
لخز!لأالاسفؤافاي
مم.صمعص

ص!للرصفىلقز!زا

،تستنبطذلكمنواكثربل،بهاالخا!كأوالذاتيةالموضوعيهالظروفتاثيراالانتمارسالعربيالوطنفيالاشتراكي!ةالقوىاصبحت

يعنبم،لاذلكانبيد،الاهداؤ؟هذهببلئالكفيلةصةالخطالوسائل.الدوليةوعلافاتهوتطورهالعربي؟معالمجعلى.حركةكبيراا!!اس!با

عدماوالاخرىالاممتجاربعنالانغلاؤ؟المعاليمنمعنىبايولاتتجهالذيالاشتمراكيالسيلعننتساءلانلنايحقلهذا

فان،ذلكمنالعكسعلىبل،؟لقوميةالتجربةاغناءفيمنهاالافادةسيدالعربيالواطنتجعلانتستطيعوكيف،(لعربيةالامةاليه

الاشتراكيةالتجاربيضع،الامممنامةكلفي،الاشتراكيالتطور.والسعادةالحريةلهوتحمقالاستغلالمنتحررهوان،مجتمعه

ويعيئهاالخاصةالقوميةالتجربةخدمةفيالاخرىالامملدىالاخرىتؤضيحفي،اسأسيةبصورة،تكمنكهذهاسئلهعنالاجابةان

.باستمراذجوهرهاويطوربالاشتراكيةاليومنسميهمااو..الاثتراكيةالىالعربيالطريقمعالم

للبلوغهاالطريقانكما،جامداشكلاذستالمعاصرةالاشتراكيةان.العرب!ية

مسيقا.فرضامقروضاواحداطريقاليستتحالفالتيوالاجونماعيةوالافتصادقيالسياسيةالظروفان

واخنلافالتاريخيةتجاربهاوفباينالبشر،ةالمجممعاتتناينانالانطلاقنقطةهي،العربيالوطنفيخلقهاعلىاتاريخعواملشتى

(لداخليةالتناقضاتمنعددايخلمق،والذايةضوعيةالوظروؤهاهيالظرو!هذهان.الاشتراكيالعوبيا)فرفاعلج،تفيالاساسية

وعلىنفسهاألاشتراكيةعلىالعميقاثرهاتعكسوانلابدالمختلفةاجلمنالنضالاما،الاشتراكيالعربيللفرالمباشرالاساسيالمنبع

تطبيقها.ووساةلىتطورهاتطورعلىاالواعبمبالاشراففي!تمثلالاشنراكيالعربيالمجتمعاقامة

بدلاالاتنتراكيبناء51طريقفيالاولىالخطواتتبدافعندما.التطورهذاوجهةوعلىضايمهةالاجالصورة

الخاصة،الاجتماعيةالعواملمنعدداالعاملهالشعبفوىبمواجهوانعليناتطلالتيالافتصادية-الاجتماعية،الاساسيةفالصورة

الاشضراكيالبناءطريقونحددالاشترا!ديةالعلافاتشكلفيولؤترملاعحهاعوامل!وثبتترسمنهاارقيالصورةاـعربمهياالمجن!معاطارمن

لاشتراكية.االانجازاتوسرعةطويلاومطامحهاامالهاخنقتالتيالعربيةللجماهيرالطويلالتاريخ

منيعانيال!يالمنخلفالمجزابمجته!هااليومالعربيةكالامة..طويلانمنذالتغئيرارادةارئوريةالعربيةالقوىمارستوا!لإكب

ذاتيةظروماتعيش،استغلاليةوراسماليةاقطاعيةالرجعبيةالانظمةوالاقتصأديةسيةالسياالمظروفظلفي...الاخيرةالاونةوفي

خلالمنالاشتراكيةاهـداؤهاتدرك،وهيوالماديةالاج!نماعيةالعواملمنوبرزتأكدلقد..اللعربيالوطنوميالعاللبمفيطرأتا،تيوالاجتماعية

تختلفالتيالداخليةالتنامضاتخلالومن،والعواملالظروفهذهاطارداخلشيير.الصورةفيواضحاالعربيةالج!اهردوراما"نا

الاممتعيشهااقىألاخرىالداخليةالتناقضاتعنوشكلهاحدتهافيدعالةكقوةالاشتراكي،لوعيامامناوبرزتاكدكما،العربيالمجتمع

والتقدمالتصنيعمضاميرفياشواطاقطعتالتيتلكوخاصتةالاخرى.الشعبقطاعاتمنكثيرصعوففيمؤثرة

الحفاريمما.الحساةطرائقعلىطرا!قدوجوهريةاساسية4شييراتوان

عطاءمنالبشريةالمجنمعات-لجميعتعدمهبماالاشتراكيةانالمسالكو(لمواقفوعلىالاخلاقيةوالمفاهيملقيم2وعلىوالفكريةالواقصة

الداخليةتئاقضاتهاعلىوالقضاءنطويرهاامهـانيةمنتقدمهوبماانسالي.والتصرفات

جاءواللذي،والاعمقالاعلىالانسانيالحلاليومتعتبروالخارجيةعهـودالتخلفوبقاياالمظلمالماريخعهودخا!هاالتيالعناصران

الاقتصأديةالحلولجمي!عمنالافسانيةوبعيصهبمس!واء،ارفعحلاالمعاصراللعربيالمجتمعاطارفيفاعلةمؤلرةتعملتزالما،الاجتماعي

.الاخرىوالاجتماعية.والفكريةوالاجتماعيةالسياسيةالمظاهرمنكثيراتغذي.فزالما...

القسرمنلالوانقعرضت،ابعالمامممنككثير،العربيةوالامة،الاولىمراحلهفياليومحىزالماالعربيالاشننراكيالفكران

الراسماليةالاح!كابىاتخلقتهالذيالاستعماريدعلىوالاسننغلال.انهالا،والبئاءالتطبيقمراحلميالدخولعلىاليوبميثرفاذوهو

كما.الاحتكاراتهذهفيهااب!!طةعلىسجطرتاتياللدولوماد-تهبحيثوتعميقهامفاهيمهتوسجعالىبحاجةزالماوالواقعالحقيقةفي

بهادفعاتيالححمةالرجعيةيدعلىوالاسنهلالللقالرتعرةعت.الجديدالعربيللمجنمعالتخطيطيهالمناهجطرحعلىقادرابكون

لديه،المتوافرةالامكانياتبمخنلفودعمهاومووهاللسلطةالاستعمار،العربيالاشتراكيالفكريعيثهاالتيالمزروجةاًلمرحلةهدهوان

تب!درحركةا-لآوقمعالاستغلالمن"نريدتحقيقفيادافه،لتكونمنشتبراللمرحلةهدهاى،التطبيقومرحلةوالتقوبضالهدممرحلة

والاستغلال.والظلمالقهرمناًلالوانهذهلمقاومةم.العربيالاشنراكيالفكربهايمرالتيالممراحلواهماخطر

ازدادت(لتيالتناقضاتظلوفيوالاستغلالالقهروفي.ظلواتجاهاتافكارمجرد!عدلممالعربيالوطنكيالاشتراكيةان

وغلتىالفكرمدارحفيالشعبيالئضالتطور،يومبعديوماحدتهاالاجننماعيةالظروفضمنللتطذيقطريقهاالاشتراكيةاخذت،فلقدنظرية

معه!أاستطاعوالعمقالوعيمندرجةاخيرابلغحتىالواقعصعيد.اليومالعربيةالامةبهاشميزاقيا

الاجتماعيةلمشكلتهابحتمبمالحلهيالاشترايهةانيكتشفانلامنالمختلفةوتاتيراتهظروفهالانسانيةالمجتمعاتمنمجتمعفلكل

انالعربيالنضالاستطاع،ذلكرونوا!لثوبل،محسبوالانسانية!ر-الاشتراكيللفكربدولا،والمعنويةوالماديةالاجتماعيةالعوامل

الوطنمنجزءمناكترفيالسلطةوضعتضجمةانتصاراتيحققالىيصلوانوالشروطالظروفبهذءيتاثران-واقعيحيانسافي

هدفاالعربيةالافنتراجمبةمنتتخذالنيالنضالهذافلأئعبيدالعربي.متباينةذاتيةومواقفاستئتاجات

اهدافها.مناساسياخلالىمنالاشتراكيةالاهدا!ترىالعالمامممنأمةكلان
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لوسائلالعامةالملكيةمحلهالتحلالانتاجلوسائلالخاصةاًلملكية...خاصاتجا.العربيةالاشتراكيةهل:نتساءلان.لنايحقوهنا

امامالفرصفيالتكافؤوتحقيقديموقراطيةادارةواداهتهاالاتناجطريقشهيتخذالذيالشاملالانسانيالمبداانهاام؟وهدفهبجوهر.

