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 سؤال البحث

بلور �� القرن التاسع عشر سؤال: "تجاوز الرأسمالية"؛ بوصفها نظاًما يقوم ع�� "استغالل اإل�سان ت

ري ذلك القرن "�ارل ماركس"
ّ
الكتب ال�ي عرفها  الذي كتب أهّم كتبھ، بل أحد أهم لإل�سان"، و�ان أبرز منظ

ھ كتاب "رأس املال" الغ�ّي عن التعر�ف. و�ان قد ساد ا�حركة االش��اكية 
ّ
التار�خ إ�� يومنا هذا. إن

اتجاهان: أّولهما دعا إ�� تجاوز  "الشيوعية" العاملية، الداعية إ�� تجاوز "القضاء" ع�� الرأسمالية

ل ا
ّ
التجاه الثا�ي اعتقاد ماركس وأنصاره باستحالة ذلك، الرأسمالية من داخلها ع�� تطور تدّر��، بينما مث

قد ولدت من رحم املنظومة للرأسمالية إذ �ان يرى أّن �ل "املنظومات االقتصادية االجتماعية" السابقة 

ال�ي سبق��ا، فوالدة نظام الرق �انت من قلب املشاعية، ونظام اإلقطاع من قلب الرق، والنظام الرأسما�� 

ة؛ ألن الطبقات املسيطرة �� املنظومة السابقة �انت نفسها تقود االنتقال، وملص�ح��ا. من قلب اإلقطاعي

ليست  -�� هذه ا�حالة  –أما االنتقال من االش��اكية إ�� الرأسمالية فاألمر يختلف؛ ألّن من يقود االنتقال 

لة عدوة الرأسمالية؛ لذا الطبقات القابضة ع�� السلطة وال��وة �� الرأسمالية نفسها، بل �� الطبقة العام

و�� ا�حتكرة مقّدرات البالد والدولة ومؤسسا��ا، من جيش  -هذه -لن �سمح الرأسمالية �عملية االنتقال 

 عن االقتصاد؛ لذا �ان ماركس يرى أن تجاوز الرأسمالية ال بّد من أن يتّم �عملية 
ً

وشرطة وكنيسة، فضال

 قيودها. قيصر�ة، بثورة تقودها "ال��وليتار�ا" ال�ي
ّ

 وعت ذا��ا، وال تخسر �� الثورة إال

 

، �عد أن انتصرت ثور��ا الشيوعية، بادئة أول تجر�ة 1917وجدت أف�ار ماركس تحقيقها �� روسيا سنة 

"اش��اكية" �� التار�خ، ما لبثت أن توّسعت كنتيجة ل�حرب العاملية الثانية؛ فانبثق املعسكر االش��ا�ي، ولم 

، 1949ع ح�ى انتصرت الثورة الشيوعية �� أك�� بلدان العالم س�اًنا (الص�ن) سنة تمِض سوى سنوات أر�

إ�� معسكر عال�ي كب��، يواجھ معسكًرا  -بذلك -تبع��ا دول عديدة من العالم الثالث؛ لتتحول االش��اكية

ا �سيطر ع�� مقّدرات العالم، ولتبدأ حرب باردة ب�ن املعسكر�ن، َوَسمت ا�حقبة ال واقعة ما ب�ن رأسمالي�

 . 1990و 1945

ًفا ندوً�ا �� تار�خ البشر�ة 
ّ
َبيد أّن املعسكر السوفيا�ي "االش��ا�ي" ماف�ئ أن خسر املنافسة، وا��ار، مخل

 وذاكرة الناس، �عضها حزًنا عليھ، و�عضها فرًحا بالتخلص منھ.

 

ذلك؛ ال بد من املرور بتجارب عن ممكنات تجاوز الرأسمالية �شروط. ولننجَز  -�� ورقتنا هذه  -سنبحث 

تجاوز الرأسمالية السابقة، وتجارب إصالح الرأسمالية من داخلها، مستفيدين من تجار��ا �� تصّوِر طر�ٍق 

يمكنھ أن يف�ىي إ�� تجاوز الرأسمالية، و�نحو نحو مجتمع اقتصادي اجتما�� ديمقراطي، يحقق قدًرا عالًيا 

نبحث �� األش�ال املمكنة، و�� شروط نجاحها؛ لتنمية بذور نظام من العدالة االجتماعية املتنامية، وس

 محلھ.
�

 اقتصادي اجتما�� بديل، ينمو �� رحم النظام القديم، و�لد منھ حاال
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 القسم األول 

 

 نظرة �� التجر�ة السوفياتية

عشر أفق التار�خ بحماس كب�� اجتاح العالم؛ فسارعت خمسة  1917فتحت ثورة أكتو�ر الروسية عام 

دولة رأسمالية إ�� ال�جوم ع�� الدولة الوليدة؛ لوأد ثور��ا، وهذا ما تنّبأ بھ ماركس ح�ن قال: إن انتصار 

ع حدوث الثورة االش��اكية �� أك�� البلدان الرأسمالية قّوة وتقدًما 
ّ
االش��اكية �� بلد واحد غ�� ممكن"، وتوق

التطور األد�ى �� حلقة الرأسمالية العاملية. غ�� أّن لين�ن،  ك��يطانيا أو أملانيا أو فر�سا، وليس �� روسيا ذات

قائد ثورة أكتو�ر، وجد أّن الثورة �� أضعف حلقات الرأسمالية ممكنة، وأن فتيل الثورة الروسية سيشعل 

الثورة �� أملانيا، وستتبعها بلدان أورو�ا األك�� تطوًرا. لكن فتيل الثورة الروسية لم �ستطع أن �شعل أّي 

ورة أخرى �� أورو�ا؛ فقد استطاعت قوى رأس املال املسيطر تطو�ق الثورة األملانية، ولم تنفجر ثورات �� ث

 فر�سا أو بر�طانيا أو إيطاليا.

 

تحّولت الثورة الروسية إ�� معكسر اش��ا�ي؛ نتيجة ا�حرب العاملية الثانية، وقد طبق هذا النظام �� بلدان 

بلدان كث��ة من  -بنجاح أقل أو بفشل أك��-عسكر االش��ا�ي"، كما قلدتھ الكتلة السوفياتية السابقة "امل

العالم الثالث، م��ا �عض البلدان العر�ية كمصر عبد الناصر، ونظام البعث �� سور�ة والعراق، ونظام 

نية الثورة ا�جزائر�ة، ونظام ليبيا القذا�� واليمن ا�جنو�ي، وقدمت التجر�ة االش��اكية العر�ضة دروًسا غ

خسرت ا�حرب الباردة �� صراعها مع  -�� ��اية املطاف-بنجاحا��ا وإخفاقا��ا ع�� مدى سبعة عقود، لك��ا 

 العصر �� التحّول من الرأسمالية إ�� االش��اكية"؛ فقد 
َ
الرأسمالية، ع�� الرغم من رفعها شعار: "إّن ِسَمة

ري اليسار، مثل د. سم�� أم�ن، أن  جرى العكس؛ إذ تحولت االش��اكية إ�� رأسمالية، بل يرى �عض
ّ

مفك

 نظام املعسكر االش��ا�ي لم يكن أك�� من "رأسمالية الدولة". 

 

ھ من ا�حقيقة القول: إّن التجر�ة االش��اكية لم تخسر ا�حرب �سبب افتقارها إ�� الفكرة والرؤ�ة 
ّ
ولعل

بمجموعة من نقاط الضعف القاتلة، والشرعية االجتماعية، وإنما أل��ا ا�سمت، و�حكم أحوال عديدة، 

 أهمها:

استخدام العنف للوصول إ�� السلطة، وتطبيق ما �س�ى بـ "الشرعية الثور�ة"ال�ي تجاوزت �ل ما  )1

هو قائم، وفرضت أنموذجها السيا�ىي واالقتصادي"االش��ا�ي"؛بالقلب العنيف للوضع السابق رأًسا 

  -بذلك-ع�� عقب ؛ فوضعت أمامها 
ّ
ت �� إعادة تنظيم ا�جتمع برّمتھ من جديد، مهمة �خمة، تمثل

ا أيًضا إ�� حد �عيد، و�� زمن قص��،  ا وقيمي� ا وثقافي� ا بالدرجة الرئيسة، واجتماعي� ا واقتصادي� سياسي�

نّفذ بدون أخطاء 
ُ
ة، و�� مهمة كب��ة وشاقة، ال يمكن أن ت

ّ
وع�� نحو غ�� مسبوق، ومن جوانبھ �اف

مخاطر كب��ة، ما تلبث أن �غدو ماثلة؛ فبعد إنجازات العقود األو��،  كب��ة م�لفة، سينجم ع��ا
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بت�اليف �شر�ة باهظة، تراجعت القدرة اإلنتاجية للنظام االش��ا�ي بأنظمتھ ا�جامدة، وأصبح 

 عاجًزا عن �عز�ز قدرتھ التنافسية مع املعسكر الرأسما�� القوي،

ا، خاصةع�� تدخل �عميم األنموذج الرو�ىي/ السوفيا�ي الذي �شأ ضمن  )2 صراع اتخذ طا�ًعا عسكر��

دولة، ثم ا�حصار ا�حديدي الذي فرض عليھ؛ ما كّرس الطا�ع  14عسكري أورو�ي شاركت فيھ 

املستبّد للسلطة السوفياتية الوليدة، وتحول النظام برمتھ ا�� ديكتاتور�ة ا�حزب، وديكتاتور�ة 

 من "ديكتاتور�ة ال��وليتار�ا" و"سل
ً
طة السوفياتات"، أي: "مجالس الشعب"؛ ما كبح قيادتھ، بدال

عن تلبية  -ع�� املدى الطو�ل-القدرة اإلبداعية لألفراد وا�جتمع، وأظهر �جز "النظام االش��ا�ي" 

 ا�حاجات املتنامية للس�ان الذينأصبحوا تواق�ن للتغي��.

ساب القدرة اإلنتاجية بناء "النظام االش��ا�ي" أيديولوجيتھ ع�� �غليب ا�جانب االجتما�� ع�� ح  )3

م سياساتھ التطبيقية وفق أولو�ة القضاء ع�� الطبقات الرأسمالية واالستغالل، 
ّ
للالقتصاد، ونظ

جّد والكسول، وقاتل 
ُ
وإقامة مساواة �� توزيع الدخل، طّبقها ع�� نحو غ�� عادل �ساوي ب�ن ا�

سكن وامللبس والتعليم والطبابة لإلبداع، وحبس نفسھ �� منظور الفقر وتأم�ن املأ�ل واملشرب وامل

بات الواقع املنشود ال جميعها، إضافة إ�� اإلنفاق 
ّ
لعموم الناس، بدل أن �عد هذا ا�جانب أحد متطل

العسكري الكب��، و�ان هذا ع�� حساب التنمية االقتصادية، و�التا��؛ لم ينظر �سعة إ�� بناء مجتمع 

� واالجتما�� والثقا��، مجتمع الوفرة؛ ففنظرتھ ا�سمت االزدهار املادي والرو�� واالقتصادي اإلنتا�

 بالفقر، عالوة ع�� عيوب سياسية كث��ة.

ومنع االستثمار �غّول الدولة وسيطر��ا الشاملة ع�� االقتصاد، وع�� الفائض االقتصادي وتوزيعھ،  )4

��ا بنظام و�عطيل قوان�ن اقتصاد السوق، واالستعاضة ع ،ا�خاص وامللكية ا�خاصة لوسائل االنتاج

أّدى إ�� ت�و�ن جهاز ب��وقراطي �خم، ومركز�ة جامدة م�لفة، �عيق التطور أوامري إلزامي، 

والتجدد؛ بحيث أصبحت مقاليد األمور، �� قطاعات وأقسام كب��ة من ا�جتمع واالقتصاد، مر��نة 

تمع برّمتھ �� وأصبح ا�جألفهام وإرادات وقدرات بضعة موظف�ن كبار، وأحياًنا ملوظف كب�� واحد؛ 

انتظار ما تجود بھ قر�حة ب��وقراطي�ن يحتكرون مناص��م لف��ات مديدة، و�أّن تلك البلدان لم تلد 

رغم من أن نظر�ة ماركس تنّبأت ع�� السواهم، وال تملك القدرة ع�� محاسب��م. �ّل هذا �ان قائًما 

��ا، لكّن الذي حدث �� التجر�ة بزوال الدولة �� الشيوعية، و�حلول اإلدارة الشعبية الذاتية م�ا

 السوفياتية �ان النقيض.

جمود فكري وعقائدي و�شري�� وثقا��، وتحّول الشيوعية إ�� "دين" للدولة السوفياتية امل�حدة؛  )5

لدرجة أْن �عاملت الدولة السوفياتية مع ما كتبھ ماركس ولين�ن ك�ىيء مقّدس ال ُيمّس، و�ان النظام 

ك�ّ� ا�ج��وت؛ ألنھ �حيح"، أّي: ال يأتيھ الباطل السوفيا�ي يكرر مقولة لين
َ
�ن: "إّن مذهب ماركس ل

 من خلفھ وال من أمامھ؛ فقتل هذا التقد�س اإلبداع ومنع رؤ�ة ضرورات التغي�� ومنعها.

