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 نظرة عامة موجزة عن تاريخ التخطيط السوفيتي
 

التااي  - 1917النجاحااات التااي حققالااا االتحاااد البااوفياتي ةفااات الثااورة االشااتراكية ل ااا  إن 
ا ةااالمواد الاااا  وحو   ا لنياات ا ارانياات ديااون اارجيااة اااامة، إلاام ةااوة نلميااة  لاا لاات ةلاادتا متالفاات

ت ثنااا ي الق اا   ومااذ ذلااك، ة ااد   1جاحااات باااحقة هااي ن -وتكنولوجيااة متقدمااة حااددت نالمااا
ذياا ت ماارة بااار   ت لقااد بحااةح  ، نااادت روباايا إلاام ماااايالا 1991الثااورة الماااادة نااا  

ت   بفت األبتمر في االناالق إلم تللمواد الاا  للمجتمذ الرببمالي ال المي و منتجا

 
نماااوذ  انتماااادتا نلااام اللااارو  الناشااا ة وتاااراك  الاةااارة فاااي تا اااي  االةتحااااد، ت يااار 

يمكااان تميياااا الفتااارات التالياااة فاااي ةنا الاااا:   االةتحااااد االشاااتراكي فاااي االتحااااد الباااوفيتي 
شااايونية الحااار ، والبياباااة االةتحاااادية الجديااادة، ومباااار التحااانيذ، وتفكياااك التا اااي  

 االةتحادي 
 

 (1921-1918شيوعية الحرب )
 

باااوفيتات ناااوا  ال ماااات  بااال ة 1917بببااات ثاااورة بكتاااوةر االشاااتراكية ال لمااام ل اااا  
 ااورت الدولاااة الباااوفيتية و   1918ماااار  آذار/والجنااود والف حاااين فاااي روباايا ةحلاااوت 

المااوارد يفااي الةدايااة، المااواد ال ذا يااة ةشااكت ببابااي   لتوحااي  balancesتواانااات البوت 

 
 هناك درابات نقدية نديدة لتجرةة التا ي  االشتراكي ومنالا نلم بةيت المثات: 1

Michael Ellman, Socialist Planning (Cambridge: Cambridge University Press, 
2014) 
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اكي ف 
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 -فااي باانواتالا األولاام المااا رةة والفواااوية    النااا  إدامااة حياااةوابااتادامالا ماان بجاات 
 -كاناات هناااك حاار  بهليااة وحاار  نلاام حااد بااوا  اااد تاادات ال ديااد ماان دوت الوفاااق 

، ماان الحفااال نلاام باال تالا فااي الااة د، نتمكناات روباايا البااوفيتية، تحاات ةيااادة فااي  آي  لينااي
حتفااال ةالباال ة، بثنااا  حاات المالمااة الحاا ةة المتمثلااة فااي االوونااد  البااماا لالااا ةاالناليااار   

 كان لينين ي ور فكرت  نن التقد : كالرةة الةلد ةأكمل  
 

ا نلاام التجااارة الاارجيااة وم ااام ت ال مااا ت  فااي نالااد لينااين، فرااات الدولااة احتكااارت
األجنةياااةأ تاااأمي  األراااااي والمنبباااات الحااانانية والنقااات والةناااوكأ حلااار التجاااارة 

تحكاا  ال مااات بدالاات ال مااالي ال ااا أ و بدالاات التجنيااد والااحااة فااي المنتجااات األباباايةأ 
كااان المجلاا  األنلاام ل ةتحاااد الااو ني   المتقااد  فااي إنتااا  وتوايااذ المنتجااات الحيويااة 

ت الا  مبنوالت نن تنبيق بنش ة الشركات لتنفيذ الا   الرة ية،    1يالبنوية  والحقا
 

اوليرو روباااايا ي اااا ةالدولااااة لكالرةاااامفواااااية ، بنشااااأت الحكومااااة 1920فااااي نااااا  
GOELRO    ت" فاااي نماااو إنتاجياااة ال مااات  ةوانتةااارت الكالرةااا  ت اباااتند   "ناااام ت ةوياااا
GOELRO  إلاام تحلياات االحتياجااات االجتمانيااة، وتحقيااق التااواان ةينالااا وةااين المااوارد

كااان الالااد  مناا  إنااادة االةتحاااد إلاام  المتاحااة مااذ اةشااارة إلاام ا اا  التنميااة اةةليميااة  
ا مبااتويات مااا ةةاات الحاار  فااي  ولتحقيااق ذلااك تاا    لاااون نشاارة إلاام امبااة نشاار ناماات

لت ااااوير وتنفيااااذ ا ااااة  GOSPLAN 2ي للتا ااااي  إنشااااا  لجنااااة الدولااااة 1921نااااا  
  2ي اةتحادية و نية ةا مة نلم مشروع الكالرةة

 

لااا  تكااان الم لوماااات حاااوت الوااااذ الحاااالي ل ةتحااااد   ت قيااادات  GOELROواجالااات 
ت لاا  ةنااا  مح ااات ال اةااة تااوفير ا الت لقااد  والم رفااة ةااالتا ي  االةتحااادي كافيااة  

لكااي ياات  هااذا اةنتااا ،   واألدوات والمااواد الاااا ، والتااي ةاادورها كااان الةااد ماان إنتاجالااا 
ا النلاار كاناات هناااك حاجااة إلاام دناا  مااادي   فااي التااراة  ةااين  كااان ماان الاااروري بيااات

وماااذ ذلاااك، حاااد  هاااذا    GOELROالشاااركات المحااان ة المشااااركة فاااي تنفياااذ بهااادا  
لحباااةات الما  ااة لبد  ال يااا  فااي المراحاات األولاام  الفالاا  للتا ااي  فااي وةاات الحااق  

إلاام توةاا  الةنااا  الااذي ةاادب، ةمااا فااي  GOELROلجميااذ ن ةااات اةنتااا  لاادن  بهاادا  
المنتجاااات األباباااية، مماااا بد  ةااادوره إلااام باماااة ذلاااك إلااا ق المحاااانذ التاااي تااااود 

بدت با اااا  الجدولاااة إلااام اياااادة االاااات الت وإلااا ق اةنتاااا  وإلااا ق   اةتحاااادية 
 وهكذا اا رت الة د إلم التحوت إلم البيابة االةتحادية الجديدة   المحانذ 

 

 
2  Gosplan ااتحاااااار ،Gosudarstvennyy Planovyy Komitet     كاانات و، لجناة الادولاة للتا ي

الالي ة المركاية المشارفة نلم جوان  ماتلفة من االةتحااد الما   ل تحاد الباوفيتي من ا ت ترجمة األهدا   
 إلم ا   و نية محددة  ،التي كان الحا  الشيوني والحكومة يشتركان في تحديدها ،االةتحادية ال امة
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ي العالم  إلينا فيدوتا 

اكي ف 
ين من أول اقتصاد اشتر  20ن م 3 صفحة بعض الدروس حول التخطيط للقرن الحادي والعشر

 

 (1927-1921السياسة االقتصادية الجديدة )
 

كانااات البياباااة االةتحاااادية الجديااادة، القا ماااة نلااام اةتحااااد مااااتل  ةأشاااكات ماتلفاااة مااان 
لكاان كااان ماان  الملكيااة مااذ الحفااال نلاام االةتحاااد الموجاا  ماان الدولااة، ا ااوة إلاام الااورا   

الاااروري ةنااا  شااكت نملااي ل شااتراكية يفالاا  بهميااة األشااكات الماتلفااة للملكيااة ألن الدولااة 
 ات في مالدها، ل  تكن ةادرة نلم إدارة كت شي  ةشكت ف   ال تاات وهي البوفيتية، 

 

ألناااا  الحااا  الااذين  1921يونيااو حايران/تاا  تقاادي  مةاادب "الحااد األةحاام للحااا " فااي 
جااا ت الفكاارة ماان كومونااة ةاااري   كااانوا مااولفين تنفيااذيين فااي المنببااات والشااركات  

ا لالااذا المةاادب، لاان تتجاااوا رواتاا  المااولفين    1871نااا   فااي الما ااة  150التنفيااذيين ووفقاات
  3 يمن متوب  الرات  في الشركات الااا ة لبي رتال 

 

كااان الالااد  ماان البيابااة االةتحااادية الجدياادة هااو اباات ادة االةتحاااد الااو ني ماان ااا ت 
التجااارة الحفااال نلاام البااي رة نلاام الحاانانات الثقيلااة والنقاات والةنااوك وتجااارة الجملااة و
تنافبااات  الدولياااة، ماااذ إدااااات رياااادة األنماااات الااحاااة واياااادة رب  الماااات األجنةاااي  

كانااات الاراناااة وتجاااارة التجا اااة و  الشاااركات المملوكاااة للدولاااة ااااد ة ااااالا الاااة   
 والادمات والحنانات الافيفة في ال ال  في بيدي الق اع الااص 

