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1

تمـھـيـد

وصCف جCون تCشامبرلين فCي تمھيCده للطبعCة االولCى مCن كتCCاب
"الطريق إلى الرق" الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية على أنھا
"زمCCن مCCن التCCردد" إذ كانCCت بريطانيCCا والقCCارة االوروبيCCة تواجھ Cان
مھمة إعادة البناء وإعادة صياغة الدسCاتير ،وھCي مھمCة رھيبCة .أمCا
الواليCCات المتحCCدة ،التCCي تجنبCCت الCCدمار المCCادي الCCذي لحCCق بأوروبCCا
الغربية فقد كانCت رغCم ذاك تحCاول أن تتعCافى مCن ضCربات الCسوط
االقتصادي فCي معالجCة اقتCصاد قادتCه الحCرب وأخرجتCه مCن الكCساد
الكبير .كانت ھناك ثمة رغبة في األمن والعودة الى االسCتقرار ،فCي
كل مكان.
لم يعد المناخ الفكري مستقراً وثابتCا ً .فظھCور الفاشCية ،ومCن ثCم
وفCCر مCCساحة واسCCعة جCCداً للمفكCCرين الCCذين كCCانوا أحCCراراً
ھزيمتھCCاّ ،
للتناحر بشأن أية فكرة ينقصھا التطھير العرقCي والCسيطرة الCسياسية
الدكتاتوريCCCة .وفCCCي الوقCCCت نفCCCسه ،فCCCإن الفكCCCرة الخاطئCCCة والواسCCCعة
االنتشار والقائلة بعدم معقولية السوق الحرة ھي التي سببت الكCساد،
إضافة الى أربع سنوات من الناتج العام الموجه بشكل مركزي الذي
تقوده الحرب ،وحقيقة أن روسيا كانت حليفة حرب للواليات المتحدة
وبريطانيCCCا ،قCCCد زادت جميعCCCا ً مCCCن قبCCCول التيCCCار الCCCسائد للتخطCCCيط
المركزي لالقتصاد في زمن السلم.
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وفCCي تلCCك اللحظCCة المتCCرددة وغيCCر المCCستقرة ظھCCر ھCCذا الكتCCاب
النحيCCCف ،الCCCذي تحمCCCل بCCCين يCCCديك اآلن )عزيCCCزي القCCCارئ( نCCCسخته
المCCوجزة ،أال وھCCو كتCCاب فريCCدرك ھايCCك "الطريCCق إلCCى الCCرق ".فقCCد
غل الكاتب وقت فراغه بين أيلCول عCام  1940وآذار  1944بكتابCة
است ّ
ً
"الطريق إلى الرق" الذي كان كما قال عنCه الكاتCب" :واجبCا لCم يكCن
علي التملص منه" فكان أكبر من أي إسھام آخCر فCي سCيرته الذاتيCة.
وكمCCا يCCرى ھايCCك نفCCسه ،كCCان الكتCCاب يCCشير فقCCط إلCCى "المخCCاوف أو
الھCCCواجس التCCCي تخلقھCCCا النزاعCCCات الحاليCCCة ]فCCCي الفكCCCر االقتCCCصادي
السياسي[ في عقول الكثيرين الذين ال يستطيعون التعبير عنھا علنا ً".
ولكCCن مثلمCCا يكCCون األمCCر عCCادة ،فCCإن ھCCذه المھمCCة التCCي دفعCCه إليھCCا
شعوره بالواجب أحدثت نتائج جسيمة لم تخطر ببال المؤلف.
لقد ّ
وظف ھايك علم االقتصاد للبحث في عقل االنسان ،مستخدما ً
معرفته التي كان قد أكتسبھا ألجل كشف الطبيعة الشمولية لالشتراكية
وتعريتھCCا ،ولتفCCسير كيCCف أنھCCا تقCCود الCCى االسCCتعباد ال محالCCة ،ويكمCCن
إسCCھامه األعظCCم فCCي اكتCCشاف الحقيقCCة البCCسيطة ،والجCCسيمة فCCي ذات
الوقCCت ،والقائلCCة بCCأن اإلنCCسان ال يعCCرف ولCCن يCCستطيع أن يعCCرف كCCل
شيء ،وعندما يتصرف وكأنه يعرف كل شيء ،فإن كارثة ستقع.
لقCCد أدرك ھايCCك أن االشCCتراكية ،والدولCCة الجمعيCCة ،واالقتCCصاد
CCرمج أو المَّ C
CCنظم ،يمثلCCCون شCCCكالً مCCCن الغCCCرور والغطرسCCCة ،ألن
المبَ C
المخططCCين يحCCاولون ـCCـ بمعرفCCة ناقCCصة ـCCـ إعCCادة تCCصميم الطبيعيCCة
البCCشرية .وبفعلھCCم ھCCذا ،يتجاھCCل ھCCؤالء المخططCCون المزعومCCون،
وبكل غطرسة ،التقاليد التي تجسد حكمة األجيال ،ويحتقCرون بCشكل
تعCCسفي كCCل العCCادات التCCي ال يفھمCCون غاياتھCCا وأھCCدافھا ،فيخلطCCون
ّ
ويركبون القانون المكتوب في قلوب الناس مCن خCالل قواعCد إداريCة
ال يCCCستطيعون تغييرھCCCا بلمCCCح البCCCصر .وبالنCCCسبة لھايCCCك ،لCCCيس ھCCCذا
االفتراض "وھما ً مھلكا ً" فحسب بل "ھو الطريق إلى الرق".
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كان تCأثير االفكCار البCسيطة التCي تCضمنھا كتCاب "الطريCق إلCى
الCرق" فوريًCا ،فقCCد أعيCCد طبCCع الكتCاب سCCت مCCرات فCCي غCCصون سCCتة
رجم إلى العديد من اللغات األجنبية ،وتم تداولCه علنCا ً
ً
شھراُ ،
عشر
وت ِ
ً
في العالم الحر ،وسرا في ما وراء القضبان ،على حCد سCواء .ولCيس
من المبالغ فيCه أن نقCول أن كتCاب الطريCق إلCى الCرق قCد منCع بCشكل
تلقCCائي ظھCCور االشCCتراكية فCCي أوروبCCا الغربيCCة والواليCCات المتحCCدة،
ذر بذور الحرية فCي االتحCاد الCسوفيتي التCي تنامCت وأتCت ثمارھCا
وب َ
َ
ُ
ً
CCرج بعCCCض الCCCشعارات
بعCCCد  45عامCCCا مCCCن تCCCاريخ صCCCدوره .فقCCCد أخَ C
االشCCCCتراكية كCCCCـ"الجمعيCCCCة" مCCCCن تيCCCCار الجCCCCدل الCCCCسياسي ،حتCCCCى أن
االشتراكيين األكCاديميين قCد أ ُجبCروا علCى التراجCع عCن دفCاعھم عCن
التخطيط االشتراكي المتزايد.
ولكCCن القيمCCة الحقيقيCCة لCCـ"الطريCCق إلCCى الCCرق" لCCم تكCCن فCCي
الضربة المفاجئة التي أعطتھCا للناشCطين والمفكCرين االشCتراكيين ـCـ
على الرغم من أھميتھاــ ولكن فCي االنطبCاع الخالCد الCذي تركتCه فCي
أذھCCCان المفكCCCرين الCCCسياسيين واالقتCCCصاديين فCCCي االعCCCوام الخمCCCسة
والخمسين الالحقة وباعتراف ھايك نفسه ،فإن "ھCذا الكتCاب أصCبح،
على نحو غير متوقع ،نقطة بداية ألكثر من ثالثCين عامCا ً مCن العمCل
في حقل جديد".
إدوين جيه .فيولنر
رئيس مؤسسة التراث ،واشنطن العاصمة
تشرين الثاني 1999

10

2

مقـدمـــة

الرق"
ھايك وفيـشر و "الطريق إلى ِّ
تبدأ قصتي ھذه مع رجل إنجليزي اسمه ليونيل روبنز ،وأصبح
Cن
فيمCCا بعCCد اللCCورد روبنCCز لكليCCر ماركCCت .وفCCي عCCام  ،1929فCCي سّ C
Cين أسCCتاذاً لعلCCم االقتCCصاد فCCي كلي Cة لنCCدن لالقتCCصاد
الثالثCCين فقCCطُ ،عَ ّ C
والعلوم السياسية ،وھي كلية تابعCة لجامعCة لنCدن .وكCان أعظCم عCالم
اقتصاد إنجليزي في جيله ،وكان أيضا ً طليقا ً في اللغة األلمانيCة .وقCد
قادته ھCذه المھCارة األخيCرة الCى أعمCال عCالم اقتCصاد نمCساوي شCاب
يدعى فريدرك ھايك ،مما حدى به إلى دعوة نظيره الشاب إلى إلقاء
محاضرات في مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية .وقد نجحCت
تعين ھايك بصفة أستاذ لعلCوم
تلك المحاضرات نجاحا ً جعل الجامعة ُ ّ
االقتCCصاد واإلحCCصاء عCCام  ،1931وأصCCبح مواطنCCا ً إنجليزيCCا ً قبCCل أن
ت Cصبح مثCCل ھCCذا المكانCCة بمثابCCة "جCCواز سCCفر لألغCCراض الفخريCCة"
بوقت طويل.
وفي عقCد الثالثينCات ]مCن القCرن العCشرين[ ،كCان جCون مينCارد
كينز في قمة عطائه ،فقد كان عالم االقتصاد األكثر شھرة في العالم،
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وكان ھايك النCد الحقيقCي األوحCد بالنCسبة لCه .وفCي عCام  ،1936نCشر
كينز كتابه الموسوم "النظرية العامة للعمالة :الفائCدة والمCال ".وكCان
ھايك قد أغري لتفنيد ذلك الھراء ،إال أنه كف عن ذلك ،وذلك لCسبب
بCCسيط وإنCCساني جCCداً .قبCCل ذلCCك بعCCامين فقCCط ،كCCان ھايCCك قCCد ھCCاجم
ً
اقتصادية أصبحت اآلن فCي طCي النCسيان وھCي "رسCالة فCي
ُكّراسة ً
المال" وّفندھا في عرض ٍصحفي ٍ من جزأين .فما كان من كينCز إال
أن ّ
ھز كتفيه بعدم اكتراث وھو يبتCسم لCذلك الھجCوم ،قCائالً ذات يCوم
بينما كانا يتمشيان في كليCر ماركCت" :أوه ،ال تھCتم ً
أبCدا؛ أنCا لCم أعCد
أؤمن بذلك كله ".لم يكCن ھايCك يريCد أن يكCرر عمCل التفنيCد ذاك مCع
كتاب "النظرية العامة" إذ ربما قرر كينز يومCا ً فCي المCستقبل أنCه لCم
يعCCد "يCCؤمن بCCذلك كلCCه" أيCCضا ً ـCCـ وھCCو قCCرار كثيCCراً مCCا سCCمعت ھايCCك
يأسف عليه في عقد السبعينات.
خلي ْ
ت كلية لندن لالقتصاد من وسط لنCدن
ولما جاءت الحرب وأ ُ َ
إلى كلية بيتر ھاوس في كيمبردجّ ،
أعد كينز غرفCة لغريمCه الفكCري
الرئيCCسي ھايCCك ،وعلCCى أفCCضل مCCا يكCCون ،فCCي كليCCة كنجCCز التCCي كCCان
كينCCز أمCCين صCCندوقھا ،بينمCCا تطCّ Cوع ھايCCك ،وعلCCى أفCCضل مCCا يكCCون
ض أن يقCضي لياليCه جالCسا ً
أيضا ً ،لواجب القتال .وھذا يعني أنه َعَر َ
على السطح لمراقبة القاصفات األلمانية المغيرة.
وبينما كان يجلس ھناك في إحدى الليالي ،بدأ يفكر متسائالً عما
حCل الCسالم أو عنCد حلولCه .كCان
سيؤول إليه مصير وطنه الثاني إذا ّ
من الواضح في ذھن ھايك أن النصر يحمل في طياته بذور الCدمار.
كانت الحرب قCد سُّCميت "حCرب الCشعب" ألنھCا ،علCى خCالف جميCع
الحCCروب الCCسابقة ،جعلCCت جميCCع النCCاس يحCCاربون فيھCCا بطريقCCة أو
بأخرى .حتى المسالمين جداً قد ساھموا من خالل العمل في األرض
Cصى ھايCCك شCCعوراً متناميCCا ً مفCCاده أن Cه
إلطعCCام القCCوات المCCسلحة .وتقّ C
"مثلمCCا ھCCو الحCCال فCCي الحCCرب ،كCCذلك ھCCو فCCي الCCسلم" بمCCا يعنCCي أن
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الحكومة ستتملك وتخطط وتCسيطر علCى كCل شCيء .وأن المCصاعب
االقتCصادية الناجمCCة عCCن الحCCرب سCCتكون جCCسيمة ايCCضا ً ،وأن النCCاس
سيرجعون إلى الحكومة إليجاد طريقة أو منفذاً للخروج من األزمCة.
وھكذا ،بينما كتب ھايك كتابCه الرائCع "الطريCق إلCى الCرق "،فإنCه لCم
Cرك بCCسبب حُ ّبCه لوطنCCه الثCCاني فحCCسب ،بCCل ايCCضا ً بCCسبب
يكCCن قCCد تحّ C
خوفه من أن التخطCيط المركCزي ،واالشCتراكية ،وتنCامي قCوة الدولCة
وسCيطرتھا سCCتقود المملكCة المتحCCدة والواليCCات المتحCدة إلCCى الفاشCCية،
بشكل حتمي ال مفر منه ،وليس إلى االشتراكية الوطنية.

أنثوني فيشر :الرجل الذي فعلھا
لذا دعCوني اآلن أتحCدث عCن "الطريCق إلCى الCرق" وعCن رجCل
معين كانت دروس ذلك الكتاب قد دفعته للقيام بشيء مCا .وكCان ذلCك
الرجل ھو الراحل أنثوني جورج أنسون فيشر ،او )أجاف( كما كنCا،
وما زلنا نسميه.
انحCCCدر فيCCCشر مCCCن عائلCCCة تمتلCCCك مناجمً C
ً
CCضاء فCCCي
CCا ،وتCCCضم أعC
البرلمان ،ومھاجرين وعسكريين .ولد عام  1915ولحقه مباشرة أخCوه
وصCCديقه األثيCCر بي Cسل ،وفCCي عCCام ُ ،1917قتCCل أب Cوه علCCى يCCد ّقن Cاص
تركي .ترعرع فيCشر فCي جنCوب شCرق إنجلتCرا علCى يCد أمCه األرملCة
الشابة ،وھCي نيوزيلنديCة مCستقلة مCن بيراكCي/أكCاراوا .درس )أجCاف(
في إيتون وكيمبردج حيث تعلCم الطيCران مCع أخيCه فCي سCرب طيCران
الجامعة .ولدى التخرج ،تضمنت مبادراته العديدة ما يلي:
• شركة لتأجير السيارات ــ مبادرة ناجحة.
• شركة لتأجير الطائرات ــ مبادرة ناجحة.
• تCCصميم وصCCناعة سCCيارة رياضCCية رخيCCصة تCCسمى ديCCروي،
وقد فشلت بسبب انعدام الطاقة.
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وعنCCد بدايCCة الحCCرب ،تطCCوع أنث Cوني وبي Cسل فCCي سCCالح الجCCو
الملكي وسرعان ما قادا طائرتي )ھوريكينز( في السرب الثالCث فCي
ض Cربت طCCائرة بي Cسل بCCالنيران
معركCCة بريطانيCCا .وفCCي أحCCد األيCCام ُ
االلمانيCCة ،فقCCذف بنفCCسه فCCوق )سلCCسي بCCل( ولكCCن مظلتCCه كانCCت ھCCدفا ً
للنيCCCCCCCCران فCCCCCCCCسقط كCCCCCCCCل مCCCCCCCCن الرجCCCCCCCCل والطCCCCCCCCائرة منفCCCCCCCCصلين
على االرض.
أمCا أنثCوني المCدمر تمامCCا ً فقCCد أجبCر علCCى عCدم الطيCCران حفاظCCا ً
على سالمته ،ولكنه استغل وقته بCشكل إنتCاجي ليطCور ماكنCة تCدعى
)ماكنCCة تCCدريب في Cشر( لتعلCCيم الطيCCارين المتCCدربين علCCى التCCصويب
األفCCضل .وكCCان أيCCضا ً قارئCCا ً نھمCCا ً لمجلCCة )ريCCدرز دايجCCست( .فكCCان
CCال لعائلتCCCه ،ويCCCضع
يفتCCCرس كCCCل نCCCسخة منھCCCا ،ويقرأھCCCا بCCCصوت عٍ C
خطوطا ً كثيرة تحت كلماتھا ويحتفظ بھCا متسلCسلة فCي مكتبCه .يتCذكر
مارك ،طفله األول ،حCائط غرفCة المكتCب وھCو يCضج بأعCداد ونCسخ
)ريدرز دايجCست( وھCي مرتبCة خطCا ً بعCد خCط لCسنواتــوحتى لعقCود
من إصدارھا.
إذن كيف التقى طيارنا المحارب بعالمنا األكاديمي ھايCك؟ فيمCا
ٌ
متفCق عليھCا مCن
يلي القصة كاملة كما جمعتھا .ليCست كCل تفاصCيلھا
جميع األطCراف ذات العالقCة ،ولكCن األجCزاء مالئمCة .لCذا فھCذه ھCي
ٌ
متمسك بھا.
قصتي ،وأنا