ف الفكر السوفيا�ي عن دور التقّدم العل�ي والتق�ي، وعن تصاعد حركة االس��الك، واضمحالل  )6
ّ
تخل

ية االقتصادية واالجتماعية، و�بساطة؛ فإّن هذا األنموذج قد قتل القدرة دوره �� توجيھ التنم
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اإلبداعية للمجتمع، وقتل قدرتھ اإلنتاجية، بينما بقي النظام الرأسما�� أك�� مرونة ودينامية وقدرة 

ع�� التكّيف مع السوق وحاجات العصر، و�عبارة أخرى �انت الرأسمالية أك�� ثور�ة من نظام 

ة؛ فخسر الّرهان."ثوري" تحوّ 
ّ
 ل إ�� "رجعية" �� ا�جاالت �اف

 

تجاوز الرأسمالية، من خارجها، أوقع تجار��ا الواقعية �� مخاطر القطع مع نظام اقتصادي إّن مسا�� 

لت �� إعادة تنظيم ا�حياة السياسية 
ّ
واجتما�� وسيا�ىي قائم، ووضع ع�� �اهلها مهمة هائلة، تمث

�� مناخ من  -ع�� التجر�ب-قافية ع�� أسس جديدة غ�� مسبوقة، توضع واالقتصادية واالجتماعية والث

ر�ن"، واألهم ع�� مجموعة ممن 
ّ
الصراع مع أنظمة را�خة منذ قرون، و�ان ع�� مجموعة من "املنظ

يمس�ون بالقرار العم��، أن يج��حوا تلك األش�ال ا�جديدة، و�طبقوها و�طوروها ع�� التجر�ة، و�� مهمة 

 وكفاءات مخلصة للمشروع، إذ ما تلبث الصراعات ع�� السلطة أن تتدخل �� أنماط شاقة، تتطلب ع
ً

قوال

 من أن توجهها نحو 
ً

إعادة تنظيم االقتصاد وا�جتمع، موّجهة إّياه نحو خدمة مصا�ح النخب املهيمنة، بدال

 
ً

 متعددة. نجاح األنموذج بأهدافھ العامة الغائمة ال�ي يمكن أن تتخذ �� التطبيق العم�� أش�اال

 

 تجر�ة أنظمة الديمقراطية االجتماعية األورو�ية

�� املقابل: تم��ت أنظمة "الديمقراطية االجتماعية"، �� بلدان أورو�ا الغر�ية، بتطبيق نمط مختلط، يقوم 

ع�� مبادئ اقتصاد السوق، مع شبكة ضمان اجتما�� واسعة، وقد ساهم �� خلق هذا األنموذج أحزاب 

��، ثم بقوة أك�� �عد ا�حرب األممية االش��اكية الثانية، ال�ي صعدت �� أورو�ا �عد ا�حرب العاملية األو 

فتھ من دمار اقتصادي واجتما��، وغضب شع�ي ناقم ع�� األنظمة الرأسمالية، 
ّ
العاملية الثانية، وما خل

مليون إ�سان،  60و 50ال�ي جّرت أطماعها أورو�ا والعالم إ�� حر��ن �ونيت�ن مدمرت�ن، قتل ف��ما ما ب�ن 

ھ خلق أرضية جيدة لرواج تلك األف�ار، خاصة �عد عام ودمرت الب�ى التحتية، وهدمت املدن ...إ�
ّ
خ. هذا �ل

؛ ف�ان من نتيجة هات�ن ا�حر��ن أن صعدت األف�ار االجتماعية، وقو�ت األحزاب الديمقراطية 1945

االجتماعية �� مختلف بلدان أورو�ا الغر�ية، كما نمت األحزاب الشيوعية بقوة �� عدٍد من البلدان، والسّيما 

يطاليا، وإْن لم تصل إ�� ا�حكم، حيث أصبحت أحزاب الديمقراطية االجتماعية أحزاًبا رئيسة، فر�سا وإ

فازت، وتفوز، بانتخابات حرة مراًرا �� بلدان أورو�ية غر�ية عديدة، �� األك�� قوة وتطوًرا (حزب العمال �� 

، كما نمت ا�حركة النقابية ح�ى بر�طانيا، واألحزاب االش��اكية �� �ل من فر�سا وأملانيا وإيطاليا وغ��ها)

 غدت قوة كب��ة، و�رزت حركة �سار�ة اجتماعية وثقافية وفنية أورو�ية ناشطة. 

 

ا كب��ة 
ً
لها النظام االش��ا�ي البديل، خلقت ضغوط

ّ
إّن العوامل الداخلية تلك، عالوة ع�� التحديات ال�ي �ش�

إقامة شبكة ضمان اجتما�� واسعة،  -مضطرة  –لها ع�� الطبقة الرأسمالية �� أورو�ا الغر�ية؛ أدت إ�� قبو 

ا وخدمات �حية تقّدم ل�جميع، وضمان أماكن العمل ضد التسر�ح التعسفي،  �شمل �عليًما مجاني�
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وز�ادات �� األجور تالحق الت�خم وتواكب ارتفاع إنتاجية العمل، وتوسع قطاع األعمال ا�ح�ومي؛ 

�سيطر عل��ا ا�ح�ومة، مثل: ال��يد واالتصاالت والكهر�اء فأصبحت قطاعات كب��ة ملكية ح�ومية، أو 

رضت معدالت 
ُ
وصناعات ا�حديد والط��ان وا�خطوط ا�حديدية و�عض صناعات السيارات، وغ��ها، وف

 ضر�بية مرتفعة؛ لتحقيق عائد ل�خز�نة العامة، �ساعدها �� �غطية حاجات شبكة الضمان االجتما��. 

 

، وال�ي �س�ى بالثالث�ن ا�جيدة، 1975وح�ى  1945خالل العقود الثالثة، من أبقت تجر�ة أورو�ا الغر�ية 

ع�� هي�ل اقتصاد السوق، وحافظت ع�� املنافسة ال�ي تبعث ا�حرارة �� األفراد وا�جتمع، واهتّمت بجانب 

م اإلنتاج و�ز�د كمياتھ وأن
ّ
واعھ؛ ��دف اإلنتاج وتطو�ره، وتنظيم عملية اإلنتاج وتداولھ �� السوق؛ بما �عظ

�عظيم الر�ح أساًسا، و�� املقابل: قضت التجر�ة االش��اكية ع�� اقتصاد السوق واملنافسة، واهتمت 

بمسألة العدالة االجتماعية وم�افحة الفقر وإقامة شبكة ضمان اجتما�� �املة، مع إهمال جانب اإلنتاج، 

سرت املنافسة أمام النظام الرأسما�� القدرة اإلنتاجية ألنظم��ا؛ فخ -بذلك  –بل ع�� حسابھ؛ فأضعفت 

العال�ي؛ ع�� الرغم من أن هذه املمارسة تتعارض، كما يرى �عضهم، مع أف�ار ماركس ذاتھ، خاصةمفهومھ 

عن قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج؛ فإحدى األف�ار ا�جوهر�ة �� فكر ماركس االش��ا�ي تقوم ع�� أن نمو 

ا�ًعا اجتماعًيا، يتناقض مع الطا�ع الفردي للتملك؛ ما �عوق تطور قوى قدرة قوى اإلنتاج، واتخاذ اإلنتاج ط

نَجز؛ لتحّول عالقات اإلنتاج 
ُ
-اإلنتاج، وهذا التناقض هو القوة الدافعة للثورة االش��اكية ال�ي ينب�� أن ت

عملية إ�� عالقات إنتاج ذات طا�ع اجتما��، يتوائم مع الطا�ع االجتما�� ل -ال�ي أصبحت معيقة للتطور 

 اإلنتاج؛ ما يف�ح ا�جال أمام قوى اإلنتاج �ي تنمو وتزدهر.

يمكن أن نختصر املقارنة ب�ن التجر�ة االش��اكية، بأنموذجها السوفيا�ي الذي ساد، وتجر�ة الديمقراطيات 

�� بالتوزيع االجتماعية األورو�ية الغر�ية؛ بتأكيد أن األخ��ة ��تم باإلنتاج القائم ع�� الر�ح، بينما ��تم األو 

وفيما احتفظت تجر�ة الديمقراطيات االجتماعية بقوان�ن السوق واملنافسة، ورأت (سياسات توزيعية). 

ف��ا ضرورة؛ أل��ا تدفع املنتج�ن إ�� البحث وتطو�ر اإلنتاج وتنويعھ؛ لي�ون أقدر ع�� التسو�ق، و�� الوقت 

إلنتاج واإلنتاجية نحو األمام؛ فإّن التجر�ة نفسھ العمل ع�� تخفيض الت�اليف لز�ادة الر�ح؛ فُيدفع با

السوفياتية اعتقدت بمضار املنافسة؛ إذ رأت أ��ا ذات طا�ع استغال��، تدفع املتنافس�ن إ�� خرق القوان�ن، 

ب ع�� ا�خصم، وتحقيق 
ّ
وتجاوز أعراف السوق، واألعراف االجتماعية، وا�حدود األخالقية؛ �غرض التغل

قد تصل حد الغش والقتل، ولكن املقارنة تب�ن أن مضار غياب املنافسة أك��  ر�ح أك��؛ بحيث املنافسة

 بكث�� من منافع غيا��ا. 

ست�ون تجر�ة أورو�ا الغر�ية موضع اهتمام هذا البحث، سواء أ�انت تجار��ا املنجزة خالل الف��ة الواقعة 

�انت تجار��ا الواقعية ا�حالية؛ وذلك لالستفادة من تلك التجارب الواقعية  ،أم1975و 1945ما ب�ن 

�� �شكيل حزمة القوى الدافعة نحو تجاوز الرأسمالية،  -بقسط-امللموسة، ال�ي يمكن لنموها أن �سهم 

 خاصةتلك التجارب ال�ي تحقق نموَّ قوى اإلنتاج، و�� الوقت نفسھ، تر�ط دخل الفرد بمساهمتھ �� إنتاج

 الدخل "مبدأ االستحقاق" ؛ بما يحقق عدالة اجتماعية متصاعدة.
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 األنموذج الرأسما�� األن�لوسكسو�ي

 ”Soziale Marktwirtschaft„مقابل أنموذج اقتصاد السوق االجتما��، كما أطلق األملان ع�� تجر���م، 

اصة �� الواليات املتحدة، �ان هناك أنموذج اقتصاد السوق ا�حر اللي��ا�� "األن�لوسكسو�ي"، املطبق بخ

و�� بر�طانيا إ�� حّدما، وقلدتھ، وتقلده اليوم، دول كث��ة، والذي حافظ ع�� قاعدة "دعھ �عمل، دعھ يمر" 

، ”Slim State“والثقة املطلقة بـ "اليد ا�خفية للسوق" ال�ي تتعارض مع مبدأ تدخل الدولة "الدولة النحيلة" 

ق حر�تھ، إذ أنھ من خالل سعيھ �خدمة مصا�حة الذاتية سيقدم و�دعو ل��ك رجل األعمال �عمل بمطل

ها، قواعد تحكمها املنافسة وعدم االحت�ار، 
ّ
خدمتھ لآلخر�ن وللمجتمع �� إطار قواعد منصفة لألطراف �ل

وقاعدتھ األساسية الرامية إ�� خلق مناخ صديق لالستثمار ا�حر؛ ما يخلق فرص العمل، و�وفر السلع 

هذا األنموذج أهمية ثانو�ة للتوزيع أوالعدالة االجتماعية؛ إذ �عّدها تا�ًعا للعملية  وا�خدمات. ويعطي

خدمات ال يو�� أي أهمية لعدالة توزيع الدخل، وال لتقديم أية و االستثمار�ة، وناتًجا ي�اد ي�ون ثانوً�ا لها؛ 

ثقافة، وال ر�اضة، وال خدمات فال مساعدة، وال طبابة، وال �عليم، وال أو سلع مجانية أو مدعومة السعر؛ 

، وع�� املستفيد أن يدفع مقابل ا�حصول عل��ا، �غض النظر 
ً
من غ�� دفع؛ فهذه �لها منتوجات ت�لف ماال

عن قدرتھ الشرائية، وهذا املبدأ سيوفر ع�� ا�خز�نة مبالغ طائلة، تجعل ا�خز�نة ليست بحاجة لفرض 

الذي �عطي �امل ا�حقوق لرأس إنھ األنموذج  ستثمار.ضرائب مرتفعة، ترهق املبادرة ا�خاصة وتكبح اال 

 املال.