تحولالتبمهيالانتاجلوسائلالشعبفملكية.العرديةالكفاءاتالقومي!ةوالظروفالشروطلمقتضياتوفقا،واشكالهووسائله

المستعلةالاموالر؟وساو(لصناعيالمالراسوصورالعملتكسىدون:اخرىبكلمة؟العربيالمجتمعفيوالتاريخيةوالاقتصأديةوالاجتماعية

قاعبشكلالانتاجلوسائلالشعبملببةبانالاعنرافمع،الاخرىاشتراكيةمبادىء!،كام؟جو!رهفيواحدابم-تراكيمبداهناكهل

التنامسىومنعالتخطيطمرحلةمنهامتعددةمراحلتسبقهاونهأني؟جوهرهاميمتباينة

ثوسائلالدولةملكيةاوالتعاونيةاللتناريعافامةاوالمطلىالفرديبدركالانسانولكن،واءلم!واغراضهاالاشتراكيةاهدا!ءان

الاشتراكيللبناءالمادكب/الالاستضعمراحلوكلها..دلكوغيرالاتناجالذاتجسةاـظروفواللشروطوفةا،مختافةبطرقواءراضهااهداء،

وتقويضاستغلالمجتمعؤك!العائمةالعلاقاتوتصعيةالاستغلالوالغاء.ايضاالمختلفةوسائلهالهاويتخذالامممنامةلكلوالوضوعية

الاستغلالتحميافيوالسياسيةوالاجت!ماغيةالاقتصاديةالمؤلسمعاتاقتصاديسةواوضاعظرو!ظلفياليومنيشاللعرببةالامةان

.وتؤكدءبالنسبة،التطوريةالحركةمنضئيلةدرجةوعلىمتخلفةواجتماعية

تكونتالتيالظروف...الخاصةظروفهاتعيشا&ربيةإلامةان.الخاصةواوضاعهاظروفهاتطوهـفيمنالاخرىالاممبعضحققتهلما

اجلاقامةمنالنضالفان،لذاالطويلةله(ريخاعمليةخلالواقعهافيالاثشراكياللبناءعملية،باننعتر!انلنالابدالحقيقةهذهوامام

نف!أم5لاعضوياارتناطايرتبطالعربيالوطنفيألاثترابرنمعالمجطوي!ممةعملية،اجلهامنوتعملئةالعراـجماهيرااليهاتتطلعاتي

النضالطليعتهاوفيالاخرىالعربيةالاهدافاجلمنبالنضال،لهالاشتراكيالتطورصعيدعلىالمطروحةالاساسيةاأسلهولعل.وشاقة

العربية.الوحدهاجلمناختصادياساساكامةهو،العربيكمجتمعنا،مختلفمجهمعأبممافي

مايؤكدالتخلفعواملمنتعانيالعربيةالامةفانذللكعنوفضلاالعذيدةالطويلالاشنراكيأليناءعملياتيحتملانبوسعهومتينثابت

اقتصادياساسافامةعلىالعملهو.الاشتراكيللعملالاولال!دفان.والضخمة

رسوخهويؤمناللضخمالاششاكيالبناءيحتملانيمكنومتينثابتاختلفتوانواحدةتظل،واغراضهاباهداؤهاالاشتراكيةانعلى

.باستمرارونطوره.وسائلهاوتبايئتطرقها

زالتماالعربيةبلادنافيوالاجننماعيفىالاقتصاديةفالاوضاع،الانسانيبالشموليتصفمبداباءتبارهاالاشتراكيةانعلى

منوبينب!ينهاوعميقةهائلةالفجوةزالتومااكخلمفوطاةمنتعاليوترفضالانسانواخيهالانسانبينبعاني4الانسالقيمةفيتساويفهي

.التطورومجالاتالتقدممضاميرفيالاخرىالامممنسبقهاالالستغلالوالاشعنادءودفرضتهااكميالانسانيةالدرجاتفيتاايناي

ومظاهرهالتخلفعو(ملمنيحملهبماالعربيالواقعهذاوانملكية"لانسانتتبيحالمعنىبهـذا.دالاشنراكيةالبشريةالمجتمعاتعلى

شان!امن،الاش!نراكيالعملعلىرازحةواثقالاكبرىصعاباليفرض.خلاقخصببشكلالاذصانيةهذ.ومطرسةانسعانية

شانهامن...وطويلةشافةعمليةالاششاكياللبناءعمليةتجعلانلعظيمةاوبقدراتهللانساناثواعيةبالارادة!منالالثراكيةان

الطريقفيمديدةعدي!خطواتالاستراكيةطريق!بالخطواتتجعلان.المسئولالاختيارفرصمنحهخلالمن،الاراذةهذءعناتعبيراعلى

منوضروباالسوياتمنالواناالبدأيةفي،عليهاهرضوالطويلا&صئولءلاخنيارؤرصوحرمالواعةالانساناهـادةجتطلتلقد

نجيهاوتختلطتتشابكلتياالانننقالمراحلعادةبهاتتميزالتوفيقاتفيالفعليه؟وراواةحرقهايبموالاستعبادالاستغللألقيودبفعل

الجديد.النظامبملامحالقديمالنظامملامح،اًلقيودهذهتحطيمالاشتراكيةاستهدؤتفقدلذاوالواجباتالحقوق

نا،الاشياءجمبائعلمنانهبل،الحالهذهمثلفيغريبافلض!ىالاس-أسباعتأرهليابراسما"لنظاموتص!ةالاسننغلالمجتمعوتحطيم

عن(لمتخلغةالنقايابعضالاولىالاشتراكيةالخطواتنخطوونحننجدالذياللاصفيحالمجتمةواف*،المحديثةالمجتمعات!يللاستغلالالمادي

كما،وابسلعاليضائعتوزيعقوانينوبعضالقديمةالانتاجيةالعلافات.للانسانالعادلةالشروطيحقق

ي!بنماتتاخلالمج!نمعفيية4العداالتضامضاتبقايامنالبعضنجدالانسانواخيهالانسانبينالانسانيةالقيمةفيإلنساويان

المشرفوالمجتمعانفاس"ـالاخيرةيلفظالذيالمجتمعمنالاخيرةالمراحلبينالانسانانسانيةووضعالانسانيةالدرجاتفيالتباينوالغاء

الجديد.مولدهعلىيعانبمعالمفيتتحققانيمكنلا،خلاقمبدعبشكلللممارستهايديه

الافنتراكيالعمليضطران،الاشياءمنطبائعبلايضاغريباوليسهذهجميعان...ضمارالاس؟لفياخرىلطبقةطبقةاستغلالمن

عليهيعتمدمتينافتصاذياساسلاقامةاجومن،الأولىمراحلهفيالانئتراكية"بدالمما،!لمنالعسيرةذ!يبةاجلاماتظلالانسانيةالمبادىء

البورجوازيةالملكياتبعضمثلا؟صىالا-الضخمالاشتراكيةصرح.وصورهالاوتغلالاثواعجميعتصفيةفي

.واكماءالتطورأصالح"وجيههااوبتحديدهمايكتفيبل؟المجتمعمنالاستغلالتصفيةالىالسنبيلهوماوللكن

اغقالهيصحلا،جوهريامرالراسخالامتصادكطالاساسقامةفاتكونالذيبالشكلتنقرر،الاجتماعي:لنظأماوالمجتمعصور،ان

الاشتراكي،البناءنحوخطوةلايةبالنسبةاللظروفمنظرفأيفييتنامىلاستغلالاوان.المجنممعهذافيجالانظوسائلءلمكيةعلي"

افامةانذلكمنواكثربل..المصنعةغيرالمتخلغةالاقطارفيلاسيماعملاالاهوليسالذي،المحتكرالمالورأسالمالداسليؤلفوينضاعف

فيالاولىالمراحلطبيعة،كبيرةددجةوالى،تحددالاساسهؤا،مفرنمةحلقةفيالازتاجيةألالاعملكديىتضاعفحغنةبيدانت،جبا

الاشتراكي.البناءاـ!تيالماديةوالشروطالاكسبابلغاءباالا"لا!تغلارتصفيةفتحمقولن

وتنظيمتجميعيتطلبينالمونالافتصاديالاساسهذاافامةوانالقاعدةتصفيةفيالبدءيجب،اخرىوبكلمة.الاستتللألعليهايعتمد

ءنهاوالافادةوتوجيهها،اشكالهابمختلف،المدخرةالقومية.الثرواتررلمبيللايكخطوةالاسونتلالعمجتمايهايستهـاالتيالاقتصادية

الذيالصلمهيالاقتصاديالنخطيطمنالاسعلى،تنميتهاعلىوالعملالقاعدةافامةثمومن،اعيهودولاسثغلالااسيابجميععلىءلقفأء

مناساشوعلىالحديثةالعلميةوالخبراتالنجاربجميعمنيفيدالمؤسسىأتعليهتقومماديااساساتكونانتصلحالتيالاقتصادية

للظروؤءطبقا،متطوراسيراالتنميةبهذ.يس!يرالذيالواعيالتوجيه...اللاطبقيةمجتمع.0(ستغلالاللامجهمعفيالاخرىوالابنية

اقتصاديبناءاجلمنوذلك،ماعيةوالاجالماديةوالشروط.الاشتراكيالمجتمع

اشتراكي.الاشغلالمجتمعفيالاقتصاديةالقاعدةتصفيةالىالطريقوان

ءاليرامجوضعيقتضيالانتاجلننميةالعلمياننخطصطانمتزايدة.نراكماتالىينههيبشكل،الانتاجوسائلطكيةميهكوناللذي

القوميالدخلوزيادةالانتاجلننميةالضروريةوالاجضماعيهالاقتصاديةالمشحلةالخامةالممكيةالغاءفيعوذلكالىالطريقان...العملمن

