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Ì⁄Çœ⁄<
;

، )1(الس�یايس �قتصاد �مل طرح يف ٕا�ادة الراهنة حباثا�ٔ  يف ٔأهدايف تتلخص 
 إالنتاج والتوزیع ذ� العمل �ج�عي املنشغل بقانون القمية. القانون احلامك لظاهرَيت 

 داتاقد مب�دّ الن�  الوعي �كو�ن ٔأوىل، من �ةٍ  اس�تلزم، ما وهو �ج�عي. �ىل الصعید
�رخيیة  هبام من ٕاشاكلیاٍت  �رتبطوما ني �ج�عی� يت إالنتاج والتوزیع ظاهرَ  وقوى

)2(نقد ،�نیة ، من �ةٍ ة. كام اس�توجبة وأٓنی� وهیلكی� 
ويف سبيل نفسه.  القمية قانون 

وفق مهنجیة هدفها إال�ابة عن  �قد، و�ىل حنوٍ   ٔأن ٔأسري فكر�� ذ� اكن من املتعني� 
. مضنًا ومهنا ما فرض نفسه رصا�ةً  ذهين�ىل  همهنا ما طرحتُ  ،مجمو�ة من أ�س�ئ�

لتكو�ن ، ٔأي �الفكري العمل حمل ا�شغايلبأٔصول ق مهنا ما ارتبط وتعل� هذه أ�س�ئ� 
مساهامت  من �اللن �كو�  يا�� قتصاد الس�یايس عمل �لظري الن� لجسم العضوي ل 

ظري، ٔأي اجلسم الن� ق �لشلك اخلار� لهذا ارتبط وتعل�  ماومهنا  سني.ا�ٓ�ء املؤسّ 
 _________________________  

فعه ٕاىل ي دوا��  ).1621-1575( هو الفر�يس ٔأنطوان دي مونكریتيان ن اس�ت�دم مصطلح"�قتصاد الس�یايس") ٔأول مَ 1(
� هذه التسمیة ٔأمران، ٔأوًال  يت اكن الیو�نیون القداىم، مثل ٔأرسطو، یدرسوهنا : رغبته يف متیزي موضوع حبثه عن املوضو�ات ال

عاجل مسائل قوا�د ٕادارة املزنل. ٔأرسطو نفسه، يف كتابه من ٔأي وصف، واكنت مجیعها تُ  حتت امس �قتصاد حفسب، ٔأي جمرد�ا
"الس�یايس" ٕاىل �قتصاد مبثابة ٕاشارة ٕاىل ٔأن موضو�ه  اختذ من أ�رسة و�دة للت�لیل. ومن مث �كون ٕاضافة وصف، الس�یاسة

من تأٔلیف الكتاب : ٕان الغرض املزنل. �نًیاقة برثوة ا�و�، ال برثوة أ�رسة وال بقوا�د تدبري اقتصاد هو دراسة الظواهر املتعلّ 
� ؛ ٕاذ ٔأن معظم موضنفسه اكن س�یاس�ی�ا � و�ات الكتاب تدور حول البحث عن الوسائل ال يت ال مت� يت �س�تطیع بفضلها ا�و�، ال

املعدن النفيس، ٔأن حتصل �ىل مكیات وفرية من هذا املعدن؛ فتحفظ بذ� ماكنهتا يف جمال الت�ارة اخلارجية. للمزید من 
 للتفصیل، انظر:

A. de Montchretien, Traité de l'économie politique (Geneve: Librairie Droz, 1999).  
ملصطلح، ٔأما هو:"فاكتب مغمور من ولكن شومبیرت �رى ٔأن الفضل الوحيد ٔ�نطوان دي مونكرتیان یتلخص يف ٔأنه صاحب ا

أ�صا�".  ٕاىل متاًما ویفتقر ال �س�تحقه". ومس�توى الكتاب:"متواضع ع عرش، وقد ٔأ�س�به مع� هذا �لوًداكتاب القرن الساب
 والرٔأي عندي ٔأن نقد شومبیرت یقوم �ىل قدر ال بأٔس به من التجين. 

"Antoyne Montchretien, Sieur de Watteville (c.1575-1621) Traicté de l'oeconomie 
politique (1615), seems to have been the first to publish a book under the title of 
Political Economy. This was, however, his only merit. The book is a mediocre 
performance and completely lacking in originality. Though there is a rough common 
sense about its recommendations, it abounds in elementary slips of reasoning that 
indicate a level of competence rather below than above its own time". 
Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: Oxford University 
press,1959), pp.167-8. 

� امت النظریة وا�ٔ احث يف املسلّ املوقف الفكري الرافض لوثنية الرٔأي، الب�  "نقد" مصطلح /�لكمة ) ٔأعين دامئًا2( يت یمت فاكر ال
ة تطورها �رب الزمن. للمزید من التفصیل مكعطى، و�لتايل دون التعرف ٕاىل �كوهنا ا�ا�يل ودون ٕا�رة �دلیّ  التعامل معها دوًما

 �شأٔن �رخي املصطلح ومفهومه، انظر: 
A. Lalande, Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie (Paris: Librairie 
Félix Alcan, 1926), Vol 1, pp.94-5. 

http://www.amazon.fr/Antoine-de-Montchrestien/e/B00PJ3B3SQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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�يت ارخيي لٔ�فاكر والظواهر الت� �لطرح  جفعلت منه  ؛للعمل نفسه املعريفإالطار �ونت ال
ي جعلين ٔأعید فتح  !غته من حمتواه احلضاريؤأفرَ  �الًصا أأوروبی�  �لًما أ�مر ا��

، ابتداًء رافًضا زائف. ة وموروٍث هش�  �ىل مسلامٍت  ا�رخيی�  ات املطویةالعدید من امللف� 
، الس�یايس�قتصاد �مل موضوع ى يف عطً ما هو مُ  لك� من و�دة املعرفة إال�سانیة، 

 ، واملسكوت عنه،ارخي املوازييف الت�  �حثًا ،ر�ا� املؤسسني �راثنصوص و ل  �قًدا
ارخي احلضاري. الت�  يف بًامنقّ  ،�ىل الصعید �ج�عي إالنتاج والتوزیع لظواهر

)3(إال�ساين.
ي اختذال الت�    ومقياًسا لتارخي البرش ته ٔأورو� ٔأساًساارخي أ�ورويب ا��

 � يث، يت اكنت حمل حبلتطورمه. ومل یقترص ا�شغايل، يف سبيل إال�ابة عن أ�س�ئ� ال
ذ�  ، بل جتاوز ��شغالُ �ىل حنو ما ذ�رت حفسب ادا�لی�ا و�ارجي� �ىل نقد العمل 

 كعملٍ  �قتصاد الس�یايس�مل تطور عامل مب ةقاملتعلّ  أ�س�ئ�إال�ابة عن حماو� ٕاىل 
لٕالنتاج والتوزیع هدفه الكشف عن القوانني املوضوعیة احلامكة  عميل،، ال مَ اج�عي
يف ٕاطار �كو�ن الوعي بطبیعة ، فٕاىل التعر�  ابتداًء من قانون القمية، وصوًال  يف ا�متع

�قتصاد �مل ٕاىل ٔأس�باب اختفاء  ،يلرها اجلدَ تطو� �رخي و الرٔأساملیة املعارصة
� ٕاىل حقل الت� عه الس�یايس من الوجود ا�ٔاكدميي و�راجُ  ة يف تصور النظریة ارخيوی

 الرمسیة.

�يت تعي ٔأن درس سهِ وٕاىن �ٓمل ٔأن �ُ       م هذه أ�حباث يف فتح �ب املناقشة ال
ارخي اقد الواعي حبركة الت� يف ضوء املاىض لفائدة املس�تقبل، ٕامنا یعين الفهم الن� احلارض 

 َ �يت �ون ل احلارض جبمیع تفاصی�، و�ر�ت لنا �شكيت يف رمحها البطیئة والعظمية، ال
ه و�دة املعرفة إال�سانیة، عامدُ بدفع جعالت التارخي حنو مرشوع حضاري  املس�تقبل

 .املشرتك البرشیة�راث  هوامُ وقِ 

 _________________________ 
ادي، وفقًا لقوانني احلركة، يف احلضارتني الهندیة مع ا�رتايف الاكمل �لتقصري لعدم اش��ل البحث �ىل النشاط �قتص) 3(

والصینية العظميتني.



 

g]e’\;ÿÂ¯\;
k]Ëà]à¯\
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ŸÊ˘]<ÿíÀ÷]<
Íâ^Èä÷]<Å^íjŒ¯÷<Ìrjflπ]<ÏÖ^ñ£]<

<
E1D<

يل ملكو�ت احلضارة املنت النقد �س�تلزم نقد العمل �ج�عي ٕاجراءَ   �ة �، أ�و�
�قتصاد  شف عن قوانينه املوضوعیة. ؤ�نو�لتايل نقد ا�هن الصانع لهذا العمل الاك

�يت  كو�تمُ  ٕاىل فٔأن نتعر� فيجب  ؛النشأٔة ٔأورويب �ملٌ  الس�یايس احلضارة أ�وروبیة ال
اج�عي كعملٍ  هٕاىل �شلكّ  �ٔأد�  تنيارخيیة الل املوضوعیة والت�  الظروف نفهم ؛ يكٔأنتجته

ي ه  . والفرضیةادا�لی�ا و�ارجي�  نقده ميكننا ومن مث ؛ا�ٓن و بني ٔأیدینا�ىل النحو ا��
�  املهنجیة �  لالقتصاد الس�یايس�ة املنت أ�وروبیةضارة احلٔأن يه  هنا نطر�ايت ال  فتتأٔل

�قتصاد �مل يف �شأٔة بدورها  رتٔأ��  متالمحة، بل ،مرتابطة مكو�ت ثالثة من
 يه: املكو�تت�  موضو�ه ومهن�ه.حتدید الس�یايس و 

 هتا؛نَ مَ وْ عد رَ ٔأدق: النرصانیة ب ومانیة، بعبارةٍ املس�یحیة الر�  -

ي سريثه احملارب وماين�د الر� ا -  اجلرماين؛، ا��

 ارخيي لعلوم احلضارات الرشقية القدمية.العمل الیو�ين، الوریث الت�  -

سعفنا يف سبيلنا ي �ُ من هذه املكو�ت �لقدر ا�� )1(نكوّ ٕاىل لك مُ  ا�ٓنف لنتعر� و      
�  داتمب�دّ  اقد،لتكو�ن الوعي، الن�   �قتصاد الس�یايس.�مل  يت ٔأنتجتاحلضارة ال

�̃ Ê_<ÌÈfi^⁄ÊÜ÷]<ÌÈvÈäπ]<V<

يف بيئة هيودیة وظلت �منو  ،ب�ة �سوع ارصة، �س�بة ٕاىل الن� لقد �شأٔت النرصانیة     
فبلغت سور� وأٓس�یا  ومانیة،يف أٔر�اء إالمرباطوریة الر�  يف س�نواهتا أ�وىل وتنترش

نفسها. و�الل ثالثة  روما  قرعت ٔأبوابحىت�  والیو�ن الصغرى ؤأنطا�یة ومرص
س�یحیة أ�وىل لالضطهاد والتنكيل؛ تعرضت امجلا�ات امل  ،)311 -58( قرون تقریًبا

 _________________________ 
كو�ت احلضارة أ�وروبیة �ىل �يق كون من مُ ٔأي مُ  لوّ ي اقتضته مهنجیة الطرح �ملنت ٔأي دال� �ىل �ُ ) ليس للرتتيب ا�� 1(

املكو�ت يف أ�مهیة. 
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لو�دة  هتدیًدا مباًرشاوماين اجلانب الثوري يف دعوة �سوع ضد القهر الر�  فلقد مث�ل

 ، بعد املس�یح،كام س�ميثل الرصاع الصارم. ٕامرباطوریة تقوم �ىل التنظمي العسكري
ومن مث ٔأ�ذت روما تنظر ٕاىل  ،ٔأهلیة حبروٍب  نذرتُ بني الطوائف الرسولیة بؤر تو�ر 

القمع  ائة ٔأو ممتردة جيب مقعها. ظل هذناو م  س�یاس�یة تیاراٍت ك امجلا�ات املس�یحیة 
م من قبل ا�و� �ىل ٔأشدّ   ه حىت صدور مرسوم إالمرباطور �الريیوسالرمسي املنظ�

ي ٔأ�لن �سامح ا�و� مع ا��نة املس�یحیة. ومع مرسوم ميالنو )م311(  )م313( ا��

ي ٔأصدره إالمرباطور �ملس�یحیة، كام  امت ��رتاف رمسی�   )337-272( قسطنطني ا��
 تقرر مبدٔأ حياد ا�و� جتاه العقائد اكفة.

مت �الل ت� الفرتة، املمتدة من ٔأوائل القرن أ�ول حىت منتصف القرن الرابع،      
 ت الطقوس�شلكّ و  أ��جيلتبت لقد كُ ف ؛للتنظمي الكنيس ا�يلا�� اس�تكامل البناء 

�يت مل یؤدها �سوع نفسه، وسُ الصلواتررت قُ و  �ت قوانني ، ال كام تبلورت  .إالميانن
�حتاكر التدرجيي و الغموض الوظائف ا�ینية واملراتب الكهنوتیة يف ٕاطاٍر من

  بل املؤسسة الكنس�یة!من ق  واحلقيقة للعقيدة

)2(القبائل اجلرمانیة اجتاحتوحي�      
 خطًرا متثل و�تت ،ومانیةإالمرباطوریة الر�  

بنقل  ،330 ، يف �امقسطنطني ، قام إالمرباطورإالمرباطوریة، روما �ىل العامصة
املس�یحیة  �رسبلتوهناك  .بزينطة �ىل مضیق البوسفور ٕاىل إالمرباطوریة �امصة

إالمرباطور قسطنطني . فلقد اكنت الفرتة املمتدة من حمك  رصًحيارس�ًال ٕامرباطور�� 
حىت �ام  306ٔأي الفرتة من �ام  ،)395-347( حىت حمك إالمرباطور ثیودوس�یوس

نيس. اكفية يك تصطبغ يك یمت اس�تكامل البناء اخلار� للتنظمي الكَ  متاًما ، اكفيةً 395
ارصة النقية الن�  اكفية يك تتحول املس�یحیة من مس�یحیة !ومانیةاملس�یحیة �لصبغة الر� 

ب أ��طرة ر�ال الكنيسة واكتس�بوا من ٕامرباطوریة! ففي ت� الفرتة قر�  مس�یحیةٍ  ٕاىل
 مكؤسسة تشلك� يف ال الكنيسة  رشعت�الهلم القداسة والرشعیة. يف الوقت نفسه 

إالمرباطور لسلطة نعم ختضع الكنيسة بقيادة البطر�رك  .موازیة للقرص إالمرباطوري
 _________________________ 

 ٔأورو� غرب يف وتو�لت وغرهبا، ٔأملانیا وشامل اسكند�فيا جنوب اجلرمانیة، من القبائل م تدفقت ق. أ�ول القرن ) يف2(
 الس�یطرة حتت الواقعة أ�رايض معظم احتالل من متكنت املیالدیني والسادس اخلامس القرنني ومع .وغر�ً  ورشقًا جنو�ً 

 .إالیطالیة أ�رايض مجیع ٔأخضعت بعدما روما ٔأعتاب واجتازت وٕاس�بانیا وفر�سا ٔأملانیا �ىل فهمينت ٔأورو�، غرب يف الرومانیة



13 

 
)3(البزينطي

لقد نفسه؛ فیلیق مبقام عقيدة إالمرباطور  �� ٕامرباطور ولكهنا تت�ذ شً�  
ع ووضع �ىل رٔأسه  التاج ارتدى البطر�رك املعطف املليك ؤأمسك �لصوجلان املرص�

وهو ما  ،ظ هبا سوى أ��طرةمل حيَ  املنیفة، ؤأحيط هبا�ٍ املذه�ب وسكن القصور 
 سوجترمي تفسري الكتاب املقد� احتاكر املؤسسة ا�ینية للعقيدة تأٔ�ید  اس�تصحب

فها لرٔأي  ��الفة �يت عر� �ن ميلكون احلقيقة ال ر�ال ا��ن، و�ء الرب، فهم مبفردمه ا��
 الرب هلم، وهلم و�دمه!

وقد صارت املس�یحیة ا��نة الرمسیة  ويف ٔأثناء حمك إالمرباطور ثیودوس�یوس     
 عقائد دینية ٔأخرى، مت تقس�مي إالمرباطوریة بني مع �دم ��رتاف بأٔيّ  لٕالمرباطوریة

 و�تمن نصيب أ�ول،  الرشق فأٔصبحٔأبناء إالمرباطور: ٔأراكدیوس وهونوریوس. 
فسقطت  اجلرمان؛ٔأمام جهامت  الثاين كثًريااين. مل یصمد اجلزء الغرب من نصيب الث
)4(دد. ملوك القبائل اجلرمانیة.وقامت مما� امللوك اجلُ  ،إالمرباطوریة الغربیة

    

سولكن مما� اجلرمان مل       قد لف مبجرد احتالل أ�رض.و من تلقاء نفسها  تؤس�
)5(أ�رايض اجلدیدة؟مك كيفية حُ قة � املتعلّ ويه  نفس املشلكة توا�هم، اكنت دامئًا

مفع    
 �امك. ؤ�ن اجلرمان بال هتاوي إالمرباطوریة الغربیة صارت أ�رايض يف غرب ٔأورو�

 ٔأن مصلحهتم من واكن املؤسسات، �شغیل ويف ا�ول ٕادارة يف اخلربة �دميي اكنوا
، اكنت املؤسسة  معلها. ؤ�ن الكنيسة، يف نفس الوقتومانیة يفالر�  إالدارات �س�متر

�يت متكنت من  بعد سقوط ٔ�قوى سلطة يف غرب ٔأورو�  البقاءاملنظمة الوحيدة ال
اجلرمانیة وتعاونت معها فوضعت لها  ومانیة القبائلروما، فقد اس�تقبلت الكنيسة الر� 

لت زعامء القبائل وحمار�هيا من �را�رة وثنيني وحو�  ،نظم إالدارة وقوا�د احلمك والس�یاسة
____________________ _____ 

 وسلطته �لتايل تفوق سلطة البطر�رك. ٔأما ،حيث إالمرباطور رٔأس الكنيسة ،) اكن هذا هو احلال يف إالمرباطوریة الرشقية3(
� يف إالمرباطوریة الغربیة فقد انفصلت السلطة ا�ینية عن السلطة الزمنیة. واكن للك جوهریة  يت ٔأدت ٔأدواًرا سلطة مؤسساهتا ال

)، وإالمرباطور 1085 -1015جرجيوري السابع ( بني البا� القة بني السلطتني، اكلرصاع مثًال  العي مزي� يف الرصاع ا�امئ ا�� 
 �اصة يف شامل ٕایطالیا. أ�ساقفة، بصفةٍ  احلق يف تعیني )، حول1106-1050هرني الرابع (

وسعید عبد الفتاح �اشور  ،، �رمجة محمد مصطفى ز�دةأٔورو��كو�ن ) للمزید من التفصیل، انظر: �رس�توفر دوسن، 4(
 �اصة الفصل اخلامس. )، بصفةٍ 1967(القاهرة: مؤسسة جسل العرب، 

) فالواقع ٔأن مجیع غزوات اجلرمان �ىل �دود إالمرباطوریة الرومانیة مل �كن لتخرج عن �دود الرغبة يف السطو �ىل بعض 5(
اجلرمانیة  دا�ل القبی�. ومل �كن �ى القبائلجلرماين الرشف واملاكنة الرفيعة املعارك؛ فهو ما �كسب ا�رياهتا والبالء احلسن يف 

 = الهمينة و�سطدا�لها ع العسكري رباطوریة والتوس� ٔأي خمططات فعلیة ٔ�ي نوع اكن من ٔأنواع �حتالل احلريب لٔ�رايض إالم
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القادم  الوثين احملارب اجلرماينومانیة الر� لت الكنيسة لقد حو�  )6(!ٕاىل مس�یحیني ٔأتقياء

احملارب اجلرماين، املغرم لقد جعلت  .من شامل ٔأورو� ٕاىل فارس صلیيب روماين
الواقع و  )7(.والسلب وليس من ٔأ�ل ا�هنب ،�حلرب، حيارب من ٔأ�ل العقيدة إاللهیة

 اجلرمان ٕاىل فرسان صلیبيني، ومل �كتِف  بتحویل تقم حفسبمل ومانیة ٔأن الكنيسة الر� 
، بل جعلت من ءوسهمر فوق  ان�تیال  ونیضع ملوكٍ  ٕاىل القبائل زعامء بتحویل

 اج �ىل رٔأسالت�  )816-750( لیو الثالث البا�حي� وضع  ؛إامرباطوًرا رومانی�  مهٔأ�د
 ، ويف �امإامرباطوًرا رومانی� ، ؤأ�لنه 800م� الفرجنة، يف �ام  )814-742( شارملان

م�  )973-912( أ�ول وامل� ٔأوت )964-937(الثاين عرش یوحنا البا� جتو�  962
، الوریث التارخيي لٔ�مة اجلرمانیة سةومانیة املقد� الر�  لٕالمرباطوریة ٕامرباطوًرا جرمانیا،

 !ومانیة أ��طرة بنفسهاعت الكنيسة الر� نَ صَ  لقد .ومانیةلٕالمرباطوریة الر� 

�ىل ٔأرايض إالمرباطوریة الغربیة، اس�تولت حجافل اجلرمان  حي� ،�ىل لك �ال     
�يت صارت بدون حُ دداجلُ س�یطر رؤساء القبائل، امللوك  مركزي،  مكٍ ، �ىل أ�رض ال

اسعة من أ�رايض يف مقابل الطا�ة ٔأقطعوا قادة جيوشهم املسا�ات الش� ومن مث 
ي ٔأدّ  ،عروشهم ومد سلطاهنم ونفوذمه ٕاىل مناطق ٔأبعدوحامیة  ى ٕاىل �كّون أ�مر ا��

 ،ٔأحيا�ً  ايموا��  يف ٕاطار هذا التنظمي �شأٔ الرصاع املر�ر، إالقطاعي. التنظمي �ج�عي
ك و�بار امللوك بني شاعت كام  .ٔأخرى �ة من والكنيسة امللوك وبني �ة، من املال�

. ومتكنت الكنيسة عیة لفرتة دامت ٔألف س�نة تقریًبا�ج�و�ردت أ�حوال اخلرافة 
الس�یايس و�ج�عي ٔ�خطر من �رس�یخ سلطاهنا ووجودها  يف ظل ذ� ومانیةالر� 

 يفالكنيسة  ٔأ�ذتحمك مُ هريم  مفن �الل تنظميٍ  مؤسسة يف القرون الوسطى.
 !عن ٕارادة السامءة سة الوحيدة املعربّ بوصفها املؤسّ وا�نیوي نفوذها ا�یين  تدعمي

ي  الوحيدواملصدر  ص الرعیة من وخيلّ  !كسب امللوك الرشعیة وحمكهم القداسة�ُ ا��
�يت احلفاظ �ىل املاكسب �قتصادیة  من ٔأ�ل ت دامئًالَ َمعِ كام  !اخلطا� الهائ� ال

 _________________________ 
  للمزید من التفصیل، انظر:                    =

John Hirst, The Shortest History of Europe (Collingwood: Black Inc, 2009),p.47.           
ٕارشاف جورج لیفه وروالن  ،�رخي أٔورو� العام موسو�ةدریفوس، وروالن مار�س، ورميون بوادوفان، ) انظر: فر�سوا 6(

 .236، ص1)، ج1995�ر�س: منشورات عویدات،  - موس�ینيه، �رمجة حسني حيدر، مراجعة ٔأنطوان الهامش (بريوت
ٔأصبح �ي احملارب اجلرماين قضیة مثالیة حيارب من ٔأ�لها! هذه القضیة سوف تتطور، كام سرنى  ،) و�ىل هذا النحو7(

 �ملنت، مع تطور ا�متع يف غرب ٔأورو�.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+Hirst&search-alias=books&field-author=John+Hirst&sort=relevancerank
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ٕاقطاعي، ؤأكرب �اب للرضائب، ؤأكرب قاتل للبرش بواك�هتا عن الرب، ٔ�كرب حققهتا، 

�ن �ر�كبون خطیئة التفكري! الوضع الثقايف أٓنذاك  )1910-1828( ص تولس�تويلخّ ویُ  ا��
 بقو�:

ٕاميانیة ومعرفة راخسة ال �رىق ٕا�هيا الشك  قوة يأٔ  �رون "�ذوا لك املراجع العلمیة للقرون الوسطى ولسوف
الرشط الوحيد الالزم  غریقية يهٔأن اللغة االٕ  ااكن من اليسري �لهيم ٔأن یعرفو ... ملا هو حق وما هو �طل

و�یف اكن  وفاته. �ىل مدى بضعة قرون بعد صدق ٔأحاكمه مل �شك ٔأ�د يف ي�� ا للتعلمي، ٔ�هنا لغة ٔأرسطو
من السهل ٔأن نفهم ٔأن املدرسة اكن  ..س القامئ �ىل ٔأسس ال تزتعزع.ال یطالبوا بدراسة الكتاب املقد� إ للرهبان 

 ظٔأن حيف يؤأنه اكن من الطبیع مل �س�تفق بعد يالبرش النقد يعندما اكن وع جامئیةو جيب ٔأن �كون د
�  التالميذ  رشون.ي كشف عهنا هللا ؤأرسطو، والروائع الشعریة لفرجيل وش  يتعن ظهر قلب احلقائق ال

اكن من ، ا ٔأو رائعة أٔكرث رو�ة مما ٔأتوا بهحقيقة ٔأكرث صدقً  فلبضعة قرون بعدمه مل �كن بوسع ٔأ�د ٔأن یتصور
 ال بدیل �، اعندما اكن املهنج وا�دً  تعلميه يینبغ ي�� اليسري �ىل مدرسة القرون الوسطى ٔأن تعرف ما ا

)8(.كتب ٔأغسطني ؤأرسطو" جنیل ويفاالٕ  وعندما اكن لكه یرتكز يف
 

تلخیص احلا� �ج�عیة للمنت�ني املبارش�ن أٓنذاك من �الل  وميكننا ٔأیًضا     
�ن  �يت اكن �لهيا هؤالء املسحوقون بينواكتا�ت املعارص�ن ا�� �ن سوء أ�حوال ال  :ا��

ا ي اكن یقود ٔأربعة جعول جعاف بلغوا من ليس هناك ما هو ٔأدىن منه، مثل ذ� الر�ل ا��  "بلغوا �د�
الضعف �دًا جيعل من السهل ٔأن حييص املرء �دد ضلوعهم واكن شلكهم یدعو ٕاىل الر�ء... وال �اكد یطأٔ 

ر�بتيه بي� �سري زوجته جبواره �افية ق وال �اكد یغطي رسوا�  تطل ٔأصابعه من �ذائه املمزَ أ�رض حّىت 
)9(ت ا�م من ٔأقدا�ا".القدمني فوق اجللید حىت �رى �اك� 

 

ث مرا�ل �رخيیة  ثالْرب سوف تتفتت �َ الطاغیة الكنس�یة  السطوةبید ٔأن ت�      
 تنهتيي �ملوقف الرفض ل��ن نفسه.و  تبدٔأ �الحت�اج ومتر �لفصل بني ا��ن وا�و�

ا�متع ومانیة �ىل روح مل تعرف الهمينة الشام� للكنيسة الر�  س�نة تقریًباخفالل ٔألف 
 _________________________ 

 . 98ص )،1969 (بريوت: دار القمل، كتا�ت �ربویة، يس�تو تول ) انظر: لیو 8(
 ) انظر:9(

M. Dobb,Studies in the Development of Capitalism (London: Routledge,1947) p.58.  
 وقارب:"�شاهد بعض حيوا�ت متوحشة منترشة �لریف، سوداء، مغربة، قد لفحهتا الشمس، ملحقة �ٔ�رض اليت تنبش فهيا

 یل�لل  ال یغلب تلوح ؤ�هنا تنطق بلغة مفص�، وحي� تقف �ىل ٔأقدا�ا تظهر لها وجوه ٕا�سانیة. الواقع ٔأهنم ٔأ�س یأٔوون بعنادٍ 
ٕاىل حجورمه حيث یتغذون �خلزب أ�سود، �ملاء و�جلذور. ٕاهنم �كفون الناس أ�حرار مشقة البذر واحلرث للمعيشة، وبذ� 

 �رمجة جودت ،1715 -1680 أٔزمة الضمري أ�ورويب موا من احلب ا�ي بذروه". مذ�ور يف: بول هازار،رَ �س�تحقون ٔأال حيُ 
 =   �هیك عن احملارق! ففي   ، هامش.236)، ص1995حسني (القاهرة: دار الرشوق، ع�ن ومحمد املس�تاكوي، مقدمة طه 
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ادس عرش حي� �زمع ٕاال يف ٔأوائل القرن الس�  )10(أ�ورويب وعق� ٔأي خروج �لهيا

�ىل احتاكر الكنيسة  �یين حمتً�احركة إالصالح ا ،)1546 -1483( مار�ن لو�ر
ٔأن اخلالص س�یكون �ٕالميان وليس من �الل ر�ال  لتفسري الكتاب املقدس، معلنًا

�ن قاموا ببيع صكوك الغفران. )11(ا��ن، و�ء الرب، ا��
وٕاذا اكنت حركة مار�ن  
�يت ٔأسست الربو�س�تانتية كتیار ٕاصال� مضاد  لاكثولیكية، مبثابة خطوة للو�ر، ال

، فٕان أ�قل معنو�� وتصفيهتا �ىل  اعزل الكنيسة الرومانیة اج�عی�  ٔأوىل يف سبيل
سوف ميثل اخلطوة الثانیة يف نفس �جتاه. فبعد رصاع  م)1648( صلح وس�تفالیا

، اللو�ریة ذاهتا يةت جنا� الربو�س�تان  دموي بني الاكثولیك والربو�سانت، بل وبني
 ارمسی� ذاحب ومالیني القتىل، تقرر واللكفنیة، دام عرشات الس�نني ؤأسفر عن أٓالف امل

�اصة من قبل السلطة  ا�لیة ل�ول، بصفةٍ ا�� الشؤون ل يف مبدٔأ �دم التد�� 
 ٔ�ي د�ن ٔأو مذهب �ىل اتباعهم. أ�مراء ٕادانة، ومن مث منع، فرض معالكنس�یة، 

حينئذ شعر أ�ورويب ؤ�ول مرة �حلریة. كام ٔأدرك  بصفة �اصة أ�مراء أ�ملان.

 �ىل السلطة وا�هب. مقيتًا الرصاع ا�یين مل �كن سوى رصا�ًا الضمري أ�ورويب ٔأن
عن ا��ن والكهنوت  بعیًدا هم العاملٕال�ادة فَ  العمل صوب ه الضمري امجلعيومن مث تو�� 

)12(ومانیةو�لتايل ضعف نفوذ الكنيسة الر�  والوصایة الكنس�یة،
القامئ �ٔ�ساس �ىل  

سة ومانیة املقد� الر�  مع امض�الل إالمرباطوریة �لق الوعي الزائف. �ساوق لك ذ�
يف أ�رايض  2مك 100,000حوايل نفسه بعد ٔأن فقد وماينالر� إالمرباطور  و�راجع نفوذ
إالمرباطوریة  عن وكذ� سو�رسا، هولندا، ٕا�الن اس�تقالل عقباملنخفضة 

ي السلطة بني �ٕالضافة ٕاىل �شظّ  .شاملال سة، مع توس�یع السوید لنفوذها يف املقد� 
�ن ٔأ�لنوا اس�تقالهلم ومت�   ��رتاف القانوين �سلطاهتم. مئات أ�مراء أ�ملان ا��

 

 _________________________ 
السحر مهنم  ممارسة �هتمة ،خشص تقریًبا ٔألف 90حنو  مت حرق الثامن عرش القرن ٕاىل اخلامس عرش القرن من الفرتة املمتدة =

 و�دها. أ��لبیة �ساء.  ٔأملانیا يف خشص ٔألف 35حوايل 
 ٔأصبحت حيثاخلامس،  القرن يف والكنيسة الغربیة الرشقية ي �دث بني الكنيسةا��  الكبري ) ٕاذا اس�تثنینا ��شقاق10(

�لكنا�س  تعرف روما، وصارت أ�وىل كنيسة قيادة حتت الغرب وكنا�س سكندریة،االٕ  كنيسة قيادة حتت الرشق كنا�س
 . الاكثولیكية �لكنا�س تعرف والثانیةأ�رثوذ�س�یة، 

وذ�  لكه، العامل املس�یحي مشل فرا�ً غُ  )1521 -1475( العارش لیون البا� ٔأصدر 1517 ) �ىل سبيل املثال، يف �ام11(
 للمزید من التفصیل، انظر: !روما يف بطرس القد�س كنيسة لبناء الالزم املال �ىل احلصول بقصد

The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford: Oxford University Press, 
2005), pp.261-4. 

 ) حي� رفض البا�، يف بدایة مفاوضات وس�تفالیا، التوقيع �ىل الصلح، مت جتاه�! 12(
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�يت اكنت كذ� خطوة �مة يف موا�ة استبداد  ،م)1789( ٔأما الثورة الفر�س�یة      وال

، فهيي اخلطوة الثالثة يف سبيل تفتیت نفوذ الكنيسة غرب ٔأورو� ٔأمراءملوك و 
فلقد  ؛�ارج ٔأبواب الكنا�س سطوته��ن ا فقدومانیة. مفع الثورة الفر�س�یة الر� 

 امجلعي . والواقع ٔأن الرفضمن طغیان و�ء الرب احلیاة �ج�عیةحتررت 
)13(لمیة�ِ  ملراجعةٍ  مل �كن نتي�ة للمس�یحیة، ككهانة ود�نة،

 لظروف نتي�ة اكن بل 
العمل بال هوادة  اس�تتبع ما وهو ا��ن، ر�ال سطوة مقت ٕاىل تعصیبة ٔأد�  اج�عیة

و�لتايل مل یعد  .ا��ن نفسهوجود �رفض  ا�ینية سةاملؤسّ  قوة تفتیت من ٔأ�ل
 .ٔأو طبیعیة ظاهرة اج�عیة ٔ�يّ  ، ٔأو تفسري الهويت،طرح دیين ٔأيّ  مقبوًال 

Ç.]<V�̂Èfi^m<Ífi^⁄ÊÜ÷]<
<

ومان من رشق ٔأورو� ٕاىل ابتداًء من القرن الثاين عرش قبل املیالد تدفق الر�      
�حلضارة الیو�نیة  ا�ً تتواف  .�امصة هلمالقدمية  روما مؤسسني ش�به اجلز�رة إالیطالیة

 ّىت حالعسكري  التوسع ؤأ�ذوا يف يف �لوم القانون،ؤأبدعوا  ،دو�هتم ومانالر�  منظ� 
انطلقت مث  ،اكمل أ�رايض إالیطالیة �ىل فرض همينهتامن  جيوش رومامتكنت 

وسوا�ل احملیط  الربیطانیة زراجلُ  نمف .القدمي العامل مما� �ىلٕالحاكم الس�یطرة 
 جبالو  ٔأورو� وسط ومن ،رشقًا قزو�ن حبرو  �نا�هنرَ  بني ما بالد ٕاىل غر�ً  أ�طليس

 ومانیةإالمرباطوریة الر� �شأٔت  ،جنو�ً  أ�محر البحرو  ربىالكُ  الصحراء ٕاىل شامًال  أ�لب
اس�تعامري. وحي� سقطت روما يف منتصف القرن  طابع ذات عیةتوس�  كدو�

دول غرب  �شأٔت، إالمرباطوريالنظام  ورث امللوك اجلرمانو  ،املیالدياخلامس 
�ام� شع� عیة ٕاس�بانیا والربتغال وفر�سا وٕاجنلرتا وهولندا مكام� توس� ٔأورو� خباصة 

ة. ومل �كن من لعملیاهتا �س�تعامری ه حقًال وماين، وس�یصبح العامل بأْٔرس ا�د الر� 
ابتداًء ا�ول �س�تعامریة ٕاال هذه �دود  �متدد اعتبار العامل مرسً�ا ااملمكن ٔأیدیولوجي� 

 _________________________ 
 حول�ام، �ىل نقد ا�هن املتد�ن، انظر:  ي انصب، بو�هٍ ) بغض الطرف عن جهوم مار�س وٕاجنلز �ىل املس�یحیة، وا�� 13(

إال� . فرمبا �كون كتاب 161-155، 54-46، 10 -5: ص). مثًال 1981الطلیعة، دار: بريوت( احلافظ �سني: �رمجة ،ا��ن
(�ىل الرمغ من تفككه و�دم مهنجیته) لنقد أٓ�ت  ا�سبي�  ذائع الصيت فكري ، ٔأول معل)1876 -1814( با�وننيل  وا�و�

للتفصیل من �ارج الوعي أ�ورويب/ الغريب.  یظل يف هنایة املطاف نقًدا ، ولكنهس، وأ��جيل بصفة �اصةاب املقد� الكت

هذا ). 2017 ، �رمجة عبد اللطیف الصدیقي (دمشق: دار التكو�ن للطبا�ة والنرش،إال� وا�و�انظر: مي�ائیل ��ونني، 
حنفي  حسن �رمجة ،والس�یاسة الالهوت يف رسا�: ). انظر: س�بينوزا1677-1632تثناء ٔأعامل س�بينوزا (�لتأٔ�ید �س� 

 بصفة �اصة الفصل السابع: تفسري الكتاب. ).1981 القاهرة، املرصیة، أ�جنلو (القاهرة: مكتبة
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كام  ، متاًمأأساسها اعتبار لك ما هو �ري ٔأورويب استبعادیة /ٔأیدیولوجية اس�تعامریةمن 

�ارج احلضارة إال�سانیة ويف انتظار ٔأورو� من ٔأ�ل  اكنت روما تنظر ٕاىل �ريها،
، نظر كربا�رةفكام نظرت روما ٕاىل اجلرمان مثل ٔأورو�!  وجع� متحًرضا )ٕاعامره(

 قبائلة املتعالیة؛ ف ٕاىل �ريمه نفس النظر من بعدمه،  ؤأحفادمه اجلرمان، بعد رومنهتم،
وأ�فارقة  و�ستيالء �ىل كنوزها. ة جيب هدا�هتا ٔأو ٕاحراقهاثنئأمر�اك اجلنوبیة وَ 

واحلضارة، جبمیع  .ج ر�اعمهَ واملسلمون  .�لسلیقة ٔأْ�َالٌف . والعرب ٔأدنیاء عبیدٌ 
 ج�عیة، مل تبدٔأ ٕاال من ٔأورو�! مفرداهتا وظواهرها �

زة يف الزود عن اململكة مرك�  احملارب اجلرماين �مة تصبح املام�مع �شأٔة ت�      
منه ما هو ٔأكرب ؤأمسى، فاملهمة  . ويف مر�� �لیة س�یكون مطلو�ً وحامیة امل�

)14(من �الل امحلالت الصلیبية. ا�ن الرباسرتداد قرب  س�تصبحسة املقد� 
وما ٔأن  

�يت امتدت   منتصف احلادي عرش حّىت من ٔأواخر القرن انهتت هذه امحلالت، ال
، ٕاىل اسرتداد قرب ا�ن الرب من ید العرب! وهدفت، ظاهر��  القرن اخلامس عرش

سة من اسرتداد قرب ا�ن الرب ٕاىل �رش عقيدة الرب، من ٕاال وتطورت املهمة املقد� 
 _________________________ 

� ي انتقل �رب حركة أ�ساطیل الت�اریة �� او مع تدفق إالشعاع احلضاري من سامء الرشق، ) 14(  اكنت جتوب البحر يتال
�ٕالضافة ٕاىل  ،رومااملتوسط، ومع رغبة روما يف ٕاخضاع القسطنطینية وتوحيد العامل املس�یحي �ز�امة الكريس البابوي يف 

ٕاىل سوا�ل الشام يف �ىل جنوب ٕایطالیا، وعزم الكنيسة والقرص �ىل الت�لص من خطورهتم ٕ�رساهلم  استيالء النورمان
ٕاىل الرشق حب�ة اسرتاد القدس، الصلیبية يف حشد اجلیوش  ،)1085 -1015جرجيوري السابع ( احلرب املقدسة، رغب البا�

 ٔأور�ن الثاين البا��لیفته  حيشد اجلیوش، فاس�تمكل، ولكنه مات قبل ٔأن املسلمني من قبضة العرب الرب،ا�ن مدینة 
�  فرصة العمر يف خطبته ،يف أٔورو� إالقطاعیة ،د و�دت مجیع الطبقات �ج�عیةلقو  مرشو�ه. )1099 -1035( ٔألقاها يت ال

�  1095لكريمون الفر�س�یة �ام  يف والفاقة.  الفرار من الفقر ، فأ�قنان �ریدونا�ن الربحتث امجلاهري �ىل الزحف ٕاىل قرب  يتوال
�ریدون  إالقطاعي، �ن بال ٔأرض، �سبب قانون إالرث�� نبالء امهنا. وال �ن ميلكون أ�رض �ریدون مض املزید �� والنبالء ا

وما ٔأن . حتت رایة البابویة يف روما. وامللوك �ریدون كنوز الرشق ي نفسه �رید توحيد العامل املس�یحأ�رض، رمز العزة. والبا�
و�ىل >البحر املتوسط متجهة ٕاىل سوا�ل الشامتو�لت ٔأساطیل املدن إالیطالیة، بصفة �اصة: البندقية وبزيا وجنوا، يف مياه 

 ٕاال وانتقل ،يف �متیازات الت�اریة وإالقطاعیة يف الرشق ت� املدن من اات ا�ٓالف من حماريب ٔأورو� طمعً متهنا عرش 
 مش�هتم میعجب  كذ� بل قدموا ،حفسبأ�وروبیون مب�ار�هيم  فمل یأِٔت  ؛غرب ٔأورو� ٕاىل ٔأرض الرشقمن  الرصاع

مل �كن يف  يا�� ، اجلرماينللمنوذج  اإالقطاعي، وفقً �ج�عي رصا�اهتم الطبقية. فلقد �اء أ�وروبیون بنظا�م �عیة ولك �ج
ومن مث اكن  فقد اكن للسالجقة ا�ور البارز يف �رس�یخ نظم إالقطاع .ائد يف الرشقالس�  �ىل النظام �ج�عي الواقع مس�تغر�ً 

للمزید من  الصلیيب حمل الفارس السلجويق. كام �اء أ�وروبیون جبمیع الرصا�ات بني العرش والكنيسة. ٔأن حيل� الفارس ا�سريً 
   ).1894(ٔأطرو�ة �ر�س،  1291-1099�رخي املؤسسات امللكية يف مملكة القدس الالتینية ج. دودو، التفصیل، انظر: 

Gaston Dodu, Histoire des institutions monarchiques dans le royaume Latin de 
Jérusalem 1099-1291(Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris) Paris, Librairie  
Hachette et Cie. http://clc-library-org-docs.angelfire.com/institutions.html. 

 .90هامش، 292 ص، الثالث البابمن  الرابعوانظر كذ� املراجع املذ�ورة يف الفصل 

http://clc-library-org-docs.angelfire.com/institutions.html
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يف ٔأمر�اك ؤأفریقيا! ٕان التبشري  والاكفر�ن، بني الوثنيني )15(ع �س�تعامري�الل التوس� 

 هذهيالء أٓنذاك �ىل كنوز من �ست  ٔأبًدا رب، حتت رایة الرب، مل مينعبد�ن ال
  )16(هنا!اك� واس�تعباد ٔأهلها وٕا�دة سُ القارات 

 شلكها ا�یين وتت�ذ شً� احملارب �مة تفقد  ا�رخيیة متقدمة �سبي�  �ٍ ويف مر�     
امل� ٔأو ال عن  الطبقات احلامكة اجلدیدةعن  دافعفقد مت جتنید احملارب يك یُ  ؛اقومي� 

)17(الكنيسة.
الروابط �ج�عیة  لكيف غرب ٔأورو� الثورة الصناعیة  طمحتُ  فلسوف 

�يت اكنت تدور يف ف� امحلیة ا�ینية ؤأ�القيات النبا� ومثالیات الفروس�یة  ال
املطرد سحق التثو�ر سي ل السلعي والرحب النقدي. و حملها �القات التبادُ  وس�ت�ل

�يت اكنت �س�یطر �ىل ولك القمي واملثل العُ  لوسائل إالنتاج الرغبة امجلاعیة ا�متع لیا ال
التحول لك ذ�  . اس�تلزماملطلقة وأ��نیة املفرطة حملها سلو�یات الفردیة �لیوس� 

الربملان ٔأو سلطة الكنيسة، ٕاىل نفوذ املقيدة ب  حّىت  املطلقة، ٔأوالس�یاس�یة من السلطة 
 بقوةأٓنذاك يف ا�منو  �ذةا�ٓ املعربة عن مصاحل الطبقة الرٔأساملیة  دو� املؤسسات
التنظمي �ج�عي إالقطاعي القامئ �ىل  منكام اس�تتبع �نتقال . كطبقة مس�یطرة

�ج�عي الربجوازي القامئ �ىل التنظمي ٕاىل  ت العقاریة الكبرية ومعل أ�قنانامللكيا
مع هذا و والعمل املأٔجور.  یة لوسائل إالنتاجوامللكية الفردحریة النشاط �قتصادي 

، ٔأضیفت املركزیة التنظمي �ج�عي ومؤسساتهوطبیعة ر، والتغري� يف شلك التطو� 
، صارت أ�مه ،ٔأخرى �انب �مة القتل والتدمري، �مةٕاىل احملارب اجلرماين، ٕاىل 

 ،و�رس�یخ همينهتا الثقافية ل�ول أ�وروبیة، النفوذ الس�یايس و�قتصادي تدعميويه 
�يت س  ،يف الب�ان املس�تعَمرة ،قومية اس�تعامریةكدول   الزائف بعد اس�تقاللها تتحولال

 . ااس�ی�ا واقتصاد�� وثقافي� یس� �بعة  ٕاىل ب�انٍ 

 _________________________  
 ؛�س�تعامر �متعات ٔأمر�اك ؤأفریقياو ،الكشوف اجلغرافية مر�ليت�ىل ، �ي� ل مصطلح التوسع �س�تعامري، مت) �ش� 15(

 . هنب �ريات الشعوب . ظاهرةظاهرةالني يف نفس الشرتاك املر�لتَ 
 !�یف مت هنب هذه القارات وٕا�دة ساكهنا من �الل طرح مهنجي، يف الباب الرابع، ) سوف ندرس16(
 املرشع املدين. ومن �رقب ا�هنایة الاكرثیة للعامل ٕاىل) �زامن ذ� مع �نتقال من البحث عن ٕارادة هللا، ٕاىل تفسري ٕارادة 17(

�  املوضوعیةالكشف عن القوانني  املس�یحیة و ، بل نفسها يت حتمك حياة إال�سان وتنظم حركة الكون. و�لتايل و�دت الكنيسةال
�  العلمیة ٕافساح الطریق للنظر�تو  الرتاجع ذاهتا، يف موا�ة ضاریة مع العمل. ؤأرمغت الكنيسة �ىل يت تثبت �دم حصة ما ال

 .عن طبیعة الكون و�شأٔته وتطورهخرافية ، ما ورد به من تصورات اوتنفي، �لمی�  ،وقائع �رخيیةس من �اء يف الكتاب املقد� 
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اًء من ابتد واحلضاریةحمار�هيا، همينهتا الثقافية بواسطة وهكذا فرضت ٔأورو�،      

من رؤیة استبعادیة  للتارخي إال�ساين، وانطالقًاينیة �ادي للعامل، ونظرة شوف أ� تصور 
 !إال�سانیة هو �ري ٔأورويب من �رخي احلضارةللك ما 

�̂n÷^mÍfi^fiÁÈ÷]<‹◊√÷]<V<

ابتداًء من ٔأرض الیو�ن،  بل وللعامل بأٔرسه، ارخي العلمي ٔ�ورو�م الت� قد� �ادًة ما یُ      
 ظهرت حيث العمل؛ بدأٔ  یقول، ٔأن أ�ورويب املؤرخ اعتاد كام البالد، ٕاذ يف ت�

  )18(ٕاخل. .والهندسة.. والف� الفلسفة �لوم

ت العلوم لت� أ�وىل البدا�ت ٔأن �ىل یؤكد ارخييالت�  الواقع ولكن       يف �شلك�
)19(وفارس. وفينیقيا ؤأشور ومرص و�بل سومر

 سوى الیو�ين الفيلسوف �كن ومل 
 عن العلوم هذه ىتلق�  فلقد. احلضارات لت�   II>وجمهتًدا نبهيًا رمبا >II>اوریثًا �رخيی� 

 ٕاىل العلوم ت� ٌ�ل ٔأو لك ِ�لسًة، �سب، ورمبا القدمي. الرشيق العامل حضارات
  .احلضارات العریقة �لكثري لهذه ید�ن املثابة بت� وهو نفسه!

�يتلقد و        عن الفيلسوف الیو�ين ورثه املعرفة يه ٔأمه ما هبا تُنتج اكنت الطریقة ال
 عرصه يف إالساليم العامل سري�ا ال�يت الطریقة نفس ويه الرشقية القدمية، احلضارات

يك متثل ذات الطریقة عامد  ،يف عرص ا�هنضة ٔأورو� ٕاىل تقدميها یعید مث ،ا�هيب
 _________________________ 

 ٔ�ي ٔأي تأٔثري �ىل استبعاد واًحضا الرمغ من حيویته، مثاًال  ، و�ىلأٔورو� الو�زي يف �رخي هريست، كتاب جون ) یعد18(
 انظر: .الیو�ين العمل نقد يف الحقة حضارة ٔ�ي تأٔثري ٔأي استبعاد وكذا الیو�ين، العمل �ىل الیو�نیة احلضارة �ىل سابقة حضارة

 John Hirst, The Shortest History, op,cit. 87. 
وموضوعیة،  بدقة �لل، حيث. الرابع الفصل �اصة بصفة ،العمل �رخي سارتون، جلورج أ�صیل انظر املؤل�ف ذ�، وعكس
العمل القدمي يف العرص ا�هيب  �رخي العمل:انظر: جورج سارتون، . القدمي الرشق حضارات من املس�تقى الیو�ين العمل مصادر
 جميس جلورج املرسوق ثالرتا كتاب )، ویصل2010(القاهرة: املركز القويم للرتمجة، ، �رمجة محمد عبد الهادي ٔأبو ریدةللیو�ن

الرتاث  جميس، جورج انظر: .الیو�نیة للفلسفة القدمية املرصیة أ�صول �ىل ٕاىل ٔأبعد مدى حي� �سعى للربهنة مبوضوعیة
)، وكذ� 1996 للثقافة، أ��ىل ا�لس: (القاهرة �الل شويق �رمجة ،مرسوقة مرصیة فلسفة الیو�نیة الفلسفة: املرسوق

من �الل  للفلسفة الیو�نیة التأٔرخي �ر�ل، يف نفس طریق جورج جميس، ٕ��ادة ٕاذ یقوم ،السوداء أٓثينا �ر�ل، كتاب مار�ن
 للحضارات أ�فروأٓس�یویة اجلذور: السوداء أٓثينا �ر�ل، انظر: مار�ن .الرشقية القدمية واحلضارات مرص يف منابعها عن البحث

 ).2002 للثقافة، أ��ىل ا�لس: (القاهرة نوأٓخر� حييي الوهاب عبد لطفي ، �رمجةال�س�یكية
(بريوت: دار  الفهرست) يف العلوم عند أ�مم ا�تلفة قبل الیو�ن، وعند الیو�ن، انظر، �ىل سبيل املثال: ا�ن الندمي، 19(

�� وأ�مم طبقاتأ�ندليس،  صا�د ت)، ا�ن املعرفة، د. )، ا�ن 1912الاكثولیكية،  (بريوت: املطبعة ش�یخو لو�س حققه ، ذی
 ).1997، وضع حواش�یه �لیل املنصور (بريوت: دار الكتب العلمیة، خمترص �رخي ا�ولالعربي، 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+Hirst&search-alias=books&field-author=John+Hirst&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+Hirst&search-alias=books&field-author=John+Hirst&sort=relevancerank
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 وأ�صول ءاملبادى تصنیف �ىل القامئة الطریقةٔأهنا  أ�نوار بعد ذ�.عرص 

 ما لك عن ا�هن به ینشغل ال�يت �لظاهرة ا�لو� املتشابه  ومجع املشرتك واس�ت�الص
 ."التجرید" سمىصطلح �ىل ٔأن �ُ ت� الطریقة س�یُ  )20(.و�ري مؤ�ر �نوي هو

 نص �ُكتب ما و�دًرا الیو�نیة، �للغة ُكتبت قد أ��جيل نفسها بأٔن الوعي ومع      
 يف أ�مم من �بري �دد �ٕالضافة ٕاىل دخول اللغة، ت� ثقافة حيمل ٔأن دون ما بلغةٍ 

 هذه بني ا�مج وحماوالهتم یو�نیة وفلسفات ثقافات من حيملون مبا املس�یحیةا��نة 
مبا یعمتد �لیه من طریقة (الیو�ين  للعمل قّدر املس�یحي، فلقد الفلسفات وإالميان

 قّدر ففي مر�� ٔأوىل �رخيیة. مرا�ل ثالث �رب الضیاع من ذنقَ یُ  ٔأن )ٕالنتاج املعرفة
 ا�ور بفضل ومانیة،اجلیوش الر�  �ىل ید الهلنيس�يت العامل تفكك بعد �س�مترار، �

ي اجلوهري اه ا��  حول )21(ا�ا�ر يف إالمرباطوریة الرشقية اجلدل يف العمل هذا ٔأد�
 يف املنعقدة أ�ربعة الكنس�یة ا�امع بصفة �اصة يف ،)22(والروح القدس املس�یح طبیعة
 و�دت ، ٕاذ)م451(و�لقدونیة  )م431( ؤأفسس )م381( والقسطنطینية )م325( نیقية
ٔأفاكره  فاس�ت�دمت )23(الیو�ين عملال يف ضا�هتا ،كذ�والكنيسة  فرقة، لك
وهكذا ٔأنقذت  .خصو�ا موا�ة يف �عواهاملذههبا و �نتصار سبيل مصطل�اته يفو 

الرشقية العمل الیو�ين و�افظت �ىل طریقة ٕانتاج املعرفة من الضیاع إالمرباطوریة 
حي� احتضنت بزينطة، هبذا القدر ٔأو ذاك، الرصاع الفكري ا�ا�ر بني التیارات 

 _________________________ 
، حىت یفهم العامل من �ىل حنو �س�یط ٕاال ٔأن �كشف عهنا و�ر�هبا منطقيًا) فالعامل حتمكه قوانني �س�یطة وما �ىل ا�هن 20(

 .الرابعحو�. وسوف نعاجل هذه الطریقة يف التفكري يف الفصل 
سوف متزتج  الرشق ويف .�اصة بصفة الرشيق العامل ٕاىل تقدميه وٕا�ادة الیو�ن �مل �رمجة يف الرس�ن دور ا�لی�  هنا یربز )21(

انظر يف دور الرس�ن: ا�ن العربي، . الیو�ين �لعمل ٕاخل،... وقنرس�ن، والرها ونصیبني ٔأنطا�یة يف ومدارسها الرشقية الروح
 .563، صخمترص �رخي ا�ول

املتأٔ�س  خمتلفة؟ ٔأم هو إال� طبیعة � ٔأم إال� طبیعة نفس من هو فهل خملوق؟ ولو اكن خملوقًا ٔأم �الق �سوع ) فهل22(
؟ وماذا عن اكن كذ�، فكيف �كون ذ� سائغًا عقًال ا وٕاذ البرشیة؟ الطبیعة وصفات إاللهیة الطبیعة صفات بني ا�ي جيمع

 خملوقة؟... ٕاخل. يه ٔأم إال� مثل ةٔأزلیّ  القدس الروح مرمي العذراء! فهل يه ٔأم إال�؟ ولكن �یف یو� إال�؟ وهل
أٓ�ء والقد�س �س�یلیوس، �ىل سبيل املثال، من  ) یعد القد�س یوس�تينوس، والقد�س لكميندس، والقد�س ٔأثناس�یوس،23(

ذاهب ا�الفة للمفاهمي �ن اس�ت�دموا الفلسفة الیو�نیة وجشعوا �ىل تعلمها وتعلميها من ٔأ�ل التصدي ٕاىل املالكنيسة أ�وائل ا�� 
 ٕاىل ف، �ىل سبيل املثال،ٕاخل. للتعر�  وأٓریوس،... ء"الرمسیة" للكنيسة مكذهب مار�یون، وسابلیوس، ولوش�یانوس،واملبادى

النظریة  الرصاع بنيكذ� و  ،ي س�تعتنقه القبائل اجلرمانیة يف الرشق البزينطيوا��  ،أٓریوس ة يف مذهبالرمسي للكنيس الرٔأي
�  الكنس�یة "الرمسیة"واملذاهب الالهوتیة ا�تلفة، القرون  يف حوض البحر املتوسط يف والهلنيس�يت الهلیين �لرتاث يت تأٔ�رتوال

  =    الهوتها�ٓریوس�یني،  ضد إالميان عن الرسويل: سريته، دفا�ه أٔثناس�یوس القد�ساملسكني،  مىت :انظر .أ�وىل للمس�یحیة
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�يت  املس�یحیة ا�تلفة. ويف مر��ٍ  �رخيیة �نیة تقوم ٕ�نقاذه احلضارة إالسالمية ال

يف بغداد ( ٕالیه ؤأضافت، )24(�حتاكك احلضاري مع بزينطة من �اللاس�تقبلته 
 القرن اخلامس حّىت  طوال القرون املمتدة من القرن العارش )والقريوان وقرطبة
�يت اكنت عرش، وليك تقدّ  مه ٕاىل ٔأورو�، بصفة �اصة �الل فرتة احلروب الصلیبية ال

وما ٔأن  مبثابة ٔأ�د املعا�ر الفكریة النتقال مركز الثقل احلضاري من الرشق ٕاىل الغرب.
هذا الرتاث، وت� يه املر�� اس�تقبلت ٔأورو�، بصفة �اصة املدن إالیطالیة، 

 هنضت هذه الثالثة يف �رخي احلفاظ �ىل الرتاث الیو�ين وطریقة ٕانتاج املعرفة، حّىت 
�يت ��  )25(املدن هنضهتا العاملیة املدهشة يف  ،دت ملراجعة ونقد العمل الیو�ين نفسهوال

اًء من القرن لنفس طریقة التفكري املنت�ة للمعرفة، ابتد اس�ت�داًما ،عرص أ�نوار
ي .التجرید أ�ورويب احلدیث القامئ �ىل بنشأٔة الفكر السابع عرش، ٕایذا�ً   التجرید ا��

 �رخي إالبداع الفكري جلنس�نا ْرب س�یبسط نفوذه �ىل العامل املعارص، كام �سط نفوذه �َ 
 البرشي.

E2D 

َ يف هذا إالطار وُ       ، �قتصاد الس�یايس. ٕاذ �شأٔ:�، و�  شلك�

 لو هبا عن لك مالظواهر، حمل ا�شغا�، مع العُ ا ، یعمتد �ىل تصنیفلًما جترید�� �ِ  -
 املتشابه، وجيمع الثانوي، فهو �ستبعد .حمل البحث مؤ�ر يف الظاهرة �ري هو

�يت  أ�صول و�س�تنتج و�س�ت�لص املشرتك، تعوق الوا�دة، دون ا�شغال �لتفاصیل ال
 .�ج�عیة موضوع حبثه اقد للظاهرةالفهم الن� 

 

 _________________________ 
 .470-464، 440-383، 70، 60 -56بصفة �اصة: ص ،)1993مقار،  ٔأنبا القد�س (وادي النطرون: د�ر =
زمن  �اصة بصفة بزينطة، مع �حتاكك احلضاري زمن اخلالفة أ�مویة، وبدأٔ  ا�متدد إالسالمية يف ا�و� ٔأ�ذت حفی�) 24(

انتقل �مل الیو�ن، املهمين أٓنذاك �ىل  الرتمجة حركة يف بقوة، وكام ذ�ر�، سامهوا ن�ا��  الرس�ن وجود ومع اخلالفة العباس�یة،
 . إالساليم العامل بزينطة، ٕاىل

 أ��ر احلامساكن �  وفلور�سا بصفة �اصة،ي حتقق يف املدن إالیطالیة، ا��  الرثاء الواسعميكن القول بأٔن حبال ٔأو بأٓخر، ) 25(
 قادت وبعدما. رفينيو�بار احلِ ، ؤأغنیاء الت�ار خضعت احلیاة يف ت� املدن لهمينة الصیارفة، فلقدالعمل احلدیث.  د�امئيف ٕارساء 
 ٔأذهان أ�ذهان، تو�ت، �قتصادي �لنشاط املتعلقة الفنیة العملیات وتطو�ر بتحسني �ه�م ٕاىل التارخيیة الظروف
�  والعلوم ا�ٓداب ٕاحياء صوب �اص، بو�ه اجلدد أ��ر�ء �ا هلم العلامء واملفكرون املسلمون مع يت �افظ �لهيا وقد� القدمية ال

 ومياكفيليل، وفيتشينو، وبواك�ش�یو، برتارك، فنبغ. �حتاكك احلضاري بصفة �اصة ٔأثناء احلروب الصلیبية كام ذ�ر� �ملنت
 =امتدت ولقد. إالیطالیة ا�هنضة وفناين ومفكري �لامء من و�ريمه ،و�ليسرتینا وتیتيان، فينيش، ودا ورفائیل، ٔأجنلو،و  ودانيت،
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ي ٔأمىس مرفوًضا للظاهرة �ج�عیة حمل ا�شغا� مبعزل عن ا��ن دارًسا -  ا��

، ليس ابتداًء من تفنید �لمي ل��ن الوضعي املس�یحي، وهو ما وجوده �ج�عي
بتداًء من ٕادانة للمس�یحیة نفسها ا ي ٕاىل نفس النتي�ة، ٕامنا رفًضایؤدّ اكن ميكن ٔأن 

 � �يت احتكرت احلقيقة من  ، وحترًراط ر�ال ا��ن، و�ء الرب�سل قهر الكنيسة ال
)26(ی� ٔألف س�نة.طِ  ت ٔأرواح املالیني من البرش�ج�عیة، واسرتق� 

 

�يت �رزت يف غرب ٔأورو�  منطلقًا - من غرب ٔأورو� لرشح وتفسري الظواهر ال
للت�لیل  ت�ًذا من غرب ٔأورو� حقًال مُ  :. و�لتايلابع عرش تقریًبامن القرن الس�  تداءً اب 

دراسة �رخي الظاهرة وواقعها يف  مستبعًدا .�ن التارخيي والواقعي مًعا�ىل الصعیدَ 
، ومن مث استبعاده لوجود ٔأي حضارة �ري حضارة ٔأورو� أ�جزاء أ�خرى من العامل

ؤأهنا ، اس�بوقة �رخيی� امل ظواهر �ري من قبیل المجیع الظواهر حمل دراس�ته  اعترب
ويف ه. ظواهر مل تنشأٔ ٕاال يف ٔأورو� مث انتقلت من ٔأورو� ٕاىل العامل بأْٔرس �لتايل 

بیع قوة ، تفصیًال  ، كام سرنىيف حقل النشاط �قتصادي مقدمة هذه الظواهر
 وق.إالنتاج من ٔأ�ل الس� العمل و 

�يت ٔأنتجت �مل �قتصاد �ىل هذا النحو نكون قد تعر�       فنا ٕاىل مكو�ت احلضارة ال
ته كعمل اج�عي، ویتعني التعر�  املوضوعیة لنشأٔة ٕاىل الرشوط ا�ٓن ف الس�یايس وشلك�

 لتكو�ن الوعي مبوضوع �مل �قتصاد الس�یايس. ؛ متهیًدانفسه العمل �ج�عي

 _________________________ 
وكام یقول  .ٔأورو� ووسط غرب عرش ٕاىل ُ�ل ٔأجزاء السابع القرن وحىت تقریًبا عرش الثالث القرن هنا�ت من ا�هنضة، ت� =

 التعمل... فتوسعت اجلامعات إالیطالیة من معلیات حفزا قد القدمية املعرفة ذ�ا�ر واس�تخراج �دیدة معرفة اكتشاف �راو�ر:"ٕان
 املراكز الناشطة ٕاىل هابأْٔرس  أٔورو� من املواهب ذوي الر�ال ٔأفواج اندفعت إالیطالیني عن وفضًال  �حتیاج. هذا لتوا�ه
 ٕاجنلرتا لیلحقوا من وهاريف ،بلجیاك من فيسالیوس ؤأىت لبولندا، البلطیقي السا�ل من �و�رنیقوس ٔأىت فقد. اجلدیدة للمعرفة

 الهیئة :القاهرة( الفتاح عبد وبدوي ،اخلويل طریف ميىن �رمجة ،العمل قصة �راو�ر،. ج. ج: انظر". والبحث ا�راسة �نطالقة
 .59، ص)1999 للكتاب، العامة املرصیة

هو ما متثل و  ، وما یتعلق به من مسائل ٔأ�القية،اقد ل��ن نفسهالفكري الن� ) وٕان قاد ذ�، ف� بعد، ٕاىل ظهور املرشوع 26(
�ىل سبيل انظر  ).1874 -1808فيد شرتاوس (اود ).1856 -1806ما�س ش�ترينر (و  ).1872 -1804فيور�خ (يف كتا�ت 

 املثال: 
Ludwing Feuerbach,The Essence Christianity, Translated from the second German 
Edition by Marian Evans (London:Trubnee & Co.,Ludgate Hill, 1881). 

                                           .Part II: The False or The Eological essence of Religion بصفة �اصة:
https://libcom.org/files/The%20Essence%20of%20Christianity.pdf 
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<ÿíÀ÷]Ífi^n÷]<

Í¬^€jq˜]<‹◊√÷]<Ï`éfi<ΩÊÜç<
<
E1D<

 )1(هو الكشف عن القانون املوضوعي احلامك للظاهرة احملرك املركزي لنشأٔة العمل    
  )3(.عن ٔأفراد ا�متع )قال� س�تَ مُ ( مي� نفوًذا )ا�مينً ( ))2(شيئًا(بوصفها  �ج�عیة

�كون ٔأن یتعني  وليس ��شغال الفكري حفسب، وليك ینشأٔ العمل �ج�عي،     
 لظاهرة �ىل الصعید �ج�عي.لعن القوانني احلامكة  للكشف ئًاا�هن امجلعي �ی� 

الصمنیة  وحيطم اقدالن�  الوعي جبما حيَ  دبدّ یُ  حي���  �ی�ئًا صبحیُ  امجلعي وا�هن
  .ف ٕاىل معىن احلیاة والهدف مهنا�لتعر�  ،ٕاىل ٔأكرث من وجوده طاًحما ؛الفكریة

يك یفرس الظواهر لقتصاد الس�یايس، كعمل اج�عي، ٔأن یظهر لعمل �ومل �كن      
 ٕاىلا�هن امجلعي  تطلعمع  ،وتضافرها ،حمل ا�شغا� ٕاال بزتامن همينة ت� الظواهر

�يت ف ٕاىل القوانني املوضوعیّ التعر�   حتمكها.ة ال

وا�هنیة الفلسفية  : ا�هنیة املیثولوجيةذهنیات) 4(�رزت مخس  �رخي البرشْرب فعَ      
كذهنیات �مينة وا�هنیة الالهوتیة  العامل القدمي. وا�هنیة الفقهیة�مينة يف  كذهنیاٍت 

 _________________________                
>، انظر:"الظاهرة") يف مفهوم 1(

É. Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique (Paris: Presses Universitaires de 
France. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine,1964),p.89.Georges Gurvitch, La 
Vocation actuelle de la sociologie, Tome II :Antécédents et perspectives. Revue 
française de sociologie, Volume 4 Issue, 1963. pp.455-7. Denis Duclos, Projet éthique 
et positivisme dans la démarche sociologique de Durkheim, L'Homme et la société, 
1981. Volume 59  Issue 1. pp. 145-59. Michael Inwood, A Hegel Dictionary (Oxford: 
Blackwell's Ltd, 2008), pp.246-69. 

.متخیًال  معنو��  ٔأم ماد��  احس�ی�  ٔأاكن سواء عنه ربوخيُ  تصوریُ  ٔأن یصح متحقق �بت اليشء هو لك موجود )2(
 یقابل �ىل القوا�د لت� ��الفة سلوك ولك قوا�دها ا�رتام �ىل أ�فراد هؤالء جترب املثابة بت� ) والظاهرة �ج�عیة3(

. فعىل سبيل املثال: للك جام�ة قوا�د سلوك معینة يف الزي وال�م معنو��  ٔأو /و ماد��  واملقاومة، �لصدام �ج�عي الصعید
� وس�ی� عن هذه القوا� ٕاخل، وَمن خيرج بأٔي شلك ٔأو بأٔي والطعام،... عن ٔأفراد  يت �شلكت كظاهرة مت� نفوًذا مس�تقًال د، ال
 ابل سلوكه �لزجر و�س�هت�ان. للمزید من التفصیل، انظر:قَ ا�متع، ٕامنا یُ 

Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, op, cit, p.54. 
اد�اًء برتس�مي احلدود التارخيیة الفاص� بيهنم؛ �ىل العكس حنن نؤكد �ىل ٔأن تطورمه  ا ��هنیات امخلس، ال یعين ٔأبًداوقولن) 4(

ٕاىل جنب يف معظم مرا�ل املايض واحلارض. لك  جنًبا ایأٔيت نتي�ة لعالقاهتم املتناقضة مع بعضهم البعض، وهو ما یعين ٔأهنم دومً 
 �   =يت تفرض سطوهتا وس�یادهتا �ىل صعید الواقع، يه اليت تقوم بتفسري الظواهر ابتداًء من ذهنيهتا ت� ما هنا� ٔأن ا�هنیة ال
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  )5(.احلدیثيف العامل كذهنیة �مينة ة العلمیوا�هنیة  .يف العامل الوس�یط

 .�قتصاد الس�یايس�مل  ، ويف غرب ٔأورو�،، تبلورفقط ومع ا�هنیة أ��رية     
�يت استهنضته ُ�ل�ىل الرمغ من ٔأن  اكنت  ،حفسب منذ بضعة قرون الظواهر ال

ي ا�� اكن ٔأمام الرٔأساميل، و  القدمي والوس�یط نيفي العاملف .منذ أٓالف الس�نني موجودة
يف القرن  القدسيف  مأٔ  �بل قبل املیالد اكن يفأٔ سواء  هيدف ٕاىل ٕامناهئا، مي� نقوًدا

 ثالثة اختیارات:يف بغداد يف القرن العارش،  مأٔ  يف روما يف القرن الثالث مأ�ول أٔ 

مرتفع وحيصل  عید بیعها �سعرٍ : أٔن �شرتي سلعة �سعر منخفض ویُ �ختیار أ�ول -
 �ن. وقد تمت هذه العملیة دا�لبني هذ�ن السعرَ عن الفارق  اّ�ي ینتج�ىل الرحب 

 .ب��ن ٔأو ٔأكرث بنيالب� الوا�د، ٔأو 

 رمبا یأٔيتيف سبيل ذ� وعة. مصن�  رشاهئامن  نتج السلعة بدًال : ٔأن یُ �ختیار الثاين -
 . دوحيتكر ٕانتا�ه مقابل ٔأجر حمد� املا� ٔ�دواته،  ،يفرمبواد العمل ٕاىل احلِ  الرٔأساميل

 حمدد ٔأ�لٍ أٓخر ٕاىل ، فهو: ٔأن یقوم ٕ�قراض نقوده ٕاىل خشص ٔأما �ختیار الثالث -
ورشاًء  بیًعالنقود � ٔأو یتاجرٕا�هيا فائدة.  أ��ل حيصل �ىل نقوده مضافًا�لول و�ني 
 من وراء تفاوت واختالف ٔأسعار العمالت. راًحبا الرصف، ٔأعامل �ش�ىت�  ویقوم

 �رخي النشاط �قتصادي ْرب وميكننا ٔأن نرى هذه �ختیارات الثالثة بوضوح �َ      
 مأٔ  القدس م�بل أٔ  كام ذ�ر�، يفو اكنوا، أٔ كخیارات مطرو�ة ٔأمام الرٔأساملیني سواء 

هذه  ومعىن �كرار الوس�یط. العامل ٔأو يف ٔأي ماكن يف العامل القدمي ٔأو .بغداد مروما أٔ 
 والت�لیل �س�تدعي التفسري )ٔأش�یاء(ٔأمام  الظواهر، و�نتظام هو ٔأننا، �ختیارات

�يت حتُمك   وأ�جر،، الرحبها. فنحن ٔأمام ظواهر: داء أٔ وحتدید القوانني املوضوعیة ال
يف ٔأي د، أٓنذاك، رحب الرٔأساميل ٔأساس حتد� �ىل ٔأي  ال نعرفولكننا  .ٕاخل ...والفائدة

كام ال  ،دت أ�جور�ىل ٔأي ٔأساس حتد� وال نعرف  اختیار من اختیاراته الثالثة،
 _________________________                

�  مقياًسا ؤ�ذیُ ي ا�� عیار امل �ىل صعید الفكر. و  = ي معیار السطوة، وهو ا�� يت صارت �البة يف مر�� �رخيیة ما، هو ل�هنیة ال
 ذهنیة الطبقة احلامكة، فأٔفاكر الطبقة املس�یطرة يه أ�فاكر املس�یطرة، والناس �ىل د�ن امل�.یعتد �سطوة 

 املركزیة أ�وروبیة. من انطالقًاوليس  )زمانی�ا( وحصته س�تقرارهاس�ت�ابة الدامنا للتقس�مي"قدمي، وس�یط، �دیث"یأٔيت اس�ت�) 5(
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وجيب ٔأن ال نتوقع  .... ٕاخل ،د سعر الرصف ٔأو سعر الفائدة�یف حتد�  كذ� نعرف

... ٕاخل، �ى مفكري  ،أ�جردات الرحب ٔأو عن حمدّ  ٔأس�ئلتنا عن العثور �ىل ٕا�ا�ٍت 
 املراد واهرالظف .امجلعي ا�هن ا�شغالالنتفاء رشط وذ�  ؛العامل القدمي ٔأو الوس�یط

 ليس �یه �ه�م مجلعيا�هن ا ولكن ،�ىل الصعید �ج�عي �مينة اتفسريه
ٔأخرى �الت دون الكشف عن  وذ� لهمينة ذهنیاٍت ؛ �لمي �ىل حنوٍ  الال�شغال هب

�يت فرضت ن   �ج�عي.فسها أٓنذاك �ىل الواقع القوانني املوضوعیة احلامكة للظواهر ال

�يت نظ� و  ،مثًال  ،فالقوانني البابلیة      مظاهر النشاط �قتصادي و�اجلت  بدقة متال
وأ�ر�ح،... ٕاخل،  ،وأ�جور ،املوالعُ  ،ت�دثت عن الرٔأساملف  ؛العدید من مفرداته

يه  تقریًباالقوانني البابلیة  جفمیعال تتخطاه،  ٕاطاًرا یثولوجيةیعها من امل اختذت مج 
ال البرش.  ،ا�ٓلهة ملشيئة وفقًامن ا�ٓلهة �ىل امل� من ٔأ�ل تنظمي ا�متع  ممالةٌ  قوانني

يف الصواعق وأ�مطار  ونتحمكی  �نا�� والنصوص نفسها ال ختلو من ذ�ر ا�ٓلهة 
 �ن یمت ��رتاف ٔأما�م �جلرامئ... ٕاخل.والر�ح، ٔأو ا�� 

 س�یاقيف  .. ٕاخل،والفائدة،. والقميةل والنقود عن التبادُ ٔأرسطو  ثحتد�  ،ويف أٓثينا     
)6(الفلسفة.

 هذه من تدرس ابتداءً  �ىل الصعید �ج�عي الظواهر مجیعواكنت  
 ا�هنیة الفلسفية.

 _________________________                
مث یذهب ٕاىل ٔأمهیة للت�لیل.  حقًال ة ٕانتاجية، من العائ�، �و�د ، ويف ٕاطار فلسفي،فعىل سبيل املثال، یت�ذ ٔأرسطو) 6(

(�ىل ما یبدو ٔأنه مل �كن من أ�مور الشائنة يف بالد لرعي، والزرا�ة، والتلصص طرق املعاش يف: اوحيرص العمل إال�ساىن 
قدرة السلعة  �لتفرقة بني نرى �یه الوعي ،الیو�ن) وصید أ�سامك، وقنص الوحوش والطیور. وهو �ني یت�دث عن القمية

فيبدلون النوافع ل:" ن ٔأن یصل ٕاىل مقياس التبادُ ٕاش�باع �ا�ة معینة، وقدرة السلعة �ىل التبادل �سلعة ٔأخرى، ولكن دو  �ىل
ویأٔ�ذون عوضه احلنطة. وهكذا يف لك من أ�ش�یاء أ�خرى املت�ا�سة".  فيقدمون امخلر مثًال  مبا هو من نوعها ال ٔأكرث وال ٔأقل

(بريوت: اللجنة اللبنانیة  س �ر�ره البوليسٔأوغسطین ق �لیه أ�بو�ل�  أ�صل الیو�ين ، نق� عنيف الس�یاسةانظر: ٔأرسطو، 
ٔأمهیة املنفعة يف اكتساب السلعة قدرهتا �ىل . وهو یصل ٕاىل ما هو ٔأبعد من ذ� �كشفه عن 27)، ص1980لرتمجة الروائع،

� يه فقط  التداولسطو ٔأن أ�ش�یاء القاب� للمقایضة ٔأي ٔأر فقد رٔأى ، املباد� �سلعة ٔأخرى ًال لالس�تعامل. ميكن ٔأن �كون حم يتال
ي �س�ت�دمه صاحبه يف �س�تعامل ویرضب مثاًال  س�تعامالن، و�هام :"للك قنیة ااملبارش، ٔأو مبادلته �سلعة ٔأخرى �حلذاء ا��

حيتذى به ویتجر به، وهذا  مثًال ا�ٓخر �ري خمتص به. فاحلذاء ذاتیان، ولكن دون مماث� يف ذاتيهتام، ٕاذ الوا�د خمتص �ليشء و 
اس�تعم� ك�ذاء ولكن ال  ٕالیه ي یقایض �ذاًء ٔأو نقًدا من اكن حمتاً�ان �. وا�� الو�ه من �نتفاع وذاك الو�ه هام اس�تعامال

�يت  ).26، صيف الس�یاسة(ٔأرسطو،  ٕاذ مل جيعل للمقایضة". اس�تعامًال �اًصا هور ٔأدت ٕاىل ظ مث ینتقل ٔأرسطو ٕاىل الصعو�ت ال
 و�لتايل، أأّدى ٕاىل اختفاء املقایضة تدرجيی� و�دات النقد يف التبادل ظهور  ٔأن اموحضً لعیوب املقایضة،  و�دات النقد تالفي�ا

ٔ�نه یقوم �ىل البیع والرشاء، مبعىن ٔأدق بیع منت�ات  �ارج الكسب الطبیعي اویعتربه والت�ارة ید�هنا ٔأرسطو، تبلورت الت�ارة
 = . ٔأما عن نظریته يف النقود    ي �راه ٔأرسطو ذمميًاا��  لفائضة �لنقد، مث رشاء منت�ات یفتقر ٕا�هيا، �لنقد كذ�، وهو التبادُ 
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رف والت�ارة ، و�ىل الرمغ من انتشار احلِ ارخي الوس�یطالت� ويف غرب ٔأورو� يف      

العاملیة �ىل سوا�ل البحر أ�بیض املتوسط، فٕان ٔأمه ما س�یصل ٕالینا من ٕانتاج 
فكري وحتلیالت نظریة �شأٔن النشاط �قتصادي س�یكون يف ٕاطار التصورات 

وتوماس ا�ٔ�ویين ) 1280-1200( ل يف كتا�ت ٔألربتو ماجنوسوهو ما متث�  الالهوتیة،
ة لال�شغال د حماوالت، ٔأولی� جمر� مك�اوالت،  )1382-1320( ؤأور�زم )1225-1274(

� الفكري، ويف ٕاطار التعالمي الكنس�یة، بت�لیل الت�ارة وإالنتاج احلِ  ق هبام ريف وما یتعل
 )7(من ظواهر اكٔ�مثان، والفائدة، وأ�ر�ح،... ٕاخل.

ويف دمشق ٔأو بغداد ٔأو قرطبة ٔأو القريوان، �ىل ٔأقل تقد�ر يف الفرتة من القرن      
 يف ٕاطار �قتصادي النشاط مبظاهر  القرن الثاين عرش، �اء ��شغالالسابع حّىت 

 الرشاكت،والرصف، و  وأ�جور، واملضاربة، أ�ر�ح، مسائل �اجل الفقهاء قدلف ؛الفقه
ومن مث �ال �ه�م . ٕاخل ...والرهن، والتأٔمني، والكفا�، ،والعاریةوالبیع، وإالجيار، 

 _________________________                
فهيي تتلخص يف ٔأن حياة ٔأي جممتع تتطلب تبادل السلع واخلدمات، وهذا التبادل یأٔ�ذ صورة مقایضة يف مبدٔأ أ�مر، یمت  =

 � يت توا�ه معلیة املقایضة والرغبة يف تفادهيا جتعل الناس تل�أٔ بطریق االتفاق الضمين، ذ� بصورة طبیعیة، ولكن الصعو�ت ال
ي قاد ٕاىل ظهور معدن من نوع ما يك  ٔأي العرف، ٔأو عن طریق الترشیع ٕاىل اختاذ سلعة وا�دة �وس�یط للتبادل. وهو أ�مر ا��

"النقد عنرص التبادل". (ٔأرسطو، الوظیفة أ�وىل من وظائف النقود:ل، ٔأي ٔأن ٔأرسطو توصل ٕاىل یلعب هذا ا�ور يف التبادُ 
تفاظ إال�سان بأٔي �روة �زید عن �اجته، فهو يف الواقع یصل ٕاىل ، اح ا). و�ني ید�ن ٔأرسطو، ٔأ�القي� 29ص ،يف الس�یاسة

�ني یت�دث عن التبادل والبیع والرشاء، فٕامنا یفتح �ب   املتعلقة مبخزن القمية. ؤأ�ًرياوظیفة ٔأخرى من وظائف النقود، ويه
ئة قود، �ني ینظر ٕاىل النقود، كظاهرة طار ، ٕاىل رؤیة فریدة للقمية الزائفة للناقياس القمية. ویصل ٔأرسطو، فلسفي� املناقشة حول م 

ا �لنس�بة ٕاىل عرصه، و�رى ٔأن النقد، املصنوع من احلدید ومن الفضة، ال یعرب عن قميته احلقيقية،  �ىل ا�متع، نظرة متقدمة �د�
لنا، ٕاال هذ�ن و�ادة  یبيعون من �اللها و�شرتون، ویقول:"وما النقد، �ىل ما یبدو �ن جعلوا من املعادن نقوًدامه ا�� والبرش 

عتد به وال یقيض ال یُ  ام اصطلحوا �لیه ٔ�حضى شيئًا زر�� لوه عمرعیة وما هو �ىل يشء من القمية الطبیعیة. ٕاذ لو �دل مس�تعم
�يت �كون �ىل إالقراض، یقول  �ا�ة، ؤ�مىس من قامت �روته �ىل النقود يف ٔأمس العوز ٕاىل القوت". و�شأٔن الفائدة ال

ٔأرسطو:"یو�د نو�ان من فن �كو�ن الرثوة: ٔأ�دهام یتعلق �لت�ارة، وا�ٓخر �القتصاد؛ وهذا أ��ري رضوري و�د�ر �ملدحي، 
ٔأما أ�ول فيقوم �ىل التبادل و�� یندد به عن حق وصواب، وهكذا �كره امجلیع الر� حبق ٔ�ن النقد ��ات یعترب هنا 

� مصدر الكسب و�س�ت�دم ليس من ٔأ�ل الغا يت مت ا�رتا�ه من ٔأ�لها. فهو قد �شأٔ من ٔأ�ل التبادل السلعي، بي� تصنع یة ال
... ٕاال ٔأن الفائدة املئویة يه نقد من نقد، و�ا فٕان فرع الكسب هذا ٔأشد مناقضة للطبیعة �دیًدا نقًدا دة املئویة من النقدِ الفائ

 . 32، صيف الس�یاسةمن بني سا�ر فروع الكسب". انظر: ٔأرسطو، 
 ) �ىل سبيل املثال، انظر:7(

ST. Thomas Aquinas, Philosophical Texts, selected and translation with notes and an 
introduction by Thomas Gilby (London: Oxford University press, 1951), pp.320-35.    

 اجلاحظ،: انظر) عرش الثاين القرن( وا�مشقي) 868-776( لل�احظ لیةأ�و�  �جهتادات قراءة ميكننا تقریًبا الفرتة نفس ويف
 ،فهيا املدلسني وغشوش الت�ارة حماسن ٕاىل إالشارة ا�مشقي، الفضل ٔأبو ،)1949 اخلاجني، مكتبة: القاهرة( �لت�ارة التبرص
 =    الواقع، تأٔثري مدى الكتابني، يف نالحظ، ٕاذ ،)2009 صادر، دار: بريوت( أ�ر�ؤوط محمود �لیه قو�ل�  � موقد�  به اعتىن
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ف �لكشدون �كون ��شغال  )�قتصادي املتضمنة ٔأو�ه النشاط( بعلوم الرشیعة

النشاط �قتصادي. ومن هنا ميكننا  داءلهیلك وأٔ عن القوانني املوضوعیة احلامكة 
ي ،الوحيدرمبا  ،السبب اس�تنتاج  يف العارش، القرن يف اقتصادي )�ملٍ ( �شأٔة منع ا��

�يت ٔأنض� ر ُ�ل الظواقرطبة، �ىل الرمغ من توافُ  ٔأو بغداد  ،جت العمل �قتصاديهر ال
ي اكن هالفقي همينة هوهذا السبب  ما  لكّ  عن�یه إال�ابة، الرشعیة، أٓنذاك ، وا��
 حيان �ن�ا�ر ك ة اجلبارةالعقول العلمی�  ر ٔأحصابحي� ظه ،و�� !هو اج�عي

 )931- 854( والرهاوي )873 - 805( والكندي )850-780( اخلوارزيمو )722-804(

 وا�ن )1048 -973( والبريوين )1040- 965( الهیمث �ناحلسن و ) 950-874(والفارايب 
 رشد وا�ن )1160 -1099( وإالدر�يس) 1138 -1095( ��ة وا�ن )1037 - 980( سينا

النشاط مسائل لتشغلهم كن �مل  )8()1206 -1136( واجلزري )1198 -1126(
�يت  �قتصادي �يت فات يه املصن� و( الفقهاء فاتمصن�  �اجلهتاال �لهيا �لفعل  تتلمذال

اكن املهم هو معرفة حيث أٓنذاك،  افقهی� فقد اكنت ت� املسائل حمسومة  ،)ٔأكرثمه
  .للظواهر ة املوضوعیواننيال الق ،)9(لمعامالتل ةم الرشعی� حاكا�ٔ 

 

                _________________________ 
 .أٓنذاك للكتاب الفكري ��شغال �ىل الت�ار، �شاط �بري �د ٕاىل �لیه س�یطر يا��  =
 جنم �زغ عرش، الثاين القرن حىت ابعالس�  القرن من املمتدة ويه للتبس�یط، �لهيا اقترص� ٕان التارخيیة، املر�� نفس يف) 8(

) 854 -776( والتنو�) 820-767(والشافعي) 795 -711(وما� ) 767 -699( حنیفة ٔأبو: مثل وأ�صول الرشیعة حفول
). 1064-994( حزم وا�ن) 995 -918( وا�ارقطين) 915 -829( والنسايئ) 892 -824( والرتمذي) 888-817( داود ؤأبو

 و�س�تفادة السابقني �لوم واس�تقبال أ�صول، �مل وتدعمي �رس�یخ من املوسوعیة ا�هنیات ت� متكنت التجرید، قوة وبفضل
�  الرشعیة أ�حاكم ٕاىل ��، وفقًا والوصول، ،والقياس واجلدل الربهان يف مهنا  النقل ال و�جهتاد �ىل إالبداع أٓنذك بنيت يتال

�  الفرتة اس�تثنینا ما وٕاذ. والتقلید  الصعید �ىل السطوة للفقيه اكمل اكن فقد املأٔمون، اخللیفة �ر�ایة املعزت� تیار فهيا يقو  يتال
 .العرش ومصاحل السلطان رغبات مع الس�یايس موقفه یتقاطع مل طاملا �ج�عي،

اللكمة، ٕاذ  ، یعرفوقبل غرب ٔأورو� اللسان العريب، يف القرن السابع"الرٔأسامل"، س�ن�د  بصدد لكمة/ مصطلح ،مفثًال ) 9(
�ن أٓمن"�ىل: 279لللكمة يف صیغة امجلع؛ فلقد نصت ا�ٓیة  يف سورة البقرة ذ�ر رصحي ا ا�� من  وا اتقوا ا�� وَذُروا ما بقي� ٔأهي�

ن ك 
�
�  نمت مؤمننيالّر� ا ن ل

�
ن تُبُمت فل ۖمن ا�� َوَرُسو� ْم تَْفَعلُوا فَأَٔذنُوا ِحبَربفا

�
وس أ�ْمَوالُمك ال تَظِلمون وال تُظلَمون". ُمكْ ُرءوا

�ىل سبيل التشغیل وإالنتاج وليس ضة ن النقود اكنت مقر �ٔ ذ�ر (رءوس ٔأموالمك) ومل یذ�ر (ٔأموالمك) ٔأو (نقودمك) یالقرأٓن و 
مدى ��شغال �حلمك  أٔورو�. يفي سوف �كتسب النقود مبقتضاه صفة الرٔأسامل يف غرب وهو نفس السبب ا�� �س�هتالك. 

 حبر العلوم ،)1/208( لباب التأٔویل ،)1/289( �امع البیان :�ىل سبيل املثال ، انظرللظاهرةال القانون املوضوعي  ،الرشعي
فتح  ،)74(ص ٔأس�باب الزنول ،)1/199( معامل التزنیل ،)2/235(احملرر الو�زي ،)4/257( تفسري الرازي ،)1/235(

 املنمتیة ٕاىل �لوم الرشیعة جفمیع ت� املصنفات). 1/245(تفسري القرأٓن العظمي )، 1/234(تفسري القرطيب  ،)87(صالقد�ر
 "الرٔأسامل"لكمة بدوره،  ،ٔأما الفقه، فقد اعمتد. �ىل الصعید �ج�عي لظاهرةل املانع للت�لیل العلمي الرشعيفرضت نفوذها 

 )،3/136(املربع  الروضوا�هبويت يف )، 14/11(�مك� ا�موع  لشريازي يفاك �بار ر�ال الفقه فرناها عند ؛مضن مفرداته الفنیة

القروض والرشاكت. و�ريمه �ال رش�م ٔ�حاكم  )،2/206(بدایة ا�هتد وا�ن رشد يف )، 5/170( املغينوا�ن قدامة يف 
        =واحض       مع ذ�رٔأیضًا  اخلدمات ٕامنا �اجل ما� رشاكتوالرشاكت مل �كن مقترصة، �ى ر�ال الفقه، �ىل رشاكت أ�موال، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya278.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya278.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya278.html
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لّفت اهر املهمينة، فقد أ� راج أ�رايض اكن من الظو أٓخر، ؤ�ن خَ  ومن �انٍب      

�فات وُ تب اخلكُ  دو�  مالیةِ  ت �ٔ�ساس من ٔأ�ل ٕارشاد احلامك ٕاىل ٔأصولِ ضعَ راج مكؤل
اخلالفة، وتنظمي مواردها ونفقاهتا، بصفة �اصة بعدما �رت التساؤالت حول احلمك 

 � ي توّىل وضع هذه املؤل هتا ومصارفها... ٕاخل. وا�� فات الرشعي لٔ�رايض املفتو�ة و�ال�
اج�عي، وكام ذ�ر�، اكن  ٔأو الر�ضیات؛ فلك ما هو الطبلامء ال �ُ  )10(مه الفقهاء

�يت �س�یطر �ىل حياة الشخص يف  �اضًعا ٔ�حاكم الفقه بوصفه التعبري عن الرشیعة ال
ا�نیا وا�ٓخرة؛ دون ٕاماكنیة للفصل بني ما هو مدين وبني ما هو دیين. و�ا مل �كن 

 ويف مقدمهتم ،اقدة اكملعزت�ٔأمام العقول العلمیة أٓنذاك، بل وبعض العقول الفقهیة الن� 
 والزخمرشي )1024-935( اجلبار عبد والقايض )833-786( واملأٔمون )868-775( اجلاحظ

فلسفة و  �لوم الرشق القدمي ورثت حضار��  ، ويه العقول ال�يت)1070-1143(
سوى �جتاه يف ٔأ�د �جتاهني: ٕاما ٕا�ادة النظر يف ٔأساس الفقه نفسه  ،الیو�ن

احلامكة للظواهر  ا البحث عن القواننيٕ��ادة النظر يف ٔأصول الرشیعة ذاهتا. وٕامّ 
�يت مل �متكن الفقه من ٕاحاكم س�یطرته �لهيا، ٕاال يف  الطبیعیة حتراكً  يف املسا�ة ال

عصور �حنطاط وهمينة الغیبيات. يف احلالتني مل �كن هناك ٔأدىن ا�شغال �لكشف 
عن القوانني املوضوعیة احلامكة للنشاط �قتصادي �ىل الصعید �ج�عي. وذ�، 

�امس يف منع �كون املفكر �ج�عي  بدورٍ  �ىل ٔأرض الواقع، فقيه،الس�تئثار ال 
قد، يف القوانني املوضوعیة للظواهر �ج�عیة، والس�یاس�یة ��  الباحث، �ىل حنوٍ 

ي اس�تتبع بدوره احلی �لتايل، وهو ظریة لو� دون النفاذ ٕاىل ت� املناطق الن� املنع ا��
 � )11( !املعريف نفوذه ٕاطاريف واقعة  الفقيهيت اعتربها ال

 
 

 _________________________                
وا�د یعاجلان  :"قلت: هل جتوز رشكة أ�طباء اشرتك ر�الن �ىل ٔأن یعمال يف ماكناملدونة؛ �اء يف الرٔأساململصطلح  =

عن املعلمني �شرتاكن يف تعلمي الصبیان �ىل ٔأن ما رزق هللا بيهنام نصفني.   بيهنام نصفني. قال: سأٔلت مالاكً ویعمالن مفا رزق هللا
قال: ٔأن اك� يف جملس وا�د فال بأٔس به. قال: ؤأن تفرقا يف جملس فال �ري يف ذ�. قال: وكذ� أ�طباء عندي ٕاذا اكن ما 

. )5/48( املدونة، �روایة حسنونما� �ن ٔأ�س، انظر: �لسویة".  ااكن � رأٔسامل �كون بيهنام مجیعً �شرت�نه من أ�دویة ٔأن 
 � �حلمك الرشعي  يت انعدمت مسا�ة العمل من ٔأ�ل الكشف عهنا، اكتفاءً ولك ذ� دون ٔأدىن ا�شغال �لقوانني املوضوعیة ال

مجمع )، 9/54(احملیط لفهم احلیاة. وهو ما انعكس بدوره �ىل معاجلة ر�ال املعامج ٔ�صل اللكمة. انظر:  ا�ي اعترب اكفيًا
 ٕایضاح ٔأي الكربى من مجیع هذه القواميس العربیة ٕاذ ختلو .)8/298( �ج العروس )،6/92( لسان العرب)، 4/73( البحر�ن

 ).704(ص القاموس احملیطانظر:  ".ٔأص� املال ورٔأس:"الفريوزأٓ�دي عند مقتضبة عبارة ٕاال للرٔأسامل، داليل/ لغوي
 ). 2009(بريوت: منشورات امجلل،  كتاب اخلراج) �ىل سبيل املثال، انظر: ٔأبو یوسف یعقوب �ن ٕا�راهمي، 10(
�  ختلو دوًما )11( ٕاىل يت حيدث فهيا نزاع بني أ��ري ورب العمل؛ ٔ�ن الناس اكنوا یتجهون كتب احلس�بة من معاجلة احلاالت ال

 دون ٔأي ا�شغال بقوانني موضوعیة حتمك �القات املؤاجرة. رشع والعرف،ىل ٕاجياد احللول من ال �ن یعملون �الفقهاء ا�� 
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اقد للك ما هو قامئ يف ٔأورو� يف القرنني السابع وحي� یتكون ا�هن العلمي الن�       

عرش والثامن عرش، بعدما �ر الضمري امجلعي �ىل طغیان امللكية إالقطاعیة، وهنض 
عن القوانني  �حثًا اقدالن�  العقلُ  وانطلق الكنس�یة،السلطة  دوجاموعي امجلاهري ضد 

عن لك ما هو ميثولو� ٔأو  بعیًداة للظواهر الطبیعیة و�ج�عیة املوضوعیة احلامك
 و�رمنیدس طاليس امتمسل�  راجًعامُ الفلسفي نفسه يف التطور ؤأ�ذ ا�هن  ،الهويت

سوف  العلمي �ىل هذا النحو،نقول مع �كون ا�هن  ٕاخل. ؤأرسطو،... ؤأفالطون
ف ٕاىل بذهنیة هدفها املركزي التعر�  �ىل الصعید �ج�عيمجیع الظواهر  سدرَ تُ 

�يت رفضها العقل الن�  بعیًداالقوانني املوضوعیة احلامكة لها  اقد، عن تصورات القدماء ال
يك  ،بل والزًما ،حممتًال  ٔأمًرا ، كعمل اج�عي،�قتصاد الس�یايس ٔأصبح ظهورومن مث 

 تر تفج� فعندما  �ىل ا�متع أ�ورويب. ارئةالط� النشاط �قتصادي ظواهر  فّرس یُ 
)12(.معها العرشات من الظواهر اجلدیدة تتبلورو  ة الصناعیة يف ٔأورو� الغربیةالثور

 

�يت حتمك أٔ للكشف عن ا�هن امجلعي  ؤهتی� ومع   هذهداء القوانني املوضوعیة ال
، بعد التحرر من الوصایة الفكریة ال�يت رضبت �ىل القارة طی� قرون من الظواهر

عن القوانني هدفه البحث  ،اج�عي كعمل ،�قتصاد الس�یايس�مل ظهر الظالم، 
 إالنتاجدة �شأٔن الظواهر وما تثريه من ٕاشاكلیات معقّ  ت�املوضوعیة ال�يت حتمك 

میع قرارات جف  ؛الت�لیل الفكرييف حقل  ا�م�  ماك�ً احتلت ظاهرة إالمثان ، و والتوزیع
. انأ�مثظاهرة  ٔأو أٓخر، حبال، امين �لهيهتُ ٕامنا ، التوزیع ضاتتناقُ ومجیع  ،إالنتاج

�مينة  ةٍ ٔأصبحت القمية، كظاهر  ،و�لتايل )13(املظهر النقدي للقمية.أ�مثان يه لكن، و 

القتصاد الس�یايس يف لا�ٓ�ء املؤسسني انطالق موضوعي، يه نقطة  ختضع لقانونٍ 
فكریة من  �نتقال خطوةً  �لینا یوجبوهو ما  ؛ٕالنتاج والتوزیعلقوانني ا دراس�هتم

ي اخت� ف ٕاىل موضوع �مل �قتصاد الس� ٔأ�ل التعر�   ال�شغا�. ذ من القمية حمال� یايس ا��

 

 _________________________                
ٔأورو�، ومع امض�الل التنظمي �ج�عي إالقطاعي؛ ٔأ�ذت وسائل إالنتاج املتطورة، �رٔأسامل، حتتل ماكن ) يف غرب 12(

الصدارة. كام �رزت �دة ظواهر، ظن املفكرون أٓنذاك ٔأهنا ظواهر �دیدة، و�ري مس�بوقة، ومن ٔأمه هذه الظواهر: بیع قوة 
 ! الظواهر �دیدة و�ري مس�بوقة حقًالثالث هل ت�وق! ولسوف نعرف يف الباب االعمل، وإالنتاج من ٔأ�ل الس� 

 يواليشء ا�� . وحتدده متزي اليشء صفة، خصیصة، حباثنا، يهمح �ملتابعة يف هذه املر�� من أٔ ي �س) القمية، �لقدر ا�� 13(
 القمية قمية. ولسوف ندرسذو  قمية. � یصبح إال�ساين، ذ� ا�هود من أٓخر ٔأو قدرٍ  �ىل و�لتايل حيتوي العمل، نتاج �كون

 ادس من الباب احلايل.دراسة تفصیلیة يف الفصل الس� 
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o÷^n÷]<ÿíÀ÷]<

Íâ^Èä÷]<Å^íjŒ˜]<≈ÁïÁ⁄<

یايس كعمل اج�عي هدفه الكشف عن ف ٕاىل موضوع �قتصاد الس� يك نتعر�      
 اا�متع ماكنی�  اكن هذاما  ٔأ�� ( يف ا�متع ٕالنتاج والتوزیعلاحلامكة  القوانني املوضوعیة

ٔأن نتد�ر  فيجبالقوانني املمتفص� حول قانون �ام هو قانون القمية،  ويه )اوزمانی� 
 مس�تو�ت ظهور �مل �قتصاد الس�یايس يف واقع احلیاة الیومية. 

ي نعيش فيه،       مفن اليسري �ىل املالحظ ٔأن �رصد هذا العامل الهائل من السلع ا��
مرتبطة حبال ٔأو بأٓخر �لسلع؛ يك ننتج، يك �س�هت�، يك نبادل، فلك حياتنا صارت 

ٕاخل؛ فال بد من السلع. والسلع، �شلك جمرد، ليست  ادي، يك هندم، يك نبين...يك هنُ 
يف الطبیعة. وليك ميكن اعتبار هذه  معلیة مض وفصل ملواد موجودة سلًفاسوى 

هذا كون الهدف من وراء العملیة من الضم والفصل معلیة ٕانتاج سلعي؛ یتعني ٔأن �
ٔأ�ل وق. من ٔأ�ل البیع. من ٔأ�ل الرحب. وليس من النشاط هو إالنتاج من ٔأ�ل الس� 

ي یُ  إالش�باع املبارش. فالفالحٌ   .منتوجنتج سلعة، بل هو حمض لیأٔلكه ال یُ  نتج �ًزباا��

یتعني للنشاط �قتصادي فال  ا�هنايئ هو الهدف، كقا�دة �امة، ؤ�ن الرحب     
�ىل الرٔأساميل، وال یتعني �لینا ٔأن ننتظر منه، ٔأن یعمل �ىل ٕاش�باع احلا�ات 

ممكنة؛ وهو  �ج�عیة. فلك ما هيم الرٔأساميل هو حتقيق ٔأقىص رحب ممكن بأٔقل نفقةٍ 
 ما ال ميكن حتقيقه ٕاال من �الل معلیة ازد�د القمية.

ى من مس�تو�ت ظهور مس�توً وحي� �سأٔل: �یف �زید القمية؟ نكون ٔأمام ٔأول      
 9بـ  مثًال العمل  )1(�قتصاد الس�یايس. مس�توى القمية. فالرٔأساميل �شرتي ٔأدوات

و�دات، ولكنه لن یفعل  4و�دات، وقوة العمل بـ  3 العمل بـ )2(و�دات، ومواد
 _________________________                

� ) للتبس�یط �س�ت�دم، جتاوًزا، لكمة ٔأداة. 1( يت تتكون من أ�داة واحملرك مع الوعي، ليس فقط �لفرق بني أ�داة وا�ٓ� (ال
و�قل احلركة) ٕامنا كذ� بتطور أ�وىل ٕاىل الثانیة �َْرب رصاع طویل من أٔ�ل الس�یطرة �ىل اجلدید يف حقل التقنیة. هذا 

 ي یؤدي ٕاىل تطور ا�متع.الرصاع، كام سرنى يف الفصل اخلامس، هو ا�� 
� لغريه ا يشء �كون مددً ُلك املادة يه  )2( لیة أٔو . ومادة اليشء ٔأي ٔأصو� وعنارصه ال يت یتكون مهنا. ومادة العمل، أ�و�

�س�هت� ٔأثناء معلیة إالنتاج ویلزم جتدیده �س�مترار، مثل الغزل يف صنا�ة النس�یج،  جسم ُلك املسا�دة، �ىل هذا النحو، يه 
 دات... ٕاخل.ٔأو املازوت يف �شغیل حمراكت احلصا
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بقصد الرحب. فٕاذا و�د بني یدیه، بعد هبدف إالنتاج من ٔأ�ل السوق ذ� ٕاال 

�يت بدٔأ هبا؛ فلن یُ  16إالنتاج وقبل البیع، نفس الـ  هذا �ست�ر م �ىل قدِ و�دة ال
 4هذه الـ  )3(للعامل�ٔ�ساس. مفاذا یفعل؟ ٕان ما ميكنه، وال ميكنه ٕاال، ٔأن یدفع 

ویأٔ�ذ  )وا�دة من أ�جر وا�دة �ساوي و�دةً  معلٍ  أٔن و�دةَ �فرتاض (و�دات 
للعامل، وما ٔأنت�ه  الرٔأساميل ، والفارق بني ما دفعهیفوق قمية هذا أ�جر منه معًال 

 وجاملنتُ ا . ٔأم� "ائدةالقمية الز� " لح �ىل �سمیتهظهر المكي ملا اصطُ هو امل  هذا العامل،
 فهو مظهرها املادي. نفسه الزائد 

أٔو  أ�طباءوالقمية الزائدة �ىل هذا النحو ميكن ٔأن �س�ت�لصها الرٔأساميل من      
�ن یعملون  نياحملاس�ب من  الرٔأساملیة، كام �س�ت�لصها متاًما ٔأجراء يف مؤسساته�یه ا��

 يف مصنعه. �نل املأٔجورامالعُ 

املأٔجور�ن، خيضع  العاملولكن، هل اس�ت�الص هذه الز�دة يف القمية، من      
ي حيدّ  الرٔأساميل؟ ٔ�هواء  تق�، مقدار ماد، ٕ�رادته املنفردة واملس� ٔأي: هل هو ا��

؟ ٔأم ٔأن هذه القمية ختضع لقانون ، �س�تأٔ�ر هبا �رحبسوف خيتص به من قمية زائدة
وهل هذا القانون �رتبط مع� ٕ�طار  موضوعي حيمك معلها يف ٕاطار النظام الرٔأساميل؟

حيمك معل هذا النظام يف  ؟ ٔأم هو قانون موضوعيمثًال اكم� سوق معني، املنافسة ال
أ�سواق اكفة مبا فهيا أ�سواق �حتاكریة؟ إال�ابة عن هذه أ�س�ئ�، وما �رتبط 

�قتصاد الس�یايس. مس�توى �مل هبا، متثل املس�توى الثاين من مس�تو�ت ظهور 
ة عن ت� أ�س�ئ� م إال�ا�ت العلمیّ إالنتاج. ٕاذ یظهر �قتصاد الس�یايس هنا يك یقدّ 

�يت حتمك أ�ر�ح يف النظام الرٔأساميل، و�لتايل  �يت تثور �شأٔن القوانني املوضوعیة ال ال
�يت تثريها ٕاشاكلیات جتدید إالنتاج �ج�عي  تقدمي إال�ا�ت العلمیة عن أ�س�ئ� ال

 �ام.  بو�هٍ 

ري التساؤل عن اجتاه جتدید إالنتاج �ج�عي، املعمتد �ىل أ�ر�ح، بدوره یث     
�يت زادت بفضل العمل. �یف یمت توزیعها �ىل  هذه أ�ر�ح، ٔأي اجتاه الو�دات ال

 _________________________                   
ال ، أٔي ٔأننا، كام سنرشح الحقًا .ٔأم ٔأس�تاذ اجلامعة، املنجماكن �امل ج قمية زائدة، سواء أٔ �لعامل، لك َمن ینت ) نقصد دوًما3(

 نقترص، مثلام یقترص �قتصاد الس�یايس، �ىل �امل املصنع.



33 

 
الثالث من مس�تو�ت ظهور �قتصاد ى املس�توى هنا یتبد�  الصعید �ج�عي؟

)4(افرتضنا فلوالس�یايس. مس�توى التوزیع. 
�يت ش�ی�د �لهيا الرٔأساميل   ٔأن أ�رض ال

ٔأن الرأٔسامل  فرتضنا ٔأیًضاوا مصنعه مس�تأٔجرة، و�متزي عن �ريها �خلصوبة النسبية.
ي   یمت توزیعفسوف ض من ٔأ�د املصارف، �ستمثره الرٔأساميل هو رٔأسامل مقرتَ ا��

�يت حتققت اج�عی�   ، اك�ٓيت:)5(بني الطبقات ا�تلفة، �ىل هیئة دخول االز�دة ال

)6(د�لها يف صورة ٔأجر /طبقة العامل سوف حتصل �ىل نصیهبا -
ي هو مثن   القدرة ا��

 �ىل العمل.

ك أ�رايض س�تحصل �ىل نصیهبا - نفرق هنا بني د�لها يف صورة ریع.  /طبقة مال�
 �س�تصحب الوعي ويه تفرقة .قديوالریع الن�  املنتوج، /احملصولوریع  ،ریع العمل

 ؤأ�ًريا .الفريق والریع املطلق الریع بني منّزي كام  .نفسها الریع لظاهرةر التارخيي �لتطو� 
 وال�ر. الریع بني نقارب

1I  ٔأن املنتج املبارش فيعين ریع العمل  ٔأما :الریع النقديو، احملصولریع ، والعملریع
و�زرع ٔأرض س�یده املا�  ،معینة من أ�س�بوع حيوزها يف ٔأ�مٍ  ٔأرًضا ،، قهًرا�زرع

ثقافة ٔأرىق �ى املنتج  احملصولإالقطاعي، بال مقابل، يف أ��م املتبقية. ویفرتض ریع 
ى ٔأ�ىل من تطور مع� وتطور ا�متع بو�ه �ام، و�ا �متزي ریع ٔأي مس�توً  ؛املبارش

يف ظل  ذنف� عن ریع العمل يف ٔأن العمل الفائض ال یعود حبا�ة ٕاىل ٔأن یُ  احملصول
العكس، �ىل ، بل ن ميث�من �انب املا� إالقطاعي ٔأو مَ  والقهرالرقابة املبارشة 

 �اضًعایه �ىل اكمل مسؤولیته اخلاصة فيكون بذ� �ىل املنتج املبارش ٔأن یؤدّ  یتعّني 
حيث یدفع املنتج املبارش ٕاىل ٔأما الریع النقدي،  !طیامن الس�  لقانون بدًال مك احل

لریع احملصول  ًال حمو�  نفسه، فهو بوصفه شً�  احملصولال  احملصولاملا� العقاري مثن 
 _________________________                   

، هدفه عرض فكرة �كون القمية وتوّزعها بني الطبقات ا�تلفة. وال یعين �لتايل ٕامياننا افرتاض هنا، وهو �ري دقيق �لمی� ) �4(
 ا�ٓن، لتصور ما يف القمية. يف هذه املر�� املهنجیة من ٔأحباثنا بأٔ�د ٔأشاكل هذا التوزیع. كام ال یعين اعتناقنا، حّىت 

) �ملنت، وحيث یمت ��شغال ٕ��راز ا�خول �ج�عیة فقط، استبعد� من الت�لیل ما جيب �ىل الرٔأساميل دفعه يف سبيل 5(
 جتدید أ�دوات واملواد؛ وبصفة �اصة ؤأن أٔمثان أ�دوات واملواد سوف تن�ل كذ� ٕاىل ا�خول أ�ربعة ٔأو بعضها. 

� ) إالجيار 6( �س�ت�د�ا ٔأو ال �س�ت�د�ا، ويف يت �شرتهيا املس�تأٔجر قد بیع �قص، فهو بیع للمنفعة، وليس للرقبة. املنفعة ال

 س�یاق العمل تعين ٔأن الرأٔساميل �شرتي قدرة العامل �ىل العمل وال �شرتي العامل بأٔمك� كام اكن العبید یباعون و�شرتون.
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ارخيي العقاري، و�لتايل هو الشلك الت� ، فٕامنا هو أٓخر شلك �رخيي للریع � ومضاًدا 

 .الحنالل منط الریع العقاري نفسه

2I لصاحب نقًدا ٔأو عینًا املزارع یدفعه ما هو فأ�ول :الریع الفريقو ،الریع املطلق 
�يت ميلكها دون مقابلأ�رض  ما� لك �لیه وحيصل .رضه�ٔ  اس�تغال� لقاء، )7(، ال
�ام، مثن  هو، بو�هٍ . املوقعامتیاز  ٔأو الرتبة خصوبة در�ة عن النظر برصف لٔ�رض

رمبا أ�رض،  صاحب �لیه فيحصل الفريق، الریع الت�يل عن منفعة أ�رض. ٔأما
 .حلسن املوقعللخصوبة ٔأو  الراجع ٕاما النس�يب ٔ�رضه متزي� ل ل  ٕاضافة للریع املطلق،

3I الغ� �كون وقد. مت�ددة ��ٍ  من اليشء نت�هیُ  ما لك يه فال�ر :ال�رو ،الریع 
ي اكلزرع طبیعیة ي اكحملصول صناعیة ٔأو نفسه، تلقاء من أ�رض يف خيرج ا��  ا��
 �ىل وال�ر. واملسا�ن أ�رايض ٔ�جرة مدنیة ٔأو وإال�سان، الطبیعة معل من �كون
 منتظمة ٔأوقاٍت  يف �ادة تت�دد ٔأهنا ٔأي مت�ددة، دوریة ��ً  :�كوهنا �متزي النحو هذا
 �ا� �ىل أ�صل بقيبل تُ  تنتقص منه وال اليشء ٔأصل متس ال ٔأهنا كام. انقطاع دون
)8(.اليشء لصاحب م� يه ؤأ�ًريا نقصان. دون

 

د�لها يف صورة فائدة،  /النقدیني س�تحصل �ىل نصیهبا /طبقة الرٔأساملیني املالیني -
 عن الرٔأسامل �سلعة. الت�ّيل  مثن ٔأو )9(�ائد جتمید النقود يف أٔصل رٔأساميل. ال�يت يه

ي هو  /طبقة الرأٔساملیني الصناعیني س�تحصل �ىل نصیهبا - د�لها يف صورة رحب ا��
)10(مثن املغامرة، وحتمل خماطر املرشوع.

  

 _________________________                   
 فتارخي الریع هو �رخي السلب واملنح وإالقطاع دون مقابل. ؛التارخيیة لظاهرة الریع حبمك النشأٔةوذ� ) 7(
 .21، ص6(القاهرة: دار الكتاب العريب، د. ت)، ج مجمو�ة أ�عامل التحضريیة: القانون املدين املرصيانظر:  )8(
� ، یحصل مؤجر أ�رضس� ؛ ٕاذ ) حىت لو اكن ٔأرًضا9( د يف وليس ریع، عن رٔأسام� ا�م�  �ىل فائدة، ،بقصد تأٔ�ريها يت اشرتاهاال

  عن ملكيهتا مبقابل لشخص أٓخر، فهو حيصل �ىل رحب. بقصد بیعها و�عها، ٔأي ختّىل  ٔأما لو اشرتى الرٔأساميل ٔأرًضا أ�رض.هذه 
� اائد مدرس�ی� املفهوم احملاس�يب، الس� ) �متثل 10( يت حيققها املرشوع �الل فرتة زمنیة معینة عن ، للرحب يف فائض إال�رادات ال

(بريوت: ا�ار  املعلومات احملاسبية وحبوث العملیات يف اختاذ القراراتاملرصوفات. انظر، �ىل سبيل املثال: عبد احلي مرعي، 
ادات والتلكفة املتغرية . ٔأو هو: الفرق بني سعر البیع والتلكفة املتغرية للو�دة، ٔأو هو: الفرق بني إال�ر 59)، ص1988اجلامعیة، 

(مع�ان:  UNCTAD احملاس�بة إالداریة: مبوجب املهناج ا�ويل ا�ي أٔقره مؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة والتمنیةللبضا�ة. انظر: 
حتدید الرحب يف فرتات التضخم . وانظر ٔأطرو�ة �ريت ضیف، 269ص)، 2003ونیني، ا�مع العريب للم�اس�بني القان

 .16)، ص1958كندریة: مؤسسة املطبو�ات احلدیثة، س (االٕ و�نكامش 
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هيا مسیث ور�اكردو ا�مثن سمّ �ُ  ،ع �ىل هیئة دخول�ني تتوز�  ،ت� القمية الزائدة      

ي مل یقع بعدُ  )11(الطبیعي. �ام سوف  بو�هٍ  وق.حتت تأٔثري قوى الس�  وهو ا�مثن ا��
شاركة ورمبا �ري �ج�عیة ا�تلفة امل  ع القمية الزائدة يف صورة دخول للطبقاتتتوز� 

يف معلیة إالنتاج. وحينئذ تثور التساؤالت: ما يه طبیعة ت�  ااملشاركة فعلی� 
القمية؟ و�یف ٕا�هيا من زاویة قانون  طبیعهتا منظوًرايه ا�خول؟ بو�ه �اص ما 

�لكشف عن تت�دد؟ و�یف تتطور؟ إال�ابة عن هذه أ�س�ئ�، و�ريها، �رتبط 
املعروف ٔأن يف بنيته ومكو�ته، مفن  تغلغًال  عة وحقيقة ا�مثن الطبیعي نفسه،طبی

لقدرة ا(لقوة العمل . ومن ت� أ�مثان: أ�جور كمثن ٔ�مثان تتأٔرحج ارتفا�ًا واخنفاًضاا
 عن منفعة أ�رض، ٔأو ملزية �سبية متتلكها أ�رض. والریع كمثن للت�ّيل  )�ىل العمل

لتجمید النقود يف ٔأصل رٔأساميل ٔأو للت�يل والفائدة كمثن  للم�اطرة.وأ�ر�ح كمثن 

املدى الطویل، ورمبا  تمت حول حمور �بت يفٕامنا  وتأٔرحجات هذه أ�مثان )12(عهنا.
هو    الزمن، مكركز جلذب أ�مثانْرب نه �َ . حقيقة هذا احملور وطبیعته و�كو� االطویل �د� 

إالنتاج  المح قراراتمل داحملدّ  ٔ�نه ؛الس�یايسقتصاد لعمل � املركزيحمل ��شغال 
  ها.د معه معلیة جتدید إالنتاج �ج�عي بأْٔرس و�لتايل تت�دّ  التوزیعضات تناقُ و 

 ، كام �شلك� �قتصاد الس�یايس�مل نأٔ�ذ يف اعتبار� ٔأن ٔأن  ،، ودامئًاجيب هنا     
 یفرتض ٔأن �قتصاد حمل الت�لیل: �ىل ید ا�ٓ�ء املؤسسني،

I ل اخلار�.غلق، ٔأي ال یعرف التبادُ م 

I  �د من عنرص الزمن.جمر 

I .�سوده اعتبارات املنافسة الاكم� 
 

 

 _________________________                   
 ستمثر، ليس ٔأكرث ٔأو ٔأقل... وفقًا�فع ریع أ�رض ؤأجور العمل ؤأر�ح الرٔأسامل امل  ) "حي� �كون مثن ٔأي سلعة اكٍف 11(

املركزي  ي تباع به السلعة �سمى ا�مثن الطبیعي، وهو ٔأقرب ٕاىل ما ميكن وصفه ��مثنة لهذه الثالثة فا�مثن ا�� الطبیعی�  للنسب
�  ٔأحيا�ً ٔأمثان السلع اكفة. قد تطرٔأ  ي تدور يف فلكه دوًماا��  تدفعها  كام قد يت تؤدي ٕاىل رفع أ�مثان فوق مس�تواهبعض أ�مور ال

� ٔأدىن، ولكن �ام اكنت ت� أ�مور الطٕاىل ما هو   ما متیل ٕالیه"، انظر:                       يت تعوق الثبات، فهيي دوًماارئة ال
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations   
(New York: Barnes & Noble, 2004), Book I, Ch 7.   

 التساؤالت، وبنفس أ�مهیة، �شأٔن ٔأمثان وسائل إالنتاج؛ ٔأي: �یف تت�دد قميهتا؟ ) مع بقاء نفس12(
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 وق حول ا�مثن الطبیعيلتأٔرحجات مثن الس� خمطط مبسط 

 
 ا�مثن الطبیعي 

 
 

                                                    

اجلديل لقوى إالنتاج ر فهل خيتلف ٔأمر النتاجئ، بصدد منو �قتصاد والتطو�      
ل اخلار�، مث انتقلنا مبس�توى �ج�عي، ٕاذ ما ٔأد�لنا يف الت�لیل اعتبارات التبادُ 

هذا الت�لیل، وٕ�د�ال عنرص الزمن، من ٔأسواق املنافسة الاكم� ٕاىل ٔأسواق 
فة من النظام الرٔأساميل أ�جزاء املت�لّ  موقفوأ�مه، سؤال، ما هو  �حتاكر؟

من توزیع  ،ل مع العامل اخلار� وس�یادة �حتاكرس�یاق افرتاض التبادُ يف  ،العاملي
�يت زادت �ىل الصعید ا��    ا�يل والصعید العاملي؟ ٔأي:القمية ال

�يت زادت يف هل یُ  - �قتصاد القويم املنتج لها بفضل  عروقعاد خض ت� القمية ال
 املعمتدة �ىل ا�ات!امل املأٔجور�ن؟ و�لتايل: التمنیة املس�تق� سوا�د العُ 

ي مصانع ومؤسسات أ�جزاء املتقدمة من النظام غذّ ب ٕاىل اخلارج يك تُ ٔأم تترس�  -
�يت تُ  العاملي الرٔأساميل �يت تعمتد �لهيا أ�جزاء املت�لّ وال فة يف نتج السلع واخلدمات ال

  !التبعیةف ٕاىل �نتقال من الت�ل� سبيل جتدیدها ٕالنتا�ا �ج�عي؟ و�لتايل: 

من ٔأ�ل حتدید إالطار العام لٕال�ابة عن هذه أ�س�ئ�، بل وعن مجمل أ�س�ئ�      
�يت ا�شغل �قتصاد الس�یايس بطر�ا وحماو� إال�ابة عهنا �َ    مس�تو�ت ظهوره،ْرب ال

املمتفص�  والتوزیع. القواننيإالنتاج  لظاهرَيت لقوانني املوضوعیة احلامكة �منشغل  كعملٍ 
ي سوف �س�ت�دمه يف  جيب ٔأن نبدٔأ من املهنج القمية، �ام هو قانون حول قانونٍ  ا��

�يت � أٔ  د مبا �رتبط اقتقدمي ٕا�ابة عن هذه أ�س�ئ� و�كو�ن الوعي الن� سعى ٕاىل حباثنا ال
 مركزیة.  هبا من ٔأفاكرٍ 

 

 



37 

 
<ÿíÀ÷]ƒe]Ü÷]<

s„flπ]<ª<

 رض الصاحلة�وننا حبا�ة، ٕاضافة ٕاىل ا�ٔ  شك يف؟ ال بناءً  �ش�یدَ  يك حنتاجُ  إاالم     
 ؤأدوات معل )،... ٕاخلمسنتوالرمل وا�ٔ  احلدید �متثل يف( معل ٕاىل موادّ ، للبناء

 دواتا�ٔ  بواسطة �متكنوحنتاج كذ� ٕاىل قوة معل . )... ٕاخل،واخلالطات ،اكلروافع(
ام صلحت ومن املعلوم �لبدهية ٔأنه لك�  .�شييد البناءٕاىل  سبيلها ل املواد يفس�تعاما من
هتیئة  هنا �لنظر يف وال ا�شغل ها �ال البناء ورخس.لك�ام  ،رض للغرض وقویتا�ٔ 

خطوطه ٕاىل  فتتعر� وٕان وددت ٔأن  ،ٔأرحب احلة، ٕاذ �� جمالٌ الص�  رض �ريا�ٔ 
 .فكریة خطواٍت  منا معً  هالعریضة مما سنسري 

)1(مفاذا عن ٕانتاج الفكر؟، هذا عن �شييد البناء     
شأٔن �شييد  ٕان شأٔن ٕانتا�ه 

ي یبذ� الباحث وما �ُ  ؛ذ� البناء واصب  اكبده من تعٍب فبإالضافة ٕاىل ا�هود ا��
متصل يف سبيل حتصیل العمل واس�ت�الص  مقمية وشغٍف  �صب و�ريةٍ  وقلقٍ 

 املكتسب املعريف المكذ�  نتاج الفكر �متثل يفالعمل املطلوبة الٕ  مواد� املعرفة، فٕان 
�رتا�ا ا، و�ىل ٔأسس وجب �الل حياته ، بوعي،�سان بتحصی�ینشغل االٕ  يا�� 

الرفض اجلاهل  ابعد ٔأن فش ر ٔأمهیهتا قبل ختطهيا وتدمريها عن �لوتعني تد�� 
�  ش�یاء بال �ساؤل عن املعاينصول ا�ٔ �ٔ   حتملها الضوابط قبل الرفض.  يتال

�  ويه ،دواتٔأما ا�ٔ       ذ�  يف ىفتتبد� ، �اًمسا موقًعا حتتل، يف مجمل مذهبنا، يتال
. أ�دوات يه املهنج، ٔأما املواد نتاج املعرفةالٕ سبي�  �سلكه ا�هن يف يالطریق ا�� 

لوصول ٕاىل هذا . وٕان اكن ايه المكاملواد أ�دوات يه الكيف، و فهيي الرتامك املعريف. 
ٕاىل املوسو�ات  رجو�همبجرد  الباحث؛ ٕاذ حيص� المك املعريف ٔأمًرا ميسوًرا

 _________________________                    
: الطلب، والبحث، وأ�داة، ٔأربعة: يه امن إال�سان ٔأمورً  ٕان حتصیل العلوم ٕامنا یقتيض:"یعقوب ا�ن ٕاحساق الكندي عند )1(

ى الفالسفة طالب احلمكة، معرفة احلق، و�� َمس�  يطالب فلسفة یبغ لك� ٕاىل بلوغ �ایة و  يٌ والزمان. ٔأما الطلب: فهو سع
 ٕاذا ، ولو بطل الطلب ما بلغ إال�سان أ�رب. ٔأما عن البحث: فهو تفتيش عن أ�مور اخلفية، حّىت نوع طال�ً  يواملتعلمني من أٔ 

داة نتي�ة الطلب. وا�ٔ ف، فاملعرفة مثرة البحث، والبحث �لهيا كشف عهنا، وعرفها. وال حبث ٕاال مبشقة و�لك�   الباحثُ �َرث 
ما دام خيضع للحركة وا�منو، والتفكري  ء ٕا�ساينوس�ی� یصطنعها الباحث عن احلقائق، والزمان رضورة ال مناص مهنا للك يش

الكندي: مذ�ور يف: ٔأمحد فؤاد أ�هواين،  ن".زما نتقال من معلوم ٕاىل جمهول. واحلركة تمت يفامن ٔأقيسة و�راهني حركة؛ ٔ�نه 
  .49)، ص1964، املؤسسة املرصیة العامة للتأٔلیف(القاهرة:  العربفيلسوف 
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مع  ًرسأأكرث �ُ ٕاخل، وصار  صات واملوجزات والفهارس واملعامج املتخصصة...وامللخ� 

التطور التقين؛ ٕاذ �س�تطیع املرء بلوغ ما �رید من أٓالف املعلومات وأ�فاكر مبجرد 
اس�ت�دام حمرك حبث جيد، فٕان املشلكة �مكن يف �یفية تصنیف هذا الس�یل من 

 فكرة ٕاىل الُلك / ق املاجئ من أ�فاكر ورد لك معلومةاملعلومات و�رتيب ذاك التدف� 
ي تنمتي ٕالیه �ىل حنوٍ  �يت تُ تج معرفة �لمی� ن یُ  ا�� نتج ة. املشلكة �مكن يف أ�داة ال

س�ت�دم للربهنة �ُ  واملهنج، �ىل هذا النحو، ٔ�داةٍ  بواسطهتا املعرفة. �مكن يف املهنج.
 ض.�لتناقُ  الواعي يف التجرید دیتجسّ ؛ ٕامنا حلقيقة ما نة وصوًال معی�  �ىل حصة فرضیةٍ 

�̃ Ê_ÇËÜrj÷]<V<<

E_D<

ٔأي  لكامت اللغة، ٔأو حّىت  أ�فاكر، وأٔ أ�حلان  وأٔ أ�لوان  �ددحي� نتساءل عن      
ف ٕاىل ٔأن نتعر� یتعني قبل ٔأن نقدم ٕا�ابة ف  ؟ذ� �س�تحیلٔأم  ميكن حرصمههل 

ي قة �ملهنج، ة املتعلّ أ�ساس�ی� بعض أ�فاكر  ي هو الطریق ا�� من �سلكه ا�هن ا��
يف  امعريف، فليس �م�  سؤالٍ  معريف، ٔأي�  سؤالٌ  طرحی� یُ حف  تقدمي إال�ابة. ٔأ�ل

ي �سلكه ا�هن يك یُ  مذهيب تقدمي ٕا�ابة  ؛نتج هذه إال�ابةٕامنا املهم هو الطریق ا��
هنايئ نتي�ة الصحی�ة، دون اد�اء امتالك احلقيقة، س�تكون يف الت�لیل ا� فإال�ابةٌ 
 فكریة سلمية.  خطواٍت 

وأ�حلان وأ�فاكر ولكامت اللغة،  نا املتعلقة �ٔ�لوانس�ئلتَ ، امؤقتًإامنا ، ٕاًذا لنرتكف      
ا�هن  ؟ه ا�هيباملعرفة يف عرص إالساليم �یف ٔأنتج ا�هن  :اسؤاًال ٔأولی�  نسأٔلْ ل و 

ي ٔأصبح يف حلظةٍ  ذي أ�صول الرشقية ( الیو�ين للعمل امعرفي�  وریثًا�رخيیة �امسة  ا��
ي جتس� الر�  الفقهملسرية  ومس�تمكًال  ،)القدمية د يف اجلدل الفقهيي وِ�مل صوغ وماين ا��

 الرشائع. 

ي �رشح لنا ؤال املذ�ور ٔأ�اله جندها �ى الت� إال�ابة عن الس�        املارخي؛ فهو ا��
 يه من  من أ��م ؤأ�رت العامل الوس�یط يف مر��ٍ  سادت احلضارة إالسالمية يف یومٍ 
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نفس اللحظة ويف  ي ٔأورو� القرون الوسطى،ففو�ا�.  ٔأشد املرا�ل ٕاظالًما

 � بني صمنیة  ، وكام ذ�ر� يف الفصل أ�ول،يالبرش الوعي ق فهيا ُحس  يتالتارخيیة ال
�يت اسرتُ  .قطاعیةاالٕ ف امللكية ْس وعَ  الكنيس الفكر ت فهيا قّ ويف نفس اللحظة ال

 �امسة قبةً حفو� حِ فات صن� ؤأ�رت مُ  سامء الظالم يف إالساليمق الفكر رَ �َ أ�رواح، 
)2(ها.إال�سانیة بأْٔرس  ي ومسريةالبرش  الفكر  �رخييف

ٔأورو� �ىل هذا حفی� اكنت  
قًا النحو من الظالم، أ�ندلس. مل �كن هذا  حّىت ى ار من خبُ  اكن النور ینبعث �ال�

�يت  ة، بقدر ما اكن انعاكًسامي� ر التقد� لس�یٍل �ارف من أ�فاك انعاكًساالنور  للطریقة ال
  ة.مي� نتج هبا هذه أ�فاكر التقد� تُ 

فلقد اس�ت�دم العلامء املسلمون يف عرصمه ا�هيب، عرص الريق الفكري، �ىل      
هيتدوا من �اللها كطریقة يف التفكري؛ يك )3(الرمغ من �حنطاط الس�یايس، التجرید

�يت حتمك الظواهر ٕاىل القوانني املوضوعیة   بونرتّ و�ُ  فونصنّ وراحوا یُ ة، الطبیعی� ال
 ابعزلها ذهنی�  �لهيا �عتبار بقرص ما هو �نوي�  �لعلو هبا عن لكّ  و�رشحوهناالظواهر 

 _________________________                    
�رخي ضائع: )،       -1951مور�ان ( ما�لك ) من املؤلفات أ�صی� يف هذا الشأٔن، انظر: الكتاب الش�یق لٔ�مر�يك2(

)، بصفة 2008، �رمجة ٔأمرية نبيه بدوي (القاهرة: هنضة مرص للطبا�ة والنرش، الرتاث اخلا� لعلامء إالسالم ومفكریه وفنانیه
�اصة: الفصل الثاين: مدن العباقرة املفقودة. والفصل اخلامس: ا�رتعون والعلامء. والفصل السابع: رؤیة وصوت وقلعة. وانظر 

ي كتبته املسترشقة أ�ملانیة: ٔأیضًا الكتاب  مشس العرب �سطع �ىل الغرب: أٔ�ر  )1999 -1913( زجيرید هونكهاملهم ا��
. )1993(بريوت: دار اجلیل، ودار ا�ٓفاق اجلدیدة،  وكامل دسويق ،�رمجة فاروق بیضون، 8ط، أٔوروبة العربیة يف احلضارة

، �رمجة ماهر عبد ٕاسهام املسلمني يف احلضارة العمل املهنجي حلیدر �مات،وفاهتا! وانظر كذ�  من �ام قبل ٔأسلمت ٔأهنا قالیُ 
 ).1985القادر محمد (�سكندریة: املركز املرصي ل�راسات وأ�حباث، 

ما. ٕاال ٔأن  اته جمردة عن املادة جتریدً فهو ٔأ�ذ صور يرك، فٕان اكن ملادد�ش�به ٔأن �كون لك ٕادراك ٕامنا هو ٔأ�ذ صورة امل) "3(
الصورة املادیة تعرض لها �سبب املادة ٔأحوال ؤأمور ليست لها بذاهتا من �ة ما  ٔأصناف التجرید خمتلفة، ومرا�هبا متفاوتة، فٕان

أٔحوال النفس: رسا� انظر: ا�ن سينا،  .من �ارج" اء لو مل یربٔأ عنه لاكن الحقً ت� الصورة. ٕان التجرید هو تربئة عن يش يه
)، الفصل الثالث: يف ٔأفاعیل 2007، حتقيق ودراسة ٔأمحد فؤاد أ�هواين (�ر�س: دار بيبلیون، اهئا ومعادهايف النفس وبق

الس�یف من مغده، ونزع أ�غصان من  "التجرید لغة هو التعریة، وسل� . و�ى د. مراد وهبه:69القوى املدركة من النفس، ص
: معجم ياملعجم الفلسفمراد وهبه، . انظر: "...�نزتاع ویعين الالتيين اللفظ مأٔخوذ من الفعل اللغات أ�فرجنیة الشجرة. ويف

ٔأصدره مجمع اللغة  ي�ا ياملعجم الفلسفٔأما . 174)، ص1998 والنرش، (القاهرة: دار قباء للطبا�ة املصطل�ات الس�یاس�یة
وقت  منه ٕاال ٔأجزاء معینة يف يلكه وال یدر وا�هن من شأٔنه التجرید ٔ�نه ال حيیط �لواقع  فيه:"... �اء العربیة �لقاهرة، فقد

(القاهرة:  ياملعجم الفلسف. انظر: "..ٔأو تظهره �ىل صفة ما. اجرید ٔ�هنا تعرض � الواقع جمزءً وا�د، و�سوقه التجربة ٔأیضاً ٕاىل الت
خطوة  قوة التجرید ال یت�اوز نبدو  ين العقل البرش أٔ :"البس�تاين . و�ى36ص )،1983 الهیئة العامة لش�ئون املطابع أ�مريیة،

بطرس . انظر: ء"ء فال ميكنه متیزي يش يشلكمن خطواته وال �كون � ٕاال ٔأفهام ملتبسة وخمتلفة ٔ�نه ال ميكنه ٔأن �ش�متل 
(بريوت: املعجم الفلسفي . وانظر كذ�: مجیل صلیبا، 652، ص6د. ت)، ج (بريوت: دار املعرفة، املعارف دا�رة، البس�تاين
 .248-246)، ص1982ب اللبناين، دار الكتا
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ةی� ريها؛ يك �كشفوا عن القوا�د اللك عن �

�يت أٔر�قت ٔأذهاهنم، دون  )4( للك الظواهر ال
  يف �لوم الرشیعة،حّىت  احملظور وأٔ ٔأن یقف ٔأما�م �ائق احلرام ٔأو �اجز املمنوع 

بطبیعة  ف، ٕ�جيازٍ ٔأرد� التعر�  اوٕاذنوا من بلوغ أ�ما�ن املعمتة يف الفكر إال�ساين. ومتكّ 

�يت ٔأنتجَ  ة يف عرصها ة إالسالمية املعرفة العلمی� ت هبا ا�هنی� احلال، ٕاىل الكيفية ال
 ُ ه یو�ّ  )759 -724(املقفع  �نجند افها حنن  ؛عا�ن بعض أ�مث�ا�هيب، فميكننا ٔأن ن
�يت یتعني� رسالته ٕاىل الطریقة   ٕاذ كتب:الفهم و�كو�ن الوعي؛   ميكنحىت�  اتباعها ال

من الناس یطلبون الفصول مع ٕاضا�ة أ�صول. ومن  اعرف أ�صول والفصول؛ فٕان كثًريا "�طالب العمل
 ) 5(ٔأحرز أ�صول اكتفى هبا عن الفصول، وٕان ٔأصاب الفصل بعد ٕاحراز أ�صل فهو ٔأفضل".

القيام �ني لتجرید ا قوةب دالزتو� بیان ٔأمهیة  ،يف النص ٔأ�اله ،یقصد ا�ن املقفع     
یويص طالب العمل بأٔن حيرص �ىل أٔن  بوضوح،و ، فرناه .من العلوم�مل  دراسةب

ق � ذ� اكن � إال�اطة حتق�  افٕاذ ،ةأ�ساس�ی� ة والقوا�د ی� ء اللك املبادى�راعي 
  ة.ملسائل الفرعی� إالملام �اصیل و ف�لت

: ٕاىل ٕاحصاء العلوم، )950-874( ٔأبو نرص الفارايب ،املعمل الثاين وحي� ذهبَ         بني�

لعميل، وا�ٓخر �مل العدد النظري. "... ٔأما �مل العدد فٕان ا�ي یعرف هبذا �مس �لامن: ٔأ�دهام �مل العدد ا
فالعميل یفحص عن أ��داد من حيث يه ٔأ�داد معدودات حتتاج ٕاىل ٔأن یضبط �ددها يف أ�جسام 
و�ريها، مثل ر�ال ٔأو د�نري ٔأو درامه. ؤأما النظري فٕانه ٕامنا یفحص عن أ��داد ٕ�طالق �ىل ٔأهنا جمردة يف 

فهيا خملصة عن لك ما ميكن ٔأن یعد هبا من  ا�هن عن أ�جسام وعن لك معدود مهنا، وٕامنا ینظر
النظریة ٕامنا تنظر يف خطوط وسطوح ٔأجسام �ىل إالطالق والعموم و�ىل و�ه یعم احملسوسات. والهندسة 

بايل يف ٔأي جسم اكن، ویتصور يف ي ال یُ سطوح مجیع أ�جسام، ویصور يف نفسه اخلطوط �لو�ه العام ا�� 
 _________________________                    

داء النشاط �قتصادي وما یتعلق وانني املوضوعیة احلامكة لهیلك وأٔ ) و�ىل الرمغ من ٔأن ت� ا�هنیة مل تصل ٕاىل حتلیل الق4(
به من ظواهر اكٔ�ر�ح والرٔأسامل... ٕاخل. ٕاال ٔأهنا متكنت بفضل قوة التجرید من ثقل ا�هنیة الفقهیة ذاهتا. و�ا، حفی� نقرٔأ ما 

ینشدون  املنفص� ٔأكرث مماكتبه �ر�راند رسل:"ولكن اكنت �لعرب أٓفة ختتلف عن أٓفة إالغریق. فهم اكنوا ینشدون احلقائق 
� املبادى ن ٔأن نقول إ  اكتشفوها". ال من� ٕاال يتء العامة. ومل �كن �هيم املقدرة �ىل اس�ت�الص قوانني �امة �ىل احلقائق ال

، �رمجة ع�ن نویه النظرة العلمیة�حلضارة إالسالمية يف عرصها ا�هيب. انظر: �ر�راند رسل،  الس�ید رسل اكن �اهًال حق�ا
. ولو افرتضنا ٔأن رسل یقصد ا�هن العريب يف حصراء ش�به اجلز�رة قبل 9ص )،1956ٔ�جنلو املرصیة، (القاهرة: مكتبة ا

إالسالم، فٕان �� ��هن العريب یتأٔكد؛ ٔ�ن الشعر مكنتج فكري، وهو ما نبغ فيه القدماء من العرب، قامئ �ٔ�ساس �ىل 
 .وزهري �ن ٔأيب ُسلْمى، وأ�عىش، والنابغة ا�بْیاين، القيس امرؤ :ى، �ىل سبيل املثال، يف شعرالتجرید، وهو ما قد تبد� 

 بصفة �اصة الفصل السادس. ).1960(القاهرة: دار املعارف،  �رخي أ�دب العريب: العرص اجلاهيلانظر: شويق ضیف، 
 .  280ص )،1998 ،(بريوت: دار ا�ٓداب أ�دب الكبري�ن املقفع، انظر: ا) 5(



41 

 
اكن ویتصور ا�سامت  بايل يف ٔأي جسمٍ ي ال یُ والتدو�ر والتثلیث �لو�ه أ�مع ا�� نفسه السطوح والرتبیع 

اكنت ويف ٔأي مادة وحمسوس اكنت، بل �ىل إالطالق من �ري ٔأن  بايل يف ٔأي جسمٍ �لو�ه أ�مع ا�ي ال یُ 
)6(".هو خشب ٔأو جمسًما هو �ائط ٔأو جمسًما یقمي يف نفسه جمسًما

 

د املسائل أ�ربع �د�  �ني التجریدٔأ�ىل در�ات  )1023-922( بلغ التوحيديوقد      
 فكتب: ،الكفایة فهياورٔأى  ،عملإال�اطة هبا ملن ٔأراد ال الواجب

وإال�، فٕانه مىت عرف هذه امجل� "ٕان ٔأقرب الطرق ؤأسهل أ�س�باب هو معرفة الطبیعة والنفس والعقل 
، وكفي مؤونة عظمية امل� ا�ٔعظم لفوز ا�ٔكرب، و�لَ ا�لتفصیل، واطلع �ىل هذا التفصیل �مجل�، فقد فاز 

)7(".يف قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثري...
 