 

شّن هذا األنموذج "األن�لوسكسو�ي" اللي��ا�� �جوًما مزدوًجا ع�� النظام السوفيا�ي  1980ومنذ عام 

برمتھ، وع�� ما �س�ى "دولة الرفاه االجتما�� �� الغرب"، تزامن ذلك مع فوز حزب ا�حافظ�ن ال��يطا�ي �� 

 لوزراء ل��يطانيا، إذ أطلقت 1979 انتخابات
ً
، وصعود مارغر�ت تا�شر "املرأة ا�حديدية" سّدة ا�حكم رئيسة

�جومها ع�� دولة الرفاه االجتما�� �� الغرب، آزرها �� ذلك فوز "رونالد ريغان" برئاسة الواليات املتحدة 

ال�ي �ان أبرز  -هات تلك السياسة، وقد �حق "تا�شر" �� سياس��ا، و�ان من توج1980األم��كية �� انتخابات 

أن منحت مزايا مطلقة لقطاع األعمال  -منظر��ا آنذاك �ّل من "ميلتون فر�دمان" و"وفر�دريش فون هايك"

واالستثمار ا�خاص، وخّفضت الضرائب، وحررت حركة رؤوس األموال ال�ي �انت مقيدة ح�ى حينھ، 

إ�� حدود غ�� مسبوقة، ورّوجت لالستثمارات  ودفعت حركة تحر�ر التجارة، وكسرت ا�حدود ا�جمركية

األجنبية �ش�ل كب��، وحملت ع�� "دولة الرفاه االجتما��" وع�� النقابات إلضعافها؛ فتناقصت أعداد 

النقابي�ن وتقلص عدد أّيام اإلضراب، وُرفعت قيود أسواق العمل الداخلية، وحمايات أماكن العمل، 

عيدت هي�لة وُسلبت حقوق كث��ة من العامل�ن، و�
ُ
يع القطاع العام ع�� نطاق واسع "خ�خصة"، وأ

الشر�ات؛ ما أف�ىى إ�� �سر�ح مالي�ن العمال ع�� العالم، وإ�� ا�حّد من اإلنفاق ع�� شبكة الضمان 

االجتما��، وتقليص ضمانات البطالة؛ وتحجيم اإلنفاق ع�� ال�حة والتعليم من املوازنات العامة، و�� 

خفيف الضرائب عن أر�اح الشر�ات، و�عو�ضها بفرض ضرائب ع�� املس��لك�ن، املقابل جرت حملة لت
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، وتوسيع "جّنات" ضر�بية لل��رب الضر��ي، وفتح أسواق املال واالستثمار ”VAT “"ضر�بة القيمة املضافة 

ع�� العالم، وغ��ها من اإلجراءات ال�ي حّجمت شبكة الضمان االجتما��، وقلصت حقوق العامل�ن مقابل 

نح االمتيازات ألر�اب العمل، ع�� سياسة لي��الية جديدة متطرفة، ترفع الر�ح إ�� غاية الغايات ال�ي توجھ م

�ل �ىيء، و�ان ال�جوم اللي��ا�� قد بدأ �� بر�طانيا وأم���ا وتبع��ا أورو�ا، ثم أصبحت سياسة سائدة �� �ل 

 العالم إ�� يومنا هذا.

 

ة االجتماعية، ال�ي لم تصل صور��ا إ�� ما يقارب الكمال يوًما. �انت النتيجة أن تراجعت صورة العدال

 واليوم �عيش �� عالم �سوده التفاوت الكب��، غ�� العادل وغ�� ا�حق، ون�ابد األزمات االقتصادية املدمرة.

 

 اقتصاد اليوم: تزايد التفاوت وحدوث األزمات االقتصادية

 

 تزايد استقطاب ال��وة -أ

، بالعدالة واالزدهار، تل��ا أر�عة عقود، 1975إ��  1945الثانية تم��ت ثالثة عقود، من �عد ا�حرب العاملية 

منذ منتصف السبعينيات وح�ى الزمن الراهن، تم��ت بتعاظم التفاوت ب�ن شر�حة صغ��ة غنية وجماه�� 

 واسعة هبط مستواها املعي�ىي، وانكمشت ف��ا الطبقات الوسطى.

 

 3�ان �� بر�طانيا  1953" �� عام 1تيوارت ال�س��" �� كتابھ �لفة الالمساواة:يقول االقتصادي ال��يطا�ي "س

�� املئة األغ�ى �� بر�طانيا من الدخل  1. وإن حصة ال 1000نحو  1939مليون��ات فقط، بينما �انوا عام 

�� املئة  10 ، ثم عادت لالرتفاع ح�ى1978�� املئة عام  4.2إ��  1937�� املئة عام  12.6الصا�� انخفضت من 

 market�� املئة من ال��وة السوقية  23�� املئة من الس�ان نحو  1�انت حصة أغ�ى  2002، وعام 2000عام 

wealth املئة األد�ى من الس�ان من  50�� املئة، أّما حصة شر�حة ال  17نحو  1988، بينما �انت عام ��

 ." 2002�� املئة عام  6إ��  1980 �� املئة عام 10هبطت من  nation wealthال��وة القومية 

 

تم��ت العقود ا�خمسة األخ��ة بانقسام االقتصادات الغنية �� مسار�ن: املسار األول ينتج النقود من النقود 

، الذي يقف ع�� رأسھ بضعة آالف من األغنياء money economy�سرعة فائقة، حيث نما اقتصاد النقود 

تأم�ن ... ا�خ)، أما املسار اآلخر في�اد يضم  –أسواق مال  –لك��ى (بنوك �� الدول الك��ى ومديرو الشر�ات ا

بقية ا�جتمعات، وهو مسار االقتصاد ا�حقيقي املنتج، الذي �ان ينمو �سرعة أقل بكث�� �� العقود األخ��ة 

سلع من اقتصاد النقود؛ ذلك ع�� الرغم من إنھ هو الذي يخلق فرص العمل، و�نتج ما هو نافع للبشر من 

                                                            
1 Stewart Lansely, The cost of inequality, The decades of the super -rich and the economy 2011 London, Gibson 
Sequare, 



 
 9 

 مستوى املعيشة. لقد سيطر اقتصاد النقود ع�� االقتصاد الفع��، واستن�ف دماءه. 
ً

وخدمات، و�رفع فعال

بينما ينمو االقتصاد من خالل االستثمارات �� اإلنتاج ا�حقيقي، ال�ي تواجھ مخاطر فعلية �� الفشل 

حث واالخ��اع وابتداع طرق ذكية وا�خسارة، وتحقق أر�اًحا محدودة ع�� مدى زم�ي طو�ل، و��تم بتطو�ر الب

لإلدارة وخفض الت�اليف، وتخوض منافسة �� ما بي��ا لبقاء األفضل، ومن أجل منتوجات أفضل و�سعر 

أقل، بينما تم �عديل تصميم أنظمة البنوك واألسواق واملال واملضار�ة باتجاه تنمية اقتصاد النقود 

"األخبار"؛ فمجرد خ�� ما يؤدي إ�� �عاظم سعر األسهم املضارب، بحيث بات اقتصاد األوراق �عمل بواسطة 

 أخبار االندماج 
ّ

 takes،أو االستيالء merge�� السوق؛ لتنمو ع�� نحو فيھ الكث�� من التالعب، مثل: بث

over ،أو االستحواذ ،acquisition أو إعادة تنظيم امل��انية �ش�ل تبدو فيھ األر�اح أك��؛ ما يرفع سعر ،

السهم �� سوق املال، وهذا فيھ خداع، تمارسھ أسواق املال وشر�ات التصنيف اإلئتما�ي والتدقيق ومجمل 

 مؤسسات خدمات السوق.

 

زها وتمركزها؛ ما ��دد بمخاطر
ّ

ھ أدى إ�� مز�د من استقطاب ال��وة، وترك
ّ
كث��ة، أولها حدوث األزمات  هذا �ل

، الذي �عّده برنامج األمم املتحدة للتنمية 20142االقتصادية، فبحسب تقر�ر التنمية البشر�ة لعام 

(UNDP) خًصا �� العالم (ومعظمهم �عيشون �� والواليات املتحدة والص�ن وأورو�ا  85، فإن: أغ�ى�

مليار �خص من األشد فقًرا �� العالم، وقد  3.5يملكھ  ب��وة �عادل تقر�ًبا ما -وحدهم-الغر�ية) �ستأثرون 

 62، عن هذه القضية بقولها: "إن 2014، �� تقر�رها أواخر 3عّ��ت منظمة "أوكسفام" ا�خ��ية ال��يطانية

ا �� العالم، ال يتجاوز عددهم عدد ر�اب حافلة من طابق�ن، يكتن�ون ثروات �عادل ثروة نصف س�ان  ثر��

مليار �سمة."، وأورد التقر�ر ا�جدول التا��، يب�ن فيھ أن عدد  3.6أّي: ما �عادل العالم مجتمع�ن، 

املليارديرات �� تناقص ع�� مر السن�ن، وهم الذين �عادل مجموع ثروا��م ثروات النصف األفقر من س�ان 

 بما �ع�ي ز�ادة استقطاب ال��وة �ش�ل حاد: 2010منذ  -بدوره-األرض، وهو عدد يتناقص

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 62 80 92 159 177 388 عدد املليارديرات

 

�� املئة الباقية،  99�� املئة، األغ�ى من س�ان العالم، �عادل ثروات الـ  1و�ذكر تقر�ر "أوكسفام" أن ثروات 

دوالر، وأصبحت مليار  500، أي: بمقدار 2010�� املئة منذ  44وأن ثروات فاح�ىي ال��اء قد زادت بنسبة 

، بي��م �سع �ساء فقط، بينما انخفضت ثروات النصف األفقر من 2015تر�ليون �� عام  1.76ثروا��م 

                                                            
 .)UNDP(الذي �عده برنامج األمم املتحدة للتنمية  2014تقر�ر التنمية البشر�ة لعام  2
http://www.oxfam.org.uk/search-راجع تقاریر اوكسفام على الرابط التالي  3

results?q=Dafos20بالمئة;show_all=ogb_mixed 
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�� املئة، أي: ما �عادل تر�ليون دوالر، وأن النصف األفقر من الس�ان  38الس�ان خالل الف��ة نفسها بنسبة 

ذ بداية القرن ا�حادي والعشر�ن، بينما �� املئة فقط من ز�ادة الدخل ال�ي تحققت من 1قد حصل ع�� 

�� املئة األغ�ى. وقد بلغت  1حصلت الفئات األغ�ى ع�� البا��، وأن نصف هذه الز�ادة ذهبت ا�� جيوب ال 

ما تجّمدت أجور العامل�ن  7.6ال��وات امل�جلة "أوفشور" امل��ر�ة من الضرائب نحو 
ّ
تر�ليون دوالر؛ و�ل

 دات ع�� نحو جنو�ي.ارتفعت رواتب و�عو�ضات القيا

 

 

 األزمات االقتصادية -ب

اعتادت كتب االقتصاد أن تحلل األزمات االقتصادية الدور�ة للسوق ا�حرة، كظاهرة عضو�ة �� بنيان 

: ر�ود، فأزمة، فانتعاش، فازدهار. لكن املفارقة اليوم أن اقتصاد السوق، و�انت تقسمها إ�� أر�ع مراحل

أزمة  2001األزمات أصبحت أك�� وأعّم وأشمل؛ ففي السنوات ا�خمس عشرة األخ��ة انفجرت �� العام 

"فقاعة الدوت �وم ومؤشر نازداك"، وأّدت إ�� انتقال أموال الـ"دوت �وم" إ�� العقارات، ولك��ا بقيت 

)، 1933-1929، ال�ي لم تماثلها أزمة أخرى �� العمق واألثر سوى أزمة (2008ة بأزمة محدودة األثر مقارن

مع انفجار فقاعة  2008محصورة �� البلدان الرأسمالية املتقدمة؛ فقد بدأت أزمة  -آنذاك-ال�ي بقيت 

بأك�� من  الرهن العقاري، �عد أن بلغت الفقاعة سقفها، وتوقفت االرتفاعات ا�جنونية �� أسعار العقارات

قيم��ا السوقية ا�حقيقية بكث��، وأصبح املالي�ن من صغار املق��ض�ن عاجز�ن عن سداد أقساط البنوك 

مليون مسكن، وعرض��ا �� السوق خالل ف��ة  1.3ال�ي اق��ضوا م��ا؛ فقامت البنوك باالستيالء ع�� نحو 

ت املالية العمالقة، مثل: "فا�ي �انت �عض املؤسساقياسية؛ ما أدى إ�� الكساد، ثم اال��يار. وقد 

، تضمن حقوق مش��ي أوراق Ginnie Mae، "جي�ي ماي" Freddy Mac"فردي ماك"  ،Fannie Maeماي"

"فا�ي ماي" و"فردي ماك" وحدهما تمل�ان، أو و�انت  الرهون العقار�ة من خطر �ع�� دفع األقساط.

 12، وقد بلغ حجم تلك الرهون نحو 2008عام  نصف الرهون العقار�ة �� الواليات املتحدة -مًعا -تضمنان

ز والتمركز، و�التا��؛ أدى انفجار الفقاعة العقار�ة إ�� تدهور قيمة 
ّ

تر�ليون دوالر. وهذا مثال ع�� ال��ك

 األسهم �ش�ل جنو�ي. 

 

 ، عن وضع اليد2008أيلول/ سبتم��  8وكنتيجة لتلك األزمة، اضطرت ا�ح�ومة األم��كية إ�� اإلعالن، �� 

؛ �حماية قيمة العقارات ك�ل، Freddy Macو"فردي ماك"  ،Fannie Maeع�� الشركت�ن "فا�ي ماي" 

؛ ف�انت ح�ومية �� Ginnie Maeووضعت مئ�ّي مليار دوالر كضمانة لهما. أما الشركة الثالثة "جي�ي ماي" 

الذي يمول القطاع وما لبثت األزمة ح�ى انتقلت من قطاع الرهن العقاري إ�� القطاع البن�ي األصل. 