 
تاويااااد المنتجااااين ماااان بجاااات  balances نااااات فااااي ت ااااوير المواا GOSPLANةاااادبت 

ةالشاارو  المبااةقة لةلذيااة والثااروة الحيوانيااة، فااا ت ناان الوبااا ت ال امااة لحاانذ الم ااا  
التااااي  ورتالااااا  1924نااااا   مواانااااات تاااا  تجميااااذ   والم ااااادن والمااااواد األااااار  

GOSPLAN  اااي تااادفقات تي تااااالةتحااااد الاااو ني، وال وااناااةم -فاااي جااادوت واحاااد  
الااذي يلالاار فياا  هااذا الجاادوت، كتاا      م ةااوعهااذا ال فااي مقدمااة المنتجااات األكثاار بهميااة  

بنااا  "لااا  تكااان هنااااك ال فاااي األد  اةححاااا ي وال فاااي األدةياااات  P. Popovةوةاااو  
، بمثلااة نلاام ةال رةياا ةاألوروةياا يااات وال فااي األدة ةالروبااي يااات االةتحااادية وال فااي األدة

  فقاا  ال ريقااة مثاات هااذه األنمااات، وكااان نلينااا بن نقاارر ةأنفباانا فااي نمليااة تشااكيت لااي
ا المت لةات المنالجية األبابية   4ي" التقنية للةح ، ولكن بيات

 
فاباايلي ليونتياا   ال ريقااة الم روفااة ةاباا  "تحلياات الماادا ت والمارجااات"، التااي  ورهااا

[1906-1999] Wassily Leontief  فااااي الواليااااات المتحاااادة فااااي ث ثينيااااات القاااارن
ةنااا  نمااوذ  اةتحااادي وريااااي وتحلياات المااااي، ابااتادمت فااي األحاات الجةاار الا ااي ل

 هيكت االةتحاد األمريكي 
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اكي ف 
ين من أول اقتصاد اشتر  20ن م 4 صفحة بعض الدروس حول التخطيط للقرن الحادي والعشر

 

يجااادت الااة   ةااأن و   5يانتقااد جواياا  بااتالين هااذا الاانالي، واحاافا إياااه ةأناا  "ل ةااة برةااا  "
رد ف اات بااتالين الباالةي نلاام هااذا ال ماات كااان ألن التااواان يت ااار  مااذ بيابااة التحاانيذ 

ا  -ل ةتحاااد القبااري، التااي ح ماات النباا  الحاليااة  ولكاان فااي الواةااذ، كااان البااة  ماتلفاات
ا  ا ةالاوارامياااات لحااات ل اكاااان باااتالين، ةحااافت  مااادير  تمامااات ت اااوير ةلاااد ااااا ، مالتمااات

 المشك ت االبتراتيجية، ةدالت من مجرد وحفالا 

 
، لكاان النمااو 1913االةتحاااد الااو ني إلاام مبااتويات نااا   تاا  اباات ادة، 1926فااي نااا  

بد  ماااا يبااامم ةاااا "مقاااص األبااا ار"   ا ن واادادت الة الاااة االةتحاااادي ةااادب فاااي التةااا
“price scissors”  ةااين ارتفاااع بباا ار المنتجااات الحاانانية وانافااا  بباا ار المنتجااات

فااي الارانيااة إلاام توةاا  المنااا ق الريفيااة ناان التجااارة مااذ الماادن، ممااا بد  إلاام مجانااات 
، ةاادب الة شاافة 1926نااا   فااي مواجالااة المشااك ت االةتحااادية المتااياادة ةحلااوت   الماادن

  6يفي مناةشة نموذ  تا ي  ةادر نلم امان ارتفاع م دت التحنيذ 
 
 .N[ 1938-1888نيكاااوالي ةوااااارين ]نلااام اليماااين، مثااات حااا فين نتقاااد بول اااك الما

Bukharin [1939-1874ف ديمياااااااار ةاااااااااارو  ]و V. Bazarov نيكااااااااوالي و
قااارر، ويجااا  هاااي التاااي ت الباااوق، بن N. Kondratyev [1938-1892كونااادراتي  ]

نااار   نلاام الدولااة بن تتاادات فقاا  لتحااحيا ال واةاا  الباالةية التااي تنةااأت ةالااا النماااذ   
 G. Krzhizhanovsky[ 1959-1872للياااا  كراانوفبااااكي ] ااااامنال اليباااااريون، ة

وبتانيبااااا   باااااتروميلين  V. Kuibyshev[ 1935-1888وفاليرياااااان كوةايشااااا  ]
[1877-1974 ]S. Strumilin دارت  اذا الموةاا  مفااالين اةتحااادت هاا  a managed امااا

economy اةترحاات هااذه    7ي لااامان بن الااة د يمكاان بن تتقااد  ةباارنة نحااو التحاانيذ
 يالتكاااارارات  successive approximations المجمونااااة تنفيااااذ التقريةااااات المتتاليااااة

iterations كاناات هااذه هااي      ماان بجاات تنباايق األواماار الحكوميااة مااذ ةاادرات اةنتااا
فكاارة التا ااي  الباايةراني ل ةتحاااد، ةاالنتماااد نلاام ردود الف اات ماان الشااركات المحاان ة 

 والت دي ت نلم ال لةات الحكومية انتمادتا نلم ةدرات الشركات المحن ة 

 

-1928التصااانيا واقتصااااد الحااارب واالنتااااا  االقتصااااد  ) مساااار
1950) 

 

ةااا  اتحاااد الجمالوريااات االشااتراكية البااوفياتية ةاالنتقااات ماان البيابااة االةتحااادية الجدياادة 
كانااات الا اااة المقحاااودة موجالاااة إلااام  إلااام مباااار التحااانيذ فاااي نالاياااة ال شااارينيات  

الماادا ت والمارجااات نلاام  التا ااي   وياات األجاات ل ةتحاااد ماان ااا ت تنباايق حباااةات 
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بحااااةحت و  جميااااذ مبااااتويات التبلباااات الالرمااااي لااااادارة ماااان ااااا ت التكاااارارات 
 لا ة ةدارة ا parameterالم امت القاةت للقيا  االبتثمارات 

 

األواماار الحكوميااة ةن ااا  األولويااة لت ااوير الحاانانات  كاناات نقااا  الةدايااة للتا ااي  هااي
تاا  حبااا  المااواد وال مالااة والمااوارد و  الر يبااية والحااندوق الما اا  لوةاات ال ماات ال ااا  

الماليااة ماان ااا ت نمذجااة ب باات اةنتااا  ال امااة لتحديااد االبااتثمارات الربباامالية ةنشااا  
ت  تقااادي  يااادااااات الق اناااات، ة اااد إجااارا  جمياااذ الحبااااةات   ةااادرات تحاااني ية إااااافية 

مااذ    GOSPLAN لةااات المااواد وال مالااة والمااوارد الماليااة إلاام هي ااة التنباايق ال ليااا: 
 ت  تحاااحيا التاحيحاااات ألواماااريااااألااااذ فاااي االنتةاااار القااادرات الحقيقياااة للمحااان ين، 

الححااوت لحااين ال مليااة  هااذه بااتمروت ةاادب جولااة جدياادة ماان الحباااةات  ت، ودولااةال ] لةيااات[
ة ااد  ا ااة الماادا ت والمارجااات المتواانااة ااامن الدةااة المحااددة القاةلااة للحبااا    نلاام

ن مةاادب التا ااي  مكاا  لقااد    directive حااوت الا ااة إلاام توجياا تت  إةاارا  ال قااود وتيااذلااك فقاا  
 ت دي ت في الوةت المناب  نلم الا ة الالحكومة من إجرا   بتمرالم

 
، احتاات االتحاااد البااوفيتي المرتةااة األولاام فااي بوروةااا والثاااني 1934و  1929نااامي  ةااين

  8يفي ال ال  من حي  نمو اةنتا  الحناني والدات القومي 
 

مااياااا هاااذه ال ريقاااة مااان اااا ت االةتحااااد المركااااي التحااااد الجمالورياااات  ت توااااح
مليااات إنااادة الحبااا  بحااةحت نو  االشااتراكية البااوفيتية ااا ت الحاار  ال الميااة الثانيااة 

نلاام بااةيت المثااات،   نشاارة بيااا  الشااكت الر يبااي للتا ااي  كاات رةااذ الباانوية والشااالرية و
ا وإنتااا  الفحاا  بةاات ةاماا  ماارات ماان  ةينمااا كااان حااالر الفااوالذ بةاات ةااث   ماارات تقريةاات
بلمانياااا، حااانذ االتحااااد الباااوفيتي اااا   نااادد األبااالحة والم ااادات ال باااكرية بثناااا  