فرنامه يف الرسا� الثامنة من القسم  )لامء القرن العارشمن �ُ (ا ٕاخوان الصفاء ٔأم     
ى من التجرید س�توً الر�يض يف الصنائع العملیة والغرض مهنا، یعاجلون و�ىل ٔأ�ىل مُ 

�يت یُ ، فمل ینظروا السلع واخلدمات يف ا�متع طبیعة نتجها إال�سان ٕاىل املصنو�ات ال
ة، وكشفوا ی� ة، وٕامنا نظروا ٕاىل القوا�د اللكُ ؤأشاكلها املتعددة للغای ابأٔنواعها الكثرية �د� 

 ،)والهواءاملاء، والرتاب، والنار، (لعنارص أ�ربعة �عن ٔأصول الصنا�ات، و�ددوها 
نفوس الناس ب مث ملقاد�ر والقمي، � مث ،)املعدن، والنبات، واحلیوان(ملواد الثالث �مث 

 الفرعیات: ال ةی� مفا اكن �شغل ذههنم التجریدي هو أ�صول اللك  ؛ؤأجسادمه

ومهنا املوضوع فهيا الرتاب  .ائنيائني والرو� �ني والسق� "... مفن الصنائع ما يه املوضوع فهيا املاء كصنا�ة املال� 
ومهنا  .اد�ن واملشعلنياطني والوق� ومهنا املوضوع فهيا النار كصنا�ة النف�  .كصنا�ة حفار أ��ر وأ�هنار والقىن

ا�ني. ومهنا املوضوع فهيا ٔأ�د أ�جسام املعدنیة كصنا�ة اقني والنف� ار�ن والبو� الزم�  املوضوع فهيا الهواء كصنا�ة
ا�ني. ومهنا املوضوع فهيا ٔأصول النبات من أ�جشار والقضبان وأ�وراق كصنا�ة ار�ن والز�� والصف� اد�ن احلد� 
�اة الغمن والبقر اقني. ومهنا املوضوع فهيا احلیوان كصنا�ة الصیاد�ن ورُ اصني، والكتانني، وا�ق� ار�ن واخلو� الن�� 

ن اللحم والعظم واجل� والشعر والصوف والقز كصنا�ة والبیاطرة. ومهنا املوضوع فهيا ٔأ�د أ�جسام احلیوانیة م
انني ر أ�جسام كصنا�ة الوز� ومن الصنائع املوضوع فهيا مقاد� .�نيا�ني وا��� ائني والطب� ابني والشو� القص� 
ومن الصنائع املوضوع فهيا  .لنيومن الصنائع املوضوع فهيا قمية أ�ش�یاء كصنا�ة الصیارفة وا�ال�  .النيوالكي

)8(مني...".ومن الصنائع املوضوع فهيا نفوس الناس كصنا�ة املعلّ  .ٔأجساد الناس كصنا�ة الطب واملزینني
 

 _________________________                    
كتاب أٓراء أٔهل وقارن: الفارايب،  .77-75)، ص1949(القاهرة: دار الفكر العريب،  ٕاحصاء العلومٔأبو نرص الفارايب، ) 6(

 . 42-41)، ص1921(القاهرة: مطبعة النیل مبرص،  املدینة الفاض�
  .106ص )،1995 ،(القاهرة: دار الرسا� متاع واملؤا�سةاالٕ ، ئأبو حيان التوحيد انظر: )7(
 .204، ص 1)، ج1928(القاهرة: املطبعة العربیة مبرص،  رسائل ٕاخوان الصفاء و�الل الوفاء) انظر: 8(
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اس�تثنايئ، يف  و�ىل الرمغ من ٔأنه �اش، مكفكرٍ  )1382-1332( ٔأما ا�ن ��ون     
�يت مر� من  قرنٍ   �سببقبل �هنیار التام  ،)9( إالساليمت �ىل العاملٔأسؤأ القرون ال
يف ٔأواخر  ا�وران حول ٔأفریقيال طرق الت�ارة من قلب العامل إالساليم ٕاىل حتو� 

�يت �هنض �لهيا هذا العمل  ،القرن اخلامس عرش فرناه یت�دث عن أ�سس اجلوهریة ال
�يت والفرعیات التفاصیل  ٕاىل رجع صعوبة التعمل� و�ُ ٔأو ذاك،  . السلمي الفهمتعطل ال

رة ٔأي �ري مؤ�ّ  هكذا،بوصفها ٕاال  عاملوٕامنا ال تُ  وع،ل التفاصیل والفر مَ ال هتُ  �لتأٔ�ید
الثانیة بعد �ستيعاب تأٔيت يف املرتبة  تالثانو�و فالفرعیات  البحث.يف الظاهرة حمل 

 للعمل املراد تعلمه:ة أ�ساس�ی�  ءالعمیق لٔ�صول اجلوهریة واملبادى

 ومأٔ�ذه التعلمي سهًال واكن  علمون �ىل املسائل املذهبیة فقط لاكن أ�مر دون ذ� �كثري"ولو اقترص امل
)10(".قریًبا

 
 

EhD<

�  ا��اوى ت� ،نفسه الوقت يف اس�تفزازً او  ،سطحیة ولعل ا�ٔكرث      �ىل  تأٔيت يتال
ٔأو  ،"!ٕاحياء الفكر العريب" �ا� فتظهر ،ٔ�نفلونزااك، غرار أ�مراض املومسیة التقلیدیة

�حتفالیة ال ويف  .ٕاخل ..."!أ�صا� واملعارصة"ٔأو ،"!التواصل مع الرتاث إالساليم"
التارخي  ومعلومات ؤأخبار جند يف أ��لب أ�مع سوى ��رتار املمجوج لتفاصیل

س�بق الفكر املذ�ور للفكر الغريب "، ال مقو�،قو�ل عن قصد،و ، وصوًال  إالساليم
ي ال . وهو "من العلوم القدر املعارف ٔأو ذاك هذا المك منيف اكتشاف  أ�مر ا��

َ  ٔأبًدا یؤكد  !یتونٔأن القدماء ٔأحياء بقدر ما یؤكد ٔأننا أ�حياء مل

ن �لوم إ ٔأو  !موا العامل العمل واملعرفةقد �ل�  املسلمني، يف عرصمه ا�هيب،ٕان      
 نإ ٔأو  !فوالرجعیة والت�لّ  ع اجلها�مستنقَ  ت ٔأورو� منشلَ نتَ اومعارفهم قد  املسلمني

! ٕان �رخيیة ٔأكرث طوًال  ٕاال بعد ٔأحقاٍب لوالها ما قامت ٔ�ورو� قامئة  املسلمني�لوم 
 هو ما دا�ل ٕاطارلها ماكن ال  ى،احملتو  املضمون �اویةُ  جوفاءُ  مجیعها العبارات هذه

 _________________________                    
مر�ن. وانهتاء �ش�یوع  بين دو� رٔأسها دویالت متقات� �ىل ٕاىل املغرب �نقسام من استرشاء و�ء الطاعون، ومروًرا) ابتداًء 9(

 الفنت وهمينة البدع واخلرافات، وتأٔهب املغول لالنقضاض �ىل دو� اخلالفة العباس�یة يف ٔأشد حلظات وههنا واحنطاطها.
 . 539، املصدر نفسه، صاملقدمةانظر: ا�ن ��ون، ) 10(
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 يا��  ٕانه التارخي. صايبالعُ  نتقايئالتارخي � مبوقعها يف و�لك قوة حتفاظهاامع  ،ي�لم

  اتترشب هبل  �راسات التعممي يف افورً  هبا يلقیُ  يك ؛ة سلًفااملعد� س�تنتا�ات ینشغل �ال
  )11(.يف هذا الفرع من املعرفة ٔأو ذاك أ�ذهان امللق�نة

�  ،إال�ابة ت� يه ."رفكّ موا العامل �یف یُ �ل�  املسلمني يف عرصمه ا�هيبٕان "       يتال
 . للعامل العلامء املسلمونفه ا �ل� مب واملعينّ  ،ؤال املطروحالس�  عن ،ض حصهتافرتِ ا

EtD 

، بو�ه ٔأزمة التعلمي يف �املنا العريب ٕان، ميكننا القول، و�لك وضوح، ذ� و�ىل     
و عقول التالميذ �مك هائل شْ إالرصار �ىل حَ  ٕاىل�رجع  ٕامنا، �ام، ومرص بو�ه �اص

هؤالء الض�ا� ال  و�كون املطلوب من )!ال أ�فاكر حىت� (املعلومات التفاصیل و من 
�يت تقيس مدى �رش�  "�مت�ا�ت" مث املرور مبأٔساةاحلفظ، دون وعي، الفهم وٕامنا  ب ال

�املنا يف مدارس و�امعات مبا هو �یفي. مفا یتعلمه الض�ا� الضحیة مبا هو مكي وليس 
ٕال�دادمه يك  وً�اعن �ونه م یبتعد متاًما �اص، �ام، ومرص بو�هٍ  العريب بو�هٍ 

هم حي� سادوا أ�مم بفضل قادرة �ىل ٕانتاج الفكر كام فعل ٔأسالفُ  یصريوا ٔأجياًال 
  وصوهلم ٕاىل رس ٕانتاج املعرفة إال�سانیة.

�يت �رُص      ي ٔأمىس فيهة الرتدّ د طبیعوميكننا ٔأن نقرٔأ أٓالف أ�وراق ال  ي الفكري ا��
 :�ىل سبيل، فنقرٔأ، �املنا العريب

"ٕان �حنطاط أ��اليق ٔأمر طبیعي سببه س�یطرة املذاهب اجلربیة املرتبطة بأٔ�الق التقشف وغیاب 
ه فريجع ٕاىل خضوع العلامء للسلطة ال�يت . ٔأما �شویه ا��ن وفساد..الطموح املادي واند�ر املشاعر الكربى

عینهتم يف املناصب، مفن ٔأ�ل احملافظة �ىل مصاحلهم ال یرتددون يف مسا�رة السلطة الفاسدة. لكن ٕاذا اكن 
 _________________________                

ي حيرص عبقریة الفكر لهذا �جتاه املشار ٕا�هيا �ملنت، يف عبارات كتهبا د. الیاز�، وهو �جتاه ا��  ) جند تلخیًصا دقيقًا11(
إالساليم يف القرن الرابع الهجري يف �رامك معريف ما، ٕاذ كتب د. الیاز�:"محل العرب مشعل الفكر إال�ساين س�تة قرون، 

وا يف ٔأن ٔأحيوا الفكر الیو�ين، مث �اجلوه �لرشح والتعلیق. حىت ٕاذا نضجوا اكنت ٔأورو� يف غضوهنا �ارقة ىف ظلمة اجلهل. بدأٔ 
 تيرس هلم ٔأن ٔأوصلوها. واش�تغلوا ٔأ�ذوا يف التأٔلیف والوضع، مس�تأٔنفني السري �لعلوم من حيث ٔأوصلها الیو�ن، ٕاىل حيث

ا مهنا النواميس وهیأٔوا لها املصطل�ات   مبواضیع �دیدة، اختربوا حقائقها ووضعوا ٔأصولها واس�تنبطوا لها القوا�د واس�تخرجو 
معامل الفكر والتعابري، مث ٔأ�حوا هذا الرتاث الفكري، لشعب فيت اكن هيم ��هنوض، هو الشعب الالتيين...". كامل الیاز�، 

  =       عاملي نفهمه من �م د. الیاز� ٔأن ال. فا�� 358)، ص1954(بريوت: دار العمل للمالیني،  العريب يف العرص الوس�یط
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العلامء قد سقطوا ٕاىل هذا ا�رك فٔ�هنم جتاهلوا العلوم الطبیعیة بي� مل �كف الغرب عن �شجیعها والتش�بع 

  )12(مهنا. وال ميكن للعمل ٕاال ٔأن یدمع إالسالم ٔ�ن اخلرافة ال ميكن ٔأن تتعا�ش يف نفس ا�ماغ مع العقل".

 أٓخر: كام نقرٔأ �ى اكتٍب      

اكلتو�یالت الت�اریة... مفن یقوم  نكون ٔأحصاب تو�یالت فكریة، متاًمامتسكنا مبجرد الرتدید فٕاننا س� فنحن ٕاذا "
  )13(ببيع سلعة ٔأجنبیة �كون دوره جمرد البیع وليس املشاركة ٔأو إالنتاج �لنس�بة لهذه السلعة...".

. فالنص أ�ول �ُرجع اني، ميكننا ٔأن نرى �شخیًصا �ام� ا�منوذ�َ ني، يف هذ�ن النص�      
وس�یادة ا��ن الوضعي، وثقافة السلبیة، و��اكلیة  )افع!ا�� (الرتدي ٕاىل مسخ ا��ن 

ي �مكن يف البعد عن العمل و�ردید و�هنزامية بو�ه �ام! ٔأما الثاين فريى ٔأن الرتدّ 
ذ�، ٔأن الرجوع ٕاىل معىن  !ج منه يف معامل الغرب دون املشاركة يف ٕانتا�هاملنتَ 

جيعلنا ، والسعي حنو مشاركة الغرب يف ٕانتاج العمل! سوف )الصحیح!( ا��ن احلنیف
�ريهام  ٔأو �ى�اطف العرايق،  ٔأو لكننا ال جند عند �رهان �لیونيف طلیعة أ�مم! و 

ٕاشارة، ولو �ا�رة ٔأو واهنة،  الثقافویة، ٔأي� ي مبنهتيى س�متتعوا �رصد ٔأو�ه الرتدّ ا ممن
�يت ميكن عن  )الصحیح! /ا�افع(ٕاىل هذا ا��ن فية حتقيق الرجوع ٕاىل �ی  ٔأو الكيفية ال

ص، املشخ� الواقع ٔأننا ال جند �الج املرض،  العمل!ٕانتاج طریقها مشاركة الغرب يف 
ن �رى مَ من ذاك الرصد  االهائل �د�  ال جند وسط هذا المك معقول؛ ٔ�ننا �شلكٍ 

ي توصلت � ا�هنیة  ي ٕاىل التبا�د عن الرسٕاماكنیة ٕار�اع سبب الرتدّ  ا��
ي یعلو رس . املعرفةرس ٕانتاج  .إالسالمية يف عرصها ا�هيب قوة التجرید ا��

حبثًا يف القوانني املوضوعیة وكشًفا عن الت�لیل، عن لك ما هو �نوي �لظاهرة، حمل 
  )14(عن الهدف مهنا. قوانني احلركة. حبثًا يف معىن احلیاة. وكشًفا
 _________________________                

=  َ سمل من الرشق القوا�د والنواميس واملصطل�ات والتعابري مث انطلق حنو ا�هنضة. ولكننا نرى ٔأن العامل الالتيين مل الالتيين قد �
� حفسب بل، وهذا هو أ�كرث حسًما والتعابري واملصطل�ات والنواميس یتسمل القوا�د يت هبا ٔأنتجت ا�هنیة  ، �سمل الكيفية ال

 � َ إالسالمية مثل هذه املصطل�ات والتعابري. الكيفية ال   ٕانتاج الفكرة. سمل ِرس يت هبا مت الكشفت عن القوا�د والنواميس. �
 . 130)، ص1987(بريوت: دار التنو�ر،  اغتیال العقل: حمنة الثقافة العربیة بني السلفية والتبعیة) �رهان �لیون، 12(
 .16)، ص1995ل�راسات،  (بريوت: املؤسسة اجلامعیةالعقل والتنو�ر يف الفكر العريب املعارص العرايق،  ) �اطف13(
غرق   يف دراسة �مة ٔأجنزها د. ندمي البیطار، �شري ٕاىل �شخیص اخللل ميكن اعتباره ممتثًال ) ٔأفضل ما حتقق �ىل صعید 14(

اوزها أٔو ، ؤ�هنا مس�تق� عن بعضها البعض ا�ٓخر، فال یت��دً� �د�ً فاصیل، والوقوف عند أ��داث ا�هن العريب يف الت
(بريوت: بيسان املثقفون والثورة: سقوط إالنتيلی�نس�یا العربیة كلك مرتابط. انظر: ندمي البیطار،  و�لمی�ا یدركها موضوعی�ا
 =    أ�مر بتد�ر ملا اكن �لیه �ال      . كام جند �ى د. محمد ٔأر�ون �ري وصف ملا أٓل ٕالیه144)، ص2002للنرش والتوزیع، 
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من أ�لوان وأ�حلان  لكّ ميكننا ا�ٓن العودة ٕاىل اس�ئلتنا املتعلقة مبدى حمدودیة      
�يت  اس�تعملنا إاذ ٔأيْ  اس�ت�دمنا التجرید، افٕاذ ،وأ�فاكر ولكامت اللغة الطریقة ال

�يت اعمتدَ  خي البرش. الطریقة �رْرب املعرفة العلمیة �َ ٔأنتجت هبا  �لهيا احلضارة ت ال
ت ٕا�هيا لك احلضارات العظمية يف ٕانتاج �رخيها اخلا�. ميكننا ٔأن إالسالمية، واستندَ 
ٕان  ولكامت اللغة حمدودة. دودة وأ�حلان حمدودة وأ�فاكر حمدودةنقول ٔأن أ�لوان حم

یلیة؛ و�لتايل تفص  /دائیةان وأ�فاكر ولكامت اللغة، نظرة أٔ َمن ینظر ٕاىل أ�لوان وأ�حل
، �لتفاصیل والفرعیات، ح�ً س�یقول: ٔأهنا �ري حمدودة؛ ٔ�ن �دد اینشغل ذهنه، مكی� 
املالیني  نتج هؤالء البرش مالینيمطرد، ولك یوم من املمكن ٔأن یُ  البرش يف ازد�دٍ 

هنا س�یقول إ  التجرید مهنً�ا ن اختذَ ولكن مَ  !واللكامت من أ�لوان وأ�حلان وأ�فاكر
 لوان، وكذا أ�حلان. ولن �كون ٔأيسوف �كمتل ا�ٔ معني  ٕاذ عند لونٍ  ؛حمدودة

بق. فا�هن أ�ول ا�شغل �لمك اس ٔأو حلنٍ  �دیدة سوى التكرار للونٍ  معلیة �لطٍ
�لكيف  ،ابعن صو  ،ٔأما الثاين فقد ا�شغل ،ٔأن ذ� هو املقصود ،خطأٔ  ،وفهم

  وعرف ٔأنه �ني املطلوب.

 وبني حمدودیة أ�فاكر ولكامت اللغة حمدودیة أ�لوان وأ�حلانٕان الفارق بني      
�مل مبفردات  متثلفأ�لوان وأ�حلان ولكامت اللغة  ،يف �دود لك طائفة ىیتبد� 

ن اللواحلد أ�ول هو  هيا:تقمية. أ�لوان حمصورة بني �د� �ىل هیئة قطعة مس�  الهندسة
 ن �دد معلیات اخللط بني أ�لوانما اك د الثاين هو اللون أ�سود، ؤأ�� واحل أ�بیض

�يت تبدأٔ خيرج عن �دود ه فال ميكن ٔأن یأٔيت ٔأ�د� بلونٍ  ذه القطعة املس�تقمية ال
 �للون أ�بیض وتنهتيي �للون أ�سود ٔأو العكس. 

 _________________________                
التناول املعريف للمسائل اخلالفية بني القدماء، حفول الفكر إال�ساين يف التارخي الوس�یط، وبصفة �اصة بصدد اجلدال ا�ي  =

ٔأر�ون:"جتب إالشارة ٕاىل مر�� فائقة أ�مهیة من مرا�ل الفكر إالساليم، كام جيب  دار بني الغزايل وا�ن رشد، كتب د.
يف عصوره ا�هبیة من التفوق العقالين وا�ساع العقل ومدى حریة البحث وإالبداع يف  التذكري مبا اكن یتصف به هذا الفكر

إالشاكلیات املتص� �لقضا� ا�ینية احلساسة ودر�ة التسامح وإالقبال �ىل املناظرة، وا�رتام رشوط املناظرة بني أ�مئة 
تقيد مبا یفرضه الربهان الساطع واحلجج ا�امغة �ىل ا�هتد�ن ورفض اخللط بني العرض العلمي للقضا� ومواقف العوام، وال 

العقل، ومتابعة البحث و�حت�اج �ىل املس�توى العلمي احملض دون �حنطاط ٕاىل مس�توى الش�مت و�فرتاء وحتمیل املناظر 
ننا ٔأن نضع ٔأمام لك عیه ومل ینطق به قط، بل �ع�د �ىل ما قال به ودافع عنه وردده يف كتبه. ميك ما مل یفكر فيه ومل ید� 

  =فضی� من هذه الفضائل عند املفكر�ن القدماء ما یقابلها من نقائص ورذائل ومثالب شاعت مع أ�سف يف الكثري مما ینرش   
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معلیات �لط أ�لوان ال ميكن اخلروج عن اكن �دد  ما فأٔ�� وبطریقة ٔأخرى،      

 .أ�ساس�یةخترج عن أ�لوان الس�بعة اخللط ال لك معلیات ف ؛ٔألوان الطیف الس�بعة
�  وكذا أ�حلان، ال ميكننا ٔأن نأٔيت بلحنٍ  للسمل  يت تبدٔأ وفقًا�ارج القطعة املس�تقمية ال

ال ميكن  الشجیة واملنفرة ما اكن �دد أ�حلان . فأٔ�� "اليس"وتنهتيي بـ "ا�و"بـ املوس�یقي
 �ارج �دود السمل املوس�یقي.  إالتیان بلحنٍ 

للحروف  ن لكامت اللغة العربیة، فهيي ٔأیًضا حمصورة وفقًالكامت اللغة، ولتكٔأما      
�يت تبدٔأ حبرف أ�لف وتنهتيي حبرف الیاء.  ي جيب التأٔ�ید �لیه،  أ�مرُ أ�جبدیة ال ا��

، ٔأو �دم قدرتنا حملدودیة أ�لوان مثًال ٔأن �دم ٕادراكنا قبل ٔأن �س�تمكل فكرتنا، هو 
فليست أ�لوان فقط حمدودة، ٕامنا قدرتنا عهنا حمدود�هتا. ال ینفي  ،�ىل إال�اطة هبا

  حمدودة. كذ�البرشیة 

هل حمدودة يه  فاكر،مفاذا عن ا�ٔ  ن أ�لوان وأ�حلان ولكامت اللغة،هذا ع     
، تأٔيت �ىل هیئة مبفردات �مل الهندسة ٔأیًضا ،لكن �دودهاو  حمدودة. أ�خرى؟ نعم

� مُ  ا یعيش احلیاة، جبسده من�  ال�يت یعيشها إال�سان؛ فلك� العالقات أ�ربع ع �دوده رب
، و�القة مع ا�ات ٔأربع �القات: �القة مع ْرب ، �َ كذ� وهذا جتریدٌ  ،ورو�ه وعق�

اكن ینفي وجود هذا إال�! وال  لو ، و�القة مع الطبیعة، و�القة مع ٕا�، حىت� ا�ٓخر
ا حمدودة. ومل . أ�فاكر ٕاذً هذا املربع �دود �ارج �لمیة معرفةً هن ٔأن ینتج ميكن ل�

  �كن من املمكن الوصول ٕاىل هذه إال�ابة ٕاال �لتجرید.

بیعة السؤال عن ط  عنا من تقدمي ٕا�ابة ، و�لتجرید فقط، متكنّ ٕاًذا �لتجرید     
والواقع ٔأن ولكامت اللغة، هل يه حمدودة ٔأم �ري حمدودة؟ أ�لوان وأ�حلان وأ�فاكر 

ٔأو بأٓخر، ٕاىل  �ستند، حبالٍ  تثريه ظاهرة اج�عیة ما، ال سؤالٍ ٔأي  عن ٕا�ابةٍ  ٔأي
تغرق يف ولسوف لن ميكهنا الوصول ٕاىل ٔأي يشء، بل التجرید كطریقة يف التفكري 

املزید من التفاصیل  سوى نتي�ةٍ  ولن ميكهنا اخلروج بأٔي ،التفاصیل والثانو�ت
 شة.املشو�  والثانو�تالضبابیة 

 _________________________                
 من فيصل التفرقة ٕاىل فصل املقال: أٔ�ن هو الفكر إالساليم املعارص؟انظر: محمد أٔر�ون، ) بترصف �سري( ویذاع الیوم...". =

 .III)، ص 2006�رمجة هامش صاحل (بريوت: دار السايق، 
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جبمیع ظاهراهتا، مبا  )مًعا الفكر والواقع�ىل صعید (حي� نتد�ر احلیاة من حولنا      
ض ض ال ینهتيي. تناقُ تتضمنه من ظواهر النشاط �قتصادي، س�ن�د ٔأهنا نتاج تناقُ 

احلیاة واملوت. النور والظالم. اخلري والرش. املوجب والسالب.  يف تطور مس�متر:
متناقضة.  ... ٕاخل، لكها ٔأطراٌف السالم واحلربورد الفعل. الوجود والعدم.  الفعل

ض ، و�دة وا�دة؛ فوجود ٔأ�د ٔأطراف التناقُ ، مًعاض ميثالن يف ذاهتاموطرفا التناقُ 
 ٕاذا وجوده رشط لك طرٍف  یفقد ؛ ٕاذ)16(�س�تلزم �لرضورة وجود الطرف ا�ٓخر

ي ا�ٓخر الطرفانعدم  وال  ،وال نور بغري ظالم ،بال موتیناقضه. فال حياة  ا��
 _________________________                

 انظر �ىل سبيل املثال:) 15(
A. Lalande, Vocabulaire Technique, op, cit, Vol. I. Routledge Encyclopedia of 
philosophy, General Editor Edward Craig (London: Routledge,1998),Vol. III. Michael 
Inwood, A Hegel Dictionary, op,cit, pp. 81-3. Hegel, Encyclopedia des Sciences 
philosophiques, Tome I, La science de la logique (Paris: Librairie Philosophique 
Vrin,1970). The philosophy of Right, Translated by Alan White (Indianapolis: Hackett 
publishing, 2002). Karl Friedrick, The philosophy of Hegel (New York: The Modern 
Library, 1953), Mctaggart, Studies in The Hegelian Dialectic (Cambridge: Cambridge 
University press, 1922), B. Russell, A History Of Western Philosophy (New York: 
Simon & Schuster, 1972), pp730-46. 

 تبدل عن ا�هول التارخي يف اخلفي الغلط ومن"شدید، عن التناقض والتطور اجلديل بقو�:  ا�ن ��ون، و�قتدارٍ ولقد �رب� 
 �اكد فال متطاو� ٔأحقاب بعد ٕاال یقع ال ٕاذ اخلفاء شدید داء وهو أ��م ومرور أ�عصار بتبدل وأ�جيال أ�مم يف أ�حوال
 كام سلطانه لعوائد �بعة جيل لك عوائد ٔأن والعوائد أ�حوال تبدل يف الشائع والسبب اخللیقة ٔأهل من ا�ٓ�اد ٕاال � یتفطن

 ٕاىل یفزعوا ٔأن من فالبد وأ�مر ا�و� �ىل اس�تولوا ٕاذ السلطان ٔأو امل� وأٔهل امل� د�ن �ىل يف أ�مثال احلمكیة الناس یقال
 أ�ول اجلیل لعوائد ا�الفة بعض ا�و� عوائد يف فيقع ذ� مع جيلهم عوائد یغفلون وال مهنا الكثري من قبلهم ویأٔ�ذوا عوائد

 ال مث خمالفة ٔأشد لٔ�وىل واكنت اليشء بعض ٔأیًضا و�الفت وعوائدها عوائدمه من مزجت بعدمه من ٔأخرى دو� �اءت فٕاذا
يف  ا�الفة �زال ال والسلطان امل� يف تتعاقب وأ�جيال أ�مم دامت مفا �مجل� املباینة ٕاىل ینهتيي حىت ا�الفة يف التدرجي �زال

 قصده عن والغف� ا�هول مع ختر�ه مأٔمونة �ري الغلط ومن معروفة طبیعة لٕال�سان واحملااكة والقياس واقعة وأ�حوال العوائد
 ٔ�ول فيجرهيا وانقالهبا أ�حوال تغري من وقع ملا یتفطن وال املاضني ٔأخبار من كثًريا السامع �سمع فلرمبا مرامه عن به وتعوج
�ن االغلط". للمزید من التفصیل، انظر:  من �واة يف فيقع كثًريا بيهنام الفرق �كون وقد شهد مبا ویقيسها عرف ما �ىل وه�

يف �لمیة الفكر ، ويف مفهوم التارخي �ى ا�ن ��ون، كعمل، انظر البحث املهم ملهدي �امل. 258، ص املقدمة��ون، 
مهنج )، ويف طرح متقن ومت�اوز للنقد السائد، انظر: ٔأطرو�ة محمد محمد ٔأمز�ن، 1985(بريوت: دار الفارايب،  اخل�وين

)، بصفة �اصة الفصل 1991ملعهد العاملي للفكر إالساليم،(هريندن، فريجينیا: ا البحث �ج�عي بني الوضعیة واملعیاریة
 الثاين من الباب الرابع.

  بعضها لبعض،و�ر�كس بعضها يف بعض. الفصول أ�ربعة یت�ّىل  بعضها، یغطي بعضها بعًضا) "الني والیاجن تنعكس �ىل 16(
ومن اك، مث الظهور يف مجیع جتلیاهتا والتو�ه ٕاىل ذ. احلب والكره تتضمن التنكب عن هذا و�هنيي بعضها بعًضا تج بعضها بعًضاین 

  متبادل. التعاسة والسعادة ینتجيف تغّري  نًا و�راه حمظوًراهنا یأٔيت �نفصال و�حتاد بني ا��ر وأ�نىث. مث؛ ما �راه ا�ٓن أٓم 
س�تطرف الصیين: من �راث امل ٔأ�دهام ا�ٓخر. السريورات الوئیدة والسريورات املنطلقة تتدافع". مذ�ور يف: هادي العلوي، 

 .123)، ص1994(دمشق: منشورات املدى،  الصني
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ض �س�متر احلیاة وتأٔ�ذ يف التطور. ... ٕاخل. ومن �الل هذا التناقُ  ،دون رش�ري 

ا ئة، كام ال �كون دومً متاكف  �بتة، ٔأو بني ٔأضدادٍ  بني ٔأضدادٍ  ال �كون دامئًاوالتناقض 
 دامئة. يف صريوةٍ  ة، وهو ٔأ�ًريابنفس احلدّ 

بني ٔأقىص  �بتة، ٔأي ال �كون دامئًا  ٔأضدادٍ ، ال �كون �ىل ا�وام بنيفهو، ٔأوًال      
من النور  �كون بني در�اٍت  ٕامنامس�تو�ت النور ؤأقىص مس�تو�ت الظالم، 

من الظالم. ال �كون بني ٔأقىص مس�تو�ت �نتصار ؤأقىص مس�تو�ت  ودر�اٍت 
 من الهزمية. كام ال �كون دامئًا من �نتصار ودر�اٍت  الهزمية. ٕامنا �كون بني در�اٍت 

بني الطبقة الرٔأساملیة يف مقة همينهتا وعنفواهنا وبني الطبقة العام� يف ٔأ�ىل در�ات 
، ٕامنا �كون بني مس�تو�ت خمتلفة من هذا وذاك. ويف الثوري فكًرا وتنظميًانضجها 

 املبدٔأ یصبح ممكنًا:ٕاطار هذا 

الرمغ �الف الرٔأسامل مع قوة العمل، �ىل بني أ�ضداد ا�تلفة؛ فيت�روز الت�الفات  -
 مما بيهنام من تناقض، يف موا�ة السلطة. 

املطلق  مطلق. والنورُ  املطلق ظملٌ  ٕاىل نقيضه، فالعدلُ ض ل ٔأ�د ٔأطراف التناقُ و� حتَ  -
مضادة،  قوةٍ  ه حىت تتوارى من ٔأمامه ٔأيطوتُ تد سَ ي �ش� وي ا�� والقَ  .مطلق ظالمٌ 

ل بعض ام اش�تدت قبضهتا حتو� . والرٔأساملیة لك� �لیه املوت ، وحيل� �هتاوى يف الضعف
  !ٔأجراء الرٔأساملیني ٔأنفسهم ٕاىل عاملٍ 

املدى �ني و من القوة در �متتع بنفس القَ  بني ٔأضدادٍ  ، ال �كون دامئًاوهو، �نًیا     
متاكفئة  دامئًابني الرٔأسامل وقوة العمل ليست  ،، مثًال ضمن الهمينة. فعالقات التناقُ 

، ظاهر�� ط، ولو بسُ �رة، وقد تَ  هیطرتَ بل قد یفرض الرٔأسامل س�  ؛متوازنة دوًمأأو 
 ٔأخرى. قوة العمل س�یطرهتا �رةً 

، يف الرٔأسامل قوة العمل. ٔأو ة. فقد هيادنبنفس احلد�  ، ال �كون دامئًاوهو، �لثًا     
 ٔأخرى. وقد یتعادى الطرفان ویقتتالن يف ظروٍف  العكس.فعل ، یُ معینة ظروٍف 
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ض دامئة. حفی� یتوقف التناقُ  ورةٍ ف. هو يف صري ، ال یعرف التوق� وهو، ٔأ�ًريا     

حي� ینهتيي الضعف يف موا�ة القوة. حي� ختتفي ملوت. ٕاذ تتوقف احلیاة و�سود ا
 ال ميلكون يف موا�ة َمنمؤسسة احلمك يف موا�ة احملكومني. حي� یتالىش َمن 

 ميلكون. حي� خيتفي النور يف موا�ة الظالم... ٕاخل، حي� حيدث ذ� فسوف �كف� 
ض الت�لیل اجلديل منا التناقُ علّ احلیاة عن متابعة دورهتا امللحمیة اخلا�ة. و�لیه، یُ 

كية لٔ�ش�یاء وأ�فاكر، والتفسريات املیاكنی ة ومن مث جينبنا النظرات اخلطی للظواهر
�يت و�لتايل ميكنا من فهم الظ�  ض، بغیة التعامل معها �رزت نتي�ة هذا التناقُ اهرة، ال

، والكشف ض من �ةيل، ٕاىل مأٓل التناقُ ف، ولو أ�و� بذاكء وفعالیة ابتداًء من التعر� 
ي حيمك حركة الظاهرة من �ة ٔأخرى. )17(عن القانون املوضوعي ا��

ذ�، �ىل و  
ي سوف نلزتم به يف نقد�  ض،الواعي �لتناقُ  )18(س�یكون التجرید لعمل هو املهنج ا��

للتفاصیل  وذهبنا �رة، للوصف والرصد ،، تيسًرياحنارمبا جنَ  .لس�یايسقتصاد ا�
�ىل ٔأقل  ،مهنجنا أ�سايس هو ولكن یظل التجرید �رة ٔأخرى،العامة وا�قيقة 

� البناء الفكري  يف تقد�ر يف املواقع املركزیة   .فناملؤل

قتصاد الس�یايس، �لعمل �ت احلضارة املنت�ة كوّ فنا ٕاىل مُ بعد ٔأن تعر� و وا�ٓن،      
یعة احلال مهنج حباثنا، وهو بطب ي سوف �س�ت�دمه يف أٔ وموضو�ه، واملهنج ا�� 

� يتعني ٔأن ننتقل ف ، نفسه �قتصاد الس�یايس يت یتكون مهنا �راسة املادة اخلام ال
ل،  إالنتاج والتبادُ ة طرح ظاهرَيت بدراستنا ملهنجی القتصاد الس�یايسلاجلسم النظري 

 .تبا�ًافصول  يف ثالثةِ وذ� ، قوانني حركة الرٔأساملفقانون القمية، النظریة العامة لمث 
 _________________________                

�لرصاع بني فئة ، ال تت�دد �لطلب والعرض، كام یقولون للطلبة يف اجلامعات، ٕامنا أ�مثان، ارتفا�ًا واخنفاًضافتأٔرحجات ) 17(
، ال تت�دد بقرار ارضني. وتأٔرحجات أ�جور، ارتفا�ًا واخنفاًضا، من العن الطالبني وفئة عریضة، اج�عی�ا، معریضة، اج�عی�ا

، بل تت�دد �لرصاع بني الرٔأساملیني والعامل، حتت ظروف حمددة �لرصاع بني بدو ظاهر�� رغبة الرٔأساميل، كام ی حكويم ٔأو �
عطى ومفروض كمثن م ي یتبدى ظاهر�� اكري، ا�� الرٔأساملیني نفسهم من �ة، وبني العامل ذاهتم من �ة ٔأخرى. وا�مثن �حت

التناقض، �لرصاع بني الرٔأساميل احملتكر ؤأمثان قوى إالنتاج من من قبل الرأٔسامل �حتاكري، ٕامنا یت�دد، ابتداًء من قانون 
 �ة، وبني الرٔأساميل احملتكر واملس�هتلكني من �ة ٔأخرى، ويف ٕاطار من الرصاع مع السلطة.

 امللموس؛ مناحلیوي لو �لظاهرة �ج�عیة عن لك ما هو �نوي. ٔأي نبدٔأ من الواقع ) ٔ�ن ما نقصده �لتجرید هو العُ 18(
ٔ�ن التجرید ال  ؛ايف الصواببني التجرید واملنطق أ�رسطي جتُ �ملطابقة د. الوردي قيام ٔأ�ل فهم هذا الواقع، فنحن نرى ٔأن 

� د. الوردي، ٕامنا التجرید هو العُ  ینمتي ٕاىل �امل اخلیال، كام ذهب الیويم  يت نبتت و�شلكت �ىل ٔأرض الواقعلو �لظاهرة ال
. انظر: �يل تنمتي ٕالیه، �ىل ٔأرض الواقع ٔأیًضاي  ا�� عن لك ما هو �نوي من ٔأ�ل تعد�هتا ٕاىل الُلك  ؛ بغیة درسها مبعزلامللموس

  .18)، ص 1994(لندن: دار �وفان،  منطق ا�ن ��ونالوردي، 
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ال �س�تطیع ٔأن یعيش مبعزل  �ىل الصعید �ج�عي، ،مما ال شك فيه ٔأن الفرد     
، بل وميكن .�ىل حنو �امس كهذا ال ميزي البرش ولكن ٔأمًرا .ا�متععن �يق ٔأفراد 

 قرتنیٕاذ مل  لشكلكثري من ا حمال�  "اج�عي اك�نٌ  إال�سان"صبح عبارة ٔأن تُ  جيب،
يف مثلنا عيش ت ن احلیوا�ت م كثريٌ ف  ؛عبارة �سبية�كوهنا  ،�قد ،بوعي اس�ت�دا�ا

 ةطارديف م ، ٕ�حاكم ودقة،تتعاوننراها و  ،دقيقة وذات �راتبية ،منظمة جام�ات
ُ وميكننا ٔأن  ،�شلك جامعيمناطق نفوذها دافع عن وتُ  الفرا�س ها، ٔأ�د ٔأفراد شاهد�
من املس�تحیل ٔأن  ،ولكن .طو�ًا ٔأو �رًها ��رتاف امجلا�ةيف مركز القيادة  ،مس�یطًرا

أٔو . مثًال مسلوقة  د�ا�ةً  ویأٔ�ذ منه املطهيي لحمالمن یعطي �ٓخر قطعة  نرى حيوا�ً 
رشبة ماء ٔأو �رسة  ٕاعطائه يف مقابل فر�سةیقتنص �  بأٔن حيوا�ً  ف حيوانٌ ٔأن �لكّ 

من  ناعد� یُ  ،املنت�ات لتبادُ ٕاىل املیل إالنتاج الواعي عن معرفة مكتس�بة، و ف. �زب
ٔأمه من ملا ننتج  املباد� فعل عدیُ و�لتايل  فقط، البرش بنا حنناللصیقة  ٔأمه الصفات

�يت متّزي  )1(.أٓخر عن ٔأي اك�ن �ّ  تطور، ال ْرب �َ ، ااج�عی�  �أ�فعال ال
ال ميكن  ،و�� 

 ،)ر والقوانني املوضوعیةالنشأٔة والتطو� ( لوالتبادُ  إالنتاجدات حمد� ف ٕاىل التعر�  یأٔيتٔأن 
 إال�سانیةر تطو� معلیة ف ٕاىل التعر� يف س�یاق  مف ٕا�هيٕاال من �الل التعر�  حصیً�ا

، وما ٔأفرزته لاملبارش ٕاىل إالنتاج بقصد التبادُ بقصد إالش�باع  إالنتاجمن  )2(ذاهتا
 والنقود، وا�مثن اكلقمية: �ىل الصعید �ج�عي ر ت� من ظواهرمعلیة التطو� 

 �قتصاد الس�یايس كعمل اج�عي.ويه مجیعها ظواهر حمل ا�شغال  ... ٕاخل.وأ�سواق
  _________________________ 

 ،�روة أ�ممأٓدم مسیث، انظر: ومقایضة يشء ما لقاء يشء أٓخر واملباد� به...".  "يف الطبیعة البرشیة ميل... ٕاىل املعاوضة)1(
 الفصل الثاين. الكتاب أ�ول،

 البدايئ ا�متع قسم: �بري�ن قسمني ٕاىل انقسامه من ابتداءً  إال�سان �رخي ٕاىل ینظر اكن عرش التاسع القرن منتصف حىت )2(
 حباثا�ٔ ٔأ�ذت  حيثهذه النظرة يف التغري والتطور،  ولكن مع النصف الثاين من القرن التاسع عرش بدٔأت احلضارة، وقسم

 ا�متعات وكتابه ؛1861 �ام ،القدمي القانون) 1888-1822( مني. كتاب ه: حباثٔأ�رز هذه ا�ٔ  ومنالعلمیة يف الظهور، 
 �والجن دو وكتاب ؛1861 �ام ،حق أ�م) 1887 -1815( �خوفن. وكتاب ي ؛1861 �ام ،والغرب الرشق يف القرویة

       وكتاب ؛1865 �ام ،البدايئ الزواج) 1881-1827(مالكینان. ج وكتاب ؛1864 �ام ،العتیقة املدینة) 1889 -1830(
 و�ىل. 1871 �ام ،البدائیة احلضارة وكتابه ؛1865 �ام ،البرشي لل�نس القدمي التأٔرخي يف حباثأٔ ) 1917 -1832( �یلور. أٔ 

  =          الرب�ریة�رب البرشي من الوحش�یة ميف معامل التقد البحث أٔو :القدمي ا�متع كتاب اكن املهمة املساهامت هذه من الرمغ



51 

 
E2D 

 هؤالء یق اكن ٔأسالفنأأعامق الزمن السح  فيف. ٔأسالفنا ٕاىل مايض ا�ٓن لنذهب     
 همومل �كن سلوك . الطبیعة القاس�یةس�یطرة مثل مجیع الاكئنات احلیة أ�خرى، حتت 

رمبا و  الهائل، ارخييت� ال جناز واالٕ . یةيف الربّ  عن سلوك الوحوش الهامئة لیختلف كثًريا
ي اقتضته ، �شوء النطق اكن أٓنذاك ،الوحيد يف موا�ة  التعاون معلیتاوهو أ�مر ا��
نقل  اعتباراُت  هتْ فرضَ كام  .بني بين إال�سان ،يف الوقت نفسه ،والصدام ،الطبیعة
وأ�مه  ،واس�ت�دام النار الصید،نع أ�دوات، و ُص  تقنیات�شأٔن   أ�جيالْرب �َ املعرفة 

  .هاتولید  إال�سان بعدُ مل یتعمل� ٕاذ  ؛مش�تع� احلفاظ �ىل النارتقنیة نقل 

عبارة عن جام�ات �ري مس�تقرة  البدا�ت أ�وىل، اكن ٔأسالفنا يف �ىل لك �ال     
واملأٔوى. مفن �ة  الغذاءعن  اجلبال حبثًاؤأ�ايل جتوب ٔأد�ال الغا�ت وود�ن أ�هنار 

من اجلذور وال�ر واحلیوا�ت  كغذاءنا جيمعون لك ما ميكن تناو� : اكن ٔأسالفُ الغذاء
مثل ت�  يف ،ٔأسالفنا�ى مل �كن ف :املأٔوىومن �ة  ورمبا اجلیف. بطیئة احلركة،

�ىل هذا واكنوا  .ا�ٔ�واخ حّىت صنع البیوت ٔأو  تقنیةٔأدىن فكرة عن  ،أ�زمنة السحیقة
یبحثون  ؛الس�باسبو وأ�حراش الغا�ت  تتقامس معهم مثل �يق الاكئنات ال�يت النحو

ي   الكهوف.جفوات ويف شقوق الصخور و  �اما�ٓ حيمهيم بني عن املل�أٔ ا��
 

 _________________________ 
 مبهنجیة التطور دراسة سبيل يف �امسة نوعیة مبثابة نق� 1877 �ام صدر يا��  )1881 -1818( لهرني مور�ان ضارةاحل ٕاىل= 

 الثالث املرا�لاملستندة ٕاىل  فرضیته محي� قد�  القدمي التقس�مي ٕاىل �ًما مهنجی�ا نقًدامور�ان  و�ه فلقد ،وعًیا ؤأكرب معقًا ٔأكرث
يف حتلی�، بصفة �اصة ؤأنه مل  الرمغ من ٔأن مور�ان مل �كن واًحضا متاًماو�ىل  واحلضارة. والرب�ریة للتطور ويه: الوحش�یة
 ميثل مهنً�ا ميكن اس�ت�دامه هاد��  ، ٕاال ٔأن مجمل حتلی�ي �ستند ٕالیه يف �رس�مي �دود املرا�ل الثالثینشغل ٕ��راز املعیار ا�� 

  تطور قوى إالنتاج. انظر:ْرب يل فهم ٔأمعق لتارخي النشاط �قتصادي �َ يف سب 
L. Morgan, Ancient Society; Or Researches in the Lines of Human Progress from 
Savagery, Through Barbarism to Civilization (New York: H. Holt & Co,1877). Ch,1. 

� وللمزید من التفصیل حول التطور  يت اعمتد� �لهيا يف سبيلنا لتكو�ن التصور �ج�عي والطبیعي، انظر املصادر ا�ٓتیه، وال
دراسة يف النوع  :إال�سانمحمد ر�ض، ل: التبادُ  بقصد إالنتاج ٕاىل وصوًال  املبارش إالش�باع بقصد إالنتاج العام للتطور ابتداًء من

          ).1972(القاهرة: دار ا�هنضة العربیة،  واحلضارة
M. Nesturkh, The Origin of Man (Moscow: Progress Publishers, 1967), part three: 
Palaeanthropological Data on the Making of Man. History of Humanity: Prehistory 
and the Beginnings of Civilization, Edited by S. J. De Late, Co-edited by.H. Dani, J. 
L. Lorenzo and R. Nunoo (London: Routledge. Paris: U.N.E.S.C.O,1994).William 
Howells, Back of History: The Story of our own origins (New York: Garden City 
Doubleday & Co. 1954) Mankind in the Making: The Story of Human Evolution 
(New York: Doubleday & company publishing,1959). The Camridge Encyclopedia 
of Human Evolution, (Cambridge: Cambridge University Press,1994).  
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جعلته  ا�د�  �اصة موهبةً مي�  لأ�وّ  اكن إال�سان ذ�،من لك  و�ىل الرمغ     
�يت دوات ا�ٔ  صنعيف  ٔأ�ذذ� ٔأنه  ؛ مجیع الاكئنات احلیة أ�خرىبني ممزياً  ميكن ال

 سلحفاة ٔأو �رس عظمة حيوان. ة درقاس�ت�دا�ا يف العدید من أ�غراض مثل حتطمي
فؤوس �ري الو  ،جریةاحلزاميل ا�ٔ  بطبیعة احلال، يف بدائیةال  ،هذه أ�دوات متثلت

من جحر املنحوتة نصال ا�ٔ  تت هبابّ ثُ  وقد جشارا�ٔ فروع صنو�ة من امل رماح الو تقنة، امل 
 ،اموصقلهوالصخور  اءالص�أ�جحار  �رس�الل من  ،متكن إال�سان فلقد .الصوان

 ذاتدوات الثقي� وا�ٔ  راباحلفر املس�نونة واحلِ  هراواتاملدى احلجریة و  ٕانتاجمن 
أ�صغر جحًما وأ�رسع متكن من ٔأن یقتل احلیوا�ت ؛ ومن مث احلروف احلادة القاطعة

�يت تؤلك ،�دًوا يف  ماكنه اس�ت�دام هذه أ�دوات�ٕ  ٔأمىسكام  ،و�س�تخرج اجلذور ال
 ٔأفضل بطعامود زت لی ؛الضخمة�امجة احلیوا�ت يف ٔأو  ،أ�شد فتاكً الاكئنات موا�ة 

 الغذائیة. القمية من �حية

�يت و ، وسائل إالنتاج لی�لقمل �كن  � أ�ول�د� الواقع ٔأن و       � ال ، ٕاىل �انب لتمث
ٕاال  ،وهو ما سوف ینطبق �لینا حنن ٔأیًضا ،أٓنذاك ٕانتا�ه لٔ�ش�یاءقوى  قوة مع�،
مع و  ،�ةمن  مع قوى الطبیعة ا�امئرصا�ه حلیاته ابتداًء من �هتدید الیويم �سبب ا

ٕاىل ابتاكر أ�دوات  اضطر� مُ  �ومن مث صار �د�  .ٔأخرى �ةٍ من  �نسه�ريه من بين 
�يت تعینه يف رصا�ه  مواص� ابتاكراته وحتسيهنا. بل  ٔأیًضاواكن �لیه  .هذااملزدوج ال

 ا�سم هذا التطو�رن ، وأٔ ٔأ�ل تطو�رهاوالرصاع من  ،ؤأصبحت هذه �بتاكرات
�يت ارتبط هبا وجود اجلنس إال�ساين  من أ�مور �لبطء رمبا الشدید،  .ذاتهال

ٕاذا ف .التطور �ىل الصعید �ج�عيتطور قوى إالنتاج �رشع ا�متع يف ل  و�لتبع     
أٔي هو احملرك أ�سايس لتطو�ر قوى إالنتاج.  �ىل الصعید �ج�عي الرصاع اكن

 اجلدیدة فٕان قوى إالنتاج ؛الهمينةاحلفاظ �ىل البقاء ٔأو فرض ، بقصد احملرك لالبتاكر
�يت  یتعني �لینا هنا  .دا��و�القات إالنتاج  تأٔ�ذ �ىل �اتقها �مة تطو�ر ا�متعيه ال

الرصاع فالصدفة.  مبناس�بةو�بتاكر  ،الرصاع �سبب�ن: �بتاكر بني ٔأمرَ  نقاربٔأن 
، ٔأو جحرةٔأو �رس  ورمبا ٕا�سان، حيوان،يف قتل  سا�د�ُ داة ما �ٔ  الوصول من ٔأ�ل

 س�بق الصدفة يف اكتشاف تقنیة ومواد ؤأدوات ٕانتاج هذه أ�داة.، ٕامنا � مثرة حتریك
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 صاحلةٔأهنا  جيد، مث ، ٔأداة مثًال ا�فعً ما  ، شيئًا عندما �كتشف إال�سان، صدفةً حىت� 

مل �كتسب  يف هذه احلا�، حىت� ، أ�داةفٕان ما،  ٔأمرٍ  يفاملفيد �لنس�بة � لالس�ت�دام 
ٕاال لس�بق تبلور احلا�ة ٕاىل وظیفهتا يف الرصاع ضد قوى الطبیعة ٔأو بني  النفع صفة

 من املتصورمل �كن  ، البدائیة،حىت هذه املر�� التارخيیة .بين إال�سان ٔأنفسهم
ي  من أ�شاكل؛ فإالنتاج، ل بأٔي شلكٍ �دوث التبادُ  ل م�شبطبیعة احلال وا��

 يف هذه املر�� .إالش�باع املبارش ٕاال بقصدلیمت  بندقة، مل �كن �رس حىت� الصید ٔأو 
الكوارث وا�ة مل هدفك �د�ار ذاته  ینعدمو  بل ؛تنتفي ٕاماكنیة �د�ار كذ�

 الفائض لینتج�كن مل  نفسه العمل �ج�عي �ٕالضافة ٕاىل ٔأنلك هذا اكن . الطبیعیة
 مبادلته.ميكن ي ا�� 

E3D 

تولید  ٔأسالفنا ا�ٓن تعمل�  ٕاذ ؛يف حياة ٔأسالفنا ٔأمهیةا�ٔكرث دث احلوقع  وحي�     
الطویل طریق اليف  اخطوًة �رزة �رخيی� مت �نتقال  وليس اس�ت�دا�ا حفسب، )3(النار

فقد لنار يف صنع أ�دوات، فبإالضافة ٕاىل اس�ت�دام ٔأسالفنا ا .احلضارةصوب  لتقدمل 
�شواء  اجلدیدة ٕال�داد الطعام؛ ٕاذ بدٔأ إال�سان الطرقاس�تعاملها يف نوا كذ� من متكّ 

�اصة من بصفة ٔأفضل  بغذاءٍ ده ، وهذا �لتايل زو� وحتمريه قهسلْ ٕاىل  وصوًال طعامه 
 ذاهتا التطور يف طریقة التفكري ٔأمىس و�لتبع خمه،ر مما سامه يف تطو�  ؛اللحم املطهيي

 املر�بة اتر جعل الكربوهید بواسطة النار النباتیة أ�طعمة طهيي كام ٔأن. ممكنًا ٔأمًرا
ٔ�جسام ٔأسالفنا �لقيام بعملیات  مسح وهو ما ،هضًما ٔأسهل )ٕاخل �شا، سلیولوز،...(

�يت  عراتالس�  من املزید ا�متثیل الغذايئ �شلك ٔأفضل من �الل امتصاص احلراریة ال
  _________________________ 

 املثال: سبيل انظر، �ىل) 3(
Lewis Morgan, Ancient Society, op, cit, Ch,1. Preece, R. C."Humans in the Hoxnian: 
habitat, context and fire use at Beeches Pit, West Stow, Suffolk  U.K,"Journal of 
Quaternary Science. John Wiley & Sons, Ltd, 2006. pp.485- 96. Peter J. Heyes, 
Konstantinos Anastasakis, Wiebren de Jong, Annelies Van Hoesel, Wil Roebroeks and 
Marie Soressi, Selection and Use of Manganese Dioxide by Neanderthals, James 
Steven, Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review of the 
Evidence. Current Anthropology. University of Chicago Press.Vol, 30, Feb 1998, pp.1-
26. Brown KS, Marean CW,Herries AI, Jacobs Z, Tribolo, Braun D, Roberts DL Meyer 
MC, Bernatchez J, Fire As an Engineering Tool of Early Modern Humans, Science, 
Aug 2009, Vol. 325, pp. 859-62. David Price, Energy and Human Evolution, 
J.I.S,Vol,16. N,4, 1995, pp.301-19. 
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ٔأجود. وا�ٓن ٔأصبح أٔسالفنا �س�ت�دمون  داء ٔأعامهلم الیومية �ىل حنوٍ مكنهتم من أٔ 

�  ٔأدوات العمل�هيم الفأٔس احلجریة و�يق  وكذ�النار،   ْرب �َ  يت ابتكروها وطوروهاال
يف  هالزوارق من أ�جشار، رمبا بتفریغ صنع ا هنم مني مك� أ�مر ا�� ، أٓالف الس�نني

ر قوى ومع تطو�  .املسا�ن بناء ٔ��لبة املشذ�  اجلذوع أ�لواح من، وٕا�داد البدایة
حيدث ؛ أٓنذاك اتها�رتا�ره، ٕاىل ٔأخطر  تطو� ْرب إالنتاج؛ حي� یصل إال�سان، �َ 

ي القوس والسهم ؛ مفع ا�رتاع سالحنا�نقالب يف حياة ٔأسالفِ  یفرتض ا�رتا�ه ، ا��
 حمال�  الطرائد صارت ،أأكرث تطورً  ذهنیة كفاءاٍت و  ا�د�  ا طویًال زمنً  مرتامكة�ربة 
العريض،  ،الفائض اكن ومن مث ،للحظوظوق� �شاء املرء دون �رك أ�مر  للقتل

� ٔأیًضا العريض ،التبادل و�لتبع ل القنص ٕاىل �رتبت �ىل حتو�  يت، من ٔأمه النتاجئ ال
، حفسبالطعام ا�امئ  توفريٕاىل  اجلدید هذا ��رتاع مل یؤدّ  .�ادي �شاط اقتصادي

 وأ�و�رد �جللو  ٔأیًضا دمهزو�  كام ،وفائض ،دامئ حيواينّ بغذاٍء  ٔأسالفناد زو� ٕامنا كذ� 
�يت صَ  �يت صَ  ،مهنا مال�سهمعوا نَ ال ٔأدواهتم، ويف املقام مهنا  واعنَ و�لقرون والعظام ال

 .قتال بعضهم بعًضااك يف فت�  مه �سالحٍ أ�مه ٔأمد� 

E4D 

ونبدٔأ يف ال�م وتأٔ�ذ  اللغة املعقدةتنشأٔ ، )4(حنن البرش ،ا�ةنظهر �ىل الس�  وٕاذ     
  _________________________ 

�  إالشاكلیات ) من4(  والواحض الرصحي �لتصادم املتعلقة ت� حفر�ت، من تبعها وما )1882-1809دارو�ن ( نظریة أٓ�رهتا يتال
�  أ�ول، املقام يف العرباين ا��ن، نصوص بني  ٔأول هو الس�نني، من أٓالف بضعة منذ أ�رض �ىل املوجود أٓدم، ٔأن تقول يتال

 وليس الس�نني، مالیني ٕاىل یعود الكو�ب ظهر �ىل إال�سان معر ٔأن ٔأثبتت فاحلفر�ت ذ�؛ یناهض يا��  العمل وبني. ٕا�سان
 �ینا إال�سانیة، الصورة ٕاىل وصوًال  احلیوانیة الصورة من ابتداءً  البرشي، الوجود بدء ٕاىل وللتعرف. حفسب الس�نني أٓالف
 التكو�ن سفر ف�ینا سة؛املقد�  للكتب و�لنس�بة. العلمیة حباثوا�ٔ  الرتاث، وكتب سة،املقد�  الكتب يه ٔأساس�یة مصادر ثالثة
 ویتناول اخللق، موضوع بذ�ر ینشغل: ٔأوهلام: �بري�ن قسمَني  ٕاىل مهنجی�ا السفر هذا ویقسم امخلسة، التوراة ٔأسفار ٔأول وهو

 ذ�ر مث والش�یطان، وحواء أٓدم بني �دن جنة يف أ�مور جمر�ت من املر�� هذه حتتویه وما نوح، ٕاىل أٓدم من املر�� �لرسد
 وتنهتيي �لطوفان تبدأٔ  ٔأ�داث من الفرتة هذه حتتویه وما ٕا�راهمي ٕاىل نوح من الفرتة ذ�ر ٕاىل الرسد ینتقل مث لهابیل، قایني قتل
ي �بل بربج  ا�ٓ�ء، بتارخي فينشغل: الثاين القسم ٔأما! السامء أٓلهة ٕاىل الوصول ؤأرادوا البرش تغطرس ٔأن بعد الرب هدمه ا��

�  مرص ٔأرض يف ؤأه� ٕاخوته یرتك یوسف ميوت وحي�. ویوسف ویعقوب وٕاحساق ٕا�راهمي �رخي �ىل وحيتوي  س�تذیقهم يتال
 ثالث یذ�ر فهو القرأٓن ٔأما. اخلروج سفر ٔأي التايل السفر موضوع"ا�ٓ�ء أٔرض"ٕاىل وٕا�ادهتم حتر�رمه وس�یكون العبودیة،

 أ�مر خمالفة ٔأ�ر اجلنة، من اخلروج مر�� مث ،)35 -30البقرة،( املال�كة من حتفظ حمل اكن يا��  أٓدم، �لق مر��: مرا�ل
 من ٔأ�لهبا املس�تقى الرتاث، لكتب و�لنس�بة. )31-27 املائدة،( لهابیل قابیل بقتل الرصاع، بدء اؤأ�ريً  ،)36 البقرة،( إاللهيي

 ال�ن وا�هنایة البدایةو للطربي، وامللوك الرسل �رخيو أ�ثري، ال�ن الاكمل: ٔأ�رزها مفن سة،املقد�  الكتب معمتدة �ىل مرو�ت
�  إالشاكلیة ولعل ... ٕاخل.للمسعودي ا�هب مروجو للفردويس،الشهنامة كثري، و  =      تعارضمدى  يه احلفر�ت أٓ�رهتا يتال
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  )5(.ٔ�مه وس�ی� من وسائل التواصل ونقل املعرفة التطورتنا يف لغ 

E5D 

 هبماتصالنا عقب ، )6(ناعن ٔأسالفِ  �دیدة وابتداًء مما انتقل ٕالینا من تقنیاٍت      
ٔأن  أٔ�لب الظنف ؛�رشع يف صنا�ة أ�دوات الف�اریة ،اوثقافي�  اوبیولوجي�  اجغرافي� 

اكن � أ��ر املبارش يف ظهور  حرارةلل مقاومةعلها جل  �لصلصالنیة اخلشبية ا�ٓ  ءطال
  _________________________ 

�  الروا�ت مع العمل =  بضع ٕاىل اخللق �رجع �لتبع، الرتاث ومعها سة،املقدّ  فالكتب اخللق، عن املقدسة الكتب يف وردت يتال
 �انبنا من وحنن. الس�نني مالیني منذ أ�رض �ىل ٔأسالفنا، أ�ول، إال�سان ٔأن تثبت احلفر�ت ٔأن بید الس�نني، من أٓالف
�سان َ�لَْقنَا قدول:"یقول فالقرأٓن ؛التورايت ال القرأٓين النص فهم ٕا�ادة من یبدأٔ  التعارض رفع ٔأن نرى

�
إ  من َصلَْصال من اال  َمحَ

س�ُنون، ُموم، �ر من قَبلُ  من َ�لَقنَاهُ  واجلان م� ذ الس�
�
�ك قَال وا ا�  َ�القٌ  ٕاين للَمال�كة َرب إ  من َصلَْصال من َرشً  ٕاَذاف مس�ُنون، َمحَ

یته  ،)املايض بصیغة( إال�سان �لق وتعاىل س�ب�انه هللا ٔأن النص من واملفهوم". سا�د�ن �ُ  فقَُعوا رو� من فيه نََفخُت و  سو�
ا س�ی�لق ولكنه �  املضارع بصیغة( �ََرشً  املعجم. سواء فيه واملؤنث واملذ�ر وامجلع الوا�د( مجع هنا والبَرش ،)�س�تقبال تفيد يتال

 �اصة بصفة. �لیه السابق إال�سان من ٔأرىق كبرشي، أٓدم، یصبح و�لتايل. إال�سان من أٔرىق البرش ٔأن تعين ورمبا. )الوس�یط
 حسن یقتيض )،1005-920ٔأبو هالل العسكري ( یقول كام والبرش،. ��م مقرونة تأٔيت يف القرأٓن دوًما إال�سان لكمة ؤأن

 الناس فسمى الهیئة؛ حسن اكن ٕاذا �شرية وامرٔأة �شري، ر�ل: یقال الهیئة؛ حسن ويه البشارة، من مش�تق ٔأنه وذ� الهیئة،
 ظاهر ��ه ٔ�ن �لبرش إال�سان عن �رب وقالوا اجل�، ظاهر ويه البرشة من نقول ٔأن وجيوز. هیئة احلیوان ٔأحسن ٔ�هنم �رشاً 

�  ا�لوقات من كثري خبالف  قولنا ٕان: یقال ٔأن وجيوز. �رشته ظهور �عتبار �ًرشا فسمي صوف؛ ٔأو شعر ٔأو و�رٌ  یغطهيا يتال
 ٕاىل احلا�ة ٔأمس يف إال�سان حيث أ�وىل للمرا�ل مناس�بة ٕا�سان لكمة ٔأن كام شأٔهنم. لظهور �ًرشا ومسوا الظهور، یقتيض �رش

�كَ ر  قَالَ  وٕاذ:"تعاىل قو� ٔأما. ا�امئة وأ�خطار الغامضة الطبیعة قوى ظل يف املؤا�سة  َ�لیَفةً  أ�رض يف َ�ا�لٌ  ٕاين للْمَال�َِكة ب
َماء �َْسفكُ و  فهيا سدُ یُف  َمن فهيا ٔأَجتَعلُ  قَالُوا بح َوَحنن اّ�ِ  انتقال ٕاىل فيشري". تَْعلَُمون ال ما أ��ْملَُ  ٕاّين  قَال َ�  سَونَقدّ  مدكَ حبَ  �ُس�َ

 هذا س�یكون هل �سأٔلت و�ا مفسًدا و�راه أ�وىل )إال�سان( حياة عا�نتُ  اكنت واملال�كة. التلكیف تلقي مر�� ٕاىل إال�سان
 �لق حفی� التورايت، النص فهم ميكن هنا ومن ؟و�س�ت�الف للتلكیف حمًال  أ�وصاف ت� ومبثل) اجلدید ا�لوق( الاك�ن

. بیولوجي�ا أ�رىق حنو التطور ٔأول .)البرش( ٔأول اكن بل أ�ول، )إال�سان( �كن مل السادس، امللیون، ٔأو الیوم، يف أٓدم هللا
 .التطور من �نیة مر�� بدء عن ٕا�ال�ً  �ٓدم؛ �س�تثنايئ �خللق إاللهيي التد�ل يف مشلكة ٔأي �رون ال مهنم، ؤأ� واملؤمنون،

، حتقيق محمد �يل الن�ار (القاهرة: اخلصائص) يف الفرضیات ا�تلفة لنشأٔة اللغة وتطورها، انظر: ٔأبو الفتح ع�ن �ن جين، 5(
، �رمجة ٕامرباطور�ت اللكمة: �رخي للغات يف العامل. نیقوالس ٔأوس�تلر، 47-40، ص1)، ج2006الهیئة العامة لقصور الثقافة، 

، �رمجة �شأٔة اللغة: من ٕاشارة الید ٕاىل نطق الفم�ور�ليس،  ما�لك ).2011 (بريوت: دار الكتاب العريب، محمد توفيق الب�رييم
). تري�س دبلیو. د�كون، 2006وا�ٓداب،  والفنون للثقافة الوطين (الكویت: ا�لس 325ما�د معر، �امل املعرفة؛ محمود 

 .)2006، �رمجة شويق �الل (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، إال�سان.. اللغة.. الرمز: التطور املشرتك للغة واملخ
Müller, The Theoretical Stage, and the Origin of Language. Reprinted in R. Harris 
(ed.),The Origin of Language (Bristol: Thoemmes Press, 1996), pp.7-41. Paget, 
Human Speech: some observations experimenrts and conclusions as to the nature 
and Kegan Paul, 1930). Firth, J. The Tongues of Men and Speech, Foundations of 
Language,Vol.4, No.1 (London: Oxford University Press, 1964). pp.25-6. Stam, J. 
Inquiries into the Origins of Language (New York: Harper and Row, 2001) p.243-4.   

ٔأسالفنا النیاندر�ل. وميكننا  بني ٔأسالفنا ٔأش�باه البرش، حتدیًداوالتفا�ل بیننا و ) فلقد اقرتن ظهور نوعنا البرشي �الحتاكك 6(
انوعنا البرشي قد تعملّ القول بأٔن  �ن قطعوا �ىل طریق التطور من التقنیات وأٔسالیب احلیاة من هؤالء أ�سالف ا��   الكثري �د�

� منا من أٔ  مئات ا�ٓالف من الس�نني؛ فلقد تعلّ ْرب �َ  شوًطا طویًال   =    يت سالفنا هؤالء تقنیات الصید، وصنع أ�دوات ا�تلفة ال
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)7(.صنا�ة الف�ار
يف  �مةٔأخرى  خطوةً  السرييف  البرشیةت� اللحظة تأٔ�ذ يف  

اض اكٔ�طباق اس�ت�دام الف�ار يف العدید من أ�غر  ٔأصبح ممكنًاقد لف ؛طریق التطور
�يت مل �كن یصلح لها  والقدور وا�وارق... ٕاخل،  .خشب أ�جشارال

بتطو�ر ، من القيام ر قوى إالنتاج�تطو الرصاع من ٔأ�ل  بفعل نمتكن، وحي�     
التحول ٕاىل ف. احلضارة جفرنأٔ�ذ يف �قرتاب ٔأكرث ؤأكرث من ، يالزراعالنشاط 

ٔأ�ح  ٕاذيف موا�ة قوى الطبیعة؛  اس�تقالًال الزرا�ة املس�تقرة جعلنا حنن البرش ٔأكرث 
 ٔأن نتعمل�  ،، و�لتايل حتقيق الفائضالزراعي �رتفاع النس�يب يف ٕانتاجية العمللنا 

الس�ت�دامه يف �االت  ون الغذايئز ا� �كو�ن ومن مث تعمل� ، حتسني قوى إالنتاج
�يت قد تصيب  الطبیعیة الكوارث  .الزرا�ةال

كام  متت �ربیة املاش�یة. تقریًبا يف نفس وقت اكتشاف املزید من ٔأرسار الزرا�ة     
افعة قد اكتشف البرش ٔأن �ربیة احلیوا�ت الن� لف ؛التد�ني يف معلیات مت امليض قدًما

ٔأن أ�نعام �ىل اختالف لنا تبني�  ارویدً  �ًدا ؤأكرث ٕامثاًرا من مطاردهتا، ورویًدأأقل 
 ميكن ٔأیًضابل  ،حفسب ميكن ٔأن �س�تأٔ�سال  واخلناز�ر... ٕاخل، والبقر ٔأنواعها اكٕالبل

س�ت�دم ومل �ُ  ،للغذاءمكصدر  واكن �ه�م هبا ٔأوًال  يف أ�رس،ن وتدج� تتوا� ٔأن 
     .امتقدمة �سبي� �رخيیة   يف مر��ٕاّال ٔأو محل أ�متعة لجر ل كحیوا�ٍت 

يف ٕاطار و، نتي�ة التطور يف قوى إالنتاج ،ظهور الفائض �ىل هذا النحو منو      
 ،ج�عي للعمل�تقس�مي ال  یتبلور ،)8(ٔأ�ر اندماج العشا�ر القبيلظام الن �شّلك  من

  _________________________ 
اس�ت�دمناها يف العمل، اكلهراوات والرماح، كام تعلمنا مهنم اس�ت�دام النار،... ٕاخل، ومل �كن �ىل نوعنا البرشي سوى  =

اس�تكامل طریق التطور؛ بتطو�ر ما تعلمه �لكشف عن املزید من ٔأرسار الزرا�ة، والتد�ني، وتولید النار، وصهر املعادن 
وٕانضاج اللغة املعقدة؛ �ملزید من التواصل والتعاون، ورمبا العداء، ٔ�مه وسائل نقل احلدید، وأ�مه ا�رتاع الكتابة، و�ٔ�خص 

 التقنیة واملعرفة املكتس�بة �رب أ�جيال. 

 ,cit, Ch,1, pp.3 ,opAncient Society,  L. Morgan- .19                   لتفصیل، انظر:لمزید من ا) ل7(
 عي للعمل، بل تبدت ٔأمهیته ٔأیًضاقبائل ٔأمهیة �برية ليس حفسب يف تبلور التقس�مي �ج�) اكن الندماج العشا�ر املتفرقة يف 8(

يف �رش وانتقال �ارات إالنتاج ا�تلفة. ولقد توافق نظام ٕادارة العشرية والقبی� بأٔمك� مع �القات إالنتاج يف ذ� الوقت؛ جفمیع 
�  ما هيم العشا�ر والقبائل اكن يف أٔیدي الرؤساء وجمالس یتوقف حفسب  يت یمت �ختیار ٔأفراد القبی�، واكن نفوذ الرئيسالقبائل ال

 �يق حمددة �ىل�ىل مزيته الشخصیة و�ربته و�ارته يف الصید وجشاعته يف احلرب. ومن هنا تبدت همينة فرد معني ٔأو فئة 
 =      وببطء ٔأثناء التحول من مر�� البدائیة ٕاىل مر�� اهلمجیة، ولقد اكنت امجلا�ات  ا�ة. یظهر هذا ال��ز تدرجيی�أأفراد امجل
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ي ٕاىل ، وبني بين البرش من �ة ٔأخرى، یؤدّ فالرصاع، ضد قوى الطبیعة من �ةٍ 

ي یقود معلیة تطور ا�متع، یؤدّ تطو�ر قوى إالنتاج، وتطو�  ي ٕاىل ر قوى إالنتاج، ا��
يف ٕانتاج  )9(.صوحينئذ، ٔأي �ني الفائض، تدرك امجلا�ة ٔأن التخص� ظهور الفائض. 

ي یتعني �لهيا ٕانفاقه يف سبيل ٕانتاج املنت�ات أ�خرى منتَ  ج معني� یوفر لها اجلهد ا��
اع ٔأن  �يت حتتاج ٕا�هيا؛ ٕاذ �كتشف الزر� ي حتقق يف النشاط الزراعي ال قد الفائض ا��

� حلیوانیة اهلم احلصول �ىل املنت�ات  روفّ  من بذل اجلهد يف  ، بدًال يت حيتاجون ٕا�هياال
ضد قوى الطبیعة  ،ي الرصاع؛ ٕاذ یؤدّ الرعويلنشاط ل ٕانتا�ا. وأ�مر ذاته �لنس�بة 

�يت  ٕاىل تطو�ر قوى إالنتاج، وقوى إالنتاجمن �ة وبني البرش من �ة ٔأخرى،  ال
ن احلصول ن الر�اة ممببادلته، ميكّ ي ٕاىل ظهور الفائض، والفائض، تؤدّ  ر ا�متعطوّ تُ 

�يت حيتاجون ٕا�هيا�ىل املنت�ات الزراعیة    )10(من بذل اجلهد يف ٕانتا�ا. بدًال  ال

جامعي، فقد اكنت مباد� الفائض  ومبا ٔأن ُ�ل املنت�ات اكنت حصی� معلٍ      
 �حلصول �ىل معادلٍ ، ٔأو أٓخر منتوجمن �ىل فائض �ج�عي تقرتن ٕاما �حلصول 

هنا تثور مشلكة  .. هذا املعادل قد �كون البقر ٔأو صدف البحرقبل اج�عی�ا�ام یُ 
العمل امجلاعي، والعمل قمية املنت�ات املتباد�، وابتداًء من �ون إالنتاج یمت من �الل 

ي هو رشط التبادل؛ فٕان تقيمي املنت�ات  امجلاعي بدوره خيلق الفائض �ج�عي، ا��
ي جعل  ،امجلاعيهبذا العمل الص� ٔأن یأٔيت �ىل حنو وثیق املتباد� یتعني  أ�مر ا��

من مث اكن � و  ،التبادلو�ده، ا�ور احلامس يف تقيمي املنت�ات حمل للعمل، والعمل 
  _________________________ 

لل��ز والتفاوت بني ٔأفرادها، مفنذ املر�� البدائیة اكن التصادم بني ٔأفراد امجلا�ة الوا�دة من أ�مور  اا�تلفة �یئة فعلی�  =
جامعیني، مل �كن من املتصور �دوث معلیة التوزیع �سالم ٔأو  عد معلیة القنص، اليت تتطلب معًال و�ًداالطبیعیة؛ حفىت ب

، �شلك جامعي. بل وحي� مت �نتقال من البدائیة ٕاىل وزیع یت�ذا، ولو ظاهر�� �دا�؛ �ىل الرمغ من ٔأن قرار إالنتاج وكذا الت
ل��ر املس�یطر بأٔن �س�تأٔ�ر ببعض الفائض ٔأو �س�تحواذ �ىل نصيب ٔأكرب  امجلا�ة ٔأن �سمح طو�ًا ٔأو �رًها اهلمجیة اكن �ىل

زية یفرتض س�بق التفرقة بني ٔأنواع أ�عامل؛ من املنت�ات املتباد�. ومن �ة ٔأخرى، فال شك يف ٔأن ظهور فئة اج�عیة مم
 � �يت ال فأ�عامل ال يت �س�تحق ��رتام اكنت تتعلق �ٔ�عامل البطولیة ٔأما أ�عامل الیومية الرضوریة، مثل الزرا�ة والرعي، وال

 للمزید من التفصیل، انظر: تنطوي �ىل ٔأي عنرص من عنارص البطو� فمل �كن حمل ا�رتام.
Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, an Economic study of 
institutions (London: Macmillan and Co; Ltd, 1915), pp.6-8. 

مقدمة يف أ�نرثبولوجيا ص وتقس�مي العمل وتنظمي إالنتاج، انظر، رالف بیلز، هاري هوجير، ) يف فرضیات تبلور التخص� 9(
 ، بصفة �اصة الفصل العارش.1)، ج1976محمد اجلوهري والس�ید احلسيين (القاهرة: دار هنضة مرص للطبع، ، �رمجة العامة

ز فهيي مجیعها وَ ل، ٔأما الندرة و�حتیاج والعَ قال للطالب يف اجلامعات، هو رشط التبادُ ، و�ىل العكس مما یُ ) الفائض ٕاًذا10(
 ل.جمرد ٔأس�باب للتبادُ 
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 ،املنت�ات املتباد� تقيمياس�تلزم  المكیات املتباد�. )11(قميةتنظمي  يفا�ور املركزي 

وأٓنذاك، ٔأي يف  .ٕاىل مقياس لهذا ا�هود�لرضورة اللجوء  ،للمجهود إال�ساين وفقًا
 القياسٔأبعد من  اذهنی� ا�هاب  مل �كن ميكن، يالبرش  ناأ�طوار أ�وىل من �رخي 

ي یبذل الوقت، الزمن،طول  غريب يالبدايئ وهو التصور  العمل. �ال� ا�� أٓمن  ا��
، شفقاده ٕاىل التشو�  ؛بال ٔأدىن مراجعة )12(�قتصاد الس�یايس اعتنقهو  أ�ول� به �د� 

 .السادسكام سرنى يف الفصل 

E6D 

اقرتاب  احلضارة معلنةً قرع ٔأجراس تُ  )13(املعادنصهر ٕاىل  وحي� یصل البرش     
ة اجلذریات �دوث التغري� ى اس�ت�دام املعادن ٕاىل ٔأد� قد لنوعنا البرشي من ٔأعتاهبا، ف

 ٕاذ �اص. �قتصادي بو�هٍ النشاط داء أٔ ويف  �ام، �ىل الصعید �ج�عي بو�هٍ 
يف  تطوًرا ، القامئة �ىل اس�تخراج وحتویل و�شكيل املعادن،ف اجلدیدةرَ تطلبت احلِ 

رفيون، كقسم �اص من ا�متع ميت� املعرفة �ون احلِ  حيث للعمل�ج�عي  التقس�مي
من �حية النشاط �قتصادي يف وممتزية  ااج�عی� دة حمد� مجمو�ة واملهارة وأ�دوات، 

 ،بفضل وجود الفائض �ج�عي رفينيزء ا�ٔكرب من معل هؤالء احلِ واكن اجل ا�متع.
ي جيُ  �يت نفَ ، یُ نهبم عناء ٕانتاج مأٔلكهم �ىل أ�قلا�� ق يف ٕانتاج أ�دوات وأ�ش�یاء ال

ر مك�ن تطو� فقد ا�متع وليس يف ٕانتاج ما حيتاجونه مه من ٔأدوات ؤأش�یاء. ٕا�هيا  حيتاج
  _________________________ 

� ) "... يف ت� احلا� ا�متعیة ا11( من �رامك الرٔأسامل وامتالك أ�رض، اكنت النس�بة بني  يت س�بقت ً� ملبكرة والبدائیة، ال
ي حيدد قا�دة مباد� مادة بأٔخرى". انظر: أٓدم مكیات العمل الرضوري للحصول �ىل خمتلف املواد تبدو الظرف الوحيد ا�� 

برشي، اعمتدت القمية ، الكتاب أ�ول، الفصل السادس. وعند ر�اكردو:" يف املرا�ل املبكرة لتكون ا�متع ال �روة أ�مممسیث، 
 ا�� يف ٕانتاج هذه السلعة أٔو ت�". انظر:لیة للسلع. �شلك ش�به حرصي �ىل مكیة العمل املقارنة ا�� التبادُ 

David Ricardo, On The Principles of Political Economy and Taxation (New York: 
Barnes & Noble. 2005), p.2.                   ويه الطبعة � يت اعمتدت �لهيا يف القراءة و�س�تدالل �لنصوص.   ال  

                        .London: John Murray, 3rd edition,1821  .1821مقارنة بطبعة جون موّراي، لندن،
 �لعمل تت�دد ال�يت املنت�ات قمية ٔأي القمية، يف موضوعي لقانون وفقًا ا�تلفة املبادالت لتسویة رضورة ینيشء ما وهو

ٕانتا�ا، ولسوف نعرف يف الفصل القادم، املنشغل بقانون القمية، ٔأن املقصود �لكمة "رضوري" هو  سبيل يف املبذول الرضوري
، ال �ىل ة الفن إالنتا� السائد اج�عی�إالیه من زاوی ذول يف سبيل ٕانتاج السلعة منظوًراذ� القدر من ا�هود إال�ساين املب

 ود الفردي املنعزل.ٔأساس ا�ه
أٓدم  يف یوم معل ٔأو سا�ة معل". انظر: نتج �ادة يف یويم معل ٔأو ساعتني معل �س�تحق ضعف ما ینتج �ادةٔأن ما یُ ) "12(

 ، الكتاب أ�ول، الفصل السادس. �روة أ�مم مسیث،
 احلدیثة. ا�و� ٕاىل النیل وادي يف الربونز اس�ت�دم �ىل دلیل ٔأقدم ) �ٔ�خص احلدید والربونز. ویعود13(
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ما، مطالب مجیع ٔأفراده مبا فهيم ٔأولئك  ش�بع ٕاىل در�ةٍ قوى إالنتاج ا�متع من ٔأن �ُ 

�ن ال �ش�تغلون يف ٕانتاج املواد الغذائیة بأٔنفسهم ولكهنم �ش�تغلون يف ٔأعاملٍ   ا��
 �ىل الصعید �ج�عي.رضوریة 

�ىل تطور الزرا�ة  للعمل التقس�مي �ج�عييف التارخيي التطور انعكس      
وأ�دوات الزراعیة ا�ٔكرث فعالیة. احلدیدي، احملراث رفيون فلقد صنع احلِ والرعي، 
 ز�دة، و�لتايل �ىل نطاق أٔوسع راثة احلقولٔأصبح من املمكن حِ  ومن مث

ٕاىل ٔأراض ها حتویل مت  فقد الغا�ت ٔأما .ملحوظةات من املؤن الغذائیة ز�دة حتیاط�
 صنعت منه  أ�غراض، حىت� يف ش�ّىت  االس�ت�دا� تقطیع ٔأخشاهبا كام مت، مزرو�ة

�يت راحت �شق عُ  غزو البحر العايل للت�ارة ٔأو لل باَب أ�ساطیل البحریة العمالقة ال
�يت صنعها احلِ  واحلرب، وهو ما مل �كن ممكنًا �ىل اختالف  ،رفيونبدون أ�دوات ال

�ٔ�دوات  حفسب النشاط الزراعي�ىل ٕامداد �ن مل یقترص معلهم ا�� و  ،ختصصاهتم
�يت حيتاج ٕا�هيا ذ� ٕاىل صنع خمتلف أ�دوات معلهم  جتاوز بل الالزمة  الرعي�شاط ال

اخلشبية أ�دوات ٔ�واين الف�اریة و اك ،اتدجيهنو �ربیة أ�نعام  وتعمتد �لهيا معلیات
 .. ٕاخل.وأ�س�ی�ة. املعدنیةو 
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 متهیًدا ؛�ارض� �لكتابةتدو�ن �رخينا و  حفظ �ىل وٕاقدامنا ،ومع ظهور املدن     
 ٔأرسع �ىل حنوٍ  عالتوس� ل، يف یأٔ�ذ تقس�مي العمل، ومن مث التبادُ ، احلضارةجفر  زبوغل

تخصص البعض يف ی ، مفثًال  رفيني.دا�ل طائفة احلِ قس�مي العمل ، فيصبح ت ؤأمع
و�لتايل تتقابل منت�ات  ،ا���ةاخلیاطة ٔأو والبعض ا�ٓخر يف  ٔأو احلدادة الن�ارة

املباد�. وهو ما یتطلب، وكام غ �ىل مس�توى اط وا��� اد واخلی� ار واحلد� من الن��  لكّ 
يشرتك امل ساس ا�ٔ ذ�ر�، وجود   .لالتبادُ  ٕالمتام معلیة�رتضیه امجلا�ات املتباد�  ا��

ي  املشرتك وجود أ�ساسٔأدق:  بعبارةٍ   ، ووفقًاهنا امجلاعیة أٓنذاك.�رتضیه ا�هنیة ا��
املبذول يف سبيل  الرضوري مكیة العمل اد اج�عی� تت�دّ  لتصور �قتصاد الس�یايس،

بصورة ٔأوحض  ،، ویمت التبادلواجل� املدبوغوالثوب  من املطرقة والفأٔس ٕانتاج لكّ 
هذه املنت�ات و�دات معینة من بني  ،ن ذي قبلم ؤأكرث اس�متراًرا ؤأشد تنظميًا
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�ىل الصعید  دة سلًفااحملد�  ، الرضوري،مكیة العملل  وفقًا قمي متساویةكتبادل بني 
املطرقة والفأٔس والثوب واجل�  ولكنهذه املنت�ات.  ج منو صنع لك منت�ج�عي ل 

ذل يف معل بُ  ٕاخل، ال ميكن ٕانتا�م ٕاال �س�ت�دام ٔأدوات معل وموادّ . ..،املدبوغ
للقمية،  ل، وفقًاو�لتايل �ني التبادُ  .قدر ٔأو أٓخر من ا�هود إال�ساين سبيل ٕانتا�ا

العمل املبذول يف  :ذ يف �عتبار العمل املبذول يف سبيل ٕانتاج املطرقة، وكذ�ؤ�َ یُ 
�يت مت اسبي   )14(يف سبيل ٕانتاج هذه املطرقة. اس�ت�د�ل ٕانتاج أ�دوات واملواد ال

E8D 

جيري تقس�مي العمل �ج�عي  �رخيیة معینة، ظروٍف ظل ، ويف ورویًدا رویًدا     
ا�ٓخر ار�ن يف صنع القوارب والبعض یتخصص بعض الن��  ثًال ؛ مف فرع إالنتاجدا�ل 

اد�ن يف صنع احملاریث، ویتخصص البعض يف صنع أ�رائك. كام یتخصص بعض احلد� 
 ،مجیًعا هؤالء منت�ات، �ىل صعید املباد� و�لتايل تتقابل،. ئوسف صنع ال ا�ٓخر يف 

لٔ�ساس املشرتك الاكمن يف العمل  للقوا�د العامة، ٔأي طبقًا ل وفقًاالتبادُ  معلیة وتمت
 .من هذه املنت�ات منتوجلك صنع �ج�عي املبذول يف 

ص ختص�  ٔأیًضا نفرتضو�ىل اجلانب ا�ٓخر، �انب النشاط الزراعي، ميكننا ٔأن      
 زرا�ةيف  البعض ا�ٓخرص وختص�  ،من احملاصیل بعض أ�نواع زرا�ةالبعض يف 

ٕاىل حيتاجون  وهؤالء ؤأولئك .لطبیعة الرتبة واملناخ وفقًا خرىا�ٔ نواع ا�ٔ بعض 
اع منت�ات الر�اةٕاىل  حيتاجون كامرفيني منت�ات احلِ  وأ�مر  .و�يق منت�ات الزر�

َمن یتخصص يف رعي  نفرتض وجودٔأن  ٔأیًضاالرعي؛ فميكن �شاط نفسه يف ٕاطار 
و�ملثل سوف تتقابل  )ارةالبق� ( َمن یتخصص يف رعي البقركام نرى  )�إال�� ( إالبل

لنفس املبدٔأ. مبدأٔ  ل وفقًاجيري التبادُ وسوف . وقيف الس� وهؤالء  ٔأولئكمنت�ات 
والر�اة، فسوف حيتاج  رفينيمنت�ات احلِ ٕاىل اع ام احتاج الزر� وك العمل يف القمية.

ق بْ كام ذ�ر�، س�َ و اع. وهو ما یتطلب، رفيني والزر� منت�ات احلِ ٕاىل هؤالء الر�اة 
 ، و�لتايل مقياس مشرتك،مشرتك مظّ نمُ مشرتك، و  د�دّ مُ  /ٔأساس�ىل  اتفاق ا�متع

 ل. متام التبادُ الٕ  ال اج�عی� قبیُ 
 

  _________________________ 
 ، الفصل أ�ول. ءدىاملبا) انظر: ر�اكردو، 14(
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 مش�ته جوهري، تأٔ�ذ �ىل حنوٍ  ایومي�  جيري احياتی�  ل فعًال ادُ مع صريوة التبو      
والتغريات املفاجئة والعنیفة يف قمي البعض  املنت�ات بعضصعوبة جتزئة ك ،يف الظهور

من مأٔلك  ،ما حيتاج ٕالیه للمرء ٕانتاج لكّ  عد ممكنًامل یُ  ،أٔخرى ومن �ةٍ  ا�ٓخر.
ص يف صنع ٕ�ماكنه سوى التخص�  ويف الوقت نفسه مل یرص وملبس �ىل أ�قل،

، �ه هذا قد الو بید ٔأن منت ،من منت�ات ٔأخرى ٕالیه ا حيتاجمبحمدد یباد�  جو منت
أ�مر  ؛من منت�ات حيتاج ٕا�هيا ما �رید من احلصول �ىل مجیع�لفعل ميكنه  ولن،

مث یقوم مبباد�  ،االعام اج�عی� � القبول  مبعادل،�ه هذا و مباد� منتي یدفعه ٕاىل ا�� 
 !بعد "ا�مثن"رمبا مل تتبلور ظاهرة  .من منت�ات حيتاج ٕالیهمبا  املعادلذ� 

القدرة �ىل ٔأن حيل حمل مجیع  �یه اك�هب والفضة، ،ما جٌ و وٕاذ یظهر منت     
مع ممكنة  و�دةٍ ٕاىل ٔأصغر  هتجتزئ نیة ماكالٕ  وذ� ؛قبول �اماملنت�ات ملا �متتع به من 

تظهر النقود، يف مر�� ٔأوىل، يف شلك متجسد يف هذ�ن  .ثبات قميته �سبي�ا
 َ  .كام اكن من قبل ، كقا�دة �امة،ل بني املنت�ات مباًرشاصبح التبادُ ، وال ی نياملعدن

نوس�یط. هذا بل یمت من �الل  من  للقمية، ینبغي احلصول �لیه ٔأوًال  الوس�یط، ا�َزتِ
ما،  ا؛ ٕاذ جيب �ىل املرء ٔأن یبيع شيئً فتعرف التوق� لیة، ال �الل معلیة تبادل ٔأو� 

يك حيصل �ىل هذا  وذ� ،هو قوة مع�، ، وس�یكون فعًال هذا اليشء  ولو اكنحىت� 
ي �س�تطیع ٔأن �شرتي به ما �رید من منت�ات  ا�رخيی� وحينئذ تتبلور  .الوس�یط ا��

 ظاهرة ا�مثن �لتساوق مع �روز ظاهرة النقود. 

َ املتجسّ ومع التطور تفقد النقود شلكها       مزية  تتبدد كام ،ني املذ�ور�ند يف املعدن
�يت تُ  )15(.ضةمفرتَ  عن قميةٍ  عًربامُ  صبح رمًزايك تُ  ، عهناعّرب احتواهئا �ىل القمية ال

فمل  
 ،يف سبيل ٕانتا�ه ااج�عی�  قمكیة العمل املنفَ عن  عًربامُ  صبح جرام ا�هب مثًال یُ 

بل صار  ،)16(الرضوري ٕانتا�ه نفس مكیة العملسبيل ذل يف بادل �يشء بُ و�لتايل یُ 
  _________________________ 

الت العادیة ) "فاصطلح �ىل ٔأن �كون أ��ذ والعطاء يف املعاوضات مبادة �فعة بذاهتا �كون سه� التداول يف �س�تعام15(
من احلدید، ومن الفضة، ومن ٔأي جوهر أٓخر مشابه، �دد �ديء أ�مر جحمه ووزنه، مث من أٔ�ل  للمعيشة: فاكنت مثًال 

 . 156 -155، صيف الس�یاسةالت�لص من �ريات أ�وزان املس�مترة طبع بطابع �اص یدل �ىل قميته...". انظر: أٔرسطو، 
  =     ي ال بد منه ٕالنتاج الفضة مس�تخر�ة من منامج بريو ٕ�نفاق نفس الوقت ا�� ) "لو متكن ر�ل من توصیل ٔأوقية من 16(
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 عن مكیة من العمل اعربً مُ  ،ٔأو قرار ٕامرباطوري فتوى رشعیةمبوجب مرسوم مليك ٔأو 

  .الرضوري من العمل فعًال  مما حيتوي �لیه ٔأكرث ٔأو ٔأقل

البرش لها �س�مترار، تأٔ�ذ وحتسني  رد لقوى إالنتاجد من التطور املط� ومع املزی     
ل، التبادُ ؤأنواعها يف جتاوز دورها �وس�ی�، �وس�یط يف  النقود �ىل اختالف ٔأشاكلها

املالیة من ٔأمه أ��شطة �قتصادیة.  توتصبح املضار� يك متيس �ایة يف ذاهتا.
من النقود! نقود من ٔأ�ل املزید ل. مباد� النقود �ل ل هنا �كون بقصد التبادُ التبادُ 

�ري مساویة لمكیة �امة،  یة النقود، كقا�دةٍ مك  صبحتُ  ليك ینيشء ٕاماكنیةوهو ما 
 املنت�ات املتداو�.

E10D 

لزم ، فقد النحو املرتبط �لعمل �ج�عي ل �ىل هذاحتدد ٔأساس التبادُ  اوٕاذ    
ترصیف املباد� القامئة �ىل  اتجري فهيل ق اسو ا�ٔ  ت�شأٔ  فقد. تبلور املباد� ماكنی�ا

�يت اقتضهتا ظروف التبادل، �س�متر التطور .الفوائض  حّىت  اجلديل ومع ت� النشأٔة ال
�يت تعرض فهيا خمتلف أ�سواق الش� نصل ٕاىل  املصنو�ة يف املنت�ات ام� وا�امئة وال

�يت �كون اقتصاد العامل بأٔرسه. ش�ّىت  كام یصبح للك مادة من مواد العمل،  أ�جزاء ال
ینطبق  وأ�مر نفسه .ٔأداة، وأٓ�، من ٔأدوات وأٓالت العمل سوقها اخلاص هباوللك 

إالدارة �ارات و بل ، وأ�رض، والرٔأسامل، قوة العملمجیع قوى إالنتاج: �ىل 
يف  للبیع والرشاء صارت حمال�  مجیعها ،اجلدیدة أ�فاكرٕانتاج و التنظمي �ربات و 

� تطرح املنت�اتهذه أ�سواق يف  .أ�سواق وتتقابل  ،لللتبادُ  ،يت ٔأمست سلًعا، ال
 من هذه املنت�ات. منتجد يف لك كمكیات من العمل �ج�عي املتجسّ 

  _________________________ 
س�ميثل ا�مثن الطبیعي للثاين. وٕاذ ٔأصبح �ٕالماكن، نتي�ة الكتشاف  املنتو�نيأ�ول من هذ�ن  املنتوجمن القمح؛ فٕان بوشل  =

من  ا�ٓن ٔأوقية وا�دة، فٕان... بوشًال  ؤأكرث وفرة، اس�تخراج ٔأوقيتني من الفضة بنفس اليرس ا�ي �س�تخرج بهمنامج �دیدة 
 جنهيات". انظر: 5جنهيات ٕاذا اكن يف السابق �ساوي  10القمح سيساوي 

William Petty, A Treatise on Taxes and Contributions, London, 1662, p. 32. Karl 
Marx, Capital: A Critique of Political Economy (New York: The Modern Library, 
1906), p.98. 

 � والرتمجة  (طبعة �رلني)، 1962يت اعمتدت �لهيا يف القراءة و�س�تدالل �لنصوص، مقارنة �لطبعة أ�ملانیة ويه الطبعة ال
 (طبعة موسكو). 1989، 1987، 1985(طبعة موسكو)، والرتمجة العربیة 1967إالجنلزيیة 
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�يت �اولنا رمسها ٔأ�اله  اعتبار�ميكننا ا�ٓن، ٕاذا ما ٔأ�ذ� يف       الصورة اللكی�ة ال
�يت اختذهتا  ل، إالنتاج والتبادُ حملددات ظاهرَيت  ٕا�راز أ�شاكل التارخيیة الثالثة ال

 : �ىل النحو التايلالظاهر�ن 

1I  ل بقصد إالش�باع املبارش. من تبادُ  به �رتبطوما  :إالنتاج بقصد إالش�باع املبارش
 ، �ىل أ�قل يف عصور ما قبل التارخي،فقد اكن الهدف املركزي للنشاط �قتصادي

بعض  ،رًضا، عَ دثوحي� حيَ  ة.أ�ساس�یّ  هو إالش�باع املبارش لل�ا�ات إال�سانیة
�يت حققت هذا الفائض  ، ٔأن �ج�عي، ولیكن يف الصید مثًال الفائض جتد امجلا�ة ال

وجود جام�ة  �س�تلزمٕاهداره. وهو ما من  مصلحهتا مباد� هذا الفائض بدًال  من
ره اهدإ من  �رید مبادلته بدًال و  ،كذ� ريضالعَ بعض الفائض،  ٔأخرى حققت ٔأیًضا

 ،ر اس�ت�دام هذه الفوائضال ميكن تصو�  ،املعاش�یة /، رمبا البدائیة. يف ت� احلا�ٔأیًضا
ٕاذ �اكد تنعدم املسا�ة الس�تغالل  إالش�باع املبارش.سبيل ٕاال يف  جيري تبادلها، ال�يت

 >ت� الفوائض يف سبيل إالنتاج.

2I   ٕاذ حي� یصبح  )17(ل بقصد إالنتاج.به من تبادُ  �رتبطوما  :التبادلإالنتاج بقصد
اع والر�اة  ص �لظهور، بني:للتخص�  ا�دة �امة، و�لتايل �سمح �رخيی� الفائض قا الزر�

اع والر�اة والصن�اع يف مر��ٍ  مر�� ٔأوىل، يف إالنتا� الفرع دا�ل و  �نیة، وبني الزر�
 العملیة إالنتاجية �ىل مس�توى ا�قيقالفين ص مث التخص�  �لثة، يف مر��ٍ  الوا�د
قا�دة نقول حي� یصبح الفائض  رابعة. يف مر��ٍ  ج الوا�دو ؤأجزاء املنت الوا�دة

  _________________________ 
� ) هذا إالنتاج، وٕان مل �كن من رشوط ظهوره التارخيي س�بق التبادل، ٕاذ مل �كن �ىل الصانع احلصول �ىل 17( يت املواد ال

�س�ت�د�ا يف مع� من �الل التبادل، حيث اكن ٕ�ماكنه احلصول �لهيا بعم� املبارش، اكحلصول بنفسه من الغا�ت �ىل 

ل من ٔأ�ل إالنتاج، ٕاذ یتعني �ىل ي یصنع منه الفأٔس أٔو القارب، مفع التطور صار من الرضوري �دوث التبادُ اخلشب ا�� 
�يت ميده هبا قسم  ىل مواد مع�لیة، متيس بعد ذ� دامئة ومس�مترة، من ٔأ�ل احلصول �ة مباد� أٔوّ املنتج املبارش القيام بعملی ال

أٓخر من ا�متع  یتخصص يف صنع هذه املواد. وما قلناه بصدد مواد العمل ٕامنا ینسحب كذ� �ىل ٔأدوات، مث أٓالت، العمل؛ 
يف ذ�؛ ٕاذ سوف حيصل �لهيا، ف� بعد، �لتبادل مع قسم أٓخر من  البدایة، ٕاال ٔأنه لن �س�متر كثًريافقد یصنعها الصانع يف 

الصناع ا��ن سوف یتخصصون يف صنع هذه أ�دوات. ومع تبلور ظاهرة النقود ستمت مجیع هذه املبادالت، ٔ�صل �ام، من 
 أٓخر يك  عهنا لصانعالت�ّيل  ا�ٓن ٕاىل احلصول �ىل املاش�یة ٔأو أ�صداف... ٕاخل، مث دات النقد. فمل یعد الصانع مضطًرا�الل و�

�  حيصل �ىل منت�ه. وٕان اكن مضطًرا يت سوف تقوم مقام املاش�یة ٔأو مجمو�ة ٕاىل ٔأمر أٓخر؛ هو احلصول �ىل و�دات النقود ال
 أ�صداف. والهدف ا�هنايئ هو حتقيق الرحب النقدي.
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 يالتشظّ ص، ابتداًء من �س�تئثار مبلكية وسائل إالنتاج، ٕاىل �امة، وميیل التخص� 

كام  إالنتاجمن وراء هدف ال هو ال یعود  إالش�باع املبارش فٕان ،ما�قيق واملنظ� ٕامنا 
والرحب  . للبیع. للرحب.لوق للتبادُ الس�  يفالسلع طرح صبح ؛ ٕامنا یُ اكن يف السابق

 !ٕالنتاجعملیة اهو الهدف أ�مسى ل  قدي ��ات،الن� 

3I  من رحب نقدي،  ر� دِ يف ذاته ملا یُ  صبح هدفًال یُ : هنا التبادُ التبادل بقصد التبادل
ل �ىل تبادل السلع حفسب، ٕامنا �شمل كذ� وال یقترص هذا الشلك من التبادُ 

�يت صارت سلًعاال   . نقود ال

غیة ل، كظاهرة ٔأساسها التعاوض، وسواء ٔأاكن بقصد إالنتاج ٔأم بُ ؤ�ن التبادُ      
موضوعي يف القمية،  لقانونٍ  اوفقً  ٕامنا یمت  بغرض إالش�باع املبارش،حّىت  مأٔ  ،لالتبادُ 

اج�عي �ني التوزیع، فيتعني �لینا  قوى إالنتاج، ومك�ل رصاعٍ  ٔ�مثانِ  مكركز �ذٍب 
 ؛ٕاىل أ�مام يك ندرس ٔأساس�یات هذا القانون املوضوعيمهنجیة  ا�ٓن التقدم خطوةً 

 قانون القمية.
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�ىل هذا  ويه. دهوحتدّ  همتزيّ  صفة، اليشء، خصائص من خصیصة يه القمية     
مطرقة (ما  ثقلٌ  لليشء اكن افٕاذ .ٕاخل... ،و�رتفاعواحلجم  الطولالوزن و  مثل النحو

 طریق مثل( يهطرفَ  بني ما عدٌ بُ  . ذو وزن. وٕاذا اكن لليشءقلنا ٔأن لليشء وز�ً  )ثًال م 
 ما �ًزيا �شغل اليشء اكن وٕاذا. طول ذو ،طوًال  لليشء ٔأن قلنا )�س�یج قطعة ٔأو
 معودي طولٌ  لليشء اكن اوٕاذجحم.  ذو ،اجحمً  لليشء ٔأن قلنا ؛)مقعد ٔأو مثًال  طاو�(

. ارتفاع ذو ،اارتفا�ً  لليشء ٔأن قلنا ؛)احملارضات قا�ة مثل( رٔأسه ٕاىل قا�دته من
ي )1(املنتوج /ءفاليش للقمية؛ �لنس�بة نفسه وأ�مر ما اكن:  ٔأ�� ( العمل ة�تين  �كون ا��
 ا�هودذ�  من أٓخر ٔأو قدرٍ  �ىل حيتوي ومن مث ،)ر، تعاقديُمس�تَعَبد، ُمسخ� ُحر، 

  )2(.قمية ذو ،قمية � صبحیُ ، املنتوجهذا ي یتجسد يف وا��  إال�ساين

 یصح ال ٕاذ ؛ٔأو تقد�رها قياسها تعمتد يف وجودها �ىل ال �ىل هذا النحو والقمية     
 املبذول ا�هود إال�ساينقدر  بعد نعرف ال ٔ�ننا قمية بال اليشء ٔأن نقول ٔأن العقل يف
 ٔأو القدر اهذ دا��ٔأن  مبجرد لليشء كخصیصة، تثبت ،القمية ٔ�ن ذ� )3(.ٕانتا�ه يف

 ،�مكیة من يشء أٓخر تقد�رها وأٔ  ،القميةقياس  �كون وال ،إال�ساين ا�هود من ذاك
 �بًعا ٕاال �كون ال قياس الطول ٔأن كام متاًما .القمية ذاهتا لثبوت �لیة مر�� يف ٕاال

 اليشء. بني طرَيف  الُبعد خصیصةلثبوت 
 

  _________________________ 
 ٔأاكن سواء عنه وخيرب رتصو ی  ٔأن یصح متحقق �بت ، أٔن اليشء هو لك موجود"2هامش" ،الثاينيف الفصل  سلفًا) ذ�ر� 1(

ي �كون نتي�ة العمل . وما ننشغل به هو اليشء ا�� املنتوج. واليشء، �ىل هذا النحو، ٔأمع من  متخیًال معنو��  ٔأم ماد��  احس�ی� 
�  ،، ا�ي �كون من ٔأ�ل إالش�باع املبارش، والسلعةاملنتوج. ونفرق هنا بني املنتوجو�سمى  مت ٕا�داده للطرح يف  منتوجيت يه ال

حباثنا بغیة ة أ�وىل من أٔ �ىل أ�قل يف املرا�ل املهنجی ،املنتج /املنتوجوق. للتبادل. للبیع. للرحب. وسوف �س�تعمل مصطلح الس� 
 ي �س�ت�دمه.احلفاظ �ىل مس�توى التجرید ا�� 

یمت من قد كعملیة  ا�هودمعلیة البذل الفعيل لهذا بني ، و كقمية املنتوجي یتجسد يف بني ا�هود إال�ساين ا��  ) �ىل ٔأن نفرق2(
 ال خيلق قمية.  كام سرنى،و ، �ىل سبيل املثال املتجر البائع يف، فعمل ، ٔأو ال یمتالقمية�اللها �لق 

 �حلمك شبيه قمية ذو بأٔنه اليشء �ىل فاحلمك:"�كتب �ني القمية، وتقد�ر القمية بني ،)1991 -1901( �يل وايف. د ) خيلط3(
 ."أٓخر يشء وبني بينه املوازنة یتطلب أ�وصاف هذه من بوا�د �لیه احلمك ٔ�ن ثقيل؛ ٔأو ٔأو خفيف �بري ٔأو صغري بأٔنه �لیه

  =     مل ٔأننا هو والواقع .11ص ،)1946 العربیة، الكتب ٕاحياء دار: القاهرة( الس�یايس �قتصادالوا�د وايف،  عبد �يلانظر: 
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واحلجم،  الطول،الوزن، و (الكيفية  احيةالن�  من دةا�ر�  اخلصیصة تثبت وحي�     

 من اخلصیصة هذه ٕاىل التعرف سوى ٔأمامنا یبقى فال ،)ٕاخل ...والقمية، ،و�رتفاع
 اليشء لطبیعة نياملالمئ القياس ةو�دو  �س�تعامل املقياس امللموسة المكیة احيةالن� 

 .املراد قياسه

. امعرفهتا مكی�  املطلوب صیصةاخل  تقاسهبا  ال�يت ا�ٓ� ٔأو أ�داةهو  ياساملق و      
م الرشیط هو الطول مفقياس  بني عدالبُ  وليس ٔأو املسطرة، س�نتميرتات ٕاىل املقس�
 طول أٔن نقول حي� و�لتايل .الس�نتميرتفهيي  القياس و�دةٔأما  ،اليشءهذا  طريف
م الرشیط اس�تعملنا ٔأننا یعين فهذا، مًرتا 12 النس�یج قطعة أٔو  س�نتميرتات ٕاىل املقس�

 . قياس �و�دة الس�نتميرت واس�ت�دمنا للطول، مكقياس املسطرة،

�ىل هذا  القمية مقياس وو�دة قياس�شأٔن ال �سري �ىل ما یبدو ٔأن أ�مور  بید     
مية يه جمهود ٕا�ساين متجسد يف یعي ٔأن الق االقتصاد الس�یايس ف؛ النحو من الوضوح

ي یبذلفٕامنا ولكنه حي� یقيس هذا ا�هود  املنتوج.  ا�هود )�ال�( یقيس الوقت ا��
�يت �رید  .نفسهدون ٔأن یقيس ا�هود   !قياسها�ٔ�ساس ٔأي دون ٔأن یقيس القمية ال

  : )1790-1723( ثیمس أٓدم  قد رٔأىف .لط بني املقياس وو�دة القياساخلعن  فضًال 

�ادة يف یوم معل ٔأو سا�ة ضعف ما ینتج �س�تحق ج �ادة يف یويم معل ٔأو ساعتني من العمل نتَ ٔأن ما یُ "
 .)السادسالفصل ، أ�ولالكتاب ، �روة أ�مم(". ...معل

یصل ٕاىل  ولكنه مسیث،طریق نفس يف  )1823-1772( فيد ر�اكردوادو�سري      
 طیة للعمل املبذول يف ٕانتاج ا�هب:سَ ، وهو المكیة الوَ ما نو�ًا خمتلف مقياٍس 

فة يف ٕانتاج طي املوظ� سَ أ�قرب للمكیة الوَ  ...بأٔجزاء من الرٔأساملنتج ٔأن یعترب سلعة تُ  حيث ميكن ل�هب"
حبیث �شلك  ...لرٔأسامللل السلع فميكن ٔأن �كون هذه أ�جزاء بعیدة بنفس املسافة من احلد أ�قىص �ُ 

 .)السادس، القسم أ�ول، الفصل ءاملبادى( ".ل وسطيمعد� 

ي یبلور الصیغة ا�هنائیة ملقياس القمية  )1883-1818( مار�ساكرل  ٔأما      فهو ا��
  _________________________ 

و�لتايل  القمية قياس �كون كخصیصة. وكذ� القمية؛ ٕاذ ال ابتداء نفسه یثبت الثقل مل الثقل كام سرنى �ملنت، ٕاذ لنقدر نكن =
 القمية ذاهتا ابتداًء.  تحقق خصیصةل  �لیة مر�� يف ٕاال تقد�رها، بل (وموازنهتا) كام یقول د. وايف،



67 

 
وقت لقاس �، ومكیة العمل تُ )4(ملقاس �مكیة العالقمية تُ وو�دة قياسها، ویقرر ٔأن 

  العمل: )�ال�(بذل ي یُ ا�� 

ٔأما مكیة العمل فتقاس ... س�یكون �مكیة ما تتضمنه من العمل�یف س�نقيس مقدار القمية؟... ٔأن ذ� ... "
رأٔس ( دة من الزمن اكلسا�ة والیوم...".العمل، ووقت العمل جيد معایريه يف ٔأجزاء حمد� بطول العمل، بوقت 

  .)أ�ول، الفصل أ�ول، الكتاب املال

 30حي� یقول ٔأن القمل قميته  ملذهبه �ىل هذا النحو، وفقًا ،یايسو�قتصاد الس�      

بید ٔأن هذا  )5(دقيقة. 30ٔأن ا�هود إال�ساين املتجسد يف القمل قميته  دقيقة فٕامنا یعين
ٕامنا یتصادم مع ٔأصول �مل القياس، بل  ،املذهب يف قياس القمية وما یرتتب �لیه

املبذول  القول بأٔن ا�هود إال�ساين إاذ ال یصح �لمی� ؛ اویتعارض مع مفهوم القمية ذاهت
وٕان �از القول  .من السا�ات )≈( ٔأو من ا�قائق )’(  �ساوي يف سبيل ٕانتاج اليشء

من ا�قائق  )≈(ٔأو  )’(�الل بأٔن ا�هود إال�ساين املبذول يف سبيل ٕانتاج اليشء مت 
 ا�قائقمن  )’(ذل �الل إال�ساين بُ  حي� نقول ٔأن ا�هود ٔأو السا�ات. بل وحّىت 

 ٔأننا مقنا بقياس هذا ا�هود یعين ذ� ٔأبًدا فال ،من السا�ات )≈( ٔأو مت �الل
 ي ٔأنفق �ال�ا�� الوقت حفسب یعين ٔأننا عرفنا  ذ��ىل العكس، ؛ بل إال�ساين
ي �كونتعرفنا  .هود دون ٔأن نعرف قدر هذا ا�هودهذا ا�  ، القمية )�ال�( الزمن ا��
  !نفسهادون ٔأن نعرف مقدار القمية ولكن، 

  مئيت �اًماْرب �َ  مة،، مكسل� یؤكدحي�  العمل اجمافيً  مييضؤ�ن �قتصاد الس�یايس      
یضعنا يف فٕانه بت� املثابة  ؛ٕانتا�اق يف سبيل قاس �لوقت املنفَ تُ  السلعة قميةٔأن 
 ابأٔننا �س�ت�دم مقياسً ، المی� �ِ  ،ا إالقرارٕام�  �ن:�ختیار بني ٔأمرَ  ٕاذ یتعني ؛معرفية ٔأزمةٍ 

�س�تعامل و�دة قياس  املنتوجيف  املتجسدإال�ساين  للقمية؛ ٔ�ننا نقيس اجلهد ا�اطئً 
 ا! وٕام� �جلالون إالجنلزيي�رتفاع قياس ، ٔأو �لرخيرتالطول  حناول قياسالوقت! ٔ�ننا 

؛ ٕاىل مراجعةوحيتاج  أٔن فهم �قتصاد الس�یايس للقمية هو اخلطأٔ ��رتاف رصا�ة ب
 ق!منفَ  )نٍ كزم(یتعامل معها  مث، متجسد )ٕا�ساين �دٌ (ٔ�نه یقول ٔأن القمية 

  _________________________ 
 �مكیة تقاس القمية . وحي� یقول مار�س ٔأناملنتوجيف  مكیة معل متجسد يه ٔ�ن القمية يف جوهرها ؛) حىت ذ� �ري حصیح4(

  !وهو قوٌل ال معىن �قاس �مكیة العمل املتجسد! ٔأو ٔأن مكیة العمل املتجسد تُ  !العمل، ف�ٔمنا یقول: أٔن القمية تقاس �لقمية
  =) ؤ�ن �مل �قتصاد الس�یايس یعتنق نفس تصورات �د� أ�ول يف الزمن البدايئ ا�ي مل �س�تطع ذهنه ا�هاب ٔأبعد    5(
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 .تصحیح املقياس فيجب ،ااكن فهم �قتصاد الس�یايس للقمية حصی�ً  ذافإ ، �لیهو      

عاد فيجب ٔأن یُ  ؛حصی�ة ٔأیًضا و�لتايل و�دة القياس ،احصی�ً  قياسامل ٔأما ٕاذا اكن 
 .النظر يف مفهوم القمية نفسه

ٕاىل  ااستنادً �ىل أ�قل  ؛حصیح والواقع ٔأن فهم �قتصاد الس�یايس للقمية هو فهمٌ      
Value لكمةل ویةلغاجلذور ال

)6(
�يت سوف �س�ت�د�ا،   مكصطلح، ل�ال� �ىل احتواء ال

  _________________________ 
�ه، فهو یقيس قمية صیده �لوقت ا�ي ٔأنفقه يف قنص و من اس�ت�دام طول یوم العمل لتقد�ر جمهوده وقياس قمية منت =

ج أٓخر ٔأنفق يف و �ىل هذا النحو، مبنت یبادل صیده؛ مث ربة مثًال ، احلَ الطریدة �ٕالضافة ٕاىل الوقت ا�ي ٔأنفقه يف صنع ٔأداة الصید
 ٕانتا�ه نفس الوقت. سبيل 

 انظر: الصالبة، إالقدام، القوة، وتعين: Valeo الالتینية ، يف اللغةValueللكمة  ) أ�صل الّلغوي6(
Oxford Latin Dictionary (Oxford: Oxford University press, 1996).p.796-8.  

. رب، ٕا� س�ید، قوي، وتعين Paal الكنعانیة الّلغة ويف. قمية مثن، درامه، ثور، قوي، وتعين Pelu اللغة ا�ٔكدیة القدمية ويف
 ،)2005 للموسو�ات، العربیة ا�ار: بريوت( وقوا�دها وتدو�هنا �رخيها ا�ٓشوریة، -البابلیة: ا�ٔكدیة اللغة سل�ن، انظر: �امر

. وميكننا ٔأن نالحظ هنا ٔأمر�ن: ٔأوهلام: ٔأن اللكمة تدل، مضن ما تدل، �ىل القوة البدنیة واملعنویة، والصمود وبذل اجلهد 359ص
يف  Valueيف سبيل ٔأمر رشیف. �نهيام: یمت اخللط بني القمية وا�مثن، ویتأٔكد هذا اخللط يف اللغات أ�وروبیة احلدیثة؛ ٕاذ تعين 

 قاموس يف ،رخيی�ا� متقدمة مر�� يف ،وضوً�ا ٔأكرث املعىن اكن وٕان الرثوة،. القمية، ا�مثن فر�س�یة:يف الValeur و إالجنلزيیة
للمزید من البعض.  بعضها رشاء �ىل السلع وقدرة واملباد�، املنفعة عنرصي ٕاىل إالشارة حيث مسیث؛بأٓدم  ٔأ�سفورد، وتأٔ�ًرا

 انظر:التفصیل، 
Clifton & Laughlin, Nouveau Dictionnaire (Paris: Librairie Grainer présures1904), 
p.626.Jean-Paul Colin, Dictionnaire Des Difficultés du Française (Paris: Les Usuels 
du Robert, 1977), p.775. H. W. Fowler & F. Fowler, The Concise Oxford Dictionary 
of current English (Oxford: Oxford University press, 1939), p.1361. 

 مفا بعه،: یقول مثن درًمها بثالثني فيقومه الثوب الر�ل ٕاىل الر�ل یدفع ٔأن"�هيم: ٔأما �لامء اللغة العربیة وفقهاء أ�صول، فالقمية
 العرب لسان منظور، ا�ن: انظر". اليش �لتقومي مثن والقمية اليشء، مقام یقوم ٔ�نه الواو ؤأص� والقمي،... �، فهو زاد
: بريوت( البس�تان فاكهةانظر:  البس�تاين، عنه ونقل ،402ص ،5ج ،)1994 والتوزیع، والنرش للطبا�ة الفكر دار: بريوت(

 �ىل املسلمني الفقهاء من القدماء بني اتفاقًا وميكننا ابتداء من �م ا�ن منظور ٔأن جند .1312ص ،)1930أ�مر�اكنیة، املطبعة
 یقدر ما"�ىل ٔأن القمية يه: �حية أٔخرى، فقد أٔمجعوا  تقریًبا القمية من ومقياس القمية وبني وا�مثن، من �حية، القمية بني اخللط

 رشح)، 7/437(القد�ر  فتح )،4/51( الصنائع بدائع ،)3/248( احملىل رشح: . انظر"السوق يف سعره حسب اليشء به
ق، ٔأنه یفرّ  ، تعریف یبدو ظاهر�� الفنون اصطالح كشافاحلنفي (القرن الثامن عرش) يف  . وللهتانوي)6/208( الزرقاين

 وا�مثن اجلاري، بني ا�مثن االتفايق بني �دة مصطل�ات، فهو خيلط ٔأوًال  بوعي، بني القمية وا�مثن، ولكنه يف الت�لیل ا�هنايئ خيلط
. به یقوم مل وٕان �لبیع یلزم ما هو بفتحتني، ا�مثن":صطالح الفنونا، بني ا�مثن اجلاري والقمية، فقد كتب يف مث خيلط، �نًیا

 یقدره ما ٔأن واحلاصل. عنه �قًصا �كون وقد منه، زائًدا �كون وقد للقمية، �ً مساو �كون قد وا�مثن مقوم، به قوم ما لقميةفا
 �سمى معامالهتم، يف ورّوجوه بيهنم، ف� وقرروه السوق ٔأهل رهقد�  وما ،مثنًا �سمى البیع عقد يف للمبیع، عوًضا �كونه العاقدان،

 العلمیة، الكتب دار: بريوت( �س�بح حسن ٔأمحد حواش�یه وضع ،الفنون اصطالح كشاف احلنفي، ا�هتانوي انظر: ".قمية
 القميةبني  �اشيته يف ،)1863-1784( �ابد�ن ا�ن �ى تفرقة جند �رخيی�ا متقدمة مر�� يف ٔأننا بید .240ص ،1ج ،)1988

 كتب الشاطيب، قدلف مل�ة، �رخيیة صارت رضورة ،طلق �لیه ا�مثنا�ي یُ  ،بني القمية ومظهرها النقدي التفرقة ؤ�ن ا�مثن؛و 
 قوم ما القمية فهيي ؤأما نقص، ٔأو القمية، �ىل ٔأزاد سواء املتعاقدان �لیه �راىض ما هو ا�مثن :"القمية ومقياسها بني اخللط مع ٕامنا
  =        مرشد ٔأ�ذ صاحب )، وقد4/51(ا�تار ا�ر �ىل احملتار رد: انظر ."نقصان وال ز�دة �ري من املعیار مبزن�اليشء  به
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هذا  �كتفاء ٕ�ر�اع ا هناوٕان ٔأمكن .ا�هود إال�ساينٔأو أٓخر من  �ىل قدرٍ  ليشءا

ي ٔأصاب  اخللل  �لتبع،وو�دة قياسها  ،�قتصاد الس�یايس يف مقياس القمية�مل ا��
ف ٔأ�زة القياس نفسها يف مر�� �شأٔة �قتصاد ٕاىل �دم تبلور �مل القياس وختل� 

 ،معروفة أٓنذاك و�دة قياٍس  �قتصاد الس�یايس ٕاىل ٔأقرِب �مل جلأٔ  ا،�و .الس�یايس
ؤأصبح  اليشء، ق يف سبيل ٕانتاجاملنفَ ، ٔأي الزمن الوقتوو�دها يف و�دة قياس 

سبيل يف  قاملنفَ قاس �مكیة العمل تُ  قمية اليشءبأٔن  القول ، خطأًٔ،من املس�تقر
 �قتصاد�مل �ىل القياس يف مر�� تبلور  َعصی�ة مكیة العملوحي� تبدو  .ٕانتا�ه

المكیة من العمل املبذول بواسطة  حتدید هذهٕاىل  العملمؤسسو  ضطریُ  الس�یايس
اعتبار مبا یعين، يف الت�لیل ا�هنايئ،  !العمل هذا )�ال�(ق و�دات من الزمن املنفَ 

 بني املقياسحفسب الوقت، الزمن، هو املقياس ا�هنايئ للقمية؛ وهو ما ال یعين اخللط 

بل یعين، وهذا  !و�هام خطأٔ  )ٕاخل السا�ة، الیوم،...( وو�دة القياس )مكیة العمل(
 !القمية طمس مفهومأ�مه، هو 

ٔأننا �ىل  ،مؤقتًا ٔأیًضا ،نفرتضول  ما ذ�ر�ه ٔأ�اله، ،مؤقتًا، �انًبا دعْ فلنَ ، حس�نًا     
اس�ت�دام مكیة العمل لقياس يف  حق� ٔأن �قتصاد الس�یايس مُ �لتايل نعترب ل و  خطأٔ،

  _________________________ 
 أٔحوال معرفة ٕاىل احلريان مرشد قدري، محمد: . انظر320 املادة يف رد احملتار�ابد�ن يف  ا�ن بتعریف ،، حرفي�ا= احلريان

ونالحظ ٔأن العقل العريب، ويف حلظات اس�تثنائیة، �الل هذا  .51ص ،)1891أ�مريیة، الكربى املطبعة: القاهرة( إال�سان
التارخي من اخللط، لن �متكن من حتلیل ظاهرة القمية ٕاال حي� یتحرر، وكام ذ�ر�، من سلطة ا�هن الفقهيي، ف�ى ا�ن 

بنفسه مثل الصنائع فظاهر وٕان اكن من  كسوب ٔأو ممتول، ٔ�نه ٕان اكن معًال �سانیة يف لك م ��ون:"ال بد من أ�عامل االٕ 

مقتىن احلیوان والنبات واملعدن فال بد فيه من العمل إال�ساين... وٕاال مل حيصل ومل یقع به انتفاع...، فٕان كرثت أ�عامل كرثت 
ٕا�هيا ٔأي ٔأنه یعتد حبال ٔأو بأٓخر �ملنفعة كرشط للقمية:"أٔن الصنائع ٕامنا قميها". مث �رى ٔأن أ�ش�یاء تنتج ابتداًء من احتیاج الناس 

 حي� .)القمية الزائدة( بعد صطلح �ىل �سمیته ف�ضفاف ما سوف یُ �س�ت�د ٕاذا احتیج ٕا�هيا وكرث طلهبا". و�اكد یصل ٕاىل 
ذهب ٕاىل ٔأن:"صاحب اجلاه خمدوم �ٔ�عامل، فالناس معینون � بأٔعامهلم يف مجیع �ا�اته. فتحصل قمي ت� أ�عامل لكها من 
�س�به ومجیع معاشاته، ٔأن تبذل فيه أ�عواض من العمل، �س�تعمل فهيا الناس من �ري عوض؛ فتتوفر قمي ت� أ�عامل �لیه". 

 �زي:"ٔأن النقود اليت �كون ٔأمثاً� للمبیعات وقميًا، الفصل اخلامس. وعند املقر املقدمة، للمزید من التفصیل، انظر: ا�ن ��ون
. 157)، ص1990، حتقيق محمد عبد الس�تار(القاهرة: مطبعة أ�مانة،يف ذ�ر النقود شذور العقودلٔ�عامل". انظر: املقر�زي، 

 لفضة من املعدنیات قمية مجیع املمتوالت". انظر: ا�ن):"ٔأن هللا تعاىل �لق جحري ا�هب وا1491 -1427و�ى ا�ن أ�زرق (
     ،2ج ،)2008 والنرش، للطبا�ة السالم دار: القاهرة( النشار سايم �يل حتقيق ،امل� طبائع يف الس� بدائع أ�زرق،

 ما ؤأما فظاهر، �لصانع ٔأما إال�سانیة، أ�عامل قمية هو الكسب ٔأن":ب ا�ن ��ون �رى ا�ن أ�زرق ٔأیًضاو�ىل مذه .717 ص
 العمل قمية من قميته يف بد فال بغريها، ؤأما ٔأزید، فقميته ٔأكرث فيه فالعمل احلیاكة، مع والغزل الن�ارة مع اكخلشب لبعضها ینضم
حصو�. نعم، رمبا خيفى مالحظته، كام يف ٔأسعار أ�قوات يف أ�قطار اليت ال خطر لعالج الفلح فهيا، خلفة مؤونته،  به ا�ي
 ).2/717(الس�  بدائع أ�زرق، �شعر هبا ٕاال القلیل من ٔأهل الفلح". انظر: ا�نفال 
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عمل �ء املؤسسني لنالحظ ٔأن ا�ٓ س� و ولنسا�ر ا�ٓن مؤسيس العمل يف مقياسهم!  !القمية

قاس، كام قاس �مكیة العمل ومكیة العمل تُ �قتصاد الس�یايس متفقون �ىل ٔأن القمية تُ 
ي یبذل  .خمتلفون يف ماهیة هذا العملولكهنم العمل،  )�ال�( ذ�ر�، �لوقت ا��

أٔن  ،يف حينه ىكام سرن  لیةلط بني القمية والقمية التبادُ ي اكن خيَ ، ا�� ثیمس لقد رٔأى ف
 .ل هباقمية السلعة تت�دد �مكیة العمل املبذول يف سبيل ٕانتاج السلعة أ�خرى املتبادَ 

�  )’( السلعةق يف سبيل ٕانتاج عمل املنفَ �مكیة ال) ‹(>السلعة ٔأي ٔأنه یقميّ  بادل يت تُ ال
  نفسها: )‹( السلعةسبيل ٕانتاج ق يف العمل املنفَ مكیة وليس �  ،هبا

 ).اخلامس، الفصل �روة أ�مم(". یعد ٔأمًرا طبیعی�ا لیة �مكیة من سلعة ٔأخرىتقد�ر قمية السلعة التبادُ  ٔأن"

ي أأما د      ٕاىل  قد ذهبلث، فیتصحیح مس  ، ورمبا اد�عى،�اولفيد ر�اكردو ا��
وكام  ،فهو أٔما املقياس ٕانتاج السلعة. ق يفٔأن القمية تت�دد �مكیة العمل النس�يب املنفَ 

ي یعد املبذول يف سبيل ٕانتاج ا�هبطي سَ مكیة العمل الوَ ذ�ر�،  سلعة  بدوره ا��
 .لیة للسلع ا�تلفةالقمية التبادُ  بدورٕ�ماكهنا ٔأن تقوم 

السلعة مية ق ث ٕامنا دون ٔأن یقيس یمس أٓدم  ، ٕاىلهنایة املطافيف  ،مار�س ویعود     
  :بل یقيسهاادل هبا، ق يف سبيل ٕانتاج السلعة أ�خرى املتبَ �مكیة العمل املنفَ 

 .املصدر نفسه)، رأٔس املال( ".عملالمن السلعة تضمنه ت �مكیة ما "

نا واختالفهم �ىل حنو ما بي� �ء املؤسسني فلنأٔ�ذ يف اعتبار� اتفاق ا�ٓ وا�ٓن،      
املبارشة �ابة واالٕ ما يه ٔأمه خصائص املقياس؟ : ا�ٓيت املهم السؤاللنطرح ٔأ�اله، و 

 ني�بتَ  ، جيب ٔأن �كو�ومن مث و�دة القياس ،يه: الثبات. ٔأي ٔأن املقياسوالواحضة 
ومكیة  .غريهو نفسه مت القمية مبقياس قياسال ميكن . ٕاذ امبوظیفهت القيام ام ميكهنحّىت 

ي ال ميكن �حتاكم ٕالیه  لهذا املقياس املتغري د منوذً�ا واًحضاالعمل يف احلقيقة تع ا��
: والربا�ة املشقة َيت أ�عامل ختتلف عن بعضها البعض من �وذ� ٔ�ن  لقياس القمية؛

من �حية املشقة؛ ومن مث  البن�اءمعل فطبیعة معل �ارس العقار ختتلف عن طبیعة 
قختتلف   سا�ة معل �ارس العقار عن سا�ة معل البن�اء. كام ٔأن طبیعة معل احلال�

اح من �ة الربا�ة،   قاحلال� سا�ة معل  ختتلفومن مث ختتلف عن طبیعة معل اجلر�
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�قتصاد الس�یايس،  فعًال شلكة وا�ت هذه امل والواقع ٔأن . احعن سا�ة معل اجلر� 
 وبعد ٔأن ا�رتف بأٔن:

 ، الكتاب أ�ول، الفصل اخلامس).�روة أ�مم( .ليس �ٔ�مر الهني" دقيق للمشقة ٔأو للربا�ة"ٕاجياد ٔأي مقياس 

 ضطر ٕاىل التسلمي بأٔن:یُ 

  .، املصدر نفسه)�روة أ�مم(". يف السوق... والتوافقملساومة نتي�ة ٔأي مقياس دقيق، بل �ال یتوازن  لالتبادُ "

وق �ىل ویوافق �ىل مبدٔأ قدرة الس�  ث،یيف طریق مس  اكلعادة�سري ور�اكردو      
 التسویة بني أ�عامل ا�تلفة:

، ءاملبادى(". العاملني وكثافة اجلهد املبذول �اراتعمل یمت يف السوق بناء �ىل ا�قة... و "ٕان تقد�ر نوع ال

 ).أ�ولالفصل 

ي جتاهل وجود ٔأزمة حقيقية نتي�ة اختالف أ�عام ٔأما مار�س      ل من �ة ا��
قد ٔأكد لفمن ٔأن یعید النظر يف مقياس القمية وو�دة قياسها،  الشدة والربا�ة، وبدًال 

 �ىل: هو ٔأیًضا

"ٔأن النسب ا�تلفة اليت یمت هبا ٕار�اع ٔأنواع خمتلفة من العمل ٕاىل العمل البس�یط �و�دة لقياسها حتددها 
).أ�ول الفصلول، الكتاب ا�ٔ ، رأٔس املال( معلیة اج�عیة جتري من وراء ظهور املنت�ني".

)7(
 

ٔأنه لن یبعد� ، بل نا�لم  سوى أ�مر كام ظن مؤسسووق لن �ُ الس� ٔأن  والواقع     
حمل  احلامك للظاهرة الكشف عن القانون املوضوعيوهدف العمل ٔأصول حفسب عن 

 اد�د� وق نفسه قد جيعل سا�ة معل ؛ فالس� أ�مر تعقيًدا سوف �زدادل ، بل و البحث
يف ماكن، وهو  )االرضوریة اج�عی� ( جنار�ساوي سا�ة معل  )ااج�عی� الرضوریة (

 الن�ارسا�ة معل �ساوي عرشة ٔأضعاف  ت� اداحلد� ي جيعل سا�ة معل نفسه ا�� 
�قتصاد الس�یايس عن سبب �مل وق وال يف ماكن أٓخر. ويف احلالتني مل خيرب� الس� 
  _________________________ 

وق العفویة تتيح ٕاماكنیة قيام �القات �دیدة: فسا�ة وا�دة من معل مار�س، كتب �ارودي:"ٕان أٓلیة الس� ) و�ىل هنج 7(
، �رمجة اكرل مار�ساملیاكنیيك س�تعادل معل سا�ة ونصف سا�ة من معل احلائك وهكذا دوالیك". انظر: روجيه �ارودي، 

  =ٔأیًضا، ؤ�ننا ابتعد� عن العمل، ال نعرف �ىل ٔأي ٔأساس. ولكننا هنا 209ص )،1970 جورج طرابييش (بريوت: دار ا�ٓداب،
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ني، وال عن ذ�، ٔأي مل خيرب� ٔأ�دهام ٔأو �هام عن سبب التساوي بني الساعتَ 

. فع� هو إالشارة ٕاىل الوضع الراهن ما ٕ�ماكهنام ٕان لكّ  سبب �ختالف بيهنام.
ل ي حيمك �سب التبادُ ا��  دون بلوغ القانون املوضوعيما هو أٓين،  .ظیةلح بات ال التقلّ 

  بني أ�عامل ا�تلفة. ةالطبیعی

َ  ْرب قتصاد الس�یايس، و�َ ��مل بأٔن  القول ه، ميكن�لیبناًء و        ،ني من الزمانقرن
ٔأن مكیة �قتصاد الس�یايس درك وحي� یُ  .لقياس القمية �بت�ري  ا�س�ت�دم مقياسً 

للقمية؛ ٔ�ن أ�عامل ختتلف عن بعضها من مكقياس القيام بوظیفهتا  مل ليس ٕ�ماكهناالع

عند ما  جهر العمل توقًفا هو ما یعينو وق، یلنا ٕاىل الس� نراه حيُ  الشدة والربا�ة؛ �َيت 
یعين الكف عن البحث عن القانون املوضوعي احلامك للظاهرة حمل ٕامنا ى. عطً هو مُ 

ي یوجب �لینا تصحیح مقياس القمي البحث. ابتداًء من  وو�دة قياسها ةأ�مر ا��
 ، العمل�قتصاد الس�یايس�مل و�لتايل ٕا�ادة فهم ٔأساس�یات  ،الفهم الصحیح للقمية

 ظواهر منط إالنتاج الرأٔساميل املمتفص� حول قانون القمية.باملنشغل 

E2D<

تصحیح و�دة  لتبعو� وقبل ٔأن نقدم فرضیتنا بصدد تصحیح مقياس القمية،     
فارق بني القمية �ستناد ٕاىل وجود جيب ٔأن نؤكد، وبوضوح �م، �ىل ٔأن ، هاقياس 

ة أ�زلی�  �ةوت� يه احلُ  لترب�ر اس�ت�دام املقياس �ري الصحیح، ومقياس القمية،
�يت قد یوا�نا  اجلاهزة  يءاطاخل قياسامل اس�ت�دام  أأبدً  ، ال جيزيالبعضهبا ال

حماو� ، �س�تقمي يف العقل، وال ا�لمی�  جيوزفال  .املقياس الصحیحإالرصار �ىل ٔأنه و 
لقياس در�ة احلرارة،  �س�ت�دم ٔأداة فأ�ول�رتفاع؛ لقياس  مثًال اس�ت�دام الرتمومرت 

قمية ونفس احلمك �لنس�بة لل  .قا�دة اليشء ٕاىل رٔأسهمن  يطول العمودالوالثاين هو 

ٔأن نقول  ،هةاملزن�  قدسيتهٔأن للمصطلح  قيل لنالو و  ىتح ،اا وال عقلی� فال یصح �لمی� 
بو�دة  املتجسدمث نقيس هذا ا�هود  املنتوجد يف ٕا�ساين متجسّ  جمهودٌ  ٔأن القمية يه

 إال�ساينواحلقيقة العلمیة يه ٔأن ا�هود  !هذا ا�هود )�ال�( ي ینفققياس الزمن ا�� 
ي ، ٕانتاج اليشءسبيل يف  املبذول  عر احلراري�لس�  ریقد�  ٕامنا ،املنتوجيف  دیتجسوا��

 _________________________ 
 وق العفویة ت� مبعاد� سا�ة معل املیاكنیيك �سا�ة ونصف من معل احلائك!قامت أٓلیة الس�  =
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ي هو و�دة  �يت حيتا�ا و�كوهنا وینفقها اجلسم ليك یقوم،  الطاقة احلراریة قياسا��  ال

املواد الغذائیة، ٔأي حتویل الطاقة  اس�هتالك وذ� عن طریق ؤأثناء القيام، بعم�،
 املنتوج. هذه الطاقة حي� تتجسد يف )العمل(مياكنیكية طاقة ٕاىل  )الغذاء( الكميیائیة
 ،)8(، ويه و�دة قياس �بتةالقياس هذهلو�دة  اس�ت�داًماوميكن  .القمية �كس�به

�يت �س�تقبلها  �يت یُ معرفة قدر الطاقة ال قياس ما حيتا�ه نفقها، ٔأي اجلسم وكذا الطاقة ال
عر احلراري وسرنمز للس�  .اجلسم يف الظروف ا�تلفة، وعند أٓداء ٔأي نوع من أ�عامل

�يت مل یصل ٕا�هيا  .)Jå>|( �حلرفني حي� توقف عند  �لمناومكیة الطاقة ت�، يه ال
�يت �س�ت�دم يف  ، الثابتة كذ�،أٓ� القياس ٔأما .قياس القمية بو�دة قياس الوقت وال

املنبعثة من اجلسم  احلراریة الطاقة قياسبواسطهتا  وميكن)9(الاكلورميیرت القياس فهيي
ي ینتج القمية، ٔأي  العاملدعو� نتقدم خطوة ٕاىل أ�مام، ف ��هود. ٔأثناء قيامه َمن ا��

ي یتجس�  ملواد اكٕاىل وسائل معيشة رضوریة  ، حيتاجاملنتوجد يف یبذل ا�هود ا��
�يت  )10(�ملواد الغذائیةنبدٔأ ول  ٕاخل. ...واملسكن، امللبس،و  ،الغذائیة �يت متده �لطاقة وال ال

ي یمت �لعملمتكنه من القيام   �ال� بعبارة ٔأدق نبدٔأ من إالنفاق الفعيل للمجهود ا��
 _________________________ 

 عر احلراري. و�لیه، فٕان الطاقة يه القدرةيه الس� حي� حيول اجلسم الغذاء ٕاىل حركة تتو� حرارة، طاقة، و�دة قياسها  )8(
بل يه نتاج ا�متثیل الغذايئ   حياته، ويه ليست عنًرصا �ذائی�ا(القوة) اليت متكن اجلسم من القيام �لعملیات اليت حتافظ �ىل

ٔأما  مئویة، در�ة 1 املاء من جرام 1 حرارة در�ة لرفع الالزمة احلرارة عر احلراري بأٔنه مكیةعرف الس� یُ  و�لمی�انارص الغذائیة. للع 
 . در�ة مئویة 1مبقدار  ماء كجم 1 حرارة در�ة لرفع الالزمة احلرارة مكیة فهو ،الكبري عرالس� 

)9 (Calorimeter � وميكن  الكميیائیة. التفا�الت عن الناجتة احلرارة مكیة لقياس یمت اس�ت�دامهو ٔأنواع �دیدة،  وهو �از
 ء �لوم الغذاء، والطبیعة، والكميیاء. انظر:اليت تتناول مبادىللقاريء ٔأن جيد التفاصیل العلمیة ا�قيقة يف املؤلفات 

Marion Bennion, Introductory Foods, 7 edition (New York: Macmillan Publishing 
Co, 1974), pp.123 Ff. Allan Camron and Yvonne Collymore, The Science of Food 
and Cooking (London: Edward Arnold, 1979), pp. 6543-7654. Robert Weber, Heat 
and Temperature Measurement (New York: Prentice-Hall, Inc,1950), Chapter10, 
Calorimetry. pp.171-89. D. Fenna, Elsevier`s Encyclopedic Dictonary of measures  
(Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1998),p.72. Handbook on Human Nutritional 
Requirements (Geneva:W.H.O,1974).  

وصبحي سامل �س�یوين، مراجعة  ،، �رمجة واصل محمد ٔأبو العال2، طٔأسس �مل التغذیةجون نیكرسون، لو�س رو�س�یفايل، 
 2، طالغذاء والتغذیة. ٕا�ز�س نوار، 243-213)، ص1990سعد ا��ن محمد ملیحي (القاهرة: ا�ار العربیة للنرش والتوزیع،

، �رمجة شا�ر 8، ط �ذاؤك املثايل يف نظر طبيب. ه. المب، 317-285ص )،2004(�سكندریة: دار املعرفة اجلامعیة، 
وانظر كذ� العمل املوسوعي، وا�ي مل �زل احباثه حتتفظ  .38-28: دار الرشق أ�وسط، د. ت)، ص�لیل نصار (بريوت

 بقميهتا العلمیة الرائدة �ىل الرمغ من �رخيها املبكر:
Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry, Papers 
presented at Symposium held in New York City, November, 1939, under the auspices 
Of the American Institute of Physics (New York: Reinhold Publishing Corporation, 
1941), Chapter 6, Temperature and its Regulation in Man.pp.525-75. 

 سوف نتعرف ٕاىل العالقة بني و�دة قياس القمية و�يق وسائل املعيشة الرضوریة. ) عندما نتقدم يف الت�لیل10(
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� مكیة اس�هتالك الطاقة، �لس�    )كجم 65( قيايس ر�ل یبذلها يتعر احلراري، ال

 

 
 طبیعة احلركة

�ش�یط، مثل:                 

ٔأعامل مكتبیة، (
حمام، طبيب، 
حماسب، معمل، 
�ندس معامري، 

 )�امل يف متجر

متوسط النشاط، 
عامل البناء، (مثل: 

�س�تثناء أ�عامل 
الشاقة، معظم عامل 
الصنا�ة اخلفيفة، 

 )صیادو أ�سامك

�ش�یط �دًا، مثل: 

بعض أ�عامل (
الزراعیة، الن�ار، 
أ�عامل �ري املاهرة، 
عامل احلدید، عامل 

 )املنامج، الر�ضیني

�ش�یط بصورة �ري 

�ادیة، مثل: 
احلطاب، احلداد، (

 )العر�تجر 

يف الفراش                       
 )سا�ات 8(

 

500 
 

500 
 

500 
 

500 

يف العمل                                 
 )سا�ات 8(

 

1100 
 

1400 
 

1900 
 

2400 

�ارج سا�ات العمل                      
 )سا�ات 8(

 

700 - 1500 
  

700 - 1500 
 

700 - 1500 
 

700 - 1500 

مجموع الطاقة املبذو�           
 )سا�ات 24(

 

2300 - 3100 
 

2600 - 3400 
 

3100 - 3900 
  

3600 - 4400 

          متوسط
 مكیة الطاقة املبذو�

 

2700 
 

3000 
 

3500 
 

4000 

Handbook on Human Nutritional Requirements, op,cit, p.70.  
Bennion, Introductory, op, cit. p.123, Camron, The Science, op, cit. pp. 6543-7654.                   

 
 

� مكیة اس�هتالك الطاقة، �لس�    )كجم 55( قياس�یة ٕامرٔأة تبذلها يتعر احلراري، ال

 

 
 طبیعة احلركة

�ش�یطة، مثل: 

أ�عامل املكتبیة، (
ر�ت معلمة، 

معظم املهن املزنل، 
 )أ�خرى

متوسطة النشاط، 
 �امالت يف(مثل: 

الصنا�ات اخلفيفة، 
�ام� ا�ازن ٔأو 

 )املتجر

�ش�یطة �دًا، مثل: 

بعض ٔأعامل احلقل (
وبصفة �اصة ٔأعامل 

 )الفال�ة

�ش�یطة بصورة �ري 

ٔأعامل (�ادیة، مثل: 
إال�شاءات، 

 )ر�ضیات

يف الفراش                                       
 )سا�ات 8(

 

420 
 

420 
 

420 
 

420 

يف العمل                                         
 )سا�ات 8(

 

800 
 

1100 
 

1400 
 

1800 

�ارج سا�ات العمل                            
 )سا�ات 8(

 

580 - 980 
 

580 - 980 
  

580 - 980 
   

580 - 980 

مجموع الطاقة املبذو�                           
 )سا�ات 24(

 

1800 - 2200 
  

2000 - 2400   
  

2400 - 2700 
   

2800 - 3200 

               متوسط 
 مكیة الطاقة املبذو�

 

2000 
 

2200 
 

2600 
 

3000 

Handbook on Human Nutritional Requirements, op,cit., p.70. 
Bennion, Introductory, op, cit. p.123, Camron, The Science, op, cit. pp. 6543-7654.                
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 والفزي�ء والكميیاء الغذاء وملعل اوفقً حتویل الطاقة الكميیائیة ٕاىل طاقة مياكنیكية. ف

عرات مكیة الس�  ،ادقيق �لمی�  نعرف، و�ىل حنوٍ رص� ، احلیویة ووظائف أ�عضاء
�يت تتجسد  �يت �س�هت� ٔأثناء بذل أ�نواع ا�تلفة من ا�هود إال�ساين وال احلراریة ال

�امل البناء  أٔن )ٔأ�الهانظر: اجلدولني ( نعرف رص�فها حنن  .جو املنتبدورها يف 
 .)Jå>|( 1400 �ه یتجسد فيهسا�ات، ٔأي ٔأن منتو  8ٔأثناء  )|>Jå( 1400 �س�هت�

و�لتايل یتجسد  )|>Jå( 1900  و�الل نفس املدة �س�هت� والعامل يف مصنع احلدید
 �هو�لتايل یتجسد يف منتو  )|>Jå( 2400 واحلداد �س�هت� ،)|>Jå( 1900 �همنتو  يف

2400 )Jå<|(، �يت �س�هت� �ا سوف یتجسد يف منتو  )|>Jå( 1100 و�ام� املصنع ال
1100 )Jå<|(، �800 ٔأما املعلمة فتس�هت )Jå<|(  يت� ومن مث یتجسد يف اخلدمة ال
، و�لتبع معرفتنا ٔأن معرفتنا بقمية القملما س�بق، معىن . وهكذا. )|>Jå( 800 تؤدهيا

الطاقة  �رتبط مبعرفتنا �مكیةٕامنا  العمل، ة�ة ٔأي يشء، سلعة ٔأو �دمة، �كون نتيبقمي
ي تُ  �مل كام دٔأب  هذه الطاقة )�ال�( بذلاملبذو� يف سبيل ٕانتا�ه، وليس �لزمن ا��

 �قتصاد الس�یايس �ىل ذ� طی� قرنني من الزمان.

لل�دولني ٔأ�اله، كام نالحظ، مل یمت �عتداد مبا حيتا�ه الفرد املنعزل من  ووفقًا     
عرات احلراریة؛ ٔ�ن أ�فراد خيتلفون ف� بيهنم من حيث الطول، والوزن،... ٕاخل، الس� 

ي حيتاج  ، قد حيتاج �ريه ٕاىل ٔأقل منه ٔأو ٔأكرث. )Jå>|(  منٕاىل قدر معّني فالفرد ا��
 من ا�ٓنعرات احلراریة الرضوریة، وسرنمز �� و�ا، یمت �ستناد ٕاىل مكیة الس� 

�يت تُ  )Jå<J|<<ö( �حلروف فصا�ًدا  ن العامل العادي من ثالثة ٔأمور: یعمل،مكّ ويه ال

ال  فأ�جر ٕاًذا )11(�ىل الصعید �ج�عي. جيدد ٕانتاج طبقتهو ،یعيش كعاملو 
 _________________________ 

 ) "تتعني قمية أ�جرة الیومية املتوسطة مبا حيتاج ٕالیه العامل من ٔأ�ل العيش والعمل والتاك�ر". انظر:11(
William Petty, The Political Anatomy of Ireland with the Establishment for that 
Kingdom and Verbum Sapienti (Shannon: Irish University Press, 1970), p.86.  