الصناعة و�قية القطاعات؛ ألن البنوك  العقاري، فقد اس��لكت سيول��ا، وانتقلت من القطاع البن�ي إ��

ال�ي �عتمد البنوك �� توف�� األموال،  ع�� تلبية حاجات القطاعات األخرى لالئتمان -حينئذ-لم �عد قادرة
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لألسواق والبنوك  -اليوم -ال��ابط العال�ي فأصبحت األزمة تتخلل جسم االقتصاد األم���ي، و�حكم

والشر�ات؛ فقد انتشرت األزمة ليس �� الدول املتقدمة فحسب، وإنما وصلت إ�� الدول النامية كذلك، 

ودفعت ثمًنا �خطيئة لم ترتك��ا؛ فقد أصبحت األزمات االقتصادية عوملية، ال يمكن االختباء م��ا، عكس 

 تأثر ��ا دول العالم الثالث إال ع�� نحو ثانوي، و�� �عض األحيان بأثر إيجا�ي. الك��ى؛ فحي��ا لم ت 1929أزمة 

 

�� الدول املتقّدمة  والنتيجة األهم أن مئات مالي�ن املواطن�ن، وصغار املستثمر�ن، دفعوا الثمن، خاصة

��م الصغ��ة ال�ي ال�ي تركزت األزمة ف��ا، إّما بفقدا��م وظائفهم، وتحولهم إ�� بطالة، أو بخسار��م مدخرا

يت بأموال داف�� الضرائب؛ 
ّ

ذ
ُ
استثمروها، واألد�� أّن الشر�ات امل��ارة، من بنوك وشر�ات تأم�ن وضمان، غ

�حماي��ا من اال��يار، وقد خصصت �ل من الواليات املتحدة وأورو�ا واليابان مئات مليارات الدوالرات لدعم 

 من إنفاق هذه األموال ع�� برامج �عود تلك املؤسسات ال�ي �سببت �� اإلفالس �حماي��
ً
ا من اال��يار، بدال

 2009بالنفع ع�� عموم الناس �التعليم والتدر�ب وال�حة و�عو�ضات البطالة وغ��ها. وقد شاع سنة 

ھ "خ�خصة الر�ح واش��اكية ا�خسارة".
ّ
 �عب�ٌ� عّما يجري �� اقتصاد السوق ا�حر بأن

 

ت؛ إذ ما لبث االستقرار 
ّ
نقذ االقتصاد إ�� ح�ن، لكّنھ إنقاذ موق

ُ
�حيح أن إجراءات عديدة قد اتخذت، وأ

 االقتصاد العال�ي من آثار أزمة 
َ

. 2008ح�ى الحت بوادر أزمة اقتصادية �� األفق، وح�ى اآلن لم يتعاف

الر�ح الذي يقف خلف �افة  والدرس األهم أن فقاعة العقارات ال�ي سببت تلك األزمة ناجمة عن دافع

 األزمات االقتصادية، إضافة إ�� وقوفھ خلف الكث�� من مآ�ىي النظام الرأسما�� ومفاسده. 
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 القسم الثا�ي

 

 ما العمل؟ 

د أّن ا�حّل ليس بالعودة إ�� النظام الذي �ان سائًدا �� املعسكر السوفيا�ي، وإ�� الدولة املتغّولة
ّ

 من املؤك

املستبدة، و�� املقابل: ال يكمن ا�حل �� اللي��الية ا�جديدة السائدة، وتجر�ب ا�جّرب؛ ألنھ سيعطي النتائج 

ج لها قد ُجّر�ت مراًرا، وكذلك ليس ا�حّل �� العودة إ�� الدولة  نفسها؛ فالوصفة اللي��الية ال�ي ُيروَّ

بّد من البحث عن نظام جديد، �ستفيد من تجارب االجتماعية الديمقراطية �� أورو�ا الغر�ية، و�التا��؛ ال 

 املا�ىي، ويستنبط م��ا منظومة تص�ح للمستقبل. 

 

 يتجاوز الرأسمالية، و�جز عن إنتاج نظر�ة جديدة، 
ً

�عد ا��يار االش��اكية لم �ستطع اليسار أن يطور بديال

 اهمة. كما �جز عن إنتاج حركة جديدة؛ فظّل الباب مفتوًحا ع�� �ل اج��اد ول�ل مس

 

لكيفية تجاوز الرأسمالية، يتسم بتجاوزها من  �س�� �� هذ البحث إ�� تقديم اج��اد، و�ناء تصّور 

داخلها ع�� عملية تطور و�ناء/ إحالل متدّرج لنظام اقتصادي اجتما��، يحقق قدرة إنتاجية تنمو�ة 

السوق وقواعده، فال عالية مع عدالة اجتماعية متنامية، دون ال�جوء إ�� العنف، ويعتمد اقتصاد 

 يقطع مع الواقع الذي تكّون �� �ل بلد خالل عقود، ور�ما قرون، ولھ أسس وجذور را�خة. 

 

مجموعة من األف�ار واألسس والقواعد ال�ي �عتقد أ��ا تؤسس بناء مجتمع اإلنتاج والعدالة،  -هنا-نناقش 

�ن املهتم�ن حول هذا املوضوع العر�ض، أو مجتمع العدالة املنتجة. وهذه بمن�لة دعوة لفتح حوار واسع ب

 موضوع تنمبة نظام ديمقراطي شامل، �ش�ل الديمقراطية االقتصادية أحد أر�انھ األساسية.

 

 "الديمقراطية االقتصادية" و"تجاوز الرأسمالية"

إضافة إ�� قوة مبدأ االستحقاق الذي يحرك البشر نحو املطالبة بتعديل توزيع الناتج/ الدخل بطرق أك�� 

، و�خلق
ً

حر�ات اجتماعية وسياسية وفكر�ة مؤ�دة ملبدأ االستحقاق؛ فإّن التناقض الذي  -بالتا�� -عدال

 صّوره ماركس ب�ن الطا�ع االجتما�� لإلنتاج، والش�ل ا�خاص للتملك (ملكي
ً

ة وسائل االنتاج) يبقى عامال

ا يدفع باتجاه أن تأخذ ملكية وسائل االنتاج طا�ًعا جمعًيا واجتماعًيا. وثمة عامل ثالث يجّسده دور  قو��

 إحدى النقاط ال�ي س��كز عل��ا البحث.  -هذه -التكنولوجيا �� الدفع باتجاه تجاوز الرأسمالية. وست�ون 
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بھ بـ"الديمقراطية االقتصادية"، مستفيدين من مع�ى الديمقراطية ال�ي نتجھ مبدئًيا إ�� �سمية ما نقوم 

فبينما تتوسع الديمقراطية السياسية �� عاملنا املعاصر، وتتعدد وجوهها االجتماعية �ع�ي عدم االحت�ار، 

ا والثقافية، و���اجع االحت�ار السيا�ىي (االستبداد)؛ كنتيجة لكفاح خاضتھ البشر�ة لقرون، ودفعت أثمانً 

باهظة، فإّن الديمقراطية مازالت تقتصر ع�� ا�جانب السيا�ىي �� العالم، فال تصل الديمقراطية إ�� 

جوانب ا�جتمع األخرى، ومازال االحت�ار االقتصادي واستقطاب ال��وة هو السمة السائدة والغالبة بل 

ودول األطراف، وإن �ان  و���ايد داخل مجتمعات جميع دول العالم، و�� ما ب�ن دول املركز الرأسما��

بدرجات متفاوتة. ومع االحت�ار االقتصادي تصبح الديمقراطية السياسية، ع�� الرغم من أهمي��ا، ش�لية 

ومنقوصة، إذ ال تتساوى قدرات من يملك املال، و�تحكم بفرص العمل، و�متلك مؤسسات التعليم واإلعالم 

رجال السياسة وقادة ا�ح�ومة واملؤسسة الدينية،  واإلعالن وصناعة الرأي العام، وقدرة التأث�� ع��

ويستطيع ال��و�ج ألف�اره، بل وفرضها ع�� قوى مختلفة، بمن ال يملك سوى القليل، أو بمن ال يملك أّي 

قوة تذكر؛ فاالحت�ار السيا�ىي واالحت�ار االقتصادي صنوان، ومن طبيعة واحدة، فال ديمقراطية سياسية 

 ية. من دون ديمقراطية اقتصاد

 

��دف مبادرة "الديمقراطية االقتصادية" إ�� جعل الديمقراطية تتوسع؛ لتشمل القطاع االقتصادي، 

ضمن ما �سّميھ بـ "الديمقراطية الشاملة للمجتمع" بجوانبھ السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ُرها ع�� مجال واحد، و�ي والثقافية �افة. فإْن �انت الديمقراطية �ع�ي املساواة ب�ن البش؛، فال يمكن قص

 أن الديمقراطية االقتصادية تدعو إ�� مساواة الدخل ب�ن ا�جميع، �غّض النظر عما �ساهمون 
ً
ال نفهم خطأ

بھ �� إنتاج القيم املضافة من خالل العملية اإلنتاجية، فاألفراد مختلفون �� مؤهال��م وكّدهم العض�� 

ال بّد من أن ت�ون مساهما��م مختلفة، وما سيحصلون عليھ من  والذه�ي ومبادرا��م وقابليا��م، و�التا��؛

ده فروقات مساهمة الفرد �� إنتاج القيم  -�� ال��اية -عائد ودخل سي�ون مختلًفا، ولكنھ اختالف تحّدِ

 املضافة/ الدخل، ولن تصل الفروقات بأي حال آالف وال مئات املرات. 

 

نباها الرئيسان: ا�جانب السيا�ىي وا�جانب االقتصادي؛ ول�ي تتوازن الديمقراطية يجب أن يتضافر جا

 -وهذا األمرفح�ن يتوازن هذان ا�جانبان األساسيان تتوازن الديمقراطية االجتماعية والثقافية أيًضا، 

موضوع خالف وصراع ب�ن مفاهيم تمثل مصا�ح متناقضة؛ فأ�حاب األر�اح �عتقدون أ��م  -كذلك

اطي، وحرما��م من فرصة الر�ح أمر معاد للديمقراطية؛ ألن يحصلون ع�� األر�اح �ش�ل ديمقر 

ت�افؤ فرص، والفرص �� اقتصاد السوق متاحة ع�� نحو متساو أمام ا�جميع،  -�� مفهومهم-الديمقراطية 

و�حصل ع�� الفرصة األقدر واألجدر، ومن ال يحصل عل��ا فتلك مسؤوليتھ. و�رّد أ�حاب اليسار بأّن 

 ؛ فاألمر أقرب إ�� لعبة القمار. ست أك�� من وهممسألة ت�افؤ الفرص لي
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إّن املوّجھ الرئيس للديمقراطية االقتصادية، ليس منع استقطاب ال��وة �� ال��اية فحسب، بل وتقليص 

الفروقات �� الدخل ع�� نحو متدّرج أيًضا، ع�� صوغ سياسات تجتذب إل��ا قطاعات أوسع من الشعب؛ 

ولتصل إ�� التأث�� �� القرار االقتصادي والسيا�ىي. ولكن الفروقات ستبقى؛ العتمادها وتأييدها ودعمها، 

لألسباب ال�ي أو�حناها، وال�ي سنو�حها تباًعا. واملعيار املوجھ للديمقراطية االقتصادية هو أن تق��ب 

شيًئا فشيًئا من واقع ت�ون فيھ حصة �ل فرد من الدخل تتناسب ومساهمتھ �� إنتاج الدخل (مبدأ 

 تحقاق)، بحسب دوره ومساهمتھ �� العملية اإلنتاجية، و�� عملية خلق السلع وا�خدمات �� ا�جتمع. االس

 

تتوزع القيمة املضافة املنتجھ ب�ن عائدين رئيس�ن: األول، هو عائد رأس املال "الر�ح" أي: عائد امللكية، 

 فالقاعدة البسيطة تقول: والثا�ي هو عائد العمل، أي: األجور والرواتب والتعو�ضات، و�التا��؛ 

�لما توسعت قاعدة امللكية، و�ان عدد املالك�ن أك��، و�سبة ملكيا��م الصغ��ة �� األك��؛ �لما 

ع عل��م الر�ح أك�� و�لما �ان استقطاب ال��وة أقل، والعدالة أك��؛ و�لما زادت  �ان عدد من ُيوزَّ

قوة العمل ع�� نصيب أك�� من  حصة قوة العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��، وحصل أ�حاب

 الدخل، و�انت العدالة أك��.

 

وعليھ؛ يمكن أن �عرف الديمقراطية االقتصادية بأ��ا نظام اقتصادي يقوم ع�� سياسات تحقق 

مستوًى متنامًيا من عدالة توزيع الدخل، �� إطار آليات اقتصاد السوق، و�استخدام آليات السوق 

ز�ن
ّ

مفهوم "توّسع قاعدة توزيع الدخل"، الذي يحقق حصول الفرد ع��  ذا��ا، وليس بإلغا��ا، مرك

دخل يتناسب ومساهمتھ �� عملية خلق القيم املضافة، أي: خلق الدخل وال��وة ال�ي تتحقق بواسطة 

 عامل�ن:

توسيع قاعدة امللكية باستمرار، وتنويع أش�الها؛ بحيث يتم توزيع عائد امللكية (الر�ح) ع��  )1

 من استقطاب امللكية وعائدها �� أيٍد قليلة. 
ً
 شر�حة واسعة، بدال

 ز�ادة حصة عائد العمل �� الناتج ا�ح�� اإلجما��. )2

��امج النشطة �� مختلف يتم �عز�ز العامل�ن السابق�ن بحزمة من السياسات االقتصادية وال

نقدية ومالية وضر�بية واستئجار�ة واستثمار�ة وتجار�ة وصناعية وغ��ها، �عزز القطاعات: سياسات 

 توسيع قاعدة الدخل، وتحقق سياسية أجر�ة عادلة.