4



التناقضاتتصفيةيمكئلا،الخاصةوتاثهبرا!ابتناقضاتهاقتصفالملامحواقتضاديةسياسيةمنالالصاسيةوالملامحالشروطيسفبرحياساسعلى

صراعاتمنعنهاينجمقدماتخطييمكنلاكهأصميمهافي؟لكامنةمراحلهافيوتننشابكتختلطالتيوالملامحاكروطتلكالمجتمعفي

الثورقي.شبهوالحلولألاداريةبالاجراءاتاحبياناومفاهيمهبقيمه،القديمالنظامبقايافيهاتلتقيالتيالنقطةعندالاولى

والمفاهيمالقيممنبقاياإنهيارهبعدوراءيخلفالقديمالنظامان.الجديدالنظامطلائعمع،وتناقضاته

الشائعةالصغيرةالملكيةواحتيازإلراسماليةكالانجاهاتوالاتجاهاتالثروةوتنميةالاتاجزيادةاجلمنيعملالالثرأكيالاقتصادان

ايضاوراءهيخلفكما،للارضالفرد،4الملكيةوالوسطىالطبقةكلالاشغلال.ويمنعالعدالةيحققالساسعلىالعملدا"لضوتوزيعالقومية

شاكلوماالرجعيةوالايديولوجبةالاجت!ماعيةوالتقاليدالاعرافمنعدداهماالنوزيعوعدالةالانناجزيادة...والعدلالكفايةتحقيقان

الاشتراكياللبناءمراصلفيتخاقىوانبدلاا،اللبغاهذهوان.دلكالتيالعربيةالاشتراكيةطريق...الجديدالعربيالمجتمعاقأمةطريق

اسسعهاولهاجدورهالها،والتنافضاتالصع؟عاتمنعدداالاولىبينالانسانيةالقيمةفيوتساوي،والاستعباد،الاستغلالترمض

الواضحة.الماديةوممارسةانسانيتهملكيةللانسانتتيحوالتي،الانجسمانواخيهالانس

الاساسيةالمحركةالقوةهوالثوريالاشتهـاكيالوعيانعلى.-قبلمناشرنا-.كماخلاقمخصببشكلالانسانيةهذ.

اجلمنالموزعةالاراداتوتنظيماكوريةابادراتيداطلاقعلىا!ادرةعلىىالعملهو،اخوزبعاعدالهعن،فضلااننالاشتراكيةهدف

مرحلة،ثورياسيرابهوالسيرالمجتمعوظويرالاجتماعيالتغييرتحقيق..وتنميتهاالقوميةالثروةقاعدةلوسيع

العملاليهيهدفماوتحقيق،لاشتراكي5البناءطريقؤ!بما،مرحلةبعدوالعوائقالمصاعبجميعواقعياادراكاندركانعليناينبغيولكن

الاشتراكيةالعربيةالطليعةتيعضطيعمنظمواعنحوعلىالجماهيريارزعلينا...العربيواقعنافيالطويلةالتاريخيةالعملبةطرحنهااتيا

خلالمنالوعيهذاتجسدوانالاجننماعيللواقعوعيهاعننترجمانبهه،ـلمةعمليةليستوتنميتهاالقوسةالثروةمدخراتجميعانندرك

ابخنماعيةبمؤسساتأثوامعادصفيالتحققنحوالمنطلقةاراد/هاوضحاهاليلةبينتتمانيمكنلاشامةعمليةانها..المنالبسيرة

البقاياجميعمناللجديدالمجتمعتحريروبالتاني،تقدمبيةوقيمومغاهيمالمادبةوالصعابالعوزعلىوالتنلبالافتصاديةالالسسقلبوان

القديم.النظاممنالمتخلاةوالفقرالاستغلالظروفظلفينثاالذيالاجتماعيالوعيقلبثمومن

جسامةيزداد،اساسيادوراالواعيةالتوريةالطليعةعلىانفرديةوانانيات،متخلفةوقيملمفاهيممنبعاكانوالذي،والاستعبإد

انتقيضمنذاي،الاولىالاششراكيةالمراحلفيتمضيانمنذوضخامةيشورهاارضعلىمؤ!سساتوقيامرجعيةايديولوجيةوتيارات

الكبيرالدولةدورلنايبرزهناومن.السلطةزمامعلىالطليعةهذهالواقعيعيمستمردائبطويلعملمنلهلابدذلككل،الاستذل

تكوناذالاولىالمراحلفيالاشتراكيوالعملوالتخطيطالتنظيمفيالتغلبيمكنهكيفويعرف،ومقوماتهوملامحهشروطهبكلالاجتماعبم

الهدفلتحقيقوتحططوتوجهتعملالتمهرالقوميةالاداةهيالدولةاجلمنالمتطورالأوريبالعملالطريقفيالمطروحةالعوائقهدهعلى

بهاتحققالتيوالاجقماعيةالماديةالشروطوتودر.ببلوغهوالتعجيلالبناءطريق،فيثوريينوتصميمعزموبكل،رويدارويداالمضي

الاشزاكية.اثوجهةفيبدمعهوتعحلالاجتماعيالنطويرعلىقادرةوراليعحةثابتةاسسعلىصرحهلاةأمةالاشتراكي

الدولةتلعبهانيمكنالذيالدورونقيمندركاننستطيع!أمن.التطور

الذيالدورذلك،والاجتماعيوالسياسيالاقنصاديالصعيد.علىالتيالالثتراكيةالشعاراتباننعيوان،ذلككلنعيان-علينا

الافتصاديةالقطاعاتبعضميايةحولبدمعوايجابيةخطورةيزدادتتحققانيمكنلا،والهدمالتقويضاجلمنالنضالمراحلفيتطرح

الخطوةهوالتحولهذاان،باعنبارالدولةطكيةالىالفرديةالملكيةمناماممفعولهايبطلالساجرعصاان...وضحاهاليلةبينواحدةدمعة

الاش!تراكيةطريقفيالاولى...العظيمالاشتراكيالتحولضخامة

اعتبارهايكئجميعهانقلليمانمعظمهافيالعربيةالاقطاراندمعةمبهكبيرجزءاوالاشتراكيالبرنامجتحقيقعلىالاقداموان

يحققانمنهاالقليلالبعضاستطاعلقد.المتخلفةالبلدانعدادفيعم!لاالعملهذايكونقداذ،ثورياعملايكونانيشترطواحدة

فلممعظمهااما،الثانيةالعالميةابحربقبلالاستعمارمنتحررهالقضيةخسارةالىينتهيوقدالعنيعةللهزاتالمجتمعيعرض،تخريبيا

ببضعالحربهذهبهعدالاالاستعماريةالعبوديةمنيتحررانيستطعوضمانلنجاحهاللازمةوالفكزيةالماديةالقواعدتتهيألممامحل

.سنوات.الدائمتطوره

يميلثوريانجاهالعربيةالافطارهذهمنعددفياخيراظصولقدومفاهيمومباديءفيم-منالنظامهذايحملهبماالقديرمالنظامان

اقصماديةاسسبنآءالىوالتوجهالراسماليالتطورمراحلتجنبالىماديةمصاعب،مؤسساتهمنكثير-نحطيمبعدحتىوراءيخلف

ية.3الاشراونحوالتطورامامالطريقتفتحفيت!االذيالاجتماعيالوعنيمقانماطالنايتركاذ،واجتماعية

الاقتصاديةالنخلفمشكلةحلانالافطارلهذءواضحابدالقدمنانماطالنايرك...والاستعبادوالفاقةألاسننغلاليةالنظمظل

وان،الراسماليةالتجاربخلالمنتحقيقهيمكنلافيهاوالاجتماعيةوالايديولوجيات،والمفاهيموالتقاليدوالاعرافوالاتجاهاتالذهنيات

التخلفقيودمنالبلدانهذهببحريرالجديرهوالاشترأكيالحلوالظروفالشروطظلفيونمتترعرعتافيالفرديةوالقيمالرجعية

.الانتاجلقوىاسعازثهاروتحقيقوالاجتماعيالاقنصاديايضانعيوانمسئولاوعياذلكنعيانعليناان،القديمةالاجتماعية

الاحتكاراتنمتحيثالمعاصرةالتأريخيةالمرحلةمثلففيتصفيتهايمكنلاالجسيموالارثالضخمةاًلتركةهذهتصفيةبان

باستغلالهذانموهاوارتبطمحماديةالاستالبلدانفيالراسماليةبالحماستصفيتهالايمكنالارثوذلكالتركةهذ...ان.واحدةبضربة

بلارعاوتحويلوالبشريةالطبيعيةلرواتهاونهبالمتخلمفةالشعوبتحفيتهاطريقان...الخلابةوالاقوالالحماسيةوالشعاراتالانفعالي

المرحلةهذهمثلفي..الاستعماريالنقوذاوللسيطرةمناطقالىاوتعبدوزماالدائب(لعملعلىالقادرالواعيالثوريبالاسلوبيتم

جهدحسابعلىنموهاتحققانالاالمحليةالراسماليةاماميعدلم.كلال

العاليةالكمركيةالحمايةجدرانظلفيالشعبابناءمناللملاييناللجديدالتطوديتالران،ايضاالاشياءطبائعمنبلكريباوليس

