ األخرى حيث يكوف جهاز تقدير الضرائب 
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الفساد بوضوح يف ميزانيتها ولكن يف وربصيلها ضعيفًا جدًا. وحيث يظهر 
مثل ىذه الدوؿ ردبا يكوف اعبهاز اإلداري كلو غَت مناسب للتخطيط ويف 

 بريطانيا ال يبكن القوؿ أبف فنوف التحويل العاـ ىي اليت تطورت وحدىا.

فبينما يستجيب اؼبواطن الربيطاين استجابة طيبة للمطالب اؼبالية 
اقبة اليت تتضمن التوجيو والتنظيم عن قبده يكره األشكاؿ األخرى للمر 

طريق البطاقات، أو االعتماد على القرارات اإلدارية. وىذا سبب آخر 
يؤيد ازبطيط عن طريق اؼبيزانية بقدر اإلمكاف، ووضع طرؽ اؼبراقبة 

 األخرى يف الدرجة الثانية من األنبية.

غيب ولكن ىذا النوع من التخطيط أيخذان بعيدًا إىل نفس نتائج الًت 
وليس أبعد من ذلك فإذا كانت ىناؾ تغَتات كبَتة يف العرض والطلب، 
وإذا كانت اؼبوارد غَت موزعة توزيعًا صحيحًا، فعند ذلك هبب االستعانة 

 ابلتوجيو للتغلب على ىذه اؼبشكبلت.

وعند نشوب اغبرب، وعند انتهائها قبد أف النظاـ االقتصادي ال 
طلوبة تكوف ضخمة جدًا. وال بد من يعمل بطريقة عادية. فالتغَتات اؼب

 وضع شبكة كاملة من القيود واإلجراءات ؼبواجهة ىذه التغيَتات.

وابؼبثل قبد أف حدوث تغَت كبَت يف مركز التجارة اػبارجية يف أية 
دولة يتطلب إعادة توزيع اؼبوارد، ولكن ىذا ال يبكن أف يتم بسرعة كما 

فًتة طويلة وعندما تعود األمور إىل أنو يعرض االقتصاد لقيود شاملة تستمر 
 وضعها الطبيعي يبكن االستغناء عن ىذه القيود.
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وإذا انتهت ىذه الفرصة إلعادة توزيع اؼبوارد توزيعًا صحيحًا بُت 
الصناعات اؼبختلفة، فإف صبيع القيود ستختفي حتما، وتبقى اؼبيزانية بعد 

اغباؿ ال تبقى اثبتة ذلك األداة الوحيدة للتخطيط. ولكن األوضاع بطبيعة 
دوف تغَت، وىذا اعبمود ليس شيئًا مرغواًب. ففي األوضاع الطبيعية تكوف 

 اؼبيزانية ىي األداة الرئيسية للتخطيط.

ولكن يف حالة عدـ وجودتوزيع صحيح للموارد، هبب االستعانة 
بنظاـ اإلشراؼ يف صبيع أجزاء االقتصاد اليت ظهر فيها خلل ملحوظ يف 

العرض والطلب، واؼبشكلة ىنا ليست يف التخطيط أو عدـ التوازف بُت 
التخطيط، ولكن يف مدى التقدـ الذي يبكن إحرازه من التخطيط عن 
طريق اؼبيزانية، ومدى اإلشراؼ اإلضايف الذي هبب علينا استخدامو وىذه 

 النقطة سنتحدث عنها ابلتفصيل يف الفصوؿ القادمة.
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 الفصل الثاني

 العدالة للجنيع

إف اؽبدؼ األوؿ لبلشًتاكيُت ىو اؼبساواة يف الدخل ، 
واؼبساواة مطلوبة يف حد ذاهتا، وىي مرغوبة كذلك ألف 
الفائض يف اإلنتاج هبب أال يستخدـ يف ربقيق الرفاىية 
لعدد قليل من السكاف، ولكن يف القضاء على الفقر وما 
يًتتب عليو من نتائج سيئة مثل اؼبرض واعبهل، واؼبوت 

يصيب مئات اؼببليُت من األشخاص. وغبسن اغبظ الذي 
أف الناس بدأوا يكفوف عن اعبداؿ يف أف واجب الدولة 
ىو مراعاة اؼبساواة يف توزيع الدخل، وأصبح السؤاؿ اآلف 

 ىو: إىل أي حد يبكن ربقيق ىذه اؼبساواة؟ وكيف؟

وىناؾ نوعاف من الدخل. النوع األوؿ ىو الدخل الذي أييت من 
 ي؛ والثاين ىو الدخل الذي أييت من اؼبمتلكات.اعبهد الشخص

ويؤمن عدد قليل جدًا من الناس بضرورة ربقيق اؼبساواة التامة يف 
الدخل بصرؼ النظر عن العمل الذي يؤدي وارجمتمع الذي ال يكايفء 
العمل اؼبرىق أكثر من العمل البسيط، والكفاية أكثر من عدـ اػبربة 

لفقر الشديد. وكانت ىناؾ ذبارب شيوعية  سوؼ ينتو بو األمر حتما إىل ا
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كثَتة يف اتريخ العامل، ولكنها مل تنجح يف ربقيق الرخاء، كما أهنا مل تعمر 
 طويبًل.

والدخل الذي أييت من اعبهد الشخصي يعد مسألة اثنوية. والذي 
يهمنا يف ىذا ارجماؿ ىو الدخل الذي أييت من اؼبمتلكات، ألف ىذا الدخل 

لك الفروؽ الضخمة يف توزيع الدخل. وىذه اؼبسئولية ىو اؼبسئوؿ عن ت
مباشرة ألف الدخل الذي أييت من اؼبمتلكات ال يوزع توزعًا عاداًل؛ كما أف 
ىذه اؼبسئولية غَت مباشرة ألف جزءاً من عدـ اؼبساواة يف الدخل الذي أييت 
من اعبهد الشخصي يرجع إىل عدـ اؼبساواة يف الدخل الذي أييت من 

ت. إذا أمكن التخلص من ىذا اؼبصدر الرئيسي لعدـ اؼبساواة، اؼبمتلكا
فلن يشكو عدد كبَت من الناس بسبب عدـ اؼبساواة يف الدخل الذي أييت 
من اعبهد الشخصي. وؽبذا السبب قبد أف االشًتاكيُت يركزوف ىجومهم 
على اؼبمتلكات، ويطالبوف إما بتوزيع عادؿ ؽبذه أو إلقاء الدخل اػباص 

  عن طريقها.الذي أييت

وصبيع اغبكومات اغبديثة تسعى إىل ربقيق اؼبساواة والقضاء على 
التطرؼ الشديد يف الدخل. ويبكن أف يتم ىذا بطريقتُت. الطريقة األوىل 
ىي إعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب؛ والطريقة الثانية ىي تغيَت 

لشائعة ىي العوامل الرئيسية اليت تتحكم يف توزيع الدخل. والطريقة ا
الطريقة األوىل. فجميع اغبومات اغبديثة تقـو ببعض احملاوالت إلعادة 
توزيع الدخل عن طريق الضرائب. ويف اغبقيقة يبكن القوؿ أف بعض ىذه 

قد سارت يف ىذا  -ومن بينها حكومة اؼبملكة اؼبتحدة -اغبكومات
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نظاـ توزيع  الطريق إىل أبعد ما تستطيع. والطريقة الثانية اليت تتضمن تغيَت
اؼبلكية، وتغيَت نظاـ الطبقات يف ارجمتمع من أساسو، تستخدـ أيضًا إىل حد 
ما يف بعض الدوؿ اغبديثة. ولكن ىذه الدوؿ تستخدمها على نطاؽ 

 ضيق، وىنا وبتمل ظهور تغيَتات ضخمة يف اؼبستقبل.

 إعادة توزيع الدخل:

ستخداـ يبدأ إعادة توزيع الدخل بفرض ضرائب على األغنياء وا 
 ىذه الضرائب يف زايدة دخل الفقراء.

والطريقة التقليدية اؼبتبعة اآلف يف بعض الدوؿ وخصوصًا يف بريطانيا 
ىي مقاومة الفقر عن طريق بعض اػبدمات ارجمانية أو الرخيصة للطبقات 
العاملة، مثل اػبدمات الطبية، والتعليم والتأمُت االجتماعي واؼبساكن 

يص. والطريقة البديلة ؽبذه اػبدمات ارجمانية أو الشعبية والغذاء الرخ
الرخيصة ىي زايدة أجر العامل دبا يعادؿ ىذه اػبدمات. وتكوف لو مطلق 
اغبرية يف استخداـ ىذه الزايدة كيفما يشاء. واؼبيزة الوحيدة ؽبذه الطريقة 
ىي أهنا تعفي اغبكومة من مشقة ربصيل الضرائب من الطبقات العاملة، 

فسو تعطي للعامل حرية االختيار، واستخدامها ابلطريقة اليت ويف الوقت ن
تناسبو. ولكن االعًتاض الوحيد على ىذه الطريقة ىو االعتقاد أبف 
اغبكومة تعرؼ أكثر من العامل كيف هبب إنفاؽ ىذه األمواؿ: وؽبذا فإف 
اغبكومة تفرض التعليم على الطبقات العاملة سواء رضوا بذلك أو مل 

اغباؿ ابلنسبة للخدمات الطبية والتأمُت االجتماعي. وإذا   يرضوا، وكذلك
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أرادت اغبكومة يف نفس الوقت إلغاء اإلعانة اليت تقدمها للمساكن 
وزبفيض الضرائب اؼبفروضة على الطبقات العاملة بنسبة مساوية سبامًا ؽبذه 
 اإلعانة، فإف الطبقات العاملة لن تتعرض ألزمة مالية تبعًا لذلك. ولكن فبا

ال شك فيو أف العماؿ سيفضلوف إنفاؽ ىذه األمواؿ يف نواح أخرى بدال 
من إنفاقها على اؼبساكن الصحية. وقد يعيش ىؤالء العماؿ يف منازؿ 
مزدضبة أو يف منازؿ غَت مناسبة ألف بعضهم ال يعرفوف مزااي اؼبساكن 
 الصحية، وألف البعض اآلخر يعتربوف ىذه اؼبزااي يف الدرجة الثانية من

 األنبية ابلنسبة إلنفاؽ أمواؽبم يف نواح أخرى.

والضرائب اؼبفروضة على الطبقات العاملة يف الوقت اغباضر مرتفعة 
جدًا، وتكاليف ربصيل ىذه الضرائب عبء ثقيل، لدرجة أنو ينبغي علينا 
أال نضع يف اؼبيزانية أشياء تتطلب ربصيل الضرائب من انحية لندفعها 

أخرى. وإذا استخدمت اؼبيزانية يف إعادة  لنفس األشخاص من انحية
توزيع الدخل، فإف الطريقة الوحيدة لتحقق ىذا يف اؼبستقبل ليست يف 
زايدة أجور العماؿ، وإمبا يف زبفيف الضرائب اليت يدفعوهنا. وتستطيع أف 
تعيد توزيع الدخل كما تشاء بطريقة بسيطة وىي تعديل نظاـ الضرائب. 

ة تدفع أية ضريبة، فبل تستطيع أف تدافع عن وطاؼبا أف الطبقة العامل
اػبدمات اليت تقدمها اغبكومة على أساس أهنا وسيلة إلعادة توزيع 
الدخل. ويبكننا أيضًا أف نقوؿ نفس الشيء ابلنسبة لئلعاانت اليت تدفعها 
اغبكومة لؤلغذية. فإذا ألغينا ىذه اإلعاانت وخففنا الضرائب اؼبفروضة 

بنفس النسبة، فإف ىذه الطبقات لن تتعرض ألزمة على الطبقات العاملة 
مالية، وسنتخلص من عبء ربصيل الضرائب. ولكن عندما تقوؿ كل ىذا 
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تتبقى بعد ذلك بعض اػبدمات االجتماعية الرئيسية اليت هبب ربويلها. 
فالشيء الذي يريده االشًتاكيوف ىو إقامة ؾبتمع يوفر لكل طفل جوًا 

يمة، وفرصة طيبة للتعليم؛ ويوفر لكل مسن جوًا صاغبًا ينمو فيو، وبيئة سل
 ىادائً يبكن أف يعيش فيو. وىذا يتطلب نشاطاً ضخماً من اغبكومة.

وتقدًن مثل ىذه اػبدمات ىي إحدى الطرؽ اليت هتدؼ إىل إعادة 
 توزيع الدخل. والطريقة الثانية ىي وضع حد أدىن لؤلجور.

كبَتًا على إعادة توزيع   وربديد اؼبستوى العاـ لؤلجور ال يًتؾ أثراً 
الدخل، إال ابلنسبة ؽبذا اعبزء من االقتصاد الذي يعتد اعتمادًا كبَتًا على 
التجارة اػبارجية. والسبب يف ىذا أف ىناؾ على ما يبدو عبلقة اثبتة بُت 
األجور واألسعار سواء يف االقتصاد اغبر أو يف االقتصاد اؼبقفل. فإذا 

أو ألبفض، فإف اؼبستوى العاـ لؤلسعار يرتفع  ارتفع اؼبستوى العاـ لؤلجور
أو ينخفض تبعًا لذلك، وتل حالة الطبقات العاملة كما ىي دوف أف يطرأ 
عليها أي تغيَت. وكبن ال نعرؼ ؼباذا وبدث ىذا. ولكن صبيع األدلة تشَت 

 إىل أف ىذا ىو ما وبدث فعبل، خاصة خبلؿ القرف اؼباضي.

والنتيجة ىي أف أحواؿ الطبقات العاملة يبكن أف تتحسن من رفع 
اؼبستوى العاـ لؤلجور إذا أمكن ويف نفس الوقت ازباذ إجراءات مشددة 
لتحديد األسعار ؼبنعها من االرتفاع أيضًا. ويبكن أف وبدث ىذا إىل حد 
ما، ووبقق فوائد عامة للمجتمع إذا ساعدت ىذه الزايدة على مضاعفة 

ج ورفع مستواه. ولكن حىت إذا توفرت ىذه الشروط فإهنا ال تسمح اإلنتا 



 50 

ابتباع ىذه الطريقة على نطاؽ أوسع. فإذا ارتفعت األجور بنسبة كبَتة، 
فإف األسعار ال يبكن ربديدىا بصفة دائمة دوف أف يؤدي ذلك إىل نتائج 
خطَتة. وأوؿ ىذه النتائج ىي أنو من العسَت ربديد األسعار بصفة عامة 

ف ىذا يتطلب تكاليف كثَتة، كما يتطلب جهودًا إدارية ضخمة. اثنياً، أل
أنو إذا ارتفعت األجور يف صبيع القطاعات وحددت األسعار، فإف ىذا 
سيؤدي إىل ارتباؾ خطَت. والسبب يف ىذا ىو أف األجور ال تدخل يف 
أسعار صبيع السلع بنفس النسبة. ولذلك فعندما ترتفع األجور يف صبيع 

اعات بنسبة واحدة، فإف بعض الصناعات تصبح أقل رحباص من الصن
الصناعات األخرى، ويبدأ اؼبنتجوف يف االنتقاؿ من الصناعات األقل رحباً 
إىل الصناعات األكثر رحبًا، بصرؼ النظر عن القيمة االجتماعية 
للصناعات. اثلثًا، أف الزايدة العامة يف األجور ابلنسبة لؤلسعار، كفيلة أبف 

ر أتثَتًا عكسيًا على العمل. والسبب يف ىذا ىو أف بعض الصناعات تؤث
ستصاب ابإلفبلس، وألف اؼبنتجُت سيجدوف أنو من األربح استخداـ 
اآلالت بداًل من العماؿ. وبذلك يتعرض العماؿ للطرد. وؽبذا فليس من 
الضروري توجيو االقتصاد إىل ىذا االرتباؾ، من أجل تغيَت توزيع الدخل 

العماؿ. وإعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب يعد أسهل  ؼبصلحة
 بكثَت، كما أنو عملي أيضًا.

وبعد أف ربدثنا عن طريق زايدة الدخل اؼبنخفض، ننتقل اآلف إىل 
اغبديث عن طرؽ زبفيض الدخل اؼبرتفع. وأىم ىذه الطرؽ ىو فرض 

 ضرائب ضخمة على الدخوؿ اؼبرتفعة.
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اليت يستهلكها األغنياء خاضعة  ولكن إىل وقت قريب كانت السلع
 أيضاً لنظاـ البطاقات.

وىناؾ نوع من اإلجراء لتحقيق العدالة للجميع عن طريق إخضاع 
 السلع لنظاـ البطاقات.

ولكن ىذه الطريقة ليست عملية. فإذا خضعنا صبيعًا ؼبستوى موحد 
  عن طريق نظاـ البطاقات العاـ، فإف ىذا سيقضي على دوافع اإلنتاج سباماً 

 كما وبدث عندما كبصل على مستوى موحد لؤلجور.

وابإلضافة إىل ىذا فإف نظاـ البطاقات أقل أنبية من نظاـ الضرائب 
الذي يوضع على أساس تقدمي، وذلك لثبلثة أسباب: أواًل، أف من 
العسَت فرض نظاـ البطاقات من الناحية اإلدارية دوف أف يؤدي ذلك إىل 

ازداد عدد السلع اليت يسري عليها نظاـ  ظهور السوؽ السوداء.. وكلما
 البطاقات، كما ازدادت الصعوابت وتعرض االقتصاد لبلهنيار.

اثنيًا: إذا اقتصر نظاـ البطاقات على السلع الضرورية، فإف النقد 
الذي ال يتدفق كبو ىذه السلع، سيتجو إىل السلع غَت الضرورية. وبذلك 

عن السلع الضرورية. وبذلك يقل يقل إنتاج السلع يصبح إنتاجها مرحبًا 
 إنتاج السلع الضرورية ويزيد إنتاج السلع غَت الضرورية.

اثلثًا: أف نظاـ البطاقات يتدخل يف االختيار اغبر ابلنسبة لؤلغنياء 
والفقراء على السواء. ونظاـ البطاقات مقيد وضروري ؼبعاعبة النقص يف 
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س الوقت لزايدة بعض السلع الضرورية، بشرط أف تبذؿ اعبهود ؼ نف
 إنتاج ىذه السلع حى ال يستمر نظاـ البطاقات فًتة طويلة.

ولكن اتباع ىذا النظاـ كطريقة شائعة شائعة أو دائمة لتحقق 
اؼبساواة، لن هبدي كثَتًا، وؽبذا السبب فإف نظاـ البطاقات أقل أنبية من 

 نظاـ الضرائب.

ضرائب على وأبسط طريقة لتحقيق اؼبساواة يف الدخل ىي زايدة ال
األغنياء وزبفيفها أو إلغاؤىا ابلنسبة للفقراء. وقد كاف ىذا األساس 

 لسياسة بريطانيا اؼبالية منذ عشرات السنُت.

وكاف كل جيل يعمل على تقوية ىذه السياسة واليساريوف ال يريدوف 
أف تعًتفوا ابلشرط الذي قطعناه يف ىذا االذباه. وال شك أننا قطعنا شوطاً 

لكننا يف اغبقيقة ذىبنا بعيدًا جدًا لدرجة أننا كدان نصل إىل آخر طويبًل، و 
 حدود ىذه السياسة.

واؼبشكلة اليت تسببها زايدة الضرائب، ىي آاثرىا على دوافع اإلنتاج 
ومل تكن ىذه اآلاثر ظاىرة عندما كاف مستوى ضريبة الدخل ستة بنسات 

شلنات على  9إىل على اعبنيو الواحد، ولكن عندما زادت ىذه الضبليبة 
سلما  09اعبنية، وبلغت الضريبة التصاعدية على الدخوؿ اؼبرتفعة حوايل 

وستة بنسات على اعبنيو الواحد، ظهرت آاثر ىذه الضريبة اؼبرتفعة على 
دوافع اإلنتاج بشكل واضح، وأصبحت اغبكومة توىل ىذه اؼبشكلة 

اؿ ال يتمثل يف كمية اىتمامًا كبَتًا واغبقيقة أف اػبطأ الرئيسي يف ىذا ارجم
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شلنات  9الضريبة، ولكن يف نظاـ ضريبة الدخل. فالرجل الذي يدفع 
% من دخلو ؼبصلحة الضرائب. 45على اعبنيو، ليس يف اغبقيقة يدفع 

% ولكن 91فالعبلوات زبفض السعر اؼبتوسط للضريبة اليت يدفعها إىل 
إمبا السعر الشيء الذي يؤثر يف دوافع اإلنتاج، ليس السعر اؼبتوسط و 

اغبدى. وأفضل طريقة للقضاء على ىذا األثر ىي إعادة تنظيم أساس 
الضرائب بصورة ال ذبعل السعل اغبدى يزيد كثَتًا عن السعر اؼبتوسط. 

 وىذا سيجعل سعر ضريبة الدخل أقل بكثَت فبا ىو عليو اآلف.

 تهافؤ الفرص:

 ومهما تكن االصلصاحات اليت ندخلها على نظاـ الضرائب فإف
أثرىا على دوافع اإلنتاج يظل كما ىو، وىذا ىو أىم عيوب إعادة توزيع 
الدخل على طريق الضرائب، وؽبذا قبد أف من الضروري ازباذ إجراءات  

 كفيلة بزايدة اؼبساواة يف الدخل قبل فرض الضرائب.

وتوزيع الدخل قبل فرض الضرائب وبدده عامبلف رئيسياف: توزيع 
 اؼبلكية وتوزيع اػبربة.

والنقص يف اػبربة ىو الذي يفسر االختبلؼ اؼبتباين يف أجور العمل 
فاألطباء يكسبوف أكثر من عماؿ اؼبناجم، ألنو ابلنسبة للطلب على 
األطباء قبد أف ىناؾ نقصًا يف األطباء أكثر منو يف عماؿ اؼبناجم، وإذا 
 أتيح لكل طفل يف ارجمتمع أف يصبح طبيبًا دوف أف يدفع أية نفقات، فإف
عدد األطباء لن يقل عن عدد اػبدـ يف اؼبنازؿ، ولن وبصلوا على دخل 
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أكرب ولكي نسوي بُت األرابح اليت أتيت من العمل. هبب علينا أف نعمل 
على زايدة تكافؤ الفرص، والطريق إىل ىذا ىو ابلطبع نظاـ التعليم. 

الذي فجميع االشًتاكيُت يهدفوف إىل توجيو صبيع األطفاؿ إىل نوع التعليم 
يناسب قدراهتم بصرؼ النظر عن الدخل الذي وبصل عليو آابؤىم. وإذا 
أمكن ربقيق ىذا اؽبدؼ. فأف االختبلؼ بُت دخل الوظائف اؼبختلفة 
سيقل بدرجة كبَتة. ولكن ىناؾ عقبات تقف يف طريق زايدة تكافؤ الفرص 
وىذه العقبات كامنة داخل ارجمتمع الطبقي، وخاصة ابلنسبة للتجارة 

صناعة، حيث يقتصر شغل الوظائف ذات األجور اؼبرتفعة على دائرة وال
االشًتاكية إاتحة الفرصة  -ضيقة. ومن بُت أىداؼ السياسة الصناعية

للوصوؿ إىل اؼبناصب  -عبميع اؼبشتغلُت ابلصناعة مهما كاف مستواىم
العليا، دوف أف تفرض عليهم أية شروط سوى كفاءهتم وصبلحيتهم ؽبذه 

كافؤ الفرص ىو الطريق إىل زايدة اؼبساواة يف الدخل، وإزالة اؼبناصب. وت
 الفوارؽ بُت الطبقات.

وأحد أسباب عدـ تكافؤ الفرص وعدـ اؼبساواة يف الدخل يرجع إىل 
عدـ اؼبساواة يف توزيع اؼبلكية. فاالحصائيات تقوؿ: إف أصحاب األمبلؾ 

ؼببالغ القومي أو ىم وبصلوف على ىذه ا% من الدخل 31وبصلوف على 
ما يقرب  من اإلهبارات اليت تدفع ؽبم نظَت استخداـ فبتلكاهتم. وحيث أف

% فقط من الشعب، فإننا استنتج 9من ثلثي اؼبمتلكات يف الدولة يبتلكو 
% من الدخل 91% من الشعب وبصلوف على 9من ىذا على الفور أف 

 القومي. وليس ىناؾ حل ؽبذه اؼبشكلة سوى مصادرة اؼبمتلكات وأتميم
ىذه اؼبمتلكات ليس حبًل عمليًا، ألف أصحاب اؼبمتلكات وبصلوف على 
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تعويض كامل نظَت ىذا التأميم. وبعد انتقاؿ ىذه اؼبمتلكات إىل الدولة ال 
 يتعرض ىؤالء اؼببلؾ ألية خسائر.

ولسنا نريد بذلك أف نقوؿ إف دفع تعويض اؼبمتلكات اؼبؤفبة يعد 
ا التعويض ىو الطريقة العملية خطأ كبَتًا. بل على العكس قبد أف ىذ

الوحيدة لنزع اؼبلكية دوف حاجة إىل ثورة دموية. فبعد الثورة الدموية 
تستطيع الدولة مصادرة صبيع اؼبمتلكات ولكن الثورات تلغي صبيع النظم 
األساسية للمجتمع. وال وببذىا معظم اؼبفكرين السياسيُت ال ألهنم 

ألهنم يكرىوف منظر الدماء اليت يعًتضوف على مصادرة اؼبمتلكات، وال 
تسفك نتيجة ؽبذه الثورات بعد اإلطاحة ابلرءوس الكبَتة يف الدولة، ولكن 
ألنو عندما تلغي صبيع النظم األساسية يف ارجمتمع، ال يستطيع أحد أف يتنبأ 
ابلنتائج أو يتحكم فيها: واغبقيقة أف معظم الثورات اليت ظبعنا عنها يف 

ىا مل ربقق على وجو التحديد صبيع األىداؼ اليت التاريخ واليت عاصران
قامت من أجلها. كما أف األىداؼ اليت حققتها بعض الثورات جاءت 
عكس ما كانت تسعى إليو. ويقوؿ تشارلز المب يف ىذا اؼبعٌت: من 
األفضل أف نشوي خروفًا على النار بداًل من أف كبرؽ اغبظَتة عن آخرىا 

 لكي نصل إىل نفس النتيجة.