تزاوج العقول الحقيقية
ُن Cشر كتCCاب "الطريCCق إل Cى الCCرق" فCCي آذار عCCام  ،1944وعلCCى
الرغم من ّقلة الورق في زمن الحرب ،إال أنه َنَفَذ بطبعاته الستة فCي
المملكة المتحدة في غضون ستة عشر شھراً .وعلى الرغم من ھCذا،
ونتيجة لمحدودية الورق ،لم يكCن الناشCرون ،روتلCيج ،قCادرين علCى
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تغطية الطلبات المتزايدة ،مما حدى بالمؤلف أن يشتكي من أن كتابه
قCCد حCCصل علCCى ھCCذه الCCسمعة ألنCCه " كCCان كتابCCا ً ال يمكCCن الحCCصول
عليCCه!" لقCCد كCCان كتابCCا ً ناجحCCا ً ومتفCCرداً بCCشكل ال يCCصدق إلCCى حCCد أن
ھايك قد فقد القدرة على متابعة العروض الصحفية والنقديCة ،وانCدفع
النقCCاد إلCCى تCCأليف كتCCب كاملCCة تھاجمCCه فCCي كCCل مCCن المملكCCة المتحCCدة
والواليCCات المتحCCدة .ويملCCك الCCدكتور لCCورنس ھايCCك ،اإلبCCن الوحيCCد
لفريدرك ھايك ،نسخة والده الراحل من الطبعة االولى من "الطريCق
إلى الرق "،إضCافة الCى نCسخة الناشCرين المCصححة مCع تCصحيحات
والCCده عليھCCا .وفCCي الغCCالف األخيCCر مCCن الCCداخل لنCCسخة الكتCCاب ،بCCدأ
ھايك بذكر قائمة بالعروض التي ظھرت .ولكن ،كمCا قCال لCي ھايCك
عCCام  ،1975أخCCذت ھCCذه العCCروض الCCصحفية تتCCدفق بCCسرعة كبيCCرة
جعلته يفقد مسار المتابعة مما جعله أن يكف عن تسجيلھا.
وفCCي مطلCCع عCCام ُ 1945نCشرت مطبعCCة جامعCCة شCCيكاغو الطبعCCة
األمريكيCCة مCCن "الطريCCق إلCCى الCCرق" وكمCCا ھCCو الحCCال مCCع مطبعCCة
روتليج فCي المملكCة المتحCدةَ ،وجCدت مطبعCة جامعCة شCيكاغو نفCسھا
غير قادرة على تغطية الطلبات على نسخ الكتاب نتيجة لنسب ترشيد
اسCCتھالك الCCورق .وعلCCى أيCCة حCCال ،فCCي نيCCسان عCCام  ،1945وصCCل
الكتCCاب إلCCى جمھCCور القCCراء الواسCCع عنCCدما نCCشرت مجلCCة )ريCCدرز
دايجCCست( نCCسختھا المCCوجزة مCCن الكتCCاب) .كCCان ھايCCك يعتقCCد أن مCCن
المستحيل اختصار ذلك الكتاب ،ولكنه كان دائCم التعليCق علCى العمCل
الجبار الذي قCام بCه محCرِّ رو ]ريCدرز دايجCست[( فبينمCا كCان ناشCرو
الكتب يتعاملون بقضايا نشر نسخ ال تزيد على أربعة آالف أو خمسة
آالف نسخة ،كان لدى مجلة )ريCدرز دايجCست( مCساحة طبCع ونCشر
تصل إلCى مئCات اآلالف .وللمCرة األولCى لحCد اآلن ،وضCعوا الكتCاب
الموجز في مقدمة المجلة بحيث ال يستطيع أحد أن ال يجدھـا ال سيما
للمدمنين على ھذه المجلة.
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ظھرت )ريدرز دايجست( بينما كCان ھايCك علCى ظھCر الCسفينة
مبحراً إلى الواليات المتحدة األمريكية في جولة إللقCاء المحاضCرات
عد ْ
كانت قد أ ُ ّ
ت لتتوافق مع نشر الكتاب في الواليات المتحدة .وصCل
ليجد نفسه شخصا ً مشھوراً:
تغي ْ
رت .وأننCي سCأذھب فCي
" ...أخبروني أن جميع خططنا ّ
جولCCCCة محاضCCCCرات جماھيريCCCCة تنطلCCCCق مCCCCن قاعCCCCة مدينCCCCة
نيويورك ...تخيل دھشتي عندما قادوني إلى ھناك في اليCوم
التالي ألجد أكثر من ثالثة آالف شخص فCي القاعCة ،إضCافة
الى آخرين في الغرف المالصقة يحملون مكبرات الصوت.
كنت ھناك مCع سCرية مCن الميكروفونCات وبحCر حقيقCي مCن
الوجوه المترقبة".
وھCCا أنCCا اآلن أعCCود إلCCى العمCCل البحثCCي االستقCCصائي .فقCCد شCCھد
آخر ربيع وأول صيف عام  1945ھايك وفيشر وھمCا فCي حالCة تقCدم
وحراك .أمضى ھايك فترة الحرب في كيمبCردج ،ولكCن اآلن أصCبح
الرجوع إلى كلية لندن لالقتصاد في موقعھا في لندن آمنا ً .أمCا فيCشر
يCدرب
فقد أمضى الحرب متجوالً في عموم أرجاء المملكة المتحCدةّ ،
رقي إلى قائد سرب .وقCد كCان أيCضا ً فCي
الطيارين على الرماية وقد ّ َ
تقدم نحو الدائرة الحربية )وزارة الدفاع حاليا ً( في وسط لنCدن ،علCى
مبعCCدة عCCشر دقCCائق مCCشيا ً مCCن كليCة لنCCدن .ويؤكCCد لCCورنس إبCCن ھايCCك
وكذلك تؤكد سجالت كلية لندن مواعيد انتقال ھايك ،بينمCا أوضCحت
سجالت فيشر في سالح الطيران الملكي ،والتCي تCم الحCصول عليھCا
مؤخراً من وزارة الدفاع من قبل ولده األكبCر مCارك ،مواعيCد انتقCال
فيشر.
وبعCCد أربعCCين عام Cا ً مCCن ذلCCك الحCCين ،لCCم يعCCد ھايCCك وال في Cشر
نCCافعين فCCي إعطCCاء معلومCCات لمCCا جCCرى بعCCد ذلCCك بالCCضبط .وھايCCك،
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على وجه التحديد ،اعتاد على اإلدعاء بأنه ال يتذكر مطلقCا ً أن فيCشر
قد جاء يوما ً إليه طالبا ً النصح .أما فيشر ،من الناحية األخرى ،فكCان
واضCCحا ً دائمCCا ً ومCCصراً وصCCريحا ً جCCداً بCCشأن المحادثCCة التCCي دارت
بينھما – وبشكل حرفي تقريبا ً– لكنه لم يخبرنا بالطريقة التي جCرت
بھCCCCا ھCCCCذه المحادثCCCCة بالCCCCضبط .وفيمCCCCا يلCCCCي مCCCCا أعتقCCCCده أنCCCCا بCCCCشأن
تلك المحادثة:
كان فيشر ،المدمن جداً علCى مجلCة )دايجCست( ،ناشCطا ً سياسCيا ً
منذ فترة ،وكCان قلقCا ً ايCضا ً علCى مCستقبل بCالده .وقCد وضCعت طبعCة
نيCCسان  1945مCCن الكتCCاب علCCى طاولتCCه وھCCو ينتقCCل إلCCى لنCCدن ،وبعCCد
قراءة الكتاب برمته ،الحظ على غالف الكتاب أن مؤلفه فCي جامعCة
لنCCدن .وبعCCد االتCCصال ھاتفيCً Cا ،عCCرف أن موقCCع كليCCة لنCCدن لالقتCCصاد
والعلوم السياسية تقع في الجوار ،وفي إحدى استراحات الظھيرة ،أو
ما بعد الظھر ،تمشى فيشر من مكتبه الى المدرسة وطرق على باب
ھايك .كما يتذكر فيشر المظھر الذي ظھCر بCه مكتCب ھايCك بتفCصيل
دقيCCق للغايCCة بمCCا فCCي ذلCCك قربCCه مCCن مكCCان ھارولCCد السCCكي المقيCCت.
وادعى فيشر أنه بعد حديث قصير )لم يتطCرق لCه أي منھمCا( جCرت
المحادثة بالشكل التالي:
عبCرت عنھمCا فCي "الطريCق
الCذين
ّ
فيشر :أشاطرك المخاوف والقلق ّ
إلCCى الCCرق" ممCCا جعلنCCي أخطCCط لالنخCCراط بالCCسياسة ألحCCاول
وضع األمور في نصابھا.
ھايك :ال ،ليس عليك ذلك! ألن مسار المجتمع سCيتغير فقCط بواسCطة
تغييCCCر األفكCCCار .عليCCCك أوالً الوصCCCول إلCCCى المثقفCCCين ،األدبCCCاء
والمدرسCCCCين ،وفCCCCي مناقCCCCشات عقالنيCCCCة .ألن تCCCCأثيرھم علCCCCى
المجتمع ھو الذي سيسود ،والسياسيون يتبعونھم.
احتفظCCCت بھCCCذا االقتبCCCاس علCCCى طCCCاولتي إلCCCى جCCCوار الCCCسطور
الCCCشھيرة التCCCي كتبھCCCا كينCCCز والتCCCي تقCCCول "إن أفكCCCار االقتCCCصاديين
والفالسفة السياسيين ھي أكثر قوة مما ُيفھم عادة ،عندما تكCون علCى
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صCواب أو خطCCأ ،علCى حCCد سCCواء .والحCق أن العCCالم يحكمCه قلCCة مCCن
اآلخرين أيضا ً .والناس العمليون الذين يعتقدون أنفسھم خارج نطCاق
ٌ
عبيد ألحد االقتصاديين الميتين".
التأثيرات الفكرية ھم في الحقيقة
وأخيراً بھذا الشأن ،دعوني أقتبس كلمات فيشر نفسه التي قالھا
فCCي الثالCCث مCCن تمCCوز عCCام  1985عنCCدما تحCCدث فCCي حفCCل لمناسCCبة
الذكرى الثالثين لتأسيس معھد الشؤون االقتصادية:
"لقد كان يوما ً ھاما ً بالنسبة لي عندما أعطاني فريدرك ھايCك
بعCضا ً مCن النCصح ،وربمCا كCCان ذلCك قبCل أربعCين عامCا ً مCCن
غيCر ْ
ت تلCك النCصيحة حيCاتي كلھCا .لقCد قCام
يومنا ھCذا ،وقCد
ّ
فريدرك بتشغيل محركي ...وكان الشيئان اللذان قالھمCا ھمCا
Cر بقCCاء معھCCد الCCشؤون االقتCCصادية فCCي م Cساره لحCCد اآلن.
سّ C
األول ،ھو أن تكون خارج الCسياسة ،واآلخCر ھCو أن تطCور
لCCك حالCCة فكريCCة معينCCة .إذا مCCا اسCCتطعت االلتCCصاق بھCCذين
الشيئين ،فإنك ستبتعد عن الكثير من المشاكل ومن الواضCح
أنك حينھا ستقوم بالكثير من الخير".
ً
عامCا ،وفCي مناسCبات عديCدة ،لCم يجCادل
وكما قلت ،بعد ثالثCين
ھايك حول الحدث برمته ،وال أنكر النصيحة ،ولكنه قال ببساطة أنه
ال يتذكر األمر .ولكنھا بالطبع نCصيحة "ھايكيCة" متناغمCة تمامCا ً مCع
مقالCCه الكالسCCيكي "المفكCCرون واالشCCتراكية" الCCذي ظھCCر بعCCد سCCنوات
قالئل من ذلك ،والذي أعيد نشره للتو في معھد الشؤون االقتصادية.
إال أن تلك النصيحة ّقلما كانت مخططا ً أو خارطة عمل للتمسك بھا:
"عليك أن تصل للمثقفCين ".والحCق أن سCنوات العقCد التCالي لCم تCشھد
تساقط غبار مباشر من تلك المحادثة ،علCى الCرغم مCن أن ثالثCة مCن
المفكCCCرين األمCCCريكيين الملتCCCزمين قCCCد بحثCCCوا ھCCCذا األمCCCر مCCCع ھايCCCك
و"قرعوا األجراس" في الواليات المتحدة.
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الطريق إلى معھد الشؤون االقتصادية
عمCCل ھايCCك فCCي التCCدريس فCCي مدرسCCة لنCCدن لالقتCCصاد والعلCCوم
الCCسياسية ،وطلّCCق زوجتCCه فCCي آركينCCسا ،وتCCزوج ثانيCCة ،وانتقCCل إلCCى
شيكاغو وكتب "دستور الحرية ".اما فيشر فقد حاول العمCل فCي بيCع
ً
مزارعا ،وكتCب دراسCة تنبؤيCة جCداً بعنCوان
وشراء األسھم ،واصبح
"قCCCضية الحريCCCة "،واسCCCتورد فكCCCرة إنCCCشاء مزرعCCCة آليCCCة للCCCدواجن،
وناصر الحرية في حمالت عديدة ومتنوعة ،وزار الواليات المتحCدة
باحثا ً عن نماذج لمعاھٍ Cد يمكنCه تقليCدھا ،ونCشر كتCاب "التحCول الحCر
لإلسCCCترليني" لمؤلفCCCه جCCCCورج ونCCCدر ،واتحCCCد مCCCCع معھCCCد الCCCCشؤون
االقتCCCصادية ،و ّ
وظCCCف رالCCCCف ھCCCاريس ،وألنCCCCه اسCCCتأجر الكفCCCCاءات
ً
دائما ،ترك شؤون االدارة "ُتCدار عCن
والمواھب ،كما اعتاد أن يفعل
بُعCCCCد" )عنCCCCدما ائتمننCCCCي علCCCCى مCCCCستقبل مؤسCCCCسة أطلCCCCس لالبحCCCCاث
االقتCCصادية عCCام  1987ـCCـ التCCي كانCCت مCCصممة علCCى بنCCاء مكاتCCب
لمعھCCد الCCشؤون االقتCCصادية حCCول العCCالم أوضCCح لCCي أنCCه موجCCود إن
ُ
احتجت إلى مساعدته ،ولكنه في الحقيقة توقع منCي أن أشCق طريقCي
بمفردي!(.
ولنبدأ من تلك الفترة ،إذ لم يكن واضحا ً مCا الCذي سCيكون عليCه
معھCCد الCCشؤون االقتCCصادية فCCي أواخCCر الخمCCسينيات .لقCCد كCCان كتCCاب
ً
وسھل الفھCم
قصيرا،
)وندر( عن مراقبة نظام سعر صرف العمالت
ّ
ومتعلقCCا ً بقCCضايا قليلٍ Cة نCCسبيا ً ولكنھCCا ھامCCة .وقCCد بيعCCت نCCسخه األلفCCين
األولى بسرعة نتيجة للعرض الصحفي الذي كتبه عنه ھنري ھازلت
فCCي مجلCCة نيوزوي6ك .ولCCسوء الحCCظ ،أفلCCس الناشCCر الCCذي بCCاع الكتCCاب
أيضا ً ألنتوني ،وفُقدت أسماء وعناوين األلفي شCخص الCذين اشCتروا
نسخا ً من الكتاب.
ولكن فيشر قد زار مؤسسة التعليم االقتصادي في إيرفنغتون ـCـ
أون ـCCـ ھدسCCون فCCي نيويCCورك ،وقCCد عرضCCت عليCCه مجلتھCCا فريم66ان
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وكذلك مجلة ريدرز دايجست ،التCي لCم تCزل أثيCرة محببCة لديCه .كCان
ھCCاريس رجCCل حCCزب سياسCCي ثCCم تحCّ Cول إلCCى أكCCاديمي ثCCم تحCّ Cول إلCCى
كاتCCب مقCCاالت افتتاحيCCة ،أمCCا آرثCCر سCCيلدون ،مCCدير التحريCCر االول،
فكان مساعد باحث آلرنولد بالنت ،عCالم االقتCصاد الCشھير فCي كليCة
لنCCCدن لالقتCCCصاد قبCCCل أن يCCCصبح رئCCCيس االقتCCCصاديين فCCCي رابطCCCة
لمصنعي الخمور .ومن ھذا المزيج من الخبرات األكاديمية والعملية
والCCسياسية والCCCصحفية ،جCCCاءت طريقCCCة معھCCCد الCCCشؤون االقتCCCصادية
الكراسCCCات التCCCي تتCCCضمن أفCCCضل
المميCCCزة للدراسCCCات القCCCصيرة ،أو ّ
االقتCCصاديات )األمCCور المتعلقCCة باالقتCCصاد( بلغٍ CCة إنجليزيCCة حCCسنة،
خالية من الرطانة ،أو اإلبھام ،مكتوبة على األغلب بيد مجموعة من
األكCCاديميين أو أشCCباه األكCCاديميين ،بلغCCة سCCھلة الفھCCم بالنCCسبة لرجCCل
الشارع ولكنھا مع ذلك مفيدة للخبراء.
فCCي االيCCام األولCCى ،كCCان مCCن العCCسير أن نجCCد المCCؤلفين ،ومCCن
العCCسير ايCCضا ً أن نجمCCع المCCال ،أو نحCCصل علCCى عCCروض صCCحفية
ومبيعات .في بعCض األحيCان كCان علCى كCل فCرد أن يخفCض األقCالم
لغرض جمع المال ،أو أن يلتقط األقالم بسرعة لالشتراك في تCأليف
ورقCCة .وكCCان أول نجCCاح واضCCح لھCCذه المغCCامرة ،التCCي ألھمھCCا كتCCاب
"الطريCCق إلCCى الCCرق "،ونCCصح بھCCا ھايCCكّ ،
ونفCCذھا فيCCشر وأدارھCCا
ھاريس وسيلدون ،قد تجCسد فCي إلغCاء قCانون إدامCة اعCادة البيCع عCام
 ،1964الذي كان إصالحا ً رائعا ً .إذ أنھCا وصCفت الممارسCة الCسائدة،
التي يقCوم بھCا المنتجCون بتثبيCت أسCعار البCضائع ،علCى أنھCا خCروج
علCCى القCCانون إذ أنھCCم ،أي المنتجCCون المCCصنعون ،يطبعCCون األسCCعار
بCCشكل حرفCCي علCCى األشCCياء ،وكCCان الحCCسم أو التخفCCيض شCCيئا ً غيCCر
شرعي .ولم يكن ھناك مCا يCسمى بالتبCضع الجCوال .قCام ھCذا التغييCر
بتحييCCCد صCCCوت األعمCCCال التجاريCCCCة الCCCصغيرة وتھميCCCشه ،ووضCCCCع
المحCافظين خارجCا ً لمCCدة سCت سCCنوات ،ولكنCه حCّ Cول اقتCصاد المملكCCة
المتحدة وسمح ألمة واسعة من أصحاب المتاجر ببسط أجنحتھم .وقد
نCCادت دراسCCة لمعھCCد الCCشؤون االقتCCصادية عCCام  1960بعنCCوان "إدامCCة
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أسCعار إعCادة البيCع واختيCار أصCCحاب المتCاجر" لكاتبھCا بيCسل يCCامني
بذلك بشكل واضح .تلتھا نجاحات أخرى وتنامى دافع الـمعھد ،ولكن
ما الذي كان يحدث لھايك وفيشر؟
انتقل ھايك راجعا ً من شيكاغو إلى أوروبCا ،وفCي كCانون األول
عام  1974استلم جائزة نوبل .كان في الخامسة والCسبعين مCن العمCر
ولCCم تكCCن صCCحته جيCCدة ،كمCCا أنCCه كCCان محبطCCا ً .علCCى كCCل حCCال ،ف Cإن
الجائزة والصك بالمبلغ الكبير جعاله يشعر بسعادة ال نھايCة لھCا .أمCا
فيشر فقد باع أعماله التجارية في مجال الدجاج بعدة ماليين ،ووضع
قCCCسما ً كبيCCCراً مCCCن حCCCصته فCCCي مزرعCCCة تجريبيCCCة لتربيCCCة الCCCسالحف
في جزر الكيمان .وعلى كل حال ،فقد نجحت التجربة ببراعة ،ولكن
البيئيCين أغلقCوا أكبCر أسCواقه فCي الواليCات المتحCدة .رفCض االختبCاء
خلCف سCتار المCسؤولية القانونيCة المحCدودة ،فاسCتخدم موازنCة ثروتCه
لتسديد ديونه كلھا.
كانت سنة  ،1974أي بعد ثالثين عاما ً من صدور "الطريق إلى
الCCرق "،سCCنة جCCسيمة بالنCCسبة لفي Cشر أيCCضا ً ،ألنCCه كCCان قCCادراً علCCى
االستجابة لرجال األعمال واآلخCرين مCن حCول العCالم ممCن الحظCوا
Cام ،ممCCا دفعھCCم إلCCى طلCCب
أن تCCأثير معھCCد الCCشؤون االقتCCصادية متنٍ C
النصح منه ،فكان متفرغا ً لمثل ھذا العمل ،سيما وأنCه قCد تحCرر مCن
ھموم وأعباء العمل التجاري.
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نثار البذور
مقاتCل ،ثCم تحCول
طيCار
وھكذا أصبح الريادي ،الذي تحول إلى
ٍ
ٍ
إلى مدرب رماية ،ثم إلى تاجر في األسھم ،ثم إلCى صCاحب مزرعCة
ألبان ،ثم إلى رائد في تربية الدجاج ،ثم إلCى منقCذ للCسالحف ،أصCبح
ناشطا ً في حركة السوق الحر ،يسافر الCى كافCة أنحCاء العCالم ويCضع
ويدير برامج معھد الCشؤون االقتCصادية .التحCق أوالً بمعھCد فريCزر،
الذي كان آنCذاك ال يCزال فCي بدايتCه ،فCي فCانكوفر ،ثCم انتقCل بCسرعة
لمCCساعدة كيCCرج لندسCCCي ومعھCCد الدراسCCات المCCCستقلة فCCي أسCCCتراليا،
و ّ
وظف ديفيد ثيروكس الذي غادر لتوه من معھد كيتCو النCشاء معھCد
أبحاث الباسيفيك في سان فرانسيسكو ،وأعطCى دعمCا ً لألخCوين بتلCر
ومادسن سان بيير عندما أسسوا معھد آدم سميث في لندن ،وانشأ مع
وليCCام كيCCسي معھCCد مانھCCاتن ،حيCCث جلCCسا علCCى صCCناديق التنقCCل فCCي
CCCCCCCCCCCCCCCCCCال مCCCCCCCCCCCCCCCCCCCن أي شCCCCCCCCCCCCCCCCCCCيء سCCCCCCCCCCCCCCCCCCCوى
مكتCCCCCCCCCCCCCCCCCCCب خC
ٍ
تلك الصناديق.
واحتCCCCاج األمCCCCر إلCCCCى عCCCCشر سCCCCنوات ليولCCCCد معھCCCCد الCCCCشؤون
االقتصادية .ولمدة عشرين عاما ً كان ھو المعھد األوحCد فCي العائلCة،
ولكن بعد ذلك ،في ستة أعوام فقط ولدت خمسة معاھد أخرى ،ومنذ
ذلك الحين بدأ المرح الحقيقCي .ففCي عCام  ،1981أنCشأ فيCشر مؤسCسة
أطلس لألبحاث االقتصادية لتكون نقطة انطالق ونواة لخلق وتمويCل
معاھد أخرى .وعند وفاته عام  ،1988أحصينا ثالثين معھداً أو أكثر
فCCي عCCشرين بلCCداً .وبحلCCول عCCام  ،1991أصCCبح لCCدينا ثمCCانون معھCCداً،
واآلن أحصي مائة من المعاھد في ستة وسبعين بلداً.
ويمكن أن يعزى كل ذلCك إلCى ھCذا الخبيCر االقتCصادي الCشاب،
وكCCذلك إلCCى ھCCذا الكتCCاب ]الCCذي بCCين يCCديك[ ،النCCسخة المCCوجزة لمجلCCة
)ريCCدرز دايجCCست( ،ولفيCCشر ،ضCCابط سCCالح الطيCCران الملكCCي ،عبCCر
معھCد الCشؤون االقتCصادية ،ومعاھCCد آدم سCميث ،وكيتCو ،والباسCCيفيك
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لألبحCCCاث ،والدراسCCCات المCCCستقلة ،ومانھCCCاتن ،وفريCCCزر ..إلCCCخ ،إلCCCى
المعاھد المائة في ستة وسبعين بلداً في يومنCا ھCذا ،والتCي تCسھم معCا ً
في تغيير العالم فعالً.
ولتوضيح ذلك التCأثير ،دعCوني اخCتم بقCص ٍة مCن اللCورد ھاويCل
)لورد جيلد فورد( ،الذي كان أحد الCوزراء فCي الثمانينيCات .قCد جCاء
الى مكتبي مؤخراً وأشار إلى طاولة مكتب كبيرة كنت أنجز أعمالي
عليھا ،كان أنثوني قCد تبCرع بھCا فCي أواخCر الCستينيات .قCال ھاويCل:
"أتعلم يCا جCون ،كانCت ھCذه ھCي الطاولCة التCي شCھدت أول مناقCشات
جديCCة لنCCا حCCول الخصخCCصة عCCام  .1968إال أن الفكCCرة أخفقCCت فCCي
الCCسبعينيات ،واضCCمحلت فCCي الثمانينيCات ،وفCCي التCCسعينيات توھجCCت
والتمعت في أرجCاء العCالم ".أجبتCه" :نعCم ،توھجCت بCشكل المCع فCي
العCCالم حيCCث أن إيCCرادات الخصخCCصة فCCي العCCام الماضCCي فقCCط بلغCCت
 100مليار دوالر للمرة االولى".
لذا فھCي قCصة علينCا أن نحكيھCا ،وكلھCا تبCدأ مCن ھنCا ،مCن ھCذه
النCCسخة المختCCصرة لكتCCاب "الطريCCق إلCCى الCCرق ".إقرأوھCا وتCCساءلوا
عن التغيرات التي قادت إليھا :لقCد تCم تفCادي جميCع الCشقاء والبCؤس،
وُخِلَق االزدھار.
جون بلندل
المدير العام لمعھد الشؤون االقتصادية ،لندن
تشرين الثاني 1999
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3