آاما!مجالثمةيعدلمكذلك،واثقايانتائجهاالشعبيتحملالتيخلفهاالنيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةباللملامح-ؤلحدما-

الاشعماريةالراسمالية0للاحتكاراتذيلالىتتحولالاانوجودهالحمايةالثوريوالعمل،التطورهذامنالاولىالراحلفي،وذلكالقديمالنظام

المتخلأفةالبلدانعلىونفوذ.سيطرتهاحكامفيالاستعمارتساعدواداةبدلا،الجديدةوالاجتماعيةالمإديةالالسسبافامةيشىاذالجديد

.للنفوذمضاطقاومستعمراتاشباهاوعستعمراتالىونحويلها.المجتمعخلفهاالتيالاجتمابمبةالحياةملامحبقاياعلىالابقاءمنله

-مماللصفحةعلىلتتمة5-وتختلكلالعلإقانيفيهاتشتيكالتبمالمراحل،الاولىالمراحلان
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مارلشمثمكلاقد،والاستغلالبالسيطرةالثممعبارهقالذيالاستعمار

بعيداوابقا.الشعبارهقالذيوالاستغلالالسيطرةاشطلمناخر!العربيةالالئمئرأبهبةكي

.والارثهاروالحريةالاجتماعيةالعدالةتحفيقفياهدافهعن

قئيدمرهقةاثقالاالشعبعلىالراسماليةالقوىفرضتفلقد!-5الصفحةعلىالمنشورتتمة-
حمايةخلالمنوذلكوالتجارء،الراسماليينمنحغنةارباحمن!صكي

ثمنها،الشعبيدفعكانارتيالعاليةالكمركيةبالجدراطمصالحها

.قصيرةفنرةفيخيالية"رباجلتحقيقالمتزايدالجشعخلالومنالوطنويتحمل،الاستغلالاوضادالشعبيتحملالامرينكلاوفي

-تحررتالتبمتلكمنهاسواء،العربيةالاقطارعلىمرتلقدوفي،المنثصعودتقدمهماوالوطنالشسبيحققاندونالتبعيةاسواء

بقيتالتيتلكلوومعاهداتهوقيود.الاستعمارنفوذمن-نسبياالشعبتكاليغهايتحملالتياللطائلةالارباحجميعتعودالحالهذهمثل

سنواتعليهاهـمرتلق..الظاهريالاستقلالرغمعجلتهالىمشدودةهـنصغيرةحغن!ةالى،العاليةالكمركيةالحمايةجدرانظلفي

الراسمانية،التقدمتجربةمناساسعلىطريقهاتشقوهيعديدةالغفرتكابدالغغيرةالملايينتظلبينما،الاستعماروعملاءالراسمالين

منتالدبل،المطلوبالنحوعلىيتحققليمالمنشودالقهمهداولكن.والحرمان

عالىقادرةفيالمحطيةالراسماليةانومثطقهاالتجربةهذ.خلالتحققانالعالمفيالرأسماليةالتجارببعضاشنطاعتلقد

..النكساتمناننحررالاؤتصاديالانطلافىالمنتجةالقوىطوراناستطاعتلقد...التقدممنببرغيرقدرا

النفوذلبقايااخراوبش!كلخاضعةبقيتالتيالاقطارفغيالمشاريعحدودلحيالاناجتنظمانواستطاعت-الانضأجونكنولوجية

الارهابوفرضتعليهوتستبالشمبالرجعيةتحصت،الاستعماريتحققانافىلتنظيمهذاخلالمناستطاعنتكهأعل!تنظيماالخاصة

أهيرالجهالىالاستعماربهايت!كمكانا!تياثوطنيةالمصالحتءقلولم.العملانتاجيةفيكبرانموا

الرجصيينمنقليلةحفنةتساركه،الاستعماربقيوانما،؟لشعبيةمنالاو؟لت؟ورالهقدمهذاتحققانتستطعلماًلت!جاربهذهولكن

معدمة،محرومةالمضععبغالبيةوبقيت،المصاللحهذ.علىتشحوذيسودهادوليةوعلاقاتالاستغلالمنطقيسودهااجتماعيةعلافاتخلال

احتكرتهالفدم،+فقدمنالقليلالنزرتحققانالحكوماتلتلكقدرواذالقوىمنالملايينسعادةحس!علىوالاستعمارالسيطرةمنطق

بثمارالتقدمهيتنعمحيثالبلادمنمحددةمناطقفيوحصرتهلنقسها.العاملة

الظروفأسوافيتتخبطالتيالشعبللملايينوالحرمانالغقرلتتركالقوةويعتبرهالربحعلىاساسيةبصورةيعتمدالراسماليفاليظام

واؤساها.باعتبأرهالربحهذالتحقيقيسعىوهو،الراسماليللانتاجالمحركة

منمتررةاسنقلالهاتحققاناستطاعتا،قطار.التياماءفيالتيالانتاجثوسائلالخاصةالراسماليةالملكيةطريقعنالانتاجهدف

الحكمعلىالرجعيةسيطرتفقد،اًلصديحونغوذهالاستعمارمعاهداتتحقيقفيالنظامهذايعتمداوضحوبكلمةالماجورالعملتستثمر

ايضاوهنا،قلائلافرادايديفيالملكيةتركيزنحووسادتايضايكدونفالذين.الانسانلاخيهالافماناستغلالعلىوالتطودالتقدم

التقتذممنمحدوداقدراتحققانالاالراسماليةالتجربةتسخطعلميكادماالايربحونلاالمجتمعهداميجهم!معرقويهدرونحونويكل

والجشعالاستغلالعواًملمننغسهالوقتفيخلغتهمايوازي،والرفيتستحسوذالتيالقلةالىالارباحتؤولبينما،الحياةرمقعلىيبقنى

التجار.منلقلةفريسةالشعبغالبيةمنجعلتالتياًلرهيبةوصورهاسلموبانذلك،المجتمعفيالاساسيةالانتاجوسلاللملكيةعلى

والمرابيئ.الصناعيينمنقلةاستثمارالىيستندالراسماليالنظامفيوالتملكالانتاج

الاقطاربعضفيامتدتالني،التجربةهذءحصيلةكانتلقد..الاخرللبمضالافراد

محدودةفئة3ايديؤىالملكيةتجمع،السشينمنعشراتبضعالعربيةالرالمماليضفيالتقدمتجربةارتنطتانما،فحسبه!اوليس

منبدلاجديدةطبقاتوايجادافسياسية؟لسلطةعلىواستحواذهاالثرواتو(ستثماروالتسلأطالاستعماريبالنظام،واضحةبصورة

والاستعمادية-الاقطاعيةالاوضاعظلفيعاشتالتيالقديمةالطيقات.العمالمنالملايينجهدواشتغلالالمستعمراتمنونهثها

طاقاتهواستثماروارفابهالشعبعلىللتسلطجديدةظروفوخلقلمالراسماليةحققتهالذيوالتطورالنقدم.هذامثلثمرةان

القوميةاهدافهتحقيقطريقفيالانطلاقوبينبينهوالحيلولةوالعالميالقوميالصعيدينعلىالاجمتماعيةالمدالةيحققانيستطع

ألمكيةامنمحروماالساحقةغالبيتهفيالشعبوبقي،والاجتماعيةانما،الشعبلغالبيةوالمساواةالرفاهيةمجتمعيحققانيستطعوللم

.والاضطهادالاستغلالنيرتثفرازحاالسلطةعنبعدافيالطبقيالانقسامتاكيدالتقدمفيالراسماليةالتجاربثمرةكانت

لغالبيةتؤمنانالرجعيةاًلتجربةهدهتستطعلم،ضحلووبكلمةفيالثرواتوتراكمكثيرةاحيانفيالطبقيالتنا-روكاقمالمجنمع

وطأةعنبعيداالحياةمنتمكنها،افضلمعيشع!يهتنروطاالشعبالراسماليةالتجاربثمرةكانت،كذللكالراسماليةمنمحدودةفئةايديمما

،والمساواةوالعدالةالرخاءالسبابلهاوتوفر،والاستعبادالاستغلالالمتخلغةالدولقدرةواضعافالحديثالاستعمارظهور،التقدمفي

كاملة.بصورةوتؤكم!اابوطنحريةتنز3انتستطعلمكما.الدولمخ!نلفبينالتقدمفيإلتساويوانعدامالتقدمعلى

تصفيةفيتنجحلمالرجعية(لتجربةهذهانواضحابدالقدالعربيالوطناجزاءيعضاننجدفاننا،العربيةبلادنافياما

اجتماعيةوقواعداسسيعلىفامتلاتهاالكبرىالاجتماعيةالتناقضات،المباشرالاستعمارمنتتخلص3واالاستقلالتنالأناستطاعتقد

كما،اخرننمطمكبرىاجتماعيةتناقضاتتخلقانشانهامنكانهذهسارتولقد.إلمباشرغيرلللاستعمادخاضعامعظمهابقيوان

الرساميللان،التقدملصنعالة-المنشودالحلتقديمفيتنجحلمانهاعلىاخراوبشكليعتمدطريقفي،استقلالهابعد،العربيةالاقطار

وتجميعامبيرةالمواودانماءعنقدسثجزتالمختلفةاقطادنافيالخاصةفيالتقدمنحوطريقهاتشقانوحاولتالراسماليالنظامقواعد