يبكن مصادرة اؼبمتلكات عن طريق فرض ضرائب عليها. وأىم و 
ىذه الضرائب ىي تلك اليت تفرض بعد اؼبوت، واليت ذبعل أصحاب 
اؼبمتلكات يتمتعوف بثمار فبتلكاهتم طاؼبا أهنم على قيد اغبياة. وضرائب 
الًتكات أكثر أنبية ألف أثرىا على دوافع اإلنتاج أقل بكثَت من أثر 
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لل من دخل الفرد وىو على قيد اغبياة، وألف ىذه الضرائب اليت تق
الًتكات تؤوؿ إىل عائلة الشخص اؼبتويف، وىي يف حد ذاهتا ال تتمشى مع 
مباديء اؼبساواة. وىناؾ طريقة ىي فرض ضرائب مرتفعة ال على كمية 
اؼبمتلكات اليت يًتكها الشخص اؼبتويف، ولكن على كمية اؼبمتلكات اليت 

فرضت ضريبة مرتفعة على الًتكات اليت تزيد  يرثها كل شخص. فإذا
جنيو مثبًل فإف صاحب الوصية يستطيع أف يبنع جزءًا   5.111قيمتها عن 

كبَتاً من فبتلكاتو من الوصوؿ إىل أيدي ؿبصل الضرائب. وذلك بتقسيمها 
إىل ملكيات صغَتة وتوزيعها على عدد كبَت من األشخاص وهبذه الطريقة 

توزيع اؼبلكية، ويؤدي ذلك بطريقة تلقائية إىل  تشجع الدولة على زايدة
 زايدة توزيع الدخل.

وفرض ضرائب على رءوس األمواؿ ليس عمبًل يسَتًا، كما أنو 
ينطوي على صعوابت فنية ضخمة، فإذا أرادت الدولة فرض ىذه الضريبة 
بطريقة نزيهة، فإهنا ال تستطيع أف تعرضها فجأة، وإمبا ستحتاج إىل مزيد 

واعبهد لتقدير رءوس األمواؿ اليت يبتلكها األفراد وىذا ىو  من الوقت
السبب الرئيسي يف أف بريطانيا مل تفرض حىت اآلف مثل ىذه الضريبة. 
ويطالب الكثَتوف بفرض ضرائب على رءوس األمواؿ عند حدوث أية أزمة 
اقتصادية. معتقدين أف ىذه الضريبة ستقضي علي بعض الصعوابت 

 اؼبباشرة.

ما يفطنوف إىل أف ىذه الضريبة تتطلب جهازًا إداراًي قواًي ولكن عند
وجهدًا كبَتًا ووقتًا طويبًل، تفًت ضباسهم ؽبذه الضريبة. وفرض ضرائب على 
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رءوس األمواؿ ال يشجع على اإلدخار، وإمبا يشجع على استهبلؾ ىذه 
األمواؿ، خاصة إذا فرضت ىذه الضرائب على الطبقات اليت لديها  

 ة من رءوس األموؿ.كميات ؿبدود

ومن الواضح سباماً أنو ينبغي علينا أف كبرز تقدماً سريعًاابلنسبة إلعادة 
توزيع اؼبمتلكات يف اؼبستقبل أكثر من التقدـ الذي أحرزانه يف اؼباضي، 
فطاؼبا أف اؼبلكية ليست موزعة توزيعًا عاداًل، فإف صبيع اؼبشكبلت 

زيع اؼبمتلكات توزيعًا عادالً االجتماعية ستصبح أكثر تعقيدًا. وعدـ تو 
ىبلق يف ارجمتمع الواحد طبقة ثرية جدًا، وطبقة فقَتة جدًا، وتشجيع على 

 قياـ الثورة، ويشوه صبيع األحكاـ اليت نصدرىا على اؼبسائل األخرى.

وكبن ال نستطيع أف نفكر بطريق مباشر يف التأميم ألف أغلبية الناس 
ساواة. وإذا كنا نعيش يف ؾبتمع ال يعتقدوف خطأ أنو وسيبة لتحقيق اؼب

تسيطر فيو الدولة على صبيع اؼبمتلكات، ويراعى توزيع اؼبلكية توزيعًا 
عاداًل بُت أفراد الشعب، فإف ىذا كفيل أبف يرفع مستوى اؼبعيشة وىبلق 
درجة كبَتة من االنسجاـ االجتماعي بُت ـبتلف طبقات الشعب. واعبهود 

جاؿ الدين والفبلسفة يف إلقاء اػبطب اليت اليت يبذؽبا رجاؿ السياسة ور 
يتحدثوف فها عن فضائل السبلـ االجتماعي واألخوة وعن أخطار اغبسد 
واغبقد والصراع السياسي والصناعي، كاف من األفضل أف توجو إىل صياغة 
القوانيُت وتطبيقها إلعادة توزيع اؼبمتلكات بطريقة تراعي العدالة 

 االجتماعية.
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 الثالثالفصل 

 النكد

 إف كمية األمواؿ اؼبطروحة للتعامل ىي اليت تقرر مسنوى
األسعار والعمل يف أية دولة. والتذبذب يف مستوى 
التعامل النقدي ىو الذي يقرر ما إذا كانت الدولة ستعاين 
من التضخم أو االنكماش. وىذه اؼبسائل على جانب  
كبَت من األنبية حبيث ال يبكن تركها ربت سيطرة 
اؼبشروعات اػباصة. وىذه السياسة متفق عليها منذ زمن 

لة حديثة ربدد اغبكومة بنفسها كمية طويل، ويف كل دو 
النقد اؼبطروح للتعامل ورباوؿ التأثَت على الطلب. 
والتقدـ اغبديث يف مراقبة النقد ال ينطوي على أىداؼ 

 جديدة، وإمبا ينطوي على أساليب جديدة.

 التضخه:

يتفق صبيع رجاؿ االقتصاد على اؽبدؼ الذي هبب أف ربققو 
ىو تثبيت تدفق النقد على مستوى يناسب  السياسة النقدية: وىذا اؽبدؼ

مع العمل الكامل حىت ال يكوف ىناؾ تضخم أو انكماش. ولسوء اغبظ 
أف ىذا اؽبدؼ ال يوافق عليو السياسيوف اليساريوف أو اليمينوف ابإلصباع 
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فكثَت من اليمينيُت يفضلوف وجود دائرة منتظمة من التضخم واالنكماش 
 ضخماً مستمراً.وكثَت من اليساريُت يريدوف ت

واليمينيوف  يفضلوف وجود دائرة منتظمة من التضخم واالنكماش 
ألهنم يعتقدوف أف االنكماش من وقت آلخر ضروري لدفع العماؿ إىل 
مضاعفة جهودىم. وقد يكوف صحيحًا أف أصحاب األعماؿ يستطيعوف 
ا  احملافظة على العبلقة اليت تربط بينهم وبُت عماؽبم يف الوقت اغباضر إذ

كاف ىؤالء العماؿ يتعرضوف ػبطر البطالة من وقت إىل آخر. ولكن 
االشًتاكيُت ال يَتيدوف استخداـ ىذه الطريقة، وإمبا يطالبوف بتغيَت 
العبلقات اغبالية اليت تربط بُت العامل وصاحب العمل. والنظاـ هبب أف 

قيق هبد لو أساسًا جديداً يف التعاوف بُت العامل وصاحب العمل من أجل رب
أىداؼ مشًتكة. وسنتحدث عن ىذا اؼبوضوع ابلتفصيل يف الفصل 
السابع. أما فيما يتعلق دبضاعفة العمل فاغبقيقة أف العامل ال يبذؿ ؾبهوداً 
كبَتًا إذا أختفى خطر البطالة، وىو على حق يف ىذا. فعندما ىبتفي ىذا 

د اػبطر، ينخفض مستوى معيشتو. كما ينخفض مستوى اؼبعيشة يف الببل
عمومًا ولكن أليس من الديبقراطية أف نقرر ما إذا كاف الدخل الزائد 

 يستحق جهداً زائدًا من العامل؟

أما مطالبة اليساريُت ابستمرار التضخم فتعترب أكثر خطورة وىذا 
اػبطر يتغلغل أيضًا يف الصراع الطبقي. فإذا كانت الوائف أكثر من الذين 

ف ربت رضبة عماؽبم. وىذا يشغلوهنا، فإف أصحاب العمل سيصبحو 
صحيح أيضًا، ولكن السياسيُت اليساريُت الذين يعتقدوف أف ىذا الوضع 
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ىو من أىم مزااي التضخم اؼبستمر، ال يتصوروف اليت يسبها التضخم 
 للطبقات العاملة ولبقية ارجمتمع.

وليس ىناؾ جداؿ يف أف التضخم الظاىر لو أضرار كثَتة. ففي 
األسعار دائمًا سرعة أكرب من األجور. ويواجو التضخم الظاىر ترتفع 

العماؿ والطبقات اؼبتوسطة كثَتًا من الصوابت نتيجة لذلك، يف حُت قبد 
أف أصحاب األعماؿ وأصحاب اؼبمتلكات ىم الذين يستفيدوف من ىذا 
الوضع. والطبقات اؼبتوسطة ىي اليت زبسر أكثر من غَتىا ألف مرتباهتا ال 

تصادي بسرعة، وألف مدخراهتا يف اؼباضي تفقد تتطور مع اؼبوقف االق
قيمتها. ولكن الطبقات العاملة ال تستطيع أيضًا أف تواجو األسعار 
اؼبتزايدة. وؽبذا السبب فإف اليساريُت يف ىذه األايـ يعارضوف التضخم 
الظاىر، ويفضل بعضهم التضخم اؼبقيد الذي يسمح بتدفق األمواؿ ولكن 

طريق اخضاعها ؼبراقبة اغبكومة. والتضخم اؼبقيد  يبنع ارتفاع الظاسعار عن
 أقل خطراً من التضخم الظاىر، ولكنو يسبب أيضاً بعض األضرار:

أواًل: إنو حىت إذا أمكن ربديد األسعار، فإف التضخم يسبب زايدة 
يف األرابح أكثر من األجور واؼبرتبات. والتضخم ىو أف يشًتي الناس 

ر من التكاليف اليت يتطلبها إنتاج ىذه السلع االستهبلكية أبسعار أكث
السلع. وىذه األمواؿ الزائدة تتحوؿ إىل أرابح ويستفيد هبا اؼبنتجوف 
وأصحاب األعماؿ. ووجود ىذا التضخم ىبلق ضغطًا جديدًا. فالعماؿ 
يطالبوف برفع أجورىم، وربديد األسعار، ولكن أبسط طريقة ؼبقاومة ىذا 

 لة التضخم.التيار وزبفيض األرابح، ىو إزا
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اثنيًا: أف التضخم هبعل اؼبوارد تتحوؿ من الصناعات الضرورية 
اؼبوضوعة ربت اؼبراقبة، إىل الصناعات غَت الضرورية اليت ال تتعرض ألي 
نوع من اؼبراقبة، واليت ربقق أرابحًا أكرب. ولذلك تبذؿ جهود ضخمة 

أصبح من للتحكم يف توزيع اؼبواد اػباـ. ولكن كما ازداد التضخم كلما 
العسَت إخضاع اؼبواد اػباـ لسيطرة اغبكومة. وهبب أيضًا استخداـ القوة 
لتوجيو العماؿ إىل الصناعات الضرورية حىت ال يًتكوىا إىل الصناعات غَت 
الضرورية. وتستطيع اغبكومة أف تتجنب كل ىذه اإلجراءات إلذا سبكنت 

 من إزالة التضخم.

تاجية. فاؼبخزوف من اؼبواد اػباـ اثلثًا: إف التضخم يقلل القوة اإلن
ينخفض، ويقل تدفق اإلنتاج. كذلك تصبح األرابح سهلة جدًا لدرجة أف 
أصحاب العمل ال يهتموف ابلتكاليف. ومن انحية أخرى زبتفي قوى 

 اؼبنافسة والدوافع لتحسُت اإلنتاج.

رابعًا: أف التضخم يسبب إفبلسًا خارجياً فبعض األمواؿ الزائدة تنفق 
شراء الواردات. والبعض ينفق على اجتذاب بعض السلع األجنبية على 

اليت ؽبا مثيل يف الداخل. وبذلك ىبتل ميزاف اؼبدفوعات. ويستنفذ 
االحتياطي من الذىب والعمبلت األجنبية، وزبفض القيمة اػبارجية للعملة 

من إذا مل تبد الدوؿ األجنبية استعداداً لتقدًن فروض ؽبذه الدولة اليت تعاين 
 التضخم.
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وىناؾ نوع اثلث من التضخم ىو التضخم اؼبعتدؿ، وفيو رباوؿ 
اغبكومة ذبنب كل ىذه األضرار السابقة ابستخداـ الرقابة اإلدارية 
والتخطيط عن طريق التوجيو. ولكن كلما ازداد التضخم ىذه الرقابة 

توى بطريقة فعالة. والرقابة اإلدارية ال يبكن أف تكوف بديبًل للتحكم يف مس
التعامل النقدي. والتضخم يعد عقبة خطَتة ابلنسبة الؤلئك الذين وباولوف 
التخطيط عن طريق التوجيو، كما ىو ابلنسبة الؤلئك الذين ىبططوف عن 

 طريق الًتغيب.

 اشتكرار النكد:

والسياسة السليمة ىي أال تكوف ىناؾ نسبة كبَتة جدًا من النقد، أو 
نسبة ضئيلة جدًا من النقد. ولذلك هبب أف تطرح اغبكومة كمية معقولة 
من النقد للتعامل حبيث يوفر العمل للجميع دوف أي ميل كبو التضخم أو 

 اإلنكماش.

لتحكم يف  والطرؽ القديبة لتحقيق ىذا كانت هتتم اىتمامًا كبَتًا اب
كمية النقد اؼبوجودة فعبًل، وليس ابلتحكم يف الطلب على النقد. وكمية 
النقد اؼبوجودة مهمة جدًا، ولكن التذبذب يف التجارة يرجع إىل التذبذب 
يف استخداـ النقد والتذبذب يف كمية النقد ولكن التحكم يف كمية النقد 

دود الذي يبيز دائرة اؼبوجودة ال يستطيع أف يبنع التضخم واإلنكماس احمل
التجارة. والطرؽ اغبديثة ال هتتم بتثبيت كمية النقد اؼبوجودة، ولكن عندما 
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يزيد الطلب على النقد، هبب أف تزيد كمية النقد، وعندما يقل الطلب 
 على النقد هبب أف تقل كمية النقد أيضًا.

واؼبيزانية ىي اإلداة الرئيسية لتحقيق ىذا التوزاف. فعندما يقل 
تعامل ابلنقد، يبكن تشجيع ىذا التعامل بتخفيض الضرائب. وعندما ال

يزيد التعامل هبب أف ترتفع الضرائب وإذا كاف ىناؾ ميل دائم إىل نقص 
 التعامل فإف ىذا يسبب عجزاً يف اؼبيزانية.

وعندما يكوف ىناؾ عمل للجميع، يبدأ خرباء االقتصاد يف تقدير 
القيمة النقدية للموارد اليت ستخصص إلنتاج البضائع االستهبلكية يف 
السوؽ احمللية، وقيمة الصادرات والسلع االستثمارية واػبدمات اغبكومية 
والقيمة الكلية ؽبذه اؼبوارد ىي أيضًا القيمة الكلية للدخل. وبعد ذلك 
يقـو خرباء االقتصاد بتقدير الطريقة اليت سينفق هبا الشعب ىذا الدخل. 
فإذا كاف الشعب سينفق على شراء السلع االستهبلكية مبالغ أكثر من 
اليت تنفق على إنتاج ىذه السلع، فإف أسعارىا ستميل إىل االرتفاع، ويظهر 
التضخك بشكل واضح. وإذا كاف الشعب سينفق مبالغ أقل على ىذه 

لسلع فإف اإلنكماش سيظهر بوضوح. ويبكن احملافظة على نسبة العمل ا
اؼبطلوبة إذا استطاعت اغبكومة أف ذبعل اؼببالغ اليت تنفق على السلع 

 االستهبلكية تقف عند اؼبستوى الصحيح.

وليست صبيع مشكبلت البطالة ترجع إىل قلة النقد. وىناؾ نسبة 
 التغيَتات اليت ربدث يف االقتصاد  معينة من البطالة اعبزئية اليت ترجع إىل
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، سواء كانت ىذه التغيَتات يف صورة تذبذب يف الطلب أو تغَت   كل يـو
كمية اؼبواد اػباـ، أو تغيَتات وقتية أو غَتىا. ونتيجة ؽبذا يوجد دائماً 
عدد من األشخاص ببل عمل، فينتقلوف من زظيفة إىل وظيفة وتقدر نسبة 

يف اؼبائة من ؾبموع العاملُت. وحجم ىذه  3أو  9ىؤالء األشخاص حبوايل 
البطالة اعبزئية يتوقف أواًل على كيفية تنظيم سوؽ العمل، وواجبنا ىو 
القضاء على ىذه البطالة بقدر اإلمكاف، حىت يستطيع أف هبد كل فرد 
العمل الذي يناسبو على الفور. ونستطيع أيضًا أف نقلل ىذا العدد ابتباع 

ذا زادت كمية النقد اؼبطروحة للتعامل سيواجو سياسة تضخمية، ألنو إ
أصحاب العمل نقصًا يف العماؿ. لن وبتاج العامل إىل البحث عن الوظيفة 
اؼبناسبة، وإمبا يستطيع اغبصوؿ على أية وظيفة بسرعة. ولكن إذا فعلنا 
ىذا فلن نتعرض فحسب إىل أضرار التضخم، ولكن سيصبح من 

 ؽبامة والوظائف األقل أنبية.اؼبستحيل التمييز بُت الوظائف ا

والبطالة ىي من أسوأ اؼبشكبلت، وهبب البحث عن كافة الطرؽ 
اؼبمكنة للقضاء على ىذه اؼبشكلة سبامًا. وأفضل طريقة للقضاء على 
البطالة اعبزئية ىي ربسُت نظاـ سوؽ العمل. والقضاء على ىذه اؼبشكلة 

 إلنقاذ إصبعو. بواسطة التضخم يشبو سباماً قطع ذراع أحد األشخاص

ومستوى التضخم يبكن أف يستخدـ كمقياس للسياسة النقدية. 
 وكلما أسرعنا بتحسُت نظاـ سوؽ العمل كلما البفضت نسبة البطالة.
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ومن العوامل اليت ذبعل من العسَت القضاء على البطالة هنائيًا عن 
ؾ طريق السياسة النقدية االعتماد على التجارة اػبارجية، فإذا كانت ىنا

أزمة اقتصادية يف اػبارج وقل الطلب على الصادرات، فإف العماؿ الذين 
يعملوف يف الصناعات اػباصة ابلصادرات سيفقدوف عملهم. وىذه األزمة 
يبكن أف تؤدي إىل زايدة نسبة كبَتة. وعبلج ىذه اغبالة ىو زايدة توزيع 

فصل اؼبوارد البشرية واؼبادية، وىذا موضوع طويل، وقد أفردان لو ال
 السادس أبكملو.

 مصتوى األشعار:

عندما نتخلى عن ىدؼ التحكم يف كمية النقد اؼبطروح للتعامل 
وقبعل ىذه الكمية مناسبة الحتياجات التجارة يصبح اؼبستوى العاـ 
لؤلسعار متعمدًا اعتمادًا كليًا على مستوى األجور. فإذا قررت نقاابت 

بعًا لذلك، ويتعُت زايدة كمية العماؿ رفع األجور، فإف األسعار سًتتفع ت
النقد اؼبطروحة للتعامل حىت ال يؤدي ذلك إىل ظهور البطالة. وعندما 
يكوف ىناؾ حد أقصى لكمية النقد اؼبطروح للتعامل ستصبح األجور 
واأٍلعار مقيدة ألهنا إذا ارتفعت سيؤدي ذلك إىل البطالة، وتضطر إىل 

 اؽببوط من جديد.

بصفة مستمرة أمر غَت مرغوب فيو، وحيث أف ارتفاع األسعار 
فيتعُت على نقاابت العماؿ أف تنفق بقدر اإلمكاف على تثبيت اؼبستوى 



 65 

العاـ لؤلجور. ولكن ىذا اؼبستوى ال يبكن تثبيتو سبامًا. فاؼبصلحة 
 االجتماعية تقتضي أف تكوف بعض األجور مرتفعة عن غَتىا.

جور ليس مطلوابً. وفضبًل عن ىذا فإف االستقرار اؼبطلق ؼبستوى األ
فاستمرار زايدة القدرة اإلنتاجية ستؤدي إىل البفاض األسعار بصفة دائمة 
إذا كانت األجور اثبتة. وإذا ارتفعت األجور بنفس النسبة اليت تزيد هبا 

 القدرة اإلنتاجية فإف ىذا سيحافظ على استقرار األسعار.

يف اؼبعيشة وىذا االستقرار النسيب ال يبكن ربقيقو طاؼبا أف تكال
معرضو للتذبذب الدائري. فتكاليف اؼبعيشة تعتمد إىل حد كبَت على 
تكاليف الواردات، وىذه بدورىا تعتمد إىل حد كبَت على األسعار 
األمريكية. فإذا تركت أسعار الواردات تتغَت بتغَت األسعار األمريكية فإف 

ارتفاع  تكاليف اؼبعيشة سًتتفع ابرتفاع ىذه األسعار ويؤدي ذلك إىل
األجور. ولكن عند البفاض األسعار ستقاـو نقاابت العماؿ البفاض 
األجور تبعًا اللبفاض تكاليف اؼبعيشة. وىكذا فإف األجور ترتفع عند 

 ارتفاع األسعار، ولكنها ال تنخفض عند البفاض األسعار.

والشرط الثاين الستقرار األجور ىو أف اؼبطالبة بزايدة األجور هبب 
وسيلة للمنافسة، فتحاوؿ كل نقابة رفع أجور عماؽبا كما فعلت أال تكوف 

النقابة األخرى. وهبب أف تكوف ىناؾ ؾبموعة من القواعد والقوانُت ربدد 
األجور اليت هبب أف ترتفع عن اؼبستوى العاـ أو اليت هبب أف تنخفض عن 

ؿ اؼبستوى العاـ أو اليت تقف عند اؼبستوى العاـ، وهبب على النقاابت قبو 
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اغبكم النهائي الذي تصدره عبنة عامة سبثل صبيع النقاابت. وأىم من ىذا 
هبب أف يقتنع صبيع أعضاء النقاابت أبف ىذه الطريقة أفضل بكثَت من 
غَتىا، ألهنا ربمي اغبركة اؼبقابية من التفكك عن طريق االضراابت غَت 

 .الرظبية، وألهنا ربوؿ دوف ارتفاع األسعارواألجور بدرجة خطَتة

وقبل أف تشرع اغبكومة اتباع ىذه الطريقة هبب أف تكسب العماؿ 
إىل جانبها فتقنعهم أبف ارتفاع اؼبستوى العاـ لؤلجور ليس وسيلة فعالة 
إلعادة توزيع الدخل، وبعد ذلك هبب أف يقتصر تعديل األجور حسب 
اؼبستوى العاـ اؼبتفق عليو. ولكن ىذا بدوره ال يبكن أف يتحقق ما مل يوجو 
اىتماـ العماؿ إىل الوسائل األخرى اليت تكفل ربقيق اؼبساواة وما مل يقتنعوا 

 أبف ىذه الوسائل أكثر فعالية من غَتىا.

وكبن ال أنمل كثَتًا يف أف ربدث كل ىذه األشياء يف اؼبستقبل 
القريب. فالدعابة اليسارية توجو كل اىتمامها إىل زايدة اؼبطالبة برفع 

 العسَت ىور آراء موحدة بشأف ىذه اؼبسألة. األجور، وىذا هبعل من
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 الفصل الرابع

 االشتثنار

إف الدافع الرئيسي كبو التخطيط يف الدوؿ اغبديثة ىو الرغبة يف 
ربقيق أعلى مستوى لبلستثمار فبا ىو موجود يف الدوؿ اليت ال أتخذ بنظاـ 
التخطيط. وكثَتًا ما ىبلط البعض بُت ىذا وبُت التخطيط من أجل 
االستقرار، ولكن اغبقيقة أنو ليست ىناؾ عبلقة بُت التخطيط من أجل 

مار، والتخطيط من أجل االستقرار. ويف كتاابت كينزي السابقة االستث
يتضح أف زبطيط االستثمار ليس ضروراًي لرفع مستواه وإمبا لتثبيت ىذا 
اؼبستوى. ألف البعض كانوا يعتقدوف أف الدخل والعمل نبا من الوظائف 
اؼبباشرة لبلستثمار. وىذا صحيح إذا كاف االستثمار يتضمن كل شيء ما 

ستهبلؾ. ويبكن تثبيت الدخل والعمل عن طريق تشجيع أو تغيَت عدا اال
االستهبلؾ بواسطة العجز يف اؼبيزانية أو الفائض فيها؛ واحملافظة على 
العمل الكامل ال يتطلب يف حد ذاتو أي إشراؼ على االستثمار. والسبب 

كما وبدث يف روسيا وأؼبانيا الشرقية   -يف أف اغبكومات زبطط االستثمار
ىو اغبصوؿ على مستوى أعلى لبلسثمار فبا وبدث لو   -ملكة اؼبتحدةواؼب

 كاف ىذا االستثمار يعتمد اعتماداً كلياً على االدخار االختياري للشعب.

إما ادخار داخلي اختياري أو  -واالستثمار هبب أف يقابلو ادخار
ادخار أجنيب، أو ادخار حكومي. ويف اؼباضي كاف النوعاف األوالف من 
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ار مسئوالف عن كل االستثمار الذي كاف موجودًا. واالدخار االدخ
الداخلي ال يكفي لتمويل االستثمار احمللي إال يف الدوؿ الغنية، وحىت 

   -مثل اؼبملكة اؼبتحدة والوالايت اؼبتحدة األمريكية -بعض  ىذه الدوؿ
كانت تفًتض يف أوائل أايمها. واالقًتاض من اػبارج ليس مقبواًل يف ىذه 

ايـ وذلك بسبب اػبوؼ من السيطرة األجنبية. والدوؿ الضعيفة ترفض األ
مثل ىذه القروض، ولكن الدوؿ القوية ىي اليت تلجأ إىل سبويل استثمارىا 
من القروض األجنبية كما كنا نفعل يف بريطانيا خبلؿ السنوات الثبلث 

 اؼباضية.