مقـدمـــة

لنسخة مجلة ريدرز دايجست

المختصرة من كتاب "الطريق إلى
الـِّرق"

كتب ھنCري ھازلCت فCي النيوي6ورك ت6ايمز" :فCي ]الطريCق إلCى
الرق[ كتب فريدرك ھايك أحد أھCم الكتCب فCي جيلنCا .فقCد أعCاد قCول
وصياغة القضية ما بين الحرية والسلطة لزماننCا .وھCو دعCوة آسCرة
لجميCCع المخططCCين واالشCCتراكيين مCCن ذوي النوايCCا الحCCسنة ،ولجميCCع
ھؤالء الديمقراطيين المخلصين والليبراليين في أعماق قلCوبھم ،لكCي
يقفوا ،وينظروا ويسمعوا".
إن مؤلف الكتاب عالم اقتصاد معCروف علCى الCصعيد العCالمي.
نمCCساوي المولCCد ،كCCان مCCدير المعھCCد النمCCساوي ألبحCCاث االقتCCصاد،
ومحاضراً لعلوم االقتصاد فCي جامعCة فيينCا إبCان ظھCور الفاشCية فCي
أوروبا الوسطى .عاش في إنجلترا منذ عام  1931حين اصبح أستاذاً
للعلCCوم االقتCCصادية فCCي جامعCCة لنCCدن لالقتCCصاد ،وھCCو اآلن مCCواطن
بريطاني.
عبر البروفيسور ھايك ،بقCوة عظيمCة وبفعاليCة اإلسCتدالل ،عCن
ّ
Cروع لألمCCريكيين والبريطCCانيين الCCذين ينظCCرون دائمCCا ً إلCCى
تحCCذير ٍ مّ C
الحكومة لتوفر مخرجا ً للمصاعب واألزمات االقتصادية التي نعCاني
منھCCCا .وأوضCCCح أن الفاشCCCية ،ومCCCا يCCCسميه األلمCCCان بCCCـ"االشCCCتراكية
الوطنيCCCة" ،ھCCCCي نتCCCCائج حتميCCCCة للتنCCCCامي المتزايCCCCد لCCCCسيطرة الدولCCCCة
والتخطيط االشتراكي الوطني.
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وقد كتب جون تشامبرلين محرر كتب ھاربر في مقدم ٍة لكتCاب
"الطريCCق إلCCى الCCرِّ ق"" :إن ھCCذا الكتCCاب صCCرخة تحCCذير فCCي زمCCن
التCCردد .إنCCه يقCCول لنCCا :قفCCوا ،أنظCCروا واسCCمعوا .إن منطقCCه ال يقبCCل
الجدل ،لذا يجب أن يصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمھور".

مالحظات الغالف كتبھا ھايك للطبعة األولى
•

•

•

•

•
•

ھ Cل ھنCCاك مأسCCاة يمكCCن تCCصورھا أعظCCم مCCن أن نقCCوم ،ونحCCن
نحاول جاھدين وبكل وعي وإدراك صياغة مستقبلنا بما ينCسجم
والمثل العليا ،بإنتاج العكس تماما ً مما كنCا نCسعى إليCه فCي واقCع
األمر؟
إن الجدل القائل بأن نزعة األلمان الCشريرة ھCي التCي قCد خلقCت
تفCرض علينCا
النظام النازي يحتمCل جCداً أن يCصبح مبCرراً لكCي ُ َ
نفس المؤسسات التي خلقت تلك الشرور.
الCCCCشمولية كلمCCCCة جديCCCCدة تبنيناھCCCCا لوصCCCCف التمظھCCCCرات غيCCCCر
المتوقعة ،والتي ال يمكن فصلھا عن بعضھا البعض رغCم ذلCك،
لما نسميه نظريا ً باالشتراكية.
ً
جيCدا ،ال نCستطيع أن نقيCد الفعCل الجمعCي
في النظام المخطط له
بالمھام التي نتفق عليھا ،ولكننا مجبرون على صنع اتفاقات فCي
كل شيء لكي يتسنى لنا القيام بأي فعل كان.
كلما ازدادت خطط الدولCة ،أصCبح مCن العCسير جCداً علCى الفCرد
أن يخطط.
ال تCCستطيع الحريCCة االقتCCصادية ،التCCي ھCCي مCCن مCCستلزمات أيCCة
حريCCة ،أن تكCCون حريCCة مCCن الھمCCوم االقتCCصادية التCي يعCCدنا بھCCا
االشCCCتراكيون ،والتCCCي يمكCCCن الحCCCصول عليھCCCا فقCCCط مCCCن خCCCالل
تحرير الفرد ومن الحاجة بنفس الوقت إلى قوة االختيCار :يجCب
أن تكون حرية النشاط االقتصادي ،وحرية حق االختيCار ،التCي
تCCستطيع أن تنجCCز مخCCاطرة ومCCسؤولية ذلCCك الحCCق فCCي االختيCCار
25

•

•

•
•

بشكل حتمي.
إن مCCا نCCسيه جيلنCCا ھCCو أن نظCCام الملكيCCة الخاصCCة ھCCو الCCضمان
األكثر أھمية للحرية ،ليس فقط بالنسبة لھCؤالء الCذين يملكونھCا،
بل لھؤالء الذين ال يحوزون عليھا وبنفس القدر.
سCCوف لCCن نمنCCع أبCCداً االسCCتخدام التعCCسفي للCCسلطة إذا لCCم نكCCن
مCCستعدين لتحجCCيم الCCسلطة بطريقCCة قCCد تمنCCع فCCي بعCCض األحيCCان
استخدامھا ألغراض محببة.
سنصبح كلنا رابحين إذا ما اسCتطعنا خلCق عCالم مالئCم لCدويالت
صغيرة تعيش فيه.
الحاجة االولى ھي أن نحرر أنفسنا من ذلCك الCشكل الCسيء مCن
الظالمية )نزعة الغموض المتعمد( الذي يحاول إقناعنCا بCأن مCا
فعلنCاه فCCي الماضCي القريCCب كCان حكيمCCا ً جCداً أو حتميCCا ً ال يمكCCن
اجتنابه .ال نستطيع أن نصبح أكثر فھما ً وحكمة قبل أن نتعلم أن
ذلك الكثير الذي قمنا به من قبل كان أحمق جداً.
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4