حديثة.صناعةوانشاءالتقدملتحقيقالضروهيةاثواسعةالمدخرات.المضمارهذافيسبقتهاالتيبالمدولللحاقمحاولة

تاكد،،اليوم!نعيشهالذيالعوبيالواقعكهذاواقعظلوفيالتيالراسمايةال!نقدمتجربةان،بوضوح،لناتحداللذىولكئ

علىينبغيالذيالطريقهوالاشتراكىالتطورنطريق1،بوضوحلتقضيتأتلم،الاقطاعيالاستعماريالمجتمععلافاتانقاضعلىجاءت

بل،فحسبتاريخيةحتميةالاشتراكيةلانلا،سلوكهالعربيةالاعةانما،والاستعمارالاقطاعمجتمعخلغهالذيالطبقيالتناقضعلى

فادرعلىغيرالراسمايىالنهجانالىبوضوحيشيرالعربيالواقعلانالقديمةالطبقاتترثانحدلتجديدةطبقاتالتجربةهذ.افامت

وهو،الطورالضعيفةالمتخلفةاقطارنامثلفيالمش!ودالتقدمتحقيق.والاستثمارللاستغلالجديدةظروفاوخلقت

ثمعادلمجتمعوبناءوالاجتماعيةيةالاقتصلاقضاياناتسويةعقعاجزانقاضعلىجاءتالتبمالتجربةهذهانبوضو؟تاكدكذلك

هـه



موقفوعلىباسر.العالموفيالعربيةبلادقافيالتطورمجرىعلىالعالمارجاءفياليوم*شتراكيةتحرزهالذلىالنجاحذلكبعدياتبم

.والحياةالمجتمعمنالانسانالاشتراكيالحلقررةفاكثراكرليؤكدالتطبيقصعيدعلىوخاصة

تمتمنالتيوالسياسيةالاجنماعيةالنطوراتكلمنالرغموعلىالاقتمساديالنهوضوضمانبلادنافيالاجتماعيالتقدمتحقيقعلى

امكانياتهابعدتستنفدلمالعربيةالرجعيةفانالتوريالنضالخلال.فيهما

العلافاتفيتجدانفكتماوانها،وتهديدهالاشتراكيالتحولاعاقةعلىالراسماليةمرحلةتبلغان-الانحتىتستطعللمالعربيةالاقطاران

للعلاقا!ا"ة!اداكبيوحدالىثعكلارالتمااقيالراهنةالاجتماعيةالاستعماريللنفوذتابعةزالتم!معظمهافيوهيالتاضجةالصناهية

الاشتراكية.نحوالعربتيالتطورعلىللتائيرواسعةامكلالية،القديمةالداخليةالراهنةالاوضاع،بيئالاقطاعيةالعلاقاتببقاياهيتحتفظاو

عجلةارجاءعاىقادرةغيرالرجعيةالمحاولاتههدءجميعولكقاستمماريوثبهشثهاقتصادمنالانتقالامكانيةتؤكد،العالميةاومنها

قدشار!العالمفيالراسماليالاجتماعيفالنظام،الوراءالىالتاريخمتطورةراسماليةوعلاقأتاوضاءعلىينطوياقتصادمناواقطاعي

علىقادرةقوةمنهناكتعدولموجود.مبرراتاستنفدانبعدنهافتهالمناعيةالرالسماليةمرحلةيتخطىاشتراكياقتصادالى،ماحدالى

حياةاضبحتقدالاشتراكيةوان،واندثار.النظامهداتفسخايقاضبةالناضجة

البقشةنحوتتجهاساسياهدفااواللشعوببعضتعش!هااجتماعيةخطوةريبادلىدونهيكهذاتطووتحقيقنحوالخطوةان

.لشعوبامنالناقيةالطريقنحووتحولهاالناضجةالراسماليةمرحلةبت!خطيهاوهيثورية

تواجها!شتراكيالتحر!طريقاخارتالتيالعربيةالاقطارانالتطورمراحلاختصارعلىالثوريالعملقهرةتؤكدالاشتراكي

لاختصارطريقاوغدتالداخليالتطورقضيةهياساسيةقضيةاليوم.التاريخبم

تقدماتحققاناستطا!تالتبموالبلدانبلادنابينماالتخلفمسافةحاسمحةثوريةتطوفىاتاعقايهفيتاتيالثوريةالخطوةهذهان

.كبيراالجماهيرميهاوانتصرتالرجعيةفيهامزمتالعربيةالمنطقةفيتجري

افهبل،القديمللنظامهدممجرديعدلملاشترابرافالعملحتاموبوضولل!!بممعفيهتكشفوقتفيفاتيانهاكما،الشعنية

الاسئ!ةجميععنيجيبانيريداله.بكثيرذلكمنابعدالىيرنواجتماعيتقدمتحقيقعنوعجزتالزاسمالبمللنظامالرجعيةالطبقة

تسود،مجتمعببناءيتعلقماوجميعالالثمراكيالتطوريطرحهاالتي.!وعادلحقي

المختلفة.الاجتماعيةللتناقضاتفيهأثرلاجذيدةانسانيةعلاقاتلحلالمجالاتاوسعيتيحالنبمالاشتزاكيالحلخلافيوهذا

فيالاشراكيالتحولعمليةتواجهالتيالمهماتأبرزمنولعلقيودوتصفيةلشعباكلعلىالعملعائدوتوزيعالطبقبمالصراع

هتاخراقتصادياساسالىمستندةاليومتتمالعمليةهذءان،بلادناالاقتعاديالتقدمامامالطريقوفتحسياسياالانسانوخريرالا!شغلال

طويلىةعمليةالاشزاكيالتحولعمليةيجعلالذيلامرا،ومختلف.المنشودوالاجتماعي

وتصميم.وعيبكلالانساليالجهدمواصلةتتطلبالامد.تحولاتاجزائهمنجزءمناكثرفياليوميشهدالعربي0انالوطن

وحتى،الاستعمارمنبالتحردعهدحديثةزالتمابلادثاانبلادنافيالاشتراكيةتعدولم،الاشتراكيةطريقعلىحاسمهاجتمابمية

ولرواتناجهودناتستنزلىعليناالعاديةالقوىكانتقريبوقتيؤثرحيلالياتيارااصبحتبل،ف!ييياراوسياسيسحركةمجرد

اليوموحتى،والاجتماعيالاقتصاديالتخلفمنفاسيةحالةفيوتبقينا

.امكانياتمنبهتتمتعمادغمالمتاخرةاليلدانمنتعتبربلادنازالتما

وبشرية.طبيعيةمنواسعةولروات

!عوباتا!أمالاشتريصالتحولعمليةتضعالظروفهذءمثلانء!يث!اصدر
القماعإةتبنيانتريدفالتورة،كبرىاساسيةمهماتوحيال.

هذهانعلى،ومستقرمتيناشتراكيبناءلتحقيقاللازمةالاقتصادية

وتصفيةالاقتصاديةالقواعدتعييرعلىفادرةغيراخرىجهةمنالثورة

وضحاهامشيةبينوالاستغلالالبؤسعلىوالقضاءالماديةالمشكلأت

صغادمعتسو؟تفيتدخلتارةفهي.عباقمصال!حريةلثزمةولعالمرعد!بة.هبم!عهلآ العديدالىللجابلادلافيالالسراكيالححولعمليةلحدلذلك

بناءمهمةوانجازالراهنالعربيالواقعظروفلمجابهةالوساتلمن

ثالث!تارةوهي،الدولةراسماليةجملىتعت!مداحرىتارةوهي،الملاك

ويدممبمالعامالقطاحجلألبالىيعملفهبياواسععلىلسكلمطأموخاصتطولالم!لثمر

ولكن!بمد!لي،اوئسر!ئمكيلحديدهـخائتيها!!ممران!4هذألاولعلاقالافي!عمبدصلاح

امثالءلىبالتغلبوثيقاارتباطامرتبطادوماسيبنىالمطلوبالاجتماعي

متكاملة.اشتراكيةعلاقكالىوتحويلهاالعلاقتهذ.احدثديوانمنجديدةطبعة

العواملمنعددااليوملواجهالاكشتراكيالمربيالتحولىعمليةاق

لسمياملأسب!ةقوقتمعاوآلةسعةبمينوثانيهايك!فيبقاتوعيلمجبمعجنمالقديمالمتخلفاًللحديثالعربيالشعرفيثورة

الشعب.