نبية والتضخم )أو اإلدخار اإلجباري( بدأ وبتل مكاف القروض األج
خاصة يف االرباد السوفييت يف أوائل العقد الرابع من ىذا القرف ويف معظم 
دوؿ أورواب يف الوقت اغباضر. ولكن التضخم لو أضرار خطَتة، كما 
ذكبلان يف الفصل السابق. وإذا كاف االفًتاض األجنيب مكروىا، واإلدخار 

 ة.الداخلي ليس كافياً فيجب أف نعتمد على الفائض يف اؼبيزاني

واإلدخار الداخل االختياري ال يكوف كافيًا يف أية دولة تريد إحراز 
تقدـ سريع. وكلما كانت ىناؾ مساواة، كلما كاف ىذا النوع من اإلدخار 
غَت كاؼ. وحيث أف الغٍت يدخر أكثر من الفقَت، فإف الدوؿ اليت ال 

ؿ اليت يكوف فيها الدخل القومي موزعًا توزيعًا عاداًل تدخر أكثر من الدو 
يكوف فيها مساواة. وتبعًا لذلك كلما قبحت اػبطط اػباصة بتحقيق 
اؼبساواة، كلما احتاجت الدولة مزيد من االستثمار. والتخطيط من أجل 

 االستثمار ىو نتيجة للتخطيط من أجل اؼبساواة.
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ىي اكتفاء الدولة بنسبة ضئيلة  والطريقة البديلة لزايدة االستثمار
 0947 بريطانيا مثبل بلغ ؾبموع االستثمار يف عاـ جدًا من التقدـ. ويف

% من الدخل القومي كاف ؼ 7% من الدخل القومي. ولكن 90حوايل 
% فقط. 04شكل فروض خارجية، وىذا يعٍت أف اإلدخار الداخلي بلغ 

 0947وإذا مل يكن ىناؾ تضخم أو قروض أجنبية، فإف اإلستثمار يف عاـ 
 ي.% من الدخل القوم9لن يزيد عن 

وإذا ظل االستثمار على ىذا اؼبستوى، فإف مستوى اؼبعيشة يف 
بريطانيا سَتتفع ببطء شديد، وسيضعف األمل يف القضاء على الفقر 
وتوفَت مستوى معقوؿ من الرفاىية لكل فرد. وىناؾ دوؿ أخرى  ستفوؽ 
بريطانيا يف ىذا اؼبضمار، ألف االستثمار يف الدوؿ األخرى يتقدـ بسرعة. 

متخلفُت كثَتًا عن الوالايت اؼبتحدة األمريكية، كما أف نسبة تقدمنا وكبن 
اؼبادي ظلت متخلفة عن نسبة التقدـ يف عدة دوؿ أخرى يف أوراب ويف 
ـبتلف أكباء العامل ؼبدة سبعُت عاماً. والسبب يف ىذا ىو أف كثَتًا من 

م يف اؼبستثمرين الربيطانيُت يف ذلك الوقت كانوا يفضلوف استثمار أمواؽب
اػبارج بدال من استثمارىا يف الداخل، وؽبذا زبلفت الصناعات احمللية. 
وىناؾ سبب آخر وىو أنو يف الفًتة اليت زبللت اغبرب العاؼبية األوىل 

 والثانية، كانت البطالة متزايدة.

والرغبة يف زايدة االستهبلؾ ؽبا عبلقة ابلرغبة يف زايدة االستثمار 
ايل ىو زايدة االستهبلؾ يف اؼبستقبل. وال شك فالغرض من االستثمار اؼب

أننا درجة كبَتة من اغبماقة إذا حاولنا ذبويع أنفسنا يف الوقت اغباضر 
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بقصد زايدة االستهبلؾ يف اؼبستقبل. فاغبكومة الروسية مثبل فرضت قيوداً 
عندما قررت توجيو كل  0931شديدة على شعبها ابتداء من عاـ 

الت واألسلحة بداًل من إنتاج األغذية واؼببلبس إمكانياىتا إىل إنتاج اآل
وبناء اؼبساكن، وال ينبغي علينا أف تتباري مع روسيا يف ىذا اؼبضمار. ففي 
أية دولة ديبقراطية قبد أف احملاوالت اليت تبذؿ لتخفيض االستهبلؾ من 
أجل زايدة االستثمار تلقي معارضة شديدة. وتستطيع اغبكومة أف تنفذ 

يف اؼبائة من دخلها القومي   91أو  05صادية بتخصيص خططها االقت
لبلستثمار، ولكن إذا حاولت أف تذىب أبعد من ىذا، فمن اؼبؤكد أهنا 

 ستلقي معارضة شديدة.

وإذا حاولت اغبكومة وضع برانمج لزايدة االستثمار دوف زبفيض 
االستهبلؾ، فالعبلج الوحيد ىو القروض األجنبية. وىذا ما كنا نعملو يف 

، وكاف 0947. ففي عاـ 0949 -0947بريطانيا يف الفًتة ما بُت 
اإلنتاج القومي واالستهبلؾ القومي مساواًي سبامًا لئلنتاج واالستهبلؾ يف 

 .0938عاـ 

، 0947ولكن ؼباذا كاف ىناؾ خلل يف ميزاف اؼبدفوعات يف عاـ 
اف ؟ واعبواب ىو أف االستثمار ك0938بينما كاف التوازف صحيحاً يف عاـ 

. واغبقيقة أف الزايدة يف 0938منو يف عاـ  0947أكثر ارتفاعًا يف عاـ 
االستثمار كانت مساوية للخلل الذي أصاب ميزاف اؼبدفوعات، ولكن 
ىذه اغبقيقة ليس معًتفا هبا عموماً. فهناؾ من يقوؿ إف اػبلل يف ميزاف 

يطاين. اؼبدفوعات يرجع إىل اغبياة غَت اؼبنتظمة اليت وبياىا الشعب الرب 



 53 

ويزعم البعض اآلف أف بريطانيا استطاعت أف ربافظ على مستوى معيشتها 
 عن طريق اإلعاانت واؼبساعدات السخية اليت ربصل عليها من أمريكا.

واؼببدأ األوؿ لتخطيط االستثمار ىو أف يكوف لدى اغبكومة فائض 
بُت يف اؼبيزانية يكفي ؼبلء الفراغ الذي يفصل بُت االستثمار اؼبخطط، و 

اؼبدخرات االختيارية اؼبوجودة فعبل )وتشمل القروض األجنبية الطويلة 
األجل(. وإذا مل يكن لديها ىذا الفائض فسيكوف ىناؾ تضخم يف الداخل 

 أو خلل يف ميزاف اؼبدفوعات.

واؼببدأ الثاين ىو أف اؼبخزوف من اؼبواد اػباـ، والسلع اعباىزة تعد 
عن رٍأ اؼباؿ الثابت، فوجود ىذا اؼبخزوف  جزءًا من االستثمار ال يقل أنبية

ىو الذي هبعل من اؼبمكن سَت االقتصادسَتاص طبيعياً. ودبجرد أف يقل 
اؼبخزوف من اؼبواد اػباـ، تقل القدرة اإلنتاجية، ألف اؼبنتجُت يعتمدوف بعد 
ذلك على تلقي كميات منتظمة من االمدادات سيؤثر يف اإلنتاج. وىذه 

وؼ الطبيعية ال تكوف مهمة، كما أف االستثمار االعتبارات يف الظر 
اؼبخصص للمواد اػباـ ال يكوف مطلواًب. ولكن عند انتهاء اغبرب، أو عند 
انتهاء التضخم، يكوف االقتصاد للمحافة على ارتفاع القدرة اإلنتاجية 
بقدر اإلمكاف. وعندما تتذكر أذف اؼبخزوف هبب أف يغطي يف العادة 

 األماـ، نستطيع أف نتصور ضخامة ىذه احتياجات ستة أشهر إىل
الكميات. واخفاؽ اغبكومة يف توفَت ىذا اؼبخزوف كاف من أىم األخطاء 

 الرئيسية يف برانمج االستثمار الربيطاين.
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واؼببدأ الثالث يف زبطيط االستثمار ىو أف االستثمار هبب أال ىبطط 
دًا عن حدود اؼبوارد بعيدًا عن حدود اؼبوارد اؼبادية اؼبوجودة فعبًل، أو بعي

اؼبالية. فليس من اؼبعقوؿ مثبل إنشاء مضنع للطلب إذا كاف خاـ اغبديد 
ليس متوفرًا. وهبب التوسع يف صناعة السلع اإلنتاجية بسرعة حىت يصبح 
من اؼبمكن زبطيط مستوى االستثمار اؼبطلوب. ولكن نقطة البدء يف 

و األشياء اليت يبكن أف الوقت اغباضر هبب أال تكوف األشياء اؼبرغوبة، أ
ربقق يف عاـ أو يف عامُت، وإمبا اإلمكانيات اليت تسمح هبا اؼبوارد اؼبوجودة 

دبا يف ذلك اغبكومة  -حاليًا. واػبطأ الشائع الذي تقع فيو اغبكومات
ىو البدء يف تنفيذ كثَت من اؼبشروعات االستثمارية يف وقت  -الربيطانية

آلالت ومواد البناء واأليدي العاملة واحد، لدرجة أف موارد الصلب وا
تصبح غَت كافية لتنفيذ ىذه اؼبشروعات صبيعها. وبعد ذلك وبدث ارتباؾ 
شديد. فكثَت من اؼبشروعات يبدأ تنفيذىا، مث يتوقف العمل فيها فجأة، 
وبداًل من أف يكوف ىناؾ عدد من اؼبشروعات اؼبنتهية، قبد أمامنا عدداً  

اؼبنتهية، ومعظم ىذه اؼبشروعات ال يبكن أف كبَتًا من اؼبشروعات غَت 
يتم، ألف اؼبوارد اليت ربتاج إليها استخدمت يف مشروعات أخرى مل 
تستكمل بعد. ومن اغبماقة وضع خطط لبلستثمار أكثر فبا تسمح بو 

 اؼبوارد اؼبالية اؼبوجودة فعبلً.

أما يف بريطانيا فقد ضاعفنا مشاكلنا ألننا بذلنا كل ما يف وسعنا 
تشجع االستثمار، بينما مل نعمل على زايدة اؼبوارد اليت ربتاج إليها فعبل. ل

لقد خرجنا من اعبدب وكبن يف حاجة إىل أشياء كثَتة، فكاف البد من بناء 
اؼبنازؿ، وكاف البد من وضع برانمج شامل للمشروعات اغبكومية تبدأ من 
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د. ويف أوقات بناء اؼبدارس واؼبستشفيات إىل تنمية صناعة الفحم واغبدي
أخرى، ويف أماكن أخرى قبد أف اؼبشكلة ىي عكس ذلك وىي كيف 
نشجع االستثمار، ويتعُت على اغبكومة يف مثل ىذه الظروؼ أف تعىبء 
جهودىا، وتدفع األرابح، وزبفض نسبة الفوائد، وتقدـ اؼبنح السخية، إىل 
غَت ذلك من الطرؽ. ولكننا يف الوقت اغباضر كبتاج إىل زبفيض 

ستثمار، أي إهباد الوسائل لوقف اؼبشروعات األقل أنبية حىت ال اال
 تستنفد اغبكومة كل ما لديها من موارد مالية ومادية.

ولكن كيف يتم ىذا. ىناؾ ؾباؿ لبلختيار بُت التوجيو والًتغيب 
فاغبكومة تستطيع أف تتحكم يف الًتاخيص اػباصة ابالستثمار، حىت 

وربدد الضروري منها. وتستطيع  تتمكن من فحص صبيع اؼبشروعات،
اغبكومة أيضًا أف ترفع تكاليف االستثمار حىت نؤجل صبيع اؼبشروعات 

 االختيارية، فيما عدا اؼبشروعات العاجلة.

وطريقة التحكم يف الًتاخيص تنطوي على صعوابت كثَتة، ولذلك 
فبل يبكن أف ربقق نتائج سريعة. فمن الذي سيقرر أف ىذا اؼبشروع عاجل 

م، وىذا اؼبشروع غَت ضروري؟ واعبواب ىو أف أحدًا اليستطيع أف ومه
يقرر ذلك. فوجهات النظر زبتلف، كما أف اغبقائق اؼبطلوبة ليست 
متوفرة. لكي يصدر اؼبسئولوف أحكامهم على أساسها. والذي وبدث ىو 
أف ىؤالء اؼبسئولُت سيقروف كل مشروع يروف أنو معقوؿ. والنتيجة ىي أف 

يمنحوف كثَتًا من الًتاخيص ؼبشروعات تتطلب موارد مادية اؼبسئولُت س
ومالية أكثر فبا ىو موجود فعبل، وبذلك تكوف معظم اؼبشروعات العاجلة 
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عرضة للتوقف يف منتصف الطريق ألف اؼبشروعات غَت العاجلة استنفدت 
 معظم اؼبوارد اؼبطلوبة.

ف واالعًتاض على طريقة الًتاخيص يعٍت أننا كببذ رفع تكالي
االستثمار ألف ىذه الطريقة ربقق نتائج أفضل. واغبقيقة أف ىذه الطريقة 
تؤجل صبيع اؼبشروعات اليت تتطلب تكاليف كثَتة، وبعض اؼبشروعات 
يكوف عاجبل. ولكن تستطيع اغبكومة أف تصحح ىذا اػبطأ بتقدًن إعاانت 
إىل اؼبشروعات اليت ترى أهنا عاجلة، حىت تتمكن ىذه اؼبشروعات من 

 مل تكاليف االستثمار اؼبرتفعة.رب

والطريقة التقليدية لرفع تكاليف االستثمار ىي رفع سعر الفائدة. 
وىذه الطريقة عملية إذا ارتفع سعر الفائدة بدرجة كافية. ورفع سعر 
الفائدة قد يشجع أيضًا على زايدة االدخار االختياري. ولكن ىذا ليس 

اؿ تنظيم ضبلة لتشجيع مضمواًن. ومن الضروري يف مثل ىذه األحو 
 اإلدخار.

والطريقة الثانية لرفع تكالفي االستثمار ىي فرض ضرائب عليو. 
وىذه الطريقة ليست فعالة مثل الطريقة األوىل. فارتفاع سعر الفائدة يكوف 
أتثَته على االستثمار الطويل االجل أكثر من أتثَته على االستثمار القصَت 

على االستفادة منو يف األغراض اليت األجل، وؽبذا فإنو يشجع الشعب 
تظهر نتائجها يف اؼبستقبل القريب، بداًل من استخدامو يف األغراض اليت 
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تظهر شبارىا بعد وقت طويل. وىذا ىو أحد أنواع اإلدخار الذي نريد 
 تشجيعو.

سواء كانت  -أما الضرائب فتؤثر على االستثمارات بنسبة واحدة
وىي لذلك أقل أنبية من رفع سعر طويلة األجل أو قصَتة األجل. 

 الفائدة.

وأنيت اآلف إىل مشكلة خطَتة للغاية مل يتم العثور ؽبا على حل حىت 
اآلف، فجميع اغبكومات اليت هتتم ابلتخطيط سبيل إىل اتباع أحد طريقُت 

 متطرفُت.

فبعض ىذه اغبكومات تضع خططًا شاملة لبناء اؼبدارس واؼبساكن 
اغبكومية والطرؽ وغَت ذلك من اؼبشروعات العامة واؼبستشفيات واؼبباين 

وتستنفد مبالغ ضخمة لتنفيذ ىذه اؼبشروعات حبيث ال تًتؾ شيئاً 
 للصناعات اإلنتاجية اليت تكوف يف حاجة ماسة إىل رءوس األمواؿ.

والبعض اآلخر من اغبكومات توجو كل اىتمامها إىل اؼبشروعات 
لرغم من ازدايد عدد السكاف الصناعية وهتمل مشروعات اإلسكاف على ا

 يف اؼبدف اليت ال توجد فيها سوى اؼبصانع.

تقع يف  -مثل حكومة اؼبملكة اؼبتحدة -واغبكومات الديبقراطية
اػبطأ األوؿ، وىو االىتماـ ابػبدمات العامة أكثر من االىتماـ ابلصناعات 
اإلنتاجية، وذلك ألف ىذه اغبكومات تفوز يف االنتخاابت على أساس 
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امج اليت تطالب فيها ابلتوسع يف اػبدمات االجتماعية، يف حُت أف الرب 
 اؼبطالب اػباصة ال تفوز أبية أصوات.

مثل حكومة االرباد السوفيييت ومعظم  -واغبكومات الدكتاتورية
تقع دائمًا يف اػبطأ الثاين  -حكومات الدوؿ اؼبتخلفة اليت هتتم ابلتصنيع

 دمات االجتماعية.فبل توفر رءوس األمواؿ البلزمة للخ

ويف اغبقيقة ليست ىناؾ طريقة بسيطة تساعدان على تقسيم رءوس 
األمواؿ بُت اإلنتاج واػبدمات العامة. ومن اؼبؤكد أف سعر الفائدة ال 
يستطيع أف يفرؽ بُت الفوائد االجتماعية للمدارس واؼبراكز الصحية 

 والطرؽ واؼبنازؿ ومشروعات الري، وبُت اؼبصانع.

أنفسنا يف أحد ؾباالت اإلدارة العامة حيث ال يبكن وضع وىنا قبد 
حد فاصل بُت فوائد اػبدمات االجتماعية. وفوائد اؼبصانع، وحيث نعتمد 
اعتمادًا كبَتًا على األحكاـ الديبقراطية لنضمن عدـ الوقوع يف أحد ىذين 

 اػبطأين.

وىناؾ شيئاف نستطيع أف نفعلهما األوؿ ىو أف نصر على ضرورة 
صبيع اؼبشروعات اإلنتاجية يف نفس االختبارات سواء كانت ىذه مرور 

اؼبشروعات مؤفبة أو مشروعات خاصة. دبعٌت أنو من اػبطأ أف تستطيع 
الصناعات اؼبؤفبة اغبصوؿ على رأي اؼباؿ البلـز ال بسهولة أكثر فبا 
تستطيع الصناعات اػباصة، رجمرج أف ىذه الصناعات مؤفبة وخاضعة 
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الصناعات خاصة وخاضعة لؤلفراد، دوف أي اعتبار للحكومة، وىذه 
 ألنبية ىذه الصناعات وقدرهتا اإلنتاجية.

والشيء الثاين أننا نستطيع أف نصر على نشر اؼبيزانية السنوية 
للدولة ومناقشتها بصورة علنية حىت يعرؼ اعبميع كيف توزع رءوس 

ع األمواؿ بُت الصناعات اؼبختلفة. وسوؼ نتحدث عن ىذا اؼبوضو 
 ابلتفصيل يف الفصل التاسع.

وحديثنا عن ربكم الدولة يف طلب رأس اؼباؿ أبعدان عن مناقشة مزااي 
وعيوب الضرائب اليت تفرض على االستثمار، ورفع سعر الفائدة كوسيلة 
لتخفيض الطلب إىل مستوى العرض. وأىم عيوب الضرائب اليت تفرض 

االستثمار القصَت األجل أو على االستثمار ىي أهنا كما رأينا ال سبيز بُت 
االستثمار الطويل األجل، يف حُت أف سعر الفائدة يظهر أثره بوضوح على 

 االستثمار الطويل األجل.

وأبسط طريقة لفرض ضريبة على االستثمار ىي فرض صبركية أو 
ضرائب عادية على اؼبواد اليت تستخدـ يف صبيع اؼبشروعات االستثمارية، 

واد البناء. ومن السهل ربصيل مثل ىذه مثل الصلب واػبشب، وم
 الضريبة.

ونود أف نذكر اآلف أحد الفوائد الظاىرة يف طريقة فرض الضرائب 
 على االستثمار.
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فإذا كبن رفعنا سعر الفائدة، فإف ربح االستثمار يذىب إىل اؼبمولُت 
ولن إذا فرضت اغبكومة ضريبة على االستثمار، فإف األمواؿ الناذبة عن 

 يبة تذىب إىل اؼبشروعات العامة، وليس إىل أيدي اؼبمولُت.ىذه الضر 

وىذه األمواؿ يبكن أف تستخدـ يف مساعدة تلك اؼبشروعات 
 العاجلة اليت ال تتحمل دفع تكاليف كثَتة.

وؾبمل القوؿ أف رفع سعر الفائدة، وفرض ضرائب على االستثمار 
ذ ابلطريقتُت معاً. ينطوايف على كثَت من الفوائد، وكل ما يف األمر ىو األخ

وكلتا الطريقتُت أفضل من زبصيص عدد من اؼبسئولُت لتقدير أنبية كل 
 مشروع.

ولكن حد ىذه الطريقة األخربة أفضل من عدـ بذؿ أية جهود 
 لوضع اؼبشاريع االستثمارية داخل حدود اؼبوارد واإلمكانيات اؼبوجودة.
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 الفصل اخلامض

 التجارة اخلارجية

فلسفة االقتصاد اغبر دبعناىا اؼبتطرؼ فصل خاص عن ال يوجد يف 
التجارة اػبارجية. فهذه الفلسفة ال تعًتؼ بوجود فرؽ واضح بُت التجارة 
الداخلية والتجارة اػبارجية. فالتجارة بُت لندف وابريس أو نيويورؾ، ال 
زبتلف عن التجارة بُت جبلسجو ومانشسًت، وؽبذا فهي ال ربتاج إىل 

والتجارة اػبارجية تنظم نفسها بنفسها وال تسبب أية معاملة خاصة. 
مشكبلت جديدة زبتلف عن مشكبلت التجارة الداخلية. وقد يكوف 
ىناؾ بعض األشخاص الذين ما زالوا يؤمنوف بكل ىذا، ولكنهم أصبحوا 

 اآلف قليلُت.

 احلناية:

وأوؿ خروج على ىذه النظرية ىو اعًتافنا أبف األمر قد يستدعي يف 
األحياف ضباية صناعات معينة يف الداخل عن طريق تغيَت أو إلغاء بعض 

بصرؼ النظر عن مزااي أو عيوب التنظيم العاـ  -الواردات اؼبماثلة ؽبا
للتجارة الذي يؤثر يف صبيع الصادرات والواردات. وىناؾ حقيقتاف معًتؼ 

 هبما عموما:

اف اغبقيقة األوىل ىي أف ىناؾ صناعات دفاعية. ففي اؼباضي ك
الرأي اؼبؤيد غبماية الزراعة يعتمد على ىذا األساس. وقد أصبح من 
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الواضح يف الفًتة األخَتة أف الدوؿ اليت تكسب اغبروب ليست ىي تلك 
الدوؿ اليت وصلت إىل درجة االكتفاء الذايت يف األغذية، أو اليت لديها 

ميداف نظاـ زراعي متُت، وإمبا ىي تلك الدوؿ اليت قطعت مرحلة كبَتة يف 
التصنيع. وقد بدأ االىتماـ يتجو اآلف إىل صناعة الصلب والصناعات 

 الكيماوية وبعض فروع اؽبندسة.

واغبقيقة الثانية ىي أف الصناعة ال تصبح على درجة كبَتة من القوة 
إال إذا وصلت إىل حجم معُت وخربة معينة. وؽبذا فإذا استبعدت اغبماية، 

ناعات تستطيع عن طريق اؼبنافسة فإف الدولة اليت بدأت إحدى الص
اػبارجية أف سبنع الدوؿ األخرى من أف تلحق هبا، وقد تنجح يف ربقيق 
مكاسب كبَتة على حساهبا، مع أنو إذا استطاعت ىذه الدوؿ أف تتغلب 
على الصعوابت اليت تعًتض صناعاهتا، فسوؼ تبلغ درجة من الكفاية 

 يداف.مساوية لتلك الدولة اليت سبقتها يف ىذا اؼب

وىذا اغبديث عن الصناعات الناشئة أصبح لو اآلف دالالت واسعة 
. فالشيء الذي ينطبق على صناعة واحدة ينطبق أيضًا على التصنيع 
عموما. والدوؿ اليت كانت تعتمد اعتمادًا كبَتًا على الصناعة تواجو 

ة متاعب كثَتة عندما تبدأ يف تصنيع نفسها ومنافسة الدوؿ الصناعية القديب
 اليت سبقتها يف ىذا اؼبضمار.

ولكن إذا حققت ىذه الدوؿ لنفسها نسبة من اغبماية، فإهنا قد 
 تتمكن فيما بعد من الوقوؼ على قدميها والتفوؽ يف ىذه الصناعة.
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وىااتف اغبقيقتاف تنطبقات أيضًا على الصادرات. فنظرية الدفاع 
معينة إىل بعض  تستخدـ عادة لتربير منع صادرات معينة أو تصدير بضائع

الدوؿ، كما وبدث بُت الوالايت اؼبتحدة واالرباد السوفييت. وىناؾ أمثلة  
كثَتة يف التاريخ على دوؿ رباوؿ االحتفاظ لنفسها ببعض اؼبخًتعات 
اؼبعينة أو أنواع خاصة من اآلالت لكي سبنع الدولة اليت تنافسها من أف 

 تلحق هبا إذا ما حصلت على مثل ىذه االخًتاعات.

وشبة نوع آخر من القيود اؼبتفق عليها عمومًا. وىي منع تصدير 
رءوس األمواؿ إىل اػبارج. وىذه نتيجة ضرورية للتخطيط من أجل 
اؼبساواة، ألف عدـ وجود ىذه الرقابة على رءوس األمواؿ سيجعل 
الرأظباليُت يتجنبوف إجراءات اؼبساواة بتهريب أمواؽبم إىل اػبارج ومنع 

مواؿ من اؽبروب خارج الببلد يعد مهمة صعبة للغاية، صبيع رءوس األ
ولكن يبكن منع اؼببالغ الضخمة من مغادرة الببلد دوف اإلسراؼ يف فرض 

 القيود.

 ميسان املدفوعات:

إذا تركت التجارة اػبارجية تنظم نفسها بنفسها، فعند ذلك هبب أف 
توازف بُت  يكوف ىناؾ توازف بُت الصادرات والواردات. وإذا مل يكن ىناؾ

الصادرات والواردات فإف النتيجة ستكوف إما التضخم إذا زادت 
إذا زادت الواردات على  -وإما اإلنكماش -الصادرات على الواردات

الصادرات. وجوىرة االقتصاد اغبر ىو أف ىذا التوازف يظهر تلقائياً. وعلى 
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أثر ضار.  ىذا فإف صبيع احملاوالت اليت هتدؼ إىل تنظيم التجارة يكوف ؽبا
فيجب على كل شخص أف يشًتي من السوؽ الرخيصة، سواء يف الداخل 
أو اػبارج. وإذا أدى ىذا إىل زايدة الواردات، فإف الصادرات ستزداد 
أيضًا. والعمل يف الداخل ال يبكن أف يزيد إذا البفضت الواردات، ألف 

. البفاض الواردات سيؤدي أيضًا إىل البفاض الصادرات بنفس النسبة
والدخل القومي ال يبكن أف يزيد بتخفيض الواردات، ألف ىذا سيجعل 
اؼبوارد تتحوؿ إىل إنتاج السلع لبلستهبلؾ احمللي، بداًل من إنتاج السلع 
اليت تصدر إىل اػبارج وربقق أرابحًا كثَتة. وإذا كاف صحيحًا أف ىناؾ 

النتائج ال  نظامًا يربط بطريقة تلقائية بُت الصادرات والواردات، فإف ىذه
يبكن الطعن فيها، فالتجارة اػبارجية يبكن أف تنظم نفسها بنفسها، ولن 

 تكوف الدولة يف حاجة إىل زبطيطها.