  9 يالحر  
 

شااالد كاات نااا  ةااين نااامي فقااد  لحاار ، ابااتمر مبااار تحاانيذ االةتحاااد البااوفيتي  ة ااد ا
فااي  34ايااادة فااي الاادات الحقيقااي للبااكان، حياا  ارتفااذ ةنبااةة تحاات إلاام  1954و  1947

 الما ة مقارنة ةمبتويات ما ةةت الحر  
 

كانااات  ةااادبت المنافباااة ةاااين الوالياااات المتحااادة واالتحااااد الباااوفيتي فاااي الحااار  الةااااردة  
الواليااات المتحاادة هااي تحاادير االبااتثمارات إلاام الةلاادان الربباامالية األااار ،  ابااتراتيجية

مااذ ةنااا  نااال  بحااادي الق اا  ماان الاليمنااة القا مااة نلاام الاادوالر ينلماا  حااندوق النقااد 
حااافل االتحاااد البااوفيتي نلاام مبااار التحاانيذ الااذي ينلماا  وفااي الوةاات نفباا ،   الاادولي 

 التا ي  االةتحادي للحنانات الر يبية 
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ااا ت ف  لياار متكاف ااة كاات منالااا القااو  ال لماام، كاناات لاارو  ةدايااة ةااين حااراع" الفااي "
، شااكلت احتيا يااات الااذه  1945الحاار ، تاااانفت الحاانانة األمريكيااة، وةحلااوت نااا  

كاااان لقاااد    10يفاااي الما ااة مااان احتيا ياااات ال ااال  ةشاااكت نااا   70األمريكيااة بكثااار ماان 
 [نلااا  الاااتحك  ا لاااي] اةنجااااا الر يباااي للوالياااات المتحااادة هاااو ت اااوير البااايةرن يقا

cybernetics نمليااات الم لومااات ماان بجاات إنشااا  بنلمااة تحكاا   ةبااادرةقااو  نلاام ، الااذي
لميااة الثانيااة، كااان ينة ااي ة ااد االنت اااق االةتحااادي فااي باانوات مااا ة ااد الحاار  ال ا آليااة  

نلاام ةيااادة االتحاااد البااوفيتي بن تاادرك بهميااة نلاا  الااتحك  ا لااي فااي ت ااوير التا ااي  
ةاادالت ماان ذلااك، تاا  وحاا  هااذا ال لاا  الجديااد ةشااكت لياار حااحيا ةأناا  نلاا    االةتحااادي 

 3اا  ، مما بد  إلم إة ا  ت وره في االتحاد البوفيتي 
 

االشاااااتراحي التحااااااد الجمهورياااااا  انهياااااار مشااااارو  االقتصااااااد 
 (1991-1950االشتراحية السوفيتية )

 

ا لتمكااين االتحاااد البااوفيتي ماان  لاا  يكاان تحقيااق التكااافن ال بااكري مااذ الواليااات المتحاادة كافياات
بد  ابااتمرار مبااار التحاانيذ ة ااد الحاار  إلاام ت ااور فقااد  االنتحااار فااي الحاار  الةاااردة  

كااان االتحاااد البااوفياتي ةحاجااة   مااة اةتحااادية لياار متناباا  ل ةتحاااد، ممااا بد  إلاام با
إلاام االنتقااات ماان إن ااا  األولويااة لت ااوير الحاانانات التااي تحاادد التقااد  التكنولااوجي إلاام 

 تحبين نونية حياة موا نيالا 

 

ةحلااوت الامبااينيات ماان القاارن المااااي، واجاا  اةتحاااد اتحاااد الجمالوريااات االشااتراكية 
لقااد   ة ماان الم لومااات لتا ااي  االةتحاااد الااو ني البااوفياتية مشااكلة م الجااة كميااة ها لاا

  ال ديااد ماان ااد حجاا  اةنتااا  وبحااةحت ال  ةااات ةااين المنتجااين بكثاار ت قياادتا، ممااا ت لاا  
لقااد لاا  يكاان هااذا ممكنااا مااذ التا ااي  الياادوي    لواااذ الا اا   iterationsالتكاارارات 

بتمتااة إدارة الدولااة ل ةتحاااد وت ااوير األنمااات الحاا يرة فااي الحاانانات  التا ااي  ت لاا  
 المرتة ة مةاشرة ةتلةية االحتياجات المحلية 

 

بد  تجاهاات نلاا  الااتحك  ا لااي إلاام دفااذ الااة د إلاام المناةشااات حااوت المشااك ت االةتحااادية 
  الباالذ ل شااتراكية، والتااي ابااتمرت ة ااد وفاااة بااتالين وتة الااا فاار  نلريااة اااارة ةنتااا

فاااي لااات االشاااتراكية، مماااا بد  إلااام تشاااوي  اةتحااااد االتحااااد الباااوفيتي مااان اااا ت ةاااد  
  1991الفوام االةتحادية وفي النالاية ابت ادة الرببمالية في نا  

 
ا ت وير بجالاة الكومةيوتر في االتحاد البوفيتي مقارنة ةالواليات المتحدة األمريكية:يةارن ب 3  ات

Why the Soviet Computer Failed 
https://www.youtube.com/watch?v=dnHdqPBrtH8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnHdqPBrtH8
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ة ااد المناةشااات التااي جاارت ماان   تمتااة األتت لاا  البااي رة الم قاادة والما  ااة لةلااد اااا  

كونباااتانتين  كو تحااات ةياااادة األكااااديميفاااي م الاااد االةتحااااد فاااي موبااا 1957إلااام  1956
تااا  انتمااااد نمااا  ماااا ر  مااان  K. Ostrovityanov [1969-1882بوباااتروفتيانو  ]

إنتااا  الباالذ فااي لاات االشااتراكية ربااميتا، ةمااا يت ااار  مااذ كتاةااات كااارت مااارك  حااوت 
ا للا ااة، وفااي نفاا    مماربااة التا ااي  االةتحااادي  نملاات الشااركات المملوكااة للدولااة وفقاات

ةباامت هااذه ال قياادة االةتحاااديين فااي الااة د إلاام ماركباايين يدناااة  ماان بجاات الاارةا   الوةاات،
اةتحااااد ليااار بااال ي ، الاااذين بنكاااروا ال ةي اااة البااال ية لانتاااا  فاااي لااات االشاااتراكية، 

جاااددي الرببااامالية يمروجاااي ا تلقااام الحاااراع األياااديولوجي ةاااين   بااال ي  الةتحااااد الوما
هااانال  االةتحااااديين دف اااة جديااادة ماااذ إدراك بن نلااا  الاااتحك  ا لاااي ااااروري لحااات 

 المشك ت االةتحادية 

 
منشاا لين فااي حاات المشااكلة الم قاادة  ا لااي اةلكترونااي تحك ومااذ ذلااك، ةينمااا كااان نلمااا  الاا

فااااي  nomenklaturaنومنك تااااورا الالمتمثلااااة فااااي بتمتااااة اةدارة االةتحااااادية، فاااار  
فقاادان االمتيااااات التااي جااا ت ماان الااتحك  الياادوي الما اا  لاا ، الاااا فين ماان  4،الحااا  

 تاا  الااقفااي الوةاات نفباا ،   "إحاا حات" اةتحااادية ماان الامبااينيات وحتاام التباا ينيات 
حة لمحااالا ةحاايرة األجاات للنومنك تااورا ماان ادمااة افااي الباالذ فااي البااوق االبااتال كية ل شااا

تاا  ابااتة اد نلااا  بباا ار    ار، ممااا بد  إلاام ايااادة الماااارةة والفباااد ااا ت تحديااد األباا
ا   كباايةآليااة الت ذيااة ال -التااواان  ا مالماات الااارورية للبااوق االبااتال كية والتااي تل اا  دورت

الواااذ إلاام  هااذابد    ماان نمليااة التا ااي  االةتحااادي  -فااي تحبااين هيكاات ال اار  
حات إلااام ماانا الماياااد والماياااد مااان هااادفت اةحااا لقااد   الروةااات بماااا  الااادوالر هايمااة 

، والبااماا لالااا ةااالتركيا نلاام الاارةا، واادت ماان حاادة الفوااام فااي شااركات الحقااوق لل

 
يمكن النلر إلم النومنك تورا نلم بنالا ةا مة ت يينات لد  لجنة حاةية م ية وفي نف  الوةت نفبااا  بااال تالا   4

وياقحد ةنلا  النومنك تورا مت  جميذ المناح  المالمة من ةةت لجنة الحا     .لت يين األشااص من هذه القا مة
المناباةة من األشاااص الموجودين نلم ةا مة هذه اللجنة وة   النلر إن كان إشا ات المنحا  الم ين اااا تا  