ٔأن طبقة العامل جتدد ٕانتاج نفسها بنفسها من �الل ٔأ�د ٔأجزاء ٔأجرها؛ ويه، �ىل هذا النحو، حتقق بنفسها  :ومعىن ذ�: ٔأوًال 
ي یضمن  يك وسائل إالنتاج. �ىل بقاء واس�مترار طبقة مالرشط بقاء واس�مترار الطبقة الرٔأساملیة. فوجود طبقة العامل هو ا��

يل بقاء واس�مترار من التناقض بني العامل املأٔجور والرأٔسامل، فٕان أ�ول یقوم بنفسه بت�دید ٕانتاج نفسه يف سب  الرمغ ٕاًذا
د �كفلت أ��رية �ٕالنفاق للطبقة الرٔأساملیة. فق ملفهوم العام للعامل، یو� مدینًا: ٔأن لك جيل من طبقة العامل، �الثاين!. �نًیا

 سوق �ىل أ�وىل، �رب أ�جر املدفوع ٕاىل اجلیل القدمي من الطبقة، حىت مت اك�ل اجلیل اجلدید وصار �ٕالماكن ا�فع به ٕاىل
لنفقة  امن العمل ا�زتن بدا�لها حمددً  للجیل القدمي من طبقته. فالرٔأساملیة حي� تعطي للطبقة احلالیة ٔأجرها، تت�ذ العمل حمال� 

�يت �س�متد ي سوف حيل حملها يف ٕانتاج القمية الزائدة؛ و�لتايل جتد الرٔأساملیة من مصلحهتا إالبقاء �ىل الطبقة ال  = ٕانتاج بدیلها ا��
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ن لل�يش ما یؤمّ  ة للیوم التايل، ٕامنا یتضمن ٔأیًضان للعامل احلیاما یؤمّ یتضمن حفسب 

 سوق العمل. ٕاىل ميكن ا�فع هبم احلیاة حّىت الصناعي، ٔأي ٔأبناء الطبقة العام�، 

اد؛ �ىل الرمغ یفوق ٔأجر املهندس املعامري ٔأجر احلد�  املو�لیه، �كون من املفهوم      
يف �ني ٔأن املهندس املعامري �س�هت�  )Jå<J|<ö( 2400 اد �س�هت�من ٔأن احلد� 

 احلراریة الرضوریةعرات مكیة الس� فأ�جر ال یتضمن حفسب  ).|Jå<ö<J( 1100 فقط
 عرات احلراریةمكیة الس�  ل، ویعيش كعامل، ٕامنا یتضمن ٔأیًضايك یعمل العام ااج�عی� 

�يت  الرضوریة هبام ا�فع ميكن  اًدااد �د� واحلد�  ٕانفاقها يك یصبح املهندس �ندًسا یمتال
خيلق ي تدفعه، ٔأن ، ا�� الطبقة الرأٔساملیة تضمن �ٔ�جرٔأي أٔن  .سوق العمل ٕاىل

 و�لتايل تضمن جتدید وجودها �ج�عي بضامن وجود الطبقة العام�. ،العامل مث�

ج، العامل، یمت املنتِ بصدد  ا�مكیة الطاقة الرضوریة اج�عی�  وكام یمت �عتداد      
حفني التبادل،  ج، السلعة.و �شأٔن املنت ا�مكیة الطاقة الرضوریة اج�عی�  ٔأیضًا �عتداد

 سبيل يف املبذو� املبارشة الطاقة اعتبار� يف جيب أٔن نأٔ�ذ ،)12(لقانون القمية وفقًا
 أ�دوات يف نةا�زتَ  الطاقة وكذ� )املنتوجد يف ا�هود املبارش املتجسّ ( اليشء ٕانتاج

د يف وسائل ن املتجسّ ا�هود ا�َزت ( هذا اليشء ٕالنتاج اس�ت�دمت ال�يت واملواد
 بل يف ٕانتا�ه حفسب، املنَفقة املبارشة الطاقة تت�دد �مكیة ال املعطف فقمية ؛)إالنتاج
 ل، تتساوىحفني التبادُ  و�لیه،. ٕانتا�ه ؤأدوات مواد يف نةا�زتَ  الطاقة �مكیة وكذ�

ي املعطف قمية  من )J|Jå<ö( 50و احلیة الطاقة من )J|Jå<ö( 100 ف�لك�  ا��
 70و احلیة الطاقة من )J|Jå<ö( 80 فت�لك�  مع قطعة النس�یج ال�يت ا�زتنة، الطاقة

)J|Jå<ö( ا�زتنة. الطاقة من)13(
  

  _________________________ 
ي تقوم بدفعه لها.   =  من بقاهئا وجودها �ج�عي كطبقة مس�یطرة، بضامن جتدیدها املس�متر لنفسها بأٔ�د ٔأجزاء أ�جر ا��
، كام ٔأكد مار�س ومن قب� مسیث، ٔأنه افرتاض ال یعين القمية، یتعني ٔأن �كون مفهوًماون لقان ) عندما نقول التبادل وفقًا12(

 ٕامتام یوجب ال القمية قانون أٔن �ىل التأٔ�ید هنا املهم ي تدور حو� ٔأمثان السلعة. مفنسوى ٔأن القمية يه مركز اجلاذبیة ا�� 
 بقوة تأٔثريه یربز وال اجلذب مركز عن �كشف هو �ج�عیة، بقميها السلع لتبادُ  دوًما حيقق ال فهو منضبط، حنو �ىل لالتبادُ 

ا فرتات �ىل ٕاال  .زمنیة طوی�، ورمبا طوی� �د�
 مكو�ت أٔن س�نعرفا�هنايئ. و  املنتوجنة، هام يف الواقع طاقة متجسدة يف ) هذان النو�ان من الطاقة، ٔأي املبارشة وا�زتَ 13(

 ةالثالثأ�نواع ومن  الزائدة. �لطاقة �سمى ما س�یظهر يف مر�� �لیة فكر��  ٕاذ نة،وا�زتَ  املبارشة الطاقة �ىل تقترص ال املنتوج
 ستتكون القمية �ج�عیة. 
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 اس مكیة الطاقة الرضوریة اج�عی� و�عتداد �لطاقة الرضوریة ٕامنا یمت �ىل ٔأسا     
 تطلبی من النس�یج  )î( المكیة ن ٕانتاجن إالنتا� السائد، فلو افرتضنا إ لفل اوفقً 

200 )Jå<J|<ö(  ٌ�ٓ50 بـ �دیثة تتيح ٕانتاج نفس المكیة �دیدة ٔأو تقنیةٌ  مث ظهرت أ  
)Jå<J|<ö( لقمية �ج�عیة  �عتداد ، يف هنایة املطاف،یمت فسوف ،فقط�

 )Jå<J|<ö( 50 بـ �عتداد يمتس  .اجلدید للفن إالنتا� حتددت طبقًا ال�يت اجلدیدة
ینتج النس�یج بنفس التقنیة القدمية  النس�یج، وس�یكون �ىل َمن ظلّ من  )î( للك

�يت تتطلب و  بعدم ه ، س�یكون �لیه و�ده مغبة تقصري )Jå<J|<ö( 200 ٕانفاقال
ي  إالنتا� لفندامه ااس�ت� �لتايل حي� یذهب . وهو اا اج�عی� سائدً  ٔأصبحا��

>|J( 200 ٔأنفق يف ٕانتا�ه مبنتجلن یباد�  ملبادلتهوق س� ال بنس�ی�ه ٕاىل  Jå<ö(  ٕامنا
 فقط. )ö<J|<Jå( 50 ٕانتا�هسبيل ٔأنفق يف مبنتج سيباد� 

E3D<

 إال�ساين العمل ة�نتي ٔأنه مبجرد لليشء تثبت خصیصة القمية �ون من وابتداءً      
 مل مأٔ  صانعه اس�تعم�ٔأم �ري �فع،  ٔأاكن �فًعا سواء ،متجسدة قمية القمل یصبح

مل  مأٔ  �ج�عیة لیة، مع قميتهتطابق مثنه، ٔأو قميته التبادُ  .یباد� مل مأٔ  �د� �س�تعم�،
 :ٔأمور خبمسة�كون �ینا الوعي و�� یتعني ٔأن یتطابق. 

1I<ÌÈ÷Å^fj÷]<Ì€Èœ÷]Ê<Ì€Èœ÷]<∞e<—ÜÀ÷]<

مكیة  ه �ىلاحتواء�كتس�هبا مبجرد  املنتوجيه خصیصة يف  ، وكام عرفنا،القمية     
ا القمية التبادُ ا�هود من  بو�دات  اعهن ربّ وقد �ُ  )_( املنتوجقمية لیة فهيي إال�ساين. ٔأم�
منضبط  هذا التعبري قد یأٔيت �ىل حنوٍ  ٕاخل، ...)Å( وأٔ ، )t( وأٔ ، )h( أٓخر منتوجمن 

�يت قميهتا �ج�عیةفالسلعة  ؛وقد یأٔيت دون ذ� قد �كون قميهتا  )ö<J|<Jå( 120 ال
 ٔأماموحينئذ نكون  ،ٔأیًضا )ö<J|<Jå( 120 قميهتا �ج�عیة ٔأخرى لیة سلعةالتبادُ 

بصدد  وحينئذ نكون ،ٔأو ٔأكرث أٔقل من ذ� لیةقميهتا التبادُ  وقد �كون القمية احلقيقية.
  )14(وق.قمية الس� 

  _________________________ 
�  للمنتوجوق، كام هو �ملنت، القمية التبادلیة نقصد بقمية الس� ) 14( ته �ج�عیة، فلو متت مباد� يت تأٔيت �ىل حنو �ري دقيق لقمي ال

  =   E≈D للمنتوجفٕان القمية �ج�عیة  ،)å<J|<Jö( 300 اس�تلزم D’Eأٓخر مبنتوج، )å<J|<Jö( 200ي اس�تلزم ا��  E≈D املنتوج
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 تُعربٔأن  )ö<J|<Jå( 100 �ىل حتتوي وال�يت )_( و�ىل هذا النحو ميكن للسلعة     
 100 �ىل ٔأیًضا حتتوي )h( املنتوج وا�دة من و�دة صورة يف �ج�عیة قميهتا عن

)ö<J|<Jå(، املنتوج من و�دتني صورة يف ٔأو )t( 50�ىل مهنام و�دة حتتوي لك 

)ö<J|<Jå(، املنتوج من و�دات 4 صورة يف ٔأو )Å( ىل مهنا و�دة لك حتتوي� 
25 )ö<J|<Jå(، املنتوجمن  و�دات 10 صورة يف ٔأو<){‚(<مهنا و�دة لك حتتوي 

 ،)‚}(و )Å(و )t(و )h(و )_(أ�ش�یاء:  هذه لك وتصبح .وهكذا )|Jå<ö<J( 10�ىل
 )_( املنتوج بني التبادل و�لیه، یمت .القمي �ساوت طاملا البعض لبعضها )15(تبادلیة قميًا

. 2 : 1 بنس�بة )t( واملنتوج )_( املنتوج بني لیمت التبادُ  كام ،1:1 بنس�بة )h( واملنتوج
 هذه مجیع فلنالحظ: يف .10 :1 بنس�بة فيمت )‚}( واملنتوج>)_( املنتوج بني التبادل ٔأما

 جنري ٔأن ميكن ال أ�ش�یاء، قمي �لتناسب بني لالتبادُ  حّىت  ل،التبادُ  العملیات من
 بني املباد� تمت فليك ،ليشء�ج�عیة ل قميةال  ف ٕاىلالتعر�  من ابتداءً  ٕاال املباد�
ي )_( املنتوج ي )Å( واملنتوج )ö<J|<Jå( 100 �ىل حيتوي ا�� Jå>( 25 �ىل حيتوي ا��

ö<J|(، ،وال�يت الرضوریة اج�عی�ا مكیة الطاقة نعرف ٔأن يشء، لك وقبل فيتعني 
 . املتبادلني املنتو�ني من منتوج لك �لهيا حيتوي

 ل حول القمية ظواهرَ ي ميفصِ ا�� �قتصاد الس�یايس �مل ٔأن  ،اواملثري لالنتباه حق�      
 ويف ٔأفضل أ�حوالالقمية ذاهتا، مفهوم ت�دید منط إالنتاج الرٔأساميل، ال ینشغل ب 

 :مسیثفقد رٔأى  ؛لیةخيلط بيهنا وبني القمية التبادُ 

 �روة(". لیة احلقيقي مجلیع السلعهو مقياس القمية التبادُ  �ساوي مكیة العمل... فالعمل ٕاًذا سلعة... قمية ٔأئأن "

 .الفصل اخلامس) الكتاب أ�ول، ،أ�مم

 :ٔأن ، بل �رىمسیث مذهب ر�اكردوالف وال خيُ      

 )، الفصل أ�ولءاملبادى(". ...مع مكیة العمل ا�ا�ل يف ٕانتا�ا طرد�� تتناسب لیة للسلع القمية التبادُ "

  _________________________ 
وق . و�ىل هذا النحو خيتلف مفهوم قمية الس� )å<J|<Jö( 300 وق فس�تكونالس� ، ٔأما قميته يف )å<J|<Jö( 200 س�تكون =

رأٔس انظر: مار�س،  !ي س�یقدمه مار�س، ویقصد به، يف حتلی� ا�هنايئ، القمية �ج�عیة�ینا عن املفهوم، �ري ا�قيق، ا�� 
 ، الكتاب الثالث، الفصل العارش.املال

�ساوي  ٔأنه ذ� معىن اكن قمية، ذو اليشء هذا ٕان قلت ٕاذ:"�كتب �ني لیة،التبادُ  والقمية القمية بني وايف �يل. د خيلط) 15(
�  فالعالقات... أ�خرى أ�ش�یاء من كذا   =      �يشء اليشء ذ� �ربط �القة يه قمية ذو بأٔنه اليشء �ىل احلمك يف ٔأراعهيا يتال
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عرب من ٔأسالفه، حي� رٔأى ٔأن القمية تُ  ٔأكرث معقًا ،�سبيًا ،فقد اكنٔأما مار�س،      

  لیة:عن نفسها يف صورة القمية التبادُ 

حي� حتصل قميهتا �ىل شلك  ...ويه �كشف عن طبیعهتا املزدو�ة .وقمية السلع يه قمية اس�تعاملیة..."
  الفصل أ�ول)، رأٔس املال(لیة". خيتلف عن الشلك الطبیعي للسلعة، ٔأي �لت�دید شلك القمية التبادُ  ...�اص

2I —ÜÀ÷]<<ΩÜç<∞eÌ÷Å^fπ]<Ó◊¬<ÏÖÇœ÷]<ΩÜçÊ<Ì€Èœ÷]

 حفسب اوليس الرضوري اج�عی�  ٔأقىص جمهود ببذل لوزان يف ما خشٌص  قام لو     
 س�یظل ذ� ومع ،افائدة اج�عی�  ملنتو�ه �كون فلن ،الفس�یخ مثًال  نعُص  سبيل يف

 واملنتوج. اجلهد إال�ساين من قدر ٔأو أٓخر �ىل هالحتواء جمردة كصفة )القمية( بـ حمتفًظا
 ٔأو لالتبادُ  �ىل )قدرة ذا �ونه( مر�� ٕاىل حفسب )قمية ذو ٔأنه( مر�� من ینتقل يك

 �فًعا �كن مل نفإ  ،ااج�عی�  �فًعا �كون ٔأن يشرتطف  ما، ٕا�سانیةٍ  �ا�ةٍ  ٕاش�باع �ىل
 ومن مث فلن .وإالش�باع التبادل �ىل قدرته فقط یفقد ٕامنا قميته، یفقد فهو ال ااج�عی� 

�امل �ىل موا�ة  مييس بال قدرةٕامنا حفسب بال قمية،  ،لوزان�كون الفس�یخ يف 
 ع اليشءرشط متت�  ٔأّما. العمل هو ٕاًذا القمية رشط .ٕالش�باعأ�ش�یاء للتبادل ٔأو ل

 .�ج�عیة املنفعة فهو التبادل ٔأو إالش�باع �ىل �لقدرة

 ٕاىل: مار�س یذهب ذ� من العكس �ىل     

الكتاب  ،رأٔس املال( كذ�". �فًعا �ري ٕانتا�ه يف املبذول العمل ؤأن قمية بال يشء هو النافع �ري اليشء "ٔأن

 أ�ول، الفصل أ�ول).

ي قلنا مار�س �م من واملفهوم       )وليس مطلقًا( أأنه اكن �سبي�  منذ قلیل، ا��

 يف قميةٍ  اوذ ،ماكن يف قمية دون �كون ٔأن ميكن اليشء ٔأن من ٔأسالفه، ٔأكرث معقًا
 �قتصاد اه�م �دم: ٔأوًال  :�نٔأمرَ  �رجع ٕاىل �ضطراب هذا ٔأن والواقع! أٓخر ماكنٍ 

 .وا�ًدا ٔأمًرا ٔأحيا�ً  واعتبارهام بل لیة،التبادُ  �لقمية و��شغال ذاهتا �لقمية الس�یايس
 هذا من وابتداءً . لوالتبادُ  إالش�باع �ىل القدرة ورشط القمية، رشط بني اخللط: �نًیا

 �ىلالقدرة  من ال ااج�عی�  النافع �ري اليشء الس�یايس �قتصاد دجر�  ؛حتدیًدا اخللط
  _________________________ 

�  ]كذا[والواقع ٔأن . 11، ص�قتصاد الس�یايس انظر: وايف، ".أٓخر =  التبادلیة. القمية يه ٕامنا القمية، يت يف النص، ليستال



80 

 
)16( !نفسها القمية ومن بل حفسب، لوالتبادُ  إالش�باع

 

3I ÌÈ÷Å^fj÷]<Ì€Èœ÷]Ê<Ì÷Å^fπ]<Ó◊¬<ÏÖÇœ÷]<∞e<—ÜÀ÷]

انتفاء العالقة بيهنام، فٕان  بل ورمبا �ن،الفارق بني أ�مرَ  وضوحو�ىل الرمغ من      
وحتقيقه لن یفيد� حفسب يف فض �شتباك بني املصطل�ات، ٕامنا  أ�مر هنا طرح

ي اكن السبب أ�سايس ، ثیمس أٓدم ٔأفاكر  لت�لیلس�یفيد� كذ� حي� نذهب  ا��
القمية  وبني ،من �ة لیةوالقمية التبادُ  القمية بني ،هبأْٔرس  يف �لط �قتصاد الس�یايس

 :، فقد كتب مسیثمن �ة ٔأخرى لالتبادُ والقدرة �ىل  لیةالتبادُ 

عن القوة الرشائیة عرب تُ  عن منفعة مادة ما، ؤأحيا�ً  معنیني خمتلفني؛ فهيي تُعرب ٔأحيا�ً "ٔأن لكمة قمية حتمل 
، �روة أ�مملیة". (القمية التبادُ اليت حيملها امتالك هذه املادة، أ�وىل ميكن �سمیهتا القمية �س�تعاملیة، والثانیة 

 الكتاب أ�ول، الفصل الرابع).

 ال�يت املم�اة ليست مبم�اة، املباد� �ىل ،االقمل، ٔ�نه �فع اج�عی�  قدرة ،ولكن     
 جبورب، املباد� �ىل ،ااملم�اة، ٔ�هنا �فعة اج�عی�  وقدرة. للقمل لیةالتبادُ  القمية متثل

ي اجلورب ليست املباد�،  �ىل فالقدرة وهكذا. ...للمم�اة لیةالتبادُ  القمية هو ا��
 ٔأن یتعني مر��ٍ  جمرد هام�ج�عیة،  املنفعة ورشطهام إالش�باع،القدرة �ىل وكذا 

هذه  ،أٓخر منتوجمن  يف صورة و�داٍت  ایُعّرب عن نفسه فعلی�  يك املنتوج هبا مير
 . لیةمتثل قميته التبادُ الو�دات 

 صار �فًعا اكن وٕاذ. قمية ذا مييس العمل نتي�ة اكن �ىل هذا النحو وطاملا اليشء     
 �يشء املباد� �ىل قدرةو  ،معینة ٕا�سانیةٍ  �ا�ةٍ  ٕاش�باع �ىل قدرة: بقدرتني ًدامزو� 
 انتقال رشط فهيي املنفعة ٔأما دة،ا�ر�  القمية قحتق�  رشطهو  العمل :ٔأخرىبعبارة  .أٓخر

، و�لتايل ٔأو إالش�باع لالتبادُ  �ىل القدرة مر�� ٕاىل دةا�ر�  القمية مر�� من اليشء
  _________________________ 

 وهذه... للمباد� حمال�  جتعلها السلعة يف اج�عیة خصیصة:"بأٔهنا للقمية محمد دویدار. ٔأس�تاذ� د بتعریف نأٔ�ذ ال و�ا؛) 16(
 ف� للتبادل قاب� جتعلها املشرتكة اخلصیصة هذه... ا�رد �ج�عي العمل العمل ة�نتي لكها ٔأهنا يف �متثل املشرتكة اخلصیصة

 للطبا�ة الفتح دار: سكندریة(االٕ  الس�یايس �قتصاد ءمبادى دویدار، محمد: �سري بترصف". اس�تعاملها قمي اختالف رمغ بيهنا
ٔأو  املباد� السلعة �ىل قدرة رشط وبني ا�ردة، القمية بني خيلط فالتعریف �ىل هذا النحو. 211ص )،2016 والنرش،

�  مفدى منفعة السلعة يه إالش�باع؛ ٕانتا�ا،  يف املبذول ا�رد العمل �ج�عي وليس إالش�باع، ٔأو للمباد� حمال�  مهنا جتعل يتال
  =يا��  الرشط ٔأي إالش�باع، ٔأو املباد� رشط ٔأما. العمل هو القمية ]، فرشطخصیصة اج�عیة يف السلعةاملقصود بعبارة [ وهو
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  )17(.أٓخر ملنتوجٍ لیة يك یقوم بدور القمية التبادُ  صاحلًااليشء یصبح 

4I Ì€Èœ÷]Ê<ÏÊÜn÷]<∞e<—ÜÀ÷]

ما ميلكه ا�متع من ٔأش�یاء. وجتد  يه مجموعُ ) الطبیعیة ٔأو �ج�عیة(الرثوة      
 ،و�دة القياس املناس�بةب امكی�  قاسوتُ  العمل إال�ساين، وأٔ  /الطبیعة ومصدرها يف 

 من إالشعاع س�نو��  واط یلو�  3000 ،فدان 2000 من احلدید، طن 1000 مثل:
 ... ٕاخل.س�یارة 4000 من املاء، 3مملیار 50 ،الشميس

ا�هود  نتي�ة كونهل �كتس�هبا املنتوجوكام ذ�ر�، خصیصة يف ، ٔأما القمية فهيي     
  عر احلراري الرضوري.لس� قاس �وتُ  ومصدرها العمل، إال�ساين.

ض بني الرثوة والقمية؛ فاليشء ميكن ٔأن �كون قمية عارُ و�ىل هذا النحو ال تَ      
ض اج�عیة. بید ٔأن �دم التعارُ  دة و�روةٌ متجسّ  و�روة يف نفس الوقت، فالكوب قميةٌ 

 : ثالثة ٔأمورذ� ال مينع 

رها دِ ومن مث هتُ  ؛�ارّ  حتُ يف ب� �كون �روة؛ فامخلر اليشء قمية دون أٔن ٔأن �كون -
 عد �روة. ال تُ  ؛ااج�عی� 

الطاقة بات الطبیعة، مثل ٔأن �كون قمية، كام هِ ٔأن �كون اليشء �روة دون  -
  .. ٕاخلأ�هنار.الب�ار و الشمس�یة ومياه 

من  طن 1000 افرتضنا ٔأنفلو  رثوة وتنخفض القمية يف نفس الوقت،ٔأن �زید ال -
، مث ظهر فن ٕانتا� �دید یتيح ٕانتاج ضعف مكیة )|Jåö<J( 2000احلدید تنتج بـ 
 من ااج�عی� فهذا یعين ٔأن الرثوة زادت  .امكیة الطاقة الرضوریة اج�عی�  احلدید بنفس

احلدید الوا�د من طن اليف نفس الوقت اخنفضت قمية و ،طن 2000 ٕاىل طن 1000
  _________________________ 

 . منفعهتا مدى فهو ،ال ٔأم معینة ٕا�سانیة �ا�ة ٕاش�باع ٔأو ٔأخرى �سلعة التبادل �ىل قدرة للسلعة هل حيدد =
يف  وذ� والتبادل، إالش�باع �ىل القدرة یفتقد ولكنه جمردة، قمية لليشء �كون ٔأن ميكن: ٔأوًال : �نبأٔمرَ  الوعي هنا یتعني) 17(

 ومع قمية بال اليشء �كون ٔأن ميكن: �نًیا. قميته یفقد وال إالش�باع، �ىل قدرته یفقد ٔأنه ذ�ر� ٔأ�اله ولقد. اج�عی�ا نفعه �ا� �دم
 الغا�ت. ؤأجشار أ�هنار ومياه الهواء كام إالش�باع، �ىل ذ� مي� قدرة
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 العام قانونال، وذ� ليس ٕاال ٔأ�د تطبیقات )ö<J|Jå( 1ٕاىل  )ö<J|Jå( 2من 

 .لقميةل 

5I ‡€n÷]Ê<Ì€Èœ÷]<∞e<—ÜÀ÷]

ؤأن قمية الو�دة الوا�دة  ، عنه بو�دات من ا�هبعرب� لو افرتضنا ٔأن ا�مثن یُ      
 )|Jåö<J( 50ٔأي یبذل يف سبيل ٕانتاج الو�دة الوا�دة  )|Jåö<J( 50�ساوي 

، وقد یأٔيت دون للمنتوج لقمية �ج�عیة�ىل حنو منضبط عن ا ا�مثن معًرباقد یأٔيت ف
�يت قميهتا �ج�عیة )_(. فالسلعة ذ� >Jåö( 50 ال J|(  حي� تعرب عن نفسها يف

قميهتا  عن ، مبظهر نقدي،ت�رب� قد �كون فٕاهنا النقود،  /ا�هبمن  و�دة 50 صورة

 بدقة عن القمية �ج�عیة ّرب عامل ،املنضبط، هذا ا�مثن �ج�عیة �ىل حنو منضبط.
النقود  /ا�هبمن  عن القمية �ج�عیة بو�داٍت  ّرب �ُ  . ٔأما ٕاذا�سمیه ا�مثن �ج�عي

 وق. ٔأكرب ٔأو ٔأقل من ا�مثن �ج�عي فس�نكون ٔأمام مثن الس� 

E4D<

 ٕاىل فالتعر�  ميكننا به، رقد� تُ  وما ومقياسها، القمية مباهیة معرفتنا من و�ىل ٔأساس     
 . هو الضابط للمكیات املتباد�.املتحمك يف قدر القمية هو القمية منظّ ومُ  .القمية منظّ مُ 

 عد بني طرَيف البُ  ٔأن كامف الطاقة الرضوریة. مكیة هو القمية، �ىل صعید م،هذا املنظّ 
 هذا قلّ  امولكّ  ،ازداد الطوللكّام هذا البعد  ازداد املكّ  ٔأي ،منظم الطول اليشء هو

ي ٕاىل ؤدّ الطاقة الرضوریة ت مكیة يف ز�دةلك ف القمية؛ هكذاف ، الطول قلّ  املكّ  البعد
يف  اخنفاض ٕاىل يؤدّ الطاقة ی هذه مكیة يف اخنفاض لك ٔأن كام ،قميةال يف ز�دة 
بید أٔن هذه  .الضابط واملتحمك يف القمية ٕاًذا م للقمية يهمكنظّ ، فمكیة الطاقة )18(القمية

�يتو الطاقة الرضوریة  حفسب �ىل الطاقة احلیة،  وكام ذ�ر�، ،نظم القمية ال تقترصتُ  ال
  )19(.ؤأدوات العملنة يف مواد ا�زتَ  الطاقة الرضوریةكذ� ل ماملبارشة، بل �ش

  _________________________ 
�  يه السلعة يف املتحقق العمل مكیة اكنت "ٕاذا) 18(  قمية من �زید ٔأن جيب العمل مكیة يف ز�دة لك فٕان مباد�هتا قمية تنظم يتال

، الفصل أ�ول. ولسوف ءاملبادىانظر: ر�اكردو،  ".القمية اخنفاض ٕاىل يیؤدّ  المكیة هذه يف اخنفاض لك ٔأن كام ،السلعة ت�
 �ىل مذهبه يف الفصل العرش�ن. ري لر�اكردو ٔأنه سوف ید�ل تعدیًال �اًمساالفك نرى حي� نذهب لت�لیل اجلهاز

 ٕامنا حفسب، وا�زتنة املبارشة الطاقة �ىل یقترص ال القمية، �رب مرا�ل تطوره، منظم ٔأن قلیل بعد ٔأیًضا ) وس�نعرف19(
 مكو�هتا. يف ، وكام ذ�ر�،س�تد�ل كام القمية، تنظمي يف كذ� الزائدة الطاقة س�تد�ل
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<E5D<

حنو �ىل  مها،نظّ ومُ  يف ٕاطار �كو�ن الوعي مباهیة القمية ومقياسها وو�دة قياسها،     
 وطبقًا ،حي� یذهب ٕاىل مصنع الرٔأساميل ما بيّنا ٔأ�اله، یتعني ٔأن ندرك ٔأن العامل

 وفقًا، ، ٕامنا یقوملٔ��ريیقوم ببيع مع�  ، الالرٔأساميللعقد العمل املربم بينه وبني 
هو  بیع العمل وبیع قوة العملوالفارق بني ببيع قوة مع�.  ،كام س�نبني الحقًا ار�سمل

لعالقة ل طبقًافالرٔأساميل والعامل املأٔجور  ؛سبب اس�مترار الرأٔساملیة كنظام اج�عي
 أ�جرد، الرٔأساميل یلزتم بأٔن یدفع ا�ٓخر �لزتام حمدّ وقية بيهنام یلزتم لك مهنام جتاه احلق

م هذا قدّ ٕانتاج طبقته. ويف املقابل یُ دد یعمل، ویظل �ىل قيد احلیاة، وجيُ ليك  للعامل
الرٔأساميل یقول  . ؤ�نمقابل دونزائد  �ٕالضافة ٕاىل معلٍ  ،العامل معادل ٔأجره

قدم يل معًال ٔأن تُ  ٕاذا ٔأردت ٔأن تعيش، �لیك":العمل عقد ٔ�حاكم وٕاعامًال للعامل، 
مت يل �ىل ذ� ٕاال ٕاذا قد�  َرَمقك. ولكين لست جمًرباما �سّد . نعم سأٔعطیك زائًدا

ي تؤدیه يل، و�كون هذا ٔأجًرا �لیهال ٔأدفع  معًال زائًدا�ملقابل  نظري  هو املقابل ا��
 . "�ىل قيد احلیاة مبا ٔأدفعه � من هذا أ�جر ٔأجع� �قيًا ٔأين

 جيع� قادًرأأن الرٔأساميل یدفع للعامل ما  هذه العالقة احلقوقية تعين، و�ٔ�ساس،     
�يت ٔأنتجهایأٔ�ذ منه  ؛ ولكنه يف احلقيقةٕانتاج القمية�ىل  ما دفعه ، والفارق بني القمية ال

)20(، �س�تأٔ�ر هو به كقمية زائدة.یه فعًال ما حصل �ل و  للعاملالرٔأساميل 
   

  _________________________ 
، كام �الصةفهو ليس رذی�  دون نعرات ثوریة مغیبة، نظرة �لمیة، ٕانتاج القمية الزائدةتصور ٔأنه جيب أٔن ینظر ٕاىل ) أٔ 20(

، ال ميكن ٔأن یعمل بدونه، فهو القانون كقا�دة تعمل �لهيا مجیع ٔأشاكل التنظمي �ج�عي یقال، ٕان قيل، وٕامنا النظام الرٔأساميل
 ، ٕان رغبنا يف�لینا ومن هنا جيب. ما اكن حقل توظیفه ٔأ�� اكن الشلك ا�ي یت�ذه و ما  ٔأ��  العام احلامك لعمل الرٔأسامل،

ٔ�نه مشوش ومعطل وليس ٕ�ماكنه دفع جعالت ضد الرٔأسامل.  يالعلم �ري ، مراجعة اخلطاب أ�یدیولو�مس�تقبل ٕا�ساين
�  ةما اكنت رشور الرٔأساملی فأٔ�� التارخي،  بال ریب  ويه ،والتوزیع يف ا�متع لقوانني حركة الرٔأسامل)يت يه خضوع إالنتاج (ال

عن  اا بعیدً ا موضوعی� حضارة تقد�رً  ٔأن نقدر لك ،ومن مث التغیري ؛الفهمالوعي و ٕان ٔأرد�  ظاهرة، فيجب �لینا كثرية ،بغیضة
احلامك لعمل النظام كلك.  يالوقت ذاته عن القانون املوضوع �ج�عیة، ونبحث يف متالك �صیة احلقيقةاد�اء اأ�هواء و 

� ( ةیفرتض ٔأنه حيمك معل الرأٔسامل ا يوالقانون العام ا� هو خضوع إالنتاج والتوزیع يف ا�متع لقوانني حركة الرٔأسامل)  يه يتال
ومن مث رمس املرشوع  ؛�ىل رشه قدر إالماكن،، النظام بل والقضاء نمتكن من فهم، وبفهم هذا القانون، فهام �قًداقانون القمية؛ 

كتب حمبوب احلق:"�مكن جوهر ا�منو يف  اكم�. التارخيیة ونتحمل ٔأما�ا املس�ئولیة، ملس�تقبل أٓمن ٔ�جيال مل تأٔت بعد ياحلضار 
حقق عن ض ا�ي یتجعل الاكدح ینتج ٔأكرث مما هو مسموح � �س�هتالكه الحتیا�اته املبارشة، ويف است�ر وٕا�ادة است�ر الفائ

خرات ر�س یفعل �ادة، ٔأم مدّ ماذا خيتار املرء لتسمیة هذا الفائض، سواء ٔأاكن قمية زائدة، كام اكن ما هذا الطریق وال هيم كثًريا
        =     من ميت� هذا الفائض سواء ٔأاكن  صادي احلدیث... كام ال هيم كثًرياكام �رد يف مصطل�ات الت�لیل �قت �كو�ن رٔأساميل
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الفكرة نرضب املثل ا�ٓيت: فلنفرتض ٔأن ا�متع یبدأٔ معلیة إالنتاج وحتت  ولتوضیح    
ن، وقد أ�ثبت �ُّرب عهنا مبلیار و�دة من الورق امللو�  عٍر حرارّي رضوريّ سُ  ملیار یده

و�س�تطیع احلامل ٔ�ي ورقة من هذه أ�وراق ٔأن  ،)J|Jå<ö( 1 �لك ورقة ٔأهنا متثل
ما، ٔأنفق يف سبيل  �ذائیةٍ  وا�دة من مادةٍ  يف مقابلها �ىل و�دةٍ وحيصل   عهنایت�ّىل 
 ملونة ملیون ورقةٍ  600 وا�ٓن، سوف یقوم الرٔأساميل بتحویل .)J|Jå<ö( 1 ٕانتا�ا

�ىل النحو  )ٔأدوات معلو  مواد معل،(ٕاىل وسائل ٕانتاج  )|Jåö<J( ملیون 600 متثل
العمل؛ ٕاذ س�یقوم الرٔأساميل ٕ�عطاء لرشاء مواد ملونة  ملیون ورقةٍ  300 التايل:

 )|Jåö<J(ملیون  300 ورقة ملونة متثلملیون  300 املسا�دةو منتجي املواد اخلام 
 300 الـٔأما  ، اخلام واملسا�دة،لعملإالیه من مواد  حيتاجيف املقابل ما  مهنم ویأٔ�ذ

 �  الرٔأساميلفسوف یقوم  )Jå<J|<ö(  ملیون 300 يت متثلملیون ورقة ملونة أ�خرى وال
 .ٔأدواتٕالیه من  يف املقابل ما حيتاجمهنم  ویأٔ�ذ ؛ٔأدوات العملا ٕاىل منتجي هئٕ�عطا

، یقوم �رشاء قوة وأ�دواتمن املواد  ٕالیه ما حيتاجالرٔأساميل  وبعد ٔأن �كمتل �ى
 ،منت�اتٕاىل  أ�دواتمن �الل  امل يك یقوموا بتحویل املوادالعُ  مع یتعاقد .العمل
. )|Jåö<J( ملیون 400 متثل ملیون ورقة ملونة 400 امللهؤالء العُ  الرٔأساميل ویدفع

�لعمل يك سوف یقومون ملیون ورقة ملونة  400 مه �ىلتوّ �ن حصلوا لِ امل ا�� والعُ 
نة من مكوّ قميهتا  تعود امللیار و�دة من الورق امللون ٕاىل الرٔأساميل ٕامنا يف صورة سلع

ف ولكن توق�  .)400+300+300(ٔأي  ،قوة العمل+ قمية  أ�دوات+ قمية  املوادقمية 
 فق الرٔأساميلفلقد ٔأن ؛للرٔأساميل �ىل إالطالق �لنس�بة �ري جمدٍ العملیة عند هذا احلد 

 .نفس امللیار و�دة يف صورة سلع� رجعت و  ن،لو� و�دة يف صورة ورق مُ ملیار 
جيب  ومن مث. ت�ذ قرار إالنتاجما اكن لی  سلًفا رهایقدّ الرٔأساميل لو اكن ويه نتي�ة 

� قمية تفوق  يف مصنعه املنتج العُ ٔأن یُ   ینتجون طاقةً  حصلوا �لهيا.يت ت� القمية ال
قامئ �ٔ�ساس  العمل املربم مع العامل عقد، بل ٔأن رٔأساميل یعمل ذ� سلًفاوال زائدة.

ٔأن  سبيل املثال،، �ىل وا�دةبورقة ملونة  �س�تطیع فالعامل .�ىل هذه احلقيقة
  _________________________ 

ا�و�، كام يف �قتصاد الش�یوعي... ومن املفارقات ٔأن ا�منو �قتصادي قد  ماملرشوع احلر، أٔ اقتصاد الرٔأساملیون، كام يف  =
واالهتامات املضادة بطغیان �دث بطریقة م�ث� تقریبًا يف ٔأمر�اك وروس�یا، �ىل الرمغ من االهتامات �الس�تغالل الرٔأساميل، 

حىت يف دو� اشرتا�یة ٔأو ش�یوعیة، �ىل الرمغ من  ا�و�. ومن املفارقات بدر�ة ٔأكرب ٔأنه ال یو�د مفر من ظهور"القمية الزائدة"
د ، �رمجة ٔأمحالثالث العامل أٔمام خيارات الفقر: س�تارٔأن مار�س قد ٔأدانه حبدة بوصفه ظاهرة رٔأساملیة". انظر: حمبوب احلق، 

 .28و 27)، ص1977فؤاد بلبع، مقدمة ٕاسامعیل صربي عبد هللا (القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب، 
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 10، ولكهنا متن�ه مثًال  )ö<J|Jå( 1ما، بُذل يف سبيل ٕانتا�ا  �ذائیةً  �شرتي مادةً 

)JåJ|<ö(  اكمل ته �لطاقة ملدة یوم سا�ات، بل رمبا ٔأمد�  8متكنه من العمل ملدة
و�فرتاض ، )|Jåö<J( 10عطيت ٔأن لك ورقة ملونةفبافرتاض سا�ة.  24مؤلّف من 

أ�دىن لبقاء مبثابة احلد  )|Jåö<J( 10للتبس�یط �لطبع، ٔأن الـ افرتاض كذ�، وهو 
ملیون  400 نيوا من الرأٔساملیامل تلقّ ٔأن العُ یعين  هذاف �ىل العمل.  قادًرا العامل حي�ا

)Jåö<J|(  �ملیون 400 نفس الـ موا هلولكهنم رد )Jåö<J|(  ،يف صورة منت�ات
فالرٔأساميل  زائدة. قمية زائد. منتوجيف صورة  )ö<J|Jå(ملیون  3600�ٕالضافة ٕاىل 

ال یبذل  8و�الل السا�ات الـ  ،سا�ات معل 8یعطي العامل الورقة امللونة مقابل 
هذا الفارق بني ما دفعه الرٔأساميل وبني ما  )|Jåö<J( 10 ٕامنا )|Jåö<J( 1العامل 

�يت بدوهنا �كُ  بل  ،الرٔأساميل عن �ست�ر ف� حصل �لیه هو القمية الزائدة. وال
 د�لت )ؤأدوات العمل مواد العمل( ویتوقف ا�متع عن جتدید ٕانتا�ه. نالحظ هنا ٔأن

 .و�دة ملیون 600 أٔي  )21(.مهنا �بقدر ما اس�هتُ دت يف املنتوج وجتس�  إالنتاج معلیة
ال ٕاخل، مجیعها  ،...وا��ایة ،قال �لنس�بة للرضائبقال �لنس�بة لوسائل إالنتاج یُ یُ  وما

 .ٔأكرب، وال ٔأقل، من قميهتا قميةً تضیف ٕاىل املنتوج 

ي یعمل يف مصنع للصنا�ات اخلفيفة �نٍ مثاٌل       حيتاج : حنن نعرف ٔأن العامل ا��
�  افرتضنا ٔأن هذا العامل یعمل يف یوم معلٍ ، فلو )|Jåö<J( 1400 ٕاىل  8ف من مؤل
 100 لك قطعةٍ  قطعة، وزنُ  1400 نتجالطحینية، ویُ ٕالنتاج احلالوة يف مصنع  اتسا�

. مفعىن ذ� ٔأن لك قطعة من تقریًبا )|Jåö<J( 500 مهنا عطي لك وا�دةٍ ، تُ جرام
>Jåö( وا�د ج حتتوي �ىلهذا املنتَ  J|(  ،ي حيتاج وحي� یقوم �امل البناء ا��

، )|Jåö<J(   1500قطع، فٕانه حيصل �ىل 3 �رشاء واس�هتالك )|Jåö<J( 1400ٕاىل
� �الل متكنه من العمل  تتجسد من مث نفقها ٔأثناء البناء و ، یُ سا�ات 8ف من یوم مؤل

ع الرٔأساميل         یدفمل  ؛معل البن�اء قمية للعامل ولكن الرٔأساميل مل یدفع .املنتوجيف 
نفقها �امل البناء، بل قام الرٔأساميل حفسب بدفع ال�يت سوف یُ  )|Jåö<J( 1500 الـ

�  )|Jåö<J( 3الـ  قمية �  ٕانتاج يف سبيل تنفقيت أٔ ال يت ٕ�ماكهنا ٕاعطاء املادة الغذائیة ال
  _________________________ 

ٔأن تضم  . وال �س�تطیع وسائل إالنتاج ٔأبًداللمنتوج قمية ٔأكرب مما تفقده يف معلیة العمل.. "ٔأن وس�ی� إالنتاج ال تعطي ٔأبًدا )21(
  رأٔس =ٕاىل املنتوج قمية ٔأكرب من ت� اليت متلكها يه، وذ� بغض الطرف عن معلیة العمل اليت ختدم فهيا...". انظر: مار�س، 
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ولكنه  )|Jåö<J( 3دفع م بس�یقو و�لیه، فٕان الرأٔساميل  .)|Jåö<J( 1500 الـالبن�اء 

�س�تأٔ�ر به ذ�ر�،  ، هذا الفارق، وكام)Jå<J|<ö( 1500�ىل س�یحصل من البن�اء

 متسع. الرٔأساميل كقمية زائدة یقوم برت�ميها لت�دید إالنتاج �ىل نطاقٍ 

�يت اكنت الورق امللو�       ن يف مثلنا ٔأ�اله، ولتقریب الفكرة ٔأكرث بو�دات النقد، ال
ي یتناول �دة جرامات اللغایة، وواقعّي �د�  ثال أٓخر �س�یطٍومب  ، فٕان �امل املصنع ا��

جنهيات ميكن ٔأن یعمل �ى  3 من �الوة الط�ني و�رسة �زب ال تت�اوز قميهتام
سا�ات وینتج مئات أ�ضعاف من القمية �ج�عیة حلالوة الط�ني  8الرٔأساميل ملدة 

، ؤ�نه و�رسة اخلزب، والفارق �كون من نصيب الرٔأساميل كقمية زائدة. والعامل �ادةً 
ر وفقًا در�ة من الطاقة  )ٔأ�ىل( ٔأن یعطیه ما ميكن )ٔأرخص( حلد الكفاف، �شرتي یؤج�

�يت متكنه من العمل طوال یوم العمل؛ و�  والبطاطس والفول اخلزب من لك�  دعَ یُ  ا،ال
 العام�، الطبقة �ى الغذاء ٔأنواع ٔأمه من ا�مثن، رخيصة الزیوت و�لتبع والباذجنان،

ٔأ�ىل  ؤ�رسته، بل للعامل، عطيتُ  ٔأهنا كام النس�يب، �لرخص السلع هذه ٔأمثان �متزي ٕاذ
احلیاة من من البقاء �ىل قيد  ومتكهنم، متكنه، ال�يت احلراریة عراتالس�  من ا�ر�ات

ي  زائد، منتوجدة يف ؛ متجسّ ٔأ�ل ٕانتاج قمية زائدة یدفع هبا ٕاىل خزا�ن الرٔأساميل ا��
  متسع. بدوره �رامكها من ٔأ�ل جتدید ٕانتا�ه �ىل نطاقٍ 

وى إالنتاج معق معلیة إالنتاج الرأٔساميل، ومقنا بت�لیل �القات قُ  يففٕاذا تغلغلنا      
  الثالثةمث�ل�ٔ  التجرید؛ فس�ن�د ٔأن السلعة، وفقًا ى من مس�تو�تعند ٔأ�ىل مس�توً 

ي �متثل يف قوة العمل( ٔأ�اله، مل تصبح نتي�ة العمل احلي ي (ن والعمل ا�َزت  )ا�� ا��
ي  )یتجسد يف مواد العمل ؤأدوات العمل حفسب، بل صارت نتي�ة: العمل احلي ا��

یبذ� العامل + العمل ا�زتن يف املواد وأ�دوات بل ويف العامل ٔأنفسهم + العمل 
ي هو معلٌ (الزائد  ة السلعة، كام یصبح بح قميص . و�لتايل تُ )�ري مدفوع أ�جر ��  ا��

ة، مبعىن العمل �ج�عي للكی� هو مكیة الطاقة الرضوریة ا لقانون القمية مها ووفقًانظ� مُ 
ام زادت ة لك� ام زادت هذه الطاقة الرضوریة اللكی� لك� ف ؛، ومن مث)ن والزائداحلي وا�َزت (

  ام اخنفضت القمية.ام اخنفضت ت� الطاقة لك� القمية، ولك� 
 

  _________________________ 
    ، الكتاب أ�ول، القسم الثالث، الفصل السادس. = املال
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 )العمل احلي(نظمها، ال یتغريان. هام فقط یتطوران من �كو�ن القمية، و�لتبع مُ      
. )ن+ العمل الزائدالعمل احلي+ العمل ا�َزت ( مث ٕاىل )نالعمل احلي+ العمل ا�َزت ( ٕاىل
 ننظمها �لتايل، سوف �س�تمكالة، ومُ ٔأن �كو�ن القمي الثاين البابنرى يف لسوف و 

ُ ، امرهتطو�   د�ل عنرص الزمن يف الت�لیل.عندما ن

E6D<

املوجود يف هو حفسب  ا وا�ًداأ�ول ٔأ�اله، ٔأن رٔأساملی� لقد ٔأفرتضنا، يف مثلنا      
�يت ینتجها العامل. وأ�ن الس�  وق، و�لتايل �س�تحوذ مبفرده �ىل لك القمية الزائدة ال

دد. ومع بقاء كت� رٔأساملیني �ُ  3رٔأساملیني، بدخول  4وق أٔصبح به نفرتض ٔأن الس� 
ق املزید واملزید و ق ٕاىل الس� �ام تدف� ٔأي: ( ي كام يهاحملددة حبجم الطلب اللكّ الرحب 

كه ارتفع املعروض من السلعة املعنیة، فلن �زید ا�متع من اس�هتال�ام و  نيمن الرٔأساملیّ 
و�دة، حبیث ملیون  3600 فسوف یقتسم الرأٔساملیون كت� الرحب وقدرها )مهنا

جوهري وهو ٔأن الفن  �رشٍط  ملیون و�دة، وذ� 900 حيصل لك رٔأساميل �ىل
من  �ر�یب رٔأسام� إالنتا� تغیريإالنتا� السائد یتيح، بل وجيرب الرٔأساميل �ىل، 

ملیون و�دة  300ملیون و�دة لقوة العمل و 400 ٔأي )300+ 300+ 400( لتولیفةا
ٔأي  )75 +75 +100( التولیفة ٕاىل ٔ�دوات العمل،ملیون و�دة  300ملواد العمل و

ملیون و�دة  75و ،ملیون و�دة ملواد العمل 75و ،ملیون و�دة لقوة العمل 100
ملیون  900ٔأن جتين الرحب وقدره  )22(ٔ�دوات العمل حبیث �س�تطیع التولیفة أ��رية

 العمل احليي للك رٔأساميل مكونة من قمية اللكّ  املنتوجوحينئذ تصبح قمية  و�دة.

وهكذا خترج السلعة  )900( العمل الزائدقمية +  )150( نالعمل ا�َزت قمية +  )100(
وق تبدٔأ ر�لهتا مع ، ويف الس� )و�دة 1150( من مصنع الرٔأساميل بقميهتا �ج�عیة

 القمية �ج�عیة. هذهحول  اًضافواخن ارتفا�ًا تقلبات أ�مثان

 ،�دیدة بتقنیةٍ  ولكن وق، د�ل الس� ا �دیًدا، �امًسارٔأساملی� لنفرتض ا�ٓن ٔأن ف      
حيصد هذا الرٔأساميل  سوف حفینئذٍ  ،)30+25+45( ولتكن ،�دیدة ومن مث بتولیفةٍ 

  _________________________ 
كام س�یفعل مار�س يف نظریته يف مثن إالنتاج،  �ورة مل تنتج عن املتوسط احلسايب،) یتعني ٔأن ننتبه ٕاىل ٔأن التولیفة املذ22(

 �.  دة �ر�یب الرٔأسامل إالنتا� وفقًاعن همينة فن ٕانتا� اقتىض ٕا�ا وف نناقشه يف حينه، بل نتجتوهو ما س
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 ؛سيتفوق �ىل ٔأقرانه ولكنه، ملیون و�دة 720 ٔأي )5 ÷ 3600( نصیبه من كت� الرحب

�لتقنیة  ،قمية، يف �ني أٔن املرشو�ات أ�ربعةطي ببذل أٔقل سَ جيين رحبه الوَ ٔ�نه 
�يت ست جتين  ،والتولیفة القدميةالقدمية   ملیون و�دة ٕاىل 900 نخفض منأٔر��ا، ال

من  مرشو�ات بدًال  5 ملیون و�دة؛ بفعل ٕا�ادة توزیع كت� الرحب إالجاميل �ىل 720
ملیون و�دة  100 ، ینفقوق ٔأ�ًريااخلامس، املنضم ٕاىل الس�  فاملرشوع مرشو�ات. 4

للقمية �ج�عیة  ، ويف نفس الوقت یبيع سلعته وفقًاملیون و�دة 720 وحيصل �ىل

�يت تتكون من( و�دةملیون  970 ويه  720 + ملیون و�دة قمية قوى إالنتاج 250 ال

 )افرقي� ( إاضافي�  ٔأي ٔأنه جيين رًحبا )كت� الرحب يفنصيب لك مرشوع  ملیون و�دة
ملیون  250ملیون و�دة حفسب، وليس  100 ٔ�نه ینفق ،و�دة ملیون 150قدره 

ع من املرشو�ات يف �ني ٔأن لك مرشو ملیون و�دة. 720 و�دة، وحيصل �ىل
 و�دة. ملیون  720 وحيصل �ىل ،و�دةملیون  250 أ�ربعة ینفق

یفهتا وتول  قنیة اجلدیدةالت  اتدرجيی�  تنتقل ٔأنٕاىل  ،قامئًا، مؤقتًاس�یظل هذا الوضع      
القمية  تتساوى تولیفات املرشو�ات امخلسة وتصبح حّىت  اجلدیدة ٕاىل مجیع املصانع

>≈ 25+  —>≈ 45: �ج�عیة مكونة من التولیفة _  +30 ≈<›  +720 á<—  =820 

و�دة ملیون  4600 من "املتداو�"ومن مث تنخفض القمية �ج�عیة  .و�دةملیون 
 ى ٕاىل اخنفاضٔأن ارتفاع إالنتاجية ٔأدّ  ٕاًذالنالحظ ف  .و�دة حفسبملیون  4100ٕاىل 

 خضّ  يف ٕاطارِ  )ٕاكماكنیة( القمية �ج�عیة، مع بقاء جين املزید من أ�ر�ح إالضافية
 بل السلطات النقدیة.نقدیة من قِ  و�دةٍ  ملیون 4600

E7D<

 یتجسم يف مظهًرا ماد��  عرات احلراریةويف جمرى احلیاة الیومية تت�ذ هذه الس�      
>|ö<J( 5 من رب العمل ال یقبضو�دات النقود. فالعامل يف الواقع  Jå(ٕاذ ما ، 

�يت تعّرب من الو� نا نظام الوجبات، ٕامنا یقبض �دًدااس�تثنی    لك و�دةٍ دات النقدیة ال
 هذه الو�دات، ذات القوة الرشائیةن حيمل ومَ  .)ö<J|<Jå( حمدد من مهنا عن �ددٍ 

اخلرضوات، ( ٕ�ماكنه ٔأن یبادلها مبارشة مع �ئع املواد الغذائیةعرات احلراریة، للس� 
�يت متد�  )ٕاخل والفاكهة، واللحوم،... >Jå<ö( معني من ه بعددٍ وال J|( ٔأو مباد�هتا مع .
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الطبيب يف سبيل احلصول �ىل العالج، ٔأو مع املعمل يف سبيل تعلمي ٔأبنائه، ٔأو مع 

الطبيب و البائع  من ال شك يف ٔأن �� ٕاذ احملايم من ٔأ�ل ا�فاع عنه يف دعوى ما؛ 
؛ يك �متكنوا )ö<J|<Jå( د منمجیعهم حيتاجون ٕاىل �دد حمدّ  ،واحملايم، و�ريمهواملعمل 
ون هذه الو�دات النقدیة بدورمه حي� یتلق�  قاء �ىل قيد احلیاة. وهؤالء ٔأیًضامن الب

بواسطهتا مبارشة �ىل  ، �س�تطیعون ٔأن حيصلوا)|Jå<ö<J( معني من املعربة عن �ددٍ 
من  اد�هتا مبا حيتاجون ٕالیه مه ٔأیًضاالالزمة من �ئع املواد الغذائیة، ٔأو مبعرات الس� 

ٕاخل؛ من ٔأ�ل جتدید ٕانتاج ٔأنفسهم  ،...والعالجواملسكن، ٔأخرى، اكمللبس، ٔأش�یاء 
  وجتدید ٕانتاج طبقهتم.

E8D<

، وفهمنا لٕالنتاج الرٔأساميللقوانني املوضوعیة احلامكة اخلطوط العریضة لفهمنا  إاذ     
�  �ىل حنو ، وطبیعة أ�جر نفسه،طبیعة العمل املأٔجور ٔأننا  ٔأن نذ�رنا، فيتعني ما بي

 املنجم، ٔأاكن �امل سواءٌ زائدة  ن ینتج قميةً لك مَ د هذه القوانني املوضوعیة لتشمل منُ 
 .ٔأس�تاذ اجلامعة ٔأم

 ،الس�یايس ٕالیه �مل �قتصادما وصلنا ٕالیه مع ما انهتيى ق افُ �ىل الرمغ من تو و      
قياس ٕامنا یفيد�  عرات احلراریة �و�دة �شأٔن العمل الزائد، فٕان �عتداد �لس�  حتدیًدا

املقارنة بني أ�عامل ا�تلفة من �حية الشدة والربا�ة، ٔأو يف ٕاجياد ال حفسب يف 
مفهوم  توس�یع. ٕامنا یفيد� كذ� يف للقمية، ومن مث و�دة قياس �بتة، مقياس �بت

ما تقف صعوبة قياس ا�هود  فدامئًا ي یقوم ٕ�نتاج القمية الزائدة.العمل املنتج ا�� 
اعتبار  ٔأمام �قتصاد الس�یايس يف سبيلَكُؤود قطاع اخلدمات عقبة املتجسد يف 

لقمية زائدة، بل وٕاخراج العمل يف هذا القطاع من دا�رة  يف هذا القطاع منتً�االعامل 

ٔأن هذا العمل ال �ة أ�وىل يه احلُ �الستناد ٕاىل جحتني: العمل املنتج �ٔ�ساس؛ 
 دائه.أٔ العمل یفىن يف حلظة ذ� ٔأن �ة الثانیة فهيي ٔأما احلُ یضیف قمية. 

 � . النوع ال یضیف قميةيت یبذل فهيا. وهناك نوع أٓخر من العمل "هناك نوع من العمل یضیف قمية للامدة ال
ٔأما النوع الثاين فهو معل �ري منتج... ولكن ال جيب ٔأن ننىس ٔأن  .ینتج قمية ٔ�نه ؛معًال منتً�ا �سمیهأ�ول 

� قميته، و�س�تحق  )ز ع. م. ٕاخل. یقصد الفئة �ري املنت�ة مثل �دم املنازل، واحلاكم، وقادة اجليش،(معل هؤالء 
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�ري ٔأن معل الصانع یثبت  )ز ع. م. ،رفينيئة املنت�ة مثل الصناع واحلِ یقصد الف (التعویض مثل الفئة أ�وىل 

 اخلدم�ملقابل ال ميكن لعمل  دة من الزمن بعد ٔأن ینهتيي العمل.مل ویظلویتحقق يف مادة معینة ٔأو سلعة تباع 
، الكتاب �روة أ�ممث، ی(أٓدم مس داهئا...". بل تفىن �دماته يف حلظة انهتاء أٔ  مادة... ٔأن یثبت ویتحقق يف ٔأي

الثاين، الفصل الثالث).
)23( 

ا اكن یؤمن بأٔن التفرقة بني العمل املنتج والعمل �ري املنتج �قتصاد الس�یايس ٕاذً      
يه تفرقة بني العمل املنتج للرثوة املادیة والعمل �ري املنتج لهذه الرثوة املادیة. ومن 

، ولكن مع� يف سبيل نتً�اعد معًال مُ ار، �ىل سبيل املثال، یُ ن�� مث فٕان معل ال 
! وت� املفارقة جعلت جون ستيوارت تً�اعد معًال من تساب �ارات الن�ارة ال یُ اك 

  خطأٔ �قتصاد الس�یايس حي�: ًزا، مرب املصطلحِمْل یعید النظر يف 

  )24(�ىل مفاهمي رخوة ابتداًء من تصنیفات تعسفية".كربى  "ٔأقام ٔأفاكًرا

من ٕانتاج  املمكنةهارات امل اعترب ِمْل العمل املبذول يف سبيل اكتساب  و�لتايل     
�يت قد�ا مِ  من قبیل العمل املنتج. ولكن، ت� إالضافةاملادیة  الرثوة ، يف ميكن لْ ال

ي  ي ٕاىل اعتبارسوف تؤدّ تصوري، ٔأن تفيض ٕاىل نتاجئ �ري مأٔلوفة، ٔ�هنا  العمل ا��
الهندسة املعامریة من قبیل العمل املنتج، ولكن  الشخص من ٔأ�ل تعمل�  یقوم به

  _________________________ 
القمية. وقد اس�تمكل مسیث �دیثه يف الكتاب  ذي والعمل املنتج العمل بني یفرق هنا مسیثأٓدم ) جيب ٔأن نالحظ ٔأن 23(

الرابع:"معل اخلدم ال یعمل �ىل اس�متراریة وجود املال ا�ي ینفق �لهيم ویوظفهم بل ٕان ما ینفق �لهيم وما یوظفهم هو بأٔرسه 
فهذا العمل یتكون �ادة من �دمات تنهتيي  ي یؤدونه ليس من طبیعته ٔأن �سدد املرصوفحساب ٔأس�یادمه والعمل ا�� �ىل 

رفيني والصناع و�زول حلظة ٔأداهئا، وال حتقق ذاهتا يف سلعة قاب� للبیع ميكن لها ٔأن تعوض قمية أ�جور وإالنفاق. ومعل احلِ 
، الكتاب الرابع، الفصل �روة أ�ممطبیعي يف سلعة قاب� للبیع". انظر: أٓدم مسیث،  والت�ار، �ملقابل، یثبت وحيقق ذاته �شلك

) حيث 2/718( بدائع الس� يف طبائع امل� . وانظر كذ�: ا�ن أ�زرق،541، ص املقدمةالتاسع. وقارب: ا�ن ��ون، 
ن املعاش الطبیعي، ٔ�هنا ليست من �رى ا�ن ��ون، وا�ن أ�زرق ا�ي استند ٕاىل ا�ن ��ون، ٔأن �دمة الناس ليست م

قبیل ٔأصول املعا�ش أ�ربعة؛ فهيي ليست من إالمارة وال الت�ارة وال الفال�ة وال الصنا�ة. كام ذهب رفا�ة الطهطاوي، القادم 

نتج �، م ٔأر�ب إالدارات والتدابري العمل ٕاىل قسمني، ال �لث هلام: منتج للامل، و�ري م من غرب ٔأورو�، ٕاىل:"وقد قس�  تًوا
ٔ�ن العمل ال خيلو ٕاما ٔأن �زید قمية مورده �لرحب، فهو املنتج، وٕاما ٔأن ال تنشأٔ عنه مثرة �ربیح مايل تنسب ٕالیه، فهو �ري 

مناجه املنتج، وهذا �رجع ٕاىل �س�تغالل و�دمه �لعمل، وكام یقال للعمل... یقال للعامل كذ�". انظر: رفا�ة رافع الطهطاوي، 
 .131-124)، ص2018(القاهرة: الهیئة العامة لقصور الثقافة،  يف مباجه ا�ٓداب العرصیة أ�لباب املرصیة

 ) انظر:24(
J.S. Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy: On the Words 
Productive and Unproductive (London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 1874), 

 تطرف �ستيا: وقارن
Frédéric Bastiat, Economic Harmonies (NY: Irvington-on-Hudson, Foundation for 
Economic Education, Inc.1996).Ch,5. On Value. 
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ي یقوم به الشخص من ٔأ�ل تعمل�  ويه تفرقة ال  !عد كذ� الطب ال یُ العمل ا��

ٕاذا اكن من شأٔنه  نتً�ااعتبار العمل مُ � ٔأذهب ٕاىل و� لمي.ر �ِ �ستند ٕاىل ٔأي مربّ 
حتقق واخلديم، واعترب ازد�د القمية رشط  إالنتاج املادي ٔأن �زید القمية يف حقيل

ي  )العمل املنتج(مصطلح  فال اعتربه وز�دهتا  القمية �لقسهم يف �ُ ال ٔأما العمل ا��
هو لك جمهود ٕا�ساين  ٕاًذاج العمل املنت )25(ٕامنا هو حمض جمهود ٕا�ساين. ،معًال منتً�ا

ي یعمل يف ٕا�دى املؤسسات بأٔجر، ی عد �زید القمية يف حقيل إالنتاج. فالطبيب ا��
ي یعمل يف  ً�ا�امًال منت إالثنان مأٔجوران مصنع لل�دید والصلب. كام العامل ا��

، ال قوة معل ، �شرتيصاحب املؤسسة ٔأو املصنع ،رٔأساميلالف .زائدة نت�ان قميةً ویُ 
یدفع هلام ويف هنایة الیوم ٔأو الشهر  إالنتاجوسائل هلام ویوفر  الطبيب ٔأو العامل معل،

�يت �اجلها الطبيب،أ�جر بغض النظر عن  �يت  احلاالت ال  .العامل ٔأجنزهاواملنت�ات ال
عرات احلراریة الس�ت�دام الس� العلمیة حفسب، أ�مهیة ز أ�مهیة العملیة، ال ربُ هنا تَ و 

الطبيب ( من معرفة قمية لك معل يف قطاع اخلدمات متكنايف ٔأهنا  �بتة�و�دة قياس 
و�لتايل معرفة مقدار القمية الزائدة  )املصنع�امل ( قطاع السلع املادیةيف كام ، )املأٔجور

 دا�ل �قتصاد القويم. س�نو�� �ة املنتَ 

_____ 

ي نا ٕاىل القانون العام ا�� فْ فنا ٕاىل املادة اخلام لعلمنا، بعد ٔأن تعر� وليك �كمتل تعر�      
�راسة قوانني حركة  افيتعني �نتقال مهنجی� �متفصل حو� ظواهر إالنتاج والتوزیع، 

  .هتوزیعمكة لت�دید إالنتاج �ج�عي و احلا الرٔأسامل

 

 

 

  _________________________ 
ولكن هذا اجلهد/ الطاقة، و�ىل الرمغ  ،/ طاقةاملتجر، فهو یبذل �ًدا �ئع السلع يفي یبذ� ا�هود إال�ساين ا�� مثل ) 25(

� من ٔأنه یفوق قدر الس�  �زید مع�  من �د فلن ئع السلع�هام بذل مف  جر، ال خيلق قمية وال قمية زائدة،يت متثلت يف ا�ٔ عرات ال
�  قمية السلعمن هذا   یعدهو حمض �اكلیف تداول، وال  ، صاحب املتجر،اجرالت� اه هذا العامل من ي یتلقّ وأ�جر ا��  يت یبيعها.ال

لعملیة التداول.  �ج�عیة یتعني تقدميه قر��ً  الرٔأسامل، جفزء من الرثوة ظواهرولك ذ� ليس ٕاال ٔأ�د من ٔأي نوع.  رٔأسامًال 
 من الباب الثاين. الثالثالفصل و  يف الفصل القادم ، ببعض التفصیل،�سوف �رشح ذل و 
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د بُ  ، ال)1(�ىل مس�توى البدء يف النشاط �قتصادي يف ظل إالنتاج الرٔأساميل     
�يت متثل الرٔأسامل)·(>ؤأن نبدٔأ من النقود، وسرنمز لها �حلرف )2(، ويه ال

النقدي.  
  _________________________ 

�ن: ٕاما ٕانتاج السلع �لرٔأسامل املكون من ) وعن صواب، ٔأ�د ٔأمرَ 1914-1851() یعين إالنتاج الرٔأساميل �ى بومه �فرك 1(
 مواد العمل وا�ٓالت؛ ٔأي ٕانتاج السلع �لسلع، وٕاما خضوع معلیة إالنتاج لس�یطرة صاحب الرٔأسامل اخلاص.

"The expression Capitalist Production is generally used in one of two senses. It 
designates either a production which avails itself of the assistance of concrete capital 
(raw materials, tools, machinery...), or a production carried on for the behoof and under 
the control of private capitalist undertakers. The one is not by any means coincident 
with the other. I always use the expression in the former of these two meanings"        .  
E. Böhm-Bawerk,The Positive Theory of Capital (London: Macmillan.1888), p.236. 

دل عن الرثوة ) مع ٔأوائل القرن الثالث عرش، ظهرت يف غرب ٔأورو� لكمة الرٔأسامل، واكنت �س�ت�دم �شلك �ام لت2(
 املكّزنة، ٔأو مبلغ من املال أٔو مقدار د�ن ٔأو سلفة ٔأو ٔأصول جتارة. انظر:

Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe-XVIIIe siècle, 
Vol II (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p.557. 

الفرتة التارخيیة املبكرة اكن مس�توى حقل التداول. ٕاذ مل �كن یو�د ٔأي ارتباط بني ٔأي ٔأن مس�توى ظهور اللكمة حىت هذه 
لكمة الرٔأسامل ؤأي لكمة �شأٔن معلیة إالنتاج. ویتعني ٔأن ننتظر جميء ا�ٓ�ء املؤسسني لعمل �قتصاد الس�یايس حىت ینتقل 

تأٔ�ذ اللكمة يف التبلور �ىل ید مفكري  مس�توى ظهور اللكمة من مس�توى حقل التداول ٕاىل مس�توى حقل إالنتاج؛ حي�
 وهو من عظامء الطبیعیني، یعرف الرٔأسامل بأٔنه:"قمي مرتامكة". انظر: )،1781-1727القرن الثامن عرش، فرو�رت �رجو (

"These accumulated values are what we name a capital".R. Jacques Turgot, Reflections 
on the Formation and Distribution of Wealth (London: E. Sprag, 1898), p.56. 

 من النقود، ٕاىل اعتبارها مصطلً�ا ) تأٔ�ذ اللكمة يف �بتعاد عن �وهنا جمرد لفظ یعرب عن مبلغ1836-1773( لْ ومع جميس مِ 
ة ٕالنتاج  لْ وق. فلقد رٔأى جميس مِ یعرب عن معلیة ٕانتاج اكم� تعين ٕانتاج السلع �لسلع من ٔأ�ل الس�  ٔأن الرٔأسامل:"سلعة معد�

ي یتأٔلف من الغذاء سلعة". ٔأما ر�اكردو فقد رٔأى ٔأن الرٔأسامل: "هو ذ� اجلزء املستمثر من �روة ا�و� يف إالنتاج وا�� 
رثوة ) بأٔنه:"رصید أ�مة املوظف يف إالنتاج وتوزیع ال1834-1766( والكساء وأ�دوات واملواد اخلام وا�ٓالت". ویعرفه مالتس

 ٔأو هو �روة مرتامكة جتين أ�ر�ح �ٕالنتاج". انظر:
 Malthus, Definitions in Political Economy (London: John Murray, 1827), p.92. 

حي� یعترب ٔأن الرٔأسامل، املنتج، یتضمن  اتقدمً  العام لل�س�یك، )، يف ٕاطار التصور1832-1767( �ان ��ست ساىحيرز و 
 ا. انظر:نفسه النقودج، �ٕالضافة ٕاىل الت واملواد اخلام ووسائل معيشة املنتِ وا�ٓ  املباين

J.B.Say, A Treatise on Political Economy (Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co, 
1855), p.59. 

 ) فقد ذهب ٕاىل تعریف مصطلح الرٔأسامل بأٔنه:"ا�زون املرتامك من ٕانتاج العمل".1873-1806( لْ ٔأما جون ستيوارت مِ 
J. S. Mill, Principles, cit, op, p.328.                                         

نقرتب من  ) ٔأن الرٔأسامل هو:"قمية تضاعف نفسها �س�مترار بواسطة إالنتاج". وهكذا1842-1773( ورٔأى سيسموندي
�يت سوف یعلهنا مار�س لللكمة �ىل من املال ٔأو النقود، ٕامنا هو �القة   ٔأساس من ٔأن الرٔأسامل ليس مبلغًاالصیا�ة ا�هنائیة ال

اج�عیة من �ة، ووس�ی� ٕانتاج من �ة أٔخرى. حيث تتحول وسائل إالنتاج مع ا�متع الربجوازي ٕاىل رٔأسامل �س�ت�دم يف 
ٔأسلوب إالنتاج يف ا�متع املعارص. حتدید وف یعترب مار�س هذه الصفة �امسة يف سد الرحب. و وق بقصلس� ٕانتاج السلع من أٔ�ل ا

 =       ام اللكمة من مس�توى حقل التداول ، وانتقال اس�ت�دم لكمة الرٔأسامل، لغًة ومصطلً�اي حلق اس�ت�داولعل التطور ا�� 
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 اس�تعامًال من ٔأ�ل مباد�هتا ٔأو اس�تعاملها >)å(>فليك �شرتي سلعة، وسرنمز لها �حلرف

. مفن ٔأ�ل )·(> منمعني�  فنا مقدارٌ یتعني ٔأن �كون حتت ترص�  ،أأو ٕانتاجي�  اس�هتال�یاً 
رشاء مكیة معینة من الفاكهة: �ٔلكها، ٔأي الرشاء بقصد �س�هتالك املبارش. ٔأو ٕال�ادة 

، ٔأي ت مثًال نواع املر�� وبیعها ٔ��د أٔ  بیعها، ٔأي الرشاء بقصد البیع. ٔأو لتصنیعها،
. والرٔأساميل، �ىل هذا )·(الرشاء بقصد إالنتاج، فيجب ٔأن �كون حتت ترصفنا 

  _________________________ 
قد �اء نتي�ة �دة عوامل تضافرت �ىل صعید الواقع، مهنا تبلور الصنا�ات احلدیثة وهمينهتا يف ٕاىل مس�توى حقل إالنتاج،  =

غرب ٔأورو�، و�لتايل س�یادة إالنتاج املزتاید من �الل ا�ٓ� من ٔأ�ل السوق بقصد الرحب، �ٕالضافة ٕاىل تأٔزم الرصاع الطبقي 
ك أ�رايض (الریع) والرٔأساملیني (الرحب) والعامل (أ�جر) كرصاع بني طبقات  املنتوجيف حقل اقتسام  �ج�عي بني �بار مال�

يف حقل إالنتاج املادي للسلع، يف  وهري مرتكًزااج�عیة متناقضة يف حقل التوزیع. و�ىل صعید الفكر صار ��شغال اجل
أ�ول: �یف �زید �روات أ�مم؟ وهو سؤال یتعلق �ٕالنتاج، وليس تقدمي ٕا�ابة عن سؤالني حمدد�ن بدقة: السؤال ل حماو� 

� التداول. والسؤال الثاين: ما يه القوانني املوضوعیة  حتمك اقتسام هذه الرثوات بني أٔعضاء ا�متع املنتج لها؟ وهو سؤال  يتال
ر لكمة الرٔأسامل، مكصطلح، معربة عن منشغل �لتوزیع. و�لیه، س�یصبح من املس�تقر يف اللغتني إالجنلزيیة والفر�س�یة اعتبا

ي سوف یقدمه �قتصاد الرثوة ٔأو وسائل إالنتاج املوظفة يف إالنتاج من ٔأ�ل الرحب ٔأو العائد. خنلص ٕاىل ٔأن املعىن ا�� 
 انظر: سوف تعمتده اللغة إالجنلزيیة وكذا الفر�س�یة، يا�� العتبارات واقع فرض همينته، هو املعىن  فقًاالس�یايس للرٔأسامل، و 

Henry Higgs, Palgrave's Dictionary of Political Economy (London: Macmillan and 
Co., Ltd, 1929), p. 217-23. Petit Larousse (Paris: Librairie Larousse, 1977), p.165-6. 

تذ�ر:"يف �قتصاد الس�یايس ال�س�یيك یعد الرٔأسامل العنرص الثالث من عنارص إالنتاج مع  موسو�ة �ولومبیاو�ا س�ن�د 
  .The Columbia Encyclopedia (Columbia University Press, 1959), p.347العمل وأ�رض".    

�برية  �ودٍ  نتاج ٕامنا �اء بعدمن عنارص االٕ  ا �م، ٔأن اعتبار الرٔأسامل عنًرصاولكن فات املوسو�ة الشهرية ٔأن توحض، ٔ�ن هذ
: بأٔنه املنتج ف العملیعرّ  ، كام �لمنا،االقتصاد الس�یايسمن قبل مفكري �قتصاد الس�یايس �شأٔن"العمل املنتج" و"الرثوة". ف

 يفوجتد الرثوة مصدرها،  نتج �ىل إالطالق.�ري مُ  عد العمل �ري املنتج للرثوة معًال ومن مث ی ،ینتج الرثوة" ي�"العمل ا
مكصدر مجلیع "أ�رض�ن، ٔأوهلام: ٔأمرَ  يف، وریتشارد اكنتيون ، مثل ولمي بيت�قتصاد الس�یايس�مل رواد ل التصورات أ�وىل

. ویصبح "العمل أٔبو الرثوة وأ�رض ٔأ�ا" املعروفة:لعبارة ولمي بيت اوفقً  ٔأو"، هذه الرثوة ینتجي"ا�� العمل، �نهيام: و ،"الرثوات
تصور ال عتنق مالتس ا ؛ ٕاذ�ىل ید مالتس ا�لثً  ار الرٔأسامل مصدرً اعتبیمت ا حىت اتقریبً  ئة �امام �نتظارمن الرضوري 

�ىل ٔأساس ٔأن العمل وأ�رض الرٔأسامل ٔأضاف ٔأساس�یني، و مكصدر�ن  أ�رض والعمل الرثوة يف مصدر �رى يا��  �س�یيكال
ولقد  !"للرثوة ا�لثً  اكن من مث اعتبار الرٔأسامل مصدرً فمي ؛من ٔأ�ل ٕانتاج الرثوة ي"رضور كام یقول: ٔ�نه ،�ا�ة ٕاىل الرٔأسامل يف

 ، ٕاىل ٔأشاكل الرأٔسامل، املعرفة املنت�ة من �الل البحث العلمي، انظر:من ر�ال املعامجٔأضاف البعض 
D. Greenwald, Encyclopedia of Economics (N.Y: McGraw-Hill Co., 1982), p.112. 

عن مبلغ من النقود وٕامنا  ٔأن الرٔأسامل مل یعد معًربا والقانون الت�اري كذ�، ملدين،صار من املس�تقر، �ى فقهاء القانون اولقد 
صار:"�شمل أ�ش�یاء املادیة، منقو� ٔأو عقاریة، وأ�ش�یاء املعنویة، اكحلقوق الشخصیة، وحمال الت�ارة، وامللكية أ�دبیة، 

ومعزت اكمل  ،، تنقيح محمد �يل سكيكررشح القانون املدين�رتاع". انظر: محمد اكمل مريس، وحقوق املؤلفني، وشهادات �
، فن�د يف تقریًبا ى أ�س�تاذ الس�هنوري ما یطابق ذ�. و�510، ص2)، ج2005سكندریة: منشأٔة املعارف،مريس (االٕ 

و دینًا يف ذمة الغري أٔو اًمسا مالیة ٔأو منقوالت ٔأو عقارات أٔو حق انتفاع أٔ  كون نقوًدا ٔأو أٔوراقًأأن الرأٔسامل قد �:"الوس�یط
 يف الوس�یط الس�هنوري، الرزاق عبدلاللزتام". انظر:  و �ري ذ� مما یصلح ٔأن �كون حمال� أٔ  جتارً� أٔو شهادة ا�رتاع أٔو معًال 

. وقارب:"... الرٔأسامل 195 ، ص5ج ،)2004 املعارف، منشأٔة: سكندریةاالٕ ( املراغي مدحت ٔأمحد تنقيح ،املدين القانون رشح
هو لك �روة تعود �ىل صاحهبا بفائدة ٔأو من شأٔهنا العودة بد�ل ٔأو ریع �ىل مالكها... ٔأو لك �روة ال �س�تعمل يف �س�هتالك 

 املبارش، وٕامنا �س�ت�دم من ٔأ�ل جعل ٕانتاج الرثوات ٔأكرث وفرة ٔأو ٔأ�رس". انظر:    
A. Lalande, Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie, Vol 1, p.65. 
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، وكام ذ�ر� يف الفصل الثاين، ثالثة اختیارات: ٔأن �شرتي سلعة النحو، �یه دوًما

من ٔأن  صنّع السلعة بدًال یُ / نتجمرتفع؛ وٕاما ٔأن یُ  منخفض، ویعید بیعها �سعرٍ  �سعرٍ 
أٓخر ٔأو مؤسسة ما،  یقوم ٕ�قراض نقوده ٕاىل خشٍص مصن�عة؛ ٔأو ٔأن / �ة�شرتهيا منتَ 

ٕا�هيا الفائدة. وميكننا ٔأن  مدة القرض حيصل �ىل نقوده مضافًا ٔ��ٍل حمدد، ويف هنایة
 ُ ق هبذا �ختیار مجیع معلیات الرصف املتعلقة �ملضار�ت املالیة و�جتار يف لحِ ن

 النقود.

E_D 

لفاكهة یذهب ٕاىل املنتج املبارش، الفالح، ولنبدٔأ من الرشاء بقصد البیع. فبائع ا     
ي اشرتاها)å( يك �شرتي منه الفاكهة به؛  ؛ بقصد ٕا�ادة بیعها �مثن ٔأكرب من ا�مثن ا��

�يت بدٔأ هبا جتارته، �ٕالضافة  ٕاىل الرحب. ولسوف وذ� ليك حيصل �ىل ٔأصل نقوده ال
ي �شري )Δ( الرحب �لرمزنرمز ملا �ُسمى  ،  ا��  ، يف النقودارتفا�ًا واخنفاًضإاىل التغري�

. وٕاذا جرد� مجیع معلیات البیع والرشاء املتتالیة واملتعاقبة من لك ما هو �نوي، )·(
�يت ال �زید القمية، فس�نحصل �ىل قانون احلركة  ،واستبعد� كذ� �اكلیف التداول ال

ي حيمك هذه العملیة وهو   .)·>II<<åII<<G<·Δ·>( ا��

 : �كون �ینا الوعي �لتفرقة ا�ٓتیةٔأن  هنا جيب     

ي اجرالت�  -  ،قديبقصد الرحب الن�  بیعها وٕا�ادة السلعة رشاء عند دوره یتوقف ا��
وال . الصناعيالرٔأساميل من رحب  امش�تق� الثاين،  الباب يف سرنى وكام ،رحبه س�یكون

�يت ینفقها  املصاریف مجیع عدتُ   ٕامنا، سامًال رأٔ  ٕاخل، ...وأ�دوات أ�جور اجر �ىلالت� هذا ال
 د سلًفااحملد�  الرحب ، ال �لق،حتقيقجمرد یقترص دورها �ىل  حمض �اكلیف تداول يه

  يف حقل إالنتاج.

ي یقوم، �ٕالضافة ٕاىل دوره الت� ٔأما  - ، ذ لبیع منت�ات الرٔأسامل الصناعيمكنفَ اجر ا��
 زائدة نتج قمية وقميةً فهو یُ ، )كصنا�ة مس�تق�( ٕاخل لتعبئة والتغلیف...اكبأٔعامل ٔأخرى 

 ٕاىل قمية السلعة.  اضاف حسابی� تُ  يف حقل هذا النشاط
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ة الزائدة ال ميكن ٔأن اجر �ىل هذا النحو ال یعين ٔأن القميوأ�صل العام لرحب الت�      

 السلع لقانون القمية، يف حقل الت�ارة. بل ميكن ٔأن تنشأٔ عن ختز�ن تنشأٔ، وفقًا
، يه نفسها قمية السلعة يف، لن �زید ولكن معلیة النقل، مثًال  ٕاخل.ونقلها...  وحشهنا

ني عند مض القميتَ ) احسابی� ( فقط �زید القمية يف حقل �دمة النقل. و�لتايل ميكن
  وق.طرح يف الس� حساب القمية إالجاملیة للسلعة حي� تُ 

EhD<

من رشاهئا بقصد بیعها، ٔأي حي�  اجر ٔأن یُنتج السلعة بدًال هذا الت� قرر وحي� یُ      
 نتج مرىب الفاكهة، سوف حيدث تغیٌري قرر �جر الفاكهة ٔأن یتحول ٕاىل رٔأساميل یُ یُ 

ي حتول ٕاىل رٔأساميل صناعي، فصدیقنا الت� طفيف يف صیغة قانون احلركة.  اجر، ا��
واملواد . فيقوم �رشاء الفاكهة ٕانتا� ٕاىل رٔأساملٍ  )·( النقديسوف حيول رٔأسام� 

�يت متثل مواد العمل املرىب  ، مث �شرتى ا�ٓالت الالزمة لصنع)‹>≈( احلافظة... ٕاخل، وال
�يت متثل أٔ  �يت یبيعها العامل  )—>≈( ، مث �شرتي قوة العمل)≈_>( داة العملوتعبئهتا، وال ال

�يت یتكون مهنا  الرأٔساميلأ�جراء. وحي� �كمتل �ى  ي  رٔأسام� إالنتا�أ�جزاء ال ا��
� یتأٔ  نطلق �ىل املواد وأ�دوات س� ٔأدوات العمل، و ف من قوة العمل، ومواد العمل و ل

ام� مبعانقة أٓالهتم احملبوبة من ٔأ�ل إالنتاج! من یأٔمر عُ  ،)c<Ê(وسائل إالنتاج مصطلح 
، السلعي ،جوحي� خيرج املنتو  .سلعي ٔأ�ل حتویل الرٔأسامل إالنتا� ٕاىل رٔأسامل

>>)·( وحيصل �ىل وق لبیعهٕاىل الس�  ه الرأٔساميلوّ� یُ  G)Δ<·( �ٔأي حيول رٔأسام ،
 رٔأساملیةالسلعي ٕاىل رٔأسامل نقدي مرة أٔخرى بقصد جتدید ٕانتا�ه من �الل دورة 

 )Gc<Ê>>—>≈( ٕاىل رٔأسامل ٕانتا� )·( �دیدة یتحول يف مر�لهتا أ�وىل الرٔأسامل النقدي

ويف املر��  )å( ٕاىل رٔأسامل سلعيیتحول الرأٔسامل إالنتا� مث يف املر�� الثانیة 
وهكذا يف لك دورة  .ٕاىل رٔأسامل نقدي مرة ٔأخرى الثالثة یتحول الرٔأسامل السلعي

 .)·>II<≈<—y<<G<<wc<ÊII<åII<<G<·Δ·>(للرٔأسامل. ولك ذ� جيري من �الل قانون احلركة 

EtD<

ي قرر ٔأن یتحول ٕاىل رٔأساميل صناعي، �ىل ما       ولكن صدیقنا �جر الفاكهة ا��
امل یطبخون الفاكهة ویضیفون ٕا�هيا ما، وهو �شاهد العُ  یبدو ٔأنه یفكر ا�ٓن يف ٔأمرٍ 
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ج ا�هنايئ �ىل س�یارات و املواد احلافظة، و�رى أٓخر�ن یعلّبون املرىب ٔأو یضعون املنت

لف ال �س�ت�دم رٔأسام� يف است�ر خمت اوق. وحيدث نفسه: ِلمالنقل املتجهة ٕاىل الس� 
ي جيين ٔأر�ً�ا ال یتاجر يف النقود  اا ٔأكرب منه �ملضاربة املالیة! ملرمب مثل صدیقه ا��

 صناعي ٕاىل رأٔساميلّ  سوف یتحول �جر الفاكهة من رٔأساميلّ  عندئذورشاًء!  بیًعا
یقوم سوف  فصدیقنا .)·>II<<·II<<G<·Δ·>( هو س�یكون قانون احلركة مايل. وحينئذٍ 

من العملیات  وما یتعلق هبذه )·( �لنقود )·( النقودوبیع بعملیات الرصف، ٔأي رشاء 
 معلیات إالئ�ن، كام اكن یفعل يف القدس قبل املیالد.

EÅD<

�يت حتمك إالنتاج والتوزیع يف ا�متع تتبد�  )3(قوانني احلركة       صیغ: يف ثالث ٕاًذاى ال

I قانون حركة الرأٔسامل الت�اري)<·II<<åII<<G<·Δ<·(. 

Iالرٔأسامل الصناعي  قانون حركة)<·II<≈<—y<<G<<<wc<ÊII<<åII<<G<·Δ<·(. 

I<املايل  /الرأٔسامل النقدي قانون حركة)<·II<<·II<<G<·Δ<·(. 

E2D 

مس�تو�ت، فهيي،  ويف ٕاطار قوانني احلركة تربز �القات التناقض �ىل �دة     

ابع �ج�عي لٕالنتاج یتناقض مع ، �ىل مس�توى معلیة إالنتاج؛ فالط، تربز ٔأوًال مثًال 
 ، �ىل مس�توى �القات إالنتاج؛ فليسلوسائل إالنتاج. كام تربز، �نًیاامللكية الفردیة 

 _________________________                
حمكت، كام ٔأحملنا يف  ٕامنا حفسب، الرٔأساميل املعارص النظام مع للرحب الهادف إالنتا� النشاط حتمك ال ت� احلركة وقوانني) 3(

سواء ٔأاكن يف �بل قبل املیالد ٔأم يف القدس يف القرن أ�ول  سواء البرش �رخي �رب إالنتا� النشاط ،الثاينجعا� يف الفصل 
مل  احلركة، بصفة �اصة قانون حركة الرٔأسامل الصناعي، يف بغداد يف القرن العارش، فقوانني ٔأم يف روما يف القرن الثالث ٔأم

�ىل سبيل املثال ميكننا ٔأن نقول، رمبا مع و . ٔأقدم وعهود ٔأبعد عصور ٕاىل تعود ٕامنا املاضیة، �ام 300 ـ�الل ال وال ،تتشلك الیوم
، ٔأن أ�مر ٔأقرب ما �كون ٕاىل مقارنة بني مصنع ٕالنتاج ورنيش أ��ذیة يف الت�اوز؛ ٔ�ن �ختالف ليس �بًرياالكثري من 

العامل. شلك ا�ٓ�. شلك املصنع.  ي یتغري الشلك. شلكلس�یارات يف طو�یو. فقانون احلركة وا�د. ا�� ٕالنتاج االقاهرة ومصنع 
   >E·<II<<y—<≈<<G<Ê<c<wII<å<II<·<G<Δ<·D ن یظلولك الس�یايس املهمين.النظام ٔأو  ،شلك التنظمي �ج�عي السائد شلك إالدارة.

 مل املركزیة أ�وروبیة، همينة من ابتداءً  ،الس�یايس �قتصاد مفكري بید ٔأن .هو قانون احلركة احلامك ملصنعي القاهرة وطو�یو
 الثالث.يف الباب  �لتفصیل أ�فاكر هذه نعاجل ولسوف !الوسطى القرون أٔورو� من ٔأبعد ا�هاب من �متكنوا



97 

 
 يل، ما� وسائل إالنتاج، بل ٔأیًضاالرصاع بني العامل، ما� قوة العمل، والرٔأسام

، �ىل ینفي ٔأ�دهام ا�ٓخر. وتربز، �لثًاوا�ٓ�؛ فهام يف رصاع دامئ و  بني العامل
�ج�عي؛ ٕاذ �سعى لك طبقة مشاركة اكنت ٔأم �ري مشاركة  املنتوجمس�توى توزیع 

، رابًعا. كام تربز، هذا املنتوجيف معلیة إالنتاج ٕاىل �س�تحواذ �ىل ٔأكرب نصيب من 
ع،  �ني جتدید إالنتاج؛ فٕانفاق الرحب يف جتدید إالنتاج البس�یط ٔأو �ىل نطاقٍ  موس�

، �ىل مس�توى ٔأدق و�دة يف مًسارحب اس�هتال�یًا. كام تربز، �ایتناقض مع ٕانفاق ال
ٔأو �لنقود، یتناقض مع اس�تعاملها ٔأو  مفباد� السلع �لسلع معلیة إالنتاج ويه السلعة؛

 التطور دفع�القات التناقض وال �كف عن  ٕاخل. وهكذا تربز دوًما هتالكها...اس�
 .عن مدارها تطيش أ�رض بعیًدا �ىل الصعید �ج�عي، حىت�  و�شكي�

E3D<

�اصة قانون حركة الرٔأسامل الصناعي، مبعزل  �اجلنا ٔأ�اله قوانني احلركة، بصفةٍ      
ف ٕاىل هذه عن الطبیعة احلقوقية للعالقات اجلدلیة بني مكو�ته؛ وذ� ٔ�مهیة التعر� 

ٕاىل وسائل  همس�تقل. فلقد ذ�ر� ٔأن الرٔأساميل یقوم بتحویل نقود الطبیعة �شلكٍ 
اكً یتبادل مع ماليك  لٕالنتاج، وقوة معل. ٔأي ٔأنه ملواد  قوى إالنتاج سواء ٔأاكنوا مال�

لقوة العمل. فهو یعطهيم النقود ویأٔ�ذ مهنم يف املقابل  مٔ�دوات العمل أٔ  مالعمل أٔ 
�ت قانون احلركة ٔأي الطبیعة بني مكوّ  للعالقةوليك نعي الطبیعة احلقوقية  منت�اهتم.

ومباد� قوة العمل �لنقود، ومباد� النقود بأٔدوات احلقوقية ملباد� النقود مبواد العمل، 
ل النقود ٕاىل وسائل لٕالنتاج معلیة حتو� فيجب ا�هاب ٔأبعد من النظر ٕاىل  ؛العمل

ل بني و�دات من النقود ومواد العمل ؤأدوات العمل وقوة مكجرد معلیات للتبادُ 
مس�توى العالقات  ل، �ىلالتبادُ ف. ذاهتا لالعمل، ٕاىل حتلیل طبیعة �القات التبادُ 

ٔأعطاه.  ملا مقابًال  طرف لك من �اللها یأٔ�ذ معاوضة هو ٕامنا ،ةليس هب وقية،احلق
 . والعامل�لنقود قوة معل العامل یعاوضالرٔأساميل و ، �لنقود املبیع یعاوض املشرتيف

جيب هنا أٔن منزي بني الطبیعة احلقوقية لفعل  ٕاخل. ...بو�دات النقودقوة مع�  یعاوض
ي یعرتیه عیب من عیوب إالرادة. كام منزيالتبادُ  ، من ل، واحلمك الترشیعي للتبادل ا��
�يت حتمك النشاط �قتصادي  التنظمي �ج�عي املهمين،بني  ٔأخرى، �ةٍ  والقا�دة ال

 �ىل الصعید �ج�عي:



98 

 
ٔأعطاه،  ملا لك متبادل مقابًال  من �اللها یأٔ�ذ معاوضة، هو ال، حقوقي� فالتبادُ  -

وذ� بغض النظر عن احلمك الترشیعي ٔأو املوقف أ��اليق. فقانون حركة الرٔأسامل 
ل �ىل صعید النشاط �قتصادي، ال یعنیه، حبال ٔأو بأٓخر، هل املباد� احلامك للتبادُ 

>c(و >)·(، ٔأو بني )—>≈(و >)·(بني  Ê(  ٍادل وقانوين ٔأم ال. فقانون  متت �ىل حنو�
د �شوب إالرادة؛ فقد ل بأٔي عیب قاحلركة ال ینشغل �ني انطباقه حلمك �القة التبادُ 

لیه، ٔأو یغشه، ومع دلس � كره، ٔأ�د أ�طراف الطرف ا�ٓخر، وقد یُ �س�تغل، ٔأو �ُ 
 ٔ�ن احلمك الترشیعي ٔأو حّىت  ؛داء قانون احلركة ویظل حيمك العالقةذ� ال یتأٔ�ر أٔ 

أٔو فساده لٕال�راه ٔأو  لفبطالن التبادُ  ؛ال یعين قانون احلركةوقف أ��اليق، امل
 ر يف طریقة مع�. لغش... ٕاخل، ال یعطل قانون احلركة وال یؤ�ّ ل

ل، ذات الطبیعة التعاوضیة، بغض ؤ�ن قانون حركة الرأٔسامل حيمك �القات التبادُ  -
�يت النظر عن احلمك الترشیعي ٔأو املوقف أ��اليق،  وميثل �ىل هذا النحو القا�دة ال

 یعاوض ٔأو بأٓخر، هل عبدٌ  تعمل �لهيا مجیع النظم �ج�عیة، فهو ال یعنیه، حبالٍ 
لقاء جزء من  إاقطاعی�  یعاوض رسة �زب. ٔأم قن� وكِ  ماءٍ  ، يف مقابل رشبةِ اس�یدً 

 الطبیعة هبذه الوعي نإ مقابل أ�جر.  ارأٔساملی�  یعاوضأٔجور م احملصول. ٔأم �املٌ 
 ٕا�ادة و�لتايل إالنتاج، منط نظریة وتصحیح طرح ٕا�ادة يف �اًمساس�یكون  احلقوقية

� ( الرٔأساملیة مفهوم طرح  حركة لقوانني ا�متع يف والتوزیع إالنتاج خضوع يه يتال
 . الثالث الباب من اخلامس الفصل يف تفصیًال  ذ� سرنى كام ،)الرٔأسامل

_____ 

رت �ینا اخلطوط العریضة للامدة اخلام لعلمنا، ميكننا وافَ بعد ٔأن تَ و وا�ٓن،      
رت وَ بلْ �قتصاد الس�یايس كام تَ �مل ء نقد مبادىالنقد ا�ا�يل للعمل؛ ب �نتقال ٕاىل 

 من �الل مساهامت ا�ٓ�ء املؤسسني.

 

 



 

g]e’\;È›]m’\
fi’\È÷|\Å’\;ÅŒ
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نقد� يف هذا الباب. ولن  املؤسسني لعمل �قتصاد الس�یايس هو حمل كر ا�ٓ�ءِ فِ      
للمهنج املدريس ابتداًء  لیل الفكر �قتصادي للمفكر وفقًابت� ال ٔأو بأٓخرحبننشغل 

� ارخيي وانهتاًء �ٔ�فاكر نتاج املر�� الت� من اس�تعراض الوسط الت�  يت �اشها ذ� ارخيیة ال
 ملقتىض احلال، هبذا القدر ٔأو ذاك. إالشارة ٔأو ت�، وفقًا بدت هذه وٕاناملفكر؛ 

يف �رخي الفكر  الويف �رخي �مل �قتصاد الس�یايس، فليس مسعا� هنا الكتابة 
ارَخيویة يف هذا الشأٔن، نظر�ت �قتصادي؛ ٔ�ننا ال نعترب، ابتداًء من رفضنا الت� 

املفكر�ن، �ىل و�ه الت�دید ال�س�یك ومار�س، ماض یدرس  رات هؤالءوتصو� 
سات التعلميیة الرمسیة، ٕامنا نعترب ما ٔأنتجوه ارخي، كام یفعلون يف املؤسّ يف مباحث الت� 
وإالماكنیة، ولكنه �ٕالجيابیة  �حلیاة، مفعًما �بًضا �لًمأأدوات فكریة و من نظر�ت 
فكر �قتصادي، وٕا�ادة النظر ٔأخرى ٕاىل واقع ال �رةً   ٕارسا�، وقد تعني� �ت �جوًرا

�قد حيقق  �ىل حنوٍ  اس�تكامل ما ميكن اس�تكام� منه؛ يف سبيل اس�ت�دامه، و فيه
 � يت حتمك الوعي، الناقد، بطبیعة التنظمي �ج�عي الرٔأساميل والقوانني املوضوعیة ال

أٔن  جيبو�لیه،  ملعارص.ا العامليفة من النظام حركته، بصفة �اصة يف أ�جزاء املت�لّ 
�اص: أٓدم  لل�س�یك، بو�هٍ ٕاىل مجمل البناء النظري  ٔأوىل، ، يف مر��ٍ فنتعر� 
مار�س، �شلك مركزي،  ضعهسوف خيُ ي البناء ا�� فيد ر�اكردو؛ ٔ�نه اث ودیمس 

لالقتصاد الناقدة ٕاىل مسامهة مار�س  فتعر� ن �نیة،  يف مر��ٍ ، . مثللمراجعة والنقد
ال�س�یيك. الس�یايس 

 ء �قتصاد الس�یايسمبادى، و�ىل حنو �قد، ٕاىل يف هذا الباب ٕاًذاف فلنتعر�      
 ،الثاينيف الفصل  فيد ر�اكردو،اود ،أ�وليف الفصل  ث،یأٓدم مس  :عند لك من

 :ف ٕاىل�لتعر�  حمدًدا وسوف �كون ا�شغالنا .الثالثيف الفصل  واكرل مار�س،

1I  يت العمل حمل ا�شغا�، بعبارة ٔأدق: التعر� وعي لك مفكر مبوضوع� ف ٕاىل الزاویة ال
�قتصاد الس�یايس، كعمل ینشغل بدراسة ظواهر منط إالنتاج ینظر مهنا املفكر ٕاىل 

 واهر املمتفص� حول قانون القمية.الرٔأساميل. الظ
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2I  ��ي �س�ت�دمه.املهنج ا 

3I 1(.موقفه من مشلكة القمية(

4I  و ٕاىل رٔأساملٍ أٔ  دا�ر، ٔأسايس ورٔأساملٍ  ل ٕاىل رٔأساملٍ انقسام الرأٔساميف نظریته 
)2(.�بت ورٔأسامل متغري

5I  ًوزیع. ٔأي توزیع ف ٕاىل نظریته يف التمن نظریته يف انقسام الرٔأسامل نتعر�  وابتداء
 الفائض �ج�عي.

6I  ل �ىل الصعید العامليالتبادُ نظریته يف. 

للك من حتلیل اجلهاز الفكري  الفصول الثالثة أ�وىل،، يف ننهتيي وبعدما     
 اس�ت�الًصا ،للمهنج ٔأ�اله وفقًا مؤسس من �بار مؤسيس �مل �قتصاد الس�یايس

، يف سوف نعیدف ، رت �رب مساهامهتم الفكریةوَ ام تبلْ ء �قتصاد الس�یايس كملبادى
معاجلة ٔأمه ٕاشاكلیات �قتصاد الس�یايس املتعلقة �لقمية  ،واخلامس الرابع نيالفصل

�يت ملالز  قة ا يف س�یاق الفصول املتعلّ نمتكن من طر� ائدة �ىل و�ه الت�دید، وال
الحتیا�ا ٕاىل  ت �ىل ید ا�ٓ�ء املؤسسني،، كام تبد� ء �قتصاد الس�یايسمببادى

�يت مل �كن من املمكن إال�اطة هبا ٕا�اطة �قدة ٕاال و مجمو�ة من املصطل�ات الفنیة  ال
ُ . �ىل ٔأن يف الفصول أ�وىل رحتكام طُ  ءهبذه املبادىبعد الفراغ من إالملام  ، يف ربزن

 ي سوف یت�ددمبفهو�ا ا�� (ر� عن خط سري القمية الزائدة تصو�  ،السادسالفصل 
دا�ل �اصة  بصفةٍ  ،بفضل قوة العمل �ةاملنتَ  )حباثنا يف هذا البابمن �الل أٔ 
 .فة من النظام الرأٔساميل العامليأ�جزاء املت�لّ 

_________________________ 
 أ�ول. البابمن  ادسالس� يف الفصل ٔأساس�یة  أٔفاكري یأٔ�ذ يف اعتباره ما ٔأ�رز�ه من ) �لقدر ا�� 1(
مبعىن ٔأسايس، يف مقابل لكمة [Fixws Kapital]  �بت/ راخس/ �ري متحرك Fixed، �رمجة لكمة ) أٓ�ر�، جتاوًزا2(

Circulating /متداول ٔأي رٔأسامل دا�ر [Zirkulierendes oder Flussiges Kapital] عن لكمة  متیًزيا
Constant [konstante]  اليت �رمجناها مبعىن �بت، ٔأي رٔأسامل (ذي قمية �بتة) يف مقابل لكمة Variable متغري، ٔأي

مبعىن رٔأسامل (ذي قمية متغرية).
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<ÿíÀ÷]ŸÊ˘]<
<Çœfi<l^¬ÁïÁ⁄5<›ÅaÈo<

�مل مسیث هو مؤسس أٓدم ٔأن الفكر �قتصادي  مؤر� نْ من �ُ �لیه  ا�مع     
)1(�قتصاد الس�یايس.

مل �كن العمل  هذا �ذور یعين ٔأنال  إالجامعذ� ولكن  
ور�ل  )1687-1623( بيت مثل إالحصايئ إالجنلزيي ولمي هادو� يف كتا�ت رُ  موجودة

والطبيب الفر�يس فر�سوا  )1743 -1680( عامل أ��رلندي ریتشارد اكنتيوناملال وا�ٔ 
 .)1774-1694( �ینيه

الفكریة ، �ىل الرمغ من الروائع ث كنقطة بدءیأٓدم مس  لفكر وسبب اختیاري     
 �ن:�ىل ٔأمرَ  بَين یُ و�جهتادات املرموقة السابقة �لیه، 

1I  اكنت أ�فاكر وبعدما �مل �دید. ريس د�امئ �یه الوعي بأٔنه �ُ ث اكن یمس أٓدم ٔأن
 والعم� أ�ر�حو وأ�جور وق وأ�مثان اخلاصة �لقمية وإالنتاج والتوزیع والرٔأسامل والس� 

�يت فرضت ٔ�فاكر و�ريها من ا وتظهر متفرقة تأٔيت  نفسها أٓنذاك �ىل الواقع أ�ورويبال
 عة �ىل حنوٍ موس�  ملناقشةٍ  حمال�  �روة أ�مميف  لسابقة �لیه، صارتيف الكتا�ت ا عرًضا
 . م�ساكً ة بناًء نظر�� كونمُ و ، �لمي

 

_________________________
)1 (" � تأٔثري ٔأوسع و�ىل مدى أٔطول  يت اكن لكتا�هتایعترب أٓدم مسیث املؤسس احلقيقي للمدرسة ال�س�یكية. ت� املدرسة ال

م ي هیأٔ �ٓدمدرسة ٔأخرى، وميكن القول بأٔنه قد جتمعت طائفة من الظروف، �شلك �ري مأٔلوف، لتكو�ن الوسط اّ�  من ٔأي
ي مل �كن مبعث إاللهام للطبیعیني بفر�سا حفسب، بل واكتسح املذهب احلر اجلدید. واّ�  مسیث ٔأس�باب الن�اح، فهناك ٔأوًال 

وحرض ندوات الطبیعیني يف مسكن  ولقد سافر مسیث نفسه ٕاىل فر�سا ا�وا�ر الفكریة التقدمية ٕ�جنلرتا... لك ما ٔأمامه يف
فر�سوا �ینيه. لقد �اش مسیث يف بدایة الثورة الصناعیة �ني معلت ا�ٓالت �ىل مضاعفة إالنتاج �رس�ة �برية... لقد بدأٔت 

ترب�ره ال ضد أ�رس�تقراطیة الزراعیة كام اكنت احلال �لنس�بة ٕاىل الت�ارة، وٕامنا ل  ة فتطلب النظام اجلدید... ٔأفاكًراالثورة الصناعی
 ّ يت فرضهتا الس�یاسة الت�اریة ذاهتا... لقد امتاز مسیث بدقة املالحظة مع القدرة �ىل التعمل من �امل النشاط ضد �حتاكرات ال

 ّ اللك یقبلون �ىل مطالعة ما �كتب، ؤأ�س�هبا التقد�ر بصفة  يت توحض املسائل، مما جعلوالعمل... ومتزي كذ� بذ�ر أ�مثال ال
�اصة من �انب الر�ال العملیني. ويف الوقت نفسه اكن مسیث ذا اجتاه فلسفي ممزوج ��وافع أ��القية، مما مكنه من صیا�ة 

، �رمجة راشد ة الكربىاملذاهب �قتصادیجورج صول، انظر: ٔأفاكره �ىل هیئة نظام منطقي يف الوسع ٕاثباته وتأٔییده...". 
  :، �ىل سبيل املثالانظر ث،ٕاىل سرية أٓدم مسی وللتعرف .212 -210)، ص1962الرباوي (القاهرة: مكتبة ا�هنضة املرصیة،

E.Cannan, A Review of Economic Theory (London: P.S King son, Limited,1929). Ian 
Simpson Ross, The Life of Adam Smith (Oxford: Oxford University Press,1995). 
J.Buchan, The Authentic Adam Smith (New York: W.W. Norton & Company, 2006). 
John Rae, Life of Adam Smith (London: Macmillan and Co.1895). John Ramsay, 
Scotland and Scotsmen in the Eighteenth Century (Edinburgh and London: W. 
Blackwood and Sons, 1888). R. Heilbroner, L .Malone, The Essential Adam Smith 
(New York: W. W. Norton & Company, 1987). 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Laurence+J.+Malone&search-alias=books&field-author=Laurence+J.+Malone&sort=relevancerank
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2I  ٔأن مسیث یعد امللهم أ�ول، وأ�مه، ملن س�یأٔيت من بعده من مفكري �قتصاد

 بصفةٍ  ،)2(ومار�س ويف مقدمهتم ر�اكردو ومالتس ورامساي وِمْل وساي ،الس�یايس
من قبل  نقدها وتطو�رها مع اس�مترار، مبحث القمية. ٕاذ س�متثل ٔأطرو�اته �اصة يف

ي سيش�ی�د �لیه �قتصاد الس�یايس كام هو بني ٔأیدینا �لفه ، أ�ساس النظري ا��
 .اهذ یومنا حّىت ث مس�مترة یحماوالت الرجوع ٕاىل مس  زلْ ومل �َ  ،ا�ٓن

E1D<

ابتداًء ف .موضو�ات مسیث العامة نقد، البابيف هذا ملهنجنا  ، وفقًاميكننا ا�ٓن     
�ىل الصعید  هتاالقوانني ال�يت حتمك ز�دو  ،الرثوة طبیعة من هدف الكشف عن

�قتصاد الس�یايس  و�رى ٔأن وضوع العمل حمل ا�شغا�،م ثیمس  ددحيُ �ج�عي، 
 :يالعمل ا�� ذ�  هو

متكيهنم "�س�ت�دمه ر�ل ا�و� ٔأو املرشع، ٔ�نه ميدهام بأٔمر�ن: أ�ول: �یف یوفرون عوائد وفرية للمواطنني ٔأو 
مه عوائدمه. والثاين: �یفية �زوید ا�و� ٔأو الكومنولث �ٕال�رادات الاكفية لل�دمات العامة  یوفروأأن  من

 .، الكتاب الرابع، املقدمة)�روة أ�مم( وٕا�راء الشعب والسلطة".

 وال ینرصف مفهوم الرثوة عند مسیث ٕاىل ا�هب والفضة والنقد حفسب، بل     
 �شمل مفهوم الرثوة �ى مسیث ��  النقد، و�لتايل �شرتیه ما �ىل ٔأیًضا ینسحب

ف يف الزرا�ة والصنا�ة والت�ارة ا��  ، �روة ا�ٔمم(ا�لیة ٔأو اخلارجية من: الرٔأسامل املوظ�

كام �شمل كذ�: ا�هب والفضة، والنقود، واملواد اخلام، وإالنتاج  ،الكتاب الثالث)
 . ، الكتاب الرابع)ا�ٔمم�روة (الس�نوي من السلع �ىل اختالف ٔأنواعها. 

ي  املهنج حتدیداكن �لیه مسیث موضوع العمل حمل ا�شغا�، أٓدم  د�د�  وبعدما      ا��
واملهنج  التجریدي املهنج جند؛ ٕاذ یربز مهن�ه بوضوح �روة أ�ممويف  .سيس�ت�دمه
 التجریدي رش�ه تبعیُ �ىل ٔأن  قد اعمتدت طریقة مسیثو  .ٕاىل جنب الوصفي جنًبا

_________________________ 
، وبدا�ت �كونه الفكري يف �مل �قتصاد الس�یايس ابتداًء من نظر�ت أٓدم مسیث، انظر �ىل ) �لنس�بة ملار�س مثًال 2(

). بصفة 1974، �رمجة محمد مس�ت�ري مصطفى (القاهرة: دار الثقافة اجلدیدة، 1844خمطوطات سبيل املثال: اكرل مار�س، 
، بو�ه �ام، وأٓدم مسیث لل�س�یك�اصة خمطوطاته حول أ�جور والرحب والریع. ٕاذ يف هذه ا�طوطات جند أ��ر الواحض 

  .رأٔس املالبصفة �اصة، �ىل مجمل قنا�ات مار�س قبل نض�ه الفكري يف 
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القدمية وش�به  والصني ومرص واسكتلندا ٕاجنلرتا التارخيیة من أ�مث�برضب  فكرة للك

ٔأفاكره من  حصة�ىل  دامئًا الربهنة حيرص �ىل ثیمس  فلقد اكن ؛ٕاخل ...العربیةاجلز�رة 
  من العامل. متفرقةٍ  ٔأما�نمن التارخي القدمي واملعارص ومن  وصفية �الل طرح ٔأمث�

E2D<

للقوانني  وفقًا ،ز�دهتا ؤأس�باب �روة أ�ممطبیعة  يف �حثًاث یمس  یذهب وحي�     
ٕاىل ز�دة ٕانتاجية العمل  ، يف تصوره،تقود جيد ٔأمامه ٔأمه ظاهرة، )3(املوضوعیة
هذه الظاهرة يه التقس�مي  .ٕاىل ز�دة الرثوة �ج�عیة يتؤدّ ، و�لتايل �ج�عي

  )4(.�ج�عي للعمل

�يت توحض وعیه ابعبار  أ�مم �روة مسیث یبدأٔ �لیه،  وبناءً       الشدید بأٔمهیة العمل ته ال
�يت �س�هتلكها ا�متعجفمیع  يف حياة أ�مة؛ العمل  ة�كون نتيا ٔأن �ٕام�  ،املنت�ات ال

يف هذا  العمل �ج�عي ٔأنت�ه ما، ٔأو نتي�ة مباد� �ىل الصعید �ج�عياملبذول 
 :العمل كذ� يف جممتع أٓخر ٔأنت�ه مبا ا�متع

من رضور�ت  س�هتلكه س�نو�� �لك ما � ٔأمة هو الرصید أ�صيل ا�ي �زودها  "ٕان العمل الس�نوي للك
بواسطة املشرتاة ٔأو من أ�ش�یاء  بارش لهذا العملواليت تتكون �ىل ا�وام ٕاما من النتاج امل  احلیاة وكاملیاهتا

   )5(.، املقدمة، املصدر نفسه)�روة أ�مم(من ٔأمم ٔأخرى". املنتوجهذا 

_________________________ 
 )، انظر: 1871 -1800حيت رامساي ( یظل تأٔثري مسیث موصوًال ) ولسوف 3(

G. Ramsay, An Essay on the Distribution of Wealth (Edinburgh: Adam and Charles 
Black,1836), p.12.        

ذ� الغذاء �ري موفية � مبادة حياته منه. ولو فرضنا منه  ٕان قدرة الوا�د من البرش قارصة عن حتصیل �اجته من) قارب:"4(
ٔأقل ما ميكن فرضه وهو قوت یوم من احلنطة فال حيصل ٕاال بعالج كثري من الطحن والعجن والطبخ، ولك وا�د من هذه 

لك حبًا من �ري وجنار وفاخوري. هب ٔأنه یأٔ  أ�عامل الثالثة حيتاج ٕاىل موا�ني وأٓالت ال تمت ٕاال بصنا�ات متعددة من �داد
ٕاىل ٔأعامل أٔخرى ٔأكرث من هذه من الزرا�ة واحلصاد وا�راس، وحيتاج لك وا�د من هذه ... حيتاج يف حتصی� �الج فهو ٔأیًضا

". انظر: ا�ن ��ون،  لكه أٔو بعضه قدرة الوا�د، و�س�تحیل ٔأن توىف بذ�ددة وصنائع كثرية ٔأكرث من أ�وىل...ٕاىل أٓالت متع
 .91ص ،أ�ول، الفصل املقدمة

 و�ىل الرمغ من البساطة الظاهرة لهذا النص، فهو ال خيلو، يف رٔأي مار�س، من ارتباك:"عندما یقول مسیث ٔأن العمل )5(
... ٕاخل. فٕان خطأٔه أ�ول �مكن يف ٔأنه �ساوي قمية ما �س�هتلكه س�نو��  الس�نوي للك ٔأمة هو الرصید أ�صيل ا�ي �زودها �لك

معل الس�نة املاضیة، ٔأما أ�وىل  منتوج�الل الس�نة، فهذه أ��رية ليست سوى  املنتج س�نو�� �لقمية املنت�ة �دیًدا املنتوج
الس�نوي. هذه العنارص اليت مت ٕانتا�ا يف الس�نة  املنتوجفتتضمن �ٕالضافة ٕاىل ذ� لك عنارص القمية املس�هتلكة يف صنع 

، رأٔس املالانظر: ق يف الس�نة أ��رية". الظهور، مل ینتجها ومل جيدد ٕانتا�ا العمل املنفَ املاضیة... واليت تعود قميهتا فقط ٕاىل 
 الكتاب الثاين، القسم الثالث، الفصل التاسع عرش. 
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یوحض من  رشة صغرية ٕالنتاج املسامري مثاًال ویت�ذ مسیث، للتبس�یط، من و      

يف ز�دة إالنتاجية، ومن مث ز�دة �روة أ�مة،  )6(�ال� مدى ٔأمهیة تقس�مي العمل
)7(رمبا يف عرشات أ��م.كن ٕانتا�ه نتج يف یوم وا�د ما اكن ميیُ حبیث 

 

فٕانه یصل ، ميل أ�ش�اص حنو املباد� مقایًضة ومعاوًضةث یوٕاذ یالحظ مس      
الظاهرة،  هذهبأٔمهیة التقس�مي �ج�عي للعمل ٕاىل املنهتيى حي� یؤكد �ىل ٔأمهیة 

سانیة ذاهتا، يف �شكيل املواهب إال�  يف ز�دة �روة أ�مة، ٕامنا ٔأیًضا ليس حفسب
 �لفيلسوف وامحلال: ویرضب �ىل ذ� مثًال 

"و�ختالف بني الناس يف املواهب الطبیعیة ٔأقل يف الواقع مما ندركه... فالفرق بني... فيلسوف وحامل من 
ء عن العادة والعرف والرتبیة. فطوال عن الطبیعة بقدر ما هو �ىش �يشءبعض حاميل الشارع... یبدو �ري 

االس�نوات... أ�وىل من  ... وعند ت� السن ٔأو بعدها شغال يف صناعتني حيا�هيام رمبا اك� متشاهبني �د�
ویلفت النظر... ولوال �س�تعداد للمقایضة  ختالف يف املواهب یتسع تدرجيی�اخمتلفتني. وعندئذ یبدٔأ �

ن لنفسه مجیع ما حيتاج ٕالیه من رضور�ت احلیاة  �ىل لك وا�د مهنام ٔأن یؤمّ واملعاوضة واملباد� لتعّني 
 �ىل امجلیع القيام بذات املهام وٕاجناز نفس ا�ٔعامل، ولاكن ما بيهنم من �ختالف يف العمل وكاملیاهتا؛ ولتعّني 

 .، الكتاب أ�ول، الفصل الثاين)�روة أ�مم(ذاته ٕاىل ٔأي اختالف �بري يف املواهب...". ما یفيض حبد 

قبل �روز  ، قدميًاإال�سانٔأن  مسیثتقس�مي العمل �رى نظریته يف وابتداًء من      
�س�تطیع �س�متتاع اكن بقدر ما   ٔأو فقًريا�ر��  اكن یعدتقس�مي العمل �ج�عي، 

� برضور�ت وكاملیات ومتع احلیاة  ولكن بعد تقس�مي  .من معل یدهلنفسه يت یوفرها ال
ؤأصبح �س�متد  ،من هذه أ�ش�یاء اخلاص یتيح � ٕاال قدًرا ضئیًال العمل مل یعد مع� 

مبقدار مكیة �كرب �روة املرء أٔو تصغر �� ؛ والقدر ا�ٔكرب مهنا من معل ا�ٓخر�ن
� العمل  ومسیث حي� یقيس  .معل الغرياحلصول �ىل يت حيوزها ٔأو یقد�ا لقاء ال

 ٔأشاكلٕامنا يف الواقع یقيس قمية ٔأ�د  ،ائبیة العمل، �ىل هذا النحو الص� الرثوة �مك 
ي �كون وهو، �ج�عیة الرثوة  یت�ىلفالقمل  ،القمل ولیكن مثًال  ،العمل جاتن  ا��

_________________________ 
ص وتقس�مي العمل يف البناء النظري عند مسیث، ٕاال ٔأنه ال ینشغل بت�لیل القوانني �ىل الرمغ من ٔأمهیة ظاهرة التخص� و ) 6(

�ن: املیل ٕاىل املباد� من �حية، واملصل�ة الشخصیة من و�رجعها �ختصار ٕاىل أٔمرَ  نفسها؛ املوضوعیة احلامكة لنشأٔة الظاهرة
                   الفصل الثاين.الكتاب أ�ول، ، أ�مم �روة�حية ٔأخرى. انظر: أٓدم مسیث، 

ا7( � )"لنأٔ�ذ مثاًال من صنا�ة �س�یطة �د� يت جعلها تقس�مي ... ٕاهنا صنا�ة املسامري؛ فالعامل �ري املدرب �ىل هذه الصنا�ة، وال
 � رها يف الغالب، قد ال �متكن، وٕان يت ٔأدى تقس�مي العمل ٕاىل ابتاكالعمل صنا�ة مس�تق�، و�ري املعتاد �ىل اس�تعامل ا�ٓالت، ال

 �  = يت �زاول هبا هذه الصنا�ة    بذل ٔأقىص ما �س�تطیع، ٔأن یصنع ٔأكرث من مسامر وا�د يف الیوم. ولكننا ٕاذا نظر� يف الطریقة ال
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أٓدم يف مذهب  اصبح طبیعی� یُ  ومن مث ،يف الوقت نفسه اج�عیة و�روة قميةبوصفه 
ال خيلط، كام یقال،  ٕاًذا مسیث .�مكیة العمل و�روة،، كقمية قياس قمية القمل مسیث

  )8(بني الرثوة والقمية.

<E3D<

ٕاىل التأٔ�ید �ىل  یصل خضاع ظاهرة تقس�مي العمل للت�لیلث �ٕ یمس  ؤأثناء قيام     
د �روة أ�مة، ٕامنا �رجع ٕاىل خمتلف السلع يف ا�متع، ومن مث �زایُ يف  د الكبرئأن الزتایُ 
ي ميكّ ص؛ فهو التخص�   ن ا�متعات من ٕانتاج ٔأكرب قدر من السلع يف ٔأقل وقتٍ ا��
حيدث الفائض، �ىل أ�قل بني املنت�ني  ؛ینتج هذا القدر الكبري من السلع وٕاذ .ممكن

وبذ� تنترش الوفرة  .الت املباد� ٔأكرب ؤأوسع نطاقًااملبارش�ن، ومن مث �كون اح�
ث، مبدى یلك ذ� ٕامنا �رتبط، يف رٔأي مس ن، بني خمتلف طبقات وفئات ا�متع. ولك

 لٍ التخصص يف مع �ىل حرص املرءُ ام وق لك� الس�  تام ا�سعَ فلك�  ؛اوق ذاهتا�ساع الس� 
  )9(منت�ات معل املنت�ني ا�ٓخر�ن.ا حيتاج ٕالیه من فائضه مب ه ٔأن یبادلميكن ما،

 لنا بدقة سبب معل املرشو�ات الرٔأساملیة وتصور مسیث �ىل هذا النحو یوّحض      
حماو� للس�یطرة �ىل  الوطنیة، ورفضها ٔ�يدولیة النشاط �ىل حتطمي احلواجز 

أ�سواق ٔأو للتد�ل يف حركهتا العفویة، ٕاذ ٔأن توسع هذه املرشو�ات، و�لتايل جين 
_________________________ 

 من الفروع اليت �شلك معظمها ٔأیًضاالیوم، و�د� ٔأن العمل فهيا ليس جمرد صنا�ة حمددة حفسب، بل ٕانه مقسم ٕاىل �دد  =
صنائع خمتلفة. �شد ر�ل الس�، ویقومه ر�ل �ن، ویقطعه �لث، ویدببه رابع، و�ش�ذه ویعده لرت�یب الرٔأس �امس. ٔأما 

لفة، فوضعه يف ماكن معل، وتبييض املسامري معل أٓخر، كام ٔأن وضع املسامري صنا�ة الرٔأس نفسها فتحتاج ثالثة معلیات خمت
البعض مهنم یقوم بعملیتني ٔأو ثالثة.  یعمل فيه عرشة ر�ال، ورٔأیت صغًريا بذاهتا. ولقد رٔأیت معمًال  يف الورقة صنا�ة قامئة

 س�تطاعهتم... ٔأن ینتجوا تقریًبا ٕاثين عرش رطًال  او�لرمغ من ٔأهنم �ایة يف الفقر و�ري مزود�ن ��ٓالت الرضوریة، فقد اكن يف
يف الیوم. فٕاذا  مسامرمن املسامري يف الیوم... و�ا اكن يف اس�تطا�ة هؤالء العرشة ر�ال أٔن ینتجوا ٔأكرث من مثانیة وأٔربعني ٔألف 

یصنع ٔأربعة أٓالف ومثامنئة ما اعترب� ٔأن لك �امل یصنع عرش ال�نیة وأ�ربعني ٔألف مسامر، ٔأمكننا القول ٔأن العامل الوا�د 
، وال حىت يف ٕاماكنه ٔأن یصنع عرش�ن مسامًرا ، ولكن لو ٔأن لك وا�د مهنم معل مبفرده، فاملؤكد ٔأنه لن �كونیومي�ا مسامر
 ، الكتاب أ�ول، الفصل أ�ول.�روة أ�مم يف الغالب...". انظر: أٓدم مسیث، ًرا وا�ًدامسام

، �رفض ذ� ءاملبادى، يف الفصل العرش�ن من وهو ظاهر��  !الرثوة �مكیة العمل) ولكن ر�اكردو سوف �رفض قياس 8(
حباثه متاًما، وهو حتفظه، ا�ي س�یتبلور مع أٔ  �الستناد ٕاىل اختالف القمية عن الرثوة. ولكن احلقيقة ٔأن رفضه یعود ٕاىل ٔأمر أٓخر

، بوصفه قمية و�روة، فض ر�اكردو قياس قمية القمل مثًال لتايل �ر للقمية! و� مكیة العمل نفسها مقياًسا حصیً�ا ا�هنائیة، �ىل اعتبار
 للقمية! العمل ال تصلح، �ٔ�ساس، مقياًسا �بتًا �مكیة العمل ٔ�نه �رى ٔأن مكیة

 ، الكتاب أ�ول، الفصل الثالث.�روة أ�مم) انظر: 9(
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وتدمري  ع، رهني ��ساع أ�سواقموس�  أ�ر�ح، ومن مث جتدیدها ٕالنتا�ا �ىل نطاقٍ 

 ما اكنت.  ها ٔأ�� قيود

E4D<

ه رشًطاا�� ، )10(لتقس�مي �ج�عي للعملوٕاذ یمت حتلی� ا      نتاجية االٕ لز�دة  ي �د�
هذه  لتبادُ التعرف ٕاىل �یفية يف ث رضورة یومن مث ز�دة �روة أ�مة، جيد مس 

�ىل  لالتبادُ ف ٕاىل القوانني املوضوعیة ال�يت حتمك هذا الرثوة. بعبارة ٔأدق: التعر� 
ي جع� یت�ه صوب الس� الصعید �ج�عي. أ�مر  تطرح وتتبادل وق حيث ا��

�يت متثل ٔأ�د   �روة أ�مة.  ٔأمه ٔأشاكلالسلع ال

، اوالكشف عن قوا�ده امن ٔأ�ل حتلیل طبیعهتوق ٕاىل الس� مسیث وحي� تو�ه      
� و  ،دقيقة لهذه القواننيٕاىل ٔأول صیا�ة  ، رمبا،یتوصل الید "فكرة  كز �ىل��ر  يتال
�يت �سري مبقتضاها مصاحل  )مس�تقاة من فكر الطبیعیني ح ٔأن �كون الفكرةرجّ أٔ ( )11("اخلفية ال

 قوانني ولكن، مصل�ة ا�متع.مع  اتفاقً اكرث �جتاه ا�ٔ  مه يفؤؤأهوا الناس اخلاصة
_________________________ 

، �ىل ٔأمهیة وحيویة التقس�مي �ج�عي للعمل، ٕاال ٔأنه �روة أ�مم) و�ىل الرمغ من ٔأن مسیث یؤكد، يف الكتاب أ�ول من 10(
 للمزید من التفاصیل �شأٔن ه أٔن جيعل العامل ٔأغبیاء و�سايل!یالحظ، يف الكتاب الرابع، ٔأن تقس�مي العمل نفسه من شأٔن

�ي �زید املناقشات اليت دارت، وحماو� رفع التناقض، ابتداًء من وعي مسیث بأٔن تقس�مي العمل �رفع كفاءة إالبداع يف الوقت ا
 انظر:، شقاء أ�جراء

E. West, Adam Smith`s Two Views on the Division of Labour, Economica Journal, 
Vol 31,Feb 1964, pp.23-32. N. Rosenberg, Adam Smith on the Division of Labour: 
Two Views or One? Economica, Vol. 32, May, 1965, pp.127-39. 

، �رمجة �افظ يف تقس�مي العمل �ج�عيٕاميل دركهامي،  ث، انظر:یويف النظریة العامة لتقس�مي العمل �ج�عي بعد مس 
). بصفة �اصة الفصل أ�ول من 1982إال�سانیة،"أ�و�سكو"(بريوت: اللجنة اللبنانیة لرتمجة الروائع، امجلايل، مجمو�ة الروائع 

 ). 1986، �رمجة حنا عبود (دمشق: دار دمشق للطبا�ة والنرش، بؤس الفلسفةع يف: الكتاب الثاين. وانظر نقد مار�س املوس� 
  �زید �ىل امللیون لكمة اليت وصلت ٕالینا من كتا�ت مسیث"، انظر:)"ال �رد عبارة الید اخلفية ٕاال ثالث مرات فقط ف�11(

James Buchan, The Authentic Adam Smith. op,cit, p.24. 
 فالواقع ٔأن اصطالح"الید اخلفية" ليس �ملصطلح الشائع يف كتا�ت مسیث؛ كام یظن البعض، فهو یظهر ٔ�ول مرة يف كتاب

 يف الفصل أ�ول من القسم الرابع، انظر: نظریة املشاعر أ��القية
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (London: A. Millar,1790). Part IV    
Part IV: Of the Effect of Utility upon the Sentiment of Approbation 

 انظر:، يف الفصل الثاين من الكتاب الرابع، �روة أ�مممث یظهر مرة ٔأخرى يف 
Adam Smith, Wealth of Nations, op, cit, Book IV: Of Systems of political Economy.  

 � يت دوهنا تالميذ أٓدم مسیث، وذ� ٕاذ ما اس�تثنینا موضع ومل ٔأ�رث �ىل موضع أٓخر ذ�ر فيه املصطلح، حىت يف احملارضات ال
� �رخي �مل الف�العبارة يف   عن إال� املد�ر. ًزايت اكنت جما، ال
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املنافسة بني املنت�ني من س �ىل ثالث راك�ز: وق ليست قامئة بذاهتا ٕامنا تتأٔس� الس� 
ت وأ�مثان وا�خول الطبیعیة من �ة حنو املس�توى الطبیعي للمكیا و�جنذاب .�ة

 . �لثة من �ةٍ  واملصل�ة الشخصیة �نیة.

1I ف �  ٕانتاج �ىل العملس�تقود املنت�ني ٕاىل  مهناس�هتالكه �زید ا�متع ا يتالسلعة ال
يف فرع  )وأ�رض، والرٔأسامل، ٔأي: العمل(مهنا بتوظیف املزید من قوى إالنتاج  املزید

�يت خرى ا�ٔ سلعة ال �ىل حساب  ،ٕانتا�ا مع و . س�هتالكهااعن  اولو مؤقتً  ا�متع كفال
ٕاىل فرع  )یفرتض ارتفاع الطلب �ىل قوى إالنتاج ماوهو ( تدفق رساميل املنت�ني

�يت ارتفع الطلب �لهيا يف الوقت نفسه یؤدي  .الفائض حيدث ،ٕانتاج السلعة ال
�يت اخنفض الطلب �لهياا اخنفاض  ٕاىل �س�اب الرساميل من فرع ٕانتاج السلعة ال

 �ني اخنفاضٔأي ، يف ت� اللحظةو .ورمبا احلد أ�دين املعروض مهنا الفائض
تصحح الوضع ولرتجعه ٕاىل ما اكن �لیه  وق يكلس� ا تتد�ل قواننيسوف  املعروض،
�  مثن ٕاذ س�یأٔ�ذ ؛من توازن وهو  ،�رتفاع يفمهنا  خنفض قدر املعروضا يتالسلعة ال

صوب حقل ٕانتاج هذه السلعة بغیة  ،متنافسني، یؤدي ٕاىل اندفاع املنت�نيما س� 
إالقدام وإالجحام، جين أ�ر�ح ٔأ�ر �رتفاع النس�يب يف مثهنا. وما بني ت� احلركة من 

توازن يف ال يف حقل إالنتاج، یمت  ، واملتنافسة،فةلقوى إالنتاج املوظ�  ،املد واجلزرو 
ال ميكن فهمه بدقة  ، �ىل هذا النحو،وقلس� العامة ل قوانني للمسیث ر تصو� و وق. الس� 

 وفقًافسمیث ال یتصور،  .حقل التداولملا جيري يف  هٕاال ابتداًء من فهم مجمل تصور
 :ر اج�عيدْ ٔأو هَ  ٔأو ر�ود، م،إالنتاج، ٔأو تضخ� عرصه، �دوث فرط يف ل

يف ب� ما حيتاج لمكیة حمددة من النقد لتداول هذه السلعة  ة السلع اليت �شرتى وتباع س�نو�� "ٕان قمي
، الكتاب �روة أ�مم(�كفي مللهئا، وال تقبل املزید".  . قناة التداول جتذب ٕا�هيا مبلغًاوتوزیعها �ىل من �س�هتلكها..

 الرابع، الفصل أ�ول).

ي یدرسه مسیث مل �زل أٓنذاك يف      مر�لته  فعىل ما یبدو ٔأن النظام اجلدید ا��
�يت مل تتح بعد تبلور مجیع ظواهر الرٔأساملیة أ�وروبیة �ىل ٔأرض الواقع.  الصا�دة ال

2I ى جتذب المكیات وأ�مثان دورها ٕاال ابتداًء من وجود قوً بم املنافسة تقو  وال
�ىل حنو  املنافسةف ،�ىل الصعید �ج�عي ا�تلفة ٕاىل مس�تو�هتا الطبیعیةوا�خول 
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املس�تو�ت  عودة المكیات وأ�مثان وا�خول ٕاىل عند دورها یتوقفما ذ�ر� ٔأ�اله 

، ٔأما قوى طوی� من الزمن فوق املس�توى الطبیعي لفرتةٍ الطبیعیة و�دم انفالهتا 
�يت حتُ  ا�تلفة للطبقات  طیة ل�خولسَ وَ  افظ �ىل وجود مس�تو�ٍت اجلذب فهيي ال

 والریع:، ٔأي أ�جر والرحب �ج�عیة

يف لك توظیف للعمل ٔأو الرٔأسامل... كام یو�د يف  �ادیة ٔأو متوسطة لٔ�جور وأ�ر�ح "يف لك جممتع... �س�بةٌ 
 ، الكتاب أ�ول، الفصل السابع).�روة أ�مم( لك جممتع... �س�بة �ادیة ٔأو متوسطة للریع".

3I  ٌيه املصل�ة �لثة و�ٕالضافة ٕاىل ركزييت املنافسة وقوى اجلذب، تو�د ركزية 
تعداده الفطري للمقایضة ابتداًء من اس�  املرءث، هو ٔأن ی. واملبدٔأ، �ى مس الشخصیة

، بع�لت قق، رص �ىل حتقيق نفعه الشخيص، حيُ حي� حيَ  ،التبادلمي� الطبیعي حنو و 
 :املصل�ة �ج�عیة

ٕاذ صدور هذه املسا�دة عن طیب �اطر...  وال ميكن توقع ٕاىل مسا�دة �ريه... ان حيتاج دامئًا"ٕان إال�س
ٕاقناعهم بأٔن من مصلحهتم مسا�دتنا، فنحن ال نتوقع احلصول �ىل الغذاء من اجلزار واخلباز بفضل  یتعني دوًما

حسن ٔأ�القهم، ولكننا نتوقع ذ� مهنم كنتي�ة ٔ��نيهتم... ٕاننا ال خناطب الزن�ة إال�سانیة يف ٔأنفسهم بل 
ي ال نت�دث ٕا�هيم عن رضور�تنا بل عن منافعهم... ٕان �س�تعداد للمقایضة هو ا�� خناطب حهبم �اهتم، و

الفصل الثاين).الكتاب أ�ول، ، �روة أ�مم. (اعي ٕاىل تقس�مي العمل"خيلق ا�� 
)12(

   

، یالحظ �اصة بصفةٍ  مبدٔأ املنافسةو  وق،لس� العامة احلامكة ل  ءبادىامل ويف ٕاطار      
وما  امل.بني الرٔأساملیني والعُ  ،بل الرصاع ،أٓخر، يه املنافسة نوعمسیث منافسًة من 

امل يف احت�ا�اهتم قبل ینشغل به مسیث هو الكشف عن ٔأس�باب ٕاخفاق العُ 
ٕارضا�هتم عن العمل حي� یطالبون �رفع ٔأجورمه ٔأو حتسني الرٔأساملیني وفشل 

إالرضا�ت،  امل يفي ٕاىل ٕاخفاق العُ تؤدّ  ٔأموروهو یصل ٕاىل ثالثة  ظروف معلهم.
املیة. السلطات العامة يف ا�و� لقمع وتصفية ت� التحراكت العُ  لد�� تَ  ويه:

 امل.�ٕالضافة ٕاىل ٔأن �حتاد بني ٔأر�ب العمل من شأٔنه ٕاحاكم الضغط �ىل العُ 

_________________________ 
�موع وٕان اكن لك ٔأ�د ٕامنا �سعى يف نفع ) قارب:"... فصار �سعى يف نفع نفسه بنفع �ريه حفصل �نتفاع للمجموع �12(

 نفسه... لك معل اكن فيه مصل�ة الغري يف طریق مصل�ة إال�سان يف نفسه اكلصنا�ات واحلرف العادیة لكها وهذا القسم يف
انظر: احلقيقة راجع ٕاىل مصل�ة إال�سان واس�ت�البه حظه يف �اصة نفسه وٕامنا اكن اس�ت�الب املصل�ة العامة فيه �لعرض". 

دراز (بريوت: دار الكتب العلمیة،  هللا عبد دراز، ومحمد هللا ، حتقيق عبداملوافقاتالغر�طي،  الشاطيب موىس �ن ٕا�راهمي
 .179)، ص2004
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�  :ؤأ�ًريا احت�اً�ا املیة امل، �لتحراكت العُ ، مقارنة �لعُ العمل كثًريار ٔأر�ب �دم تأٔ�

�يت ال متكهنم من لٔ�جور الهزی� ال�يت حيصل �لهيا العُ  نظًرا ،وٕارضا�ً   الصمودامل، وال
 موا�ة ٔأر�ب العمل. يف طویًال 

E5D<

حيث متثل  )14(ا�مثن الطبیعي للسلعة ن�یفية �كوّ ف ٕاىل ث التعر� یي� ٔأراد مس وح      
مشلكة موقفه من د یدحت يف البدایةاكن �لیه  ،�ج�عیة ٔأشاكل الرثوةٔأ�د السلع 
من انتقل  ومن ٔأ�ل حتدید هذا املوقفطابق بني القمية وا�مثن الطبیعي. ٔ�نه یُ  ؛القمية

رٔأى  نتج القمية. وحينئذٍ حيث تُ  نتاجدا�رة االٕ ٕاىل  وق،حيث قوانني الس�  دا�رة التداول
 القمية: ٔأن لكمة 

ى القمية سم� تدل �ىل القدرة �ىل رشاء سلع ٔأخرى... وأ�وىل �ُ  "�شري ٔأحياً� ٕاىل منفعة يشء معني، ؤأحيا�ً 
، الكتاب أ�ول، الفصل الرابع).�روة أ�مم(لیة. �س�تعاملیة، والثانیة القمية التبادُ 

)15( 

ش�ی�د و�ىل الرمغ من ٔأن �قتصاد الس�یايس یبدٔأ، كعمل، من هذا النص، بل و�ُ      
من مش�ت �قتصاد الس�یايس ميكن ٕار�اعها  كثًرياا �ىل هذا النص، ٕاال ٔأن عرفي� م

_________________________ 
وق. ٔأما ) �س�ت�دم مسیث ٔأربعة مصطل�ات متعلقة ��مثن، ويه: ا�مثن احلقيقي، وا�مثن �مسي، وا�مثن الطبیعي، ومثن الس� 14(

ي یبذ� إال�سان يف سبي�  ناء والتعب واجلهدفهو مقدار الع  ،ا�مثن احلقيقي، وهو یقرتب يف ذهن مسیث من ا�مثن الطبیعي ا��
�يت تبذل بدًال للحصول �ىل سلعة ما. وا�مثن احلقيقي �ىل هذا النحو یتقوم �مكیة رضور�ت احل  عهنا، �ىل �ني  یاة وكاملیاهتا ال

اللبودي (القرن السادس  ولكفة:قارب ما اشرتطه الفقهاء يف العمل املأٔجور من تعب ٔأن ا�مثن �مسي یتقوم �مكیة النقود. [
، حتقيق سهیل زاكر (بريوت: دار الفكر رسالتان يف الكسب. يف: وأٔحاكم الكسب وأٓداب املعيشة فضل �كتسابعرش) 

ٔأجور العامل. فعندما ٔأما ا�مثن الطبیعي، فهو ا�مثن املطابق لریع أ�رض ؤأر�ح الرٔأسامل و ]. 164)، ص1997للطبا�ة والنرش، 
سلعة ليس ٔأكرث ٔأو أٔقل مما هو اكف �فع ریع أ�رض ؤأجور العمل ؤأر�ح الرٔأسامل املستمثر يف ٕا�شاهئا،  ي�كون مثن أٔ 

ي تباع به السلعة �سمى مثهنا الطبیعي. ٔأما مثن وٕا�دادها، ونقلها ٕاىل الس�  وق، وفقًا للنسب الطبیعیة لهذه الثالثة، فا�مثن ا��
ي تباع به ٔأيفعيل، اجلاري، اوق، فهو ا�مثن الالس�   الطبیعي، ٔأو ٔأدىن منه، ٔأو مساو�� سلعة �ادًة، وقد �كون ٔأ�ىل من مثهنا  ��
�يت �هنض مبهام املطابقة بني ا�مثنّني.حول ا�مثن الطبیعي للسلعة. وقوانني الس�  وق ٕاذًا یتقلب ارتفا�ًا واخنفاًضا. مثن الس� �  وق يه ال
ا ش�یاء ذات قميةٔأن أٔ  :) ولقد ٔأضاف مسیث15( ميكن ٔأن �كون قمية مباد�هتا قلی� أٔو منعدمة مثل املاء!     اس�تعامل �الیة �د�

او�لعكس، ميكن ٔأن �كون هناك ٔأش�یاء ذات قمية اس�تعامل قلی� ٔأو معدومة ول مثل املاس!  كهنا ذات قمية مباد� مرتفعة �د�
 من جتاوزها! انظر: بة وا�ها مسیث ومل �متكن�ىل ٔأن هذا املثل ميثل صعو ، بني الرشاح ش�به اتفاق، �ري مقنعهنا جند 

Lewis Haney, A History of Economic Thought (New York: Macmillan Company, 
1936), pp.217-22.   
وللمزید من التفصیل حول التأٔصیل التارخيي لال�شغال بلغز القمية، بصفة �اصة يف الفكر إالیطايل، و�ٔ�خص �ى دافانزايت 

          .Schumpeter, History of Economic Analysis, op, cit, pp.167- 8          و�الیاين، راجع:          
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�يت تتيح فهم ٔ�ن  ؛ٕاىل هذا النص �لت�دید �يت �متفصل حولها مج� القوانني ال القمية ال

ي ميثل بدوره حمل ��شغال املركزي لعمل  �یفية معل النظام الرأٔساميل، وا��
الس�یايس، ليست حفسب �ري واحضة يف هذا النص بل �ري حصی�ة. �قتصاد 

لیة التبادُ ن القمية لیة، یقول أٔ ، ولرنكز ٔأكرث �ىل القمية التبادُ ٔأ�اله النصسمیث يف ف 
ل �سلع أٓخرى. ولكن ٔأي قدرة السلعة �ىل التبادُ  ،"ٔأخرى سلع رشاء قدرة السلعة �ىل"يه:

ور�اكردو  ،، مثل مجیع ال�س�یكثیفبإالضافة ٕاىل ٔأن مس  ؛ذ� �ري حصیح
 �ٕالشارة ٕاىل نوعهيا، واكن �الًباواكتفى  ،ف القمية ذاهتایعر تینشغل ب مل  ،�ٔ�خص

كام اكن �س�ت�دم لیة ل�ال� �ىل القمية، مصطلح القمية التبادُ  يس�ت�دمف  ،خيلط
فقد �لمنا أٔن القمية يه خصیصة  .لیة بنفس معىن ا�مثن الطبیعيمصطلح القمية التبادُ 

ي اليشءو  ،دهوحتدّ  همتزيّ  صفة، اليشء، خصائص من  العمل، ة�نتي �كون ا��
 اذ الهادف، یصبح الواعي إال�ساين ذ� ا�هود من أٓخر ٔأو قدر �ىل و�لتايل حيتوي

ي بذل صانعه يف ٕانتا�ه �ًدا القملأٔن  ٔأیًضاكام �لمنا و . قمية صبح ذا قمية، یُ  ا��
مبادلته أٔي  القملاس�تعم� صانعه ٔأو مل �س�تعم�، �د� ٔأو مل یباد�. وليك ميكن لصانع 

 ممتتًعا القمليجب ٔأن �كون هذا ف  مقابل التنازل عنهيف أٓخر احلصول �ىل يشء 
ٕاىل مر��  )ذي قمية( منتوج�ج�عیة، وحينئذ سوف ینتقل القمل من جمرد �ملنفعة 
، فٕان مثًال  مبم�اةهذا  قلمه القمل. وحي� یبادل صانع )لالتبادُ �ىل  ةدر قذي ( منتوج
ل ليست يه معىن ذ� ٔأن القدرة �ىل التبادُ  .لقملللیة القمية التبادُ حينئذ متثل  املم�اة

�ى  ،تطا�ةاس� يه  ،يه ٕاماكنیة ،، وكام ذ�ر�لفالقدرة �ىل التبادُ لیة. القمية التبادُ 
انعاكس، صورة، لیة فهيي ٔأما القمية التبادُ ، ااج�عی�  �وهنا �فعة�س�متدها من  السلعة

  ٔأخرى. يف هیئة سلعةٍ ما  سلعةٍ  قميةعن  تعبرييه 

E6D<

القمية نراه یفرق كعادته بني الظاهرة  منظّ وعندما ینتقل مسیث ٕاىل البحث عن مُ      
حيث احلا� (يف ا�متعات القدمية والظاهرة يف ا�متعات املعارصة. ففي ٔأقدم العصور 

، رٔأى مسیث ٔأن مكیة )املبكرة للمجمتعات قبل �رامك خمزون السلع وامتالك أ�رض
 �  العمل دامئًا ة�نظم قميته؛ حيث نتييت تُ العمل املبذول يف سبيل ٕانتاج اليشء يه ال

ي بُ نت�ه، ِم� َمن یُ  عمل ميكن من ال سا�ات 10 ٕانتا�هسبيل  ذل يففالقوس ا��



113 

 
حينئذ عمل. ال ات منسا� 5ٕانتاج لك وا�دة مهنام  ذل يف سبيلبُ  تنيمبطرق  مبادلته

 . م القميةمنظّ هو �كون العمل، والعمل و�ده، 

و�رامك خمزون السلع يف ٔأیدي اس�تحواذ البعض �ىل أ�رض و (ومع تطور البرشیة      
 ٔأصبح مشرتاكً  بل كام اكن يف املايض، ملن ینت�ه ملاكً  املنتوج مل یعد ،)ٔأ�س معینني

ي و ، املأٔجور ، العاملجاملنتِ  بني مفا ٔأن �س�تأٔ�ر البعض  اس�تأٔجره؛ما� الرٔأسامل ا��
 :ونالرٔأسامل، ٕاال ویبدء لكية وسائل إالنتاج، ميلكون ٕاًذامب 

ببيع ٔأعامهلم،  عمل ؤأس�باب املعيشة لیجنوا مكس�ًبالتشغیل ٔأ�س �رة �اد�ن، ميدوهنم مبواد ال يف اس�تعام�"
� معلهمٔأو مبا �زید من قمية ٕاىل قمية املواد بفضل  يت یضیفها العامل ٕاىل املواد ... و�ىل هذا النحو فٕان القمية ال

الفصل السادس، وكذ�: ، �روة أ�مم( ...".العملتن�ل... ٕاىل قسمني، ٔأ�دهام یوىف ٔ�جور... وا�ٓخر ٔأر�ح رب 

 الفصل الثامن). 