 

 الديمقراطية االقتصادية واقتصاد السوق ا�حر

يبقى املناح الذي تنمو فيھ الديمقراطية االقتصادية مناخ اقتصاد السوق ا�حر، القائم ع�� العرض 

والطلب، وع�� حر�ة االستثمار، وحر�ة ممارسة النشاط االقتصادي، وحر�ة الدخول إ�� السوق وا�خروج 

ل األسعار ع�� آليات العرض والطلب، و�عز�ز املنافسة، وم�افحة االح
ُّ
ش�

َ
ت�ار، واستكمال الب�ى منھ، و�



 
 15 

التشريعية والتنظيمية واملؤسسية القتصاد السوق، واستكمال تلك الب�ى ال�ي ��جع االستثمار وتحّسن 

مناخھ؛ بما يرفع اإلنتاجية، و�خفض الت�اليف، و�ز�د الدينامّية، و�رفع القدرة التنافسية لالقتصاد 

 -�� الوقت نفسھ -ح للمنافسة. لكن مع عدم األخذالوط�ي، و�� مسألة حاسمة �� االقتصاد العول�ي املفتو 

بيد السوق ا�خفية وقدر��ا الذاتية ع�� التنظيم، وعدم التدخل �� مجر�ا��ا، واالقتصار ع�� مبدأ الرقابة 

ع�� السوق، وإن �انت ثمة حاجة م�ّحة للتدخل؛ فليكن التدخل بأدوات ال تتعارض مع جوهر اقتصاد 

ال��ا، كخلق مناخ استثماري وإشاعة بيئة استثمار�ة، و��جيع االستثمار السوق؛ لضبطها وتنظيم إخال

الوط�ي، وتطو�ر الب�ى التشريعية والتنظيمية واملؤسسية امل�جعة لالستثمار، وا�جاذبة الستثمارات 

سياسات تحفز اإلنتاج وترفع اإلنتاجية؛ من أجل إنتاج مز�د من السلع خارجية إضافية، ورسم 

ر آليات التشاور مع القطاع ا�خاص، بما يحّفزه ع�� استثمار �ساهم �� التنمية وتطو�وا�خدمات، 

 .االقتصادية واالجتماعية املتوازنة

 

يضع هذا الدور ع�� �اهل القطاع ا�خاص ا�ح��، املتوسط والكب��، أعباء ومسؤوليات؛ ليعيد هي�لة ذاتھ 

ية اإلقليمية والعاملية؛ �ي �ساهم بقسطھ �� وتطو�ر آليات عملھ وتطو�ر مؤسساتھ إ�� املستو�ات القياس

 رفع قدرتھ التنافسية.

 

 مبدأ االستحقاق كمبدأ موجھ للديمقراطية االقتصادية

 للعدالة واإلنصاف؛ فهو �ع�ي حصول الفرد ع�� ما �ستحقھ لقاء ما 
ً

 شامال
ً
�ش�ل "مبدأ االستحقاق" مبدأ

ما يحصل الناس ع�� �ىيء م�ا�� �� القيمة ملا يقوم بھ. و�رى "سان سيمون" أن: "العدالة تتحقق عند

يقدمونھ". وهو مثل ماركس ح�ن يرى أن مبدأ االستحقاق من مبادئ االش��اكية، و"أنھ الطر�قة املث�� 

. 4لضمان أن ت�ون امل�اسب ال�ي يحصل عل��ا الناس متناسبة مع املساهمات ال�ي يقدمو��ا للمجتمع"

فرد ع�� دخل يتناسب مع مقدار مساهمتھ �� إنتاج القيم املضافة، �ع�ي أن يحصل ال -هنا -واالستحقاق

�� إنتاج ما ينفع ا�جتمع؛ سيحصلون ع��  -أك�� من غ��هم -أي: �� إنتاج السلع وا�خدمات. ومن �سهمون 

م�اسب أك�� من أولئك الذين ال يقدمون سوى مساهمات قليلة، وهذا ما تبناه ماركس �� مقولتھ عن 

 ن �ل بحسب قدرتھ ول�ّل بحسب جهده". االش��اكية: "م

ا بوسائل نقدية؟   ولكن هل باإلم�ان قياس تلك املساهمة كمي�
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ل الصراع حولھ جوهَر الصراع االجتما�� �� مسألة توزيع 
ّ
�� الواقع إن األمر ُمخَتلف عليھ كث�ً�ا، و�مث

أة ع�� عناصر اإلنتاج، وعناصر الّدخل؛ فاالستحقاق يجب أن ي�ون لقاء املساهمة �� اإلنتاج، �ونھ م�اف

 اإلنتاج. �� عالم األعمال ��: 

املواد األولية، واملساعدة ال�ي �س��لك ��ائًيا خالل عملية اإلنتاج، سواء أدخلت �� اإلنتاج وش�لت  )1

.
ً

 جزًءا منھ، أم اس��لكت للمساعدة �� إنتاجھ �الطاقة مثال

و�سهتلك بنسب متفاوتة: (أدوات، عدد، معدات، األصول الثابتة ال�ي �ستعمل �� عملية اإلنتاج،  )2

 وسائط، مباٍن ...إ�خ). 

 قوة العمل البشر�ة ال�ي تقوم باإلنتاج �� مختلف أقسامھ ومراحلھ. )3

�عو�ض امللكية الفكر�ة عن استخدام حقوق التصاميم و�راءات االخ��اع واالكتشاف والعالمات  )4

 عما أنفق من قبل
ً
 ع�� التصاميم واالخ��اعات واالكتشافات وغ��ها. التجار�ة، وما شا��ها، �عو�ضا

 �عو�ض/ م�افأة رأس املال الذي يمول العملية اإلنتاجية، سواء �� مرحلة اإلنتاج أم التصر�ف. )5

 

إّن بيع السلعة �� السوق يحقق إيراًدا �غطي ت�اليف املدخالت، من مواد أولية ومساعدة، ويعوض 

األصول الثابتة، وت�اليف رأس املال املق��ض، وأجور قوة العمل، ويعوض ت�اليف أّي خدمات  اسهتالك

انفقت إلنتاج السلعة، ثم يحقق �عض الر�ح أو ا�خسارة. والر�ح الذي يحققھ املستثمر هو �عو�ض 

 مساهمتھ برأسمالھ، ومجازفتھ، ودوره �� تنظيم اإلنتاج. 

 

ر�ة االش��اكية �عتقد أن األجور والرواتب واألر�اح �� قيم مضافة، تم هنا ي��ز االختالف الكب��؛ فالنظ

خلقها بفضل العمل ال�ّ� من خالل العملية اإلنتاجية، وما األر�اح سوى اقتطاع جزء من استحقاق قوة 

العمل عما أنتجتھ، ويسم��ا ماركس "فضل القيمة، أي إ��ا "استغالل"، فرأس املال ليس أك�� من عمل 

�اكم أنتجھ آخرون من قبل، واستو�� عليھ �عض آخر؛ الستخدامھ �� االستيالء ع�� مز�د من جهد �شري م�

اآلخر�ن.، وعليھ؛ فإّن رأس املال بحد ذاتھ غ�� منتج، و�دخل �� اإلنتاج كعمل م��اكم بقيمتھ نفسها؛ ألنھ 

م املضافة ا�جديدة يخلقها سُينفق ع�� شراء مواد، أو أصول ثابتة لإلنتاج، أو نيل خدمات ...إ�خ، والقي

العمل ال�ّ� فقط. أّما السلع وا�خدمات فتتخذ قيم��ا التبادلية، أي قيم��ا �� السوق؛ ألّن جهًدا �شرّ�ا ُبذل 

�� إنتاجها، فما ال يبذل فيھ جهد �شري ال قيمة لھ، مهما �انت قيمتھ االستعمالية كب��ة، �الهواء والشمس 

 ع�� سبيل املثال.  

 

رى أ�حاب النظر�ة الرأسمالية أن الر�ح �عو�ض وم�افأة املبادرة وا�خاطرة والتدب�� واألف�ار �� ح�ن ي

ا�جديدة ...إ�خ، وهو حق تحميھ القوان�ن اإللهية والوضعية. و�رّد اليسار�ون بأ��ا قوان�ن وضعها املال�ون؛ 

 لتكّرس االستغالل وتحميھ. 
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مكننا أن �عّد األر�اح الصغ��ة املكتسبة من أعمال أو ملكيات ع�� النقيض من ت��يرات ال��وات الفاحشة، ي

صغ��ة، م�افأة �ستحقها صاحب رأس املال؛ أل��ا �� حدود املعقول واملقبول، لكن عندما تبلغ إيرادات 

�خص واحد عدة مئات، بل ومئات اآلالف من إيرادات أ�خاص آخر�ن، فال يمكن قبول فكرة أ��ا "م�افأة" 

اطرة وأف�ار جديدة وحسن تدب��، فأي م�افأة تلك ال�ي يفوق مقدارها آالف وعشرات آالف عن مبادرة ومخ

 املرات دخول األفراد من عامة الناس؟!

 

ندرك األهمية الكب��ة �جدل توزيع الدخل ب�ن قوة  -ال�ي ذكرناها من قبل-إن عدنا إ�� أمثلة تكّدس ال��وات 

ا �علم أن ال��وات الكب��ة جميعها يتم جمعها باالحت�ار العمل ورأس املال، وندرك األمر أك�� عندم

والسيطرة ع�� األسواق املنظمة بما يخدم تكد�س ال��وة، بل وجزء كب�� م��ا تحقق ع�� الفساد، ع�� 

الرشوة والسرقات واالتجار باملمنوعات، ولعل األثر�اء الذين أفرز��م روسيا، و�قية دول االتحاد السوفيا�ي 

ش��ا�ي القديم، خ�� دليل ع�� ما ذهبنا إليھ؛ فخالل بضع سنوات أصبح اآلالف "مليون��ية" واملعسكر اال 

والعشرات "ملياردير�ة". وال يمكن عّد هذا اإلثراء الفاحش املفا�� م�افأة عن مخاطرة بأّي ش�ل من 

 األش�ال. 

 

نًيا، ولكن من وجهة نظر معظم أثر�اء األرض حصلوا ع�� ثروا��م من السوق بطر�قة ال غبار عل��ا قانو 

ؤوا ��ذا الش�ل الهائل؟ ماذا قدموا بأنفسهم؟ �� الشر�ات 
َ
ا�جتمع ومص�حتھ، ماذا فعل هؤالء ح�ى ُي�اف

الك��ى والصغرى يصمم املهندسون املنتوجات، و�قبض هؤالء رواتب محدودة، والعمال املهرة خلف 

وًرا محدودة كذلك، وقطاع التخز�ن والنقل املكنات يصنعون السلع أو يقدمون ا�خدمات؛ و�تقاضون أج

والتسو�ق �سوق السلعة و�حقق اإليرادات، و�تقا�ىى أجوًرا محدودة، واألعداد الكب��ة من املس��لك�ن هم 

، وا�ح�ومة تقدم خدمات ا�حراسة وحماية ممتل�ات الشر�ات، بينما �عود املنافع 
ً
-من يجعل الر�ح ممكنا

� وحده، أو إ�� بضعة مالك�ن دون سواهم. إذن، ينفرد صاحب الشركة يقبض إ�� املالك الكب� -�� ال��اية

يھ إدارة الشركة بنفسھ.
ّ
 األر�اح الكب��ة من دون أن يقدم جهًدا يز�د ع�� ما قدمھ اآلخرون، هذا �� حال تول

 

تطول ا�حاججة �� عدم عدالة توزيع الدخل ب�ن حصة العمل وحصة الر�ح/رأس املال، و�� أن مبدأ 

ع بما يتناسب مع مقدار ا الستحقاق يتحقق �� اقتصاد السوق �ش�ل غ�� عادل أبًدا. وأن الدخل ال ُيوزَّ

دافًعا قوً�ا باتجاه  -هذا -مساهمة �ل �خص �� إنتاج القيمة املضافة/ الدخل، وسيبقى مبدأ االستحقاق

 للدخل.
ً

 توزيع أك�� عدال

قاق �ش�ل عادل، وإقامة نظام سيا�ىي اقتصادي عادل، ع�� الرغم من �ل هذا؛ فإّن عملية تحقيق االستح

ال يتم ع�� الثورة، وال بوسائل عنيفة، وال ع�� القطع مع ا�جتمع القديم مرة واحدة، و�ناء نظام جديد ع�� 

أسس جديدة وأنظمة جديدة و�مؤسسات مختلفة وعقلية مغايرة، ب�ن عشية و�حاها؛ فقد أثبتت تجارب 

 أك�� أمًنا وفائدة . العالم أن ثمة طرق أخرى 
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لم ن�جأ إ�� مفهوم "العدالة"؛ ألن عبارة العدالة تبقى فضفاضة، �ع�� عن مضمون عر�ض غامض غ�� 

 الختالف الرؤى، و�مكن للمرء أن يفسرها ع�� هواه، وح�ى لو عّرفنا 
ً
محدد، و�خضع ملعاي�� مختلفة تبعا

من ال��وة"،
ً

ا عادال
ً
فالنظام اللي��ا�� يزعم بأنھ يحقق العدالة االجتماعية  العدالة بأ��ا "نيل �ل إ�سان قسط

بإتاحتھ فرًصا متساو�ة للر�ح، وتحصيل الدخل، ب�ن ا�جميع، �غض النظر عن حجم الّدخل أو ال��وة ال�ي 

 يحققها الفرد، موجًبا عدم التدخل ف��ا مهما بلغ التفاوت.