 للت يين بو االنتاا  
 

يالترجمة ال رةية   االتحاد السااوفيتيالنومنحالتورا: الطبقة الحاحمة في يذكر مياا يت فوبالينباكي، منل  كتا   
، الدار الةياااا : منشااورات الامن،  سااقوط االمبراطورية الحمرا لباانا  محاا فم الموحاالي، نشاارت ة نوان  

 : "إن "نومنك تورا" ححار للمناحا  األكثر بهمية للمرشاحين المأاوذين ة ين االنتةار والذين يوحاي  2001
ة حااااااحةة الشاااااأن يمحلية، مدينية، من قية     الن    وتتاااااامن ةال  ويحاااااادق نليال  من ةةت اللجان الحاةي

   وةد ب لق ميلوفان جي   اباا  "ال ةقة 16النومنك تورا ال املين في المناحاا  الحاكمة والحبااابااة " ص  
 الجديدة" نلم النومنك تورا 

 
 نباة من ترجمت  المنشورة لكتا  فوبلينبكي ل  بشكر د  بنا  مح فم نلم إهدا 
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، ماااذ ابااات ادة 1991اةدارة ال اماااة وبدت فاااي النالاياااة إلااام انالياااار الاااة د فاااي ناااا  
  11 يالة د للقو  الرببمالية ال الميةتنمية الرببمالية ونقت إدارة 

 

ماااان  اتياااار تفكيااااك االشاااتراكية  الكيااا  نفباااار لمااااذا انتالاااام األمااار ةااااالنومنك تورا 
مةااادا الحاااد األةحااام ]للرواتااا  والمناااافذ[ الااااروري بن ن حااال بن باااتالين ةاااام نلااام 

party maximum  ا لةكااااديمي   1932الحاااا  فاااي ناااا  فاااي  .E. S فارلاااا وفقااات

Varga   ي تفكااك المجتمااذ البااوفيتي إلاام باااه  فاافاا ن إل ااا  مةاادب الحااد األنلاام فااي الحااا
ألنااااا  الحااافوة  ةقاااات ماااذ وجاااود اات فاااات كةيااارة فاااي الااادات واةثااارا  الشاحاااي 

nomenklatura فااي الجالاااا  ابتنباااه هااذا الترتياا   وجاار    ين ماان ةةاات الحااا  الم يناا
والمكا ااد  يمالنااوحااولية فااي تحقيااق التقااد  الفااي التجلاام ، والةيروةرا ااي والشاارا ا األدناام

التناااة  ةااين األااا ق الشاايونية الم لنااة ربااميتا إن   بااين والباارةة والفباااد اااد المناف
واأليديولوجيااة الحقيقيااة للاادوا ر الحاكمااة بد  إلاام اتباااع الفجااوة ةااين النااا  والشاا يلة، 

  12ي في المجتمذ حوليةوشجذ التشان  والو

 
لحااد مةاادب ابااتالين للاا  يكاان التحااوت المبااتمر لدولااة ال مااات إلاام دولااة ةيروةرا يااة ة ل ااا  

كااان هناااك حااراع بيااديولوجي ماان ةةاات بول ااك الااذين،   األةحاام للحااا  نمليااة ا يااة 
نلااام الااارل  مااان االبااات ادة الااحفاااة للرببااامالية، اباااتمروا فاااي ال مااات مااان بجااات التنفياااذ 

ااا ت الحاار  الو نيااة ال لماام يالحاار  ال الميااة الثانيااة ، لااي   ال ملااي للمثاات الشاايونية  
ا ت ل ااات الجماااهير  هناااك شااك فااي بن إنالااا حقيقااة   بااتالين وباال ات الحااا  نكبااوا تماماات

نلااام الااارل  مااان  -تارياياااة ال يمكااان إنكارهاااا بن القياااادة الباااوفيتية تحااات ةياااادة باااتالين 
ةااادمت مبااااهمة ها لاااة فاااي إنشاااا  بوت اةتحااااد اشاااتراكي فاااي  -التكلفاااة الةشااارية الالا لاااة 

فاي هاذه   بحاد مراكاا ال اال  ثناا ي الق ا      ال ال ، والاذي تمكان مان هايماة الفاشاية وبحاةا
الفتاارة، نفااذ االتحاااد البااوفياتي بوت ةرنااامي تحاانيذ ما اا  لاا ، والااذي ااامن االنتحااار 

 االنت اق االةتحادي ة د الحر  تمكين في الحر  ال المية الثانية و

 
 المشاريا الرقمية لالقتصاديا  الرأسمالية واالشتراحية

 
 لالقتصاد الرأسماليالمشاريا الرقمية  

 
تةاااا ن الوالتاااي تاللالاااا  2008تشاااكت األاماااة االةتحاااادية الحالياااة، المباااتمرة مناااذ ناااا  

ا، بنمااق تراجااذ فااي فتاارة مااا ة ااد الحاار   [ 19-]كوفيااد الجا حااة الماارتة  ة ماان  ماانارت
المتوةااذ حاادو  تقااد  لياار مبااةوق فااي كاات ماان نلاا  الااتحك  ا لااي والااذكا  االحاا ناني 

ذلااك، فاا ن إداااات التقنيااات الرةميااة فااي مجاااالت التجااارة والااادمات الماليااة  ومااذ    AIي
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وبااير ال ماات والبااي رة نلاام البااكان، يحااد  فااي بااياق الفوااام االةتحااادية، ويقلاات ماان 
 اةنتاجية االجتمانية ويدمر المجتمذ مذ ايادة ةوة الشركات مت ددة الجنبيات 

 
كمةيااوتر بو شااةكة حوبااةة تااوفر تةااادت  الناةاات المااادي للااذكا  االحاا ناني هااو جالااااإن 

تحااادد محاااالا ال ةقاااات االجتمانياااة الماليمناااة ولاااا   و الةياناااات لادماااة المباااتادمين  
الشااركات مت ااددة الجنباايات، التااي تباا م جاهاادة ف الااذكا  االحاا ناني والاواراميااات  

للحفاااال نلااام الرببااامالية والحفاااال نلااام البااال ة، واللجاااو  إلااام بدوات المااااارةة مثااات 
ا للتااادمير اةةاااداني "البااالمي" ا لمشاااتقات "الااااارا " وال مااا ت المشااافرة، حاااددت مباااارت

مااان اااا ت  ]القاااادر نلااام ال مااات[ لانتاااا  واادت ةشاااكت كةيااار الفاااا   الباااكاني النباااةي
لت ااوير الااذكا  االحاا ناني  جا حااةلقااد ابااتادموا فتاارة ال إداااات الااذكا  االحاا ناني  

شااا  مااا يباامم المبااار األاااار الااذي يالااد  إلاام الااذي يااتحك  فااي باالوك النااا  ةباارنة وإن
 "تحرير" الكوك  من االحتياجات الةشرية الحقيقية 

 

تفتقااار جمياااذ المشااااريذ ال المياااة الحالياااة والمتحاااورة المنةثقاااة مااان الشاااركات مت اااددة 
الجنبااايات والوالياااات المتحااادة، مثااات "الرببااامالية الشااااملة" والحااافقة الااااارا  الجديااادة، 

ةاةلاااة للت ةياااق للت لااا  نلااام األاماااة ال المياااة، وةالتاااالي فالاااي تالاااد  إلااام اباااتراتيجيات 
  13ي ةةبا ة إلم الحفال نلم الرببمالية

 

بفكاااار بااااذجة حاااوت إمكانياااة تحقياااق التا اااي  االةتحاااادي ةاباااتادا  المنحاااات  هنااااك
بن تاااااذ الرةمياااة القا ماااة نلااام الاوارامياااات التاااي تركاااا الم لوماااات وتاااديرها دون 

فااي نااا   John Thornhill يشااير مقااات كتةاا  جااون ثورنالياات تااأثير المحااالا الفاباادة  ل
المقااات  ونقاات كوميااة لتا ااي  اةنتااا   إلاام إمكانيااة ابااتادا  المنحااات الرةميااة الح 2017

، الاااذي بكاااد بن "الةياناااات Alibaba 5نلااام ةاةاااا ، منبااا Jack Maنااان جااااك ماااا 
  14يالاامة" بتج ت البوق بكثر ذكا ت وفي النالاية تةني اةتحادتا ما  تا 

 

مااا يباامم ةالةيانااات الاااامة هااو فااي الواةااذ مجمونااة تلقا يااة ماان المنشاارات التااي لاان  لكاان
دون القاااا  نلاام ببااةا  األامااة ةاا  تحاات بةاادتا مشااكلة التنميااة االةتحااادية لياار المتكاف ااة 

ال الميااة، فاا ن توبااذ الةيانااات الاااامة ال يااندي إال إلاام ايااادة اباات  ت األفااراد وفوااام 
 

شاركة تكنولوجيا حاينية مت ددة الجنبايات متاحاحاة في التجارة اةلكترونية وتجارة التجا ة واةنترنت  هي   5
في مدينة هان تشااو ةمقا  ة تشااجيانل، الحااين الشاا ةية   وتوفر الشااركة    1999والتكنولوجيا   تأبااباات نا   