واالقتصاد اغبر اؼبتطرؼ يرى وجود مثل ىذا النظاـ حىت يف سوؽ 
النقد األجنيب الذي تتذبذب فيو أسعار النقد حبرية. وىنا تكوف الصادرات 

جة لكمية العملة اليت تطرح يف األسواؽ للمحافظة مساوية للواردات نتي
على ىذا التوازف. والسبب يف ىذا ىو أف اؼبستوردين يبيعوف العملة احمللية 
لشراء العمبلت األجنبية اليت يسددوف هبا شبن السلع اليت اشًتوىا، وأف 
اؼبصدرين يبيعوف العمبلت األجنبية لشراء عملتهم احمللية. وحيث أف 

إىل أي مستوى يناسب العرض والطلب، فإنو يكوف متناسباً السعر يصل 
بطريقة تلقائية مع الصادرات والواردات. ولكن دبا أف العرض والطلب 
، وإمبا من ساعة إىل ساعة فإف نتيجة  يتغَتاف ليس فقط من يـو إىل يـو
ىذه السوؽ اغبرة ىي تذبذب األسعار بصفة مستمرة. ومن اؼبتفق عليو 
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التذبذب يف األسعار أمر غَت مرغوب فيو، وأف من األفضل عمومًا أف ىذا 
 ابلنسبة أف كبافظ على استقرار أسعار النقد األجنيب.

ولكن تثبيت سعر النقد األجنيب يعد جروجا على االقتصاد اغبر، 
ألف الدولة ستضطر إىل التدخل. ويبكن تثبيت األسعار إذا كاف ىناؾ 

راء ابلسعر اؼبتفق عليو، وىذه شخص ال يوافق دائمًا على البيع والش
 اؼبهمة هبب أف تقـو هبا اغبكومة أو أحد مندوبيها.

ورجمرد تثبيت سعر النقد، البد من إهباد وسائل أخرى للمحافظة 
على التوازف بُت الصادرات والواردات. واالقتصاد اغبر ما زاؿ يصر على 

واردات ضخمة أف ىذا التوازف يبكن أف يتم بطريقة تلقائية. فإذا كانت ال
جدًا، فإف األمواؿ زبرج من الدولة. نتيجة ؽبذا فإف األسعار تنخفض يف 
ىذه الدولة اليت تزيد فيها الواردات وترتفع يف الدوؿ األخرى اليت تزيد 
فيها الصادرات. والبفتض األسعار هبعل السلع اؼبصنوعة ؿبليًا أرخص من 

لك يؤدي البفاض أسعار السلع اؼبستوردة، ونتيجة ؽبذا تقل الواردات كذ
السلع احمللية إىل أرخص أسعار الصادرات وزايدهتا. وطاؼبا أف الواردات 
تزيد عن الصادرات، فإف األسعار تستمر يف االلبفاض بسبب خروج 
األمواؿ من الببلد لدفع شبن ىذه الواردات الزائدة، وىذا االلبفاض سيقلل 

توازف من جديد. وابؼبثل إذا  من الواردات ويزيد الصادرات إىل أف يعود ال
كانت الصادرات ضخمة جدًا، فإف األمواؿ أتيت إىل داخل الببلد وترتفع 
األسعار، وتصبح الواردات رخيصة وكثَتة نسبيًا. وتصبح الصادرات 
مرتفعة األشباف وقليلة نسبيًا، وبذلك ىبتفي الفائض يف الصادراتن ويعود 
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العملية بطريقة تلقائية، ولكن التوازف من جديد واؼبفروض أف تتم ىذه 
البد من إشراؼ اغبكومة عليها لتتأكد من استمرارىا. فعندما أتيت األمواؿ 
داخل الببلد، فيجب أف تعمل اغبكومة على تقليل كمية النقد اليت يدور 
عليها التعامل حىت تنخفض األسعار. وىكذا بداًل من أف يكوف مستوى 

النقد األجنيب متغَتًا يصبح سعر النقد  األسعار يف الداخل مستقبًل، وسعر
األجنيب مستقرًا، ويتكيف مستوى األسعار يف الداخل مع أوضاع التجارة 

 اػبارجية اؼبتغَتة:

واؼبشكلة يف الواقع ىي أف مستوى األسعار يف الداخل ال يسَت طبقًا 
ؽبذه النظرية. فعندما يكوف ىناؾ فائض يف الواردات تنخفض األسعار 

التغَت الذي هبب أف يتم عن طريق األسعار وبدث عن طريق قليبًل. و 
العمل. والنقص يف الطلب بسبب زايدة الواردات يؤدي إىل البفاض العمل 
والدخل القومي. وتزيد الصادرات قليبًل، ألف األسعار ال تنخفض والطريقة 
البديلة لسعر النقد اؼبتغَت ال تفيد مستوى األسعار يف الداخل وإمبا تفيد 

 ستوى العمل والدخل القومي.م

واغبقيقة أف التجارة اػبارجية تنظم نفسها بنفسها دوف أي تدخل. 
ولكن من اؼبؤكد أيضًا أف نتائج ىذا التنظيم التلقائي تكوف أحيااًن على 

 جانب كبَت من اػبطورة.

وإذا كاف البد من احملافظة على استقرار سعر النقد األجنيب. فمن 
يف الواردات بطريق مباشر حىت ذبعلها يف نفس  حق اغبكومة أف تتحكم
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مستوى الصادرات دوف أف تتعرض ؼبتاعب التضخم أو اإلنكماش الذي 
ينطوي عليو التنظيم التلقائي، ومن حقها أيضًا أف تعامل الدوؿ اليت لديها 
فائض معاملة خاصة. واالختيار ىنا يكوف بُت سعر التبادؿ اغبر، وبُت 

 خططة.التجارة اػبارجية اؼب

وهبدر بنا أف نبلحظ على الفور أف ىذا التخطيط هبب أف يتبع 
القواعد الدولية اؼبتفق عليها، وإال فإننا سنتعرض ألزمات مالية إذا مل يكن 
ىناؾ أي زبطيط. وىكذا فإف من حق اغبكومة أف تتحكم يف الواردات إذا 

ض يف وجدت أف ميزاهنا قد اختل. ولكن إذا مضت الدوؿ اليت لديها فائ
الصادرات يف زبفيض وارداهتا، فإف اعبهود اليت تبذؽبا الدوؿ اليت لديها 
عجز من أجل ربقيق التوازف سيكوف مصَتىا الفشل. وؽبذا فإف التجارة 
الدولية وسياسة النقد األجنيب هبب أف يسَتا حسب قواعد متفق عليها، 

 ية.وتكوف يف مصلحة الدوؿ الضعيفة كما ىي يف مصلحة الدولة القو 

واستخداـ سعر النقد األجنيب يف احملافظة على التوازف بُت الصادرات 
والواردات ال يؤدي ابلضرورة إىل تذبذب دائم. ويبكن ربديد سعر النقد 
عند اؼبستوى اؼبناسب. ويًتؾ التذبذب الدائم يف العرض والطلب 

 للتغيَتات اليت ربدث يف احتياطي الذىب والعمبلت األجنبية.

يقة مناسبة للدوؿ الصغَتة اليت يكوف فيها تنافس بُت وىذه الطر 
صادراهتا ووارداهتا. ويف مثل ىذه اغبالة تكوف األمواؿ اليت ربصل عليها 
الدولة من صادراهتا، أو تدفعها لوارداهتا خارجة عن سيطرهتا، كذلك ال 
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 تتأثر اتفاقياهتا التجارية ابلتغيَتات اليت ربدث يف سعر النقد األجنيب وإذا
البفضت قيمة العملة يف ىذه الدولة فإف أسعار صادراهتا ووارداهتا ترتفع 
بشكل ملحوظ ابلنسبة للعملة احمللية بينما ال تتغَت ابلنسبة للعمبلت 

 األجنبية.

وؽبذا فإف اإلنتاج من أجل التصدير يكوف أكثر رحباً، وهبتذب اؼبزيد 
صادرات الدولة، فإف  من اؼبوارد؛ ودبا أف السوؽ العاؼبية أضخم بكثَت من

الصادرات اإلضافية يبكن أف تباع بسهولة. ويف الوقت نفسو قبد أف 
ارتفاع سهر الوارداد يقيد الطلب. وزبفيض قيمة العمبلت األجنبية يقلل 

 الواردات ويزيد الصادرات ووبافظ على التوازف بطريقة تلقائية.

ت. فإذا  ولكن حىت يف ىذه الظروؼ اؼبواتية قد تظهر بعض العقبا
كانت الواردات عبارة عن سلع ضرورية، فإف الزايدة الكبَتة يف األسعار 
قد ال يكوف ؽبا أثر كبَت على الطلب. وعند ذلك يقع العبء على 
الصادرات. ومدى ربمل الصادرات بعد ارتفاع أسعارىا. وإذا كاف ىذا 

عن  التدفق بطيئًا فإف سعر النقد األجنيب قد يضطر إىل اؽببوط. وفضبلً 
ىذا فعندما ترتفع أسعار الواردات ترتفع تكاليف اؼبعيشة أيضًا، ويطالب 
العماؿ برفع أجورىم. وىذا كفيل أبف يقضي على الغرض من زبفيض قيمة 
العمبلت األجنبية الذي يبكن أف يتحقق من زبفيض مستوى األسعار يف 

نقد الداخل ابلنسبة لؤلسعار العاؼبية. وإذا البفض يف كل مرة سعر ال
األجنيب، وارتفعت األجور ومستوى األسعار يف الداخل فإف زبفيض قيمة 

 العمبلت األجنبية ال يبكن أف توازف بُت الصادرات والواردات.
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ووجود نقص يف العمبلت األجنبية يسبب أضرار جسيمة ألف من 
العسَت التخلص من ىذا النقص بدوف فرض قيود مشددة، وألف القيود 

ادرات والواردات تتغلغل داخل االقتصاد كلو، وؽبذا اؼبفروضة على الص
فمن الضروري التخلص من النقض يف أسرع وقت فبكن وابتباع كافة 
القيود اؼبمكنة. فمثبل هبب زبفيض الفائض من الواردات إذا كاف ىذا 
الفائض غَت مطلوب، كذلك يبكن معاعبة النقص يف العمبلت األجنبية 

ادرات. والرقابة على النقد يبكن أف تقطع بتخفيض الواردات وزايدة الص
شوطًا طويبًل يف سد ىذا النقص يف العمبلت األجنبية، ولكن ىذه الطريقة 
وحدىا ال تستطيع سد ىذا النقص. ولذلك من الضروري التحكم يف 
الواردات ووضع إجراءات لزايدة الصادرات. واغباجة إىل مثل ىذه القيود 

خم، وإمبا تتوقف على السرعة اليت يتم هبا ال تتوقف فقط على إزالة التض
إعادة توزيع اؼبوارد اإلنتاجية. وسوء توزيع ىذه اؼبوارد ىو الذي هبعل من 

 الضروري وضع ىذه القيود.

 الدائرة التجارية:

ولسوء اغبظ أف الصعوابت ال تنتهي ىنا. فالتجارة اػبارجية ال 
األسعار ويف الكمية تبعاً تستقر على وضع معُت، إذ أهنا تتذبذب بعنف يف 

للدائرة التجارية. وقد ظلت الوالايت اؼبتحدة األمريكية تسيطر على ىذه 
لعدة سنوات. ويبكن القوؿ أبف التذبذب يف التجارة العاؼبية يتوقف إىل 

 حد كبَت على األحداث الداخلية يف الوالايت اؼبتحدة.
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ؿباولة تقليل واػبطوات اليت تتخذ ؼبواجهة ىذا اؼبوقف ىي ابلطبع 
االعتماد على الوالايت اؼبتحدة. وؽبذا بدأت يف ىذه األايـ ؿباوالت 
إلنشاء منظمات ذبارية ال تدخل فيها الوالايت اؼبتحدة. وىذه تضع قيوداً 
خطَتة على التجارة األمريكية وتعمل على زايدة اإلنتاج خارج الوالايت 

 اؼبتحدة.

نظمات أبعد من ذلك. ولكن ليس من احملتماؿ أف تذىب ىذه اؼب
فالوالايت اؼبتحدة ىي أكرب مستورد للمواد اػباـ يف العامل، كما أهنا من 
أكرب اؼبستوردين للمواد الغذائية. وصبيع اؼبنتجُت يعتمدوف على ىذه 
السوؽ اؼبرحبة أعتمادًا كبَتًا. ومن انحية أخرى تتجو معظم دوؿ العامل إىل 

منها. والدوؿ اليت تعتمد على الوالايت اؼبتحدة للحصوؿ على قروض 
الوالايت اؼبتحدة سواء يف التجارة أو يف القروض ال تستطيع أف تفرض 

 قيوداً على البضائع األمريكية أكثر فبا يسمح بو الوالايت اؼبتحدة.

ووجود الدائرة التجارية بسبب صعوابت ضخمة للتجارة اػبارجية مل 
ثبلث ؾباالت لبلختيار  يعثر ؽبا على حل سليم حىت اآلف. ولكن ىناؾ

بينهما. األو ىو زايدة األسعار واألجور عند حدوث تذبذب إىل أعلى 
بشرط أف تنخفض عند حدوث تبذب إىل أسفل، والثاين ىو احملافة على 
استقرار األسعار واألجور بتقدًن إعاانت إىل الواردات عند حدوث تذبذب 

ىو احملافظة على  إىل أعلى بشرط فرض ضرائب على الصادرات. والثالث
قيمة اعبنيو عند حدوث تذبذب إىل أسفل. والطريق األوؿ لن يرضي بو  
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التجار. وبذلك يصبح الطريق الثالث من أكثر الطرؽ اؼبقبولة سياسيًا مع 
 أنو ليس أحسنها اقتصادايً.

ومهما يكن الطريق الذي يقع عليو اختياران، فإنو لن يكوف أسوأ من 
ريطانيا يف الوقت اغباضر، واليت تسبب خسائر السياسة اليت تتبعها ب
 ضخمة للشعب صبيعاً.

ويف استمرار وجود الدوائر التجارية هبب أف نسمح لؤلسعار 
الداخلية أبف تتذبذب مع األسعار األجنبية أو نسمح لسعر النقد األجنيب 

 أبف يتذبذب معها.
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 الفصل الصادط

 توزيع املوارد

كبَت على توزيع اؼبوارد الذي يتوقف قباح السوؽ إىل حد  
يعد شيئًا ضروراَي إذا كاف البد من إجراء تعديبلت سريعة 
دوف حدوث تغيَتات غَت عادية يف األسعار وما ينشأ عن 

 ذلك من صعوابت.

وإذا كاف ىناؾ توزيع كامل للموارد فلن كبتاج إىل تطبيق نظاـ 
اجو أي نقص. ولكننا البطاقات أو إىل الًتاخيص، ألننا يف ىذه اغبالة لن نو 

نواجو نقصًا عامًا إذا كنا نعاين من التصخم اؼبقيد، ولكن عبلج ىذه اغبالة 
ليس يف نظاـ البطاقات أو الًتاخيص، وإمبا يف إزالة التضخم. وإذا كانت 
النقد اليت ذبري عليها التعامل صحيحة، فإف حدوث أين نقص يف جزء 

آخر وإذا كاف ىناؾ توزيع صحيح معُت من االقتصاد يقابلو زايدة يف مكاف 
للموارد، فإف ىذا النقص ىبتفي بسرعة. وىبتفي النقص عندما يستطيع كل 
فرد أف يشًتي كل ما يريده بثمن معقوؿ، والثمن اؼبعقوؿ ىو ذلك الذي 
يتناسب مع متوسط تكاليف اإلنتاج. وعلى ىذا فإف النقص ينشأ نتيجة 

 لسوء توزيع اؼبوارد.

يع مواردان توزيعًا صحيحًا، فإننا نستطيع أف نقضي وإذا استطعنا توز 
على كل مظاىر النقص، ونستطيع أف نعتمد اعتمادًا كليًا على التخطيط 
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عن طريق الًتغيب. وأسرع طريقة للتخلص من النقص ومن نظاـ 
 البطاقات والًتاخيص ىي أف نوجو اىتمامنا إىل توزيع اؼبوارد.

كما ينطبق على اإلنتاج احمللي. وىذا ينطبق على التجارة اػبارجية  
فنحن نواجو نقصا يف الواردات ألف ىناؾ نقصا يف الصادرات. وىذا يرجع 
إىل التضخم الذي هبعل الواردات يف خدمة االستهبلؾ احمللي فقط ولكن 
ىذا النقص لن ىبتفي بسرعة، حىت إذا كانت كمية النقد اليت هبرى عليها 

سوء توزيع اؼبوارد. وإذا كاف ىناؾ  التعامل صحيحة، والسبب يف ذلك ىو
توزيع كامل. فإف اؼبوارد اليت تظهر بعد إزالة التضخم ستتدفق على صناعة 

 الصادرات.

وىذه العملية لن تكوف مباشرة، ولكنها تتم بواسطة عدد من 
األشخاص، كل يساىم بطريقة خاصة. ولكن يف عدـ وجود توزيع صحيح 

دة البطالة اليت ال تقلل ابلضرورة النقص قبد أف إزالة التضخم يؤدي إىل زاي
 يف األيدي العاملة الذي تعاين منو الصناعات الضرورية.

وسوء توزيع اؼبوارد يبكن أف يستخدـ كوسيلة للمطالبة بزايدة 
التضخم. وإزالة التضخم ال يبكن أف يتم بسهولة إال إذا كانت ىناؾ نسبة 

 عالية من اؼبوارد اؼبوزعة توزيعاً صحيحاً.

وبدوف وجود ىذا التوزيع فإننا نضطر إىل توجيو العماؿ إىل 
الصناعات اليت تعاين نقصًا يف األيدي العاملة، كما نضطر إىل توزيع اؼبوارد 

 ابلطرؽ االستثنائية.
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وابؼبثل إذا مل يكن ىناؾ توزيع كامل، فإننا ال نستطيع القضاء على 
توزيع كامل فإف نسبة البطالة قضاء اتما بدوف التضخم. وإذا كاف ىناؾ 

 البطالة اعبزئية ستختفي.

ولكن يف حالة عدـ توزيع اؼبوارد الذي يفصل  بُت العماؿ وأماكن 
العمل، نستطيع أف نقضي على البطالة هنائيًا إبعادة توزيع العماؿ على 

 أساس صحيح، وإزالة الفروؽ بُت العمل اؽباـ والعمل غَت اؽباـ.

أ صورىا عندما نبحث ظروؼ وكبن نرى ىذه اؼبشكلة يف أسو 
التجارة اػبارجية يف االقتصاد العاؼبي اؼبتغَت. ففي ىذه اغبالة قبد أف 

% من األيدي العاملة تعتمد بطريق مباشر على أسواؽ الصادرات. 91
واآلف ماذا سيحدث لو البفضت الصادرات؟ إننا نتحدث عن التخطيط 

 من أجل توفَت العمل للجميع.

مل ألؤلئك الذين مل يعد ؽبم مكاف يف ذبارة ولكن كيف سنوفر الع
الصادرات؟ إذا كاف توزيع كامل، سيكوف من السهل إهباد عمل ؼبثل 

 ىؤالء العاطلُت.

فيمكننا زايدة كمية النقد اليت هبرى عليها التعامل وبذلك لبلق 
وظائف إضافية يف بعض األعماؿ لزايدة االستهبلؾ أو زايدة االستثمار، أو 

 ات اغبكومية.زايدة اػبدم
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ولكن ليس من السهل تنظيم ىذا العمل دبواردان اغبالية. فاؼبعدات 
والعماؿ لن يتوفروا يف مكاف واحد، وكبن ال نستطيع التخلص من البطالة 

 الدائرية إال إذا قبحنا يف زايدة توزيع اؼبوارد.

وعند انتهاء اغبرب، يكوف ىناؾ نقص يف اؼبعدات، والبد من 
يأيت اليـو الذي زبتفي فيو كل مظاىر النقص الرئيسية. معاعبتو، ولكن س

وكبن ال نستطيع أف نضمن لكل عامل يف أية صناعة االحتفاظ بوظيفتو 
حىت يبوت. والعمل الكامل يوفر لكل عامل وظيفة معينة، ولكن ليست 
الوظيفة اليت يريدىا، ولكن نظرًا ألف الظروؼ تتغَت ابستمرار فإف كثَتًا من 

الية تصبح زائدة، وبدوف أي توزيع صحيح ال نستطيع أف كبل الوظائف اؼب
 أي مشكلة من مشكبلتنا.

وإذا كانت اؼبهمة األوىل لرجل التخطيط ىي طرح الكمية الصحيحة 
من النقد للتعامل عليها، فإف مهمتو الثانية ىي توزيع اؼبوارد توزيعًا 

فالنقص  صحيحاً. وإذا ربقق ىذاف الشرطاف، فإف كل شيء يصبح سهبل،
يزوؿ سرعة، والتجارة ربافظ على توازهنا، والبطالة زبتفي، وىكذا. أما إذا 
فشلت إحدى ىاتُت الطريقتُت، فإف رجل التخطيط يضطر إىل الدخوؿ يف 
سلسلة من اإلجراءات مثاؿ ربديد األسعار، ومنح الًتاخيص، وإصدار 

 التوجيهات.

صناعة وتسهيل وطريقة تسهيل عملية التوزيع ىي زبطيط مراكز ال
 اكتساب اػبربة، وزبطيط نظاـ األجور.
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 مرانس الصناعة:

واغباجة إى تسهيل عملية التوزيع ىي جانب واحد فقط من مشكلة 
ربديد مراكز الصناعات، وىذه اؼبشكلة هبب أف ندرسها بشيء من 

 التفصيل.

واغبقيقة ىي أف نظاـ السوؽ الذي يعمل عن طريق األسعار مل يبلغ 
قوة ذبعلو وبدد اؼبكاف الصحيح للصناعة. ونظاـ األسعار يف درجة من ال

حد اتو ىو طريقة غَت صحيحة لتحديد مركز الصناعة. ومن اؼبؤكد أف 
 ربدد مراكز الصناعة ىو من أىم الشروط الضرورية للتخطيط.

ولكن ليس صحيحًا ابلطبع أف أي زبطيط أفضل من ال شيء، 
االعتبار عن التخطيط وىي: ماذا فهناؾ مسائل ىامة هبب أف أنخذسها يف 

 لبطط؟ وكيف لبطط؟ وأين لبطط؟

والصناعات اؼبتحركة وحدىا هبب أف زبطط. واؼبقصود ابلصناعات 
اؼبتحركة ىي تلك الصناعات اليت ال تكوف مرتبطة دبكاف معُت، إما ألهنا 
صناعات خاصة ابػبدمات، أو ألهنا إىل خامات معينة أو نوعًا معينًا من 
العمل أو كميات متوفرة من اؼبياه وخدمات أخرى يبكن أف تتوفر يف 

ـبتلفة. وعندما كباوؿ زبطيط مراكز الصناعة فإننا نفرض وجود عدد   أماكن
كبَت من ىذه الصناعات اؼبتحركة اليت تكفي إلعطائنا بعض التنويع الذي 
كبتاج إليو. وال يستطيع أحد أف يقوؿ ما إذا كانت ىذه النظرية صحيحة، 

بلؿ ألف أحدًا ال يعرؼ أي أنواع الصناعة ينتظر أف يتسع يف بريطانيا خ
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اػبمس وعشرين عامًا القادمة، أو ماذا ستكوف احتياجاهتا عند ربديد 
 مراكزىا.

وعندما يتقرر فرض قيود على منطقة معينة، فمن األفضل فرض ىذه 
القيود على الصناعات اؼبتحركة اليت لن تتعرض ألضرار جسيمة إذا 
استقرت يف أي مكاف؛ أما الصناعات األخرى فيجب أف تكوف ؽبا حرية 

ختيار اؼبكاف الذي يناسبها. أو عندما كباوؿ تنمية مناطق معينة، فمن ا
األفضل أف نبدأ ابلًتغيب، وليس ابلتوجيو. وأفضل طريقة لتشجيع 
الصناعات اعبديدة ىي أف نوفر ؽبا اػبدمات الرئيسية اليت تتطلبها، خاصة 
 استخداـ اؼبخًتعات اغبديثة اليت تسهل عملية التجارة، وتقدًن إعاانت
ؽبذه اػبدمات إذا دعا األمر. وإذا مل أتت الصناعة إىل منطقة معينة عندما 
تبذؿ جهود خاصة لتخفيض تكاليف العمل ىناؾ، فمن اػبطأ توجيو 

 الصناعة إىل ىذه اؼبنطقة، إذ البد أف ىناؾ عيباً أساسياً يف اؼبنطقة.

 واآلف ما ىي العوامل اليت هبب أف تقرر اختيار مناطق الصناعة؟ من
اؼبؤكد أف العوامل العسكرية تتدخل يف استبعاد الصناعة من العواصم حىت 
ال تكوف ىدفًا للهجـو أثناء اغبرب. ويتف معظم األشخاص على أف 
اؼبناطق القديبة هبب أف تقـو فيها صناعات جديدة، ألف اػبدمات 

التوزيع اعبغرايف « ذبميد»والسكاف موجودوف ىناؾ فعبل، مع أنو من اػبطأ 
ايل للسكاف. والواقع أف اغبرب قد حلت جانبًا كبَتًا من ىذه اؼبشكلة. اغب

وإذ كانت ىناؾ سياسة هتدؼ إىل ربقيق العمل للمجتمع، فإف اؼبناطق 
اػباصة ستقـو فيها صناعات كافية لتوفَت ىذا العمل. واعبداؿ يدور اآلف 
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لسكاف: حوؿ اؼبناطق الصناعية اعبديدة اليت هبب أف تظهر نتيجة لتزايد ا
ىل ينبغي توزيع الصناعات يف صبيع أكباء اؼبناطق الريفية لتلحق فرصاً 
إضافية للعمل أماـ العماؿ الزراعيُت، أو ىل ينبغي أف تًتكز ىذه 
الصناعات يف اؼبدف اعبديدة؟ واغبقيقة أف توزيع الصناعات ليس إجراء 

تستفيد علميًا. فاؼبصانع هبب أف تكوف قريبة من بعضها حىت تستطيع أف 
من التسهيبلت الصناعية األساسية. وىناؾ ببل شك بعض الصناعات اليت 

 يبكن أف تقـو يف مناطق ريفية منعزلة، ولكنها صناعات معدودة.