الولىجأهلملكي!ةتبمئهاحهماالنزلت!كماز،الدعمليةلعضلمحولفثاالاسأترجتماععةالخام!ةالادابداومنشوراتل!..25الثمق

،ومملحةفكراارتبطتالتيالمثقفةالبورجوازيةالاوساطفيالمصاعب

انهالاكبلادنامتخلفةبلادفيالعناصرهذءدورانومع،القديمبالنظام
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مدىعلىالرهاالظروفلهذهانالشاملالعربيالتطبيقمراحلفيكبيراخطرءليبدوالتاثيرهذاوانواضحب!تلاكير!نفسهيرتفظزالما

الاولىالخطواتفيسيمالا،انجازاتهسرعةوعلىالاشتراكيالتطبيقمنعانتالتيالج!ماهيرعاىحتىاحياناالتا-ثمرفيتنجحعندما

وعلىالتطبيقمدىمخهلفةءعلىاثارهناكستكون..المراحلتلك"نالفتراتفيوخاصة،الثقيلنيرءالىالعودةترفضوالتيالاستغلال

الاقليميةالتائيراتهذهانعلى.واخراقليمبينماالانجازاتسرعةالقوىوبرلينالحكمبينماالعلاقاتفيارفأكاوخلل.ميهايقعالتي

وان،الشافلةالعربيةالاشتراكيةالخطةضمنتعالحانيجبايم!نياينةالحاجاتبعضسدعنتعجزارتيا!وضوعمةللمصاعبنتيجةالشعبهة

يقومحتى،ت!ريجيةبصورة،التطب!بقويالفوارقتقليصعمليةتتمالسياسيةاللمواقفلبعضنتجةاوالاشنهلاكيمةالسلعكانناجالمادية

علىتقوموددئذ،تفصيلاهبكلالموحدإلعربيالاشتراكيالاقتصاد.السلبيةالظواهرمنذلكشاكلمااوالخاطئة

الاشتراكيةالمؤسسةهيلنكونالع!(لموحدةالعربرليةااول!ساتاساسهاثوعيتخلفبلادنافيالاشن!راكيالتحولعمليةتواجهكذلك

.الواحدةالعربة!ونانيفترضالتيللعاملةاالقوىمنواسحةقوأعديبنالاجتماعي

الاشتراكيةبهوتاخدتقرهاجزاءباعتبارهمثلاالزراعيفالاصلاحيضعفهداالوعيتخلمفوان.التوريةوفوتهالاشتراكيالنحولسند

الاقطاعنظامع!ىيقضيانشاهمن،الاولىمراحلها!ى،العرببةالاشتراكيالتحولعمليةاسنادعلىالشعبيةالقوىبعضقدرةمن

الانتأجفيالزراعيةالتعاونيات-اواللصغيرةالملكيةبمبداياخذاذلردودالافعالنتيجةالذات!يةقواهامنجانباالاشتراكيةالثورةويسلب

التطبيقمناشكالاياخذالزر؟عيالاصلاح...والتسويقوالاستهلاكالانتقالمرحلهومشكلاتالوضوعي!ةالصعوباتحي!الاعيةالوغير

الاصلاحجوهرظلوانقطرالىقطرمناجزائهابعضفيتخعلفالمتوافرةالماديئوالامكانياتءنج!ةالمواطنينحاجاتبينماوإرتناقض

.واحداا!زراعيالاداديةالاجهزةترتكبهاالتيوالاخطاءالنقائصحيالاواخرىجهةعن

الاقتصاديةالفوارقبعضتضنصيهالتظبيقفيالاختلاؤءه!اانالتعولعمليةمعالانسجامعنبعيدةعناصرهابعضظلفدا!تي

-وملاحهاالارضجودةفياختلاف..الىوـطرقطرمنالقائمةوالآج!نطعية.الاحيانبعضفيلها!اد؟ةاوالاثتراكي

علاقاتفي..بالمالكالفلاحعلاقةمي..وثوعيتهاالزراعةك!ئ!افةفي،جهةمنالملاكواذانيةالموروثةالاجت!ماعيةالعلاقاتبقاياان

طبيعةفي..والارواءالسقيوولائلالماءكميةفى..)الفلاحالقلاحالاسراععناحياناوعجزهاالانضقالمرحلةصعوباتحيالالادعالوردود

كلهفيهذا..السائدةوالعاداتالتقاليدفي..الفلاحيالمجنمعاساسيةضعفنقاطاليوميمثكلذلككل،الاجتماعيهب!التطورات

التطبيقاشكالعلىشكولا؟ترااتيواللعواملالاسبابمنغيرهوفبماهميتهاالىاتنبهاينيغيالعربيةبلادنافيالاشتراكيالتحولعطيةفي

.ومدا..الاولىالتحولبخطواتالشروعمنذ

منالصغيرةالمديةنسبةعلىتؤثروا!واملالاسبابهذهانلوسائلالعامة"لمكيةالىيستنداجتماعينظامالاشننراكيةان

واجراءانه-الزراعيالاصلاحلقوانينالموحداناللهد!رغمقطر،الىفطرمنالاجتماعيةالعلاقات!ءأ"لرفيه"تحرراللذيالنظامذلك،الانتاج

!ثلهىالارضتؤزيعاجلمنالاةطاعوتصفيةاكبيرةالملكيةتفتيت.هو،للانسانالانساناستثمارعواملمختلفومناًلطبقنكأ.التناقضات

للارضالعامةالملكيةاجلمناوزراعيةتخاونجياتواقامةالفلاحينتن!نجهويوزعاقىملةلعأاالعوىوتسيرهالاجنماعىالانتاجؤيهويتولى

للسيرانجازهامنلاب!التبالاجراءاتمنكلهذلكواعتبارالزراعيةحسبولكلالفرصتكاةؤلمبدأطبقاالش!عبكلعلىالعملعائدفيه

.الارضل!سالة.الاثدشاكيةطريقفي.عمله

تطبيقفياثروعلدى3الافليميةالظروفبعضمراءأةانوسائلعلىالشعبوسيطرةالانناجلولائلالعامةالملكيمةانغير

وتحويلهلاًلنظريةهدهكتيتيعنيلاالعربيةالاشنؤاكيةالنظريةتراكيالاسالنحول.لعمليةالاولىالمراحلفيلاتفرصالراسمالهةالانتاج

منمذللكالعكسعلىبلالافاليمباخنلافتختلفادطرياتمنعددالىالوصوليمكنانما،الانتاجألوساجميعناميماليومالعربيةبلادنافي

المستوىعلىهيكماالنظريالمس!ننوىعلىالعربيةالاشمنراكيةانالىويبقىالتنميةلعمليةالاساسبمالمحوديكونعامقطاعبخلقاليها

اللعربيالواقعمشكلةهيبهاخاصةمشكلة11وملواجهالتطبيقييضمئانعلىالتنميةءطةمنبجانبيشاركخاصقطاعجانبه

عتهانجموماالتجزئةاملتهاوشروظظروفمنالوافعهتىفيب،حسابعلىمحتملتوسعغيرومناستغلالغيرمنلمهامهممارسته

النظريةمهماتاهممنوان،متفاوتةاقليميةواوضاعظروفمن.العامالقطاع

باعتبارهاالحلوللهوان.تضعالواقعهذاتواجهاناللعربيةالاشعتراكيةبذورمعهسيحملالدولةجهازفيابتضبخممل-هذاان

العربيالواقعمشكلاتجميعحلعلىقادرةعربيةاشراكيةنظريةفيالعملللاسهامةالمبادرفييدءواطلاقالشعبرفابةتشديديرافقها

المجتمعاقامةاجلمنالافلإميمةالفوارقجميعوتصفيةوتخطيطهاقيامحالة!يالدولةجهازاندلكالافتصاديرقيوتخطيطاتهالاشتراكي

الاشتراكي!ةومؤسساتهومفاهيمهبقيمهالواحداللعربيالاتشتراكيباشنيعابيربداعندماضخمامةسيزدادوالتوجبهوالاشوا!ءالعامالقطاع

.الكبرىالواحدةمحا!ةلاستؤثرالتيالضخمةالاقتصادية.والمسئولياتاًلوظائفه!ه

معالفكريالحوارخلالمندوماطرحطالماسؤالاثواجههذابعد.الجديدالاجتماعيالوضععلى

السرال:دلكوحركنهاالعربيةالاشتركيمةالنظريةبمسانالعربيالواقعبذورم!5سيحملالدولةجهارفيالتضخمهذامثلان

الوطنمنجزءفيكاملةعربي!ةاشتراكيةبناءيصح!لاويمكئهلالىيبادرللماداوتتوطدالبيرو!راطيةوستظكد"البيروقراطية"

العربي؟البيروقراطيةهذهفيورعلىتقضيانمنثأنهامنظمةشعبييةرقابةاقامة

العربييةالتجربةوافعطرص4قدالحقيقةفيالسؤالهذاالاحساشمنبحافزتطلقوالتيمحلهاالخلافةالمشعبيةاتالمبادرفتحل

الاولىالتطبيقمرحلةتدخلالعرب!يةالائنهتراكيةنجدحيتالاشترا،-ة.الجديدالعملبمسئولببة

دخلتومندان.المتحدةالعربيةهوالجمهوريةالعربيلوطنامنفيجزءالانسانيىلآالقوميكةومضامهابمحتواهاية4العرالاشترايهةان

حوليدورالجدلدراالتطبيقيةالرحلةهدهالعربيةالاشتراكيةصعيدعلىالعربيمة4الامحياةفيحاسمااساسيادوراتلعبوالتي

حولوبالتألي،المتحدةا!ربيةالجمووريةفياشتراكىبناءاًمأنيةالبنماءاجلمنا!نضالصسيدوعلىوالتقويضادمااجل.منالنضال

.الاخرىالاجزاءعنبمعزلعربيجزءكلفيكاملاشهراكيبناءامكانيةتعي،هذهومقوماترهابخصائمنهاالعربيةالاشنراكيةان..والانشاء