، يف أ�ر�ح. ومن مث صار للرٔأسامل احلق �وبت� املثابة تبلورت أ�جور وكذ     
 ٕاىل �انب مكیة العمل: القميةيف املطالبة بدور يف تنظمي  رٔأي مسیث،

� ي "وليست مكیة العمل املبذول... يه الظرف الوحيد ا��  يت ینبغي لهذه السلعة ٔأن ميكن ٔأن ینظم المكیة ال
ي قدم أ�جور ووفر املواد لهذا مفن اجليل ٔأنه یتعني ا�تساب مكیة ٕاضافية �ٔر�ح الرٔأسامل ا��  ،تبادل هبا
 ، املصدر نفسه).  �روة أ�مم( العمل".

يف إالنتاج، ف �ى مسیث ابتداًء من جحم الرحب املوظ�  نفسها فتنتظم أ�ر�حٔأما      
ام م الرأٔسامل لك� ام صغر جحام ارتفعت أ�ر�ح، و�لعكس؛ لك� ام كرب جحم الرٔأسامل لكّ فلكّ 

�مكیة العمل  ،بأٔي �الٍ ال �رتبط،  يف مذهب مسیث أ�ر�حف .اخنفضت أ�ر�ح
 منا تتوقف �ىل جحم الرٔأسامل نفسه:إ  ،املبذول

 التفقد يف ینفق يا��  العمل من أٓخر نوع ٔ�جور أٓخر اًمسا ٕاال ليست الرٔأسامل ٔأر�ح ٔأن ٔأ�د ظن ورمبا"
 بأٔي �ال �رتبط وال ،متاًما خمتلفة ٔأسس �ىل تنتظمو  ،�لی�ا اختالفًا ختتلف ٔأهنا �ري ،وإالرشاف والر�ایة
 بقمية تنتظم بل. �را�ة ٔأو مشقة من �لیه حيتوي ما ٕاىل وال والر�ایة، التفقد يف املبذول العمل مكیة بنس�بة

... يف الكثري من أ�عامل الكربى تعرب وجحمه الرٔأسامل ٕاىل �لنس�بة تنخفض ٔأو �زید ويه املس�تعمل الرٔأسامل
ي �رشف �ىل العمل عن قمية مع�، ٔأما صاحب الرٔأسامل و�ىل الرمغ من ٔأنه ال یقوم هبذه ٔأجور املوظف ا�� 

 أ�ول، الكتاب ،أ�مم �روة(". ما ینتظر ٔأر��ه كنس�بة من رٔأسام� ٕاال ٔأنه دامئًا ،أ�عامل من تفقد ور�ایة وٕارشاف

      .)السادس الفصل
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 ،القميةم نظّ ومن مث صار بدوره ٔأ�د ٔأجزاء مُ ؛ )16(الریع ى�لیة؛ تَبد�  ويف مر��ٍ      

 ك ٔأن:للملكية اخلاصة حيب هؤالء املال�  ٔأرض ب� ما حمال�  حفی� متيس

 من نتا�ا الطبیعي، حفطب الغا�ت، ؤأعشاب احلقول، ومجیع حّىت  ؤأن یطلبوا ریًعا ا ما مل �زرعوا،"حيصدو 
 � يت مل �كن، یوم اكنت ا�ٔرض مشرتكة، �لكف العامل ٕاال �د قطافها، صارت لكها مثار أ�رض الطبیعیة ال

نازل ملا� أ�رض تصل ٕالیه �مثن ٕاضايف یفرض �لهيا. فعلیه حينئذ ٔأن یدفع مثن الرتخيص جبمعها، و�لیه ٔأن یت 
  ، املصدر نفسه).�روة أ�مم( عن قسم مما مجعه ٔأو ٔأنت�ه بعم�".

فاالرتفاع  ،خمتلف �ىل حنوٍ  �یهینتظم  ، ویقصد مسیث الریع املطلق،والریع     
 ارتفاع ٔأما. ا�مثنو�خنفاض يف  رتفاعي ٕاىل �یؤدّ  أ�ر�حو  أ�جورو�خنفاض يف 

 حفی� �رتفع أ�مثان .يف ا�مثن�خنفاض و�رتفاع لهذا  نتي�ة فهو اخنفاضهو  الریع
�سبب اخنفاض  ؛�رتفع الریع. وحي� تنخفض أ�مثان ؛�سبب ارتفاع أ�جور وأ�ر�ح

 مكیة العملل  وفقًا �ى مسیث ینتظم الریع ومن مث ینخفض الریع. ؛أ�جور وأ�ر�ح
  من �ة ٔأخرى.ف املوظ� وجحم الرٔأسامل  ،من �ة

 :نظم القميةمُ يه  النفقة احلقيقيةقمية ٔأن ٕاىل  ٕاًذاینهتيي  مسیث    

سلعة ليس أٔكرث ٔأو ٔأقل مما هو اكف �فع ریع ا�ٔرض ؤأجور العمل ؤأر�ح الرٔأسامل  "عندما �كون مثن ٔأي
 �س�تحقهباع مبا تُ  فٕان السلعةللنسب الطبیعیة،  وٕا�دادها وحشهنا ٕاىل السوق طبقًا السلعة ٕانتاجاملستمثر يف 

 .، الكتاب أ�ول، الفصل السابع)�روة أ�مم( بدقة... ٔأو بقمية نفقهتا احلقيقية".

عن نظریته يف منه  ليس �دوًال  ه مسیثم القمية �ىل حنو ما انهتيى ٕالیبید ٔأن منظّ      
طریق ٕاىل الٕامنا هو مبثابة توقف يف منتصف ، )17(القمية ٕاىل نظریة يف نفقة إالنتاج

_________________________
 

) مثة رٔأي قدمي، �جور، �رى ٔأن أٓدم مسیث استبعد الریع من مكو�ت ا�مثن الطبیعي للسلعة، ٕاذ ذهب هذا الرٔأي ٕاىل ٔأن 16(
اكن �رى:"ٔأنه یو�د عنرص أٓخر جيب مالحظته يف ا�مثن وهو ٔأجرة أ�رض  1776أٓدم مسیث �ني طبع كتابه ٔأول مرة س�نة 

ولكنه . لیة للصنف حىت یتس�ىن ملن یعرض هذا الصنف يف السوق ٔأن یقوم �سداد ٔأجرة أ�رض"القمية التبادُ ویلزم ٔأن �زداد 
ٔ�رض، ٔأي الریع ال د�ل اه ٔأن ٔأجرة اي ٔأرس� � هیوم، ومؤد� �ذف العبارة بعد ذ�! و�رجع هذا الرٔأي ذ� ٕاىل �نتقاد ا�� 

، 1ج )،1908(القاهرة: مطبعة السعادة،  ء �قتصاد الس�یايسدىمبا! محمد فهمي حسني، ش�یاءيف (مثن) ا�ٔ  لها مطلقًا
ٕاال ٔأنه مل حصیح؛ ٕاذا اكن قصد هیوم "قمية" أ�ش�یاء  فيد هیوم، وهو نقدٌ اد تلقى انتقاد صدیقه . والواقع ٔأن مسیث فعًال 172ص

، كام حرفًا وروً�ا ،تقب� ر�اكردوي تعدیالت يف هذا الشأٔن، وظل النص أ�صيل، والصحیح (وا��  یثبت ٔأن مسیث قام بأٔي
سرنى)، كام هو بني ٔأیدینا ا�ٓن دون �ذف ٔ�ي من مكو�ت ا�مثن الطبیعي. 

 

 �اء بعدول مسیث ٕاىل نظریة يف نفقة إالنتاج، انظر:) للمزید من التفصیل حول �دّ 17(
E.Cannan, A Review, p.454., p.212. Schumpeter, History, pp.167- 8. 
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 �س�تطعو�لتايل مل  ؛يف الت�لیلٔأكرث القمية، ٕاذ مل �متكن مسیث من التغلغل  قانون 

 )العمل( مقابل. فأ�جر ، والرحبووسائل إالنتاج ،أ�جر لك من: ٕاىل طبیعةالتعرف 
ٔأي ٔأن مكیة العمل زائد.  )معل(ن، والرحب هو خمَزت  )معل(احلي، ووسائل إالنتاج يه 

ٕاذ ما سا�ر  ؛فعًال  �س�تمكل الطریقن أٔ  واكد مسیث القمية.م يه منظّ  )بأٔجزاهئا الثالثة(
ي القسم من ا�مثن ا�� ليس حفسب لقمية ذ�  یت�ذ من العمل مقياًسا مهن�ه، ٔ�نه

 )18(.الرحب ي �رجع ٕاىلوذ� ا��  ،ي �رجع ٕاىل الریعا�� وكذ� بل  ،�رجع ٕاىل العمل
  من العمل. حقيقهتا عبارة عن مكیاٍت يف يه درك ٔأن ت� أ�جزاء الثالثة ٔأي ٔأنه یُ 

E7D<

 م القمية وتطوره، ینتقل ٕاىل مقياس القمية. ث من حتلیل منظّ یوبعدما ینهتيي مس      
 Measure بني مقياسيف الرتدد یأٔ�ذ  لیة،وابتداًء من �لطه بني القمية والقمية التبادُ 

 :ٕاىل یصل يك Compare به قارنتُ ما و  ،Estimate به رقد� وما تُ  ،Standard معیارهاو  ،القمية

 ، الكتاب أ�ول، الفصل اخلامس)�روة أ�مم( لیة للسلع اكفة".العمل هو املقياس احلقيقي للقمية التبادُ ٔأن "

ٔأن العمل وٕان اكن �س�تطاعته  :ولكن، توا�ه مسیث مشلكة. هذه املشلكة يه     
 معل،ت سا�ا 4�ساوي  )Ö(أٔن نقول ٔأن قمية السلعة  مثًال ، فميكننا قميةال قياس 

 4اعتبار هذه الـ يف  صعوبة مسیثرٔأى ر هذه القمية؛ ٕاذ �قدت العمل فليس ٕ�ماكن
وذ� لصعوبة املقارنة ، )’( �سلع ٔأخرى �ني مقارنهتا )Ö(سا�ات قمية حقيقية للسلعة 

 )Ö( بني ا�هود املبذول يف سبيل ٕانتاج السلعة )املقصود املقارنة ا�قيقة مبقياس دقيق(
من �تني: أ�وىل: شدة العمل، الثانیة:  )’(السلعة ا�هود املبذول يف سبيل ٕانتاج و 

 الربا�ة يف العمل. 

ر به قميهتا �ادة، مفن ي تقدّ "ومع ٔأن العمل هو املقياس احلقيقي لقمية مباد� السلع اكفة ٕاال ٔأنه ليس املقياس ا�� 
ي �س�تغرقه نو�ان مقدار�ن من العمل، فالزمن ا�� الصعب يف كثري من أ�حيان التثبت من النس�بة بني 

� دد مبفرده هذه النس�بة، بل جيب �خمتلفان من العمل ال ُحي   يت حتملها العاملنتباه ٕاىل در�ات الصعوبة ال
 .، املصدر نفسه)�روة أ�مم. (وكذ� ا�ر�ات ا�تلفة من إالبداع والربا�ة"

 

_________________________  
 ، الكتاب الثاين، الفصل التاسع عرش.رأٔس املال: وانظر نقد مار�س. ، الكتاب أ�ول، الفصل السادس�روة أ�مم) انظر: 18(
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اد ٔأو لتصور مسیث، مقارنة سا�ة معل �د�  و�لیه، س�یكون من الصعب، وفقًا     

ٕاساكيف،  ٔأو مزارعٔأو مقارنة سا�ة معل  ،ٔأو �ّالق سا�ة معل �س�تاين� �امل منجم 
اد، والعامل، احلد� ( من ، �ىل الرمغ من ٔأن لك� ٔأس�نان ٔأو طبيب سا�ة معل صائغ� 

سا�ة مهنم  لك� بذل  )ق، واملزارع، وإالساكيف، والصائغ، والطبيبوالبس�تاين، واحلّال 
ر قمية �، تقدمسیث ٕانتاج سلعته. و�لتايل لن ميكن، يف تصورسبيل معل وا�دة يف 

ضطر مسیث ؤأمام هذه املشلكة یُ  لعمل.قاس �فقط تُ لیة �لعمل. يه السلعة التبادُ 
�مكیة  رقد� تُ ال  السلعة قمية، وحينئذ �رى أٔن القميةر به قد� ٕاىل البحث عن يشء أٓخر تُ 

  يف سبيل ٕانتا�ا يه، ٕامنا: العمل املبذول

 .، املصدر نفسه)�روة أ�مم( "�مكیة من سلعة ٔأخرى".

ولكن هبا.  لادَ املتبَ  أ�خرى السلعةسبيل ٕانتاج  يف املبذول العمل �مكیة ٔأي     
 أ�عامل من �َيت مفع �ختالف بني  مبا انهتيى ٕالیه، ا�ري مقتنع لكی� ٔ�نه ث یبدو یمس 

َ الشدة والربا�ة عرتف بأٔن تقد�ر قمية السلعة من �الل مكیة العمل املبذول يف ، ی
 السلعة أ�خرى:

 .، املصدر نفسه)�روة أ�مم( وضوح"."ليس من طبائع أ�ش�یاء وال �متزي بأٔي 

 وق وحيیلنا ٕالیه، و�لتايل خيرجناو��، یتلمس مسیث بعض الیقني من الس�      
 ث،یمس نظریة ل  وق سوف �هنض، وفقًافقوانني الس�  ؛بمن العمل ٕاىل حقل التجری

�يت ختتلف  ٕ�جراء املساواة ولو التقریبية بني أ�عامل فا�متع  ؛هتا ٔأو �راعهتاشد� يف ال
نتج يف یويم معل أٔو حبیث ٔأن ما یُ العمل و�رسه، شدة سوف یضع يف اعتباره مدى 

ومن �ة  )19(ج يف یوم معل ٔأو سا�ة معل.نتَ �س�تحق ضعف ما یُ  ساعتني معل
ي یمس �رى الربا�ة،  لمهارة يف العمل سوف �كسب ل ه ا�متع كن� �ُ ث أٔن التقد�ر ا��
قت قمية تفوق ما �س�تحقه الو    )من �ب ٔأوىلواملعارصة  القدمية،يف ا�متعات ( املنتوج

وا�دة من العمل البارع سوف تفوق، يف  ن سا�ةً املس�تغرق يف هذا إالنتاج. ٔأي إ 
 نظر ا�متع، سا�ة وا�دة من العمل العادي.

_________________________  
 وف نتعرف ٕاىل املصطل�ني يف الفصل الثالث.بعد. ولس ف� مار�س عند العمل" و"زمن إالنتاج" ) "زمن19(
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ث بأٔن �ختالف، �ىل هذا النحو، بني أ�عامل من یو�ىل الرمغ من ٕاقرار مس      

 يف املباد�، ومع ٕاقراره ٔأیًضا، ٕامنا �س�تصحب بطبیعته صعو�ت �يت الشدة والربا�ة
املساومة دقيق، بل تقوم ٔ�ي مقياس  دل �ىل هذا النحو ال یتوازن وفقًابأٔن التبا

وق بتأٔدیة ا�ور احلامس يف هذا أ�مر، فهو �رى ٔأن ت� املساومة املس�مترة يف الس� 
ٔأمًرا طبیعًیا، وٕان  متع، مع استبعاده ٔأن �كون ذ�اكفية الس�مترار احلیاة الیومية يف ا� 

�يت �ستشعرها ذهن ٕان املشلكة  !ٔأمكن جع� مقبوًال  ث، ليست یمس أٓدم احلقيقية ال
�يت ميكن مبقتضاها املقارنة بني العمل اليسري والعمل الشاق، ٔأو بني العمل  الكيفية ال

دون فرق،  قدميًا و�دیثًا ؛ ٔ�ن ا�متع،هناليست  املشلكة .العادي والعمل البارع
يتعارف ف� بني ٔأفراده �ىل قوا�د رضائیة تتيح ٕاجراء املباد� بني أ�نواع ا�تلفة س 

عیة، ولكن سوف جتع� ظروف العمل. نعم ليس ذ� من قبیل أ�مور الطبی من 
عن القانون  �مكن يف البحثاملشلكة احلقيقية ٔأن حبال ٔأو بأٓخر.  الیومية مقبوًال احلیاة 

مل اليسري والعمل �شأٔن املقارنة بني الع�ري الِعلمیة،  ،جفمیع أ�قوال املوضوعي.
احلقيقية يف ذهن مفكر� تبلورت املشلكة ث. ومن هنا یال �ريض ذهن مس ، الشاق

ي حيمك الظاهرة.  عن القانون املوضوعي وهذا دٔأبه، ،ي یبحثا��  املوسوعي ا��
ل بني أ�نواع التبادُ و�لتايل ینشغل ها هنا �لبحث عن القانون املوضوعي احلامك لهذا 

ي ا�تلفة م . عن ٔأفراد ا�متع مي� نفوًذا مس�تقًال ن العمل. یبحث عن القانون ا��
 تمن عن �دم یقني وخيبة ٔأمل: باراٍت �كتفي بع  أ�مر؛ٔأْعَیاه بعد ٔأن  نراهو�� 

ل ال یتوازن ؤ�ذ ٔأمر املشقة والربا�ة يف �عتبار. �ري ٔأن التبادُ مباد� خمتلف منت�ات العمل یُ احلق ٔأنه يف  "
اكنت �ري دقيقة فهيي اكفية يف �س�یري ٔأمور  اليت وٕان وق...وفقًا ٔ�ي مقياس دقيق، بل �ملساومة يف الس� 

اكف، فهو ليس من طبائع أ�ش�یاء وال �متزي بأٔي  بقدرٍ  وهو ٕان اكن ميكن جع� معقوًال  احلیاة املعتادة...
 ، املصدر نفسه).�روة أ�مم( وضوح".

 ،"مكیة من السلعة أ�خرى"وینتقل من به القمية رقد� تُ ث حتلی� ملا یمس  ویواصل     
�لسلع، ٕامنا ل یار نظم املقایضة، مل تعد تُبادَ ٔ�ن السلع، بعد اهن  ؛"مكیة من النقود" ٕاىل

  )20(القمية �مكیة النقد. رقد� سوف تُ و�لتايل  صارت تبادل �لنقود
 

_________________________  
، الكتاب أ�ول، الفصل اخلامس. یضل مسیث أ�مم �روةوالفضة". انظر: أٓدم مسیث،  ا�هب يف مادهتا النقود ) "وجتد20(

 هنا طریق حبثه؛ وخيلط بني القمية وا�مثن. 
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�ستبدل  مث م ٕاىل السوق حيث یبادلها �لنقودبل هو حيمل اللح اخلباز اب ال حيمل معه حلم البقر ٕاىل"فالقص� 

 نفسه).املصدر (. "ر قمية اللحم �مكیة النقدن تقد� هبذه النقود اخلزب... ومن الطبیعي يف تصوره أٔ 

هتام ارتفا�ًا تتغري قمي كجمیع السلع أ�خرى ، ٔأي النقود،ا�هب والفضة ولكن     
السلع  ميلق نفسه حمل تغري� ٔأن یصلح مقياًسا ؛ و�لتايل ال ميكن ملقياس هوواخنفاًضا

ي ؛مرة ٔأخرى ٕاىل العمل الرجوع ٕاىلث یمس  دفعأ�خرى، وهو ما   ،ٔ�نه و�ده ا��
 یقول:وكام 

 (املصدر نفسه). ."قميته ا�اتیة ال یتغري يف"

قيقي ٕاىل ٔأن العمل هو املقياس احل  ، بعد ارتباك و�ردد،ثیمس أٓدم ومن مث ینهتيي      
ي ميكن لقمي يف لك أ�زمنة  )وتقد�ًرا، مقياًسا( قارن بهالسلع اكفة ٔأن تُ  وا�هنايئ ا��

 وأ�مكنة. 

 خرىا�ٔ سلعة ال يف  املتجسد �مكیة العمل عند مسیث قمية السلعة قاستُ  ،و�لیه     
 أ�عامل ا�تلفة مشقةً وق ا�ور احلامس يف التسویة بني ، و�كون للس� ل هباادَ املتبَ 

  .و�را�ةً 

E8D 

�يت یضیفها  ٔأي القمية( القمية الزائدةف .التوزیعمسیث يف  نظریة حتلیلميكننا ا�ٓن       ال
�س�تحوذ �لیه  دفع للعامل، ورحبیُ  ٕاىل: ٔأجرٍ  عنده سوف تن�ل )العامل ٕاىل املواد

�لقها العمل متّكن  للام� العقاري. ٕاذ بفضل القمية الزائدة ال�يتسدد الرٔأساميل، وریع �ُ 
 : دفع أ�جور والریع، وجين الرحب:الرٔأساميل من

� إ " الرحب لرب هو والثاين  هلم،ٔ�جور  ع�ن؛ أ�ول یدفأٔ تن�ل ٕاىل جز  ٕاىل املواد يت یضیفها العاملن القمية ال
 وقسم أ�رض، ما� ریع ىیؤد�  قسمٌ  القمح، مثن يفر... ي دفعه للمواد وأ�جو ٔأسامل ا�� العمل لقاء مجمل الر 

 ا�هنائیة ٔأو املبارشة املكو�ت مبثابة الثالثة أ�قسام هذه وتبدو. املزارع رحب الثالث والقسم... املالعُ  ٔأجور
ن مثن ٔأي سلع يف لك جممتع ین�ل ٕاىل ... إ الثالثة أ�قسام ٕاىل ي... ین�لاللكّ  ا�مثن ٕان ....القمح مثن لاكمل

 .)السادس ، الفصلالكتاب أ�ول ،�روة أ�مم(". جزء ٔأو أٓخر ٔأو مجیع هذه أ�جزاء الثالثة...
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ي ا�� "العامل يف الزرا�ة، �ٕالضافة ٕاىل جتدید ٕانتاج قمية �ساوي اس�هتالكهم اخلاص ٔأو �ساوي الرٔأسامل 

، الكتاب �روة أ�مم(". منتظمة املا� العقاري بصورةٍ �س�ت�د�م، یقومون بت�دید رٔأسامل املزارع ورحبه وریع 

 الثاين، الفصل اخلامس).

هو و  .معلیة إالنتاج �ني حتلی�ٕاال مواد العمل ؤأدوات العمل  وال یذ�ر مسیث     
، ٕاىل �انب أ�جر ارابعً  أأن هناك جزءً  ٕاىل �شري �ني ینشغل بت�لیل معلیة إالنتاج

ي ا��  . بید ٔأن هذا اجلزء الرابعوأ�دوات یتعني ٕاضافته �فع مثن املواد ،والرحب والریع
�ني حتلیل توزیع  ال وجود � ،معلیة إالنتاج �ىل مس�توى حتلیلمسیث یذ�ره 
  :ٕاىل ا�خول الثالثة �یه ین�لسوف وأ�دوات مثن املواد  ٔ�ن ؛ا�خول

دد املزارع رٔأسام� ویعوض ما اس�هت� یتعني وجوده يك ُجي  هب البعض ٕاىل القول بأٔن مثة قسًما رابًعاورمبا ذ "
ٔأداة من ٔأدوات الزرا�ة... هو نفسه  ن مثن ٔأيأٔ  ٔأن نأٔ�ذ يف اعتبار� من دوابه ؤأدوات الزرا�ة، ولكن یتعني

 .)السادس ، الفصلالكتاب أ�ول ،�روة أ�مم(". مكون من أ�قسام الثالثة نفسها

بتوزیع ا�خول  دیت�د� وا�د. أ�ول  مسیث، ال منطٌأٓدم عند  ٕاًذا منطان للتوزیع     
 العمل، والرأٔسامل،( د بتوزیع قوى إالنتاجیت�د� والثاين  ،)والریع أ�جر، والرحب،(

وهو ما یدفعنا لت�لیل العالقة بني ا�منطني يف حماو�  .)وأ�رض، واملواد وأ�دوات
�لتايل، يف جتدید إالنتاج وعن تصور مسیث ال يف التوزیع حفسب، بل، للكشف 
 ٔأنفقو�دات،  10ٔأن الرٔأساميل بدٔأ معلیة إالنتاج مبجموع قمية  فلنفرتض :�ج�عي

و�دة  2و ل�ٓالت،و�دة  2و و�دة للمواد، 2و�دات لرشاء لقوة العمل، و 4 مهنا
 10 ا�ٓيت: ي �ساوياللكّ  املنتوجولنفرتض كذ� ٔأن قمية  ٕالجيار أ�رض.

 و�دات 
قمية (

 22 +) الرٔأسامل
 و�دة 

ي یُ  ؛)قمية ٔأضافها العامل ٕاىل املواد( ، يف حقل التوزیعلقى فٕان ا��
� ( أ�هن ؛و�دة 22هذه الـ  ملذهب مسیث، وفقًا ، )امل ٕاىل املواديت یضیفها العُ القمية ال

�يت تن�ل عنده ٕاىل ٔأجر ورحب وریع �ىل صعید ا�مثن الطبیعي، وحنن هنا  ويه ال
  ني:ه �فرتاضَ وا�َ نُ 

من حقل التداول  "املسل�فة"و�دات  10رج الـ مسیث خيُ أٓدم : ٔأن أ�ول�فرتاض 
القمية و�دات من   10 و�ردها للرٔأساميل �رٔأسامل مسلّف؛ يك حيولها ٕاىل كزن، وجيعل

�اكلیف  و�دات 6و�دات، و 4حتل حملها يف حقل إالنتاج ٔ�جور  �ة �دیثًااملنتَ 
�ام: قمية ما  بو�هٍ ( صیانة الرأٔسامل أ�سايس وما مت اس�ت�دامه من الرٔأسامل ا�ا�ر
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ٔأما البايق   )اس�ت�دم من وسائل ٕانتاج معمرة و�اریة، مع أ��ذ يف �عتبار دفع الریع

وهكذا یمت �كتناز يف لك  .فس�یكون من نصيب الرٔأساميل �رحبو�دة،  12  وقدره
 .التداول حقلا�ورات ٕ�خراج ٔأ�د ٔأجزاء الرأٔسامل من 

�س�ت�دم يف �شغیل  یث �رى ٔأن القمية املنتَ�ة جمدًدا: ٔأن مس فهو �فرتاض الثاينأٔما 

متسع، ومن مث  ، ٔأي �س�ت�دم يف جتدید إالنتاج �ىل نطاقٍ ، ٕاضافية�دیدة عام�ٍ 
�يت یضیفها  رحج الفرضیة وحنن من �انبنا نُ  اجلدد. املالعُ ٕاىل ٔأجور  املالعُ تن�ل القمية ال

مع  ة�اص بصفةٍ ا�س�ا�ا ، و لتساوقها مع مجمل البناء النظري �ٓدم مسیث ؛أ�وىل
مع أ��ذ يف  )21(ا�منو املطرد.ن من كّ املمَ  الرٔأساميل بقصد الرتامكد�ار يف �نظریته 

د عن كام سرنى مل �كن �متر �ىل مار�س �راقة � بفكرةٍ �عتبار ٔأن الفرضیة الثانیة متد� 
 . عاملوس� ت�دید إالنتاج ل  دراس�ته

E9D<

�رى ٔأن إالنتاج فهو إالنتاج،  حتلی� معلیةمن مذهبه، ابتداًء  ثیمس  یبين وٕاذ>>>>>
مهنا خمتلفة،  ٔأشاكلٍ  یلج حقل إالنتاج يف يرأٔسامل ا�� الیتطلب توافر �د ٔأدىن من 

 لیة ٔأو مواد� ٔأو�  صورة مواد�  ما هو يف ا، ومهناتعدَ ومُ  أٓالتو  مبانٍ  صورة ما هو يف
�نتدفع للعُ  )22(ٔأجورصورة  ما هو يف امسا�دة، ومهن املواد  بتحویل یقومون امل ا��

�ج�عي �ىل الصعید م الرٔأسامل قسّ ث یُ یوالواقع ٔأن مس  .سلعٕاىل  ا�ٓالتمن �الل 
 ثالثة ٔأقسام:ٕاىل 

  .مثل املواد الغذائیة... ٕاخل: هو القسم ا�صص لالس�هتالك املبارش أ�ولالقسم 

ي ال یتغري مالكه ال ٔأثناء وال عقب  هو الرٔأسامل أ�سايس، :الثاينالقسم  وهو ا��
�  وهو. معلیة إالنتاج �يت �س�هتلكها :ٔأمور ف من ٔأربعةیتأٔل  مثل املباينو  ،العمل ا�ٓالت ال

 _________________________ 
 ) قارن:21(

Maurice Dobb, Theories of Value and Distribution since Adam Smith, Ideology 
and Economic Theory (Cambridge: Cambridge University press, 1973).pp.38-65. 

ي ا�� و  ،الوسائل ا�تلفة ملعيش�هتم. نالحظ هنا ٔأن مسیث یغفل ذ�ر اجلهد نفسهامل، بواسطة أ�جور، �رشاء ) ویقوم العُ 22(
  =    �ي یعطى مقابل هذا اجلهد و�منه أ�جر ا��  كونة للرٔأسامل ا�ا�ر ویذ�ر بدًال عند قيامه بتعداد أ�جزاء امل ،یبذ� العامل
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�يت �س�ت�دم يف حتسني و  ،الغالل وخمازن واملس�تود�ات الت�اریة احملالت املواد ال

  .املهارات املكتس�بة �لتعملو  ،أ�رض وجتوید الرتبة

ٕاال  د�ًال  در� ال یُ  وهذا القسم من الرٔأسامل. ا�ا�رفهو الرٔأسامل  :أٔما القسم الثالث
 ٔأربعة من یتأٔلف وهو .إالنتاجٔأو تغیري مالكه عقب معلیة  ،عن طریق التداول

�يت يف حيازةخز�ن املؤن  )2( .النقودو�دات  )1( :ٔأجزاء  .ٕاخل ...، اب واملزارعالقص�  ال
عة هبذا القدر ٔأو ذاك من املال�س مصن�  د العمل سواء اكنت يف �ا� �ام ٔأمموا )3(

� و وأ��ث واملباين  املصنو�ات  )4( .هتا يف هذه أ�شاكل الثالثة بعديت مل �كمتل هیئال
 الرٔأساميل ٔأو التاجر. حيازةولكهنا ال �زال يف  ،اجزة الاكم�الن� 

رٔأسامل البني  �ختالفو�ه ف �س�هتالك املبارش،استبعد� رصید  اوٕاذ     
 :امللكيةبقاء  رشط يف مسیث عند یرتكز رأٔسامل ا�ا�ر والأ�سايس

   .، الكتاب الثاين)�روة أ�مم(". املالكٕاال عن طریق التداول ٔأو تغیري  د�ًال "الرٔأسامل ا�ا�ر ال یدر 

 ما� ح�لیة تغري� اهو مدى  ، �ى مسیث،رٔأساملال يبني قسمَ  مفعیار التفرقة     
 ،التداول وطر�ا يف السلعة عقب ٕانتا�ا يف جتسد يرأٔسامل ا�� الذ� اجلزء من 

وق، الس�  يف للبیعة الرٔأسامل واملعد�  حركة لقانون اطبقً  �ةسلعة من السلع املنتَ فلك 
التداول مواد  يف مييض يوا�� ٔأدوات معل، و  وقوة معل،مواد معل،  �ىل يٕامنا حتتو 
 يف دتتجس�  يه فقط� صاحهبا، مِ �ىل  ٔأدوات العمل وتظل ،العملوقوة العمل 
 رٔأسامًال ٔأدوات العمل  عدتُ �لیه، بناًء و  .�س�هتالكمبقدار  دةبنس�بة حمدّ  املنتوج
 )23(.ا دا�رً رٔأسامًال  وقوة العملعد مواد العمل �ني تُ  يف ،ای� ٔأساس� 

 
 

 _________________________ 
�  ، بعد قلیل �ملنت،نراه سوف = ّ یغفل ذ�ر قوة العمل عند تعداده لٔ�جزاء ال ف الرٔأسامل ا�ا�ر. ویعود ذ� ٕاىل س�ببني: يت تؤل

رشاء الرٔأساميل لعمل العامل ورشاءه لقوة معلهم. وهو  أ�ول: ٔأن أٓدم مسیث وال�س�یك بو�ه �ام یغفلون الفارق اجلوهري بني
ما سوف ینتبه ٕالیه مار�س �ىل الرمغ من ٔأنه وقع يف نفس اخلطأٔ يف كتا�ته املبكرة. ٔأما السبب الثاين، فهو: ٔأن مسیث خيلط 

� یبدو، �یه، يف ش املنتوجد يف والرٔأسامل ا�ا�ر؛ �ا فٕان الرٔأسامل املتجسّ  بني الرأٔسامل السلعي العامل  يت �شرتهيالك السلع ال
 ، الكتاب الثاين، الفصل العارش.رأٔس املالبأٔجره، ٔأي يف شلك وسائل املعيشة. قارن: مار�س، 

 ، الكتاب الثاين، الفصل أ�ول. وقارن:�روة أ�مم) انظر: أٓدم مسیث، 23(
G. Ramsay, An Essay on the Distribution, op, cit, Ch II, p.43. 
J. S. Mill, Principles of Political Economy (London: Longmans, Green & Co, 1909). 
Book I-II, pp.93-8. 
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نظریته يف  م مسیثیقدّ  والقمية، ،وتقس�مي العمل ،يف الفائض وابتداًء من نظریته     
لنفس  ختضع�ارجية  ماكنت دا�لیة أٔ أٔ سواء  الت�ارةٔأن وهو �رى  .الت�ارة اخلارجية

يف ا�متع �قتصادي النشاط  �رك �رشط املوضوعیة،قوانني ذات الوحتمكها  القوا�د
  :ا�و� قبل ل مندون تد��  حًرا

ي حنتا�ه، �لنبيذ ا��  من قبل احلكومة سوف �زود� دامئًا"حنن نثق يف ٔأن حریة الت�ارة ودون ٔأي ا�شغال 
�لك ا�هب والفضة اليت نمتكن من رشاهئام ٔأو توظیفهام  دامئًا ٔأیًضأأن نثق يف ٔأهنا سوف �زود� و�لتايل ميكننا 

 ، الكتاب الرابع، الفصل أ�ول).�روة أ�مم(ٔأخرى".  اس�ت�داماتٕاما يف تداول السلع ٔأو يف ٔأي 

ى ُ�ل      ي أٓدم مكو�ت نظریة  وتتبد� مسیث يف الت�ارة اخلارجية يف القسم ا��
ٔأن الهدف أ�سايس للت�ارة  رٔأوا�ن الت�اریني ا�� �ىل فكر خصصه للهجوم الشامل 

من ا�هب والفضة من �الل التصد�ر ممكن اخلارجية هو احلصول �ىل ٔأكرب قدر 
. ةق احمللیومنع خرو�ام بفرض القيود ا�تلفة �ىل دخول السلع أ�جنبیة ٕاىل السو 

التبادل سمى مزيان  ما �ُ ْمه من رفضه وَ  انطالقًا II عكس ذ�مسیث رٔأى  فقد
ي  الت�اري  الت�ارةٔأن  وذهب ٕاىل II س�یطر �ىل ٔأذهان د�اة تقيید الت�ارةا��

ٕامنا  كام رٔأى الت�اریون، الس�تحواذ �ىل ا�هب والفضة،�ال  اخلارجية تت�دد ٔأمهیهتا
ي ال یو�د �لیه مبدى قدرهتا �ىل ت رصیف الفائض من ٕاجاميل إالنتاج �ج�عي ا��

 من ٕاهدارها، ، وبدًال أ�ش�یاء الفائضة و�ري الرضوریة ،و�لتايل .��ا�ل طلب
�يت حيتاج ٕا�هيا ا�متع.ٔ�ش�یاء مع اخلارج �بفضل مباد�هتا  ٔأمهیةذات  تصبح ٔأش�یاء  ال

ٔأي �ائق ٔأمام تقس�مي العمل يف ٔأي  ةق ا�ا�لیاسو شلك ضیق ا�ٔ وبت� املثابة ال �ُ 
ٔأمام إالنتاج  اخلارجية �الل فتح أ�سواقرف ٔأو الصنا�ات، ومن فرع من فروع احلِ 

و�لتايل ز�دة  ؛جیع الصنا�ات وحتسني قوى إالنتاجالوطين یمت العمل �ىل �ش 
وفتح  و�روته احلقيقة. د�ل ا�متع ز�دةإالنتاج الس�نوي ٕاىل ٔأقىص در�ة، و�لتبع 

ر فالب� املصدّ  ؛)24(للجمیع النفع، يف رٔأي مسیث، أ�سواق ٔأمام الت�ارة احلرة حيقق
مث یتحقق النفع مجلیع  ومن ،لفائض ٕانتاج ا�ٓخر سوقًا شّلك والب� املس�تورد �هام �ُ 

 _________________________ 
نوي لیة لٕالنتاج الس�� ) ال یعين مسیث �لنفع ٔأو الكسب ازد�د مكیة ا�هب والفضة حفسب، بل یعين ز�دة القمية التبادُ 24(

 ، الكتاب الرابع، الفصل أ�ول.�روة أ�مملٔ�رض والعمل، ٔأو ازد�د ا��ل الس�نوي للساكن. انظر: 
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سوف ميثل  )å( ب�ال يف لقسم من الساكن  عد د�ًال مفا یُ ؛ لالتبادُ ٔأطراف معلیة 

 )å( ب�ال يف لقسم من الساكن وما ميثل نفقة ، )î( الب� يفلقسم من الساكن نفقة 
  )î(.)25( يف الب� لقسم من الساكن د�الً سوف ميثل 

يف ا�مثن الطبیعي جبمیع بنظریته یلزتم سمیث ف  ل،ساس التبادُ �لنس�بة �ٔ ٔأما      
 :لقرار �س�ترياد ٔأساًسالمثن الطبیعي �خنفاض النس�يب ل وجيعل من  تفاصیلها

بصنعها، فأ�فضل لنا ٔأن �شرتهيا بقسم من ٕاذا اكن �ى دو� ٔأجنبیة سلعة متد� هبا �مثن ٔأقل مما لو مقنا حنن "
 ، الكتاب الرابع، الفصل الثاين).�روة أ�مم(. "ٕانتاج معلنا

سوف  طریقة تفكري، هبوضع هملن س�یأٔيت من بعد ویدع مسیث الباب مفتوً�ا     
 وجيدها يف النص التايل: �كتشفها ر�اكردو

"�ىل الرمغ من ٔأن املزيان الت�اري س�یكون لصاحل فر�سا، فٕان الت�ارة احلرة لن تفيض ٕاىل إالرضار ٕ�جنلرتا، 
من النبيذ الربتغايل، ٔأو ٔأن أ�مقشة  ن النبيذ الفر�يس ٔأفضل ؤأقل مثنًإاذا اك ٔأو تعمق اخللل يف املزيان الت�اري

ملانیة، مفن أ�فضل لربیطانیا ٔأن �شرتي النبيذ والكتان الكتانیة عندها ٔأفضل ؤأرخص من أ�مقشة الكتانیة ا�ٔ 
 ت الس�نویة الفر�س�یة قد �زداد فٕان قمية امن رشاهئام من الربتغال ٔأو ٔأملانیا، ومع ٔأن قمية الوارد من فر�سا بدًال 

الواردات الس�نویة سوف تنخفض بنس�بة رخص السلع الفر�س�یة ذات اجلودة نفسها عن سلع الب��ن 
 ، املصدر نفسه).�روة أ�مم(ا�ٓخر�ن". 

يف  الطریقة يف التفكري �ىل هذهر�اكردو  �رث�یف  ،بعد قلیل ،سوف نعرفل و      
و�یف  لسمیث، خملًصا ام س�نعرف �یف اكن ر�اكردو تلمیًذاكقها. وطب�  هذا النص

  .طریقة ٕانتاج أ�فاكر منه تعمل� 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 
 فا��ل متساویة؛ كذ� املوظفة والرساميل متساویة، قمي ذات �كون ، وفق فرضیة مسیث،املتباد� السلع ٔأن ) ومبا25(

 ، الكتاب الرابع، الفصل الثاين.�روة أ�ممانظر:  .تقریًبا متاكفئني �كو�ن الب��ن يف الفائض توزیع یتيحهام ال�ان والنفقة
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E1D<

یتقدم ر�اكردو �القتصاد الس�یايس خطوة ٕاىل أ�مام �ىل صعید موضوع العمل      
عند مسیث  ر يف موضوع �قتصاد الس�یايسعید النظٔأو �ىل أ�قل یُ  ،حمل ا�شغا�

�لبحث يف  لًما منشغًال قد رفض ر�اكردو اعتبار �قتصاد الس�یايس �لف ؛ویت�اوزه
�مل  ساس�یة يفشاكلیة ا�ٔ االٕ  أٔن یث، معتًربالرثوة، كام اكن �رى مس طبیعة ؤأس�باب ا

�  ز يفترتكّ  الس�یايس �قتصاد �يت خيلقها  تنظم معلیة توزیع يتحتدید القوانني ال القمية ال
�يت حتمك توزیع ، العمل بني الطبقات  القميةٔأي الكشف عن القوانني املوضوعیة ال

ك ويه طبقة املال�  �ج�عیة املشاركة، ورمبا �ري املشاركة، يف معلیة إالنتاج،
 :املالعقاریني وطبقة الرٔأساملیني وطبقة العُ 

� يف �قتصاد الس�یايس يه حت أ�ساس�یة"ٕان املشلكة  و�ىل الرمغ من  .يت تنظم التوزیعدید القوانني ال
ٕاال واليت طورت �قتصاد الس�یايس كعمل، ث وساي وسيسموندي، یلرتجو وستيوارت ومس  املهمةالكتا�ت 

، مقدمة والرضائب ء �قتصاد الس�یايسمبادى( ٔأهنا ال تقدم ٕاال القلیل عن املسار الطبیعي للریع والرحب وأ�جور".

).1821الطبعة الثالثة،
)1( 

 ا: أ�جر والرحب،، حتدیدً الساكن دخول ، �ىل طریقة مسیث،رجع ر�اكردوٕاذ �ُ و      
 ،مع بعضها تتناقض فٕانه یصل ٕاىل ٔأن مصاحل الطبقات ،وا�د هو العمل ٕاىل مصدرٍ 

 ؛التوزیع حقل يف كذ�، وٕامنا حفسب إالنتاج حقل يفليس ولكن هذا التناقض 
 .الصايف�ج�عي  املنتوجالرصاع بني الطبقات �ىل اقتسام  يف أ��ري يحيث جير 

 فٕان ��  )2(�ىل هذا النحو بني مسیث ور�اكردومن و�ه �ختالف  الرمغو�ىل 
 القمية.نظریة يف  عن�شغا� االعمل حمل  ملوضوعحتلی�  یصدر يف مهنام

 _________________________ 

اي، لندن؛ ٕاذ ءاملبادى) انظر: ر�اكردو، 1( ويف رسالته ٕاىل  سقطت هذه الفقرة يف طبعة نیویورك.، مقدمة طبعة جون مور�
باب الرثوة، بل جيب ٔأن �سمیه ، كتب:"�قتصاد الس�یايس ليس عبارة عن حبث يف طبیعة ؤأس� 1820ٔأكتو�ر  9مالتس يف 

�  حبثًا � يف القوانني ال  يت اشرت�ت يف �كوینه".يت حتدد تقس�مي �جت الصنا�ة بني الطبقات ال
ٕامنا هو  إالشاكلیة ا�ٔكرث ٔأمهیة يف �قتصاد الس�یايسموضوع �شأٔن  ثیبني ر�اكردو ومس  ،، فكر�� الواقع ٔأن �ختالف) 2(
واملر�� الصا�دة  ،عرص الثورة الصناعیةيف اكن یعيش ٕامنا  �روة أ�مم كتبث �ني یسم ف  ؛نعاكس مبارش حلركة الواقعا

 = فهيا یعا�ش مر�� �لیة ٔأ�ذت دو يكبي� �اء ر�اكر  إالنتاج ومنوه،واكنت املشلكة أ�ساس�یة ترتكز أٓنذاك يف تنظمي  ،للرٔأساملیة
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E2D 

�يت فالتجرید ه التوصیف، عن وابتعاًدااملهنج، و�ىل صعید       و طریقة التفكري ال
معل قد و  ،�ام أ�سالف ال�س�یك بو�هٍ و�ريه من  ،ثیمس  ر�اكردو عنتلقاها 

اللجوء  دون )3(ٔأ�ىل مس�تو�ت التجرید عند�ىل مناقشة الظواهر، حمل حبثه،  دامئًا
�يت اكن  لطریقة الوصفيةٕاىل ا   .التجرید ٕاىل �انب ثیمس �س�ت�د�ا ال

E3D<

 :مركزیة ٔأمور مخسةوٕاذ یبدٔأ ر�اكردو مما انهتيى ٕالیه مسیث، فهو یقتفي ٔأ�ره يف      

1I  مكیة العمل املبذول يف سبيل ٔأن قمية السلعة تت�دد يف �ني انهتيى مسیث ٕاىل�
 طبقًا أ�وىلني؛ السلعة أ�خرى املتبادل هبا، و�لتايل تصبح السلعة ذات قميتَ  ٕانتاج

 _________________________ 

 ورمبا الوحيدة حينئذ، واكنت املشلكة أ�ساس�یة حتتل ماكنة ممتزية �ىل صعید الواقع والفكر معًا،مشلكة توزیع �روة أ�مم  =
 كاملال� طبقة و  كطبقة �دیدة �ش�ئة الرٔأساملینيطبقة  :بني �ىل صعید �قتصاد القويم ا�خول ا�تلفةمشلكة تنظمي  يه

فقد تبلور الرصاع بني ر�ال الصنا�ة، أ�غنیاء اجلدد،  .امبيهن اا ورشسً فالتعارض اكن واحضً  .كطبقة راخسة اج�عی�ا العقاریني
تتناسب مع ارتفاع ٔأمثان �ذاء الشغی� �ریدون خفض ٔأمثان املنت�ات الزراعیة �یال یضطروا �فع أ�جور املرتفعة حىت  �نا�� 
�ن �رغبون يف رفع ٔأمثان هذه املنت�ات الزراعیة، ومن مث رفع ٔأمثان الغذاء، لتحقيق ٔأقىص رحب. جراء. وبني ر�ال الزرا�ة ا�ا�ٔ 

واكتسبت هذه ، تنظمي اس�ترياد وتصد�ر الغالل يف ٕاجنلرتاتارخيیة املناقشات احلامية حول و�لیه، �رت يف هذه املر�� ال 
ضع الغالل املس�توردة لرضیبة ي خيُ ا��  1815س�نة أ�رض يف اس�تصدار قانون  كمال� �بار القوانني ٔأمهیة �اصة �ني جنح 

يت طالبت �رفع الالطبقة العام� بدوره ٔأ�ر  وهو ما الغذائیة؛ى ٕاىل �رتفاع يف املس�توى العام ٔ�مثان املواد وهو ما ٔأدّ مجر�یة. 
ومعارك  ٕاىل مناقشاتى يف الواقع ٔأدّ ذ� لك  أ�مر! ظهرهكذا  انعكس �لتبع �ىل ٔأر�ح الرٔأسامل، أٔو يا�� ٔأجورها، أ�مر 
 لتناقض املصاحل جتس�یًدا مباًرشا. واكنت هذه املناقشات فيد ر�اكردواومهنم د أٓنذاك املفكر�ن �باراشرتك فهيا  فكریة مفتو�ة،

لل�الف بني ٔأنصار حریة  اكام اكنت مظهرً  ،امل ور�ال الصنا�ة من �حية ٔأخرىالعُ بني و  ،أ�رايض من �حية كمّال �بار بني 
. 98، ص الفالسفةهیلربونر،  .61ص ،املذاهبانظر: صول،  .تقيیدها من �انب أٓخرؤأنصار  اخلارجية من �انب،الت�ارة 

 وللمزید من التفصیل حول طبیعة الرصاع �ج�عي يف هذه املر��، واملناقشات اليت دارت أٓنذاك، انظر:
Malthus on the corn Laws: Classical Economics, The Critical Reviews 1802-1815, 
Volume IV:1813-1815, Ed: Donald Rutherford (London: Routledge, 1996), pp.1781-93. 
Encyclopaedia Britannica, Corn Laws and Corn Trade, Vol VII, pp.427-52, The 
Collected Works of John Ramsay McCulloch (London: Routledge, 1995). Asa Briggs, 
The Age of Improvement, 1783-1867 (London: Routledge, 1999). 

 

اكن یبدٔأ من   املهنج، فلقد اكن مسیث تطبیقي�ايف د ٔأن ر�اكردو قدم تغیًريا مؤ�ًرار�اكردو �سمیث ٔأو مالتس جنحي� نقارن ") 3(
... وهو یبدٔأ من رٔأي واحض، ٔأو یبدو ٔأنه كذ� نتا�اته. ٔأما ر�اكردو فاكن نظر�� مالحظاته اخلاصة املتنو�ة وخيرج مهنا �س�ت 

ميكن ٔأن جيذب  ىل اس�تنتاج حمتي، واكن ذ� مهنً�ا، ٔأو رمبا إ تنتاج معقول ظاهر�� ٕاىل اس� و�س�تمكل املسري عن طریق املنطق 
عن الواقع اجلاف  ميكن عند الرضورة ٔأن �كون منفصًال اه�م ر�ال �قتصاد بعد ذ�؛ ٔ�نه ال حيتاج ٕاىل وفرة يف املعلومات، و 

 ٔأو �ري املرحي". انظر:
J. Galbraith, A History of Economics (Penguin Books,1987), p.81.                                                                                                            

http://www.amazon.co.uk/John-Kenneth-Galbraith/e/B000APM3S2/ref=dp_byline_cont_book_1
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لمكیة العمل الرضوري املبذول  ق يف ٕانتا�ا، والثانیة وفقًانفَ لمكیة العمل الرضوري امل 

، �ىل أ�قل اكردو جتاوز هذه الثنائیة، مقرًرايف ٕانتاج السلعة أ�خرى، فقد أٔراد ر�
 ،تت�دد �مكیة العمل النس�يب )4(ٔأن القمية ،ءاملبادىيف  يف املرا�ل أ�وىل من تفكريه

املبذول يف السلعة املعنیة مقارنًة �مكیة العمل  الرضوري �مكیة العملتت�دد ٔأي 
ٕا�راز الرضوري املبذول يف سبيل ٕانتاج السلعة أ�خرى املتبادل هبا. وهو یرص �ىل 

 ب ٕالیه �ري ذ�، فيقول:نسَ ٔأن یُ  موقفه يف هذا الصدد، رافًضا

جنیه،  2000 ، ؤأخرىجنیه 1000 ٔأنين مل ٔأقل ٔأن سلعة ٔأنفق يف سبيل ٕانتا�ا ٕاىل �نتباه "من الرضوري
، ٕامنا قلت بأٔن قميهتام ٕاىل بعضهام البعض يه ٕاثنان ٕاىل وا�د، وهبذا 2000 والثانیة 1000 ٕا�داهامتصبح قمية 

 ، الفصل أ�ول، القسم السادس). ءاملبادى(ب تمت املباد� بيهنام". التناس� 

 احلقيقةولكن  ،جع مسیث وینتقد نظریته يف القميةٔأنه �را الظاهر من نص ر�اكردو     
ي اكن �شغ� هو  ٕامنا مل �كن �شغل ذهن ر�اكردو؛ ٔأن نقد مسیث ي ؤال الس� ا�� مل ا��

�  ل� ٔأق أ�جرملاذا �كون  :، وهوجيد � ٕا�ابة ٔأبًدا و�لتايل  ؟العمل خيلقها يتمن القمية ال
، والسبب: ٔأن و��شغال �لقمية النسبيةم �لقمية املطلقة حرص �ىل �دم �ه�

ى من القمح، ولكنه یتلق�  �یلو جراًماولتكن ، سا�ات مثًال  8مل خيلق سلعة قميهتا االع
ولتكن سا�ات من العمل،  4عن  سلعة ال �زید قميهتا مثًال ٔ�جر،  ،يف مقابل ذ�

 _________________________ 

ي یفحص طریقة ر�اكردو �القرتاب ٔأكرث من روح �قتصاد الس�یايس عند ر�اكردو ي نفرتض سالمته هو ا�� والتصور ا��  =
بدون  التوزیع، وهو أ�مر العسري �لمی�انفسه. �قتصاد الس�یايس كعمل هيدف ٕاىل الكشف عن"القوانني املوضوعیة" اليت حتمك 

ي جيرد ردو هو ر�ل املنطق واملفكر النظري ا�� التجرید. بدون العلو �لظاهرة، حمل البحث، عن لك ما هو �نوي. فـ "ر�اك
 � ، املركزیةٔ�فاكر يت تنحرف ��هن عام هو جوهري يف الظاهرة، وذ� بقصد التوصل ٕاىل امن لك العوامل الثانویة ال

ٕاىل  �س�تنباط كطریقة لالس�ت�الص املنطقي، ٔأما طریقة مسیث يف الت�لیل فهيي طریقة نیو�ن، ٔأي التوصل مس�ت�دًما ٔأساًسا
ي یؤدي به ٕاىل الفكرة املر�بة. �ختصار �س�ت�دم مسیث �س�تقراء". بترصف �سري عن: حقائق �س�یطة عن طریق التعممي ا�� 

 .196، صءاملبادى، مذ�ور يف: دویدار، �رخي الفكر �قتصادي�رتويل، 
. وهو حيدد حقل ا�شغال �قتصاد الندرة، ومكیة العمل :�نتعمتد �ىل ٔأمرَ من املهم الوعي بأٔن ر�اكردو یقرر ٔأن القمية  )4(

�يت �كتسب قميهتا من العمل، ال من الندرة. مث یتقدم خطوة ٔأكرث ٔأمهیة �ني یقرر  الس�یايس �ٔ�مر الثاين حفسب، ٔأي السلع ال
نفعة تؤ�ذ يف �عتبار �ني ي تصور ٔأن امل لها كام ظن مسیث ا��  (یقصد القمية) وليست مقياًسا ٔأن املنفعة رشط قمية املباد�

�ام اكنت  قياس القمية. فلقد ٔأوحض ر�اكردو ٔأن أ�ش�یاء يك �كون ذات قمية تبادلیة (یقصد القمية) �شرتط ٔأن �كون ذات منفعة
حلد، دون أٔن . ولكن، هذه املنفعة یتوقف دورها عند هذا إانتا�ا الرضوري املبذول يف ندرة السلعة و�ام اكنت مكیة العمل

� "للقمية. فقد كتب ر�اكردو: تصبح املنفعة مقياًسا يت ال املنفعة ليست مقياس القمية، �ىل الرمغ من ٔأهنا رضوریة للغایة، فالسلعة ال
 ر�اكردو، انظر: ."�ام اكنت ندرهتا و�ام اكنت مكیة العمل املبذو� يف ٕانتا�ا حتقق منفعة يه سلعة جمردة من قمية املباد�،

يف الفصل �ري حصیح! ٔ�ن املنفعة، وكام ذ�ر�  ٔأیًضا ولكن ما انهتيى ٕالیه ر�اكردو، الفصل أ�ول. �قتصاد الس�یايسء مبادى
 ادس، ليست رشط القمية. املنفعة يه رشط القدرة �ىل التبادل، ٔأما رشط القمية فهو العمل. الس� 
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ٔ�ننا يف هذه ؛ ر�اكردو قانون القمية س�ی�د �لًال  فلو طبقمن أ�رز.  �یلو جراًما

�یلو ( سا�ات معل 8يف مقابل  )�یلو ٔأرز( سا�ات معل 4س�نعطي العامل احلا� 
 )5(.الف قانون القميةوهو ما خيُ  .سا�ات 4=  سا�ات 8 ٔأمامس�نكون ٔأننا ! ٔأي )مقح
ً دید قمية مباد� السلعة، ودامئًإاىل حتر�اكردو  جلأٔ  ،و�ا  .�لسلعة أ�خرى ة، مقارن

النس�يب املبذول يف  رة �مكیة العملقد� تصبح قمية الكيلو جرام من القمح مُ  ،و�لیه
ما یبدو ٔأن هذا و�ىل  .1:2ٕانتا�ا. ٔأي تصبح قمية القمح �لنس�بة لٔ�رز �ساوي 

مشلكة �دم  ٔأبًدا � لر�اكردو، �ىل الرمغ من ٔأنه مل حيل اكن مرًحيا ظريالن�  ا�َرج
 بني الرٔأسامل والعمل. التاكفؤ

2I  ،قاس مسیث، القمية �مكیة العمل. بید ٔأنه �رى ٔأن القمية ال تُ  مثلیقيس ر�اكردو
سبيل ق يف املنفَ  �مكیة العمل وال املعنیة، ٕانتاج السلعةسبيل ق يف �مكیة العمل املنفَ 

ٔأي  .�مكیة العمل النس�يب كام ذ�ر�،و ، قاستُ  ل هبا، ٕامنإانتاج السلعة أ�خرى املتبادَ 
كام و ، وهو یعتد ل.بيل ٕانتاج السلعتني حمل التبادُ يف س  �مكیات العمل املبذول مقارنةً 
 :مكقياس �ام �مكیة العمل املبذول يف سبيل ٕانتاج ا�هب ،ٔأیًضا ذ�ر�

الوسطي "حيث ميكن ل�هب ٔأن یعترب سلعة تنتج بأٔجزاء من الرٔأسامل ا�ٔسايس وا�ا�ر أ�قرب للمكیة 
من  ل السلع فميكن ٔأن �كون هذه أ�جزاء بعیدة بنفس املسافة من احلد أ�قىص للكٍ املوظفة يف ٕانتاج �ُ 

 .)السادس، الفصل أ�ول، القسم ءاملبادى( ل وسطي".الرٔأسامل أ�سايس وا�ا�ر حبیث �شلك معد� 

يف الفصول �ىل ٔأفضل تقد�ر وٕاذا اكن هذا هو رٔأي ر�اكردو يف الفصل أ�ول، و      
ل ر�اكردو من قب، فٕان هذا الرٔأى سوف �كون حمل شك ءاملبادى كتاب من أ�وىل
ٔأو  ،بأٔن ا�هب ��رتاف ٕاىل �ني جيد نفسه مضطًرا ،يف الفصل العرش�ن ،نفسه
اعتبارمه ٕاخل، ال ميكن  احلجري ٔأو الصابون،...مثلهم مثل الفحم  ،ٔأو العمل ،ا�رة

 .ابتالث�  املقياسم لنا هذا ر، رمبا یقدّ تطو� ویقرر ٔأن العمل، حي� ی  .للقمية �بتًا مقياًسا
 _________________________ 

)5 � ي �شرتیه يت �سوقها ر�اكردو �ىل حنو یتوافق مع نظریته يف القمية، ٕاذ �رى ٔأن قمية العمل ا�� ) "و�ىل الرمغ من احلجج ال
، ٕاىل موا�ة فاف العامل، فٕانه جيد نفسه مضطًرا، وفوًرايف السلع اليت �كون �د ك ساميل تعیهنا مكیة العمل املتجسدالرأٔ 

� الصع لنظریة مكیة العمل ینطوي تبادل السلع �ىل تبادل مقاد�ر متساویة من العمل... بید ٔأن  يت وا�ه ٕا�ها مسیث. فطبقًاوبة ال
� هذا التعادل یبدو ٔأنه �زول حي� جيري التبادل بني الرٔأسامل وا � يت تؤدّ لعمل، فأ�جور احلقيقية ال يت ى ٕاىل العامل، ٔأي السلع ال

 �  يت ینتجها للرٔأساميل". انظر: �شرتهيا، ذات قمية ٔأصغر من السلع ال
Eric Roll, History of Economic Thought (London: Faber and Faber, 1973), p.125. 
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 متكنو  ا�ٓن فعًال تطور ٔأن العمل قد  ،أ�ول البابمن  السادس الفصليف  ،قد رٔأینالو 

 .عر احلراريوالس�  الاكلورميیرتيف  املقياس وو�دة القياس الثابتنيمن تقدمي 

3I  يا�مثن الطبیعأ�مثان، وبصفة �اصة بني  ٔأنواع بني مسیث، مثل، ر�اكردویفرق  
ُ التفرقة �ىل مجیع ما یُ  هذهم وق، وهو یعمّ مثن الس� و  . من سلعوق الس�  يف شرتىباع و�

)6("العملقوة "ٔأن وطاملا 
مقابل أ�جرة،  سوق العمل ملن �شرتهيا يف باع يفسلعة تُ  

�متكني العامل من العيش  �كون رضور��  يلعمل هو ا�� قوة الي فٕان ا�مثن الطبیع

العمل قوة طرح ت وحي�. �د الكفاف وٕادامة عرقهم، دون ز�دة ٔأو نقصان، ٕامنا یعين
وق عند ر�اكردو، ومثن الس�  .العمل يف السوققوة السوق نكون ٔأمام مثن  يف �سلعة

ٕامنا  واخنفاًضا ولكن هذه التقلبات ارتفا�ًاوق، الس�  لقوى مثل مسیث، خيضع يف تقلباته
، كام ر�اكردو عندمن وسائل املعيشة  يواحلد الرضور حول ا�مثن الطبیعي. تمت 

 .هكو�تد مُ �رخيیة حتدّ و اج�عیة �رشوطوٕامنا یتأٔ�ر  اليس �بتً  مار�س، عندس�یكون 

ن الطبیعي فهو وق، ٔأما ا�مث�كون � مثن طبیعي ومثن يف الس� شرتى، باع و�ُ "العمل مثل مجیع أ�ش�یاء اليت تُ 
�متكني العامل من العيش وٕادامة عرقهم دون ز�دة ٔأو نقصان، وٕان قوة العمل الالزمة  ا�ي �كون رضور�� 

ٕال�ا� العامل ؤأرسته وٕاجناب املزید من العامل ال تعمتد �ىل مكیة املال ا�ي یدفع �ٔجور، ٕامنا تعمتد �ىل مكیة 
وا�مثن الطبیعي للعمل یعمتد... �ىل  ...املواد الغذائیة والرضوریة والرا�ة املعتادة اليت ميكن رشاهئا بت� النقود

 ، الفصل اخلامس).ءاملبادى( ."�ادات وتقالید البرش...

4I  ُب: ومل تعد مشلكة ث، بني العمل البس�یط والعمل املرك� یمس  مثلقارن ر�اكردو، ی
باد�، ٕامنا صار ميكن املقارنة، �ني امل  الشدة والربا�ة تقف ٔأمامه �ائقًا �ختالف يف

ب. ن العمل املرك� م) î( المكیةو  من العمل البس�یط) å( المكیة وق، بنيللس�  وفقًا
ي حيمك املقارنة ا�� املوضوعي مسیث، ٕاىل القانون  كام مل یصل، ولكن دون ٔأن یصل

 ي العمل.بني نوعَ 

5I  ُاملبذول يف سبيل مكیة العمل نظمها یؤمن ر�اكردو، كام مسیث، بأٔن قمية السلعة ت
 ، مبارشة،س�تصحب�  اّ�ي حتتوي �لیه السلعة مكیة العمل يف تغري�  يأٔ ٕان و  ٕانتا�ا،

ؤال �رتبط هذا الس�  عنولكن، ٔأي نوع من العمل؟ إال�ابة  .قمية السلعة يف تغري� ال 
 _________________________ 

)6 �  ذ�ر�ه �ملنت العتبارات الرشح. ولقد يت سوف یقد�ا مار�س، ) ال �س�ت�دم ر�اكردو هذا املصطلح بداللته ال
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 كتابيف  أ�فاكروتطور  )7(بو�ه �ام نفسه لوعي بتطور ٔأفاكر ر�اكردو� ارتباًطا وثیقًا

بعدما انهتيى ر�اكردو ٕاىل حتدید قمية السلعة �مكیة العمل ف  .بو�ه �اص ءاملبادى
 �ىل العملفقط ال تتوقف يف ٕانتا�ا، رٔأى ٔأن ت� القمية الرضوري النس�يب املبذول 

 العمل ذ يف �عتبار ٔأیًضإامنا یأٔ�ٕانتا�ا،  ق مبارشة يفاملنفَ  الرضوري النس�يب
هذا أ�دوات الرضوریة لتحقيق املباين و  يف سبيل ٕانتاجق املنفَ  الرضوري النس�يب

�يت حتتوي �ىل  تتساوى ،. ومن مثالعمل سا�ات من العمل احلي،  4قمية السلعة ال
�يت حتتوي �ىل ساعتنيا�زتن، مع قميسا�ات من العمل  6و من العمل  ة السلعة ال

 العمل احلي( من ٕاًذا، تتكون القمية عند ر�اكردو ن.سا�ات من العمل ا�َزت  8احلي، و

�ىل ٔأساس مكیة العمل  ،يف مر�� ٔأوىل من تفكريه ،وتنتظم )+ العمل ا�زتن
 الرضوري املبذول يف إالنتاج. 

عة تنطبق ذاهتا �ىل املعادن؛ فقميهتا ال تعمتد �ىل تنظم قمية املادة اخلام والسلع املصن�  "القا�دة العامة اليت
املس�تحق للام�، بل �ىل المكیة اللكیة للعمل الالزم الس�تخراج املعدن  الریعل ا�ٔر�ح ٔأو أ�جور ٔأو معد� 

 ، الفصل الثالث).ءبادىامل (وٕایصا� ٕاىل السوق". 

ٕاجراء مجمو�ة من  ضطر ٕاىلیُ  لنظام الرٔأساميلردو يف حتلی� ار�اك یتغلغلوحي�      
 من �ةٍ  هاالتعدیالت، رمبا اجلوهریة، ف� خيص �كو�ن القمية من �ة، ومنظم 

و�د  ،ل يف ا�متعات اكفةقرر ر�اكردو ٔأن قانون القمية حيمك التبادُ  مابعدف  ؛ٔأخرى
�يت وا�ت مسیث  ٕاشاكلیة �ىل در�ةٍ ٔأمامه  �الیة من أ�مهیة، ويه نفس إالشاكلیة ال

 ل يف ا�متعاتٔأن التبادُ  تتلخص ت� إالشاكلیة يفجعلته یطور يف مذهبه العام. و 
ي لر�ل . فاوتنظميهايف �كو�ن القمية  مطالبة الرأٔسامل بنصیبه البدائیة اكن خيلو من ا��

سا�ات  7 سبيل ٕانتا�ايف  ٔأنفقربة سا�ات معل �س�ت�دام حَ  3 يف الثعلباصطاد 
ي �لكّ  �ٔ�رنب طریدته ت�بادل سوف یُ  ،معل سا�ات من  5ف اصطیاده ا��

ولكن مع ا�متع  والسهم. سن يف القو سا�ات من العمل ا�َزت  5و ،العمل احلي
 _________________________ 

مبا اكتس�به من ٔأفاكر مبناس�بة املناقشات القویة املس�مترة  مروًرابو�ه �اص، برثوة أ�مم ابتداًء من التأٔ�ر بأٓدم مسیث، و) 7(
 � بنض�ه الفكري نتي�ة اس�تفادته من اجلدل الصاخب ا�ا�ر بينه وبني �بار مفكري  هتاءً يت دارت �شأٔن قوانني الغالل، وانوال

مالتس وماك �ولوخ، حول ٕاشاكلیات �قتصاد الس�یايس النظریة والواقعیة، ويف مقدمهتا  وبصفة �اصة ،ال�س�یك أٓنذاك
 مسائل القمية والتوزیع، للمزید من التفصیل، انظر:

J. H. Hollander, The Development of Ricardo`s Theory of Value, Quarterly Journal 
of Economics, Vol. 18, August 1904, pp.455-91. 
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�يت تنظم  جيد ر�اكردو ٔأن مكیة العمل الرٔأساميل،ا�متع  احلدیث، ليست مبفردها ال

ي تبلور يف ، وهو التصو� الرحب الرٔأسامل، ضاف ٕا�هيا �ائدٕامنا جيب ٔأن یُ  القمية ر ا��
�يت ٔأرسلها ٕاىل ماك �ولوخ ؤأفصح � فهيا عن نيته، ٕاذا متك�  ن من ٕا�ادة كتابة رسالته ال

 �ن:م القمية �ىل ٔأمرَ تصوره عن منظّ  عید بناءیُ القمية، ٔأن املنشغل بت�لیل فصل ال
  )8(.ل الرحبمعد� : �نًیاو ،مكیة العمل النس�يب: ٔأوًال 

مذهبه ومهن�ه،  خيالف ر�اكردو الفكري،�لثة من مرا�ل تطوره  مر��ٍ  يفو     
 :، بل ٔأنالرحبنتظم �لعمل و القمية ال تَ ٔأن ٕاىل وینهتيي 

وهذا یعين ٔأن ما �رفع من نفقة ٕانتا�ا سوف �رفع من ا�مثن وما خيفضه سوف  ٕانتاج ا�رة تنظم مثهنا...نفقة "
.، الفصل التاسع)ءاملبادى(خيفض ا�مثن كذ�". 

 

... خفض نفقة ٕانتاج القبعات ینخفض مثهنا يف هنایة م مثن السلعة يف ا�هنایة"نفقة إالنتاج يه اليت جيب ٔأن تنظ
 ، الفصل الثالثون).ءاملبادى(". ا�مثن الطبیعي اجلدیداملطاف ٕاىل 

نظریة يف نفقة ٕاىل  العمل يف القميةنظریة و�ىل هذا النحو، ینتقل ر�اكردو من      
)9(إالنتاج.

�ایة يف  ویصل ٕاىل نتي�ةٍ  بل ،�لتايل یُد�ل الرضائب يف هذه النفقةوهو  
 :ةالسلع قميةالرضائب �رفع من ويه ٔأن  الغرابة

 .، الفصل التاسع)ءاملبادى(". مبا یتناسب مع الرضیبة رضیبة ا�رة �رفع قميهتأأن "
 

 _________________________ 
اجتاهه  ٕاىل �انب مكیة العمل، وقبل ٔأن یتبلور الرٔأسامل ٔأ�د ٔأجزاء منظم القمية �ائد ل الرحب/) يف اجتاهه ٕاىل اعتبار معد� 8(

 انظر رسالته ٕاىل ماك �ولوخ: ،ءاملبادىيف الطبعة الثالثة من  هذا
"I sometimes think that if I were to write the chapter on value again which is my book, 
I should acknowledge that the relative value of commodities was regulated by two 
causes instead of by one, namely, by the relative quantity of labour necessary to 
produce the commodities in question, and by the rate of profit for the time that the 
Capital remained dormant, and until the commodities were brough to market. Perhaps, 
I should find the difficulties nearly as great in this view of the subject as in that which I 
have adopted". Letters of David Ricardo to John Ramsay McCulloch,1816-1823. 
ed.Hollander (New York, 1895), pp.71-2. 

ال  السلعة) قارب:"ٔأن ا�مثن الطبیعي ا�ي یتأٔلف من �اكلیف إالنتاج، ٔأو بتعبري أٓخر، من الرٔأسامل املنفق يف ٕانتاج ٔأو صنع 9(
منه �ملقابل مئة وعرش�ن �یلو،  �یلو من احلبوب يف زرا�ة حقل وَجىنٕاذا ٔأنفق املزارع مئة  ل الرحب...ميكن ٔأن حيتوي �ىل معد� 
ّ فٕان العرش�ن �یلو من احل  من النفقة... ٕان رب  ا، وس�یكون من السخف �سمیة هذه الز�دة ٔأو هذا الرحب جزءً ف رًحبابوب تؤل

�ىل مكیة معینة من السلع الناجزة العمل ینفق مكیة معینة من املواد أ�ولیة ؤأدوات العمل ووسائل املعيشة، وحيصل �ملقابل 
� ویتعني ٔأن �كون لهذه السلع قمية تبادُ   =   يت بفضل �سلیفها مت صنعلیة ٔأ�ىل من قمية املواد أ�ولیة وأ�دوات ووسائل املعيشة ال
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يف  �لتايلد وال تتجس�  ،ً�، وال زائًداا وال خمَزت بة ليست معًال حي� الرضی  ولكن،      

 ض اقتطاع نقدي من الرحبحم ،، ظاهر�� �لقمية. ٕامنا يه لها �القةال  ومن مث. املنتوج
ي یتحملها  .ولكهنا ال تد�ل يف قميهتا ،ٕانتاج السلعة نفقةٕاىل  ٔأحيا�ً  رمبا ٔأضیفتو  وا��

 �ىل صعید حتلیل اللك �قتصادي هو الرٔأساميل. مس�توى حتقيق الرحب�ىل 

�مة يف سبيل الكشف  خطوةً  تقدمه و�ىل الرمغ من ٔأن ر�اكردونالحظ هنا      
 اميف طریقه ها،و�لتايل منظم  ،ن، ومن مث صارت مكو�ت القميةعن العمل ا�َزت 

مل �س�تطع  هٕاال ٔأن ،"نالعمل ا�َزت " + "العمل احلي" ٔأحضت مكونة من ٕاذ ؛لالك�ل
ي س�یصل ٕالیه ،"العمل الزائد" وصو� ٕاىلعدم كو�ت القمية بمُ اس�تكامل  مار�س  ا��

ي تعل�   مه من ر�اكردو نفسه.عند ٔأ�ىل مس�تو�ت التجرید ا��

E4D<
<

  )10(:لقميةحتلی� او�رشع ر�اكردو يف ٕاد�ال عنرص الزمن يف      

 ،ءاملبادى( قمية ٕاضافية جبب ٕاضافهتا للتعویض عن الوقت املس�تلزم حىت تصل السلعة ٕاىل السوق"."هناك 

    .الفصل أ�ول، القسم الرابع)

ٕاىل  ،ءاملبادىيى، �ىل أ�قل يف الفصل أ�ول من انهت فنحن نعرف ٔأن ر�اكردو      
و�ني مباد� ت� السلعة �سلعة ٔأخرى فٕان  ،مكیة العمل� ٔأن قمية السلعة تنتظم 

سبيل التبادل یمت �ىل ٔأساس �دد سا�ات العمل النس�يب الرضوري املبذول يف 
 �دد سا�ات العمل النس�يب الرضوري املبذول يف�ٕالضافة ٕاىل  )العمل احلي( إانتا�

یصبح ومن مث . )نالعمل ا�َزت ( ف يف سبيل هذا إالنتاجاملوظ�  ٕانتاج الرٔأساملسبيل 
ي یتعني ٕا�رته هناالس�  مفكري ، واتصور ٔأنه �ر يف ذهن ر�اكردو، وُ�ل ؤال ا��

يبني النبيذ لقانون القمية،  اوفقً و باد�، امل �یف ميكن  :هو ال�س�یك، اس�تغرق  ا��
 _________________________ 

 الكتاب الثالث، الفصل أ�ول.، املالرأٔس . مار�س، 349، صٕانتاج الرثوةالسلع املذ�ورة". تور�س،  =
وق، ابتداًء من التفرقة بني الرٔأسامل أ�سايس ي �س�تغرقه السلعة قبل طر�ا يف الس� ) يف رغبته ٕاد�ال الزمن النس�يب ا�� 10(

 والرأٔسامل ا�ا�ر، انظر رسالته ٕاىل ماك �ولوخ:             
"After the best consideration that I can give to the subject, I think that there are two 
causes which occasion variations in the relative value of commodities:1 st the relative 
quantity of labour required to produce them; 2nd, the relative times that must elapse 
before the result of such labour can be brought to market. All the questions of fixed    = 
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القبو ملدة وظل يف ، نمن العمل ا�َزت  ةسا� 60من العمل احلي و ةسا� 60صنعه 

يوبني  قبل ٔأن ینتقل ٕاىل السوق. یوًما 120 من ة سا� 60اس�تغرق صنعه  الف�ار ا��
فقط قبل  یوًما 60ة ملدوظل يف التجفيف  ،نمن العمل ا�َزت  ةسا� 60العمل احلي و

 ؟ وقٕاىل الس� ینتقل ٔأن 

 ٕا�ًء من الف�ار، 60من النبيذ، و لًرتا 60 ، النبيذ والف�ار، ولیكنفالسلعتان     
مث �كون من  . ومننفس مكیة العمل، ٔأي معل ةسا� 120 مهنام لكّ  اس�تغرق ٕانتاج

ُ 1:1 مباد�هتام، وفقًا لقانون القمية، بنس�بة املتعني�   نبيذ ٕ��ءٍ من ال  بادل لًرتا وا�ًدا، ٔأي: ن
ي جيعل صاحب النبيذ مفٔأليس للزمن هنا اعتبار؟ وا�د من الف�ار. ولكن،  ا ا��

منت�ه؟  نضج �س�متر يف إالنتاج ٕاذ مل حيصل �ىل ماكفأٔة �نتظار مدة ٕاضافية حىت� 
يو  ٕاضايف يف  ٕاضافية، دون احلصول �ىل د�لٍ  ٔأشهرٍ  6جيع� ینتظر كذ�،  ،ما ا��

 ٕاضايف؟  صورة فائدة ٔأو رحبٍ 

 :ٕاد�ال عنرص الزمنيف و�د ر�اكردو ٔأمهیة  و��،     

� "ٔأن السلع  لیة ٕاذ مل تصل يف الوقت نفسه ٕاىل فهيا س�تختلف قميهتا التبادُ  العمل ا�ا�لمكیات  يت تتساوىال
وق وقمية هذا الوقت ٕاىل الس� ي �س�تلزم حىت تصل السلعة ... مثة قمية ٕاضافية للتعویض عن الوقت ا�� وقالس� 

 ، الفصل أ�ول، القسم الرابع).ءبادىامل (". طویًال اكن ٔأم قصًريا

أ�مهیة يف �مل �قتصاد �ایة يف  و�ىل الرمغ من ٔأن ر�اكردو وصل ٕاىل مر��ٍ      
ور ا�ؤأن للزمن  ٔأن الت�لیل خيلو من عنرص الزمن، حي� ٔأدرك مبكًرا الس�یايس

عن القانون املوضوعي يف الكشف  ٔأبًدا یفلحٕاال ٔأنه مل احلامس يف �كو�ن قانون القمية، 
ي حيمك � لقانون القمية،  ، وفقًاا�� �فرتاض  ايت ختتلف ٔأزمنة ٕانتا�ا مكتفي� تبادل السلع ال

)11(؟%11ٔأو %9، وليس %10 امل وبال ٔأن نعرف .%10قدرها  ماكفأٔة انتظار
الواقع و  

لقانون  وفقًا ،م ٕا�ابة حصی�ةقدّ مل یُ   مار�س،، حىت� ه�قتصاد الس�یايس بأْٔرس �مل ٔأن 
ُ تلف ٔأزمنة إ ل السلع ال�يت ختَ �یفية تبادُ  ، عنالقمية  عاجله الحقًانتا�ا، وهو ما سوف ن

 _________________________ 
= Capital com under the second rule". Letters of David Ricardo, op,cit, pp.65-7. 

 ٕاحقام الفائدة (ال الزمن) يف سبيل �ل املشلكة، انظر: قمية، قدم صامویلسون رشً�ا �رب�� حماوًال ) �ارج قانون ال 11(
P.Samuelson, The Collected Scientific Papers of Paul Samuelson,Vol.1 (Cambridge: 
The MIT Press, 1972), ch, 31-2. 
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يف  نظریتهل �لّ نُ ل د ا�ٓن ٕاىل ر�اكردو ولنعُ  .نناقش موضو�ات اكرل مار�سحي� 

 التوزیع.

E5D 
 

 ؛لكنه �ستبعد الریع ،ر�اكردو نفس نظریة مسیثیعتنق عىل صعید التوزیع، ف>>>>>
�يت خيلقها العمل فالقمية    العمل احلي: ؤأجر ،ٕاىل رحب العمل ا�زتن �یه تن�ل ال

، ءاملبادى(امل". للعُ  ٔأجور وا�ٓخر الرٔأسامل، ٔأر�ح �شلك وا�د: فقط جزٔأ�ن ٕاىل السلعة قمية اكمل "ینقسم

).الفصل السادس
)12( 

، حي� ٔأراد الكشف نعي ٔأن ر�اكردوجيب ٔأن  ،لریعاحقيقة استبعاد  وليك نفهم     
أ�رض ي یدفع ملا� التعویض ا�� یقصد �لریع اكن  ،)13(قوانني احلامكة للریعالعن 

�يت تبقى سلمية دون تدمريها ٔأو ٕاهالكها  .مقابل اس�ت�دام قوى أ�رض أ�صلیة وال
ي حيصل �لیه ما� أ�رض بغض  وهو �ىل هذا النحو ال یقصد الریع املطلق ا��

ي ٕامنا یقصد الریع الفريق، وهو و النظر عن اخلصوبة ٔأو املوقع،  الریع، إالضايف، ا��
ر�اكردو  أ�رايض أ�خرى.حيصل �لیه ما� أ�رض ٔ�ن ٔأرضه �متتع مبزية �سبية عن 

 يف الواقع یفرتض ٔأن ال وجود ٔ�ي ریع �ري الریع الفريق.

 زرع مقً�ا�ُ  ،)Å(، و)t(، و)h(، و)_( :فلو افرتضنا وجود ٔأربع قطع من أ�رض     
أ��ىل خصوبة، وتعد  )_( عد القطعة�ىل سبيل املثال، ولكهنا تتدرج يف اخلصوبة ٕاذ تُ 

250 ولیكننتج نفس المكیة من القمح، خصوبة. ومجیع القطع تُ  أ�دىن )Å( القطعة
 

ام مت �س�تعانة بو�دات ٔأكرب من العمل؛ خصوبة أ�رض لك� ت ام قل� ، ولكن لك� ٕارد�ً 
 و�دات  10 حتتاج ٕاىل )h( و�دات من العمل، وأ�رض 5حتتاج ٕاىل  )_( فأ�رض

 ،أ�قل خصوبة، ويه )Å( أ�رضٔأما و�دة معل،  15حتتاج ٕاىل  )t( معل، وأ�رض
 _________________________ 

بأٔمك� ال ینقسم ٕاىل ٔأجور ؤأر�ح فقط، بل أٔن هناك جزء أٓخر رضوري للتعویض عن  املنتوج) "ینىس ر�اكردو ٔأن 12(
 .174، املصدر نفسه، صتوزیع الرثوةرامساي، انظر: الرٔأسامل أ�سايس". 

 ، انظر:الرشح والنقدللمزید من بصفة �اصة ولمي بيت، ) ويه القوانني املس�تقاه بطبیعة احلال من أ�سالف ال�س�یك، 13(
G.Stigler,The Ricardian Theory of Value and Distribution, J.P.E,Vol.60. June 1952. 
K. Marx, Theories of Surplus Value (Moscow: Progress Publishers,1978), Part II 
pp.236-44. M. Dobb, Theories of Value, pp.65-96. A. Sinha, Theories of Value from 
Adam Smith to Piero Sraffa (London: Routledge, 2010), pp.76-83. 
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لمكیة العمل الرضوري  باع مكیة القمح وفقًاو�دة معل. و�لتايل لن تُ  20فتحتاج ٕاىل

مل املبذول يف ٔأقل لمكیة الع طبقًا، ٕامنا )t( ، ٔأو)h( ، ٔأو)_( املبذول يف أ�رض
�يت �س�هت� )Å( ويه قطعة أ�رض أ�رايض خصوبة، و�لیه،  و�دة معل. 20 ال

و�فرتاض ٔأن لك و�دة من و�دات العمل حتصل �ىل و�دة وا�دة من النقود 
. اتو�د h(  10( . ومثن مقح القطعةاتو�د 5 )_( فس�یكون مثن مقح القطعة ٔ�جر،

ؤ�ن و�دة.  20 فس�یكون )Å( و�دة. ٔأما مثن مقح القطعة 15 )t( ومثن مقح القطعة
ي یُ  وا�ًداا�مثن ال بد ؤأن �كون  باع يف السوق، فسوف یبيع امجلیع مقحهم ��مثن ا��

و�دة  15 �ىل )_( س�یحصل ما� أ�رض و�دة. وحينئذ 20 ، وهو)Å( به مقح أ�رض
، �ریع فريق، وحيصل ما� اتو�د 10 �ىل )h( �ریع فريق، وحيصل ما� أ�رض

فال حيصل �ىل أٔي  )Å( ، �ریع فريق، ٔأما صاحب أ�رضاتو�د 5 �ىل )t( أ�رض
 قسمني ٕاىل السلعة، عند ر�اكردو، قمية اكمل و�ىل هذا النحو ینقسم. ریع فريق
فسوف  لعامل. ٔأما الریع الفريقا ٔأجور وا�ٓخر الرٔأسامل ٔأر�ح �شلك ٔأ�دهام حفسب

ال ید�ل يف �كو�ن ا�مثن الطبیعي  الریع ٕاًذا )14(یقوم املزارع بنقل عبئه ٕاىل املس�هت�.
مفزارع   معل زائد.عن معل � ٔأو معل خمزتن ٔأو حّىت  ليس تعویًضا فهو ؛للقمح

من  ٕارد��  250 و�دات ٔأنتج 5�ىل سبيل املثال، و�رٔأسامل مكون من  )_( أ�رض
بیع القمح سوف یقوم املزارع ٕ�ضافة الریع الفريق  وعند. نتج سواهای ، ومل القمح
ي مل �لكفه سوى  املنتوجو�دة ٕاىل مثن  15  وقدره هذه و�دات حفسب.  5ا��

 القمح �ىل هذا النحو، مثنو  یتحملها املس�هت� وحيصل �لهيا املا� العقاري.إالضافة 
�ملبذول يف �لعمل وال  )_( �مكیة العمل املبذول يف أ�رض ر�اكردو�ى  ال ینتظم
وٕامنا ینتظم �مكیة العمل املبذول يف أ�رض أ��رية،  )t( ٔأو يف أ�رض )h( أ�رض

�يت ال یُدفع لها ٔأي ریع فريق.)Å(احلّدیة، ٔأي أ�رض   ، ال

E6D 

وضعه مسیث �شأٔن التفرقة بني الرٔأسامل  يا��  يخلط املهنج�ر�اكردو  لزتمیو      
 مسیث ٔأن رٔأى�ني  عىلف؛ ٕاال ٔأنه یعمتد معیاًرا خمتلًفاوالرٔأسامل ا�ا�ر،  أ�سايس

 _________________________ 
�ىل �اتق املس�هت�، وليس  ع دوًما) "ال املزارع... وال الصناعي... یضحیان بأٔي جزء من منتجهام �ریع... عبء الریع یق14(

 ، الفصل السادس.ءىاملباد�ىل املزارع". انظر: ر�اكردو، 
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�ىل مدى  یتوقف، وكام ذ�ر�،ا�ا�ر والرٔأسامل  معیار التفرقة بني الرٔأسامل أ�سايس

 افٕاذ :ل �س�هتالك، ٔأو ا�ميومة�ر�كز �ىل معد�  ار�اكردو معیارً یعمتد ، لكيةامل بقاء 
ُ ٔأو  ،وقت قصري س�هت� يفرٔأسامل مما �ُ الاكن ذ� اجلزء من   فرتةٍ  يف الكی� س�هت� �

 أأما ٕاذ، ا�را�رٔأسامل یعد من قبیل ال و�زية، مثل اجلزء املدفوع ٔ�جرة، فٕان ذ�
�  س�ت�دامه يفا یطولاكن مما  فٕاننا  ،التا�ٓ و  ملباين، اكمت ٕا�داده ٔ��لها يتالوظیفة ال

ال حيدثنا عن  همع مالحظة ٔأن، )15(ٔأمام رٔأسامل ٔأسايس ر�اكردو، یقول نكون، وكام
 !املسا�دة لیة ٔأواملواد أ�و� 

 هو وا�ٓالت فالرٔأسامل أ�سايس مثل املباين ؛لرس�ة �س�هتالك وفقًاف الرٔأسامل ٕاىل ٔأسايس ودا�ر یصن� "
ُ ٔأما الرٔأسامل ا�ا�ر فهو ا��  �متتع ��وام، ةقمي �  دفع يف س�ت�دمي �  الغذائیة املواد �ىل نفقتُ  يتأ�جور ال

الرابع). ، القسم، الفصل أ�ولءاملبادى( وا�ٓالت". املباين من أٔكرث لالس�هتالك القاب� والسلع واملال�س
)16( 

E7D 

         ل ا�ويل.ر�اكردو وضع نظریة يف التبادُ  حياول يف التفكري، مسیث�ىل طریقة و      
�ر يف تفهو ینطلق من نفس فرضیات مسیث حيث ميل الرٔأساملیني ٕاىل �س 

 بالد ذات حكومات ال یعرفون  عن �اداهتم و�رحتال ٕاىلبالدمه ورفضهم الت�ّيل 
)17(طباعها وجيهلون ٔأحاكم قوانيهنا.

اقتناع  و�رتب ر�اكردو �ىل ذ� نتي�ة مفادها 
الت رحب ٔأقل وتفضی� البقاء يف ب�ه عن البحث عن توظیف ٔأفضل  الرٔأساميل مبعد�

فكرة م نظریته، املستندة ٕاىل و�ىل الرمغ من ٔأن ر�اكردو یقدّ لرثوته يف ب�ان ٔأجنبیة. 
و�لك ما  ،تصوره، ٕاال ٔأن �اًال  حتمكي، سنبحثه طرحًء من ابتدا ،سرنىمسیث كام 

 حفی� .ل ا�ويليف تفسري التبادُ  تل ماكنة �رزةسوف حي  ومغوض،ارتباك م� من حي
 _________________________                

 ، الفصل أ�ول، القسم الرابع.ءاملبادى) انظر: ر�اكردو، 15(
يف  قمية تتوقف �ىل مكیة العمل املنفَ ق بتقویض مذهبه القائل بأٔن ال  �لغ، صعوبة هتدد ر�اكردو یت�اىش، بذاكءٍ الس�ید ٕان ") 16(

 ٔأرد� جور؛ ٔأو ٕاذا�ر�ة، قمية العمل تتوقف �ىل مكیة العمل الالزمة ٕالنتاج ا�ٔ  ر�اكردو، برضبةٍ الس�ید  إالنتاج، و�� جيعل
 ضارع القولٕالنتاج أ�جور وهذا یُ  ةلمكیة العمل الالزم ار وفقً قد� ل تُ فٕانه �رى ٔأن قمية العم��ات مزیة اس�ت�دام لكامته  عطاءهإ 

". القامش هبا بادلٕالنتاج الفضة اليت یُ  ةلمكیة العمل املكرس االعمل املكرسة ٕالنتا�ا بل وفقً  لمكیة ار ال وفقً قد� القامش تُ  قمية بأٔن
، رأٔس املال وانظر كذ�: مار�س، .1825، لندن: دراسة انتقادیة حول طبیعة ومقایيس وأٔس�باب القميةانظر: س. بیيل، 

 الفصل السابع عرش.
الست�ر رٔأسام� قرب بيته قدر طاقته و�لتايل �رید �ندماج يف العمل احمليل �رشط حصو�  )" لك خشص �سعى دوًما17(

  ، الكتاب الرابع، الفصل أ�ول. �روة أ�مم�ىل ٔأر�ح �اد� ٔ�موا� ٔأو قریبة من أ�ر�ح العادیة". انظر: أٓدم مسیث، 
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ا�شغل مسیث بت�لیل الت�ارة اخلارجية توصل ٕاىل فكرة �الصهتا ٔأن الب� قد یتاجر 

�س�مترار يف هذه  قق خسارة، ومع ذ� جيد ٔأن من مصلحتهوحيُ  مع ب� أٓخر
 ؛ٕاجنلرتا وفر�سا والربتغال ؤأملانیا ل بنيطبق مسیث �لفعل فكرته �ىل التبادُ  !الت�ارة

، �ىل الرمغ من ٔأن املزيان الت�اري لصاحل فر�سا، فقد رٔأى مسیث ٔأن مصل�ة ٕاجنلرتا
 ؤأرخص ٔأفضلوذ� ٕاذا اكن النبيذ الفر�يس ل مع فر�سا؛ تتحقق �ملزید من التبادُ 

 أ�ملاين، النس�یج كذ� من ؤأرخص ٔأفضل الفر�يس والنس�یج الربتغايل، النبيذ من
 من رشاهئام من بدًال  فر�سا من والكتان النبيذ �شرتي ٔأنٕالجنلرتا  أ�فضل مفن

ت�  قمية فٕان �زداد قد الس�نویة الفر�س�یة الواردت قمية ٔأن ومع ٔأملانیا. ٔأو الربتغال
 ذات ،الفر�س�یة السلع رخص )�س�بة( بنفس تنخفض سوف الس�نویة الواردات

 جيًدا الفكرةردو یفهم ر�اك .ا�ٓخر�ن الب��ن سلع عن أ�قلوا�مثن  أ��ىل اجلودة
 رؤوسصعوبة انتقال  افرتاض من انطالقًا، یرضبه يا��  )18(املثلو  .وحياول تطبیقها

لك  ٕانتاج ٕاجنلرتا يف �ىل متفوقة الربتغال ٔأن يف یتلخص ،من دو� ٕاىل ٔأخرىأ�موال 
 مقابل ،النبيذ منوا�دة  و�دة ٕالنتاج معل و�دة 80 �كفهيا من النبيذ والنس�یج؛ ٕاذ

 ٕالنتاج و�دة وا�دة من النس�یج، معل و�دة 90كام �كفهيا . ٕاجنلرتا يف و�دة 120
 يف ،ا�سبي�  ،تفوقًا ٔأكرث والربتغال �ىل هذا النحو. ٕاجنلرتا يف معل و�دة 100 مقابل
 .120: 80و ،100: 90النسب ٕاىل �لنظر ،النس�یج ٕانتاج يف يه مما النبيذ ٕانتاج

تتحقق حي� ، من و�ة نظر ا�متع ،و�لتايل رٔأى ر�اكردو ٔأن مصل�ة الربتغال
ٔأن مصل�ة كام  .ٕاجنلرتا من النس�یج احلصول �ىل ويف يف ٕانتاج النبيذ تخصصی 

�ىل ٕاذ  ؛ٕانتاج النس�یج واحلصول �ىل النبيذ من الربتغال يف إاجنلرتا تتحقق بتخصصه
الربتغال ٔأقل مما یتلكف يف ٕاجنلرتا، فس�ت�د  ف�لكّ  النس�یج ٕانتاج من ٔأن الرمغ

واحلصول يف املقابل �ىل ٕاجنلرتا، ٕاىل  )و�دة معل 80(النبيذ  تصد�رالربتغال ٔأن 
ٔ�هنا سوف  ؛)و�دات معل 10(من شأٔنه أٔن یوفر لها  )و�دة معل 90( النس�یج

 و�دة. 90 فمن ٔأن تتلكّ  و�دة معل حفسب بدًال  80و�دة النس�یج بـ حتصل �ىل 

لربتغال ٕاىل ا) و�دة معل 100(النس�یج  تصدرٔأن ٔأما ٕاجنلرتا فس�ت�د مصلحهتا يف 
 و�دة معل؛ ٕاذ بدًال  20وحتصل يف املقابل �ىل النبيذ؛ ٔ�هنا يف هذه املباد� س�توفر 

 _________________________                
 ، انظر �ىل سبيل املثال:النظریة تفصیًال، واختبارها ر�ضًیا ، الفصل السابع. ويف رشحءاملبادى) انظر: ر�اكردو، 18(

P.Kenen, The International Economy (Cambridge University Press, 2000),pp.44-69. 
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و�دة معل  100�دة معل يف سبيل ٕانتاج النبيذ س�تقوم بتقدمي و  120 من ٕانفاقها

� حفسب، يه   یعين يف مذهبهذا لك و وحتصل �ىل النبيذ.  ،تضمهنا النس�یجی  يتال
ي یتلكف ،ٔأن النبيذ الربتغايلر�اكردو  سوف یبادل �لنس�یج  ،و�دة معل 80 ا��

ي یتلكف  ء! س�یكون �ري متاكىف ا�ويل لٔأي ٔأن التبادُ  ،و�دة معل 100 إالجنلزيي ا��

�قتصاد من هبا سوف یؤ جوهریة،  و�ىل هذا النحو یصل ر�اكردو ٕاىل نتي�ةٍ      
 مع اختالف التفسرياتٕ�طارها العام  یعتدٔأو �ىل أ�قل سوف  الس�یايس من بعده

� عن بقوانني ختتلف  حمكومٌ ا�ويل ل يه ٔأن التبادُ هذه النتي�ة ، وأ�سانید يت ت� ال
  : منظم القمية وحمددهامن �َيت  ا�ا�يلل التبادُ حتمك 

" � � يت یمت تبادلها القمية النسبية للسلع ال يت تنظم القمية النسبية للسلع بني ب��ن ٔأو أٔكرث ال تنظمها نفس القا�دة ال
� يف الب� الوا�د يت س�تقد�ا الربتغال مقابل �س�یج ٕاجنلرتا لن تت�دد �مكیة العمل الاكئنة يف ... ٕان مكیة النبيذ ال

 ، الفصل السابع).ءادىاملب( ".لك من السلعتني كام لو ٔأن السلعتني ٔأنتجتا يف ٕاجنلرتا ٔأو يف الربتغال

يف الب� الوا�د، ٔأي  نيالسلعتَ ونبحث العالقة بني  ثال ر�اكردو،رنجع ٕاىل م فل     
�  والعالقة بني النبيذ والنس�یج، نيالربتغالی� العالقة بني النبيذ والنس�یج  مث  .نيإالجنلزيی

قا�دة لر�اكردو �ینا  وفقًاني يف لك ب� من الب��ن. السلعتَ من  سلعة العالقة بني لك
  :نزء أ�ول مهنا إ اجل قولیٔأجزاء،  ةذات ثالث

 ، الفصل السابع).ءاملبادى( ".ٕاجنلزي��  80بادل بعملال یُ  يٕاجنلزي  100"معل 

بادل فلن تُ  ي یتطابق مع قانون القمية،، وا�� من القا�دةأ�ول جلزء هذا ال  وٕاعامًال      
ي یتلك� النبيذ الربتغايل من و�دة وا�دة  بو�دة وا�دة من  ،و�دة معل 80 فا��

ي یتلك�  لقانون القمية  وفقًا لسيمت التبادُ و�دة معل، وٕامنا  90 فالنس�یج الربتغايل ا��
و�دة  0,88ٔأي ٔأن و�دة وا�دة من النبيذ الربتغايل سوف تبادل بـ  90 : 80 بنس�بة
 ء. متاكىف وهذا تبادلٌ  ،من النس�یج الربتغايل تقریًبا

�  كذ�      من بادل و�دة وا�دة ني، فلن تُ أ�مر بصدد النبيذ والنس�یج إالجنلزيی
ي یتلكف وا�دة من النس�یج إالجنلزيي  و�دة معل بو�دةٍ  120 النبيذ إالجنلزيي ا��

ي یتلكف ، بنس�بة ٔأیًضا لقانون القمية معل، وٕامنا س�یجري التبادل، وفقًا و�دة 100 ا��
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و�دة من  1,20تبادل بـ س ٔأي ٔأن و�دة وا�دة من النبيذ إالجنلزيي  100 :120

الواقع ء؟ التبادل �ري املتاكىف ٕاًذافأٔ�ن  ء.تبادل متاكىف ذا ٔأیًضاالنس�یج إالجنلزيي. وه
ي یقول القا�دةمن مع اجلزء الثاين یبدٔأ وینهتيي ء التبادل �ري املتاكىفٔأن   :ا��

 ، الفصل السابع).ءاملبادى(".هند��  120 روس�ی�ا ٔأو 60ٔأو ا�رتغالی�   80 بعمل ٕاجنلزيي 100 بادل معل"ميكن ٔأن یُ 

ي ال �ستند ٕاىل ٔأي سبب معقول،من القا�دةالثاين لهذا اجلزء  وفقًا      قرر تی  ، وا��
 80 بادل بعملال یُ  ٕاجنلزيي 100معل  اولكن ملء ٕاكماكنیة. ل �ري املتاكىفمبدٔأ التبادُ 

؟ جيیب ر�اكردو �جلزء هند��  120ٔأو اروس�ی�  60ٔأو ا�رتغالی�  80 بادل بعملویُ  ،ٕاجنلزي�� 
 الثالث وأ��ري من القا�دة: 

� ذ� "ميكن رشح  ، ءاملبادى( يت توا�ه حترك الرٔأسامل بني ب� وأٓخر".�سهو� من �الل حتدید الصعوبة ال

 الفصل السابع).

ء �ىل الصعید ء. ولكنه �ري متاكىفمتاكىفا�يل �� �لمنا ا�ٓن ٔأن التبادل احس�نًا،      
، �ى ملاذا؟ ٔ�ن التبادل ا�ا�يل حمكوم بقانون القمية، ٔأما التبادل اخلار� !اخلار�
� مف ر�اكردو، ! هكذا �رب احلدود ا�ولیة يت توا�ه حركة الرساميلحكوم �لصعو�ت ال

بني النبيذ الربتغايل ٔأن التبادل ولنالحظ  !ة يف التبادل ا�ويلتنظری یطرح ر�اكردو 
ي یتلكفوبني معل،و�دة  80 ي یتلكفا��   و�دة معل، 100  النس�یج إالجنلزيي ا��

للمنطق  وخمالًفا ابل �اء حتمكی�  ،منطقئأو �رتيب  معقول اس�ت�الصنتي�ة  مل یأِٔت 
مبجرد ختصصها يف ٕانتاج  ثال ر�اكردو، مل تعد تنتج النس�یجفالربتغال، يف م  نفسه.

ي یتلكف ويف  ،و�دة معل 100 النبيذ، و�لهيا ا�ٓن ٔأن تزتود �لنس�یج إالجنلزيي ا��
ي یتلكف �هيا املقابل تصدّ  �ىل هذا  التبادلویمت و�دة معل.  80ر ٕالجنلرتا النبيذ ا��

ولكن هذا الفرض  ٔأي و�دة من النس�یج مقابل و�دة من النبيذ. .1 : 1  بنس�بة النحو
  :، من �ة ٔأخرىسائغ ، دون س�ندٍ الف قانون القميةوخيُ  ،من �ة �ري واقعي

1I لن تنتقل من ٕاجنلرتا ٕاىل الربتغال ٕالنتاج النبيذ  ،رمبا، فهو �ري واقعي ٔ�ن الرساميل
النبيذ  ها، ولكنش�ید �لیه ر�اكردو نظریته بأْٔرس ي �ُ الس�ند ا�� هو وهذا والنس�یج، 

اش�ئة سوف ینتقالن ٕاىل ٕاجنلرتا جلين املزید من أ�ر�ح الن�  نفسهام نيوالنس�یج الربتغالی� 
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�س�تطیع  الربتغايلالنبيذ  تاجرف  )19(الب��ن.من  لكّ القمية �ج�عیة يف  عن اختالف

. كام ميكن لتاجر إاضافي�  ت رًحباو�دا 5 و�دة وجيين 85بـ يف ٕاجنلرتا  ٔأن یبيع نبيذه
 او�دة وجيين �لتايل رًحبا ٕاضافي�  95ـ ٔأن یبيع �س�ی�ه يف ٕاجنلرتا ب النس�یج الربتغايل

  )20(وذ� لكه دون انتقال الرساميل من ٕاجنلرتا ٕاىل الربتغال. .كذ� و�دات 5قدره 

2I الربتغايل ٔأي بني النبيذ  ني،ل بني السلعتَ لقانون القمية جيب ٔأن یأٔيت التبادُ  طبقًا
�عتبار، ؤ�ذ يف ، وتُ 1:1 ، وليس1 : 0,8ٔأي  100 : 80 والنس�یج إالجنلزيي بنس�بة

، مجیع الصعو�ت املشار ٕا�هيا كنفقات الشحن والنقل لقانون القمية ٔأیًضا وطبقًا
 مربرٍ  التاكلیف... ٕاخل، وال یو�د ٔأي ومصاریف انتقال الرساميل �رب احلدود وتغري� 

 )و�دة معل 80(جلعل التبادل یمت بني النبيذ الربتغايل  ،�ري مفهوم حىت� ٔأو  ،مفهوم
ٕاال ٔأن  !ءٔأي �ىل حنو �ري متاكىف 1 : 1بنس�بة ) و�دة معل 100(إالجنلزيي والنس�یج 

التبادل بني النبيذ الربتغايل  ٔأن ،دون س�ند من واقع ، وبطریقة حتمكیةیمت افرتاض
�لت�دید ما  وهذا .1 :1 ء، بنس�بةمتاكىف، و�ىل حنو �ري جيري والنس�یج إالجنلزيي

ولسوف نعود  .�الل مئيت �اًما �قتصاد الس�یايس�مل وسار �لفه  ،فع� ر�اكردو
 مار�س.اكرل ء حي� نناقش موضو�ات ناقشة موضوع التبادل �ري املتاكىفمل 

 

 _________________________ 
 ، الفصل السابع.ءاملبادى) ر�اكردو، 19(
 املنطق مع النظر هذا یتفق الو .2017 ، ش�تاء74 ، جم� الغد�ر، بريوت، العددءنقد التبادل �ري املتاكىفحبثنا:  انظر )20(

 50 ٕاجنلرتا يف النبيذ من الربميل مثن ٔأن لو: لر�اكردو فوفقًا ؛نفسه ر�اكردو مذهب مجمل مع یتساوق وكذ� بل حفسب، والواقع
 فٕان ،جنهيًا 50 النس�یج من مكیة ومثن ،جنهيًا 45 الربتغال يف النبيذ من الربميل ومثن ،جنهيًا 45 النس�یج من مكیة ومثن ،جنهيًا
ر سوف النبيذ ر سيتحقق الرحب قدر ونفس جنهيات، 5 قدره �رحب ٕاجنلرتا ٕاىل یصد� الربتغال.  ٕاىل من ٕاجنلرتا النس�یج حي� یصد�

  ، املصدر نفسه.ءاملبادىانظر: ر�اكردو، 
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<ÿíÀ÷]o÷^n÷]<

<Çœfil^¬ÁïÁ⁄<“Ö^⁄<ŸÖ^“ã<
      

�يت حتمك معل  هدفًالنفسه ) 1(د مار�س�د�       هو الكشف عن القوانني املوضوعیة ال
مراجعة الفكر السابق �لیه، ٔأي  ولتحقيق هذا الهدف اكن �لیهالنظام الرٔأساميل. 
دم �ٓ �اصة، والفكر �قتصادي  ، وفر�سوا �ینيه بصفةٍ للطبیعینيالفكر �قتصادي 

ي اعتنق مار�س ٔأمه ر�اكردو، و�ٔ�خص فيد ر�اكردواث ودیمس  تصوراته و  ٔأفاكره ا��
  )2(.رأٔس املالاملواقع الفكریة ؤأكرثها خطورة يف مذهبه يف  ٔأ�رزيف 

 
_________________________ 

 اعمتدت يف سبيل �كو�ن الوعي �القتصاد الس�یايس عند مار�س، �ىل:فقد ، رأٔس املال ،�ٕالضافة ٕاىل مؤلفه املركزي) 1(
S. Bell, Ricardo and Marx, Journal of Political Economy, 1907, Vol 7, pp. 112-17. H. 
Somerville, Marx`s Theory of Money, Economic Journal, 1933, Vol 43, pp. 334-7. 
H.Smith, Marx and the Trade Cycle, Review of Economic Studies, 1937, Vol 4, pp. 
192-204. J. D. Wilson, A Note on the Trade Cycle, R. E. S, 1938, Vol 5, pp. 107-13. 
H.Smith, Marx and the Trade Cycle: A Reply, R. E. S, 1938, Vol 6, pp. 76-7. S. F. 
Bloom, Man of His Century: A Reconsideration of the Historical Significance of 
Karl Marx, J.P.E, 1943, Vol 51, pp. 494-505. Maurice Dobb, Marx on Pre-Capitalist 
Economic Formation, Science and Society, 1966, Vol 30, pp. 319-25. D.C. Hodges, 
The Method of Capital, S & S, 1967, Vol 31, pp. 505-14. T. Sowell, Marx`s Capital 
after One Hundred Years, Canadian Journal of Economics, 1967, Vol 33, pp. 50-70. 
Y. Deguchi, Logical Relationships between Productive Powers and the Relations of 
Production, Kyoto University Economic Review, 1970, Vol 40, pp. 1-27. I. Steedman, 
Marx on the Falling Rate of Profit,A.E.P,1971,Vol 10,pp.61-6.S.Hollander, Marxian 
Economics as "General Equilibrium" Theory, History of Political Economy, 1981, 
Vol 13, pp. 121-55. G. Hodgson, Marx Without the labour Theory of Value, Review 
of Radical Political Economy, 1982, Vol 14, pp. 59-65. P. Harvey, Marx`s Theory of 
the Value of labour: An Assessment, Social Research, 1983, Vol 50, pp. 305-44. P. 
Garegnani, Value and Distribution in the Classical Economists and Marx, Oxford 
Economic Papers, 1985, Vol 36, pp. 291-325. W. J. Baumol, Marx and the Iron Law 
of Wages, American Economic Review, 1983, Vol 73, pp. 303-8. D.B. Houston, 
Capitalism Without Capitalists: A Comment on "Classes in Marxist Theory", 
R.R.P.E, 1983, Vol 15, pp. 153-6. Schumpeter, History, op, cit. Joan Robinson, An 
Essay on Marxian Economics (London: Macmillan,1967). Political Economy and 
Capitalism, Collected Works of Maurice Dobb (London: Routledge, 1937). Maurice 
Dobb, Theories of Value and Distribution since Adam Smith, op, cit, pp.137-65. 

 د من أٔحصاب النظر�ت، اكن تلمیًذافالفهم احلقيقي القتصاده یبدٔأ بأٔن ندرك ٔأنه �وا�)"هل اكن ملار�س معمل؟ نعم. 2(
لر�اكردو، ال مبعىن ٔأن جحته تبدٔأ �شلك واحض من ٔأفاكر ر�اكردو حفسب، وٕامنا �ملعىن أ�مه �كثري وهو ٔأنه تعمل من ر�اكردو فن 

واكنت لك مشلكة نظریة تعرض نفسها � يف صورة �س�ت�دم ٔأدوات ر�اكردو،  دامئًاصوغ النظر�ت... لقد اكن مار�س 
 � يت القاها �الل دراس�ته العمیقة لر�اكردو، ويف صورة ما استشفه من ت� ا�راسة من ٕامياءات �لتوافر �ىل املزید الصعاب ال

 من العمل. ولقد ا�رتف مار�س نفسه �لكثري من هذا...". انظر:
Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Introuction by Richard 
Swedberg (London & New York: Routledge, 2003). p.22. 

 =ر�اكردو  ي �ام� مار�س ٔ�س�تاذ هو، كتب كذ� شومبیرت:"ٕان �قتصادي الوحيد ا�� �رخي الت�لیل �قتصاديويف كتابه 
<
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E1D 

 

 بأٔنه العمل املنشغل بدراسة:ال�س�یيك قتصاد الس�یايس حتدیده �من ابتداًء و      

.الفصل أ�ول)الكتاب أ�ول، ، رأٔس املال( زیة".جواات ا�ا�لیة لعالقات إالنتاج الرب الرتابط"
)3(

  

 :و�س�ت�دام ٔأ�ىل در�ات التجرید     

بل جيب �ىل قوة التجرید  ،الكواشف الكميیاویة س�ت�دام ا�هر ٔأواقتصادیة شاكل �"ال ميكن لت�لیل ا�ٔ 
 ).1867، مقدمة الطبعة أ�ملانیة أ�وىل، رٔأس املال( ".ٔأن حتل حمل هذا وت�

�يت  بظاهرةا�شغل مار�س       . منط إالنتاج الرأٔساميل�القات  تدور يف فلكهاالقمية ال
�يت تتجسد فهيا  ي جع� یبدٔأ من حتلیل السلعة؛ ٔ�هنا ال  القمية:أ�مر ا��

من السلع، بي�  الرثوة بوصفها �كد�ًسا هائًال  ىا�متعات اليت هيمين �لهيا منط إالنتاج الرٔأساميل تتبديف "
 .، الفصل أ�ول)رأٔس املال( .� یتعني البدء بت�لیل السلعة"لك سلعة كشلك ٔأويل لهذه الرثوة. � ىتتبد

بني قمية  یفرق حيثطى مسیث ور�اكردو، ويف ٔأثناء حتلی� �سري �ىل نفس خُ      
�شلك املضمون املادي للرثوة يف ال�يت يه �یه أ�وىل و �س�تعامل وقمية املباد�، 

 من اس�تعاملیة قمي تبادل مبوجهبا جيري كنس�بة ٔأي مكیة، كعالقةالثانیة وتربز  ،ا�متع
القمية النسبية  ،ٔأسالفهكام  ،مار�سو�س�ت�دم . أٓخر نوعٍ  من اس�تعاملیة بقمي ما نوع

 لیة.معىن القمية التبادُ  بنفس

 _________________________ 
=  � يت اكنت وأ�مه، ٔأن مار�س، وت� حقيقة موضوعیة، قام �س�ت�دام ٔأدوات الت�لیل الر�اكردیة... بل ٔأن إالشاكلیات ال

ي طر�ه ر�اكردو... من املؤكد ٔأن مار�س �اجل ت� إالشاكلیات مطرو�ة ٔأمام مار�س اكنت نفسها مطرو�ة بنفس الشلك ا�� 
وتوصل ٕاىل اس�تنتا�ات خمتلفة ٕاىل �د بعید، بید ٔأنه فعل ذ� من �الل �نطالق من نظر�ت ر�اكردو وانتقادها... لقد 

�س�تغالل ابتداًء من البناء  تقبل مار�س نظریة القمية الر�اكردیة، ودافع عهنا حبجج ر�اكردیة... بل لقد طور مار�س نظریته يف
 الر�اكردي". للمزید من التفصیل، انظر:                             

 Schumpeter, History of Economic Analysis, op, cit, pp.486-7.    
بنظریة القمية  �ن یقولون ٔأن ر�اكردو هو ٔأس�تاذ مار�س، بصفة �اصة ف� یتعلقولكن ٕاریك رول یؤكد، بصواب، �ىل ٔأن ا�� 

 الزائدة، یغفلون تأٔثري مسیث احلامس �ىل نظر�ت مار�س. للمزید من التفصیل، انظر:
Eric Roll, History of Economic Thought, op, cit, p.125. 

ل�س�یيك نفسه )"یعين �قتصاد ال�س�یيك �لنس�بة ملار�س موا�ته مبوضوع �دید و�لتايل وضع �قتصاد الس�یايس ا3(
ي یصيب هذا املوضوع ن �قتصاد الس�یايس ال�س�یيك یت�دد اكقتصاد س�یايس مبوضو�ه فٕان النقد ا�� حمل �ساؤ�. ومبا أٔ 

، ءاملبادىموا�ته مبوضوع �دید ميكن ٔأن یصيب �قتصاد الس�یايس ال�س�یيك يف ذات وجوده". محمد دویدار،  عن طریق
        = ، ٔأن ال یفهم من ذ�(موا�ته مبوضوع �دید) ٕاذ ال موضوع �دید يف الواقع مع التحفظ �ىل ،يف تصوري ،. وجيب246ص
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ي یطرح من �ال� تصوره للقمية س�یاقويف  ٕاىل  یذهب مار�س ،اخلط املهنجي ا��

من أ�رز،  )’( جتري مبادلته مبقدار معینة، �یلو جرام من القمح مثًال  ٔأن سلعة
ر، �سلع ٔأخرى بأٔكرث و�ري ذ�، و�ختصامن الفضة،  )≈(من احلر�ر، و )î(و

 امية مباد� وا�دة، بل الكثري �د� . و�لتايل، ليس للقمح، �سلعة، ق النسب تباینًا
 القمي من الفضة، �شلك )≈(من احلر�ر، و )î(من أ�رز، و )’( مهنا، ولكن مبا ٔأن

 من الفضة )≈(من احلر�ر، و )î(من أ�رز، و )’( لیة للكيلو من القمح، فٕانالتبادُ 
لیة قادرة �ىل ٔأن حتل حمل تبادُ  ب، كام یقول مار�س، ٔأن �كون قميًاوما ٕا�هيا، جي

لیة ا�تلفة بعضها البعض، ٔأي ٔأن �كون متساویة ف� بيهنا. ومن هنا فٕان القمي التبادُ 
ة بني احلر�ر والفضة، ميكن لیعرب عن يشء وا�د. مفهام �كن العالقة التبادُ للسلعة تُ 

 )4(من الفضة. )≈(من احلر�ر مع  )î(التعبري عن هذه العالقة مبعاد� تتعادل فهيا  دامئًا
املعاد� تدل �ىل جرامات من الفضة، وهذه  5 ٔأمتار من احلر�ر بـ 10 : مباد�مثًال 

 ر والفضة، مساوٍ ً� من هذ�ن الش�یئني، احلر� مقداره وا�د. ٕان� وجود ٔأمر مشرتك 
بد ؤأن �كون لك مهنام،  أ�ول وال هو الثاين، و�لتايل الهو ليشء ما �لث، ال 

ي ال �كون ممتثًال اليشلٕالر�اع ٕاىل هذا  قابًال لیة، �عتباره قمية تبادُ   يف ء الثالث. ا��
خصائص طبیعیة ٔأخرى للسلع؛ ٕاذ ٔأن  ة ٔأو فزي�ئیة ٔأو ٔأيخصائص هندس�ی� 

�عتبار ٕاال بقدر ما ال تؤ�ذ يف السلع اجلسدیة، كام یقول مار�س،  خصائص
الثالث  ٕان أ�مرَ  اس�تعاملیة. قميًاجتعل من السلع  تتوقف �لهيا منفعة السلع، بقدر ما

ف�هام نتاج قوة العمل. هنا جيد هو العمل،  "لیةقمية السلعتني التبادُ "املشرتك بني
�ىل  ا قادًراحي�  قمية بقاء العامل مار�س ٔأمهیة يف ��شغال بقمية قوة العمل، ٔأيْ 

إال�ابة �سري الت�لیل �ىل النحو : ما يه قمية قوة العمل؟ ومن ٔأ�ل ًال ئالعمل. متسا
، ٕالنتا�ا. وقوة اس �مكیة العمل الرضوري، اج�عی� قاالتايل: ٕان قمية لك سلعة تُ 

ي حيتاج ٕاىل مكیة حمددة من وسائل املعيشة  العمل تو�د يف شلك العامل احلي ا��
لنفسه ولعائلته، مما یضمن اس�مترار قوة العمل حىت بعد موته. ومن هنا، فٕان وقت 

 _________________________ 
ً  اس�یاس�ی�  ااقتصادً ٔأن مار�س �ستبدل  = النقد لعمل �قتصاد  هو اقتصاد س�یايس مار�يس. ٕامنا�قتصاد س�یايس �دید.  اقدمي

 .� ابتداًء من قانون القمية ٔأیًضاالس�یايس كام تبلور �ىل ید ال�س�یك، وحماو� اس�تكام
ٔ�ي نوع أٓخر ٕاذا اكنت قميهتام  متاًما من السلع هو صاحل ) :"ٕان نو�ًا1698 -1640س �ربون () وینقل مار�س عن نیكوال4(

�يت لها قمي تبادلیة متساویة؛ فمكیة من احلدید ٔأو الرصاص مبئة جنیه  التبادلیتان متساوییتني وال فرق ٔأو اختالف بني أ�ش�یاء ال
  فصل أ�ول.، الكتاب أ�ول، الرأٔس املاللها نفس القمية التبادلیة كام لمكیة من الفضة ٔأو ا�هب مبئة جنیه". انظر: مار�س، 
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 املعيشة هذه ميثل قمية قوة العمل:العمل الالزم ٕالنتاج وسائل 

ٔأو القدرة �ىل العمل، مجموع القدرات اجلسدیة واملعنویة اليت متتلكها ٔأعضاء إال�سان،  "ٕانين ٔأقصد بقوة العمل
 العمل تت�دد مثل ٔأية قوة اس�تعاملیة... ٕان قمي ت�د�ا يف لك مرة ینتج فهيا قميًأأي خشصیته احلیة اليت �س� 

سلعة ٔأخرى بوقت العمل الرضوري ٕالنتا�ا و�لتايل لت�دید ٕانتا�ا... ٕان قمية قوة العمل يه قمية وسائل 
املعيشة الرضوریة للحفاظ �ىل بقاء صاحهبا... ویتضمن مجموع وسائل املعيشة الرضوریة ٕالنتاج قوة العمل 

 .، الكتاب أ�ول، الفصل الرابع)رٔأس املال(ل". وسائل املعيشة ٔ�ولئك البدالء، ٔأي ٔأطفال العام

بذ� اس�ت�دام  ا مثًال، شار�ً امل ٔأجره، ٔأس�بوعی� و�ىل ذ�، یدفع الرٔأساميل للع>>>>>
 )الواقع ٔأن الرٔأساميل یدفع أ�جر بعد اس�هتالك قوة العمل!(قوة مع� لهذا أ�س�بوع. 

م العامل مكیة حمدد س�یقدّ  وبعد ذ� جيعل الرٔأساميل �ام� یبدٔأ يف العمل. ويف وقتٍ 
العامل بدٔأ مع� یوم السبت، افرتضنا ٔأن  فلو من العمل توازي ٔأجره أ�س�بوعي.

، يف یوم إالثنني ،فٕانه ؛أ�س�بوعي ميثل ثالثة ٔأ�م معلٕان ٔأجره افرتضنا كذ� و 
القمية الاكم� لٔ�جر املدفوع. ولكن هل یتوقف  ض الرٔأساميل عنعو� قد  س�یكون

العامل ملدة  )5(عن العمل؟ �لطبع ال؛ فلقد اشرتى الرٔأساميل قوة معل العامل عندئذ
و�ىل العامل ٔأن �س�متر يف  مع�، كام اكن یظن مسیث ور�اكردو. ومل �شرتِ  ٔأس�بوع،

ي یقدّ  العمل �الل أ��م الثالثة أ��رية من مه أ�س�بوع، وهذا العمل الزائد ا��
 .)—>á( القمية الزائدة هوالعامل فوق الوقت الالزم لتعویض ٔأجره 

 _________________________ 
، كام ر�اكردو وا�ت ؤأن س�بق ال�يت للمشلكة مقدمًا احلل الر�اكردي �شأٔن أ�جر، البناء النظري وهكذا �س�تمكل مار�س) 5(

 ظن كام العمل، �شرتِ  مل فالرٔأساميل العمل؟ خيلقها ال�يت القمية من ٔأقل�  أ�جرٌ  �كون ملاذا: ويه ،ذ�ر�، ومل جيد لها �ال� أٔبًدا
 مثلیفرق يف كتا�ته أ�وىل، مل مار�س يف �عتبار ٔأن  ٔأ�ًذا .مار�س ذ� ٕاىل توصل كام العمل، قوة اشرتى ٕامنا ر�اكردو،

�روح :"ٕاين �ىل ثقة بأٔين ٔأمعل العمل املأٔجور والرأٔساملال�س�یك، بني العمل وقوة العمل. كتب فریدریك ٕاجنلز يف مقدمة 
ٕاذ ٔأجلأٔ يف هذه الطبعة ٕاىل بعض التعدیالت وإالضافات و�ا ٔأقول للقاريء ها هو الكراس، ال كام كتبه مار�س يف  مار�س متاًما

. ٕان التعدیالت اليت ٔأجر�هتا ٕامنا تدور لكها حول نقطة وا�دة. 1891كام اكن من احملمتل ٔأن �كتبه يف �ام  بل تقریًبا 1841 �ام
. انظر: للرٔأساميل لقاء أ�جرة، ٕامنا هو مع� حسب النص أ�صيل، ٔأما حسب النص احلايل فهو یبيع قوة مع�"مفا یبيعه العامل 

، كام یبدو، معل ز، اك�ٓيت:"فالرٔأساميل �شرتي ٕاًذاومن مث، ٔأصبح النص بني ٔأیدینا، بعد تعدیالت ٕاجنل .والرأٔسامل العمل املأٔجور
؛ فٕان ما یبيعونه يف الواقع من الرٔأساميل لقاء املال ٕامنا ولكن أ�مر ليس كذ� ٕاال ظاهر��  معلهم.العامل �ملال، ولقاء املال یبيعونه 

)، �ىل 1982 ،، �رمجة الیاس شاهني (موسكو: دار التقدمالعمل املأٔجور والرأٔسامل مار�س، اكرل هو قوة معلهم". انظر:
ٔ�ول  1849 �اميف  Neue Rheinische Zeitung جریدة يف �رش. 1847�ام  احملارضات اليت ٔألقاها مار�س يف ٔأساس

، يف رد مار�س �ىل جون "قوة العمل" ٕاىل "العمل" من وانظر نفس التطور، .1891�اميف  �رلني حرره ٕاجنلز يفمرة، مث 
 و�س�تون:

K. Marx, Value, Price and Profit, Edited: by Eleanor Marx, Preface: Edward Aveling 
(Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1947). 
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وحي� ینتقل مار�س ملقياس القمية، �كرر، ومبنهتيى ا�قة، �دم دقة أٔسالفه!      
ي ٔأد�ل مسیث فهيا �قتصاد الس�یايس،  )املقدار /املقياس(وليك خيرج من متاهة  ا��

یطرح، وكام ذ�ر�، السؤال: �یف س�نقيس مقدار القمية؟ وجيیب: من الواحض أٔن 
ي هو امل  اهیة اخلالقة للقمية. العمل ٕاًذاذ� س�یكون �مكیة ما تتضمنه من العمل ا��
 عند مار�س، كام مسیث ور�اكردو، هو مقياس القمية. 

بطو�، بوقت  نقيسها: یة العمل ذاهتا؟ جيیب مار�س ٔأیًضايس مك نق ولكن، �یف      
وقت العمل، بدوره، معایريه يف ٔأجزاء حمددة من الزمن اكلسا�ة العمل. بي� جيد 

القمية.  )!مقدار مقياس( ٕامنا ابتداًء من اعتبارهاو ، مكیة العمل�  ٕاًذا مار�س اعتدوالیوم. 
 وحينئذ ینهتيي ٕاىلمث یضطر، نتي�ة �دم وضوح املقياس، ٕاىل قياس املقياس نفسه! 

، ٔأي ٔأنه خيلص ٕاىل ٔأن قاس بوقت العملتُ  ومكیة العمل، یة العملالقمية تقاس �مك ٔأن 
وو�دة القياس  )مكیة العمل( كذ� بني املقياس قاس �لوقت، �لزمن، �الًطاقمية تُ ال 
  !)ا�قيقة،... ٕاخلالیوم، (

ي �لزمن قاستُ  العمل مكیة ٔأن معه وقلنا ،مار�س سا�ر� لو حىت       یبذل ا��
 العمل وطول یوم العمل، یوم قاس بطولیُ  إال�ساين، والزمن ا�هود ذ� )�ال�(

حصیح  �ري بل دقيق، �ري فذ� ٔأیًضا. والیوم اكلسا�ة الزمن من حمددة یقاس بأٔجزاء
 حينئذ ٔأن وینبغي ٔأداة. وليست ،أٓ� ليستو  ،مقياًسا ليست العمل مكیة ٔ�ن ؛ا�لمی� 

مكیة  املناس�بة لقياس الزمن، وأٓ� قياس الزمن ليست ٔأداة القياس /أٓ� �س�تعمل
 )الوقت هبا یُعَرف أٓ� يه ال�يت(العمل، كام یقول �قتصاد الس�یايس، ٕامنا يه السا�ة 

�يت یعلقها الرٔأساميل �ىل احلائط   يه ال�يت( ٔأما و�دة القياس فهيي ا�قيقة !يف مكتبهوال
 . )اجزءً  س�تني من جزءٌ 

ابتعاده و  ،ابتداًء من �دم اس�ت�دامه للمقياس الصحیح الس�یايس �قتصاد ٔأن     
یصل ٕاىل ذروة ارتباكه أ�ول،  البابكام ٔأوحضنا يف  ،و�دة القياس املناس�بةعن 

 !القياس وو�دة هذا املقياس بني مث خيلط !نفسه املقياس حي� یقيس
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التعدیالت احلامسة ٔأحياً�  ؤأد�ل ،وما یتعلق به مفهوم القميةٔأمت حتلی� ما وبعد     
قسام الرأٔسامل. �ٔ ال�س�یك  رراجعة تصو� مبمار�س  قام ٔأخري، والظاهریة ٔأحيا�ً 

الرت�یب وو�د ٔأن تقس�مي الرأٔسامل قد ینظر ٕالیه من �ة معلیة التداول، ٔأو من �ة 
العضوي، ٔأو من �ة ازد�د القمية، ؤ�ن ال�س�یك نظروا ٕاىل �يت التداول 

حتوالت بنية فمل �متكنوا من التغلغل يف  ، دون �ة ازد�د القمية،والرت�یب العضوي
كام ذ�ر�، أٔن و فقد اكن مسیث ور�اكردو، وال�س�یك بو�ه �ام، �رون، الرٔأسامل. 

أ�ول: الرٔأسامل القسم  ینقسم ٕاىل قسمني: معلیة ٕانتاجية ما،الرٔأسامل الالزم من ٔأ�ل 
�س�هت� يف معلیة ٕانتاجية ولك ما ال  ٕاخل، ...وي �ىل املباين وا�ٓالتأ�سايس وحيت

ي �س�ت�دم يف معلیة ٕانتاجية وا�دة  : الرٔأسامل ا�ا�روالقسم الثاينوا�دة.  وهو ا��
العمل. ولكن هذا التقس�مي مل �كن لیتنامغ مع قوة لیة واملواد الوس�یطة و مثل املواد أ�و� 

ي جع� یعید النظر يف التقس�مي ٕامنا ابتداًء من  القمية نظریة مار�س يف القمية؛ أ�مر ا��
�يت تغري من قميهتا  ًال ئمتسا ؛ذاهتا إالنتاج، معلیة ٔأثناء ما يه أ�جزاء من الرٔأسامل ال

�ىت ميكهنا  �يت ال تغري من قميهتا ٔأكربٔأن ختلق قمية ٔأي ال  ،من قميهتا؟ وما يه أ�جزاء ال
�يت ال تنقل ٕاىل املنتوج ٔأي  حينئذ رٔأى مار�س ٔأن و  ؟ٔأقل من قميهتا ٔأو قمية ٔأكربال

�س�ت�دم السلعة نتاج إ حيتاج ٕاىل تعدیل. فالرٔأساميل من ٔأ�ل تقس�مي ال�س�یك 
 :)ٕالیه من �ة ازد�د القمية منظوًرا( قسمني من الرٔأسامل

، ویتكون ذ� القسم من: جزء ٔأسايس )p( ابتة: الرأٔسامل ذو القمية الث� القسم أ�ول
وهذا القسم من  .ةمثل املباين وا�ٓالت. وجزء دا�ر مثل املواد الوس�یطة واملواد أ�ولی� 

اجلوهري عند مار�س هو �یف و . من قميته ٔأثناء معلیة إالنتاج ّري یه ال یغأٔ الرٔأسامل جبز 
ٔأم مثن  ا، سواء اكنت ٔأجورً إالنتاج قة يف معلیةمعینة منفَ  قميةٌ  املنتوج،، ٕاىل تنتقل
ض عو� نطالق ٔأي تُ تؤوب ٕاىل نقطة �و�لتايل  ؟ٕانتاج ة ٔأو مثن وسائلِ ٔأولی�  مواد� 

بني الرٔأسامل أ�سايس  رق الوحيداویصل مار�س ٕاىل ٔأن الف ؟املنتوجبواسطة بیع 
يف منط  �مكن .ا�ا�ر �مكن يف ا�منط اخلاص النتقال وتداول هذه القمية والرٔأسامل
ٔأن تت�دد  فاملباين وا�ٓالت تواصل القيام بوظیفهتا يف معلیات إالنتاج دون .ا�وران

ي یُ ، اس�ت�دا�ا�الل فرتة  ق نفَ ق �ىل الرٔأسامل أ�سايس یُ نفَ و�لتايل فٕان اجلزء ا��
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املبىن  هي�لرٔأساميل ٕاال �ىل دفعات بقدر ما تبىل ا�ٓ� ٔأو ال یعود ٕاىل ادفعة وا�دة و

ٕاذ ال ینقل الرأٔسامل ( واملتجسد يف املنتوج من الرٔأسامل ٔأي بقدر قمية اجلزء املس�هت�
، العمل وادمك سامل ا�ا�ر،أٔ بي� یقوم الر  )أ�سايس اكمل قميته دفعة وا�دة ٕاىل املنتوج

یلزم جتدیدها بقدر ما یمت  ،واد العملمف ؛و�كراًرا، ��وران مراًرا قوة العمل وكذا
يف معلیة  دامئًارضة هيي �اف  ؛كذ� قوة العمل .املنتوجالقدمي مهنا يف �كو�ن  اس�هتالك

ق �ىل نفَ ومن مث فٕان ما یُ  ؛لفعل رشاهئا املس�مترولكن عن طریق الت�دید  إالنتاج
وا�دة  ق دفعةً نفَ یُ  )وا�دة دفعةً  ي ینقل اكمل قميته ٕاىل املنتوجا�� ( الرٔأسامل ا�ا�ر

 وا�دة.  لرٔأساميل دفعةً إاىل  ٔأیًضاویعود 

هو و ، ویتكون من قوة العمل. )‹( ، فهو: الرأٔسامل ذو القمية املتغريةما القسم الثاينأٔ 
ي یغري قميته ٔأثناء معلیة إالنتاج.   ینقل قميته :ٔأوًال  وهذا القسم حيقق ٔأربعة ٔأمور،ا��

ابت ٕاىل بنقل قمية الرٔأسامل الث�  �سمح :�لثًا .املنتوج�زید من قمية  :�نًیا .املنتوجٕاىل 
ي هذا القسم من و�� ُمس  لق قمية �دیدة �ري مدفو�ة أ�جر.خي :رابًعا .املنتوج

  )6(.)القمية املتغريةالرأٔسامل ذو (الرٔأسامل �لرأٔسامل املتغري. بعبارة ٔأدق 

E4D 

�يت خيلقها العُ والقمية الزائدة       يف مذهب مار�س ٕاىل: رحب،  ، تتوزع،امل تن�لال
ل الرحب الوَ   :... ٕاخل،، وفائدة، وریع، ورضائب)7(طيسَ وفقًا ملعد�

... وٕ�ماكنه ٔأن �س�هتلكها لكها �ٔ�راد، ما مل یضطر ٕاىل التنازل عن الزائدة ال �لكف الرٔأساميل شيئًا ٕان القمية "
 احلا� ٕا�راًداوتؤلّف أ�قسام املعنیة يف مثل هذه  .الریع العقاري للام� العقاري جزء مهنا لرشاكء أٓخر�ن مثل

الفائدة ... ٔأن القمية الزائدة تنقسم ٕاىل"، الكتاب الثاين، الفصل التاسع عرش).رأٔس املال(لطرف �لث كهذا". 
 الثالث، الفصل الثالث).، الكتاب رأٔس املال(". ...والرضائباحملسوبة �ىل الرٔأسامل، والریع العقاري، 

  _________________________ 
یتحول ٕاىل وسائل ٕانتاج ٔأي مادة �ام ومواد مسا�دة ووسائل معل، ال یغري مقدار  ي�"ٕان ذ� القسم من الرٔأسامل ا) 6(

و�ىل العكس، فذ� القسم من  .: الرٔأسامل الثابتٕ�جياز�� ٔأمسیه �لقسم الثابت للرٔأسامل، ٔأو  ،معلیة إالنتاج قميته يف
قمية  �ٕالضافة ٕاىل ذ�و�شلك  ،معاد� ا�ايت دد ٕانتاججيمعلیة إالنتاج، فهو  ٔأثناءقميته  حتول ٕاىل قوة معل، یغري يا�الرٔأسامل 

ىل وأٔن �كون ٔأكرب ٔأو ٔأقل، وهذا القسم للرٔأسامل یتحول بصورة متواص� من مقدار �بت إ  ،زائدة ميكهنا ٔأن تتغري بدورها
القسم ، الكتاب أ�ول، رأٔس املالمار�س،  ". انظر:: الرٔأسامل املتغريٕ�جيازأٔو  یه �لقسم املتغري للرأٔسامل،متغري، و�� ٔأمس 

 الفصل السادس.الثالث، 
 .قلیل بعد ذ� وسنرشح النشطة، الرساميل مجموع÷  الفردیة الزائدة القمي مجموع ٔأي) 7(
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يف القمية  حصول العامل �ىل نصيٍب  هو نفيُ  �لیهوما ینشغل مار�س �لتأٔ�ید      

�يت �لقها؛ فالعامل بعد ٔأن ینتج مُ  زائدة �س�تحوذ �لهيا  نتج قميةً عادل قمية قوة مع� یُ ال
�يت الرٔأساميل. وهذا التصور یغا�ر، كام رٔأینا، تصو�  �ن رٔأوا ٔأن القمية ال ر ال�س�یك ا��

ؤأر�ح. ومل �كن ملار�س الوصول ٕاىل هذه النظریة امل ٕامنا تن�ل ٕاىل ٔأجور یضیفها العُ 
�يت انطلق مهنا ٔأسالفه. فلو افرتضنا أٔن  )�كتناز( يف التوزیع ٕاال �ستبعاد فكرة ال

لرشاء  6مهنا لرشاء قوة العمل، و 4و�دات،   10الرٔأساميل بدٔأ معلیة إالنتاج بـ 
و�دة  30 ٔأي ٔأنه حقق ،و�دة 40�یه  دَ �َ وسائل إالنتاج، ويف هنایة معلیة إالنتاج وَ 

�يت و ، عون القمية الزائدةوزّ أٔینا، سوف یُ قمية زائدة، فال�س�یك، وكام ر   30قدرها ال

الرٔأسامل فكرة و التوزیع �یه من ، وخللُ و�دة، ٕاىل ٔأجور وریع ورحب. ٔأما مار�س
 � وهو املعىن القامئ �ىل  ،ال�س�یيك�قتصاد الس�یايس ي یقصده ف �ملعين ا�� املسل

�ىل النحو  ،و�دة 40 الـٔأي  ،إالجاميل املنتوجعید توزیع فسوف یُ فكرة �كتناز، 
، و�دة 30 ٔأي الـ لوسائل إالنتاج، ٔأما البايق، 6، و)ٔ�جور( لقوة العمل 4التايل: 

 )8(.والریع الفائدة ویدفع منه ،�ىل الرحب منهوحيصل  فسوف �س�تحوذ �لیه الرأٔساميل

ي حصل �ىل القمية الزائدة، یدفع       الفائدة من هذه القمية الزائدة والرٔأساميل، ا��
حفی� یقوم الرٔأساميل ي. وفقًا ملشاركة الرٔأسامل املقرتض بنصيب يف دورة الرٔأسامل اللكّ 

 قدي املقرتض تندمج يف كت�املايل ٕ�قراض الرأٔساميل الصناعي، فٕان كت� الرٔأسامل الن� 
كت� الرٔأسامل اللكّي الناشط يف فرع إالنتاج، و�ني  كو� مًعال الصناعي؛ يك �ُ الرٔأسام
ة، �ىل نصیبه من الكت� اللكّیة لقانون القمي لرحب حيصل الرٔأسامل الناشط، وفقًاتوزیع ا

ة للرٔأسامل �ىل الصعید �ج�عي، مث یقوم بدفع یّ للرحب حسب جحمه من الكت� اللك 
  _________________________ 

) ويف جمرى احلیاة الیومية خيتفي، �ى النظریة الرمسیة، الرحب كقمية زائدة. �زول الرحب ا�ي ميزي منط إالنتاج الرٔأساميل. ف� 8(
بة ٔأجور ٔأن الفائدة تت�ىل بوصفها املنتوج اخلاص املمزي للرٔأسامل، ویت�ىل رحب صاحب املرشوع، يف تضاد مع الفائدة، مبثا

ختزتل ٕاىل  ]ٔأجر _ ریع، العمل _  ، أ�رض)رحب صاحب املرشوع + الفائدة(رحب  _ رٔأسامل[مس�تق� عن الرٔأسامل، فٕان الصیغة 
، رأٔس املال. انظر: مار�س، �سالم" الرحب:"�زول ، يف هذه الصیغة]ٔأجر _ ریع، العمل _ الفائدة، أ�رض _ رٔأسامل[ الصیغة

مفا ٔأن جيري تثبيت حلظة الت�دید �ج�عي اخلاص للرٔأسامل بوصفه ملكية تتسم خباصیة الهمينة . 48الكتاب الثالث، الفصل 
�ىل معل ا�ٓخر�ن، وما أٔن تظهر الفائدة �لتايل كجزء من القمية الزائدة اليت خيلقها الرٔأسامل، فٕان اجلزء ا�ٓخر من القمية الزائدة، 

ال ینبع من الرٔأسامل �رٔأسامل، بل ینبع من معلیة إالنتاج مبعزل عن حتدیدها ٔأي رحب صاحب املرشوع، یظهر، �لرضورة، ؤ�نه 
�ج�عي اخلاص، ا�ي س�بق ٔأن اكتسب، يف تعبري فائدة الرٔأسامل، ٔأسلوب وجوده اخلاص، و�ا فٕان الرٔأساميل الصناعي 

بل مبثابة �امل  .یظهر مبثابة �امل .یظهر، يف متا�زه عن ما� الرٔأسامل، ال �رأٔسامل �شط، بل مكوظف مس�تقل عن الرٔأسامل
 .23، الكتاب الثالث، الفصل رأٔس املالمأٔجور! انظر: مار�س، 
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 50 و�دة، مهنا 100 من یتكون فلنفرتض ٔأن رٔأسامًال . من هذا الرحب الفائدة خصًما

ل الرحبمقرتَ  ل الفائدة  ،%20 ضة، ولنفرتض ٔأیضًا ٔأن معد� ، حفینئذ سوف %6ومعد�
و�دة،  17 و�دات، والرأٔساميل الصناعي �ىل 3 قدي �ىلالرٔأسامل الن� حيصل ما� 

�يت حتققت من �الل دورة الرٔأسامل اللكّي �ىل الصعید  القمية وذ� من الزائدة ال
  )9(�ج�عي.