الطريق إلى
الرق
)نسخة موجزة نشرتھا مجلة ريدرز
دايجست في نيسان (1945

أمضى مؤلف ھذا الكتاب ]فريدرك ھايك[ نصف حياته بعد سن
البلCCCوغ فCCCي النمCCCسا ،موطنCCCه األم ،فCCCي احتكCCCاك مباشCCCر مCCCع الفكCCCر
األلمCCاني ،أمCCا النCCصف اآلخCCر ،فقCCد أمCCضاه فCCي الواليCCات المتحCCCدة
األمريكية وبريطانيا .وقد أخذ في فتراته األخيCرة يCزداد اقتناعCا ً بCأن
بعCCضا ً مCCن القCCوى التCCي دمCCرت الحريCCة فCCي ألمانيCCا ،مCCا زالCCت فاعلCCة
النشاط ھنا.
لقCCد عCCززت االنتھاكCCات الجCCسيمة التCCي ارتكبھCCا االشCCتراكيون
القوميCCون التأكيCCد علCCى أن النظCCام الCشمولي ال يمكCCن أن يحCCدث ھنCCا.
ولكن ،علينا أن ال ننCسى أن احتماليCة حCدوث شCيء كھCذا فCي ألمانيCا
كانت تبدو قبل  15عاما ً من اآلن ]أي منذ عام  [1945محض خيCال،
لCCيس فقCCط فCCي نظCCر تCCسعة أعCCشار األلمCCان أنفCCسھم ،بCCل فCCي نظCCر
المراقب األجنبي األشد عداءاً ايضا ً.
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ھنالCCك العديCCد مCCن الCCصفات التCCي كانCCت تعتبCCر حينCCذاك "ألمانيCCة
بCCCشكل نمCCCوذجي" وھCCCي اآلن مألوفCCCة بCCCنفس المقCCCدار فCCCي أمريكCCCا
وإنجلترا ،إضافة إلى العديد من األعراض التي تدل على المزيد مCن
التطCCCور فCCCي نفCCCس االتجCCCاه :االحتCCCرام أو التبجيCCCل المتزايCCCد للدولCCCة،
والقبول القدري لالتجاھات الحتمية ،والتحمس لتنظيم كCل شCيء )مCا
نسميه اآلن بالتخطيط(.
إن صCفة الخطCCر ،إن كCCان ذلCك ممكنCً Cا ،أقCCل فھمCا ً ھنCCا ممCCا كCCان
عليه الحال في ألمانيا .والمأساة الكبCرى التCي لCم تCزل غيCر منظCورة
ھي أنه في المانيا ،قام جمھور واسع مCن ذوي النوايCا الحCسنة الCذين
عب Cدوا الطريCCق ،بCCسياساتھم االشCCتراكية ،للقCCوى التCCي تتCCصدى ألي
ّ
شCCيء يكرھونCCه .ويCCدرك القليلCCون أن ظھCCور الفاشCCية والماركCCسية لCCم
يكن رد فعل ضد االتجاھات االشتراكية للفترة السابقة ،ولكنCه نتيجCة
البد منھا لتلك الميول .مع ذلك ،فمن المؤثر جCداً أن العديCد مCن قCادة
تلك الحركات ،من موسوليني نزوالً )بمن فيھم الفCال وكويCسلنغ( قCد
بدأوا اشتراكيين وانتھى بھم المطاف فاشيين أو نازيين.
فCCCي الCCCديمقراطيات الحاليCCCة ،يعمCCCل العديCCCد مCCCن ھCCCؤالء الCCCذين
يكرھون كل مظاھر النازية بكCل إخCالص ألجCل ُمثCـ ٍُل يقCود تحقيقھCا
مباشرة إلى الطغيان والتسلط المقيتCين .إن معظCم النCاس الCذين تCؤثر
آراؤھم علCى التطCورات ھCم اشCتراكيون بدرجCة أو بCأخرى .ويCرون
بأن حياتنا االقتصادية ال بد من أن "تتوجه بصورة واعيCة قCصدية"،
وأننCCا ال بCCد أن نCCستبدل النظCCام التنافCCسي بCCالتخطيط االقتCCصادي .مCCع
Cصورھا أعظCCم مCCن أن نقCCوم ،ونحCCن
ذلCCك ،فھCل ھنCCاك مأسCCاة يمكCCن تّ C
نحCCاول جاھCCدين وبكCCل وعCCي وإدراك صCCياغة مCCستقبلنا بمCCا ينCCسجم
والمثل العليا ،بإنتاج العكس تماما ً مما كنا نسعى إليه في واقع األمر؟
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التخطيط والسلطة
علCCى المخططCCين أن يخلقCCوا أو يCCصنعوا الCCسلطة ،لكCCي يحققCCوا
غاياتھم ،السلطة التCي يفرضCھا أنCاس معينCون علCى النCاس اآلخCرين
بجسامة لم تعرف من قبل .وسيعتمد نجاحھم على مدى تحقيقھم لھذه
الCCسلطة .والديمقراطيCCة عCCائق أمCCام ھCCذا القمCCع للحريCCة التCCي يتطلبھCCا
Cصدام بCCين
Cنجم الِ C
االتجCCاه المركCCزي للنCCشاط االقتCCصادي ومCCن ھنCCا يُ C
التخطيط والديمقراطية.
يقع الكثير من االشتراكيين في الوھم القائل بحرمان األفراد من
السلطة التي يتمتعون بھا في النظCام الفردانCي ،وينقلCون ھCذه الCسلطة
إلى المجتمع ،وبذلك يطفئون القCوة ويخمCدونھا .إال أن مCا يتجاھلونCه
ھو أننا عندما ّ
نركز الCسلطة بCشكل يجعلھCا تCستخدم فCي خدمCة خطCة
سCيحولھا ويجعلھCا تتCصاعد بCشكل ال محCدود.
واحدة فقCط ،فCإن ذلCك
ّ
ومCCن خCCالل جمCCع الCCسلطة التCCي كانCCت فCCي الCCسابق تمCCارس وبCCشكل
مستقل من قبل الكثيرين ووضعھا في أيدي كيان واحد فقط ،فإن ذلك
سيخلق منھا سلطة أكبر بكثير من أية سلطة وجدت فيه فCي الCسابق،
وتصل إلى مديات أبعد وأوسع تجعلھا تختلف حتى في النوع.
من المضلل جداً االعتقاد بأن السلطة العظمى التي تمCارس مCن
قبل مكتب للتخطCيط المركCزي سCوف "لCن تكCون أعظCم مCن الCسلطة
التي تمارسھا المكاتب الخاصة للمCدراء والمCوجھين بCشكل جمعCي".
ٌ
قادر على ممارسCة أي
إذ ليس ھناك من أحد ،في المجتمع التنافسي،
جزء من السلطة التي يمتلكھا مكتب للتخطيط االشتراكي ،مھما كCان
ذلك الجزء بسيطا ً .ومن أجل إلغاء مركزية السلطة ،ال بCد مCن تقليCل
المقCCدار أو الكCCم المطلCCق لھCCا ،والنظCCام التنافCCسي ھCCو النظCCام الوحيCCد
المصمم لتقليل السلطة التي يمارسھا اإلنسان علCى اإلنCسان إلCى أقCل
قCCدر ممكCCن ،فمCCن الCCذي يCCستطيع أن يCCشكك ،وعلCCى نحCCو جCCاد ،ب Cأن
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الCسلطة التCCي قCCد يمارسCCھا علّCي المليCونير الCCذي أعمCCل لديCه ھCCي أقCCل
بكثير جداً مCن تلCك التCي يمتلكھCا أصCغر بيروقراطCي يفCرض سCلطة
الدولCCة اإلجباريCCة أو القCCسرية ،والتCCي يتوقCCف ويعتمCCد علCCى حكمتھCCا
واختيارھا مقدار الحرية المتاحة لي بالعيش والعمل؟
إن أي عامل غير ماھر مھما كان قليل األجCر فCي ھCذا البلCد
يتمتCCع بحريCCة للتCCصرف بحياتCCه وتCCصريف أمCCوره أكبCCر بكثيCCر مCCن
العديCCد مCCCن أربCCاب العمCCCل فCCCي ألمانيCCا ،أو أفCCCضل بكثيCCر حتCCCى مCCCن
المھندس الذي يتقاضى أجوراً عاليCة ،أو ممCن ھCو بدرجCة مCدير فCي
روسيا ،وبكل ما تحمله ھذه العبارة من معنCى .فCإذا أراد عاملنCا ھCذا
أن يغيCCر عملCCه أو مكCCان إقامتCCه ،وإذا أراد أن يحتCCرف مھنCCة مCCا ،أو
يتبنى بعض اآلراء ،أو يقضي وقت فراغCه بطريقCة معينCة ،فإنCه لCن
يواجه حينھا أية عوائق أو عقبات .لCيس ھنCاك مCن خطCر علCى أمنCه
الجسدي وحريته ،خطر من شأنه أن يقيده من خCالل القCوة الغاشCمة،
ويفرض عليه المھمة أو البيئة التCي يحCددھا لCه رئCيس مCا .لقCد نCسي
جيلنا أن نظام الملكية الخاصة ھو الضمان األكثر أھمية للحريCة .إن
السبب الوحيد الذي يجعلنا كأفراد نقرر ما نفعله بملء إرادتنا ھو أن
السيطرة على وسCائل االنتCاج مقCسمة علCى العديCد مCن األفCراد الCذين
يتصرفون بشكل مستقل .فعندما توضع جميع وسCائل اإلنتCاج فCي يCد
واحدة فقCط ،سCواء كانCت يCد المجتمCع ككCل أو يCد المCدير ،فCإن الCذي
يمCCارس ھCCذه الCCسيطرة ،أيCCا ً كCCان ،يمتلCCك سCCيطرة تامCCة علينCCا .إن مCCا
يسمى بالسلطة االقتصادية يمكن أن يكون أداة لإلكCراه أو القCسر فCي
أيCCدي األفCCراد ،لكنھCCا ال يمكCCن أن تCCسيطر علCCى حيCCاة الفCCرد بالكامCCل.
ولكCCن عنCCدما تتمركCCز الCCسلطة االقتCCصادية كCCأداة للCCسلطة الCCسياسية،
فإنھا تخلCق درجCة مCن االعتمCاد الCذي قلمCا نميCزه عCن العبوديCة .لقCد
ّ
المCشغل الوحيCد
قيل ،والقول أحمCد ،أن البلCد الCذي تكCون الدولCة ھCي
فيه ،فإن المعارضة ستعني الموت البطيء من الجوع.
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خلفية للخطر
تعتمCCCCد الفردانيCCCCة ،علCCCCى نقCCCCيض االشCCCCتراكية وسCCCCائر أشCCCCكال
الCCشمولية ،علCCى احتCCرام الفCCرد وللمعتقCCد القائCCل بCCأن مCCن األفCCضل أن
يكون الناس أحراراً لتنميCة مCواھبھم وميCولھم الفرديCة .وتنامCت ھCذه
الفلسفة التCي تطCورت بCشكل كامCل للمCرة األولCى فCي التCاريخ خCالل
عصر التنوير ،وانتشرت فيما نسميه اليوم بالحضارة الغربية .وكان
االتجاه العام للتطور االجتماعي يرمي إلCى تحريCر الفCرد مCن القيCود
التي تربطه بالمجتمع اإلقطاعي.
ربما كانت النتيجة األعظCم لھCذا التحريCر لقCوى وقCدرات الفCرد
ھي التنامي الھائل للعلCم .فمنCذ أن فتحCت الحريCة الCصناعية الطريCق
أمام اإلستخدام الحر للمعرفة الجديدة ،منذ ذلك الحين ،منذ أن أصCبح
من الممكن تجريب كل شيء ــ ال سيما إذا ما وجدنا أن الفرد يتحمل
العلCُ Cم خطCCوات عظيمCCة
صَCنع ِ
المخCCاطرة علCCى مCCسؤوليته الخاصCCة ـCCـ َ
غيرت وجه العCالم فCي الCسنوات المائCة والخمCسين الماضCية .وفاقCت
ّ
ً
نتيجة ھذا النمو كل التصورات .فأصCبح اإلنCسان قCادرا علCى إشCباع
آفاق رغباته المتسعة على جميع األصعدة التي أزيلCت منھCا العقبCات
والحCواجز التCCي كانCCت تحCCد مCن ممارسCCة اإلنCCسان لمواھبCCه البCCشرية.
وفي مطلع القرن العشرين وصل اإلنسان العامCل فCي العCالم الغربCي
إلى درجة االرتياح المادي ،واألمن واالستقالل الشخصي الذي كCان
يبدو أشبه بالمستحيل قبل مئة عام من ذلك الحين.
كان تأثير ھذا النجاح قد خلق إحساسا ً جديداً بالقوة لدى اإلنسان
والتفCCCوق علCCCى قCCCدره ،كمCCCا خلCCCق اعتقCCCاداً وإيمانCCCا ً باإلمكانCCCات غيCCCر
المحدودة في تطوير نصيبه من الدنيا ومصيره .واعتبر ما تم تحقيقه
ملكية مضمونة وغير قابلة للزوال ،يتم الحCصول عليھCا مCرة واحCدة
وإلى األبCد ،وأخCذ معCدل التطCور بالتبCاطئ الCشديد .إضCافة الCى ذلCك
بCCدأت المبCCادئ التCCي جعلCCت ھCCذا التطCCور ممكنCCا ً تبCCدو عائقCCا ً للتطCCور
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الCCسريع ،إذ ال بCCد مCCن الCCتخلص الCCسريع منھCCا .ربمCCا يقCCال أن نجCCاح
الليبرالية نفسه أصبح سببا ً لتدھورھا.
ال يCCستطيع أي شCCخص عاقCCل أن يCCشكك فCCي أن مبCCادئ القCCرن
التاسCCع عCCشر االقتCCصادية كانCCت مجCCرد بدايCCة ـCCـ وأنCCه كانCCت ھنCCاك
احتماالت جسيمة لالرتقاء والتطور في الخطCوط التCي تحركنCا فيھCا.
ولكن حسب اآلراء السائدة اليوم ،لم تعCد القCضية قCضية كيفيCة القيCام
باالستخدام األمثل للقCوى التلقائيCة الموجCودة فCي المجتمCع الحCر .لقCد
أخCCCذنا علCCCى عاتقنCCCا فCCCي واقCCCع األمCCCر مھمCCCة التفCCCريط بھCCCذه القCCCوى
واستبدالھا بالتوجيه الجمعي "الواعي".
من المؤثر جداً أن يكون ھذا االبتعاد عن الليبراليCة وھجرانھCا،
سواء تم التعبيCر عنCه باالشCتراكية ،أو بالCشكل األكثCر راديكاليCة فCي
صفة التنظيم أو التخطيط ،قد تم في ألمانيا علCى أكمCل وجCه .فخCالل
الربCCع األخيCCر مCCن القCCرن التاسCCع عCCشر ،والربCCع االول مCCن القCCرن
العشرين مضت ألمانيا قدما ً في النظرية االشCتراكية ،وتطبيقھCا علCى
حد سواء ،حتى أنCه فCي يومنCا ھCذا انطلقCت المناقCشة الروسCية حيCث
انتھCCCى األلمCCCان .كCCCان األلمCCCان يھCCCاجمون الليبراليCCCة والديمقراطيCCCة
والرأسمالية والفردية ،حتى قبل النازية بوقت طويل.
وقبCCل النازيCCة بوقCCت طويCCل ايً C
Cضا ،كCCان االشCCتراكيون األلمCCان
والطليان يستخدمون التقنيات التي استغلھا النCازيون والفاشCيون فيمCا
بعCCد بCCشكل مCCؤثر .إذ أن فكCCرة الحCCزب الCCسياسي الCCذي يعCCانق كافCCة
فعاليات الفرد من المھCد إلCى اللحCد ،والCذي يCزعم أن يقCود آراءه فCي
كCCCل شCCCيء ،قCCCد وضCCCعت موضCCCع التنفيCCCذ للمCCCرة األولCCCى علCCCى يCCCد
االشتراكيين.
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كمCCCا أن االشCCCتراكيين ،ولCCCيس الفاشCCCيين ،ھCCCم مCCCن بCCCدأوا بجمCCCع
األطفال في السنوات الغCضة مCن العمCر فCي منظمCة سياسCية لتوجيCه
طCرق تفكيCCرھم .وكCان اإلشCCتراكيون ،ولCCيس الفاشCيون ،ھCCم أول مCCن
فكر بتنظيم األلعاب الرياضية ،وكرة القدم والكشافة ،في نوا ٍد حزبية
ال يتعCCCCرض فيھCCCCا األعCCCCضاء للعCCCCدوى بCCCCاآلراء األخCCCCرى .وكCCCCان
اإلشتراكيون ھCم أول مCن أصCر علCى أن يميCز عCضو الحCزب نفCسه
عن اآلخرين من خالل صيغ التحيات وأشكال المخاطبة .وكانوا ھCم
مCن َخَلَCق الCنمط أو األنمCوذج للحCزب الCشمولي ،مCن خCالل تنظCCيمھم
لخاليا ووسائل لإلشراف المستمر على الحياة الخاصCة .وفCي الوقCت
الCCذي جCCاء فيCCه ھتلCCر إلCCى الCسلطة ،كانCCت الليبراليCCة ميتCCة فCCي ألمانيCCا.
وكانت اإلشتراكية ھي من قتلھا.
وبالنCCسبة للكثيCCرين ممCCن راقبCCوا التحCCول مCCن اإلشCCتراكية إلCCى
الفاشية في الفصول األخيرة ،أصCبح االرتبCاط بCين النظCامين متزايCد
الوضوح ،ولكن في الديمقراطيات ما زال أغلب الناس يعتقدون بCأن
اإلشCCتراكية والحريCCة يمكCCن أن يتحCCدا مCCع بعCCضھما .وال يCCدركون أن
اإلشCCتراكية الديمقراطيCCة ،تلCCك المدينCCة الفاض Cلة المثاليCCة )اليوتوبيCCا(
لCCبعض األجيCCال الماضCCية ،ليCCست مCCستحيلة التحقيCCق فحCCسب ،بCCل أن
الصراع ألجل الوصول إليھا سينجم عن حدوث شيء مختلف تماما ً،
أال وھو دمار الحرية نفسھا .وكما قالوا وأحسنوا القول" :إن محاولة
البCCشر لجعCCل الدولCCة جنCCة علCCى األرض ھCCي بالتحديCCد مCCا جعCCل منھCCا
جحيمCCا ً ".مCCن المقلCCق أن نCCرى فCCي إنجلتCCرا والواليCCات المتحCCدة اليCCوم
نفس القوى وھي تتجمع وتتوحد ،ونفس التذمر تقريبا ً من كل ما ھCو
ليبرالCCي بCCCالمفھوم التقليCCCدي للكلمCCة .كانCCCت "اإلشCCCتراكية المحافظCCCة"
شعار ًا ،وتحت ظله قام العديد من ّ
الكتاب بتھيCأة المنCاخ الCذي نجحCت
فيCCه اإلشCCتراكية القوميCCة .واإلشCCتراكية المحافظCCة ھCCي االتجCCاه الCCسائد
بيننا اآلن.
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الطريقة الليبرالية للتخطيط
يدين "التخطيط" بشعبيته إلى حقيقة أن كل فCرد يCود بCالطبع أن
نقCCوم بمعالجCCة مCCشاكلنا العامCCة بCCأكبر قCCدر ممكCCن مCCن البCCصيرة و ُبعCCد
النظر .و ليس الجدل بين المخططين والليبراليين ھو بشأن مسألة ما
إذا كان ينبغي علينا أن نوظف التفكير المنظم في التخطيط لقضايانا.
ٌ
جدل حول ماھية الطريقة المثلى للقيام بذلك .والسؤال ھCو مCا
بل إنه
إذا كان علينا أن نخلCق الظCروف التCي تعطCى فيھCا مبCادرات األفCراد
ومعرفتھم تقييما ً جيداً لكي يستطيعوا التخطيط بنجاح أمثل ،أو ما إذا
كCCان علينCCا توجيCCه وتنظCCيم جميCCع الفعاليCCات االقتCCصادية علCCى ضCCوء
نوجCه مCوارد المجتمCع بCوعي تCام لكCي
"خارطة بيانية" ،بمعنCى أن " ّ
تنCCسجم مCCع وجھCCة نظCCر المخططCCين الخاصCCة بخCCصوص الفCCرد ومCCا
يجب أن يكون لديه".
ينبغCCCي أن ال نخلCCCط بCCCين المعارضCCCة لھCCCذا النCCCوع األخيCCCر مCCCن
التخطCCيط والموقCCف الCCدوغماتي ل Cسياسة عCCدم التCCدخل الحكCCومي .إن
الجدل الليبرالي ال يدعو إلى ترك األشياء كما ھCي عليCه ،بCل يفCضل
القيام بأفضل استخدام ممكCن لقCوى التنCافس كوسCيلة لتنCسيق الجھCود
البCCشرية ،ويعتمCCد ھCCذا الجCCدل علCCى االعتقCCاد بأنCCه فCCي المواقCCف التCCي
فعال ،فإن ذلCك التنCافس سCيقود جھCود األفCراد
يمكن فيھا خلق تنافس ّ
أفCCضل مCCن كCCل الطCCرق األخCCرى .ويؤكCCد علCCى أن Cه مCCن أجCCل جعCCل
التنافس يعمل بشكل مفيد ،فإن ذلك يستلزم وجود إطCار شCرعي معCد
بعنايCCة ،وإن القواعCCد الCCشرعية القانونيCCة ،القديمCCة منھCCا والحاليCCة ،ال
تخلو من عيوب كبيرة.
تعارض الليبرالية استئصال المنافCسة واسCتبدالھا بطCرق متدنيCة
لقيادة االنشطة االقتCصادية .وتعتبCر المنافCسة شCيئا ً سCاميا ً ،لCيس فقCط
ألنھCCا الطريقCCة المعروفCCة األكثCCر كفCCاءة فحCCسب ،بCCل ألنھCCا الطريقCCة
الوحيCCدة التCCي ال تتطلCCب تCCدخل الCCسلطة القCCسري والعCCشوائي .إذ أنھCCا
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تبطل أو تلغCي الحاجCة إلCى "الCسيطرة االجتماعيCة الواعيCة" وتعطCي
الفرد فرصة لكي يقرر ما إذا كانت اآلفCاق المCستقبلية لوظيفCة معينCة
كافية ومالئمة لتعوض السلبيات المرتبطة بھا أم ال.
إن االسCCCتخدام النCCCاجح للمنافCCCسة ال يحCCCول دون حCCCدوث بعCCCض
أنواع التدخل الحكومي .على سبيل المثال ،في تحديد ساعات العمل،
وفي وجوب إيجاد بعض الترتيبات الصحية ،وفي توفير نظام مكثف
مCCCن الخدمCCCة االجتماعيCCCة ينCCCسجم والمحافظCCCة علCCCى روح المنافCCCسة
وديمومتھCCا .وھنCCاك أيCCضا ً بعCCض الميCCادين التCCي ال يكCCون فيھCCا نظCCام
المنافسة عمليCا ً وقCابالً للتطبيCق .علCى سCبيل المثCال ،ال ُيمكCن حCصر
اآلثCار الCضارة إلزالCة الغابCات ،أو تCأثير دخCان المCصانع وإرجاعھCا
لمالك ما .ولكن الحقيقة القائلة بأن علينا اللجوء إلى التنظCيم المباشCر
عCن طريCق الCسلطة فCي الحCاالت التCي ال يمكCن فيھCا خلCق الظCCروف
الالئقCCة لعمCCل المنافCCسة ،ال تبCCرر قيامنCCا بقمCCع المنافCCسة ،حيثمCCا كCCان
بوسعھا أن تعمل .وألجل خلق ظروف يمكن فيھا للمنافسة أن تكCون
مؤثرة قدر المستطاع ،وألجل منCع الخCداع واالحتيCال ،وألجCل كCسر
االحتكارات ،فإن تلك المھام تCوفر مجCاالً واسCعا ً وغيCر مCشكوك فيCه
لنشاط الدولة.
Cل وسCCط" بCCين
إال أن ھCCذا ال يعنCCي أنCCه مCCن الممكCCن إيجCCاد "حّ C
المنافسة والتوجيCه المركCزي ،علCى الCرغم مCن أن ذلCك يبCدو منطقيCا ً
جCCداً للوھلCCة االولCCى ،أو أنCCه يCCروق للنCCاس المتعقلCCين .إن االسCCتدالل
المنطقCCي المجCCرد كثيCCراً مCCا يثبCCت أنCCه خCّ Cداع فCCي ھCCذا المجCCال .فعلCCى
الرغم من أن المنافسة يمكن أن تحمل مزيجا ً من التنظيم ،إال أنھCا ال
يمكCCن أن تنCCدمج مCCع التخطCCيط وبأي Cة درجCCة كانCCت دون أن يتنCCاقص
دورھا كمرش ٍد فعال لإلنتاج .إن كالً من المنافسة والتوجيه المركزي
سيصبحان أداتين فقيرتين ،وغير مناسبتين ،إذا لم يكونا كاملين ،وإن
المزج بينھما يعني أن أي منھما سوف لن يكون فاعالً.
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إن التخطيط والمنافCسة ال ينCدمجان مCع بعCضھما إال مCن خCالل
التخطيط للمنافCسة ،ولCيس مCن خCالل التخطCيط ضCد المنافCسة .إذ أن
التخطيط الذي نوجه ضده كل نقدنا ھو فقط التخطيط ضد المنافسة.