دمات مةي ات من شاركة إلم  ادمات المةي ات من المباتاللك إلم المباتاللك، ومن الشاركات إلم المباتاللكين، وا
شاركة نةر ةواةات الشاةكة ال نكةوتية، ةاةااافة إلم ادمات الدفذ اةلكتروني ومحركات ةح  التباوق وادمات 
الحوباااةة الباااحاةية   تمتلك وتدير مجمونة متنونة من الشاااركات حوت ال ال  في ال ديد من ة انات األنمات   

https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group
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مجتمااذ آلااي ةاا  ة الااة ها لااة وبااي رة كاملااة نلاام بااكان  ماان  الم لومااات، ممااا يااندي إلاام
فااي تحااوره للثااورة الحاانانية الراة ااة والنلااا  الجديااد   15يااا ت الااذكا  االحاا ناني 

الديمقرا ياااة ةديكتاتورياااة  Klaus Schwab 6كااا و  شاااوا   يباااتةدت ال اااةر لانباااانية،
ثاااورة الرةمياااة لتأباااي  الشاااركات مت اااددة الجنبااايات، باااانيتا إلااام اباااتادا  إنجاااااات ال

  16يبي رة رةمية كاملة نلم الةشرية 
 

اةلكتروناااي ال لاااي  تحك  كلماااات ناااال  الااا القاااا   فاااي الوةااات الحااااار ينكاااد  الوااااذإن 
  : "لنتاياات بن الثااورة ]الحاانانية[ الثانيااة ةااد انتالاات Norbert Wiener 7نااورةرت ويناار

األةاات ماان حاااح  القاادرة نناادها لاان يااتمكن الشاااص ال ااادي ذو القاادرة المتوباا ة بو حتاام 
ةنااا   -ال يوجااد بااو  مااار  واحااد  ناار  بي شااي  للةيااذ يبااتحق دفااذ المااات مقاةلاا   

إن ةنااا  مثاات هااذا المجتمااذ   مجتمااذ ةااا   نلاام ةااي  إنبااانية تاتلاا  ناان الةيااذ والشاارا  
ن النااااالت، والتااي، فااي لاات لاارو  مواتيااة، يمكاان يت لاا  الكثياار ماان اةنااداد والكثياار ماا

  17يمن يدري كي  " -إجرانها نلم المبتو  األيديولوجي، وةا   ذلك 

 

هااذا النمااوذ  نفباا   ت تمااد بيديولوجيااة شااوا  نلاام نمااوذ  نلاا  الااتحك  ا لااي االةتحااادي  
لااد هااذا ال لاا  فااي   يكماان ورا  إنشااا  نلااا  إدارة آلااي ل ةتحاااد االشااتراكي لحااالا النااا   وا

الةلااد الوحيااد الااذي لدياا  تااارين ماان المحاااوالت  -اتحاااد الجمالوريااات االشااتراكية البااوفيتية 
المتفانياااة الباااتادا  القاااوة الحاباااوةية لتحباااين نونياااة حيااااة الناااا ، ولاااي  فقااا  برةااااا 

 شريحة من األةليات في المجتمذ 
 

 المشاريا الرقمية في االقتصاد االشتراحي
 
فااي االتحاااد البااوفيتي فااي  Cybernetics نلاا  الااتحك  ا لااي Wienerكتااا  ويناار  شاارنا 

فااي نفاا  ال ااا ، تاا  إنشااا  ماتةاار االةتحاااد   ، ة ااد نقااد ماان كتاةتالااا ألوت ماارة 1958نااا  
ا، الم الاااد المركااااي ل ةتحااااد والريااااايات  وال ااارق الرياااااية فاااي موباااكو يالحقااات

[CEMI  وم الاااد االةتحااااد والمنلماااة الحااانانية فاااي نوفوبيةيرباااك ةتوجيااا  مااان ناااال  ]

 
   وهو مالند  واةير اةتحادي بلماني ومنب  المنتد  1938مار    30ك و  مارتن شوا أ من مواليد    6

    شااا ت منحااا  ر ي  المنتد  االةتحاااادي  WEF-World Economic Forumاالةتحاااادي ال المي ي
 https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab  1971ي نا  ال المي منذ تأبيب  ف

 
  نال  ريااااايات وفيلباااو  بمريكي   كان بباااتاذتا للريااااايات في م الد 1964-1894وينر ي  نورةرت  7

 https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wienerماباتشوبت  للتكنولوجيا  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab
https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
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كاااان محااادر اةلالاااا     V. Nemchinov[ 1964-1894  ]نيمشاااينو فابااايلي اةححاااا 
 ليونتيااا منبباااتين هاااو نماااوذ  االةتحااااد القياباااي للمااادا ت والمارجاااات للالااااتين ال

Leontief وةااد تاا  تحااميم    ، والااذي كااان ي تمااد نلاام ابااتادا  اةححااا  والرياااايات
  18ي للتنةن ةالبيناريوهات التي ال ن ةة لالا ةالتا ي  المةاشر ل ةتحاد 

 

تجاهااات ةاااوانين التنمياااة  ريقاااة تكنوةرا ياااة باااار  ةنشاااا  نلاااا  تحكااا  آلاااي، تهنااااك 
االةتحااادية، كاناات األبااا  لت ااوير إدارة النلااا  ا لااي الااو ني فااي م الااد نلاا  الااتحك  

-1923] للوشاااكو  كتاااورتحااات ةياااادة ف 1962تأبااا  الم الاااد ناااا   ا لاااي فاااي كييااا   
1982] V. Glushkov،  افتااار  بن بنلماااة الاااتحك  المنتمتاااة الو نياااة بتشااامت شاااةكة

مراكااا جمااذ الةيانااات الموجااودة فااي جميااذ منااا ق الدولااة، وتكااون كمةيااوتر حكوميااة تاارة  
 ةمثاةة ببا  ل نتقات إلم التا ي  األمثت 

 

 .N [2006-1917نيكاااااوالي فيااااادورونكو ] CEMIلوشاااااكو  ور اااااي  لكتااااا  

Fedorenko   حاااوت ال قةاااات التاااي تحاااوت دون دماااي تقنياااات  1964مقااااال مالماااا ناااا
اتحااااد الجمالورياااات االشاااتراكية الباااوفيتية  الحوباااةة نلااام الحااا يد الاااو ني فاااي اةتحااااد 

وذكاارا بن إنشااا  نلااا  تحكاا  آلااي ل ةتحاااد ماان ندماا  باايقرر محااير الااة د وانتحااارها 
ناار  هااذا المقااات هااد  التنباايق الحااار  للجالااود المتةادلااة ةنشااا   فااي الحاار  الةاااردة  

محتملاااة نلاااا  الاااتحك  ا لاااي نلااام مباااتو  الاااة د، وربااا  الا اااو  ال ريااااة للمااياااا ال
الاااامة مقارنااة ةنلااا  الواليااات المتحاادة، حياا  تباا م كاات شااركة إلاام تحقيااق محااالحالا 

  19ي الااحة

 
ا فااي الواليااات المتحاادة   ، كتاا  مبتشااار جااون كينياادي 1962فااي نااا  ف لااوحل هااذا بيااات

مااذكرة باارية مفادهااا بن "القاارار البااوفيتي ةالمراهنااة نلاام نلاا  الااتحك  ا لااي" ماان شااأن  
والاااص المبتشاااار إلااام بنااا  إذا اباااتمرت   االتحااااد الباااوفياتي ميااااة كةيااارة بن يمااانا 

  20ي" بننتاليف ننا الواليات المتحدة في تجاهت نل  التحك  ا لي، "

 
فااي المماربااة ال مليااة، فااي االتحاااد البااوفياتي، وااا ت المحااالا األنانيااة ونلاام بي حااات، 

لاا  يكاان   ا هااو الواااذ اليااو  ال ياااات هااذ   الااايقة لمنببااة م ينااة فااوق محااالا الدولااة 
بي فكاارة نمااا يجاا  بن يكااون نلياا  ةرنااامي نلااا  الااتحك   Glushkov للوشااكو  لااد 

كانات هناااك تكاالي  ةاهلااة ةدااات بجالاااة   ا لاي، فقاد ةااا  ةتثةيات األجالاااة التاي لاا  ت مات 
الباااة ، بوةفااات واارة المالياااة  لالاااذا الكمةياااوتر ةاهلاااة الاااثمن فاااي جمياااذ بنحاااا  الاااة د  

الياااو ، يكااارر جمياااذ م اااوري االةتحااااد الرةماااي ا اااأ  كلااا   تمويااات المشاااروع الما 
 للوشكو  



 
 

 في االقتصاد السياسي لالشتراكية أوراق 

 
 

 