 

صة �� زمان وم�ان 
ّ

محددين، ليست إال تكريًسا �حقوق األقو�اء �� ح�ن يرى اليسار أن العدالة، امل�خ

الذين ثبتوها �� قوان�ن وأعراف وقيم؛ �حماية منافعهم ا�خاصة، وهم الذين يضعون القوان�ن، ثم يرّوجون 

أ��ا قوان�ن عادلة، وع�� ا�جميع االل��ام ��ا، ويعاقبون من يخرقها، و�التا��؛ يمكن أن تصبح العدالة 

السائدة؛ للتغطية والتمو�ھ ع�� القسوة الشديدة ال�ي تكتنف عالقات مصط�ًحا �ستعملھ الطبقات 

م 
ّ
السلطة ال�ي تقوم عل��ا ا�جتمعات. إ��ا أداة لكبح الن�عة الطبيعية للبشر نحو املساواة؛ ف�ي تنظ

التفاوت، وتحميھ بقوان�ن أرضية ونواميس إلهية، تقمع نزوع الفرد إ�� تحقيق العدالة، وتأمر بالصمت عن 

 تفاوت والص�� عليھ. ال

 

 توسيع قاعدة امللكية

"امللكية واملشاركة ف��ا حق ل�ل مواطن"، يمكن أن ت�ون الفكرة الرئيسة ال�ي يقوم عل��ا مبدأ توسيع قاعدة 

امللكية مخ��نة �� عبارة: "�ل مواطن مالك"؛ إذ سيؤدي توّسع قاعدة امللكية إ�� توسيع شر�حة الناس 

ين فحسب، بل �سبة مجموع ليس عدد املستفيد -هنا -املستفيدين من عائد الر�ح، وما يلعب الدور 

حصص أ�حاب العوائد الصغ��ة من عائد امللكية، إ�� إجما�� حصص أ�حاب العوائد الكب��ة كذلك، 

 وهذه تحتاج إ�� مراقبة وتقدير مستمر�ن. 

 

يبدأ تحول ا�جتمع الرأسما�� إ�� مجتمع جديد عندما يصبح ا�جزء األعظم من الس�ان حائز�ن ملكيات 

، وتصبح امللكية الفردية الصغ��ة وامللكية ا�خاصة املش��كة، أو ا�جماعية صغ��ة تدر عل��م 
ً

دخال

والتعاونية، واملساهمة غ�� االحت�ار�ة، والنقابية وا�ح�ومية، �� ال�ي تلعب الدور األك�� �� االقتصاد، 

ل العدد األك�� من العامل�ن، ولها ا�حصة األك�� من حيث امتالكها لقيمة األصول، أو
ّ
إنتاجها للسلع  و�شغ

وا�خدمات؛ بحيث تنتج ا�جزء األك�� من الناتج ا�ح�� اإلجما��، ومن حيث حص��ا من السوق وحص��ا من 

 الر�ح. 

 

إضافة إ�� األش�ال السائدة واملعروفة للملكية ا�خاصة ذات الطا�ع املش��ك، ال بّد من تطو�ر أش�ال 

فساح ا�جال أمام جميع أش�ال ملكية وسائل اإلنتاج، جديدة من املشاركة �� امللكية. ولكن ال بّد من إ
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وجميع أش�ال امللكية ا�خاصة الكب��ة والصغ��ة، وامللكية ا�خاصة ا�جماعية، وملكية الدولة، وعدم 

وضعها �� تضاد يؤدي إ�� التصادم واإلقصاء القسري ألي ش�ل؛ إذ سي�ون �جميع أش�ال امللكية أدوارها 

أن تتنافس؛ إلثبات  -هذه-مية االقتصادية واالجتماعية، و�مكن ألش�ال امللكية املت�املة �� عملية التن

جدار��ا، و�التا��؛ حجم مساهم��ا ومساح��ا �� ساحات االقتصاد وا�جتمع، و�� هذه ا�حال، ال يصبح 

ضييق للسؤال عن املفاضلة "اإلرادو�ة" ب�ن أش�ال امللكية مع�ى، وتصبح سياسات التأميم واملصادرة، والت

ع�� رأس املال ا�خاص، وإقامة اقتصاد شمو�� مركزي سياسات عفى عل��ا الزمن، كما يصبح العداء مللكية 

الدولة، أو امللكية العامة، أو امللكية ا�جتمعية، والدعوات ل�خ�خصة، كطر�ق وحيد ملعا�جة مشا�ل 

تقد بأن االنتقال من تطرف القطاع االقتصادي ا�ح�ومي، سياسات بالية كذلك، و�ناء عليھ؛ فإننا �ع

 �ساري إ�� تطرف يمي�ي أمر ال يقل ضرًرا عن األول. 

 

 
ّ
يقتصر ع�� قطاع األعمال الرأسما�� الفردي ا�خاص، بل يجب أن �شمل  إن مفهوم قطاع األعمال يجب أآل

أّي �شاط اقتصادي، �غض النظر عن ش�ل امللكية وطبيع��ا، بما فيھ قطاع الدولة االقتصادي الذي يجب 

أن يخضع، بدوره، لألنظمة والقوان�ن والقواعد نفسها ال�ي تخضع لها بقية أش�ال امللكية، كما أن مفهوم 

امللكية ا�خاصة  -كذلك-ية ا�خاصة لوسائل اإلنتاج يجب أال �ع�ي ملكية األفراد فحسب، بل و�شمل امللك

ا�جماعية أو املش��كة، مثل: امللكية املساهمة، وامللكية التعاونية، وامللكية البلدية، وامللكية النقابية، 

 وغ��ها.

 

عّد ملكية وسائل اإلنتا
ُ
ج مسؤولية اجتماعية، وليست مسألة �خصية األمر املكمل لهذه الرافعة هو أن �

فردية محض، فأّي منشأة تضّم مجموعة من أ�حاب املصا�ح إ�� جانب املالك�ن، أو ما �س�ى 

، مثل: عمال املنشأة الذين يخسرون فرص عملهم بتدهورها، والز�ائن الذين  Stake holderباالن�ل��ية

من يوّرد املواد األولية، ومن  -أيًضا-ع األسعار، وهناك �ستخدمون منتوجا��ا؛ فتدهورها �سبب الندرة و�رف

ص تدهورها أعمالهم، إضافة إ�� ا�ح�ومة ال�ي تحّصل ضرائب ل�خز�نة من 
ّ
يقدم خدمات للمنشأة؛ إذ يقل

. ول�ون املنشأة مؤسسة اجتماعية مندمجة �� stock hholderيسوا أ�حاب األسهم املنشأة، وهؤالء ل

جب النظر إل��ا ع�� أ��ا مؤسسة اجتماعية بمسؤولية اجتماعية، بمع�ى أ��ا االقتصاد وا�جتمع؛ في

 مسؤولة عن أن تلعب دوًرا إيجابًيا، ترا�� فيھ مصا�ح ا�جميع، وتضع عليھ �عض االل��امات.

 

 تنمية أش�ال امللكية التالية: توسيع قاعدة امللكية�شمل 

دعم امللكية الصغ��ة والفردية (املشروعات الصغ��ة، والصغ��ة جًدا واألسر�ة) ضمن القطاعات  -أ

 املناسبة لها، و�سياسات و�رامج خاصة. 

تنمية امللكية التعاونية سواء أ�انت جمعيات �عاونية إنتاجية سلعية زراعية، أم جمعيات حرفية،  -ب

ية، و�مكن للتعاونيات أن ت�ون مجمعات تجار�ة أم جمعيات �عاونية خدمية، أم �عاونيات اس��الك
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م وفق أحدث أنماط وأساليب وأنظمة املؤسسات العصر�ة الكب��ة، وليس 
ّ
نظ

ُ
أو إنتاجية كب��ة، وت

بوصفها مجرد منشآت صغ��ة.؛ فع�� الرغم من أن القطاع التعاو�ي يحمل طاقات كب��ة؛ فإنھ ما 

ور امللكية التعاونية يحتاج إ�� دراسة واقعھ، وتحديد زال ال يؤدي دوًرا ُيذكر؛ لذا فإّن تطو�ر د

مجمل حاجاتھ التشريعية والتنظيمية، و�عي�ن القطاعات املناسبة، وتحديد حزمة ا�حوافز 

أن لدى أورو�ا تجر�ة �عاونية �ستحق الدراسة،  -�� هذا املقام-ومستلزمات تنميتھ. وما يجدر ذكره 

خ��ة، وتحّول �عض مؤسسا��ا الك��ى إ�� األخذ بقواعد ع�� الرغم من تراجعها �� العقود األ 

الشر�ات ا�خاصة؛ لذلك �س�� هذا البحث إ�� دراسة طاقات القطاع التعاو�ي، وتقديم أف�ار 

 إضافية لتنمية دوره.

من ا�جدير بالتطو�ر "الشر�ات التعاونية"، و�� شر�ات ر�حية، �عمل وفق قواعد السوق نفسها،  -ت

وتدفع ضرائب، لكّن مبدأها يقت�ىي أن ي�ون جميع العامل�ن �� الشركة وتخضع للنظم نفسها، 

شر�اَء ف��ا، وهذا الش�ل كذلك يحتاج دراسة؛ لتحديد مستلزماتھ التشريعية وغ�� التشريعية، 

وتحديد حزمة ا�حوافزالالزمة لتنميتھ، وهو نمط من الشر�ات يمكن أن ينشط �� أّي قطاع من 

تجارب �� هذا النمط، �س�� البحث إ�� دراس��ا، واالستفادة من القطاعات، و�� العالم �عض 

 تجر���ا، وتقديم أف�ار جديدة بخصوصها. 

�عز�ز دور الشر�ات املساهمة العامة، غ�� االحت�ار�ة، ال�ي يوضع سقف منخفض جًدا مللكية  -ث

ا�جدي منح  ال�خص الواحد الطبي�� أو االعتباري ف��ا، وال�ي تطرح أسهمها لالكتتاب العام. ومن

هذا النمط من الشر�ات معدالت ضر�بية منخفضة، وأن �عطى أولو�ة �� �عهد �عض األعمال 

 العامة، وسنس�� إل�� معا�جة هذا ا�جانب �� بحثنا.

تنمية ملكية الهيئات األهلية، مثل: ملكية البلديات، وملكية النقابات والهيئات االجتماعية األخرى،  -ج

وقيامها بمشروعات اقتصادية، خاصة�� قطاعات تتناسب وا�جال الذي واملنظمات غ�� الر�حية، 

تختص بھ النقابة أو البلدية، �استغالل مرفق بلدي، أوإقامة شركة أدو�ة لنقابة الصيادلة، �ساهم 

ف��ا الصيادلة أنفسهم، أومستشفى لنقابة األطباء، �ساهم فيھ األطباء، أو شركة مقاوالت لنقابة 

ف��ا املهندسون، وغ��ها، ع�� أن تقام تلك املشروعات وفق قواعد الر�حية،  املهندس�ن، �ساهم

 وا�حساب االقتصادي، وقواعد اقتصاد السوق. 

 للملكية ا�خاصة �� القطاع االقتصادي، مهما بلغت دعوات  -ح
ً

ستبقى امللكية ا�ح�ومية جزًءا مكمال

ر الدولة �� القطاعات ا�خ�خصة والدولة النحيلة من غلّو، ولكن يجب أن ي��كز استثما

االس��اتيجية والقطاعات ال�ي يحجم القطاع ا�خاص عن االستثمار ف��ا، إضافة إ�� قطاعات 

مختارة؛ لتحقق موارد ل�خز�نة العامة. وح�ى لو �جأت الدولة لتعهيد منشآ��ا وخدما��ا وجزء من 

لمصا�ح ا�خاصة، مهما��ا؛ فإّن �عض ا�خدمات ال يمكن �عهيدها؛ ألنھ ال يجوز إخضاعها ل

خاصةمهمات مثل ا�جيش والشرطة وال�جون والقضاء واإلدارت العامة للوزارات واإلدارات 

ا�حلية، وذلك تحقيًقا ملبدأ حيادية الدولة. سنغطي �� البحث األدوار املمكنة للقطاع ا�ح�ومي 
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سلبيات  االقتصادي "ملكية الدولة"، �ش�ل يأخذ امل�ان الذي �ستحقھ �� البحث، متناول�ن

 التجارب السابقة، والقائمة، وإيجابيا��ا.

إضافة إ�� األش�ال السائدة واملعروفة وا�جّر�ة، يمكن �جموعة من أش�ال توسيع امللكية أن تجد  -خ

طر�قها نحو النمو، وسنبحث عن هذه األش�ال، مثل: امتالك أ�حاب املصا�ح جزًءا من ملكية 

ولية أو خدمات للشركة، أو �ستجرون منتوجات م��ا ع�� الشركة، �الذين يوردون بانتظام مواد أ

نحو منتظم، أن يمتل�وا أسهًما أو حصة �� تلك الشر�ات، أو أن يمتلك املش���ون �� خدمات 

 -الكهر�اء واملاء والهاتف
ً

أسهًما �� الشركة ال�ي تقدم ا�خدمة؛ بحكم أ��م ز�ائ��ا لف��ات طو�لة،  -مثال

شركة نقل باستمرار �عض األسهم ف��ا (قطارات، باصات، طائرات و�مكن أن يمتلك من �ستعمل 

 ..إ�خ)، و�حتاج هذا األمر إ�� �شريع وتنظيم وتحف��.