اليوتوبيا العظمى
شك في أن معظم ھؤالء الذين يطالبون بالتوجيه
ليس ھناك من ٍّ
المركCCزي لكCCل الفعالي Cات االقتCCصادية فCCي األنظمCCة الديمقراطيCCة ،مCCا
زالوا يعتقدون أن اإلشتراكية والحريCة الفرديCة يمكCن أن ينCدمجا مCع
بعضھما .مع ذلCك ،فCإن اإلشCتراكية قCد ُع َ
رفCت منCذ القCدم ،ومCن قبCل
العديد من المفكرين على أنھا التھديد األخطر للحرية.
نادراً ما يتذكر الناس اآلن أن اإلشتراكية قCد كانCت فCي بCداياتھا
سCCلطوية بكCCل وضCCوح .فقCCد بCCدأت ،بكCCل صCCراحة ،كCCرد فعCCل ضCCد
ليبراليCCة الثCCورة الفرنCCسية .ولCCم يكCCن لCCدى ّ
الكت Cاب الفرنCCسيين الCCذين
أرسوا دعائمھا أي شك بأن أفكارھم ال يمكن أن تطبق إال من خCالل
حكومة دكتاتورية قوية .وتنبأ أول المخططCين فCي العCصر الحCديث،
وھCو سCانت سCايمون ،أن ھCCؤالء الCذين ال يطيعCون مكاتCب التخطCCيط
التي اقترحھا سيعاملون "معاملة القطيع".
ٌ
أحCCد بوضCCوح أكثCCر مCCن المفكCCر الCCسياسي العظCCيم دي
يCCر
لCCم َ
توكيفيل أن الديمقراطية تقCف مCع اإلشCتراكية فCي صCراع غيCر قابCل
للمھادنة إذ قال" :إن الديمقراطية توسع من آفاق حرية الفرد ".وقCال
سنة " :1848إن الديمقراطية تعطCي كCل القيمCة الممكنCة لكCل إنCسان،
بينما تجعل اإلشتراكية من كل فرد مجرد عميل ،أو مجرد رقم .ليس
بين الديمقراطية واإلشتراكية من وجه تشابه سوى كلمCة واحCدة فقCط
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ھCCي :المCCساواة .ولكCCن الحCCظ الفCCرق :بينمCCا تCCسعى الديمقراطيCCة إلCCى
المساواة في الحرية ،تسعى اإلشتراكية إلى المساواة فCي القيCود وفCي
العبودية".
وألجل تھدئCة ھCذه المخCاوف والCشكوك وطمأنتھCا ،ولCربط أقCوى
الدوافع السياسية بھا ــ أال وھو التوق إلى الحرية ـCـ بCدأت اإلشCتراكية
فCCCي اسCCCتغالل وعودھCCCا بCCCـ"حريCCCة جديCCCدة "،وبCCCشكل متزايCCCد .وكانCCCت
اإلشCCتراكية لتجلCCب "الحريCCة االقتCCصادية" التCCي مCCن دونھCCا "ال تCCستحق
الحرية السياسية مشقة السعي لتحقيقھا".
وليصبح ھذا النقاش منطقيCا ً ومعقCوالً ،تعرضCت كلمCة "حريCة"
إلى تغيير مCاكر فCي المعنCى .إذ كانCت ھCذه الكلمCة تعنCي فCي الCسابق
الحرية مCن القCسر واإلكCراه ،ومCن الCسلطة العCشوائية التCي يمارسCھا
اآلخرون .أما اآلن فقد جعلوھCا تعنCي الحريCة مCن الحاجCة ،اإلنعتCاق
من اإلكراه والقسر الذي تفرضه الظروف التي ستقوم حتمCا ً بتحجCيم
حرية االختيار أمامنا .وبھذا المفھوم ليست الحرية ،دون شك ،سوى
إسم آخر للسلطة أو الثروة .والمطالبة بالحرية ليست سوى إسم آخCر
للمطالبة القديمة بتوزيع الثروات.
لقد ترك معظم الطلبة والدارسون لھCذه المCشكلة االدعCاء القائCل
بأن االقتصاد المخطCط سCيقود إلCى إنتCاج أكبCر مCن ذلCك الCذي يCوفره
النظام التنافسي .مع ذلCك ،فإنCه ذلCك األمCل الزائCف الCذي يقودنCا إلCى
طريق التخطيط شأنه شأن الكثير من األشياء األخرى.
على الرغم من أن وعCود اإلشCتراكيين الجCدد بالحريCة العظمCى
حقيقي Cة وصCCادقة ،شCCھدت الCCسنوات األخيCCرة المراقCCب تلCCو المراقCCب
الCCCذين أعجبCCCتھم نتCCCائج اإلشCCCتراكية وتبعاتھCCCا غيCCCر المCCCسبوقة وغيCCCر
37

المتوقعCCة ،أال وھCCي التCCشابه الكبيCCر وغيCCر الطبيعCCي بCCين "الCCشيوعية"
و"الفاشية" وعلى مختلف األصعدة.
وكمCCا عبCCر الكاتCCب بيتCCر دراكCCر عCCام " ،1939إن االنھيCCار التCCام
لالعتقاد بإمكانية تحقيق الحرية والمساواة عن طريCق الماركCسية قCد
أجبر روسيا على المضي في نفس الطريق صوب المجتمع الشمولي
للعبودية وعدم المساواة الذي سCارت بCه ألمانيCا .لCيس ألن الCشيوعية
والفاشية متشابھتان أساسا ً .فالفاشCية ھCي المرحلCة التCي وصCلنا إليھCا
بعد أن أثبتت الشيوعية أنھا محض وھCم ،وقCد أثبتCت ذلCك فعCالً فCي
روسيا كما في المانيا ما قبل ھتلر".
ولCCCيس المظھCCCر الفكCCCري والCCCذھني للقCCCضية ،وال الدرجCCCة فCCCي
الحركتين الشيوعية والفاشية في ألمانيا ما قبل عCام  1933بأقCل شCأنا ً
وأھميCCة .فالCCسھولة النCCسبية التCCي يCCستطيع أن يتحCCول بھCCا الCCشيوعي
ً
الشاب إلى نازي والعكس ،كانت ولم تزل شيئا ً
معروفا ،السCيما بCين
أوسCCCاط القCCCائمين بالدعايCCCة والمبCCCشرين فCCCي الحCCCزبين .وقCCCد تCCCصادم
الشيوعيون والنازيون مع بعضھم البعض أكثر من صCدامھم مCع أي
حCCزب آخCCر ،وذلCCك ألنھمCCا يتنافCCسان علCCى نفCCس النCCوع مCCن العقCCل
ويعكسان لبعضھما البعض مقت الھرطقCة .وتبCين ممارسCاتھما مCدى
ارتباطھما الوثيق وتداخلھما .وكان العدو الحقيقي بالنسبة لكليھما ھو
ذلCCك اإلنCCسان الCCذي ال يCCشبھونه بCCشيء ،أال وھCCو الليبرالCCي التقليCCدي.
فبينما يرى النازي في الشيوعي جنديا ً يمكن أن ينخCرط فCي صCفوفه
النازيCة ،ويCCرى الCCشيوعي فCCي النCCازي مثCل ذلCCك ،ويCCرى كالھمCCا فCCي
اإلشتراكي الشيء نفسه ،ألن األخير مصنوع مCن نفCس الخCام ،يبقCى
كالھمCCا مCCدركا ً تمامCCا ً بأن Cه لCCن يكCCون بينھمCCا وبCCين ھCCؤالء المCCؤمنين
بالحرية الفردية أي نوع من المھادنة أو المساومة.
كطريCق للحريCة ھCو فCي حقيقCة األمCر طريCق
إن ما وعدونا بCه
ٍ
سريع للعبودية .إذ ليس من الصعب أن نرى ما الذي يمكن أن تكون
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عليه النتائج عندما تباشر الديمقراطية منھجا ً فCي التخطCيط أو تتبنCاه.
سCCCيتم حينھCCCا وصCCCف الھCCCدف مCCCن التخطCCCيط بCCCبعض المCCCصطلحات
الغامضة مثل "الرخCاء العCام ".وسCوف لCن يكCون ھنCاك اتفCاق حCول
األھCداف التCCي ال بCد مCCن الوصCCول إليھCا ،وسCCيكون أثCر اتفCCاق النCCاس
علCCCى وجCCCCوب التخطCCCيط المركCCCCزي ،دون اتفCCCاقھم علCCCCى األھCCCCداف
والغايات ،سيكون أشبه بھؤالء الذين يتفقون على الذھاب برحل ٍة مCع
بعCCضھم دون االتفCCاق علCCى المكCCان الCCذين سCCيذھبون إليCCه ،وسCCتكون
النتيجة انھم جميعCا ً قCد يجبCرون علCى الCذھاب فCي رحلCة معظمھCم ال
يريدھا إطالقا ً.
ال يمكCCCCن للتجمعCCCCات الديمقراطيCCCCة أن تعمCCCCل عمCCCCل وكCCCCاالت
التخطيط .إذ أنھCا ال تCستطيع أن تCنجم عCن اتفاقCات علCى كCل شيءـCـ
على االتجاه الشامل لموارد األمة ـ ألن عCدد سCبل أو سCياقات العمCل
سيؤلف حشداً كبيCراً .حتCى وإن اسCتطاع مCؤتمر معCين االتفCاق علCى
خطCة معينCة ،مCCن خCالل التقCCدم خطCوة خطCCوة ،فإنCه فCCي نھايCة األمCCر
سوف لن يرضي أحداً بالتأكيد.
كمCCا أن كتابCCة خطCCة اقتCCصادية علCCى ھCCذه الCCشاكلة ،سCCتكون أقCCل
حظCCا ً فCCي النجCCاح ،وأقCCل معقوليCCة مCCن تخطCCيط حملCCة عCCسكرية عCCن
طريق المنھج الديمقراطي ،علCى سCبيل المثCال .وكمCا ھCو الحCال فCي
الخطط االستراتيجية ،سيكون تفويض األمر للخبراء شيئا ً ال بد منه.
ولكن حتى وإن نجحت ديمقراطية ما ،عبر ھذه الذريعة ،في تخطيط
ك Cل قطCCاع مCCن قطاعCCات النCCشاط االقتCCصادي ،فCCستبقى ھنالCCك ث Cـمة
مCCCشكلة عليھCCCا أن تواجھھCCCا ،أال وھCCCي توحيCCCد ودمCCCج ھCCCذه األجCCCزاء
ٌ
طلCCب قCCوي
المنفCCصلة فCCي وحCCدة عCCضوية واحCCدة .وسCCيكون ھنCCاك
ومتزايد على ضرورة إعطاء مكتب معCين أو شCخص معCين ،بعCض
الCCصالحيات ليتCCصرف بھCCذا األمCCر علCCى مCCسؤوليته .إن الحاجCCة أو
الطلب على دكتاتور اقتصادي لھو مرحلة مميزة في الحركة صCوب
التخطيط.
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لذا فإن الكيان التCشريعي سCيتناقص حتCى الوصCول الCى اختيCار
بعCض األشCخاص الCذين سCيمتلكون عمليCا ً الCسلطة المطلقCة .وسCCيميل
النظام برمته صCوب ھCذا النCوع مCن الدكتاتوريCة التCي سCيجري فيھCا
إعCCادة انتخCCاب رأس الحكومCCة بCCين حCCين وآخCCر لمنCCصبه بCCاالقتراع
الشعبي العام ،ولكن طالما كان يمتلك زمام كامل القCوة والCسلطة فCي
يديه ،فإن نتيجة التصويت ستمضي في االتجاه الذي يريده ھو.
يقود التخطيط الى الدكتاتوريCة ،ألن األخيCرة ھCي األداة األكثCر
ٌ
أساسية وال مناص منھCا إذا مCا
فعالية لإلكراه أو القسر ،وھي بھذا،
ً
أريد للتخطيط الواسع النطاق أن يكون ممكنا .ليس ھنالك من تبريCر
لالعتقاد السائد بأنه طالما كانت السلطة ُت َ
منح عن طريق اإلجCراءات
الديمقراطيCCCة ،ال يمكنھCCCا ،أي الCCCسلطة ،أن تكCCCون عCCCشوائية ،ولCCCيس
مصدرھا ھو الذي يمنعھا مCن أن تكCون عCشوائية .وألجCل أن تكCون
السلطة خالية من الصفات الدكتاتوريCة ،ال بCد مCن أن تكCون محCددة،
وليست مطلقة.
إن "دكتاتوريCCCCCة البروليتاريCCCCCا" الحقيقيCCCCCة ،حتCCCCCى وإن كانCCCCCت
ديمقراطية الشكل ،ربما ستؤدي إلى تدمير الحريCة الشخCصية بCشكل
تام شأنھا بذلك شأن أي حكم فردي أوتوقراطي مستبد ،إذا ما أخCذت
على عاتقھا التوجيه المركزي للنظام االقتصادي.
ال يمكCCن للحريCCة الفرديCCة أن تنCCسجم وتتوافCCق مCCع سCCيادة غاي ٍ Cة
واحدة تخضع لھCا إرادة المجتمCع برمتCه وبCشكل مCستمر .وقCد عCشنا
ھذه الحقيقة إلى حد معCين فCي زمCن الحCرب ،عنCدما أصCبح إخCضاع
كCCل شCCيء تقريبCCا ً لحاجCCة الحCCرب الملحCCة والمتزايCCدة ثمنCCا ً اشCCترينا بCCه
حريتنا على المدى البعيد .إال أن الشعارات التقليدية القائلة بضرورة
القيام بما تعلمناه من زمCن الحCرب لخدمCة أغCراض زمCن الCسلم ھCي
عبارات مضللة ،إذ أن من المعقول أن نضحي بالحرية لفترة وجيزة
ألجCCل ضCCمانھا فCCي المCCستقبل ،ولكCCن التCCضحية بالحريCCة علCCى الCCدوام
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ّ
المنظم ھو أمر مختلف تماما ً.
لخدمة مصلحة االقتصاد
وبالنCCCسبة لھCCCؤالء الCCCذين راقبCCCوا التحCCّ Cول مCCCن اإلشCCCتراكية إلCCCى
الفاشية في الفترات القريبة الماضية ،كانCت العالقCة واضCحة مCا بCين
اإلثنCCCين .إن تحقيCCCق البرنCCCامج االشCCCتراكي يعنCCCي فيمCCCا يعنيCCCه ،دمCCCار
الحريCCة .فاإلشCCتراكية الديمقراطيCCة ،تلCCك اليوتوبيCCا )المدين Cة المثاليCCة(
لألجيال القليلة السابقة ،ھي ببساطة شيء غير ممكن التحقيق.