منجزءايدبمانطلاةهاقراانيمكنالعربيةالاشتراكي!ةانفهي..خلالهومنميهلنفسهاتؤكدالذيوالاجتماعيالماديالوافع

الكاهـلشكلهاتاحدانالاشتراكيةلهـذهيمكنلاولكن،العربيالوطنالحياتيةالظروفصلالمنووسائلهاواشكاللهاطرائقهاباتخادملزمة

تاحدلمماالعربياثواقعفيكاملةنظريئهاتتج!!انومكنلا..الاششاكيةفاندلكمنواكثربللا.اعربيةاالامةزميشهااتي

سيأسيةلاسبأبذدلثكلهالعربيالوطنعلىالكاملةوابعادهاامادهاانفس!سننجر،الت!جزئةخلنهاالتيالاقليميةالظروفبفغلالعرب!ب!ة
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ركنمنكلفيالبشعةاثارهاقتركتالعربيةالامةعاشتها،والاستغلالالعربيةالاشتر!يةفنظرية.عديدةوقوميةواجتماعيةواقتصادية

.والرضوالجهلالفقراوبئةمناثار..العربيالؤطناركانولمتصعالحلولمحلىوالحاحهومتطلباتهالعربيهـلواقعمنصشتثظرية

"دادةالملكيةهذ.وادارةالانتاجلوسائلالعامةا!لكيةفاقامة.المنعزلةالاقليميةالاطرضمن

انعلى..والتفاتتهاعينغمضةبينمايتحققهاانيمكئلاديموقراطيةهـنوانطلاقهاثروعهاحالةفيتضطرقدالعربيةفالاشتراكية

وطبيعتهالعزبيمجتمعن!.ظرولىوتعيتستوعبانالاشتراكيةالطلائعالعربيالوطنفيالتجزئةباوضاعموقتاتسليماتسلمانواحد"فليم

فيالانطلاقطريقبمجموصااللشعبوجماهيرالطلائعهد.تمرفكيماالعربيةالوحدةمستوىالىوارتقا!االكبرىانطلافتهاتبدابىيثما

الهزاتمنبمنجىالقصوىوابعادطامادطالىالثوريةمسيرتها.الكاملة

العربيمجتمعناوبلا"علىتجرهاقدالتيوالتقهقرولانتكاساتيمكنلاالاشتراكيةانفنزعمالمغلاةاندفاعنندفعانلريدلااننا

رايالىاستناددونماالسطحيةالمنفعلةوالمواقفالعاطفيةالاندفإعاتفيالاولىمراحلهااوالاولىخطواتهاتبدأانحالايةعلىيصحولا

لانتشال،جديدمنفيهللتجسيدقابلالواقعمننابعمدروسنظريريثمامحتجزةستظلالخطواتهذهوانالعربياثوطنمنواحدجزء

عليا.جديدةمستوياتالىبهوالارتفاعمستواهمناثواقعهذااننخضعايضايصحلاانناكما...باسر.العربيالوطنوحدةتتحقق

بكلابعاد.العربياثواقعتعيانالاشتراكيةالعربيةالحركةعلىفيممعنينفنذهبقطركلفيالافليميالواقعلظروفونظرتنافكرنا

الحطالىالتوصلبوسعهايكونلكيومعضلاتهمشكدتهتستوعبوانومراحلىتفصيلاهاوبكلكاملةتطبقانيمكنالاشتراكيةبان،القول

.المنشودالهدفنحوودفعه،تطو-!هالمجتمعهذالقضيةالواعيوتقيدلوجهانيجبالوحدةوانالواحدالاقليماطارضمنوابعادها

عدىالرهاتعكسوانبدلاالمتخلفالاجتماعيالواقعظروفان.الاشتراكيالتطوربخطوات

لذا،التطورخطواتهمنخطوةكلوعلىالبناءمراحلمنمرحلةكل!ذاكولا..هذالا

..الظرولىهذ.طبيعةتمورانالاشتراجميةالعربيةالطليعةعلىفانالعرب!الوطنفيالابنيانهيك!للاالعربيةالاشتراكيةصرحان

علىتعملانيجبالذياثوقتفيالظروفهذهباثرتمترلىانعليهاالبتاءموادمنالصرحلهؤاتوفرالتيالعربيةالوحدةظلفيوالاالواحد

بخمقتضوتخطيطثوريةعمليةنظريةمنالثابعبالعملوالظئهاتصفيتهاوالاجتماعية"لاقتصاديةوالام!نياتالنمروظومنوالبشرقيالطبيعية

النظرية.هذهالكفايةفياهدافهاتحقيقالاشتراكيةلهذ.يضمنماوالسياسية

الانتاجلوسائلالعامةالملكيةافامةطريقفيالاولىالراحلاناثوحدظتحقيقان..اخرىجهةمنالعدالةوفي،جهةمنوالرفا.

الدولسةيعطي-القولسلفكما-عامقطاءبخلقتبداانيمكن.اوفروبامعانياتاعلىنقطةمنالعربيةبالاشتراكيةانطلاقالعربية

وسلطته،الشعبدقابةويضمنوالت!خطيطالبناءفيالاساسيالدورمزابطةاهداف-الايضاحسبقكما-العربيةالاهدافوان

كالصناعاتالاقتصاديةالمرافقمنالأكبرللجزءالشعبمعيهفيحققبعضهافيتؤلرفهي،الاخرالبعضعنبعضهافصميمكئلابليصحلا

ووسائلالحديديةوالسككالتعدينوالطرقوصناعاتوالمتوشمطةالثقيلةالاخرىالاهدافمنهدفايانتزاعمعهيكونحدايبلغتاثيراالبعض

القوىوطاقات،والمصارلىوالمطاراتواثوانيءاشكالهابمحتلمفالنقلالنظريالمصعيدعلىالاهدافلجميعتشويه،معناهالاخرينال!دفينمن

التجادةفيواننوجيهوالمساهمةالاشرافاوكذلكوالسدودالمحركة.معاانفيالتطبيقيالصعيدوعلى

الاستهحيةالسلعمنعددوانتاجوالاستيرادوالداخليةالخارجيةواعيةدداسةالرهايدرسانيجبالوحدةنحوخطوةايةان

وتوزيعها.اثرايضايدرسانيجبكماوالديموقراطيةالاشتراكيةعلىمسعولة

الفرديللراسماليتررانالاشتراكيالتطورظروفتتطلبوقد..والديموقراطيةالوحدةعلىاشتراجمبةخطوةاية

القوميالاقتصادمرافقمنجزءفيوالمشاركةالمملعجالالمستغلغيراستيعابهالدىنتحققايمكنالمسذوليةاثواعيةالدراسةهذءان

الصناعاتتنميةمنبجزءيشارككانالتنميةعملياتفيليسهمالثلاقههذ.اهدافهانحوالعربيةالامةسيرفيم*نسجاد!.لهاوتطبيق

اـلسلعبعضوانتاجوالاستيرادالداخليةالتجارةفييشاركاـولخفيفة5.نضاد؟و،قض"اوتعارضدوثما

القوفيالاقتصادخدمةلىالحقلهيكونوان،وتوزيعها!ستهحيةبالبناءفيالثدءقبلحتى*شتراكيالنضالعلىيتحتمهناومن

العقاريالتملكحقالفرديةالرساميلتعطيحيثالعقاريالمجالفىالفوارلىتقليصشانهاهـنخطوةايةيشجعانالوطنمنجزءاي

وآلاستغلال.المضاربةيمتعانوتوجيهاشرالىتحتالخاص.الشاملالعربيالثوريالعمل.سبيلفياولىكصوةيةاـلاقتصلا

فاكظامالزراعيةالادضمشكلةايضاالعربيةالاشتراكيةوتواجهاجزاءاثوطنمنكبيرعددفيوتتنامىتتسعالتيالتصنيعفحركة

كما،العربية*قطارمن!ليلغيرعددفييسيطرزالماالاقطاعيلاتجاهالها(لتنسيقتحقيقضرورةاليوممنذندركانيجب،العربي

شلالثاستغلالاالفلاحينتستغلالتيالزراعيةالراسماليةظهرت،اخرعربيوقطرقطربينماالاتجاهاتهذهوتتضاد.تتعارضميلا

والسقيالحرثمكلاقنوبتشغيلهاواستثمارهاالاراضيباستئجارها.بعدفيماالاشتراكيالعملوجهفيجديدةاعباءيضعقدالذيالامر

وجهولههم.الفلاحيننتاجمناكبرلامردودعليهايعودبحيثتسودهعربىمجتمعقياماجلمنتعملاللعربيةالاشتراكيةان

وتصفية*ستغلالمنالفلاحوحمايةالكبيرةالملكيةتفتيتانو*ستغلالوالاكرا.الخوفعنمتحررمجتمع...الاجتماعيةالعدالة

مشكةلحلالاشتراجميةفي*ساسية*تجاهاتمنهو*قطاعمجتمعجماهيرمن؟لملايينبهتقومالذيافخلا!المبدعالعملمجتمع..