ولتسهيل عملية توزيع اؼبوارد هبب أف نضيف إىل ىذه االعتبارات 
ضرورة تنويع اؼبناطق، فإذا حدث تدىور يف صناعة معينة، فإف العماؿ 

ستيعاهبم بسهولة يف صناعات أخرى. وىذا يعٍت أف الصناعات يبكن ا
اؼبعرضة لتغيَتات خطَتة هبب أال تًتكز يف منطقة واحدة، وأنو هبب أال 
تعتمد أية منطقة اعتمادّا كليًا على مثل ىذه الصناعات. وأىم الصناعات 
اؼبعرضة لتغيَتات خطَتة ىي صناعة الصادرات، وخاصة اؼبنسوجات 

 ديد والصلب وبعض فروع اؽبندسة.والفحم واغب

وكبن كبتاج اآلف إىل نقل مصانع النسيج من النكشَت ويوركشَت إىل 
مناطق أخرى ال تعتمد اعتمادًا كليًا على الصادرات مثل اؼبناطق اعبنوبية 
يف بريطانيا، وبعض اؼبدف اغبديثة، وأف ننقل بعض الصناعات احمللية إىل 

اؼبصانع، وأف ننقل مزيدًا من ىذه  النكشَت ويوركشَت لتحل ؿبل ىذه
الصناعات احمللية إىل اؼبناطق اليت تعتمد اآلف اعتمادًا كبَتًا على الفحم 

 وبناء السفن والصناعات اؽبندسية.
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ومل نبدأ حىت اآلف يف معاعبة ىذه اؼبشكلة، ولكننا سنفاجأ هبا عند 
ه اؼبشكلة حدوث أية أزمة يف التجارة اػبارجية. واغبقيقة أننا نواجو ىذ

اآلف بعد زايدة التجارة اػبارجية ونقص األيدي العاملة يف ذبارة الصادرات 
 نتيجة لًتكيزىا اعبغرايف.

ويف بداية األمر حاولنا أف نتجنب ىذه اؼبشكلة، ولكن البفاض 
احتياطي العمبلت األجنبية وضع حدًا ؽبذه احملاولة، واآلف كباوؿ إهباد حل 

 عاملة من اػبارج.عن طريق استَتاد األيد ال

وىذا أمر ال مفر منو، فأسرع طريقة لسد الثغرات يف الصناعة ىي 
نقل بعض العماؿ إىل مناطق النقص، وكبن ال نستطيع أف نتبع أية طريقة 
بطيئة غبل ىذه اؼبشكلة. ولكن األزمة يف التجارة اػبارجية ستأيت ال ؿبالة 

ؿ األجانب ولكن يبكن وكبن ال نستطيع ذباىلها أو معاعبتها بطرد العما
معاعبة ىذه اؼبشكلة فقط بتوزيع صناعات الصادرات بُت اؼبناطق اليت 
ربتاج إىل صناعات ؿبلية، حىت يصبح من السهل نقل العمل من صناعة 

 إىل أخرى إذا حدثت أية أزمة.

وحىت اآلف مل كباوؿ القياـ ابإلحصائيات الضرورية لتنفيذ ىذه 
ىذا التنويع يف الصناعات، سيصبح كل العملية، ولكن إىل أف كبقق 

 حديث عن توفَت العمل للجميع ؾبرد ضباقة ال معٌت ؽبا.

وزبطيط مراكز الصناعة عملية شاقة للغاية، ومن اؼبؤكد أف نتعرض 
فيها لكثَت من األخطاء. وىنا هبب أف تكوف السياسة مرنة، وهبب أف 
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ورجاؿ التخطيط ترحب ابلنقد، كما هبب أف تكوف ىناؾ فرصة لبلعًتاض. 
يعرفوف ماذا حدث يف اؼباضي، ولكنهم ال يستطيعوف التنبؤ دبا سيحدث 

 يف .

والصناعات الرئيسية اليت نعرفها اليـو سننساىا غداً. ويف خبلؿ 
اػبمس وعشرين عامًا القادمة ستتوقف عظمة بريطانيا على الصناعات 

غبرية اليت يتمتع اليت ىي اآلف يف دور التكوين، واليت يعتمد تقدمها على ا
هبا الرجاؿ اؼبشرفوف عليها. ويف ىذا ارجماؿ قبد أف مشاكلنا أكثر تعقيداً 
من اؼبشاكل اليت تواجهها الدوؿ اغبديثة. ألننا كبن دائمًا نكوف يف 
الطليعة. وىذه الدوؿ تقـو بتقليدان. ويف ىذه اؼبرحلة قبد أف روسيا ودوؿ 

 بية والوالايت اؼبتحدة منذ زمن طويل.أورواب الشرقية تقيم فيها أورواب الغر 

وىذه الدوؿ لن تتعرض ألخطاء كثَتة، ألهنا ستتجنب األخطاء اليت 
وقعت فيها الدوؿ األخرى اليت سبقتها يف ىذا اؼبضمار. وإذا اتبعت ىذه 
الدوؿ نوعًا جامدًا للتخطيط، فلن يؤدي إىل أضرار كثَتة على عكس ما 

 مثل ىذا النوع من التخطيط. وبدث يف بريطانيا إذا ما اتبعت 

 انتصاب اخلربة:

وىناؾ مشكلة أقل صعوبة من ربديد مراكز الصناعة وىي تسهيل 
اكتساب اػبربات حىت يبكن استيعاب العاطلُت بسهولة يف الصناعات 
اعبديدة. ويف اؼباضي كاف التمرين الطويل من الشروط الضرورية ؼبزاولة 

عات يستطيع الفرد أف يتعلم اآلف يف مهنة معينة، ولكن يف كثَت من الصنا
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مراكز التدريب يف فًتة تًتاوح بُت ستة أسابيع وستة أشهر، ما كاف يتعلمو 
يف اؼباضي يف أربع سنوات بطريقة غَت منظمة. والطريقة اعبديدة أصبحت 
شائعة اآلف، وتبعًا لذلك بدأت كثَت من اغبكومات تقيم مراكز ـبتلفة 

 لتدريب العماؿ.

الباقية ىي عدـ رغبة بعض النقاابت قبوؿ عماؿ واؼبشكلة 
مستجدين مل وبصلوا على سبرين ابلطريقة التقليدية. وىذا االعًتاض يقـو 
على أساس اىتماـ النقاابت ابحملافظة على مستوى معُت للصناعة، ولكن 
يبكن القوؿ أبف ىذا االعًتاض يرجع يف معظم األحياف إىل اػبوؼ من 

ب قلة اػبربة؟ ولكن إذا عملت اغبكومة حدوث بطالة شاملة بسب
الربيطانية على إقناع العماؿ أبهنا ستعمل دائمًا على توفَت العمل للجميع 

 مهما كانت الظروؼ، فإف ىذا اػبوؼ سيزوؿ.

وغبسن اغبظ أف الصناعات اليت تشًتط ىذا التمرين الطويل ليست  
ق توزيع كثَتة، كما أف ىذه اؼبشكلة ال يبكن أف تكوف عقبة يف طري

 اؼبوارد.

 ظروف العنل:

تلعب األجور وظروؼ العمل األخرى دورًا ضئيبًل يف توزيع اؼبوارد. 
وإذا كانت كمية النقد اليت هبرى عليها التعامل صحيحة، فإف نقص 
األيدي العاملة يف بعض الصناعات تقابلو بطالة يف صناعات أخرى وإذا مل 

يدي العاملة، فإف ىؤالء تكن ىناؾ صعوابت جغرافية تعًتض توزيع األ
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العاطلُت يبكن استيعاهبم بسهولة حىت إذا كانت األجور يف الصناعات اليت 
تعاين نقصًا يف األيدي العاملة مساوية لؤلجور يف األيدي العاملة. وعندما 
يكوف ىناؾ تضخم، وتتوفر الوظائف يف صبيع الصناعات يصبح من 

لوظائف الضرورية وغَت الضروري تنويع األجور وظروؼ العمل بُت ا
 الضرورية.

ووبدث غالبًا أف ىذا التنويع يسبب بعض األضرار. فالصناعات 
الضرورية اليت تعاين نقصًا يف األيدي العاملة كانت أثناء اغبرب مزدضبة 
ابلعماؿ. ومل تكن األجور يف ىذه الصناعات منخفضة فحسب وإمبا كانت 

قديبة، واػبدمة االجتماعية للعماؿ ظروؼ العمل أيضاً غَت مبلئمة، فاؼبباين 
سيئة، ومازالت سيئة لدرجة أف العماؿ فقدوا الثقة يف ىذه الصناعات 
وىذه الصعوابت ال يبكن التغلب عليها بسرعة. فنحن نستطيع رفع 
األجور وربسُت الظروؼ اؼبادية وتتعهد ابحملافظة على مستوى العماؿ، 

 يد ىذه الصناعات مكانتها.ولكن البد من مرور وقت طويل قبل أف تستع

وىذا يذكران أيضًا أبف األجور ليست العامل الرئيسي أو الوحيد 
الذي هبتذب العماؿ إىل صناعة معينة، ولكن عندما تتحسن ظروؼ العمل 
األخرى يف ىذه الصناعة، وتعود الطمأنينة إىل العماؿ، فإف األجور تصبح 

اؼبرتفعة عامل مهم من العامل الرئيسي الذي هبتذب العماؿ. واالجور 
 الناحيتُت اإلهبابية والسلبية:

 أما الناحية اإلهبابية فهي أف األجور اؼبرتفعة ذبذب العامل.
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وأما الناحية السلبية فهي أف األجور اؼبرتفعة مطلوبة للتعويض عن 
 ظروؼ العمل اؼبرىقة.

واألعماؿ اليت تتطلب خربة متساوية هبب أف تكوف أجورىا متساوية 
بطريقة أو أبخرى للتعويض عن الظروؼ اػباصة للعمل  « بدالت»ح مع من

مثل  -أو يكوف مرىقاً  -كأف يكوف العمل قذرًا، مثل العمل يف اؼبناجم
 العمل يف مصانع الصلب.

 واألجور هبب أف توضع ربت إشراؼ مركزي.

 ولكن من الذي يتحكم يف ىذه األجور؟

األجور بدوف موافقة زعماء يف الدوؿ الديبقراطية ال يبكن التحكم يف 
نقاابت العماؿ، وبدوف موافقة العماؿ أنفسهم، وواجب اغبكومة ىو أف 
توفر مستوى معينًا من التعليم للعماؿ حىت يعرفوا أف تذبذب األجور ليس 
يف مصلحتهم، وأف إشراؼ اغبكومة على ىذه األجور سيحقق ؽبم نوعاً من 

 الضماف.
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 الفصل الصابع

 االجتناعي على العنلاإلظراف 

يف االقتصاد نبلحظ أف ضغط اؼبنافسة ىو الذي يسيطر على نشاط 
رجاؿ األعماؿ. فاؼبنافسة ىي اليت ترغمهم على إثقاؿ إنتاجهم. واؼبنافسة 
ىي اليت ذبعل األرابح منخفضة ويف ىذه الظروؼ ال يستطيع االقتصاد 

لق سوقا اغبر أف يؤدي وظيفتو إذا تعرض للتضخم، ألف التضخم ىب
للبائعُت، ويزيل قيود الطلب ويشجع على اإلسراؼ، ويسبب زايدة يف 
األرابح أكثر من زايدة األجور. ويف ىذه اغبالة يكوف اؽبدؼ األوؿ 
للتخطيط ىو عدـ طرح كميات كبَتة جداً أو كميات ضئيلة جداً من النقد 

 للتعامل.

ستكوف وإذا كاف مستوى التعامل النقدي صحيحًا، فإف األرابح 
عادية ومن بُت الطرؽ اليت تستخدـ لتخفيض األرابح ربقيق تكافؤ 
الفرض. والطريق إىل ربديد األرابح ىو تعرض رجاؿ األعماؿ اؼبنافسة 

 بقدر اإلمكاف.

 الكوة اإلنتاجية:

يف الفًتة األخَتة، استطعنا أف نعرؼ إىل أي حد يبكن زايدة القوة 
اإلنتاجية بنفس اؼبصانع، ونفس األيدي العاملة، وذلك عن طريق ربسُت 
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نظاـ العمل يف اؼبصنع. والعمل يبكن أف يزيد إذا بذؿ العماؿ جهدًا 
مضاعفًا ولكن ليست ىناؾ ؿباوالت إلرغاـ العماؿ على أف يبذلوا ؾبهوداً 
أكرب أو يعملوا ساعات أطوؿ. وال شك أهنم إذا فعلوا ذلك فسوؼ يرتفع 
مستوى معيشتهم، ولكنهم سَتىقوف ولن يدوا وقتًا كافيًا للراحة. وليس 
 الغرض من اغبياة ىو أف يرىق الفرد نفسو لكي وبقق مستوى ماداي أفضل.

واؼبسألة اغبقيقية ليست دفع العماؿ إىل بذؿ جهود مضاعفة لزايدة 
إلنتاج وإمبا اغبصوؿ على موافقة منهم لكي يؤدوا عملهم إبتقاف. ومن ا

اؼبؤكد أف العامل لن يؤدي عملو إبتقاف طاؼبا أنو مهدد دائمًا ابلطرد، 
وطاؼبا أنو ال وبب العمل الذي يؤديو، وؽبذا هبب توفَت نوع من األمن 

عن والطمأنينة للعامل، كما هبب ترغيب العامل يف العمل الذي يؤديو 
طريق االىتماـ لظروفو اػباصة، وتوفَت كافة اػبدمات اليت وبتاج إليها ىو 
وعائلتو، وتكوين رابطة للعماؿ تكوف حلقة اتصاؿ بينهم وبُت اإلدارة، 
وإحساس العماؿ أبف مصنعهم ينافس غَته من اؼبصانع من العوامل اؽبامة 

 اليت ذبعل العامل يهتم إبتقاف عملو.

 املنافصة املصرفة:

لعب اؼبنافسة كما قلنا دورًا كبَتًا يف ربسُت اإلنتاج وزايدتو ولكن ت
ىذه اؼبنافسة قد يكوف ؽبا أثر عكسي إذا كاف ىناؾ عيب ما يف األسواؽ 
واؼبنافسة تكوف مفيدة إذا كانت تشجع أكثر الناس على إنتاج سلعة 
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موحدة، ولكن ىذه اؼبنافسة تكوف مسرفة عندما تؤدي إىل إنتاج سلعة 
 دة ذات أنواع متعددة.واح

ولكن ىناؾ عيباً يف إنتاج السلع اؼبوحدة. وىو أنو وبوؿ دوف إدخاؿ 
ربسينات سريعة على ىذه السلع. ولذلك هبب أال يوضع معيار موحد 
لئلنتاج يف الصناعات الفنية اليت تكوف دائمًا عرضو للتطور السريع مثل 

 .صناعة األقمشة أو صناعة أجهزة الراديو والسيارات

 املنافصة املدمرة:

يعتمد اؼبستوى العاـ لؤلرابح ليس على اؼبنافسة، وإمبا على التعامل 
النقدي. وتكوف األرابح منخفضة إذا كاف ىناؾ نقص يف األيدي العاملة، 
وتكوف مرتفعة إذا كاف ىناؾ تضخم، وتكوف عادية إذا كاف ىناؾ توازف بُت 

لنسبة لؤلرابح أو لؤلسعار العمل والعماؿ. واؼبنافسة ال تكوف مدمرة اب
 طاؼبا أف التعامل النقدي سليم.

ولكن ىذا يتعلق فقط ابؼبستوايت العامة. واؼبنافسة يبكن أف تكوف 
مدمرة ابلنسبة عبماعات معينة دبعٌت أهنا ذبعل أرابحهم تنخفض البفاضاً  
كبَتًا عن اؼبستوى العاـ. ويف الوقت نفسو تعمل ىذه اؼبنافسة على زايدة 

 أرابح اعبماعات األخرى.
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وظاىرة اؼبنافسة اؼبدمرة اليت ذبعل بعض األرابح تنخفض عن 
اؼبستوى العاـ نتيجة لسوء توزيع اؼبوارد. فعندما تكوف اؼبوارد غَت موزعة 

 توزيعاً مناسبًا، ومعروضة لتغَتات مفاجئة تظهر اؼبنافسة اؼبدمرة.

هناء اؼبنافسة والعبلج الوحيد للصناعة يف مثل ىذا اؼبوقف ىو إ
واالعًتاض الوحيد على ىذا العبلج ىو أنو ال يتناوؿ السبب الرئيسي 
للمشكلة، وىو زايدة اؼبوارد غَت اؼبوزعة. واؼبطلوب ىو مشروع يسهل 

 عملية توزيع ىذه اؼبوارد.

 االحتهار:

وىناؾ حالة أخرى ربصل فيها صباعة معينة على أرابح غَت عادية. 
أو انكماش، فإف ىذه األرابح غَت العادية وإذا مل يكن ىناؾ تضخم 

ستكوف على حساب بقية ارجمتمع. وىذا أيضًا يرجع إىل القيود اليت تعًتض 
توزيع اؼبوارد. واألرابح غَت العادية قد تكوف مؤقتة. فإذا كانت ىناؾ زايدة 
مفاجئة يف الطلب أو البفاض مفاجيء يف العرض فإف فئة معينة ربصل 

ية إىل أف يعاًف ىذا اؼبوقف ويعاد توزيع اؼبوارد حىت على أرابح غَت عاد
 تعود األسعار واألرابح إىل اؼبستوى العادي.

واالحتمار ىو منع وصوؿ موارد إضافية إىل اؼبناطق اليت يزداد فيها 
 الطلب.
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والطريقة العادية ؼبواجهة االحتكار ىي إزالة اغبواجز اليت تعًتض 
ض الدوؿ إىل إصدار القرارات ؼبنع تدفق اؼبوارد احملتكرة. وتلجأ بع

االحتكار، ولكن ليست كل أنواع االحتكار يبكن منعها بواسطة القانونػ 
خاصة عندما يعتمد االحتكار على الثروة اؼبعدنية أو على اإلنتاج الشامل. 
ويف اغبقيقة يبكن القوؿ أبف االحكتار ىو من أبسط مشكبلت التخطيط 

الحتكار ىي ربديد األسعار واألرابح وظروؼ والطرؽ اؼبتبعة عمومًا ؼبنع ا
 البيع.

وقد يؤدي االحتكار إىل خفض التكاليف. غَت أف ىذا ال يضمن لنا 
استفادة اؼبستهلكُت من األسعار اؼبخفضة. فنحن إذا تركنا احملتكر يفعل ما 
يشاء، استطاع أف يفرض ما وبلو لو من األسعار. ولن ىبضع احملتكر 

ا ىبضع ؼبرونة الطلب واختبلؼ نسبة التكاليف لضرورات التنافس وإمب
ابختبلؼ كمية اإلنتاج. وقد وبقق احملتكر أرابحًا معقولة إذا ابع أبرخص 
شبن. وذلك عندما يكوف الطلب مراًن، وعندما يرتفع اإلنتاج وتقل 
التكاليف. غَت أف ىذه الظاىرة اندرة. ففي معظم اغباالت ال وبصل 

األرابح إال إذا فرض أسعارًا أكرب من اغبد احملتكر على أكرب قدر من 
 األدىن الذي يكفيو إلنتاج السلعة.

وىذا تنهار القضية اليت تدافع عن مبدأ االقتصاد اغبر، ويبدو أف 
من اػبطورة التسليم ببعض االستثناءات ؼببدأ حرية االستثمار اػباص. 

عاـ يف ويًتدد البعض قبل أف يعًتفوا بضرورة وجود نوع من التنظيم ال



 015 

ميداف االحتكارات. غَت أف االستثناءات اؼبشار إليها ظلت داخل حدود 
 ضيقة ومل زبضع إال لعدد بسيط من التنظيمات العامة.

وحدث بعد ذلك أف تطورات فنوف اإلنتاج وبذلك تضخم اإلنتاج 
وصار مقصورًا على شركات كربى معدودة، وىكذا أصبح الباب مقفبًل يف 

د. فاؼبنافس اعبديد ال يستطيع أف يبدأ نشاطو يف ؾباؿ وجو اؼبنافسُت اعبد
ضيق على أساس توسيع ارجماؿ بعد ذلك، وإمبا هبب عليو أ يستثمر رأس 
ماؿ ضخم إذا أراد أف ينتج حقًا. وبعد أف صار اؼبيداف مقصورًا على 
شركات معدودة أصبح يف مقدور اؼبتنافسُت أف هبتمعوا ويتفقوا على 

وف هبا، وردبا يتفقوف أيضًا على كميات وأنواع السلع األسعار اليت سيبيع
اليت سيوزعوهنا يف األسواؽ، وىذا ىو االحتكار بعينو. وىناؾ تنظيمات 
لتحديد األسعار سواء يف فروع الصناعات اغبديثة أو يف النطاقُت الدويل 

 والقومي.

وقد دىش أنصار االقتصاد اغبر ؽبذا الشكل اعبديد من أشكاؿ 
 ، ووقفوا حيارى ال يدروف ماذا يفعلوف.االحتكارات

وحاولت الوالايت اؼبتحدة األمريكية إلغاء ىذا النوع من االحتكار 
واعتباره إجراء خارجًا على القانوف، فمنعت أي اتفاؽ بُت أصحاب 
األعماؿ لتحديد األسعار، وأمرت حبل صبيع اربادات رجاؿ األعماؿ اليت 

ود الوالايت اؼبتحدة مل تنجح. أما تتعارض واؼبصاٌف العامة غَت أف حد
أؼبانيا الغربية فلم تكن تؤمن دبذىب االقتصاد الفردي إيبااًن كبَتًا. ومن مث 
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حاولت التحكم يف االحتكارات اؼبشار إليها. فحددت بنفسها بعض 
األسعار، وأقرت شيئًا من اإلشراؼ العاـ. أما بريطانيا فلم توقف تيار ىذه 

تيار ىناؾ مل يكن جارفًا كما كاف يف أؼبانيا الغربية االحتكارات، غَت أف ال
والوالايت اؼبتحدة. والسبب ىو أف الصناعات الربيطانية كانت تنتج 
للسوؽ العاؼبي اؼبتنوع. وأصبح من الواضح أف التجارة اغبرة ستحمي 
اؼبستهلكُت الربيطانيُت من أية قيود تعسفية أو أسعار مرتفعة تفرضها 

 عماؿ.اربادات أصحاب األ

ولكن كثرت الدالئل اليت تؤكد أف النظاـ الرأظبايل يف ظل اإلنتاج 
الواسع النطاؽ ال يضمن للمستهلكُت أضخم إنتاج أبقل سعر واتضح 
أيضًا أف مبدأ اغبرية االقتصادية مل وبقق غرضًا آخر من األغراض اليت 
 اندى هبا. وقد قيل: إف العماؿ سيناضلوف من أجل اغبصوؿ على العمل.
ولذا سيضطروف إىل قبوؿ أجر بسيط يتيح ألصحاب العمل فرصة لتشغيل  
 كل عامل. أي أف االقتصاد اغبر وباوؿ القضاء على مشكلة البطالة هنائيًا. 

ومع ذلك تبُت أف البطالة مازالت موجودة بصورة خطَتة. وكثَتًا ما 
اتق حاوؿ رجاؿ االقتصاد اؽبروب من ىذه اؼبشكلة أبف يلقوا اللـو على ع

نقاابت العماؿ، قائلُت إهنا ربدد أجورًا مرتفعة غَت معقولة. مث بدأوا 
يكتشفوف عدـ وجود مستوى معُت من األجور يقبلو أصحاب العمل 
لتشغيل صبيع العماؿ. وقد وبدث ىذا ابلفعل ألف زبقيض األجور قد 
يؤدي إىل اإلقبلؿ من القوى الشرائية. وبذلك يصبح سوؽ االستهبلؾ 

ؿبدودًا. ويقاؿ إف الطلب على السلع اإلنتاجية سيزيد فاألجور ضعيفًا و 
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البسيطة تساعد على زايدة األرابح. غَت أننا نرد على ىذا القوؿ أبف 
السلع اإلنتاجية ال تفيد إال يف إنتاج السلع اإلستهبلكية، ومن مث فإف 
طلب السلع اإلنتاجية سيتوقف على مدى طلب السلع االستهبلكية. 

ًا إف األجور البسيطة لن تقلل من القوى الشرائية. ألف أسعار ويقاؿ أيض
اؼبنتجات ستهبط، ولكن لو وافقنا على أف األسعار ستهبط إىل ىذا اغبد، 
فهل سيجد صاحب العمل ما يدعو إىل تشغيل مزيد من العماؿ؟ إف 
سياسة صاحب العمل ال زبضع ؼبقدار التكاليف وأسعار البيع، ويقاؿ  

العمل سيقبلوف مزيدًا من العماؿ إذا البفضت  كذلك: إف أصحاب
األجور، غَت أف أصحاب ىذا الرأي نسوا إثبات شيء واحد وىو: ىل 

 سيقبلوف فعبل كل العماؿ العاطلُت؟

والواقع أنو طاؼبا ظلت اؼبنافسة ؿبصورة داخل نطاؽ ؿبدود يتيح 
لنا للشركاف ربديد كمية إنتاجها وسعر ىذا اإلنتاج فليس ىناؾ ما يضمن 

حدًا أقصى لئلنتاج أو حدًا أدين لؤلسعار، وليس ىناؾ ما يضمن لنا أيضًا 
تشغيل صبيع العماؿ. ومل يعد يف استطاعة مبدأ اغبرية االقتصادية تغيَت 
أكرب قدر من اؼبزااي االقتصادية. وىذا اؼببدأ يعجز عن ربقق ذلك حىت من 

 الناحية النظرية.

فالذي وبدث أنو عندما تتطور ولكن الوضع ال يقف عند ىذا اغبد. 
أساليب اإلنتاج، تتنوع اؼبنتجات بصورة كبَتة وترتفع كمية اإلنتاج. وسيجد 
أي منتج لسلعة متنوعة األشكاؿ أنو يف ميداف احتكار جزئي )واحتكار 
تنافسي يف نفس الوقت(. والواقع أف التنافس بُت االحتكارين قد يشتد 
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ساملة، وؽبذا يريد أف يبيع أكرب قدر لدرجة متطرفة. فاحملتكر أماـ سوؽ 
فبكن من سلعتو لكي يستفيد من صبيع مزااي اقتصادايت اإلنتاج الضخم. 
ولكن ىذه اؼبنافسة يف ميداف اؼبنتجات غَت اؼبتنوعة تتمثل يف األسعار أما 
إذا تنوعت، فإف اؼبنافسة االحتكارية ستلجأ إىل اإلعبلف. وسيؤدي 

السلع. غَت أف الشركات ال تستطيع االستغناء اإلعبلف إىل ارتفاع تكاليف 
عن أسلوب اإلعبلف، ألف كل شركة ال تستطيع االكتفاء جبودة سلعتها 
على أساس أف الشيء اعبيد يعلن عن نفسو ابلرغم من أهنا قد تبيع سلعتها 

 أبسعار متهاودة.