الزرا�ة شأٔهنا شأٔن الصنا�ة �اضعة ابتداًء من افرتاضه ٔأن  عاجل مار�س الریعویُ      
�منط إالنتاج الرٔأساميل، فاملزارع ینتج القمح مثلام ینتج الرٔأسامل والعمل املأٔجور 

ي یدفعه الرٔأساميل. النس�یج ٔأو ا�ٓالت �يت  /والریع ا�� املزارع ٕاىل ما� أ�رض ال
�  �س�تغلها و�لتايل سوف قدي. يت تدفع ٕاىل ما� الرٔأسامل الن� ی�ثل مع الفائدة ال

  )11(وهذه القمية )10(ي.یطالب ما� أ�رض بنصيب قمية ٔأرضه يف دورة الرٔأسامل اللكّ 
سعر الفائدة  اخنفضتت�دد بصورة عكس�یة مع ارتفاع واخنفاض سعر الفائدة؛ فلو 

سوف ميثل الز�دة  جنیه 200، فٕان الریع العقاري الس�نوي البالغ %4ٕاىل  %5من 
  _________________________ 

 ،�س�بة معلومةؤأن للرٔأساميل املايل فهيا  � و�دة ليست بأٔمكلها ملاكً  100 ) والرٔأساميل الصناعي ٕاذا مل یفطن ٕاىل أٔن الـ9(
و�دة، وهو ما ال یتاح � فيرسع اخلطى �ىل  30مقدارها  )زائدة كت� قمية(ٔ�نه حينئذ سوف حيتاج ٕاىل  ؛سوف یفلسف 

ي اقرتضه من الرٔأساميل املايل!  طریق إالفالس ل فائدة الرٔأسامل ا�� ل رحب رٔأسام� الصناعي ومعد� �سبب �دم فص� بني معد�

�يت حيصل لًبااملايل �ا والرأٔساميل النقدي/ ي حيص� الرٔأساميل الصناعي والفائدة ال هو �لهيا؛ خبلق  ما یعوض الفرق بني الرحب ا��
 یدیه من حتت مبا صناعي السوق �رٔأساميل يف �لظهور رمبا أٔو تقدمي اخلدمات ا�تلفة لعمالئه، دا�� من �اللالقمية الزائدة 

ي للرٔأساميل النقود من ٕاقراض بدًال  الرحب �انی�ا بنفسه �اتاملرشو ٕاقامة �ىل إالقدام من ميكنه رٔأساميل �رامك  جيين الرحب ا��
ضنا وجود مخسة فلو افرت  لقانون القمية، د رحبه طبقًاوحينئذ سوف یت�دّ . املقرتض للرٔأسامل منه حفسب كفائدة اجزءً  ویدفع

لتولیفات خمتلفة للرٔأسامل، فسوف تعدل املصارف تولیفات رساميلها  دمة ٕاجيار اخلزا�ن احلدیدیة تبًعا، �مصارف تقدم، مثًال 
�يت س�تكون وفقًا للقمية تتفق مع التولیفة املهمينة طبقًا يك  )—>100p <G›) + (5 áلل�دول ٔأد�ه ( �ج�عیة، وال

 

الرٔأسامل                    القطاع
 (ث + م)

القمية           
 الزائدة

القمية   
 الفردیة

التولیفة اجلدیدة                   
 (القمية �ج�عیة)

 105=  5+  100 118 18 100 1مرصف 

 105=  5+  100 132 32 100 2مرصف 

 105=  5+  100 138 38 100 3مرصف 

 105=  5+  100 117 17 100 4مرصف 

 105=  5+  100 105 5 100 5مرصف 
 

التقلبات العرضیة يف هذا التوزیع  ني الرٔأساملیني، ٕاذا �ركنا �انًباتتوزع يف ا�متع الرٔأساميل بٕان القمية الزائدة... ٕامنا ) "10(
ونظر� ٕاىل القانون ا�ي ینظمه...، ٔ�ر�ح ٔأسهم تتناسب مع احلصة اليت ختص لك وا�د مهنم من الرٔأسامل �ج�عي". انظر: 

 .48الفصل ، الكتاب الثالث، القسم السابع، رٔأس املالمار�س، 
 الفائدة. وبني بينه ، يف نفس الوقت،�الًطا الریع،حتدید  ال أ�رض قميةارتفاع واخنفاض  هنا یبحث مار�سالواقع ٔأن ) 11(
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قطعة ، وبذ� سريتفع مثن جنیه 4000 من بدًال  جنیه 5000 يف قمية رٔأسامل یبلغ

 )12(.جنیه 5000ٕاىل  جنیه 4000 أ�رض نفسها من

  :لفرضیتني ٔأساس�یتني الفريق، عند مار�س ینشأٔ وفقًایع، والر      

لو فاملنتَ�ة �بتة.  والمكیات فة من الرٔأسامل متغرية،املوظ�  ٔأن المكیات: الفرضیة أ�وىل
، )Å(، و)t(، و)h(، و)_(وجود ٔأربع قطع من أ�رض:  ،، كام افرتضنا سلًفاافرتضنا

من القمح، �ىل  ٕارد�ً  250توظف مكیات خمتلفة من الرٔأسامل، يف سبيل ٕانتاج 
 )h( وأ�رض )3p + ‹2(توظف  )_( ، فأ�رضيف لك أٔرض حسب خصوبة الرتبة

ويه أ�قل  ،)Å( وأ�رض )9p+  ‹6( توظف )t( وأ�رض )6p+  ‹4( توظف
ل القمية )12p+  ‹>8( توظف خصوبة،  ،%100 الزائدة. ولو افرتضنا كذ� ٔأن معد�

، ويه القمية �ج�عیة )—>12p  +8 á+  ‹>8( و�دة 28باع القمح بقمية قدرها فسي 
ي تُ   )t(و )h(و )_( یقوم الرٔأساملیون يف أ�رضس� . و )Å( نت�ه أ�رض احلّدیةللقمح ا��
ي یتدفق ٕاىل جيب املا� العقاري(؛ �قلني عبء الریع و�دة 28ببيع مقحهم بـ  . )ا��
 �ج�عیة يف أ�رض أ�قل خصوبة.�لقمية هنا وینتظم الریع  .ٕاىل املس�هت�

 مكیة تظل ٕاذ ،املنت�ة المكیة تغري�  مع الرأٔسامل مكیة ثبات ويه: الفرضیة الثانیة
 �� تغري� مع  )t(و ،)h(و ،)_( أ�رض يف و�دات، 10 عند ولیكن �بتة، الرٔأسامل
 أ�رض ٔأما ،ٕاردب h( 200( أ�رض وتنتج ،ٕاردب 300 )_( أ�رض فتنتج أ�رض؛

)t( أ�رض يف املستمثر الرٔأساميل س�یحصل حينئذ. فقط ٕاردب 100 فتنتج )_ (ىل� 
 ال رحب، �ىل )h( أ�رض من الرٔأساميل وحيصل ٕاردب، 200 قدره فريق ریع، ال رحب،
 أٔي �ىل )t( أ�رض يف املستمثر الرٔأساميل حيصل وال ٕاردب، 100 قدره فريق ریع،
�يت ینتجها  ني،الرٔأساملیّ ، مثل �يق فريق، مع اس�تئثاره رحب  املالعُ �لقمية الزائدة ال

للام� العقاري،  فريق ریع یتحول ٕاىل ٔأن الفريق، إالضايف، ميكن الرحب هذا. أ�جراء
 �ىل الرٔأساميل حصول فسبب ؛املستمثر فهيا أ�رض صاحب هو اكن ٕاذا ٔأو للرٔأساميل

  _________________________ 
، وأ�مر كذ� �لنس�بة لسعر مبيض التطور �ج�عي قدًمال الرحب، كام سرنى بعد قلیل، ميیل ٕاىل الهبوط ) ومبا ٔأن معد� 12(

الفائدة نتي�ة منو الرأٔسامل القابل لٕالقراض؛ فٕان مثن أ�رض ميیل ٕاىل �رتفاع بصورة مس�تق� عن حركة الریع العقاري وحركة 
 ّ  .37، الكتاب الثالث، القسم السادس، الفصل رأٔس املالانظر: مار�س،  منه. اف الریع جزءً مثن �الل أ�رض ا�ي یؤل
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 ٔأما. ٕانتاجية ٔأكرث أ�خصب، أ�رض يهٕانتاج،  اس�ت�دم وس�ی� ٔأنه الفريق هو الرحب
 ا�ٔكرث لٔ�رض ملكيته جمرد هوف  الفريق الریع �ىل العقاري املا� حصول سبب

 ة للمنتوج يف أ�رض أ�قل ٕانتاجية.�لقمية �ج�عی�  وینتظم الریع هنا ٔأیًضا. خصوبة

E5D 

�نتباه  ،، فهًما �قًدا�ازه الفكريفهم ل مار�س، و  حركة ذهنملتابعة ومن املهم      
�يت �س�ت�د�ا الفنیة  �اتصطلمجمو�ات من امل ٔ�ربع جيًدا  وأٓداء هیلك حتلی� ٔأثناءال

  الرٔأساميل: منط إالنتاج

 ؛القمية الزائدة املطلقة وٕانتاج القمية الزائدة النسبية ٕانتاجبني  :، ٔأوًال فهو ميزي     
�يت  و�رى ٔأن ٕانتاج القمية الزائدة املطلقة �مكن يف ٕاطا� یوم العمل ٕاىل ما بعد احلدود ال

مضهنا ٔأن ینتج معادل قمية قوة مع� وحسب، ویقوم الرٔأساميل  �س�تطیع العامل
ٕانتاج القمية الزائدة املطلقة القا�دة العامة �الستيالء �ىل هذا العمل الزائد. ویؤلّف 

�يت �ر�كز �لهيا النظام الرٔأساميل. ٔأما ٕانتاج القمية الزائدة النسبية فهو یفرتض ٔأن یوم  ال
غیة ٕاطا� العمل ني، هام العمل الرضوري والعمل الزائد. وبُ م ٕاىل قسمَ العمل مقس� 

ص العمل الرضوري بأٔسالیب تتيح ٕانتاج معادل قمية قوة العمل يف ٔأقرص قلّ الزائد یُ 
وقت. وٕاذ ما اكن ٕانتاج القمية الزائدة املطلقة یتوقف �ىل طول یوم العمل، فٕان ٕانتاج 

 القمية الزائدة النسبية یعمتد �ىل التطور التقين. 

فعملیة ازد�د  ؛القمية معلیة �كو�ن القمية ومعلیة ازد�دبني  :�نًیاویقارن مار�س،      
�يت �س�متر ��  حمددة. فٕاذا اكنت  بعد من نقطةٍ القمية ما يه سوى معلیة �كو�ن القمية ال

�يت �ُ  س�تعاض فهيا عن قمية قوة معلیة �كو�ن القمية ال �س�متر ٕاال ٕاىل ت� النقطة ال
�يت دفع الرأٔساميل مقابلها مبعادلٍ  ن القمية. ٔأما �س�یطة لتكو� �دید؛ فهذه معلیةٌ  العمل ال

من هذه النقطة؛ فٕاهنا تصبح معلیة الزد�د  ٕاذا اس�مترت معلیة �كو�ن القمية ٕاىل ٔأبعدَ 
 القمية حفسب.

 يفالعائد اللكّ  ؛الصايف وإال�راد اللكي اللكي وإال�راد العائدبني  :�لثًا، كام یفرق     
ّ  ال�يت املادیة العنارص �ساوي  العنارص زائًدا املتغري، والرٔأسامل الثابت الرٔأسامل فتؤل
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ي الفائض للمنتوج املادیة  یتكون ياللكّ  إال�راد ٔأن �ني يف. وریع رحب ٕاىل ین�ل ا��

 الفائض املنتوج ٔأي الزائدة، القمية فهو ايفالص�  إال�راد ٔأما. والریع والرحب أ�جور من
 )13(.أ�جور اقتطاع بعد املتبقي

فيوم العمل هو املدة  ؛یوم العمل وفرتة العملبني  :ویفرق مار�س، رابًعا          
�يت یتعني �ىل العام لعمل فهيي . ٔأما فرتة ال �اللها ٔأن ینفق قوة مع� یوميًاالزمنیة ال

من ٔأ�م العمل املتص� الالزمة ٕالخراج املنتوج الناجز يف فرع ٕانتاج  تعين �دًدا معینًا
زمن بني رتة العمل، �رتبط �لتفرقة بني یوم العمل وفالتفرقة حمدد. وهذه التفرقة، ٔأي 

ٕانتاج وليس لك زمن  زمن ٕانتاج،هو  زمن العمل دامئًاف. وزمن إالنتاج العمل
 الرأٔسامل اي �س�ت�دم فيه فعلی� فزمن العمل هو الوقت ا��  �لرضورة هو زمن معل.

 ٕالجناز منتوج معني، ةالالزمالزمنیة فرتة المجمل  و، ٔأما زمن إالنتاج فه�ىل حنو منتج
دون  يف جمال معلیة إالنتاج االرٔأسامل ُمقيد�  بقاء وجوب، ورمبا، وهو ما یعين ٕاماكنیة

  :دون معل ، ٔأي یظل هاجًعافعيل اس�ت�دامٍ 

�ىل التبا�د بني زمن إالنتاج وزمن العمل تقدمه لنا الصنا�ة  )م.ع.ز التشدید من عندي( مثال طریف"ومثة 
 �ركه حىت من التاكلیف �ري املنت�ة ینشأٔ هنا من ٔأن اخلشب یتعني أ��ذیة. ٕان قدًرا �بًريامر�كية لقوالب ا�ٔ 

عرض اخلشب �الل هذا الوقت �متدد القالب وتغري شلكه... وال یت ًرا؛ منًعاشه18 جيف لفرتة قد تصل ٕاىل
". قبل ٔأن ید�ل معلیة العمل احلقيقية شهًرا18طوال  معل، ویظل الرٔأسامل املوظف �اطًال معلیة  ٕاىل ٔأي

 .، الكتاب الثاين، الفصل الثالث عرش)رأٔس املال(

E6D 

�س�تدعي  ،ميثل يف ذاته ٔأزمة، هذا املثال الطریف املذ�ور ٔأ�الهمضمون ولكن >>>>>

وما هو منظمها  فكيف ميكن قياس القمية هنا؟ ٔأزمة الزمن عند ر�اكردو. مبارشة نفس
ي ٔأنفق )للمثال ٔأ�اله طبقًا( �ٔ�ساس؟ فكيف ميكن  لصاحب القوالب اخلشبية ا��

ي �لكّ  اخلشبية بادل قوالبهأٔن ی  شهًرا 18سا�ة معل يف  120 سا�ة  120 ف�لقمح ا��
 فقط؟  شهًرا 12 وٕامنا �ىل مدار معل ٔأیًضا

 

  _________________________ 
من و ي ٔ�ن أ��ري یتضمن أ�جور بي� أ�ول ال یتضمهنا. إال�راد اللكّ ايف عن ) "من و�ة نظر الرٔأساميل خيتلف إال�راد الص� 13(

بترصف  ايف".ي یتضمن أ�جور بي� ال یتضمهنا إال�راد الص� فٕان إال�راد اللكّ  ، مع منط إالنتاج الرٔأساميل،ٔأیًضا و�ة نظر ا�متع
 .49الفصل  القسم السابع، ،الثالث، الكتاب رأٔس املالمار�س، : �سري
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 ٕاضايف؟  نصيب يف رحبٍ  ، منالهاجع دون معل ،ٔأليس للرٔأسامل -

عود ٕالیه ٔأليس من حق صاحب القوالب املطالبة �رحب عن تعطل رٔأسام� دون ٔأن ی -
 القوالب عن طول فرتة ا�وران؟صاحب  اكفأٔ ٔأال �ُ ٔأي  كام �اد ٕاىل صاحب القمح،

أأالؤال: فالس� . ٕاضايف � احلق يف رحبٍ  نعم :فٕاذا اكنت إال�ابة     
ة عد ت� املاكفأٔ تُ  

لقانون القمية؟ ٔ�ننا يف هذه احلا� سوف  إالضافية، يف الوقت نفسه، خرقًا رصًحيا
ل الرحب �دد ومكقياس ومكنظم مك�ائد الرٔأسامل، ٕاىل جوار مكیة العمل، /نعتد بـ معد�

خمزتن، ٔ�ن ما �رغب صاحب  �ائد الرٔأسامل هذا ليس هو الرٔأسامل كعملٍ و للقمية! 
ي شارك فعًال  ملٍ القوالب يف ٕاضافته ليس قمية الرٔأسامل الهاجع كع يف  خمزتن، وا��

�ري الرٔأساميل ٕاضافته دون سبب ٕاال �ونه مقابل تعطل  معلیة إالنتاج، ٕامنا هو رحبٌ 
يف ٔأزمة من  ��، اكن هذا املثل الطریف سببًاو سلعته! جرٔأسام� فرتة انتظار نض

ى ٔأدّ  ؛ٔأكرب ٔأزمات �قتصاد الس�یايس ال�س�یيك � كام ذ�رو ى �ر�اكردو، فهو ا��
ي النس�يب الزمن علن ٔأن حتلی� للقمية حيتاج ٕاىل ٕاد�ال دور، ٕاىل ٔأن یُ سلًفا  ا��

ي قاد جميس ِملْ  ٔأیًضاوهو  وق.الس�  يف طر�ا قبل السلعة �س�تغرقه  )14(ا��

 نفقة إالنتاجبأٔن ٕامياهنم  ٕا�النال�س�یك، ٕاىل مفكري  و�ريهام من �بار ،)15(ورامساى
 لقمية.ا ممنظّ يه 

ولكن  ،سا�ة معل 120 فولنفرتض ٔأنه �لك� ( فصدیقنا صاحب القوالب اخلشبية     
یتطابق موقفه مع  )وق جتف قوالبه قبل طر�ا يف الس� حّىت  یوًما 240�لیه �نتظار

ي �لك� ( موقف صدیقنا صاحب النبيذ  ،معل ةسا� 120 نفس الـ ،عند ر�اكردو ،فا��
 )وقفقط قبل ٔأن ینتقل هبا ٕاىل الس�  یوًما 120 ملدة يف القبو ت سلعتهظل� ولكن 

ي �لك� (ار وصدیقنا ا�ٓخر صاحب الف�ّ  ت ظل� ولكن  ،معل ةسا� 120 ف كذ�ا��
 _________________________   

�  ْل رصا�ةً ) یقرر جميس مِ 14(  يت تنظم قمية مباد�هتا. انظر:ٔأن نفقة ٕانتاج السلعة يه ال
James Mill, Elements of Political Economy (London: Henry G. Bohn, 1844), p.93.  

) یعتنق رامساي هذا التصور �عتباره الرٔأسامل ٔأ�د ٔأجزاء منظم القمية، �ىل الرمغ من وعیه بأٔن الرٔأسامل هو نتي�ة 15(
هو �ستند ٕاىل تفرقة أٓدم مسیث بني ا�متعات البدائیة وا�متعات املعارصة. ویذهب ٕاىل اعتبار العمل مبفرده منظم العمل، و 

بني مكیة  لرٔأسامل فقد صار املنظم موز�ًا�رامك الرٔأسامل أ�سايس. ٔأما بعد حتقق �رامك ا وذ� قبل �رامك الرٔأسامل، حتدیًداالقمية، 
 العمل وقمية الرٔأسامل. للمزید من التفصیل، انظر:      

 Ramsay, An Essay on the distribution of wealth, op,cit, p.56.   
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. جفمیعهم یتعني )وقینتقل هبا كذ� ٕاىل الس� قبل ٔأن  یوًما 60 ملدة التجفيفيف  سلعته

كيف ميكن ف  وق.سلعهم يف الس� بطرح �لهيم �نتظار فرتة معینة قبل ٔأن یقوموا 
، س�یك، و�لتايل ٔأمام مار�سٔأمام ال� ٕاًذا املشلكة ل هنا وفقًا لقانون القمية؟التبادُ 

ف ٕاىل دور الزمن يف �كو�ن القمية. وليك نتعر�  ه، يهبل ٔأمام �قتصاد الس�یايس بأْٔرس 
�يت الطر   ، ٕاىل مهن�ه يفٔأوًال ف، تعر� ، یتعني ٔأن ن املشلكة ٔأن هبا �ل مار�سظن یقة ال

 داء الیويم للمرشوع الرٔأساميل.حتلیل ا�ٔ 

E7D 

داء الیويم للمرشوع الرٔأساميل، ینهتيي مار�س، ٕامنا ابتداًء من فعىل مس�توى ا�ٔ      
ر�اكردو، ٕاىل: ٔأن مسیث و  ٔأفاكرٕاىل  ة املستندة مركز�ً نظریته يف القمية والقمية الزائد

�ست�رات يف فروع القطا�ات املشاركة يف إالنتاج �ىل الصعید �ج�عي حتمكها 
ٕاىل رحبه  ٔأموا� سوف ینظر ٔأوًال  فأٔي رٔأساميل �رغب يف است�رالت أ�ر�ح. معد� 

اكن هذا الفرع  اقدم �ىل �ست�ر يف فرع ٕانتا� معني، ٕاال ٕاذیُ احملمتل. وهو لن 
الت ا  مار�س ددفكيف حيُ  .رحب متساویة مع �يق فروع إالنتاجٕالنتا� حيقق معد�

الت �يت حتمك قرارات الرٔأساميل؟ معد� عن هذا یتعني �لینا قبل إال�ابة  أ�ر�ح ال
ٕاىل مثن  صدد التوازن بني القطا�ات، وصوًال ٔأن نوحض ٔأن حتلیل مار�س، بؤال الس� 

یفرتض ثبات  :�لثًا .تأٔثري عنرص الزمنجمرد من : �نًیا .سا�ن :ٔأوًال  :إالنتاج، هو حتلیل
كت� الرحب  /مكیة) ج( المكیة املطلوبة من السلع.) ب( مكیة النقود.قمية و ) أٔ ( من: لكٍ 

 فلو افرتضنا ٔأن:  .املمكن توزیعه �ىل الرٔأساملیني

 .و�دة 500= فة يف حقل إالنتاج مجموع الرساميل املوظ�  -

 .و�دة 100رٔأسامل لك مرشوع =  ؛مرشو�ات 5وٕان �دد املرشو�ات =  -

�يت تُ  )كت� /مكیة(وٕان  -   و�دة. 110= ع ٔ�ر�ح وز� النقود ال

ومعىن ذ� ٔأن ٔأي مرشوع  و�دة. 22فٕان نصيب لك مرشوع من الرحب س�یكون 
احملددة وق سوف �شارك املرشو�ات امخلسة القامئة يف مكیة الرحب �دید ید�ل الس� 
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وق الس� مرشو�ات �دیدة د�لت  افرتضنا ٔأن مخسةو�دة. فٕاذا  110، ويه سلًفا

و�دة فقط من  11مقداره  10 فسوف �كون نصيب لك مرشوع من املرشو�ات الـ
�كون مكیة دة من الرحب. وذ� مرتبط �رشط وا�د هو ٔأن الكت� احملدّ  /هذه المكیة

فلن مرشو�ات �دیدة، دة؛ مفهام زادت المكیة املعروضة بدخول حمد� الفعيل الطلب 
�ىل  10 �زید ا�متع اس�هتالكه من هذه السلعة. ومن مث سوف تتنافس املرشو�ات الـ

دة ٔأیضًا مكیة أ�ر�ح احملد� من السلع من �ة، و�ىل اقتسام  تلبیة مكیة حمددة سلًفا
الت أ�ر�ح الوَ  نشغل مار�سس�ی  و�لیه، ، من �ة ٔأخرى.سلًفا طیة سَ بت�دید معد�

من أٔمه  الفرضیة هوهذ ،باع بقميهتاالسلع تُ ٔأن  :ٔأوًال  :اك�ٓيت فرضیات ٔأربع بتداًء منا
وال ميكن فهم اجلهاز الفكري ملار�س مبعزل عن هذه الفرضیة  مار�س فرضیات
ل القمية الزائدةٔأن  :�نًیا املركزیة. ا�متع مغلق، ٔأي ال ید�ل يف ٔأن  :�لثًا .%100 معد�

س�یادة املنافسة الاكم�  :رابًعا .�قتصاد الرٔأساميل العامليل مع بقية ٔأجزاء �القات تبادُ 
 ،و�لیهممكنة.  نفقةٍ بأٔقل  ساملیون ٕاىل حتقيق ٔأقىص رحب ممكنيف جممتع �سعى فيه الرأٔ 

مصانع �س�ت�دم  مخسةمعني یضم ٕانتاج يف قطاع  طيسَ الوَ  الرحب لمعد�  ت�ددی 
 لل�دول التايل: وفقًااملتغّري و ابت خمتلفة من الرٔأسامل الث�  �را�یبَ 

 
الرٔأسامل 
 الثابت

 

 
اجلزء 

املس�هت� 
من 

الرٔأسامل 
 الثابت 

 
الرٔأسامل 

 املتغري
 

 
القمية 
 الزائدة 

 
قمية 

 السلعة
 

 
مثن 
 التلكفة

 

 
ل معد� 

الرحب 
 الوسطي

 

 
مثن 
 إالنتاج

 

 
احنراف 
ا�مثن 
عن 
 القمية 

80 50 20 20 90 70 22 92  +2 

70 51 30 30 111 81 22 103 - 8 

60 51 40 40 131 91 22 113 - 18 

85 40 15 15 70 55 22 77  +7 

95 10 5 5 20 15 22 37  +17 

 السلع ٕاىل ٔأمثان ٕانتاجوحتول قمي  ،ل رحب �ام، الكتاب الثالث، الفصل التاسع: �كو�ن معد� رأٔس املالاملصدر: مار�س، 
 

 ویتضح من اجلدول ٔأ�اله ٔأن: 
 

 و�دة. 110=  5+15+40+30+20=مجموع القمية الزائدة  -
 و�دة. 500=100+100+100+100+100= )الرٔأسامل الثابت + الرٔأسامل املتغري(مجموع الرساميل  -
ل الرحب = القمية الزائدة  -  الرٔأسامل اللكّي.÷ معد�
ل القمية الزائدة = القمية الزائدة  -  الرٔأسامل املتغّري.÷ معد�
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ل الرحب الوَ  -  %.22=  100×  )500(مجموع الرساميل ÷  )110(طي= مجموع القمية الزائدة سَ معد�
 390 الثابتة، ومجموعها الرساميل قسمة ا�ي هو (�اصل و�دة. 22+78الرت�یب املتوسط للرٔأسامل =  -

 .)املرشو�ات �دد÷  و�دة 110 املتغرية، ومجموعها الرساميل قسمة �اصل) + (املرشو�ات �دد÷  و�دة
ٕ�د�ال التعدیالت النسبية  )وق. الید اخلفية عند أٓدم مسیثلقوى الس�  وفقًا( تقوم املرشو�ات ا�تلفةسوف  -

وكذ� للرٔأسامل �ىل الصعید �ج�عي،  يف الرت�یب العضوي للرساميل؛ حىت تتالمئ مع الرت�یب املتوسط
 مع الرحب الوسطي.

 مثن التلكفة = اجلزء املس�هت� من الرٔأسامل الثابت + الرٔأسامل املتغري.  -
 قمية السلعة = اجلزء املس�هت� من الرٔأسامل الثابت + الرٔأسامل املتغري+ القمية الزائدة. -
 ل الرحب الوسطي. ٔأما مثن إالنتاج فيتكون من: مثن التلكفة + معد�  -

من عام� ٔأ�اله، حيصل  �دوللل طبقًا، )منفرد(و�ىل الرمغ من ٔأن لك رٔأساميل      
 ملا انهتيى ٕالیه مار�س، وفقًا مثن إالنتاج، حساب ٕاال ٔأن %100 �ىل قمية زائدة مقدارها

�يت ال یعمتد �ىل القمية ا ٕامنا یعمتد يف املقام  ،يف مصنعه هو قها الرٔأساميلق� ح لزائدة ال
�ة يف مجیع املصانع، ٔأي یعمتد �ىل كت� ئدة املنتَ مجموع القمي الزا�ىل  ،وأ��ري ،أ�ول

لتصور  طبقًا، ن الرٔأساملجيب هنا الوعي �ٕ  الصعید �ج�عي.�ىل ة الرحب إالجاملی� 
ل الینسحب من  مار�س، ي یدرا�ٔ رحب القطاع ذي معد�  دىن ویتدفق ٕاىل القطاع ا��

ل رحب ٔأ�ىل. ومن �الل هذا املد واجلزر... للرساميل، بعبارة الهجرة والعودة  ٔأو معد�
 طا�ات إالنتاج وفقًأأخرى من �الل �زامح هذه الرساميل وتوزعها �ىل خمتلف ق

ل  بني الطلب والعرض  خيلق الرٔأسامل تناس�ًبا الرحب هنا، وارتفا�ه هناك،لتدين معد�
فتتحول القمي �ىل هذا النحو  يف خمتلف قطا�ات إالنتاج وا�ًدا طيسَ جيعل الرحب الوَ 

 تاج. مع الوعي بأٔن:ٕاىل ٔأمثان ٕان 

مبقدار ما �كون أ�وضاع يف الب� املعين متكيفة ٔأكرث الرٔأسامل ینجح يف بلوغ هذه املساواة بصورة ٔأمكل "
ة ضع سا�ر املقدمات �ج�عی� ٕالنتاج الرٔأساميل تتطور رشوطه، وختلٔ�سلوب الرٔأساميل لٕالنتاج. مفع تقدم ا

القسم الثاين، ، الكتاب الثالث، رأٔس املال(لقوانني املالزمة �". املمزي وا ا معلیة إالنتاج لطابعهاليت تتحقق يف ظله

 العارش). الفصل

 :هنا جيب ٔأن نالحظ     

1I  ،َرب ضطر الرٔأساميل ٕاىل قبولها عندما جيُ ال�يت سوف یُ و ٔأن القمية الزائدة املتوسطة
للمتوسط احلسايب املعطى، وال�يت يه نتي�ة قسمة القمي  �ىل �ر�یب رٔأسام� وفقًا
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، يف فرع إالنتاج �ىل الصعید �ج�عي الزائدة للمصانع املنفردة �ىل مجموع الرساميل

)16(تظهر ؤ�هنا هبطت �ىل مثن التلكفة من السامء.
 ا فعًال ومل �كن مكیة معل متجسدً  

� ( القمية يه مكیة معل �كوني یقيض الف قانون القمية ا�� . وهو ما خيُ املنتوجيف 
  ذاته. املنتوجيف  متجسدٍ  )ن وزائدوخمَزت 

2I  ىل املتوسط  للرٔأسامل املتوسط الرت�یب فما انهتيى ٕالیه مار�س من توق� ٕان�
تايل ال ميكن یتصادم مع الواقع و�ل املتغري الرٔأسامل و ابت احلسايب للك من الرٔأسامل الث� 

 عمتد يف املقام أ�ولی يف املصنع  ٔ�ن الرت�یب العضوي للرٔأسامل ؛ا�عتداد به �لمی� 
 سابیة.احل توسطات امل �ىل  ال، �ىل الصعید �ج�عي �ىل الفن إالنتا� السائد

3I  املرشو�ات فلن ميكننا التسلمي بأٔن بص�ة منطق مار�س،  ٕاذا سلمنا �دًال حىت و
ي ی لقانون القمية �الفة ذ� ،)‹p +22 78( تعدل تولیفاهتا ٕاىل سوف قيض هبمينة ا��
 تولیفهتا ٕاىلاملتنافسة و�لتايل فلن تعدل املرشو�ات  السائد؛ الفن إالنتا�تولیفة 

)78 p +22›(،  ،سوف تعدلها ٕاىلٕامنا كام ذهب مار�س )10<p + 5 ›(  ن أ��رية�ٔ
�يت یفرضها قانون القمية.   يه التولیفة ال

4I املعمتد �ىل  ،ميكن اعتبار مثن إالنتاج، مبفهوم مار�سال  و�لرتیب �ىل ما س�بق؛
 ْرب مثن من ٔأمثان السلعة �َ  )17(وق.املتوسطات احلسابیة، ٕاال ٔأ�د مس�تو�ت مثن الس� 

�يت متثل مركز اجلذب ٔ�مثان الس� حركة التأٔرحجات حول القمية �ج�عی�   وق. ة ال

 ،وقالقمية وینهتيي ٕاىل نظریة يف مثن الس� من یبدٔأ  ، �ىل هذا النحو،ٕاًذا مار�س     
حتت تأٔثري فكرة املتوسط يف ذ� وقع ٔأنه  ما یبدو و�ىل، مستندة ٕاىل قانون القمية

 �  .ءاملبادى يفيت اكنت ترتدد �شلك واحض عند ر�اكردو وال
 

 _________________________             
ٕاىل تصور التحول من القمية ٕاىل مثن إالنتاج اكنعطاف �رخيي؛ مؤداه  )2001-1911( ٕاميانویلٔأر�ريي ) رمبا هذا ا�ي دفع 16(

�  ،من القمية !التحول من جوهر ٕاىل جوهر أٓخر خمتلف ٕاال حلمك العالقات ما قبل الرٔأساملیة، ٕاىل  تصلح يف تصورهيت مل تعد ال
    الرٔأساملیة!القانون احلامك لعالقات إالنتاج ٔأصبح ي مثن إالنتاج ا�� 

ٕان "فلقد كتب يف القسم السادس: !وق) مار�س نفسه سوف یضطر، يف الكتاب الثالث، ٕاىل ٔأن �سمیه مثن ٕانتاج الس� 17(
ي... وهذا يف طي... يف ظل الرشوط الوسطیة للرٔأسامل اللكّ سَ د �مثن التلكفة الفردي... بل �مثن التلكفة الوَ مثن إالنتاج ال یت�دّ 

 .38القسم السادس، الفصل  الكتاب الثالث، ،رأٔس املالوق الوسطي". انظر: مار�س، وق، مثن الس� ٕانتاج الس� الواقع هو مثن 
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E8D 

�ىل لك �ال، فابتداًء من نظریته �ىل هذا النحو يف مثن إالنتاج، سوف      
د�ل يف الت�لیل رٔأسامل �س�تمكل مار�س فكرته بصدد حتدید الرحب الوسطي حي� یُ 

 مس�تق�، بصورة التداول معلیة يف اشطةالن�  الرساميل ٔأن هوالعام  فالقانون. التاجر
 فروع خمتلف ىف اشطةالن�  الرساميل كام س�نوي رحب متوسط تدر ٔأن من بد ال

 اجزءً  فٕان صناعي، رٔأسامل من ٔأ�ىل رحب متوسط �جر رٔأسامل در�  ما فٕاذا. إالنتاج
 رحب متوسط اجرالت�  رٔأسامل در�  وٕاذا. �جر رٔأسامل ٕاىل یتحول الصناعي الرٔأسامل من

�لیه؛ فٕان  وبناءً  .صناعي رٔأسامل ٕاىل یتحول اجرالت�  رٔأسامل من اجزءً  فٕان ٔأدىن
لق، قق، ال خيَ حيُ ج محم� �لقمية الزائدة، وما �لیه ٕاال ٔأن اجر یتلقى السلعة من املنتِ الت� 

ي �كون رحبه من هذه القمية الزائدة.   اجلزء ا��

و�دة.  20=  والقمية الزائدة ،و�دة 100=  فلو افرتضنا ٔأن الرٔأسامل الصناعي     
اجران و�دة، فسوف یتلقى الت�  50=  مهنام �جر�ن رٔأسامل لكّ وافرتضنا ٔأن هناك 

)18(و�دات. 5، للك �جر مهنام �رحب و�دات 10السلعة محم� بـ 
ام ٕاال ٔأن وما �لهي 

اجر �ىل أ�دوات نفقه الت� فلك ما یُ تداول. ال �اكلیف  من �الل حيققا هذا الرحب فعًال 
 �  )19(ال �زید يف قمية السلعةٔ�نه  ، من ٔأي نوع،عد رٔأسامًال امل ال یُ �د�ا ٔأو العُ يت �س�تال

يف  د سلًفالق، الرحب احملد� خللتحقيق، ال  جيب ٕانفاقها تداول ٕامنا هو حمض �اكلیف
فمثن ٕانتاج  مثن إالنتاج.مل حيدث ٔأي تغیري يف �كو�ن  و�ىل هذا النحوحقل إالنتاج. 

هذا الرحب  ٕاال ٔأنالرحب املتوسط،  + �اكلیف ٕانتاج السلعة �ساوي عند مار�س السلعة
بعد  حيسبصار ٕامنا  ي،ىل ٔأساس الرٔأسامل إالنتا� اللكّ � بسَ حيُ  دمل یعُ املتوسط 

 _________________________                
عبارة  ،اللك�ي الصناعي الرٔأسامل ، فلو افرتضنا ٔأنرأٔس املالللمثل ا�ي یرضبه مار�س، يف الكتاب الثالث من  وفقًا) ٔأو 18(

 ملفهومه عند مار�س، سيتكون من نتاج، وفقًامثن االٕ  فٕان%. 100 الزائدة والقمية رٔأسامل متغري، 180و رٔأسامل �بت 720 عن

720 p + 180 › + 180<—<á = 1080. رٔأسامل و�دة 100 وٕاذا ٔأد�لنا ا�ٓن يف الت�لیل%. 20 الرحب لوس�یكون �لتايل معد 
ل �كو�ن يف مك�دد، سهم،سوف �ُ  التاجر رٔأسامل فٕان جحمه، مع یتناسب مبا الرحب يف مماث� حصة �ا�لني � ،جتاري  الرحب معد�
 الرحب التاجر ٔأضاف ولو. p + 180<›  +162<—<á  =1062 720 =الت�ار ٕاىل املنتجون به یبيع ا�ي ا�مثن فٕان وبذ�. العام

 �ساويمبا  السلعة سوف یبيع فٕانهو�دة،  100 البالغ رٔأسام� ٕاىل ،و�دة 18 والبالغ يف حقل إالنتاج، املتوسط، واحملدد سلفًا
 .17، الكتاب الثالث، الفصل رأٔس املالانظر: . ٕانتا�ا مثن مبوجب یبيعها ٔأي ،1080=  18+  1062

، الكتاب أ�ول، الفصل الرابع عرش. والكتاب الثاين، الفصل السادس. والكتاب الثالث، رٔأس املال انظر: مار�س،) 19(
 الفصل السابع عرش. 
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)20(الرٔأسامل الت�اري.+ ي�ىل ٔأساس الرٔأسامل إالنتا� اللكّ  دخول الرٔأسامل الت�اري

 

E9D 

داء الیويم للمرشوع حتلیل ا�ٔ  نا ٕاىل مهنجیة مار�س يفف دعو� ا�ٓن، بعدما تعر�      
ملا انهتيي ٕالیه مار�س، �ىل حنو ما ذ�ر�  . فوفقًا"املثال الطریف" الرٔأساميل، نرجع ٕاىل

ي اس�تأٔجره ٔأصدقاؤ� الثالثة، صاحب القوالب  ٔأ�اله، س�یكون �ىل احملاسب ا��
اخلشبية وصاحب النبيذ وصاحب الف�ار، ٔأن یقوم حبساب مثن ٕانتاج سلعة لك 

ن معالئه، �ىل ٔأساس من العمل احلي الرضوري + العمل ا�زتن يف املباين وا�د م
ي هو يف جوهره متوسط العمل الزائدسَ ل الرحب الوَ وا�ٓالت واملواد + معد�   طي، ا��

فرتة اجلفاف  يف الفرع. ولكن �یف حسب احملاسب قمية الرٔأسامل الهاجع �الل
 مار�س ویتلو: رأٔس مالبـ  والتجفيف؟ صدیقنا احملاسب ميسكوالتعتیق 

ٕاىل فقدان مقدار معني من قميهتا. وهكذا فٕان  ... فٕان �دم اس�تعاملها یؤدي ٔأیًضا"ٔأما �لنس�بة لوسائل العمل
ل للزمن ا�ي یؤدي الرٔأسام تسب طبقًاال ُحي  املنتوج�رتفع بو�ه �ام؛ ٔ�ن انتقال القمية ٕاىل  املنتوجمثن 

 .، الكتاب الثاين، الفصل الثالث عرش)رأٔس املال(للزمن ا�ي یفقد �ال� قميته".  أ�سايس �ال� وظائفه، بل وفقًا

يف اعتباره زمن إالنتاج، ٔأي قام  احملاسب حبساب مثن إالنتاج، أٓ�ًذافٕاذ ما قام      
ل الرحب الوَ َزت + قمية العمل ا� حبساب قمية العمل احلي طي. مث قارن املدة سَ ن + معد�

�يت هيجع فهيا در الرحب املرتقب بفارغ الصرب، وو�د ٔأن حسا�ته الرٔأسامل دون ٔأن یُ  ال
ینصح معی� ة، فلن �كون ٔأمامه ٕاال ٔأن ة معی� قمية مباد� متاكفئت� لن حتقق لسلع

ل الرحبهذا مبغادرة الفرع، و�جتاه ٕاىل الفر  ي حيقق نفس معد� يف ٔأقرص فرتة  ع ا��
 _________________________                

ل رحب الرٔأساميل لرٔأسامل الصناعي ٕاىل اخنفاض معد� ي �رتفاع يف كت� الرٔأسامل الت�اري �لنس�بة ٕاىل كت� ایؤدّ و ) 20(
و�دة. وافرتضنا ٔأن هناك  20و�دة والقمية الزائدة =  100=  الصناعي. فلو افرتضنا، كام افرتضنا ٔأ�اله، ٔأن الرٔأسامل الصناعي

و�دات �رحب، للك �جر   10، محم� بـ ٔأ�اله و�دة، فسوف یتلقى التاجران السلعة، وكام ذ�ر� 50=  مهنام�ن رٔأسامل لك �جرَ 
ط الرحب لت�دید متوس ي طبقًالك رٔأسامل يف جحم الرٔأسامل اللكّ  و�دات. و�ىل هذا النحو تتوزع أ�ر�ح وفق وزن 5مهنام 

ي �ىل و�دات ملسامهته يف الرٔأسامل اللك 10 حيصل الرٔأساميل الصناعي �ىل. ٕاذ الت�اري+ الرٔأسامل  ي�لرٔأسامل إالنتا� اللك
و�دات ملسامهته يف الرٔأسامل اللكّي  10 و�دة، وحيصل الرٔأساميل الت�اري كلك �ىل 100 الصعید �ج�عي �رٔأسامل قدره

عاد حتدید الرحب و�دة، فسوف یُ  200لكت� رأٔسامل جتاري قدرها  و�دة. فلو افرتضنا ا�ٓن دخوًال الحقًا 100�رٔأسامل قدره 
، من هذه الكت� و�دة  15وللرٔأسامل الت�اري  ، من كت� الرحب �ج�عي،و�دات 5املتوسط حبیث �كون للرٔأسامل الصناعي 

تفوق ٔأر�ح الصناعي كلك، ٔأو �ىل ٔأقل تقد�ر یتساوى رحب الصناعي، مع اخنفاضه  لرٔأسامل الت�اري كلك جيين ٔأر�ً�أأي ٔأن ا
 املطرد، مع رحب التاجر. 
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الف�ار. ٕانتاج يف فرع  وجودةيه املدوران. ويف مثلنا س�ن�د ٔأن ٔأقرص فرتة دوران 

 امرعهيصاحب النبيذ مبغادرة فأ��ذیة و قوالب صاحب  یفرتض أ�مر قيام و�لتايل
ولكن ال  سا�ة من العمل 120 ینفق ٔ�ن لك وا�د مهنم �ار؛صوب فرع الفو�جتاه 

فرع يف  یوًما 240 زمن التداول، ٕاال بعدبغض النظر عن �لرحب،  یعود الرٔأسامل محمًال 
فرع ٕانتاج يف  فقط یوًما 60النبيذ، وفرع ٕانتاج يف  یوًما 120القوالب اخلشبية، وٕانتاج 

�يت یتقدم هبا احملاسب للكٍ  النصی�ة�لتايل س�تكون و الف�ار.  من صاحب القوالب  ال
  .وصاحب النبيذ يه �رسحي عامهلام، والتحول صوب فرع الف�ار

القوالب اخلشبية  ، وس�نظل نرى،ولكن، السؤال اجلوهري هو: ملاذا مل نزل نرى     
ي حيمك  وق؟يف الس�  جوار الف�ار، ٕاىل ،والنبيذ ما هو القانون املوضوعي ا��

 �ن ال �لث هلام: ٔأمرَ ؤال عن هذا الس� إال�ابة  وتفرتض اس�مترارهام؟

�رى أٔن صاحب القوالب  ٕا�ابةً  تبدٔأ من ٕاهدار قانون القمية! م ٕا�ابةً ا ٔأن نقدّ ٕامّ  -
لقاء رٔأسامهلام املتعطل عن  اب النبيذ سوف یضیفان رًحبا ٕاضافي� خر صاحاخلشبية وا�ٓ 

ل یضیف لكّ  ٔأي العمل یصبح رحب وسطي ٕاضايف ماكفأٔة لرأٔسامهلام! ومن مث  مهنام معد�
قاس القمية حينئذ تُ سوف مكیة العمل �ٕالضافة ٕاىل الرٔأسامل. و�لتايل  هو م القميةمنظّ 

ل رحب مكعد�  ليس فقط الرحب املعطي الرحب!�لعمل و  ٔأي �لعمل و�ائد الرٔأسامل،
ل رحبالرحب ا َوسطي يف الفرع، ٕامنا ٔأیًضا الف ! وهو ما خيُ اسائد اج�عی�  ملعطى مكعد�

 قانون القمية.

ُ وٕام�  - من ٕا�ادة اس�ت�دام  تنطلق تبدٔأ من حتقيق قانون القمية. ٕا�ابةً  م ٕا�ابةً قدّ ا ٔأن ن
�يت یقد�ا   طور العمل و�س�تمك�.�قتصاد الس�یايس �ىل حنو یُ �مل أ�دوات الفكریة ال

ٕاىل ٔأن صدیقنا احملاسب س�یقوم  وار�كنجتاهل املشلكة �رمهتا، الواقع ٔأن مار�س      
الت الرحب يف  حبساب قمية ا�ٓالت ويه هاجعة دومنا معل، ویعترب ٔأن �ساوي معد�

حصیح، ٔ�ن املشلكة مل �زل  القطا�ات ٕ�ماكهنا تصحیح املسأٔ�! ولكن هذا لكه �ري
�اسبنا حبساب قمية ا�ٓالت الهاجعة، هذا من �انب. ومن حىت بعد قيام مُ  قامئة

الت الرحب �ىل توجيه املنت�ني ٕاىل � انب أٓخر، فٕان �كتفاء بقدرة �ساوي معد�
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ل الرحب الوَ  فقًافروع إالنتاج ابتداًء من ٕاقدام وٕاجحام الرساميل و  طي حفسب سَ ملعد�

فيض ٕاىل حمتیة التسلمي بأٔن صاحب القوالب وا�ٓخر صاحب النبيذ سوف یتجهان یُ 
يف البدایة، حنن نعمل ٔأن ذ�؟  اولرن مل .حيدث ٕاىل فرع الف�ار، وهذا ال، ومل، ولن

حتدید قمية السلعة ملسامهة ر�اكردو، انهتيى ٕاىل  تصاد الس�یايس، �ىل أ�قل وفقًا�ق 
�مكیة العمل، الرضوري النس�يب، املبذول يف سبيل ٕانتاج ت� السلعة، وال تتوقف 

 يف �عتبار ذ� ٔأیًضابل یؤ�ذ  ق يف إالنتاج فقطاحلي املنف �ىل العملت� القمية 
الرضوریة لتحقيق ات املباين وا�ٓالت واملعد�  يف سبيل ٕانتاجاملنفق الرضوري  العمل
ي فٕان قمية املعطف، وكام ذ�ر� من قبل، ،ن. و�لتايلالعمل ا�َزت  يأٔ  ،العمل  ا��

 الطاقة من )J|Jå<ö( 50و احلیة الطاقة من )J|Jå<ö( 100 ٔأنفق يف سبيل ٕانتا�ه
ي ا�َزتنة،  الطاقة من )ö<J|Jå( 80 ٔأنفق يف سبيل ٕانتا�ه تتساوى مع النس�یج ا��

>ö( 70و احلیة J|Jå( وما ٔأن �اء مار�س، ٕاال واس�تمكل  .ا�َزتنة الطاقة من
 َ عرف ٔأن قمية املعطف ال تتكون حفسب من العمل احلي مكو�ت القمية، ورص� ن

، رٔأس املال(ضاف ٕا�هيام العمل الزائد، يف مر�� ٔأوىل من تفكريه ن، ٕامنا یُ والعمل ا�َزت 

، وذ� قبل ٔأن ینحرف، يف مر�� �نیة، عن طریقه ویعتد مبتوسط الكتاب أ�ول)
ولكن، ما انهتيى ٕالیه �مل �قتصاد الس�یايس . ، الكتاب الثالث)رٔأس املال(العمل الزائد 

 الثالثة تعرف ٕاىل سبب بقاء ٔأصدقاء�سبيل ال �ىل هذا النحو، ال، ولن، �سعفنا يف 
، ٔأي صاحب القوالب وصاحب النبيذ، ٕاىل لكهياموق، دون حتول ٔأ�دهام ٔأو يف الس� 

سا�ة من  120 ینفق ، وكام ذ�ر� ٔأ�اله،من الثالثة فرع ٕانتاج الف�ار؛ ٔ�ن لك وا�دٍ 
 ولكن ال یعود الرٔأسامل محمًال �لرحب، ٕاذ ما �ركنا �انًبا )الزائدو ن ا�َزت و  احلي( العمل

يف فرع  یوًما 120يف فرع ٕانتاج القوالب اخلشبية و یوًما 240 زمن التداول، ٕاال بعد
�يت نتقدم هبا يه ٔأن إ  فقط يف فرع ٕانتاج الف�ار. یوًما 60ٕانتاج النبيذ و ن الفرضیة ال

 ْرب �َ  ة للسلعة،ٔأن القمية �ج�عی�  وق هو:السبب يف اس�مترار الثالثة يف الس� 
تطورها، مل تعد تت�دد �مكیة الطاقة الرضوریة املبذو� يف ٕانتا�ا حفسب، ٕامنا صارت 

)21(تت�دد �مكیة الطاقة احلیة وا�زتنة والزائدة
مة �لس� (  مقسومًة �ىل ) عر احلراريمقو�

، ٔأو ٕانتا�ا. ٔأما قمية السلعة النسبيةزمن  ÷ ةتت�دد بقميهتا �ج�عی� زمن ٕانتا�ا، ٔأي 
 _________________________                

 وا�زتن، احلي العمل والزائد، وليس من مكیة وا�زتن احلي العمل مكیة ة، وكام ذ�ر�، تتكون من) فالقمية �ج�عی� 21(
 وق.ال یعد يف ٔأفضل أ�حوال سوى ٔأ�د تطبیقات مثن الس� ي و"متوسط" العمل الزائد، كام ذهب مار�س يف مثن إالنتاج، وا�� 
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مقسومة �ىل زمن ٕانتا�ا،  ة�ج�عی� النسبية، فهيي تت�دد بقميهتا  ةقميهتا �ج�عی� 

�ىل زمن ٕانتا�ا.  أ�خرى املتبادل هبا مقسومة ٔأیًضاة للسلعة مقارنة �لقمية �ج�عی� 
وحي� تتأٔرحج ٔأمثاهنا  .ٕامنا تتبادل وفق هذا القانوني والسلع حي� تتقابل �ىل حنو طبیع

 ة. وق فٕامنا تتأٔرحج حول هذه القمية �ج�عی� يف الس� 

 إالنتاج ٔأزمنة ختتلف ٔأن ٕاما: فرضیات ثالث نقابل القانون هذا ٕاعامل و�ني     
 ٔأو إالنتاج، ٔأزمنة وتتساوى ة�ج�عی�  القمي ختتلف ٔأو ة،�ج�عی�  القمي وتتساوى

 القمية قانون ینطبق أ�حوال مجیع يف. ة�ج�عی�  القميوكذ�  إالنتاج ٔأزمنة ختتلف
 .ٕانتا�ا زمن �ىل مقسومة للسلعة ة�ج�عی�  القمية ٔأي ة،النسبي� ة �ج�عی� 

 

 ةوق حول القمية �ج�عی� لتأٔرحجات مثن الس� خمطط مبسط 

 
 مقسومة �ىل زمن ٕانتا�ا)ة (القمية �ج�عی�  

 
 

                                                    
      

�مكیة  �ستبدال سا�ة العمل ملذهبنا يف قياس القمية، ، ٕاعامًال ه، وٕاذ مقنابناًء �لی     
 عٍر حراري رضوريسُ  12000 نفقمن الثالثة یُ  وریة، وافرتضنا ٔأن لك� الطاقة الرض 

 ٕاال بعد �لرحب، یعود الرٔأسامل محمًال  ، ولكن ال)ن + معل زائدمعل خمَزت +  معل �(

 یوًما 60يف فرع ٕانتاج النبيذ، و یوًما 120يف فرع ٕانتاج القوالب اخلشبية، و یوًما 240
 )22(القوالب اخلشبيةفقط يف فرع ٕانتاج الف�ار، فٕان قمية و�دة وا�دة يف فرع ٕانتاج 

 النبيذع ٕانتاج يف فر وا�دة و�دة . وقمية النبيذو�دة يف فرع ٕانتاج  نصف�ساوي قمية 
وقمية نصف و�دة يف فرع ٕانتاج  .الف�ار�دة يف فرع ٕانتاج �ساوي قمية نصف و 

 .و�دات من القوالب اخلشبية 4من النبيذ، و و�دة 2�ساوي قمية  الف�ار
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ل ( ٕاىل مثن إالنتاج قمية، وصوًال ال  وعقب ٔأن ٔأمت مار�س حتلیل      مثن التلكفة + معد�
ة جتدید إالنتاج �ج�عي. و�ىل اكن �لیه ٔأن ینتقل ٕاىل دراس ،)طيسَ الرحب الوَ 

 _________________________             
  =   ٔأن الرٔأسامل ال  ٔأن زمن إالنتاج هو زمن �نتظار، كام افرتضنا ،اوًزا، جتتبس�یط أ�رقام افرتضناالرشح و العتبارات ) 22(
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یقسم ا�متع، ٕامنا ٕاىل طبقتني فقط: طبقة الرأٔساملیني، وطبقة  )23(طریقة اكنتيون و�ینيه

امل املأٔجور�ن. ویفرتض ٔأن النشاط �قتصادي یمت من �الل قطا�ني: أ�ول: العُ 
 ةحمدد مكیةنتج مواد �س�هتالك. ویوظف لك قطاع نتج وسائل إالنتاج، والثاين: یُ یُ 

من القمية الزائدة معینة  مكیةیمت ٕانتاج  والرٔأسامل املتغري، ومن مثمن الرٔأسامل الثابت 
ل �بت  وفقًا ٔأن مقداره  ،رٔأس املال يفهنا كام يف لك ماكن  ،یفرتض مار�سملعد�
وحيصل  القمية الزائدة،القطا�ني �ىل ن يف والرٔأساملی حيصل و�ني التوزیع. 100%
ق تیار التدف�  ما ميثلوهذا   أ�جور،القطا�ني كذ�، �ىل امل املأٔجورون، يفالعُ 

ق العیين فيمتثل يف كت� من السلع إالنتاجية ٔأنتجها القطاع ٔأما تیار التدف�  النقدي.
وابتداًء من ت�  أ�ول، وكت� من السلع �س�هتال�یة ٔأنتجها القطاع الثاين.

امل العُ ، كام �س�هت� )القمية الزائدةلك (�فرتاضات؛ �س�هت� رٔأساملیو القطاع أ�ول 
يف صورة رشاء جلزء من مواد �س�هتالك  )لك أ�جر(املأٔجورون يف القطاع أ�ول 

�يت ٔأنتجها القطاع الثاين. ولكن�   القطاع الثاين امل املأٔجور�ن يفالرٔأساملیني والعُ  ال
�يت ینتجوهنا، ومن مث سوف حيتاجون مه ٔأیًضا �س�هت�  ٕاىل مواد �س�هتالك ال

 من مواد جزء من ٔأ�ل رشاء )لك القمية الزائدة( الرٔأساملیون يف هذا القطاع

�يت ینتجوهنا. كام سوف �س�هت� العُ  لك ( يف القطاع الثاين امل املأٔجورون�س�هتالك ال
�يت ینتجوهنا. ٔأیًضا )أ�جر ؤ�ن القطاع  من ٔأ�ل رشاء جلزًء من مواد �س�هتالك ال

�يت ینتجها القطاع أ�ول فسوف �س�هت� رٔأساملیو  الثاين حيتاج ٕاىل وسائل إالنتاج ال
�ن تلقّ (القطاع الثاين  يف  )امل القطاع أ�ولمن رٔأسامليي وعُ  قد�� تًوا تدفقًا نوا ا��

�يت ینتجها رٔأساملیو القطاع أ�ول. صورة رشاء جلزءٍ  و�ملثل، ٔ�ن  من ت� املواد ال
�يت ینتجها هو، فسوف �س�هت� رٔأساملیو  القطاع أ�ول حيتاج ٕاىل وسائل إالنتاج ال

يف صورة رشاء جلزء، يف الواقع  )اجلزء املتبقي حتت ترصفه اج�عی� ا(القطاع أ�ول 
 _________________________             

 .ملثال مار�س طبقًا شهًرا 18، وليس ٕانتاج القوالب اخلشبية يف فرع یوًما 240بعد  �لرحب ٕاال یعود محمًال  =
 الرٔأسامل من معني قدر وجود الالزم من ٔأنه �ینيه فر�سوا یوحض الس�نوي �قتصادي النشاط يف البدء مس�توى ) �ىل23(

 ٔأدوات �ىل للحصول الرٔأسامل من أٓخر قدر وجود یتعني كام. إالنتاج معلیة ٔأثناء حتویلها جيري اليت ةأ�ولی�  املواد �ىل للحصول
�  املعمرة إالنتاج  وهو الرٔأسامل، من �لث قدر وجود یتعني ؤأ�ًريا وأ�دوات، اكملباين ٕانتاجية معلیة من ٔأكرث يف �س�ت�دم يتال
 الزراعي العمل �متكن إالنتاجية العملیة ٕامتام وعقب. ٕاخل... واملصارف الرتع وشق وحتسيهنا أ�رض الس�تصالح �س�ت�دم ا�ي
 وتداول توزیع ویمت. نقدیة وأٓخرى عینية تدفقات: التدفقات من نينو�َ  �الل من توزیعه یمت الفائض هذا. فائضال حتقيق من

�  الثالث الطبقات بني �شلكیه املنتوج �  املنت�ة الطبقة ويه �ینيه، �ددها يتال  �بار وطبقة املزار�ني، طبقة يف ممث� اعتربها يتوال
�  ويه العقمي والطبقة الكنيسة، ر�ال و�بار واحلاش�یة امل� ومه املالك   =   ال �نا��  من و�ريمه رفواحلِ  املهن ٔأحصاب تضم يتال
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�يت ینتجوهنا.  : التايلللمخطط  فوفقًا اجلزء البايق، من ت� الوسائل ال

 قطاع ٕانتاج وسائل إالنتاج: -
 p  +1000 ›  =5000 4000 :إالنتا� الرٔأسامل

 .يف هیئة وسائل ٕانتاج 6000=  املنتوج السلعيفٕان  ،%100 الزائدة القمية ٔأن و�فرتاض
 قطاع ٕانتاج مواد �س�هتالك:  -

 p  +500 ›  =2500 2000 :إالنتا� الرٔأسامل
 .يف هیئة مواد اس�هتالك 3000=  املنتوج السلعيفٕان  ،%100 الزائدة القمية ٔأن و�فرتاض

، كام سوف �س�هت� العامل )á —1000( سوف �س�هت� رٔأساملیو القطاع أ�ول -
�يت  )‹1000( املأٔجورون يف القطاع أ�ول يف صورة جزء من مواد �س�هتالك ال

 ٔأنتجها القطاع الثاين. 

 ٕاىل مواد ن يف القطاع الثاين حيتاجون ٔأیًضاامل املأٔجور�ني والعُ ولكن الرٔأساملیّ  -

 �  ،)á>— 500(هذا القطاع  رٔأساملیويت ینتجوهنا ومن مث سوف �س�هت� �س�هتالك ال
جزء من ٔأ�ل رشاء  )‹ 500( نفسهامل املأٔجورون يف القطاع كام سوف �س�هت� العُ 
 �  يت ینتجوهنا. من مواد �س�هتالك ال

-  � نتجها القطاع أ�ول فسوف يت یُ ؤ�ن القطاع الثاين حيتاج ٕاىل وسائل إالنتاج ال
يف صورة رشاء جلزء من ت� الوسائل ) p>2000( �س�هت� رٔأساملیو القطاع الثاين

 �  يت ینتجها رٔأساملیو القطاع أ�ول. ال

�يت یُ  - نتجها؛ فسوف �س�هت� ؤ�ن القطاع أ�ول حيتاج ٕاىل وسائل إالنتاج ال
البايق، من  ، يف الواقع اجلزءيف صورة رشاء جلزءٍ  )p 4000(رٔأساملیو القطاع أ�ول 

� ت�   .النحو یمت جتدید إالنتاج البس�یطو�ىل هذا  يت ینتجوهنا.املواد ال

 

 _________________________             
 طاو� �شأٔن الن�ار یفع� ما لكٕاذ  ؛املنتوج ٕاىل یضیف ال ٔ�نه منتج �ري �ینيه نظر يف مثًال  ارٌ فالن�� . املنتوج ٕاىل یضیفون =

 ٕاىل یضیف يا��  الزراعي العامل ذ� من العكس �ىل. الطبیعة يف موجودة مادة هو ا�ي اخلشب �شكيل ٕا�ادة هوالطعام 
 �س�ت�دم، أٓخر وجزءُ  إالنتاج، جتدید يف منه جزءٌ  س�ت�دم�ُ  ا�ي الزراعي الفائض بعم� وحيقق الس�نوي �ج�عي املنتوج

التنظمي  ظل ويف(�امة  �قتصادي اجلدول من �س�ت�لصه ما ٕان. العقاریني كاملّال  ٕاىل الریع دفع يف نقود، ٕاىل وحتوی� بیعه بعد
�  ،النقود وجود هو) يإالقطاع�ج�عي   =    منت�ة طبقة كذ� و  أٔجورة،امل عملال قوةو  الرٔأسامل، صفة �كتسب سوف يتال
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 من قبل رٔأساملّيي  ای� وابتداًء من �ر�مي جزء من القمية الزائدة بعدم اس�هتالكها لكُ      

كام  )I(يف القطاع  القمية نصفولیكن  ،ٔأجزاهئا �رٔأساملني، واس�ت�دام ٔأ�د القطا�َ 
�  �ىل نطاقٍ  یمت جتدید إالنتاج �ج�عي ،یفرتض مار�س م مار�س يف ویقدّ  )24(سع.مت

  �دیدة: �دیدة ووسائل ٕانتاجٍ  یمت فهيام ٕاضافة عام�ٍ  نيني توضیحی� طَ هذا الصدد خمط� 
 

 ا�طط أ�ول:  -
 .يف هیئة وسائل ٕانتاج I (4000 p  +1000›  +1000á<—  =6000القطاع (
 .يف هیئة مواد اس�هتالك II (1500p  +750 ›  +750 á<—  =3000القطاع (

 
 

 ا�طط الثاين: -
 .يف هیئة وسائل ٕانتاج I (5000 p  +1000›  +1000á<— =7000القطاع (
 .يف هیئة مواد اس�هتالك II (1430p  +285›  +285 á<— =2000القطاع (
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ويف ٕاطار ا�شغا� بت�لیل منط إالنتاج الرٔأساميل، یقرر مار�س ٔأن الرٔأساملیني      
�ن �كرثون من اس�ت�دام القسم الثابت من الرٔأسامل �ىل حساب القسم املتغري  ا��

ل القمية الزائدة( سوف یتعرضون لٕالفالس! ٔ�ن القمية الزائدة  )مع افرتاض ثبات معد�
�يت یتحصلون �لهيا ٕامنا يه نتي�ة �عتصار من الرٔأسامل املتغري وليس من الرأٔسامل  ال

 من قميهتا ٔأثناء معلیة إالنتاج، والرٔأسامل غّري الثابت. فا�ٓالت واملواد، وكام ذ�ر�، ال تُ 
�يت �س�تحوذ املتغري، ٔأي قوة العمل، هو فقط اّ�ي ٕ�ماكنه �ل ق قمية زائدة، ويه ال

ع يف اس�ت�دام الرٔأسامل الثابت صبح التوس� مع تطور التقنیة؛ لن یُ و �لهيا الرٔأساميل. 
. وحينئذ س�ی�دث احمتی�  س�یكون بل ؛اختیار��  اا�ٓ� حمل العمل، ٔأمرً ومن مث ٕا�الل 

الت أ�ر�ح، ٔ�ن الرأٔساميل ال �س�تطیع ٔأن یعترص قمية  التدهور املس�متر يف معد�
�يت ال تعطي املنتوج ٔأكرب، وال ٔأقل، من قميهتا.   زائدة من ا�ٓ� ال

 
 _________________________  

            :انظر إالنتاج. معلیة يف فعلیة مشاركة دون الفائض هذا �ىل تعيش ٔأخرى وطبقة قدي،العیين والن�  ،للفائض =
Francois Quesnay, Le Tableau Economique (Paris: A L' Institut National d' Etudes 
Démographiques, 2005), pp.421-33.                                                                               

 الرثوة. انظر: وتداول الصايف، واملنتوج الطبیعي، للطبیعیني واليت ميكن حرصها يف: القانون املركزیة لٔ�فاكر ٔأصی� مناقشة ويف
Henri Denis, Histoire De La pensee Economique (Paris: Presses Universitaires de 
France, 1966), pp.169-77.  

  .21، الكتاب الثاين، القسم الثالث، الفصل رأٔس املال: ميكن الرجوع ٕاىل�ركنا للقاريء ٕاجراء هذا ا�متر�ن ا�هين. و ) 24(
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الت ٔأن تؤدّ  ليس �لرضورة ٕاًذا      ي الز�دة يف الرساميل ٕاىل الز�دة يف معد�

 )يف الرٔأسامل ذي القمية الثابتة(ي هذه الز�دة العكس قد تؤدّ بل �ىل  ،)|(أ�ر�ح 
التٕاىل �خنفاض يف هذه   وذ� �ىل النحو التايل:، املعد�

      ؛% 66,66=  |، فٕان p  =50 ،›  =100دما �كون عنف 
 ؛% 50=  |>، فٕانp  =100 ،›  =100 وعندما �كون

" " " " " " " " " p  =200 ،›  =100 فرتاض ٔأن              ؛% 33,33=  |، فٕان�<á<— =100% 

" " " " " " " " " p  =300 ،›  =100 (وفقًا �طط مار�س)                        ؛% 25=  |، فٕان 

" " " " " " " " " p  =400 ،›  =100 20=  |، فٕان %. 
 

�  ،د�ال املا�یناتإ ع مف       العامل يف یبدأٔ  ،لوجود الرٔأساملي الشلك املاد يه يتال
 مفا ٔأن ظهرت وس�ی� العمل �شلك املا�ینة حّىت  ذاهتا، الرصاع ضد وس�ی� العمل

ّ  عدد العاملف؛ )25(ٔأصبحت مزامحة للعامل نفسه ني ٕالنتاج نفس المكیة من الرضوری
 ي ٕاىل منو �دد العاملیؤدّ  وهو ما. التقنیة رتطو� ٔأكرث فأٔكرث بفضل  ة یتناقصالسلع

ولكن مار�س یوحض ٔأن  الزائد�ن عن احلا�ة �رس�ة ٔأكرب من منو الرٔأسامل نفسه.
 _________________________             

فمنط إالنتاج الرٔأساميل، يف مذهب مار�س، ال یقترص �ىل ٕا�ادة ٕانتاج الرأٔسامل بصورة مس�مترة، ولكنه یعید ٕانتاج فقر  )25(

 كز، الرٔأسامل من �ة، ویضمن ٔأیًضاامل املأٔجور�ن بصورة مس�مترة يف ذات الوقت؛ حبیث ٔأنه یضمن �ىل ا�وام �ركز، ومتر العُ 
� من العُ وجود جامهري غفرية   يتامل املأٔجور�ن املضطر�ن لبیع قوة معلهم ٕاىل هؤالء الرٔأساملیني لقاء مكیة من وسائل العيش ال

امل من �ة �كفي �لاكد لبقاهئم قادر�ن �ىل العمل، و�ىل البقاء ٔأحياًء لیوم العمل التايل، و�ىل ٕاجناب أ�جيال اجلدیدة من العُ 
امل حفسب، بل �زداد ویتضاعف �ىل ا�وام بقدر ما �زداد وتتضاعف سطوته �ىل طبقة العُ عاد ٕانتا�ه ن الرٔأسامل ال یُ ٔأخرى. إ 

هائ�!  وبأٔ�دادٍ  الت مزتایدة ٔأیًضايم امللكية مبعد� امل معدوأ�جراء املفتقر�ن لوسائل إالنتاج. فالرأٔسامل یعید ٕانتاج طبقة العُ 
ي �حتیاطي الصنا�ة �يش �شلكون ٔأهنم و�رى امل؟العُ  من املتنايم العدد هذا مصري هو ما: مار�س ویتساءل  یتقاىض، ا��

�يت أ�زمات فرتات يف وبناًء �لیه یضع  .دامئة �ري بصورة �س�ت�دم ٔأنه كام مع�، قمية من ٔأدىن ٔأجًرا الرٔأساملیة، هبا متر ا�وریة ال
ام تعاظم ة ٔأكرب لك� ام اكنت الرثوة �ج�عی� القانون العام املطلق للرتامك �ىل ٔأساس من ٔأنه لك�  ،ٕاىل رشح ر�اكردو استناًدا ،مار�س

ام تضخمت جامهري الساكن الفائضني ام اكنت �س�بة اجليش �حتیاطي ٔأكرب من اجليش الفعيل لك� �يش الصنا�ة �حتیاطي ولك� 
 � ام ا�سعت فئات املعدمني من الطبقة العام� و�يش الصنا�ة ، لك� ؤأ�ًرياورة طردیة مع مشقة معلها. يت یتناسب بؤسها بصال

واليت تندفع حنو �خنفاض �سبب  تربز هنا نظریة ملار�س يف أ�جورام �زاید الفقر �ىل الصعید �ج�عي. �حتیاطي، لك� 
)، 1983 -1903جوان روبنسون ( . ولسوف تعترب31 الفصل، ءاملبادىقارب: ر�اكردو، وجود هذا اجليش من املتعطلني. 

�  ويه تلمیذة �یزن ومن �بار مفكري ما بعد الكيزنیة، هذا يت تؤمن انتظام إالنتاج "اجليش �حتیاطي"من طبائع أ�مور ال
ي یؤدیه هذا اجليش ٕاال ٔأن �ل مشلكة البطا� ال بد ؤأن �س�تتبع البحث عن بدائل تؤدي نفس ا�ور ا��  الرٔأساميل

تبت يف مقدمة الرتمجة ما اكن مثنه. فقد ك  ة الشغی� من ٔأ�ل قبول العمل ٔأً� ما اكنت طبیعته ؤأ�ً لضغط �ىل طبق�حتیاطي �
:"ٕان جناح س�یاسة التشغیل یثري مقدمة ٕاىل نظریة التشغیلحتت عنوان  1947ي صدر يف �ام كتاهبا املهم ا�� الفر�س�یة ل 

لقامئ �ىل املنشأٔة اخلاصة اكن وجود احتیاطي من العاملني یقوم بدور �م. العدید من املش�ت اجلدیدة. ففي ظل النظام ا
 مع تطور التقنیة، والطلب املتنوع. اكنت البطا� حتافظ �ىل �نضباط يف الصنا�ة. وتوفر املرونة الاكفية ليك �متكن من التأٔقمل� 

 =   قاس�یة و�هظة وذ� �كبح �جتاه حنو رفع أ�جور �مسیة وتأٔمني �س�تقرار الاكيف لقمية النقد. ولقد اكنت البطا� وس�ی� 
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ل أ�ر�ح لالخنفاض عوامل قد تُ  �، ومن هذه العوامل: رفع عطّ لقانون ميل معد�

�رخيص و .ختفيض أ�جورو  .وم العمل وز�دة شدتهمل ٕ�طا� یدر�ة اس�تغالل الع
الت�ارة اخلارجية. ومار�س ال  ومن هذه العوامل ٔأیًضا .مكو�ت الرٔأسامل الثابت

�شري  حفسب هوما فعل ٔأسالفه، مس�تقل، عكس  ش الت�ارة اخلارجية �شلكٍ ناقِ یُ 
�يت �كبح م ابتداًء ٕا�هيا   .لالخنفاضل الرحب يل معد� من �وهنا من العوامل ال

E12D 

د ٕاىل ويف الت�ارة اخلارجية، س�ت�د نظریة ر�اكردو، �ى مار�س، الترب�ر املستنِ      
قانون القمية. فلقد رأٔینا أٔن ر�اكردو ش�ی�د نظریته يف انعدام التاكفؤ يف التبادل ا�ويل 

 ٔأو اروس�ی�  60 ٔأو ا�رتغالی�  80 بادل بعملميكن ٔأن یُ  ٕاجنلزيي 100 أٔن معل افرتاض�ىل 
� هند��  120 و�� �اول حترك الرٔأسامل بني ب� وأٓخر. يت توا�ه ، �سبب الصعوبة ال

 لهذا �فرتاض الر�اكردي، مستنًداتعمیق الترب�ر ابتداًء من قانون القمية،  ،مار�س
فة يف الت�ارة اخلارجية ميكن ٔأن تُ  تطوًرإاىل ٔأن رساميل الب�ان ا�ٔكرث   در� واملوظ�

الت رحب ٔأ�ىل ٔ�هنا تتنافس مع سلع تنتجها ب�اٌن ٔأخرى أٔ  ويف  ،قل تطوًرامعد�
و�لتايل ميكهنا ٔأن ، من الثانیةٔأقل تنتج سلعهتا بقمية  فأ�وىل .ظروف ٔأدىن مالمئة

قميهتا �ى  ؤأقل من ادا�لی� بقمية ٔأ�ىل من قميهتا  ةا�ولیوق تطرح سلعهتا يف الس� 

ّ  .)فريقرحب ( االت رحب ٔأ�ىل �سبي� معد�  جتين�لتايل ، والب�ان أ�قل تطوًرا  لویدل
إالنتاج، فهو یبيع انتشاره يف فرع قبل  �دیًدا مبن �س�ت�دم ا�رتا�ًا�ىل ذ� مار�س 

الفردیة مجیع منافس�یه، ويف الوقت نفسه یبيع مبا هو ٔأ�ىل من القمية ٔأقل من  بقمية
 :ٔأن ٕاىل�ىل هذا النحو  مار�سوینهتيي لسلعته. 

 الفصل الرابع عرش) ،الثالث، الكتاب رأٔس املال(ٔأكرث لقاء معل ٔأقل" معًال  أٔ�ذ يف التبادلی "الب� ذو الوضع املالمئ

ي یتفوق من �حية إالنتا ي ٔأن الب�أٔ       ل رحب مرتفع �سبي� ا�� . فلو اجية حيقق معد�
سا�ة معل يف لك ب�، ومتكنت الب�  500�ن بـ نتج يف ب�َ ت  )å(افرتضنا ٔأن السلعة 

 _________________________             
 القضاء �ىل البطا�، فيجب ا�ٓن البحث عن وسائل ٔأخرى لتحقيق ت� التلكفة للتوصل ٕاىل ت� النتاجئ. وٕاذا تعني�  =

 نظر: الوظائف اليت اكنت تؤدهيا البطا� يف سبيل توزان الصنا�ة". للمزید من التفصیل، ا
Joan Robinson, Introduction to the Theory of Employment, éd. London: MacMillan, 
1937. Traduction française :Introduction à la théorie de l’emploi, éd.,1948, p.1. 
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سا�ة معل  100 من ٕانتاج السلعة بـ ،بفضل تطور إالنتاجية �هيا ،تقدًما ا�ٔكرث

�س�تطیع، وأ�مر كذ�، ٔأن تبيع سلعهتا مبا یفوق قميهتا الفردیة، ٕاذ حفسب، فهيي 

ة . ويف الوقت نفسه �كون هذا البیع بأٔقل من القمية �ج�عی� و�دة مثًال  200 بـ تبيعها
�ىل هذا  يف التبادل، �ىل ٕاماكنیة �دم التاكفؤ تدلیل مار�سو و�دة.  500 ال�يت يه
ي مبقتضاه �س�تطیع  ،ال خيرج عن ٕاطار ٔأ�د تطبیقات قانون القمية النحو، وا��

الرٔأساميل، بفضل اس�ت�دام تقنیة �دیدة، ٔأن یبيع سلعته بأٔكرب من القمية الفردیة 
�ان ما ینترش ، وذ� �ىل)26(ةوبأٔقل من القمية �ج�عی�  الفن  حنو مؤقت؛ ٕاذ ُرسْ

 ة، وحينئذ تتساوى القمياإالنتا� السائد اج�عی� و الفن إالنتا� اجلدید يك یصبح ه
ي رمبا یعد  ،وحنن نأٔ�ذ يف اعتبار� طرح مار�سولكن، . �ج�عیة للمنتَج ا��

جيب ٔأن السبيل ا�ٔكرث ٔأمهیة ٔأمام أ�جزاء املتقدمة جلين الرحب �ىل الصعید العاملي، 
 ثالثة ٔأمور، تتعلق �لت�ارة اخلارجية بو�ه �ام: نالحظ

1I ن ٔأورو�  .�رتفع ٔأمثان السلع يف أ�جزاء املتقدمة، وتنخفض يف أ�جزاء املت�لفة�ٔ
ؤأ�دت شعوهبا، واس�تولت �ىل حي� غزت قارات العامل احلدیث واس�تعمرهتا، 

، ٔأدت )27(وفضة نقوًدا، ذهًبادا�ل �دودها  تخض�  ا�هب والفضة، من�رواهتا 
ٔأمثان منت�اهتا، ٔأي �رتفاع يف  مع ارتفاع املعدن النفيس قميةاخنفاض ٕاىل كرثهتا 

فمل تصبح الو�دة الوا�دة من  التعبري النقدي عن القمية. �رتفاع املزتاید يف أ�مثان.
 7  عهنا بـعرب� بل صار یُ و�دات من ا�هب،  5بـ  یُعرب� عهنا مثًال  )å( السلعة

... ٕاخل، وهكذا ٔأ�ذت ٔأمثان املنت�ات يف  و�دة،  50بـ  مثو�دة،   25بـ  مث و�دات،
 �رتفاع املتواصل. 

یمت تداو� دا�ل  II>اوتدفقه بال انقطاع تقریبً  �ىل كرثته II>املعدن النفيس وظل     
مث  ،ٕاىل الوال�ت املت�دة مع احلرب العاملیة الثانیةمهنا  وروبیة، حىت خرجَ القارة ا�ٔ 

ي اكن یؤدیه املعدن النفيس.لعب نفس ب أ�مر�يك املنترصقام ا�والر    ا�ور ا��

 _________________________             
 ، الكتاب أ�ول، القسم الرابع، الفصل العارش.رٔأس املال) انظر: مار�س، 26(
            ) انظر:27(

Ludwig von Mises, Economic Policy:Thoughts for Today and Tomorrow,Third  
Edition (Alabama:Ludwig von Mises Institute, 2006), p.18. 
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دا�ل ٔأمر�اك الالتینية �ان القارة أ�وروبیة �دث عكسه وما �دث دا�ل ب     

ة يف مجملها، ؤأفریقيا؛ فقد خرج مهنام املعدن النفيس ومل یعد یُعرب� عن منت�اهتام، أ�ولی� 
بري نقدي عن القمية. فمل تصبح ٕاال من �الل و�دات معدودة من ا�هب كتع 

عرب� ، ٕامنا صار یُ من ا�هب و�دات 10یُعرب� عهنا بـ  )å( السلعةالو�دة الوا�دة من 
  ٕاخل.و�دات...  3 مث بـو�دات،  5مث بـ و�دات،  8عهنا بـ 

من  جرام  100  عهنا بـعرب� يف مرص یُ  حراري عرٍ سُ  1000 ، ٔأنفلنفرتض ا�ٓن     
�ذیة. ويف فر�سا، وبفعل من ا�ٔ  زوج  100 من النس�یج، ٔأو بـ مرت  100  ا�هب، ٔأو بـ

        ريحرا عرٍ سُ  1000 الـ  عنٔأصبح یعرب�  أ��ر التارخيي لتدفق املعدن النفيس،
أ��ذیة.  من زوج 100 بـ من النس�یج، ٔأو مرت  100 بـ ٔأوا�هب، من  جرام 1000 بـ

ي یقيض �و ، تطبیقات قانون القميةٔ��د  فوفقًا ، �لفن إالنتا� السائدالعتداد ا��
 جرام 1 يه ،ٔأیًضا مرصيف و ،راري يف فر�سااحلعر س� لل لیة التبادُ  قميةال سوف تصبح 

 1000( منه تنتج ٔأكرب مكیة املهمينإالنتا� وفقًا للفن  ،ٔ�ن فر�سا من ا�هب؛ وذ�

النس�یج مباد� قمي �ىل  سوف ینعكس. وهو ما )عرسُ  1000( بنفس القمية )جرام
كام اكن يف  ،من ا�هب جبرامالنس�یج من  املرت بادلی فلن  ؛وأ��ذیة يف مرص

من  جرامات 10 بادل بـی  سوفٕامنا ، همينة الفن إالنتا� اجلدیدقبل السابق، ٔأي 
من  جرام 1  من أ��ذیة يه لزوجلیة وكذ� أ��ذیة؛ فمل تعد القمية التبادُ  ا�هب.

النس�یج من  مرت 100 اس�ترياد . ولو ٔأرادت مرصجرامات 10  س�تصبح ا�هب، بل
يف  كام لو ٔأراد خشٌص  من ا�هب. متاًما جرام 1000 فعلهيا ٔأن حتول لها ؛من فر�سا

عطي ملنتج ج يف مرص؛ فعىل هذا الشخص ٔأن یُ احلصول �ىل النس�یج املنتَ  مرص
 والتبادل من النس�یج. مرت 100 احلصول �ىل من ا�هب يف مقابل جرام 1000 النس�یج

  .س�یكون متاكفئًا ،لقانون القمية طبقًا، �ىل هذا النحو

 جرام 1000 ٔأن حتول لها ولو ٔأرادت فر�سا احلصول �ىل أ��ذیة املرصیة فعلهيا     
 يف �ةاملنتَ  أ��ذیة �ىل احلصول فر�سا يف خشص ٔأراد لو كام متاًما من ا�هب،

من ا�هب يف  جرام 1000 ملنتج أ��ذیة؛ فعىل هذا الشخص ٔأن یعطي فر�سا
 من أ��ذیة.  زوج 100 مقابل
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ٔأما لو  .متاكفئًا كذ� ال شك س�یكون ،لقانون القمية طبقًا، هنا ٔأیًضا لوالتبادُ      

 )اجزئی� ( �معطِّ  ؛لللتبادُ  ا�لیةا�ّ نسب ال �ىل  لس�یاسة اقتصادیة ما، تبًعا ٔأبقت مرص،
 النتي�ة اك�ٓيت: فسوف �كون لعمل قانون القمية؛

 من ا�هب. جرام 1من النس�یج =  مرت 1يف مرص: 
 من ا�هب. جرامات 10من النس�یج =  مرت 1يف فر�سا: 

كتسح �س�یجها سوف � ٔأن مرص متفوقة �ىل فر�سا. و�لتايل  تعينوهذه النتي�ة      

عر سُ  1000 حبیث تنتج بـ رفع ٕانتاجيهتا،ٔأن �يس ٔأمام فر�سا ٕاال . ول ةالسوق ا�ولی
تصبح قمية مباد� املرت الوا�د من وف من النس�یج، وحينئذ س مرت  2000 حراري
. جراًما 0,5 متفوقة �ىل مثن مرت النس�یج املرصي بـ ،من ا�هب جراًما 0,5 النس�یج

ٕاذا ، جراًما 0,4 ، قدرها مثًال ٕاضافية هذا النحو �س�تطیع أٔن جتين ٔأر�ً�اويه �ىل 
أٔ�ىل من مثن النس�یج املرصي، ٔأي ٕاذا �عت ببأٔ�ىل من مثنه �هيا و  �عت �س�یجها

 .تطبیق لقانون القميةمن ا�هب. ولك ذ� ليس ٕاال حمض  جرام 0,9�س�یجها بـ 

ٔ�هنا  ؛ٔأخرى �رةتتفوق حىت  ؛وما ٔأن تنتقل طریقة إالنتاج اجلدیدة ٕاىل مرص     
ولكن مرت النس�یج لن یباع  ،حراري عرٍ سُ  1000 من النس�یج بـ مرت 2000 سوف تنتج

يف  ، و�ىل فر�سا امليض قدًمافقطمنه  جرام 0,05  بل بـ من ا�هب جرام 0,5 بـ
�رفع من ٕانتاجية العامل �ىل اجلدید يف حقل التقنیة يك  ،ودوًما ،سبيل احلصول

 جتاوز اخنفاض أ�مثان يف مرص. ن من لتمتكّ  الفر�يس

�يت تتبلور يف السؤال ا�ٓيت: ، ٔأن نناقش املسأٔ� ا�ٔكرث تضلیًال  بقى       یمت�یف وال
ّ ال �ىل  ب� مهناموفر�سا يف ٕاطار ٕابقاء لك مرص  بني لالتبادُ  مع ل للتبادُ  سب ا�ا�لیةن

ول دون انتقال الفن إالنتا�، أٔو حتَ  ٔأي ٔأن مرص؟ قانون القميةل )ياللكّ ( تعطیلال 
�ىل املس�توى املنخفض يف أ�مثان، ٔأو ختفض  ،الفن إالنتا� مع انتقال بقي، حّىت تُ 

�شلك معتاد �ىل مس�توى الس�یاسات  ٕاخل، ويه ٔأمور تمت تقریًبا يه قمية معلهتا...
ويف نفس الوقت یمت غض البرص متاًما عن قانون القمية وتطبیقاته �قتصادیة ل�ول. 

 ٔأنن ٔأول ما جيب إ ائد. إالنتا� الس�  یتعلق بت�دید القمية وفق الفن ف�بصفة �اصة 
 املناقشة ا�ٓن قدن و�لتايل �ني إال�ابة عنه، أٔ  ؛ؤاليف طرح الس�  ننتبه ٕالیه جيًدا
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فلو افرتضنا ٔأن فر�سا  ا�مثن العاملي. قل القمية ٕاىل حقل ا�مثن. حتدیًدامن ح تانتقل

من ا�هب  جرام 100 �رید احلصول �ىل النس�یج املرصي، فعلهيا ٔأن حتول ٕاىل مرص
 من ا�هب يف فر�سا �ساوي جرام 100 من النس�یج. ولكن مرت  100 يك حتصل �ىل

ٔ�هنا ٔأ�ذت  ت قمية ٔأكرب يف التبادل ا�ويل!ن فر�سا تلق� ، ٔأي إ حراري سعر 100
ولو  .سعر حراري 100 ؤأعطت حراري عرٍ سُ 1000 ذل يف سبيل ٕانتا�اسلعة بُ 

 فعلهيا ٔأن حتول ٕاىل فر�سا ؛أ��ذیة الفر�س�یة �ىل   افرتضنا ٔأن مرص �رید احلصول

من  جرام  1000  من أ��ذیة. ولكن زوج  100 من ا�هب يك حتصل �ىل جرام 1000
يف  ٔأقلت قمية تلق�  مرصن ، ٔأي إ حراري عرٍ سُ  10000 �ساوي مرصا�هب يف 

 ؤأعطت عر حراريسُ   1000  ذل يف سبيل ٕانتا�االتبادل ا�ويل! ٔ�هنا ٔأ�ذت سلعة بُ 

َ  ٔأن التبادُ . ومن البّني حراري رٍ عسُ   10000  قانون القميةي لاللكّ  تعطیلال �رشط ، نيل
كنظریة يف  )28("ءالتبادل �ري املتاكىف" هنا مت ابتاكر نظریة �ري متاكفئني! ،وتطبیقاته

 : ا�ٓيت هذه النظریة يف تمش�ٔأ�رز السوق. و�مكن  مثن

 ويه ،نظریة يف القمية �ىل الصعید العاملي من �وهنام نفسها �ىل ٔأساس تقدّ ٔأهنا  ٔأوًال:
قانون ل اللكّي لیتعط ال بنیة �ىل افرتاض ، م ةا�ولی وقنظریة يف مثن الس�  يف الواقع

 یتعلق بت�دید القمية وفق الفن إالنتا� ف�بصفة �اصة، وكام ذ�ر�،  وتطبیقاته القمية
، م �دیًداقدّ انون القمية، أٔهنا ال تُ شف النظریة، بعد تعطیل قوحي� �كت  .السائد

)29(ل ا�ويل ال خيضع ٔ�ي نظریة اقتصادیة!ح بأٔن التبادُ ترصّ 
قة حم ٔأیًضا ويه يف الواقع 

  !�ىل ٔأن لك يشء متوقف �ىل لك يشء ٔ�ن نظریة أ�مثان قامئة فعًال 

يض وق، حول القمية �ج�عیة، تقت�ات مثن الس� ٔأن تأٔرجُ النظریة تت�اهل : �نًیا
ممكنة  ،اكح�لیةء تايل یربز التبادل �ري املتاكىفو�ل  ء.بطبیعهتا التبادل �ري املتاكىف

 .الرٔأساميل العاملياملتقدمة من النظام أ�جزاء  بني حّىت  ،دامئًا
 _________________________             

 ) �ىل سبيل املثال، انظر: 28(
A. Emmanuel, Unequal Exchange; A Study of Imperialism of Trade (New York: 
Monthly Review Press,1972). 
Samir Amin & J .Saigal, L'échange inégal et la loi de la valeur: la fin d'un débat 
(Paris: Éditions Anthropos -IDEP,1973). 

 ٔأعتقد ٔأن مار�س مل �كتب يف �قتصاد العاملي". انظر: ال ميكن احلصول �ىل قوانني اقتصادیة لالقتصاد ا�ويل، ولهذا ) "29(
S.Amin,The law of worldwide value(New York: Monthly Review Press,2010). p.101. 
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تت�اهل النظریة ٔأیًضا حقيقة ٔأن السلعة الوا�دة يف الب� الوا�د ميكن ٔأن �كون  �لثًا:

لها لیة. ولكن ال ميكن ٔأن �كون قمية تبادُ لها ٔأكرث من مثن. ميكن ٔأن �كون لها ٔأكرث من 
قدي للقمية وال سوى قمية وا�دة. ولقد ذ�ر� قبل ذ� ٔأن ا�مثن هو املظهر الن� 

عدم ا�شغال �قتصاد الس�یايس لورمبا �كون . عهنا بدقة عًربأأن یأٔيت مُ  شرتط ٔأبًدا�ُ 
س يف اهزتاز ٔأسُ  ا�ٔكرث ٔأمهیةا�ور  ،لیة�لقمية نفسها، واخللط بيهنا وبني القمية التبادُ 

 ء.ل �ري املتاكىفالتبادُ نظریة 

ي ٔأد� : ال تنشغل رابًعا ى ٕاىل ارتفاع ٔأمثان النظریة ٕ��رة البحث يف الظرف التارخيي ا��
واخنفاضها يف أ�جزاء  من النظام الرٔأساميل العاملي املعارص، السلع يف أ�جزاء املتقدمة

دلیل ٕادانة �ىل  ا�ذة مهنمت�  ،ا، دون مناقش�هتالظاهرةسطح فة. وتنطلق من املت�لّ 
�يت �رفع ٔأمثان منت�اهتا  ٔأمام املشرت�ن الفقراء من من السلع واخلدمات قبح الرٔأساملیة ال

 ! عساءالت�  ٔأبناء اجلنوب

كنظریة يف ا�مثن �ىل الصعید العاملي، ال تقول  II ول النظریة حبا�هتا الراهنةحتَ  :�امًسا
مبا یتضمن ذ� من �دم  واخنفاًضا یة تتأٔرحج ارتفا�ًا�ول ٔأمثان السلع ا لنا سوى ٔأن

فة من املشلكة املركزیة �ى أ�جزاء املت�لّ  يفدون الولوج مبارشة  II ل�اكفؤ يف التبادُ 
اكتفاًء  ،صوب أ�جزاء املتقدمة ب القمية الزائدةالنظام الرٔأساميل الاكمنة يف �رس� 

� ا��ايئ ضد �ملوقف    ء!ل �ري متاكىفمن �الل تبادُ يت �هنب اجلنوب الرٔأساملیة ال

وانهتاء. وحي� تتصدر أ�یدیولوجية  : تت�ذ النظریة من أ�یدیولوجية نقطة بدءٍ سادًسا
 الضبايبما هو �لمي يف سبيل �نتصار لك  عن إالعراضالطرح جيب ٔأن نتوقع 

)30(.أ�جوف للمذهب
 

2I ،ىل ا�د�  شاّق ال  عملال من یوم ئةام لقاء الس�نة، يف حيصل الفالح أ�فریقي� 
 به یقوم العادي عملال من یوًما عرش�ن قمية قميهتا تعادل �اكد ال مس�توردة منت�اٍت 

ن يف وسائل نطبق �ىل العمل احلي والعمل ا�َزت ٔ�ن ما ی  .ماهر ٔأورويب �املٌ 
 _________________________             

 بعدما جهروا �مل �قتصاد الس�یايس ؤأ�لنوا جعزه، يف رٔأهيم، عن تفسري التبادل �ىل الصعید العاملي) فرفاق اليسار 30(
 :  انظرجيمعنا هو معاداة إالمرب�لیة"!  وس�نظل خمتلفني ولكن ما لقد اختلفنا كثًريا یؤكدون �ىل ٔأیدیولوجيهتم:"

S. Amin, The law of worldwide value, p,110.         
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مع اختالف �س�یط، هو ٔأن العمل  )31(یصدق �اكمل ٔأوصافه �ىل العامل. إالنتاج،

ي سوف خيصص ٕالنتاج  عد حمدًدايف العامل یُ ن ا�َزت  لقمية ذ� اجلزء من أ�جر ا��

�يت تضمن للعامل البقاء �ىل قيد احلیاة شم� مث�. و�ا  ل أ�جر قمية وسائل املعيشة ال
 ٔأفضلالعامل أ�ورويب و�ا، جند ٔأن دد ٕانتاج طبقته. يك یعمل ویعيش كعامل وجيُ 

 أ�ورويب ٔ�ن العامل ن ٕانتاجيته ٔأ�ىل حفسب، ٕامنا ٔأیًضاال �ٔ  ح أ�فریقي،الفّال من 
ي حيتوي �ىل  ٕاخل،و�رفيه،...  ،وتدریب، وتغذیة تعلمي،: خمَزتن ٕا�ساين جمهود ا��

ي  احلراریة عراتالس�  �دد یفوق احلراریة عراتالس�  من بعدد عنه التعبري ميكن ا��
نتج مث� وهو مطلوب منه ٔأن یُ  ح أ�فریقي.يف الفّال  نیُعرب عن ا�هود إال�ساين ا�َزت 
ي یتلق�  و�لتايل �رتفع قمية السلع املنت�ة يف اه من الرٔأساميل. بأٔ�د ٔأجزاء أ�جر ا��

ف جيري التساوي بني مكیات الطاقة ل سو ولكن �ني التبادُ  ،ا�ٔكرث تطوًرا الب�ان
للمصطلح  وفقًا(، فٕاذا اكن ٔأجر الفالح أ�فریقي يف یوم معل نةوا�زتَ الرضوریة احلیة 

و�دة 170وو�دة عن العمل احلي،  30 یتضمن )�قتصاد الس�یايس�مل السائد يف 
و�دة  30یتضمن  )يف یوم معل ٔأیًضا(ؤأجر العامل أ�ورويب  ،)32(نا�َزت عن العمل 

 _________________________             
من  بوا�دة والوقت اجلهد من �برية �لكفة فائقتني وكفاءة �ارة �س�تلزم صنا�ة ٔأي تعمل ا�ي الر�ل مقارنة املمكن من)"31(

عن  فضًال  تعلمه، نفقة اكمل نتوقع، أٔن جيب ما �ىل �لیه، یعوض سوف به یقوم أٔن تعمل ا�ي فالعمل. ا�مثن �الیة ا�ٓالت
ذ�  مع� یقدم ٔأن یتعني كام أ�قل �ىل القمية حيث من املامثل الرٔأسامل �ىل املعتادة وأ�ر�ح العادي للعمل املعتادة أ�جور

�روة  أٓدم مسیث،: انظر". شدید مغوض من إال�سان مبدة حيیط ما ٕاىل �لنظر وذ� الزمن، من معقو� فرتة غضون يف لكه
، �رمجة رشیف حتاتة القوانني أ�ساس�یة لالقتصاد الرأٔساميلوانظر كذ�: �ان �يب،  .العارش الفصل أ�ول، ، الكتابأ�مم

"�اكلیف ملار�س ا�ي ٔأشار ٕاىل: يب نفقات التعلمي والتدریب وفقًا). حيث یذ�ر أ�س�تاذ �1970وأٓخر�ن (بريوت: دار القمل،
بید ٔأن ، القسم الثاين، الفصل الرابع. رأٔس املالالتعلمي واليت تد�ل يف دا�رة القمي املنفقة �ىل ٕانتاج قوة العمل". انظر: مار�س، 

ميد قوانينه، �ىل الرمغ من  ن ٕاال �شأٔن ا�ٓ�! والالس�یايس، من بعد ال�س�یك ومار�س، ال ینظر ٕاىل العمل ا�َزت �قتصاد 
يف �مل �قتصاد الس�یايس من �ة ٕاغفال ا�هود   البرش! وهذا یعد تقلیًدا متبًعا�ري ذ�، ٕاىل ا�ٓ� املرتدیة �� ا�ً ٔأحي ئهاد�ا

ن يف املنتِج نفسه. فال ینظر �مل �قتصاد الس�یايس ٕاال ٕاىل ما حيتا�ه العامل يك یعيش وینتج السلعة. دون أٔن إال�ساين ا�َزت 
�يتال الرضوریة اج�عی�اة الطاقة ینظر ٕاىل مكی جعلت من املرء  يت جتدد ٕانتاج الطبقة ذاهتا. ال ینظر ٕاىل مكیة الطاقة الرضوریة ال

 ؛)1963( �رامك الرأٔسامل روزا لو�سمبورج،: املثال سبيل �ىل انظر، إالغفال، هذا �ىل ميكن ا�فع به ٕاىل سوق العمل. �امًال 
 ؛)1967( وإالمرب�لیة ا�ولیة الت�ارة �راون، ؛)1966( الس�یايس �قتصاد ٔأوساكر الجن، ؛)1966(الت�لف  منوفرانك، 
 ماندل، ؛)1973( السلع بواسطة السلع ٕانتاج بريو رسافا، ؛)1974( وأ�زمات الرحب ؛)1972( ءاملتاكىف �ري التبادل ٕاميانویل،

 ءاملتاكىف �ري التبادل نظریة يف دراسات ٔأندرسن، ؛)1975( والت�لف التمنیة اكي، ؛)1973( النظریة �قتصادیة املار�س�یة
الرتامك �ىل الصعید  ٔأمني، ؛)1980( ا�ولیة القمية زیلكو، ؛)1978( الرأٔساملیة تطور يف دراساتمور�س دوب،  ؛)1976(

 ).1982( املاویة مس�تقبل ؛)1981( التارخيیة واملادیة القمية قانون ؛)1978( العاملي
أ�فریقي ال یتلكف منذ والدته حىت ميسك بأٔدوات العمل ومواده سوى �رسات �زب معدودة، ورشبة ماء ) فالعامل 32(

حسابیة من الطاقة �لمیة، بو�دات  ه اس�تعامري... ٕاخل. ولك ذ� ميكن حسابه، وبدقةٍ ثة، ومسكن خرب، وتعلمي مشو� ملو� 
  =  بصدد العامل أ�فریقي فقط، وٕامنا ٔأیًضاعرات احلراریة منذ املیالد وحىت املامت. ليس �شأٔن من الس�  عهنا بعددٍ  املبذو� معًربا
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 الفالح تقايض الطبیعي: مفن و�دة عن العمل ا�َزتن. 1970احلي، وعن العمل 

 تصدرها ال�يت الصناعیة املنت�ات قمية ارتفاعمع  أ�ورويب. العامل ٔأجر ُعرش أ�فریقي
 .ٔأورو� ٕاىل ٔأفریقيا تصدرها ال�يت الزراعیة املنت�ات قمية واخنفاض ٔأفریقيا، ٕاىل ٔأورو�

 ٕاذ �لیه؛ إالبقاء �ىلمن النظام الرٔأساميل  املتقدمة أ�جزاء تعمل يا��  الوضع وهو
 �ىل العمل تقس�مي منط تثبيت �ىل الوسائل، و�لك �اهدة، أ�جزاء املتقدمة �سعى

ي العاملي، الصعید  القمية، منخفضة فة،املت�لّ  أ�جزاء منت�ات ا�س�یاب یضمن وا��
 .فةاملت�لّ  أ�جزاء لنفس مرتفعة، بقميٍ  مصن�عة، تصد�رها ٕا�ادة مث مصانعها ٕاىل

بني أ�جزاء املتقدمة  )اس�ترياد، و�لعكس /تصد�ر(ل معلیة التبادُ  ٕاًذا ال تعين     
یبذل فة، أٔن الفالح أ�فریقي یقوم بعملیة مباد� �ري متاكفئة حي� وأ�جزاء املت�لّ 

، يف سبيل ٕانتا�ا معلیوم العامل أ�ورويب ٔأ�م يك حيصل �ىل سلعة انفق  10 جمهود
ن عتداد �لعمل احلي والعمل ا�َزت ابتداًء من � ل متاكفئًا�ىل العكس یأٔيت التبادُ  بل

القمية، لقانون  ل أ�ورويب. ولنرضب مثًال: فطبقًاوالعاميف لك من الفالح أ�فریقي 
من معینة ومن ٔأ�ل ٕانتاج معطف يف مرص، وأٓخر يف ٕاجنلرتا، یمت اس�ت�دام مكیة 

كام یمت اس�ت�دام قوة  ،)Å(من الرٔأسامل ا�ا�رمعینة مكیة و  )_( الرٔأسامل أ�سايس
  التايل:ميكننا تصور ا�طط >و�لتايل>،)‹( رٔأسامل متغري�العمل، 

 %.á<—= 100 ، و�فرتاض ٔأن)فاقتصاد رٔأساميل مت�لّ (مرصیة  من ٔأ�ل ٕانتاج معطف مرصي، بأٔیدٍ  -
4 _  +2 Å  +3 › )1  + �2 3+  )خمزتن á<—  =12                      �عر احلراري الرضوري][�لس 
 

 %.á<—= 100 و�فرتاض ٔأن ،)اقتصاد رٔأساميل متقدم(ٕاجنلزيیة  من ٔأ�ل ٕانتاج معطف ٕاجنلزيي، بأٔیدٍ  -
4 _  +2 Å  +9 › )1  + �8 9+  )خمزتن á<—  =24                      �عر احلراري الرضوري] [�لس 
 

صوب  )�رأٔسام� وبتقنیته(وبغض النظر عن ٔأن الرٔأساميل سوف �سارع �لتحرك      
جبمیع رشوط إالنتاج الرأٔساميل، مرص لالس�تفادة من العام� الرخيصة، ومع التقيد 

وحيث ینتج املعطف يف ٕاجنلرتا �مكیة طاقة رضوریة ضعف مكیة الطاقة الرضوریة 
جرامات من  10لصنع املعطف يف مرص، فلو افرتضنا ٔأن املعطف املرصي یبادل بـ 

 _________________________             
ي  = ،... ٕاخل، هو وطبقته، ٔأن یدفع به ٕاىل سوق العمل، یأٔلك، ویتعمل، ویعاجل، ویتزنه )قبل، وبعد(العامل أ�ورويب، ا��

 من العامل أ�فریقي، رديء الصنع!  ٔأفضل كثًريا
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�فرتاض و، ذ� دومر ا. مهن جراًما 20 الفضة؛ فٕان املعطف إالجنلزيي سيبادل بـ

 .، أ�جرالرأٔسامل املتغريقمية اختالف هو  �ن،�ساوي قمية الرٔأسامل الثابت يف الب�َ 
 ٔأیًضان للعامل احلیاة حفسب، ٕامنا یتضمن ولكن أ�جر، وكام ذ�ر�، ال یتضمن ما یؤمّ 

. وما جيعل قمية ٕا�ادة ٕانتاج العامل إالجنلزيي ٔأكرب، ليس كطبقة قمية ٕا�ادة ٕانتا�ه
هذا هو رمبا رتفاع قمية ما یؤمن � احلیاة فقط، ٕامنا، و إانتاجيته حفسب، ٔأو ارتفاع 

و�لتايل ارتفاع قمية جتدید ٕانتاج  دا��؛ن قمية العمل ا�َزت ارتفاع  ،ا�ٔكرث حسًما
 الطبقة نفسها.

3I  ّفة �ىل رشوط جتدید ٕانتا�ا �ج�عي، الواقع ٔأن �دم س�یطرة أ�جزاء املت�ل
هو ًء من احتاكرها للتقنیة املتقدمة وحتمك أ�جزاء املتقدمة يف ت� الرشوط، ابتدا

ي جعل أ�جزاء املت�لّ  منت�ات  )مباد� �لنقود(ٕاىل رشاء  فة يف وضع املضطر دامئًاا��
�ىل و فة، أ�جزاء املت�لّ عىل فعي. أ�جزاء املتقدمة؛ يك ميكهنا جتدید ٕانتا�ا �ج�

ال هوادة ٔأو حماو� �راجع، أٔن �س�متر، ب ،سلع أ�جزاء املتقدمة ٔأمثانالرمغ من ارتفاع 
 يف القمية ب�رس� هذا الرشاء یمت من �الل  تأٔمل، يف رشاء ت� السلع. ٔأو حىت
�يت تُ  الزائدة أ�جزاء املتقدمة من ٔأ�ل رشاء  صوبفة دا�ل أ�جزاء املت�لّ ج نتَ ال

 � يت حتتكر انتا�ا، مع ٕانتاجية مرتفعة، أ�جزاء املتقدمة وتعمتد �لهيا السلع واخلدمات ال
الترسب يف  ومن مث یصبحفة يف سبيلها لت�دید ٕانت�اها �ج�عي. أ�جزاء املت�لّ 
ق القمية الزائدة السبب يف تدف� هو  ،ةوق ا�ولی تأٔرحجات مثن الس� ْرب �َ  ،القمية الزائدة

من ٕا�ادة خضها يف عروق �قتصاد  بدًال  ،خزا�ن الرٔأساملیني يف أ�جزاء املتقدمةٕاىل 
 ،طبیعهتاو  ،مفهو�ا(یثري بدوره ٕاشاكلیات التبعیة  ةالقميب �رس� ج لها. املنتِ املت�لّف 
ب يف ظاهرة الترس� منوذ�ني لیقود�، بعد قلیل، �راسة سوف ما وهو  )ومقياسها

ا س�ندرس م و�لتبع .�قتصادات العربیة :�قتصاد املرصي، و�نهيام :ٔأوهلام ،القمية
 .التبعیةمن ٕاشاكلیات  �رتبط هبذه الظاهرة

_____ 

ا�ٓ�ء  مساهامت ربْ ء العمل كام تبلورت �َ فنا ٕاىل مبادىبعد ٔأن تعر� و وا�ٓن،      
 ،�سا�د� �ىل التقدم يف البحث ومقنا بتكو�ن لغة مصطلحیة ال بأٔس هبا املؤسسني،
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ودور التغري� والثبات يف  ،ٔ�فاكر املتعلقة �لقمية الزائدةٔأمه ا �س�تمكليتعني ٔأن ف 

لها يف  أ�ول مبعزل  البابُطرحت ٕاشاكلیات القمية يف فلقد  .الرٔأساميل داء النظامأٔ معد�
عن الهیلك �قتصادي، كام جرت املعاجلة لقوانني احلركة دون ا�شغال بت�دید 

فكریة  ف، يف خطوةٍ إالنتاج �ج�عي. و�� یتعني ٔأن منيض ٕاىل أ�مام يك نتعر� 
ٔأوىل، ٕاىل طرح القمية الزائدة يف ٕاطار الهیلك �قتصادي مبا یتضمنه من قطا�ات، 

لها  ف، يف خطوةٍ مث نتعر�  ي یؤدیه التغري� والثبات يف معد� فكریة �نیة، ٕاىل ا�ور ا��
ف يف �ىل ٔأن نتعر� يف �شكيل أ�ر�ح ومن مث �شكيل النظام الرٔأساميل نفسه. 

�ة بصفة �اصة يف أ�جزاء ة ٕاىل خط سري القمية الزائدة املنتَ فكریة �لث خطوةٍ 
املت�لفة من النظام الرٔأساميل العاملي املعارص مت�ذ�ن، كام ٔأرش�، من مرص والعامل 

  ني.العريب منوذ�َ 
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<ÿíÀ÷]ƒe]Ü÷]<
Í◊”È7]<|Ü�÷]<÷ÏÇÒ]à÷]<Ì€Èœ◊<

 اج�عیة حمددة، طار ظروٍف إ  �رخيیة معینة، ويف حلظةٍ  يف ،ا�متع لنفرتض ٔأن     

 ،ملیار و�دة من النقد 30 بــ ي�قتصاد "اللك" ید�ل معلیة إالنتاج �ىل صعید
� إالنتاجية �ة بني القطا�ات موز�  ٔأي: ( يمهنا الهیلك �قتصاد یتكون يتالثالثة ال

ویمت توزیع هذه  ،قطاعملیارات و�دة للك  10بواقع  )واخلدماتالزرا�ة، والصنا�ة، 
ملیارات  6. و)‹(للرٔأسامل املتغري اتملیار  4دا�ل لك قطاع اك�ٓيت:  العرشةامللیارات 

ملیارات  3، و)_( للرٔأسامل أ�سايسملیارات   3 ع اكلتايل:توز�  ،)p(  للرٔأسامل الثابت
  �قتصادي: "اللك"ومن مث س�یكون �ینا �ىل صعید ، )Å( للرٔأسامل ا�ا�ر

 .ملیارات 10=  الرٔأسامل ا�ا�ر  3+ >الرٔأسامل أ�سايس  3 + الرٔأسامل املتغري  4 :ةالزرا�قطاع 
 .ملیارات Å  =10>3+  _ 3+  ‹>4 :ةقطاع الصنا�

 .ملیارات Å  =10>3+  _ 3+  ‹ 4 :اخلدماتقطاع 
 

معلیة  ؛ فلقد بدٔأ ا�متعمن النص مفقودٌ  اولكن �ینا هنا مشلكة، ؤ�ن جزءً      
ملیار و�دة!  30مل �زل �ینا نفس الـ  العملیةملیار و�دة، ويف هنایة  30 إالنتاج بـ
ا�متع هنا مل �س�تفد من معلیة إالنتاج �ىل إالطالق، فمل حيقق ٔأي قطاع من ٔأي ٔأن 

قطا�ات الهیلك ٔأي رحب، بل ولرمبا خرس ا�متع طاقة ٕانتاجية قامئة، ؤأهدر �روة 
، يف املثل ٔأ�اله هو اؤأقىص ما ٔأمكن حتقيقه، اج�عی�  ارد �مة.اج�عیة، وبدد مو 

ملیار و�دة بني ٔأعضاء ا�متع منت�ني ومس�هتلكني، �ئعني ومشرت�ن.  30تداول الـ 
�يت ٔأنتجهتا  ملیاًرا 12فالعامل، يف القطا�ات الثالثة، سيشرتون بـ  السلع واخلدمات ال

ي اشرتوا  القطا�ات الثالثة. وبذ� مه یعیدون قمية قوة معلهم ٕاىل الرٔأساملیني ا��
 �يق السلع  ملیاًرا 18 بـ مهنم السلع واخلدمات. كام سوف �شرتي الرأٔساملیون

، ٕاًذا ا�متع. ملیاًرا 30= السلع  ملیاًرا 30. ٔأي ٔأن النقود ملیاًرا 18 واخلدمات وقميهتا
ي ٕاىل ٕافقاره وليس الطریقة قد تؤدّ بل مثل هذه  )1(وكام ذ�ر�، مل �س�تفد ٔأي يشء.

الساكن یزتاید ومكیة السلع والنقود والرٔأسامل �بتة! وال یمت حتقيق ٔأي منوه؛ فعدد 
 _________________________                

�  ) لقد افرتضنا هنا، دون الواقع، ٔأن التشغیل1( يت ال تعمل لسبب أٔو أٓخر، اكمل، ؤأن ا�متع خيلو من الفئات العاط�، ٔأو ال
 =   و�لتايل ال حتصل �ىل ٔأجور، اكٔ�طفال و�بار السن وَمن يف حمكهام، وال شك يف ٔأن ٕاد�ال هؤالء يف الت�لیل س�یجعلنا 



177 

 
فميكننا ٔأن وكام افرتضنا ٔأن املثل خيص اقتصاد جممتع ما، . ٔأزمةحتقيق وٕان ٔأمكن رحب! 

ه، فهو یبدٔأ الس�نة إالنتاجية بعدد نفرتض ٔأن املثل یصدق �ىل اقتصاد العامل بأْٔرس 
من الو�دات!  المكیه نفس معني من و�دات الرٔأسامل، ويف هنایة الس�نة جيد بني یدَ 

�ل هذه  ٕاخل، فكيف ميكن ٕاًذا ...وال جتدید ٕانتاج اج�عيوال �رامك،  ال ٔأر�ح،ف
 ة ٔأو �ىل الصعید العاملي؟املشلكة �ىل صعید ا�متعات احمللی� 

 مفهالسلعة بأٔ�ىل مما لك�  وايف ٔأن یبيع لهذه املشلكة، �ال�  ؛ونرمبا فكر الرٔأساملی     
حبثنا من ولننقل ، �ٔأصدقاء، فلنسا�ر حس�نًامن الرٔأساملیني وللعامل.  لغريمه )2(ٕانتا�ا

 للت�لیل مت�ذ�ن من القطاع الصناعي حقًال  وى القطا�اتتٕاىل مس�  مس�توى الهیلك
بدٔأ  ،دةاج�عیة حمد�  ٕاطار ظروٍف  �رخيیة معینة، ويف حلظةٍ  يف ،ولنفرتض ٔأن ا�متع

مس�توى و  ،�ىل مس�توى ٕانتاج وسائل إالنتاج ، دا�ل هذا القطاع،معلیة إالنتاج
 مواد �س�هتالك، �ىل النحو التايل:ٕانتاج 

 )(�مللیار و�دةٕانتاج وسائل إالنتاج:  فرع -

 و�دة. اتملیار  p )2 _  +1 Å(  =4>3+  ‹1 :الرٔأسامل
 يف هیئة وسائل ٕانتاج.و�دة  اتملیار  p )2 _  +1 Å(  =4>3+  ‹1 :السلعي املنتوج

 

 )(�مللیار و�دةٕانتاج مواد �س�هتالك:  فرع -

 و�دة.  اتملیار  p<)2 _  +2 Å(  =6>4+  ‹2 :الرٔأسامل
 يف هیئة مواد اس�هتالك.و�دة  اتملیار  p )2 _  +2 Å(  =6>4+  ‹2 :السلعي املنتوج

 

سلعهتم  وافلنفرتض ا�ٓن ٔأن الرٔأساملیني املنت�ني لوسائل إالنتاج قرروا ٔأن یبيع     
ولكن، هذا �فرتاض یعين ٔأن ملیون و�دة.  500 فهم ٕانتا�ا مبقداربأٔ�ىل مما لكّ 

�ن  ؛ فرٔأساملیو �رد ما رحبوه ملیون و�دة س�یلزتمون �ًدا 500 رحبوا الیومالرٔأساملیني ا��
�ن فرع مواد �س�هتالك  وسائل فرع و�دة لرٔأسامليي ملیون  500 دفعوا لتومها��

ٕانتا�ا �ىل فهم إالنتاج، سوف �رفعون بدورمه مثن سلعهتم؛ �ئعني ٕا�ها بأٔ�ىل مما لك� 
فرع وسائل رٔأساملیو  مهنم سلبه ما اسرتداد ٔأ�ل منملیون و�دة  500 أ�قل مبقدار

 _________________________                
 بصدد جممتع من املس�تحیل وجوده �ٔ�ساس! ويف ٔأفضل حتلیل یُصبح يف طریقه ٕاىل الفناء!= 
�ن قالوا بأٔن الرأٔساميل جيين رجبه ببيع السلعة بأٔ�ىل من �لكفة ٕانتا�ا، دس�توت2( ، يف )1836-1745( �رايس دي ) من ا��

 .العرشون الفصل الثاين، الكتاب ،املال رأٔسمار�س يف:  رد ، انظر)1826: �ر�س( أ�یدیولوجيا عنارص مؤلفه
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، يف خيرس. بل ولسوف د �س�هتالك ٕاذًا مل �رحبوا شيئًارٔأساملیو فرع موا. إالنتاج

 بأٔزید من �لكفة إالنتاج �لهيم�ن �عوا الیوم ٔ�ن ا��  ؛مجیع الرأٔساملیني هنایة املطاف،
ٔ�هنم حيتاجون ٕاىل ٕا�راد يك  ؛ٔأن �ردوا ما ٔأ�ذوه، ولكهنم لن �س�تطیعوا ذ� �ًدا

 هذا القدر ٔأو ذاكمفا ٔأ�ذوه لن �ردوه كام هو؛ لقيا�م �س�هتالك  ؛و�لتايلیعيشوا. 
�يت ٔأ�ذوها من منتجي مواد ملیون  500فهم لن �ردوا الـ منه،  �س�هتالك و�دة ال

 مهنا �ىل اس�هتالكهم الشخيص، ولیكن اجزءً  ،فرعهم، يف ٔ�هنم حي� قبضوها ٔأنفقوا

 350 ، ومل یعد معهم ٕاال البايق مهنا وقدرهس�تخصص لالس�هتالك و�دةملیون  150

 ،�هيم رصید �حتیاطمن  السحبا ٕامّ  ما قبضوه، ، لردّ و�لهيم ا�ٓنملیون و�دة، 
؛ فسوف ضوا خسا�رمه ٔأبًدان یعوّ ؤ�هنم ل .من القطاع املرصيف �س�تدانة اوٕامّ 
 ٓ ي یقوم ٕ�قراضهم خلسا�ر یتأ لك رصید �حتیاط، كام سيتعرض القطاع املرصيف ا��

ق أ�زمة لْ �َ  ٔأيْ  املزید من اخلسا�ر! فهيا. والنتي�ة، مل �كن طرفًا قاٍت نتي�ة صف
 وتعمیقها.

ما  العامل ینفق ٔأن املس�تحیل من ؤ�نه( املالعُ  ٕاىل سلعهم الرٔأساملیون �ع لو ٔأما     
 ٕاال منتجي وسائل إالنتاج ٔأمام الرأٔساملیني فليس )هلم املدفوع أ�جر من هو ٔأكرب

 مهنم �شرتي وحي� ٔ�جور، ،ملیار و�دة املللعُ  یعطوا ٔأن يه وحيدة، عبثية طریقةٌ 
 !حفسب و�دة ملیون 700 ٕامنا ،و�دة ملیار �ساوي یعطومه سلًعا ال سلعهم العامل
 و�دة امللیار هذه مهنم یأٔ�ذون مث ٔ�جور، و�دة ملیار املللعُ  ٕاًذا الرٔأساملیون یدفع

 �ىل الرٔأساملیني ٔأن ریب يف ال !ملیون و�دة فقط 700 قميهتا اسلعً  �ملقابل لیعطومه
 مما ٔأكرب بقمية قديالن�  رٔأسامهلم بتسلیف یقومون ٔأهنم، ؛غریًبا ٔأمًرا النحو یفعلون هذا
 )3(.لٕال�راء متاًما غریبة II>كام یقول مار�س II طریقة وت�! املتغري رٔأسامهلم لتداول یلزم

 ة�لكف مل حتل ببيع السلعة بأٔ�ىل من ، �ىل الصعید �ج�عي،املشلكة ٕاًذا     
ؤأصبح  ،ٔأكرث املشلكة قتبل تعم�  وسائل إالنتاج، فرعكام ظن رٔأساملیو  ،ٕانتا�ا

 لتأٔ�ید الرأٔساميل ال ینشغل كثًريا� ا�متع يف طریقه ٕاىل �هنیار من �الل ٔأزمة مزمنة.
 منأٓخر �ري بیع السلع بأٔ�ىل  �هتداء ٕاىل �لٍ  �متع، ویفكر يف مصلحته؛ حماوًال �

 _________________________                
 .العرشون القسم الثالث، الفصل الثاين، الكتاب ،املال رأٔسانظر: مار�س، ) 3(
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 يف قوة العمل. جيده !هنمك يف التفكري؛ جيد احلل ٔأ�ًرياؤأثناء ما هو مٕانتا�ا.  ةلكف

 غري من قمية، ٔأن یُ وكام �لمنأ�ن الرأٔساميل ال �س�تطیع، فجيده يف القدرة �ىل العمل. 
بقميهتم ویدفع هبم ٕاىل حقل إالنتاج دون ٔأن �متكن من  أ�دوات ٔأو املواد؛ فهو �شرتهيم

، يف هنایة معلیة اواملواد، حماسبي�  أ�دواتتخرج اعتصار قمية ٔأكرب من قميهتم. ٕاذ س� 
�يت د�لت هبا دون ٔأن تغري من قميهتا.  دة يف املنتوج،، متجسّ إالنتاج بنفس القمية ال

�يت یبيعها قق ٔأي رحب. فليس ٔأمامه سوى و�لتايل لن حيُ  النظر ٕاىل هذه السلعة ال
�يتالقدرة �ىل العمل، فهيي السلعة الوحيدة ٔأي امل، العُ  ، نتج قمية ٔأكرب مما یدفع لهاتُ  ال

 للمخطط ٔأد�ه وذ� وفقًا یفوق هذا أ�جر! ها ٔأجًرا معینًا ویأٔ�ذ مهنا معًال فيدفع ل 
 :ٕانتاج وسائل إالنتاج ومواد �س�هتالك يفرعَ من كذ� ي یتكون ا�� 

 %)100(�مللیار و�دة، و�فرتاض ٔأن القمية الزائدة  ٕانتاج وسائل إالنتاج فرع -
 و�دة. اتملیار  p  =4 3+  ‹ 1 :الرٔأسامل
 .و�دة يف هیئة وسائل ٕانتاج اتملیار  p  +1 á<—  =5 3+  ‹ 1 :السلعي املنتوج

 

 %)100(�مللیار و�دة، و�فرتاض ٔأن القمية الزائدة  ٕانتاج مواد �س�هتالك فرع -
 و�دة. اتملیار  p  =6 4+  ‹ 2 :الرٔأسامل
 .و�دة يف هیئة مواد اس�هتالك اتملیار  p< +2 á<—  =8 4+  ‹ 2 :السلعي املنتوج

 

 و�دة رٔأسامل متغري،لیار معلیة إالنتاج مب  املنتج لوسائل إالنتاج یبدٔأ ٕاًذا الرأٔساميل     
و�دة قمية زائدة،  ملیارویعترص من قوة العمل  ملیارات و�دة رٔأسامل �بت، 3و

�  اتملیار  4لی�د بني یدیه، بعد إالنتاج وقبل البیع، ال  يت متثل قمية الرأٔسامل، و�دة ال
سوف یفع�  ،وسائل إالنتاجلو�دة. وما فع� الرٔأساميل املنتج  اتملیار  5 بل جيد

�يت متثل و  ،و�دة اتملیار  6 ال ،يك جيد بني یدیه �س�هتالك؛ملواد نتج امل الرٔأساميل  ال
و�دة. و�لتايل یقوم القطاع الصناعي بت�دید  اتملیار  8  قمية الرٔأسامل، بل جيد

 �  يت مت اس�ت�الصها من قوة العمل.ٕانتا�ه بفضل القمية الزائدة ال

ٕا�ادة صوغ املثل يك یتوافق مع  ، �ىل صعید الهیلك �قتصادي،ٕاًذاا�ٓن �لینا      
ید�ل العملیة إالنتاجية  ،أٔن ا�متعنفرتض ف  ؛الرٔأساميلصدیقنا ي توصل ٕالیه احلل ا�� 

 10 بواقع يالهیلك �قتصاد �ىل مس�توى�ة ملیار و�دة من النقد موز�  30بــ 
�ىل العرشة، يف لك قطاع ویمت توزیع هذه امللیارات  ،ملیارات و�دة للك قطاع
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 ملیارات للرٔأسامل الثابت 6و الرٔأسامل املتغري،و�دة لرشاء  اتملیار  4 ا�ٓيت:النحو 

ملیارات  3، والرٔأسامل أ�سايسملیارات و�دة لرشاء  3 �ىل النحو التايل: عتوز� 
�ىل ٔأن یأٔ�ذ الرٔأساميل من العامل قمية تفوق ما ٔأعطاه  ،الرٔأسامل ا�ا�رو�دة لرشاء 
إالنتاج يف قطاع الصنا�ة �س�تأٔ�ران بقمية زائدة  يرٔأینا ٔأن فرعَ  ومثلامٕا�ها ٔ�جر. 

 اخلدماتقطاع و الزرا�ة  قطاعفلنفرتض كذ� ٔأن  ،و�دة اتملیار  3 مقدارها
 :و�دة يف لك قطاع اتملیار  3یقومان �ٔ�مر نفسه معترص�ن قمية زائدة مقدارها 

 .ملیاًرا Å  +3 á<—  =13 3+  _ 3+  ‹ 4 :ةقطاع الزرا�
 .ملیاًرا Å  +3 á<—< =13 3+  _ 3+ >‹ 4 :ةقطاع الصنا�

 .ملیاًرا Å  +3 á<—  =13 3+  _ 3+  ‹>4 :اخلدماتقطاع 

 ملیار و�دة، ويف 30 ا�متع بدٔأ بـ ٔ�ن، القمية اج�عی� ملثلنا ٔأ�اله زادت ا اوفقً      
�يت يف اللحظة ، ٔأن ا�متع حقق يملیار و�دة. أٔ  39صار �یه إالنتاجية هنایة الفرتة  ال

 ميكن و�لتايل .قمية زائدةو�دة  اتملیار  9 بوسائل إالنتاج اتصلت فهيا قوة العمل

�ىل الصعید �ج�عي  بعدما حتققت أ�ر�ح ٔأن یقوم بت�دید ٕانتا�ه ا�ٓن للمجمتع
  .ف ٕانتا�اال بأٔ�ىل من قميهتا، وال بأٔ�ىل مما �لك�  ،ببيع السلعة بقميهتا

ي و       فة من النظام ٔأن ننشغل به، خباصة حنن ٔأبناء أ�جزاء املت�لّ جيب ا��
�يت زادت �ىل الرٔأساميل العاملي، هو  ي سوف �سلكه هذه الو�دات ال �جتاه ا��

�يت حققها  ،الزائدة ،و�دة اتملیار  9الصعید �ج�عي، ٔأي: ٔأ�ن س�تذهب الـ  ال
يف عروق ا�متع املنتج  عاد خض القمية الزائدةیُ  لن ؛لفرضیتنا وفقًا �ج�عي؟العمل 

�يت تُ لها، ٕامنا س�تترسب ٕاىل �ار�ه من ٔأ�ل رشاء  ج يف أ�جزاء نتَ السلع واخلدمات ال
�لهيا معلیة جتدید إالنتاج �ج�عي املتقدمة من النظام الرٔأساميل العاملي، وتتوقف 

ُ  فة.يف أ�جزاء املت�لّ  ٕاىل لننتقل ا�ٓن �لتفصیل. و  الحقًا عاجل هذا الطرحولسوف ن
  .الزائدة القمية لملعد�  دايئا�ٔ  طرحال
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�يت یضیفها العامل،       ي كشف عنه ر�اكردو، ابتداًء من احنالل القمية، ال القانون ا��
�اته، �فرتاض: تغري� ملصطل ابه مار�س، بعد ٕا�ادة صیاغته وفقً ٕاىل رحب ؤأجر، واعتد 

وقمية وسائل إالنتاج. نصه  ،وشدته ،ثبات مقدار ٍلك من: یوم العملمع  إالنتاجية
 اك�ٓيت:

� "ان القمية الزائدة  (اليت وقمية قوة العمل  )م.ع.زي �س�تأٔ�ر به الرٔأساميل يت تتجسد، بعد دفع أ�جر للعامل، يف الرحب ا�� (ال

د يف شلك حمّور، خيفي تقس�مي یوم العمل ٕاىل قسم رضوري وقسم زائد، هو تت�دد بقمية وسائل املعيشة الرضوریة، وتتجسّ 

 � يف اا معا�سً رتفاعها ٔأو اخنفاضها یوّ� تغريً ، ٔأي اإالنتاجية هني متعا�سني. فتغري� تتغريان يف اجتا )م.ع.زأ�جر 
سا�ة،  12يف القمية الزائدة. ٕان القمية املنت�ة من �دید يف یوم معل مؤلف من  ا طرد�� قمية قوة العمل، وتغريً 

قمية قوة  ائدة زائدً مقدار القمية الزاابت �ساوي . ٕان هذا املقدار الث� جنهيات مثًال  6يه مقدار �بت، ولیكن 

جنهيات ٕاىل  3 فٕان قمية قوة العمل ال �رتفع من ومن مثعادلها... العمل، والقمية أ��رية یعوض عهنا العامل مبا یُ 
و�لتايل ففي ظل هذه  جنهيات ٕاىل جنهيني، و�لعكس...، 3جنهيات، ما مل تنخفض القمية الزائدة من  4

ل �ىل املقدار املطلق للك من قمية قوة العمل والقمية الزائدة، ما مل یطرٔأ تبدل یطرٔأ تبد� الرشوط ال ميكن ٔأن 
... ٕان ارتفاع ٕانتاجية العمل یو� اا ٔأو هيبطا معً نس�بيني. ٕاذ �س�تحیل ٔأن �رتفعا معً مزتامن �ىل مقدارهيام ال 

ا فا�ً اض هذه إالنتاجية یو�، �لعكس، ارتيف القمية الزائدة، يف �ني ٔأن اخنف اوطًا يف قمية قوة العمل وارتفا�ً هب
 ، الكتاب أ�ول، الفصل اخلامس عرش).املال رأٔس( يف القمية الزائدة". ايف قمية قوة العمل، وهبوطً 

 والقانون، �ىل هذا النحو، ٕامنا یتضمن مس�تویني من الت�لیل:      

 مفنتوجأ�ول: ینشغل �لتغري� املطلق يف القمية الزائدة وقمية قوة العمل. املس�توى  -
حفی�  و�لتايل؛. )الرحب( والقمية الزائدة )أ�جر( بني قوة العمل و�دة یمت توزیعه 22 قدره

و�دات،  10 العامل اكن نصيب افٕاذ )مطلقًا( ینخفض احلد ا�ٓخر ؛�ن�زید ٔأ�د احلد� 
 ،و�دة 14 العاملوعندما یصبح نصيب . و�دة 12 نصيب الرٔأساميل نس�یكوف 

 و�دات، وهكذا. 8یصبح نصيب الرأٔساميل س� 

ر�اكردو،  لالجتاه العام يف حتلیل اوفقً  ،فينشغل :من الت�لیلٔأما املس�توى الثاين  -
 املثال،�ىل سبيل  ،یتكون فرٔأساملٌ  .مل والقمية الزائدة�لتغري� النس�يب يف قمية قوة الع

 10 مسیث، كام، منه ر�اكردورج و�دة، خيُ  32 قدره منتوً�ا در� یُ  )‹ p + 4 6( من
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الشلك ( و�دات ٔأجر 4اك�ٓيت: و�دة  22ویوزع الـ  التداول، و�دات من دا�رة

ر لقمية ومثن قوة العمل و�دات لصیانة الرٔأسامل أ�سايس وجتدید املواد،  6، و)احملو�
حيدث التغري� يف �كو�ن  حي� یطرٔأ الفن إالنتا� اجلدیدو�دة قمية زائدة. و  12و

و�دة  2 و�دة، اك�ٓيت: 22ع نفس الـ وز� و�لتايل سوف تُ  ،)‹ p + 2 8( الرٔأسامل ٕاىل
و�دة كقمية زائدة.  12و رٔأسامل أ�سايس وجتدید املواد،لاو�دات لصیانة  8لٔ�جر، و

ل ، معناه ٔأن )12 : 2( ٕاىل )12 : 4( ولكن التغري� من  ،اخنفض قوة العملقمية معد�
  :ولنالحظ. ابً تقری  %17ٕاىل  اتقریبً  %33 من ،�لنس�بة للقمية الزائدة

1I  ًل  تغريی مل للمذهب العام لر�اكردو،  اوفق لرأٔسامل ل �لنس�بة القمية الزائدةمعد�
ل القمية ٕاذ ارتفع  ؛قمية قوة العملل  �لنس�بة تغري بید ٔأنه ،ياللكّ   %300 من الزائدةمعد�

 . %600 ٕاىل

2I  مع اخنفاض)و�دة 12(احلصول �ىل نفس قدر القمية الزائدة مل �كن من املمكن ، 
ل القمية الزائدة من 4قمية قوة العمل، من   %300 و�دات ٕاىل و�دتني، ٕاال �رفع معد�

  .%600ٕاىل 

3I  ل ثبات ممع التطور التقين،  ،لو افرتضناو ، %600 ولیكن عند ،القمية الزائدةعد�
ل الرحب لالخنفاضفسوف مي  ٔأن  و�ىل الرٔأساميل و�دات. 6 یصل ٕاىل حّىت  یل معد�
 12، يك حيصل �ىل نفس القمية الزائدة وقدرها %1200 ٕاىل القمية الزائدةل �رفع معد� 

تيح ٕانتاج معادل قمية قوة العمل بتقلیص العمل الرضوري بأٔسالیب تُ وذ�  و�دة،
 �  . ااج�عی�  ةبأٔقل طاقة رضوری

 لاملعد�  احلا�
% 

 ق ز ق ق ع ث

 12 4 6 300 أ�وىل

 6 2 8 300                                          ل واخنفاض ق ق ع)املعد�  ثبات(�فرتاض الثانیة 

 6 1 9 600 ل واخنفاض ق ق ع)الثالثة (�فرتاض ارتفاع املعد� 

 12 1 9 1200 )ل�س�مترار يف رفع املعد�  �فرتاضالرابعة (

 12 4 6 300 )مع ارتفاع ق ق ع لاملعد�  اخنفاضاخلامسة (�فرتاض 

 8 4 6 200 ل)املعد�  �س�مترار يف اخنفاضالسادسة (�فرتاض 
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ل ٕانتاج القمية الزائدة،ولكن التطور التقين      ي من اجلانب لن یؤدّ  ، مع ثبات معد�

 نرضب املثل التايل:ول  �خنفاض يف قمية السلع،ا�ٓخر ٕاال ٕاىل 

الرٔأسامل  احلا�

 الثابت

الرٔأسامل 

 املتغري

قمية                

 قوة العمل

 القمية

 150 50 50 50 أ�وىل

 115 15 15 85 الثانیة

 110 10 10 90 الثالثة

 105 5 5 95 الرابعة

 ،، يف احلا� الثانیة مثًال اجلدید بعد دخول الفن إالنتا� :لل�دول ٔأ�اله اوفقً ف     
و�لتايل، مع ، ٔأقلة اج�عی� بطاقة رضوریة متكن العامل من ٕانتاج معادل ٔأجرمه 

ل ٕانتاج القمية الزائدة، اخنفضت القمية من  115 و�دة ٕاىل 150 افرتاض ثبات معد�

سوف تاج �س�ت�داث التقنیات اجلدیدة؛ مع �س�مترار يف تطو�ر معلیة إالن و و�دة. 
 ،و�دة 105�س�متر قمية السلع يف �خنفاض يك تصل، كام يف احلا� الرابعة، ٕاىل 

 و�دة يف احلا� الثالثة. 110اكنت بعدما 

 : �لیه بناءً و      

1I ل ٕانتاج القمية الزائدة؛ �رشط ثبا  قميةام اخنفضت ارتفعت إالنتاجية لكّ  لك�امت معد�
 السلع.  قمية ارتفعتام إالنتاجية لكّ  اخنفضتام لكّ  . و�لعكس؛ ٔأيالسلع

2I  ٕمع ٕانتاجية العمل، وینطبق ذ� �ىل قمية  امية السلع تتناسب عكس�ی� ذا اكنت ق ا
ة، �ىل العكس، سبي� فٕان القمية الزائدة الن  عمل كذ� ٔ�هنا تت�دد بقمي السلع؛قوة ال

 ة وهتبط مع هبوطها.مع ٕانتاجية العمل. فهيي �رتفع مع ارتفاع إالنتاجي�  تتناسب طرد�� 

3I وبني العاملالتناقض بني رغبة الرٔأساميل يف اعتصار ٔأكرب قمية ممكنة من  یربز ،
وهو  )التقنیة حقل اجلدید يف( ٔأنفسهم من ٔأ�ل احلصول �ىل نيالرصاع بني الرٔأساملیّ 

من  قمية قوة العمل ضوخيفّ اس�ت�دام قوة العمل، من �ة، ص قلّ یُ  ،بدوره ،يا�� 
   .�نیة �ةٍ 
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4I ةيك تنخفض قمية قوة العمل جيب ٔأن �شمل ارتفاع إالنتاجية فروع الصنا�و  � يت ال

�يت ال و��،  حتدد منت�اهتا قمية قوة العمل. فٕان ارتفاع إالنتاجية يف فروع إالنتاج ال
صنعها؛ یُبقي قمية قوة ل  الالزمةتقدم ال وسائل املعيشة الرضوریة وال وسائل إالنتاج 

. العمل   دون ٔأي تغري�

5I  ما بقدر ٕاال العمل قوة قمية ضيف یؤدي ٕاىل خت  ال قمية السلعة ختفيضو�لتايل، فٕان 
 )1(.العمل قوة ٕانتاج جتدید يف السلعة هذه به سهم�ُ 

_____ 

فكریة ٕاىل أ�مام؛ يك نتعرف ٕاىل خط سري  خطوةً  اميكننا ا�ٓن التقدم مهنجی�      
خضها يف عروق �قتصاد القويم املنتج لها؟ و�لتايل: التمنیة  عادائدة. هل یُ القمية الز� 

ب ٕاىل اخلارج يك تغذي مصانع ومؤسسات املس�تق� املعمتدة �ىل ا�ات! ٔأم تترس� 
�يت تُ  نتج السلع واخلدمات أ�جزاء املتقدمة من النظام الرأٔساميل العاملي املعارص وال

�يت تعمتد �لهيا أ�جزاء املت�لّ  بيل جتدیدها ٕالنتا�ا �ج�عي؟ و�لتايل: فة يف س ال
ف ٕاىل التبعیة! يف سبيل تقدمي ٕا�ابة سوف نت�ذ من �قتصاد �نتقال من الت�ل� 

 ني.املرصي و�قتصاد العريب منوذ�َ 

<

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________                
 الرابع، الفصل العارش.، الكتاب أ�ول، القسم رأٔس املال) انظر: مار�س، 1(
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� ائدة الز� ب يف القمية ٕاشاكلیة الترس� ا�ٓن نعاجل فل       يف أ�جزاء  املالعُ يت ینتجها ال
نت�ذ من مرص والعامل العريب ول  .املعارص من �قتصاد الرٔأساميل العاملي فةاملت�لّ 

ارخي العام القتصاد مرص يف ٕاىل الت�  ، �ختصار،يف البدایة نتعرف ، �ىل ٔأنمنوذ�ني
.حمل ا�شغالناظاهرة لل ارخييالتكون الت�  سبيل فهم

<V�̃ Ê_<ª<›^√÷]<'ËÖ^j÷]⁄<Å^íjŒ˜Üí<

E1D<

 الفرعونیة أ�رسات حمك خفالل ؛للغزو تعرًضا املعمورة ب�ان ٔأكرث من مرص تعد     
 هنا�ت ومع البدو ا�ٓس�یویني والهكسوس واللیبيني وا�ٓشوریني، لغزو مرص تعرضت

 والیو�ن، حلمك الفرس، :التوايل �ىل خضعت، وبعدها، أ�رسات الفرعونیة، حمك
�ىل الفائض  همين الغزاة دوًما. وإالجنلزي والفر�س�یني، وأ��راك، والعرب، والرومان،

 �ة بفضل سوا�د املرصیني.وس�یطروا �ىل القمية الزائدة املنتَ 

 وهؤالء املرصیني بني والثقايف احلضاري التفا�ل �دوث تضافر الغزو املس�متر مع     
)1(أ��انب.

التفا�ل من  ا�بريً  اقدرً  شهدت مرص �ىل مرت ال�يت ا�تلفة العصورف 
 _________________________                

 يف اكتفاًء، والرثوة �لسلطة ٕاىل ا�شغال الغزاة �ٕالضافة القرى، يف أ�خص و�ىل املرصیني، �دد كرثة ) ميكن القول ٕ�ن1(
 حبسم، سامه، ذ� لك �لشعب، �ختالط نظرمه یلفت ٔأن دون �ٔ�خص، والفالح ،املرصي الشعب �س�تغالل الغالب،

 الغزاة هؤالء جيد مل ٕاذ الصحیح؛ �ملعىن مس�تعمرة مرص تصبح ومل ،ونقي�ا مو�ًدا ما، �دٍ  ٕاىل �سبي�ا املرصیني، عنرص ظل ٔأن يف
 احللول ٔأو البالد، ٔأهل يف �ندماج دون والس�یطرة �حلمك ذ�ر�، كام والكتفاهئم، �ددمه، لق� املرصیة احلیاة يف ماك�ً  هلم

. و�اداهتم جبنسيهتم حمتفظني عهنم مبعزل ظلوا بل بأٔهلها، خيتلطوا مل مرص ممالیك ٔأن جند املاملیك، عرص يف حملهم. مفثًال 
ا قلیًال  ٕاال مرص �ساء من یزتوجوا مل �ال لك �ىل واملاملیك  الت�ار من املسلمني وكرباء القضاة بنات من بعضهم فزتوج ،�د�
 املرصي، ینمتي أ�جناس ٔأي ٕاىل: عن ولٕال�ابة .مهنن الزتوج یبيح إالسالم ٔأن مع املس�یحیات، من یزتوجوا ومل وأ�عیان
 يف ٔأنه تفرتض ال�يت يه املعقول ٕاىل ٔأقرهبا لعل والفرضیات، النظر�ت من العدید جند �اص؟ بو�ه املرصي والفالح املعارص،

ٓ  شعوب �كون ٔأن بد ال التارخي قبل ما عصور  مبن س�یادهتم رمغ واختلطوا النیل وادي احتلت قد �بلیون، ٔأو عرب س�یویة،أ
 �ريوط، لهرنى وفقًا الفرضیة، وهذه. كتلهتم يف اندجموا الزمن وبتقادم وأ�حباش. أ�صلیني الساكن من �لیط ومه فيه، اكنوا
�  السامية املتوسط أ�بیض البحر شعوب مفهوم يف املرصیني بدخول �سمح ٔأهنا مزية لها ً  اوجزءً  ٔأفریقيا �شغل يتال  من اعظمي

 ثالثة ٕاىل املرصیني ٕار�اع ميكن مث ومن. ٔأثیوبیا مثل متامخة سوداء شعو�ً  و�شمل املتوسط البحر وشواطيء الوسطى أٓس�یا
  =كتب   . واللیبيون البحر املتوسط، شواطيء ؤأبناء الساميون،: التارخيیة احلقب طول �ىل مرص شعب مهنا �كون عنارص،
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 فمل ؛املیالدي السابع القرن يف إالساليم "الفتح" �اء حي� �اصة وبصفة احلضاري،

 ،لٔ�رض و�رياهتا والس�یطرة �ىل الشعب وموارده احتالل جمرد "الفتح" ذ� �كن
 مرص، يف العربیة القبائل اس�تقرت فقد ؛واندماً�ا اختالًطا اكن ٔأنه ذ� �ىل زاد بل
 كام لغهتم، العرب رَض فَ  القرأٓن لغة وبفضل. ٔأه� وساكنت اجلنوب، يف �اصةبصفة و 
 املسلمني جيوش تنترش وٕاذ .ٔأعرافهم من الكثري ؤأد�لوا مكنترص�ن، د�نهتم ضوارَ فَ 

 قلب �ىل نفوذها �سطة أ�مویة ا�و� تتشلك ،الوس�یطيف �رخيه  العامل ٔأر�اء بني
كخصوم �رخيیني،  ،العباس�یون سري�ا ا�و� ت� ٔأن بید .املرتامية ؤأطرافه العامل
 تضعف وحي�. )1258-749( عباس�یةال  من الوال�ت والیة ٕاىل مرص ستتحول مث ومن

 فتنشأٔ  نفوذها املس�تق� ا�ویالت تفرض سوف ؛بغدادالعامصة  يف املركزیة السلطة
 أ�یوبیةا�و� ف ،)1171-953( الفاطمیةا�و�  مث ،)905-868( الطولونیة ا�و�

 ،)1517 -1382( اجلرا�سة املاملیك مث )1382-1250( نالبحریو املاملیكف )1174-1252(
 ،ظاهر��  املاملیك، ٕاقصاء من �متكن �دیدةة تی� فَ  ٕامرباطوریةٌ  ا�ٓفاق يف تظهر حّىت 

 ٕاهنا. الوس�یط العامل اتقار�  يف بعیدة بقاع ٕاىل نفوذها ومد مرص، حبمك و�نفراد
 املاملیكسلطة و  ،اشلكی�  الع�نیني، لسلطان مرص خضوع و�الل. الع�نیة ا�و�
 دولته ٕاقامة ٕاىل اساعیً  جبیوشه )1821-1769( بو��رت�بلیون  یأٔيت ،اواقعی� 

 ��ٓيت: ،ارمسی�  ،بو��رتت �ام دَ حتد� ولقد  .يف الرشق �س�تعامریة

�  املهام ٕا�دى هذه اكنت: أ�محر �لبحر املتوسط البحر ربط" . بو��رت ٕاىل هبا ا��ركتوار حكومة عهدت يتال
 قائد اجلرنال �س�تويل: 1798 ٔأ�ریل 12 یوم الصادر الرمسي القرار يف رصا�ة السو�س قناة حفر ذ�ر مت

�  الرشق ممتلاكت مجیع من إالجنلزي یطرد مرص؛ �ىل الرشق �يش  بنوعٍ  وهيدم ٕا�هيا؛ الوصول �س�تطیع يتال
 لتأٔمني الالزمة إالجراءات مجیع ویت�ذ السو�س �رزخ حيتل. أ�محر البحر �ىل الت�اریة واكالهتم مجیع �اص

  )2(".مطلقة بصفة أ�محر للبحر الفر�س�یة امجلهوریة امتالك
 _________________________                

 أٔن یقينًا نعرف فنحن ٔأتوا، ٔأ�ن من وال القدماء، املرصیني ٔأصل عن یقينًیا شيئًا نعرف ال كنا وٕاذا. أ�مر �كن و�ام:"�ريوط =
بدون  �سلهم ویتصل الفراعنة، عهود من املرصیني القدماء من ین�درون... أ�قل �ىل مهنم الفال�ني احلالیني، مرص ساكن
 حمىي �رمجة ،الفالحون �ريوط، حبیب هرني انظر:". تقریًبا أ�خرى �ٔ�جناس �اللها خيتلطوا مل قر�ً  مخسني مدة انقطاع
 محمود �رمجة ،مرص يف املاملیك دو� �رخي مو�ر، ولمي وكذا: .150ص )،2009 للرتمجة، القويم املركز: اللبان (القاهرة ا��ن

ّ  نإ "قد كتب:لهريودوت، ف . ٔأما203ص )،1995 مدبويل، مكتبة: (القاهرة حسن وسلمي �ابد�ن  أ�رض �ىل �دواوُ  نياملرصی
 اجلدیدة، أ�رض يف وانترشوا الزمن مبرور ا�لتا ا�سعت ٔأرض بعدما مهنم الكثريون انتقل مث أ�رض، �ىل البرش ظهر ٔأن منذ
 �رخي هريودوت،". طیبة �ىل الغا�رة العصور يف طلقیُ  مرص امس واكن ،أٔصًال  اكنوا حيث ميكثون مهنم كثريون ظل بي�

 .231ص )،2001 الثقاىف، ا�مع: املالح (ٔأبوظيب إال� عبد �رمجة ،هريودوت
 .40-39ص )،1999 العريب، املس�تقبل دار: (القاهرة فرج لطیف �رمجة ،فر�يس ولع: مرص سولیه، روبري: يف مذ�ور) 2(
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 ٔأن ٕاال ،�س�تعامریة دولته ٕاقامة ؤأراد ٕاىل مرص بو��رت �اء�ىل هذا النحو      

 ٔأبو" موقعة يف ٔأسطو� ؤأغرقت ا�ة؛الس�  � ترتك مل أٓنذاك، الب�ار س�یدة ٕاجنلرتا،
 حّىت  �اصة ٔأثناء حمك محمد �يل، بصفةٍ ، مبرص ترتبص ٔأ�ذتمث  ،البحریة "قري

 املواد رصدّ یُ  ای� لك  �بع اقتصادٍ  ٕاىل املرصي �قتصاد لتوحو�  ،)1922-1882( احتلهتا
 واملنت�ات السلع و�س�تورد �ریطانیا، املتبوع، لالقتصاد القطن مقدمهتا ويف اخلام

 مرص ٔأن من الرمغ و�ىل .)�س�هتال�یة املنت�ات طابع �لهيا یغلب ال�يت( الصناعیة
 اجليش انقالب مع ٕاال افعلی�  خترج مل �ریطانیا نأٔ  ٕاال ،1922 يف ،، ظاهر�� اس�تقلت

 عسكر��  مرص، اس�تقلتٔأن  وما .1952 يف النارص عبدجامل  الرا�ل الرئيس بقيادة
 يا��  أ�مر .التصنیع حنو �الجتاه ؛�قتصادي �س�تقالل حنو للعمل اجتهتقد ٕاال و 
 قا�دة حيقق ٔأن فعًال  �قتصاد واس�تطاع ،القويم لالقتصاد شام� هیلكة ٕاك�ادة بدا

 حمك ٔأثناء الس�بعینات عقد ٔأن ٕاال. هائ� وطفراٍت  ملحوظة و�منیة حقيقية صناعیة
 وحّىت  مبارك، الرئيس حمك حتت عقود من تاله وما السادات، ٔأنور الرا�ل الرئيس

 مل العسكریة، للمؤسسة احلمك وعودة املسلمني إالخوان تنظمي سقوط بعدٔأي  ،ا�ٓن
 ،اخلارجية لت�ارةالنس�يب ل  تحر�رال و  أ�جنيب �ست�ر �شجیع ٕاطار يف مرص، �شهد
 ٔ��د وٕامنا. العاملي الرأٔساميل والنظام ا�ولیة وقالس�  يف دماجناالٕ  من املزید سوى

 ٔ�ن ؛دماجن� من"املزید"سوى �شهد مل ونقول. النظام هذا من فةاملت�لّ  أ�جزاء
 ةا�ولی وقالس�  يف افعلی�  دجمت،أ�  �لكمة ٔأدق: ندجمت،ايف العرص احلدیث  مرص

 )3(.الفر�س�یة امحل� جميء مع العاملى الرأٔسامىل والنظام

E2D<

 الرٔأساملیة ٕاىل املرصي ا�متع فتعر�  قبل ٔأي مرص، �ىل الفر�س�یة امحل� فقبل     
 الثامن القرن أٓواخر يف املرصي، ا�متع اكن النايشء، وقهاوسُ  املعارصةأ�وروبیة 

نه عیّ یُ  يا��  أ��راك ٔأ�د �لهيا قبضته حيمك الع�نیة، الوال�ت من والیة مبثابة عرش،
 _________________________                

مع  ةوق ا�ولییعين قولنا �الندماج يف الس� ، وال قدمي قدم احلضارة املرصیة ةوق ا�ولی) جيب الوعي بأٔن �ندماج يف الس� 3(
 نامي سل � وال یعين يف التارخي احلدیث،  ب يف القميةهنة �ىل ظاهرة الترس� امحل� الفر�س�یة ٕاال الرغبة يف الولوج مبارشة يف الرب 

ال �القة �  امحل�، اكن منعزًال صاد مرص، قبل ف يف مرص ابتداًء من امحل�، ؤ�ن اقتي یؤسس للت�لّ ا��  الشائع خلطأٔ املهنجي�
ا ةوق ا�ولی. بل ٔأننا نؤكد �ىل �ندماج التارخيي القتصاد مرص يف الس� ةوق ا�ولی�لس�  فكام خضت ٕاجنلرتا  ؛منذ عهود بعیدة �د�

 وق روما.القمية الزائدة املنت�ة �سوا�د املرصیني يف عروق لندن، قامت إالمرباطوریة الرومانیة بضخ ذات القمية يف عر 



188 

 
 بید الفعلیة والسلطة احلقيقية الس�یطرة اكنت الواقعیة الناحية ومن، الع�ين السلطان

 فس�ن�د الع�نیة، الهمينة حتت املاملیك زمن يف ،أ�رض ٕاىل نظر� اوٕاذ. املاملیك فئة
  :ٕاىل �ام، بو�هٍ  ،مةمقس�  اكنت أ�رايض ٔأن

1I ويه  :الفال�ة ٔأرايض �  �لهيا � كن� ومل .الرضیبة عهنا ویدفع الفالح �زرعها يتال
  .�بتة قانونیة حقوق ٔأي

2I ويه :أ�وس�یة ٔأرايض  �  ش�یوخ ٔأو ،املاملیك من للملزتمني السلطانمينحها  يتال
  .الرضائب من معفاة واكنت .العلامء وبعض البدو،

3I يت یُ  ويه :الرزق ٔأرايض�  ٔأیًضا معفاة واكنت املقربني. بعض �ىل م هبا السلطاننعِ ال
 .الرضائب من

4I بأٔمكلها قرى أ�حيان، بعض ، يف�شمل اكن: و املشاخي مسموح.  