لماذا يصل األسوأ إلى القمة؟
ال شCCك أن النظCCام "الفاشCCي" األمريكCCي أو اإلنجليCCزي سCCيكون
مختلفCCا ً عCCن النمCCاذج اإليطاليCCة أو األلمانيCCة .ال شCCك أنCCه إذا مCCا حCCدث
التغيير دون عنف وسفك دماء ،فإننا سنحصل علCى نCوع أفCضل مCن
القادة .لكن ھذا ال يعني أن نظامنا الفاشي س ُيثبت في نھاية األمر أنCه
مختلف جداً وأقل قسوة من تلك األنماط .ھنالCك الكثيCر مCن األسCباب
التي تجعلنا نؤمن بأن الصفات السيئة لالنظمة الشمولية ھي ظCواھر
ال بد للشمولية من إنتاجھا عاجالً أم آجالً.
ومثلما يواجCه رجCل الدولCة أو المCسؤول الحكCومي الCديمقراطي
شرعُ في وضع خطط للحياة االقتصادية ،أحد األمرين ،أما أن
الذي َي َ
يمCCارس بعCCض الCCسلطة الدكتاتوريCCة أو أن يتCCرك خططCCه ،كCCذلك ھCCو
ً
حCاال ،أمCام االختيCار بCين
األمر مع القائد الشمولي الذي سCيجد نفCسه
الفشل ،أو عدم االكتراث بCاألخالق االعتياديCة .ولھCذا الCسبب بالCذات
يكون القساة وعديمي الرحمة أكثCر قابليCة للنجCاح فCي المجتمCع الCذي
يميل إلى الشمولية .إن الذي ال يرى ھCذا األمCر ،لCم يفھCم بعCد اتCساع
الفجCCوة التCCي تفCCصل الCCشمولية عCCن الحCCضارة الغربيCCة القائمCCة أساسCCا ً
على الفردانية.
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علCCCى القائCCCد الCCCشمولي أن يجمCCCع حولCCCه مجموعCCCة مCCCن ھCCCؤالء
المستعدين طوعا ً للخضوع لذلك النظام الذي سيفرضونه بالقوة على
الناس اآلخرين .إن الحقيقة القائلCة بCأن االشCتراكية ال يمكCن تطبيقھCا
إال باألساليب التي ال يحبذھا معظم االشتراكيين ،ھي بالطبع الCدرس
الذي تعلمه العديد من المصلحين االشتراكيين في الماضي .لقد كانت
األحزاب االشتراكية القديمة مسكونة ومأخوذة بنماذجھا الديمقراطيCة
المثالية ،إذ لCم تكCن لCديھا القCسوة المطلوبCة للقيCام بمھمتھCا المنCشودة.
ومCCن المميCCز أنCCه فCCي كCCل مCCن ألمانيCCا وإيطاليCCا ،كCCان نجCCاح الفاشCCية
مCCCCسبوقا ً بCCCCرفض ٍ ألن تتCCCCولى األحCCCCزاب االشCCCCتراكية مCCCCسؤوليات
الحكومة .كانوا رافضين تماما ً الستخدام األساليب التي أشاروا إليھا.
وكانوا يأملون حدوث معجزة تجعل األغلبية تتفق علCى خطCة تنظCيم
المجتمع برمته .بينما تعلم اآلخرون الدرس الCذي يفيCد بCأن األمCر لCم
َّ
المخطط ،بل ما تكCون
يخص ما يتفق عليه األغلبية في المجتمع
يعد
ّ
عليCCه المجموعCCة األوسCCع التCCي يتفCCق أعCCضاؤھا علCCى اختيCCار اتجCCاه
موحد لتسير فيه كل الشؤون الممكنة.
ھنالك ثالثة أسباب رئيسية تجعل مجموعة واسعة كھذه ،تمتلCك
أفكاراً متشابھة تقريبا ً ال ُت ّ
شكل من قبCل أفCضل عناصCر المجتمCع بCل
من أسوأھا.
أ ً
وال ،كلمCCCا ازداد التحCCCصيل العلمCCCي أو ارتفCCCع ذكCCCاء األفCCCراد،
أصCCبحت أذواقھCCم وآرائھCCم أكثCر تمCCايزاً .إذا مCCا أردنCCا أن نجCCد درجCCة
عاليCCة مCCن التنCCاغم واالتCCساق ،علينCCا أن نھCCبط إلCCى منCCاطق المعCCايير
األخالقية والذھنية المتدنية ،حيث تسود الغرائز األكثر بدائيCة .وھCذا
ال يعني أن غالبية الناس يمتلكون معCايير أخالقيCة واطئCة ،بCل يعنCي
أن القCCسم األكبCCر مCCن النCCاس مCCن ذوي القCCيم المتCCشابھة جCCداً ھCCم مCCن
ھؤالء الواطئين في معاييرھم األخالقية والفكرية.
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ثانيCً Cا ،طالمCCا أن ھCCذه المجموعCCة ليCCست واسCCعة بمCCا فيCCه الكفايCCة
إلعطاء وزن لجھود القائد ،سيحاول أن يزيد من أعدادھم من خالل
استقطاب المزيد وكسبھم لمنھجه أو معتقده البسيط .فعليCه أن يكCسب
دعم الطيعين والساذجين ،من الذين ال يمتلكCون معتقCدات أو قناعCات
قوية خاصة بھم ،والCذين يكونCون مCستعدين لقبCول األنظمCة الجCاھزة
عCال وبCشكل متكCرر.
من القيم بمجCرد أن طرقCت أسCماعھم بCصوت
ٍ
وسCCCيكون ھCCCؤالء الCCCذين تCCCسھل الCCCسيطرة علCCCى أفكCCCارھم الغامCCCضة
المّ C
Cشكلة بCCشكل منقCCوص والCCذين تكCCون مCCشاعرھم قابلCCة لإلثCCارة ھCCم
الذين يضخمون وينفخون درجات ومراتب الحزب الشمولي.
ً
ثالثا ،على القائCد أن يناشCد نقطCة ضCعفٍ إنCسانية ويركCز عليھCا
يوحد كيانا ً متماسكا ً من المؤيدين .ويبCدو أن مCن الCسھل أن
ألجل أن ّ
يتفق الناس على برنامج سلبي ــ على كره عدو معين ،أو على حسد
تطور طرف ما ــ أكثر من اتفاقھم على برنامج أو مھمة إيجابية.
وبالتCCالي ف Cإن التنCCاقض مCCا بCCين الCCـ"نحCCن" والCCـ"ھCCم" كثيCCراً مCCا
يCستخدم مCن قبCCل ھCؤالء الCCذين ينCشدون والء الجمCCاھير الواسCعة .قCCد
يكون العدو داخليا ً ،كاليھود في ألمانيا ،أو الكCوالك فCي روسCيا ،وقCد
يكون خارجيا ً أيضا ً .وفي أي مCن الحCالين ،فCإن لھCذا األسCلوب فائCدة
كبرى في إعطاء القائد مجاالً من حرية التصرف أوسع ممCا يCصنعه
أي برنامج إيجابي.
يعتمد التطور في أيCة مجموعCة أو حCزب شCمولي علCى الرغبCة
في القيام بأشياء غير أخالقية .فالمبدأ القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة،
ً
إلغCاء لكCل األخCالق ،ينظCر إليCه
والذي يعتبر في األعراف الفردانيCة
على أنه قاعدة سامية قي األخالقيات الجمعية .في الواقع ليس ھنالك
من شيء فعالً ال يكون الفرد ،الثابت بآرائCه الجمعيCة ،مCستعداً للقيCام
بCCه إن ك Cان "يخCCدم مCCصلحة الجميCCع"  ،ألن ذلCCك ھCCو المحCCك الوحيCCد
الذي ال بد من القيام به.
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وبمجCCرد أن نعتCCرف ب Cأن الفCCرد ھCCو مجCCرد أداة لخدمCCة غايCCات
كيCCان أعلCCى يCCدعى "المجتمCCع" ،أو األمCCة ،ف Cإن معظCCم ھCCذه الCCصفات
الشمولية التي ترعبنا ستتبع وستحدث بالضرورة .ومن وجھة النظر
الCCشمولية ،يكCCون التعCCصب والقمCCع الوحCCشي للمعارضCCة ،والخCCداع
والتجسس ،وعدم االحترام الكامل لحياة وسعادة الفرد أشCياء أساسCية
وحتميCCة ال منCCاص منھCCا .لقCCد أصCCبحت الممارسCCات التCCي تثيCCر كCCل
مCشاعرنا ،مثCل إعCدام الرھCCائن ،أو قتCل المرضCى والمCسنين ،تعامCCل
على أنھا قضايا نفعيCة؛ وأصCبحت أعمCال التطھيCر العرقCي وترحيCل
ً
تقريبCا ،مCا عCدا
مئات اآلالف أدوات لCسياسة يقرھCا ويؤيCدھا الجميCع
الضحايا.
وألجل أن يكون عونا ً مفيداً فCي تCشغيل الدولCة الCشمولية ،ال بCد
للفرد من أن يكون مھيأ لكسر كل القواعCد األخالقيCة التCي سCبق وأن
عرفھا أو التزم بھا ،إن كان ذلك ضCروريا ً لتحقيCق الغايCة أو الھCدف
المحدد له .وفي الماكنة الشمولية ،عادة ما تكون ھناك فرص خاصة
للقCCساة وعCCديمي الرحمCCة .فCCال المخCCابرات األلمانيCCة )الغوسCCتابو( وال
إدارة المعCCتقالت الCCسياسية ،وال وزارة الدعايCCة وال مقCCرات التعCCذيب
األلمانيCCCة )أو نظيراتھCCCا الروسCCCية( ھCCCي أمCCCاكن لممارسCCCة المCCCشاعر
اإلنسانية .مع ذلك ،فإن الطريCق إلCى المناصCب فCي الدولCة الCشمولية
يمر عبر وظائف في ھذه األماكن.
الحCCCCظ أحCCCCد االقتCCCCصاديين األمCCCCريكيين بCCCCشكل دقيCCCCق ،وھCCCCو
البروفيCCسور فرانCCك نايCCت ،أن الCCسلطات فCCي الدولCCة الCCشمولية "تقCCوم
بھCCذه األشCCياء شCCاءوا أم أبCCوا ،وأن إمكاني Cة أن يكCCون رجCCال الCCسلطة
أفراداً يكرھون امتالك السلطة وممارستھا على اآلخرين تشبه كثيراً
إمكانية أن يقCوم شCخص رقيCق للغايCة بعمCل الجCالد فCي مزرعCة مCن
مزارع العبيد".
والبد مCن اإلشCارة إلCى نقطCة أخCرى؛ إن الCشمولية تعنCي نھايCة
الحقيقCCCة أو الCCCصدق .فمCCCن أجCCCل أن يعمCCCل النظCCCام الCCCشمولي بCCCشكل
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مناسب ،ال يكفي أن ُيجبر الجميع على العمل لتحقيق أھداف يختارھا
رجال الCسلطة ،بCل مCن األساسCي والCضروري أن يتبنCى النCاس تلCك
األھCCCداف ويعتبرونھCCCا أھCCCدافھم الخاصCCCة .ويتCCCأتى ذلCCCك مCCCن خCCCالل
الدعاية ،ومن خالل السيطرة التامة على جميع مصادر المعلومات.
إن الطريقCCة األكثCCر تCCأثيراً لجعCCل النCCاس يتقبلCCون مCCصداقية تلCCك
القيم التي يخدمونھا ھي إقناعھم أنھا )أي القيم( تشبه تماما ً القيم التي
نCCشأوا عليھCCا ومCCا زالCCوا يحملونھCCا علCCى الCCدوام ،ولكCCنھم لCCم يكونCCوا
يدركونھا ويفھمونھا بالشكل المناسب فيما مضى .إن أفضل الوسائل
Cان
مالئمCً Cة للقيCCام بCCذلك ھCCي اسCCتخدام الكلمCCات القديمCCة ولكCCن فCCي معٍ C
مختلفCCة ،أو تغييCCر معانيھCCا .ھنالCCك القليCCل مCCن الCCصفات التCCي تحملھCCا
ً
ً
مربكCة للمCراقبين الCساذجين
مCضللة و
األنظمة الشمولية والتCي تكCون
ً
مميزة للمناخ الفكري برمته كما ھو حCال ھCذا
ولكنھا في الوقت ذاته
القلب التام للغة الكالم.
وأسوأ من عانى في ھذا الخصوص ھCي كلمCة "الحريCة ".فھCي
تستخدم بحرية واسعة في الدول الشمولية كما ُتCستخدم فCي أي مكCان
آخCCر .والحCCق أننCCا نCCستطيع القCCول أنCCه أينمCCا تعرضCCت الحريCCة التCCي
نعرفھا للتدمير ،فإن ذلك يCتم باسCم حريCة جديCدة موعCودة للجمCاھير.
وحتCCى فCCي صCCفوفنا ،ھنCCاك مCCن يعCCدنا "بحريCCة جمعيCCة" ش Cأنھا فCCي
التCCضليل شCCأن أي شCCيء يقولCCه الCCسياسيون الCCشموليون .إن الحريCCة
الجمعيCCة ليCCست حريCCة ألعCCضاء المجتمCCع ،بCCل ھCCي الحريCCة المطلقCCة
للمخطط )الشخص الذي يرسم الخطة( ليفعل مCا يCشاء بCالمجتمع .إن
ھذا خلط بين الحرية والسلطة التي تمارس إلى أقصى الحدود.
ليس من الصعب أن ُتحرم األغلبية العظمCى مCن الفكCر المCستقل.
ولكن األقلية التي ستحتفظ بنزعة االنتقاد يجب أن تجبر على السكوت
ايضا ً .كما أن النقد العلني بل حتى تعابير التشكيك يجب أن ُتقمع ألنھا
تميل إلى إضعاف النظام الحاكم .وكما أورد سدني وبياتريس ويب في
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تقريرھمCCا عCCن الحCCال فCCي كافCCة المؤسCCسات الروسCCية" :حينمCCا يCCستمر
العمل وخالل سCاعاته ،يكCون أي تعبيCر عCن التCشكيك بإمكانيCة نجCاح
الخطCCة مظھCCراً مCCن مظCCاھر عCCدم الCCوالء ،بCCل الخيانCCة ،بCCسبب التCCأثير
الممكن لذلك التعبير على عزيمة سائر العاملين وجھودھم".
وتتسع السيطرة لتCشمل حتCى تلCك المواضCيع التCي تبCدو عديمCة
األثCCر الCCسياسي .فالنظريCCة النCCسبية ،علCCى سCCبيل المثCCال ،قCCد ھوجمCCت
على أنھا "ھجوم يھودي على أسس الفيزيCاء المCسيحية والجرمانيCة"
وألنھا "في صراع مع المادية الجدلية والمعتقد الماركسي ".يجب أن
تستقي كCل فعاليCة مبرراتھCا مCن غايCة اجتماعيCة واعيCة .يجCب أن ال
يكون ھناك أي نشاط تلقائي غير موجه أو غير مقاد ،ألنCه قCد يCسفر
عCCن نتCCائج ال يمكCCن التنبCCؤ بعواقبھCCا الوخيمCCة ،نتCCائج لCCم تنCCوه الخطCCة
عنھا.
كما يتسع المبدأ ليشمل حتCى األلعCاب والتCسلية .وأتCرك للقCارئ
أن يحCCزر المكCCان الCCذي يجCCري فيCCه التأديCCب الرسCCمي لھCCؤالء الCCذين
يلعبCCCون الCCCشطرنج ،وذلCCCك "ألننCCCا يجCCCب أن نقCCCضي علCCCى حياديCCCة
الCCشطرنج مCCرة واحCCدة وإلCCى األبCCد .علينCCا أن نCCشجب جميCCع صCCيغ
الشطرنج من أجل الشطرنج".
وربما تكون الحقيقة األكثر إنذاراً بالخطر ھي أن الCسخط علCى
الحرية الفكرية أو الذھنية ال يظھCر عنCدما يؤسCس النظCام الCشمولي،
بل ھو موجود في كل مكان بين ھؤالء الذين اعتنقوا مCذھبا ً شCموليا ً.
إن أسوأ وأقسى أنواع القمCع يغتفCر إذا مCا ا ُ
كCب باسCم االشCتراكية،
رت َ
كما ُيَمّجُد التعCصب ضCد األفكCار المعارضCة بCشكل علنCي .إن مأسCاة
الفكر الشمولي تكمن في أنه يبدأ بإعالء العقل وينتھي بتدمير العقل.
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ھنCCاك جانCCب مCCن جوانCCب التغييCCر فCCي القCCيم األخالقيCCة جCCاء مCCن
ً
غذاء خاصا ً للفكر .وھي
خالل تطور أو ارتقاء "الجمعية" التي توفر
أن الفضائل التي كثيراً ما نقلل من شأنھا فCي بريطانيCا وأمريكCا ھCي
بالCCضبط مCCا يعتبCCره االنجلوساكCCسونيون موضCCع فخCCرھم وكبريCCائھم،
والتي يتفوقون بھا عموما ً كما ھو معروف عنھم .وتلك الفضائل ھي
االسCCتقالل واالعتمCCاد علCCى الCCذات ،والمبCCادرة الفرديCCة والمCCسؤولية
المحليCCة ،واالعتمCCاد النCCاجح علCCى النCCشاط الطCCوعي ،وعCCدم التCCدخل
بشؤون الجCار والتCسامح مCع المختلCف أو المغCاير ،والتCشكيك الCسليم
بالقوة والسلطة.
إن جميCCع التقاليCCد والمؤسCCسات التCCي شCCكلت المالمCCح الوطنيCCة
والمناخ األخالقي إلنجلترا وأمريكا تقريبا ً ھي تلك التي يحCاول تقCدم
االنظمة الجمعية وميولھا المركزية أن يدمرھا وال ّيدخر وسعا ً لذلك.

التخطيط نقيضا ً لحكم القانون
ليس ھناك مCن شCيء يميCز بوضCوح البلCد الحCر مCن البلCد الCذي
يCCرزح تحCCت حكومCCة عCCشوائية أكثCCر مCCن مالحظتنCCا ل Cبعض المبCCادئ
العظيمة التي تسمى بحكم القانون في البلد الحر .وإذا ما جردناه مCن
االصطالحات التقنية ،فCإن ذلCك المCصطلح يعنCي أن الحكومCة تكCون
في كافة أفعالھا مقيدة بضوابط وقواعد محددة ومعلنCة مCسبقا ً ،قواعCد
تجعCCل مCCن الممكCCن التنبCCؤ ،وبقCCدر ال بCCأس بCCه مCCن التأكيCCد ،بكيفيCCة
استخدام السلطة لقواھا القسرية في بعض الظCروف المعينCة ،وكيفيCة
تخط Cيط شCCؤون الفCCرد علCCى أسCCاس معرفتCCه .لCCذا ف Cإن الفCCردَ حٌ C
Cر فCCي
السعي لتحقيق أغراضCه الخاصCة ،ضCمن األصCول المعروفCة للعبCة،
وھCCو متأكCCد مCCن أن قCCوى الحكومCCة سCCوف لCCن تCCستخدم بCCشكل متعمCCد
إلحباط جھوده.
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يتCCضمن التخطCCيط االقتCCصادي اإلشCCتراكي عكCCس ھCCذا تمامCCا ً.
فالسلطة التخطيطية ال تستطيع أن تلزم نفسھا مسبقا ً بأية قواعد عامة
يمكن أن تمنع عشوائيتھا .فالحكومة عندما تقرر عدد الحيوانات التي
يجCCب تربيتھCCا ،أو عCCدد الباصCCات التCCي يجCCب تCCشغيلھا ،أو أي منCCاجم
الفحم ينبغي تشغيلھا ،أو ما ھCو الCسعر الCذي تبCاع فيCه األحذيCة ،فCإن
ھCCذه القCCرارات ال يمكCCن أن ُتّثب Cت بCCشكل مCCسبق ُلتَطّب Cق علCCى فتCCرات
طويلة .فھCي تعتمCد بCشكل حتمCي علCى الظCروف اآلنيCة ،وفCي صCنع
مثل ھذه القرارات يكون من الضروري دائمCا ً الموازنCة ،شCيء ضCد
آخر ،مصالح األشخاص المتنوعين ومصالح الجماعات.
وفي النھاية ال بد أن ُ ّ
تحدد وجھات نظCر الCبعض وتبCت فCي أي
المCCصلحتين أھCCم ،ويجCCب أن تCCصبح وجھCCات النظCCر تلCCك جCCزءاً مCCن
قانون األرض .لذا فإن الحقيقCة المألوفCة ھCي أنCه كلمCا ازداد تخطCيط
الدولة أصبح تخطيط الفرد أكثر صعوبة.
إن الفرق بين النوعين من القواعد مھم جداً .إنه يشبه الفرق مCا
بين توفير نقاط داللCة أو إشCارات ،وبCين إعطCاء األوامCر للنCاس بCأن
يختCCاروا طريقCCا ً ويCCسلكونه .إضCCافة إلCCى ذلCCك ،ال تCCستطيع الحكومCCة
مطلقا ً أن تكون حيادية فCي ظCل التخطCيط المركCزي .فالدولCة لCم تعCد
تلك القطعة من الماكنة النفعية التي تھدف إلى مCساعدة األفCراد علCى
الوصCCCول إلCCCى أقCCCصى درجCCCات التطCCCور لشخCCCصياتھم الفرديCCCة ،بCCCل
أصبحت مؤسسة تمّيز عن عمCد بCين الحاجCات الخاصCة للنCاس علCى
اخCCتالف مCCشاربھم ،وتCCسمح لرجCCل معCCين أن يفعCCل مCCا ال تCCسمح بCCه
لآلخCCرين .عليھCCا أن تحCCدد مCCن خCCالل القCCانون الCCشرعي المCCدى الCCذي
يجب أن يكون عليه ثراء وحسن حال بعض الناس ،وما الذي ُيسم ُح
لآلخرين بامتالكه.
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Cاس معينCCين
إن حكCCم القCCانون ،وغيCCاب االمتيCCازات الCCشرعية ألنٍ C
تحددھم السلطة ،ھي ما يضمن المساواة أمام القانون الذي ھو نقيض
"الحكومCCCة العCCCشوائية" تمامCCCا ً .مCCCن المھCCCم والمCCCؤثر أن اإلشCCCتراكيين
)والنCCCCازيين( كثيCCCCراً مCCCCا يحتجCCCCون علCCCCى العدالCCCCة الCCCCشكلية "فقCCCCط"
ويعترضون على القوانين التCي لCيس فيھCا وجھCات نظCر حCول مCدى
الثراء الذي ينبغي أن يكCون عليCه الCبعض ،ويطلبCون "جعCل القCانون
اشتراكيا ً" ويھاجمون استقالل القضاة والقضاء.
فCCي المجتمCCع المخطCCط ،يقCCوم القCCانون بتحديCCد مCCا الCCذي يبقCCى
اعتباطي Cا ً وعCCشوائيا ً لكافCCة األھCCداف والغايCCات .ف Cإذا قCCال القCCانون إن
للمكتب الفالني أو السلطة الفالنيCة أن تفعCل مCا تCشاء ،فCإن أي شCيء
يقCCوم بCCه المكتCCب أو الCCسلطة سCCيكون شCCرعيا ً ،ولكCCن تلCCك األفعCCال ال
تكCCون خاضCCعة لحكCCم القCCانون بالتأكيCCد .فمCCن خCCالل إعطCCاء الحكومCCة
سCCCلطات مطلقCCCة ،تCCCصبح أكثCCCر القواعCCCد والقCCCوانين اعتباطيً C
CCة أشCCCياء
شرعية ،وبھذه الطريقة تقوم الديمقراطية ببناء أكبCر وأشCمل اسCتبداد
يمكن أن يخطر ببالنا.
تطور حكم القانون بوعي خالل العصر الليبرالي فقCط وھCو
لقد ّ
أحCCد اعظCCم االنجCCازات .فھCCو التجCCسيد الCCشرعي للحريCCة .وكمCCا قCCال
عمانويCCل كCCانط" :االنCCسان حCCر إن لCCم يكCCن بحاجCCة إلCCى أن يطيCCع أي
شخص سوى القانون".
ٍ