 
ي العالم  إلينا فيدوتا 

اكي ف 
ين من أول اقتصاد اشتر ن م 12 صفحة بعض الدروس حول التخطيط للقرن الحادي والعشر

20 

 

 
وم الااااد نوفوبيةيربااااك ةااااالتركيا نلاااام درابااااة النماااااذ  االةتحااااادية  CEMIةاااادبت 

نلااام  CEMIانتماااد نلاااا  األدا  األمثااات ل ةتحااااد الاااذي بنشاااأت   والرياااااية ال رةياااة  
لاا    ية هرميااة للمالااا  المةاشاارة والمادوجااة للةرمجااة الا يااة ولياار الا يااة نماااذ  رياااا

يكاان لالااذه النماااذ  الريااااية والنمذجااة االةتحااادية القيابااية للتااواان ةااين الق انااات فااي 
بي شااي  مشااترك مااذ مماربااة  Leontief ليونتياا  المحاا لحات الرباامية التااي  ورهااا

مرار فاااي اباااتادا   ريقاااة ، والتاااي ااااا رت إلااام االباااتGOSPLANالتا اااي  لاااا 
 التا ي  التكراري اليدوي 

 
هااذه المنببااات الااث  ، التااي ت ماات ةشااكت منفحاات، لاا  تكاان ةااادرة نلاام ت ااوير منالجيااة 
ونمااوذ  للتا ااي  األمثاات ةباارنة كافيااة ألن االهتمامااات الااايقة األفااق للةاااحثين وااا ت 

بااات نلااام ان كاا  ناااد  وجااود نالااي نلماااي فااي تنااااف  المنب  فااوق المحاالحة ال اماااة 
ر هاااذا نلااام بنشااا ة مركاااا بثااا   التمويااات لت اااوير نمااااذ  رياااااية لنلاااا  الاااتحك  ا لاااي  

ألتمتاااة  1959، والاااذي تااا  إنشاااانه فاااي ناااا  GOSPLAN االحوباااةة الر يباااي التااااةذ لااا
  system-planned calculations الحباةات الما  ة للنلا 

 
  بن ينبااق الحباااةات لجميااذ فااي ليااا  نمااوذ  ديناااميكي للتااواان ةااين الق انااات ماان شااأن

الحاانانات والق انااات االةتحااادية لااامان الت ااور فااي االتجاااه الم لااو ، لاا  يكاان هناااك 
 د  وحاا   تفاناات ةااين بنلمااة الااتحك  المنتمتااة الق انيااة وبتمتااة الحباااةات الما  ااة للنلااا   

لالاااا إلااام هي اااة للااادن  التحليلاااي  مركاااا الحوباااةة الر يباااي بنلماااة حوباااةة الفاااروع وحو 
فاااااي حاااااين  لةااااات    1965ناااااا   [1980-1904] كوبااااايجينبليكباااااي ةحااااا ا 

GOSPLAN  تباااريذ ت اااوير بتمتاااة الحبااااةات الما  اااة للنلاااا ،  الةااات الاااواارات
  21يالق انية ةمايد من الح حيات 

 
التاااواان ةاااين الق اناااات، تااا  تقليااات بتمتاااة الحبااااةات  فاااي لااات ال ياااا  الا يااار لنماااوذ 

الما  ااة للنلااا  إلاام مجمونااة ماان الجااداوت التحليليااة التااي تاا  إنشااانها لماتلاا  بةبااا  
GOSPLAN  ونلاااا  إدارة المباااتندات ا لااايDokument    كانااات مالمتالاااا تتةاااذ نملياااة

، تاا  تقلاايص ناا وة نلاام ذلااك واااذ ا ااة، ولكاان لااي  ألتمتااة حباااةات التا ااي  الف ليااة  
، مااذ تفاناات بنلمااة GOSPLANنشااا  مركااا الحوبااةة الر يبااي إلاام توحيااد شااةكات 

إن ماار  بتمتااة بااير  الكمةيااوتر للجمالوريااات والااواارات واةدارات فااي الوةاات الف لااي  
ةااادالت مااان بتمتاااة الحبااااةات التاااي تاااامن نماااو الااادات  - workflow automationال مااات 
اليااو ، يميااا هااذا الاانالي الةاادا ي المركااا و لاادان ال ااال   متأحاات اليااو  فااي جميااذ ة -الحقيقااي 

  22ي التحليلي للحكومة الروبية، الذي يبمي هذه ال ملية مشروع الحكومة اةلكترونية
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إذا ناادنا إلاام بحااوت المشااكلة فااي مجااات النمذجااة االةتحااادية والريااااية وبتمتااة اةدارة 
التقنيااة تحاات ةيااادة  االةتحااادية، ف لينااا بن نتااذكر إنشااا  م الااد الةحااو  المركاااي لااادارة

ةاااد   فاااي مينباااك   1962ناااا   Nikolai Veduta 8نيكاااوالي فيااادوتا  يقاناااال  البااايةرن
  ادارة االةتحااادية فااي ناادد ماان محااانذ ةنااا  ا الت الكةياارة هااذا الم الااد بنلمااة منتمتااة لاا

ا فااي مجااات التا ااي  االةتحااادي  لكاان نجاحاا  الر يبااي كااان فااي إنشااا    كااان فياادوتا ممارباات
  بوت نلااا  تحكاا  آلااي فااي الااة د، ممااا بد  إلاام نمااوذ  ديناااميكي للتااواان ةااين الق انااات 

التااي تحاا  نمليااة التنباايق ةااين  هااذا النمااوذ  هااو نلااا  ماان الاواراميااات الريااااية
بواماار المبااتاللكين النالااا يين يالحكومااة واألباار والمحاادرين  وةاادرات المنتجااين، ةمااا فااي 

لتحقيااق التااواان المناباا  ةااين  assignments ذلااك إجاارا  ت ااديت التاحيحااات األوليااة
  23يالمدا ت والمارجات 

 
ا للنمااوذ ، ياات  تحبااين هيكاات المنااتي النالااا ي لايااادة  فااي بااياق ال مليااات الحباااةية، وفقاات
المااا  ة الحقيقياااة لل ملاااة الو نياااة والف الياااة فاااي ااتياااار األباااالي  التكنولوجياااة الجديااادة 

ااامان تحقيااق نباا   الاااماان ا لوياات  لانتااا  ماان بجاات ت لااي  م اادت النمااو االةتحااادي، 
نتيجااة هااذه الحباااةات هااي ةنااا  ب باات اةنتااا  وتوايااذ إن    االةتحاااد الكلااي والتولياا 

يمكاان القااوت   االبااتثمارات ةااين الحاانانات ماان بجاات ت ايااا مبااار النمااو فااي نونيااة الحياااة 
إن النمااوذ  الااديناميكي للتااواان ةااين الق انااات هااو التكنولوجيااا الرةميااة الوحياادة فااي ال ااال  

االةتحاااد فااي اتجاااه التقااد  االجتماااني الااذي  القااادرة نلاام "ةنااا " المبااتقةت، وااامان تنميااة
 يحقق القي  اةنبانية 

 

اةلكترونااي للتااواان ةااين الق انااات  Veduta فياادوتا االات فااات الر يبااية ةااين نمااوذ إن 
 هي كما يلي: Leontief لليونتي االةتحادي القيابي  ونموذ 

 

دمااي  Vedutaت لاا  نلاا  الااتحك  ا لااي االةتحااادي لااا ي   طريقااة بنااا  النمااو   ▪
ي تمااد   إجاارا ات القااوانين االةتحااادية المواااونية ننااد نمذجااة التااواان ةااين الق انااات 

 ةةبا ة نلم اةححا  والرياايات  Leontiefنموذ  االةتحاد القيابي الااص ةا 

 

، يددنا اخددن إا  عنددإ شاءددات ازنددلايب ازيدديبرااق اددين از  اعددا   .  كنطلطجيااا التن ااي  ▪

طري ددة ازن ريبددا  ازمننازيددة زحيددا  از  ددة، معنددإ از يددا  اددازئ يددنا تنفيددا مبددا   ازنناخدد  

 
    للت ري  ة  راجذ:  1998-1913نيكوالي فيدوتا ي 8

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Veduta 
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تضدددمن هددداي از ري دددة ت دددا   ازح دددلل   مكفددداتإل ااانددداي متحيدددين هيكددد  ا خدددن   .

ب ادددين از  اعدددا  ندددلايز ز يلانيددد  نمدددلاي ا انصدددا ا از ياخدددق ازييدددن إ    ماخدددن را ها.

تنبددتا  ازيددينا يل ازمحيددلاة ع ددن مخددام ماالمددة ازملددا   ، مددا مل مددا  ازننبددت ا انصددا ا 

ازح دددلل ازناتغدددة  يدددر  ازندددق تدددا ازحصدددلل ع ي دددا الاخددد ة طدددر  اا صدددات ازريا دددق. 