ب  -د
ّ
ول�ي تنمو هذه األش�ال املتعددة من امللكية ا�خاصة املش��كة، أو املش��كة ا�خاصة، فإ��ا تتطل

عمل؛ لتنمية هذه األش�ال من امللكية، وعًيا واسًعا من األفراد بمصا�حهم املادية، و�قدر��م ع�� ال

واستعداهم لالنخراط ف��ا، كما يتطلب إ�شاء صناديق تمو�ل، يمكن ل�ح�ومة أن تؤم��ا، وأن 

تفرض �شريعات ��جع، أو ر�ما تلزم املصارف بتوجيھ جزء من قروضها إ�� هذه الفئات واألش�ال 

البحث بتحليل �عضالسياسات،  من النشاطات، بل يمكن منحها مجموعة من املزايا. وسيقوم

 مستفيًدا من املوجود �� العالم، طارًحا أف�اًرا إضافية.

 

 
ً

 سياسة أجور وسوق عمل أك�� عدال

�ش�ل األجور وحزمة املزايا املمنوحة لقوة العمل ا�جزء اآلخر من الناتج، و�حصل عل��ا �ل من �عمل بأجر 

�ط األجر بت�اليف ا�حياة للعامل وأسرتھ، و�مستوى �� ر  -لذلك-�� أّي قطاع عمل، والقاعدة األساسية

باإلنتاجية  -كذلك-و�معدالت الت�خم وارتفاع األسعار، و�جب ر�طها  -وهذه موضوعات خالفية- -املعيشة

 وا�جودة وال�لفة؛ فال أجور مرتفعة من دون إنتاجية مرتفعة وجودة مرتفعة و�لفة منخفضة. 

 

ل موضوعات صراع أبدي ب�ن رب العمل واملشتغل�ن؛  إّن موضوع األجور واملزايا وتنظيم
ّ
سوق العمل �ش�

ف�ل ز�ادة لألجور واملزايا تقتطع من الر�ح، ما لم تق��ن ز�ادة األجور برفع اإلنتاجية، وعادة ما تث�� مسألة 

رفع األجور حفيظة رجال األعمال؛ �سبب تأث�� رفع األجور �� ال�لفة واألسعار والقدرة التنافسية 

توجا��م، خاصة�� عالم اليوم املفتوح؛ ع�� الرغم من أّن ز�ادة األجور من الناحية االقتصادية توسع ملن

 السوق؛ أل��ا تنعكس كقدرة شرائية أك��؛ ما ينعش االقتصاد. 
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يظهر تحليل العالقة املثالية ب�ن املشتغل ورب العمل، أنھ من صا�ح رب العمل أيًضا أن يرفع اإلنتاجية، 

نوعية، و�خفض �لفة اإلنتاج؛ وهذه العوامل الثالثة ال�ي ترفع القدرة التنافسية تتحقق و�حسن ال

بمساهمة الطرف�ن: رب العمل والعامل؛ فرب العمل عليھ أن يطور التكنولوجيا املستخدمة، و�حّسن 

وعية و�لفة). تنظيم العمل، و�دّرب العامل�ن، و�ر�ط ز�ادة أجر العامل�ن ��ذه العوامل الثالثة (إنتاجية ون

والعامل من جانبھ يقدم االل��ام و�قوم بواجبھ ب�ل ما يحقق ذلك، ولكن حسابات االقتصاد ال تنطبق مع 

ا�حاالت ا�حددة ألوضاع الشر�ات ال�ي تفكر بمصا�حها ا�خاصة وع�� املدى القص��، وثمة شروط مكملة 

ا من ا�حماية املرنة غ�� الصلبة لألجور واملزايا النقدية، أو العينية، شروط سوق العمل ال�ي  تؤمن حد�

ا،  ل موضوًعا خالفي�
ّ
للعامل؛ فتحميھ من التسر�ح التعسفي وتح�ي حقوقھ، وسياسات سوق العمل �ش�

وموضوًعا للصراع. ألن موضوع األجور واملزايا، وتنظيمات سوق العمل، �� مواضع صراع أبدي؛ فإن تنظيم 

، مقابل �لمة وإرادة رب العمل الواحدة، تؤدي دوًرا رئيًسا �� حصول العمال �� نقابات قو�ة توحد �لم��م

، و�لما ضعف التنظيم النقا�ي �لما تراجعت حقوق املشتغل�ن. 
ً

 قوة العمل ع�� أجور أك�� عدال

 

�� إطار هذا الصراع، �عتقد أن مشاركة العمال �� ملكية الشركة ال�ي �عملون ف��ا ستغ�� طبيعة العالقة 

ا،   ممكنة للمشاركة، مستفيدين من تجارب جذر��
ً

من عالقة تصادمية إ�� عالقة �شاركية. وسنبحث أش�اال

 سابقة وقائمة، إضافة إ�� بحث بقية ا�جوانب �� نظام األجور والرواتب وأنظمة سوق العمل.

 

اعية
ّ
 سياسات قط

وسياسات سوق العمل إن حزمة من السياسات النقدية واملالية والضر�بية والتجار�ة واالستثمار�ة، 

وغ��ها، إما أن �عزز استقطاب ال��وة، أو �عزز توسيع قاعدة توزيع الدخل، وتوسيع قاعدة امللكية، 

وتوسيع وتطو�ر سياسة أجر�ة وسياسة سوق عمل عادلة. وسيتناول البحث السياسات املناسبة لتنمية 

لكية، وتدعم تنمية امللكية ا�خاصة توسيع قاعدة امل -بدورها-توسيع قاعدة توزيع الدخل، وال�ي �عزز 

 ا�جتمعية ال�ي عددناها.

 

 

 الدور الذ�ي للدولة

�ي تؤدي الدولة دورها، ع�� نحو �عزز توسيع قاعدة توزيع الدخل، وتلعب دورها االقتصادي االجتما�� 

ب، فيمكن أن يتسم دورها بما ي��:
ّ

 التنموي املرك

: خلق البنية التشريعية والتنظيمية واملؤسسية للنشاط االقتصادي، دور الدولة كمنظم،أي -1

بما �� ذلك دورها التدخ��؛ لت�حيح �شّوهات السوق واختالال��ا االقتصادية واالجتماعية، 

 مستخدمة السياسات النقدية واملالية والتجار�ة؛ بما يخلق بيئة م�جعة لالستثمار.
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مع وفئاتھ؛ بحيث تر�� التوازن االجتما��، و�سهم �� دورها كحكم محايد ب�ن طبقات ا�جت -2

ت�حيح التشّوهات االجتماعية ال�ي تخلقها السوق، بما �� ذلك كبح استقطاب امللكية، ومنع 

استقطاب ال��وة، وتحف�� توسيع قاعدة امللكية وقاعدة توزيع الدخل، إضافة إ�� أدوارها 

 االجتماعية والثقافية.

ومبادر إلقامة االستثمارات ال�ي يحجم ع��ا القطاع ا�خاص (األه��)،  دورها كمستثمر مكمل -3

سواء أ�انت �� �عض القطاعات أم �� �عض املناطق، أم تلك ال�ي �سهم �� توازن العرض والطلب، 

ولكن وفق األنظمة نفسها، ودون أّي مزايا غ�� م�ّ�رة، و�مكن لهذا الدور أن يتخذ ش�ل شر�ات 

�� املئة، وأن تدار  50��كة مع القطاع ا�خاص، و�نسب تقل عن ح�ومية خالصة، أو مش

استثمارات الدولة هذه من شركة، أو شر�ات، قابضة ح�ومية، تتبع لصندوق استثمار ح�ومي 

 وليس لوزارة املالية أو اية وزارة أو جهة إدار�ة، و�عمل وفق قواعد السوق.

اط االقتصادي واالجتما��، وهذا �شمل املرافق إقامة البنية التحتية املادية واالجتماعية للنش -4

العامة، من طرق وجسور وأقنية وسدود ومنشآت عامة معروفة، إضافة إ�� إنفاقها ع�� التعليم 

بمراحلھ �افة، وتقديم ا�خدمات ال�حّية مجاًنا، أو بتعرفة منخفضة للفئات محدودة الدخل، 

غنية، تمتلك التعليم وال�حة، ودائرة فق��ة وذلك؛ ملنع استقطاب ا�جتمع ب�ن دائرت�ن: دائرة 

تملك ا�جهل واملرض، عالوة ع�� ذلك، أن تنفق ع�� الثقافة والفنون والر�اضة، وأن ي�ون لها برامج 

 لدعم الفئات املهّمشة.

لل��وض ��ذه األدوار بكفاءة، البّد من رفع معدالت الضر�بة ع�� األر�اح املرتفعة؛ بتطبيق ضر�بة  -5

 وخفض ضر�بة القيمة املضافة، أو إلغاؤها؛ أل��ا ضر�بة غ�� عادلة.  تصاعدية،

إن دور الدولة موضع جدل، بل وخالف، ولكن ال �عتقد أن الوصفة اللي��الية "الدولة النحيلة"  -6

�� الوصفة ال�ي تناسب الديمقراطية االقتصادية، ودور الدولة الذي يناس��ا يمثلھ التشبيھ البليغ 

لعصفور؛ حيث العصفور هو ا�جتمع، تقبض عليھ يد الدولة، فإن شّدت فإنھ بالقبض ع�� ا

سيختنق، وإن أرخت فإنھ سيط��؛ وإذ أورد هذا التشبيھ، أتذكر كم نحن �� توق إ�� الط��ان، 

أن تكتم أنفاسنا، ومع ذلك يجب أال يدفعنا التطرف  -�� املا�ىي-خاصة �عد أن �ادت قبضة الدولة 

 إ�� تطرف آخر.

دية الدولة تجاه الطبقات والفئات االجتماعية شرط ال بّد منھ؛ �ي تقوم بدورها ع�� النحو ال�حيح. حيا

وع�� الرغم من أن ا�حيادية �سبية، ومن الصعب جعلها مطلقة، لكن �عز�ز حيادية الدولة أمر ضروري؛ 

�ستخدمو��ا بما �عزز  لقيام ديمقراطية اقتصادية، ال ت�ون ف��ا الدولة أداة بيد طبقة رجال األعمال،

مصا�حهم فقط، بل يجب أن ت�ون حيادية إ�� حٍد �عيٍد، وأن تؤدي دوًرا محايًدا يحفظ التوازن، ومراعاة 

 املصا�ح املش��كة ب�ن الطبقات والفئات. 
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 برنامج طو�� إلعادة هي�لة الشر�ات

ملعيار الوحيد والدافع ال بّد من تخليص الشركة من سيطرة منطق الر�ح �ش�ل مطلق، وأن ي�ون هو ا

الوحيد. و�التا�� العمل باتجاه جعلها مؤسسة اجتماعية، إ�� جانب �و��ا مؤسسة إلنتاج الر�ح ملالك��ا، أي: 

باتجاه جعلها مؤسسة �� �سيج اجتما��، ترتبط ��ا و�نجاحها مصا�ح فئات واسعة، كمصا�ح من �عملون 

توجا��ا من السلع وا�خدمات، ومصا�ح مزود��ا باملواد ف��ا، فيتلقون أجورهم م��ا، ومصا�ح مس��ل�ي من

وا�خدمات، ومصا�ح ا�جهات الضر�بية، ومصا�ح البنوك وشر�ات التأم�ن والضمان االجتما��، وغ��ها؛ 

فجميع هؤالء يتأثرون سلًبا وإيجاًبا بنجاحات الشركة وفشلها، و�تأثرون بمدى ال��امها بواجبا��ا، وال��اما��ا 

 نتاجية واالجتماعية وغ��ها. املالية واإل 

 

 �� إطار هذا التصور فمن الضروري، لتعز�ز التطور االقتصادي واالجتما�� املستقر، أن يتم:

إشراك العامل�ن �� جزء من ملكية الشركة ع�� ش�ل حصص، أو أسهم مدفوعة القيمة نقًدا أو  -1

تغل�ن صغ��ة، وأن �شارك عوًضا عن ا�حوافز أو أي ش�ل مالئم، ح�ى لو �انت �سبة ملكية املش

ممثلو املشتغل�ن �� االجتماع السنوي للشركة (جمعي��ا العامة)؛ وهذا �عزز تقارب املصا�ح ب�ن 

املالك�ن املشتغل�ن بما ينعكس إيجاًبا ع�� ا�جميع. إن اتجاه تمليك املشتغل�ن حصًصا �� الشركة 

 لتعميم.ال�ي �عملون ف��ا يزداد و�تسع ع�� العالم، وهو ش�ل قابل ل

أن تخضع الشركة للمراجعة االجتماعية؛ لتقو�م أدا��ا السنوي االقتصادي وال��اما��ا  -2

االجتماعية، وتحتاج هذه املراجعة إ�� وضع أسس �املة ونظام وآلية، و�� مراجعة مجتمعية 

 وليست ح�ومية، و�جب أن ت�ون ملص�حة الشركة؛ بحيث تقدم لها شهادة ذات قيمة أخالقية. 