حتمي"؟
شيء
ھل التخطيط "
ّ
ٌ
مCCن األشCCياء الموحيCCة والتCCي تبعCCث علCCى الCCسرور أن قلCCيالً مCCن
المخططين اليوم مقتنعون بالقول بأن التخطيط شCيء محبCب .ويؤكCد
معظمھم على أننCا اآلن مCضطرون لھCا نتيجCة لظCروف خارجCة عCن
سيطرتنا.
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من الجداالت التي كثيراً ما نCسمعھا ھCي أن تعقيCدات الحCضارة
الحديثCCة قCCد خلقCCت مCCشكالت جديCCدة ال نCCستطيع معھCCا أن نطمCCح إلCCى
الفع Cال دون اللجCCوء إلCCى التخطCCيط المركCCزي .ويCCستند ھCCذا
التعامCCل ّ
الجدل على فھم خاطئ آللية التنافس .إن تعقيد الظروف الحديثة بحد
ذاته يجعل التنافس الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللھCا الحCصول
على التنسيق التام للقضايا.
ليCCCست ھنCCCاك ثمCCCة صCCCعوبة حCCCول قCCCضية الCCCسيطرة الالئقCCCة أو
التخطيط في الظروف التي تكون من البساطة بحيث تCسمح لCشخص
واحد أو مكتCب واحCد أن يCستعرض ،وبCشكل فعCال ،جميCع الحقCائق،
ولكن بتعدد العوامل التCي يجCب أخCذھا بنظCر االعتبCار وتعقيCدھا ،لCم
يعد بمقدور أي مركز واحد أن يتتبع مCساراتھا جميعCا ً .إن الظCروف
المتحولة وغير الثابتة للعرض والطلب ،ال سCيما فيمCا يتعلCق بCبعض
البCCضائع ،ال يمكCCن معرفتھCCا بالكامCCل كمCCا ال يمكCCن تCCشتيتھا وتفريقھCCا
بالسرعة الكافية ،من قبل أي مركز كان.
ظCل نظCام المنافCسة حCصراً ،ولCيس أي نظCام اقتCصادي
أما فCي ّ
آخر ،فيقوم نظام األسعار بتسجيل كل البيانات ذات العالقCة ،وبCشكل
آلي .ومثلما يقوم المھندس بمراقبة بعض القياسات ،يستطيع أصحاب
المبCCادرة أن ّ
ويكيفونھCCا بمCCا يتماشCCى مCCع أنCCشطة
ينظمCCوا فعاليCCاتھم،
ّ
زمالئھCCم ،مCCن خCCالل مراقبCCة ومقارنCCة حركCCة عCCدد قليCCل نCCسبيا ً مCCن
األسعار.
وبالمقارنCCة مCCع ھCCذه الطريقCCة لحCCل المCCشكالت االقتCCصادية مCCن
خالل إقصاء المركزية )الال مركزية( إضافة إلى التنسيق اآللCي مCن
خالل نظام األسعار ،تبدو طريقCة التوجيCه المركCزي خرقCاء متخلفCة
وقصيرة النظCر .ولCيس مCن المبCالغ فيCه القCول أنCه لCو كCان االعتمCاد
على التخطيط المركزي ھو ألجل نمCو نظامنCا الCصناعي وتطCويره،
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لما وصل األخير إلى الدرجة التي وصل إليھا من التمييز والمرونة.
لقد كانت الحضارة الحديثة ممكنة ألنھCا لCم تكCن مCضطرة أو مجبCرة
واع ومخطط له .لقد ذھب تقسيم العمل إلى
ألن تتكون وتخلق بشكل ٍ
أبعد ممCا كCان يمكCن التخطCيط لCه .إن أي عCضو إضCافي فCي التعقيCد
االقتCCصادي البعيCد عCCن ضCCرورة وسCCيطرة التوجيCCه المركCCزي يجعCCل
حتمية أسلوب المنافسة ،وعدم االعتماد على السيطرة القصدية ،أمراً
أكثر أھمية من السابق.
كما يذھب الCبعض أيCضا ً إلCى أن التغيCرات التكنولوجيCة َجَعَلCت
المنافCCسة أمCCراً مCCستحيالً فCCي عCCدد متزايCCد مCCن المج Cاالت ،و الCCشيء
الوحيCCد أمامنCCا ھCCو أن نختCCار بCCين أمCCرين؛ أمCCا سCCيطرة االحتكCCارات
الخاصة علCى اإلنتCاج أو توجيCه الحكومCة .وعلCى كCل حCال ،ال يبCدو
التزايد في االحتكCار نتيجCة ضCرورية لتنCامي التكنولوجيCا قCدر كونCه
نتيجة للسياسات التي تمارسھا معظم البلدان.
إن الدراسة األكثر استيعابا ً وشموالً لھذا الموقف ھCي تلCك التCي
أجرتھا لجنة االقتصاد القومي المؤقتة ،التي ال يمكن بالتأكيد إتھامھCا
باالنحياز الليبرالي غير الالئق .إذ استنتجت اللجنة أن:
CCCCين ،إذ إن
"الكفCCCCCاءة العاليCCCCCة للمؤسCCCCCسات الكبCCCCCرى لCCCCCم تتبّ C
االمتيازات التي كان يفترض بھا أن تحطم التنافس قد فCشلت
في اإلفصاح عن نفCسھا فCي العديCد مCن المجCاالت ...كمCا أن
االسCCتنتاج القائCCل بCCأن أمتيCCاز اإلنتCCاج الواسCCع يجCCب أن يقCCود
وبشكل ال مناص منه إلCى إلغCاء التنCافس ،ال يمكCن أن يُقبCل.
وينبغي أن نالحCظ أن االحتكCار كثيCراً مCا يحCصل مCن خCالل
اتفاق تCآمري ويتوسCع مCن خCالل الCسياسات العامCة ،وعنCدما
يجري إبطال أو إيقاف ھذه االتفاقاتُ ،
وتقلَبُ ھذه السياسات،
حينھا يمكن استعادة الشروط التنافسية".
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يستطيع أي شخص ٍ الحظ كيف يسعى المحتكCرون باسCتمرار
للحصول علCى مCساعدة ودعCم الدولCة لتفعيCل سCيطرتھم ،أن يCشكك
قليالً بحتمية ھذا التطور .وقد ساعدت السياسة الحمائيCة القويCة فCي
الواليCCات المتحCCدة علCCى تنCCامي االحتكCCارات .وفCCي ألمانيCCا ،كانCCت
الكارتالت قد تلقت منذ عام  1878رعاية منتظمة ودعما ً من خCالل
الCCسياسة المتعمCCCدة .ولكCCن التجربCCCة الكبيCCCرة األولCCى فCCCي التخطCCCيط
العلمي والتنظيم الواعي للصناعة ،والتي قادت الى خلق احتكارات
عظمى ،كانت قد حدثت ھنا ]في بريطانيا[ .لقCد كCان منCع المنافCسة
قضية سياسة متعمدة فCي ألمانيCا تبنوھCا لخدمCة المثCال الCذي نCدعوه
اليوم بـ"التخطيط".
ويكمن الخطر في سياسات مجموعتين قويتين ھمCا رأس المCال
َّ
َّ
المنظمCة ،واللتCان تCساعدان وتCدعمان
المنظم )أو المبرمج( والعمالCة
التنظيم االحتكاري للCصناعة .فCالنمو الجديCد الCذي حCدث مCؤخراً فCي
االحتكار ھو علCى األغلCب نتيجCة للتوحCد أو التعCاون المتعمCد لCرأس
المال المنظم والعمالة المنظمCة حيCث تCشترك المجموعCات المCستفيدة
من العمال فCي فوائCد االحتكCار وأرباحCه علCى حCساب المجتمCع ،وال
سCCيما علCCى حCCساب ھCCؤالء المCCستخدَ مين مCCن العمCCال ف Cي الCCصناعات
األقCCل تنظيمCCا ً .وعلCCى كCCل حCCال ،لCCيس ھنCCاك مCCن سCCبب يCCدعونا إلCCى
االعتقاد بأن ھذه الحركة شيئا ً حتميا ً ال مناص منه .فالتحرك صCوب
التخطيط ھو نتيجة للفعل المتعمد ،وليس لCدينا ھنCا سCبب خCارجي أو
ضرورة خارجية تجبرنا عليه.
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ھل يستطيع التخطيط تحريرنا من ھمومنا؟

ما من شك يراود المخططين الذين يتفحصون الجوانب العمليCة
من مھمتھم بأن االقتصاد الموجه ال بCد لCه مCن أن يCسير فCي خطCوط
دكتاتورية ،وأن النظام المعقد للفعاليات المترابطة فيما بينھا ال بد أن
ُوجه من قبل كادر من الخبراء ،وتكون الCسلطة النھائيCة بيCد
يُقاد أو ي َّ
رئCCCيس الكCCCادر الCCCذي ال تخCCCضع تCCCصرفاته وأفعالCCCه أليCCCة إجCCCراءات
ديمقراطية .والعزاء الوحيد الذي يقدمه لنا مخططونا ھCو أن االتجCاه
الCCCسلطوي سCCCينطبق علCCCى القCCCضايا االقتCCCصادية "فقCCCط ".وعCCCادة مCCCا
يCصاحب ھCذا التأكيCد اقتCراح بأننCا سنحCصل علCى الحريCة فCي سCCعينا
للقيم العليا مقابل تنازلنا عن الحرية في بعCض النCواحي الثانويCة مCن
حياتنا .وعلCى ھCذا األسCاس ،نجCد ھCؤالء النCاس الCذين يمقتCون فكCرة
الدكتاتوريCCCة الCCCسياسية إلCCCى أبعCCCد الحCCCدود يطCCCالبون بCCCصخب شCCCديد
بدكتاتور في ميدان االقتصاد.
والجدل المستخدم في ھCذا الCشأن يCروق ألفCضل غرائزنCا .فCإذا
قCCام التخطCCيط فعCCالً بتحريرنCCا مCCن ھمومنCCا الثانويCCة ،وجعCCل وجودنCCا
يرفل بالعيش البسيط والتفكير العالي ،فمن ذا الذي يريد أن يقلل مCن
شأن ھذا النموذج المثالي ،ويزدريه؟
ولكن لسوء الحظ ،ال يمكن فصل الغايات االقتCصادية المحCضة
عن غايات الحياة األخرى .إن ما يسمى ،علCى نحCو مCضلل ،بالCدافع
االقتCCصادي ،يعنCCي الرغبCCة فCCي الفرصCCة العامCCة فقCCط .فCCإذا مCCا سCCعينا
وكافحنCCا ألجCCل المCCال ،فCCذلك ألن المCCال يCCوفر لنCCا أوسCCع الخيCCارات
لالسCCCتمتاع بثمCCCرات جھودنCCCا ـCCCـ فبمجCCCرد أن نكCCCسب المCCCال ،نCCCصبح
أحراراً في إنفاقه بالطريقة التي تعجبنا.
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ونتيجة لمحدودية الموارد الماليCة أو الCدخل المCالي الCذي نCشعر
بأنه نوع من القيود التي تفرضھا علينCا فاقتنCا وفقرنCا ،أصCبح الكثيCر
منا يكره المال بوصفه رمزاً لھCذه القيCود .فCي الواقCع ،إن المCال أحCد
أعظCCم وسCCائل الحريCCة التCCي اخترعھCCا اإلنCCسان ،إذ إن المCCال ھCCو مCCن
يفتح في المجتمع الموجود نطاقا ً مذھالً من االختيارات أمام الفقراء،
نطاقا ً أوسع وأعظم مCن ذلCك الCذي كCان مفتوحCا ً أمCام االغنيCاء فقCط،
قبل عقود قليلة.
وسCCنفھم أثCCر خدمCCة المCCال ودوره بCCشكل أفCCضل إذا تفحCCصنا مCCا
الذي سCيكون عليCه معنCاه الحقيقCي إذا مCا ّ
حلCت البواعCث أو الحCوافز
غير االقتCصادية محCل الCـ"الCدوافع الماليCة ".وكمCا يقتCرح الكثيCر مCن
اإلشتراكيين ،إذا كانت جميع المكافأت تعطى لCيس بCشكل مCالي ،بCل
تعطCCى بCCشكل تمييCCزات عامCCة أو علنيCCة ،أو امتيCCازات ،أو وظCCائف
سلطوية على الناس اآلخرين ،أو إسكان أو إطعام أفCضل ،أو فCرص
السفر والتعليم ،فإن ھذا يعني أن المستفيد أو المتلقي سوف لن يكون
له حق االختيار ،وأن الشخص الذي يحدد المكافأة ،أيا ً كان ،لن يحدد
حجمھا فحسب بل حتى طريقة التمتع بھا.
إن مCCا ي Cسمى بالحريCCة االقتCCصادية التCCي يعCCدنا بھCCا المخططCCون
تعني بالضبط أننا سنتحرر من الحاجة إلى حل مشاكلنا االقتCصادية،
وأن االختيCCارات المريCCرة الموجCCودة فCCي ھCCذا األمCCر سCCيتم اختيارھCCا
بالنيابCCة عنCCا .ولطالمCCا كنCCا فCCي الظCCروف الحديثCCة معتمCCدين ،فCCي كCCل
شCCيء تقريبCCا ً ،علCCى األشCCياء التCCي يوفرھCCا اآلخCCرون ،فCCإن التخطCCيط
االقتصادي سيتضمن االتجاه الذي تسير فيه حياتنا كلھCا .ولCن تكCون
ھناك ناحية من نواحي الحياة ،مCن حاجاتنCا األساسCية حتCى عالقاتنCا
مCCع عائالتنCCا وأصCCدقائنا ،مCCن طبيعCCة عملنCCا حتCCى طريقCCة اسCCتغاللنا
ألوقات الفراغ ،إال ومارس المخطط "سيطرته الواعية" عليھا.
حتى إذا ما كان المستھلك حراً في انفاق دخله كما يCشاء ،فCإن
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ً
Cأثيرا،
قCCوة المخططCCين وسCCلطتھم علCCى حياتنCCا سCCتكون بالكCCاد أقCCل تC
وذلك ألن السلطة ھي التي تسيطر على اإلنتاج .تعتمCد حريتنCا فCي
االختيار في المجتمع التنافسي على الحقيقة القائلة بأن الفCرد إذا مCا
رفCCض إشCCباع رغباتنCCا فبوسCCعنا الCCذھاب إلCCى شCCخص آخCCر .أمCCا إذا
واجھنCCCCCCCا محتكCCCCCCCراً آخCCCCCCCر فإننCCCCCCCا تحCCCCCCCت رحمتCCCCCCCه .والCCCCCCCسلطة
التي توجه النظام االقتCصادي برمتCه سCتكون أعتCى وأقCوى محتكCر
يمكن أن يخطر بالبال.
سيكون لديھا سلطة أو صالحية كاملة لتقرر ما الذي يعطى لنCا
وبCCأي شCCكل وعلCCى أي أسCCاس .وسCCوف لCCن تتCCدخل فCCي تحديCCد الCCسلع
والبضائع والخدمات التي تتCوفر لنCا ومقاديرھCا فحCسب ،بCل سCتكون
قادرة حتCى علCى توزيعھCا بCين المنCاطق والجماعCات .وتCستطيع ،إن
َرَغ ْ
بت بذلك ،أن تمايز بين األشخاص إلى أي درجة تريCد .وسCتحدد
وجھCة نظCCر شCCخص آخCر ،ولCCيس وجھCCة نظرنCا ،فيمCCا نحCCب ونكCCره،
وفيما يحق لنا أن نقتنيه.
ستقوم إرادة السلطة بصياغة وتشكيل و"إرشاد" حياتنCا اليوميCة
حتى في وضCعنا الحCالي كمنتجCين .فبالنCسبة لمعظمنCا ،يكCون الوقCت
الذي نقضيه في العمل جزءاً كبيراً من حياتنا ،وعادة ما يحCدد عملنCا
المكان والناس الذي نعيش بيCنھم .لCذا فCإن الحريCة فCي اختيCار عملنCا
ربما تكون أكثر أھمية بالنسبة لنا من الحرية في إنفCاق مCداخيلنا فCي
أوقات الفراغ.
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ولكن ھذه الحرية محدودة حتى في العالم المثالي ،فقلة قليلة من
الناس قد يتوفر لھا مثل ھذه الوفرة من االختيCارات فCي الوظCائف أو
العمل .ولكن ما يھم في األمر ھو أن تكون لدينا بعCض االختيCارات،
وھي أننا لسنا مقيدين في عمل كان قCد اختيCر لنCا ،أو بوظيفCة مCا إذا
ما أصبحت ال تطاق ،أو إذا ما رغبنا في وظيفة اخرى ،ھنالك دائما ً
طريقة للحصول على ذلك الھدف ،بالنسبة للشخص المتمكن من ذلك
حتى لو اضطر إلى تقديم التضحيات .ما من شCيء يجعCل األوضCاع
ال تطاق أكثر من المعرفة بأننا ال نستطيع تغيير تلك االوضاع مھمCا
بذلنا من جھود .ربمCا يكCون سCيئا ً أن نكCون مجCرد عجلCة مCسننة فCي
ماكنة معينة ،ولكCن األكثCر سCوءا للغايCة إذا لCم نCستطع تركھCا ،وكنCا
مقيدين إلى مكاننا وإلى رؤسائنا الذين اختيروا لنا من قبل اآلخرين.
وفي عالمنا الحالي ،ھناك الكثير مما يمكن فعله لتحسين فرصنا
فCCCي االختيCCCار .ولكCCCن "التخطCCCيط" سCCCيذھب دون شCCCك فCCCي االتجCCCاه
المعاكس .فالتخطيط يجب أن يسيطر على مCداخل الوظCائف والمھCن
المختلفCCCة ،أو شCCCروط المكافCCCآت ،أو كليھمCCCا .وفCCCي جميCCCع األمثلCCCة
المعروفCCة مCCن التخطCCيط تقريبCً Cا ،يكCCون تأسCCيس مثCCل ھCCذه الCCسيطرات
والقيود من بين أولCى اإلجCراءات التCي تتخCذ .فCي المجتمCع التنافCسي
يمكCCن الحCCصول علCCى أغلCCب االشCCياء لقCCاء ثمCCن معCCين .قCCد يكCCون فCCي
قاس .علينا أن نضحي بشيء ما ألجCل
بعض االحيان مرتفعا ً بشكل ٍ
الحصول على شيء آخCر .وعلCى كCل حCال ،فCإن البCديل لCيس حريCة
اختيار ،بل أوامر ونوا ٍه أو ممنوعات ال بد من طاعتھا.
إن رغبة الناس في الCتخلص مCن االختيCار المCر الCذي عCادة مCا
تفرضه الحقائق عليھم ليست بالCشيء المثيCر للدھCشة .ولكCن الCبعض
يريCCدون الخCCالص مCCن خCCالل جعCCل اآلخCCرين يختCCارون لھCCم بالنيابCCة.
يرغب الناس في أن ال يكون االختيار ضروريا ً على االطCالق .فھCم
مCCستعدون فقCCط لالعتقCCاد بCCأن االختيCCار لCCيس ضCCروريا ً فعً C
Cال ،وأنCCه
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مفروض عليھم من قبل نظام اقتصادي معCين يعيCشون بظلCه .إن مCا
يكرھونه في الحقيقة ھو وجود المشكلة االقتصادية.
إن الCCوھم القائCCل بأنCCه لCCم يعCCد ھنCCاك فCCي الواقCCع أيCCة مCCشكلة
اقتCCصادية قCCد ازداد مCCن خCCالل االدعCCاء ب Cأن االقتCCصاد المخطCCط أو
المبرمج سينتج اقتصاداً أوسع بكثير من النظام التنافسي .وعلى كل
حال ،فإن ھCذا االدعCاء قCد ُھجCر بCشكل متزايCد مCن قبCل العديCد مCن
الطلبة الذين درسوا المشكلة .حتى أن العديCد مCن االقتCصاديين مCن
ذوي التوجھCCCات االشCCCتراكية أصCCCبحوا مقتنعCCCين اآلن باألمCCCل بCCCأن
المجتمCCع المخطCCط سيCCساوي كفCCاءة النظCCام التنافCCسي .وھCCم يؤيCCدون
التخطيط ألنه ُيَمِّكننا من ضمان توزيع أكثر عدالً للثCروة .ومCا مCن
جدل في أننا إذا ما أردنا ان نقرر بإدراك من الCذي سيحCصل علCى
ماذا ،فعلينا أن نخطط النظام االقتصادي برمته.
ولكن يبقى الCسؤال مCا إذا كCان الCثمن الCذي علينCا دفعCه لتحقيCق
الحلCم المثCالي لCشخص مCا فCCي العدالCة ،مرھونCا ً بالمزيCد مCن مCCشاعر
عدم االقتناع والقمع أكثر مما سCبق ،مCن التCداعي للقCوى االقتCصادية
الحرة.
فعنCCدما تتCCولى حكومCCة معينCCة توزيCCع الثCCروة ،علCCى أي Cة مبCCادئ
وبأي أسس ستھتدي؟ ھل ھناك جواب محدد لألسCئلة التCي ال حCصر
لھا ذات االيجابيات النCسبية التCي يمكCن أن تطCرح؟ مبCدأ واحCد فقCط،
قاعدة واحدة فقط ،ھCي التCي سCتعطي إجابCة كھCذه :المCساواة المطلقCة
بين جميع األفراد .إن كان ھذا ھو الھدف ،فإنCه علCى األقCل سCيعطي
معنCCCى واضCCCحا ً لفكCCCرة العدالCCCة التوزيعيCCCة .ولكCCCن النCCCاس عمومCCCا ً ال
يعتبCرون المCساواة الميكانيكيCة مCن ھCCذا النCوع شCيئا ً محبCذاً بينمCا تعCCد
االشتراكية ليس فقط بالمساواة التامة بل بـ"المساواة العظمى".
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ولكن ھذه المعادلة أو القاعCدة ال تجيCب عCن أي سCؤال كCان ،إذ
أنھCCا ال تحررنCCا مCCن الحاجCCة إلCCى التقريCCر فCCي أي مثCCال كCCان ،بCCين
إيجابيات األفراد أو الجماعات المعينين وال تساعدنا في ذلك القرار.
كCل مCCا تقولCه لنCCا عمليCا ً ھCCو أن نأخCCذ مCن األغنيCCاء قCدر مCCا نCCستطيع،
وعندما تأتي إلى توزيع الغنائم تكون المشكلة كما ھCي وكCأن معادلCة
"المساواة العظمى" لم تولد مطلقا ً.
كثيCCراً مCCا يقCCال أن الحريCCة الCCسياسية عديمCCة المعنCCى دون حريCCة
اقتصادية .وھذا صحيح بمCا فيCه الكفايCة ،ولكنCه علCى نفCيض المعنCى
الذي تستخدم فيه العبارة من قبل مخططينا .فالحرية االقتصادية التي
تعتبر شيئا ً ضروريا ً ألية حرية أخرى ،ال يمكن أن تكCون حريCة لنCا
مCCن الھمCCوم االقتCCصادية التCCي يعCCدنا بھCCا االشCCتراكيون والتCCي يمكCCن
الحCصول عليھCا فقCط مCن خCالل إعفائنCا مCن قCوة االختيCار .يجCب أن
تكCCون تلCCك الحريCCة للنCCشاط االقتCCصادي التCCي تحمCCل ايCCضا ً مCCسؤولية
ومخاطر ذلك الحق ،مقترنة مع حق االختيار.