التعاونياتوانشاءوتجديدهاالصغيرةالملكيةباشاعةالزراعيةالادض.الشعب

فيالقرىوالتسويقيةوالاستهجبةالائتاجيةالتعاونوجممياتالزراعيةالاجتماعيةوالمؤلسساتالماديةوقواعدهالاستغلالعلىالقضاءان

.والاريافهذاافامةنحوالطريقبدايةهووتحميهالاستغلالهداتبرر؟لتي

البناءهلاشتراكيسبيلثىاولىخطواتالاجراءاتهذ.جميعاـن.اكشودالعربيالمجتمع

رقابةوتحقيق،الأشاجثوسلاللالعامةالعامةالملكيةتتحققبحيثامكانياتهاعنتعبرانالامةتستطيعالخدقالانسا!ليبالعملثم

ديموقراطية.ادارةادارتهاوضمانعليهاالشعبخلالهامنيستطيعالتياةاسهواوالوس!هوفالعملوطافاتها

لرفعالاشتراكيةطريقهوالمنظم"لمستمروالعمل،العملن5امكانياتهاتفجروانو؟هدافهامطامحهاتؤكدانالامةهـوالانسان

القوميالدخلوتنميةالوطنيةالثوديةقاعدةوتوسيعالأنتاجمستويات.وطاقلالها

العربية.للاشتركيةودائماساسبمهدفاالخلاقالانسانيانالممل..؟ليوم،طريقهافيللاندفاعالمربيةالامةتتاهب"لتيالمسيرةوان

هو،متينالعدالةمناساسعلىالقوميالعملفلالضتنظيمانعلىفذ...تذلللانيجبجمةمصاعبتعترضهاعسيرةصعبةمسيرة

ق!يوالعدالةالانتاجزيادةانكماالرئيسيةهدفمنالاهدافالاخروالتجزئةالقهرمنطويلةصودالطريقفيالقتهاقدالمصاعب
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وتجديدهاوالعمليةالتكنيكيةاساييهبتطو-رالمملاحوالدتحسيناجلمقالعوبيةالاشراكيةاسسىاهممنسقلناكلمأهماسالتوزيع

ولولسيسعالامكانقدرالعمللاعاتتظيصعلىواللعملباستمرار.مجهو!طوبمردودعملهابفائضالعاملةالجماهيرتت!نعان

الديموقراطية.الاجواءواشاعةالخديتيجبالتوزيعوءدالةالانتاجزيادةبينالمشنمرالتوازنعمليةان

اظ!س!لآمنبشعةطويلةعهوداعالىالذيالعربيالانسانانالأساسيةالخدماتلوسعفيباستمرارالمضي،ايضايرافقهاان

هـهيننهيالذياليومذلكالىيتطلمعوالتخلفوالاستثمارالالصعتغلالاكصرالتخلفعواملمنتعافيالتيالمناطقتلكفيوبخاصة،العامة

.الاستثمارهذاشكلكانمهـمماللانسانالانساناشنثمار.غيرهامن

المجتمعقواعدمناساسيةقاووةيعتبرالراسماثي-فالربححنينماتعاليالالمتغلالمنطويلاعانتالتيالكادحةمجما!رنا

الاشنرابهبةانوحيث،للانساناًلائساناست!ثمادعلىالمبنيالاستغلاليوالخثعاتالمرافقبتوسيع،وذلكعملفاثمرةعلىللحصولعتصلاعميقا

بطبيع!ةتعملظنهاالشعبليدالانتاجادواتملكيةتحويلعلىتعملالتخطيطضمنكلهذلكيتمانعلى،السلعفيالاستهلاكوزيادةالعامة

الاستغلالقواعدمنعدةفاباعتبارهالراسماليالربحتحويلعلىالحالالمشاربعوتوسيعقومية5االمدخراتتن!يةيستر!(لذيالاشتراكي

.الافرادمنحفنةلصأحلاالثغبلصالح.الجديدةوالاستثمارات

المواطنينلجميعالعملامكانياتيوفرالذيالاشتراكيالنظامانمستوىرفع،شيءكلوقبلاولا.دكونانفيجبالانتاجغايةاما

الوقتفييعملوكفاءاكموطاقا.نهمقواهمحسبالعملعلىهقادرين1زب!ادةعلىال!لوانحياتهفيلهالفعليالرفا.وتحقيقالثسعب

فردكلوحمايةالمستغلالربحنتائجمنالمواطنينحمايةعلىنفسهتوشبعاجلمنالائتاجزيادةاناي،لذاتهاظيةيكونالايجبالانتاج

اهـىايضاوتنميتهاوج!د.بعملهاكثسبهاالتبالمستعلةغيرسملكيةجديدةزيادةاجلمن..جديدةاستمثماراتاجلمن..المدخرابئ

مس!لة.مليئالىبهاتحوللاالتيالحدود.الانتاجفي

اجرمنالمبدعالشعبي.والعملالانتاجلوسائلالشعبملكيةانتوالاستهلاكالخدماتوسيعيكونانيجبالانتاجزيادةهد!ان

القوميةالنثروةقاعدةوتوسيعالقوميالدخلوزيادةالانتاجتطويرتنميصهوبالعملالاسشثماراتتوسيعجمونانيجبكماالسلعفي

اقتصادهوتوجيهطكيتهادارةفياللشعبحقيواكيهانيجبذلككل.(لمدخرات

حيلاله...بناءفيوالمشاركةادارتهفيوهلاسهامتطورهومراقبةالقوميالانسانيةالقوميةومضامينهاباهدافهاالعربيةللاشتراكيةكانفما

الالاسيةالضمانةباعتبارها"الديموقراطية"للشعبتوفرانويجبوالعملالعملمهمتهاالانتاججهازفيالةمحضنالىالانساتحيلان

منالحقيقيانتفاعهيحققاني!ستطيعخلالهامنوالتي،للشعبللتقدموسيلتهاالعملتعتبركانتوانالاشتراكيةان..فحسبالالي

صاعد.متطورنهحفيحيأتهوتطوررجهد.وثمادملكيض4.الخلاقالانساليجوهرهمناللعملتجردلاانهاالاوالن!وض

هذاعليهينطوىبماالعربيواقعنأعلىنلقيهاعجلةنظرةهذ.بثمراتينعمانميهيستطيعالذيىاليومالىيتطلعالانسانان

سادهوماوشخلفهاللطبق!بةصفتهعن"لناجمالتناقضعواملمنالواقعطواللهماخفعللمتيناوالمعاناةالعناءمنالتحررالىيطمح..جهده

هذاعلىنلقيهانظرة...الطويلةوالاستعبادالاستغلالظروفمنالاشراكيةالعربيةالدولمعلى.والاستغلالوالبدرالانحطاطقنرات

بناءطريق...المحتومالتاريخيالتطورطريقبعدالنتحسالواقعنجاحاتحققان،بعدفيماالواحدةالاشترابهبةالعربيةالدولهاو

العربية.الارضعلىاللوا-!الاشتراكيالعربيالمجتمع،والنهوضالرقيمجالاتجميعفي-الامكانبقدر-سريعاشواصلا

الركابىعإشلغدادسريعاباسرعفتواصلانجاحاتحققانيجبكما،والاجتماعيالاقتصادي

الانساني.الصعيدعلىالرقيمجالاتفيايض!ايمكنما

ليحقق!العربيالانسانطاقاتيفجرالذيهوالمزدوجالنجاجفهذا

ارضه.فيالمعجزات

يجدالطويلوالاستغلالالا!ستثمارارهقهالذيالعربيالانشانان

حديثا:صدر11ذالا.لا. لاستثماديحرر.هـنلذيملا...شتراكيةفينسبراملادء

..واحدانفيولشعبهلنفسهفيعمللانمبمانيتهليعودوالاستغلال

حغنقعنيدمنالرساميلاًرباجتحويلهوالاشتراكيالهدفان

مختلفةوصودباشكال،كلهالشعبيدالىعددهمكاقمهظألافراد

وتحقيقالعامةالخدماتفيالمستمروالتوسعالمعيشةبمستوىكلارتفاع

وصوبمستواهوالارتفاعالقوميللاقتصادتمرينالمسوالتطوروالنهوض
الاقتصادية.التنميةخطةاطارضمنبالاستهلاكوالتوسع
!-صسرليماصبل،فحسبالغيرحس!ابعلىالالراءتمنعلاالاشتراكيةان

الثروةمقيستحقهالذيالقسطانسانكلتمتحذلكمناكثرهي

.جهدهيهدداندون(لمثمرالعملمجالاتامامهوتفسح،القومية.

امكانتماديةالمواطنينلجميعالشخصيةالحاجاتسدان

الطليع!لشأ!رديواراولالدخلاهدا!مناساسياهدفايكونانيجبثقافيةاماجتماعية

الئروة(لقوميةزيادةاجلمنالمتواصلالمستمرالمملالىجافبالقوهي

.عامبوجه

!بحسنوانالعربيةالاشتراكيةإلدولةفيالعاملةالشعبجماهيران

للانتفاعتطمحانهاالا،الائتاجلوسائلالحقيقيةالمالكةهيكانت

هذء-كلونانتريدانهاأي..السليمالعادلوجههاعلىالملكيةبهذ.

إردار!شتسورارالساسهيالاخلاقيةالقيمة-كلونوانالشعبخدمةفيالملكية

الواطنوبيئوالادادةالواطنويبنالاخروالمواطنالمواطنبيئالعلاقات

.ل.ق0.2الثمن.والمجتمع

-..باستمرارجهودهامنتزيدانالاشراكيةالعربيةالدولةفعلي
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