5I قلی� ليست مسا�ات مشل ٔأیضاً  وهذا :البدو مسموح . 

�  ة�ج�عی�  احلیاة بلغتمك املاملیك ويف ظل حُ        مبلغًامرص  يف ةو�قتصادی
 الفال�ني قبل من الزراعیة أ�رايض جهرت فلقد والتدهور؛ �حنطاط من ملحوًظا

�ن  قوت �ىل احلصول يف صعوبة جيد الفالح ؤأصبح وإال�وات، الرضائب ٔأرهقهتم ا��
 السدود�رممي و  الري مرشو�ات احلكومية إالدارة ٔأمهلت نفسه الوقت يف .یومه

 كلك؛ الزراعي النشاط ٔأ�ل من والالزم الرضوري من هو وما اجلسور،وٕاصالح 
�يت  رشو�اتامل  ويه  وما. فردیةالفال�ني ال جبهود تمت ٔأن ، بطبیعة احلال،ميكن الال
 �شأٔن وبدقة، ،قو� ميكن الزراعي، والنشاط الزرا�ة ٔأحوال سوء عن قو� ميكن

 . الصناعي والنشاط الصنا�ة

 املرصي للفالح یرت�وا ملو ُ�ل القمية الزائدةس�یطروا �ىل  واملاملیك أ��راك ؤ�ن     
 ،أ�رض زرا�ة يف �س�مترار �ىل قادًرا وجيع� رمقه �سد ما زراعته �اصالت من
�يتو   الترصفات طرق من طریق بأٔي فهيا الترصف ٔأو ملكيهتا حق � �كن مل ال
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 القریة �كفي أٔنب )4(ا�ايت �كتفاء مبدأٔ  تطبیق ٕاىل الفالحون اضطرفقد  ؛القانونیة
 ما �ىل جشارا�ٔ  من لُص وحتَ  .ٔأ�واخها بناء يف نیلها طمي �س�ت�دم فهيي ؛بنفسها نفسها
 ؤأو�ر أٔغنا�ا أٔصواف وتنسج وتغزل .وسواقهيا ووقودها ملساكهنا ٔأخشاب من یلز�ا
 )5(!�ريها لها یفع� فلن ذ� تفعل مل ٕان ويه لباسها، لتصنع ٕابلها

: من مكونة مرص اكنتفقد  ،الفر�س�یة امحل�التكو�ن �ج�عي قبل �شأٔن ٔأما      
 ،القاهرة مثل الكربى املدن �سكنون َمن :ٔأدق �لكامت .وعربوفال�ني، ، حرض

  .الصحراء �سكنون وَمن الریف، �سكنون َمنو 

ّ  خمتلفة، وفئات رشاحئ بني ،الثالثة من نمكوّ  لك دا�ل ،ا�متیزي وميكننا       فتؤل
 كواملال�  والعبید أ�س�یاد جند املكو�ت هذه دا�لف �ج�عي، اللك مجملها يف

 .وأ��انب واملرصیني واحملكومني واحلاكم وأ�جراء

 املاملیك ٔأ�د س�نو��  یلزتم �ختصار،و مبقتضاه، يا��  �لزتام، نظام همينة ومع     
 ممثل الوايل، خزانة ٕاىل هادیتور زراعیة یمت حماصیلو  نقدیة مبالغ جبمع البكوات

 �ىل تبلورت،. ا�ٓس�تانة يف السلطان ٕاىل ٕ�رسالها یقوم بدوره يوا��  السلطان،
 املهمينة والطبقات ااج�عی�  املتدر�ة الفئات للسلطة، العام �ملفهوم السلطة، صعید

 _________________________                
 أ�قل �ىل ا�ايت،اقتصادات �كتفاء  ما �كون ٕاىل ٔأقرب اقتصاد ، صورةوصف مرص الفر�س�یة امحل� �لامء لنا نقل ولقد) 4(

 السلع تتبادل ٕاذ ؛القمية لقانون طبقًا املقایضة �الل من لوالتبادُ  إالنتاج جمايل يف الوسطى، أ�جزاء ا�تلفة من مرص يف
 اجلهدبقدر  سلعته مهنام لك یقمي ٔأن سوى املتبادلني ٔأمام �كون ال وعندئذ املتباد�، السلع قمية حيدد ملقياس وفقًا �لطبع �لسلع،
 الطلب و/ٔأو السلعة عرض يف تغري �دوث ٕاىل یؤدي السلعة هذه سوق يف تغري ٔأي حيدث وحي� ٕانتا�ا، سبيل يف املبذول
مثهنا.  وليس النقصان، ٔأو �لز�دة نفسها السلع مادة �ىل یطرأٔ  املقایضة، �ني التغري، بعض فٕان وق،الس�  لتقلبات تبًعا �لهيا،

 ساكن ٕا�هيا یأٔيت سوق العلیا مرص مدن من مدینة لك يف ٔأ�م مثانیة لك �هنض فٕانه أ�حيان، �الب ويف":وصف مرص�اء يف 
 الت�ار طریق عن ٔأخرى مناطق ٕاىل �س�هتالك عن یفيض ما وینقل. یصنعوهنا اليت وأ�مقشة املواد لیبيعوا ا�اورة القرى

 وأ�مقشة طنطا، وزعفران وجر�ا، ؤأمخمي فرشوط سكر القاهرة ٕاىل یصدر وهكذا البضائع من النوع هذا يف یتجرون �نا�� 
 املنت�ات �لك و�ستبدل. واللفت والقرطم الكتان بذر وزیوت والعدس والفول الغالل وكذ� ٔأس�یوط، صنع من الكتانیة

 ٕاال تتناو� ال لالتبادُ  هذا فٕان البضائع هذه تتناول �اصة ظروف مثة �كن مل وما... املصنعة أ�ش�یاء خمتلف وكذ� الزراعیة
�  املواد يف طفيفة تغیريات  �قتصادیة احلیاة: مرص وصف �ريار،. س. ب: انظر للمزید من التفصیل، ".لها موضو�ًا �كون يتال

 العامة املرصیة الهیئة: (القاهرة الشایب زهري �رمجة، الع�نیة مرص يف وإالداري املايل النظام: عرش الثامن القرن يف مرص يف
 .229ص ،4ج )،1999 للكتاب،

 التطور يف وأٔ�ره �حتاكر، لنظام و�ئقية دراسة: عرش التاسع القرن يف املرصي �قتصاد ا�مايص، محمد ٔأمحد: انظر) 5(
 .19-16ص ،1ج )،1994 للكتاب، العامة املرصیة الهیئة: (القاهرة "1840-1800"ملرص �قتصادي
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ي الوايل،: فن�د. �سبي�ا ي ا��  الرشع وقايض. مرص يف الع�ين السلطان ممثل هو ا��

 القضاة ٔأجور جعل لكن .الریف يف العدا� ٕاقامة هبم املنوط اكن من ٔأمه ر�ال النظام
 مؤسسة دا�لالفساد  واسترشاء القضاء تدهور ٕاىل ٔأدى املتقاضني �اتق �ىل

 ،)6(الكربى امخلس مرص مد�ر�ت /ٔأقسام /حمافظات منأٓنذاك  والیة لك ويف .العدا�
 أ�مراء بني من �امك یعني اكن وجر�ا، واملنوفية، والرشقية، والب�رية، الغربیة،: ويه

 اكنت ال�يت العسكریةOCAK  أ�و�اقات املاملیك أ�مراء هؤالء حمك ویعزز. املاملیك
 سل�ن السلطان ٕا�هيا ٔأضاف أٔو�اقات، ةس�ت ٕاىل الع�ين احلمك بدایة عند مقسمة
 وعز�ن، متفرقة،: أ�و�اقات وبذ� صارت ،اجلرا�سة ٔأو�اق هو ،سابًعا ٔأو�اقاً 

 فرق عتمتت�  وقد .وجرا�سة وتفكجیان، ومجلیان، ومس�تحفظان، و�او�شان،
 يف التد�ل �د النفوذ هذا بلغو  هلام، مثیل ال ونفوذ �ددیة �كرثة الس�بعة أ�و�اقات

 عن تبحث سوف ٔأوىل، مر�� يف الرثوة، ٔأن ن�دس�  و�لتايل .احملافظات حاكم عزل
 وتندمج ،�نیة مر�� يف معها تتصادم مث .الرثوة عن السلطة ستبحث كام السلطة

 بفرق �لت�اق �ىل �ارالت� رفيون و احلِ  معل �نيوذ�  ؛�لثة مر�� ىف معها
)7(.ا�تلفة رفاحلِ  مزاو� �ىل أ�و�اقات معلو  ،أ�و�اقات

 

 فا��؛ ىقو  �دة فس�ن�د ،)8(الریف يف �ج�عیة القوى حتلیل ٕاىل انتقلناا ٕاذو      
 ویو�د. اهدالش�  سمىو�ُ  أ�طیان �سجیل عن املس�ئولوهناك . القریة ش�یخ فهناك
ي افالرص�   الوظیفة هذه تنتقل ٔأن قبل الغالب يف هيود��  واكن للملزتم، و�یًال  اكن ا��
ي اخلويل جند كام. املس�یحیني ٕاىل  اخلاصة الوس�یة ٔأرايض زرا�ة �ىل رشف�ُ  ا��

 املشد ٔأیًضا جند. الزتامه حصة �ىل لٕالرشاف امللزتم یعینه يا��  الو�یلكذا و . �مللزتم
 یو�د كام. امللزتم ٔأمام لعقاهبم الفال�ني من املمترد�ن اس�تد�اء عن مس�ئوًال  اكن يا�� 

 _________________________                
�قتصاد انظر: هیلني ٔأن ریفلني، ، ملرص، بصفة �اصة حتت حمك محمد �يل للمزید من التفصیل حول التقس��ت إالداریة) 6(

ٔأمحد عبد الرحمي مصطفى، ومصطفى احلسيين (القاهرة: الهیئة املرصیة  ، �رمجةوإالدارة يف مرص يف مس�هتل القرن التاسع عرش
�  .128-124)، ص2016العامة للكتاب،  اع�ده يف الكثري من مباحثه، بصفة �اصة ف� هو ف ؤأمه ما نالحظه �ىل هذا املؤل

 �  .تعكس مدى الت�امل �س�تعامري �ىل وايل مرصيت یتعلق �شخص محمد �يل، �ىل حمفوظات اخلارجية الربیطانیة ال
 ،ٕا�راهمي ٔأمحد �رص �رمجة ،عرش الثامن القرن يف القاهرة يف والت�ار احلرفيون رميون، انظر: ٔأندریهللمزید من التفصیل، ) 7(

 .907ص ،2ج )،2005، للثقافة أ��ىل ا�لس: (القاهرة �امد عباس رءوف مراجعة ا��ن، جامل و��يس
لتقس�مي القوى �ج�عیة يف الریف؛ یقسم ت�  لكية وشلك �القات إالنتاج ٔأساًساحيث یت�ذ ٕا�راهمي �امر من شلك امل ) 8(

  = انظر القوى ٕاىل: املالك العقاریني، واملزار�ني أ�غنیاء، واملزار�ني املتوسطني، واملزار�ني الفقراء، واملعدمني والعامل الزراعیني.
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فاكن  الثاين ٔأما الریف، يف الرشطي بعمل ٔأش�به مع� اكن وأ�ول ف،وال��  اخلفري
 ٕاىل بعد ف� لوحتو�  ،هبامئه �لف عن �اصة بصفةٍ  مس�ئول وهو امللزتم عامل من �امًال 

)9(!كلك للقریة ؤأغنام هبامئ بیطري
 �ج�عي، لللك حتلیلنا جمرى يف انتقلنا، ما اوٕاذ 

 وعرب ،نيمزار� عرب �ىل قسمني: فس�ن�دمه ل،�� الر�  البدو العرب، فئة ٕاىل
�  العائالت مه املزارعون والعرب .نيحمارب  ش�بهحصراء  من الغالب، يف ت،مَ دِ قَ  يتال

 ءشواطى �ىل اس�تقروا ٔأن بعد ،�لزرا�ة ومعلوا إالسالم دخول معالعربیة  اجلز�رة
 �نا��  العرب من وا�شلكّ  فقد ،، ٔأي العرب احملاربونا�ٓخر القسم ٔأما .النیل هنر

 اخلیام حتت یقميون �البيهتمو  للنیل، الغريب ءالشاطي وشغلوا ٔأفریقيا شامل من قدموا
ُ  الفالحون املرصیون. أ�رضهلم  و�زرع �ن ناءيْ سَ  عرب فلغْ وال ن  كذ� موادِ قَ  ا��

 :فلسطني وجنوب وسيناء مرص سكنواو  العربیة اجلز�رة ش�بهحصراء  من

 غزوا فرصة هلم س�نحت فلكام مرص خصب یغرمه اكنوا البدو أ�قوام ٔأولئك ٔأن القدماء املرصیني ٔأخبار ومن"
 حتتاط اكنت أ�لهة ٔأن قيل حىت التارخي بدء منذ وذ�. حصراهئم ٕاىل و�ادوا وسلبوا فهنبوا الرشقية ٔأطرافها
 ) 10(".غزواهتم من لنفسها

 يف حىت الطاغي النفوذ مرص، يف اس�تقروا ٔأن بعد العرب، لهؤالء اكن ولقد     
 قوة العرب هؤالء بأٔن الوعي �يل محمد �ى وس�یكون. املركزیة السلطة موا�ة
 وحي� ٔأدرك �دم �دوى هذه .املهادنة س�یاسة هممع  یتبع فن�ده ؛هینة ليست

 لعدم ضام�ً  ؛القاهرة يف �یه �عتقال رهن القبائل ش�یوخ �ا�ًال  مقعهم، ؛الس�یاسة
 ال�يت ا�هنب ٔأعامل ممارس�هتم عدمل ضام�ً ويف نفس الوقت  �لیه، القبائل ٔأبناء خروج
 :مرص حصراء يف العرب حلیاة احلامك العام القانون مبثابة اكنت

 فقد. ا�هنایة البأٔس وشدة اجلربوت من بلغوا قد العر�ن اكن مرص، زمام فيه �يل محمد �سمل يا��  الوقت يف"
 مدینة �ىل الزحف عن ٔأ�د یصدمه ال اكن بل ...الفدیة ویرضبون مرص ساكن �ىل إال�وات یفرضون اكنوا

 ز�رة �ىل ٔأ�د جيرأٔ  ال واكن أ�موال وهنب أ�طفال وخطف النساء لس�يب الفاحت دخول ودخولها القاهرة
 )11(".املال من الفاد�ة الفرض هلم تدفع السو�س �رزخ جتتاز اليت القوافل واكنت... رضاهئم بغري أ�هرام

 

 _________________________                
 .124)، ص1958، للنرش املرصیة ا�ار (القاهرة: مطبعةمرص يف الزراعیة املسأٔ�: والفالح أ�رضٕا�راهمي �امر،  =
 .57ص )،2004 اجلامعي، الكتاب دار: (القاهرةعرش الثامن القرن يف املرصي الریف الرمحن، عبد الرحمي انظر: عبد )9(
 .427ص )،1991 اجلیل، دار: (بريوت وجغرافيهتا واحلدیث القدمي: سيناء �رخي شقري، نعوم انظر: )10(
 .424ص )،2001العريب، املوقف دار: (القاهرة مسعود محمد �رمجة ،مرص ٕاىل �امة حملة لكوت،. ب .انظر: أٔ ) 11(



192 

 
  :مرص وصف يف �اء كام

 ٔأو مياها يف ٔأو مراعهيا يف وفرة ٔأكرث ٔأخرى منطقة هلم بدت ما ٕاذا ٕاقامهتم منطقة من البدو هؤالء ویغري"
 يف ٔأو حرب �ا� يف سواء الواقع يف فهؤالء العنف، ؤأعامل السلب يف ؤ�غراضهم ملرشو�اهتم موا�ة ٔأكرث
  )12(".والعنف السلب ٔأعامل من القدر نفس ميارسون سمل �ا�

�  �نهتا�ت وخبالف"  �نا��  العر�ن �ارات من یعانوا ٔأن �نيالفال�  �ىل اكن فقد ،...املاملیك هبا یقوم اكن يتال
 )13(".یأٔ�ذوه ٔأن أ�ولون ٔأمهل ما ولك مواش�هيم قطعان مهنم لیغتصبوا یغريون اكنوا

E3D<

 يف احلال، بطبیعة ٕ�جياز ،النظام �ج�عي و�قتصادي حنلل كنا ا�ٓن حىت     
 القول ميكننا، ا�رخيی�  بعدها؟ وماذا امحل�؟ مع مفاذا الفر�س�یة. امحل� قبل ما مر��

أ�وروبیة  الرٔأساملیة ٕاىل مبكرة �رخيیة فرتة يف لیتعرف �كن، مل املرصى ا�متع أٔنب
 امحل� ويه. الفر�س�یة امحل� �الل من ٕاال املس�متر؛ عهاتوس�  يفو ،الناش�ئةاملعارصة 
 العاملي "الصناعي" الرٔأساميل �قتصادمرص يف  دماجبدا�ت إ  مثلت ال�يت العسكریة

 الرٔأساميل العامل قوى بني ضاریة معارك ٔأرض ٕاىل هأأرض  لحتو� مع  ،يف العرص احلدیث
 �ىل واس�توىل ،1798 �ام یولیو ٔأول يف مرص ٕاىل بو��رت �بلیون �اء فلقد. أٓنذاك

 أ��م جتعل مل �ریطانیا ولكن .املاملیك �ىل انتصاره بعد القاهرة �ىل مث �سكندریة،
 الفر�يس أ�سطول �ىل القضاء من )1805 -1758( نلسون أ�مريال كندون ٔأن �مت متر
 فرض ٔأ�ل من ا�ويل؛ الرٔأسامل قوى بني الرصاع هذا واس�متر ."قري ٕابو" معركة يف

 الرصاع، ینته ومل .�سرتاتیجي املوقعا�متكن من و  اخلام، املواد سوق �ىل الهمينة
 . 1922 �ام يف مرص �ىل الربیطانیة امحلایة انهتاء ٕ��الن ٕاال ،ظاهر�� 

 بفر�سا حلقت ال�يت الفاد�ة اخلسا�ر تعویض الفر�س�یة امحل� ٔأهداف من اكن وملا     
 وبصفة اكنالس�  ازد�د بعد الغذاء توفري رضورة مع ٕاجنلرتا، مع �س�تعامریة حروهبا يف

 مبا الفر�س�یة الصنا�ات متد هائ� مزر�ةٍ  ٕاىل مرص بتحویل ؛فر�سا جنوب يف �اصة
 اختاذ عنيت فقد املتوسط، البحر يف ااسرتاتیجی�  منطلقًا جعلها ٕاىل �ٕالضافة یلز�ا،

 _________________________                
 ). 2/228(مرص وصف )12(
  ).4/360(مرص وصف )13(
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 درًسا �لهيا ومبن فهيا مبا ودرسها املرصیة لٔ�رايض الشامل املسح �شأٔن ٕاجراءات �دة
ي أ�مر وهو ا�لمی�  ، ٔأمهها لعل ،حباثوا�ٔ  ا�راسات من العدید �الل من حتقق ا��

ي كذ� أ�مر وهو )14(.مرص وصف ؤأشهرها  تنظمي �شأٔن ٕاجراءات �دة تطلب ا��
 .الزراعي إالنتاج �ىل الس�یطرة ققحيُ  مبا، الرضائب ونظم وإالدارةالعقاریة  امللكية
 .فر�سالمي يف العِ  عهدامل  رارغِ  �ىل لميالعِ  عهدامل  ٕا�شاء مت لمیة�ِ  بطریقة ذ� وٕالمتام

 :لی�اِمع  سؤاًال  12 بو��رت طرح يف مرص لميالعِ  للمعهد أ�وىل اجللسات ويف

 البرية؟ لصنع ا�ینار حلشيشة بدی� مادة �ىل العثور ميكن هلو  لل�يش؟ اخلزب ٔأفران حتسني ميكن �یف "
 يف ماء طوا�ني ٔأم هواء طوا�ني ٕاقامة أ�فضل من هلو  ولتربیدها؟ النیل مياه لتنقية طریقة تو�د هلو 

�  احمللیة املواد يه ماو  مرص؟  والتعلمي القضايئ النظام حتسني ميكن �یفو  بارود؟ال  لصنع اس�ت�دا�ا ميكن ىتال
 قلعة �زوید ميكن �یفو  الصحراء؟ يف أٓ�ر حفر ميكن هلو  مرص؟ يف العنب زرا�ة ميكن هلو  مرص؟ يف

 �یفو  مرصد؟ بناء ميكن هلو  �لقاهرة؟ احملیطة أ�نقاض ٔأ�وام من �س�تفادة ميكن �یفو  �ملیاه؟ القاهرة
)15("النیل؟ �ىل مقياس ٕاقامة ميكن

 

 نزلت حي� املهمينة والطبقات املرصي �ج�عي التكو�ن ٕاىل فالتعر�  وميكننا     
 ظهرت ال�يت وأ�طیاف الفئات ٕاىل فالتعر�  �الل من مرص، ٔأرض بو��رت جيوش

 ، فقد اكن هناك:أٓنذاك �ج�عي املرسح �ىل

1I ن :املاملیك�  عن خيتلف الفر�س�یني من موقفهم �كن ومل ،افعلی�  احلامكة الفئة اكنوا ا��
 السلطة يف املشاركة منما  نوع ٕاىل �نهتازي الوصول وهو الع�نیني، من موقفهم
  . والرثوة

2I ة من وأ�قباط �ة، من وأ�عیان العلامء �بار يف ممث� :الناش�ئة الربجوازیة� 
 نقيب مكرم معر من: لكٍ  �س�تثناء الواحض، من اكن وأ�عیان العلامء �ة مفن .ٔأخرى

 مع تفامههم مقدار الت�ار، �بري واحملرويق الصوفية، �بار ٔأ�د اداتوالس�  أ�رشاف،
 ش�یخ أ�زهر! الرشقاوي الش�یخ �اصة وبصفة الفر�س�یني،

 

 _________________________                
وقارن مسامهة نليل  البحث. من �اًما 25 وحنو ،فنان 2000و ،�املًا 150 جمهود العلمي املوسوعي العمل هذا ) اس�تلزم14(

مرص نليل حنا،  انظر: انتقال التقنیات واخلربات من مرص ٕاىل فر�سا، ومن أ��رية ٕاىل ٔأورو�، �رهنت �ىل، اليت اقدة، الن� حنا
 ).2016، �رمجة جمدي جرجس (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، )1800-1500(الع�نیة والتحوالت العاملیة 

 .40-39سولیه، ص) 15(
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 الفكر ومعها ،امحل� قدوم مع اخلري اس�تبرشوا ٔأهنم من الرمغ و�ىل أ�قباط، ٔأما     
ي ينالعلام  من كثرية ٔأوقاٍت  يف قاسوا ٔأن بعد �ج�عي وضعهم صوغ یعید رمبا ا��

�  املاكسب ٔأن ٕاال ،الع�ين النظام قبل من ضدمه ا�متیزيیة املعام�  �ىل حققوها يتال
 ؛مع امحل� �ددة صارت بدت ؤ�هنا الریف، يف �اصة وبصفةٍ  �ج�عي، الصعید

  .�القهتم �لفر�س�یني ارتباك ٕاىل ىٔأد�  يا��  أ�مر

3I 16(طو�ر. وحسن �رمي، حمدمك :رفيةاحلِ  الطوائف ٔأحصاب(
ي   وال ینفصل ا�ور ا��

�يت اكنت ٔأ�د ٔأدوات  )17(خب مت�الفة مع السلطةقاموا به عن وضعهم �ج�عي كنُ  ال
امل من قبل العُ  النظام الس�یايسراك اج�عي ضد النظام يف الس�یطرة �ىل ٔأي حِ 

 رفيني.واحلِ 

4I الوطنیة، بدافع قالیُ  رمبا الفر�س�یني، ضد املعارك مجیع يف �شرت�ون نرامهو  :البدو 
 القامئة حياهتم مس�تلزمات من اكن املعارك هذه يف العرب اشرتاك ٔأن ٔأرى ولكنين

  .والغنامئ الغزو �ىل�ٔ�ساس 

5I  �نفهم رمبا الع�ين، النظام ظل يف املرصي الفالح �ا� يف دققناوٕاذا  :حونالفال 
 ظل يف كثًريا الفالح وضع ساء فلقد الفر�يس؛ رللمس�تعمِ  الفالح مقاومة ٔأس�باب
ي الع�ين، النظام  قسوة عن تقل ال بقسوةٍ  الفر�س�یون ٔأىت مث املاملیك، ید ٔأطلق ا��

 ٕاال قریة یزنلوا مل الفر�س�یني ٔأن ذ� من وأ�مر�  املتعددة، الرضائب جبایة يف املاملیك
  !املعرتض ؤأ�دموا خربوها تقریًبا

E4D<

 يف ٔأهدافه رصقام حب، 1805 يف شعيب، بتأٔییدحمك مرص  �يل محمد توىل وحي�     
 :بدقة دها�د�  ٔأمور ثالثة

 _________________________                
 اكنت الفر�س�یني من مواقفهام ؤأن أ�عیان ٕاىل ٔأقرب طو�ر اكنتحسن �رمي و  محمد ٔأن مواقف سعد قد رٔأى صادقلو  )16(

رفية. للمزید من التفصیل حول هذا احلِ  الطوائف س�یاسة مثلت ٔأهنا من ٔأكرث املرصیني الرثوة ؤأحصاب متثل س�یاسة أ�عیان
ا�ن  (بريوت: دار ي لٕالنتاجا�منط أ�س�یو �قتصادي: يف ضوء  -�رخي مرص �ج�عيسعد،  صادقٔأمحد  الرٔأي، انظر:

 وما بعدها. 84، ص)1979 ،��ون
�  وذ�، رمبا، حبمك) 17(  الثالث. الباب يف سرنى كام مرص، يف رفيةاحلِ  الطوائف يت صاحبت �شأٔةالظروف التارخيیة ال
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1I<أ�رض، �ىل املهمينة إالقطا�ة الطبقة تصفية  �  .�اصة بصفة املاملیك يف متثلت يتوال

2I اج�عي كنظام نفسه، إالقطاع تصفية. 

3I ٔأ�ل من ، �لس�یطرة �ىل القمية الزائدة،الفائض تعبئة وٕا�ادة �قتصاد احتاكر 
 . شام� عسكریة /اقتصادیة هنضة

 هدفه حقق ٕاذ قصري، زمنٍ  يف الثالثة ٔأهدافه حتقيق يف �يل محمد جنح قدلو      
 )18(.القلعة مذحبة يف املاملیك من 400 �ىل وقىض أ�ول

�  إالجراءات من مجمو�ة �الل من الثاين ههدف �يل محمد وحقق       من متكنت يتال
 �لزتام ٔأرايض مصادرةُ  إالجراءات هذه مقدمة ويف ذاته، إالقطاعي النظام رضب

 الفال�ة ٔأرايض ودرتُص  فقد البحري الو�ه يف ٔأما تعویض، دون القبيل الو�ه يف
 حق ٔأحصاهبا ومنح فقط حياهتم طول أ�وس�یة بأٔرايض �الحتفاظ للملزتمني ومسح
 .فقط للحكومة وٕامنا ،ٔأیًضا والبیع والوقف، الهبة

 فرضه مبا �قتصاد، احتاكر وهو الثالث، ههدف حتقيق من �يل محمد نمتك�  كام     
   إالنتاج �ج�عي. لوسائل ، واحتاكروالت�ارةإالنتاج  عالقاتل تنظمي من

 هذا مقدار ظهرتُ  أٓنذاك العامة إال�رادات نوعیة حتلیل ٔأن نذ�ر ٔأن املهم ومن     
 واحلبوب، )احتاكره مت حمصول ٔأول وهو( أ�رز �يل محمد احتكر فقد �حتاكر؛

 واخلیوط وامللح، والصودا، واحلصري، واجللود، والتیل، واحلر�ر، والنخیل، والقطن،
 وبیع أ�سامك وبیع �،زنامل بب�رية والصید الفضة، وس�بك واملسكواكت، ا�هبیة،
 امل عكسو�ل �يل، محمد دو� ٕا�رادات أٔن: يه هنا املهمة املالحظة. �لقاهرة املوايش

 أ�خرى إال�رادات مع �ملقارنة �سًريا اجزءً  ٕاال �حتاكر ٔأر�ح فهيا متثل مل شائع، هو
 _________________________                

 ،)1997مدبويل، مكتبة: القاهرة( وأ�خبار الرتامج يف ا�ٓ�ر جعائب اجلربيت، الرمحن عبد: انظر التفاصیل، من للمزید) 18(
 قام حيث ،التقد�س مظاهركتابه  يف قبل من كتبه ف� النظر یعید ا�ٓ�ر جعائب يف اجلربيت ونرى. 928-913ص ،5ج

ي ا��  �خلري یأٔت مل احلمك الع�ين عودة ٔأن � �كشف ٔأن بعد �اصة وبصفة الع�نیني، عودة بعد الفر�س�یني، من موقفه مبراجعة
وهو ما قاد  .والسلطة للرثوة وهنًما رشًها ؤأكرث بطًشا ٔأشد احلمك الع�ين �اد فلقد الشعب، ٔأبناء من الكثريون معه وظنه ظنه،

 اجلربيت ٕاىل تعدیل و�ة نظره.
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�سكندریة  مجرك من احلكومة ود�ل احلبوب، نقل وعوائد العقاریة، مثل الرضائب

 حبرية يف الصید رسوم وكذ� ؤأسوان، القدمية ومرص وبوالق والقصريوالسو�س 
 . املزن�

 

�ن املزار�ني �ىل أ�رايض بتوزیع �يل محمد قام �لزتام نظام ٕالغاء وبعد       ا��
 التوزیع، �دا� ما ٕاىل �دٍ  اس�هتدف �يل محمد ٔأن من الرمغ و�ىل .�زراعهتا یقومون

 مع التكون هذا بدأٔ  .أ�رايض كمال�  �بار من طبقة �كون عن ٔأسفر الواقع ٔأن ٕاال
 وصاروا �رواهتم متتضخ�  �نا��  اجليش ضباط و�بار املوظفني �بار �يل محمد ٕالزام
 سدادها عن الفالحون جعز ال�يت أ�رايض �ىل الرضائب متأٔخرات بدفع أ��ر�ء من
 ٔأ�ل من ،اجليش يف التجنید ٔأو أ�رض من الهروب ٔأ�ر الرضیيب العبء �رامك بعد

 یقوم ٕاذ العهدة؛ نظام النظام هذا �ىل ؤأطلق �يل، محمد ش�هنا ال�يت املفتو�ة احلروب
 مث ومن أ�رض، �ىل ةاملس�تحق�  الرضائب �سداد الضباط و�بار املوظفني �بار

 �بار من طبقة تتكون بدٔأتمن هنا . الوايل خلزانة السداد هذا مبوجب �متلكوها
 أ�بعادیة، نظام وهو ،أٓخر نظامٍ  مع التارخيي �كوهنا الطبقة هذه اس�تمكلت .كاملال� 
 هذه ٕاعفاء مع ،ٔأیًضا اجليش ر�ال و�بار املوظفني لكبار منحت ال�يت أ�رايض ويه

 للزرا�ة، وٕا�دادها وحتسيهنا ٕ�صال�ا هؤالء الزتام �رشط الرضائب، من أ�رايض
 . اجلدیدة الطبقة بناء زعز�  ٔأیًضا وهذا

ملكية أ�رسة احلامكة و�بار ر�ال ( اجلفلیك �دوُ  وأ�بعادیة، العهدة جوار وٕاىل     
 فالقرى ربى؛الكُ  الضیاع �كو�ن ٕاىل تٔأد�  ال�يت العوامل ٔأمه من یعد وهو )احلاش�یة

  )19(.املالكة أ�رسة ملكية ٕاىل ضمتُ  اكنت املذ�ورة، لٔ�س�باب ٔأهلها، جهرها ال�يت

ميكننا ا�متیزي بني ثالثة  أ�رض يف دو� محمد �يل، لتوزیع التصور هذا ٕاطار يف      
 :احلیازات منٔأنواع 

1I نظام تصفية بعد الفال�ني �ىل �يل محمد عهاوز�  ال�يت ويه اخلراجية، أ�رايض 
 . لزتام�

 

 _________________________                
  =   املرصیة  الهیئة: (القاهرة محمود عطیات �رمجة ،1950-1800 احلدیثة مرص يف أ�رايض ملكية �رخي ،��ر انظر: ج.) 19(
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2I ٔأن ٕاذ البحري، الو�ه يف �اصة بصفة اجلدید بتنظميها ولكن أ�وس�یة، ٔأرايض 

 . تعویض بال متت مصادرهتا اجلنوب يف أ�وس�یات

3I مقابل يف القرى مشاخي ٕاىل �يل محمد ٔأعطاها ال�يت ويه املسموح، ٔأرايض 
�ن عاملها اس�تضافة يف یتحملوهنا ال�يت وأ�عباء للحكومة هبا یقومون ال�يت اخلدمات  ا��

�ن أ�عیان لبعض خصص وكذ� هبا، یزنلون ٔأو �لقرى ميرون  ٕ�طعام یقومون ا��
 املصاطب، مسموح �مس رفتعُ  ٔأخرى مسا�ات القرى �ىل واملرتدد�ن املسافر�ن

 ٔأطیان من ٔأفدنة 105 لك عن ٔأفدنة 5 ٔأو 4 بنس�بة املسموح ٔأطیان مسا�ة دتدّ و�ُ 
 لك عن ٔأفدنة 10 هلم خفصص "�ملقدمني" املعروفني املشاخي �بار ٔأما �لقریة، املعمور

)20(.القریة ٔأرايض من فدان 100
 

 من الفرتة يف حتدیًدا عرش، التاسع القرن من أ�ول النصف أٔنب القول وميكننا     
 يف املس�تقل السلعي �قتصاد بناء ابتغت مرص يف ل�و� جتربة عرف) 1811-1840(

 الزراعي، النشاط تنظمي ٕا�ادة طریق عن ذ� یمت. العاملیة الرٔأساملیة وقالس�  ٕاطار
 �ري حنو �ىل ٔأو مبارشة، س�ت�دم�ُ  اّ�ي الزراعي، إالنتاج تعبئة من ميكن حنو �ىل

 یعين مبا الصناعي، البناء من نو�ًا حتقيق يف ا�ولیة، الت�ارة �الل من مبارش،
 ٕاًذا فأ�مر. الت�دید و�ه �ىل ا�ولیة وقوالس�  وق،الس�  طلب من ابتداءً  إالنتاج
 عروق يف املرصیني سوا�د بفضل املنت�ة الزائدة للقمية خض ٕا�ادة ٕاىل �كون ما ٔأقرب

 �ىل معمتدة مس�تق� �منیة ٕاىل طاحمة مركزیة دو� �الل من املرصي �قتصاد
 قیتعلّ  أ�مر یعد ومل أ�رض، ملكية �ىل هتمين الوقت هذا يف ا�و�، اكنت. ا�ات
 احتاكر( يه اجلدیدة السمة اكنت فقد. إالنتاج من جزء ٔأو الرضیبة، اس�تقطاع مبجرد
 )او�ارجي�  ادا�لی�  أ�مثان لت�دید احتاكرها( ٕاىل ضافة�الٕ  هذا )وللت�ارة لٕالنتاج ا�و�

�  للروابط فك من طیاته بني حيوي مبا  .ةالعاملی ةالرٔأساملی وقالس�  فرضهات قد يتال
 _________________________                

 �ام ٕاسامعیل عهد يف �دث واجلفا� أ�بعاد�ت ٔأرايض منح يف توسع ؤأكرب أٔمه ولعل .20-18ص )،1988 للكتاب، العامة =
 توزیع امللكيات يف وملحوظة هامة تغريات �دثت 1878 �ام يف املرصیة واحلكومة ٕاسامعیل ٕافالس وبعد. 1870 حىت 1863

 فقد بیعت معظم أ�رايض لكبار أ��ر�ء أ��انب، ولبعض أ�غنیاء من املرصیني. الكبرية،
 الثقافة دار: (القاهرة 1914-1813 مرص وأٔ�ره �ىل احلركة الس�یاس�یة يف الزراعیة امللكية تطور �راكت، انظر: �يل) 20(

خوري  مي�ائیل �داد، محمود �رمجة ،واجليش املرصي ا�متع امل�، عبد ٔأنور وكذ�: .39-30ص )،1977 اجلدیدة،
 .109-83). ص2013للكتاب، العامة املرصیة الهیئة: (القاهرة
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 �قتصادي �س�تقالل حتقيق هبدف بأٔمكلها س�یاساته �يل محمد بىن لقد      

 من ومستشاروه واعمتد إالنتاج. مرافق من تكرحيُ  ٔأن ميكن ما لك واحتاكر
�  )مرص وصف حباثأٔ  �اصة بصفةٍ ( السابقة حباثا�ٔ  �ىل الفر�س�یني  �لامء هأأ�دّ  يتال

�يت ستس�تفيد مهنا فر�سا ذاهتا، بل ؤأورو�( �لمیة ٔأسٍس  �ىل الفر�س�یة امحل�  .)وال
 حتققت الزرا�ة ففي ؛�قتصادیة �يل محمد س�یاسة يف ظاهًرا الفر�س�یني ٔأ�ر قد اكنل

 واتبع للحكومة ملاكً  الزراعیة أ�رايض وصارت امحل�، �لامء اقرت�ا ال�يت الري مشاریع
 طلب منالفر�س�یة  امحل� قواد اتبعها ال�يت الطریقة نفس الغرض هذا ٕاىل الوصول يف

 الصنا�ة ويف. الباقني املاملیك من امللزتمني ٔأرايض �ىل و�ستيالء امللكية مستندات
 الفر�س�یون احتكرها كام اجلدیدة الصنا�ات احلكومة واحتكرت الكبرية املصانع ٔأقميت

 واجلسور الطرق مد من امحل� �لامء اقرتا�ات ذتنفّ  الت�ارة ويف. ذ� يف رشعوا ٔأو
 احملّيل  إالنتاج حامیة ٔأ�ل من نفسها الت�ارة واحتاكر. الرتع وشق القناطر �شييد ٕاىل
 قيا�ا يف الفر�س�یني �ذو احلكومة احتذت فقد إالدارة يف ٔأما .أ�جنبیة املنافسة ٔأمام

 �رتيب ويف �لزتام نظام �ىل والقضاء الرضائب جبمع موظفهيا، �الل من بنفسها،
 . واملرصوفات إال�رادات موازنة �ىل والعمل أ�وروبیة للطریقة وفقًا املزيانیة

ي ،�حتاكر ٕان       ف� ميتد سوف احلبوب، �ىل 1808 �ام من ابتداءً  رضفُ  ا��
 دیجتد رشوط �ىل للس�یطرة حماو� يف للتصد�ر، القاب� املنت�ات مجیع ليشمل بعد

 وعزل الروابط فك ٕاىل املستندة �س�تقاللیة من ما نوعٍ  و�لق �ج�عي، إالنتاج
 عسكریة وقوة متطورة دو� ٕا�شاء و�لتبع اخلارجية، أ�مثان عن ا�ا�لیة أ�مثان
 ،ا�ٓس�تانة تد�ل ٔأن�يل  محمد جيوش اكدت حّىت  فعًال  التجربة جنحت وقد .متقدمة
 رشق يف الربیطاين الرٔأسامل هتدید �اصة بصفةٍ  أ�وروبیة، املصاحل دیهتد يف شار�ةً 

ي أ�مر املتوسط،أ�بیض  البحرحوض   مرص ضد العسكرى التد�ل ٕاىل قاد ا��
)21(.1840 �ام من ابتداءً 

 روس�یا من ولك الع�نیة ا�و� بني "لندن معاهدة" وتوقيع 
 أ�وىل احملاو�، ت� �ىل قىضیُ  ليك فر�سا، انضمت مث وا�منسا، و�ریطانیا و�روس�یا

 ٕاطار يف �س�تقاللیة من حنو �ىل املرصي �قتصاد تبين يك سعت ال�يت نوعها، من
 _________________________                

 التفصیل، انظر:للمزید من ) 21(
Geoffrey Butler, & Simon Maccoby, The Development of International Law (New 
Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd. 1929),pp 437-40 
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 )22(.ةالعاملی وقالس� 

 �يل محمد ٔأقا�ا ال�يت ا�ات �ىل واملعمتدة املس�تق� التمنیة جتربة تٔأسفرَ  حفی�      
 ،القويم �قتصاد عروق يف الزائدة القمية خض ٕاىل ٕا�ادة ،�حتاكر نظام ٔأساس �ىل

 ٕاىل �دودها متتد وس�یاس�یة، واقتصادیة عسكریة كقوة مرص نفوذ تعاظم و�لتايل
 �ىل مرات مخس الزراعي ٕانتا�ا ز�دةمع . شامًال  الشام وبالد جنو�ً  النیل منابع

 طرانقُ  وهام فر�سا؛ ٕا�رادات ا�سبي�  یعادل وما روس�یا يف القيرص حكومة ٕا�رادات
 كذ�، التجربة، هذه رسفِ �ُ  وحي�) 23(.و�دًدا مسا�ةً  مرص مسا�ة مهنام لك�  یفوق
 حنو قدًما امليض مث ومن �حلاصالت، وا�ازن �ٔ�موال، احلكومة خزا�ن امتالء عن

 وحي�. �سرتاتیجیة والسلع احلربیة والسفن أ�سل�ة صنا�ة �اصة وبصفةٍ  التصنیع،
 القمية خض عادویُ  ٕانتا�ه، جتدید رشوط �ىل �ام، بو�ه املرصي، ا�متع س�یطر�ُ 

 �ج�عي إالنتاج جتدید ٔأ�ل من ٔأخرى مرةً  عروقه يف أٔبنائه �سوا�د �ةاملنتَ  الزائدة
 فال ذ�، لك عن هذه التمنیة جتربة �سفر حي� نقول. ا�ات �ىل واملعمتد املس�تقل

 القوة هذه من قلقها الفور و�ىل علنس�تُ  الكربى �س�تعامریة ا�ول أٔن يف شك
 يف �اصة وبصفةٍ  املس�تعمرات، يف مصاحلها هتدید حنو طریقها يف ا�ٓ�ذة اجلدیدة
 القلق هذا ترتك لن ٔأهنا يف ٔأیًضا شك وال. ٔأفریقيا ووسط وشامل املتوسط، البحر

  !�يل محمد القضاء �ىل دو� ٔأي ؛مصدره �ىل �لقضاء �لیه تقيض ٔأن دون ليس�متر

E5D<

 الصادر اهلامیوين الفرمان مبوجب الی� فع  �يل محمد ٕامرباطویةطمو�ات يض �ىل قُ      
ي 13/2/1841 يف  يف مرص حمك ،بعده من وورثته ،�يل محمد منح مت مبقتضاه وا��

 ٕاال �شغ�مل یعد  الفرمان، لهذا طبقًا ،الوالیة منصب كام ٔأن .الشام عن تناز� مقابل
 للقوانني قًاوف الرضائب تنظمي ٔأعید كذ�. �يل محمد ٔأرسة من ا�ٓس�تانة ختتاره نمَ 

 _________________________                
 املرصیة، ا�هنضة مكتبة: (القاهرة احلدیثة العصور يف �قتصادي مرص �رخي لهیطة، انظر: محمدللمزید من التفصیل، ) 22(

الفصل  �اصة بصفةٍ  ،5، ط)1989 دار املعارف،: (القاهرة عرص محمد �يل الرافعي، الرمحن عبد :. وكذا86ص )،1944
ولت�لیل الس�یاسة الزراعیة  الثاين عرش: التعلمي وا�هنضة العلمیة، والفصل الثالث عرش: ٔأعامل العمران واحلا� �قتصادیة.

  بصفة �اصة الفصل العارش: الصنا�ة والزرا�ة. املصدر نفسه، ،وإالدارة يف مرص�قتصاد هیلني ٔأن ریفلني، حملمد �يل، انظر: 
 ).1/361( املرصي �قتصاد، ا�مايص انظر: )23(
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من  واملزيانیة للرضائب مراقب تعیني مت ويف الوقت نفسه. الع�نیة املام� يف السائدة

 العم� مع مرص يف املرضوبة النقدیة العم� قتوافُ  كام تقرر. الع�ين السلطان قبل
 ال ٔأن تقرر فقد اجليش، ٔأما. ازرَ والطّ  والهیئة العیار حيث من ا�ٓس�تانة يف املرضوبة

 من العدد �زید ٔأن ا�ٓس�تانة ٕ�رادة وميكن ،جندي 18000عن السمل، �ا� يف �زید،
 جندي 4000 حنو جتنید الفرمان اشرتط كذ� .السلطنة عن ا�فاع ٔأغراض ٔأ�ل
 حترمي الفرمان تضمن كام. س�نوات مخس ملدة ا�ٓس�تانة يف ٕاجبار��  جتنیًدا هؤالء، من
 فقد السودان و�شأٔن. �ري ٔأو حبري مالزم من ٔأ�ىل رتٍب  منح ٔأو حربیة سفنٍ  بناء
 ،مبوته وس�نار و�ردفان فور ودار النوبة يف �يل محمد سلطة انهتاء �ىل الفرمان نص
 )24(.بعده من ورثته ٕاىل السلطة تنتقل فال

 قىض �ني ٔأهدافه حقق قد مرص �ىل العسكري العدوان ٔأن من الرمغ و�ىل     
 �ىل الس�یطرة حماو� فٕان �س�تعامري، عوالتوس�  �قتصادي �س�تقالل فكريت �ىل

 �قتصادات جتاه �س�تقاللیة ت� �لقحماو� و  �ج�عي إالنتاج جتدید رشوط
 هتیئة يف بفا�لیةسامه قد  �بري، �د ٕاىل احملاو� هذه وجناح الكربى، الرٔأساملیة
 و�اضع �بع، اكقتصادٍ  وٕامنا ،املعارصة العاملیة وقالس�  يف لالندماج املرصي �قتصاد

 �حتاكر ٕالغاء ٕ�جراءات س�ینشغل يا��  الربیطاين الرٔأسامل لس�یطرة بصفة �اصة
 النظر ٕا�ادة �س�تتبع سوف اّ�ي أ�مر وهو �يل، محمد عهد يف ا�و� فرضته اّ�ي
  )25(.وٕاجياًرا ورهنًا ورشاءً  بیًعا التداول جمال يف طر�ا ميكن سلعةً  جبعلها أ�رض ٕاىل

�  اجلزیة �شا سعید ٕالغاء مع 1855 �ام يف أ�رض حتر�ر حتقق ولقد       اكنت يتال
 أ�رايض، رشاء حق �ىل أ��انب الر�ا� وحصول املسلمني، �ري �ىل مفروضة

 من جزء ٕاىل أ�رض فهيا تتحول ال�يت مرص �رخي يف أ�وىل املرة يه هذه واكنت
ي أ�مرفرض همينته، يف  أ�جنيب الرٔأسامل یبدأٔ  هنا من. اخلاصة امللكية  يیؤدّ  ا��

 أ�رض �ة من أ�قل �ىل ٕانتا�ه، جتدید رشوط�ىل  للس�یطرة ا�متع فقدان ٕاىل
 _________________________                

 .348ص )،1997داب،ا�ٓ  مكتبة: (القاهرة الع�نیة العلیة ا�و� �رخي فرید، محمد: انظر التفصیل، من للمزید) 24(
 أ�رايض تعامل الع�نیة القوانني اكنت ٔأن بعد املدين. وذ� القانون ٔأحاكم ٕاىل تنمتي قانونیة ملنظومة أ�رض ٕاخضاع ) ٔأي25(

 ٔ�حاكم إالرث يف الرشیعة �اضعة و�لتايل مل �كن للفال�ني، �اصة ملكية وليست ل�و� مملوكة ٔأهنا �ىل للزرا�ة القاب�
 .بعیدة عن تفتیهتا بتوزیعها رش�ًا ٔأو �لترصف فهيا قانو�ً  ، �ىل هذا النحو،اكنتو . إالسالمية
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�يت   الرٔأسامل تغلغل ویتعمق. أ�ورويب الرٔأسامل �الل من للتداول حمال�  صارتال
 سعید عهدي يف مكقرتضة ٕالیه ا�و� اجتاه بعد املرصي �قتصاد يف ا�ويل املايل

 خمتلف حنوٍ  �ىل یأٔيت النحو هذا �ىل املفتوح �قرتاض سبيل وسلوك .وٕاسامعیل
ي اكن �ستبعد، وبوضوح �م، الرأٔسامل أ�جنيب �يل محمد سلوك عن متاًما   )26(.ا��

الرشوع ابتداًء من يف النظام الرٔأساميل العاملي،  �قتصاد املرصيمع اندماج و      
 الرصاع �لبةمرص  د�لتهنضة اقتصادیة شام� وانهتاء بأٔزمة مدیونیة طاحنة،  يف
 ٔأمام�ىل مرصاعیه  مفتوً�ا صار قد الباب ٔأن �اصة وبصفة القومية، الرساميل بني

)27(ا�هيود من أ��انب
 والربیطانیني الفر�س�یني من و�ريمه )29(والیو�نیني )28(وأ�رمن 

 .ٕاخل... والبلغار، والبلجیك والشوام والروس وأ�ملان
 _________________________                

مقداره  ما 1876 س�نة ٕاسامعیل عهد يف وبلغ ،ٕاجنلزيي جنیه11160000�شا سعید وفاة عند العام ا��ن ) بلغ26(
 ٕاسامعیل عرص: مرص يف احلمك نظام وتطور القومية احلركة �رخي الرافعي، الرمحن عبد: ، انظرٕاجنلزي��  جنهيًا126,354,360

 تويل ٕاسامعیل من �اًما عرش ثالثة فبعد:"فيذ�ر الندز، دافيد ٔأما .187)، ص2009 للكتاب، العامة املرصیة الهیئة: (القاهرة
 عبد �رمجة ،و�شوات بنوك الندز،. س دافيد: انظر ".جنیه 91000.000 ٕاىل جنیه 3300000 من القويم ا��ن ارتفع العرش
 البنية يف جماالت املايل الرٔأسامل تغلغل �شأٔن التفصیل من وللمزید. 115ص )،1966 املعارف، دار: القاهرة( ٔأنيس العظمي

 قضا� جم�: (القاهرة مرص يف الرأٔساميل والتطور الزراعیة املشلكة دویدار، محمد: انظر والت�ارة، لل�دمات أ�ساس�یة
 الرٔأساميل �قتصاد يف ٕادما�ه بعد املرصي �قتصاد سري خلط النظرى التصور والس�تكامل .65-24ص). 1990فكریة،
 ٕاصدارات: (القاهرة اس�ترياتیجیة رؤیة: قرن نصف ىف املرصى لالقتصاد العامة احلركة دویدار، محمد املعارص، انظر: العاملي
 ).2010اجلدیدة، سطور

 الطبقة ٔأبناء من س�نوات بضعة ميض بعد ٔأصبحوا ٔأهنم �ري الرزق، عن حبثًا الفرتة هذه يف ا�هيود املهاجر�ن معظم ٔأىت) "27(
 املیول ذات الربجوازیة الوسطى الطبقة تأٔسيس يف ؤأسهموا... ا�متع يف اندجموا ما ورس�ان �ملدارس، ٔأبناؤمه فالتحق الوسطى

 وشهد... امجلارك يف وموظفني وحمامني، ٔ�طباء بعضهم فاش�تغل احلرة، �ملهن �ش�تغال يف املهاجرون هؤالء وبدأٔ ... الغربیة
 ا�هيود �ارة يف املش�تغلني ولصغار للت�ار حيق ال اكن فبی�... خضمة حتوالت الزمان من قرن مدى �ىل مرص يف ا�هيودي ا�متع
 فقد �، وٕا�الًال  ا�رتاًما مسمل ٔأي موا�ة يف السري �دم �لهيم یتعني اكن وبي� اخلیول، امتطاء عرش التاسع القرن �الل

 يف �ا�رة ظاهرة ٔأهنم ا�هيود �شعر ومل... الصيت ذائعي وأ�طباء احملامني ومن أ�عامل، ر�ال ومن الت�ار، �بار من... ٔأصبحوا
 يف حقيقي ومايل وجتاري صناعي نظام ٕاقامة يف مرص هيود لقد ٔأسهم. دامئ طابع ذات مبرص ٕاقامهتم ٔأن ٔأحسوا ٕاذ املرصي ا�متع
 اللطیف عبد ؤأمحد ،الرفاعي ٔأمحد جامل �رمجة ،1914-1517 الع�نیة الفرتة يف مرص هيود �رخي النداو، یعقوب: انظر". مرص
 .174ص ،)2000 للثقافة، أ��ىل ا�لس: القاهرة( حامد

العام�  أ�رمنیة القوة من ،%45,8 من هیلكهم و�شلك مرص، يف اكفة �قتصادیة أ��شطة تقریًبا أ�رمن مارس) "28(
ّ  مل أ�رمن ٔأن بید. صنا�ات% 7,3و جتار،% 19,8و ك،ومّال  ووظائف حرة �ن 27,1و حرف، ثقي�، �دا  رٔأساملیةً  فوایؤل
 ملا ووفقًا مرص يف املتفاوتة و�رواهتم مرشو�اهتم و�ونوا ٔأموال رؤوس بال حوازَ نَ  ٕاذ وا�هيود، والیو�نیني أ�وربیني مثل ا��ان،

 �ام يف �شرتا�یة التأٔممي قوانني صدور حىت �مة حبریة �قتصادي �شاطهم ميارسون وظلوا مناسب، مناخ من هلم تيرس
1961  �  اخلريیة الصداقة مجعیة: القاهرة(1961-1896 مرص يف أ�رمن إالمام، رفعت محمد: انظر". كثًريا احلریة هذه قلصت يتال

 .668ص ،)2003 العامة، أ�رمنیة
 =هلم     مركًزا �يل محمد عهد منذ �سكندریة من اختذوا حيث مرص، يف أ�جنبیة اجلالیات ؤأقدم ٔأمه من الیو�نیون) "29(
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 ٕاز�اج �دم �ىل معل مرص، حمك )1854-1848( أ�ول �شا عباس تويل ومع     

 أ�سواق عن والباحثة مصانعها، ٔأ�ل من ةأ�ولیّ  املواد يف الراغبة أ�جنبیة الرساميل
 يف ا�و� لتد��  من تزنجع الرساميل هذه ٔأن وو�د. منت�اهتا ترصیف ٔأ�ل من

 س�یاس�ته فاكنت ؛�قتصادیة احلیاة يف ا�و� تد�ل منع فقرر �قتصادي، النشاط
 . مرص يف الغريب الرٔأساميل الوجود�ىل  موافقة مبثابة

�ىل وجود الرٔأسامل أ�جنيب  املوافقة جعلفقد  )1863-1854( �شا سعیدٔأما      
بذ� و  أ�وروبیة، الواردات لك �ىل املفروضة الرضائب ٕالغاء مقرًرا ؛ٕاجيابیةٔأكرث 

 . �حتاكر من الباقية البقية �ىل ت ٔأ�م حمكه القضاءدَ هِشَ 

 أ�وروبیة، �لرٔأساملیة الرتحيب مسرية )1879-1863(�شا  ٕاسامعیل �س�تمكل     
 �ىل یتدفقون ٔأ�ذوا �نا��  أ��انب ٔأمام ،مس�بوق �ري �شلك ،البالد ٔأبواب یفتحو 

 و�حملاماة، �لطب معلوا كام ا�تلفة، رفيةواحلِ  الت�اریة املهن يف فعملوا مرص، اقتصاد
 امجلر�یة الرسوم واخنفاض �ة، من أ�هايل، وبني بيهنم التعامل حبریة مس�تفيد�ن

 الت�اریة ا�السوجود  ٕاىل �ٕالضافة. ٔأخرى �ة من �مجلارك، العمل حركة وتنظمي
�يت دمعت وجود أ��انب يف مرص ا�تلطة واحملامك أ�جنبیة و�متیازات ٔأ�م  يفو. ال

 حفر ٕامتام يف متثل ،ا �رًزااج�عی�  وتطوًرا �برية نوعیة نق� مرص شهدت ٕاسامعیل
 تغريت كام والقضايئ، إالداري الصعید �ىل شام� ٕاصال�ات وٕاجراء السو�س، قناة
 �اصة وبصفة أ�وروبیة، �لعوامص واملدن ٔأش�به فصار� و�سكندریة القاهرة معامل

حقل  يف �برية ٕاصالحية حبركة �شا ٕاسامعیل قام 1874 �ام ٔأوائل ويف .�ر�س
 _________________________                

مع  تدا�ًال  اجلالیات ٔأكرث من اكنوا ٔأهنم أ��انب من �ريمه عن ميزيمه ما ؤأمه ومدهنا، مرص ریف من بقعة لك يف وانترشوا =
 الت�اریة املهن طوائف ٕارسائیل، عزت ما�د: انظر". التجزئة جتارة �اصة وبصفة ا�ا�لیة الت�ارة يف تفوقوا و��... أ�هايل

 ٕاىل مرص يف الیو�ين الوجود تقس�مي وميكن. 28ص ،)2008 مدبويل، مكتبة: القاهرة( 1940 -1840 من الفرتة يف مرص يف
 مت املر�� هذه ويف ملرص، الربیطاين �حتالل حىت �يل محمد عرص من ٔأي 1881 ٕاىل 1830 من: أ�وىل: مرا�ل ثالث
 املر�� هذه وشهدت 1913 ٕاىل 1882 من: الثانیة واملر��. ومؤسسات وروابط ومجعیات الیو�نیة ل�و� قنصلیات ٕا�شاء

 ميالد مت كام والكنا�س، واملستشفيات املدراس ٕا�شاء مت فقد و�ج�عي؛ �قتصادي النشاط يف الیو�نیني من جيدة مسامهة
 عتوتوس�  الثاين، اجلیل و� فقد ازدهار؛مر��  واكنت 1940 ىلإ  1914 من: الثالثة املر�� ٔأما. املر�� هذه يف أ�ول اجلیل

 بدایة ومع. الیو�نیني ٕاىل یترسب القلق جعل �متیازات ٕالغاء ٔأن بید �دیدة. منشأٔت تأٔسست كام القامئة والفبارك املرشو�ات
 يف مبرص الیو�نیونسولو�نيس،  ٕافثميیوس: انظر التفاصیل من للمزید. مرص من الیو�نیون خرج التأٔممي وحركة امخلسينات

 .56-55ص ،)2008 املرصیة، الیو�نیة الصداقة رابطة: أٓثينا( �شارة مصوئیل �رمجة ،احلدیث العرص
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 ؤأصدر الت�اریة، الغرفة فأٔ�شأٔ  �قتصادیة؛ احلریة متطلبات مع تتالمئ يك الت�ارة
 ميكن يك واملقایيس املوازیني و�د كام والصیارفة، رسةالسام ٔ�عاملاملنظمة  القوانني

 يف �مة ٕاصال�ات ٔأد�ل نفسه الوقت يف. مو�د �شلكٍ  الت�اري التعامل لٔ��انب
 السكر معامل من العدید ؤأ�شأٔ  املسامهة الرشاكت ٕا�شاء يفع وتوس� . امجلارك نظام

 احلرب انهتاء بعد القطن سعارأٔ  اهنیار عقب السكر قصب زرا�ة يف عالتوس�  مع(
 املعادنو  والطوب النس�یج ومصانع القطن،الورق و  ومعامل )أ�مر�كية أ�هلیة

 املطبعة نطاق عوس�  كام .والربید املواصالت ش�بكة وتوس�یع مبد قام كذ� .الف�ارو 
 امجلعیة ؤأ�شأٔ  العلمیة. البعثات ٕارسال دو�د�  اخلريیة. القناطر ٕا�شاء ؤأمت أ�مريیة.
 ظهور عرصه شهد كام .املرصیة الكتب ودار الزرا�ة، ووزارة املرصیة، اجلغرافية
 ا��ن جامل مع تفاق�ال مرصي، هيودي وهو صنوع، یعقوب أٔصدرف ؛احلرة الص�افة
 نفسه، ٕاسامعیل ٔأعامل النتقاد 1877 �ام يف "نظارة ٔأبو" جریدة عبده ومحمد أ�فغاين،
 "أ�هرام" جریدة تقال و�شارة سلمي أ�خوان ٔأ�شأٔ  كام. احملكية �للغة كتب�ُ  بعباراٍت 

 ؤأ�شأٔ  ،1879 �ام ٔأوائل يف "الرشق مرأٓة" اللقاين ٕا�راهمي ؤأصدر .1876 �ام يف
 مظاهر من ذ� �ري ٕاىل ،1877 �ام ٔأواخر يف "الوطن" جریدة الس�ید عبد مي�ائیل
 �ا� يف الربیطاين �س�تعامر وضع يف �الس�تدانة، به،�سب�  �لطبع نغفل وال ا�هنضة،

)30(.البالد �ىل ینقض�  يك بتأٔه� 
 

 العايل الباب � منحها ال�يت �المتیازات مس�تفيًدا اجليش، �سلیح ٕاسامعیل ٔأ�اد      
 املرشوع ٕاىل الروح ٕال�ادة قو��  �يًشا و�ون احلا�ة، حسب اجلند �دد ز�دة ومهنا

 الت�اري وأ�سطول �جليش اس�تعان فقد �يل، محمد بدٔأه يا��  �س�تعامري التوسعي
 ٕاسامعیل السودان حمكدار 1868 �ام يف فأٔرسل اجلنوب، يف شام� عتوس�  خطة يف

 1869 �ام يف فولك�  ودارفور، النیل ٔأ�ايل �حتالل قام جليش قائًدا ٔأیوب �شا

 وتوىل� . الرقيق جتارة �ىل والقضاء اجلنوب يف إالمرباطوریة بتوس�یع بیكر مصویل
يو  جوردون، �شارلز هو أٓخر ٕاجنلزيى ذ� بعد املهمة يف  دا�متر�  ٕاخامد من متكن ا��

 _________________________                
 مكتبة: القاهرة( 1879 س�نة ٕاىل 1863 س�نة من �شا ٕاسامعیل اخلدیو عهد يف مرص �رخي أ�یويب، ٕالیاس: انظر) 30(

 دار: رصوف (القاهرة فؤاد �رمجة ،�لیه املفرتى: ٕاسامعیل �رابیيس، بیري: ٔأیًضا وانظر. 125-82ص 1ج ،)1990مدبويل،
ّ  یفند القمي الكتاب هذا ويف. )1937 احلدیث، النرش  ٔأن وجيد ٕاسامعیل، ٔأ�الق ٕاىل املو�ة االهتامات ،�را�ةدقة و ب ،فاملؤل

�  السيئة السمعة  .التوسعي /التمنوي ومرشوعها املرصیة ا�و� رضب لوازم من اكنت �ریطانیا قبل من �روجيها مت يتال
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 اس�تطاع كام غزوها، يف فشل ٔأن بعد إالثیوبیة احلدود اىل الهدوء وٕا�ادة دارفور،

 . اجلنوب يف العبید جتارة جحم تقلیص ما �د ىلإ 

 وس�یطرته( ا�متع تطو�ر من ٔأ�ل املتواصل ومع� ٕاسامعیل ٕاصال�ات �كن ومل     
 ا�متع دا�ل املنت�ة الزائدة القمية ب�رس�  �ىل �س�یطرته ٕانتا�ه جتدید رشوط �ىل

 اه�م ادومن )والواردات الصادرات حركة حتلیل من یتضح يا��  أ�مر وهو املرصى،
 ؛إالقصاء طریق �ىل خطوة ٕاال وفر�سا، ٕاجنلرتا ،املرتبصني أ�وربیني ا�ائنني مبصاحل

 �ىل قام بذ� جوردون مل�َ  وملا .1879 يف عز� قرارالع�ين  السلطان ٔأصدر قدلف
ي أ�مر اس�تقالته، بتقدمي الفور  يف املرصي �ورتدرجيیة ل هنایة اكن مبثابة ا��

 عن )1885 -1843 �س�بة ٕاىل محمد املهدي( املهدیة ٕا�الن وهو ما �زامن مع ،السودان
 أ�وضاع وتصحیح ا�یين الوعي صوغ ٕا�ادة هدفها ثوریة دینية كحركةٍ  نفسها

ي الفقهيي للفساد �لتصدي �ج�عیة املرتدیة  التصدي مث ومن ونالع�نی به �اء ا��
 !الشامل يفوالس��  ،أ�جنيب للوجود

 حریة زادت ٕاسامعیل، ٕاقا� بعد ،)1892-1879( احلمك �شا توفيق وبتويل      
 ياتاتفاق  توقيعو  والرسوم، الرضائب من العدید ٕالغاء مت بصفة �اصة ؤأن الت�ارة؛
 حي� ٕاذ ؛ا�متع مهنا �س�تفد ومل مرص لصاحل �كن مل احلریة هذه ولكن،. احلرة للت�ارة

 والنفوذ �اویة وخزا�هنا ا�ولیة املالیة املراقبة حتت مرص اكنتاحلمك  �شا توفيق توىل
 وبصفة ،يشء لك يف املرصیني عن �متزيون وأ��انب أٓخر، بعد یوًما �زداد أ�ورويب

�  )1882-1879( للثورة عرايب قيادة ٔأمحد يف �سبب يا��  أ�مر. اجليش يف �اصة  يتال
 )31(!مرص الحتالل ذریعة �ریطانیا سوف تت�ذها

 �القتصاد ،واقتصاد�� ونقد��  اس�یاس�ی�  مرص، ربط مت الربیطاين �حتالل ومع     
 أ�سواق حتتا�ه مبا مرتبطة أ�رض زرا�ة وصارت. الصناعي /�س�تعامري الربیطاين

 حمصول من حتتا�ه ما �اصة وبصفةٍ  ا�ولیة، وقما حتتا�ه الس�  و�لتايل الربیطانیة،
ي أ�مر وهو القطن،  احلمك )1914-1892( الثاين عباس اخلدیو توىل حي� تأٔكد ا��

 _________________________                
والثقافية حلركة عرايب يف مرص: �س�تعامر والثورة يف أ�صول �ج�عیة انظر: جوان �ول، للمزید من التفصیل، ) 31(

 )، بصفة �اصة الفصل السابع.2001، �رمجة عنان �يل الشهاوي (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، الرشق أ�وسط
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 .مالیني 7 ٕاىل فدان مالیني 5 من الزراعیة سا�ةامل  فزادت ،�لزرا�ة اهمتحيث 
�  أ�رايض واكنت  امللیون ونصف ملیو�ً  فصارت ،فدان ٔألف 900حنو قطنًا �زرع يتال
 7 فصارت ،قنطار ٔألف 600و مالیني 4 حنو 1891 يف �ام القطن �� واكنت فدان،

. الزراعي والبنك، الزراعیة املعارضو  الزرا�ة، مدرسة ٔأ�شأٔ  كام )32(.قنطار مالیني
  .الفرتة ت� يف الري مرشو�ات ٔأمه من أٔسوان انوخز�  ٔأس�یوط قناطر واكنت

 �برية مسا�اٍت  �ىل أ��انب همينة من ٕاطار يف اكنت الطفرات هذه لك ٔأن بید     
ا  صغرية بني �ادة مقس� تُ  لٔ�رض املرصیني ملكيات اكنت فٕاذا أ�رض؛ من �د�

 مس�توى �ىل سواء ،دامئًا ا�د�  �برية اكنت أ��انب ملكية فٕان ،و�برية ومتوسطة
 الكبرية امللكيات �س�بة بلغت1919 �ام ففي الرشاكت؛�ىل مس�توى  ٔأو أ�فراد

 يف %91,2و ،1929 �ام يف %93,0و أ�جنبیة، امللكيات مجموع من %92,9 لٔ��انب
 جحم ٔأن �عتبار يف أ��ذ مع ،1949 �ام يف %90,9 ٕاىل وصلت مث 1931 �ام

 ٔأعقاب ففي البالد، يف الس�یايس �لوضع اخنفاًضا ٔأو ارتفا�ًا یتأٔ�ر اكن أ��انب ملكية
 اخنفضت مونرتیه عاهدةوجب ممب 1937 يف أ�جنبیة �متیازات وٕالغاء 1936 معاهدة
 تقریًبا فدان 10,000 وٕاىل ،فدان 70,000حوايل فبلغت �بًريا اخنفاًضا ملكياهتم �س�بة

 من �د�  1947 �ام يف صدر يا��  الرشاكت قانون ٔأن كام 1948/1949 �ايم يف
)33(.أ�رايض امتالك يف أ��انب �شاط
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 مناحلد  ليس ،1952 �ام يف یولیو حركة لقيام التالیة الفرتة �شهد ولسوف      
 التالیة الفرتة نرى ٔأن وميكن .البالد من خرو�م كذ� وٕامنا ،حفسب أ��انب �شاط

 املرشو�ات ٔأ�لبیة واكنت ،1956-1952من: أ�وىل: نيمر�لتَ  �ىلیولیو  ٔ��داث
 مبادرة �شجیع ٕاطار ويف الصنا�ة. جمال يف �اصة وبصفة مملوكة ٔ�فراد، رٔأساملیة
 ٔأما. القويم �قتصاد �ىل الرقايب ا�ور مل متارس ا�و� سوى الفردي الرٔأسامل

 _________________________                
 مدبويل، مكتبة: (القاهرة ا�ٓن ٕاىل إالساليم الفتح من احلدیث مرص �رخي ،زیدان جر�للمزید من التفصیل، انظر: ) 32(

  .332 ص ،2)، ج1999
 الثقافة دار: (القاهرة 1952-1914 الزراعیة ودورمه يف ا�متع املرصي أ�رايض مالك �بار ا�سويق، انظر: �امص) 33(

 .43ص )،1975 اجلدیدة،
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�  الثانیة، املر��  قام فقد، الس�بعیناتحىت ٔأوائل  1956 �ام بعد منيت متتد ويه ال
 سبيل يف الت�اریة، والواكالت واملنشأٔت واملصانع لٔ�رايض شام� تأٔممي حبركة اجليش
 مس�تقل، اقتصاد بناء ٔأ�ل من صناعي حنو �ىل القويم �قتصاد هیلكة ٕا�ادة

 !، وابتداًء من رٔأساملیة ا�و�العاملیة الرٔأساملیة وقالس�  ٕاطار يف ،ٔأیًضا ولكن،

 ا�ات، �ىل واملعمتد املس�تقل القويم �قتصاد هیلكة ٕا�ادة حماو�ٔأن  والواقع     
، فقد مت �س�تفادة من البناء ءمفا� �ىل حنوٍ  مل تأِٔت  ،رٔأساميل ٕاطار يف اكنت وٕان

ي اكن � ا�ور احلامس يف جتربة �رص  ابتداءً  مت ا�متهید لها كام .الصناعي السابق وا��
 سامه�ُ  املرصیة، الرشاكت من مجمو�ة ٕ��شاء مرص، بنك بقيام ابدءً  العرشینات من
 ا�هنریة واملال�ة للنقل مرصو  ،1924 أ�قطان جحلل مرص: مهنا مرصیة، رساميل فهيا

 لتصد�ر مرصو  ،1927 للكتان مرصو  ،1927 القطن و�سج لغزل مرصو  ،1925
 ،1934 للس�یا�ة مرصو  ،1934 للتأٔمني مرصو  ،1932 للطريان مرصو  ،1930 أ�قطان

 لصنا�ة مرصو  ،1937 الزیوت وجتارة لصنا�ة مرصو  ،1934 البحریة للمال�ة مرصو 
 اخلطوط حتدید ميكننا �لیه،بناًء  )34(.1947 الصناعي للحر�ر مرصو  ،1938 أ�مسنت
 ٕاىل امخلسينات من الفرتة �الل وا�متع، بل �قتصاد، اجتاه حتدد ال�يت العریضة

 :یيل كام العرش�ن القرن من الس�بعینات ٔأوائل

 وسائلملكية  حتویل مت �كوینه، ابقابتداًء من �س�تفادة من البناء الصناعي الس�  -
 . والتأٔممي ا�متصري طریق عن �و��اصة ل ملكية ٕاىل ،فردیة�اصة  ملكية من إالنتاج

 مرص د�لهتا ال�يت احلروب من الرمغ �ىلو . واخلدمات الصنا�ة �ىل ا�و� س�یطرة -
 وضع مع وفر�سا، ٕاجنلرتا يف ممث� العاملیة إالمرب�لیة مع العالقات وتو�ر الفرتة هذه يف

 حركة �الل من الصناعي، البناء يف عالتوس�  متفقد  املرصي، �قتصاد ٔأمام العراقيل
 ٕاىل )1952( %15 من للصنا�ة النس�يب الوزن ز�دة مما انعكس �ىل شام�، تصنیع

 ٕاىل )1947( %20,8 من الصناعي �لقطاع العاملني ارتفاعمع  .)1970( 22%
 _________________________                

 �ُسن فر�يل. 56ص ،)1952 املرصیة، ا�هنضة مكتبة: القاهرة( مرص يف أ��ري �نقالب حقيقة الرباوي، انظر: راشد) 34(
 ٔأنور وكذ�: .57-47ص ،2ج )،2003للكتاب، العامة املرصیة الهیئة: (القاهرة1957-1937 أ�جنبیة الرأٔساملیة هریدي،

 بصفة �اصة الفصل الثاين: اجليش والثورة الصناعیة. ،واجليش املرصي ا�متع امل�، عبد
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 %9,2 ٕاىل )1947( %43,8 من الزراعي �لقطاع العاملني واخنفاض ،)1966( 50,4

% 36,8 ٕاىل )1959( %32,3 من اخلدمات قطاع حنو القوى العام� اجتاه مع ،)1966(

 احلدید السكك وعر�ت الس�یارات: تنتج ٔأن من املرصیة املصانع ومتكنت .)1974(
 وا�فا�ت ا��زل وحمراكت البو��از وخسا�ت ؤأفران ومواقد الغاز واسطوا�ت

 �قتصاد ٔأن �عتبار يف أ��ذ مع .الس�یارات وٕاطارات والرادیوهات والتلیفزیو�ت
 وأ�مقشة القطن غزل: مهنا السلع من العدید تصد�ر مث ومن الفائض، حتقيق من متكن

 وامجلربي ا�ففة واخلرضوات ا�فف والثوم ا�فف والبصل الصوفية وأ�مقشة القطنیة
 وأ��ذیة اخلشبية وأ���ت والنفط والسكر والنبيذ باملعلّ  والرسد�ن ا�مد

 . املنجنزي و�ام وإالطارات وأ�مسنت

 ،1952یولیو 23 عش�یة الزراعیة امللكية توزیع خریطة ىف املالمح ٔأ�رز من اكن -
 صغار �دد يف والرسیع املس�متر والزتاید الزراعیة، أ�رض ملكية يف الشدید الرتكزي

 أ�رايض كمال�  من %0,4 حفوايل الزراعیة، أ�رض لرقعة �لنس�بة الزراعیني كاملال� 
 %13,1 ميلكون مهنم %72 مقابل يف املزرو�ة املسا�ة من %34,2 ميلكون الزراعیة

 قبل من العدیدة احملاوالت مجیع �لیفاكن  الفشل . والواقع ٔأنأ�رايض هذه من
 ،1952 قبل الریف يف امللكية توزیع خریطة يف التعدیل ٕال�داث �ج�عیة القوى

 إالجراء وهو. الزراعیة للملكية دیتقي  ٔ�ي التام رفضها احلامكة جوازیةالرب  ٔأ�لنت فقد
 صغار لصاحل فدان ملیون حنو توزیع ٕ��ادة وقامت ،یولیو حكومة اختذته يا�� 

 فتفتیهتا يف مر�� �نیة، يف مر�� ٔأوىل، امللكية قا�دة توس�یع ٕاىل ٔأدى مما �نيالفّال 
  )35(.القزمية امللكيات الكبرية امللكيات تابتلعَ  حي� يف مر�� �لثة؛ �ركزيها مث

E7D 

 من الت�اري املزيان يف ، املزمن،العجز وازد�د الس�بعینات فرتة بدا�ت ومع     
املرصي  �قتصاد یأٔ�ذ ،)1977( جنیه ملیون 875,2 ٕاىل )1952( جنیه ملیون 78,6
 �نفتاح س�یاسة تطبیق الس�بعینات حقبة شهدت فلقد. ا�سبي�  خمتلًفا اجتاها

 _________________________                
 دار: القاهرة( 1979-1974 التبعیة ٕاىل �س�تقالل من املرصي �قتصاد حسني، للمزید من التفصیل، انظر: �ادل) 35(

  =   س�بع  يف القويم �رخينا: 1952 س�نة یولیة23ثورة الرافعي، الرمحن كذا: عبد. 40ص ،1ج ،)1982العريب، املس�تقبل
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 .�دید حنوٍ  �ىل �ج�عیة لبنيةل  �شكيل ٕا�ادة مبثابة بدت وال�يت ،)36(�قتصادي

 املنت�ة الزائدة للقمية السافر بالترس�  ذ� هو: أ�ول: أٔمر�نب ومتزيت هذه احلقبة
 كطبقة الطفيلیة، للرٔأساملیة الواحض التكون �الل من مرص، يف املالعُ  سوا�د بفضل
 ووفقًا. إالنتاج حبقل ا�شغال ٔأي دومنا و�س�ترياد، �س�هتالك، حقل يف �شطة

 شهدت الفرتة هذه أٔنب القول ميكننا ف،الت�ل�  ٕانتاج جتدید ظاهرة عن لتصور�
 القويم �قتصاد �ارج ٕاىل الزائدة القمية ب�رس�  لظاهرة ،الفاحض بل ،الواحض ا�منوذج

 النظام من املتقدمة أ�جزاء يف �ةاملنتَ  �س�هتال�یة واخلدمات السلع رشاء ٔأ�ل من
ي الثاين أ�مر ٔأما. العاملي الرٔأساميل  مساندة: فهو الس�بعینات، حقبة به متزيت ا��

 انتشار ٕاىل ىٔأدّ  يا��  أ�مر الطفيلیة، الرٔأساملیة الطبقة لهذه الس�یايس النظام
 هنا. وانتشارها ظهورها �ىل الترشیعات سا�دت ال�يت أ�جنبیة الت�اریة التو�یالت

 هذه �الل من خضم "بزي�س"لـ ا�و� ر�ال و�بار ،املوظفني �بار ممارسة ظاهرة جند
 نتاجئ ٕاىل ىٔأد�  يا��  أ�مر وهو وزو�اهتم، ٔأبناهئم �سامء ٔأو �سامهئم ٕاما التو�یالت

 املرشوع، �ريو  الرسیع، الكسب ثقافة همينت فلقد ؛�ج�عیة البنية �ىل اكرثیة
 تدهورت نفسه الوقت يف .البذ� �س�هتالك ٔأمناط سادت و�لتبع الفاحش، وإال�راء

 �لتايل وتدهورت �ج�عي، �س�تقطاب وازداد ،ن�البیة الساكّ  معيشة مس�تو�ت
 الش�باب؛ صفوف بني �اصة وبصفة ،�ام ٕاحباٍط  ٕاىل قاد مما لٔ�جور، الرشائیة القوة
َ  ٔأن ٕاما: ٔأمر�ن بني الش�باب فصار  وا�درات ا�متع، من اا�س�ابی�  سلواكً  س��

 ا�مترد جام�ات يف یندمج ٔأو النسبية، �لوفرة �متتع اكنت ا�تلفة بأٔنواعها أ�شد فتاكً 
 احلیاة معىن يف البحث رساب منللهروب  يف حماو� ��سة ح،والعنف املسل�  ا�یين

 _________________________                
 .397ص ،)1959 املرصیة، ا�هنضة مكتبة: القاهرة(1959-1952 = س�نوات

 مت�لف، ب� ٕاىل متقدم رٔأساميل ب� من الرٔأسامل تصد�ر صورة يه أ�جنبیة لالست�رات واملعروفة املأٔلوفة الصورة)"36(
الرضوریة  أ�خرى املرافق بعض �دمهتا يف توضع زراعیة، ٔأو معدنیة خلامات ٕانتاج ٔأو اس�تخراج مرشو�ات يف �ستمثر حيث

�شكيلها  یعاد حيث املتقدم الرٔأساميل الب� ٕاىل اخلامات تصد�ر یمت ٔأن �ىل واملواصالت والطرق اكلبنوك ٕانتا�ا ٔأو الس�تخرا�ا

الضئیل  بد�� اخلارج من �شرتي ٔأن املت�لف للب� یرتك وعندئذ اخلامات، قمية ٔأضعاف قميهتا تبلغ منت�ات ٕاىل �لصنا�ة
 �رید ٕامنا العاملیة فالرٔأساملیة �قص، �شلك عندئذ یمت التصنیع ٕان. املس�توردة الصناعیة املنت�ات من قلیًال  �اماته بیع من الناجت

 ٔ�هنا وٕاما ،�كنولوجي�ا �س�یطة ٔ�هنا ٕاما ا�یناميكية، �ري الثانویة الصنا�ات بعض عن اقتصادیة ٔ�س�باب تت�ىل ٔأن الواقع يف
 �لكفة من ٔأ�ىل التلوث �ىل القضاء �لكفة ٔأن مثًال  ثبت فقد البيئة، تلوث صنا�ات ٔ�هنا وٕاما وفرية، �ام� ٔأید ٕاىل حتتاج

 مثل صنا�ات النامية الب�ان ٕاىل تنقل ٔأن العاملیة الرٔأساملیة تقبل هنا من للبيئة. امللوثة الصنا�ات ت� منت�ات اس�ترياد
 مريس، انظر: فؤاد ".اجل�یة والصنا�ات واملال�س املنسو�ات صنا�ة ٕاىل �ٕالضافة البرتو��ئیة، الصنا�ات وبعض الس�یارات

 .88ص )،1976 اجلدیدة، الثقافة دار: (القاهرة �قتصادي �نفتاح هذا
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)37(مهنا. والهدف

 يف أ�وىل اج�عیتني، بنيتني بني منزي ٔأن ميكن إالجامل و�ه و�ىل 
 ومتوسطي �ني،الفّال  أٔغنیاء :�شمل فهيي أ�وىل ٔأما .احلرض يف والثانیة الریف،

 املوالعُ  احلا�ز�ن، وصغار والفنیني، إالداریني من الوسطى والرشاحئ �ني،الفّال 
 اخلاص، القطاع يف یةاحمللّ  الرأٔساملیة: فتشمل الثانیة ٔأما. �نيالفّال  وفقراء أ�جراء،

) 38(.احلرض وفقراء أ�جراء، املوالعُ  الوسطي، واملواقع والبريوقراطیة،
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ي تضخم نفوذهنفيذ واس�متراًرا يف ت  ،ال�نينات ومع        رشوط صندوق النقد ا��
احلامك تبين النظام مع و  .س�یاسات ر�ال ا�و� ؤأفاكرمه�ىل  تصوراتهطغت و 

مع ��س�اب التدرجيي ل�و� من النشاط �قتصادي  �لزتامن وقالقتصاد الس� 
و�شجیع الرٔأسامل  ،للرٔأسامل اخلاصبتصفية رشاكت القطاع العام ٔأو دجمها ٔأو بیعها 

وب�ان  ،مع اس�تكامل س�یاسات تصد�ر العام� املرصیة لل�ارجو  .أ�جنيب �ملقابل
ٕادماج  ، بدر�ة ٔأو بأٔخرى،یتعمق و�لتايل اس�ترياد ثقافة الصحراء. ؛خباصةاخللیج 

وٕا�ادة �شكيل  ،من �ة فةٔ��د ٔأجزائه املت�لّ  يف النظام الرٔأساميل العاملي �قتصاد
، بصفة �اصة مع هنا�ت يف هذا إالطار تبلورت .من �ة ٔأخرى هثقافة ا�متع بأْٔرس 

بيهنام يف والتواطؤ  والرأٔسامل، الس�یاس�یة بني السلطة�القات الرصاع  التسعینات،
ف موارد اس�تزن  ٕالسقاط نظامٍ  ،فشلت،  �رت امجلاهري يف حماو�حّىت  !نفس الوقت

  �ة بفضل سوا�د املرصیني.ب القمية الزائدة املنتَ من �رس�  عقودٍ البالد طی� ٔأربعة 
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 العملیة صعید �ىل املرصي، ا�متع ٕاىل النظر ميكن ،2019 �ام يف وا�ٓن،     
 طبقة لك دا�لو  ،و�رن�ت ،فنيوموظ�  ،ورٔأساملیني امل،وعُ  �ني،كفال�  إالنتاجية،

 و�دتُ  �نيالفال�  فطبقة خمتلفة؛ وفئاٍت  رشاحئ بني منزي ٔأن �س�تطیع الطبقات هذه من
 _________________________                

 �ج�عي املسح :يف �قتصادي، �نفتاح: �دیدة طبقية مالمح واجلنائیة، �ج�عیة للبحوث القويم املركز: انظر) 37(
 .257-241ص ،)1985واجلنائیة،  �ج�عیة للبحوث القويم املركز: القاهرة(1980 -1952املرصي للمجمتع الشامل

 2020-1975 والتفا�الت التغري اجتاهات: مرص ومس�تقبل �ج�عیة الطبقات املعطي، عبد الباسط عبد: انظر) 38(
 الریف يف و�ج�عیة �قتصادیة التحوالت الفضیل، عبد وكذ�: محمود. 72-59ص )،2002للنرش، مريیت دار: (القاهرة
 .249-239ص )،1978 للكتاب، العامة املرصیة الهیئة: (القاهرة 1970-1952 املرصي



210 

 
 تفتیهتا �ىل معلت ال�يت الریعیة، والطبقة أ�رايض، كال� مُ  �بار متثل رشاحئُ  دا�لها
 دون. أ�جراء واملزار�ني ك،املال�  صغار يف �متثل ٔأخرى ورشاحئ ،1952 یولیو حركة
 �س�يب، امتیاز ذات كفئاٍت  النفط، املعُ  جند املالعُ  طبقة دا�لو . منياملعد�  ٕاغفال

 ٔأیًضا منزي الرٔأساملیة الطبقة دا�لو  املسحوقني، الیومية وعامل املصانع عامل جوار ٕاىل
فئات  دا�لو  املالیة، والرٔأساملیة الت�اریة والرأٔساملیة الصناعیة الرٔأساملیة بني

 اجلرن�ت ٔأما. الفقر خط حتت املوظفني جند كام احلكومة ر�ال �بار جند املوظفني
 قوات تعد ال املرصیة �ةاملسل�  القوات ٔأن مالحظة ٔأوىل، ، من �ةٍ فميكن واجليش

 مت ٔأي جمندة، أٔ�لبیة يه القا�دة، متثل وال�يت احقة،الس�  أ��لبیة ٔأن مبعىن رفية،حِ 
 ت� أٔن: �نیة �ةٍ  من یعين يا��  أ�مر وهو. العسكریة �خلدمة ٕاجبار��  ٕاحلاقها

 �ىل الشعب ٔأبناء من العظمى أ��لبیة واقعها يف متثل ٕامنا ،ٕاجبار��  ا�ندة القا�دة،
 والشامس، واملهندس، ،واحملايم ار،والن��  اد،احلد�  هناك ٕاذ وبيئاهتم، �هنم اختالف

 ٕاىل النظر ٕا�ادة ٔأمهیة ٕاىل: �لثة �ةٍ  من ىیؤدّ  يا��  أ�مر وهو. ٕاخل ،...اجلامع وٕامام
 قا�دة: أ�ول القسم :ٔأساس�یني قسمني ٕاىل انقسا�ا ٔأساس �ىل �ةاملسل�  القوات
ا عریضة  اجلرن�ت، من خبةنُ ف : الثاين القسم ٔأما ؛الشعب فئات خمتلف تضم �د�

 من النخبة ت� اخنراط بعد العاملیة الرٔأساملیةصل�ة مب مصاحلها و�رتبط القمة، متثل
 بني وسطى رشحية تو�د كام .)البزي�س( ا�ويل أ�عامل �امل يف )مكؤسسة( اجلرن�ت

�  ويه القمة، وبني القا�دة  يف ٔأ�ىل �لمیة مؤهالت �ىل احلصول حنو هبا ا�فع یمت يتال
 ا�و�، ومصاحل وهیئات ومرافق مؤسسات مبختلف ٕاحلاقها یمت يك خمتلفة صاتختص� 

 برتس�یخ وجود ا�و�، �ىل الس�یطرة وٕاحاكم �ة، من الرشحية، ت� والء یضمن مبا
  !�نیة �ةٍ  من احلكومة، قطا�ات مجیع يف �ةاملسل�  القوات

<V�̂Èfi^mhÜäi<ÏÇÒ]à÷]<Ì€Èœ÷]<Üí⁄<ª<

�يت �ددت �رخيی� فنا ٕاىل اخلبعد ٔأن تعر�       مسار �قتصاد املرصي  اطوط العریضة ال
الزائدة ٕاىل �ارج  �یفية �رسب القميةٕاىل ، ميكننا ا�ٓن التعرف يف الزمن الطویل

مدى "عیارج لها. وقد اقرتحنا يف هذا الصدد �عتداد مب ف املنتِ �قتصاد املت�لّ 
ومن ، بل من ٔأ�ل جتدید إالنتاج ع�د �ىل الرٔأساملیة العاملیةمدى �(ٔأو  "التبعیة

 یعمتد �ىل قانون القمية، يا�� و�اصل معیار�  )ٔأ�ل جتدید وجود� �ج�عي الیويم
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، من �الل ا واس�هتالاكً �ىل الرأٔساملیة العاملیة ٕانتا�ً  املرصینيهو معرفة مدى اع�د 

� �س�بة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعیة ٕاىلالتعرف  تلهتم القمية  يت، ال
وهو ، جاميلاالٕ  يالسلع ّيل احمل املنتوجن توسط نصيب الفرد مٕاىل �س�بة م  الزائدة،

 ب يفقدار الترس� بقياسه م لل�ارج یقيس مدى التبعیة �قتصادیة نفرتض ٔأنه معیار
فة من النظام زاء املت�لّ أ�ج جراء يفا�ٔ  املالعُ ة بفضل سوا�د �القمية الزائدة املنتَ 
 يف تبعیة ا�متع املرصيٕاىل ٔأن  ملعیار� ٔأ�اله، ، وفقًاوقد توصلنا .الرٔأساميل العاملي

، وكام س�نوحض ٔأن يأٔ  )39(.تقریًبا %44 اقدارهم 2016ٕاىل �ام  2000 من �امالفرتة 
، ومن ةالعاملی ةوق الرٔأساملیلسلع الس�  ياملرص  املواطنمتوسط اس�ت�دام  بعد قلیل،

لسلع ل س�ت�دامه ا� ر بأٔكرث من الثلث من مجیقد�  حياته الیومية، مث اع�ده �لهيا يف
هذا املتوسط  "التبعیة" �س�بة وات الفرتة املذ�ورة جتاوزتبعض س�ن يفو. بل �تلفةا

 تت�هٔأ�ن ٔأكرث  ان واحضً فهل صار ا�ٓ  .اتقریبً  %63 حنو ،2008�ام  يف ،�كثري وحققت
 العامل�ة بفضل سوا�د جتهت القمية الزائدة املنتَ أأ�ن  ا�ٓن هل �لمنا ؟القمية الزائدة

دا�ل �ة القمية الزائدة املنتَ  جتهتالقد  وهل اتضح ما نعنیه �لتبعیة؟ مرص؟ يف
من  )تقریًبا %44(و�سبته  "التبعیةمدى "�متویل متوسط التابع /ف�قتصاد املت�لّ 

ٔأن ما  ي. أٔ يالعامل من النظام الرٔأساميل أ�جزاء املتقدمة �الل رشاء السلع املنت�ة يف
فة من النظام ب�ان أ�جزاء املت�لّ  يف املالعُ نت�ه ما یُ ، و�ملثل مرص يف العاملنت�ه یُ 

 ب لتدعمي صنا�ات معقدة ومتطورة يفٕامنا یذه املعارص، ٔأساميل العامليالر 
 _________________________                

) و�ىل الرمغ من هذه التبعیة، فٕان البنك ا�ويل �رى ٔأن مرص ليست مندجمة مبا �كفي يف النظام الرٔأساميل العاملي! فلقد 39(
فبالنس�بة ملعیار �س�بة الت�ارة السلعیة  ،ا�ويلالرٔأساميل وق الس�  س�تة معایري ملعرفة مدى اندماج دو� ما يف ا�ويلوضع البنك 

 % يف22ٕاىل  1990  �ام% يف36,8من  إالجاميل احملّيل  املنتوجفقد اخنفضت هذه النس�بة ٕاىل  ،إالجاميل احملّيل  املنتوجٕاىل 
ٔأما  %.46 ٕاىل% 50من  ٔأیًضا ؛ فقد اخنفضتإالجاميل يالسلع احملّيل  املنتوجعیة ٕاىل و�لنس�بة ملعیار الت�ارة السل  .2011�ام 

ٔأشارت أ�رقام ٕاىل ارتفاع النس�بة �لنس�بة ٕاىل املعیار الثالث وهو معیار �س�بة صادرات اخلدمات ٕاىل صادرات السلع، فلقد 
 املنتوج ا�منو يف منه مطروً�االت�ارة احلقيقية  و�لنس�بة ٕاىل ا�منو يف .2011  �ام% يف155ٕاىل  1990  �ام% يف138من 
 املنتوج%) بني جحم الت�ارة املرصیة �ٔ�سعار الثابتة ومنو 2,4-( ، فٕان هذا املعیار یعكس الفارق السليبياحلقيق  إالجاميلاحملّيل 
اندماج �قتصاد  مس�توى ارتباك و�شري املعیار اخلامس وهو �س�بة التدفقات الرٔأساملیة اخلاصة ٕاىل .ياحلقيق إالجاميل احملّيل 
% يف 4,2، مث اخنفضت ٕاىل 2003 % يف8,6ٕاىل  1990 % يف6,8، حيث ارتفعت النس�بة من ي�قتصاد العامل يف ياملرص 

 فقد اخنفضت �س�بة ٕاجاميل، إالجاميل احملّيل  املنتوج�س�بة �ست�رات أ�جنبیة املبارشة ٕاىل وهو معیار ، اؤأ�ريً . 2011
معىن ما س�بق  .2012�ام  % يف0,47ٕاىل  1990  �اميف %1,70 من إالجاميل احملّيل  املنتوجاملبارش ٕاىل  �ست�ر أ�جنيب

وق العاملي، �ىل �ىل الس�  أأقل انفتا�ً و  ا�ويل،�قتصاد  يف اندما�ً أأقل ، معایري البنك ا�ويل قوفي، ٔأن �قتصاد املرص 
املعاجلات اجلیدة لهذه تعد معاجلة د. العيسوي من  !الت�ارة اخلارجية و�ست�رات أ�جنبیة املبارشة �ةمن تقد�ر ٔأقل 

 .76-45)، ص2007(القاهرة: املكتبة ا�ٔاكدميیة،�قتصاد املرصي يف ثالثني �اماً  انظر: ٕا�راهمي العيسوي،املعایري. 
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!العاملي من النظام الرٔأساميل أ�جزاء املتقدمة

 نقرت�ه لقياس التبعیة، ابتداًء من قانون القمية، �ىل ٔأساس �س�بة يومعیار� ا��      
� ، متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعیة ٕاىل �س�بة  تلهتم القمية الزائدة، يتال

من ٔأ�ل قياس مقدار  ،)40(إالجاميل يالسلع احملّيل  املنتوجمن متوسط نصيب الفرد 
فة من النظام �لّ أ�جزاء املت يف املالعُ �ة بفضل سوا�د ة املنتب القمية الزائد�رس� 

�  خيتلف جوهر�� املعارص، ٕامنا  الرٔأساميل العاملي �شغالها عت ااد�  يتعن املساهامت ال
سامهة د. ٕا�راهمي بقياس التبعیة، �ىل الرمغ من ٔأن بعض هذه املساهامت، مثل م 

 املنتوجاردات ٕاىل مضن عرش مجمو�ات، بنس�بة الو  �ىل سبيل املثال، تعتد العيسوي
عن  ًدابعی، )41( املساهامت ل�ُ ، مثل احمليل إالجاميل، ٕاال ٔأن هذا �عتداد ٕامنا ینبين

ز �ىل ملعیار� املر�ك خنلص، وفقًا . فنحنةالنتاجئ خمتلف القمية، ومن مث متيسقانون 
سبي� ٕاىل  یعمتد �ىل الرٔأساملیة العاملیة يفقانون القمية، ٕاىل ٔأن �قتصاد �بع ٔ�نه 

� ، ومن مث فهو فاقد للس�یطرة �ىل الرش يجتدید ٕانتا�ه �ج�ع  يتوط املوضوعیة ال
ال  رى�ني ٔأن املساهامت أ�خ �ىل اخلارج. يف ٔأن یعمتدلت�دید دون ذا امتكنه من ه

، الواقع ال �س�هتدفه �ٔ�ساس اء، ٔ�هنا يفتضع یدها �ىل بيت ا�� �س�تطیع ٔأن 
والكيزنیني والنقدیني يك  ینياحلدّ �ىل صف�ات وتنطلق، �لك حریة، رمبا مفرطة، 

)42(.كلك تدرس مفردات �قتصاد القويم
نعلمه،  املنهتيى ال تقول لنا ٕاال ما يفو 

ه الهیلك، والشعب داء، مشو� ٔأن �قتصاد يسء ا�ٔ ني ٔأو �حثني، من �ادی �ٍس �� 
، و�ست�ر م مسترشٍ �اهل، والعم� الوطنیة متدهورة القمية، والتضخ�  فقريٌ 

_________________________ 
 .)2015 والتوزیع، للنرش قرطبة دار: القاهرة( الت�لف مقياس مرص: التبعیة اقتصاد ) انظر، مؤلفنا:40(
(بريوت: مركز دراسات  قياس التبعیة يف الوطن العريب) من هذه املساهامت �ىل سبيل املثال، انظر: ا�راهمي العيسوي، 41(

حبث يف : ر إالماكنیةهد)، �در فر�اين، 1989الو�دة العربیة: �امعة أ�مم املت�دة، مرشو�ات املس�تقبالت العربیة البدی�، 
. محمد محمود إالمام، يف: 81، ص5) ط2001 (بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة، مدى تقدم الشعب العريب حنو �ا�ته

، أٔعامل املؤمتر الثالث للجمعیة العربیة للبحوث �قتصادیة (بريوت: مركز دراسات ومرشو�ات التاكمل البدی� الوطن العريب
، موجبات البحث يف موضوع الوطن العريب ومرشو�ات التاكمل البدی�. یوسف صایغ، 35-17)، ص1997الو�دة العربیة،

(بريوت:  التمنیة املس�تق� يف الوطن العريب، يف: حول التبعیة والتوسع العاملي للرأٔساملیة. مسري ٔأمني، 65-43املصدر نفسه، ص
 .189-149)، ص1987مركز دراسات الو�دة العربیة، 

هذه املفردات �ىل سبيل املثال: در�ة الرتكز اجلغرايف للصادرات، �س�بة الواردات الوس�یطة ٕاىل �س�هتالك  ) من42(
مج� الواردات، ومدى قوة  الوس�یط، و�س�بة الواردات �س�هتال�یة �ري الرضوریة ٕاىل الواردات، و�س�بة واردات الطاقة ٕاىل

  =    ا��ن اخلار� كنس�بة من حصی�  الرٔأساملیة ا�ولیة، ومدفو�ات �دمة العالقة القامئة بني ا�ول املعنیة وهیئات ا�متویل
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مرتاجع، والر�ود مزتاید. بل رمبا قالت لنا ٔأن در�ات احلرارة �ري مس�تقرة... ٕاخل! فٕان 
ٔأفضل ما �ى ُ�ل املساهامت يف حقل التبعیة، وكام �راها يه، يك تقو� هو: ٔأن 

ذ�! جيب ٔأن تتاكتف اجلهود الوطنیة ا�لصة يك سقمي. وحنن نعمل �قتصاد واهن 
دید! و�ىل الفور نقرٔأ و�سمع وال � ذ� ٔأیًضاتنقذه وتقي� من �رثاته. وحنن نعمل 

مبسح شامل  تويص ٔأوًال  )�ارج �مل �قتصاد الس�یايس( من املقرت�ات س�یًال 
س�ت�د،  ما و�دت، وحمتًا افٕاذ )وفق مؤرشات البنك ا�ويل! تقریًبا(لالقتصاد 

 ٕاخل،والبطا� والر�ود،... والكساد م ف یعاين من التضخ�قتصاد القويم املت�لّ 
� ا ما هو متبع من ، �لنظر ٕاىل فهيا، ولو مضنًا يت تويصنتقلت ٕاىل املر�� الثانیة ال

املناداة، رمبا و  زاء املتقدمة من النظام الرأٔساميل العامليأ�ج س�یاسات اقتصادیة يف
، ء، بتطبیقه حىت ميكن ٕاصالح �قتصاد! و�كون من لوازم هذا الندأأحيا�ً الُعصابیة 

التبعیة   الرمغ من ٔأن نفي�ىل ةالعاملی ةوق الرٔأساملیالس�  النداء برضورة �ندماج يف
 إالنتاج من ٔأ�ل جتدید ةالعاملیوق الس� هذه ن مبدى رفض �ع�د �ىل مرهت

 ٔأي ٔأن نفي التبعیة �كون �لتمنیة املس�تق� .التابعف، �ج�عي يف �قتصاد املت�لّ 
�  املعمتدة �ىل ا�ات. بید التصورات  تعتنق يتٔأن ما �س�تنت�ه من املساهامت ال

ٔأفضل أ�حوال، هو أٔن اخلروج من التبعیة �كون �تباع  یة، ٔأو الكيزنیة يفاحلدّ 
  املعارص! ام الرٔأساميل العامليس�یاسات أ�جزاء املتقدمة من النظ

ٔأن یفقد ا�متع �س�تقاللیة �قتصادیة. یفقد  فرتضها، يهنٕان التبعیة، كام      
 . ملوضوعیة لت�دید ٕانتا�ه �ج�عيالقدرة �ىل الس�یطرة �ىل الرشوط ا

 ،دا�� ب القمية الزائدة املنت�ةوا�متع یفقد �س�تقاللیة �قتصادیة حي� تترس�      
ا�متع القدرة �ىل الس�یطرة  و�لتايل یفقد أ�جزاء املتقدمة.صوب  ،املالعُ بفضل عرق 

عن إالنتاج  تا�ه �ج�عي حي� مييس �اجًزاالرشوط املوضوعیة لت�دید ٕان �ىل 
�  ةالعاملی ةالرأٔساملی وق الس� یعمتد �ىل دون ٔأن � ال  يتيت حتتكر ٕانتاج وسائل إالنتاج ال

_________________________ 
الصادرات، و�س�بة مسامهة املوارد �ري املت�ددة والقطا�ات احلساسة يف ا�منو �قتصادي، ودر�ة الرتكز اجلغرايف ل��ن = 

القامئ، و�س�بة است�رات ا�و� يف اخلارج ٕاىل مج� ٕا�راداهتا اجلاریة من النقد أ�جنيب، ودر�ة الرتكز القطاعي ملسامهة أ��انب 
. ويه مجیعها 73-66، صقياس التبعیة يف الوطن العريب� يف ا�و�. انظر: ٕا�راهمي العيسوي، يف رساميل الرشاكت العام

 .157، صحول التبعیة والتوسع العاملي للرأٔساملیة"وسائل وصفية ذات قدرة حتلیلیة حمدودة". انظر: مسري ٔأمني، 
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 ، بل ويفويٕاىل جتدید ٕانتا�ه الس�ن سبي� ف، التابع، يفت�لّ یعمتد �لهيا ا�متع امل 
 ،جيعلنا �سأٔل سؤاًال وا�ًدا ي. أ�مر ا�� الیويم جوده إال�ساينسبي� ٕاىل حتقيق و 

 �ىل الرٔأساملیة العاملیة يف ،فة�لّ حنن ٔأبناء أ�جزاء املت ،هو: ما مقدار اع�د� ،ًداحمدّ و 
 جود� إال�ساين و�ج�عي، وحتقيق و يالس�نو  يلنا ٕاىل جتدید ٕانتاجنا �ج�عيسب 

  ؟الیويم

ي ال ميكن، يف . وهو السؤال ا�� "سؤال التبعیة" هعترب ن ؤال هو ما هذا الس�      
 البحث يف قانون القمية فقط. ٔأماو ، مناقش�ته ٕاال ابتداًء من قانون القمية. �تصور

، واملؤسسة التعلميیة لنظر�ت البنك ا�ويل ، وفقًاكلك مفردات �قتصاد القويم
ت�اوز به ن ال هدار نتاجئه، وٕامنا الٕ  مربًرا نرىنكره وال ن ال يف الواقع  فنحنالرمسیة، 
 � یة وال �رى ت احلدّ � ٔأن یتعداها �بحث ینهتج التصورا يت ال ینبغي�دوده ال

والفقر، و�سب  م، وبیا�ت البطا�الت التضخّ ٕاال من �الل معد�  �قتصاد القويم
 �ىل هذا النحو ا�راسات��ل... ٕاخل، ٔ�ن هذه حصاءات ااجلوعى واملرىض، وإ 

دون ٔأن  القتصاد املعينل ا�ٓنیة ش�تامل  يف، ةأٓنی /ةیٕامنا �دّ  حباث،أٔ تنشغل بعمل 
� تثري الكيفية ا  !تبحثه يا��  "أٓن"هذا الـ يت شلكت لتارخيیة ال

ا(ن دراسة �قتصاد إ       ٕامنا ( بال شك اهنجی� أ�مور السدیدة م  من )بو�ه �ام �د�
س �قتصاد درَ ٔأوىل، ٔأن یُ  مهنجیة مر��ٍ  ، يفابل من الواجب �لمی�  )لك جزيئ�ش

هذا  يمّ ، هو ٔأن �سريتصو�  �ري الصحیح، يفمن جوانبه اكفة، ٕامنا ، من ا، أٓنی� القويم
هرة جتدید ٕانتاج الت�لف التبعیة، ٔ�ن التبعیة مكقياس لظا يف حبثًا )االعام �د� (البحث 

�ىل  تقيس مدى اع�د �قتصاد القويم ٕامنا یتعني ٔأن و�ج�عي �قتصادي
. تقيس مدى فقد ا�متع دید ا�متع ٕالنتا�ه الس�نويسبيل جت الرٔأساملیة العاملیة يف

. تقيس مدى فقد ا�متع ملوضوعیة لت�دید ٕانتا�ه �ج�عيللس�یطرة �ىل الرشوط ا
 ب القمية الزائدةاملعمتد �ىل ا�ات. تقيس مدى �رس� للقدرة �ىل إالنتاج املس�تقل 

ف ٕاىل �ار�ه صوب أ�جزاء املت�لّ  يف �قتصاد القويم املالعُ سوا�د �ة بفضل املنتَ 
�كو�ن . وحينئذ ميكننا الالزمة لت�دید إالنتاجاملتقدمة من ٔأ�ل رشاء وسائل إالنتاج 

 ن من جتاوزها.صائب ميكّ  طر�ا �ىل حنوٍ  و�لتايل ،املركزیة �ٔ�زمة الوعي
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 أٓنیة، وفقًا /یة�دّ  ، ابتداًء من تصوراتمفردات �قتصاد القويم ٔأما البحث يف     

�يت یعدمون هبا الطلبة يف اجلامعات والنظریة الرمسیة ،ملؤرشات البنك ا�ويل  ، يكال
ما  فهذاذ� تبعیة!  واهن اكسد متصدع الهیلك، مث �سمي نصل ٕاىل ٔأن �قتصاد

، ٔأ�ل تصحیح فهم التبعیة نفسها�ا�ة ٕاىل مراجعة، �ىل أ�قل من  يفٔأنه نتصور 
للرؤى  . وهو ما یتطلب فهمها فهًما مت�اوًزااخلروج مهنا بقصد �قًدا افهمً  وفهمها

فقانون القمية مبفرده،  فهمها ابتداًء من قانون القمية. اخلطیة والتصورات املیاكنیكية.
�صیة احلقيقة �ج�عیة، هو القادر �ىل ٔأن �رشح التبعیة ودون اد�اء امتالك 

لت�دید ٕانتاج  اٍس لها مكقي ارخييا من النفي الت� نن ميك  و�لتايل حصته، مبعناها املفرتض
 �  . ف �قتصادي و�ج�عيالت�ل

 2016ٕاىل  2000وق الرٔأساملیة ا�ولیة يف الفرتة من املیل العام لتبعیة �قتصاد املرصي للس� 
                متوسط نصيب الفرد  الس�نة

 من الواردات السلعیة
                          متوسط نصيب الفرد

  جاميلاالٕ   السلعىاحمليل املنتوجمن 
              ل التبعیةمعد� 

% 

2000 0,76 2,6 29,23 

2001 0,77 2,67 28,83 

2002 0,84 2,93 28,66 

2003 0,94 3,32 32,12 

2004 1,15 3,65 31,50 

2005 1,62 4,11 39,41 

2006 1,62 4,70 34,46 

2007 2,08 5,9 35,25 

2008 3,86 6,1 63,27 

2009 3,28 6,72 53,77 

2010 3,82 7,67 49,80 

2011 4,61 8,52 54,10 

2012/2016 4,80 9,8 

 %43,89=   2016/  2000املتوسط العام للتبعیة يف الفرتة 
 املصدر: حسبت �الع�د �ىل املقارنة واملقاربة والرتجيح بني أ�رقام الواردة يف التقار�ر ا�ٓتیة: 

Report of the World Development (1993) (1998) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 
(2015) (2016). CIA-The world fact book (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) 
(2015) (2016). Human Development Report (2010) (2011) (2012) (2014) (2016). 
Report of the World Social Situation (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) 
(2016).World Economic Outlook (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) (2016). 
International Financial Statistics (March 2010) (May 2011) (May 2012) (March 
2013) Education for All by 2015. Will we make it? (2008). Yearbook of Labour 
Statistics (2009) (2010) (2011) (2015). 
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ب القمية الزائدة، لفهم وحتلیل فرضیة �رس�  منوذجنا الثاين ولیكن �املنا العريب     
�ار�ا يف �قتصاد تعرف ٕاىل مدى اع�د �قتصادات العربیة �ىل ما حيدث لل و 

یوحض  واجلدول التايل�ج�عي. �ىل الصعید �ني جتدیدها ٕالنتا�ا  الرٔأساميل العاملي
يف هو القطاع الزراعي و  ،ارمبا أ�مه �سبي�  ،قطاع وا�د يفالقمية الزائدة ب �رس� مقدار 
 .2012/2013الفرتة 

 
 

 الب�

 

�دد 
الساكن       

�مللیون (
 )�سمة

 

                         � القوة العام
                  قطاع الزرا�ة يف

)%(                              
 العاملني من ٕاجاميل

 

 املنتوج
        الزراعي

�مللیون (
 )دوالر

 

الصادارت      
�مللیون (

 )دوالر

 

الواردات        
�مللیون (

 )دوالر

 2500 606 730 8,8 6,200 أ�ردن

 4700 1790 2,655 5,2 8,264 إالمارات

 590 257 93 2,4 1,30 البحر�ن

 2449 2900 3,175 16,2 10,500 تو�س

 7585 260 13,485 13,1 35,800 اجلزا�ر

 150 22 36 74,9 923 جيبويت

 18822 2800 11,204 4,1 27,522 السعودیة

 480 171 22,785 44,5 41,160 السودان

 3254 2265 12,215 13,9 20,125 سور�

 590 22 . . . . . 35,5 10,490 الصومال

 2000 10 7,298 14,0 33,408 العراق

 2589 350 857 20,5 3,415 امنع

 354 72 . . . . . . . . . . 7,900 فلسطني

 415 10 281 1,6 1,699 قطر

 1920 180 262 1,8 3,554 الكویت

 2265 360 1,963 2,2 4,018 لبنان

 2069 7 1,632 4,9 7,774 لیبيا

 6940 3600 29,135 29,9 83,682 مرص

 4233 3800 12,510 42,6 31,589 املغرب

 95 64 575 46,5 5,7 موریتانیا

 2256 389 3,492 36,9 23,154 ا�مين
 املصدر: نفسه.        
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 و�ىل هذا اجلدول لنا املالحظات ا�ٓتیة:    

1I درس �قتصاد العريبن العبث ٔأن یُ م  ُ س كلك وا�د، ٕاذ الواقع یؤكد �دم جتا�
�  �قتصادات العربیة، وٕان�  ٔأكرث مما تظهر،  فييت ختأ��ذ �ملتوسطات احلسابیة، ال

ب�ان حتقق فمثة بناء �لهيا؛  )هنائیة(ما مت اس�ت�الص نتاجئ  إاذ فادً�اا �لمی�  أٔ خطً عد ی
، ؤأخرى �هيا نقص شدید. ومثة ب�ان تعداد ساكهنا یفوق عرشات ا�سبي� ا فائضً 

، ؤأخرى مرتفًعا املرات تعداد ساكن ب�ان ٔأخرى. ومثة ب�ان �كون نصيب الفرد فهيا
ومع ذ� �س�تورد طعا�ا من  �لزرا�ةل ساكهنا یعمل �ُ  . ومثة ب�انمنخفًضا
يف یمت درس اقتصادات �ري . فك ٔأخرى یندر هبا النشاط الزراعي انٌ وب� ،اخلارج

درس �قتصادات  فرتاض جتا�سها؟ ٕاذ الشائع يفا، بل ومع هبذا الشلك مت�ا�سة
� ع�د �ىل أ�رقام إالجاملیّ العربیة هو درسها كلك. �و�دة وا�دة. و� م قدّ تُ قد  يتة ال

 !يف مجموعها زائفةبعض القطا�ات والبنود، وٕامنا  يف وردیة ٔأحيا�ً  صورةً 

2I ي ال یفي الزراعي اللكّ  املنتوج الزرا�ة، فٕانقطاع  بعد خصم قمية الواردات، يف
ب�ان : ا�سبي� و  ،ناءس�تث �رمبا  !حبا�ات الساكن يف �البیة ب�ان العامل العريب

 ،ولبنان ،یتوالكو  ،وقطر ،امنوع ،والسعودیة ،وجيبويت ،والبحر�ن ،إالمارات
  وموریتانیا. ،ولیبيا

3I السودان  مثل: ،يف بعض ب�ان العامل العريب فوائض الزرا�ة والرثوة السمكية
أ�سامك وبعض ٔأنواع بعض ٔأنواع  �متثل �البيهتا يف لعراق وسوریة،وا ومرص ولبنان

املنت�ات الزراعیة  يف )ٔأحيا�ً شدید ( رضوات، مع نقٍص وبعض ٔأنواع اخل الفواكه
اكحلبوب وا�قيق وأ�رز والشعري والبطاطس والبقولیات واللحوم  أ�ساس�یة
 وأ�لبان ومنت�اهتا. والزیوت

4I  ُيف النظام �ار�ا حيدث و�د ب�ان تتوقف معلیة ٕاطعام الساكن فهيا �ىل ما ت
والكویت  وقطر امنوالسعودیة وعوإالمارات والبحر�ن مثل أ�ردن  ،العاملي الرٔأساميل

 ال یفي حيث رد طعا�ا من اخلارج بنس�بة �برية؛ب�ان �س�تو  ولبنان ولیبيا، فهيي
من �الل القمية  الغذاء اس�تريادوت� الب�ان ٕامنا متول معلیة  ٕانتا�ا حبا�ات الساكن.
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الصنا�ة، �س�تخراجية  ٔأخرى، كقطاع اٍت قطا� يفامل العُ �ة �سوا�د ة املنتالزائد

كام سرنى  الصادرات والواردات ومكیة نوعیةوذ� �لنظر ٕاىل واخلدمات. �ادًة، 
 .الحقًا

5I مفثًال  القتصادات العربیة؛�من اخلصائص اللصیقة یعد  يةت مس�توى إالنتاج اوُ تف :
ج يف نتَ ارات. وما یُ إالمدو�  يف ضعفه تقریًباج نتَ نت�ه مزارعو وفالحو أ�ردن یُ ما یُ 

ج العراق ینت ج يفنتَ السعودیة، وما یُ العربیة ه يف اململكة ج ثالثة ٔأضعافنتَ یُ  تو�س
 مرص! يف س�تة ٔأضعافه تقریًبا جنتَ ریتانیا یُ ج يف مو نتَ ما یُ اجلزا�ر. و  ضعفه يف

6I  ّوق، وٕامنا �ل الس� سعر رصف العم�، وإالنتاج من أٔ  ختالفا :من لك�  يیؤد
ر فالرٔأسامل املستمث ؛العربیة هیلك الزرا�ة يف احلامسلرٔأساملیة ا�ولیة، ا�ور السوق ا

�س�هت�  يسواء حتقق ٕ�طعام ٔأهل الب� ا��  قطاع الزرا�ة ال هيمه سوى الرحب، يف
 !�ار�ه مٔأرضه، أٔ 

7I ليس من ٔأ�ل تأٔمني �كتفاء ا�ايتوق، و من ٔأ�ل الس�  ومن هنا اكن إالنتاج دامئًا 
بعض  العاملیة. ٕاذ يف الرٔأساملیةمع  طللمجمتع، ٔأو �منیة معمتدة �ىل ا�ات، وفك الرواب

يف �لق  ا�منوذ�تأٔدیة دوره  ٕاجاميل إالنتاج الزراعي �س�تطیع، ًال الب�ان، تو�س مث
توسعها املس�متر، ٕاذ  الشخصیة الوطنیة املس�تق� يف موا�ة الرٔأساملیة ا�ولیة يف

ر تو�س ملیار دوالر، یصدّ  3,175، بنحو 2011ٔ�رقام  ، وفقًالزراعيقدر إالنتاج ایُ 
! یتعني هنا ملیار دوالر 2,449 املقابل حنو ، و�س�تورد يفملیار دوالر 2,900 مهنم

هنا التارخيي يف راكب لطبقات املهمينة و�كوّ بعالقات امللكية العقاریة، و�ر�یبة ا الوعي
 !الرٔأسامل أ�جنيب

8I 2011ٔ�رقام ، وفقًاالزراعي منتو�هر د� قُ  السعودیةاململكة العربیة  مثل ن،مثة ب�ا 
، يف دوالرملیار  2,800رت قمية صادراته بنحودّ ، كام قُ ملیار دوالر 11,204بنحو 

ٔأن ا�متع السعودي  . ٔأيملیار دوالر 19 رت قمية الواردات مبا یقاربدّ قُ  يالوقت ا�� 
 عقود بتفاصیل الوعي هنا یتعني( !ةا�ولیوق ل �ذائه من الس� حيصل �ىل �ُ 

 .)السودانیة أ�رايض يف اململكة �لهيا حتصلت ال�يت التخصیص
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9I 22,785 ، بنحو2011�ام  الزراعي يف منتو�هر دّ قُ  )43(،ر مثل السودانٔأخ �ٌ ب 

ملیون دوالر، فيكون  301 ، وقدره، وبعد خصم الصايف الزراعيملیار دوالر
 !فهختل�  ادد یومي� الر! ومل �زل السودان جيُ ملیار دو 22,484السودان قد حقق حنو 

 ٔأجنيب �س�هت� ٔأرضه�اص  لصاحل رٔأساملٍ  املنتوجل هذا �ُ  :، ٔأوًال ملاذا؟ ٔ�ن
ٕالهدار ، ليس امنوذجي�  مثاًال عد یُ ٔ�نه  :�نًیا )�وري جنويب�ريك، سعودي، ٕامارايت، (

_________________________ 
ي ميزي القطاع الزراعي ا��  ف،مظاهر الت�لّ  ُ�لیعكس ميكن القول ٔأن القطاع الزراعي يف السودان، �ىل سبيل املثال،  )43(

واكن املسح يف  1976 -1975�دم ٕاجراء مسح شامل للرثوة احلیوانیة منذ �ام  )وًال أٔ ( :�ىل النحو التايلالعريب بو�ه �ام، 
 يتدهور املراع ذ� ٕاىل ضافیُ بیا�ته.  ) ومل یمت التدقيق يفوالبدايئ (العشوايئ ياملسح اجلو  العام قد ٔأجرى عن طریقذ� 

ندالع نريان احلروب من ٔأ�لها بني القبائل املتناحرة، وبني او  ،و�دم توافر مياه الرشب الصاحلة للحیوان ،نكامشهااالطبیعیة و 
س�ت�داماهتا، وما ا وغیاب س�یاسات تنظمي ،تضافر مع مشالك حيازة أ�رايض يوهو أ�مر ا��  القبائل وبني السلطة املركزیة.

تطرح  مر�� ٔأوىل؛ يك (�ىل أ�رض مبا فهيا ومبن �لهيا) يف الرصا�ات القبلیة و�سط النفوذ اتشاكلیالٕ ذ� من ٕا�رة  عبت �س�ت 
، مع �جتاه ٕاىل حتدیث الزرا�ة �ع�د الاكمل تقریًبا )�نًیا( ٕاشاكلیة الرصاع بني الطبقات املكونة للقبی� ذاهتا. �نیةمر��  يف

وق، �ىل وسائل ٕانتاج (اجلرارات، واحملاریث، واحلصادات، والهراسات، واملض�ات، ومجمو�ات الري، وإالنتاج من ٔأ�ل الس� 
جسون، أ�جزاء (اك�ربلر، فورد، فري  هذهجزاء املتقدمة ٔأو ا�ٓ�ذة يف طریقها ٕاىل بلوغ منت�ة يف ا�ٔ  ،واحملراكت،... ٕاخل)

 ٔأدواتب القمية الزائدة ٕاىل اخلارج من أٔ�ل رشاء ي یعين �رس� ، �ماها،... ٕاخل) أ�مر ا�� هیتايش، �وما�سو، ميتسوبييش
% من ساكن الریف 77الفقر (انتشار  )�لثًا(�ٕالضافة ٕاىل السلع �س�هتال�یة والغذائیة املنت�ة يف أ�جزاء املتقدمة.  ،العمل

 يبعد تدمري �نعزال الصح �ملأٔيس �زخر للجنوب السوداين والتارخي املريض .أ�مراض املس�توطنة والوافدةحتت خط الفقر) و 
س�مترار وجود ا�ٓفات الزراعیة وأ�مراض ا�ساوق مع  يأ�مر ا��  ،املعارص لرأٔسامل ا�ويلمع ا�دايئ مع ٔأول تعارف  يالطبیع

(اكنت حكومة اخلرطوم قبل ضعف أٓلیات ومصادر ا�متویل الوطنیة  )رابًعا(، و�دم اع�د �رامج وقائیة للحامیة مهنا. احلیوانیة
ا�متویل وقرص مدته  نفقةرتفاع امع ملیون دوالر!)  300�نفصال تدمع الزرا�ة خبمسني ملیون دوالر، يف �ني تدمع البزن�ن بـ 

 أ�مثانمنظومة  ؛ و�لتبع �ندماج املبارش يفةیمن ٔأ�ل السوق العامل  يقتصاره �ىل معلیات إالنتاج من ٔأ�ل التصد�ر. أٔ او 
، �ني . فكام ذ�ر� �ملنت�رسب القمية الزائدة املنت�ة �سوا�د أٔبناء أ�جزاء املت�لفة ٕاىل أ�جزاء املتقدمة وٕامنا ابتداًء من ،ولیةا�
، مثًال  ٔأفریقيیفوق ما ینفق من ٔأ�ل ٕانتاج �امل  ٔأورويبما ینفق من ٔأ�ل ٕانتاج �امل  ٔأن ء،قش�نا نظریة التبادل �ري املتاكىف�

الفالح  ن املنطقي ٔأن یعوض �ٔ�جر ا�تلف عن هذه النفقات ا�تلفة. ونفس أ�مر ینطبق �ىل العامل/ومن مث �كون م
السوداين، ا�ى ال یتلكف ٕانتا�ه (كعامل/كفالح) سوى لق�ت قلی� و�ساء متواضع ورشبة ماء ملوثة! فهو تقریبًا بال مثن! 

أ�عباء الرضیبية السائدة �ىل املد�الت وتعدد  ، ٕاضافة ٕاىلالهدررتفاع �س�بة اإالنتاج، مع  نفقةرتفاع ا )�امًسا(لٔ�سف! 
ینعكس  وهو مااملنت�ات الزراعیة، ٔأمثان بعض  خنفاض�ٕالضافة ٕاىل ا احلیوان. واجلبا�ت �ىل حركة ،الرسوم (رضائب العبور)

�یلو  100 للك جراًرا 13,8(ملیكنة الزراعیة ا �تخنفاض مس�تواإالنتاج، و  نفقاترتفاع اإالنتاج. وكذ�  ات�ىل قرار  اسلبً 
مرت، �ىل الرمغ من تدفق �ست�رات السعودیة، وإالمارتیة، والكوریة اجلنوبیة، وختصیص أٓالف أ�فدنة لتغذیة شعوب هذه 

مع  هكتار)�یلو جرام سامد للك  7,9 (والبذور احملس�نة واملبیدات �لشلك الاكيف يفر التقاو ا�دم تو ا�ول!) ٔأضف ٕاىل ذ� 
بني  ل�القات التبادُ  تدهور وهذا لكه ٕامنا یمت يف ٕاطار من. يالبىن اخلدمية والتسویقية للنشاط الزراع س�مترار الضعف يفا

، املیاه، ينعدام أٓلیة التنس�یق بني اجلهات احلكومية املعنیة وذات الص� �لرثوة احلیوانیة (املراعاو ، القطا�ات �قتصادیة
 دارفور ٔأكرث من مخس الرثوة احلیوانیةحيث یو�د يف ٕاقلمي دارفور؛  املرتبك يف ) تأٔثري الوضع أ�مينسادًسا(. ... ٕاخل)أ�حباث،

�سبب ارتفاع سعر النفط يف ز�دة ٔأمثان الغذاء العاملیة، مما دفع العدید من  2008ونذ�ر ٔأنه يف بدایة �ام  )سابًعا(يف السودان. 

ا�ول العربیة وأ�س�یویة ٕاىل التو�ه للبحث عن أ�رايض الزراعیة من ٔأ�ل ٕانتاج احملاصیل الزراعیة أ�ساس�یة، و�لفعل، كام 
مثل اململكة العربیة السعودیة (مل یعلن جحم �ست�رات السعودیة!)، وإالمارات ٔأرش� �ملنت، وقع اختیار �دة دول عربیة، 

  =              من ٔأ�ل تأٔمني�ىل أ�رايض السودانیة ٔألف هكتار)  690�ور� اجلنوبیة (ٔألف هكتار)، وكذ�  400املت�دة (
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�  ب القمية الزائدةائع، وٕامنا لترس� كام هو ش )44(لفائضا  من ٔأ�ل دا��مت ٕانتا�ا  يتال

 !دید إالنتاج �ىل الصعید �ج�عيت�ل  والزم اس�ترياد لك ما هو رضوري

ات والوارد ات، یتعني ٔأن نعا�ن هیلك الصادر خطوة ٔأكرث تقدًما امهنجی� نتقال ولال     
  . 2009/2012 يف الفرتة احمليل إالجاميل املنتوجيف ضوء 

 
_________________________ 

جنبیة املبارشة يف قطاع ي اس�تصحب تلقي السودان مجمو�ة من �ست�رات ا�ٔ أ�مر ا��  احتیا�ات شعوهبم الغذائیة. =

، واملزید من تعمیق �ا� املزید من ٕانتاج القمية الزائدة بفضل ید الفالح السوداين هنایة املطافوهو ما یعين يف  الزرا�ة؛
والرًا د 890حنو �رتفاع من اجتاًها �اًما ، النسبية،زرا�ة تأٔ�ذ ٕانتاجية العامل الزراعيو�سبب الت�دیث النس�يب لل( فالت�ل� 
)، ؤ�ن السودان سوف 2018�ام  دوالًرا 1350، مث 2008دوالر �ام  929، مث 2003�ام  دوالًرا 918، ٕاىل 2000�ام 

�س�تمكل نزیف املايض �س�تعامري؛ ٔ�نه س�ینتج لغريه، و�رهق �ربته اخلصبة، وال �س�ت�دم الفائض، ٕان و�د، من ٔأ�ل سد 

ؤال عن الس�  يف قارة ٔأس�یا! فلسوف �كون مرشو�ًا�ا�ات الشعب السوداين، وٕامنا من ٔأ�ل تغذیة الشعوب الشقيقة 
� املس�تفيد من هذا الریع الناجت  يت س�تفرض، يف عن تأٔ�ري ٔأرض الوطن ل�ول الشقيقة! �لكامت ٔأدق: ما يه الطبقة املهمينة ال

الواقع يه ا�ٓن تفرض، سطوهتا �ىل الریع الناجت عن ٕاهناك الرتبة، وخض املزید من القمية الزائدة املنت�ة بفضل سوا�د الفالح 
ا كتبه والرت مل هم اس�مترار الت�لف والتبعیة وفقًاف  ا، ویصبح سائغًاقي� �لیه؛ مييس منط  ) بناءً (�منًا السوداين حنو �ارج الوطن؟
رعون القطن، �ري منطقية �دیدة �ىل نطاق ٔأفریقيا املس�تعمرة... فٕان السودانیني وأ�وغندیني �ز  رودين:"لقد �شأٔت تناقضاتٌ 

كام ٔأن سا�ل العاج تنتج الاكاكو لكهنا �س�تورد الاكاكو املعلب والش�یكوالته". انظر:  قطنیة مصنعة... لكهنم �س�توردون سلًعا
(الكویت: ا�لس 132العدد �امل املعرفة؛ مراجعة ٕا�راهمي ع�ن، ، �رمجة ٔأمحد القصري،أٔورو� والت�لف يف أٔفریقياوالرت رودين، 

نذ�ر �دم اس�تقرار سعر رصف العم� الوطنیة �لنس�بة  اؤأ�ريً  )�سًعا(. 189)، ص1998الوطين للثقافة والفنون وا�ٓداب، 
 .)2004( اخلامس يالس�نو  التقر�ر السودايننعكس �ىل املد�الت �شلك ٔأسايس. انظر: ي ا ا�والر أ�مر�يك، أ�مر ا�� ٕاىل

مركز ا�راسات الس�یاس�یة و�سرتاتیجیة  .)2009)؛ (2007( يأ�فریق يالتقر�ر �سرتاتیج، مركز البحوث أ�فریقية
). وللمزید من الت�لیل لظاهرة جتدید ٕانتاج الت�لف ابتداًء من 2012( �جتاهات �قتصادیة �سرتاتیجیة تقر�ر�ٔ�هرام، 

ات الو�دة (بريوت: مركز دراس �اصة ٕاىل السودان وفزنویال �قتصاد الس�یايس للت�لف: مع ٕاشارةقانون القمية، انظر مؤلفنا: 
 )، بصفة �اصة الفصل اخلامس.2012العربیة، 

) مبناس�بة الفائض؛ فمثة دراسة قام هبا د. عبد الهادي الن�ار، حبث من �اللها ظاهرة تعبئة الفائض املنتج يف القریة، كام 44(
ال تت�اوز ا�راسة �دود حبث ظاهرة فصل الریف عن املدینة، والتناقض بيهنام، يف ٕاجنلرتا والوال�ت املت�دة ومرص، ولكن 

ي یو�، وهو �ري حصیح، بأٔن الفائض ال للفائض �قتصادي! أ�مر ا��  دفًاإالنتاج الزراعي بل يه جتد الفائض الزراعي مرا
�  رخيًیاحص ذ� � نتج ٕاال يف القطاع الزراعي. وٕانیُ   يت احتلهتا الزرا�ة يف خطط �س�تعامر، فالطرح يفحبمك أ�مهیة النسبية ال

ریف وتعید خضه ٕاىل �قتصاد ي تتحصل �لیه من الاكنت تؤدي دور املوزع للفائض ا� �ا�ة ٕاىل ٕا�ادة نظر؛ ٔ�ن املدینة وٕان
� ، القمية الزائدة ٔأخطر، ويه �رسیب، بال وعي �الًبا ، فهيي ا�ٓن تفعل أ�مر نفسه، ولكن بطریقةأ�م، املتبوع تنتج �سوا�د  يتال

املتقدمة من النظام الرٔأساميل العاملي. انظر:  ا، وبصفة �اصة يف قطاع الزرا�ة والصنا�ة، ٕاىل أ�جزاءالطبقات املطحونة دا�لی� 
 376، مرص املعارصة؛ العدد اجلوانب �قتصادیة و�ج�عیة لتعبئة الفائض الزراعي حنو املدینة عبد الهادي الن�ار،

ي ادعبد الهٔأطرو�ة  وللمزید من التفصیل، انظر: )،1979وإالحصاء والترشیع، (القاهرة: امجلعیة املرصیة لالقتصاد الس�یايس 
. ولن خيتلف الطرح 1971،سكندریةلكیة احلقوق، �امعة االٕ ، الفائض �قتصادي الفعيل، ودور الرضیبة يف تعبئتهالن�ار، 

ن بلو�ه، و�لتبع دون �حتاكم ٕالیه �ىل �ى: شارل بتلهامي، وبول �ران، حيث جند نفس ا�وران حول قانون القمية دو  كثًريا
، �رمجة ٕاسامعیل صربي عبد هللا (القاهرة: دار املعارف، التخطیط والتمنیةصعید الت�لیل العلمي للظاهرة. انظر: شارل بتلهامي، 

  =   و�شفق كثرياً  )1967، �رمجة ٔأمحد فؤاد بلبع (القاهرة: دار الاكتب العريب، �قتصاد الس�یايس وا�منو)، بول �ران، 1966
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 إالجاميل يف قطا�ات إالنتاج احملّيل  �ملنتوجولسوف نعتد يف اجلدول ٔأد�ه      

ٔأي: الزرا�ة والصید، والصنا�ات �س�تخراجية، والتشييد، والكهر�ء، ( السلعي
من دون �عتداد بقطاع اخلدمات مثل الت�ارة واملطامع والفنادق  )والغاز، واملاء

واملرافق،  إالساكن( �ج�عیة وقطاع اخلدمات والتأٔمني واملصارف، وا�متویل
�سعفنا  ا، السلعي، صورة ٔأوحض �سبي� ٕاذ یعكس إالنتاج املادي )واخلدمات احلكومية

 .ب القمية الزائدةترس� ب سبيل رشح فرضیتنا اخلاصة  يف
  

 
 
 

 الب�

 املنتوج
احمليل 
 إالجاميل

 من السلع 
من دون (

 اخلدمات
�مللیار 
 )دوالر

 
ا��ن 
 اخلار�
�مللیار 
 دوالر

 
الصادرات 
�مللیار 
 دوالر

 
 

 ٔأنواع       
 رةالسلع املصد

 
الواردات 
�مللیار 
 دوالر

 �رسب(
 )فعيل

 
 

              ٔأنواع
 السلع الواردة

 

 نفاقاالٕ 
 العام

�مللیار 
 دوالر

�رسب (
 )حممتل

 
 
 

 أ�ردن
 
 

 
 
 

7,905 

 
 
 

8,345 
 
 

 
 
 

8,218 
 
 

 
مال�س، ٔأمسدة، 
بو�س فوسفات، 

خرضوات، 
فواكه، مواد 

 صیدالنیة

 
 
 

17,73 
 
 

أٓالت،  نفط �ام،
معدات النقل، 

تصاالت سلكية ا
والسلكية، 
، �دید، حبوب
مواد �ذائیة، 
 سلع رٔأساملیة

 
 
 

8,051 

 
 
 
 

 تو�س
 
 
 
 

 
 
 
 

14,768 

 
 
 
 

24,50 
 
 

 
 
 
 

17,87 

 
 مال�س، سلع

نصف مصنعة، 
منسو�ات، 

زراعیة،  منت�ات
فوسفات، مواد 

�ميیائیة، 

 هیدرو�ربو�ت
 
 

 
 
 
 

23,49 
 

منسو�ات، 

أٓالت، معدات 
نقل ؤأجزاهئا، 

مواد 
هیدرو�ربونیة، 
مواد �ميیائیة، 
مواد �ذائیة، 

ٔألكرتونیات، سلع 
رٔأساملیة، مواد 
 لصنا�ة الورق

 
 
 
 

13,466 
 

 
 

 جيبويت
 
 

 
124 
 ملیون
 دوالر

 
802,9 
ملیون 

 دوالر

 
101,7 
 ملیون
 دوالر

 
 �لود، �ن

 
465,1 
 ملیون
 دوالر

ٔأطعمة، 
مرشو�ت، 
معدات النقل 

ؤأجزاهئا، أٓالت، 

 
424 
 ملیون
 دوالر
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��و�ت،  
منت�ات برتولیة، 

ٔأسل�ة، ز�ا�ر 
 ؤأجزاؤها

 
 
 
 

 سور�
 
 
 
 

 
 
 
 

32,280 
 
 
 
 

 
 
 
 

8,890 
 
 

 
 
 
 

4,981 
 
 

 

نفط �ام، 
معادن، منت�ات 
نفطیة، فواكه، 
خرضوات، 

ٔألیاف، قطن، 
 منسو�ات،
 حلوم حية،

 مقحمال�س، 

 
 
 
 

17,6 
 
 

أٓالت، معدات 
النقل، أٓالت 

الطاقة 
الكهر�ئیة، مواد 
�ذائیة، �روة 

حيوانیة معادن، 
منت�ات معدنیة، 

 مواد ��و�ت،
��ویة،بالستيك، 

 غزل، ٔأسل�ة

 
 
 
 

15,196 
 
 

 
 

 الصومال
 

 
 

5,896 

 
 

3,254 
 

 
515,8 
 ملیون
 دوالر

حيوانیة، �روة 
معادن اخلردة، 
 موز، �لود،
 ٔأسامك، حفم

 
 

1,263 

أٓالت، معدات، 
منت�ات نفطیة، 

مواد �ذائیة، 
 ٔأسل�ة، ز�ا�ر

 
 

. . . . . 

 
 
 

 لبنان
 
 

 
 
 

9,543 
 
 

 
 
 

32,64 
 
 

 
 
 

5,655 
 

جموهرات، 
معادن، 

مواد�ميیائیة، 
فواكه، 

خرضوات، تبغ، 
ٔألیاف النس�یج، 

 �لود وفراء
 ومنت�اته، �س�یج

 
 
 

20,73 
 

منت�ات برتولیة، 

 أٓالت س�یارات،
معدات نقل، 

منت�ات طبیة، 

مال�س، حلوم، 
ال�یة، سلع اس�هت

مواد صنا�ة 
 الورق، ٔأمقشة،

 
 
 

11,308 

 
 
 
 

 مرص
 
 
 
 

 
 
 
 

107,132 
 

 
 
 
 

34,889 
 

 
 
 
 

28,37 

 

نفط �ام، 
منت�ات نفطیة، 

قطن،منسو�ات، 
 منت�ات معدنیة،
مواد �ميیائیة، 

ٔأ�ذیة املصنعة، 
�لود، حيوا�ت 

 حية

 
 
 
 

69,84 

أٓالت، معدات، 
مواد �ذائیة، 
مواد �ميیائیة، 

منت�ات خشبية، 

ٔألكرتونیات، 
مواد صیدالنیة، 

مال�س، 
منسو�ات، 

 منت�ات معدنیة،

 
 
 
 

66,272 

 

 املغرب
 
 

 
 

 
 

مال�س 
 ومنسو�ات،

 
 

�ام،  برتول
�س�یج، معدات 
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37,315 
 

 
 

29,42 
 
 

 
 

22,23 
 

 

معادن �ام، 
منت�ات نفطیة، 

محضیات، ٔأسامك 
 وخرضوات

 
 

42,49 
 
 

وأٓالت ٕانتاج، 
سلع اس�هتال�یة، 

تصاالت سلكية ا
والسلكية، مقح، 

 ء�از، كهر�

 
 

29,920 

 
 
 

 موریتانیا

 
 
 

 
 
 

2,047 
 

 
 
 

2,942 
 

 
 
 

2,878 
 

 

 

�ام احلدید، 
ٔأسامك، منت�ات 
مسكية، ذهب، 

 حناس، نفط

 
 
 

4,152 

أٓالت، معدات، 
برتولیة، منت�ات 

سلع رٔأساملیة، 
مواد �ذائیة، 

سلع اس�هتال�یة، 
، اتصاالت سالح

 سلكية والسلكية

 
 
 

1,030 

 
 

 ا�مين

 
 

13,298 
 

 
 

6,724 

 
 

7,958 
 

 

از �، نفط �ام
طبیعي، ٔأسامك 

 �افة وممل�ة

 
 

12,893 
 

 مواد �ذائیة،
منت�ات برتولیة، 

 ٔأسل�ة، ز�ا�ر
 ؤأجزاؤها

 
 

10,288 

 املصدر: نفسه.  