نوعان من األمن
كثيCCCراً مCCCا ُيقَّCCCدم "األمCCCن االقتCCCصادي "،كمCCCا ھCCCو حCCCال الحريCCCة
االقتصادية الزائفة ،وكما ھو حCال العدالCة العظمCى ،علCى أنCه شCرط
أساسCCي ال بCCديل لCCه مCCن أجCCل الحريCCة الحقيقيCCة .وھCCذا شCCيء صCCحيح
ومھم نوعا ً ما .فاستقالل العقل أو قCوة الCشخص نCادراً مCا توجCد بCين
ھCCؤالء الCCذين ليCCست لCCديھم الثقCCة ب Cأنھم سيCCشقون طCCريقھم مCCن خCCالل
مجھودھم الخاص.
ولكCCن ھنالCCك نوعCCان مCCن األمCCن :األول ،ضCCمان حCCد أدنCCى مCCن
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اإلعالCCة أو القCCوت للجميCCع ،والثCCاني ،تCCأمين بعCCض المعCCايير الحياتيCCة
المعينة ،وحماية وضع نسبي يتمتع به الفCرد أو الجماعCة مقارنCة مCع
اآلخرين.
لCCCيس ھنالCCCك مCCCن سCCCبب يجعCCCل النCCCوع األول مCCCن األمCCCن غيCCCر
مضمون للجميع في مجتمع وصل إلى المستوى العام من الغنى مثل
مجتمعنCCا ،دون خطCCر المCCساس بالحريCCة العامCCة ،بمعنCCى تCCوفير الحCCد
األدنCCى مCCن الطعCCام والمCCأوى والملCCبس التCCي تكفCCي لحفCCاظ الCCصحة
العامة .وليس ھنالك من سبب يجعل الدولة ال تساعد فCي إدارة نظCام
شCCامل للCCضمان االجتمCCاعي مCCن خCCالل تCCوفير تCCأمين لتلCCك المخCCاطر
الحياتية التي ال يستطيع الجميع أن يتدبروھا بشكل وافٍ بمفردھم.
إن التخطCCCيط لألمCCCن بنوعCCCه الثCCCاني ھCCCو التCCCأثير الCCCضار فعCCCالً
بالحريCCة .فھCCو تخطCCيط مCCصمم لحمايCCة األفCCراد أو الجماعCCات ضCCد
تناقص مداخيلھم.
إذا ما سُمح ألعضاء كCل حرفCة تتحCسن ظروفھCا ،كمCا أصCبح
ً
ذلك معروفا ً
وحقيقيا ،بأن يستثنوا اآلخرين ألجل ضمان الربح التام
ألنفCCسھم بCCشكل أجCCور عاليCCة أو فوائCCد ،فCCإن ھCCؤالء المنتمCCين إلCCى
الحCCرف األخCCرى التCCي تنCCاقص الطلCCب عليھCCا ،سCCوف لCCن يجCCدوا
ألنفسھم من سبيل يذھبون إليه ،فكل تغيير يسفر عن بطالة واسعة.
فمCCCا مCCCن شCCCك أن البطالCCCة ،أي انعCCCدام االمCCCن ،قCCCد تزايCCCدت نتيجCCCة
للصراع من أجل األمن من خالل ھذه الوسائل في العقCود األخيCرة
الماضية.
إن حالة اليأس التام لھؤالء الCذين ُتركCوا خCارج نطCاق الوظيفCة
اآلمنة ،في المجتمCع الCذي ازداد صCرامة ،يمكCن أن ُتفھCم وتCستوعب
فقCط مCCن قبCل ھCCؤالء الCذين عاشCوھا وشCCعروا بمرارتھCا .لCCيس ھنCCاك
اسCCتغالل لطبقCCة مCCن قبCCل طبقCCة أخCCرى أقCCسى مCCن ذلCCك الCCذي يعانيCCه
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األعCCضاء التعCCساء لمجموعCCة معينCCة مCCن المنتجCCين الجCCدد مCCن قبCCل
المنتجين الراسخين والمؤسسين جيداً.
وقد أصبح ذلك ممكنا ً بسبب تنظيم المنافCسة .قليCل مCن الكلمCات
الرنانة أو الCشعارات فعلCت الكثيCر مCن الCضرر ،مثلمCا يفعCل نمCوذج
"االستقرار" المثالي لبعض األسعار أو األجCور الCذي يCؤمن مCداخيل
البعض ،ويجعل وضع اآلخرين أكثر اضطرابا ً.
فCCCي إنجلتCCCرا والواليCCCات المتحCCCدة ،اتخCCCذت بعCCCض االمتيCCCازات
الخاصة أھمية كبيرة وال سيما بشكل "تنظCيم المنافCسة" و"اسCتقرار"
أو "ترسCCCيخ" بعCCCCض األسCCCعار واألجCCCCور ،ومCCCCع كCCCل ضCCCCمان مCCCCن
الضمانات التي تعطCى لمجموعCة معينCة ،يCزداد عCدم أمCن واطمئنCان
اآلخرين .فإذا ما ضمنت حصة ثابتة من كعكة متباينة الحجم لCبعض
األفCCراد فCCإن الحCCصة الباقيCCة لآلخCCرين ھCCي مCCن سCCيعاني حتمCCا ً مCCن
التذبذب حسب حجم الكعكة الكلي .أما العنصر االساسي لألمن الCذي
يعرضCCه النظCCام التنافCCسي ،أال وھCCو التنCCوع الكبيCCر للفCCرص ،فCCسيقل
ويتضاءل أكثر فأكثر.
لقCCد أنCCتج الCCسعي للحCCصول علCCى األمCCن مCCن خCCالل اإلجCCراءات
والقياسCCCات المقيCCCدة التCCCي تCCCدعمھا الدولCCCة ،وبمCCCرور الوقCCCت ،تحCCCوالً
"تقCCدميا ً" للمجتمCCع ،تحCCوالً قادتCCه ألمانيCCا واتبعتCCه البلCCدان االخCCرى،
وبطرق عديدة متنوعة .لقد لقي ھذا التطCور أثCراً تعجيليCا ً مCن خCالل
تأثير أحد التعاليم اإلشتراكية االخCرى ،أال وھCو االسCتخفاف المتعمCد
بجميع الفعاليات التي تتCضمن مخCاطرة اقتCصادية والخCزي أو العCار
االخالقي الذي ألقي على المكاسب التي تستحق تجشم عناء المخاطر
والتي ال يفوز بھا إال القليلون.
ال نستطيع إلقاء اللوم على شبابنا عندما يفضلون الوضع اآلمن
والذي يتقاضون به المرتبات على المخاطرة بمشروع معCين بعCد أن
سمعوا منذ بداية شCبابھم أن الوضCع األول يوصCف علCى أنCه وظيفCة
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أسCCمى وغيCCر أنانيCCة وأكثCCر حياديCCة .لقCCد ترعCCرع الجيCCل األخيCCر مCCن
الشباب في عCالم تمثلCت فيCه روح المCشاريع التجاريCة ،فCي المدرسCة
وفي اإلعالم ،على أنھا ذات سمعة سيئة ،ويوصف فيه السعي خلCف
المنفعCة علCى أنCه شCيء ال أخالقCي ،ويعتبCر فيCه تCشغيل مئCة شCخص
ً
استغالال ،بينما ينظرون فيه إلى التسلط وإصدار األوامر علCى نفCس
مCشرف.
العدد من االشخاص )في االنظمة الشمولية( على أنه شCيء
ّ
قد يعتبر ھذا األمر مبالغة ،في نظر كبار السن ،ولكCن التجربCة
اليوميCCة ألسCCتاذ جCCامعي ]مؤلCCف ھCCذا الكتCCاب[ ال تتCCرك مجCCاالً واسCCعا ً
للشك في أن القيم قد تغيرت قبل حدوث التغيير في المؤسسات بوقت
طويل ،نتيجة للدعاية المناھضة للرأسمالية .والCسؤال ھCو مCا إذا كنCا
سCCندمر القCCيم التCCي مCCا زلنCCا نحترمھCCا ونعتبرھCCا ُمCُ Cثالً عليCCا مCCن خCCالل
تغيير مؤسساتنا لتلبية طلباتنا.
إن الCCCصراع الCCCذي ينبغCCCي علينCCCا أن نتعامCCCل معCCCه ھCCCو صCCCراع
أساسي بين نوعين مختلفين من المؤسسات التCي ال يمكCن موائمتھمCا
مع بعضھما ،والتي كثيراً ما توصف على أنھا المؤسCسات التجاريCة
والمؤسسات العسكرية .وفي أي منھما ،يCستقر االختيCار والمخCاطرة
مCCع الفCCرد معCً Cا ،أو أنCCه يCCتخلص منھمCCا ويCستريح .فCCي الجCCيش ،تقCCوم
السلطة بتوزيع العمل والعمCال علCى حCد سCواء ،وھCو النظCام الوحيCد
الذي يمنح فيه الفرد أمنا ً اقتصاديا ً كCامالً .وعلCى كCل حCال ،فCإن ھCذا
األمCCن لCCيس بمعCCزل عCCن القيCCود التCCي تفCCرض علCCى الحريCCة والنظCCام
الھرمي للحياة العسكرية ــ إنه أمن الثكنات.
في المجتمع المعتاد علCى الحريCة ،مCن غيCر المحتمCل أن يكCون
العديد من الناس مستعدين للسعي الحثيث لألمCن وبCثمن كھCذا .ولكCن
السياسات المتبعة تخلق بسرعة كبيرة ظروفا ً يميCل الCسعي مCن أجCل
األمن فيھا ألن يكون أقوى من حب الحرية.
إذا أردنCCا أن ال نCCدمر الحريCCة الفرديCCة ،يجCCب أن يتCCرك التنCCافس
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ليأخذ دوره دون تدخل أو إعاقة .لنجعل ھناك حداً أدنى مCن التوحيCد
مCCضمونا ً للجميCCع وبكCCل صCCوره ،ولكCCن دعنCCا نعتCCرف بCCنفس الوقCCت
بوجCCCوب إسCCCقاط كافCCCة مCCCزاعم ومطالبCCCات االمتيCCCاز األمنCCCي لCCCبعض
الطبقات االجتماعيCة الخاصCة ،وضCرورة اختفCاء كافCة الCذرائع التCي
تCسمح لCبعض الجماعCات بCأن تCستثني القCادمين الجCدد مCن المCشاركة
بالرخاء النسبي الذي ينعمون به من أجل الحفاظ علCى معيCار خCاص
بھم.
ما من شك في أن األمن الصحيح الكافي ضد الحرمان ال بد أن
يكCCون أحCCد أھCCدافنا االساسCCية فCCي الCCسياسات .ولكCCن لCCيس ھنالCCك مCCن
شCCيء أكثCCر خطCCراً مCCن الطCCراز الحCCالي مCCن القCCادة الفكCCريين الCCذين
يمجدون األمن على حساب الحرية .من األساسي والمھم جداً بالنسبة
ً
ثانية كيفية مواجھCة الحقيقCة القائلCة بCأن الحريCة ال يمكCن
لنا أن نتعلم
أن تؤخCCذ إال بCCثمن ،وأننCCا كCCأفراد ،يجCCب أن نCCستعد للقيCCام بتCCضحيات
قاسية للحفاظ عليھا.
علينCCCا أن نCCCستعيد اإليمCCCان الCCCذي اسCCCتندت عليCCCه حريCCCة البلCCCدان
االنجلوساكCCسونية ،والتCCي عبCCر عنھCCا بينجCCامن فCCرانكلين فCCي عبCCارة
تنطبق علينا كأفراد مثلما تنطبق علينCا كأمCة ،إذ قCال" :ھCؤالء الCذين

يتخلون عن الحرية األساسية سعيا ً وراء بعض من األمن المؤقCت ال
يستحقون أمنا ً وال حرية".

عالم أفضل
صوب
ٍ
من أجل بناء عالم أفضل ،علينا أن نمتلك الشجاعة للقيام ببدايCة
جديدة .علينا أن نزيل العقبات التCي مCألت بھCا حماقCة البCشر طريقنCا
مCCؤخ ً
را ،وعلينCCا أيCCضا ً إطCCالق الطاقCCات الخالقCCة لCCدى األفCCراد .علينCCا
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خلق ظروف محببة للتطور وليس "لتطوير التخطيط".
إن الCCذين يكCCشفون عCCن "الCCشجاعة الCCضرورية "،ليCCسوا ھCCؤالء
الذين يطالبون بالمزيد من "التخطيط" ،وليسوا ھؤالء الذين يبشرون
"بالنظام الجديد "،وھCو مجCرد اسCتمرار للنزاعCات التCي ظھCرت فCي
األربعين سنة الماضية ،وھCؤالء الCذين ال يCستطيعون التفكيCر بCشيء
أفضل من مجرد تقليCد ھتلCر ،بCل إنھCم ھCؤالء الCذين يطCالبون بCأعلى
أصواتھم باالقتصاد المCنظم والCذين يقعCون تمامCا ً تحCت حكCم األفكCار
التي خلقت ھذه الحرب ومعظم الشرور التي نعاني منھا.
إن المبCCدأ التCCوجيھي فCCي كCCل محاولCCة لخلCCق عCCالم مCCن الرجCCال
األحCCرار ال بCCد أن يكCCون التCCالي :سياس Cة حريCCة الفCCرد ھCCي الCCسياسة
التقدمية الحقيقية الوحيدة.
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