وعندما يتنافس احملتكروف هبذه الصورة تتعرض تكاليف اإلنتاج 
غَت طبيعيو. فكل شركة تواجو شركات متنافسة، ومن مث  للتضخم بصورة

ال تستطيع استغبلؿ اقتصادايت اإلنتاج الضخم على الوجو األكمل. 
أضف إىل ىذا أف بعض الشركات ربتكر نوعًا معينًا من السلع دبوجب 
القانوف، وهبذا ال هبد اؼبستهلك ؾبااًل لبلختيار، وال وبصل على أفضل 

نافسوف يوحدوف جهودىم لكي يقضوا على ىذه صنف. واؼبنتجوف اؼبت
العيوب. غَت أف اؼبستهلك يتعرض يف ىذه اغبالة الحتكار شامل. وليس 
ىناؾ ما يضمن لنا انتفاع اؼبستهلك من البفاض تكاليف اإلنتاج فقد 

 تنخفض التكاليف وال تنخفض أسعار السلع.
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 الفصل الثامن

 التأميه

للتخطيط. وتستطيع  ليس أتميم الصناعات شرط ضروري
اغبكومة أف تفعل كل شيء تريد أف تفعلو عن طريق 
اإلشراؼ على الصناعة دوف أف تلجأ إىل التأميم كما حدث 

 يف أؼبانيا النازية.

والتأميم ىو طريقة لتحقيق أىداؼ معينة، وقد يفيد التأميم يف ربقيق 
اب بعض ىذه األىداؼ، وقد ال يفيد ربقيق البعض. وىناؾ بعض األسب

 للتأميم.

أواًل: يريد االشًتاكيوف من الدولة أف تصادر أمبلؾ األغنياء، ولكن 
التأميم ليس مرادفاً للمصادرة. فعندما تؤمم الدولة صناعة معينة فإهنا تدفع 
ألصحاب قيمة اؼبمتلكات اؼبصادرة كاملة حىت ال يشعروف أبهنم فقدوا 

اغبكومة ال تؤمم صبيع أس شيء بعد التأميم. والسبب يف ىذا ىو أف 
 الصناعات يف وقت واحد.

فإذا أفبت اغبكومة صناعة معينة وصادرت فبتلكاهتا دوف أف تدفع 
ألصحاهبا قيمتها كاملة، فإف أصحاب الصناعات األخرى سيبدأوف يف 
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هتريب رءوس أمواؽبم بعد سحبها من الصناعة، خشية أف أييت دورىم يف 
 ابلصناعة. التأميم وىذا يلحق أضراراً ابلغة

وإذا كاف اػبوؼ من التأميم يف اؼبستقبل لن يوقف عجلة الصناعة، 
فيجب أف يعرؼ أصحاب رءوس األمواؿ أهنم سوؼ يعاملوف بطريقة نزيهة 
عندما أييت دورىم يف التأميم حىت يستمروا يف تشغيل صناعاهتم إىل أف 

 تتجو الدولة إليها.

يف التقدير فيجب أف  وهبب أف يكوف التعويض عاداًل، وإذا أخطيء
يكوف ىذا اػبطأ ؼبصلحة صاحب الصناعة اليت أفبت. واؼبصادرة ال أتيت 
عن طريق التأميم، ولكن عن طريق تراكم الضرائب، خاصة ضرائب 
الًتكات، وضرائب رءوس األمواؿ، وىذه الضرائب هبب ربصيلها سواء 

 حدث التأميم أو مل وبدث.

بريطانيا تفكر يف التأميم على أنو اثنيًا: يف السنوات األخَتة بدأت 
إجراء ضروري عندما يرفض الرأظباليوف استثمار أمواؽبم يف صناعة معينة،  
كما حدث يف صناعات الفحم والقطن والصلب والصناعات الزراعية يف 

 .0931و  0991بريطانيا يف الفًتة ما بُت 

والسبب اغبقيق يف أف أصحاب رءوس األمواؿ ال يستثمروف مبالغ  
كافية من اؼباؿ يف تلك الفًتة ابلذات ىو أف الطلب على ىذه اؼبنتجات  

 كاف ضئيبًل، وذلك ألسباب خاصة.
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ولو أف اغبكومة الربيطانية كانت سبتلك صناعة الفحم أو القطن أو 
ؼبا فكرت يف استثمار  0931و 0991األراضي الزراعية يف الفًتة ما بُت 

امًا كما كاف يفعل أصحاب رءوس أمواؿ جديدة يف ىذه الصناعات سب
رءوس األمواؿ اػباصة. وفضبًل عن ىذا فليس ىناؾ ميل مزمن لدى 
أصحاب رءوس األمواؿ لبلمتناع عن استثمار أمواؽبم. فهم يستثمروف 
أمواؽبم يف الصناعات اليت تبشر دبستقبل زاىر، ولذلك فإهنم كانوا 

الفحم يف  يستثمروف معظم أمواؽبم يف األراضي الزراعية ويف صناعة
قبل أف تؤثر األوضاع يف اػبارج على ىذه  0991السنوات اليت سبقت 

 الصناعات اؽبامة.

وليس من الضروري أف تؤمم صناعات الصلب أو األراضي الزراعية 
لكي تستمر فيها روس األمواؿ اليت ربتاج إليها، فجميع األمواؿ اؼبطلوبة 

بشر ابػبَت. وإذا أرادت ستأيت تلقائيًا إذا كاف مستقبل ىذه الصناعة ي
اغبكومة أف توجو رءوس األمواؿ إىل ىذه الصناعة ابلذات، فما عليها إال 
أف توفر األسواؽ البلزمة ؽبذه اؼبنتجات أو تقدـ ؽبا اإلعاانت كما فعلت 

 بريطانيا ابلنسبة لصناعة القطن.

اثلثًا: اندى االشًتاكيوف ابلتأميم ألهنم كانوا يعارضوف طبقة العماؿ 
ليت يتحوؿ أفرادىا إىل أصحاب أعماؿ بعد أف تتوفر لديها وسائل اإلنتاج ا

احملدودة. ويف الزمن اؼباضي، عندما كانت نسبة اإلنتاج ضيئلة جداً، 
استطاع العماؿ أف يبتلكوا اآلت اإلنتاج اػباصة هبم، وكانوا يشعروف برغبة 

شخص أكرب يف العمل غبساب أنفسهم بداًل من أف يعملوف غبساب أي 
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آخر، ولكن التأميم ال يساعد كثَتًا على حل ىذه اؼبشكلة. والشيء الذي  
 -كاف يطالب بو االشًتاكيوف السابقوف ليس التأميم، وإمبا اإلنتاج التعاوين

فاؼبناجم تسلم إىل العماؿ على أهنا ملك ؽبم يديروهنا ابلطريقة اليت 
الربيطانيُت تناسبهم، ولكن على أساس تعاوين. غَت أف االشًتاكيُت 

بدأوااآلف يعارضوف ىذه الفكرة. فاؼبناجم أو أية صناعة أخرى مؤفبة هبب 
تنتمي إىل الشعب الذي يقـو بتشغيل العماؿ، ولذلك فإف العبلقة 
األساسية ال تتغَت بتغَت اؼبلكية ومن األفضل ابلطبع أف يقـو العماؿ يف 

بطريقة تتمشى  الصناعات اؼبؤفبة ابالشًتاؾ يف إدراهتا، وأف يعاملوا
ومباديء الكرامة اإلنسانية، ولكن ىذه اؼبشاركة ضرورية أيضًا يف 
الصناعات اػباصة. غَت أنو ليس من السهل ربقيق ىذه اؼبشاركة يف 
الصناعات اؼبؤفبة كما ىو اغباؿ يف الصناعات اػباصة إذا افًتضنا يف كل 

عينة، سواء عامة أو خاصة. وبتفظ حبقوؽ م -حالة أف صاحب اؼبؤسسة
ويعمل على ضبايتها. وهبب علينا أف نفعل كل ما يف استطاعتنا يف 

 الصناعات العامة واػباصة لكي ربدث ثورة يف أوضاع الطبقة العاملة.

ولكن إذا توقعنا من التأميم أف يفعل كل شيء على ىذا األساس 
 فإننا سنواجو خيبة أمل مريرة.

تعتمد فيها الكفاية وىناؾ أساس متُت عندما نطالب بتأميم صناعة 
على اإلشراؼ اؼبوحد، وأحسن مثل على ىذا ىو ملكية حقوؽ التنقيب 
عن اؼبعادف. فعندما يبتلك آالؼ من صغار اؼببلؾ حقوؽ التنقيب عن 
اؼبعادف يكوف من حق كل واحد منهم أف يبنح امتياز البحث عن اؼبعادف 
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لى أساس اقتصادي ألية شركة يديرىا فإف نظاـ إدارة ىذه اؼبناجم ال يتم ع
فالشركات صغَتة جدًا. وحدودىا ىنا ليست ؽبا أية عبلقة ابلظروؼ 
اعبيولوجية. وىناؾ حالة مشاهبة وىي أتميم األراضي الذي يؤدي إىل 

 تقسيم اؼبزارع اغبالية إىل ملكيات صغَتة غَت اقتصادية.

ومرفق التليفوف ىو مثل آخر بسبب اغباجة إىل معاملة صبيع 
 اؼبنطقة على أساس موحد. وكذلك اغباؿ ابلنسبة لشركات اؼبشًتكُت يف

 توليد الكهرابء نظراً غباجة اغبكومة لئلستفادة من الطاقة الزائدة.

وىناؾ نوع آخر من التأميم وىو الذي ىبتص الصناعات اليت يكوف 
فيها اإلنتاج اؼبوحد من الشروط االقتصادية اؽبامة، خاصة عندما يتعرض 

د للغش بسبب نظاـ اؼبلكية القائمة. وأىم مثل على ذلك ىذا اإلنتاج ؼبوح
يف بريطانيا ىو صناعة السيارات، وهبب أف نضيف إىل ىذا النوع أيضًا 
الصناعات اليت تسرؼ يف استخداـ وكبلء البيع والشراء لسبب وجود كثَت 
من الشركات اؼبنافسة. ويؤدي ىذا اإلسراؼ إىل ضياع كثَت من األمواؿ 

شركات التأمُت يف بريطانيا، ويف تسويق اؼبنتجات الزراعية  وىذا وبدث يف
 يف كثَت من الدوؿ اؼبتخلفة.

واإلشراؼ اؼبوحد ليس كالتأميم، وإمبا يعترب جزءًا من التأميم ألنو 
ينطوي على االحتكار، ولذلك فهو يكوف من بُت أسباب أتميم الشركات 

اغباجة إىل االحتكارية سواء كانت ىذه الشركات تقـو على أساس 
اإلشراؼ اؼبوحدة أو ال تقـو على ىذا األساس، ألف األفضل أف توضع 
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ىذه الشركات االحتكارية ربت اإلشراؼ العاـ. والتأميم ليس الوسيلة 
الوحيدة لئلشراؼ والشركات االحتمارية يبكن اإلشراؼ عليها عن طريق 

لى تكوين ؾبالس خاصة هبا لتحديد األسعار، أو عن طريق اإلشراؼ ع
ويف كل  -أرابحها، أو وضع شروط للخدمة كما وبدث ىنا ؼ بريطانيا

مع مرفق الغاز والسكك اغبديدية وغَتنبا من  -مكاف منذ عدة أجياؿ
اؼبرافق العامة. كذلك ال يبكن أف وبوؿ ىذا التأميم دوف فرض ىذا النوع 
من اإلشراؼ ألف من الضروري تطبيق ىذا اإلشراؼ على الشركات 

ة اػباصة والعامة. والشيء الوحيد الذي يضيفو التأميم ىو اغبق االحتكاري
يف تعيُت اؼبديرين، وىذا اغبق على جانب كبَت من األنبية. ومن الضروري 
ابلنسبة للدولة أف تتمكن من فبارسة ىذا اغبق يف صبيع الصناعات اليت 

ضة تلعب دورًا ىامًا يف اقتصاد الببلد. وكبن نعًتؼ أبف ىذه العبارة غام
إىل حد كبَت، فهي ال تنطبق على صناعات السلع االستهبلكية وإمبا على 
الصناعات االحتكارية اليت تقدـ خدمات لصناعات أخرى مثل السكك 

 اغبديدية والصلب والبنوؾ والصناعات الكيماوية.

هبب أف يوف  ودبا أف غرض التاميم ىو اإلشراؼ على االحتكار ىف
التأميم يف حد ذاتو احتكاراًي، إال يف تلك اغباالت اليت يكوف فيها 
اإلشراؼ اؼبوحد ضرور لضماف الكفاية. ويبكن اإلشراؼ على إحدى 
الصناعات بتأميم جزء منها سبامًا كما يبارس االحتكاريوف زعامتهم 

 وإشرافهم على إحدى الصناعات مع أف إنتاجها يقل عن نصف الطلب.
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ىذا أمر مهم ألنو هبعل من غَت الضروري أتميم ىذه الصناعة. و 
 . والشيء اؼبهم ىو أتميم صبيع الشركات الضخمة لضماف اإلشراؼ البلـز
وال يهم إذا كانت الصناعات اليت تؤمم ؽبا مصاٌف يف صناعات أخرى 

 خارج نطاؽ اؼبصلحة اػباصة.

على   وىناؾ سبب لتأميم بعض الصناعات اػباصة، وىو اإلشراؼ
كفاية الشركات العامة، وإهباد منفذ لآلراء اليت قد سبنعها الشركات 

وىذا مهم ابلنسبة للدولة اليت تعتمد على التجارة اػبارجية.  -العامة
اليت تشرؼ على كثَت من  -وىناؾ أيضًا سبب إلبقاء الشركات العامة

الصناعات يف أيدي أصحاب رؤس األمواؿ اػباصة لتتيح فرصة إلجراء 
لتجارب. وهبب أف يكوف لدي اغبكومة السلطة يف شراء الشركات ا

الصناعية اؼبوجودة يف أيدي أصحاب رءوس األمواؿ اػباصة لنفس ىذا 
 الغرض. والتأميم اعبزئي لو مزااي كثَتة تفوؽ مزااي التأميم الكلي.

ومن األفضل أيضًا أف يتبع نظاـ البلمركزية ابلنسبة للقطاع العاـ من 
 يف حالة وجود مزااي خاصة يف اإلشراؼ اؼبوحد. وفيما يتعلق الصناعة إال

بنظاـ البلمركزية هبب أف تدير الصناعة عدة مؤسسات مستقلة بداًل من 
مؤسسة واحدة. والبلمركزية مطلوبة من أجل ضماف الكفاية، ألف 
اؼبؤسسات الضخمة من العسَت أف تدير صناعة واحدة من مركز واحد. 

أيضًا إذا أردان أف كبقق مبدأ مشاركة العماؿ يف إدارة  والبلمركزية ضرورية
ىذه الصناعة، ألنو إذا كانت القرارات تصدر من مركز واحد فسيقل عدد 
اؼبشًتكُت يف اإلدارة إىل حد كبَت. فكلما زاد عدد اؼبراكز اليت تصدر منها 
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القرارات كلما زاد عدد العماؿ الذين يشًتكوف يف اإلدارة وكلما أتضح 
  اؼبشاركة.معٌت

وىذه اؼبشاركة ؽبا أنبية خاصة. ألف من واجب اؼبؤسسات العامة أف 
تعمل على خلق جو من التعاوف يف الصناعة. والبلمركزية أيضًا ضرورية من 
أجل مصلحة الديبقراطية الت تتعرض دائمًا للخطر بسبب تركيز السلطة 

سوف ىذه االقتصادية يف أيدي قليلة، سواء كاف األشخاص الذين يبار 
السلطة معينُت من قبل الوزير أو من مصدر آخر. وأتميم الشركات 
االحتكارية أمر مطلوب، ولكن هبب أال يكوف التأميم أداة لزايدة 

 االحتكار.

وأخَتًا يستخدـ التأميم كوسيلة إدارية لتسهيل بعض اإلشراؼ الذي 
الضرائب  ال يكوف رابطًا يف حد ذاتو ابلصناعة اؼبؤفبة فمثبًل يسهل صبع

على البضائع عندما سبر ىذه البضائع يف نقطة ما عن طريق عدد قليل من 
األشخاص. ويصعب صبع ىذه الضرائب عندما يكوف ىناؾ كثَت من 
اؼبنتجُت يبيعوف بطريق مباشر لكثَت من اؼبستهلكُت دوف تدخل من 
اغبكومة اليت تصمم على صبع الضرائب يف ىذه اغبالة قد ربتكر بنفسها 

 يع  ابعبملة.الب

وىنا حاالت كثَتة قد ذبد فيها اغبكومة أف من األفضل أف ربتكر 
البيع ابعبملة، أو أف يكوف ؽبا نصيب على األقل إذا مل ترغب يف 

وذلك لكي تشرؼ على كمية  -كما وبدث يف التجارة اػبارجية-االحتكار
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البضائع أو على األسعار أو اؼبصدر أو على توجيو الصادرات أو 
ردات، وكما وبدث أيضًا يف التجارة الداخلية، وذلك لكي نتمكن من الوا

ربقيق التماثل عن طريق إصدار أوامر عامة. واإلشراؼ على ذبارة اعبملة 
 ىو يف الغالب من أىم الوسائل الفعالة لئلشراؼ على إحدى الصناعات.

وعلى ىذا فإف التأميم شيء مرغوب فيو، وليس ىناؾ سبب يدعو 
يعترب مظهراً من  -مهما يقاؿ عنو -القتصاد أبكملو، ألف التأميمإىل أتميم ا

مظاىر االحتكار. وىو معرض عبميع العيوب اؼبعروفة اليت توحد يف 
االحتكار. والتأميم يعمل على ربسُت االحتكار اػباص، وىو مرغوب يف 
الصناعات اليت تتخذ طابعًا احتكاراًي. ولكن التأمم الشامل هبب أال 

أية صناعة ال تكوف بطبيعتها صناعة احتكارية. وأسباب  يستخدـ مع
االعًتاض على ىذا ىي نفس أسباب االعًتاض على االحتكار. فهو يولد 

 عدـ الكفاية وىبنق اآلراء اعبديدة، ويركز السلطة يف أيد قليلة.

والدولة اليت تعتمد على ذبارة الصادرات إمبا تعتمد على كوهنا يف 
ة االستفادة من األراء اعبديدة وىي ال تستطيع أف اؼبقدمة، وذلك دبحاول

تطبق أي نوع من االحتكار ال يكوف ضروراًي اللنسبة ؽبا. والدولة اليت 
وبب شعبها اغبرية ال تقبل أف تكوف اغبكومة ىي صاحبة العمل الوحيد، 
وذلك عن طريق اؼبؤسسات الضخمة. وهبب أف يكوف لدينا نوع من 

لتأميم أكثر فبا حققناه فعبًل. ولكن هبب أف تؤخذ  التأميم، وأف يكوف ىذا ا
 كل حالة حسب مزاايىا، وأف نعرؼ كيف ترسم اػبطط.
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ويرى بعض اؼبفكرين أنو إذا كانت االعتبارات اإلنتاجية الفنية تقضي 
بقياـ االحتكار يف بعض اؼبشروعات، فإنو هبب على الدولة أف تنوي القياـ 

رجمتمع، حىت ال نفسح ارجماؿ لعدد قليل بتلك اؼبشروعات وإدارهتا غبساب ا
من أصحاب رءوس األمواؿ أبف يستفيدوا ابألرابح االحتكارية على 

 حساب اؼبستهلكُت.

ويفوؽ مستوى ىذه األرابح عادة مستوى األرابح العادية. وفضبًل 
عن ذلك فإف ىؤالء اؼبفكرين يروف أف مباديء العدالة تقضي حبماية 

رتفاع أسعار السلع واػبدمات اليت يقـو اؼبستهلكُت من التعرض إل
 احملتكروف إبنتاجها.

وأما ضباية اؼبستهلكُت فأمر ضروري يقع عبئو على عاتق اغبكومة 
فهي اليت تستطيع دبا لديها من سلطة أف تشرؼ إشرافًا دقيقًا على نشاط 
احملتكرين وأف ربد من طمعهم، فًتاقب الكميات اليت ينتجوهنا. وتتأكد من 

 الكميات تتناسب مع الطلب. أف ىذه

وتستطيع اغبكومة أيضًا أف ربدد األسعار اػباصة ابلسلع واػبدمات 
اليت تنتج للجمهور، وتستطيع أف تراقب نوع ىذه السلع واػبدمات. فبل 
تسمح بفرصة يتمكن فيها احملتكروف من تقدًن سلع أو خدمات تقل 

ع أف ربدد األرابح جودهتا أو كفايتها عن اؼبستوى اؼبطلوب. كما تستطي
اليت وبصل عليها احملتكروف عن طريق ربديد األسعار وعن طريق نظاـ 

 الضرائب.
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والدور الذي تقـو بو اغبكومة يف ىذه الناحية دور دقيق للغاية، ألنو 
يتطلب يقظة وكفاية وأمانة من انحية اؼبوظفُت. فإذا قامت الدولة بواجبها 

لدولة للمشروعات اليت تدار يف ظل سبامًا مل يكن ىناؾ ما يربر سبلك ا
االحتكار. واألسباب اليت تذكر عادة لتربير ىذا الرأي عديدة نشَت إىل 

 بعضها:

أواًل: أف من مصلحة اعبماعة أف تظل الدولة بعيدة عن القياـ 
ابلعمليات اإلنتاجية، وأف هتتم فقط بشئوف اإلشراؼ والرقابة والتوجيو، 

من خربة وذبارب أصحاب األعماؿ أنفسهم وأف تستمد النظم اليت تضعها 
على أساس مشورهتم، وأف ربقق رغبات اؼبستهلكُت والصاٌف العاـ 
للجماعة. فكلما بقيت الدولة بعيدة عن التدخل اإلهبايب كلما كاف يف 

 استطاعتها مراعاة مصاٌف صبيع الطبقات اؼبتنازعة.

هنا قد تصبح أما إذا قامت الدولة ابلتدخل يف األعماؿ التجارية، فإ
قوة خطَتة على الصاٌف العاـ ألف االحتكار الذي تتمتع بو هبميها من تيار 
اؼبنافسة. وقد تلجأ الدولة دباؽبا من سلطة إىل القضاء على كل منافسة 
مشروعة وسليمة، وقد تنظر إىل استغبلؿ ىذه اؼبشروعات اليت سبلكها 

ألرابح اؼبمكنة،غَت وتديرىا نظرة ذبارية حبتة، فتحاوؿ أف ربقق أكرب ا
 مهتمة أثر ىذه السياسة على األسعار.
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اثنيًا: أف قياـ الدولة بتملك اؼبشروعات وإدارهتا تساعد على خلق 
نظاـ بَتوقراطي غَت مرغوب، يصبح فيو اؼبوظف ذا نفوذ واسع يتعارض 

 مع مقتضيات الديبقراطية.

يت تسَت اثلثًا: قد تتدخل االعتبارات السياسية يف وضع السياسة ال
عليها ىذه اؼبشروعات. فقد تقـو اغبكومة مثبًل برفع أجور العماؿ 
واؼبوظفُت إىل مستوى ال تربره االعتبارات االقتصادية وحدىا وال يقـو على 
أساس الكفاية اإلنتاجية اليت يتمتعوف هبا. وقد تقـو اغبكومة بتخفيض 

ن وراء ذلك إىل أجور اػبدمات دوف أف تراعي الصاٌف العاـ، وإمبا هتدؼ م
 ربقيق أغراض سياسية أخرى.

وقد ايقل إف جانبًا من ىذه العيوب ردبا تصادفو يف حالة اؼبشروعات 
الرأظبالية اغبرة. فكلما كرب حجم اؼبشروع وزادت اؼبسئوليات وتعددت 
اؼبشاكل، كلما كاف من األفضل اتباع خطة اثبتة لسَت العمل وإذا سلمنا 

رقًا كربًا بُت مراعاة تقاليد معينة يف إدارة اؼبشروعات هبذا الرأي فإننا قبد فا
اغبكومية، وبُت التمسك هبذه التقاليد يف اؼبشروعات اغبكومية. ويرجع 
ىذا الفارؽ إىل اعتبارات ىامة، وىي أف جهاز السوؽ وما يتضمنو من 
أوضاع تتدخل يف ربديد األسعر واألجور تعرب عن الصحافة والربؼباف. 

 اـ اؼبؤسسات اغبرة تتمتع بقدر أكرب من اؼبرونة. وىذا هبعل نظ
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والنتيجة اليت نستخلصها من كل ما تقدـ ىي أف االذباه اغبديث إىل 
التأميم وخاصة يف دوؿ مثل بريطانيا ال يرجع يف الواقع إىل اعتبارات 

 اقتصادية حبتة وإمبا يرجع إىل اعتبارات سياسية حزبية.

أمثلة التأميم اغبديث وىو قياـ  ولو أننا رحعنا إىل مثل واحد من
بريطانيا بتأميم السكك اغبديدية لوجدان صعوبة كبَتة يف فهم اغبكمة 
االقتصادية من ازباذ مثل ىذا اإلجراء. فقد استطاعت اغبكومة أف تضع 
يدىا على ىذا اؼبرفق يف حالة قياـ اغبرب، وقد حدث ذلك فعبل يف 

استطاعت اغبكومة أف ربدد أجور اغبرب العاؼبية األوىل والثانية. كذلك 
النقل ابلسكك اغبديدية وراعت يف ىذا التحديد الصاٌف العاـ، وضمنت 
على أساسو عدـ مغاالة السكك اغبديدية يف اغبصوؿ على أرابح فاحشة، 
أو عدـ استغبلؿ السكك اغبديدية لظروؼ االحتكار الذي تتمتع بو، 

اغبديدية منافسة شديدة فتظلم الطبقات العامة فيها. وقد القت السك 
من النقل الربي، فلم رباوؿ اغبكومة ضبايتها من ىذه اؼبنافسة على حساب 

 اإلضرار ابلصاٌف العاـ.