 مين رإل.

 

ا خددناما ا  هددق ازمليددا  ازحدداكا ز   ددة  . االسااتاراراك كرعامااا إداري أو  ن اا ي ▪

يددنا تحإيددإ ت صدديث ا خددناما ا  اءددك    زيدديبرااق ز نددلايب اددين از  اعددا .فددق ازنمددلاي ا

ا تنب  منكددر  مانددات  يددااا  از  ددة. ا   تفددق ا انصددا  از ياخددق، تلددإ ا خددناما ا  مليددا   يدد 

 ينلا ض ما ازمصازح ازمننافية ازنق تما م ازضغط ز حصلل ع ن  عا ازإمزة.

 

)ازدددداكات ا صدددد ناعق فددددق . يلنمددددإ ازرماددددل  ا انصددددا ا جراااام الرع طماااااك ▪

ا انصددا ، مم ماالمددة ازددنحكا ادزددق زددص ا إل ا انصددا يةس ع ددن امددلاي خدديبرااق ز نددلايب اددين 

از  اعددا  ازدداا يددنالا تددإف ا  ازمل لمددا   ددلل ط بددا  ازميددن  ئ ازن ا يددة، م يناميكيددا  

إل مخدددلا  تدددلايب ازيدددل  ا خدددن  كية، مع ادددا  ااانددداي، ما خدددازي  ازنكنلزلجيدددة ازغإيدددإ 

اددا  اافاصاندداي، مميددااب ازنغددا إل از ا جيددة، مميددااب ا خددناما ا  ازرمخددمازية مشيددرا ا  مز

ييددن إ  ازنمددلاي   ازيددكاب، مملاياددة ازإمزددة فددق م ددا ازن  دديط ازمنددإامل )عبددر ااانرادد س.

س مدددن ex-post)أار  جلدددق ا انصدددا ا از ياخدددق ز ميدددااب ادددين از  اعدددا  اا صدددا يا  اددد

 .االا  ازمحاخبة ازلطنق

 

بن للوشااكو   فااي الوةاات نفباا  V. Pikhorovich ةياااوروفيي ي حاال ال ااال  الفيلبااو 
Glushkov ،نلااام نكااا  فيااادوتا Veduta ححااات نلااام دنااا  ها ااات مااان ةياااادة الاااة د ،

فااي نفاا  الوةاات نلاام الاارل  ماان احت لاا    وكااان منشاا  ت ةابااتمرار فااي التاارويي لفكرتاا  
ت اااوير مةااااد  لوحياااد الماااتحم  فااا ن فيااادوتا كاااان المناحااا  مالماااة وموثوةاااة مماثلاااة، 

ا فااي نلاا    األتمتااة  ومااذ ذلااك، كااان لدياا  مياااة كةياارة نلاام للوشااكو : فالااو لاا  يكاان اةياارت
ا اةتحاااديتا بياباايتا جااادتا ومةااد يتا   لباايةرن يقاا ا اةياارت مااذ ذلااك، لاا  و فحباا ، ةاات كااان بيااات

  24  يالبوفييت يت  تحني  بي منالما ةين كةار االةتحاديين 

 

  ةنشااا  اةتحاااد اشااتراكي  Vedutaلقااد حااان الوةاات ةل ااا  حلاار التا ااي  الباايةراني لااا 
ا نلاام تنفيااذ ا ااة إن  االشااتراكية هااي المشااروع اةلكترونااي ال ااالمي الوحيااد القااادر حالياات

تنبااايق  ت ناااي بتمتاااة اةدارة االةتحااااديةإن   انية للتقاااد  االجتمااااني تحقاااق القاااي  اةنبااا
األنشااا ة فاااي جمياااذ الحااانانات وة اناااات االةتحااااد، وكاااذلك جمياااذ تقنياااات الاااذكا  

 االح ناني، وذلك لتحبين كفا ة ةرارات اةدارة 
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  ةااات لينااين ذات ماارة بن االشااتراكية هااي القااوة البااوفيتية ةاةاااافة إلاام كالرةااة الةلااد ةأكملاا  

ة هااي الديمقرا يااة ةاةاااافة إلاام االشااتراكي يكااوناليااو ، يمكاان إنااادة حاايالة هااذا الشاا ار ل
ي اااد إدااااات الاااذكا  االحااا ناني االةتحاااادي، الاااذي و  بتمتاااة اةدارة االةتحاااادية للاااة د 

ي مااات نلااام بتمتاااة ال مااات اةداري، شااار تا ااااروريتا ل نتقاااات مااان الرببااامالية إلااام 
 االشتراكية دون إمكانية ابت ادة الباةق 

 

 عشرة استنتاجا 
 
  مناااذ القااارن البااااد  نشااار، اتبااامت البياباااة االةتحاااادية للااادوت ةال ةي اااة الدورياااة 1ي
فااي القاارن ال شاارين، مااذ تنااامي ةااوة الشااركات   " ، والحاار ، والليةراليااةةالميركنتالي"لااا

  " مت ااددة الجنباايات، تحااوت ذلااك إلاام دورة ماان "التاااا  والحاار  واالبااتقرار المااالي
نناادما تاا  تأبااي  هيمنااة هااذه الشااركات، تاا  إاااافة التاااا  والنلااا  النقاادي ال ااالمي القااا   

لمااات المقتاار  إلاام نلاام ابااتادا  ال ماا ت االحتيا يااة الر يبااية والبااوق ال الميااة لاارب  ا
هااذه األدوات  األدوات االةتحااادية ماان القاارن الباااد  نشاار إلاام القاارن التابااذ نشاار  

المالياااة، ةاباااتادا  تااادفقات رب  الماااات الاااوهمي، ت ياااد تواياااذ الااادات واألحاااوت لحاااالا 
الشااركات مت ااددة الجنباايات، ممااا يايااد ماان نااد  المباااواة التكنولوجيااة واالجتمانيااة فااي 

، تاا  إنشااا  نلااا  بحااادي الق اا ، ممااا 1991ناليااار االتحاااد البااوفيتي فااي نااا  ة ااد ا  ال ااال  
 بد  إلم إلراق ال ال  في بامة بنمق 

 

  تنتالااي بل اااا  المااااارةة ةتأكياااد القاااوة الماليمناااة واالبااات دادات لحااات نباااكري جدياااد 2ي
مااذ وحااوت الاار ي  األمريكااي دونالااد تراماا  إلاام الباال ة فااي نااا    لةامااة المتفاةمااة 

ةةاات لمااا  mercantilism ، دااات ال ااال  فااي مرحلااة بااار  ماان المااذه  التجاااري2017
وهااو بااةاق تباالا  -الحاار ، والااذي تجلاام فااي ايااادة حااادة فااي حاارو  التجااارة وال قوةااات 

ةاااالنلر إلااام اةمكاناااات النووياااة للةلااادان النامياااة، ومحاولاااة تجنااا  الحاااراع  جدياااد  
يات إنجااااات الثااورة الرةميااة إلاام ال بااكري المةاشاار، باااافت الشااركات مت ااددة الجنباا

 مجمونة بدواتالا المالية 
 
بن الشااركات مت ااددة الجنباايات تباا م إلاام ابااتادا  إمكانيااات  جا حااةال ت   لقااد كشااف3ي

الثااورة الرةميااة للحفااال نلاام الربباامالية ماان ااا ت فاار  بااي رة كاملااة نلاام الباالوك 
 الةشري، وتقري  نالاية التارين الةشري 

 



 
 

 في االقتصاد السياسي لالشتراكية أوراق 

 
 

 

 
ي العالم  إلينا فيدوتا 

اكي ف 
ين من أول اقتصاد اشتر ن م 16 صفحة بعض الدروس حول التخطيط للقرن الحادي والعشر

20 

 

بوت محاولاااة لتنلاااي  اةتحااااد ليااار إن   د للرببااامالية هاااو االشاااتراكية   الةاااديت الوحيااا4ي
يواااا   ربباامالي مت ااور نبااةيتا فااي اتجاااه مبااتقةت مادهاار ةااا  ةاا  االتحاااد البااوفيتي 

التحلياات التااارياي لت ااور البيابااة االةتحااادية التحاااد الجمالوريااات االشااتراكية البااوفيتية، 
دية الجديااادة إلااام مباااار التحااانيذ، كيااا  مااان الشااايونية الحرةياااة إلااام البياباااة االةتحاااا

ت تجرةااة متوااناااة فااي التا ااي  االةتحااادي وتحركاات الباااتادا  لتراكماات  لااة د تاادريجيا
الت ذيااااة كاناااات بهاااا  مةاد الااااا هااااي   ريقااااة تكراريااااة لواااااذ ا  الااااا االةتحااااادية  

لتنباااااايق ال مليااااااات الحباااااااةية الما  ااااااة، والماااااادا ت  feedbackاالبااااااترجانية 
    onlineالمةاشاااار والمارجااااات، والتا ااااي  المتااااداوت يت ااااديت الحباااااةات الما  ااااة 