جتاه عرف ٕاىل �للت ؛)45(2012 ٕاىل 2009الفرتة من أٔرقام ولقد تعمد� �عتداد ب     
 جتاه الطویل يف�الصة �يف الواقع یعكس  ي�� املدى القصري، وا العام للحركة، يف

�ىل  ما، ٕاىل �دّ  ،واقعیةالؤرشات بعض امل عطينفس الوقت ی الفرتة السابقة، ويف
بعض املالحظات  ٕاجاملفميكننا  الفرتة التالیة �ىل س�نوات الت�لیل. جتاه العام يف�

 :التايل، �ىل النحو �ىل اجلدول ٔأ�اله

1I متثل �لنس�بة مل �زل ب�ان العامل العريب، حىت بعد خروج �س�تعامر أ�جنيب ،
لیة واملواد للمواد أ�و�  أ�سايساملصدر  زاء املتقدمة من النظام الرٔأساميل العامليلٔ�ج

 رة.بند نوعیة السلع املصد�  كام یظهر يف اخلام،
_________________________ 

 �ن �رون ٔأن أ�جزاء املت�لفة تعاين من"هدر الفائض!" ٔأو"اس�تغالل هذا الفائض من قبل إالمرب�لیة العاملیة!"�ىل هؤالء ا��  =
فة تعاين أ�جزاء املت�لّ فهم �ستشعرون ٔأن بالدمه منهتكة �رياهتا، ولكن ال �سعفهم أ�رقام وإالحصاءات! ٕاذ ٔأن الواقع یقول ٔأن 

وليس الفائض؛ فرنامه یعملون �اهد�ن من ٔأ�ل يل عنق الواقع ٕالثبات هدر الفائض! �ىل الرمغ  والعوز الشدیدبل  من العوز
، يف القمية وا ٕا�ه دون صلف وعنت، ٕ�ماكنه ٔأن ميد هؤالء بفكرة واحضة وواقعیة عن الترسبمن ٔأن قانون القمية، ٕان فهم

 وٕ�مباكهنم ٔأن �سمونه حينئذ مبا حيلو هلم من فائض ٔأو �ريه، ٕامنا دون احتیال ال نتحرك به ٕاال ٕاىل الوراء!
حتر�ر  ،تداعیات الر�ود وتطلعات ا�منو ،2010�قتصادات العربیة بعد �ام  يف:، عرقًا تزنف اقتصادات حبثنا:) انظر: 45(

 .51-21ص ).2017 العربیة، البحوث وا�راسات معهد: (القاهرة رشیف قامس، ومحمد الطنا�



224 

 
2I  �بعد خروج �س�تعامر أ�جنيب، تعمتد �ىل مل �زل ب�ان العامل العريب، وحىت 

�يت تنتج يف مصانع أ�جزاء املتقدمة من النظام  السلع إالنتاجية و�س�هتال�یة ال
�  .الرٔأساميل العاملي ا معلیة تتوقف �لهي يتوخطورة هذه السلع �مكن يف �وهنا السلع ال

ات �الیة ، مثل ا�ٓالت واملعد� جتدید إالنتاج �ج�عي نفسه دا�ل �قتصاد القويم
 السلع الواردة. ٔأنواعالتقنیة، كام یتضح من بند 

3I إالجاميل، احملّيل  املنتوجٔأن الواردات تلهتم ُ�ل قمية  ٔأیًضا یتضح من اجلدول ٔأ�اله 
 �ٔ�ساس؛الواهن 

4I حقيقية لغالبیة ب�ان العامل العريب ٔأمام  ٔأزمةً ونوعیهتا،  الوارداتقمية متثل  و�لتايل؛
املمتثل  والقيام ��ور �ج�عي ل�و�من �ة،  الوفاء ��یون اخلارجية�ىل القدرة 

  ؛ٔأخرى ، من �ةٍ �ىل التعلمي والص�ة وإالساكن... ٕاخليف إالنفاق 

5I< ٕالزائدة القمية  يفمتل احمل ب ترس� ل ل  مثاًال  ،نفس الوقت يفو ،ميثل ذاته نفاق العامواال
ٔأ�ل اس�ترياد  ٕاىل �ار�ه حنو أ�جزاء املتقدمة من �ة دا�ل �قتصاد القويماملنت

 �  معة.مد رها للمواطننيوفّ تُ �س�هتلكها احلكومات، ٔأو  يتالسلع واخلدمات ال

للعامل و�ج�عي  نا �ىل الت�لیل �قتصاديحتفظ� تأٔ�ید بار �عت  مع أ��ذ يفو      
ٕاذا، وكام ذ�ر�، اس�ت�لصت  احلسايبط وفقًا للنظر�ت املبنية �ىل املتوس العريب

 ،�ري النفطیة( ٕاىل مدى تبعیة الب�ان العربیة فما ٔأرد� التعر�  افٕاذ ،منه نتاجئ هنائیة
�ام  يف ،لقانون القمية وفقًا زاء املتقدمة من النظام الرٔأساميللٔ�ج )!أ�شد تبعیةويه 
ة واحض، فسوف جند ٔأن تبعیة هذه الب�ان تعكس صورة 2010ولیكن �ام  وا�د،

ب القمية كعملیة اج�عیة قوا�ا �رس�  و�قتصادي �ج�عيف للغایة لعملیة الت�لّ 
 ،كفكرة ،ما نرید الربهنة �لیه وهذا حفسُب ( هذه الب�ان العربیة �ة يفالزائدة املنتَ 

 ،واردات السلعیةحبساب نصيب الفرد من ال. فٕاذا مقنا )�س�ت�دام املتوسط احلسايب
، و�سبته ٕاىل نصيب الفرد من زاء املتقدمة من النظام الرٔأساميلأ�ج يف املنت�ة �الًبا

فس�ن�د أٔن  ،�ري النفطیةالعربیة بعض الب�ان  يفإالجاميل،   السلعياحملّيل  املنتوج
 لل�دول ٔأد�ه. وفقًا ،%67,61 س�ل�ُ  "لتبعیةمدى ا"معیار
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 الب�
                         نصيب الفرد 

 السلعیةمن الواردات 
نصيب الفرد                                        

 حمليل السلعي إالجاميلا املنتوجمن 

 1,27 2,85 أ�ردن

 1,40 2,23 تو�س

 0,13 0,50 جيبويت

 1,60 0,87 سور�

 0,57 0,12 الصومال

 2,23 5,8 لبنان

 1,29 0,84 مرص

 1,18 1,33 املغرب

 0,35 0,72 موریتانیا

 0,57 0,55 ا�مين

 10,69 15,81 ا�موع

 %67,61 :التبعیة مدى
 املصدر: نفسه.     

  :الصورة ا�ٔكرب ٔأوحض، فلننتقل ٕاىل اجلدولني ٔأد�ه رؤیةومن ٔأ�ل      

بعض ا�ول  وجحم الصادرات والواردات يف جاميلاالٕ  القويم املنتوججحم  أ�ول: یوحض
  .2018ٔ�رقام  ااملتقدمة طبقً 

 اطبقً  ا�ول �ات اتوالوارد اتحركة الصادر  يفكام  يالرت�یب السلعیوحض  :الثاين
 نفس العام. لبیا�ت

 2018ٔ�رقام  ابعض ا�ول املتقدمة طبقً  يف وجحم الصادرات والواردات جاميلاالٕ  القويم املنتوججحم 
 

 الب�
             القويم املنتوج

 ر�لرتیلیون دوال
                   الصادرات

 �لرتیلیون دوالر
                   الواردات

 �لرتیلیون دوالر

 1,120 1,467 3,677 ٔأملانیا

 2,357 1,718 19,390 الوال�ت املت�دة 

 )ملیار دوالر( 672,312 )ملیار دوالر( 892,200 4,782 الیا�ن

 )ملیار دوالر( 535,703 )ملیار دوالر( 798,700 2,582 فر�سا

 )ملیار دوالر( 433,807 )ملیار دوالر( 878,400 1,934 ٕایطالیا

 )ملیار دوالر( 476,804 )ملیار دوالر( 496,800 1,653 كندا

 )ملیار دوالر( 446,604 )ملیار دوالر( 601,600 2,622 اململكة املت�دة
 .املصدر: نفسه
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 2018 لبیا�ت اطبقً  لبعض ا�ول املتقدمة اتوالوارد اتكام یتضح من حركة الصادر  يالرت�یب السلع

 السلع الواردة ٔأنواع رةصداملالسلع  ٔأنواع الب�
 

 املانیا
 ٓ  عدات، سلع رٔأساملیة، مالت، أ

 نسو�اتم  س�یارات،

 

 ٓ  واد �ذائیةمالت، س�یارات، أ

 

 
 الوال�ت املت�دة

 
 

مدادات إ  ،نت�ات زراعیةم 
طا�رات،  صناعیة، �رانزس�تورات،

سالح، س�یارات، قطع غیار 
لكرتونیات، ٔأ�زة أٔ الس�یارات، 

تصاالت المكبیو�ر، معدات اال
 السلكية والالسلكية، ٔأدویة

 
نفط �ام، مال�س، س�یارات، ٔأ��ت، 

                     عب أ�طفال،لدویة، أٔ 
 تصاالتمعدات اال

 
 
 

 الیا�ن
 
 
 

یة، س�یارات، قطع مدادات صناع إ 
لكرتونیات، أٔ غیار الس�یارات، 

تصاالت بیو�ر، معدات االمك ٔأ�زة 
ٔأش�باه  ،السلكية والالسلكية

، لكرتونیات، أٔ املوصالت
مس�تلزمات ؤأ�زة طبیة، 

 ومنت�ات صیدالنیة

 
 

              واد �ذائیة، مام، وقود، �نفط 
 واد �امم

 
 فر�سا

 ٓ ت، الت، معدات النقل، طا�راأ
نت�ات م لكرتونیات، أٔ سالح، 

دید وصلب، �صیدالنیة، 
 رشو�ت، س�یاراتم 

 
 ميیائیة� واد مام، �ا�ن، �نفط 

 
 �ور� اجلنوبیة

 

لكرتونیات، أٔ ٔأش�باه املوصالت، 
تصاالت السلكية معدات اال

والالسلكية، ٔأ�زة مكبیو�ر، سفن، 
 برتو�ميیاء، ؤأسل�ة

 
ٓ نفط،   عدات، ��و�تم ،التأ

 ، بالستيكعضویة

 
 

 ٕایطالیا

نسو�ات، م نت�ات هندس�یة، م 

ٓ ال�س، م الت، س�یارات، معدات أ
نقل، ٔأ�ذیة، مرشو�ت، تبغ، 

 عادن �ري احلدیدم

 

ٓ ال�س، منسو�ات، م نفط،   الت،أ
                 س�یارات، معدات النقل،

 ٔأ�ذیة، مرشو�ت

 
 

 كندا

ٓ س�یارات،  عدات، قطع ، مالتأ
غیار الس�یارات، نفط، �از 

الطبیعى، ٔألكرتونیات، ٔأخشاب، 
 لب اخلشب

 

                        س�یارات، نفط �ام، 
 س�هتال�یة معمرةاسلع 

 

 اململكة املت�دة
 ٓ صنعة، م سلع  ،معدات ،التأ
سل�ة، وقود، مواد �ميیائیة، أٔ 

 املرشو�ت ،ٔأ�ذیة

 
 صنعةم واد �ذائیة، سلع مام، �نفط 

     .املصدر: نفسه       
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 َ  :ٔأ�اله نيویتضح من اجلدول

1I  ٔدا�ل اقتصاداهتا �ة املنتَ ب القمية الزائدة ن أ�جزاء املتقدمة ال �سمح بترس� أ
، وٕامنا تغطهيا، حفسب قمية الواردات القويم املنتوجغطي �ار�ا، ٕاذ ال یُ القومية ٕاىل 

ن من اعتبار كّ املم املزید من الرتامك الرٔأساميل یعين يأ�مر ا��  ؛الصادرات ة�ادة، قمي
 .لت� أ�جزاء ةالتابع الرساميله حقل معلیات ْرس العامل بأ� 

2I  املنتوجٕاجاميل ٕاىل  �لنظر ،ٔأن أ�جزاء املتقدمة تتفوق تفوقًا هائًال ٕاذ یتضح 
والتعاون والتاكمل ما  ،صالبة وقوة هیلك �قتصاد القويم ي یعينأ�مر ا�� . القويم

 .إالنتاجية بني قطا�اته

3I  درات بني قمية الصا �لتوازن النس�يباملتقدمة �متزي أ�جزاء اقتصادات ٔأن
ابتداًء من و  مصل�ة الصادرات. يف�كون  فٕامنا تغري� ال وحي� حيدث  .والواردات

ملتقدمة حتقق من الفائض جند ٔأن ت� أ�جزاء ا الصادرات والواردات ةقمي حساب
 �ىل حنوٍ  من شأٔنه تدعمي توسعها املس�متر يف جتدید ٕانتا�ا �ج�عي ما �قتصادي

 .مس�تقل معمتد �ىل ا�ات

4I   ٔ�رٔأسامل؛ أ�مر لتكنولوجيا والالسلع كثیفة ا ٕامنا تتخصص يف املتقدمة جزاءٔأن ا
� ي یعين همينهتا ا��  ج�عي یتوقف �لهيا جتدید إالنتاج � يتيف حقل ٕانتاج السلع ال

�يت كام نعرفيف أ�جزاء املت�لفة  �ج�عي ٕانتا�اید جتد يف ،تقریًبا ،الكی� تعمتد  ، وال
�  وسائل إالنتاج�ىل   .املتقدمة نتجها أ�جزاءتُ  يتال

5I  اخلام،ة و لی� املواد أ�و�  يفتنحرص ة واردات أ�جزاء املتقدمة �البیٔأن  � تفتقر  يتال
�  ،ٕا�هيا   )46(سرتاتیجي وال �رغب يف اس�ت�دامه.يت حتتفظ مهنا مبخزون أأو ال

_________________________ 
أ�رض؟ حتت النفط من �رميل ملیون 700 أٔمر�اك ختفي ملاذا :�رانیوك ) �ىل سبيل املثال، انظر مقال �ر�س46(

http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-
oil-underground. 

، والصنا�ات املرتبطة هبذا من معلیة إالنتاج الزراعي %90 �ىل النفط يف �دة أ�مر�كية تعمتدوجيب مالحظة ٔأن الوال�ت املت
 انظر: للتفصیل إالنتاج. 

Environment Energy and Economy: Strategies for Sustainability, Edited by Yoichi 
Kaya and Keiichi Yokobori (New York: United Nations University Press, 2009) 

http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-oil-underground
http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-oil-underground
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للجسم النظري لعمل �ىل هذا النحو نكون قد انهتینا من نقد� للتكو�ن العضوي      

�لینا  ، ویتعني�قتصاد الس�یايس كام تبلور من �الل مساهامت ا�ٓ�ء املؤسسني

 . ا�ارجي� فكریة لنقده  ا�ٓن �نتقال خطوةً 
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ٔأن �قتصاد الس�یايس،  ، يف الفصل الثاين من الباب أ�ول،س�بق ؤأن ذ�ر�     
كعمل حمل ا�شغا� إالنتاج والتوزیع يف ا�متع، ابتداًء من قانون القمية، مل یظهر بظهور 

للكشف عن القوانني  �یئًا الرٔأسامل، وٕامنا ظهر فقط حي� صار ا�هن امجلعي
�يت متثل مركز نقد� اخلار� لعمل املوضوعیة احلامكة للرٔأسامل. و  الفرضیة املركزیة ال

بني شلك التنظمي �ج�عي،  �لتفرقةالوعي ٕامنا ابتداًء من �قتصاد الس�یايس، 
، دا�ل هذا التنظمي �ج�عي أٔو ذاكحلركة احلامكة للنشاط �قتصادي وقوانني ا

 تعين خضوع معلیات إالنتاج والتوزیع يف ا�متع ،ةاج�عی كظاهرة، ٔأن الرٔأساملیةيه 
 ما اكن الس�یايس، ؤأ��  /�ج�عيما اكن شلك التنظمي  ، ٔأ�� لقانون حركة الرٔأسامل

ومهنا ٕاىل يف العرص احلدیث، مل تنشأٔ يف ٔأورو� الغربیة  ،ر قوى إالنتاجمس�توى تطو� 
انفصال  منذ ا مجیع النظم �ج�عیة والس�یاس�یةيه قا�دة تعمل �لهيٕامنا  .بقية العامل

 إال�سان عن مملكة احلیوان وهبوطه من فوق أ�جشار.

ف، يف خطوة فكریة ٔأوىل، �لتعر�  :يف هذا الباب یت�دد خطنا الفكريسوف ول      
مث نتعرف،  .الس�یايس �قتصاد �شكيل يف ودورها أ�وروبیة املركزیة ٕاىل مكو�ت

ة عند مار�س، وبعد مار�س، يف خطوة فكریة �نیة، ٕاىل خصائص هذه املركزی
�يت اس�ت�لص ٕاىل ٔأمه خصائص الرٔأساملیة  وصوًال   ها مار�س، و�لتايل �راثه، مؤسًساال
د ٔأورو� بظواهر تفر�  تفرتض، بال �رهان،ويه نظریة  يف منط إالنتاج. لنظریته

وهو  .وقبیع قوة العمل وظاهرة إالنتاج من ٔأ�ل الس�  الرٔأساملیة، بصفة �اصة ظاهرة
ف ٕاىل مدى حصة فرضیات نظریة منط فكریة، �لثة، للتعر�  ما س�یجعلنا نتقدم خطوةٍ 

مواضع ظهور قوانني احلركة يف جممتعات ف ٕاىل إالنتاج ذات املركزیة أ�وروبیة �لتعر� 
فكریة رابعة ويف ضوء ما  خطوةٍ ويف العامل الرشيق القدمي وجممتعات العامل الوس�یط. 

وما �رتبط هبا من نظر�ت  نظریة منط إالنتاج نناقشسوف س�نصل ٕالیه من نتاجئ 
 نفسه، وٕامنا مفهوم منط إالنتاج ، بل وٕا�ادة صوغ،قصد ٕا�ادة طرحبوذ�  ،مش�تقة

بني شلك  ، أ�جوف،�ىل اخللط�ٔ�ساس القامئة  للمركزیة أ�وروبیةرافض  �ىل حنوٍ 
دا�ل هذا التنظمي احلامكة لٕالنتاج والتوزیع  قوانني احلركةبني و  ،التنظمي �ج�عي

 �ج�عي.
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مكو�ت احلضارة أ�وروبیة ٕاىل  أ�ول البابفنا يف الفصل أ�ول من عر� حي� ت     
وماين قادت ٔأورو� عقيدة ا�د الر� ٔأن انهتینا ٕاىل  ،�ة لعمل �قتصاد الس�یايساملنتِ 

 ، ال الواقعیة حفسب،حنو حروب مفتو�ة قامت من �اللها برتس�یخ سطوهتا الفكریة
�يت هنبهتا. قميها وثقافهتا  مل تفرض حفسباملنترصة الواقع ٔأن ٔأورو� و  �ىل الشعوب ال

 تارخي، استبعدت، من ال ويف نفس الوقتٕامنا،  و�ه �ام.ومفاهميها، وحضارهتا ب
مت �لمها ابتداًء من �مل الیو�ن بعد فقد� ، �رخي الشعوب املهنوبة. امللحمي لٕال�سانیة

مت �رخيها ابتداًء من ٔأنه وقد�  !الرشقية تقطیع ٔأوصا� وفص� عن �ذوره املعرفية
ي هو يف حقيقته  التارخي احلقيقي للعامل، ؤأر�خت للعامل املهنوب ابتداًء من �رخيها ا��

مبالحمه  أ�بیض �سوع ابتداًء من عنرص�هتا، فاكن امت د�هنوقد�  !�رخي ا�هب وا�م
مت نظمها وقد�  !ٔأورويبأ�وروبیة لقمع الشعوب �ري البیضاء وازدراء لك ما هو �ري 

مت وقد�  !والبالدةف والرجعیة الس�یاس�یة ابتداًء من ومص لك النظم أ�خرى �لت�ل� 
مت وقد�  !لغهتا ابتداًء من �وهنا اللغة النبي� املتحرضة املنت�ة لثقافة العرص احلدیث

 ت�كون�ىل هذا النحو  !االراقية الوحيدة املمكنة ٕا�سانی� ثقافهتا ابتداًء من �وهنا الثقافة 
  ، ويه:ال ميكن الفصل بيهنا عنارص ٔأربعةمن املركزیة أ�وروبیة 

1I ذ� یتضمن مبا. ٔأورو� �رخي تطور من ابتداءً  لتطور العامل ؤرختُ  �ادیةأ�  رؤیة 
  .للت�لیل حقًال  ،وواقًعا ا�رخيً  ،ٔأورو� الغربیة اختاذ من

2I  ٔأورو� تصبحال حبیث )1(.هْرس رخي وذاك الت�لیل ٕاىل العامل بأ� تصد�ر هذا التأٔ ٕا�ادة 
 !مقياس التطور نفسه حفسب، بل متيس كذ� مقياس التقدم والتحرض

 _________________________ 
 هذه ٔأبناء ٕاىل احلضارات لت� يه تصورها صدرتُ  فهيي �سترشاق، مبنطق احلضارات، ت� أٔورو� تدرس ) وحي�1(

 الرهبان بعض قرر عندما أ�وروبیة الوسطى العصور ٕاىل �ذوره �رجع املعرفة من منط ٕاىل �سترشاق "�شري.احلضارات
. بعنایة ا�ینية نصوصهم وقراءة لغهتم تعمل �الل من أ�خرى، لٔ�د�ن أٔفضل لفهم سعًیا ٔأنفسهم �كر�س املثقفني املس�یحیني
  =      ذ�، من الرمغ و�ىل د�هنم، ٕاىل الوثنيني حتویل يف والرغبة املس�یحیة العقيدة صواب فرضیة من هؤالء انطلق و�لطبع،
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3I<،أ�خرى للرتاث املشرتك  احلضارات قدمهتا ال�يت لك املساهامت نفي، بل ٕاهدار

أ�حوال  ٔأفضلويف  .و�سبهتا ٕاىل نفسها ، وال�يت سطت �لهيا أٔورو� فعًال لٕال�سانیة
�يت �اء هبا الر�ل أ�ورويب �ئد یمت التعامل معها كامٍض   !مل یدرك احلضارة ال

4I أ�ورويب املنترص لتصور )فةاملت�لّ  /التابعة /املس�تعَمرة( املغلوبة أ�جزاء اعتناق 
عد النفيس يف املركزیة وللتارخي، وهذا هو البُ  للعامل )املتقدم /املتبوع /املس�تعِمر(

  )2(أ�وروبیة.

قت من العامل املعارص صد�  ،)فةاملت�لّ  /التابعة /رةاملس�تعمَ (املشلكة ٔأن أ�جزاء      
املركزیة أ�وروبیة واتبعت خطاها فأٔضاعت خصوصیهتا �ج�عیة ؤأهدرت الفرص 
املدهشة الس�تلهام احلیاة من �رخيها الضائع. وأ�خطر ٔأهنا سامهت بفا�لیة، مع غرب 

 َ العمل  عدٔأورو�، يف �شویه العمل �ج�عي وتصفيته من حمتواه احلضاري. فمل ی
َ  ، حضار�� �ج�عي �راُ�ً    حركة التارخيْرب عد بناًء سامهت يف �شييده إال�سانیة �َ مل ی

َ  !ا �الًصا وصار لها ملًاك اكمًال تاً�ا ٔأوروبی� بل �ُد� نِ  ؛ة العظميةامللحمی خر املفكر د� ومل ی
َ  أ�ورويب وسًعا فة، خر حنن، ٔ�جزاء مت�لّ د� يف سبيل تأٔ�ید و�رس�یخ ذ�. كام مل ن

  ٔأراد املفكر أ�ورويب تأٔ�یده!وسعًا يف سبيل تأٔ�ید ما 

يف تبعیته ٔ�فاكر ونظر�ت ا�هن الغريب ال �مكن ٔأزمة ا�هن العريب  ٕان     
 � يت ینتج مبقتضاها ا�هن الغريب ٔأفاكره حفسب، بل وكذ� يف تبعیته للطریقة ال

 حي� ینتقد املركزیة أ�وروبیة،بعد ٔأن كف� عن اخللق،  ،فا�هن العريب ونظر�ته؛
لٔ�جزاء أ�خرى  ،)ٔأورويب(اكتشاف  ي هيدف ٕاىلیتبع نفس مهنج ا�هن الغريب ا�� 

 _________________________ 
 عرش مل التاسع القرن يف �سترشاق �اء ٕا�سانیة! وعندما ثقافة عن ،منحرفًا ،تعبًريا بوصفها جبدیة النصوص هذه معتعاملوا  =

 اس�متروا ا�هنج، هذا �ىل وسًريا. النصوص مغوض وكشف اللغات تعمل يف املسترشقون اس�متر ٕاذ. كثًريا املامرسة شلك خيتلف
قبل  ما /احلدیث ٔأو الرشق، /الغرب متیزي لصاحل الوثين /املس�یحي متیزي و�راجع �ج�عي، للعامل ثنائیة رؤیة �ىل يف �ع�د
 ؤأمين �ادل عبدالرمحن: ، �رمجة�ج�عیة العلوم مأٔزق: ومتثالهتا أ�وروبیة املركزیة والرس�تني، انظر: ٕاميانویل .احلدیث"

 ا�ولیة امجلعیة مع �لتنس�یق ،1996 ، �امأٓس�یا رشق يف �ج�ع �مل مس�تقبلبعنوان  أٓس�یا لرشق إالقلميي احلسيين. املؤمتر
  http://www.nama-center.com/Articles/Details/40837                                   �ج�ع.   لعمل

 أٔن من به تغالط ملا ٔأو تعظميه، يف عندها وقر مبا �لكامل لنظرة ٕاما ٕالیه، وانقادت �لهبا فمين الكامل تعتقد أٔبًدا النفس ) "ٔأن2(
 الغالب مذاهب مجیع فانت�لت اعتقاًدا حصل لها واتصل بذ� �الطت فٕاذا، الغالب لكامل هو ٕامنا طبیعي لغلب ليس انقيادها

  =  ؤأشاكلها، اختاذها يف وسال�ه ومر�به ملبسة يف �لغالب ٔأبًدا یتش�به املغلوب �رى و��. �قتداء هو وذ� به و�ش�هبت

http://www.nama-center.com/Articles/Details/40837
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 صاري هبذا العامل ا��  ،)أ�ورويب( ٕا�ادة �كو�ن الوعي بقصد؛ املعارص من العامل
 !ٕا�ادة اكتشافه بعد ٔأن مت هنبه رضور�� 

E2D<

ثالثة مواضع  يف املركزیة أ�وروبیةهمينة ى ويف حقل �قتصاد الس�یايس تتبد�      
 :ٔأساس�یة

1I مرت قد لف :لتطور �قتصادي و�ج�عيرا�ل امل �ختاذ من ٔأورو� مقياًسا
مينة �رخيیة متزيت أ�وىل هب  بثالث مرا�ل شائع كام سرنى، لتقس�ميٍ  وفقًا، ٔأورو�

من  ذَ اختّ  و�لتايلالرأٔساملیة. نطالق إالقطاع، والثالثة �س�یادة والثانیة �  ،العبودیة
جيب ٔأن ٕاذ  ؛�رخي �يق أ�جزاء املكونة للعاملرا�ل مل مقياٌس هذه املر�لیة التارخيیة 

�يت مرت هبا ٔأورو�! وهو ما اقتىض  لك أ�جزاء ، حبال ٔأو بأٓخر،متر بنفس املرا�ل ال
ٕا�ادة كتابة التارخي، ٔأو  �لتبع اس�تلزم أ�مرو ، سةمقد�  مكر�لیةٍ  ،تصد�ر هذه املر�لیة

التارخي حركة �ة، مع اختیار �لقوة املسل� وحتریفه ومس�ه و�زو�ره، يك یتوافق، 
للتطور دون �ريها من ب�ان الكو�ب!  ر�� حضا مقياًسا تصريلب�ان ٔأورو� يك 

، یت�ذون من هذه ٔأمعى اخلطري يف أ�مر ٔأن ٔأبناء أ�جزاء املت�لفة صاروا، وٕ�ميانٍ 
ویعرفون �رخي ٔأورو� من  !لتطور ب�اهنم �قتصادي و�ج�عي املر�لیة مقياًسا

للعمل �قتصادي، معرفة یقينیة؛ ٔ�هنا، كام مت تلقيهنم، التارخي احلقيقي هذه الزاویة 
 يف �راسات التعممي! ونتدُ واحلارض احلقيقي للرٔأساملیة كام 

2I ممارسةٍ  اعتبار ٔأيوهو ما اس�تتبع  :ا �الًصااملیة نظاًما اقتصادً� ٔأوروبیً اعتبار الرأٔس 
عشوائیة بال هویة.  ممارسةٍ  حَض �رخيیة مشاهبة سابقة �ىل الرٔأساملیة أ�وروبیة مَ 

ويب اخلالص يف ٔأي جممتع نفي وجود هذا النظام أ�ور مت ؛ومن مث !وجود لها ورمبا ال
ما ، من قلب ٔأورو�. وهو اال�يت خرجت، ؤ�ول مرة �رخيی�  الرٔأساملیة سابق �ىل

 _________________________ 
فهيم.  الكامل العتقادمه ٕاال ذ� وما، دامئًا هبم متش�هبني جتدمه �یف أٓ�هئم مع أ�بناء يف ذ� ٕاىل ٔأحوالها. وانظر سا�ر بل ويف =

 رس هذا يف وتأٔمل، �بري حظ و�قتداء التش�به هذا من ٕا�هيم فيرسي �لهيا الغلب ولها ٔأخرى جتاور ٔأمة اكنت ٕاذا ٕانه حىت
 أ�بناء اعتقاد فيه الكامل العتقاد به والرعیة مقتدون یده حتت ملن �الب امل� ٕاذ، �به من فٕانه امل� د�ن �ىل قوهلم العامة

 . 73، صاملقدمةمبعلمهيم". انظر: ا�ن ��ون،  واملتعلمني بأٓ�هئم
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ٕاىل انتقال هذا النظام، جبمیع ظواهره، من قلب غرب ٔأورو�  )وجوب!(یعين �لتايل 

ٕا�ادة فتح  حمظوًراو�لتايل ٔأصبح  وليس العكس!�يق أ�جزاء املكونة للعامل املعارص. 
يف و�ه  غلقًامُ  ذاته �ب التفكريتعسفية، بعدما صار  امللفات املطویة �ىل افرتاضاٍت 

مع انتقال مراكز ٔأي حماو� �رد افرتاض ٔأن الرأٔساملیة انتقلت من الرشق ٕاىل الغرب 
 حركة التارخي البطیئة والعظمية. الثقل احلضاري �َْرب 

3I  �أ�وروبیة امت ومفاهمي املركزیة نقد املركزیة أ�وروبیة ابتداًء من منطلقات ومسل
سة املقد� تارخيیة يف �ختاذ من املر�لیة التارخيیة ال صعوبة الت تبد� ی� : حف نفسها

ابتداًء من ر �يق أ�جزاء املكونة للعامل، لتطو�  مقياًسا )رٔأساملیة /ٕاقطاع /عبودیة(
ٕاىل نقد مت �جتاه  ه أ�جزاء،�ا�رة لتارخي النشاط �قتصادي يف هذ ، ٔأوروبیة،قراءةٍ 

منظور نفس  و�اء النقد من سة،مبا ٔأنتجته من مر�لیة مقد�  املركزیة أ�وروبیة
�يتنظر�فمت ٕانتاج العدید من ال  ؛املركزیة أ�وروبیة قل غرابة عن اختاذ ال ت ت ال

، ابتداًء من ، �رى)3(نظریة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي مثًال  !ر العامللتطو�  ٔأورو� مقياًسا
حلركة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع التنظمي �ج�عي وقوانني ا اخللط املزمن بني شلك

 التارخيیة ٔأن العامل �ري أ�ورويب مل مير بنفس املرا�ل دا�ل هذا التنظمي �ج�عي،
�يت مر هبا العامل أ�ورويب مث تنفي عن العامل �ري أ�ورويب مجیع ظواهر  !حس�نًا !ال

�يت عرفه ي ا العامل أ�ورويب! فالرٔأساملیة، �ى هؤالء ا�� النشاط �قتصادي املتقدم ال
 ینتقدون املركزیة أ�وروبیة، ال ميكن ٔأن �كون �ري ٔأوروبیة!

 �ملزید من الرشح للك موضع من هذه املواضع البابيف هذا  نقومسوف ننا و�ٔ      
�يت صاغت الشلك اخلار� لالقتصاد الس�یايس  ؛ٔأثناء مناقشتنا للمركزیة أ�وروبیة ال

، �ىل فبدء يف سبيل التعر� نقطة  ،ة بطبیعة احلالأ�ولی�  ،إالشاراتهذه  فس�نعترب
 املركزیة أ�وروبیة �ى مار�س، وما بعد مار�س.ٕاىل  �قد، حنوٍ 

 

 

 

 _________________________ 
 نناقش هذه النظریة يف الفصل السابع من الباب الثالث.) سوف 3(
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E1D<

للت�لیل.  حقًال  ،بو�ه �اصمن ٕاجنلرتا �ام، و  و� بو�هٍ من ٔأور یت�ذ مار�س     
منط نظریة يف تقس�مي یعمتد �ىل وهو (مبدٔأ تقس�مي �رخي العامل  حباثه منوینطلق يف أٔ 

ومانیة، مث ٕاىل ٔأربع مرا�ل: املشاعیة البدائیة، مث العبودیة الیو�نیة والر�  )إالنتاج
قد جند �یه بعض إالشارات املتفرقة ٕاىل  الرٔأساملیة إالجنلزيیة. ، مثاجلرمانیة إالقطاعیة
�يت ، ولكن دون ٔأن یت�ّىل ٔأو الصني مية ٔأو الهندمرص القد  عن املركزیة أ�وروبیة ال

 �رخي العامل ابتداًء من �رخي ٔأورو�!�رى 

E2D<

�  �لت�دید ولكن، ملاذا ٕاجنلرتا       النظاملت�لیل واقع  ا مار�س حقًال مهن يت اختذال
ٔأكرث  أ�ن ٕاجنلرتا اكنت �یأٔة �رخيی�  ذ�يف القرن التاسع عرش؟  أ�ورويب الرٔأساميل

، فإالقطاع من ٔأرضها. املعارصة من �ريها من ب�ان ٔأورو� الغربیة النطالق الرأٔساملیة
يو  من ٕانتاج بقصد إالش�باع املبارش،هنا مبا یتضمنه   اكن �سود القارة أ�وروبیة ا��

لتايل مل تقف البنية �ج�عیة و� يف ٕاجنلرتا، مت�ذًرا هبذا املعىن مل �كن )1(هابأْٔرس 
ا�متعات ففي  .و�قتصادي التطور �ج�عي و�هيف  ،، ولو مؤقتًاعقبةاجلامدة 

 _________________________ 

حضارة مور�س كني،  ،185، ص3ج ،�رخي أٔورو� العام موسو�ةاملر�� التارخيیة، انظر:  هبذه) لتكو�ن الوعي، الناقد، 1(
 �س�مي جوزیف ،)2000(القاهرة: �ني ل�راسات والبحوث إال�سانیة ، ، �رمجة قامس عبده قامس أٔورو� العصور الوسطى

: وكذا .)2004والتوزیع،  والنرش للطبا�ة العربیة ا�هنضة (القاهرة: دار وحضارهتا أ�وروبیة الوسطى العصور �رخي ،جوزیف
  )،2011 (القاهرة: دار الرشوق،، �رمجة رفعت الس�ید �يل مقدمة قصرية عن الرأٔساملیةاملوجز املهم جلميس فولترش، 

E. Lipson, Economic History of England (London:Adam & Charles Black 1945). 
Thomas Munck, Seventeenth Century Europe: State, Conflict and The Social order 
in Europe 1598-1700 (London: Macmillan,1990). John Merriman, A History of 
Modern Europe from the Renaissance to present (New York: W. W. Norton and 
Company,1996). Norman Davies, Europe: A History (Oxford: Oxford University 
press,1996). Chronology of European History 15,000 B.c to 1997, Volume 1: 15,000 
B.c – 1763, Edited by John Powell (London: Fitzroy Dearborn publisher,1998. Dorothy 
George, London Life in the XVIIIth Century (London: Kegan Paull, 1925). J. Beckett, 
The Aristocracy in England 1660-1914 (Cambridge: Basil Blackwell,1989). N. J. G. 
Pounds, An Economic History of Medieval Europe (London: Longman, 1994).       
R. Gerberding and J. H. Moran Cruz, Medieval Worlds (New York: Houghton Mifflin 
Company, 2004). 

http://www.yesteryearbooks.co.uk/?page=shop/browse&fsb=1&searchby=author&keyword=Pounds%2C+Norman+John+Greville
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ك إالقطاعیني، وا�� ع مناصب القضاء والقوة املسل�ة بني تتوز� إالقطاعیة  قد  �ناملال�

�ري ٔأن  ورمه،ینوب عهنم ممن �س�تغلون الفال�ني بدٕاىل َمن السلطات یولكون هذه 
املركزیة منذ غزو امللكية لسلطة امع اس�تقرار  مركز��  ومنظمة ٕاجنلرتا اكنت مو�دة
ٔأصبحت حتت حمك ٔأرسة  السادس عرش . وحبلول القرنم1066 النورماندیني لها �ام

 ملكية ٔأكرث دو� ٔأوروبیة ممتتعة �لو�دة حتت سلطة مركزیة )1603-1485( تیودور
ٔأقل قدرة عن مثیالهتا من  يف ٕاجنلرتا �ج�عیة املهمينة. �� اكنت الطبقة قویة

الس�یايس  نفوذهااس�تعامل جمال يف �يق دول ٔأورو� يف  املهمينة �ج�عیة الطبقات
اعمتدت ومن مث  .العسكریة النزتاع الفوائض الزراعیة من الفال�ني �لقوةوسلطهتا 

أ�رايض  تأٔ�ريخمتلفة ٔأساسها  أٓلیات اقتصادیة�ىل  الطبقات املهمينة يف ٕاجنلرتا
�ن ميلكونأٔصبح اللوردات، فقد . ةالعام� الزراعیالزراعیة والتوسع يف اس�ت�دام   ا��

�ن یتنافسون، أ�رض الزراعیة ي یدفعه الفالحون ا�� يف  بقوة یعيشون �ىل ریعها ا��
لعام� املأٔجورة �زداد الس�تغالل احلا�ة ل. واكنت الزراعیة السوق �ىل ٕاجيار أ�رايض

�يت  يضاأ�ر املزید من  �يت تُ ن املمتلاكت مض صارتال ُ ال  .رهنو�ُ  رشرتى وتؤج� باع و�
 :�نٕاىل ٔأمرَ  �ىل هذا النحو و�رجع السبب يف انتشار إالجيار

1I  ُيت اكنت ت� �يتفرت الرها إالجيارات يف وفّ العوائد املضمونة ال  إالنتاجمل �كن  ات ال
 �ىل مس�توى معيشة ٔأ�ىل يضاأ�ر  كال� �بار مُ د تعو�  فبعد ٔأن. مس�تقًرا فهيا الزراعي

 .  صار القا�دة العامةحّىت  ٔأ�ذ إالجيار النقدي يف الرتخس� ، نتي�ة ل�خول املنتظمة

2I  ،يت اس�تصلح الكثري مهنا يف القرن الثالث عرش، ٔأن مس�توطين أ�رايض البور� وال
. امأٔلوفًا �رخيی�  ٕاًذااكن إالجيار نظام ايض. اكنوا دامئًا یدفعون ٕاجيارات مقابل هذه أ�ر 

�  القویةة هو اهنیار ما تبقى من الرابطة احمللی� للك ذ�  العامواكن أ��ر  يت اكنت ال
ومع منو العام� املأٔجورة، ظهرت ٔأول  )3(الس�تغالل أ�رض. )2(والِقنّ �ربط بني الس�ید 

 َ م العُ بوادر التقس�مي الطبقي، عندما ن ٔأما البدا�ت  رفيون ٔأنفسهم يف احتادات. احلِ  املُ ظ�
_________________________ 

  :نّ ) قِ 2(
Serf: An agricultural laborer bound under the feudal system to work on his lord's estate. 

والس�ید الباز العریين (القاهرة: دار  ،، �رمجة محمد مصطفى ز�دة�رخي أٔورو� يف العصور الوسطى) انظر: ل. فيرش، 3(
 ).3/184(�رخي أٔورو� العام  موسو�ةوكذا:  .598ص )،1950 املعارف مبرص،

Lipson, Economic History, op,cit.pp.220-24. Beckett, The Aristocracy, op,cit. p.429. 
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ٔأسست امل، يف العصور الوسطى، فقد بدٔأت قبل ذ�؛ ٕاذ املبكرة لتنظ�ت العُ 

وميكن تتبع ، السادس عرشیات العام� املؤقتة �شلك قوي يف ٕاجنلرتا يف القرن مجع 
العام� املؤقتة تضم عامل رجعنا �لتارخي ٕاىل القرن الرابع عرش. فقد اكنت �ذورها ٕاذا 
من أ��م. ومع اختالف بل صاحب ٔأي معل لفرتة حمددة رون من قِ ؤج� املیاومة، ویُ 

�يت  ةلیّ ٔأو رفيني بو�ه �ام. و�لرمغ من در�ات �اراهتم، فٕاهنم اكنوا حِ  ت� التنظ�ت ال
 ام اس�ت�دموا وسائل تُعد متقدمة �د� ا�سمت ببدائیة ممارسات القرون الوسطى، فٕاهن

ومه �رتدون مال�س العمل  الیوميةامل ٔأرضب عُ  1424؛ ففي �وفنرتي �ام أٓنذاك
   )4(المئة.ة للتوصل ٕاىل �سویة ممطالبني �رفع ٔأجورمه، وتد�لت السلطة احمللیّ 

 

تة. ؤق� فة، وعام� مُ وظ� �ني: عام� مُ فيون ٕاىل نوَ رْ احلِ  املر�� املبكرة، انقسم يف ت�     
دار �رءوس محموم ضد بعضهام. وقد اكن لك إالنتاج احلريف یُ  يف رصاعٍ إالثنان ود�ال 

�اص يف صنا�ة املال�س، نوع  صغرية، و�رز يف بعض الصنا�ات، و�شلكٍ  ٔأموالٍ 
ٕانتاج املال�س،  فرعففي ع. یعمتد �ىل التاجر املصنّ وشلك �دید من ٔأشاكل إالنتاج 

 ویدفعونه ٕاىل املغازل مث املناجس مون ٔأمواهلم يف رشاء الصوف اخلامار �س�ت�دبدٔأ الت�� 
مكال�س اكم�  ویبيعونه مصنو�ًا مهنم �س�تلمونهمث  �ا�نالني والنس� اململوكة للغز� 

  )5(الصنع.
 

و�د ، نظام التاجر املصنّع أٓخر ٔأطواريف و ،ومع مرور الزمن وز�دة الطلب     
 مجع ش�تات هؤالء احلرفيني يف ماكن وا�د وٕامدادمه متّ الرٔأساملیون ٔأن مصلحهتم حتُ 

ازدادت همينة صاحب  رویًدا رویًداو  بأٔدوات العمل ومواد العمل، يف مقابل أ�جرة.
�ن ٔأصبحوا یعملون امل العمل �ىل العُ  ع اجر املصنّ نظام الت� ٔأ�ذ  �ىل ٔأنوا�، ومن مثا��

�  الكبرية املصانعيف التاليش لصاحل  ظهور يت جتمع ش�تات احلرفيني. وهو ما �زامن مع ال
. السكك احلدیدیةيف تقنیات ثورة ال و  ،تطور صنا�ات التعد�نمع  تبا�ًا ا�رت�ات

الرصاع تطور واحتدام بقدر تتطور وتنضج يف ٕاجنلرتا  ٔأ�ذت الربولیتار� احلدیثةو 
، 1848يف �ام  ،الربولیتار� حىت مشلت، ٔأ�ل الس�یطرة �ىل التقنیات اجلدیدةمن 

ت� الظروف التارخيیة جممتعة اكن  من إالجنلزي القادر�ن �ىل العمل. %40ٔأكرث من
_________________________ 

 .22صاملصدر نفسه، ، مقدمةفولترش، ) 4(

 .22فولترش، املصدر نفسه، ص) 5(
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لنشأٔة  املاكن ا�ٔكرث تقبًال  ، يف مذهب مار�س،صبح ٕاجنلرتايف ٔأن تُ لها ا�ور احلامس 
الرصاع بني وق و قوانني الس� و النظام �ج�عي اجلدید. النظام املش�ی�د �ىل الرٔأسامل 

الرصاع بني و  الرتاتبية �ج�عیة اجلامدةو ال �ىل إالقطاع  ،الرٔأساميل والعامل أ��ري
)6(ن.الس�ید والقِ 

 

E3D<

 .منط إالنتاجيف  من نظریة ، وكام ذ�ر�،ینطلق لو�د�هرجعنا ٕاىل مار�س،  اوٕاذ     
 :مرتبطتَني عضو��  نيركزيتَ  �ىل یقوممصطلح منط إالنتاج �یه هو و 

�يت تنشأٔ بني احلقوقية ، ٔأي الروابط�القات إالنتاج: ، يهأ�وىلالركزية  - املنت�ني  ال
ك ومال�  )یبيعون قوة معلهم مأٔجور�ن امًال عُ  مأٔ  ٔأقنا�ً  مأٔ  بیًداسواء ٔأاكنوا عَ (املبارش�ن 

�ىل هذا  مبناسبهتا. ويه وأٔ  �ج�عي �سبب معلیة إالنتاجوذ�  ،وسائل إالنتاج
يف  كام(أٓخر قامئة �ىل اس�تعباد خشص لشخٍص  ملار�س، ، وفقًاقد �كون النحو

التعاقد مستندة ٕاىل ، ٔأو )إالقطاعیةا�متعات كام يف ( ، ٔأو �س�ريه)ا�متعات العبودیة
 .)املعارصة ا�متعات الرٔأساملیة كام يف(احلر الرضايئ 

، ومدى إالنتاج وقوة العمل ٔأي وسائل ،قوى إالنتاج :فهيي ،ةالثانی الركزيةٔأما  -
ي حيوهلم من جمرد وسائل ٕانتاج �اصة مدى  بصفةٍ  تطورمه، ل، رٔأسام ٕاىلالتطور ا��

ٔأن مواد العمل ؤأدوات العمل مل �كن ٔأكرث من جمرد وسائل ٕاذ ذهب مار�س ٕاىل 
لن و . وإالقطاعالعبودیة  مع، ٔأي منط إالنتاج الرأٔساميلابقة �ىل ٕانتاج يف ا�متعات الس� 

ٔأما قوة  !منط إالنتاج الرٔأساميلتتحول من جمرد وسائل ٕانتاج ٕاىل رٔأسامل ٕاال مع 
للبیع والرشاء قبل منط إالنتاج الرأٔساميل  ملار�س، حمال�  العمل، فمل �كن، ٔأیًضا وفقًا

_________________________ 
تتأٔلف أٓنذاك وبقدر ٔأكرب يف  ا يف ٔأواخر القرن الرابع عرش. واكنت ٔأ�لبیة الساكن الهائ�يف اجنلرتا زالت التبعیة القنیة معلی� ) "6(

واكن ... ويف عقارات أ�س�یاد ا�ٔكرب مهنا، ٔأقىص الو�یل... القرن اخلامس عرش من فال�ني أٔحرار ميلكون است�راهتم مس�تق�
 ا من طبقةا من فال�ني �س�ت�دمون وقهتم احلر للعمل عند �بار ماليك أ�رايض وجزئی� العامل أ�جراء يف الزرا�ة یتأٔلفون جزئی� 

هلم  مه ٔأنفسهم �لفعل فال�نيامل ٔأجراء رصف �هیك بأٔن هؤالء ا�ٓخر�ن اكنوا �اصة، قلی� العدد بصورة �سبية ومطلقة من عُ 
�رات ؤأكرث من أ�رض الصاحلة أٔ  عن أ�جرة، �ىل بيت صغري وكذ� �ىل ٔأربع مس�تق�، ٔ�هنم اكنوا حيصلون، فضًال  است�راتٌ 

الفحم النبايت و  احلطب: مواش�هيم و�س�تحصلون �ىل الوقود�ٔ�رايض املشاعیة ون �رعَ  ...للزرا�ة. و�دا هذا اكنوا مع الفال�ني
 ، الكتاب أ�ول، الفصل الرابع والعرشون.رأٔس املال مار�س، ". انظر:و�الفهام
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تاج مع�، ٔأما مع منط إالنتاج الرٔأساميل فهو یعيش ببيعه حيث اكن املرء یعيش �ىل نِ 

يف جتاوز قوى إالنتاج �رشع والتطور حيدث، يف رٔأي مار�س، حي�  لقوة مع�.
  يف أ�وىل: التثو�ر املس�متر تقف أ��رية �اجزة عن استيعاب �القات إالنتاج؛ حبیث 

 دفعه من بدًال  إالنتاج تعیق فاكنت. هامنو  متام يف املنت�ة القوى مع تتالءم إالقطاعیة امللكية �القات تعد "مل

 مع احلرة، املزامحةحملها  �لتو  ،حطمت وقد ،حتطميها من بد ال اكن قيود ٕاىل حتولت و�� التقدم، حنو
 .)البیان الش�یوعي( "....ا�متع ومؤسساته الس�یاس�یة ٕا�ادة هیلكة

E4D<

ٔأورو�، غرب وتقوم فرضیات مار�س �ىل ٔأساس ٔأن منط إالنتاج الرٔأساميل يف      
ي �شأٔ �قتصاد الس�یايس يك  �كشف ويف ٕاجنلرتا بو�ه �اص، وهو منط إالنتاج ا��

عن  منًطا خمتلًفا من اخلصائص والسامت ما جيعل منه ملحي، عن قوانينه املوضوعیة
ٕاذ رٔأى مار�س ٔأن  )7()ي: البدائیة والعبودیة وإالقطاعأٔ ( إالنتاج السابقة �لیه ٔأمناط

 :ا�رخيی�  تنيمس�بوقَ ني �ري بظاهرتني �امستَ  ، مبفرده،�متزي اجلدیدمنط إالنتاج 

؛ ظاهرة بیع قوة العملويه  ،)�القات إالنتاج(ى يف ٕاطار وتتبد�  ،أ�وىل الظاهرة
. لس�یده مبا حيتوي �لیه من قوة معل بأٔمك� يف ا�متع العبودي ملاكً  اكن العبد حيث

�يت تعرف ظاهرة بیع قوة العمل: والرٔأساملیة فقط، وفقًا  ملار�س، يه ال

و��  ،اخلاصة بهفسه شلك السلعة "ما ميزي العرص الرٔأساميل هو ٔأن قوة العمل تت�ذ �لنس�بة للعامل ن 
 .، الكتاب أ�ول، الفصل الرابع)رأٔس املال(یت�ذ مع� شلك العمل املأٔجور". 

: إالنتاج من أٔ�ل السوقفهيي  ،)قوى إالنتاج(ى يف ٕاطاروتتبد�  ،الثانیة أٔما الظاهرة
ي �شأٔ �ىل ٔأنقاض ا�متع  ٔأن القا�دة يف ا�متع إالقطاعي قد رٔأى مار�سفل  العبوديا��

ج يك �كون و ٔ�ن املنت. )سلع(لـ  وليس )منت�ات(لـ  �ني یعد ٕانتاً�إانتاج الفال� يه ٔأن 
وق. وهو ما ینفيه مار�س ل. للبیع من �الل الس� للتبادُ  اسلعة البد ؤأن �كون ُمعد� 

فوسائل إالنتاج مل �كتسب بعد صفة  ورو� الغربیة؛بصدد ا�متعات إالقطاعیة يف أٔ 
ل. ٕامنا اكن إالنتاج وق، من ٔأ�ل التبادُ نتج من ٔأ�ل الس� �كن ت الرٔأسامل. واملنت�ات مل 

_________________________ 
 م معه �ىل صعید القانون وأ��الق وا��ن... ٕاخل.  �ىل صعید الوعي امجلعي ما یتالءیقاب�من هذه أ�مناط ) ولك منط ٕانتاج 7(
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ي اكزء من احملصول . جفمن ٔأ�ل إالش�باع املبارش نت�ه الفالح أ�ورويب يف یُ  نا��
واجلزء ا�ٓخر یذهب ٕاىل منه ٕال�ادة إالنتاج،  اخر جزءً القرون الوسطى اكن ید� 

 ،وٕاىل القساوسة �ىل شلك العشور. ولكن ،الس�ید إالقطاعي �ىل شلك اخلراج
 :املال رٔأس لـ الرابعة الطبعة ٕاىل ٕاجنلز ٕالضافة اووفقً 

م �ىل شلك العشور... "ال القمح املقدم �ىل شلك اخلراج وال ٔأنت�ا من  ٔأهنامصارا سلعة �رد  القمح املقد�
ٔأن یمت ٕانتا�ه من ٔأ�ل ا�ٓخر�ن حفسب، فال �كفي، يك یعترب املنتج سلعة...  .ٔأ�ل ٕاعطاهئام ٔ�ش�اص أٓخر�ن

، الكتاب أ�ول، الفصل أ�ول).رأٔس املال(ل ٕاىل خشص أٓخر". ٕامنا جيب ٔأن �سمل عن طریق التبادُ 
)8(     

من و�ة  "اجلدید"، �ج�عيالنظام ٔأي مع  منط إالنتاج الرٔأساميلع مفو�لتايل،      
  :التغري� اجلذري ، يف رٔأي مار�س،سوف حيدث ،نظر املركزیة أ�وروبیة

 شرتى:باع و�ُ تصبح قوة العمل سلعة تُ مفن �ة ٔأوىل: س�  -

 ، املصدر نفسه).رأٔس املال(". �اًما طابًعا العمل ملنت�ات السلعي الشلك �كتسب العمل قوة بیع حلظة من"

القا�دة يه ٕانتاج  س�تصبح ٕاذ ،ت�ات سلًعالك املن  متيس�نیة: سوف  ومن �ةٍ  -
 وق بقصد الرحب. السلع �لسلع من ٔأ�ل الس� 

ظاهرة بیع قوة العمل، و ظاهرة عد تُ  رٔأس املالللتصور العام ملار�س يف  ووفقًا     
ومنط إالنتاج ، ا�ري املس�بوقة �رخيی�  قبیل الظواهروق، من إالنتاج من ٔأ�ل الس� 

ي �شأٔ يف غرب ٔأورو�،الرٔأساميل ي شهدَ  ، ا��  !نيني الظاهرتَ هاتَ مو�  مبفرده هو ا��

E5D 
     

مع أ��ذ يف �عتبار أٔن مار�س �یه الوعي، يف ٕاطار املركزیة أ�وروبیة، و       
منه  ميت� قسمٌ  یقول، العمل الزائد. بل يف لك جممتعٍ بأٔن الرٔأسامل مل خيرتع، كام 

_________________________ 
ما اكن یقع سؤ فهم بدوهنا ؤ�ن  اضافة بقو�:"... ٔ�نه كثًريا �د�  االٕ وقد �لل ٕاجنلز ت�، الفصل أ�ول. رٔأس املالانظر: ) 8(

 اليت ٔأدت ٕاىل تعمیق سؤ �س�هتلكه �ري ا�ي ٔأنت�ه یعترب سلعة". وحنن نرى ٔأن ٕاضافة ٕاجنلز يه منتوجمار�س یقصد ٔأن لك 
) قوة مع� یعاوض( ه مبادلته مع أٓخر. ٕامنا هو یبادلال مي� احملصول حىت ميكن�ٔ�ساس ٔ�ن القن  ؛الطرح �ري حصیحالفهم! ف

) یعاوضافرتاض ٔأنه یبادل (�لتايل هذا احملصول ا�ي ميلكه إالقطاعي. ولو افرتضنا ٔأن القن مي� احملصول فميكن  جبزء من
 أٓخر.  خشص ٕاىل لالتبادُ  طریق عن ٔأي ٔأن املنتوج سمل، �ىل هذا النحو،احملصول �محلایة وأ�مان. 
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ما اكن: �امل حر ٔأم �ري حر، سواء ٔأاكن  نتاج یتحمت �ىل القسم ا�ٓخر ٔأ�� االٕ وسائل 
العامل الرٔأساميل املعارص، ٔأن یضم ٕاىل وقت العمل الرضوري من  مروما أٔ  مأٔ يف ٔأثينا 

ٔأ�ل ٕا�ا� نفسه وقت معل زائد يك ینتج وسائل املعيشة ملا� وسائل إالنتاج. مع 
ٕاذ  ؛حبتةیة ن يف �عتبار ذ�، نالحظ ٔأن مار�س �رى الفارق من �ة ش�أ��ذ 

 ي ميّزي ا��  رهالعمل الزائد هو و�ده يف تصو�  نزتع به هذاي یُ ن الشلك ا�� إ 
عن ٔأو القنانة �قتصادیة للمجمتع مثل ا�متع القامئ �ىل ٔأساس العبودیة التشكيالت 

ال و یوهن الفرق �ىل هذا النحو لشلك�عتداد �الواقع ٔأن و  )9(جممتع العمل املأٔجور.
 حقًا، كام سرنى ذ� الٔ�ن ا�متعات السابقة �ىل الرٔأساملیة أ�وروبیة ؛یؤازره

 مدیدة ؤأحقاٍب  ش�ّىت  وعصورٍ �دیدة  ومواضعَ  كثريةٍ  عرفت يف ٔأحوالٍ  لتفصیل،�
شلك العمل  ،املعارصة الرٔأساملیة هتْ ي عرفَ ا��  )الشلك( سانزتاع العمل الزائد بنف

رة يف مقابل تعاقدیة حُ  لعالقةٍ  العمل وفقًا مل البائع لقدرته �ىلالعا ٔأي ،املأٔجور
انزتاع العمل الزائد  II وق�لتضافر مع إالنتاج من ٔأ�ل الس�  II>ٔأیًضارفت كام عَ  أ�جر.

ض النظر عن شلك �القات إالنتاج ٔأو مس�توى غَ وفق قوانني حركة الرٔأسامل بِ 
ا�ٓن امتداد املركزیة  سوف نناقش هذه أ�فاكر بعد قلیل. ولرنَ ل تطور قوى إالنتاج. و 
 أ�وروبیة بعد مار�س.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
 �یف یقع التناقض هنا يف مذهب مار�س. الباب الثالثمن  امس) سرنى يف الفصل اخل9(
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<ÿíÀ÷]o÷^n÷]<

<Å]Çj⁄]ÌÈeÊÖÊ˘]<ÌËà“Üπ]<

هنايئ،  صارت، و�شلكٍ بعد مار�س، �ینا من ال�ذج ما یوحض ٔأن ٔأورو� الغربیة     
حباث �قتصاد الس�یايس. ا�منوذج أ�ول: روزا لو�سمبورج حقل الت�لیل املعمتد يف أٔ 

 الثالث، ا ا�منوذج، ٔأمّ )1976 -1900( مور�س دوبوا�منوذج الثاين:  ،)1919 -1871(
  .)2005 -1919(رو�رت هیلربونرفهو: 

E1D<

؛ حيث الس�یايس قبل الرٔأساملیة �دم احلا�ة لظهور �قتصادتثبت روزا  فليك     
�ام، �س�یطة  �القات إالنتاج شفافة، كام تقول، ومظاهر النشاط �قتصادي، بو�هٍ 

عن قوانيهنا املوضوعیة، كتبت مت�ذة من ٕامرباطوریة  ال حتتاج ٕاىل �مل �كشف
 :منوذً�ا شارملان

ا ٔأمالكه، یعمالن متامً  العاهل الكبري يفا مثل الفالح الصغري يف مزرعته، متامً يف القرون الوسطى، جند ٔأن "
 ثنان ٕامنا �ریدان سد �ا�اتر: فاالٕ أ�مر من ِحس  ما یودان احلصول �لیه عن طریق إالنتاج. �ري ٔأنه ليس يف

فهو ٔأن  إال�سان الطبیعیة من الغذاء والرشاب والثیاب، وبعض شؤون احلیاة أ�خرى. ٔأما الفارق الوحيد
ر�ش النعام، والفالح �رشب ٕاىل  من فراٍش  ینام �ىلالكبري  يالعقار  املا� �ىل القش، بي� الفالح ینام

مكیة ونوعیة  ا مثینة. ٕان الفارق الوحيد �مكن يفالكبري مخورً  املا�ا �ش�هبها، بي� �رشب املائدة برية ٔأو شيئً 
البرشیة، یظالن ٔأنفسهام. مقابل  هو سد احلا�ات ي�� �ة. بید ٔأن ٔأساس �قتصاد وغرضه ااملواد املنتَ 
معلیة العمل نفسها،  ا، يفهناك نتيجته الواحضة. وهنا، جمددً  يینطلق من هذا الهدف الطبیع يا�� العمل، 

�رفقة ٔأفراد ٔأرسته، وال حيصل من مثار العمل ٕاال �ىل ما توفره  ، ٔأو�دیدة: فالفالح �ش�تغل بنفسه مثة فوارُق 
 � ولكن سواء ٔأمعل لك فالح لنفسه �رفقة  .حصته من أ�رض املشاعیةٔأو  ،ميلكها يت� قطعة ا�ٔرض ال

، ليست نتي�ة هذا بقيادة العمدة ٔأو املرشف املليك يقطاعا حلساب الس�ید االٕ امجلیع معً  �ائلته، ٔأم معل
�لضبط ما حيتا�ه الفالح للعيش ٔأو  يالعمل سوى مكیة معینة من وسائل العيش �ملعىن الواسع لللكمة، أٔ 

لك �جتاهات ؤأن ننظر  ا ٔأن ند�ر مثل هذا �قتصاد يفماكننا طبعً ا مبقدار ما حيتاج لهذا العيش. �ٕ تقریبً 
)1(."حباث معیقة�مل �اص وال �ٔ  ي�ٔ  فيه ولفهمه حنن ال حنتاج ٕالیه من لك �انب، وس�ن�د ٔأن ال ِرس 

 
 

_________________________ 
�رمجة ٕا�راهمي العر�س (بريوت: دار  ما هو �قتصاد الس�یايس؟لولكسمبورج،  انظر: روزاالتشدید يف النص من عندي. ) 1(

 عن مبعزل یعيش نهإ  تقول ٔأن تنىس كام! النقود ا�متع جيهل هذا نإ  تقول ٔأن ولكن، تنىس روزا. 168)، ص1977 ا�ن ��ون،
 روالرس�  �رتدهيا، ال�يت املذهبة احلر�ریة واملال�س العاهل، �رشهبا ال�يت ا�مثینة امخلور نإ  تقول ٔأن تنىس و�لتبع، و��، العامل؛
 من ورمبا الغال بالد ٔأو بغداد أٔو فارس من �لب بعضها یمت ومل إالقطاعیة يف املنت�ني صنع من لكها �لهيا، ینام ال�يت الوثرية
  =         �منط إالنتاج إالقطاعي هو من قبیل اختاذ ٕامرباطوریة شارملان منوذً�ااذ من واحلقيقة التارخيیة ٔأن �خت! املغول سهول
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ي حتل� روزا لو�سمبورج، �القات ا )الغريب أ�ورويب(يف هذا ا�متع       ٕالنتاج ا��

شرتى، ومنت�ات الفال�ني ليست باع قوة العمل وال �ُ  فهيا، فال تُ شفافة، ال ِرس 
 وال ٔأر�ح! ویتعني ٔأن فال سلع وال ٔأجوروق. �امة، للبیع يف الس�  كقا�دةٍ ة، ُمعد� 

يك نرى بیع قوة العمل، وإالنتاج من  "الرأٔساملیة"لفرضیة روزا، جميء ننتظر، وفقًا
 مار�س �ل�م والكامل! ذهب؛ ٔأي كام اني �رخيی� قتَ تني �ري مس�بو وق، كظاهرَ ٔأ�ل الس� 

E2D<

ي ،ٔأما مور�س دوب      ٔأن  ذهب ٕاىلمار�س، فقد  تصورٔأكد �ىل صواب  ا��
 الرٔأساملیة:

شرتى يف باع و�ُ صارت قوة العمل سلعة تُ  وق، ويف ظل هذا النوع من إالنتاجلٕالنتاج من ٔأ�ل الس� نظام  "
�  ل، ومل �كن ذ� ممكنًا للتبادُ وق ٔ�ي يشء ميكن ٔأن �كون حمال� الس�  يت ٕاال بتوافر الرشوط التارخيیة ال

مني ال يف ٔأیدي طبقة حمددة يف ا�متع، ويف املقابل ظهور طبقة من املعدَ اقتضت �ركز ملكية وسائل إالنتاج 
�ن ميثل هلم بیع قوة العمل املصدر الوحيد لكسب العيش یقع �ىل ، وهؤالء ا�� یعيشون ٕاال ببيع قوة معلهم

ي ومفهوم الرٔأساملیة ا�� ... ال عن طریق القهر�اتقهم القيام �لنشاط إالنتا� وذ� عن طریق عقود العمل 
 )2(".�رخيیة ا يف لك حقبةأٓمنا به یو�د مضنً 

يك تأٔ�ذ يف  للرٔأساملیة سمن املركزیة أ�وروبیة، رؤیة مار� القًا، انطمتتد ٕاًذا     
�ن: بیع قوة دوب، وتصبح الرٔأساملیة قامئة �ىل نفس أ�مرَ مور�س   �ىل یدالرتّخس 
  وق.وإالنتاج من ٔأ�ل الس� العمل 

_________________________ 
�س�تثناء قا�دة وتعمميها، فٕامرباطوریة شارملان متثل حلظة اس�تثنائیة نرى فهيا اقتصاد إالمرباطوریة املقدسة ٔأقرب ما �كون  =

 فر�سا جنوب يف �قتصادیة احلا� فهيا تدهورت فرتة يف شارملان ٕاىل اقتصاد إالش�باع املبارش وليس إالقطاع. فقد حمك
قبائل الشامل. يف ظل هذه  وازدادت �ارات بعد ٔأن س�یطرت أ�ساطیل إالسالمية �ىل حوض البحر املتوسط، وٕایطالیا

ومع التحول  الریف. يف املالك �بار تنافس طبقة هناك و�لتايل مل تعد الت�ار، الظروف تدهورت ٔأمور الت�ارة وساءت ٔأحوال
 يف ا�ي أٓ�ذ أ�رض رقيق نظام ٕاىل أ�حرار اعي، بغیة �كتفاء ا�ايت، خضع الكثري من الفال�نيٕاىل �قتصاد الزر

و�ىل الرمغ من ذ� ال . الوثنية القبائل ضد الاكرولنجیني حلروب نتي�ة نطاقها فرتة من الوقت ا�سع العبودیة وحىت. �نتشار
معل  حيثوالنقود، واملضار�ت،... ٕاخل، وأ�مثان، قد و�دت أ�سواق، والسلع، لصورة روزا لهذا ا�متع حقيقته؛ ف تعكس

 واملقایيس للمواز�ن ادقيقً  انظامً  تضعوو أ�سواق، �ىل حام�هتا ا�و� فبسطت تدعمي الت�ارة ا�ا�لیة وتنظميها؛�ىل شارملان 
من ٕامرباطوریة  �ختاذ ٕاًذا ٕاخل. .،..قمية النقد ثبات �ىل و�افظت حصادها، قبل احملاصیل �ىل املضار�ت ومنعت وأ�مثان،

 !املركزیة أ�وروبیة نفسهاقبول مث تعمميه ال ميكن قبو� ٕاال ابتداًء من  شارملان، ك�ا� اس�تثنائیة، مثاًال 
 .M. Dobb, Studies in the Development of Capitalism, op,cit, p.23            ) انظر:2(
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 ٕاىل ضطریُ  �ني ؛مع ٕاميانه تصادًمامُ  معیاره، هادًما ؛ولكن یبدو دوب مرتباكً      

طاملا  ٔأنه يف �رتباكو�مكن ! "التارخي ٔأحقاب لك يف اكنت موجودة اخلصائص نفس" بأٔن التسلمي
يف لك ٔأحقاب التارخي فال �ن دَ و موج دامئًا وق اك�ٔأن بیع قوة العمل وإالنتاج من الس� 

مع ٕاميان  نتي�ة كت� تتصادمو  !�ىل ا�متع جيعل الرأٔساملیة ٔأمًرا �دیًدا يشء ٕاًذا
 )3(!القائ� بأٔصا� ظواهر الرٔأساملیة أ�وروبیة دوب القامئ �ىل عقيدة مار�س

<E3D<

وابتداًء من املركزیة أ�وروبیة نفسها، ٔأي كتابة �رخي العامل ابتداًء من �رخي      
للتقلید أ�ورويب، ويه ٔأن  نر فرضیته، وفقًایقدم هیلربو، بیة حتدیًدأأورو� الغر 

ي ميزي الرٔأساملیة هو ٔأن عنارص إالنتاج املمث� يف العمل وا�ٔ  رض مل �كو� قبل ا��
ٔ��د قوى إالنتاج مل �كن ٔأكرث من �روة  ل. وٕان الرٔأسامل ٔأیًضاللتبادُ  ٔأساملیة حمال� الر 

ل احلالمكّزنة. ولكن مع ال لفرضیة هیلربونر، مل �كن أ�رض،  . فوفقًارٔأساملیة تبد�
للتداول. ومل تصبح هكذا ٕاال عندما متكنت  �امة، قبل الرٔأساملیة، حمال�  ا�دةٍ كق

فصارت أ�رض �اضعة ملنظومة البیع ؛ الرٔأساملیة من فرض همينهتا �ىل ا�متعات
والرشاء بعدما ٔأصبحت مما ميكن الت�يل عنه وبیعه ورشائه ورهنه والترصف فيه 

فقد اكنت القا�دة يف الریف، مع منط إالنتاج ٔأنواع الترصفات الناق� للملكية. جبمیع 
� يف القرون الوسطى یعيش إالقطاعي، ٔأي قبل الرٔأساملیة، ٔأن الفالح يف ٔأورو

�، لس�ید ویطحن يف طاحونته، و�زرع حقوس�یده؛ في�زب يف فرن ابضیعة  مرتبًطا
 القرن الرابع عن �دماته. وحّىت  ما اكن یؤدي � ٔأجًرا وخيدمه يف احلرب، ولكن �دًرا

قاب� للبیع احلر. لقد  بوصفها ممتلاكٍت  عرش ٔأو اخلامس عرش مل �كن هناك ٔأرٌض 
 �كن اكنت هناك ٔأرض بطبیعة احلال، ضیاع ؤأبعاد�ت ٕاقطاعیة وٕامارات، لكهنا مل

ُ یُ  تأٔ�ید، كام یقول هیلربونر، عقاًرا�ل  ام دعت املناس�بة. فلقد اكنت شرتى لك� باع و�
ي تقوم �لیه مسعة املرء شلك جوهر احلیاة �ج�عیة وهتُ أ�رض �ُ  ييء أ�ساس ا��

ٕاال  )4(وماكنته يف ا�متع. و�لرمغ من ٔأن أ�رض اكنت قاب� للبیع وفق رشوط معینة
ي اكن �شغل مركًزا�ام للبیع بو�هٍ  ٔأهنا مل �كن فكر يف بیع مل یُ  طیًبا . فالنبيل ا��

_________________________ 
 مذهبه، يف مثل هذا التناقض! ن ذهبَ ، ومَ ه�و ك دوب، ووقاارتب الباب الثالث سبب) سوف نعرف يف 3(
 =، واكن أٔ�د امللوك هو ا�ي ميول املبیعات وقد قام ٔأ�د مؤر� أ�د�رة يف ٕاجنلرتا بتسجیل  باع ٔأحيا�ً )"اكنت أ�رايض تُ 4(
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 َ ستبعد ٔأش�یاء لها قميهتا من نطاق البیع والرشاء، ومن هذه ٔأرضه. ٕان لك جممتع �

 أ�ش�یاء، يف نظر القرون الوسطى: أ�رض. 

احلدیث عن سوق العمل مع حفني یمت  ،لهیلربونر ٔأیًضا ٔأخرى، وفقًا ومن �ةٍ      
�يت یبيع فهيا  النظام الرأٔساميل، فس�یكون املقصود مبارشة ت� العملیة من املفاوضة ال

 أ�ش�اص قوة معلهم ملن یدفع ٔأ�ىل مثن!

مل �كن لها وجود يف العامل السابق �ىل  )ز م.ع. بیع قوة العملمعلیة (یقصد "ولك ما ميكن قو� ٕان هذه العملیة 
امل الیومية مما یقومون �لعمل، ولكن هذا العمل من ا�ٔقنان والصبیان وعُ  الرٔأساميل. اكن هناك �لیطٌالعرص 
) 5(�ىل إالطالق � سوق یباع فيه و�شرتى". )ز م.ع. یقصد قبل الرأٔساملیة( مل �كن

 

 لنفس الفرضیة، مل �كن الرٔأسامل ٔأكرث من تعبري عن �روة مكتزنة، ، وفقًاوأٔ�ًريا      

تنمتي ٕاىل  "�القة اج�عیة" ٕامنا مع الرٔأساملیة فلن یصبح الرأٔسامل كذ�، بل س�مييس

يف ٔأورو� يف القرون (ل يف إالنتاج حقل إالنتاج. فقبل الرٔأساملیة اكن أ�سلوب املفض� 
�يت �س�تغرق ٔأداؤها ٔأطول فرتة ؤأقل قدر من  )الوسطى! هو العملیة إالنتاجية ال
�يت ختطر ٕاىل عضو النقابة احلِ  إال�الن حمرًمااكن كام العمل. و  رفية ٔأن اكنت الفكرة ال

، كام یقول هیلربونر، تنطوي �ىل الكثري من زمالءه، فكرةً  ٔأفضل نو�ًا رج منتً�اخيُ 
مبا اكن �لیه احلال يف ٕاجنلرتا �الل القرن السادس  و�س�تدل هیلربونرمن اخلیانة! 

ٔ�ول مرة النس�یج �رٔأسه و الغزل صنا�ة حقل  إالنتاج الكبري يف ٕاذ حي� ٔأطل ،عرش
ي اعترب جت نقا�ت احلِ احت�  ئيت م تضم  الورشة العجیبة ال�يتهذه رف �ى امل� ا��
�ىل أ�عراف  لغذاء للقوة العام�، خروً�ااز�ن لتوفري اار�ن واخلب� ومجمو�ة من اجلز�  نوًال 

 )6(القانون.احنرافًا عن و 
 

_________________________ 
ٕاال ٔأن مثل هذه العملیات اكنت �درة وال یبدو ٔأن هناك  1012يف �ام  ماراكً  50لتون ٔ��د امللوك مقابل معلیة بیع قریة ٕای  =

لعدم وجود سوق لٔ�رايض، مثل ما نعرفه الیوم". انظر: ٕاي. اكنرت�ري،  ت ٕایلتون �س�تحق هذا املبلغ؟ نظًراَمن اكن یعرف ٔأاكن
 . 46)، ص2011(القاهرة: املركز القويم للرتمجة،  ، �رمجة مسري �رميموجز �رخي �مل �قتصاد

   انظر: )5(

R. Heilbroner, The worldly Philosophers (New York: Simon & Schuster,1961),p.25  
 .Heilbroner, The worldly Philosophers, Ibid, p.28) انظر:                                            6(

ٕاىل �انب رب العمل و�شاركه أٔعام� يف ا�اكن ذاته و�ىل طاو� العمل ذاهتا اكن  عامل يف القرون الوسطى یعيش جنًبا"اكن ال
 = ي تدرب اكن     ، والشخص ا�� �دة. اكن �هام متساویني تقریًبا�هام ینمتیان ٕاىل الطائفة املهنیة ذاهتا ویعيشان �يشة وا
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ني �ىل العامل املعارص من و�ة نظر تني �دیدتَ حنن ٔأمام، �ىل أ�قل، ظاهرَ  ٕاًذا     

ها�ن وق. ولكن، هل املركزیة أ�وروبیة، هام: بیع قوة العمل، وإالنتاج من ٔأ�ل الس� 
 وجود، كام ام�كن هل ؟وهل حقيقًة ملا�ن و�ري مس�بوقتني �رخيی� �دید احق�  الظاهر�ن

ي تبلور منذ بضعة قرون  ذهب مار�س وَمن تبعه، ٕاال مع منط إالنتاج الرٔأساميل ا��
قبل الرٔأساملیة أ�وروبیة بأٓالف الس�نني؟  ا�رخيی�  �ن معروفتانظاهر ٔأم هامفقط؟ 

ي سوف �سلكه ا�هن يف سبي�ٕان الطریق  هذه أ�س�ئ�  لتقدمي ٕا�ابة عن ا��
ابتداًء من �رخي ٔأورو�، واحض رافض للتأٔرخي  مبوقٍف  عب�ًداتعني ٔأن �كون مُ ی 

 للت�لیل. در الطاقة، من �رخي العامل حقًال و�ختاذ، ق

 بیع ظاهرَيت وحتلیل  رصد ٕاىل، القادم الفصلنا، يف مهنج  ريم�و�لیه، سوف      
يف ا�متعات  لقوانني حركة الرٔأسامل، ، طبقًاوققوة العمل وإالنتاج من ٔأ�ل الس� 
 النظریة املهمينة يف منط إالنتاج.نقد ٕاىل  وصوًال  السابقة �ىل الرٔأساملیة أ�وروبیة؛

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
 اذا اكن �یه ما ميكنه من ذ�". للمزید من التفصیل، انظر:         ن احلرف �ىل أ�قل ٔأن یفتح داك�ً �س�تطاعته يف كثري م =

E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de Jules  
C ésar jusqu'à la Révolution (Paris: Librairie De Guillaumin ET Co,1858), p.495-6.  
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ÿíÀ÷]<ƒe]Ü÷]<

ÿ€√÷]<ÏÁŒ<ƒÈeH<—Áä÷]<ÿq_<‡⁄<t^jfi˝]Ê<
^⁄<l^√€j•<ª<ÌÈ÷^5_Ü÷]<ÿfŒ<ÌÈeÊÖÊ˘]<ÏÜë^√π]<

يف ٔأ�منا ت� ٕامنا  ،"الرٔأساميل" وأٔ  "الرأٔساملیة" وأٔ  "الرٔأسامل" ائع ٔأن ذ�رالش�  لعل�      
�يت  �س�تصحب يف أ�ذهان، ابتداًء من همينة املركزیة أ�وروبیة، مجمو�ة من املفاهمي ال

شة ٔ�هنا �ري حمددة؛ فقد �شري خصائص �دیدة ومتباینة، ومن مث مشو�  �شري ٕاىل
ٕاىل: املنافسة و�قتصاد احلر. وقد �شري ٕاىل ظهور بیع قوة العمل. وقد �شري ٕاىل 

 بقصدعن إالنتاج فيه إال�سان  حتول أ�رض ٕاىل سلعة. وقد �شري ٕاىل نظام كف� 
وق. وقد �شري ٕاىل ظهور ذ� الر�ل ج من ٔأ�ل الس� نتِ یُ  وصار إالش�باع املبارش

املغامر ٔأو ا�اطر من ٔأ�ل أ�ر�ح الطائ�. وقد �شري ٕاىل س�یادة النقود يف 
املبادالت الیومية. وقد �شري ٕاىل نظام متت� فيه طبقة معینة الرثوة �ىل حساب 

�يت ٔأنتجت هذه الرثوة.  �توقد �شري ٕاىل عرص لك ما فيه  �يق طبقات ا�متع ال
  أ��الق! وقد �شري ٕاىل همينة الصنا�ة �ىل الهیلكللبیع والرشاء، حىت�  حمًال 

لك يشء بأٔرخص مثن وبیعه �ىل فن رشاء �قتصاد  قيام�قتصادي. وقد �شري ٕاىل 
وقد �شري ٕاىل لك ذ�، ٔأو بعضه. ولكن، ال ميكن  ، ومنوه بفعل املزامحة.بأٔ�ىل مثن

يف الواقع ٔأن نطمنئ ٕاىل ٔأن ٔأ�د هذه السامت ٔأو اخلصائص املذ�ورة ٔأ�اله ٕ�ماكنه ٔأن 
ذ� ٔ�ننا �ني نبحث، بعمق وتأٔمل، يف أٓ�ر  ميزي النظام �قتصادي املعارص. ملاذا؟

عرش، �ىل أ�قل يف:  دساالس�  القرن وو�ئق ومراجع العامل القدمي والوس�یط، حىت� 
بالد �بل، ومرص القدمية، وفينیقيا، وأٓثينا، وروما، وبزينطة، والقريوان، وقرطبة، 

نعي من �اللها �یف  ،للغایةومدهشة معرفية خصبة  وشامل ٔأفریقية، س�ن�د مادةً 
من  إالنتاج :تعرف، ودون التباس هذ�ن العاملّني، القدمي والوس�یط اكنت جممتعات

والصنا�ة، ، واملضاربة، الرٔأساميل ل، والرتامكوالتبادُ وبیع قوة العمل، ، وقٔأ�ل الس� 
 ،والرشاكت وا�متویل، وأ�سهم، والنقود، والس�ندات، ،اخلارجية والرحب، والت�ارة

: ا�امئة وأ�سواق .العقاریة واملنقو� :والرثوة و�ع�دات املرصفية، وأ�مثان،
و�حتاكر، والتورید، والكساد، والتضخم،  .والعیين: النقدي والرأٔسامل .واملومسیة

امل، �ني، والعُ رفيني، والفّال والسلع، والفائض، و�س�ترياد، والتصد�ر، واحلِ 
اع، وجتار امجل� وجتار التجزئة، ور�ال املال، ؤأر�ب أ�عامل، والصیارفة، والصن� 



249 

 
وبیوت املال، ، وملكية ا�و�والرصاع الطبقي، وامللكية الفردیة، وامللكية العامة، 

 احلیاة ظواهر ٔأخر ٕاىل والعمل املأٔجور، والعمل الزائد، وأ�جور، واملرتبات،...،

)1(�قتصادیة و�ج�عیة يف �املنا املعارص.
 

ي ميزي �ساء افٕاذ>>>>> النشاط �قتصادي يف �املنا املعارص؟ ٔأي ما  ٕاًذالنا: ما ا��
ي �متزي به  �يت صارت لها الهمينة �ىل الصعیدَ الغربیة أ�وروبیة ،الرٔأساملیةا�� �ن ، وال

ي ميزيها أٔ  وقيل لنا ؟ني�ج�عي و�قتصادي العاملی�  ظاهرة أ�مثان، هو س�یادة ن ا��
ٔأو ٕانتاج  .ٔأو الطفرة يف ٕانتاج وسائل إالنتاج .ٔأو ظاهرة انفصال الریف عن املدینة

ٔأو ٔأن النشاط  .بقصد الرحب وقإالنتاج یمت من ٔأ�ل الس�  ٔأو ٔأن .السلع بواسطة السلع
ٔأو وجود ظاهرة بیع قوة  .�قتصادي يف احلیاة الیومية هتمين �لیه املبادالت النقدیة

�مة يف حقيل الت�ارة  الیة والنقدیة صارت متارس ٔأدواًراسات املالعمل. ٔأو ٔأن املؤسّ 
فيجب ٔأن  ذ�؛ ٕاذ قيل لنا .�متركزوالصنا�ة. ٔأو ٔأن �قتصاد ميیل ٕاىل الرتكز وا

املعارص، ویتعني ٔأن �قتصادي �شك يف حصة هذه أ�مور مجیعها مك�ددات للنظام 
لك هذه أ�مور، كام ال نطمنئ �ىل إالطالق لكوهنا من قبیل إال�ا�ت املقنعة؛ ٔ�ن 

ابقة �ىل �املنا ، وعرفهتا، وبوضوح، ا�متعات الس� اة �رخيی� ، مس�بوقتفصیًال  سرنى
وق، بیع قوة العمل وإالنتاج من ٔأ�ل الس� املعارص، ويف مقدمة هذه الظواهر 

ي ميكن ٔأن جيعلنا ن )2(الرٔأسامل نفسه.و  ر�ن، ٕامنا بال وللحقيقة!، فأ�مر الوحيد ا��
ي ميزي �املنا املعارصٕا�ابة مما س�بق عن الس�  ٔأيوعي �لتأٔ�ید، ٕاىل   ؤال عن أ�مر ا��

ي ٔأر�خ للعامل �ىل صعید النشاط �قتصادي ، هو ٔأن نقتفي ٔأ�ر املؤرخ أ�ورويب ا��
كام قادت مؤر� املركزیة �نتقائیة، حفینئذ سوف تقود�  ؛)3(ابتداًء من �رخي ٔأورو�

 _________________________ 
 يف مرص و�بل وفارس وعرص امللوك �قتصادي مس�تو رفيًعاهيا التطور ) "هناك يف �رخي العامل القدمي فرتات �دیدة بلغ ف1(

ومانیة يف ٔأ��ا أ�وىل... ففي لك هذه أ�زمنة الهلینس�تيني وعهد امجلهوریة الرومانیة يف عرصها املتأٔخر وإالمرباطوریة الر� 
 ات املزنل الغلبة يف ٔأي فرتة مهنا".ظهرت ٔأطوار خمتلفة من احلیاة �قتصادیة وأٔطوار متباینة من الرٔأساملیة. ومل �كن القتصاد

، �رمجة زيك �يل، ومحمد سلمي سامل (القاهرة: مكتبة �رخي إالمرباطوریة الرومانیة �ج�عي و�قتصاديم. رس�توفزتف، انظر: 
 .645، ص1)، ج1957ا�هنضة املرصیة، 

وهام حمقان، مصطلح الرٔأسامل �ني تأٔرخيهام ) الواقع ٔأن البعض من �بار املؤر�ني، مثل مومزن وبري�ن، قد اس�ت�دما، 2(
ملركزیة أ�وروبیة، للغایة يف العامل القدمي"، ولكن مار�س، ابتداًء من ا با ٕاىل ٔأن: "الرٔأسامل اكن متطوًراللحضارات القدمية، وذه 

 ! اذا مل �كن مار�س راضًیاد قلیل ملوس�نعرف بع ، الكتاب أ�ول، الفصل الرابع.رأٔس املالعن هذا �جتاه! انظر:  مل �كن راضًیا
) "قد یظن املرء يف سذا�ة ٔأنه ٕاذا ما ٔأراد دراسة �رخي �قتصاد... يف الواقع فليس �لیه ٔأن یت�ه ٕاىل مؤر� �قتصاد. 3(

 =ولكهنم مه ٔأسؤأ من انهتكوا هذا التارخي. ٕان الغالبیة الساحقة من مؤر� �قتصاد املزیفني یغفلون �لاكمل �رخي اجلانب     
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غرب عرش، تعترب �دیدة �ىل  السادسظواهر، يف القرن أ�وروبیة، حنو ٕاجياد 

مس�بوقة يف التارخي ذي املركزیة أ�وروبیة. وأٔمه  ٔأورو� جتعل الرٔأساملیة ظاهرة �ري

اختذ� من �رخي  ما ٔأما ٕاذا وق.هذه الظواهر: بیع قوة العمل، وإالنتاج من ٔأ�ل الس� 
 احلامس من الوعي، الناقد، �لفارقابتداًء للت�لیل؛  القدمي والوس�یط حقًال  َني العامل

يف جممتع ما، وقانون احلركة احلامك لٕالنتاج  الس�یايس /بني شلك التنظمي �ج�عي
. ٕاذ س�نعرف ٔأن لك ؤكد ٔأن النتاجئ سوف تتغري متاًما؛ مفن املوالتوزیع يف هذا ا�متع

�يت انتقاها املؤرخ احلدیث ٔ�ورو� أ�ورويب يك متزي التارخي �قتصادي  الظواهر ال
 وال�يت لٔ�جزاء أ�خرى من العاملارخي �قتصادي احلدیث و�لتايل متزي الت�  الغربیة

 �رخي النشاط �قتصادي للبرشیةدیدة يف �جلليست  ،ابتداًء من �رخيها أأر�خت له
لٕالنتاج  ةاحلركة احلامك لقواننيوخضعت  ا ظواهر مس�بوقة وعریقة �رخيی� بل يه

 ومنو �قتصاد وتطور قوى إالنتاج يف ا�متع. والتوزیع 

بیع قوة العمل،  ني حمل ا�شغالنا، وهام:فلننتقل ا�ٓن ٕاىل املعاینة التارخيیة للظاهرتَ      
. وحيث ملعارص هباتني الظاهرتني �املنا اوق. ٕالثبات �دم متزي� وإالنتاج من ٔأ�ل الس� 

د ا�شغالنا ٕ��راز يت�دّ احلركة، فس  قواننيت�لیان ٕاال من �الل ٔأن الظاهرتني ال ت 
الرتكزي �ىل مع  ،احلركة قواننيمن �الل إالشارة ٕاىل املواضع العامة لظهور >نيالظاهرتَ 

يف العاملني القدمي  )·>II<w<c<Ê<G<<≈<—<yII<å<II<<G<·Δ·>( قانون حركة الرأٔسامل الصناعي
ي یُ  ،طرح أ�ورويب نفسهحباثنا يف ٕاطار أٔ ٕاجراء نتعمد ولسوف  والوس�یط. قسم وا��

  :صدقب ،ورٔأساملیةة وٕاقطاع عبودیٕاىل  �رخي ٔأورو�،ابتداًء من  �رخي العامل،

1I  �املعارص بظاهريت بیع قوة العمل وإالنتاج من الرٔأساميل د العامل الربهنة �ىل �دم تفر
 لرٔأساملیة.�مل املعارص نفسه د العا�دم تفر� و�لتايل  ؛وقٔأ�ل الس� 

 _________________________                
حىت منظور  من العامل، بي� أ�قلیة مهنم تعمد �شوهيه. ویبدو أٔن �البیة مؤر� �قتصاد ليس �هيم منظور �املي والا�ٔكرب  =

ناكد جند حىت  يف الغرب... بي� ال �قتصادي وا�ي ینحرص �الًبارخي ٔأورويب، ولهذا فٕان البدیل �متثل يف ما یقدمونه �مس التا
 � يت تعترب ٔأ�رز مثال عن ٔأي ذ�ر ٔ�فریقيا؛ ٔ�ن بقية العامل �ري موجود يف نظرمه... و�د�ر ���ر أٔن اكتب ٕا�دى ا�راسات ال

�ا�زة نوبل يف  ، قد �ل مؤخًرا، وهو دو�الس نورثهذا النوع من التارخي �قتصادي القامئ �ىل املركزیة أ�وروبیة
�قتصاد... ویبدو يف الظاهر ٔأن التارخي �قتصادي املار�يس خمتلف عن هذا، ولكنه يف احلقيقة مث� سواء �سواء من حيث 

 الرشق یصعد �نیة: �قتصاد الكو�يب يفاع�ده �ىل املركزیة أ�وروبیة ٕان مل �كن ٔأكرث مغاالة منه". انظر: جوندر فرنك، 
  =    . والواقع ٔأن فرنك، يف هذا املؤلف68ص )،2000، �رمجة شويق �الل (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، العرص ا�ٓس�یوي
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2I ومن  دمي والوس�یط.يف العاملني القالرأٔسامل حركة  قواننيمواضع ظهور  ٕاىل إالشارة
 )4(.الس�نني منذ أٓالف القوانني هذهل السلع واخلدمات ٕانتاج الربهنة �ىل خضوع  مث

<V�̃ Ê_ÿ€√÷]<ÏÁŒ<ƒÈeH<<—Áä÷]<ÿq_<‡⁄<t^jfi˝]Êª<l^√€j•<<‹ËÇœ÷]<%^√÷]<

 اهيهمينت �ل ا�متعات ال�يت ،للمؤرخ أ�ورويب فقًاوو  ،العامل القدميجمتعات نعين مب      
تقد�ر، واملمتدة، �ىل ٔأقل . د�ىل العمل املس�تعبَ  ا، وار�كز إالنتاج فهيالعبودیةظاهرة 

املاكنیة یت�دد ومن الناحية املیالدي.  ادسٕاىل القرن الس�  ق.م أ�لف الثانیةمن 
 .ما غر�ً ٕاىل أٓثينا ورو  ومرص رشقًاحقل البحث �ٔ�جزاء املمتدة من بالد �بل 

E_D<

ظاهرة هتمين �لیه وكام ذ�ر�  يا��  لتنا ٕاىل هذا العامل القدمي،بدٔأ� ر�  اوٕاذ     
، من ٔأرض �بل، ابتداًء من القرن التاسع ٔ��د ٔأشاكل التنظمي �ج�عي العبودیة
� إ  بقصدقبل املیالد؛ عرش  ىل س�یطرت � يت�ادة النظر يف املركزیة أ�وروبیة ال

حنن ٔأبناء أ�جزاء  ةالفكری فاقتنايك نعرف مقدار  ؛�قتصاد الس�یايس بو�ه �اص
�ن تلق� فة من النظام الرٔأساميل العاملي املت�لّ  نا �قتصاد الس�یايس من فْ املعارص، ا��

ق ٔأورو� الغربیة دون ٔأدىن مراجعة. وما فعلناه مع �قتصاد الس�یايس فعلناه بتفو� 
نتشينا بتسممي عقول الطلبة اناه هو ا�ٓخر و فْ . تلق� "�مل �قتصاد!" مع ما �سمونه ٔأیًضا

 ا جخل! ، ودومنيف �املنا العريباملدارس واجلامعات  به يف

مجمو�ة من فس�ن�د من ٔأرض �بل القدمي  نقول ٕاذ ما بدٔأ� ر�لتنا ٕاىل هذا العامل     
� بدقة مجمو�ة من العقو  تمنظ�  ال�يت الترشیعات  العالقات القانونیةمجیع يت حتمك د ال

بني ٔأفراد ا�متع من �ة، وبني ٔأفراد ا�متع  ٕاخل، والشخصیة... و�قتصادیة واملالیة
والكفا�، من البیع، واملقایضة،  للكّ  رائًعا ظميًامن �ة ٔأخرى؛ فن�د تن وا�و� 

، والضامن، والرشكة، وإال�ارة، والعاریة، والقرض، والرهن احلیازي، والرهن العقاري
والزواج، والطالق،  العمل،لعمو�، وعقود وإالئ�ن، والواك� العادیة، والواك� �

 _________________________                
  !ذاهتا املركزیة أ�وروبیة ومهنج لامت ومفاهميوقع يف نفس اخلطأٔ حي� خضع، ٔأثناء حماولته لنقض املركزیة أ�وروبیة، ملس =
  =، �رجوازي) السائد يف (عبودي، ٕاقطاعي �ج�عيبنقد اخللط بني شلك التنظمي ، �لیة مهنجی�ا) �ىل ٔأن نقوم يف مر�� 4(
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�بري �ىل  ٕاىل �دٍّ ٔأننا ٔأمام جممتع متطور وهو ما یعين  ، واملرياث... ٕاخل،والوصیة
 ى تطوره بصفةٍ ل، ویتبد� و�سوده �القات التبادُ  ،�ج�عي و�قتصادي املس�توى

� صة �ىل صعید �القات الرأٔسامل�ا من التعقيد  ا�د�  يت بلغت، ت� العالقات ال
ي  )5(ٔأسعار الفائدةٔأعامل املصارف، و  لتنظمي تطلب التد�ل الترشیعيا��

توزیع و  
 واملضار�ت الت�اریة. وتدل الو�ئق ،عقود الرشاكت يفأ�ر�ح بني الرشاكء 

 اوزت ٔأیًضاوأ�شوریة قد جتوا�ٔكدیة والبابلیة ومریة �ىل أٔن ا�متعات الس� التارخيیة 
وتطورت من النقود ، ا�د�  بعیدة واقتصادات املزنل منذ عهودٍ  مر�� ا�متع البدايئ

�ىل أ�قل منذ أ�لف أ�ول ، نقدي ٕاًذا و�د تبادلٌ یُ السلعیة ٕاىل النقود املعدنیة، 
، يف ٔأواخر أ�لف الثالث قبل املیالد، حيدد يف )7(فن�د تقنني ٔأش�نو�  )6(قبل  املیالد.

 _________________________ 
 .يف النقد اخلار� ٕاىل ٔأطروحتنا املركزیة والتوزیع يف هذا ا�متع، وصوًال  ما، والقانون املوضوعي احلامك لٕالنتاججممتع  =
ما ريض  �ملئة و�الًبا 25لقرض من الفضة  )"... �ینا مثال من عرص ٔأور، وأٓخر من العهد البابيل بلغ فهيام سعر الفائدة5(

 � �ملئة... ٔأما ٕاذا اكن  12يت اكنت متنح القروض املالیة بفائدة الرٔأساميل بفائدة ٔأقل وهو يف هذا ا�هنج اكن �هنج هنج ا�و� ال
القرض بدون فوائد فٕانه يف �ا� �دم سداد ا��ن يف التارخي احملدد للسداد فٕانه یقدر �ىل الرٔأسامل من هذا التارخي فائدة �سعر 

، �رمجة بالد ما بني ا�هنر�ن: احلضار�ن البابلیة وأ�شوریة�ملئة". انظر: ل. دیالیورت،  141 �ملئة، ؤأحيا�ً  100ئة ٔأو�مل  40
:"و�اءتنا ٔأسامء بعض ) 1984-1912( طه �قر وعند. 157)، ص1997حمرم كامل (القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب،

املصارف املشهورة من هذا العرص مثل مرصف ٔأوالد مراشو... وقد �رث �ىل جسالت معامالته ا�تلفة يف مدینة نفر وو�د � 
فرع يف مدینة الوراكء... واكن ميت� املزارع الواسعة ومصائد أ�سامك... ورهو�ت العقار وأ�رايض... واش�هترت �ائ� مرصفية 

مقدمة يف �رخي احلضارات القدمية: الو�زي يف تأٔرخي حضارة  بيت ٕا�كييب ومركزها مدینة �بل". انظر: طه �قر، ٔأخرى �مس
. وٕاذا اس�تعر� نظریة مسیث، ٔأو ر�اكردو، من 644، ص1)، ج2012(بريوت: دار الوراق للنرش،  2، طوادي الرافد�ن

اكن ميكن ٔأن یصل، �ىل هذا النحو، ٕاىل  أٓنئذل ٔأر�ح الرٔأسامل معد�  ل الرحب أٓنذاك؛ فميكننا معرفة ٔأنٔأ�ل التوصل ٕاىل معد� 
 اكن ٔأن یعطى لقاء اس�تعام�؛ فتبعً ا، �كون كرب مقدار ما مي�ام اكن مقدار ما ميكن ٔأن جيىن من اس�تعامل املال �بريً �ملئة." 25

 ،تنخفض �نيمعها  فتنخفضامل من ٔأن تتغري معها. بد ٔ�ر�ح الرٔأس لتقلب النس�بة املأٔلوفة للفائدة يف ٔأي ب� یصح عند� ٔأنه ال
 ، الكتاب أ�ول، الفصل التاسع. �روة أ�مم". انظر: أٓدم مسیث، �رتفع �نيو�رتفع معها 

ا)"... هذه الصفات اليت تثبهتا لو�ات القيود واحملاس�بة املكتشفة، حيملنا �ىل الشعو 6( حبیاتنا  ر بأٔهنا حياة اقتصادیة شبهية �د�
، �رمجة فرید داغر وفؤاد ٔأبو رحيان �رخي احلضارات العام: الرشق والیو�ن القدميةٔأندریه ٕاميار و�انني ٔأبوایه، العرصیة". انظر: 

لواقع ا�متع، نفهم منه رصا�ة ٔأننا  و�كتب ول دیورانت وصفًا .186ص، 1)، ج2003(بريوت: عویدات للنرش والطبا�ة، 
نبض �لنشاط �قتصادي الصناعي والت�اري:"... و�شأٔت بني أ�غنیاء والفقراء يف سومر طبقة ٔأفرادها ٔأمام جممتع طبقي، وی 

ب العمل وأ�طباء والكهنة... واكنت صنا�ة النس�یج واسعة �نتشار و�رشف �لهيا مراقبون من صغار ر�ال أ�عامل وطّال 
�ات... واكن �هيم عقود موثقة �شهد �لهيا الشهود، ونظام یعیهنم امل� �ىل ٔأ�دث طراز من إالرشاف احلكويم �ىل الصنا

... وقد و�دت يف %33ٕاىل % 15خيتلف سعرها من ا فوائد لٕالئ�ن تقرض مبقتضاه البضائع وا�هب والفضة وتؤدي عهن
واملشارطات و�كتبوا كتاب سومر أٔن حيتفظوا �لس�الت، ویدونوا العقود  املقا�ر مكیات �برية من العدد وا�ٓالت... واس�تطاع

�دة �س�ت�دم يف أ�عامل الت�اریة  ة والبیوع... وظلت الكتابة قرو�ً الو�ئق الرمسیة، و�س�لوا املمتلاكت وأ�حاكم القضائی
(بريوت: قصة احلضارة لكتابة العقود والصكوك، وقوامئ البضائع اليت تنقلها السفن، وإالیصاالت وحنوها". انظر: ول دیوارنت، 

 . 259، ص1، ج)ت یل، د.دار اجل 
 ).1999(دمشق: دار �الء ا��ن للنرش،  الترشیعات البابلیة) الرتمجة العربیة لنصوص التقنني �ى: عبد احلكمي ا�نون، 7(
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�يت ٔأنتجت من ٔأ�ل  أ�مثان النقدیة �مو�ة من السلع الرضوریةأ�وىل والثانیة املادة  ال

نتج ويه بطبیعة احلال لن تُ مثل السمن والزیت والصوف والن�اس وامللح.  وقالس� 
 .)·>II<w<c<Ê<G<<≈<—<yII<<åII<<G<·Δ·>(قانون حركة الرأٔسامل لنفس  طبقًإاال 

، النقل عر�تٔأجرة أ�ش�یاء مثل السفينة و  ،واملادة الرابعة ،د املادة الثالثةوحتدّ      
  وهؤالء مجیعهم یبيعون قوة معلهم. سائق العربة.ح، و كام تتضمن حتدید ٔأجرة املال� 

�ىل معرفة ا�متعات يف العامل القدمي  متثل لنا دلیًال �اًمسا ةواملادة اخلامسة عرش      
 :�ىل ٔأنهنصت املادة املذ�ورة  حيث النقدي والعیين،للرٔأسامل، 

ٔأخرى ا ٔأو سلعً  فضة ٔأو حبوً� ٔأو صوفًا ٔأو زیتًا ٔأن یتسمل من عبد ٔأو ٔأمة"ال جيوز للتاجر ٔأو �ئعة امخلر... 
 �رٔأسامل من ٔأ�ل الت�ارة هبا". 

 و�كرر املادة الوا�دة والعرشون اس�ت�دام لكمة الرأٔسامل؛ فقد نصت �ىل:     

قل اقل وست حبات للشاش 1/6دته بنس�بة من الفضة، فسوف یقبض ما� وفائ امًال ٕاذا ٔأقرض ر�ل رٔأس"
 ". الوا�د من الفضة

 ذ�ر الرٔأسامل حي� تنص �ىل:  93وتعید املادة      

ليت �سلمها ومل �كتب عقًدا "ٔأما ٕاذا اكن التاجر... ومل حيسم من ٔأصل املبلغ المكیة الاكفية من احلبوب ا
�لبايق من املبلغ ٔأو ٕاذا ٔأضاف الفائدة �ىل الرٔأسامل فعىل التاجر يف هذه احلا� ٔأن یعید ضعف المكیة  �دیًدا

 اليت �سلمها من احلبوب ٕاىل املد�ن".

بصفة ، املأٔجور ،تقس�مي العملیمت ومن �ة ٔأخرى، ميكننا ٔأن نعرف �یف اكن      
فاملادة السابعة  واسع؛اكن ميارس �ىل نطاق  يا��  جمال النشاط الزراعي �اصة يف

َ ٔأجرة مَ  تبنيد ٔأجرة احلاصد، واملادة الثامنة حتدّ   .رو احلنطةذْ ن ی

 قوة مع�، ٕاذ نصت�مثن بیع العامل لتنظميها  واحضة يف ةواملادة احلادیة عرش      
 :�ىل

  داره شاقل من الفضة".ن ٔأجر أ��ري ملدة شهر مقإ "
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 نإاال ٔأن  لٔ�سف، مل تصل ٕالینا اكم�، ةٔأن املادة الرابعة عرش لرمغ من و�ىل ا     

؛ )·>II<<yw<c<Ê<G<<≈<—II<<åII<<G<·Δ·>( قانون احلركةنفس خضوعها ل ٔأن نفهم  �س�تطیع
ي جيلبه  ٔأو ٔأجرة �ىل ٔأساس �س�بة من الرحب عاجل ٔأجرة عن معل �ٕالنتاجهنا تُ �ٔ  ا��

 �ىل:تنص املادة أ�جزاء املتبقية من هذه ف، ٕاىل رب مع� العامل

وٕاذا �لب عرشة ش�یقالت من الفضة  ضة ٕاذا �لب مخسة ش�یقالت من الفضةوا�د من الف قلٌ اش... "ٔأجرةُ 
  قلني من الفضة".افتكون ٔأجرته ش

)8( )ق.م 1750 -ق.م 1792( محورايب تقننيواهمت      
ٔأي بیع قوة العمل  ٕ��ارة اخلدمة؛ 

  �ىل: 253نصت املادة  فقد يف حقل اخلدمات.

  "..رشف �ىل حقو�..أٓخر ليُ  ر�لٌ  "ٕاذا اس�تأٔجر

م املا� ٔأدوات دّ ، ویقنويأ�رض بأٔجر س�  َمن �زرعن استئ�ار اكن ميككام      
 �ىلالقدرة ع لبی ل منوذً�اقد ميثّ  يالعمل اكلبذور، أ�مر ا��  اد� ل اكملاش�یة، ومو العم

ٔأي النشاط اخلاضع ، اط الزراعي �ىل أٔساس رٔأساميلوالنش من �ة، ،العمل احلر
بو�ه �ام، و ٔأخرى.  من �ةٍ . )·>II<yw<c<Ê<G<<≈<—II<<åII<<G<·Δ·>( احلركةلنفس قانون 

فقد  ؛العمل القدرة �ىل�مثن بیع  القانوينالتنظمي  محورايبتقنني جند �ى ميكننا ٔأن 
 :�ىل هقنینمن ت  273ملادة انصت 

من بدایة الس�نة حىت الشهر  امن الفضة یومي�  يش 6 فسوف یعطیه "ٕاذا اكن ر�ل قد اس�تأٔجر ٔأ�ًريا
 ".امن الفضة یومي�  يش 5ىت هنایة العام فسوف یدفع ادس حاخلامس، ؤأما من الشهر الس� 

  

 _________________________ 
La Loi De Hammourabi (Paris: Ernest Leroux, Editeur, 1906).                          )8:انظر (  

 �    يت اعمتدت �لهيا يف العرض و�ستشهاد �لنصوص. والواقع ٔأن تقنني محورايب �كشف لنا جبالء عن بنيةويه الطبعة ال
�متتعون �حلقوق اكفة. ومهنم ٔأحصاب العبید  "أ�ميلو"لیا من أ�حرارٔأفراد الطبقة العُ  ا�متع البابيل يف ذ� العرص. فلقد اكن

من فقراء أ�حرار، " املوشكينو" ا�الس احمللیة ویؤ�ذ املوظفون والكهنة. وتتأٔلف الطبقة العامة ومالك أ�رايض. ومهنم تتشّلك 
واكن املوشكينو الفقري یضطر ٕاىل �ن حترروا. واكن املوشكينو ميارسون خمتلف املهن وهلم احلق يف ا�مت�. ومن أ�رقاء ا�� 

اس�تدانة ٔأدوات إالنتاج والبذار والفضة و�ريها من أ�غنیاء بفائدة مرتفعة. وميكن ٔأن تدرج يف طبقيت أ�ميلو واملوشكينو �دة 
�ن یتسلمون �ن یدفعون الرضیبة العینية، واحملاربني ا�� فئات من املواطنني أ�حرار ٔ�عضاء املشاعیات، والزراع امللكيني ا�� 

 �ن اكنوا جتاًرا ومرابني مًعا، ؤأ�ًرياا��  "التاماكروم"رفيني، ومن امل� ٔأرايض �ري قاب� للبیع يف مقابل �دماهتم العسكریة، واحلِ 
ون فقد ازداد �ددها نتي�ة للفتو�ات وجتارة الرقيق. ؤأصبح العبید �شلك "أ�ردو"لیا. ٔأما طبقة العبیدتقراطیة العُ الكهنة وأ�رس� 

  = للمزید من التفصیليف است�رات امل� واملعابد، ويف ممتلاكت نبالء البالط وأ�رس�تقراطیة املدنیة والعسكریة.  املركزیةالقوة 
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دت ٔأجورمه. و�ىل الرمغ بعض ٔأنواع الصناع املأٔجور�ن، و�د�  274 و�ددت املادة     

ن أ�جزاء الباقية اكفية يف من �س�ة التقنني �ري واحضة ٕاال إ  من ٔأن بعض أ�جزاء
 : )·>II<yw<c<Ê<G<<≈<—II<<åII<<G<·Δ·>(ركة احلقانون نفس اس�ت�الص همينة 

يش من  5ٔ�جر... من الفضة، ؤ�جر لصانع الطوب  اس�تأٔجر صانًعا فٕانه یدفع � یومي� "ٕاذا ٔأراد ر�ل ٔأن � 
أ�ختام، ؤ�جر... يش من الفضة  اج، ؤ�جر... يش من الفضة لصانعالفضة، ؤ�جر... يش من الفضة للنس� 

 اء". لصانع اجللود، ؤ�جر... يش من الفضة لصانع السالل، ؤ�جر... يش من الفضة للبن� 

واملادة  يف حق�. للعمل ٔأ�ًريا استئ�ار ر�ل ملزارع ، رصا�ة،عاجلتُ  257واملادة      
 عمل. القوة لٔأي رشاء  ،راعي غمنم استئ�ار ر�ل لتنظّ  258

�ن یبيعون قوة معلهم وینتجون من ٔأ�ل الس� وطبقة الصن�اع      نفس ل  ، وفقًاوق، ا��
 تقول: 188 ؛ فاملادةمذ�ورة ٔأیًضا )·>II<yw<c<Ê<G<<≈<—II<å<II<<G<·Δ·>( قانون احلركة

 رفته...". و�ل�مه حِ تبىن� مُ  اع وً�اعضو من طبقة الصن�  ٕاذا ٔأ�ذَ "

بني البیع والرشاء واملقایضة، وبني  ،بوعيو  ،قفرّ تقنني یُ ال ٔأن نالحظ ٔأن  وجيب      
كام یفرق بني ٔأجرة  .)4م( أ�موالو بني السلع و  لاكت ا�و�.أ�مالك اخلاصة وممت

  .)225-215م( يالبیطر والطبيب  لبرشيالطبيب ا

محورايب حتدید ٔأجور أ�طباء ومرا�اة احلا�  تقننيبل واكن من جتدیدات      
د ٔأجر العملیة يف البدن ٔأو يف العني �لنس�بة الطبقية و�قتصادیة للمرىض؛ فقد �د� 

للرثي بعرشة شواقل، و�لنس�بة للشخص العادي خبمسة شواقل، و�لنس�بة للعبد 
ظام للطبقات د ٔأجر العالج العادي، و�رب العني یتحملهام عنه س�یده، كام �د� �شاقلَ 

لتقنني غفل اكام مل یُ ني �ىل التوايل. وشاقلَ  شواقل اقل وثالثةالثالث خبمسة شو 
 �الج احلیوا�ت وتعویضاهتا.

 

 _________________________ 
(بريوت: دار  حضارة مرص والعراق: التارخي �قتصادي و�ج�عي والثقايف والس�یايسانظر: �رهان ا��ن دلّو،  =

 ).    1989الفارايب،
M. Van de Mieroop, A history of the Ancient Near East ca.3000-323 BC, 2nd edition 
(Oxford: Blackwell publishing, 2004). Amélie Kuhrt, The Ancient Near East, c. 3000 
330 BC, 2 Volume (London: Routledge, 1997).  
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عاجل ت 272 د ٔأمثان استئ�ارها. واملادةل التقنني ٔأحاكم ٕا�ارة أ�ش�یاء و�د� ومل یغفِ      

استئ�ار ٔأدوات   271 حىت  269 م املواد منائق. وتنظّ استئ�ار العربة فقط دون الس� 
 ل�رس والتذریة.  ٕاذ ميكن ٔأن �س�تأٔجر الر�ل ثوًرا ٔأو حامًرا ؛إالنتاج يف احلقل

للتداول  قنني محورايب ٔأن أ�رض اكنت حمًال ت وأ�مه، ٔأننا رص� نعرف من      
فالنظام الرٔأساميل كام فهمه �قتصاد  )9(والترصفات القانونیة اكلبیع واملقایضة وإال�ارة.

هیلربونر،  /دوب /روزا /ار�سمل، وفقًا ال �س�تقل ٕاًذا )النشأٔة ٔأورويب( الس�یايس
وق؛ ٔأو إالنتاج من ٔأ�ل الس�  بتداول الرثوة العقاریة، كام ال �س�تقل ببيع قوة العمل،

  التقنني: ء يففلقد �ا

 .)37 (املادة ...".ٔأو بيتًا �دیقةً  "ٕاذا ابتاع ر�لٌ 

 .)41(املادة  ...".ٔأو بيتًا  ٔأو �دیقةً حقًال  "ٕاذا �دل ر�لٌ 

 .)42للزرا�ة...". (املادة  اس�تأٔجر ر�ٌل حقًال  "ٕاذا

 �ىل: فقد نصت �ىل الصعید الترشیعي، متقدًما افنی�  تضع تنظميًاف ، 78املادة ٔأما      

الاكمل مث ٔأمر صاحب البيت  لصاحب البيت ٕاجياره الس�نوي ؤأعطى بيت ر�ل أٔجر يفمس�ت "ٕاذا سكنَ 
� خيَ  ددةاملس�تأٔجر ٔأن یذهب قبل انهتاء املدة احمل ٔ�نه  ؛ٔأعطاه ٕا�ها املس�تأٔجر يترس صاحب البيت الفضة ال

 انقضاء املدة احملددة".غادرة البيت قبل ٔأ�ره املس�تأٔجر �ىل مُ 

�  وبو�هٍ       يت حفظت لنا ٔأعامل البیع والرشاء �ام، ميكننا ٔأن نعرف من الو�ئق ال
�يت ٔأنتجت من  �یف ارتفعت ٔأسعار املواد الغذائیة )10(وأ�جور والقروض يف �بل ال

�امة الناس ٕاىل القروض من  اضطردون ٔأن �زید أ�جور؛ و�لتايل  وق،ٔأ�ل الس� 
 _________________________ 

من ٔأراضهيم، �ٔ�سهم، ٕاىل منت�ني صغار. و�ىل املزار�ني ٔأن یدفعوا حىت ثليث  خلاصون یؤجرون قسًما �بًريا) "اكن املالك ا9(
احملصول. مل �كن زرا�ة احلبوب يف احلقول اخلاصة �كفي �شلك �ام سوى تغذیة املا� نفسه وعبیده ؤأجرائه. ولك املالكني 

ج، 2، احلضارات القدمية موسو�ةمن التفصیل، انظر: ومرابني...". للمزید  باًرا�  ممتاز�ن ملكيني، وكهنة ٔأو جتاًرا اكنوا موظفني
)، 2000(دمشق: منشورات دار �الء ا��ن للطبا�ة والنرش،  �وفالیف، �رمجة �س�مي وا�مي الیاز� س. ٕارشاف ف. د��وف،

 .99، ص1ج
 ) انظر:10(

Waldo H. D, Comparative Prices in Later Babylonia (625-400B.C), The American 
Journal of Semitic Languages and Literatures,Vol. 56, No. 1 (Jan.,1939), pp. 20-43. 
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نفس ال�يت خضع �شاطها �قتصادي �ىل هذا النحو ل املعابد، و�ريها من بیوت املال 

>II<<·II<·<<GΔ<·(J>·(>املايل /النقدي الرٔأسامل قانون حركة

: ر�ال ٕاىل مخس طبقات: ٔأوًال: أ�عیان. �نًیا ويف ٔأشور، اكن ا�متع مقسًما     
امل �ري املهرة ومه رف، والعُ ٔأر�ب املهن واحلِ  :نا�ة املنتظمون يف نقا�ت. �لثًاالص 

أ�قنان املرتبطني بأٔرض املزارع الكربى.  :اع الریف. رابًعااع املدن وزر� صن� أ�حرار من 
)11(ا�یون.ى احلروب ٔأو جسناء اء ٔأْرس رق� ا�ٔ  :�امًسا

وإالنتاج بیع قوة العمل � ظاهرَ  
 يف أٓشور. من الظواهر املعروفة ٕاًذاا تاكن  وفق قوانني احلركة، ،وقالس�  من ٔأ�ل 

EhD<

اشرتى   ٕا�راهمي نأٔ  )12(القدمي واجلدید یهس بعهدَ ونعرف من الكتاب املقد�       

ن ٕامتام معلیة البیع والرشاء كام نعرف إ  .)15:24 (�كو�ن ع مئة شاقل فضةمقربة بأٔرب
من و  .)27:37(�كو�ن  ، �ىل أ�قل يف العهد القدميواسطة النقود املوزونة اكن سائًداب

�  نتعرف ٔأیًضاالكتاب املقدس  حتدید ٔأوزان السلع:  يف ت�دمس�تا يتٕاىل أ�وزان ال
 )12:45(حزقيال واملنا  )25:38 (خروج والوزنة )24:12 (�كو�ن والبقع) 13:30 (خروج اجلرية

واللج  )12:40 شعیاءإ ( كذ� نقابل ماكییل احلبوب: احلفنة). 26:14(مصویل  وشاقل امل�
 )6:25 (ملوك الثاين والصاع )27:16 (الویني واحلومر) 16:2 ي(جح والفورة )10:14 (الویني

 والشرب )21:52رمياإ ( إالصبع :مثل قياسات أ�طوال جند أٔیًضا .)29:40(خروج والهني

العمالت املس�ت�دمة يف التعامل  جند ٔأیًضا). 11:3 (التثنية وا�راع )28:16 (حزقيال
 شاقل مثل )13(العمالت املوزونةللعهد القدمي، مل نزل ٔأمام  قًاوطبالیويم. لكننا، 

ويف فرتة  ).16:9 (ٔأیوب واملنا )24:3(�شوع والقس�یطة )17:10لوك أ�ولامل( القدس
 _________________________ 

  .)1/278) انظر: دیورانت (11(
 وقارب: .الكتاب املقدس) انظر: 12(

"In Old Testament times, people engaged in practices which have counterparts in 
modern capitalism. They engaged in some trade and commerce, created small 
surpluses, owned private property, practiced, made profits, took losses, and so on. In 
general, their problems were the same as those of a more complex economy and 
differed mainly in degree. Human wants had to be satisfied and the materials to satisfy 
those wants were indeed scarce". John Fred Bell, A History of Economic Thought 
(New York: The Ronald press company, 1953), p.13. 

  =عن أٔن �كون يف كيس إال�سان   ا. �� جند يف العهد القدمي هنیً سكوكة كام العم� بل اكنت ٔأوزا�ً ) فالوز�ت مل �كن م 13(
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 وا�ینار )42:12(مرقس الفلس :ٕاىل النقود املعدودةسوف یمت �نتقال  ي�امتقدمة �سب 

 .)8:15 (لوقا وا�رمه )2:20(مىت

 يف الهیلك ن ا�هيود يف العامل الرشيق القدمي اكنوا ميارسونوالنصوص تقول إ      
 :مرقس ، �اء يف ٕاجنیل)·>II<<·II<·<<GΔ>·(احلركة لقانون  وطبقًا ،ٔأعامل الصريفة

�ن اكنوا یبيعون و�شرتون يف الهیلك وقلب موائد الصیارفة �� وملا د�ل �سوع الهیلك ابتدٔأ خيرج ا "...
 صالة بيت: بييت ٔأليس مكتو�ً   هلم:یعمل قائًال  واكن جيتاز الهیلك مبتاع. ٔأ�ًداومل یدع  .امحلام��ة  و�رايس

  )14(".ؤأنمت جعلمتوه مغارة لصوص. یدعى مجلیع أ�مم

�يت �س�بق �طوطات البحر املیت وميكننا، وفقًا       النس�ة �ام ٔألف بنحو ال
لبعض مظاهر  ،يةولو تقریب  ،ٔأن �س�تمكل صورة ،)15(القدمي العهد من للعامل املعروفة

ن ا�متع یعرف ظاهرة أٔ  فنعي. أٓنذاك النشاط �قتصادي يف ا�متع وبعض ٔأدواته
 _________________________ 

) واكنت �ادة ا�هيود ٔأن یعلقوا مواز�هنم يف وسطهم من ٔأ�ل وزن الفضة اليت اكنوا 13:25تثنية ٔأوزان خمتلفة �برية وصغرية ( =
ولسوف �كتب        ).7:12هوشعیتعاملون هبا، بصفة �اصة يف الهیلك، واكنت �ادة الكنعانیني ٔأن ميسكوا هبا يف ٔأیدهيم (

صا�ُُه، الِقْشطُ، و >رن الثاين عرش، بعد ذ� مبئات الس�نني:"مّد النيب صىل هللا �لیه وسملٔأبو العباس السبيت، من �لامء الق
اّ�، الَفْرق، الَویبة، الهِشايم، الَقفزي، العَرق، املْكتل، املُ  واع، السَقایة، اجلام، املُكوك، احل�� ْدي، الِكيل�ة، ا�ُتوم، الص�

 ثبات ما ليس منه بد ملن أٔراد الوقوفإ اِحلالب، الُعّس،...". ٔأبو العباس السبيت، إالردب، اجلریب، الَوشق، الُكر، القنُقل، 
. ووجود ت� 125)، ص 1999، حتقيق محمد الرشیف (ٔأبوظيب، ا�مع الثقايف، �ىل حقيقة ا�ینار وا�رمه والصاع واملد

 ظهور ت� أ�دوات لتسهیل ٕامتام معلیة التبادل.  ي تطلبوق، أ�مر ا�� املواز�ن واملثاقيل یعين أٔن إالنتاج اكن من ٔأ�ل الس� 
 نفهم بطریقتني، الت�ارة، ٔأعامل وليس ا�هنب، ٔأعامل الهیلك يف ميارسون اكنوا ا�هيود ٔأن والواقع .11، ٕاحصاحٕاجنیل مرقس) 14(

و�رشح  .والصريفة وأ�جور، وق،الس�  ٔأ�ل من وإالنتاج العمل، قوة بیع: مثل الظواهر من �مو�ة أٓنذاك ا�متع معرفة مهنام
�رلكي:"اكن ا�هنب �سري بطریقتني: أ�وىل عندما یدفع ا�هيودي رضیبة الهیلك. فقد اكنت ال تدفع ٕاال �شاقل القدس، واكن �ىل 
لك فرد هيودي ٔأن یدفع هذه الرضیبة لك س�نة، ويه �ساوي عرشة قروش، ويه مبلغ �بري ٕاذا ذ�ر� ٔأن ٔأجر العامل الیويم 

من �ات متعددة من العامل، واكن �لهيم ٔأن  لطبع اكن املعیدون حيملون ٔأمواًال ، و�لوقت مل �كن یتعدى القرشني یومي�ايف ذ� ا
�ستبدلوها بعم� القدس لیدفعوها؛ فاكن الصیارفة یفعلون ذ� هلم يف مقابل قرشني للك رضیبة، وٕاذا زاد املبلغ فيدفع قرشني 

نت ٔأكرث �شا�ة ويه �مكن يف بیع امحلام. فقد اكن امحلام ید�ل يف بند ا��حئ واكن �ىل املعید�ن أٓخر�ن. ٔأما الطریقة الثانیة: فاك
ي اكن ميكن ٔأن �شرتى ٔأن �شرتوا زوج امحلام من دا�ل منطقة الهیلك. وهنا حيدث �س�تغالل البشع. فزوج امحلام ا�� 

ه ٔأي ٔأهنم یضیفون �ىل ا�مثن احلقيقي حوايل عرشة ٔأضعافه بعرشة قروش من �ارج الهیلك اكن یبيعونه يف الهیلك مببلغ جنی
 . 322)، ص1986(القاهرة: دار الثقافة املس�یحیة، تفسري العهد اجلدید". انظر: ولمي �رلكي، وقد �زید ٔأحيا�ً 

وعند  ).1998ج (دمشق: دار الطلیعة،  3، البحر املیت -التوراة: كتا�ت ما بني العهد�ن، خمطوطات مقران) 15(
رص بعضهم بي� أٔ  1947"لقد اختلف الباحثون �ىل زمن اكتشاف هذه ا�طوطات، قال بعض الباحثني وقع ىف �ام العوري:

ٔأما املاكن مفتفق �لیه: منطقة �ئیة موحشة تنخفض عن سطح البحر بأٔلف وثالمثائة قدم تقع مب�اذاة  .1946ا�ٓخر �ىل العام 
، ٔأ�لنت �امعة بیل أ�مر�كية عن 1948بقمران... يف نيسان/ ٔأ�ریل  من ٔأرحيا، تعرف �الًیابضعة ٔأميال البحر املیت �ىل بعد 

  =   ني ٔأ�ذت اللفائف اجل�یة ا�اكنة اللون يف � فر ٕاشعیاء... تضاعفت دهشة العاملاكتشاف ٔأقدم خمطوط �للغة العربیة لس
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اكنت  الرثوة العقاریةن حركة الرٔأسامل. ونعي كذ� إ  قوانني؛ ملعرفته نفس أ�مثان
)16(�لفضة �وس�یط يف التبادل.تمت اكنت املعامالت ن وإ  تداول.لل  حمال� 

ا�متع  نوإ  
یعرف و  )17(ومباد� السلع ��هب. ،وقوإالنتاج من ٔأ�ل الس�  والرشاءالبیع یعرف 
ت بیع قوة العمل، اكن و�لتايل ن ظاهرة أ�جر،كام إ  )18(.وأ�ر�ح  الت�ارة كذ�ا�متع 
)19(.مأٔلوفة ظاهرةً 

 ٔ�موالأأما  )20(ٔأن اجلزاءات املالیة اكنت تدفع �لفضة. ٔأیًضا ونعي 
)22(�اص. لها اعتبارٌ املرتبطة هبا رامئ اجلو  )21(.يف الرشیعة مكروهة فهيي

 

EtD<

مبارشة وز�را لیه ی  ،النظام مقةعون یرتبع مبفرده �ىل جند الفر  ويف مرص القدمية،     
یيل هؤالء يف الهرم  .لیاا�و� العُ  موظفيویأٔيت بعدهام �يق  اجلنوب والشامل.

وأ�قالمي مع الرؤساء  املركزیة ا�و� مؤسسات يف الثاينر�ال الصف  الوظیفي
 _________________________ 

الوا�دة تلو أ�خرى من كهوف مقران. و�دت املنطقة النائیة املقفرة ملتقى الباحثني الغربیني لقرابة عرش س�نني. وما التدفق  =
لبث ٔأن ٔأدرك هؤالء أٔن اللفائف هذه يه بقا� مكتبة �امرة تعود ٕاىل جام�ة مل �كن معروفة للعامل من قبل...". للمزید من 

 ). 2000(بريوت: ر�ض الر�س للكتب والنرش، قراءة يف خمطوطات البحر املیتأٔهل الكهف: التفصیل: ها� العوري، 
  .160، ص1ج ،XIX امخلسينات:خمطوطات البحر املیت،  ."لٔ�رض الاكمل ا�مثن �لفضة دفع وقد" )16(
 . 145ص، 2ج ،XLII امخلسينات:. "ا�هب مقابل الب� ٔ�هل و��ه مقح... یو�د اكن حيث ا�ازن ففتح" )17(
 .215، ص2ج ،XI :كتاب دمشق ".وأ�ر�ح أ�موال مسائل ناقشتُ  ال السبت يف" )18(
 .299، ص2، جالقوانني: كتاب دمشق ".وللقضاة للمفتش یدفعوه ٔأن �لهيم ٕامنا شهر، لك يف أ�قل �ىل یومني ٔأجر" )19(
 من شاقًال  مخسني لوا�ها یعطي فتاة یضاجع يا��  والر�ل... الفضة من شاقًال  مئة تغرميه یمت �ذارء �سمعة �ش�نع َمن" )20(

 .215، ص1، جLXVI مدر�ات الهیلك: ".الفضة
س تذم الغىن والرثاء و�هنيي عن اكتناز املال:"السهر ٔ��ل الغىن یذیب اجلسم، ) جند العدید من العبارات يف الكتاب املقد� 21(

ي ٕاذ ابتغاه قوم ضلوا عن إالميان، وطعنوا الرشور، ا�� ،"حمبة املال ٔأصل للك )1:31، �شوع(و�ه�م به ینفي النوم". 
،"مرور مجل من ثقب ٕا�رة ٔأ�رس من ٔأن ید�ل )10:6، رسا� بولس الرسول أ�وىل ٕاىل �ميو�وس(ٔأنفسهم بأٔو�اع كثرية". 
عندمك، ٔ�نه قال:  "لتكن سري�مك �الیة من حمبة املال. �ونوا مكتفني مبا ،)25:10،مرقس. 24:19، مىت(غين ٕاىل ملكوت هللا". 
 �ش�بع ال الفضة حيب من.")2:5 یعقوب، 5 -4: 23أ�مثال ،5:13،رسا� بولس الرسول ٕاىل العربانیني( ال ٔأمه� وال ٔأ�ركك".

 اكنت �رو�مك ٔ�ن اخلطأٔة ٔأهيا لمك ویلٌ ". )10: 5، اجلامعة(�طل".  ال �ش�بع من د�ل. هذا ٔأیًضا الرثوة حيب ومن، الفضة من
 املال حب ٕان" .236، ص2، جXIX: هيوذاطوطات، ا� ".�خلطیئة یقنعمك اكن قلبمك ٔأن �ني يف �ادلني تظهرون جتعلمك
�لیه سوف حيدث الصدام، يف ٔأواخر  وبناءً . 86ص ،2ج ،VII: امجلا�ة دس�تور ا�طوطات، ."أ�صنام عبادة ٕاىل یقود

ء. ٕاذ بدٔأ النشاط �قتصادي يف ا�منو املتسارع �الع�د �ىل ا�ینية والواقع �قتصادي الطاريالعصور الوسطى، بني التعالمي 
املعامالت الت�اریة مع ظهور املدن و�زاید أ�سواق وتوسعها. وس�یكون  وسائل إالنتاج، كام �دث التوسع يفامللكية الفردیة ل

�قتصادي والتعالمي الكنس�یة يف للقد�س توما ا�ٔ�ویين ا�ور املهم يف سبيل التوفيق، رمبا التلفيق، بني مس�ت�دات النشاط 
 هذا الشأٔن.

 �ام مدة الكثري�ن طهارة وسط عن یفصل فٕانه درایة عن بذ� ویقوم أ�موال خيص ف� �كذب خشص یو�د اكن ٕاذ" )22(
  .563، ص3، جLVXI :الهیلك مدر�اتا�طوطات،  ".�ذائه �ربع وس�یعاقب
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احمللیني ومس�ئويل املعابد الصغرى، حىت نصل ٕاىل اكهن القریة. واكن جبوار هؤالء 

مجمو�ة �برية من احلرفيني، البائعني لقوة ، فئة اجلنودفني الرمسیني، �ٕالضافة ٕاىل ظ� املو 
 اعا�ني وصن� الني والصیاغ والز�� انني واملث� خمتلف ا�االت اكلفن�  املتخصصني يف معلهم،

افني ممن حتتاج ٕا�هيم ظروف احلیاة ار�ن وإالساكفية واخلز� املعدنیة والن�� أ�دوات 
. وقینتجون من ٔأ�ل الس� كذ�  ، ٕامناحفسب ومجیعهم ال یبيعون قوة معلهم ،الیومية
یف طبیعة التكو�ن الطبقي للمجمتع، كام نعمل �  )ق.م 29-80(الصقّيل دیودور من  ونفهم
بیع  و�لتايل عرَف  ،وتقس�مي العمل �ج�عي ا�تلفةرف والصنا�ات ا�متع احلِ  عرَف 

 :وقإالنتاج من ٔأ�ل الس� و  ،قوة العمل

حون الر�اة والفّال  امل� والكهنة واحملاربني، ويهطبقة ٕاىل ، ٕاضافة مرصيف  "وهناك ثالث طبقات ٔأخرى
نظري ٔأجر �س�یط. ومه یقضون والعامل. فالفالحون یؤجرون أ�رض اخلصبة اخلاصة �مل� والكهنة واحملاربني 

سا�ر الشعوب ٔ�هنم یتدربون  �ىل فال�مبا ميلكونه من �ارة أ�رض، ویتفوقون  زرا�ة يفبأٔمكلها اهتم حي
ومواقيت  وطرق الري بطبیعة أ�رض ٔأكرث مهنم �لًما و�لتايل مهدامئًا �ىل ا�ٔعامل الزراعیة منذ صغرمه. 

املاش�یة كام لو  حرفة رعي يفم هئاكنوا خيلفون أٓ�الوصف هذا �ىل طبقة الر�اة، فقد  ونفس... البذر واجلين
معلومات وفرية  ٔأسالفهموقد ٔأ�ذوا عن  يف الرعي بأٔمكلها ٔأیًضا، فيقضون حياهتم من الواجب قانو�ً اكن ذ� 

مبامرسة معل أٓخر، ٔأو اع ال �سمح فيه للصن يالوحيد ا�� هو مرص  يف ا�متعن أٔ  ...رعيالعن ٔأحسن طرق 
)23(".رفزتمون ما ورثوا عن أٓ�هئم من حِ ش�ئون الس�یاسة، بل یل ل يفالتد�� 

 

دد ٕانتا�ه الالزم حلیاته من مأٔلك الراخس یتعني ٔأن جيُ  ن هذا النظام الهريمإ      
تنحرص أٓنذاك يف  الرثوة �ج�عیة ملرص القدميةوملا اكنت  .ٕاخل ...،ومرشب وملبس

القا�دة  مبثابة�اة، �ني بنوعهيا، مزار�ني ورُ ّال فقد اكنت طبقة الف ،الزراعیةأ�رض 
 � لك  الهرمية �ج�عیة يف تدبري حياهتا الیومية. ویعين هٕا�هيا هذ �ستند يتالعریضة ال

 ًداا�دأٔ ٔأن  یعين ذاتهائد، ويف الوقت الس�  �قتصاديذ� ٔأن الزرا�ة متثل النشاط 
 ا�متع يف من ٔأفراد اعمتد �ىل �ريها ٕامنا ت بنفسه انتج طعا�تُ  من املرصیني ال هائ�
تفرض وجودها  يك االتبادل السلعي مسا�ة واسعة �د�  جتد �القات و�لتايل. ذ�

 �ىل الصعید �ج�عي.

 _________________________ 
 ) انظر:23(

Diodore De Sicile, Bibliotheque Historique, Livre I, introduction generale par Francois 
Chamoux et Pierre Bertrc, Traduit par Yvonne Verniere (Paris: Les Belles Lettres, 
1993), pp.138-9. 
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اء، امل ٔأرق�  املراس�مي امللكية �یف اكنت ٕا�ارة قوة العمل. فمل �كن لك العُ وّحض وتُ      

، ٕامنا و�د ، كام هو شائعل�و� ٔأو للفرعون عبیًداامل ٔأو الفال�ني ن مجیع العُ ٕاذ مل �ك
جر، اكنوا یبيعون قوة ا�ٔ امل الزراعیون أ�حرار، يف مقابل فالعُ  .أ�حرارامل ٔأیضًا العُ 

وتؤكد لنا  العادیني. أ�ش�اصٔأ�د  سواء اكن ا�و� ٔأم لصاحل رب العمل معلهم
عهد ٕاىل ٔأ�د الفنانني ن ی اك املعابدالنقوش ٔأن الكثري من ال�ثیل اخلاصة �لفرعون ٔأو 

يف مصنعه جيمع  ال یعمل مبفرده ٕامنا متام معلیة ا�متثالف �ٕ وهذا الفنان امللك�  بعملها.
ومجیعهم  )ٕاخل... اش،والنق� ام، والرس� والن�ار،  ،اكلن�ات(من ذوي املهن ا�تلفة  �دًدا

 قانون احلركة.لنفس  ووفقًاوق، وینتجون من ٔأ�ل الس� �ٔ�جرة، �یه یعملون 

�يت متت يف ولقد كشفت احلفا�ر       يف تذاكریة لو�ةٍ  عن اجلبل أ�محر حماجر ال
 َب �لهيا:الثاين ُكت رمسيس عهد

 )24(".ملدة شهر لقد دفع للك منمك ٔأجره اكمًال "

ا�تلفة  صورالالقدمية عن  �رجع �رخيها ٕاىل هنایة ا�و��مة  )25(ثنا �ردیةدّ وحتُ       
 ، وقاطع أ�جحار،ح، والصائغ، والن�اراد، والفال� ٕاذ جند احلد�  ،�قتصادينشاط لل 

 _________________________ 
، �رمجة عز�ز مرقس منصور، مراجعة احلیاة الیومية يف مرص يف عهد الر�امسة) للمزید من التفصیل، انظر: بیري مونتيه، 24(

 .398)، ص 1965(القاهرة: ا�ار املرصیة للتأٔلیف والرتمجة، عبد امحلید ا�وا�يل 
) تت�ذ هذه الربدیة الشلك التقلیدي لنصاحئ أ�ب يف مرص القدمية ٕاىل ابنه ا�ي یعده للمس�تقبل. حيث حيمس أ�ب ابنه 25(

رموقة يف ا�متع وقرص الفرعون، يف وظیفة الاكتب؛ ملا للاكتب من ماكنة م لكتابة ��ات، ليك یعمل مس�تقبًال يك یتعمل، ویتقن ا
� مساويء لك مهنا. انظر نص �رمجة الربدیة يف: لكري اللویت،  ري مربًزاو�س�تعرض � �يق املهن �شلك نقدي ٕاىل �د �ب
، �رمجة ماهر جوجيايت (القاهرة: دار الفكر ل�راسات والنرش والتوزیع، نصوص مقدسة ونصوص دنیویة من مرص القدمية

�ىل ا��ور دون النساء يف مرص القدمية،  حظ ٔأن وظیفة الاكتب مل �كن حكًرا. ویتعني ٔأن نال274-271ص، 1ج ،)1996
ي یؤهلهن لشغل وظیفة (اكتب) فقد اس�تطعن �لت�اق ٔأما النساء الاليت �ن یتلقني التعلمي ا��  كتبت �ر�ستيان نوبلكور:"

 من هذه أ�لقاب مهنا: املد�رة، ورئيسة ا�ازن، ن مخسة وعرش�ن لقبًا جبمع أٔكرث م�ٕالدارة... ولقد قام �امل املرص�ت فيرش
ومراقبة ا�ازن امللكية، ومفتشة غرفة الطعام، ومفتشة اخلزانة، ؤأمينة اخلزانة، واملرشفة �ىل املال�س، ومد�رة قطاع أ�مقشة 

�ام اكن معر ٔأو �نس املوظفني، يف معل ما، فاهنم اكنوا حيصلون  مد�رة الكهنة اجلنا�زیني، املس�ئو� عن الضیاع اجلنا�زیة...
، �رمجة فاطمة عبد هللا محمود (القاهرة: الهیئة املرصیة املرأٔة الفرعونیة�ىل ٔأجور متساویة". انظر: �ر�ستيان د�روش نوبلكور، 

ن یعني� رئيسات لورش النس�یج . و�ملناس�بة، ميكننا مالحظة ٔأن عضوات احلرمي املليك �231ص )،1999العامة للكتاب،
بقرص الفرعون. كام ٔأن س�یدات ا�متع الرايق �ن �س�تطیعن ٕادارة مصانع النس�یج الكربى... والبعض ا�ٓخر مهنن �ن یبدن �ىل 

، ٔأن �رشفن �ىل صنا�ة هذه العنارص املهمة لزتیني شعور املس�تعارة، واكن �لهين، ٕاًذامقدرة تؤهلهن لیكن مد�رات لقا�ة ال 
مرص: احلیاة . رانكه،  ، بصفة �اصة مع بدایة ا�و� احلدیثة. انظر: ٔأ. ٕارمان، وهـلبالط املليك، بل والفراعنة ٔأیًضات اس�یدا

 . 569)، ص1925وحمرم كامل (القاهرة: مكتبة ا�هنضة املرصیة،  ،، �رمجة عبد املنعم أٔبو �كراملرصیة يف العصور القدمية



262 

 
اري، و�امل البناء، والبس�تاين، و�امل احلقل ق، ومقتلع الربدي، والف�� واحلال� 

ما �س�ت�دمون ٔأدوات  اد، وإالساكيف. وهؤالء �ادةً اد، والوق� والصی�  اج،أ��ري، والنس� 
ال م هن�ٔ  ؛يف �س�تعاملٔأمهیة  �لنس�بة هلم ٔأي املنتوجال ميثل و ،معل ميلكوهنا

قانون حركة نفس ل  وطبقًا ،إامنا ینتجوهن املبارش، إالش�باع من ٔأ�ل سلعهم ینتجون
 یعين ال هؤالء ووجود .لمن ٔأ�ل التبادُ  .. من ٔأ�ل البیعوقالس�  من ٔأ�لالرٔأسامل، 

توافر و  ،أٔجورامل عملالوجود  ثبتیُ  وٕامنا املزنل، اقتصادقد جتاوز  ا�متع نإ  حفسب
�يت سلع ال    ص وتقس�مي العمل. التخص�  وجود ثبتیُ كام  ،وقج من ٔأ�ل الس� نتَ تُ ال

�ام ميكننا ٔأن �شاهد يف مرص القدمية حياة یومية ال ختتلف رو�ا ومهو�ا  بو�هٍ      
 ،املتطورةوالصنا�ات  رفّىت ٔأنواع احلِ مع مشاهدتنا لش� �لتنامغعن حياتنا املعارصة 

�  ))26(البطاملة عرص�اصة يف بصفة ( واملصارف �س�ت�دم اكنت  يتوالورش الضخمة ال

امل العُ كذ� جند  اع أ�حراروالصن�  ار التجزئةار امجل� وجتُ جتُ كام جند و  امل أ�جراء.العُ 
ٔ�ش�اص � ابد ٔأو حّىت ملع��لفرعون ٔأو  �شاط اقتصادي مرتبط لك جراء يفا�� 

 العادیني.

ٕاال �الل النقدیة  الو�دةلن تتبلور بغض النظر عن مش�ت العم�، ٕاذ و      
 القدمي يف املرصيأٔن ا�متع  يف ، فال شك)27(م ق.من أ�لف أ�وىل  النصف الثاين

عرف  و�لتايل كام عرف ظاهرة أ�جر .وا�مثن املباد�يت رَ مر�� متطورة عرف ظاه
 املضاربة.الصنا�ة و خمتلف الظواهر املرتبطة �لت�ارة و ومعهام عرف بیع قوة العمل، 

 ا�یون فوائد ٕالغاء قرر )م.ق 740( بوكخور�س قانون ٔأن �عتبار يف أأ�ذً و      
 املرصي �قتصاد اكن فقد الزراعیة، لل�اصالت %٣٣٫5و ،للنقود %٣٠ بـ دهاو�د� 
ا�مثن،  سداد يف العم� �س�ت�دم �كن مل مرجعیة و�دات ٕاىل �ستند �امة بصفةٍ 

 _________________________ 
البطاملة، ؤأنواع الترصفات القانونیة اليت تعكس ) للمزید من التفصیل عن دور املصارف يف النشاط �قتصادي يف عهد 26(

امظا (للعقارات، واملنقوالت) والبیع (لقوة العمل)، والقسمة، والهبة،  ، مثل الرهن، وإالجيارهر النشاط �ج�عي املتطور �د�
د بطلميوس الرابع، موسو�ة مرص القدمية: من أٔواخر عهد بطلميوس الثاين ٕاىل أٓخر عهوالضامن،... ٕاخل، انظر: سلمي حسن، 

 .16، 15)، ج2001(القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب، ومن عهد بطلميوس اخلامس ٕاىل عهد بطلميوس السابع 
، ا�و� واملؤسسات يف مرص: من الفراعنة أ�وائل ٕاىل أ��طرة الرومانهوسون ودومينیك فالبیل،  جونیفيیف) انظر: 27(

 .142)، ص1997كر ل�راسات والنرش، : دار الف�رمجة فؤاد ا�هان (القاهرة
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 ؛ٕاخل... والغرامات والرسوم املبادالت قمية حتدید يف حفسب �س�ت�دم اكنت ولكهنا

 طوی� ملدة ساریة املرجعیة و�داهتا ظلت حماسبية معلیة جمرد العم� ت� اكنت لقدف
 ٕا�هيا ٔأضیف مث والفضة احلبوب بواسطة الو�دات هذه عن التعبري یمت اكنو . �داً 

 يف �س�ت�دم باحلَ  �ىل املعمتدة الو�دة اكنتو . احلدیثة ا�و� من اعتباًرا الن�اس
 املنت�ات تناسب والربونز الن�اس ٔأثقال اكنت �ني يف ،املتواضعة املبالغ حساب
 هذه اكنت هذا ومع. الفاخرة املنت�ات يف �س�ت�دم فاكنت الفضة ٔأثقال ٔأما ،العادیة

 �سب �دود يف ٕاال یتغري مل لملعد�  وفقًا بيهنا ف� للتعاوض قاب� الثالث الو�دات
 ل�و� اجيد�  معروفة احلجم صغرية �قتصادیة التعامالت طرق واكنت. معقو�
 التقلیدیة املعامالت ٕا�دى ويفٔ�خرى.  مناس�بة من تتفاوت أ�مثان واكنت .احلدیثة

 ،ابنً دِ  30 مثهنا العسل من ةر� جَ �  ویدفع ثوًرا املالعُ  ٔأ�د من �شرتي ارشطی�  جند
 الزیوت من هن 10و ،اتبندِ  5 و�ساوي الن�اس من وخردة ،اتبندِ  10 مثهنام وثوبني
 مثن یغطي القمي من النظام هذا واكن. ابنً دِ  50 ا�موع أٔن ٔأي ،اتبندِ  10 مثهنا النباتیة
 �ار وا�د �لكف اخلش�يب الرس�ر �ىل احلبال شد واكن ٕاخل. ...اخلام واملواد العمل

 �ار، 1,5 یتلكف جتمی� واكن �ار، 5 حوايل یتلكف صنعه اكن بي� الغالل، من
 وا�د �ساوي الغالل من ا�ارً  اوا�دً  ٔأن وحيث ،اتبندِ  3 یتلكف اخلشب واكن

 25و12 بني ما �لكف اجلاهز الرس�ر رشاء واكن. ابنً دِ  18 �كون إالجاميل فٕان ؛ابنً دِ 

   )28(.إالنتاج يف املس�تعم� املواد �اكلیف ٕالیه مضافًا للعمل منطقي جتس�یدٌ  وهو ،ابنً دِ 

�و� الوسطى، یعود ٕاىل ا اخشبي�  �لقاهرة منوذً�ا قد حفظ لنا املتحف املرصيلو      
حفظ لنا كام  .)37563�ام  (جسلٌ  �ٔ�جرة املة یعمل فيه س�بعة عُ ع� ملعمل لصنع اجلِ 

مبقربة مكت رع، من �بار املوظفني يف هنایة عرص  رث �لهياجنارة �ُ  لورشة ًیا�ن  منوذً�ا
 _________________________ 

 ) للمزید من التفصیل، انظر:28(
B. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of Civilization (London: Routlede, 1991), p.369.  