توسيع ال��ام الشركة ب��امج اجتماعية، مثل: تخصيص منح دراسية للطالب، أو إقامة برامج  -3

تدر�ب لعاطل�ن عن العمل، أو تنفيذ مرفق صغ��، كمستوصف �� �ّ�، أو املساهمة �� تنظيف 

 البيئة �� منطقة ما، أو دعم برنامج ثقا�� مع�ن، أو غ��ها من برامج. 

 

تختار الشركة الدخول فيھ  برنامج طو��،لشر�ات، بجانبيھ املذ�ور�ن أعاله، هو إن برنامج إعادة هي�لة ا

شهر الشركة، 
ُ
دون إلزام ودون تبعات إضافية ع�� الشركة ال�ي ال ترغب �� تطبيقھ؛ فهو مزّ�ة إضافية �

معها،  بوصفها شركة تفي بال��اما��ا تجاه املشتغل�ن لد��ا، وتجاه ا�جهات الضر�بية، وتجاه املتعامل�ن

 و�وصفها شفافة ال تخفي شيًئا، وذات برنامج وط�ي. 

و�ما أن هذا ال��نامج طو��، و�ما أن ال��ام الشركة بھ يقدم فوائد لآلخر�ن؛ فيجب أن تنال الشركة حافًزا 

لتنفذه، إضافة إ�� إشهارها كشركة مل��مة اجتماعًيا، يفيدها اإلشهار �� معامال��ا مع الضرائب والضمان 

تما��، و�� تقو�مها عندما تتقدم إ�� املناقصات ا�ح�ومية، و�� �عامال��ا مع البنوك؛ ف�ي "شركة االج

 نظيفة".
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ال يتوقع أن تبادر شر�ات كث��ة لتطبيق إعادة الهي�لة ا�حالية، ولكن يتوقع أن تبادر �عض الشر�ات 

إن �انت ستحذو  -فيما �عد -رر الطليعية؛ لذلك، س��اقب الشر�ات األخرى نتائج مثل هذا ال��نامج، وستق

حذو الشركة املبادرة أم ال، والشّك �� أن إطالق القطاع ا�خاص مثل هذه املبادرة،مقياس ملدى ارتفاعھ إ�� 

مستوى ا�حاجات الوطنية، وتحولھ من قطاع لشر�ات فردية وعائلية، �س�� وراء الر�ح إ�� قطاع رئيس �� 

 ا�جتمع لھ رؤ�ة وطنية ومشروع وط�ي.

 

 مجلس اقتصادي اجتما��

ل فيھ األطراف الثالثة الرئيسة للعقد االجتما�� 
َّ
مث

ُ
قامت عدة دول بتشكيل "مجلس اقتصادي اجتما��" ت

 و��: 

 الدولة، ممثلة بأجهز��ا.  -1

 �غرف التجارة والصناعة، واتحادات رجال األعمال.  -2
ً

 مجتمع قطاع األعمال املنظم، ممثال

 بنقابات العمال، والنقابات املهنية، واملنظمات األهلية الك��ى للفالح�ن ا�جتمع املد�ي، ممث -3
ً

ال

 والنساء والشباب واألحزاب السياسية واملؤسسات التمثيلية. 

بحيث ي�ون ا�جلس ندوة للتشاور، واالتفاق ع�� قواعد تحفظ التوازن، وتحفز التنمية االقتصادية 

ا��جاًما  -ع�� األقّل -لتجارب نجاحات ذات قيمة؛ فإ��ا ستحققواالجتماعية الشاملة؛ فإْن لم تنجزهذه ا

 �� أسسها مع "الديمقراطية االقتصادية".سيغطي البحث �عض تلك التجارب، و�حلل نجاحا��ا وإخفاقا��ا.

 

 مجتمع مد�ي فاعل

ال بّد ا�جتمع املد�ي الفاعل الذي يمتلك قدرات عالية ع�� التنظيم والتعب�� والعمل املش��ك، هو شرط 

منھ لتنمية الديمقراطية االقتصادية، وتنمية أسس نظام سيا�ىي واقتصادي، يتجاوز الرأسمالية اللي��الية 

إ�� درجة أع��. وكما أن قطاع األعمال الكب�� ينظم نفسھ �� اتحادات؛ فإن الكتلة الرئيسة من ا�جتمع 

�لمة  -موضوعًيا –�لمة م�ّون��ا؛ لتعادل املد�ي امل�ّون من املشتغل�ن واملس��لك�ن تحتاج إ�� ما يجمع 

 الدولة، و�لمة قطاع األعمال، �� الشراكة الثالثية ب�ن الدولة وقطاع األعمال وا�جتمع املد�ي.

 

إّن بناء اقتصاد ديمقراطي يحتاج مساهمة واسعة من الناس، و�حتاج مبادرا��م العملية، خاصةإ�شاء 

دور النقابات العمالية واملهنية وا�جمعيات األهلية  -هنا -ة، و�أ�يا�جمعيات التعاونية والشر�ات التعاوني

 واألحزاب السياسية، ودائًما يؤدي اإلعالم دوًرا مهًما �� ال��و�ج والتحشيد.

ينب�� أن ي�ون ا�جتمع مبادًرا ال مكتفًيا، وكما �� العادة، باملبادرات ال�ي تطرحها ا�ح�ومة؛ فمجتمع 

تمع املبادرات ال�ي تأ�ي من األطراف الثالثة: ا�ح�ومة، وقطاع األعمال، وا�جتمع االقتصاد الديمقراطي مج

 املد�ي.
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نمو و�� طبقي لدى عموم الناس بمصا�حهم، و�أدوارهم، و�فوارق ال��وة، ونمّو استعدادهم  -أ

 للعمل من أجل مصا�حهم.

 تطو�ر نظر�ة شاملة؛ لتجاوز الرأسمالية من داخلها. -ب

 ثقا��، ينعكس �� البحوث، و�� اإلعالم واألدب والفن...إ�خ.ت�و�ن تيار فكري  -ت

ت�و�ن تيار سيا�ىي من أحزاب وجمعيات ونقابات ومنظمات غ�� ر�حية، تتب�ى الديمقراطية  -ث

 االقتصادية، وترّوج لها.

 يؤدي اإلعالم دوًرا رئيًسا �� ال��و�ج للديمقراطية االقتصادية.  -ج

  كما يؤدي التعليم الدور املهم اآلخر. -ح

 

 تحديات

ال�لمة الفصل؛ لذلك فإّن تنمية  -دائًما-من السهل أن نصوغ تصّوراتنا عن األنظمة املثالية، ولكن للواقع 

ا  -هنا-الديمقراطية االقتصادية ستواجهها تحديات كث��ة، نذكرها 
ً
سريًعا، مع إدراكنا أ��ا تقت�ىي بحث

 وافًيا:

تحدي تنمية نظام اقتصادي يختلف �� أسسھ عن السائد �� العالم، و�ناقض مصا�ح الطبقات  -

، وع�� وفرصھ وموارد الرزقاملال ومراكز العمل إدارة ا�جتمع، و املتسّيدة، �و��ا القابضة ع�� 

تكّرس قناعة العامة �شرعية قواعد اقتصاد ال�ي املؤسسة الدينية مؤسسات التعليم واإلعالم و 

سوق السائدة، و�أ��ا ا�حّل الوحيد واألفضل ع�� التار�خ (��اية التار�خ)، و�عزز شعور الناس ال

 بال�جز عن الفعل، و�عدم جدوى أّي محاوالت للتغي��،

 تحدي التغلب ع�� الصورة السلبية عن "االش��اكية" ال�ي كرس��ا التجارب السابقة. -

ة جديدة، ال تتطابق مع السائد، �� عالم يزداد تحدي تنمية أنظمة ضر�بية ونقدية ومالية وتجار� -

 انفتاًحا وعوملة.

التحدي الذي يحول دون دفع ال��ملانات وا�ح�ومات ا�حليةإ�� وضع �شريعات، �ساعد �� تنمية  -

أش�ال امللكية ا�خاصة املش��كة، و�ناء أنواع من املنشآت االقتصادية ال�ي �عزز الديمقراطية 

 االقتصادية، 

 جديدة  ف�ار جديدة بديلة عن الرأسمالية،أتحدي صوغ  -
ً

وصوغ سياسات جديدة، تن�ي أش�اال

مالئمة للديمقراطية االقتصادية (سياسيات ضر�بية، وسياسات مالية عامة، وسياسات امل��انية 

العامة، وسياسات نقدية: من فائدة مدينة ودائنة وإقراض و�سليف وأسعار صرف، سياسات 

وسياسات التعهيد ا�ح�ومي ال�ي ��جع أش�ال امللكية ا�خاصة  تجار�ة، وسياسات إس�انية

ا�جماعية، وسياسات صناعية، وسياسات ا�خدمات ال�حية، وسياسات التعليم �� جميع 

مراحلھ، وسياسات التدر�ب، وسياسات النقل واالتصاالت، وسياسات إعالمية مالئمة، وسياسات 
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، وتطو�ر أدوات رقابة مجتمعية أك�� فاعلية؛ ثقافية ل��و�ج مفاهيم الديمقراطية االقتصادية

لقياس وضبط أداء ا�ح�ومة والهيئات ا�جماعية، وغ��ها)،وذلك ع�� أنقاض أنظمة وسياسات 

 وثقافات را�خة عميقة ا�جذور،

ا-تحدي تنمية الو�� الذا�ي لألفراد؛ بحيث يندفعون  - للمشاركة الفاعلة �� إقامة مؤسسات  -ذاتي�

ا.ا�جتمع   الديمقراطي اقتصادي�

تحدي صوغ ر�ط الدخل بمساهمة الفرد �� خلق القيم املضافة/ الدخل (مبدأ االستحقاق)،  -

بأش�ال عملية قابلة للتطبيق، وكيفية قياس هذه القيم املضافة، وتحديد العوامل املنتجة للقيم 

 املضافة وعوائدها املقبولة. 

ا؛ فال تقوم اإلدارات بإساءة  تحدي تأم�ن إدارة كفء، ونز��ة، للمؤسسات - اململوكة جماعي�

استخدامها، وتحدي التغلب ع�� صعو�ات من قبيل أن إدارات الشر�ات التعاونية والبلدية 

ال ��ىيء استعمال صالحيا��ا؛ �خلق منافع  -ال�ي يديرها تكنوقراط �عملون بأجر -والنقابية

 �خصية ضيقة.

ب ع�� الصعو�ات ال�ي تحدي دعم القطاع التعاو�ي؛ ليؤدي دوًر  -
ّ
ا أك�� من دوره ا�حا��، والتغل

 �ع��ضھ،

تحدي تطبيق سياسات سوق العمل املناسبة للديمقراطية االقتصادية، �� الوقت الذي تتعارض  -

 فيھ مع مصا�ح قطاع األعمال ا�خاص الكب��.

 

 قياس نمو ا�جتمع البديل �� قلب القديم

القائم، وسيسهم توسع التعليم ونمو املعرفة �� أوساط الناس، سينمو النظام ا�جديد �� قلب النظام 

وتوسع ا�حوار والتواصل ب�ن الناس ع�� وسائط التواصل االجتما��، وإفالت عقول الناس من رقابة 

�� نمو و�� الناس بمصا�حهم و�الصراع الطبقي، و�حفزهم ع�� طرح أف�ار  -ذلك �لھ-االستبداد، سيسهم 

داء ملفاسد التفاوت والفساد عموًما، و�البحث عن سبل التغي��، وسيمهد انتشار جديدة، مدفوع�ن بالع

الديمقراطية السياسية الطر�ق إ�� الديمقراطية االقتصادية، فال ديمقراطية اقتصادية وال عدالة 

 اجتماعية مع االستبداد.

 يسة:سنستخدم العديد من املؤشرات التقنية لقياس هذا النمو، ولكن ثّمة مؤشرات رئ

 �سب توزيع الناتج ا�ح�� اإلجما�� ب�ن حصة قوة العمل وحصة األر�اح. -أ

 حصص أعشار ا�جتمع من ال��وة. -ب

 هي�ل امللكية ومدى تمركزها.  -ت

تركيب توزيع حصة األر�اح، �أن توضع فئات أل�حاب حصص صغ��ة جًدا، وصغ��ة، ومتوسطة  -ث

 العليا.  دنيا، ومتوسطة ومتوسطة عليا، وعليا دنيا، وعليا، وفوق 
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�سبة مساهمة أش�ال امللكيات الصغ��ة والتعاونية، وامللكيات ا�جماعية واالجتماعية، �� الناتج  -ج

 وحص��ا من األر�اح.

 غ��ها من مؤشرات كث��ة. -ح

 ولكن تبقى املؤشرات عاجزة عن نقل الصورة، و�حتاج األمر إ�� تحليل �ّ� ُيجرى باستمرار.

 

 �لمة أخ��ة

ع�� الرغم مما قدمتھ هذه الورقة من أف�ار؛ فإ��ا لم تقدم أك�� من فكرة أولّية ومدخل، و�� ال تجيب عن 

السؤال حول قضية الديمقراطية االقتصادية وتجاوز الرأسمالية؛ فالقصد م��ا إثارة السؤال حول تجاوز 

 .يرغب أن �شارك فيھ ل�ل منالرأسمالية، وإقامة نظام ديمقراطي شامل، وطرحھ ع�� �ساط البحث 
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