ةفااات هااذا التا ااي  الباايةراني المةكاار ل ةتحاااد، انتحاار االتحاااد البااوفيتي فااي الحاار  
 التنمية ال المية  اهاتجال المية الثانية وبحةا ةوة ر يبية في ال ال  ثنا ي الق  ، وحدد 

 
   ببةا  هايمة اتحاد الجمالوريات البوفيتية في الحر  الةاردة5ي

 

ازصددللاا  ازمل ددلعية مازااتيددة فددق مب تكددلب ممل  مزددة فددق ازلددازا تنفددا ازن  دديط  ▪

]فدددق ا انصدددا ا ازدددلطنق مدددن اددد ل تكدددرا ا  مننازيدددة مشجدددرات ازنحدددل   از يمدددة 

 شزن امل ازإا  ازح ي ق ز ملاطنين. يإمي ا، من مهإاف ازنصنياازن  يط[ 

 

زحدددإ ا اصدددن ز حدددا ، ممدددا خددداها فدددق اا يدددا  ازمغنمدددا مبدددإم اشاصدددات خدددنازين ز ▪

 ازدددد ازيدددلفينق شزدددن طب دددا  اجنماعيدددة مدددا مجدددل  اان فدددا  ها  دددة فدددق ازدددإا   شادددرات

nomenklatura مازفيدددا  فدددق ازمغنمدددا.نءددداو  مازلصدددلزيةازملدددين ز حدددا   اي هدددا  از    

 9م ى شزن ايا  ممزئئ ازاين خيإمرماه، اا ا تحا  ازيلفينق كاانصا  م  ط.فإاه زازئ  

 

كل يددإإل  خددمية  1956فددق  دد  ا كددنراكية فددق عددا   يدد لقاعنمددا  االريددة اااندداي از ▪

زصصددد  ا  ا انصدددا ية، مازندددق مع ددد  ازءدددركا  ازمايدددإ مازمايدددإ مدددن ا خدددن  ل فدددق 

 .يةازحاا nomenklaturaازد  تلج  ا ازراحق مخاهم  فق اخنلا إل ازرمخمازية زصازح

 

االريددة تددا ازن  يدد  مددن ازددإم  ازريددا ا زل ددا ازددنحكا ادزددق ا انصددا ا فددق ت ددلير  ▪

ممما خددة ازن  دديط ا انصددا ا مددا مراعدداإل ا ان ددال مددن ازن  دديط ازيددإما شزددن ازن  دديط 

ادزددق مددن  يدده اإ تدده ع ددن ييددا إل كفدداتإل اددرا ا  اا ا إل م ددماب امددل ازددإا  ازح ي ددق 

 ز ملاطنين.

 
للت ري  ةجوان  بار  من إثرا  النومنك تورا راجذ الفحاااات الباااااد : النومنك تورا: ال ةقة المتمياة في   9

 االتحاد البوفيتي، فوبلينبكي، محدر باةق 
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ا خدددنمرا  فدددق افدددت ميدددا  ازنصدددنيا  مب ت  ددديط فلدددال يلندددق ازننميدددة  يدددر شب  ▪

نصدددا ا، متكايددد  ازفل دددن ا انصدددا ية، مخدددل  ازالددد  ايدددب  ازمنناخدددبة، مااصددد ح ا ا

تابيدد  ا خددلا  فددق ازيددل  ا خددن  كية، ممددا م ى اا تحددا  ازيددلفينق شزددن ميمددة اانصددا ية 

 .1991عمي ة اان   ااا يا  من ازب   فق عا  
 

س فددق خدديا  ازلاددات، تمدد  ش ددافة ازن نيددا  ازراميددة شزددن ا  ما  ازمازيددة ز ءددركا  منلددإ إل 6)

غنيددديا  فددددق مغددددال ازنغدددا إل ماز ددددإما  ازمازيددددة، مخدددير ازلمدددد ، ماخددددن إا  ازدددداكات از

ا ز حاجددة شزددن ت  يدد    ا صدد ناعق كددأ اإل ز يددي رإل ع ددن ازنددام، اددإ   مددن ش ا إل اانصددا . ش  اكدد 

ازم دداطر ازكامنددة فددق تنيدديا ع اددا  اااندداي مددن ادد ل ازنغددا إل ازإمزيددة، يل ددا از بددرات 

مهدداا، فددق  مي ددا، خدديت ا   ن انكنلزلجيددا ازبيااددا  ازضدد مة.ازغرايددلب ا مدد  ع ددن مددا ييددم

اازلدددازا شزدددن اخدددن إا  ازن  ددديط ا انصدددا ا از دددا ا ع دددن ازدددراح اميددداعإإل از لا يميدددا  

تءدد إ مادد  هدداي ا فكددا  ع ددن عددإ  ف ددا  ماددإمب ازفيددا  ازدداا   ددر فددق ا تحددا  ازيددلفينق. 

ازيددلفياتق مازننااضددا  ازنددق  از بددرات ازغددرايين زغددلهر ازن  دديط ازيدديبرااق فددق ا تحددا  

يفر دد ا االددا  ازددراح مازيدد ا، ماازنددازق، اخددنحازة شاءددات الا يميددا  يمكددن مب ت ددإ  هدداي 

ا من ا يمة ازلازمية.  ا هإاف متلفر م رج 

 
يجاااد مااار  ماان األامااة ال الميااة فااي التجرةااة الةديلااة ة  يجاا  الةحاا  ناان مفتاااا 7ي

ت لاا  االنتقااات ماان إن تحبااين  ي  االتحاااد البااوفيتي للتا ااي  االةتحااادي االشااتراكي فااي 
يجااا  ونلاااا  يااادوي إلااام نلاااا  آلاااي ةنشاااا  نلاااا  تحكااا  آلاااي يبو روةاااوت اةتحاااادي ، 

اباااتادا  م رفاااة نلااا  الاااتحك  ا لاااي االةتحاااادي ك لااا  نملياااات الم لوماااات فاااي اةنتاااا  
تا ااي  االجتماااني لت ااوير اواراميااات لتنباايق حباااةات الماادا ت والمارجااات، بي ال

 البيةراني 

 
  بدرك كااات مااان االتحااااد الباااوفياتي والوالياااات المتحااادة بنااا  إذا كاااان لاااد  االتحااااد 8ي

البااوفيتي الوةاات ةنشااا  نلااا  تحكاا  آلااي ل ةتحاااد، فاا ن ال ااال  اليااو  باايتج  نحااو مبااتقةت 
ا  بدت الحااا وةات فاااي ت اااوير نماااوذ  دينااااميكي للتاااواان ةاااين   ماتلااا  وبكثااار اادهاااارت

لمحاااالا األنانياااة الاااايقة للمنبباااات المبااانولة نااان تنفياااذ بنلماااة الاااتحك  الق اناااات وا
المنتمتااة إلاام التناااف  نلاام تموياات األةحااا  لياار المرتة ااة ةااالتا ي  المحباان ل ةتحاااد 

 االشتراكي 

 
والاةاارة البااوفيتية فااي إدارة االةتحاااد نلاام  ،ومااارك  ،رأس المااا   ةفااات م رفااة 9ي

ا للتاااواان ةاااين الق اناااات مباااتويات ماتلفاااة،  اااور نيكاااوالي فيااا ا ديناميكيااات   دوتا نموذجااات
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نموذجاا  هااو التكنولوجيااا الرةميااة الوحياادة فااي ال ااال  التااي تةنااي وتوجاا  ت ااور االةتحاااد 
 نحو مبتقةت مادهر 

 

  الاانالي الباايةراني للتا ااي  االةتحااادي لقااد بةفاات الةااا  فااي الوةاات الحاااار نلاام   10ي
اااامة لحااالا االحتكااارات الرةميااة التااي تقااود فااي الوةاات نفباا ، تانفااق بمااوات الدولااة ال

لقااد حااان الوةاات لتنفيااذ التا ااي  االةتحااادي الباايةراني الااذي   ال ااال  إلاام بوةااات نحاايةة 
وباااي ني  ينباااق بنشااا ة جمياااذ الحااانانات والق اناااات نحاااو مباااتقةت مادهااار ومباااتدا   

 ميااة وال الميااة  تنفيااذه ثااورة إداريااة ماان شااأنالا بن تايااد ةشااكت كةياار ماان كفااا ة اةدارة الحكو
مثلمااا بد  إداااات ا الت إلاام الثااورة الحاانانية األولاام، وةالتااالي تأكيااد الربباامالية، فاا ن ف

إداااات الروةااوت االةتحااادي باايولد ثااورة حاانانية ثانيااة حقيقيااة وينباا  االشااتراكية دون 

 ■إمكانية ابت ادة الرببمالية 
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