 اإلظراف:

وكبن عندما نؤمم صناعة معينة وقبعل هنا احتكارًا فإننا كبتاج إىل 
إمدادىا جبهاز من اإلشراؼ واؼبراقبة مثل الذي تتطلبو االحتكارات 

 اػباصة.
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واػبربة الطويلة يف اإلشراؼ على اؼبنفعة العامة ىي اليت ربدد 
الطريق. فيجب أف يكوف ىناؾ أواًل ؾبلس لئلشراؼ العاـ على األسعار 
اؼبتفق عليها واػبدمات اليت تقدـ للمستهلكُت. وهبب أف يرجع 
اؼبستهلكوف إىل ىذا ارجملس يف شكاواىم أو لتحقيق مطالبهم. وكل صناعة 

 ف يكوف ؽبا ؾبلس من ىذا القبيل.مؤفبة هبب أ

وىناؾ بديل ؽبذا ارجملس وىو وضع سياسة لؤلسعار. والصناعات 
اؼبؤفبة هبب أف ترسم طريقها بنفسها على أساس غَت متحيز. وهبب أال 
تستخدـ كوسيلة لفرض الضرائب، أو كوسيلة لتقدًن اإلعاانت لصناعة 

ت، كل ىذا هبب أف أف معينة مهما كانت ىذه الصناعة يف حاجة إىل إعاان
 يوشح يف سياسة الشركة اؼبؤفبة.

وبعد ذلك يبكن تكوين ؾبلس لبلستهبلؾ يقـو دبراقبة مصاٌف 
اؼبستهلكُت ويساـو مع اؼبؤسسة ويعرض على ؾبلس اإلشراؼ بعض 
اؼبسائل اؽبامة اليت هتم اؼبستهلكُت عمومًا مثل اؼبستوى العاـ لؤلسعار 

قبة الكفاية. وهبب أف يطلب من كل وأىم وظائف ىذا ارجملس ىي مرا
كما تفعل صناعة   -مؤسسة عامة أف تنشر معلومات مفصلة عن تكاليفها

حىت يتمكن الشعب من مقارنة تكاليف ىذه الصناعة  -القمح يف بريطانيا
 يف ببلده بتكاليفها يف الدوؿ األخرى، ويقارف بُت أجزائها اؼبختلفة.

الفرص ؽبم لئلشًتاؾ يف  أما اؼبسئولية عن ظروؼ العمل وإاتحة
اإلدارة واغبصوؿ على ترقياهتم يف اؼبواعيد احملددة فتقع على عاتق نقاابت 
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العماؿ اليت هبب أف ربدد حقوقها ابلنسبة ؽبذه االختصاصات يف ميثاؽ 
اؼبؤسسة. وإذا مل قتنع نقاابت العماؿ ابألوضاع يف اؼبصانع فإهنا ابلطبع 

يدور حوؽبا اػببلؼ أو تقدـ تقريرًا إىل  ستتطلب التحكيم يف اؼبسائل اليت
 الوزير اؼبختص.

والوزير والربؼباف نبا آخر سلطة يف جهاز اإلشراؼ فهما ال 
يستطيعاف القياـ ابلعمل الشاؽ الطويل الذي يقـو بو ؾبلس مراقبة 
األسعار، أو ؾبلس االستهبلؾ أو ىيئة التحكيم. وهبب أف يبارس الوزراء 

على اؼبؤسسات واألسعار واػبدمات، وشئوف سلطات ؿبدودة للغاية 
 العماؿ ىي مسائل هتم اعبالس اؼبختصة.

والكفاية، والعبلقات الطيبة مع العماؿ ىي أمور هبب أف يستعرضها 
الوزير اؼبختص سواء دبفرده أو بناء على طلب من ؾبلس االستهبلؾ أو 

وقف نقابة العماؿ، إذ أف حكمو على كفاءة اؼبديرين الذين عينهم يت
 عليهم. ومن الواضح أف استثمار رءوس األمواؿ ىو من أىم اختصاصاتو.

وهبب على الوزير أف يقدـ للربؼباف مرة كل سنة تقريرًا عن اؼبؤسسة 
ابإلضافة إىل تقارير ؾبلس مراقبة األسعار وؾبلس االستهبلؾ وتقرير وزير 
 العمل عن ظروؼ العماؿ. وهبب أف تكوف ىذه الفرصة الوحيدة اليت
يناقش فيها أعضاء الربؼباف شئوف اؼبؤسسة. ومن اؼبؤكد أف ىذه ستكوف 
الفرصة الوحيدة اليت يتاح ألعضاء الربؼباف فيها الوقت الكايف ؼبناقشة ىذه 

 اؼبسائل.



 022 

 الفصل التاشع

 نيف خنطط؟

لقد قصران حديثنا حىت اآلف عن التخطيط اغبكومي ؽبذا اعبزء من 
ابلقطاع اػباص. وإىل جانب ىذا ىناؾ  النظاـ االقتصادي الذي يسمى

ابلطبع القطاع العاـ. ولن نناقش التخطيط يف ىذا القطاع، ألف اغباجة إىل 
ىذا التخطيط وطبيعتو العامة أمراف ال يبكن اعبداؿ فيهما. وكبن نتفق 
صبيعًا على أف من واجب كل حكومة أف تقدر األشياء اليت رباوؿ أف 

تفعلها. وىذا ىو ما يتضمنو التخطيط سواء تفعلها، وكيف ومىت تريد أف 
للتعليم، أو للدفاع، أو للمحافظة على اؼبوارد الطبيعية، أو لتخطيط اؼبدف 
القور. وكل شيء ترى اغبكومة أهنا مسئولة عنو، هبب أف تضع لو خطة 

 ربدد فيها أىدافو.

واؼبرحلة األوىل للتخطيط تتضمن أواًل تقدير كمية الدخل القومي، 
تقسيم ىذا الدخل بُت اؼبطالب اؼبختلفة لبلستهبلؾ واالستثمار  واثنياً 

والنفقات العامة. وهبب أف تكوف ىناؾ ميزانيات منفصلة لكل صناعة من 
الصناعات اليت وبتمل أف تعاين نقصًا خطَتًا وميزانية لكل من اؼبواد اػباـ 

لتجارة اليت وبتمل أف يقل موردىا، وميزانية لؤليدي العاملة، وميزانية ل
 اػبارجية.
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وىذه اؼبيزانيات الفرعية تقدـ اؼبعلومات اؼبطلوبة يف اؼبرحلة الثانية 
للتخطيط، ألهنا تبُت أماكن النقص وربدد نوع العمل اؼبطلوب. وىناؾ 

 نوعاف من العمل: األوؿ لزايدة اؼبوارد والثاين لتوزيع اؼبوارد.

ر التوازف الذي وىذا ينقلنا إىل اؼبرحلة الثالثة للتخطيط وىي تقدي
أي ربديد األىداؼ. وهبب أف تكوف  -سيحققو ىذاف النوعاف من العمل

ىذه األىداؼ وافية ومدروسة. فإذا كانت األىداؼ خيالية فإف اػبطة 
 أبكملها ستكوف خيالية.

وهبب أف يكوف التخطيط مراًن، وىذا يعٍت مراجعة اػبطط ابستمرار، 
لذا هبب أف نعمل على ربقيقها ولكن ىذه العملية مستحيلة التحقيق، و 

بقدر اؼبستطاع. والغرض من ىذه اؼبراجعة ىو مراعاة التغَتات اليت قد 
ربدث، وؽبذا السبب هبب أال نضع خطة لفًتة طويلة إىل األماـ، كأف نضع 
خطة لعشر سنوات مثبل. ففي مثل ىذه اغبالة تكوف اػبطة مبينة على 

سنوات يتوقف أواًل على  آماؿ غامضة. فالدخل القومي يف مدة عشر
القوة اإلنتاجية تتغَت ابستمرار من وقت آلخر، وال نستطيع أف نعرؼ ما 
إذا كانت ىذه القوة اإلنتاجية ستزيد أو ستقل يف خبلؿ عشر سنوات.  
كذلك يعتمد الدخل القومي يف مدة عشر سنوات من اآلف على ظروؼ 

دفوعات. ونستطيع أف التجارة والصادرات اليت يبكن أف تؤثر يف ميزاف اؼب
نضع خطة لعشر سنوات أو طبس سنوات ابلنسبة للمشروعات اليت 
يستغرؽ إسبامها عشر سنوات أو أقل مثل بناء السدود الضخمة أو زراعة 

 الغاابت أو إنشاء ؿبطات توليد الكهرابء.
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واؼبرحلة الرابعة للتخطيط بعد رسم األىداؼ ىي نشر التفاصيل 
اصة هبذه اػبطة حىت يتمكن الشعب من فهم أو الكاملة للميزانيات اػب

انتقاد ما رباوؿ أف تفعلو. وتفاصيل ىذه اؼبيزانيات هبب أال تقتصر على 
ذكر األىداؼ اؼبقًتحة، وإمبا تبُت أيضًا الطرؽ اليت تقًتحها اغبكومة 

 لتحقيق ىذه األىداؼ.

أما اؼبرحلة اػبامسة واألخَتة للتخطيط. فهي وضع كل ىذه 
 ت موضع التنفيذ من أجل ربقيق األىداؼ اؼبطلوبة.اإلجراءا

وإنباؿ ىذه اؼبرحلة هبعل كل ما سبق ؾبرد أضحوكة. ورسم 
األىداؼ ونشرىا على الشعب ليس زبطيطاً، وإمبا التخطيط اغبقيقي يبدأ 
عندما تبدأ اغبكومة يف العمل لتحقيق ىذه األىداؼ. وىذا العمل كما 

 لزايدة العرض، وعمل لتخفيض الطلب.ذكران من قبل لو نوعاف: عمل 

 التخطيط يف بريطانيا:

 «:االقتصاد العملي»يقوؿ جػ.د. ىػ. كوؿ يف كتابو عن 

من أىم الدوؿ الصناعية اليت تتبع  0908كانت بريطانيا حىت عاـ »
مبدأ )اغبرية االقتصادية(. ومل تكن الدولة قبل ىذه الفًتة تسيطر على 

ن األشكاؿ. فكاف التجار يستوردوف التجارة اػبارجية أبي شكل م
ويصدروف ما وبلو ؽبم. ومل تكن ربركات رأس اؼباؿ زبضع ألي إشراؼ أو 
قيود. وكاف أصحاب رءوس األمواؿ الربيطانيوف يستثمروف يف كل عاـ 
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مبالغ ضخمة يف اػبارج، سواء يف اؼبستعمرات التابعة لربيطانيا أو يف الدوؿ 
 األجنبية.

تاج احمللي، كما تركت التجارة اػبارجية وجعلتو وتركت الدولة اإلن»
يصرؼ شئونو بنفسو. واكتفت الدولة بفرض شروط بسيطة للعمل حسب 
قوانُت اؼبصانع واؼبناجم. وقررت اغبد األدىن لؤلجور يف بعض األعماؿ 
الشاقة. وفيما عدا ذلك تركت الدولة حرية التصرؼ للصناعة والزراعة. 

ار تشريعات تعاًف مشكلة الشركات اؼبوحدة ومل تبذؿ أية ؿباولة إلصد
واالحتكارات. ومل يكن لدى بريطانيا تشريعات تواجو هبا الشركات 
الضخمة كما فعلت الوايت اؼبتحدة األمريكية. ولكن اغبكومات العمالية 

توسعت  0904إىل  0916اليت تولت اغبكم يف بريطانيا يف الفًتة من 
صاحب ىذا التوسع ؿباولة ؿبدودة لدفع قليبًل يف اػبدمات االجتماعية. و 

الفقراء عن طريق زايدة الضرائب اؼبفروضة على األغنياء، غَت أف ىذه 
اغبكومات مل تذىب بعيدًا يف ىذه احملاولة. ولن نبالغ إذا قلنا: إف بريطانيا  

مبوذجًا كامبًل لبلقتصاد غَت اؼبوجو، وكانت تتسع  0904كانت عاـ 
مع القوانُت الطبيعية اليت وببذىا رجاؿ االقتصاد نظامًا اقتصاداًي يتمشى 

 القدامى.

ولكن مل يكن يف اإلمكاف استمرار ىذه اغبرية أثناء اغبرب. فطواؿ »
السنُت اليت اتسغرقتها اغبرب كاف من الضروري توجيو االتفاؽ حبيث يقي 
دبطالب اغبرب، وأصبحت اغبكومة ىي العمل الرئيسي لكثَت من 

حت أوؿ من يطلب طاقات عاملة. وكاف البد نتيجة اؼبنتجُت، كما أصب
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ؽبذا أف تبسط نفوذًا كبَتًا على الصناعة والزراعة. واقتضى ىذا تزويد وزاء 
الزراعة والغذاء واػبدمات الوطنية لسلطات ضخمة يتحكموف هبا يف 
اإلنتاج. وكانت ؽبم سلطة تزويد اؼبصانع اػباصة ابلعماؿ واؼبواد أو حرماهنا 

مزيدًا من األوامر  -ابلتعاوف مع الوزارات األخرى -نوا يصدروفمنها. وكا
 اليت يطالبوف اؼبنتجُت بتنفيذىا.

وكانت اغبكومات اليت عاصرت اغبرب رباوؿ بقدر اإلمكاف احًتاـ »
تقاليد االستثمارات اػباصة. ومن مث مارست سلطاهنا اعبديد عن طريق 

ظهرت ؾبموعة كبَتة من رجاؿ األعماؿ اؼبشتغلُت يف ـبتلف الصناعات. و 
اللجاف التنفيذية واالستشارية وأغلبها يتألف من رجاؿ األعماؿ الذين 
أخذوا يهتموف ابلنشاط الصناعي والتجاري ػبدمة اغبرب. وأرادت 
اغبكومة تسهيل اإلجراءات بينها وبُت رجاؿ األعماؿ فشجعتهم على 

ُت يف تكوين شركات مسانبة، وعقدت اتفاقات مع فبثلي الرأظبالي
الصناعات اؼبختلفة، وتركت ؽبم حرية اإلجراءات ؼبواجهة االجتياجات 
القومية. وأىم من ىذا كلو أهنا تركت ؽبم حرية صبع أرابح ضخمة حىت بعد 

 دفع ضرائب اغبرب االستثنائية.

ويف ظل ظروؼ اغبرب مل تعد التجارة اػبارجية حرة بطبيعة اغباؿ، »
دير اؼبنتجات اليت ال ربتاج إليها الدولة، ألف اؼبنتجُت مل يستطعوا سوى تص

وأصبحت الدولة تشرؼ على الواردات والصادرات نظرًا لقيود اؼببلحة 
 نتيجة غبرب الغواصات.
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وتدىورت ذبارة بريطانيا اػبارجية تدىورًا كبَتًا، وكانت ىناؾ بعض 
البلداف اليت تعتمد على بريطانيا يف السلع اؼبصنوعة، ولذلك رأت ىذه 

ؿ أف تتجو إىل ببلد أخرى،وحاوؿ بعضها تنمية صناعاهتا بنفسها. الدو 
وأصبح من الواضح ابلنسبة ؽبذه البلداف أف بريطانيا ستخرج من اغبرب 

 وىي عاجزة عن اسًتداد مكانتها يف التجارة العاؼبية.

أضف إىل ىذا أف خروج رأس اؼباؿ توقف بصورة مفاجئة ألف »
ودة. وكانت بريطانيا أكرب دولة تقرض اغبرب ابتلعت كل اؼبدخرات اؼبوج

بلداف العامل، فأصبحت يف اغبرب تقًتض رءوس األمواؿ وخاصة من 
الوالايت اؼبتحدة. وتدفق على بريطانيا كميات ضخمة من واردات 
اغبرب. وعجزت بريطانيا عن إرساؿ صادرات يف مقابل ىذه اؼبواد، 

ثماراهتا فيما وراء البحار، واضطرت إىل أف تبيع ألمريكا جزءًا كبَتًا من است
 وذلك لتدفع منها شبن األغذية والذخَتة.

وتعرض احتياطي بريطانيا من الذىب للخطر. ويف ابديء األمر »
عوًف التبادؿ بُت االسًتليٍت والدوالر عن طريق قروض اغبكومة الربيطانية. 
 مث دخلت الوالايت اؼبتحدة اغبرب مع اغبلفاء، وفقد اعبنية االسًتليٍت

 رابطتو ابلذىب.

وربت وطأة اؼبشاعر اليت أاثرهتا اغبرب حدث التصدع األوؿ يف »
نظاـ التجارة اغبرة، وفرضت الرسـو الوقائية على بعض السلع ػبدمة 
التطور يف داخل الببلد. غَت أف رسـو اغبماية ىذه مل تفد كثَتًا، ألف اغبرب  
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ر على الواردات كانت مستمرة، وألف ظروؼ اؼببلحة ىي اليت كانت تسيط
 والصادرات.

أصبح اقتصاد بريطانيا اقتصادًا موجهًا، وذلك  0908ويف عاـ »
نتيجة لؤلسباب السابقة. وكاف التوجيو يهدؼ إىل إنتاج أكرب نسبة فبكنة 
عن طريق األيدي القليلة اؼبوجودة بعد ذىاب الكثَتين من العماؿ إىل 

 إشباع مطالب اغبرب. صفوؼ القوات اؼبسلحة. وكاف التوجيو يهدؼ إىل

ولكن ىذا التوجيو ال يبكن أف يستمر عند انتهاء اغبرب، فقد كاف »
 التوجيو االقتصادي لربيطانيا يعتمد على ثبلثة أشياء:

 وضع اغبكومة ابعتبارىا أكرب مشًتؾ للمنتجات. -0

 قلة األيدي العاملة واؼبواد بسبب اغبرب. -9

 ضيق نطاؽ اؼببلحة. -3

اغبرب توقفت اغبكومة عن إنتاج اؼبواد اػباصة وعندما انتهت »
ابغبرب، وازداد عدد العماؿ بصورة كبَتة بعد أف عادوا من صفوؼ 

 القتاؿ.

وبعد إلغاء سفن اؼببلحة التجارية التابعة للحكومة ازدادت رقعة »
اؼببلحة بصورة تبعث على القلق مع أف التجارة اػبارجية انكمشت بعد 

 امل بسبب اغبرب.الفقر الذي أصيب بو الع
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وإزاء ىذه الظروؼ اعبديدة عاد رجاؿ األعماؿ إىل نشاطهم »
السابق، وإىل أوضاع ما قبل اغبرب. وسارعت الدولة برفع القيود اليت 
فرضتها على الصناعة والزراعة يف سنوات اغبرب، وأاتحت الفرصة لرجاؿ 

قتصادية األعماؿ ليعيدوا النظر يف أساليبهم حىت تتمشى مع األوضاع اال
اعبديدة يف عامل ما بعد اغبرب وكانت ىناؾ يف كل مكاف ؿباوالت جدية 
للرجوع بقدر اإلمكاف إىل األوضاع اليت كانت سائدة قبل اغبرب. أما 
اإلجراء الوحيد الذي مت االحتفاظ بو عن عمد دوف تغيَت، فهي الرسـو 

 اليت هتدؼ إىل ضباية الصناعات احمللية.

األوضاع السابقة ال يبكن أف تتم بصورة سريعة. غَت أف العودة إىل »
فقد اضطرت الدولة إىل االحتفاظ ببعض القيود ابلرغم من أهنا كرىت 

، وصاحبتها معركة صناعية 0990ذلك. ومل تنتو قيود التضخم إال يف عاـ 
مريرة. ومل يكن يف اإلمكاف إعادة احتياطي الذىب إىل ما كاف عليو إال يف 

 .0995عاـ 

لك استطاعت بريطانيا أف تعود ابلتدريج إىل الظروؼ ومع ذ»
ومل تفرض الرسـو  -ظروؼ اغبرية االقتصادية وعدـ تدخل الدولة -القديبة

 اعبمركية إال على أنواع قليلة من السلع.

ولكن ىذا النظاـ مل يؤد دوره ابألسلوب القدًن. فقد فقدت »
نتهت اغبرب مل تستطع بريطانيا بعض أسواقها اػبارجية يف اغبرب. وعندما ا

وىي  -اسًتداد ىذه األسواؽ. ومل ترجع صناعة القطن إىل سابق ازدىارىا
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أما صناعة القمح فلم تعد إىل سابق  -أىم سلعة كانت تصدرىا بريطانيا
عهدىا إال يف فًتات قصَتة للغاية. والسبب يف ىذا ىو احتبلؿ فرنسا 

 «.الروىر»إلقليم 

اغبرب مل يقل عدد اؼبتعطلُت يف  ومنذ فًتة الكساد الذي أعقب»
بريطانيا عن مليوف عامل. وكانت ىناؾ فئة تعاين دائمًا من الفقر وال 

 تستطيع دبفردىا أف تنتشل نفسها من ىذا الشقاء الذي حل هبا.

ألقى اللـو على عائق الذين  0930إىل   0995ويف الفًتة من »
اضح أف قمة اعبنيو أعادوا احتياطي الذىب إىل سابق عهده. وكاف من الو 

االسًتليٍت كانت أكثر فبا يستحق، وأف ىذه القيمة تقف عقبة أماـ 
 اؼبصدرين.

وخبلؿ الشهور القليلة التالية تعرضت السياسة االقتصادية لتحوؿ  »
كامل. وكانت ىناؾ طريقتاف واضحتاف إلعادة ميزاف اؼبدفوعات إىل حالتو 

الواردات عن طريقة التعريفة  الطبيعية. وتتلخص الطريقة األوىل يف تقييد
اعبمركية. وتتلخص الطريقة الثانية يف خفض القيمة الذىبية للجنيو. 

 وعندما جاءت اغبكومة اعبديدة إىل اغبكم قامت بتطبيق الطريقتُت معاً.

ولكن التعريفة اعبمركية اليت سبيز بُت سلعة وأخرى، وهتدؼ إىل »
ن التخطيط االقتصادي، وؽبذا ضباية اؼبصنوعات الداخلية، تتطلب نوعًا م

أتلفت عبنة استثمارية للنظر يف السياسة اعبمركية اعبديدة، وربولت ىذه 
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اللجنة بطبيعة اغباؿ إىل ىيئة ؽبا سلطة تشجيع بعض الصناعات وعدـ 
 «.تشجيع البعض اآلخر

ونود أف نستعرض يف ختاـ ىذا الفصل العيوب الرئيسية للتخطيط 
. ولكننا نود أف 0950إىل  0948 الفًتة من االقتصادي يف بريطانيا يف

نشَت أواًل إىل أف التخطيط الشيء مل يكن سببًا يف عرقلة تقدـ ىذه الدولة 
أو يف تعرضها لظروؼ أسوأ من الدوؿ اليت مل تتبع سياسة التخطيط 
فاغبقيقة أننا مل نتعرض لظروؼ سئية، ولكننا على العكس نتقدـ ابستمرار. 

سرعة كبَتة يف اؼبملكة اؼبتحدة منذ هناية اغبرب، وىذه فاإلنتاج قد زاد ب
الزايدة تفوؽ ما حققتو الوالايت اؼبتحدة األمريكية. كذلك زاد اإلنتاج 

% عما كاف يف فًتة ما قبل اغبرب. وزاد 91الصناعي يف بريطانيا بنسبة 
اإلنتاج الزراعي بنسبة أكرب. وليست ىناؾ دولة أخرى يف أورواب أتثرت يف 

وخاصة تلك الدوؿ  -ب تستطيع أف تزعم أهنا حققت تقدمًا فباثبلً اغبر 
اليت كانت تنتهج سياسة اقتصادية حرة. وكاف يف استطاعتنا أف نضع خطة 

 أفضل. ولكن خطتنا االقتصادية ظهرت هبا بعض العيوب:

العيب األوؿ ىو عجزان عن توزيع العمل بطريقة صحيحة بُت 
، ولكن ىذا اإلنتاج ليس موزعاً الصناعات. وكبن ننتج كميات ضخمة

توزيعًا دقيقاً. فنحن ننتج كثَتًا من البضائع غَت الضرورية، وقليبًل من 
البضائع الضرورية، وكاف من نتيجة ذلك عدـ وجود كميات كافية من 
البضائع اليت تباع أبسعار مرتفعة من اػبارج، وخاصة الفحم واؼبنسوجات. 

ت وفرضت قيود على الواردات، وتبعًا لذلك حدث نقص يف الصادرا
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واستمر نظاـ البطاقات، والسبب يف ىذا النقص ىو عدـ ازباذ إجراءات 
 إهبابية لزايدة اإلنتاج من البضائع الضرورية.

والعيب الثاين كاف يف سياسة التجارة اػبارجية حيث حاولنا أف كبافظ 
ت ؽبذه على استقرار قيمة اعبنيو االسًتليٍت يف الداخل واػبارج. وكان

 احملاولة نتائج مؤسفة ابلنسبة لتجارة بريطانيا اػبارجية.

والعيب الثالث ىو اتباع سياسة تضخمية أدت إىل زايدة األرابح 
وأثرت يف األسعار، وعرقلت اإلنتاج، وجعلت من العسَت توفَت العماؿ 
للصناعة الضرورية، وخفضت احتياطي بريطانيا من العمبلت األجنبية. 

 أف ىذا الوضع مل يستمر طويبًل.وغبسن اغبظ 

وليست ىناؾ حكومة كاملة من صبيع النواحي. فهاؾ كثَت من 
أخطاء التخطيط األخرى وقعت فيها حكومة بريطانيا مثل بطء اإلجراءات 
اؼبتعلقة بزايدة القوة اإلنتاجية للمشروعات اػباصة، وعدـ تعديل ضريبة 

صدار تشريعات غَت الدخل، وعدـ فرض ضرائب على روءس األمواؿ، وإ
مناسبة ؼبراقبة االحتكار، وعدـ وجود ضباية كافية للمصلحة العامة يف 
الصناعات اؼبؤفبة. ولكن ىذه األخطاء يف الوقت اغباضر ال تعترب شيئًا إىل 

 جانب العيوب الثبلثة السابقة اليت ذكرانىا.

ووقوع اغبكومة الربيطانية يف مثل ىذه األخطاء كانت نتيجة طبيعية 
لتاريخ حزب العماؿ. فالتخطيط ابلنسبة لئلشًتاكيُت يف اؼباضي كاف يهتم 
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أساسًا بتوزيع الدخل وأتميم الصناعات. وكاف من الطبيعي أف هتتم 
 اغبكومة العمالية ابلعدالة االجتماعية والتأميم، وهتمل ما عدا ذلك.

والدروس اؽبامة اليت تعلمها رجاؿ التخطيط ىي أف التأميم وتوزيع 
دخل ليست إال جوانب صغَتة من اؼبسائل االقتصادية اؽبامة، وأنو ال

 عندما ال نستطيع أف نفعل كل شيء، هبب أف نضع األشياء اؽبامة أواًل.
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 الفصل العاظر

 املنظنات االقتصادية

أصبحت الوحدة االقتصادية بُت الدوؿ ارجماورة من اؼبظاىر الشائعة 
األوؿ، فرض قيود على البضائع يف الوقت اغباضر، وذلك لسببُت: 

األمريكية نظرًا لوجود فائض كبَت من ىذه البضائع لدى الوالايت اؼبتحدة 
تعترب  -كما ذكران من قبل  -األمريكية تغزو بو أسواؽ العامل. وىذه القيود

شيئًا ضروراًي غبماية البضائع احمللية. ولكن الوحدة االقتصادية تكوف عملية 
الغرض منها ربقيق ىذا اؽبدؼ فقط. وأبسط طريقة  ضخمة للغاية إذا كاف

لتغيَت التجارة األمريكية ىي أف تقدـ الدوؿ طلبًا مشًتكًا على الوالايت 
اؼبتحدة لتحدد سعر الدوالر، أو تستطيع ىذه الدوؿ فيما بينها أف تقـو 
بتخفيض واردات الدوالر بقدر اإلمكاف، ويف الوقت نفسو تعمل على 

 فروضة على العمبلت األخرى.زبفيف القيود اؼب

وىناؾ سبب آخر أكثر أنبية للوحدة االقتصادية، وىي أهنا تعمل 
على إزالة العقبات اليت تعًتض طريق التجارة، ويف الوقت نفسو تعمل على 
توسيع السوؽ وتشجيع التخصص الدويل. ومعارضو الوحدة االقتصادية 

اؼبعنية. فمثبًل لنفرض أنو  يقولوف: إف ىذا ال يكوف دائماً يف مصلحة الدولة
قبل قياـ وحدة اقتصادية بن الدولة. )أ( والدولة )ب( كانت ىااتف 
الدولتاف تشًتايف سلعة معينة من الدولة )جػ(، وأنو بعد ىذه الوحدة 
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االقتصادية أمكن تقوية اؼبركز الصناعي يف الدولتُت معًا على حساب 
الطبيعية يف مصلحة الدولة  الدولة )جػ(. وإذا كانت الفوائد االقتصادية

)جػ(، فإف كبل من الدولة )أ( والدولة )ب( ستعرضاف ػبسائر فادحة. ىذه 
النظرية صحيحة ولكنها ليست على درجة كلربة من األنبية. فالشيء 

ليس اقتصار الصناعة على  -يف حالة عدـ وجود وجدة اقتصادية -اؼبتوقع
الدولة )ب( دبحاولة لدعم ىذه الدولة )جػ( ولكن قياـ كل من الدولة )أ( و 

الصناعة داخل أراضيها. وتوفَت أسباب اغبماية ؽبا، والوحدة االقتصادية 
اليت تقتصر ضبايتها على صناعة أكرب ؼ دولة متحدة، تعترب وسيلة أفضل 
من وجود صناعتُت صغَتتُت يف كل من الدولة )أ( والدولة )ب( ربتاج كل 

ا فإف الفوائد ابلنسبة للدولة )جػ( ال منهما غبماية خاصة. وفضبًل عن ىذ
تتضمن أكثر من أف ىذه الدولة لديها سوؽ كبَت متحرر من اغبواجز 
التجارية. وإذا حققت الوحدة االقتصادية نفس الشيء ابلنسبة للدولة )أ( 
والدولة )ب( فإف ىذه الفائدة ابلنسبة للدولة )جػ( ستخفض. وليس ىناؾ 

اجز التجارية بُت الدوؿ األوروبية، فإف أي شك يف أنو إذا أزيلت اغبو 
 أورواب أبسرىا ستجٍت فوائد ضخمة ألف ىذا سيساعد على التخفيض.

وهبب أف نؤكد ىنا أف التخفيض األكرب ىو الذي وبقق الفائدة 
الرئيسية، وبعض الناس يدافعوف عن الوحدة االقتصادية على أساس أهنا 

 رباوؿ كل دولة أوروبية ستسمح بزايدة التنسيق بُت الصناعات. فمثبلً 
إنشاء صناعة خاصة هبا إلنتاج السيارات. ومن الواضح أف ىذا يسبب 
إسرافًا كبَتًا، ألف التعاوف يف ىذه الصناعة يؤدي إىل فوائد ضخمة. وإذا  
كاف التنسيق يعٍت تقسيمو بُت صناعات قومية ـبتلفة، فإف ىذا ستكوف لو 
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ىو إلغاء معظم الصناعات القومية، آاثر ضارة. والشيء الذي نريده فعبًل 
 وفتح السوؽ األوروبية أماـ منتجات عدد قليل جداً من اؼبراكز الصناعية.

ومن العسَت جدًا تكوين وحدة اقتصادية ألهنا ستؤدي إىل إلغاء عدد  
كبَت جدًا من الصناعات القومية اليت اعتاد عليها الشعب. واآلف نود أف 

 منظمة:نستعرض ىذه الصعوابت بطريقة 

أواًل: اذا نعٍت ابلوحدة االقتصادية؟ إف ىذا اإلصطبلح يشمل 
درجات كثَتة من التعاوف، ويستخدـ بطريقة خاصة دوف ربديد، وأدىن ما 
تتطلبو الوحدة االقتصادية ىو أف تكوف عمبلت الدولة اؼبشًتكة يف ىذه 

د الوحدة قابلة للتحويل بسهولة دوف قيود أو إجرءات معقدة. وىذا يف ح
ذاتو ليس اؼبقصود ابلوحدة االقتصادية، وإمبا ىو اػبطوة األوىل كبو ىذه 

 الوحدة.

اثنيًا: إف القرار اػباص بسهولة ربويل العمبلت يصبح عدًن القيمة 
إذا ظهرت يف الوقت نفسو حواجز ذبارية أخرى، مثل التعريفات اعبمركية 

الوحدة االقتصادية ىو التعهد بعدـ  أو تقييد الواردات. وأدىن ما تتطلبو
وضع ىذه اغبواجز. والوحدة االقتصاية يصبح ؽبا معٌت إذا تعهدت الدوؿ 
اؼبشًتكة فيها إبزالة صبيع اغبواجز التجارية مرة واحدة أو على مراحل 

 تدرهبية تكوف مدروسة.



 043 

وعندما توضع الوحدة االقتصادية موضع التنفيذ، يظهر على الفور 
شاكل: النوع األوؿ يتعلق ابلصناعات اػباصة، والنوع الثاين نوعاف من اؼب

 يتعلق ابلتجارة عموماً.

وتتأثر الصناعات ابلوحدة االقتصادية ألهنا تفقد ضبايتها أو ألف إزالة 
اغبواجز التجارية يف الدوؿ األخرى يوسع أسواقها، وزايدة التخفيض ال 

ائمة وؽبذا هبب يبكن أف تتحقق دوف التخلص من بعض الصناعات الق
على اغبكومات أف تكوف لديها خطط جاىزة لنقل اؼبوارد من الصناعات 
اؼبتدىورة إىل الصناعات اؼبتطورة، وخطط أخرى لنقل العماؿ األكفاء من 
منطقة إىل أخرى إذا كاف ىذا اإلجراء مرغواًب فيو، وإذا أراد العماؿ ذلك. 

ًتاحات اػباصة حبماية ولكن هبب على ىذه اغبكومات أال تسمع إىل االق
ىذه الصناعات، ألف ىذا يتعارض مع الوحدة االقتصادية ومن انحية 
أخرى هبب أف تكوف ىذه اغبكومات على استعداد إلزالة القيود اؼبفتعلة 
اليت فرضتها بنفسها. فمثبًل إذا كانت ىناؾ ذبارة حرة بُت بريطانيا وفرنسا، 

ة على البَتة يف بريطانيا دوف ال يبكن أف تكوف ىناؾ ضرائب إنتاج مرتفع
أف تكوف ىناؾ ضرائب فباثلة يف فرنسا، ألنو يف ىذه اغبالة سينقل 
أصحاب البَتة صناعتهم إىل فرنسا، وىذا يعٍت أف صبيع الدوؿ اؼبشًتكة يف 
الوحدة االقتصادية هبب أف تتبع نظامًا موحدًا للضرائب غَت اؼبباشرة 

وحدة االقتصادية ليست مسألة واإلعاانت اليت تقدـ للصناعات. فال
 عمبلت وتعريفات صبركية فقط.
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وزبلص الوحدة االقتصادية من بعض الصناعات القومية ال يسبب 
ضررًا كبَتًا ألهنا يف الوقت نفسو تعمل على توسيع صناعات أخرى. 

  -ولكنها تفعل ىذا فقط إذا عملت على تشجيع الواردات والصادرات
اري ـبتل. فمثبًل إذا دخلت بريطانيا وفرنسا اآلف أي إذا مل تؤد إىل ميزاف ذب

يف وحدة اقتصادية، سيكوف لدى بريطانيا فائضًا ضخمًا من الصادرات 
ترسلو إىل فرنسا، وسيؤدي ىذا إىل الغاء كثَت من الصناعات الفرنسية 
وتوسيع عدد قليل جدًا من الصناعات األخرى. وعبلج ىذه اؼبشكلة 

أف نبحث فقط عن سعر التبادؿ الصحيح بُت ليس عسَتًا. فيجب علينا 
 العمبلت، وأف نثبت ىذا السعر قبل بدء الوحدة االقتصادية.

واؼبشكلة الكربى ىي احملافظة على مستوى األسعار يف اؼبستقبل. 
وال تستطيع الوحدة االقتصادية أف تستمر طويبًل إذا حاولت إحدى الدوؿ 

لكة اؼبتحدة، يف حُت تعاين األعضاء تثبيت األسعار واألجور مثل اؼبم
الدوؿ األخرى من التضخم مثل فرنسا، وتنتهج الدولة الثالثة سياسة 
انكماشو مثل إيطاليا، وؽبذا فإف الوحدة االقتصادية تتطلب على األقل 
اتفاقًا بُت الدوؿ اؼبشًتكة على اتباع سياسة واحدةفيما يتعلق ابلنقد 

حيث أنو من الصعب تنفيذ مثل واألسعار واألجور واالستثمار والعمل: و 
ىذا االنفاؽ، فإف اؽبدؼ اؼبنطقي للوحدة االقتصادية ىو أف تكوف ؽبا 

 حكومة واحدة مسئولة عن مثل ىذه اؼبسائل.

وقد تكوف ىناؾ ؾبموعة من العمبلت القابلة للتحويل فيما بينها 
بسهولة دوف حاجة إىل اتفاؽ ؿبدد التباع سياسة اقتصادية مشًتكة ودوف 
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تشابو حقيقي يف السياسة ولكن ؾبموعة االسًتليٍت ال تعترب وحدة  أي
اقتصادية كاملة. فكل دولة يف منطقة االسًتليٍت ؽبا حرية ازباذ اإلجراءات 
اليت تناسبها، واليت قد تؤثر يف سهولة ربويل العملة، وىكذا فإف الفبلحُت 

ؿ أخرى الربيطانيُت ال هبدوف أنفسهم مغمورين دبنتجات وخيصة من دو 
ألف بريطانيا ال تسمح بدخوؿ أية منتجات دوف قيود. حىت لو كانت ىذه 
اؼبنتجات من دوؿ تدخل ضمن منطقة االسًتليٍت. وقابلية العمبلت 

 للتحويل بسهولة ال أيخذان بعيداً عندما تفرض قيود على ربرؾ البضائع.

وحىت مع ىذه القيود قبد أف سهولة ربويل العملة تسبب مشكبلت 
دة يبكن أف ربل نظرًا ألف الروابط السياسية القائمة بُت الدوؿ جدي

األعضاء يف منطقة االسًتليٍت تسمح دبزيد من األخذ والعطاء. وىناؾ 
 ثبلث مشكبلت ابرزة من ىذا النوع:

أواًل: ألف اعبنيو االسًتليٍت غَت قابل للتحويل، فإف كثَتًا من الدوؿ 
ل على عمبلت اسًتلينيو مقابل األعضاء يف منطقة االسًتليٍت ال ربص

صادراهتا، وإمبا يزيد رصيدىا من االسًتليٍت يف بريطانيا، سبامًا كما وبدث 
معنا يف الوحدة االقتصادية مع فرنسا عندما كبصل مقابل صادراتنا لفرنسا 
على زايدة يف رصيدان من الفرنكات الفرنسية غَت القابلة للتحويل. ويف 

رحب الدوؿ األعضاء بزايدة رصيدىا من حالة منطقة االسًتليٍت ت
االسًتليٍت ألهنا ربتاج إىل بريطانيا كثَتًا . أما يف حالة الوحدة االقتصادية 
فإننا ال نرحب إبرساؿ صادراتنا إىل فرنسا من أجل زايدة رصيدان من 

 الفرنكات ىناؾ.
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اثنيًا: يوافق كل عضو يف منطقة االسًتليٍت على صبع أرابحو من 
. وتقـو اػبزانة بتقرير كمية الدوالرات اليت يبكن أف ينفقها كل الدوالرات

 عضو.

اثلثًا: حىت يف منطقة االسًتليٍت، تسبب رءوس األمواؿ من عضو إىل 
آخر يف اؼبنطقة كثَتًا من الصعوابت. ولذلك فهي تتطلب مراقبة دقيقة. 

ء وىذه الصعوابت يبكن التغلب عليها يف منطقة  االسًتليٍت ألف األعضا
على استعداد للتضحية نظرًا لعضويتهم اؼبشًتكة يف األكرباطورية الربيطانية. 
واألعضاء الذين ال يستطعوف تقدًن ىذه التضحيات ىبرجوف من منطقة 

 االسًتليٍت.

ويف الوحدة االقتصادية لدوؿ أوراب الغربية تكوف الصعوابت أكثر 
سة الشديدة )يف خطورة، ألف اقتصادايت ىذه الدوؿ تنتهج سياسة اؼبناف

حُت أف دوؿ منطقة االسًتليٍت سبيل إىل التعاوف(. وؽبذا يتعُت على دوؿ 
أوراب الغربية أف تعمل بسرعة على انتهاج سياسة اقتصادية متشاهبة، ولكن 
رغبة ىذه الدوؿ يف األخذ والعطاء ليست مستمرة دائمًا يف حُت أف ىذه 

 و داخل منطقة االسًتليٍت. الرغبة ىي اليت ذبعل العمل يسَت على خَت وج

وسيكوف من اؼبستحيل إنشاء وحدة اقتصادية يف أوراب الغربية دوف 
أف تكوف ىناؾ وحدة سياسية، وحكومة مركزية مسئولة عن السياسة 
االقتصادية. وليست ىذه نتيجة غريبة عندما تتذكر اؼبشكبلت اليت زبلفها 

تعددة داخل االرباد السلطات احمللية يف دولة موحدة أو اغبكومات اؼب
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الفيدرايل. وإذا كانت السلطات احمللية ؽبا اغبرية يف اتباع سياسات نقدية 
متعارضة، فإف الدولة ستتعرض على الفور ألزمة خطَتة. وىناؾ مبدأ 
أساسي لبلقتصاد السياسي نعًتؼ بو صبيعًا، وىو أنو إذا كاف ىناؾ انتقاؿ 

سواء كانت دولة  -معينةحر للرجاؿ واألمواؿ والبضائع داخل دولة 
فعند ذلك هبب أف تكوف ىناؾ حدود للسلطات  -موحدة أو فيدرالية

االقتصادية اليت تتمتع هبا اغبكومات احمللية. وكبن نطبق ىذا اؼببدأ حىت 
على اػبدمات االجتماعية. فإذا كاف لدى منطقة معينة خدمات ضخمة 

ب منخفضة، وضرائب عالية، ولدى منطقة أخرى خدمات قليلة وضرائ
فإف األعماؿ ستنتقل من منطقة الضرائب العالية إىل منطقة الضرائب 

 اؼبنخفضة.

وىذه النظرية صحيحة سواء كانت ىذه اؼبناطق ىي يوركشَت 
والنكشَت، أو بنسلفانيا وإلينوى؛ أو بريطانيا وفرنسا. والوحدة االقتصادية 

وحدة سياسية يف الواقع لن تعمل فًتة طويلة على خَت وجو مامل تصبح 
تنتقل فيها الوظائف االقتصادية اؽبامة من اغبكومة احمللية إىل اغبكومة 

 االربادية.

وىكذا نرى أف الشرط السابق إلنشاء الوحدة االقتصادية ىو أف 
 تتوافق الدولة اؼبعنية فيما بينها على انتهاج سياسات اقتصادية متشاهبة.
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قتصاد اغبر تكوف سهلة والوحدة االقتصادية بُت دوؿ تتبع نظاـ اال
التحقيق، ألي كبل من الدوؿ اؼبعينة تعرؼ أف السلطة االربادية ستنتهج 

 نفس السياسة االقتصادية اليت كانت تنتهجها اغبكومة احمللية.

ولكن الدولة اليت ذبند التخطيط، ال تستطيع أف تعيش يف ارباد 
 تتبع نظاـ واحد مع دواة تتبع نظاـ االقتصاد اغبر. وحىت الدوؿ اليت

التخطيط ال تستطيع أف تنشيء فيما بينها وحدة اقتصادية إال إذا كانت 
 نظم التخطيط اليت تتبعها متشاهبة إىل حد كبَت.

والطبقة الرئيسة اليت تعًتض اػبطط اػباصة إبنشاء وحدة اقتصادية 
يف أورواب الغربية ىي اقتصاد فرنسا غَت اؼبستقر وغَت اؼبخطط. وطاؼبا أف 

ا ال ربمي نفسها من التضخم فإف صبيع الدوؿ األخرى ستعمل على فرنس
ضباية اقتصادايهتا منها. ولن يكوف ىناؾ أمل يف إزالة اغبواجز التجارية اليت 

 تفصل بُت ىذه اعبوؿ وبُت فرنسا.

ولكن إذا استطاعت فرنسا دعم اقتصادىا وإقامة حكومة قوية فإف 
 صادية ستختفي على الفور.العقبة الرئيسية يف طريق الوحدة االقت

وصبيع اعبوؿ الرئيسية يف أوراب الغربية قد زبلت اآلف عن نظاـ 
االقتصاد اغبر)وصبيع أحزاهبا السياسية تتفق على ىذا(، ولن يكوف من 
العسَت الوصوؿ إىل اتفاؽ على اػبطوط العامة للسياسة االقتصادية وعلى 

 حكومة الفيدرالية.التنازؿ عن بعض السلطات االقتصادية اؽبامة لل
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وقد يكوف االشًتاؾ يف وحدة اقتصادية ىو ما ربتاج إليو فرنسا 
 لتضمن وضع سياسة اقتصادية سليمة.

وىكذا يبكن القوؿ أبف قباح الوحدة االقتصادية يعتمد على قوة 
الرغبة يف إنشاء وحدة سياسية. ولكن ىناؾ صعوابت ضخمة ربوؿ دوف 

 ربقيق ىذا اؽبدؼ.

اعبميع إىل أف استمرار الديبقراطية يف أوراب الغربية وعندما يفطن 
يعتمد على الدوؿ اليت ذبد يف الوحدة قوة عسكرية وسياسية، فإف 

 العقبات االقتصادية ستظهر على أهنا عديبة األنبية.
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 الفصل احلادي ععر

 التخطيط يف الدول املتخلفة

خطيط أصبح اآلف أمرًا ضروراًي للدوؿ تال شك أف ال
اؼبتخلفة، ولكن تنفيذه يف ىذه الدوؿ أمر عسَت للغاية 

 على عكس ما وبدث يف الدوؿ اؼبتقدمة.

والتخطيط يتطلب أواًل حكومة قوية ورشيدة غَت فاسدة، فيجب أف 
تكوف ىذه اغبكومة على درجة من القوة سبكنها من فرض إجراءاهتا مثل 

وف إاتحة الفرصة صبع الضرائب من الفبلحُت، أو تطبيق نظاـ البطاقات د
لظهور السوؽ السوداء. وهبب أف يكوف لدى ىذه اغبكومة جهاز إداري  
كفء بو موظفوف مدربوف يستطيعوف فهم اؼبسائل اػبطَتة والتصرؼ 
حبكمة وسرعة. كذلك هبب أف تكوف ىذه اغبكومة بعيدة عن كل مظاىر 

ألهنا الفساد. فعلى أف الشعب سيتحمل صبيع القيود اليت تفرضها اغبكومة 
تعتقد أهنا تعمل من أجل اؼبصلحة العامة، فإنو سيقاـو بشدة كافة 

 اإلجراءات اليت تنم عن فساد اغبكم.

للدولة اؼبتخلفة مثل ىذه اغبكومة. فمن األفضل  تتوفروإذا مل 
ابلنسبة ؽبا أف تتبع نظاـ االقتصاد اغبر، بداًل من أف تتبع سياسة 

التخطيط ىو أواًل: إنشاء جهاز التخطيط. ويبكن القوؿ أبف ىدؼ رجاؿ 
إداري يستطيع أف يقـو أبعماؿ التخطيط وتدريب الشباب على القياـ 
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ابلوظائف اإلدارية والتخلص من العناصر الفاسدة واؼبقصرة. اثنياً، عدـ 
إرىاؽ اغبكومة بواجبات كثَتة وخطَتة ال تستطيع أف تتحملها. ووضع 

 خطط تتناسب مع قدرة اعبهاز اإلداري.

كن اؼبشكلة اليت تواجو ىذه اغبكومات ىي أهنا ال تستطيع ول
التوسع يف خدماهتا إال إذا وفرت األمواؿ لبلزمة لذلك.ولكنها ال تستطيع 
توفَت ىذه األمواؿ اؼبطلوبة ألف شعبها فقَت جدًا. وؽبذا فإف ىذه 
اغبكومات تلجأ إىل اإلجراءات اػباصة بزايدة الدخل القومي. وىذا ىو 

ذي تقصده من قولنا: إف التخطيط أصبح أمرًا ضروراًي يف الدوؿ اؼبعٌت ال
اؼبتخلفة. ويف الدوؿ اؼبتقدمة يزيد الدخل القومي من عاـ إىل عاـ حىت إذا  
كانت اغبكومة ال تتدخل يف اغبياة االقتصادية، أما يف الدوؿ اؼبتخلفة، 
فإف الدخل القومي يقف عند مستوى معُت، أو ينخفض ابستمرار. وإذا  
كانت ىناؾ حكومات تقدمية يف ىذه الدوؿ اؼبتخلفة، فإهنا تقـو بدراسة 

 اػبطط اليت تراىا مناسبة لتحسُت اقتصادىا.

واؼبهمة األوىل اليت تقـو هبا اغبكومات التقدمية يف ميداف الزراعة ىي 
إاثرة ضباسة شعبها لتحسُت ظروؼ معيشتو والبحث عن طريق جديدة 

د كثَتًا على إحراز تقدـ ملحوظ. فعندما للحياة. وىذه اغبماسة تساع
وبس الفبلحوف ابلرغبة يف التقدـ، فإف صبيع الصعوابت يبكن التغلب 

 عليها بسهولة.
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وأكثر اؼبشكبلت الزراعية صعوبة ىي اؼبلكيات الصغَتة اليت ال تزيد 
عن طبسة أفدنة. وهبب على الدوؿ اؼبتخلفة أف سبر يف ثورات زراعية 

ه اؼبلكيات الصغَتة يف شكل مزارع رأظبالية، أو مزارع هتدؼ إىل قبميع ىذ
تعاونية، أو مزارع صباعية، أو مزارع حكومية، أو مزارع عائلية تستخدـ 
اآلالت الزراعية اغبديثة. ولكن الثورات الشعبية اليت تقـو يف ىذه الدولة 
تسعى إىل عكس ىذه النتيجة. فهي تعمد إىل تقسيم اؼبزارع الكبَت إىل 

 ت صغَتة ال تزيد الواحدة منها على طبسة أفدنة.ملكيا

واؼبزارع الكبَتة تتطلب عادة قليبًل من األيدي العاملة على عكس 
اؼبلكيات الصغَتة. ولذلك فعند ربويل اؼبلكيات الصغَتة إىل مزارع كبَتة 
يف قرية مزدضبة ابلسكاف، هبب مراعاة توفَت فرص جديدة للعمل خارج 

ؼبزارع الكبَتة ستحدث وفرًا يف األيدي العاملة. وؽبذا ميداف الزراعة، ألف ا
فإف الثورة الزراعية والثورة الصناعية تسَتاف جنبًا إىل جنب. فاألوىل توفر 
األيدي العاملة، والثانية تستوعب ىذه األيدي العاملة. وؽبذا هبب على 
حكومات الدوؿ اؼبتخلفة أف تضع ضمن براؾبها الزراعية مشروعات ـبتلفة 

 لتصنيع.ل

وإنشاء صناعات جديدة الستيعاب األيدي العامل يتطلب مبالغ 
ضخمة، وإذا حاولت الدولة اؼبتخلفة سبويل ىذه اؼبشروعات بنفسها، فإف 
ىذا سيؤدي إىل حدوث تضخم. وؽبذا هبب سبويل ىذه اؼبشروعات إما عن 

 طريق فرض ضرائب جديدة، أو اغبصوؿ على قروض من اػبارج.
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ىذه اغبكومات بناء مصانعها بنفسها فإهنا ال  وحىت إذا أرادت
تستطيع أف تتجنب رءوس األمواؿ األجنبية. فاآلالت هبب أف تستورد من 
اػبارج، والعماؿ الذين يقوموف ببناء اؼبصانع وإنشاء الطرؽ واؼبساكن 
سيحتاجوف إىل إنفاؽ جانب كبَت من أجورىم على البضائع اؼبستوردة. 

اؿ األجنيب عن طريق زايدة الصادرات أو زبفيض والبد من توفَت رأس اؼب
 الواردات.

وىكذا نرى أف التخطيط يف الدوؿ اؼبتخلفة يتطلب جهودًا ضخمة 
من اغبكومات أكثر فبا وبدث يف الدوؿ اؼبتقدمة، فيتعُت على اغبكومة يف 
الدوؿ اؼبتخلفة أف تقـو أبشياء كثَتة يبكن أف تًتكها الدولة اؼبتقدمة، 

ص. فعليها أف تنشيء مراكز صناعية وتقـو بثورة زراعية للقطاع اػبا
وتسيطر على النقد األجنيب، وهتتم ابػبدمات العامة. وكل ىذا هبب أف يتم 
عن طريق إدارة مدنية أقل كفاءة وخربة من اإلدارات اؼبدنية يف الدوؿ 
اؼبتقدمة. واآلف، ؼباذا هتتم الدوؿ اؼبتخلفة ابلتخطيط؟ اعبواب: ألف 

هتا ضخمة للغاية. وىذا ىو السبب الرئيسي يف أف حكومات احتياجا
الدوؿ اؼبتخلفة سبضي يف زبطيط اقتصادىا على الرغم من األخطاء اليت 

 تتعرض ؽبا، ومع أف اػبربة الكافية ليست متوفرة لديها..
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