 وم مقام النقود، واكنت هناك ٔأیًضاحمدد متفق �لیه، اكنت تقویوحض �رس�تد:"اكنوا یتعاملون حبلقات من ا�هب ذات وزن 
 �لقات من الن�اس لتأٔدیة الغرض نفسه، وال شك ٔأن ت� احللقات اكنت أ�صل يف مع� النقد". انظر: جميس هرني �رس�تد،

ونالحظ ٔأن  .103ص)، 1966، �رمجة أٔمحد خفري (القاهرة: مكتبة أ�جنلو املرصیة، انتصار احلضارة: �رخي الرشق القدمي
بذول يف �ري �ميب یعتنق نظریة املنفعة يف القمية، ٕاذ �رجع مثل النیو�س�یك قمية السلعة ٕاىل املنفعة، وليس لمكیة العمل امل 

ة، وهو مفهوم شدید قد كتب:"وميثل مفهوم القميل�قتصاد �ٔ�ساس! ف )!�مل(من نطاق  ل ٕانتا�ا! بل وخيرج أ�مر �رمتهسبي
�  العرض والطلب �كثافة تتفاوت تبًعاللتسویق، تعمل يف ٕاطاره �القة  �ًدا �اًماا�اتیة،  يت تتكون هبا. للظروف والطریقة ال

  .Kemp, Ancient Egypt, op,cit, p.368ا"! انظر:  القمية مسأٔ� خشصیة ٕاىل �د �بري تقع �ارج جمال �قتصاد متامً 
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ن �شق مَ  ،الرٔأسامل حركةنفس قانون ل  ، وٕاعامًال املجند من العُ ٕاذ  ،11الـ  أ�رسة

أٓخر�ن یقومون بثقل اخلشب �لقوادمي ٔأو بواسطة قطعة كت� من اخلشب، كام جند 
امل من العُ  ار�ن كت� ٔأخرى، يف �ني یعید ثالثةٌ من احلجر اجلريي، وینقر ٔأ�د الن�� 

 � ويف ٔأ�د املقا�ر الفرعونیة  ).46722�ام  (جسلٌ  هات ٔأنصالُ فَ لَ يت تَ حشذ أ�دوات املعدنیة ال
نع أ��ذیة یعرض �ىل اخلباز صا :ونرى فيه ٔأ�د أ�سواقمن بني مناظر املقربة جند 
  تعطي صائد السمك صندوقًامن الصنادل مقابل اخلزب، وزو�ة الن�ار ويه زوً�ا
 ارلسمكة، وزو�ة الف�اري ويه تعرض ٕا�ء�ن �ىل العط�  من اخلشب مثنًا صغًريا

 اخلامسة، أ�رسة فيموظّ  ويف مقربة يت، ٔأ�د �بار )29(.مقابل ٕا�ء دا�� بعض العطور
توحض ٔأعامل  �لنقوش ال�يتت لَ ، جند املقربة وقد حفَ ق.م والعرش�ن الرابع القرن يف
 )30(.أٔجور�ناملعامل مجمو�ة من البل من قِ  �ارة وصنع املرا�بالنِ 

اجلدل قد �ر حول وقت ظهور نظام  ٔأن ،�شأٔن قوة العمل ،ویتعني ٔأن نذ�ر      
 الرق اخلاص يف مرص، ٔأي مت� فرد لفرد. ٕاذ ٔأننا مل جند ٔأي ٔأ�ر ��. ومل نصادف

ويف تقد�ر  )31(یتناول ٔأش�اصًا �لبیع ٔأو الرشاء. ترصفًا وا�ًدا يف عرص ا�و� القدمية
ود الرقيق ال فات القانونیة ٕاىل وجٕاشارة ىف الترص�  البعض، ٔأن �دم العثور �ىل أٔي

ٕاذ ميكن تصور ٔأن الترصفات ما اكنت تذ�ر سوى الر�ال أ�حرار  ؛اكفيًا یعترب دلیًال 
�عتبارمه جمرد ملحقات،  ٔ�رقاء يف �ا� بیع أ�رايض مثًال إالشارة ٕاىل ا تتغاىض عنو 

 ، فٕانه اكناكن هذا الفرض حصیً�ا وال �متتعون حبقوق ٔأو ٔأموال �اصة. بید ٔأنه ٕاذا
عنارص ا�مة املالیة، وذ� يف الو�ئق  یتعني ذ�ر هؤالء أ�رقاء �عتبارمه من

�يت حتوي بیا�ً إالحصائیة لٔ�موال، ٔأي ال �يت تفرض �لهيا  و�ئق ال ٔ�نواع أ�موال ال
�يت اكن یتعني �ىل املال�  الرضیبة؛ القوامئ اكنت تتضمن جرًدا ا. فهذه ك حتر�رهوال

 ا�واجن، ولك شوال لٔ�رايض، وا�یون ا�تلفة، واملوايش، بل وحّىت  دقيقًاا تفصیلی� 
 _________________________ 

 .212، املصدر نفسه، صانتصار احلضارة�رس�تد،  ) انظر:29(
(القاهرة: دار ا�هنضة  �رخي الفن يف الرشق أ�دىن القدمي: مرص والعراق) للمزید من التفصیل، انظر: س�ید توفيق، 30(

 .193)، ص1987العربیة، 
يف مرص القدمية. ال شك يف ٔأن  ، مفثل هذا املعىن مل �كن موجوًداد من احلقوق القانونیةق هو التجر� )"ٕاذا اكن معىن لكمة رِ 31(

ها...، ولكننا نالحظ بعض طبقات من الشعب اكنت متلكها طبقات ٔأخرى حيق لها ٔأن تبيعها وتور�ا ٔأوالدها ٔأو تؤجرها ٔأو تعتق 
 � جورج بوزنر انظر: يت ميكهنم الترصف فهيا �یفام ٔأرادوا، وهلم �د�م و�زوجوا من أ�حرار". ٔأن لهؤالء العبید ٔأمالكهم ال

 .171)، ص1996، �رمجة ٔأمني سالمة (القاهرة: الهیئة العامة املرصیة للكتاب، معجم احلضارة املرصیة القدميةن، وأٓخر�
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مت اس�تالمه من اخلباز. ولو اكن هناك رقيق  �زبللط�ان، ولك رغیف م �الل قُدّ 

)32(.يص مجیع أ�موال اململوكة للشخصلشملته هذه البیا�ت ٔ�هنا حتُ 
 

EÅD<

)33(ٔأما الفينیقيون     
�ن متزيوا �لت�ارة البحریة  ) 34(يف القرن السادس قبل املیالد وا��

واسع، و�سطوا سلطاهنم �ىل حبار العامل الرشيق القدمي، حىت صار البحر  �ىل نطاقٍ 
_أ�بیض املتوسط

�يت اس�تعمروهامن سوا�ل لبنان حّىت    فينیقية. ريةً حبُ _ )35( ٕاس�بانیا ال
من محو�هتم منت�ات  �رحتلون بت�اراهتم من ميناء ٕاىل أٓخر مستبدلني جبزءٍ  اكنوا فقد

ي یبيعون فيه. فٕاذا نزلوا بب� ٔأبعد �عوا ما اشرتوه، واكنت هذه السفن  الب� ا��
 حّىت  وًرأأو شه نقط السا�ل وتبقى هبا أٔ�ًما �رسو عند هذه النقطة ٔأو ت� من

�يت ٔأنتجوها من ٔأ�ل الس� سلع وما اكن �زید إالقبال �ىل  تتخفف من محلها.  ،وقهم، ال
�يت اكنوا یعرضوهنا السلع الراقية وا�مثینة نوعهو  ية الز�اج املصنو�ات مثل  والنادرة ال

  )36(.ا�تلفة وأٔدوات الرتف ،وأ�مقشة ،يلواحلُ  ،واخلشبية

ة للتصد�ر اكلز�اج والنس�یج، لقد عرف الفينیقيون �یف یطورون السلع املعد�      
من مواد �ام مس�توردة رخيصة عة املصن� كام معلوا �ىل تطو�ر صنا�ة املعادن ا�تلفة 

وا وق فمل یتخصصبربا�ة مع متطلبات الس� و وفهموا كذ� �یف �كيفون ٔأنفسهم  ا�مثن،
یغطي �ا�ات  ا متنو�ًاسلعی�  موا كذ� عرًضاقد�  ، بلفقط ا�مثنيف ٕانتاج سلع مرتفعة 

 _________________________ 
 . 29، ص3)، ج1988(القاهرة: مكتبة أ�جنلو املرصیة،  عرص البطاملة �رخي مرص يف) انظر: ٕا�راهمي نصحي، 32(
: الرتمجة الاكم� عن أٔود�سة هومريوسجشعون...". انظر:  ) "�اء الفينیقيون... ومه قوم �ش�هترون �سفهنم، وبأٔهنم ٔأو�ادٌ 33(

 . 379)، ص1978أ�صل الیو�ين، �رمجة ٔأمني سالمة (القاهرة: دار الفكر العريب، 
وسط... وقد �رك )"انتقلت الت�ارة من البابلیني ٕاىل ٔأیدي الفينیقيني ا��ن ختصصوا يف الت�ارة البحریة و�ابوا البحر املت34(

هو نظام الريم يف البحر وهو ٔأصل نظریة اخلسارات البحریة... فٕاذا ٔألقيت بضا�ة أٔ�د  الفينیقيون نظاًما قانونی�ا ٔأصیًال 
�  ي السفينة وٕانقاذها من اخلطر ا�� الشاحنني يف البحر لتخفيف محو� يت ٔأنقذت هيددها، الزتم ما� السفينة ومالك البضائع ال

 أٔصوللقيت يف البحر". للمزید من التفصیل، انظر: مصطفى كامل طه، بفضل هذه التضحیة بتعویض صاحب البضا�ة اليت أ� 
 . 67، ص1)، ج1956سكندریة: مطابع رمسيس، (االٕ  القانون الت�اري

عند الفينیقيني إالس�بان صید السمك وتصنیع منت�اته، وكذ� صنا�ة اخلزف... والتعد�ن وصنا�اته  اكن شائًعا )"35(
 وا�وهرات وال�ثیل ؤأدوات العبادة اكحملاریب، وال�مئ كام ظهرت دور السك ووضعت النقود يف قرطا�ة يف التداول ابتداءً 

، �رمجة یوسف ٔأيب فاضل (بريوت: جروس احلضارة الفينیقية يف ٕاس�بانیاويل �سريكني، من القرنني اخلامس والرابع...". انظر: ی
 . 125)، ص1988�رس للطبا�ة والنرش، 

 .320)، ص1948، �رمجة محمد شعرية (القاهرة: مركز الرشق أ�وسط، احلضارة الفينیقية، ج. �ونتنو) انظر: 36(
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مثلام (ح ٔأهنا قامت �ىل احملااكة والتقلید منخفضة ا�مثن �ُرج�  معوم الناس، ؤأنتجوا سلًعا

بیعت ٕاىل �انب ٔأمقشة أ�رجوان النفيسة. كام عرفوا �یف  )الصني ا�ٓندو� تفعل 
ويف الوقت نفسه دیدة. اجلة ا�ولیّ سواق ا�ٔ املس�متر عن منت�اهتم �لبحث  یرصفون

�ن  ، و�ىل نطاق واسع،اس�ت�دموا لضامن  ةا�ولیّ أ�سواق  ميثلوهنم يفاخلرباء ا��
  )37(.�ىل الصعید العاملييف أ�سواق اجلدیدة  الت�اریة معالقاهتاجلیدة لدارة االٕ 

ٔأن �سرتعي انتباه الباحثني يف �رخي  جيبٔأننا ٔأمام �دة ظواهر  ال شك ٕاًذا     
وليس  �ر واس�ترياد، وجتارة هدفها الرحبفنحن ٔأمام حركة تصد .النشاط �قتصادي

ل سلع �سلع بغرض إالش�باع املبارش �ىل أ�قل من �انب الفينیقيني. كذ� حنن تبادُ 
�الیة من  و�ىل در�ةٍ  ا�هب ٔأو من الفضة، وسلع مصن�عةٔأمام معالت مسكوكة من 

ووسطاء يف التداول.  ومشرت�ن �ئعنيومنت�ني و وا�قة. كذا حنن ٔأمام سوق اجلودة
النشاط  املشاركني يفبني مجیع  ،الرضائیة كام أ�مثان ،سائدةإاللزامية وأ�مثان 

 .الرأٔسامل حركةقوانني نفس ل  ي یمت بأٔمك� وفقًاا��  �قتصادي

اكن الرٔأساملیون ؤأحصاب السفن الكبار قد ٔأتقنوا دون شك لك فنون الت�ارة ا�ولیة الكبرية. حيث اكنت  "
عرص� هذا من تأٔمينات سا�لیة واع�دات مرصفية وقروض من  هلم �ش�متل �ىل لك ما هو معروف يفٔأعام

قرطا�ة ظهر  حلسومات وإالجراءات الت�اریة. ويفلك أ�نواع ومتویل �ملسامهة ٔأو �حلساب ولك ٔأشاكل ا
ورشاهتم  العم�، فقاموا يف كّ لتقدم إالغریق �لهيم يف سَ  ون جماًال ٔأول قرض � صفة دولیة. ومل یفسح الفينیقي

�  معلهتم من �سكّ  � د أ�سدّ اكنت ُحت  يتالفضة وا�هب... ٕان البورصة ال صارت  يتعار العاملیة للمواد أ�ولیة ال
)38(سقوط قرطا�ة...". يفاملهم ور ا�العملیات احلربیة اكن لها  لمتوّ 

 

حركة ٕاىل ف ا من التعر� لیة، ٕامنا �ریة، متكنادة، ولو ٔأو� مب )39(وميد� سفر حزقيال     
�  "صور"ت�ارة، ؤأنواع السلع، وأ�سواق يفال  سا�ل ٔأمه املدن الفينیقية �ىل  اكنت يتال

 _________________________ 
 .121)، ص1999، �رمجة ميش�یل �یلو (دمشق: قدمس للنرش والتوزیع، لبنان القدمي) انظر: اكرلهایزن �رهنردت، 37(
، �رمجة ر� اخلش (الالذقية: دار احلوار للنرش الكنعانیة احلضارة الفينیقية �رخي) للمزید من التفصیل، انظر: �ان مازیل، 38(

 . 168)، ص1998والتوزیع، 
�ى ٔأ�ر�ساید:" اكنت صور ساكنة عند مد�ل البحر. وقد و. 905 -903، ص28و27إالحصا�ان  ،سفر حزقيال) 39(

ٕاىل مجیع ٔأحناء العامل املعروف یومئذ. وطاملا افتخر شعهبا  توافدت ٕاىل ميناهئا السفن من مجیع أ�مم، ومن هنا� انطلق ٔأسطولها
، �رمجة س. ف. �ز (القاهرة: دار نبوة حزقيال: تفسري لسفر حزقيالبغناها... مفا من يشء اكن یعز �لهيم...". ه. أٓ. أٔ�ر�ساید، 

 فينیقيا؛ وشاهد معبًدا ٕاىل صور يفٔأن هريودوت حىك ٔأنه ذهب  . ومن املعروف �رخيی�ا149)، ص2009إالخوة للنرش، 
 لهريالكيس قد زینته نصب كثرية، ومن بيهنا معودان، ٔأ�دهام من ا�هب املصقول وا�ٓخر من جحر الزمرد.  ًسامقد� 
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اكنت من مدینة صور فنعرف، من سفر حزقيال، ٔأن  البحر أ�بیض املتوسط أٓنذاك.

�  ،ؤأن الت�ارة العاملیة ،طالق�ىل االٕ  القدمي ٔأعظم مدن العامل اختذت من مدینة  يتال
�س�ت�دم ( جتارة واسعة فمثة ؛قيق لللكمة، اكنت جتارة �املیة �ملعىن ا�لها صور مركًزا

ٔأنواعها من �ىل اختالف واملصنو�ات  ،املنسو�اتٔأخفر ٔأنواع  يف )العمل املأٔجور
ٔأجحار �رمية و عادن ؤأخشاب وخبور وموتوابل وجساجيد وحبوب وعطور  ؤأواين يل�ُ 

 ة بو�ه �اص.وق ا�ولیّ والس�  .وقمن ٔأ�ل الس� ٕاال  نتجمل تُ ويه مجیعها  ٕاخل. ...ؤأدویة

 .)·>II<w<c<Ê<G<<≈<—y<II<<åII<<G<·Δ·>( لنفس قانون احلركة ووفقًا

E{‚D<

معلیة سك  تبلورت، .ق.مالقرن السادس واخلامس  يف ويف بالد الیو�ن،     
ٓ اكدت �شلك مهبر. لقد  النقود املعدنیة ٔأن حتتكر النقد ا�ويل املتداول يف العامل  ثيناأ

  )40(.أٓنذاكر للمسكواكت الفضیة بعد ٔأن صارت ٔأكرب مصد ،القدمي

ن ابتدع نظام قرض ا�اطرة �رة، ومه ٔأول مَ  وجتاًرا )41(لقد اكن إالغریق حبارة     
 _________________________ 

�  مجیع سكندر ا�ٔكرب يف)"... ٔأد�ل االٕ 40( ا�ٓثيين... لقد  لسك العم� �ىل ٔأساس النظام يت فتحها نظاًما مو�ًداأ�رايض ال
سكندر مقاد�ر �برية من ا�هب والفضة والكنوز ا�زتنة �ى احلاكم ا��ن ٔأخضعهم، وٕان هذه الز�دة ٔأطلقت فتو�ات االٕ 

 �لیل ا��ن نور �رمجة ،النقود �رخي ،ر مور�اناملفاجئة يف تدفقات النقود ٔأدت ٕاىل ارتفاع شدید يف أ�سعار". انظر: فيكتو 
. "او� ٕاىل اخنفاض سعره اخنفاًضا �بًريام مكیة النقد املتدفلقد ٔأدى تضخ� ".17ص) 1993للكتاب، العامة املرصیة الهیئة: القاهرة(

 لت�ارة مركًزا البالد ؤأصبحت" . ونقرٔأ �ى ولز:645، املصدر نفسه، صمقدمة يف �رخي احلضارات القدميةانظر: طه �قر، 
 النقود ٕانتاج يف العامل ٔأقطار ٔأوىل بأٔهنا لید� واش�هترت. ��هب غنیة منت�ة بالًدا ا�وام �ىل واكنت ؤأورو� أٓس�یا بني عظمية

 �رخي معامل ولز،. ج .ه". به بأٔس ال شأًٔوا واملالیة البنوك نظام بلغ وقد... والت�ار للمسافر�ن الفنادق ٕا�داد ويف املسكوكة،
 ،)1994 للكتاب، العامة املرصیة الهیئة: القاهرة( �اوید العز�ز عبد �رمجة ،�ارصوهام ومن والرومان إالغریق �رخي: إال�سانیة

مملكة لید� يف اجلنوب الغريب من أٓس�یا الصغرى، يف القرن السابع قبل  يف مرة ٔ�ول العم� ٕانتاج مت ولقد. 347ص ،2ج
أٓخر  رٔأي ويف .1/3 والفضة 2/3 مبقدار أ�بیض ا�هب من یرت�ب الرتبة يف طبیعي مزجي ويه أ�لكرتوم �لیط املیالد، من

 املعدن من مصبوبة ٔأقراص بواسطة �سك لید� يف النقود واكنت الفضة، من% 4و ا�هب، من% 96 من مزجي عن عبارة
  انظر: .القرص �ىل الرمس فينطبع مطرقة بواسطة یرضب املطلوب �لرمس حمفور قالب وفوقها س�ندان فوق توضع

P. Gardner, A History of Ancient Coinage 700-300 B.C (Oxford: Oxford University 
Press, 1918), p.74-87. 

 الثقافة وزارة دمشق، منشورات( الشام يف متداو� اكنت اليت للعمالت �رخيیة دراسة: الشام نقود الشهايب، قتیبة: وكذا
: انظر! معروفة نقود ٔأقدم هو ق.م، اخلامس القرن يف العرباين الشاقل ٔأن حىت، فيلیب. د ویذ�ر. 15ص ،)2000السوریة،

 للنرش، الثقافة دار: بريوت( فرحية ٔأنيس �رمجة ،احلارض عرص� ٕاىل التارخيیة العصور أٔقدم منذ: لبنان �رخي حىت، فيلیب
 ا�قة! تعوزه حىت،. د رٔأي ؤأظن ٔأن. 157ص) 1972

  =   ) ونعرف من ٔأ�د �رد�ت العرص الیو�ين الروماين يف مرص ٔأن ا�متع عرف بیع قوة العمل، ؤأن العامل اكنوا یتلقون   41(
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یقرض ما� السفينة ما حيتاج ٕالیه من نقود لتجهزي  ااه ٔأن رٔأساملی� اجلس�مية، ومؤد� 

ض مبلغ ِر أ�مان اس�توىف املقْ السفينة ورشاء البضائع، فٕاذا وصلت السفينة ٕاىل �ر 
ض قِر ، ٔأما ٕاذا غرقت السفينة فمل �كن للمُ % 20مرتفعة قد تصل ٕاىل القرض وفائدةً 

)42(ما اقرتضه. ى أ��ري من ردّ عفَ طالب ما� السفينة �يشء ویُ ٔأن یُ 
 

والورق،  ،والعطور ،نتج للعامل الف�ارتُ  يف العرص البطلميسكندریة واكنت االٕ      
 وكذ� ٔأخفر ٔأشاكل املنسو�ات، ؤأجود صنوف السلع الز�اجية، ٕاضافة ٕاىل أ�نوع 

، ن إالنتاجالعامل القدمي. ٔأي إ  يف اس�تعاملها مع�  ال�يت الفضیة وأ�واين يلا�تلفة من احلُ 
اكن من ٔأ�ل التصد�ر، من ٔأ�ل  ،الرأٔسامل الصناعي حركةووفقًا لنفس قانون 

وجود لك ذ� یفرتض لس�یطرة أ�مثان ا�ولیة.  اكن �اضًعا ومن مث، ةا�ولیّ وق الس� 
ص والتقس�مي ا�قيق للعمل، ویوجب التخص�  یفرتضمنت�ني، وغزارة يف إالنتاج، كام 

 والضبط احملمك للنشاط �قتصادي.من �ب ٔأوىل التنظمي الصارم لعملیة إالنتاج 
ي خضع، يف املدن ٔأن ازدهار النشاط الصناعي ااملؤكد �رخيی� من  لع�و   وهو ا��

 ٔأن أ�مر نفسه )43(من الریف.ى ٕاىل جهرة الكثري�ن ٕا�هيا ٔأد� قد  لنفس قانون احلركة،
 يف ٔأورو�!مع الثورة الصناعیة  عرشات القرونبعد  ، وبدقة،سوف یتكرر

�يت اجتذبتسكندریة، ٔأیًضاواكنت االٕ       ٕا�هيا ا�ٓالف من  ، يف مقدمة املدن ال
اس�تخراج الزیت ماكفأٔة  لعاملر قرّ تُ  الترشیعات تواكن .اع املأٔجور�نالعامل والصنّ 

 _________________________ 
�  ٔأجورمه شهر�� =   �ملنت س�نوحضيت قد �شرتون هبا حر�هتم يف بعض أ�حوال كام وقد یعاين العامل من تأٔخر رصف ٔأجورمه (ال

م شكوى من حبار لعدم تقاضیه ٔأجره ملدة  �ردیة تعود ٕاىل هنایة النصف أ�ول من القرن الثالث ق. بعد قلیل)، حيث جند يف
یعمل �ىل ٔأ�د املرا�ب كتب ٕاىل ما� املر�ب، ویدعى فامونيس، �س�تعطفه أٔن  ر. ونعرف من �ردیة أٔخرى ٔأن حباًرأأربعة شهو 

�ن متردوا �لیه �سبب �دم لب�ارته ا��  مونيس قد وقع ٔأسًريایوافق �ىل رصف متأٔخرات ٔأجوره هو و�يق الب�ارة. ویبدو أٔن فا
املس�ئول عن التأٔ�ري. انظر: عبد اللطیف  مع خر ٔأجورمه، ٔأو �ىل أ�قل متواطئًاعن تأٔ  رصف ٔأجورمه، واعتربوه ٕاما مس�ئوًال 

 .397)، ص2013(القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب،  الروماين -اصالت يف مرص يف العرص الیو�ينالنقل واملو فا�ز، 
 ) للتأٔصیل التارخيي وفقًا ملصادر ت� املر��، انظر:42(

Montesquieu, De l'esprit des lois. Texte établi avec une introduction, des notes et des 
variantes par Gonzague Truc (Paris: Editions Garnier Frères,1956), vol II. Ch7. 

�يت تقررت �ىل صغار الفال.ق560-640) وحنن نعرف ٔأن املرشع الیو�ين صولون (43( �ني م) قرر ٕالغاء الرهون العقاریة ال
  للترصفات القانونیة. انظر: نت حمال� وجعزوا عن سدادها. أ�رض ٕاًذا اك

"Plutarque raconte qu a Megare, après une insurrection, on decreta que les dettes 
seraient abolies, et que le creanciers outré la perte du Capital, seraient tenus de 
rembourser les interest déjà payes". Fustel De Coulanges, La Cite Antique (Paris: 
Librairie Hachette, 1900), p.400. 
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ص عن نع املوظف ا�تَ وٕاذا امت  ،ضاف ٕاىل أ�جور ال�يت حيصلون �لهياتُ �شجیعیة، 

درامخة،  3000 ب بأٔن یدفع للخزانة العامةعاقَ یُ فٕانه  ؛وماكفأٔهتم ٕاعطاء العامل ٔأجورمه
 للعامل ٔأجورمه ومجیع مس�تحقاهتم.كام یدفع 

�يت جتل� وْ يف كَ  و�شك كثًريا      ت يف املنت�ات ن املنت�ني لهذه الروائع الفنیة ال
يل ؤأعامل الز�اج والر�ام واملعادن، اكنوا من العبید! إالغریقية اكٔ�واين وأ�مقشة واحلُ 

دا�ل ا�متع أ�حوال  من ا�د� الكثري يف  قد �شط قانون احلركةنفس ٔأن  بل نفرتض
أ�سطوریة. فلقد و�دت الورش واملصانع  والفنون العظمية لروائعج ملثل هذه ااملنتِ 

� و �ىل اختالف ٔأعاملها و�كو�هنا ؤأشاكلها، واملعامل   بل العبید حفسب مل �س�تعمل يتال
� �ٔ�خص  ،وأ�جراء أ�حرار ٔأیًضا  و�س�تلزم قةا�ٕاىل حتتاج اكنت  يتيف الصنا�ات ال

من  مجیًعامل �كونوا أٓثينا  امل يفٔأن العُ و  ال س��و .فنیةدر�ة �الیة من احلرفية وال 
 قوة معلهم ببيعسمح هلم اكن �ُ  ، كام سرنى،بید الع حّىت و بل  كام هو شائع، ،العبید

ظاهرة بیع قوة  �س�بوه. يوا حر�هتم من ٔأس�یادمه �ملال ا�� �شرت  يكل مقابل أ�جر
� حىت وال تنفرد هبا ٔأورو� احلدیثة.  معروفة،العمل ٕاذًا اكنت  يت یعتربوهنا ٕان السمة ال

و�كتبون  ،املتعلقة �نفصال الریف عن املدینةيه و ،املعارص يف ا�متع الرٔأساميل �مة
 �رزةً  هذا الفصل، جندها الرٔأساملیة يف دور ، يفة ٔأحيا�ً ئل اجلامعیة، الهزلیّ الرسا

من مث راخس. و  نظام اج�عيك عن الطبقية  ادقيقً  أٓثينا ومعربة تعبًريا يف شدید بوضوح
�  املشلكةٔأمام نفس م،  د ٔأنفس�نا، يف القرن الثالث ق.جن سوف یتعرض  يتالفكریة ال

 ،النظري ئهمركزیة يف بنا عرش، كفكرةمطلع القرن التاسع  �لت�لیل يفر�اكردو لها 
 ،یة�ن �ریدون خفض ٔأمثان املنت�ات الزراع ا��  ،الرصاع بني ر�ال الصنا�ة ويه

 :رفع ٔأمثان هذه املنت�ات �ن �رغبون يفا��  ،ك أ�رايض�بار مال� و 

 �الیة للغالت الزراعیة ؤأمثا�ً  �ن �ریدون ٔأمثا�ً العهد بني الریف واملدینة بني ا� اكنت �ر احلرب القدمية"
 �برية يف ٔأجوًرا �الیة ٔأو ٔأر�ً�امنخفضة للسلع املصنو�ة و  �ن یطلبون ٔأمثا�ً منخفضة للسلع املصنو�ة، وبني ا�� 

� جمال الصنا�ة، وبي� اكنت الصنا�ة وال  نظر املواطن  �زري بصاحهبا يف يتت�ارة تعدان من ٔأعامل العامة ال
، واكن ٔأهل ٔ�هنا ٔأساس �قتصاد القويماعتقاده مرشفة للمش�تغل هبا  ثيين، اكنت أ�عامل الزراعیة يف�ٓ ا

 )44(.الریف یزنعون ٕاىل احتقار ساكن املدن و�رون ٔأهنم ٕاما طفيلیون مس�تضعفون ٔأو عبید ٔأدنیاء"

 _________________________ 
 ).6/89( ، املصدر نفسهدیورانت ) انظر:44(
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 ا�متع سادت كظاهرة، ثيين �ىل العمل العبودي�ىل الرمغ من ار�اكز ا�متع ا�ٓ و       

ٕاذ  ؛ٔأسعد �اًال  بعض الفرتات التارخيیة يف مإاىل �د و اء العبید أ�رقّ  فقد اكن، أٓنذاك
�ن)45(ٔأن مي� عرشات العبید احلرثيين كام اكن للر�ل ا�ٓ   ٔأو مزن� يفیعملون  ، ا��

وقت فرا�ه من معل  ٔأن یبيع قوة مع� يف ، وكام ذ�ر�،حق� ٔأو �انوته، اكن للعبد
 :س�یده لیكسب من املال ما ميكنه من رشاء حریته من س�یده

عن �شييد هیلك اركتیوم وفيه وصف �ٌيل واحض یبني لنا و�ه املقاب�، من حيث  كتايب�  "و�ینا نقٌش 
ًا لعرش�ن مواطنًا ومخسة وثالثني عبًدا معتقًا املراتب �ج�عیة بني خمتلف الطبقات. ذ� ٔأننا جند ذ�ر 

ره درمه قد املعامري نفسه، یتقاىض ٔأجًرا یومي� هندس ا، ولك مهنم، وید�ل يف ذ� امل وس�تة عرش عبًدا
  )46(وا�د، وا�رمه �س�بة ٕاىل قوته الرشائیة أٓنذاك، ميثل ضعفي نفقات املعيشة لر�ل �ازب".

�ىل الصعید �ج�عي، فميكننا ٔأن  ، كظاهرة،و�ىل الرمغ من انتشار العبودیة     
)47(جند أ�طباء واملث�الني واملعلمني یتلقون أ�جور

مثل البناء�ن والن�ار�ن والن�اسني  
 _________________________ 

تقریًبا.  ٔألف 400يف �ني بلغ �دد العبید  ،ٔألفًا 21 نت إالحصاءات التقریبية ٔأن �دد املواطنني يف أٓثينا بلغ حنو) فلقد بی� 45(
 للك مواطن! انظر:     عبًدا تقریًبا 20ٔأي 

Robin Osborne, The Economics and Politics of Slavery at Athens, in: The Greek 
World, Edited by Anton Powell (London: Routledge, 1995), p.195. 

�دد  اكن احلالتني ويف، 470000 وحن نيمدینة ٕاجي ويف ،460000و زمن ازدهارها حن ، يفامدینة �ورنث قد بلغ �دد العبید يف"
  .Origin of the Family, op,cit, p.210                    انظر: .املواطنني أ�حرار"عرشة ٔأمثال �دد  یوازي العبید

من  ام، كتب ورث:"من املؤكد ٔأن �انًباو�رجع �شارلز ورث مصدر الرثوة الهائ� يف ا�متع الیو�ين ٕاىل معل العامل، بو�ه �
 � �اشوا يف القرن الثاين يف الیو�ن قد توافرت هلم نتي�ة الس�تغالهلم  �نيت اكنت يف حوزة ٔأحصاب املالیني ا�� الرثوات الطائ� ال

، �رمجة رمزي عبده (القاهرة: الهئیة إالمرباطوریة الرومانیة�ن �ش�تغلون يف ضیاعهم الواسعة". انظر: �شارلز ورث، للعامل ا�� 
 .142)، ص1999املرصیة العامة للكتاب، 

. ومن 165)، ص1966، �رمجة ٔأنيس فرحية (بريوت: مكتبة لبنان، د �رلكيسأٓثينا يف عه) انظر: �شالز روبنسون، 46(
م ا�متع ٕاىل ٔأربع قس�  ،)م .ق 572 - 594( الفرتة يف ٔأثينا �ىل �ا�ً  ي ٔأنتخبا��  صولوناملرشع إالغریقي املعروف �رخيیًا ٔأن 

كتب  قراره بأٔهنم �كونون طبقة بأٔمكلها.إ  بدلیلطبقات، وجعل أ�جراء يف ٔأدىن هذه الطبقات؛ معىن ذ� ٔأنه �سمل بوجودمه 
 � �ن �ن ميلكون مخس مئة مذمن، ومن ا�� ف صولون السلطات لكها من طبقة أ�عیان واملورس�ن: من طبقة ا�� ٔأرسطو:"ولقد ٔأل

من  التشدید( ، فمل �كن لها نصيب يف سلطة ما".طبقة أ�جراء یقنون ٔأفدنة، ومن طبقة الفرسان. ؤأما الطبقة الرابعة، ويه
 . 108، صيف الس�یاسةعندي). انظر: ٔأرسطو، 

وحنن  .347، املصدر نفسه، صقصة احلضارة. دیورانت، 643، املصدر نفسه، صإالمرباطوریة الرومانیة) انظر: ورث، 47(
یتلقون أ�جور،  عن هؤالء الر�ال ا��ن امجلهوریةيف كتابه  ث رصا�ةً حتد�  ،ق.م)348 -ق.م427نعرف ٔأن ٔأفالطون (

 قوة معلهم"، انظر:ل همیعيشون ببيع و"
"There are other servants, I think, whose minds alone wouldn`t qualify them for 
membership in our society but whose bodies are strong enough for labor. These sell the 
use of their strength for a price called a wage and hence are themselves called wage-
earners. Isn`t so? Certainly". Plato, Complete Works: Republic, Ch II (Cambridge: 
Hackett Publishing Co, 1997) p.1011.                                                                             = 
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فكام  أ�جراء،اع اطني و�ريمه من احلرفيني والصنّ اتني واخلر� والن�� اشني والنق� افني واخلز� 

خلدمات. عرف � یقومونتدفع ملن  ًضااكنت ٔأی ینتجون السلعاكنت أ�جور تدفع ملن 
الطبيب  "لقد جعلت الربجوازیة:أٔي ٔأن مقو� مار�س وٕاجنلز ٕا�ارة اخلدمة. ا�متع ا�ٓثيين ٕاًذا

 �قدة!حتتاج ٕاىل مراجعة  .جراء"داد الشغی� ا�� ... يف �ِ اعرور�ل القانون والاكهن والش� 

سكندریة، تحف مكتبة االٕ مب وتو�د �ردیة تعود ٕاىل القرن السادس، حمفوظة      
. ظاهرة بیع "عقد تدریب �ىل حرفة و�ىل أ�جر النقدي":، عبارة عن572حتت رمق 

ا�ٓ�ر الوفرية والو�ئق معروفة بوضوح. ویصبح من املؤكد، يف ضوء  قوة العمل ٕاًذا
العدیدة، ٔأن اجلزء ا�ٔكرب من إالنتاج مل �كن من ٔأ�ل إالش�باع املبارش، ٕامنا اكن یمت 

فيتعني ٔأن  ؛وقوق ا�ولیة. وطاملا كنا يف الس� وق. بل ومن ٔأ�ل الس� من ٔأ�ل الس� 
مثل: أ�مثان والنقود واملباد� وجتار  ،منظومة الظواهر املرتبطة �ٔ�سواق �شاهد
ي �ستمثر ٔأموا� ،و�لطبع الرأٔسامل ،التجزئة مجیع  جند ويف املقام أ�ول .والرأٔساميل ا��

 .ركةلنفس قوانني احلت� الظواهر �اضعة 

EÊD<

ّ ومانیة يف وحي� ننتقل ٕاىل إالمرباطوریة الر�       ني، القرنني أ�ول والثاين املیالدی
ة وقد ُمجعوا يف مصانع ال تُنتج لٔ�سواق احمللیّ  اء،فس�ن�د النسا�ني أ�حرار وأ�رق� 

)48(.ا�تلفة من العامل القدمي رشقًا وغر�ً  و�دها، بل تُنتج بقصد التصد�ر ٕاىل أ�جزاء
 

 ، وطبقًامهنم لك�  مس�تقلني یعملٔأحرار اع واكنت معظم الصنا�ات يف ٔأیدي صن�      
يف �انوته اخلاص. ولكن  ،)·>II<<y—<≈<<<GÊ<c<wII<å<II<·<<GΔ>·( لنفس قانون احلركة

اء. واكن التنافس أ�رق� و ر�ن التكو�ن �ج�عي، �دد من احملر� اكن ٕاىل �انهبم، حبمك 
 _________________________<

یقبض أ�جرة (یبيع قوة   الطب من معمل ما ٔأنتضمن امتناع من تعمل�  ،ق.م) 377 -ق.م 460كام نعرف ٔأن قَسم ٔأبقراط ( =
عیون أ�نباء يف طبقات  تناسل منه. انظر: ا�ن ٔأيب ٔأصیبعة،يف مقابل تعلمي الطب ٔ�بناء هذا املعمل واجلنس امل  مع� ٕاًذا)

. وقارب:" قال ما� يف ٕا�ارة 205، ص1)، ج2001(القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب،  ، حتقيق �امر الن�ارأ�طباء
ي �س�تأٔجره یعمل و�ه الكتابة و�دها، ال بأٔس بذ�، مثل قول ما� يف ٕا�ارة املعلمني س�نة وا��  املعلمني س�نة �س�نة...

موسو�ة مصطل�ات العلوم �ج�عیة : مسیح دغمي، ، مذ�ور يفٔأحوال املتعلمني وأٔحاكم املعلمني�س�نة". انظر: القا�يس، 
 .8)، ص2000�رشون،  -(بريوت: مكتبة لبنان والس�یاس�یة يف الفكر العريب وإالساليم

 .549)، ص1958، �رمجة عبد احملسن اخلشاب (القاهرة: جلنة البیان العريب، احلیاة العامة الیو�نیة) انظر: ٔأ. زميرن، 48(
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ي ٔأد�ى يف بعض أ�حيان بني الصن�اع أ�حرار والصن�اع أ�رق�  شدیًدا اء، وهو أ�مر ا��

اع أ�حرار، ومن مث اخنفاض مس�توى معيش�هتم؛ و�لتبع تدين ٔأجور الصن� ٕاىل خفض 
 :، ٔ�هنابنتاجئ جيدة مل تأِٔت هذه املنافسة  . ٔأي ٔأنج ا�هنايئ نفسهو جودة املنت

     )49(".�ن یؤجرون سوا�دمه...ل أ�حرار ا�� امت �لعُ "ٔأرض� 

�يت �شأٔت ومنت يف وميكننا ٔأن نرى منافسة املؤسسات الصناعیة الكُ       ربى، ال
�يت فبعض هذه امللكيات  الكبرية، حلوانيت املدن ومصانعها.بعض الضیاع الزراعیة  ال
ٕالنتاج   وتنظميهالثاين يف ٕا�شاء املصانع ، ٔأ�ذت يف القرن ا)50(�س�تحوذ �لهيا أ�غنیاء

لنفس  ، ووفقًأأن إالنتاج ، بل من ٔأ�ل بیعها. ٔأيلًیاحم  السلع ال بقصد اس�هتالكها
 :ش�باع املبارشاالٕ  بقصدوليس  ،وقالس�  اكن من ٔأ�ل قانون احلركة،

وق... واكن "واكنت أ�عامل اليت یقوم هبا هؤالء الصناع خمتلفة لك �ختالف، واكن أٔكرث ما ینتجون للس� 
    )51(امل احتادات ٔأو جام�ات طائفية".لٔ�حرار من العُ 

�رجع هذا اخلطاب  .امل یبيعون قوة معلهمیوحض �یف اكن العُ  �م�  و�ینا خطابٌ      
 امل:، وفيه یطلب املرِسل من ٔأخيه ٕارسال ٔأجور العُ الثالثٕاىل القرن 

يف القریة ٔ�نين  امليك �س�تطیع ٕاعطاء ٔأجور العُ ... ٔ��ل ا�ٔعامل يك �رسل ٕالینا مبلغ... لٔأیًضا" ٔأرسلت ٕالیك 
ا  )52(امل الطوب اللنب".املنا وكذ� عُ ليك ٔأقوم بدفع أ�جور الشهریة مجلیع عُ  ؤأیًضا مزنجع مهنم �د�

مجمو�ة من احلسا�ت عن تعود ٕاىل القرن الثالث املیالدي،  ،�ردیةٍ كام جند يف      
�يت مت ٕاجراؤها يف بعض  نعرف مهنا مقدار أ�جور و  .أٓنذاك املعابدإالصال�ات ال
  _________________________ 

 انظر:      من استئ�ارمه...". صنع ٔأن �شرتي العامل بدًال "واكن من مصل�ة التاجر ٔأو صاحب امل  )49(
Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, An Abridgement by D. 
M. Low (London: Chatto and Windus, 1961), p.259.  

 ). 2/183( �رخي احلضارات العامٕاميار ؤأبوایه، ) 50(
). و�ى رس�توفزتف:"... مت الكشف عن مصنع �بري ٕالنتاج الصوف... �ىل مقربة من 4/828( قصة احلضارة) دیورانت، 51(

ل ریفي يف بلجیاك... والطابع الرٔأساميل يف مثل هذه تولوز، وعن أٓخر يف مزنل ریفي ٕایطايل، كام كشف عن ٔأفران الف�ار يف مزن 
 .                   240ص�رخي إالمرباطوریة، املرشو�ات �ٌيل بني". انظر: م. رس�توفزتف، 

 ) انظر: �رد�ت ٔأو�سريخنوس:52(
The Oxyrhynchus Papyri, ed. B. P. Grenfell, A. S. Huny, and others. P.OXY. LXVI, 
4544, 6- 9, 3rd Cente A.D. 
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دراخامت  10 دراخامت، ؤأجرة قاطع أ�جحار 6 لبعض املهن: فأٔجرة �امل البناء بلغت

  )53(درامخة. 16 فاكنت ، ٔأما ٔأجرة املبیضنيتقریًبا

املنضبطة من  ذات القميةالعم�  احلفاظ �ىل قوةاكن و�ىل الصعید النقدي، فقد      
�يت روما،  ٔأمه شوا�ل  س�یدةمع� روما  حي� تصبحمايل أٓنذاك،  ٔأمه مركزٍ  ميسس�تُ ال

  أٓس�یا.قلب ل يف صارت الوس�یط الرمسي للتبادُ  ؛ حّىت لعامليالعمالت �ىل الصعید ا

واخلربات املرتامكة من بفضل الت�ارب  م املايل والرضیيب فقد اكن حممكًأأما النظا     
الواقعة يف نطاق املدینة، وعن ىب عن أ�رض نيس�يت؛ فاكنت الرضائب جتُ ل العرص اله 

العقار املقام فهيا، مث عن الوارد والصادر، مث نظري ا�رتاف الت�ارة وٕا�رام العقود 
ىب يف صورة ٔأجرة للحوانيت واملعامالت الت�اریة و�نتفاع �ٔ�سواق، كام اكنت جتُ 

�يت متلكها املدینة، وعن خمتلف أ�مالك الثابتة التابعة للب�یة، وهو ا ي ٔأد� ال ى ٔ�مر ا��
من هذه  �بًريا ا. بید ٔأن �انبً ات املدن وبصفة �اصة املدن الكربىٕاىل ارتفاع ٕا�راد

 �بار ملوظفني. واكن من الشائع قيامامل واومرتبات للعُ  إال�رادات اكن یذهب ٔ�جور
وما ميكن التأٔ�ید �لیه  من النفقات العامة للمدینة.الكبري نصيب ال بتحمل ني الرٔأساملیّ 

�ن انترشوا يف ٔأر�اء  �رخيیًا هو ٔأن القرن الثاين قد شهد ظهور أ�غنیاء ا��
رؤوس ٔأحصاب من بل اكنوا  ،لٔ�رايض اكً ومل �كونوا مال�  ومانیةالر�  إالمرباطوریة

 واسع. �ىل نطاقٍ أ�موال، و�ست�رات، 

سعر للفائدة ال یقل عن  ٔأدىنواكن >روما، من ٔأقدم أ�عامل يفقراض االٕ واكن      
ومع  )�ملئة 12هبذه الـ  د �ج�عي اكن حمدًدال الرحب �ىل الصعیمعىن ذ� ٔأن معد� ( 12%

ر�ال املصارف، وازدمحت  وق العامة �الشوارع ا�اورة للس� الوقت ٔأصبح ٔأ�د 
املصارف ا�رتاف ٔأعامل قد ظهر ل؛ ف)54(املقرضني والصیارفةاملضاربني و حوانيت  فيه
مرصفية  وما یتعلق به من معلیات إالئ�ن،واكن  .قراض أ�فراد العادیني أ�موالوإ 

حتول �قتصاد  ذ� مع لكمرباطوریة. �ساوق مدن االٕ  قد اكمتل تطوره يف ،ومالیة
�بار و�زاید �دد  ،والصنا�ةقد تطلب منو الت�ارة ف .مةٕاىل اقتصاد املباد� النقدیة املعم� 

 _________________________ 
P.OXY,Ibid, 2272.                                                                                                 )53:انظر (  

 )5/168( ) انظر: دیورانت54(
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�يت یمت  النقودو�دات من  هائ�ً  مقاد�رَ  ،�ن یقطنون املدنا��  ك أ�رايضمال�  ال

التحسني د�ال وسائل إ  ، ويفاس�ت�دا�ا يف ٕا�شاء �ست�رات ا�تلفة و�منیهتا
كثري�ن من ر�ال املال  ٔأیدي ست يف�كد�  ،من �حية ٔأخرىو  .للقامئ مهناالالزمة 

ها أ�غنیاء رفة �زاول قراض املال حِ د؛ ومن مث ٔأصبح إ و النقو�دات من  �بريةٌ  �رُ مقاد
مجیع  يف للغایة ٔأعاملها املتطورة�رزت و  انترشت املصارف ؛و�لتايل .ور�ال املصارف

)55(.ومانیةالر�  مرباطوریةٔأر�اء االٕ 
 

؛ من بیع ورشاء ورهن... ٕاخل ،اكفة للترصفات القانونیة اكنت حمال�  ؤ�ن أ�رض     
ا�تلفة الت�اریة بضامهنا �متویل املرشو�ات  ٔأن یقرتضوا نيسع املواطنوُ  اكن يف فقد

يف وسعهم �قرتاض  كام اكن ٔأیًضا .ر�الت الت�ارة البحریةمتویل � بصفة �اصة و 
 بضامن احملاصیل الزراعیة وأ�وراق املالیة والعقود احلكومية.

ٔأمه ما اكنت تقوم به من أ�عامل هو تنفيذ العقود  "رشاكت مسامهة"واكنت هناك      
�يت یُ  واكن أٔحصاب هذه العطاءات  .عطاءاتم ٕالیه التقد�  رب�ا احلامك بعد ٔأناحلكومية ال

حيصلون �ىل املال الالزم لقيا�م هبذه أ�عامل ببيع ما �هيم من ٔأوراق حكومية 
واكن  ور يف صورة ٔأجزاء صغرية، ٔأي ٔأسهم، كام يه معروفة ا�ٓن.وس�ندات للجمه

وهو ما یمت احلكومية،  رأٔساملیني بتنفيذ ٔأعامل إال�شاءات�بار العهد ٕاىل الغالب ٔأن یُ 
قوة العمل مل �كن ٔ�ن ؛ )·>II<<y—<≈<<<GÊ<c<wII<å<II<·<<GΔ>·( ركةاحل قانونلنفس  طبقًا
  .أأحيان كثرية �د�  يف بل اكن مهنا املأٔجور دة� مس�تعبَ هذه املر� يف دامئًا

 ویعمتد هذا النظام ا�ٓن. السائد التأٔمني قراض التعاوين حملاالٕ نظام  �ل� لقد      
 انفراد من بدًال  ما جتاري ملرشوعأ�موال  تقدمي يف ،املصارف من �دد �ىل اشرتاك

 واكن. اجليش متو�ن يف خطري بدور املصارف هذه قامت قدل .�متوی� مرصف وا�د
ال�يت خضعت و  الكربى، املرشو�ات هذه ید�رون �نا��  مه أ�عاملاملال و  ر�ال

 .)·>II<·<II<·<<GΔ>·( ركةلقانون احل
 

 _________________________ 
 مركًزا حقيقي�ااكنت السا�ة العامة القدمية يف روما ٔأن:" فاملؤكد �رخيی�ا .173، املصدر نفسه، ص�رخي احلضاراتانظر: ) 55(

". للمزید ا�تلفة یتفق فيه �ىل القروض وا�یون وو�ئق التحویل �ىل الرثوات البعیدة واملساهامت يف املشاریع املالیة والت�اریة
 ).2/173(ٕاميار ؤأبوایه من التفصیل، انظر: 
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�  لرثواتار مصد ،فقطاملالیة  ٔأو املضار�ت حفسبكن الت�ارة �ومل       رت ظه يتال

 الد الغال �ٔ�خص، ا�ور املهم يفب يف ،ارخيیة، ٕامنا اكن للصنا�ةهذه املر�� الت�  يف
 قدرة منقطعة النظري �ىل التوسع يفالغال مفلقد ٔأظهرت بالد  ؛�كو�ن هذه الرثوات

 ،ورس�ان ما بدٔأت ،�بعت املسري وماينمك الر� احلفلام ٔأصبحت حتت  ة،الصنا�
 اكنت من احتاكر أ��رية. ال�يت ٕانتاج السلع يف ،لرومایدة بوصفها منافسة �د

سلع  �سبب همينة ؛اجلرمانیةن أ�سواق وارى متَ وعندئذ بدٔأت املنت�ات إالیطالیة تَ 
 .)·>II<<y—<≈<<<GÊ<c<wII<å<II<·<<GΔ>·( ركةاحلقانون نفس ل  �ة وفقًا، املنتَ بالد الغال

ة احلیا املدینة من ٔأمهیة �لغة يف لهذه�ىل ما اكن  جبالء تدلل  "لیون نقوش" نإ      
للتوزیع  ركًزا عظميًامت� ومل �كن لیون  ومانیة.مرباطوریة الر� حياة االٕ  يف�قتصادیة 

ت بل اكن ،حفسب ... ٕاخلوالزیتوأ�خشاب مح والنبيذ الق جتارة يف ا�ولیة واملقاصة
� لصنا�ة  مرباطوریةاالٕ  يف الصناعیةكذ� ٔأ�د ٔأمه املراكز  اكنت  يتٔأكرث السلع ال

�  الصنا�ةهنا إ . ٔأورو��س�هتلكها   ،ع يف اس�ت�دام العمل املأٔجورالتوس�  تاس�تلزميت ال
 وق.لنفس قانون احلركة، من ٔأ�ل الس�  ي ینتج، وفقًاالبائع لقوة مع�، وا�� 

ني: مبر�لتَ  امرت �رخيی�  ،يف روما ،املأٔجور�ن وميكننا القول بأٔن نقا�ت العامل     
 � يت شهدت ٕا�شاء امللوك وأ��طرة ٔأنفسهم للنقا�ت؛ يك �كون املر�� أ�وىل يه ال

�يت قام العُ  امل.�ىل العُ  مبثابة أ�داة املس�یطرة  امل ٔأنفسهمٔأما املر�� الثانیة فهيي ال
دون دّ ٔأهنم هيُ  ونَ رَ �َ يف موا�ة َمن  وأٔ  السلطة الس�یاس�یة احلامكة يف موا�ة بتأٔسس�هيا
 .�ام بو�هٍ  مصاحلهم

امل العُ  نقا�ت؛ فقد و�دت امًال ٔأحراًراعُ  روما اكنت تضم، ٕاىل جوار العبید ٔ�نو     
)56(.املليك منذ العهد

بومبیلیوس  التارخيیة ٔأن نوماوالو�ئق ونعرف من املصادر  
 اع. م� روما الثاين قام بتأٔسيس جمامع الصن�  )ق.م673 -ق.م 715(
 

 _________________________ 
رفية جتلت بأٔهنا ٔأعطت ٕاىل �د ما ٕاطار نضال س�یايس للطبقة الوسطى (العوام) اليت اكنت ) "لعل فائدة ت� امجلعیات احلِ 56(

(دمشق: منشورات  الترشیعات �ج�عیة: قانون العمل�سعى ٕاىل التساوي يف النظام الس�یايس". انظر: محمد فاروق الباشا، 
(دمشق: مطبعة اجلامعة،  احلقوق الرومانیة، . وللمزید من التفصیل، انظر: معروف ا�والیيب18)، ص1997�امعة دمشق، 

1959 .( 
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 ت:نقا� النقا�ت،ومن ٔأقدم هذه  )57(ذات مصاحل متباد�. النقا�تواكنت هذه     

ائني. ، واحلذ� ار�نافني، والزم� �ني، واخلز� ا�ني، وا��� اد�ن، والصب� صانعي ا�هب، واحلد� 
. ويف عهد النقابةلالج��ات وٕالقامة طقوس  مشرتك مكقرّ  ص للنقابة بيتٌ ّص وقد خُ 

ي حمك من ،إالمرباطور �را�ان �  نقابةمت تأٔسيس  ،م117ٕاىل  98 ا�� يت اخلباز�ن ال
ي حمك من ،إالمرباطور س�یفريكام ٔأن ٔأمهیة.  النقا�تصارت بعد ذ� من ٔأكرث   وا��

 �ئعي امخلور. نقابةٔأ�شأٔ  ،م235 حّىت  208

تقم مل  النقا�تٔأن هذه  هو ومانیةرفية الر� احلِ  للنقا�تظ �لنس�بة ولعل املالحَ      
ي اكن هيدف  ي نقاب� حينذاك هو ا�� بوضع ٔأي تنظمي للعمل. والتنظمي الوحيد ا��

 فرتة حمكومل �كمتل تنظمي أ�جور ٕاال يف  ٔأنواع العمل.ٕاىل حتدید أ�جور لبعض 
 م.313 ٕاىل 245 من إالمرباطور دیوقليس�یان

�يت نقا�ت ال ة �ىل طراز املیعُ و رفية ولقد شهدت بالد الغال ظهور نقا�ت حِ       ال
يف وا�دة  �ن �زاولون �نةً لك نقابة تضم العامل أ�حرار ا�� اكنت و  انترشت يف روما.

 نقابةيف  اكنت بعض احلرف تندمج ٔأحيا�ً  يف � وا�د. كام وا�د ٔأو حّىت  ب�ٍ 
، وعامل البناء... ٕاخل نيابن واحلط� �ار ن والن�� �ادل�د� لاكن  و�ىل هذا النحووا�دة. 

 عن عّرب جتمعهم وتُ  نقابةٌ ، وقمن ٔأ�ل الس� السلع وینتجون  قوة معلهم�ن یبيعون ا�� 
 مصاحلهم.  

امني وبعض �ني والل�� از�ن واملال� خضعت ا�و� نقا�ت �ئعي احلبوب واخلب� أٔ      
 العملالتوقف عن اكن ٔ�مهیة ت� املهن،  الرصامة. ونظًرأأخرى لتنظمي شدید  فئاٍت 

ٕاىل ٔأن �اءت  وًظاملح ت هذه النقا�ت وتطورت تطوًرا. وقد انترش ًمافهيا جمر� 
 فكرة النقابة يف الفرتة من القرن الرابع حّىت  فاختفت مؤقتًا ؛القبائل اجلرمانیةغزوات 

، يف ٕاجنلرتا ؤأملانیا العارشالقرن  معتعاود الظهور مرة ٔأخرى  يك ،التاسعٔأواخر القرن 
واكنت الظاهرة  ٕاخل. ...،اع والبا�ةاكن للصن� �ىل ٔأساس دیين، ومهنا ما  اكنمهنا ما 

 .املأٔجور�ن املد يف الت�الف الوثیق بني العُ املمزية لهذه الهیئات تتجس� 
 

 _________________________ 
 .253ص ،)2012 العربیة، ا�ٓفاق دار: القاهرة( الوسطى العصور أٔورو� وجتار أٔسواق أ�نوار، ٔأبو زینب انظر: )57(
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EáD<

ي  ، وهو القرنالسادسالقرن  يف الرشق البزينطي ويف      اكن من ٔأعظم عهود ا��
إالمرباطور �ىل عهد الرشقية اكنت إالمرباطوریة  ،املتوسط البحر ْرب �َ  الت�ارة

ي ا�سطانیوس بيت ات أ�وىل من حمك والس�نو  ،)518 -492( حمك يف الفرتة ا��
ي حمك يف الفرتة یوس�تينوس من الر�اء و�نتعاش  �ا� يف ،)527-518( ا��
فقد �اء  ؛)58( ماكن ٕاىل ٔأسواق القسطنطینيةمن لك السلعتدفقت  ٕاذ؛ �قتصادي

و�اءت اجلواهر والتوابل من  البورسالن من الصني، وأ�واينوالنس�یج  حلر�را
، والعاج وأ�بنوس من العريبء من اخللیج والس�اد من بالد الفرس، وال�ٓيل، الهند

ٔأفریقيا، والنس�یج واحلبوب من مرص، والز�اج واحلدید من سور�، والفراء والعنرب 
من روس�یا، واملصنو�ات اجل�یة من مراكش، وكذ� أ�رقاء من لك لون وشلك 

 .للبیع والت�ارة سلًعا العظمية املدینة ق ٕاىللك ذ� تدف�  .من لك بقعة من بقاع العامل
من ٔأحصاب  واملمتزي�نانني  ٔأن الفن� حّىت  ،متعددة �انب ذ� تطورت صنا�اتٌ وٕاىل 

واكن املهرة من  .الراقيةالعامصة  يفوماكنة  الد ا�اورة و�دوا هلم ماك�ً الب يف رفاحلِ 
بة من الصناع املأٔجور�ن یقومون بصنا�ة العطور واملال�س   الربواكراملزركشة واملذه�

أٔعامل ویقومون ب ینحتون الر�ام وحيفرون �ىل العاج،كام اكنوا  الكهنة، سمال� �اصة
�  الفنیة وأ�عامل ،وزا�كوامل واكن هيرع  .تقانواالٕ  املهارة من �الیة در�ة تتطلب يتال

حي� ا�ٓن  أ�غنیاء لعكام یف ،قالتسو� ٕاىل القسطنطینية من ٔأ�ل  القدمي املٔأ�ر�ء الع
 !دث ؤأخفم ماراكت املال�س والعطورمن ٔأ�ل رشاء ٔأ� �ر�س�سافرون ٕاىل 

 دق��نوسإالمرباطور بصفة �اصة  ،ا�شغل أ��طرة أ�وائل ،ٔأخرى من �ةٍ و      
العم�. مبش�ت تثبيت  ،)337-277( طني أ�ولقسطنإالمرباطور و  )244-311(

 _________________________ 
) "س�یطرت بزينطة �ىل جزا�ر صقلیة و�ریت وقربص ورسدینية وجزر البلیار وحتمكت يف املضایق ذات القمية احلربیة 58(

بفضل قيام ٔأسطولها  ٕارشاف القسطنطینية البحري دقيقًا واكمًال  الهامة الواقعة �ىل طریق الت�ارة بني الرشق والغرب، وصار
احلروب الصلیبية وتأٔثريها �ىل العالقات بني الرشق عز�ز سور�ل عطیة، انظر:  بدورات تفتيش�یة �ىل سوا�ل أ��داء".

وللمزید من التفاصیل، انظر: ٔأرشيبا� لو�س،  .153)، ص1980�رمجة فيلیب صا�ر س�یف (القاهرة: دار الثقافة، ،والغرب
ومحمد شفيق غر�ل (القاهرة:  ،، �رمجة ٔأمحد محمد �يىس"م1100 -500"القوى البحریة والت�اریة يف حوض البحر املتوسط 

 .482)، ص1968مكتبة ا�هنضة املرصیة، 
Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society (California: 
Stanford University Press,1997).The Cambridge History of the Byzantine Empire 
c.500-1492, Edit: J. Shepard (Cambridge :Cambridge University Press,2008), Part II. 

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/history/european-history-general-interest/cambridge-history-byzantine-empire-c5001492#bookPeople
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وضع فاع أ�سعار يف هنایة القرن الثالث املیالدي، فبعد �دوث التضخم املايل وارت

 ا�هيب معیاًرا "يالص�"�عتبار وقام قسطنطني ،ا صارًمامرباطوران نظاًما مالی� االٕ 
من  اة ؤأربعني جزءً من ا�هب اخلالص �زن ٔأربعة جرامات وثالث �ٌ ُمع  للعم�، ويه

 .منتصف القرن الرابع عرش حّىت  اجلرام تقریًبا، وقد ظل هذا النظام قامئًا

تبدٔأ من عهد  ،إالمرباطوریة ٕاىل ٔأربع مرا�ل ننا تقس�مي نظام العم� يفوميك      
ي  ؛1453�ام  سقوط إالمرباطوریة يف وتنهتيي معس�تاس إالمرباطور ٔأ� أ�مر ا��

تبدٔأ املر�� أ�وىل الصعید �ج�عي حبال ٔأو بأٓخر. همينة املباد� النقدیة �ىل یعين 
، واعمتدت هذه املر�� املیالديعرش  منتصف القرن احلادي حّىت  491�ام منذ 

بنسب �بتة  )الفولس( والن�اس )امللیارسون( والفضة )النوميسا( �ىل معادن ا�هب
�  املر�� الثانیةٔأما . واحضة و�بتةلك مع�؛ مما جعلها ذات قمية  يف یة بدٔأت بعمل  يتال
�يتالصالح إ  مترت فقد اس�  )1118 -1081( س �ومننييبدٔأها إالمرباطور ٔألكس  عم� ال

� و�الل ا حىت هنایة القرن الثالث عرش.  1300 �اماس�مترت من  يتلفرتة الثالثة، ال
 �مس البازیلكون، واكنت �زن حوايلبدٔأ التعامل بعم� فضیة عرفت  ،1350 �امحىت 
صغرية عرفت �مس ٔأساریون، واكنت �زن جرامني ني، وٕاىل �انهبا مع� حناس�یة جرامَ 

� و  ،الرابعة ٔأما املر�� ٕاىل ثالثة جرامات.  ، سقوط إالمرباطوریةاس�مترت حّىت  يتال
 .وسفر اس�ت یتُمس  ال�يت العم� ا�هبیة، ومت التعامل �لعم� الفضیة قد اختفت متاًماف

احلجم وثقي� الوزن عام �برية  ايل مثانیة جرامات ونصف جرام، ويهواكنت �زن حو 
 س�بقها من معالت فضیة.

 وج ا�هب من إالمرباطوریة يفبزينطة مبشلكة خر  غلت إالدارة يفا�شَ لقد و      
مقدمهتا  �امسة ملنع هذا اخلروج، ويف راءاٍت فاختذت �دة ٕاج ؛املدفو�ات ا�ولیة

 ا�هب يفنيان �ىل منع خروج جس�ت  تقنني إالمرباطورفقد نص  ؛ٕاصدار القوانني
وجند نفس املنع  !الربا�رةصفة �اصة مبناس�بة التعامل الت�اري مع املعامالت ا�ولیة ب

)59(و�ة القانونیةا�م يف
  � ٕاال ٔأننا  .)912-886(ٔأصدرها إالمرباطور لیو السادس يتال

 !نفسها من قبل إالدارة احلكوميةيف فرتات كثرية املنع لهذا  دامئًا خرقًاالواقع  يف نلمس
 

 _________________________ 
 ) املشهورة �مس �زیلاك.59(
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املكوس  يتٕاىل حمط�  ،�الل فارس ٔأساس�یة بصفةٍ  ،اواكن احلر�ر ال �زال �سري �ر�      

يف مصانع  ،الرٔأسامل حركةنفس قانون ل  فقًاو، و عصن� نقل لیُ مث یُ  بني ودارا،عند نص 
 صور وبريوت. املوجودة ب العمل املأٔجور،، القامئة �ىل املصانع ٔأو يف ،القسطنطینية

وهو ما قاد  ،مكصطلح لن تعرفه ٔأورو� ٕاال يف القرن الثالث عرش II وا�مثن     
 نراه II حفسب املعارصة ٔأحصاب املركزیة أ�وروبیة ٕاىل اعتباره ظاهرة ختص الرٔأساملیة

 :من مدونة جس�تنيان الثالث والعرش�نمقدمة الباب  حيث جند يف ،فًامعرو

ء �ىل سبيل العربون؛ ٕاذ العربون ليس سوى ا�مثن ولو مل یمت نقده وال دفع يش"یمت البیع مبجرد االتفاق �ىل 
.(مدونة جس�تنيان)دلیل �ىل حصول العقد...".

)60 (  

 الفقرة أ�وىل: ويف     

 ف يف�ختال. ولقد اختلف املتقدمون شدید اكام جيب ٔأن �كون ا�مثن حمددً  "جيب ٔأن �كون هناك مثن...
 (املدونة). ".ال؟ٔأم  املبیع حيدده تيتوس، ٔأیتضمن بیًعا �ًمااتفاق ذ�ر فيه ٔأن مثن 

ل عن طریق عن التبادُ  متیًزيا ؛یة فقد ٔأوجبت ٔأن �كون ا�مثن نقًدأأما الفقرة الثان      
 :املقایضة، ٕاذ نصت املادة �ىل

ال جيوز أٔن  املأٓخر؟  ء شيئًاال جيوز ٔأن �كون مثن اليش الكن مل"جيب ٔأن �كون ا�مثن من النقود املرضوبة، و 
  )دونةامل(ء املبیع؟ لقد اكنت هذه املسأٔ� مثار �الف و�دل عظمي...". لليش مثنًا ٔأو رداءً  أأو عقارً  ا�كون عبدً 

 :، ٕاذ نصت �ىلالعمل بیع قوةوتعاجل املادة الرابعة من الباب الرابع والعرش�ن      

وص الصائغ بذهب من عنده ویصنع � منه خوامت بوزن خمص تيتوس مع ٔأ�د الصا�ة �ىل ٔأن یأٔيت ٕاذا اتفق"
، فقد جرى التساؤل عن هذا االتفاق نظري هذا مبلغ عرشة د�نري مثًال  وشلك معني، ؤأن �كون للصائغ يف

 .دونة)امل( .."ل�هب، وٕا�ارة للعمل.. أٔى اكس�یوس ٔأنه یتضمن عقد�ن: بیًعأأبیع هو ٔأم ٕا�ارة؟ وقد ارت
 

 _________________________ 
 ) انظر:60(

Justinian's Institutes, Translated by Peter Birks Grant McLeod (London: Duckworth, 
1987), p.357.    ويه � القراءة.                                                                 اعمتدت �لهيا يف يتالطبعة ال  

 � يت اكنت قامئة أٓنذاك بني دو� اخلالفة إالسالمية، يف عهد اخللیفة عبد امل� �ن ويف الظرف التارخيي لفك الروابط النقدیة ال
 ءاحملاسن واملساوى)، انظر: البهيقي، 711-668) والعم� البزينطیة، يف عهد إالمرباطور جس�تنيان (705-646مروان (

 .  163(بريوت: دار صادر، د.ت)، ص
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�سلیف النقود ٕاال بنس�بة حمددة من  �ا�ًزافمل �كن  ،ء حمدًدااكن لك يشلقد      

مل �كن یوس�تنيانوس و .%12 أ�ر�ح قبل عهد یوس�تنيانوس أ�ر�ح. واكنت �س�بة
أ�عامل الت�اریة  املقرتضة لالست�ر يفأ�موال ٕاال �ىل  %12 الـ �سمح بنس�بة

ٔأما أ�ش�اص  .%8یت�اوز  �رحبٍ  یقرضوأأن  ،أ�موال وال جيوز ملقريض البحریة.و 
َ  . �ىل �ني مل%6بـ ح هلم َمسَ قد العادیون ف ومل  فقط. %4بـ  مح لكبار أ��ر�ء ٕاالسْ �

 احلركة. ختضع لقوانني�كن من املتصور وجود هذه الت�دیدات مبعزل عن ٔأر�ح 

� احلكومية واكنت الرقابة       أ�عامل �ىل  من �الل مؤسساهتا متارسها ا�و� يتال
)61(.تمت عن طریق نظام للنقا�ت ،رفؤأر�ب احلِ  ،والصنا�ة ،والت�ار یةالت�ار 

 واكن 
 .وا�د وقتٍ  للك صنا�ة نقا�هتا، وال جيوز ٔ�ي ٕا�سان ٔأن ینتسب ٕاىل نقابتني يف

 متعىل �الف احلال يف روما ف .الس�یايس رئيسها وفق مشيئة النظام عّني ولك نقابة تُ 
وليس �لتاليق  الرشطة يف ا�و� سلطات من �الليف بزينطة النقا�ت  تنظمي

يف إالمرباطوریة الغربیة. و�ىل الرمغ من ٔأن ٕا�شاء بني ٔأعضاهئا مثلام اكن إالرادي 
العدید من متنح النقا�ت �حتاكر، فقد اكنت  مضن ٔأغراضه منعمن اكن النقا�ت 

، فمل �كن �س�تطیع �امكة ٔ�مرها ومع ذ� مل �كن ٔأبًدا !ٕاطار ٔأعاملها يفحتاكرات �
س�ت�دا�م من �جراء املسموح امل ا�� ٔأن تقرر �دد سا�ات العمل ٔأو �دد العُ  مثًال 

ٔأي موظفني رمسیني  ة �اصة ٔأومالیّ  مل �كن �هيا ٔأيكام  اع املس�تقلني،قبل الصن� 
تنظميها، و�لتايل قوا�د قوا�د مجیع اكنت ملشيئة مجموع أ�عضاء؛ فقد  ون وفقًاینتخب

مجیعها العمل، اكنت ؤأدوات قوة العمل، بل ومكیة ونوعیة مواد تنظمي اس�ت�دام 
 بل النظام الس�یايس.�لهيا من قِ مىل تُ  ٔأيفرض من �ار�ا، وضع وتُ تُ 

E|D<

 سوف مغادرتنا هنا�ت العامل القدمي، ٔأن نذ�ر ٔأن الفقه إالساليم ومن املهم، قبل     
وذ�  ؛بتعریف ٕا�ارة قوة العمل وحتدید ٔأحاك�ا ،ارخيينه الت� �كوّ  �الل ،نشغلی 

 _________________________ 
ٔأن هذا النظام من النقا�ت سوف ینتقل بدوره من بزينطة ٕاىل دو� اخلالفة  )2018 -1916( ) �رى �ر�رد لو�س61(

، �رمجة عبد العز�ز النقا�ت إالسالميةإالسالمية ابتداًء من القرن العارش املیالدي. للمزید من التفصیل، انظر: �ر�رد لو�س، 
يف بزينطة. بید  رى ٔأن النقا�ت �شأٔت �رخيی�ا�س �. ونالحظ ٔأن لو 696، ص8) الس�نة 1946 ا�وري (القاهرة: جم� الرسا�،

  =     كام تو�د ٔأد� �رخيیة  ،لتوافر العدید من أ�د� التارخيیة �ىل معرفة مرص القدمية لنظام النقا�ت ؛ٔأننا ال نأٔ�ذ هبذا الرٔأي
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  :القرن السادسالنبوي يف �دیث لل وٕاعامًال ، اج�عیةابتداًء من تبلورها كظاهرة 

  )62(."جرته� أ�  سمّ فليُ  ٔأ�ًريا اس�تأَٔجر َمن"

 بصفةٍ  ،حتدیدهاو  ،و�ة من أ�س�ئ� حول ماهیة أ�جرةمجموهو ما اس�تتبع طرح      
د �رد�  وحمك ،ومعیار الت�دید ،�اصة يف العقود املشالكة للرشكة ٔأو للجعا�... ٕاخل

  ... ٕاخل.ني�ن خمتلفَ ني بأٔجرَ ني خمتلفَ ٔأو زمنَ ني ني خمتلفَ أ�جرة بني معلَ 
 

_____ 

ِغل  املس�تَ ا�زتال العامل القدمي يف ظاهرة العبودیة، ومت��  من �ري التارخيي ٕاًذا     
من ٔأ�ل الربهنة �ىل اس�تقالل الرأٔساملیة ذات املركزیة أ�وروبیة ، غَللشخص املس�تَ 

      .وق بیع قوة العمل وإالنتاج من ٔأ�ل الس� بظاهرَيت 

القول بأٔن ظواهر النشاط �قتصادي يف �املنا املعارص  ومن �ري الصحیح ٕاًذا     
ا العامل، �ىل حنو ما ذ�ر�، ُ�ل اكنت جمهو� �لنس�بة للعامل القدمي. فلقد عرف هذ

عي ٔأحصاب املركزیة أ�وروبیة بأٔهنا ظهرت فقط مع الرٔأساملیة  �يت ید� الظواهر ال
عرش، ويف مقدمهتا بیع  السادساخلامس عرش و من القرن  ابتداءً املعارصة أ�وروبیة 

 وق.قوة العمل، وإالنتاج من ٔأ�ل الس� 

ي ساد أ�جزاء  ا�قتصادي املتطور �د� ٕاناكر النشاط  ومن �ري العلمي ٕاًذا      ا��
�بل، طیبة، ( النتقال مراكز الثقل احلضاریة أٓنذاك مل القدمي وفقًاا�تلفة من العا

 _________________________ 
دراسات )، وكذا: �امص ا�سويق، 1/126( �رخي مرصانظر: أ�یويب، للمزید من التفصیل، ومانیة. ٔأخرى �ىل النشأٔة الر�  =

 . 72)، ص1981(القاهرة: دار الكتاب اجلامعي، يف التارخي �قتصادي
 �ن )، منصور2/334( مغين احملتاج ا��ن اخلطیب، )، مشس2/404( ٔأس�ىن املطالبأ�نصاري،  ز�ر� ) انظر: ا�ن62(

القرطيب،  رشد �ن )، محمد2/836( ا�مثینة عقد اجلواهر املاليك، ا��ن )، �الل3/543( كشف القناع ا�هبويت، ٕادر�س
 �هن املسمل �دیث). ولعل من أ��ادیث املشهورة يف ا1/387( ٕا�الم املوقعني)، ا�ن القمي، 2/166( املقدمات املمهدات

 مث يبر�ل ٔأعطى  صمه َخصمُتهقيامة، وَمن كنت خَ خصمهم یوم ال  �ثالثة أٔ ":ٔأنه قال عن هللا س�ب�انه وتعاىل محمد النيب
) وقد 2114( الب�اريحصیح  . انظر: یعطه ٔأجره"ملفَاس�توىف معُ� و افأ�لك مثنه ور�ل اس�َتأٔجر أ��ريً  حراً  �َدر ور�ل �ع
! ومن أ��ادیث ن احلدیث حصیحٌ ! ٔأما ا�ن �ز فقال إ حصیح الب�اريا احلدیث �ىل الرمغ من وروده يف هذضع�ف أ�لباين 
 والتعدیل اجلرحانظر:  !�دیث ضعیف وهو ٔأیًضا )2443( ا�ن ما�ة. قبل ٔأن جيف� عرقه" ٔأعُطوا أ��ري ٔأجَرهُ الشهرية كذ�:"

 ).2/292( اللسان )،2/187(للعقييل الضعفاء )1/316( املزيان )،3/61( ال�ن اجلوزي الضعفاء )،2/355(
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  .)قرطاج، أٓثينا، روما، القسطنطینية

�القات  ،وتعددبل  ،غض البرص عن ٕاماكنیة ٕازدواج ومن �ري العلمي ٔأیًضا     
�القات إالنتاج ٔأو  ما اكن مس�توى تطور ، ٔأ�� وخضوعها الوا�د، إالنتاج يف ا�متع

 .ا�ىل صعید إالنتاج والتوزیع معً  الرأٔسامل حركةوانني قل قوى إالنتاج،

ت املركزیة أ�وروبیة ذا املعارصة د الرأٔساملیةر� �رهنتنا �ىل �دم تف افلنس�تمكل ٕاذً      
عى بأٔهنا طارئة �ىل ا�متعات �لظواهر املد�  )هیلربونر /دوب /روزا /مار�س( وروفقًا حمل

قانون حركة يك نرى مواضع ظهور  ؛ٕاىل العامل الوس�یط مهنجی�الننتقل و ارصة. املع
 وق. بیع قوة العمل، وإالنتاج من ٔأ�ل الس� لظاهرَيت  الرٔأسامل احلامك

<V�̂Èfi^mÿ€√÷]<ÏÁŒ<ƒÈeH<t^jfi˝]Ê<‡⁄<ÿq_<—Áä÷]<<ª<<l^√€j•<ºÈâÁ÷]<%^√÷]<

� ت�  ،تصنیف أ�ورويبل  فقًاوو الوس�یط،  العاملجمتعات مب  قصدون      يت ا�متعات ال
وس�یطرة النشاط  العقاریة الكبريةومتزيت �مللكيات  ،رمح العامل القدمي �كونت يف

 دي�ىل مجمل النشاط �قتصا وصنا�اتو�دمات  رفوما �رتبط به من حِ  الزراعي
قرن املمتدة من الالتارخيیة �لفرتة  ازمنی�  الوس�یطد العامل دّ ساكن. وميكننا ٔأن حنُ لل 

 عرش املیالدیني. ادسالس� القرن  حّىت اخلامس 

E_D<

�و� أ�مویة، فميكننا أٔن � مروًراالعامل الوس�یط  ٕاىلنا يف بدء ر�لتنا ع رش  اوٕاذ     
 مجمو�ة من ، حتت احلمك أ�موي،العريب املغرب بالدمرص و ت يف رَ طو� �یف تَ  �شاهد

 واملنسو�ات من الصوف والزیوت، والعطور، ،ت��ا�ٔ  ة�اكصن ،أ�ساس�یة الصنا�ات
�اصة صنا�ة السفن احلربیة  والكتان، والصنا�ات العسكریة، بصفةٍ  واحلر�ر والقطن

�  II املنت�ات هذه ومجیعوبريوت.  وصیدا وعاك سكندریةواالٕ  ورش�ید دمياطيف  يت ال
ٕا�سانیة مرتامكة  و�رباٍت  ،در�ة �الیة من ا�قة والتطورٕانتا�ا تقنیات �ىل اس�تلزم 

 ،وقمن ٔأ�ل الس�  �نل املأٔجورید العامب اكنت تمت  II  مئات بل أٓالف الس�ننيْرب �َ 
 .)·>II<<y—<≈<<<GÊ<c<wII<å<II<·<<GΔ>·( لنفس قانون احلركة ووفقًا
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EhD 

�سوده  جند جممتًعا متطوًراسوف ف  ؛التاسعالقرن  يففریقيا أٔ شامل  ٕاىل وٕاذا تو�نا     
 مجمل كام هتمين فيه النقود �ىل ل،والتبادُ ، قوة العملوبیع ، )63(وقإالنتاج من ٔأ�ل الس� 
ُ النشاط �قتصادي ا ٔأزمانٍ �ادر منذ  اجممتعً  قابل. سوف ن اقتصادات  بعیدة �د�

املواد حركة  سنشاهدكام  .ئه�ذا �ىل الریف يف ،�شلك ٔأسايس ،، وصار یعمتداملزنل
 .املدینةٔأسواق  املناطق الزراعیة للبیع يفو  الریف القادمة منعة املصن� السلع اخلام و 

ما�ن ا�ٔ  يه ،واخلاضعة لرقابة احملتسب احكومي�  ، املنظمة)64(ٔأصبحت احلوانيتلقد 
صنعها  يهو ا��  ومن احملمتل ٔأن �كون هالتاجر بضاعت فهيا یعرض ال�يت الرمسیة

ضافة �الٕ ، سرتداد نقودهاسبيل  يفبیعها  عیدشرتاها ویُ أأو  املأٔجور س�ت�دام العمل�

 صاحهبا، یؤأنواعها ٔأشاكلها �ىل اختالفالسلع،  حركة نالحظكام . حمدد ٕاىل رحبٍ 
وهؤالء قد  .ٕاخل ...اطنياز�ن واخلی� امل الطحن واخلب� عُ  :مثلجراء ا�ٔ امل عُ الظهور 

�س�تعملون ٔأدوات  مأٔجور�ن كصناع مس�تقلني ٔأو �س�ت�دمون عامًال یعملون بأٔیدهيم 

ه يف الرحب. ٕامنا هلم فقط �شار�ون ٕا�ومواد صاحب احلانوت يف سبيل إالنتاج، وال 
نفس ومعل صاحب العمل بیده مع مس�تأٔجریه ال یعطل حبال ٔأو بأٓخر أٓداء  أ�جر.
وة معل مأٔجورة من طاملا كنا بصدد ق )·>II<—y<≈<<GcÊw<II<<åII<<G<·Δ·>(>احلركةقانون 

عن  الطرف�ه يف ا�هنایة من �ة ٔأخرى. فبغض ج ليس ِم� منتِ �ة، ؤأن املنتو 
من ٔأ�ل التعلمي �ادة رفية و�ونه یمت طبیعة العمل املأٔجور يف ظل نظام الطوائف احلِ 

تقن الصنعة، فبغض النظر بعد ٔأن یُ  العامل املأٔجور يك �كون معلًما ٔأو ٔأس�تاًذاوٕا�داد 
فالتلمیذ  )·>II<<wcÊ<G<≈<—yII<<åII<<G<·Δ·>( ركةاحلقانون نفس عن ذ� فنحن ٔأمام 

 _________________________ 
ا�ي قام جبمعه وروایته ٔأبو عبد هللا �ن  ،)901 -837( أ�ندليس معر �ن لیحىي السوق أٔحاكم كتاب قراءة من وميكننا )63(

وق، و�یف الس� ا�متع؛ فنعرف، �ىل أ�قل، �یف اكن إالنتاج یمت من ٔأ�ل  هذا يف �قتصادي النشاط بطبیعة نمل ش�بل، ٔأن
الو�رش�يس،  حيىي �ن ٔأمحد العباس يف: ٔأبو ،أٔحاكم السوق كتاب انظر: للمزید من التفصیل، للبیع والرشاء. قوة العمل حمال� اكنت 
 والشؤون أ�وقاف (الر�ط: وزارة ، حتقيق محمد جحيواملغرب وأ�ندلس فریقيةأٔ  أٔهل فتاوى عن املغرب واجلامع املعرب املعیار

�  ، انظرللمزید من التفصیلو . 430 -400، ص6ج )،1981ودار الغرب إالساليم، املغربیة، للمملكة إالسالمية قراءة يف فنا: مؤل
من  كذ� حبثنا: انظر، و )2011(القاهرة: ٕاصدارات سطور اجلدیدة، كتاب أٔحاكم السوق لیحىي �ن معر الكناين أ�ندليس

، 57، جم� الغد�ر، بريوت، العدد أٔفریقيا وأ�ندلس يف القرن التاسع املیالدي العريب يف شامل الفكر �ج�عي و�قتصادي
 .132 . ص2012ش�تاء 

كتاب التلخیص يف ". انظر: ٔأبو هالل العسكري، صار لك بيت یباع فيه يشء �انو�ً  ) "احلانوت بيت امخلار، مث كرث حىت64(
 .269، ص1)، ج1991صادر، ، عين بتحقيقه عزة حسن (بريوت: دار معرفة أٔسامء أ�ش�یاء
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وق، ویقبض نتج من ٔأ�ل الس� ملواد العمل ؤأدوات العمل، یُ  املتعمل، مس�ت�دًمأأو 
 �ه بقصد احلصول �ىل رٔأسام� والرحب.و ه یبيع منتمُ علّ ه لقاء ذ�. ومُ مُ علّ من مُ ره ٔأجْ 

ي  والشخص  ال حيصل �ىل ٔأر�ح امل املأٔجور�ن،، وال �س�ت�دم العُ یهیعمل بیدَ ا��
 ،كذ�، من نفسه ٔأیًضا ٕامنا یتلقىفهو نفسه مصدر القمية الزائدة، حفسب،  من مع�

ولك   من ٔأدوات العمل.َ� العمل واملس�هتَ ن مواد بعد حساب مث ،وذ� )65(.أ�جر
 .)·>II<<wcÊ<G<≈<—yII<<åII<<G<·Δ·>( قانون حركة الرأٔساملنفس ل  وفقًاذ� 

EtD<

 هيبإالساليم يف القرن العارش، العرص ا�� �ٓن، فلنتو�ه صوب املرشق وا     
هتا يف م ا�متع وازدهار الت�ارة نتي�ة الس�تقرار ا�و� وقو� فبتقد� للحضارة إالسالمية. 

الطلب  وراج ،وارتفعت مس�تو�ت املعيشة ،عرص العباس�یني ازدادت ٔأمهیة النقود
وميكن تقس�مي  .اع، وكرث الصن� الصنا�ات وتنوعت�ىل ش�ىت ٔأنواع السلع واخلدمات، 

�ن ال ميلكون �ري قوة ا�� ومه  ،اع املأٔجورونالصن�  النوع أ�ول: ني:اع ٕاىل نو�َ الصنّ 
 � س�تعملون يف معلهم ٔأدواهتم ، وقد � یويم ٔأجرٍ يت یبيعوهنا ملس�ت�دمهيم لقاء معلهم ال
� ٔأو بعض املواد أ�و�  اخلاصة  النوع الثاين:ٔأما  )66(يت جيهزمه هبا صاحب العمل.لیة من ال

الرٔأسامل  و�هيم �ن ميتلكون وسائل إالنتاجومه ا��  ،املس�تقلونرفيون واحلِ اع الصن� فهم 
ٔأو  الفردي ٕاما حسب الطلب ا�تلفة صنو�اتامل یصنعون  وهؤالءالالزم للصنا�ة. 

اخلاضعني  امل املأٔجور�نمن العُ  مزن� ومه �ىل العموم ٔأفضل ،وقالس� لطلب  وفقًا
 :صاحب العمللس�یطرة 

واليشء املعتاد يف الصنا�ة هو �انوت ید�ره صانع وا�د ٔأو �ائ� ٔأو �دد من الرشاكء. وقد یعمل الصانع يف "
من  ه و�سا�دونه. وتتوقف سعة احلانوتبيته، وقد یعمل مبفرده ٔأو �كون معه �دد من املبتدئني یتدربون �لی

والسكر حتتاج صناعهتا ٕاىل  الصانع. فبعض املنسو�ات مثًال یات حيث �دد العاملني �ىل نوع الصنا�ة وٕاماكن 
 _________________________ 

ي ميت� ما �كفي من الرٔأسامل لرشاء املواد والقيام بعم� حىت �س�تطیع ٕایصال ٕانتا�ه ٕاىل ) "صاحب املشغل املس�تقل، وا�� 65(
ي حيققه هذا املعمل من بیع معل �امل وكذ� الرحب ا�� وق، ینبغي ٔأن �كسب ٔأجور �امل مياوم یعمل حتت ٕامرة معمل، الس� 

  ، الكتاب أ�ول، الفصل السادس.�روة أ�ممالیومية...". انظر: أٓدم مسیث، 
(بغداد: مطبعة التعلمي العايل،  دراسات يف �رخي �قتصاد العريب إالساليم) انظر: عواد أ�عظمي، ومحدان الكبييس، 66(

هیلكیة النظام �قتصادي ل�و� العباس�یة منذ قيا�ا ولغایة التسلط طرو�ة معر الع�يل، . وانظر أٔ 90-89)، ص1988

 .265)، ص2010(س�نغافورة: مركز هناوند للو�ئق وا�راسات التارخيیة، البوهييي
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 یفضل ٔأي صانع ذ� وال یعمل ٔأ�ًريا�دد من املش�تغلني. واملأٔلوف بني الصناع املشاركة ال التشغیل، ٕاذ 

عند صانع أٓخر. وبي� �ش�تغل الصناع �ادة حلساهبم ویبيعون ٕانتا�م فهناك صناع �ش�تغلون حلساب الغري 
من املس�هتلكني مقابل ٔأجور یومية ٔأو حسب و�دة إالنتاج. ومن املهم للصانع ٔأن �كون �یه ا�ٔدوات 

)67(مواد مؤجرهيم".ة، ولكن بعضهم، من أ�جراء �اصة، قد �ش�تغل بأٔدوات و الالزمة واملواد أ�ولیّ 
 

 حيثبتحسني الصنا�ة؛ اعتنوا العباس�یني ٔأن  ا�ىل لك �ال، فاملؤكد �رخيی�      
 ج ش�ىت� تن واكنت بغداد ت  والعطور.الصابون  لصنا�ة صانعاملد اخللیفة املعتصم ش�ی� 

ٔأر�ب و�لبوا �  ،للورق يف بغداد مصنًعا ونكذ� ٔأ�شأٔ العباس�ی واع الزیوت.ٔأن
�يت اش�هترت هبذه الصنا�ة. واكن ببغداد والصن� رف احلِ   �ددٌ اع املأٔجور�ن من مرص ال

�يت تعمل من �الل من املصانع ا�بري �د�  أٔنه اكن ب قيل حىت�  ،نفس قانون احلركة، ال
وقد معل ، نع اخلزفهبا ٔأربعة أٓالف معمل لصنع الز�اج، وبضعة أٓالف معمل لُص 

�ن یتلقون ا��  فنياع واملوظ� العامل والصن� من الف ا�ٓ ل ئات بامل هبذه املصانع واملعامل 
 .دو و�دات النقمقابل  يف یبيعون قوة معلهم أ�جور والرواتب، ٔأي

واخلشبية ا�تلفة، مع تطور بغداد صنا�ة أ�دوات احلدیدیة  كام ازدهرت يف     
سواء احلربیة أٔو  ،الصنا�ات املعدنیة والصنا�ات الكميیائیة. كذ� اكنت تصنع السفن

 قانون حركة الرٔأسامل.لنفس  �اضعةومجیع هذه الصنا�ات اكنت الت�اریة. 

املصانع  يف دمشق من قبل، أ�مویونمثلام فعل  العباس�یون، ٔأقام كذ�     
)68(ازدور الطر�  السلطانیة ٔأو

  � و�بار ر�ال نتج ثیاب اخللیفة والوزراء اكنت تُ  يتال
 _________________________ 

(بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة،  �رخي العراق �قتصادي يف القرن الرابع الهجري) انظر: عبد العز�ز ا�وري، 67(
 يف واحلرف أ�صناف �شوء حبثه يف كتابته � س�بق ما املذ�ور كتابه يف ا�وري. د یثبت ٔأن ٔأود وكنت .87)، ص1995

 ميتلكون �نا� ٔأو أ�حرار، اعالصن�  بني التفرقة ٔأجرى حي� وحتدیًدا وضوً�ا ٔأكرث اكن حيث ،1959 �ام يف املنشور ،إالسالم
للمزید من التفصیل، انظر: عبد العز�ز ا�وري،  .ا�و� قبل من املأٔجور�ن اعالصن�  وبني ٔأجراء، و�س�تعملون صغرية حوانيت

 من البعض جند ٔأننا يف ىتتبد�  . فاملشلكة153)، ص1959(بغداد: جم� لكیة ا�ٓداب،  �شوء أ�صناف واحلرف يف إالسالم
 عبد ٔأمحد: �قد وعي دون النقل ذ� �ىل مثاًال  انظر �قدة. مراجعة دون ا�وري. د عن ینقلون ،حق�ا اجلاد�ن الباحثني
 وقارب: .254ص ،)1991العربیة، الو�دة دراسات مركز: بريوت( الهجري الثالث القرن يف إالسالمية احلضارة معامل البايق،

 "والتاجر صاحب أ�عامل، يف القرن العارش، قد حيرص �ىل ٕاقامة صنا�ة و�شغیل العامل فهيا وتوفري املواد أ�ولیة"، انظر:
Maurice Lombard, The Golden Age of Islam (Princeton: Markus Wiener Publishers, 
2004), p.215. 

�لكرس �ََمل الثوب، معّرب. مجعه ُطُرز. واملوضع ا�ي تنسج فيه الثیاب... یقال معل هذا الثوب يف طراز  -)"الطراز68(
 فالن، ومن ا�از قوهلم للو�ه امللیح هو مما معل يف طراز هللا، والطراز ٔأیضًا ثوب �سج للسلطان". انظر: معروف الرصايف،

 . 200)، ص1980(بغداد: دار الرش�ید، �س واملرافق والهناتا�ٓ� وأ�داة: وما یتبعهام من املال
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 .الرٔأسامل الصناعي حركةلنفس قانون  ق ا�ولیة، ووفقًاو للس� كام اكنت تُنتج )69(ا�و�

�قش  )775 -714(ٔأن اخللیفة املنصور )923 - 839( ىك لنا الطربيوقد حَ  ،هذا     
�يت دُ يف حسا�ت بناء القرص، وراجعه �بري البنائني   )70(فعت لقاء العمل.يف أ�جرة ال

 أٔن: �رخي بغدادصاحب كام ذ�ر 

 )73(.یعمل حببتني" )72(، والروز�اري)71(اع اكن یعمل یومه بقرياط ٕاىل مخس حبات"أ�س�تاذ من الصن� 

للعمل  النشاط �قتصاديمعرفة لنا  یؤكد )القرن العارش( اءلفر� ل �م نص� �ینا و     
 :املأٔجور

)74(."اسزتاده معل...نقصان ٔأجر ٔأو  ى مس�تأٔجر �ىل ٔأ�ري يفوٕاذا تعد� "
 

 اخلراج وصنا�ة الكتابة؛ ورد يف كتاب يف �ایة أ�مهیة ، أٔیًضاأٓخر و�ینا نص�      
 واحضة للعمل املأٔجور، ٕامنا ٔأیًضا ٕاذ ال جند فقط ٕاشارةً  )القرن العارش(لقدامة �ن جعفر

 قتطع من أ�جور:ٕاشارة ٕاىل ما یُ 

 

 _________________________ 
كتاب ا��ا�ر هو ٔأول َمن اختذ الطراز. انظر: الرش�ید �ن الزبري،  )743 -691( ) یذ�ر ا�ن الزبري ٔأن هشام �ن عبد امل�69(

 .211)، ص1984مطبعة �امعة الكویت، ، قدم � وراجعه صالح ا��ن املن�د (الكویت: والتحف
)، 1967، حتقيق محمد ٔأبو الفضل ٕا�راهمي (القاهرة: دار املعارف، �رخي الطربي: �رخي الرسل وامللوك) انظر: الطربي، 70(
قصة ٕا�شاء بغداد �ىل ید اخللیفة املنصور، يف القرن الثامن، ونفهم  )،897 -810( ومن قبل، روى لنا الیعقويب. 655، ص7ج

من روایته معرفة ا�متع لقوة العمل املأٔجور:"مث و�ه يف ٕاحضار املهندسني ؤأهل املعرفة �لبناء والعمل �ملسا�ة حىت اختط 
وأٔقام هلم فلام اجمتعوا و�اكملوا ٔأجرى �لهيم أ�رزاق ار�ن اد�ن واحلف� اع من الن�ار�ن واحلد� مدینته وأٔحرض البنائني والفع� والصن� 

. وانظر 337(بريوت: دار صادر، د.ت)، ص كتاب الب�انانظر: ٔأمحد �ن ٔأيب یعقوب،  من عندي) التشدید( ".أ�جرة
 .67، ص1(بريوت: دار الكتب العلمیة، د.ت)، ج �رخي بغدادكذ�: اخلطیب البغدادي، 

ي وزنه ٔأربع حبات مقح، وقد �راد هبا حبة القمح. انظر: الش�یخ امحلص ويه القرياط الصرييف ا�� ) احلبة قد �راد هبا حبة 71(
(بريوت: مطبعة صور احلدیثة،  أ�وزان واملقاد�ر: مباحث اس�تداللیة قمية �ش�متل �ىل لك ما حيتا�ه الفقيه مهنإا�راهمي سل�ن، 

حبة، وميكن ٔأن  60 حبة ؤأخرى من 48 ات فهو �رة یتأٔلف من. ویتأٔلف ا�رمه من مكیات خمتلفة من احلب21)، ص1962
، �رمجه عن املاكییل وأ�وزان إالسالمية وما یعادلها يف النظام املرتيمج. انظر: فالرتهنتس،  0,05قدره  حندد للحبة وزً� مقر�ً 

 .25أ�ملانیة اكمل العس�یيل (عامن: منشورات اجلامعة أ�ردنیة، د. ت)، ص
)، ا�ن اجلوزي، 4/104( أ��سابانظر: السمعاين،  الروز�اریة. ��هنار یعمل ملن ببغداد ویقال ��هنار. یعمل ا�ي ) ٔأي72(

 ). 16/25( البدایة وا�هنایة)، ا�ن كثري، 17/124(املنتظم 
 ).1/70( �رخي بغداد) انظر: اخلطیب البغدادي، 73(
وهو ما سوف یعرب . 302)، ص1983(بريوت: دار الكتب العلمیة،  السلطانیةأ�حاكم ٔأبو یعىل الفراء احلنبيل، انظر:  )74(

 عنه مار�س ف� بعد بتفرقته بني القمية الزائدة املطلقة والقمية الزائدة النسبية.
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مه من ت نقودمه، فقام إالسالم ونقودُ "ملا ٔأ�ذ ٔأمر الفرس یضم�ل، ودو�هتم تضعف، وسلطاهنم هين... فسدَ 

ا�ني، اج دار الرضب، ومجع فهيا الطب�  �الصة مفا زال أ�مر �ىل ذ� ٕاىل ٔأن اختذ احل�� العني والورق، �ري
شغل ا�ار ٔأن ترضب هلم أ�وراق، وأٔ  مث ٔأذن للت�ار يف للسلطان مما جيمتع � من الترب... رضبفاكن املال یُ 

  )75(."...ا�نيوالطب�  اعالصن�   �ىل ٔأیديوخَمت  ذ من أ�جورؤ�� من فضول ما اكن یُ 

يونعرف من املصادر الت�       �ش�تغل يف  ارخيیة ٔأن أ�جرة الیومية للعامل املأٔجور ا��

، ؤأجرة ونصف ا�رمه، ؤأجرة �امل �انوت نصف درمه خرط الز�اج تبلغ درًمها
 مخسة درامه.فاكنت اد ٔأجرة احلد� �امل احلفر ثالثة درامه، ٔأما 

ما نفهم منه ٔأن العمل  )1329 -1250( القريشا�ن أ�خوة سوف جند �ى ل و      
 مياومة، ٔأو، مبفهوم املوافقة، �ٕالنتاج ٔأو �لقطعة: قد �كون مأٔجوًرا املأٔجور

  )76(.و وینرصفون قبل املساء"دُ فيتأٔخرون عند الغُ  یومٍ  معلومة لكّ  "فقد یوافق ٔأكرث الصناع �ىل ٔأجرةٍ 

 ٕا�ارة قوة العملوجود نفهم منه ال  )1096 -899( للرسخيس نص� كذ� و�ینا      
 لطبیعة أ�جرة ذاهتا: ٔأمعق معاجلةً جند فيه حفسب، ٕامنا 

معلومة فهو �ا�ز، وكذ�  ا�ةً معلومة یصوغها صی فضةٍ  بذهب ٔأو فضة یعمل � يف جر ٔأ�ًريا"وٕان اس�تأٔ 
شرتط املساواة معلوم، فال �ُ  معلوم ببدلٍ  وا�ٓنیة و�لیة الس�یف واملناطق و�ريها؛ ٔ�نه اس�تأٔجره لعملٍ  احليل

شرتط � من أ�جرة، مبقاب� العمل، ال مبقاب� الوزن؛ ٔ�ن ما �ُ   ما یعمل فيه من الفضة يفبني أ�جرة وبني
  )77(".حمل العمل

�ن �س�ت�دمون العامل املأٔجور ،اكن الصیارفة واملرابون ،ٔأخرى ومن �ةٍ        ،وا��
العنرص أ�مه يف املعامالت املالیة يف أ�سواق، فقد تعامل هؤالء �لنقود ومش�تقاهتا، 

واسع.  �ىل نطاقٍ  ،نفسها لحكومةللت�ار وللناس، بل ولكام قاموا بعملیات إالقراض 
 _________________________ 

 .59)، ص1981 (بغداد: دار الرش�ید، ، رشح وتعلیق محمد حسني الزبیدياخلراج وصنا�ة الكتابة) قدامة �ن جعفر، 75(
. 452)، ص1976 (القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب، كتاب معامل القربة يف أٔحاكم احلس�بة ) محمد �ن أ�خوة القريش،76(

دون البلوغ، ٔ�هنم ید�لون بیوت الناس �ىل �ساهئم".  صبیا�ً  وأٔجراؤمهو�ى الشزيري ٕاشارة لطیفة:"و�كون �لامهنم 
(القاهرة: مطبعة جلنة التأٔلیف  هنایة الرتبة يف طلب احلس�بةعبد الرمحن �ن نرص الشزيري، انظر: من عندي).  التشدید(

. ولتكو�ن الوعي �شأٔن اخلدمات املأٔجورة، بصفة �اصة يف أ�ندلس، انظر: ا�ن عبدون، 24)، ص1946 والرتمجة والنرش،
، مما اعتىن بتحقيقه الفنیة واللغویة س�یة: يف أٓداب احلس�بة واحملتسبثالث رسائل ٔأندل ، يف: رسا� يف القضاء واحلس�بة

 .22،23)، ص1955(القاهرة: مطبعة املعهد العلمي الفر�يس ل�ٓ�ر الرشقية،  �روفنسالٔأ. لیفي  والتأٔرخيیة �ج�عیة
 .59، ص14ج)، 2001، حتقيق عبد هللا الشافعي (بريوت: دار الكتب العلمیة،كتاب املبسوط) الرسخيس، 77(
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 مل املأٔجور،ا، �س�ت�دم العمالیة بیو�ً  )م10/هـ4( واختذت املصارف يف بدایة القرن

يف ٔأسواق املدن من �ة، ولتعامل  املتطور ٔأو�دهتا رضورات النشاط �قتصادي
� مع ت� املؤسسات امل احلاكم ٔأخرى. ولقد  وا ٕا�هيا عند احلا�ة من �ةٍ تجئيت ال الیة ال
ٕاىل  ن ٕاىل التعامل مع الرصافني؛ نظًرا�ضطرّ مُ ا�تلفة  ار يف أ�سواقالت�� كذ� اكن 

، يف �ني اكنت أ�قالمي الغربیة من ا�و� اكنت تتعامل ��رامه ٔأن أ�قالمي الرشقية
)78(.تتعامل ���نري ا�هبیة

�  فةصیار وجود  رضور�� ، اكن و�ا  يت اكنت لتغیري العم� ال
و�ىل هذا النحو ميكن القول  لتقلبات قمية املعدن. والهبوط تبًعاقميهتا عرضة للصعود 

 بلغت يف ٔأسواق املدن �ایة ازدهارها. )·>II<<·II<<G<·Δ·>( بأٔن حركة الصريفة

EÅD<

 جند املراكز الصناعیة الكبرية ،عرش القرن العارش واحلادي يف ،فارس ويف     
ويف مرو  خوزس�تان، ومعامل السكر وصنا�ة القطن يف اكزرون، فنس�یج الكتان يف

 ومجیع هذه املراكز الصناعیة سابور صنا�ة العطور. ويف ،ونيسابور �سج احلر�ر
�دت مصانع الورق كام وُ  .أٔجور�نامل املالعُ �س�ت�دم وق، و نتج من ٔأ�ل الس� اكنت تُ 

 ا�ام اكنت املدن الكربى مراكزً  بدمشق وطربیة بفلسطني، وبطرابلس �لشام. وبو�هٍ 
واكنت  .اة ٔأیضً وق احمللیة، وا�ولیّ صناعیة منت�ة �تلف ٔأنواع السلع من ٔأ�ل الس� 

 �  غرية ٕاىل �د ما، ولكننا جند ٔأیًضاالرأٔسامل ص ميتلكها صاحب يتالو�دات إالنتاجية ال
ا�ات �ىل نطاق الصن ٔأما هذه الو�دات إالنتاجية. �ن یعملون يفامل املأٔجور�ن ا�� العُ 

�يت تُ امل العُ من الف ا�ٓ  هباواسع، ویعمل  نتج للحاكم ٔأو لل�يش املأٔجور�ن، فهيي ال
 )79(.السكراكلرتسا�ت واملشا�ل امللكية، ومعامل 

 

 _________________________ 
. اخلطیب 238، صالب�انالیعقويب،  )،18/55(  الفرج بعد الشدةالتنو�،  ).5/163( أ��اينانظر: أ�صفهاين، ) 78(

، اجلهش�یاري، 28، صرسوم دار اخلالفةالصايب،  .73، صاملسا� واملام�). ا�ن خرداذبة، 1/70( �رخي بغدادالبغدادي، 
 .288 ، صوالكتاب الوزراء

 حيث كتب حوراين:) 79(
"The great cities were centres also of manufacture, producing staple goods for local 
market-textiles, metalwork, pottery, leather goods and processed foods- and goods of 
quality…In general, units of production were small. The master would have a few 
workers and apprentices in his workshop; larger-scale industries were those producing 
for a ruler or aramt-arsenals, and royal workshops for textiles and the sugar factories of 
Egypt and some other places".A.Hourani, A History of the Arab peoples (Cambridge: 
Harvard University press,1991), p.112. 
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ٔأن نوحض التارخيیة، هذه املر��  يف إالساليم رشقل مغادرتنا ل قبل  ،همومن امل      
القرنني العارش  ٔأو�ا يف قد بلغت ، املعربة عن الرفض �ج�عي،ٔأن احلراكت ا�ینية

وقد جتىل  .�بني الطبقات العام ، أٓنذاك،قو��  واحلادي عرش. فقد اكن الشعور ا�یين
 حىت� و  منذ القرن الثامن قةمنش قال،، كام یُ هذا الشعور بظهور سلس� فرق مزتندقة

�اصة  ةٍ بفلسفة اج�عیة ثوریة وبصف اتصفت مجیع هذه الفرق تقریًباو  .حروب التتار
 .حرضي تطور صناعي و�كتلٍ  � مر�لَيت فقد اك ،عرش يف القرنني العارش واحلادي

فروعها إالمرباطوریة، سا�د �ىل  غطيتُ ، يف بغداد للمصارفر نظام راق فظهو      
بأٔن سادت املباد� النقدیة  دلالقتصا النقود ٔأساًسا اعتبارو�ىل  جتهزي ا�و� �لنقود،

والعمل. كام  الرٔأسامل يف ، فأٔنتج متركًزاذاته . وقد ٔأ�ر هذا �ىل ا�منو الصناعيمةاملعم� 
 اج�عیة ثوریةالرٔأسامل مشالك اج�عیة خطرية، وحراكت   ا�منو الرسیع يفوّ� 
إالسامعیلیة أٔو  احلركةمقدمة هذه احلراكت اكنت  الفة نفسه، ويفدت عرش اخلهد� 

نا ٔأن نالحظ �ه�م الشدید ا ؤأكرثها ٔأمهیة. وميكن هبِ عَ المس ٔأمه شُ  تبًعا )80(القرامطة
َ  يا��  ص فصل اكمل ّص خُ  رف؛ مفثًال اب احلِ ؤأحصامل ته هذه احلركة لطبقات العُ ٔأول
 رف الیدویة وتبو�هبا وتصنیفها. احلِ  ، للنظر يفٕاخوان الصفارسائل  يف

هو  ،بو�ه �ام والنقا�ت رف،�لنس�بة ٔ�حصاب احلِ  مه ما ميكننا مالحظتهوأٔ      
�يت اكنت تع �مت النقا�ت أٓنذاك حمك الفاطمیني، فقد اكنت حتت  هلم املاكنة املمزية ال

ات ٔأهنا اكنت �متتع �متیاز  ویبدوا�و�، بل قِ هبا من  ملحوظ؛ ٕاذ اكنت معرتفًا �ر�اءٍ 
 يف النشاط الت�اري يف هذا العرص.  كثرية، ؤأهنا لعبت دوًرا �ًما

، 1171 س�نة نيالفاطمیاخللفاء مك حُ صالح ا��ن �ىل السلطان وحي� قىض      
رفية من ٔأكرث حقوقها دت يف احلال الطوائف احلِ ر� ين، جَ ٕاىل احلمك الس�� ؤأعیدت مرص 

ين مضطهدة الس�� فصارت النقا�ت حتت احلمك  ؛صارمة لرقابةٍ  اؤأخضعهتْ وامتیازهتا 
 _________________________ 

دار  ، �رمجة نبيه ٔأمني فارس ومنري البعلبيك (بريوت:�رخي الشعوب إالسالمية) انظر معاجلة رصینة يف: اكرل �رولكامن، 80(
� من وللمزید من التفصیل  .252)،ص1968العمل للمالیني،  يت وضعت يف �رخيهم وسريمه، انظر: �الل ٔأ�ات التصانیف ال

 ).1982، حتقيق سهیل زاكر (دمشق: دار حسان للطبا�ة والنرش، أٔخبار القرامطة يف أ�حساء وا�مين والشام والعراق
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من احلقوق القانونیة. ولن خيتلف أ�مر يف الغالب ة وحمرومة یدو�اضعة لقيود �د

 . بعد قلیل حتت حمك املاملیك كام سرنى كثًريا

 أ�ساس�یةترتكز �مته ومن هنا ميكننا ٔأن نفهم دور احملتسب مكوظف حكويم      
هيا للعمل املس�تقل حماو� ف وقتل ٔأي ،رفيةرف والطوائف احلِ احلِ مراقبة ٔأحصاب  يف

�يت مت  ،تب احلس�بة� كُ ومتد� البدایة.  منذ ورمبا الثوري بصفته  تأٔلیفها لتنبيه احملتسبال
�ریة نفهم  خلطر ٔأهل الصنائع ؤأحسن الطرق للس�یطرة �لهيم، مبادةٍ  ٔأ�د ر�ال النظام

)81(.�ام الطوائف بو�هٍ  مهنا �دم ثقة ا�و� يف
 

EÊD<

َ  يف )82(قرطبة صوب تو�نا غر�ً  اوٕاذ      سوف ل عرش، ف  احلاديو العارش  نيالقرن
عممة من �ة، املنقدیة ال باد� �القات امل �سودها والّيت تطورة امل  أ�سواقجند 

وإالنتاج من  ؛�لثة �نیة، وبیع قوة العمل من �ةٍ  لعمل من �ةٍ ص وتقس�مي االتخص� و 

؛ فهناك اكفة ٔأر�اء أ�ندلس أ�سواق يفدت �ِ فلقد وُ  .رابعة وق من �ةٍ ٔأ�ل الس� 

وجند �ىل رٔأس لك  .ائنياكني، والشو� از�ن، والسم� ار�ن، واخلب� تني، والعط� ٔأسواق الز�� 
 و املقدم، ويف فرتة حمك املو�د�ن�لرئيس أٔ  سمى يف فرتة حمك املرابطني�ُ  �نة رئيًسا

      )83(.لعریف ٔأو أ�مني� سمى�ُ اكن 

اكم� متخصصة يف جتهزي وبیع أ�طعمة للعاملني �ٔ�سواق من  كام س�ن�د ٔأسواقًا     
و�لتايل  رف. ٔأنواع الصنا�ات واحلِ ه جند ش�ىت� وحرفيني وجتار. يف الوقت نفس املٍ عُ 

 _________________________ 
 .672ص ،النقا�ت�ر�رد لو�س، ) للمزید من التفصیل، انظر: 81(
) "ؤأعظم مدینة �ٔ�ندلس قرطبة وليس جبمیع املغرب لها شبيه وال �جلز�رة والشام ومرص ما یدانهيا يف كرثة ٔأهل وسعة 82(

(بريوت:  كتاب صورة أ�رضرقعة وفس�ة ٔأسواق ونظافة حمال وعامرة مسا�د وكرثة حاممات وفنادق". انظر: ا�ن حوقل، 
 نفح الطیب. انظر: املقري، �انو�ً  855000ٔأن قرطبة اكن هبا  نفح الطیب. ولقد ذ�ر املقري يف 111د. ت)، ص دار صادر،

ملنت بذ�ر الصورة العامة للمجمتع دون التفصیل اجلغرايف (ٔأشبيلیه، �. وقد اكتفينا 168ص ،7)، ج1990(دمشق: وزارة الثقافة،
يف مجیع ٔأر�اء أ�ندلس متشاهبة. قارب وصف  و�د�ن،....). حيث ٔأن الصور �الًبا(الطوائف، امل مالقه،...) ٔأو التارخيي

 خمتار ٔأمحد حتقيق ،1362 -1347 وأ�ندلس املغرب يف ر�الت: الطیف �اطرة اخلطیب، �ن ا��ن غر�طة يف: لسان
 .86، ص)2003 والنرش، ل�راسات العربیة املؤسسة: بريوت والتوزیع، للنرش السویدي دار: ظيب ٔأبو( العبادي

، 1)، ج1964، حتقيق شويق ضیف (القاهرة: دار املعارف، املغرب يف �يل املغربانظر: ا�ن سعید املغريب،  )83(
  =، حتقيق جورج �والن ولیفي        البیان املغرب يف أٔخبار أ�ندلس واملغرب. وكذا: ا�ن �ذاري املراكيش، 216، 185ص



291 

 
ارو ،ن یقومون هبامَ جند  ن... و�ريمه وانن والط�� و ادواحلد� ن واجن والنس� فهناك الن��

�ن یُ من ٔأر�ب الصنا�ات واحلِ  وق. من ٔأ�ل الرحب. نتجون من ٔأ�ل الس� رف ا��
�ن  )84(�س�ت�دمون أ�جراءاكنوا كام یعملون بأٔیدهيم وهؤالء   یدفعون هلم ٔأجوًراا��

)85(.نقدیة
)86(، ٔأننا ٔأمام رٔأسامل واست�روبوضوح، لك ذ� یعينو  

ومباد�  )87(ؤأر�ح 
)88(نقدیة

املشاركة و�ري دخول خمتلفة للطبقات �ج�عیة، وٕانتاج، واس�هتالك، و  
 املشاركة يف معلیة جتدید إالنتاج �ج�عي. 

من مظاهر النشاط والعدید العدید  يف ٔأسواق قرطبة وميكننا ٔأن نرصد     
�يت نراها يف ٔأسواقنا املعارصة. بل ٔأننا ميكننا ٔأن نقول، و�لك اطمئنان،  �قتصادي ال

 )89(ٔأحيا�ً  صارمة ،من �حية، ورقابةٍ  للمصطلحا�قيق الفين ر �ملعىن حُ  اقتصادٍ ٔأمام 
 _________________________ 

 .684. ص2)، ج1980�روفنسال (بريوت: دار الثقافة،  =
حرفها و�كرهون القصور فهيا. وال تذم املهن ٕاال لق� �ائدها أٔو  الصنا�ة وحيبون تعملالغالب �ىل املغاربة ٔأهنم حيبون ) "اكن 84(

 قصور القامئ �لهيا عن ٕاتقاهنا. ومع ٔأن ٔأر�ب رؤوس املال قد �س�تأٔجرون العامل للقيام بعملهم، فقد اكن بعضهم حيرتف �نة
صنائعهن...". انظر: عز ا��ن معر �راهیة العطا�... وجتد بعض النساء العامالت �شرتطن يف عقود ناك�ن ٕاال مينعن ممارسة 

(بريوت: دار الغرب إالساليم،  2، طالنشاط �قتصادي يف املغرب إالساليم �الل القرن السادس الهجريموىس، 
، ٔأن ما یقارب أ�لفني من املغاربة اكنوا یعملون �ٔ�جر يف حاممات معسكر السلوك. ولقد ذ�ر املقر�زي، يف 216)، ص2003

 حصاره �ىل عاك. صالح ا��ن يف 
أ�وضاع �قتصادیة و�ج�عیة يف املغرب أ�وسط �الل القرنني الثالث والرابع ) انظر: جودت عبد الكرمي یوسف، 85(

 . 45)، ص1986(اجلزا�ر: دیوان املطبو�ات اجلامعیة،  الهجریني
مات ومال�ات ومعارص ومطاحن ومناجس. ) "�شري النوازل ٕاىل امللكية يف املعادن وأٓالت العمل من ٔأر�اء ؤأفران وحام86(

راء: وللنساء نصيب يف هذه امللكيات... وقد یل�أٔ املالك ٕاىل تأٔ�ري أٓ� الصنا�ة ٕاىل مستمثر ٔأو صناع. وهناك ثالثة ٔأنواع من الك
�ىل لك قطعة  من املال یفرض رب ا�ٓ� �ىل الصانع مبلغًا معینًا ، والثاين ٔأنأ�ول ٔأن �كون أ�جر معلوًما وأ��ل معلوًما

تنسج ٔأو مكیة تعرص ٔأو تطحن، والثالث ٔأن �كون ٔأجرة الكراء نصف ا��ل ٔأو ثلثه ٔأو ربعه. و�ادة ما �كون رشوط الكراء 

 .214، صالنشاط �قتصاديملصل�ة املالك، وجمحفة �ملستمثر�ن والصناع". انظر: موىس، 
يف السوق، وليك  درًمها 30القنطار من الط�ني بلغ  ٔأن سعر :من عرص املرابطني �ىل النحو التايل منوذً�ا ) ذ�ر السقطي87(

درمه للرفاد، وهو  3/8ونصف درمه لثالثة من الع�انني، و رًمها�س�تغل صاحب معمل اخلزب هذه المكیة جيب �لیه ٔأن یدفع د
 ، و�س�تنتجدرًمها 33للخشب، ٔأي ما مجمو�ه  5/8اء، ودرمه لرشاء امللح وامل 1/16درمه للوقاد، و 1/2�امل مسا�د، و

ٕاىل مخسة عامل یؤدي للك وا�د نصف درمه من  ،من الط�ني اصنع قنطارً ، يك ی من ذ� ٔأن رب العمل حيتاج السقطي
ًمها، در  33درًمها ٔأي ما �ساوي  30مكیة الط�ني اليت �ساوي نفقات احلطب واملاء ٔأي ما مجمو�ه ثالثة درامه، �ٕالضافة ٕاىل 

 فيكون رحبه ثالثة درامه. درًمها 36ویبيعه �ًزبا مبقدار 
ي أ�ندليس يف مطلع القرن التاسع . كام قّدر املدخول اللكّ ملیون دینار س�نو��  18) قّدر شلمیطا مكیة النقد املتداول بنحو 88(

احلضارة العربیة إالسالمية يف ، يف: صورة تقریبية لالقتصاد أ�ندليسملیون دینار. انظر: بدرو شلمیطا،  54 و 36ما بني 
 .1061-1041، ص2)، ج1998، �رمجة مصطفى الريق (بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة، أ�ندلس

 حيث .يف احلس�بةي: السقطكتاب نظر ا وٕاحاكم رقا�هتا �ىل أ�سواق، تسویة بني املواز�ن واملاكییللل  ل ا�و� تد�� يف) 89(
 =  وشأٔن احملتسب مع هؤالء ٔأن خيترب:"یقول وحض حيل الفاسد�ن من الكيالنيدقيقة، وبعد ٔأن یُ  قوا�دَ یفصل املسأٔ� ویضع لها 
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والتوزیع يف إالنتاج  خضع ويف مجیع أ�حوالٔأخرى،  �حيةٍ  ، منمن قبل ا�و� 

 حركة الرأٔسامل. ا�متع لقوانني

EáD<

�ىل املرشق  )الفرجنةمحالت ( اخلاصة �محلالت الصلیبية� الو�ئق واملصادر ومتد�      
أ�قل من ٔأواخر القرن احلادي عرش حىت الثلث أ��ري من القرن  �ىل )90(إالساليم

يف إالمارات  �ج�عيوالتكو�ن �قتصادي خصبة عن التنظمي  مبادةٍ  الثالث عرش،
ٔأنطا�یة، ومملكة بيت املقدس، وٕامارة �ونتية الرها، وٕامارة (الصلیبية يف بالد الشام 

 امل املأٔجور�ناع والعُ رفيني والصن� واحلِ >اكن للصريافة و�بار الت�ارفقد  .)طرابلس
لل أ�دوار البارزة يف احلیاة �قتصادیة يف أ�سواق ا�ا�لیة وا�ولیة، فاختالف مِ 

ل تطور التبادُ كام ٔأن ... ٕاخل، اا ورهنً ورشاًء وقرضً  ايف أ�سواق بیعً وحنل املتعاملني 
 _________________________ 

�لهيم قد �رب منه النصح والتنبيه �ىل املاكید واخلدع والغرية  اكيال من ٔأهل الثقة �س�تعم� مقدمً �لهيم الطعام واملائعات �  =
فالقدح یصدق من الكز�ر  مبالقهن ا�ٓ  ي�یال بتنبیه �ىل اجلار مجیع ا�ٔ  ذ� لكه مثال �كون اكلقانون يف وقيل يف ..�ىل املسلمني.

 يفضة ٕامامية، ومثن الربع اجلار  اوقية عرشون درمهً والرطل ست عرشة ٔأوقية وا�ٔ  لیا�س الصحیح الطیب ٔأ�د عرش رطًال ا
ثالثة ٔأرطال وست  يومن الطیب العدو  الغالب ثالثة ٔأرطال ونصف يف ندليسالكيل یصدق من العسل الطیب ا�ٔ  مبالقه يف

 . انظر: ."..ة ٔأرطال،ٕاىل ثالث ياتٔأوق 
Coline et E. Levi -Provençal, Un Manuel Hispanique De Hisba, Traite D'abc Abd 
ALLAH Muhammad B. Abi Muhammad As-sakti De Malaga, Sur la Surveillance Des 
Corporations Et La Répression Des Fraudes En Espagne Musulmane ( Paris: Librairie 
Ernest Leroux, 1931), p13. 

واجلد�ر  !ٕاشارة ولو �ا�رة لعالقات إالنتاج مبعزل عن الفقه بة وكتاب السقطي مهنا، لن جند ٔأيواكلعادة، يف مجیع كتب احلس� 
تفتيش احملتس�بني قد جتاوز مراقبة أ�سواق، والتالعب �ٔ�سعار، فشمل معلهم الریف، ومراقبة الطرقات، و  ���ر ٔأن معل

إالساليم:  املغربالقوافل الت�اریة واس�تغالل العامل، ور�ال ا�و� لنفوذمه. للمزید من التفصیل، انظر: احلبيب اجلن�ايت، 
 .71)، ص1977(تو�س: ا�ار التو�س�یة للنرش والتوزیع، احلیاة �قتصادیة و�ج�عیة يف القرن العارش املیالدي

    )2000، ضبطه ووضع فهارسه محمد ز�هنم (القاهرة: دار املعارف،ر�� ا�ن جبري) �ىل سبيل املثال، انظر: ا�ن جبري، 90(
)، ستيفن 2008، �رمجة قامس عبده قامس (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، �رخي احلروب الصلیبية. جو��ن مسیث، 192ص

أٔقوم املسا� يف ج. التو�يس،  3)، 1997الس�ید الباز العریين (بريوت: دار الثقافة،  ، �رمجة�رخي احلروب الصلیبيةر�س��ن، 
القال�يس،  ).8(ج  يف التارخي الاكمل. ا�ن أ�ثري، 52)، ص2011 (القاهرة: الهیئة العامة لقصور الثقافة،معرفة أٔحوال املام� 

(بريوت: دار املنتخب : نظرة نقدیة يف التارخي وأ�یدیولوجيا الظاهرة الرأٔساملیة. وقارب: حسن الضیقة، ذیل �رخي دمشق
  ).1994العريب، 

René Grousst, Histoire des Croisades et du royaume franc de Jérusalem (Paris: 
Perrin,1991).Thomas Archer, Charles Kingsford,The Crusades; the story of the Latin 
kingdom of Jerusalem (New York: Putnam, 1894), H. Heaton, Economic History of 
Europe (London: Harper & Row, 1948). Robert Lopez, The Commercial Revolution 
of the Middle Ages, 950-1350 (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). Gean 
Richard, The Crusades: c.1071-c.1291, Translated by Jean Birrell (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999). 
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 اس�تصحبا وبدون شك اختالف ،الت�اري بني ٕامرباطور�ت ومما� الرشق والغرب

�ن اقمي ؤأوزان ومعادن العمالت النقدیة املتداو�، وهو ما اس�تلزم وجود الصی رفة ا��
ومل یة؛ للقيام مبهام املصارف �ىل الصعید ا�ويل. امتد �شاطهم ٕاىل �ارج احلدود احمللّ 

یتوقف معل الت�ار عند �دود رشاء السلع وبیعها من �الل الت�ارة ا�ا�لیة 
يف رساميل الصنا�ات ا�تلفة  ى أ�مر ذ� ٕاىل املسامهة ٔأحيا�ً واخلارجية، بل تعد

نیة، واكن مهنا القطنیة والصوفية واحلر�ریة والكتا(حيث ازدهرت صنا�ة املنسو�ات 
وكذ� ، و�لتايل انتعشت صنا�ة الصبا�ة. )ا�هب والفضةمن  املطرز خبیوٍط 

تقدمت صنا�ات السكر والصابون والعطور واملعادن والف�ار والورق والر�ام 
�يت اكنت  والز�اج وامخلور... ٕاخل، كام منت صنا�ة اس�تخراج الزیوت. ومجیع السلع ال

بواسطة احلرفيني  اكنت تنتج ،�ىل اختالف ٔأنواعها ،تنتجها لك هذه الصنا�ات
، وقمن ٔأ�ل الس�  نفس قانون حركة الرٔأسامل،ل  ، ووفقًاوالصن�اع والعامل املأٔجور�ن

مر�� إالش�باع  ى النشاط �قتصاديفلقد تعدّ  .�اصة وق ا�ولیة بصفةٍ والس� 
�كن للتبادل السلعي �ىل ومل  .مةاملعم�  ٕاىل اقتصاد املباد� النقدیة املبارش وجتاوزها

 تنظم فر ٔأنظمة جتاریة وقانونیة متطورةالصعید ا�ويل ليس�تقر أٓنذاك ٕاال من �الل توا
انتقال أ�ش�اص ورؤوس أ�موال والسلع من الرشق ٕاىل الغرب والعكس، وهو ما 

، وصار اهدات ٕاقلميیة مت ا�رتا�ام دولی� ومعا مت تقنیهنا، حتقق من �الل ٔأعراف حملیة
 يف ٔأوقات احلروب حّىت  �ىل الصعید ا�ويل�ٕالماكن تنظمي النشاط �قتصادي 

)91(املس�تعرة بني الرشق والغرب.
 

E|D 

ر�لتنا من نبدٔأ ل و ؛ املیالدي ، يف القرن التاسعمرص بلغنا ٔأرضقد ها حنن ا�ٓن      
من الطولونیني مجمو�ة  عرصفلقد قامت يف مرص يف  .)905-868( ا�و� الطولونیة

�يت تعمتد الصنا�ات  .وقنتج من ٔأ�ل الس� وتُ  �ىل العمل املأٔجور املتطورة ال
 _________________________ 

)91 ُ ٔأربع �الل من  ،ظمت الت�ارة البحریة يف غرب ٔأورو� يف الفرتة من القرن الثاين عرش حىت القرن السادس عرش) فلقد ن
: ابقة يف مواىنء غرب ٔأورو�. �نیً ، و�شمل �ىل القوا�د القانونیة اليت اكنت مط مجمو�ة قوا�د أٔولريون :مجمو�ات قانونیة: ٔأوًال 

، و�رجع ٕاىل القرن مجمو�ة قنصلیة البحر: اة البحریة يف حبر البلطیق. �لثً ، وتتضمن مجمو�ة القوا�د احلامكة للت�ار مجمو�ة و�س�يب
 � يت اكنت �مينة �ىل جتارة البحر املتوسط منذ القرن أ�ول املیالدي، وقد مت �رش الرابع عرش، ويه امتداد لقوانني رودس ال

  = ، ووضعت يف روانمجمو�ة مرشد البحر: ا. رابعً الب�ارة والت�ار ولك أٔفعاهلمأٔحاكم البحر للسادة ت� القوانني ف� بعد بعنوان 
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 وفقًا نتجتُ اكنت ال�يت الكربى من ٔأمه الصنا�ات أٓنذاك واكنت صنا�ة النس�یج      

>>II·>(قانون احلركة لنفس  wcÊ<G<≈<—yII<<åII<<G<·Δ<·(
بواسطة وق من ٔأ�ل الس�  

مياط ؤأمخمي، تنيس وهبنسا وأ�مشونیني ود يفهذه الصنا�ة منت . مل املأٔجورالع
ا أ�مقشة احلر�ریة فاكنت تصنع ٔأم .الكتان والصوف والقطنهناك نسج اكن ی حيث 

)92(.قیب ود سكندریةاالٕ  يف
 :الفرید العقد يف قد ذ�ر ا�ن عبد ربهلو  

   )93(".یعمل من ٔأ�ل اخللیفة ل، مصنًعا"ٕان يف تنيس، اليت اكن هبا مخسة أٓالف مغز 

مبا نعرف  عن تنيس ا�ن �سام احملتسب سوف حيدثناويف القرن احلادي عرش،      
اكن  العمل املأٔجوراس�ت�دام همينة نفس قانون احلركة �ىل هذه الصنا�ة، ؤأن منه 
 �ن �سام:محمد  كتبفقد  ؛واسع�ىل نطاق یمت 

)94(منسج: �دد عاملها عرشة أٓالف نفس". فهيا الثیاب مخسة أٓالف تعمل ا من املناجس اليت"وفهي
 

، �لهيا طلقأٔ  ال�يت اخلاصة، املصانع جوار ٕاىل كومية،احل صانعامل هناك اكنت كام     
 واكن ا�و�. ر�ال و�بار أ�مراء ثیاب بنسج تقوم واكنت ازالطر�  دار كام ذ�ر�،و 

 _________________________ 
 :قوا�د أٔولريون، �ىل سبيل املثالانظر، بفر�سا يف القرن السادس عرش، و�ش�متل �ىل قوا�د مفص� للتأٔمني البحري.  =

http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html. 
� هذا  � 1063يت ٔأ�ر�ا �لفاء الفاطمیني مع جنوة �ٕالضافة ٕاىل املعاهدات ال يت ٔأ�ر�ا سالطني املاملیك مع فرسان �سبتاریة ، وال

 .اواكنت معظمها تنظم الت�ارة حبرً  .1290ومع جنوة  ،1283، ومع عاك 1282 ، ومع فرسان املعبد1270
بتحقيقه والتعلیق �لیه مي�ائیل عواد (القاهرة: دار ا�ٓفاق العربیة، ، عين رسوم دار اخلالفةء، ) ٔأبو احلسن الصاىب92(

 .217، املصدر نفسه، صنزهة أ�مموكذا: ا�ن ٕا�س،  .96، و93، و68)، ص2003
ولقد ذ�ر . 6823، ص22)، ج1998(الشارقة: مركز الشارقة لٕالبداع الفكري،  دا�رة املعارف إالسالمية) مذ�ور يف: 93(

(القاهرة:  يف صنا�ة إال�شا صبح أ�عىشالقلقش�ندي ٔأن دلهيي، يف الهند، اكن هبا ٔأربعة أٓالف قزاز. انظر: القلقش�ندي، 
 .443-436، ص 13) ج1963املؤسسة املرصیة العامة للتأٔلیف والرتمجة والطبا�ة والنرش، 

. ویذ�ر أٓدم 37)، ص2002ة: مكتبة الثقافة ا�ینية، (القاهر ٔأنيس اجلليس يف أٔخبار تنيس ) محمد �ن �سام احملتسب، 94(
مزت:"واكنت صنا�ة النس�یج يف ا�لتا صنا�ة مزنلیة، فاكن النساء یغزلن الكتان والر�ال ینسجونه، واكن جتار القامش یدفعون 

ة النساج يف ٔأوائل القرن �ن تعیهنم احلكومة، واكنت ٔأجر هلم ٔأجرمه لك یوم، ومل �كونوا �س�تطیعون ٔأن یبيعوا ٕاال للسامرسة ا�� 
احلضارة إالسالمية يف القرن انظر: أٓدم مزت،  ي یأٔلكه".الثالث الهجري نصف درمه لك یوم، واكن ذ� ال یفي �مثن اخلزب ا�� 

كننا ٔأن نفهم من . ومي 298ص ،2ج )،2008، �رمجة محمد عبد الهادي ٔأبو ریدة (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، الرابع الهجري
: الرٔأساميل، �جر القامش، حيرض مواد العمل، الكتان، ٕاىل املنت�ني املبارش�ن، النساء والر�ال، ویدفع هلم هذا النص: ٔأوًال 

 �كون ذا �ل: لن �كون م� املنتج املبارش. �لثًا : املنتج ا�هنايئ، القامش، لنقابل اس�ت�دامه لقوة معلهم. �نًیايف م یومي�ا أ�جر
ٔ�ننا س�نصادف كثريًا يف القرن العارش يف ٔأر�اء العامل إالساليم  ات العمل ٔأم يه مملوكة للرٔأساميل،ج املبارش ٔأدو هل مي� املنت

  =دمون املرا�ب، واحلبال، وا�ٔ�یاس�ن �س�ت�َمن یعملون (یبيعون قوة معلهم) بأٔدوات مس�ت�دمهيم. ٔأو بأٔدواهتم، اكلغطاسني ا�� 
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�  املصانعلهذه  مد�رون فنیون  )95(من العام� املأٔجورة اكنت �س�ت�دم �دًدا �بًريا يتال

 فمل �ام، واكنت هذه املصانع مصدر �راء ل�و� بو�هٍ  .یتقاضون مرتباهتم من ا�و�
 � ع توز�  العامل املأٔجور�ن، بواسطة ،مصانع احلكومة ج يفنتَ ت  يت�كن لك املنت�ات ال

ٕامنا اكن و ٕاخل،  سة وعامل وفقهاء...ا�و� من سالل�لیفة ؤأعوانه و�بار ر�ال  ككساء
  .وق ا�ولیةس� ٕاىل ال  ص للتصد�رص� خيُ ، من إالنتاجا�ٔكرب زء اجل

احلدیث عن  ٔأفاض يف يا��  ،)1442-1364( املقر�زيتقي ا��ن لنا  و�روي     
بفضل منت�اهتا  أ�موال الطائ�از اكنت تدر �ىل ا�و� تنيس ��ات، ٔأن دور الطر� 

وأ�مشونیني ٔأن تؤدي من بیوت مالها قد متكنت مدن تنيس ودمياط لف ؛النفيسة
، وذ� يف عهد الوز�ر الفاطمي ا�ن ٔألف دینار 200 خلزینة ا�و� يف یوم وا�د
. وقد بلغ يف عهد ٔألف دینار 31 خيوط ا�هب یبلغ �ادةلكس، واكن املرصوف �ىل 

)96(.دینارٔألف  43 ا�ٓمر بأٔحاكم هللا
بعض اليشء يف لت والظاهر ٔأن أ�مور قد تبد�  

از مل یذ�ر ٔأن املنسو�ات وثیاب الطد سالطني املاملیك؛ ٕاذ جند ا�ن ��ون و عه ر�
تعد تصنع يف املصانع ودور الطراز يف القرص، فقد ٔأوقفت ا�و� ٕانتا�ا يف منشأٓهتا 

�يت اقترصت �ىل   من املنسو�ة الكساوياخلاصة، ؤأصبحت تطلب �اجهتا، ال
 يف. املورد�ن �ىل تعمتد صارت ٔأهنا ٔأي النساج، بیوت من اخلالص، وا�هب احلر�ر
از اكنت مرشو�ًالطنفهم منه ٔأن دار ا وصًفا��ون  ا�ن عند جند أ�حوال مجیع  ر�

�ن  ، مملواكً لنفس قانون احلركة �اضًعا، رٔأساملی�ا ل�و� و�س�ت�دم العامل أ�جراء ا��
  :بني من مؤسسة احلمكا�و� املقر� ر�ال رشف �لهيم ویدفع هلم ٔأجورمه ٔأ�د � 

ظر فهيا �سمى صاحب واكن القامئ �ىل الن. قصورمه �سمى دور الطراز نت ا�ور املعدة لنسج ٔأثواهبم يفواك"
جراء ٔأرزاقهم و�سهیل أٓالهتم ومشارفة ٔأعامهلم واكنوا ور الصباغ وا�ٓ� واحلاكة فهيا وإ ٔأم الطراز ینظر يف

 _________________________ 
ي �سد الغواصون به ٔأنوفهم. كتب مزت:"واكن اس�تخراج اللؤلؤ یعمل �ىل والساككني، والشمع املذاب يف زیت السمسم ا��  =

هلم ٔأجرمه �نتظام، واكن حيصل من وراء غوصهم يف قا�دة النظام الرٔأساميل، فاكن ٔأ�د املقاولني یؤجر الغواصني شهر�ن ویدفع 
 ).2/276(إالسالمية  احلضارة". انظر: أٓدم مزت، �ىل رحب جس�مي ال یصیهبم منه شيئًابعض أ�حيان 

دا�رة )"واكن ٔأجر الفرد مهنم نصف درمه لك یوم وهو مبلغ ال �كفي للوفاء بأٔقل احلا�ات الرضوریة للمعيشة". انظر: 95(
ٔأ�م أ�یوبیني، ؤأمههم: املشارف، والشاهد،  ،). ويف ٔأنواع العامل املأٔجور�ن يف دار السك22/6817( إالسالميةاملعارف 

، حتقيق كشف أ�رسار العلمیة بدار الرضب املرصیةوالنقاش، واملقدم، والرضاب، والس�باك. انظر: ا�ن بعرة ا�هيب الاكميل،
 .93-90)، ص1966لش�ئون إالسالمية، عبد الرمحن فهمي (القاهرة: ا�لس أ��ىل ل 

 . 6، ص2)، ج1997 (القاهرة: مكتبة مدبويل، املواعظ و�عتبار بذ�ر اخلطط وا�ٓ�ر) انظر: املقر�زي، 96(
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)97(ذ� خلواص دو�هتم وثقات موا�هيم".یق�ون 

 

 اج:النس� ٔأجرة نعرف منه مقدار  )عرش القرن احلادي( �م ال�ن املأٔمون �ینا نص� و     

ني ٕا�دى عرشة قطعة السلف عهنا مائة  جماوم مذایل �دهتا �للفاتَ بة ثوهبا موحش� هَ ذْ بد� �اص �لی� مُ "
 ونصف لك ول ثالمثائة وس�بعة ومخسون مثقاًال املغز  ونصف، ومن ا�هب العايل ن دیناًراوس�تة وس�بعو

  )98(ن دینار".مثقال ٔأجرة غز� مث

نص ا�ن املأٔمون، �رجع  عن، ال یقل ٔأمهیة ربديالرق مكتوب �ىل و  �ینا نص� و     
عبارة  .)12 لو�ة( املرصیة، وهو حمفوظ بدار الكتب املیالدي �رخيه ٕاىل القرن التاسع

� ٔأمهیة اج�عیة اكن ما یبدو فأ�مر �ىل  .مأٔجور عن عقد اس�ت�دام �املٍ 
�مة  ةً يف ٔأنه ميثل وثیق ،من �انب أٓخر ،ى ٔأمهیة النصكام تتبد�  .التوثیق �س�تدعي

 :نعرف مهنا قمية ا�ینار أٓنذاك

 أٔن �ىل اكملني شهر�ن بقام �ن هارون اس�تأٔجر �يىس �ن سعید اس�تأٔجر ما "�سم هللا الرمحن الرحمي. هذا
 ني ؤأول یوم من الشهردرمهَ  شهر للك دینار سدس الشهر�ن هذ�ن يف یعطیه ٔأن و�ىل الفول معل � یعمل

ٔأول یوم من كهیك من شهور العجم من س�نة متني وس�بعة وعرش�ن شهد �ىل ذ� ٔأیوب �ن موىس وكتب 
)99(وكتب شهادته خبطه". القريششهادته ومحمد �ن ٔأیوب وكتب خبطه ولید �ن مسمل 

 

 وّحض  املیالدي تُ �رجع ٕاىل القرن العارش ،)13لو�ة ( ٔأخرى و�د �ینا �ردیةٌ كام تُ      
دت ، ٕاذ جند �ردیة تعیني �ادم مس�د �د� ٔأیًضا اكنت مأٔجورة نقًدأأن اخلدمات 

 )100(.بدقة دت واجباته واختصاصاتهٔأجرته الس�نویة بثالثة د�نري ونصف، كام �د� 

 _________________________ 
 . 545، املصدر نفسه، صاملقدمةا�ن ��ون،  )97(
 .         56)، ص1983(القاهرة: املعهد العلمي الفر�يس لل�ٓ�ر الرشقية،  نصوص من أٔخبار مرص) ا�ن املأٔمون البطاحئي، 98(
، �رمجة حسن ٕا�راهمي حسن (القاهرة: دار الكتب أٔوراق الربدي العربیة بدار الكتب املرصیة) انظر: ٔأدولف جروهامن، 99(

 .159، ص5)، ج1994املرصیة، 
وانظر كذ�:"وال بأٔس ٔأن تؤاجره �ىل بناء دارك هذه واجلص وا�ٓجر من ). 2/99(أٔوراق الربدي ) انظر: جروهامن، 100(

، دراسة ا�هتذیب يف اختصار املدونةعنده، وهذه ٕا�ارة ورشاء جص وأٓجر يف صفقة وا�دة". أٔبو سعید الرباذعي القريواين، 
ٔأبو محمد كتب و  .348، ص3)، ج2002،وٕاحياء الرتاث وحتقيق محمد أ�مني الش�یخ (ديب: دار البحوث ل�راسات إالسالمية

العمل ٕاما عند الصباح وٕاما  للهنار ٔأن حيدوا مناشريمه قبل وقت الرشوع يف ار�ن للخشب املس�تأٔجر�ن"ویأٔمر النش� ي:السقط
شغل  ذ� فٕان مهنم من یغش بأٔن جيلس �� ویطیل املدة ليسرتحي ویعمل ثالثة ٔأ�م يف ل�ریعة يف اسدً  عند الفراغ �لعيش

 انظر: یومني".
Coline et E. Levi -Provençal, Un Manuel Hispanique De Hisba, op,cit, p13.                 
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، جندها تذ�ر ، تعود ٕاىل القرن العارش ٔأیًضا)22لو�ة (�لثة  و�ینا كذ� �ردیةٌ      

)101(الشهر. يف ٔأجًرا عن مع� مقداره دیناًرا ٔأن ٔأ�د العامل یتقاىض
  

 ا�و� عهد وهو �روي قصة رضب ا�ینار أ�محدیة يف املقر�زي،ونعرف من      
 :شذور العقوديف  املقر�زي كتب ٕاذ ؛مأٔجوًرا العمل اكن �یف ،الطولونیة

)102(".اع ٔأجرمه الصن� وىف�  دینار منه، ؤأنفذ بأٔن یل مبائَيت اكن یعم  ر�لٍ ٔأمر للك مث"
 

� ومن الصنا�ات املهمة        .عهد ا�و� الطولونیة صنا�ة أ�سل�ة رفت يفيت عُ ال
� ا�ة، واكنت دار الصن �  يتال يت تقوم اكنت �ٔ�ساس تتخصص يف صنا�ة السفن، يه ال

 أ�خرى من الصنا�ات �دًداكام عرفت مرص  لنفس قانون احلركة. ووفقًا بصناعهتا.
)103(.املرصینياع املأٔجور�ن من السكر. واكن ٔأكرث الصن� و صنا�ة الصابون مثل 

 

�دیدة يف  تقنیاٍت مت اس�ت�دام �دة  )1171-953( ا�و� الفاطمیة عرصويف      
�ىل ٕامداد اجليش وأ�سطول  د معل املصانع مقصوًرا، ومل یعُ الصناعيالنشاط 

بل تنوعت املنت�ات لسد �ا�ة  ،واملال�س لطوائف اجلند �لسالح والعتاد احلريب
�يت اكنت اكنت �اضعة لنفس  _�ة السكرواحتلت صنا ا�و�.ر�ال �بار اء و اخللف ال

)·>II<<wcÊ<G<≈<—yII<<åII<<G<·Δ·>(قانون احلركة 
)104(ة.ممتزي  ماكنةً  _ 

 

وسائل �س�ت�دمون  )—>≈(>ا�نئأن نرى العامل النس�  ، يف مرص الفاطمیة،وميكننا      
�ني زار مرص يف  )1088 -1003( روایة �رص خرسوف .اململوكة ل�و� )c<Ê( إالنتاج

امل يف مصانع فالعُ  ؛الصناعي حركة الرٔأساملالعرص الفاطمي، تؤید انطباق قانون 
ونفهم من  .ون أ�جور مقابل بیعهم لقوة معلهماكنوا یتلق�  )رأٔساملیة ا�و�( السلطان
�يت اكنت تُ و امل يف املصانع أ�خرى ىل ٔأن العُ �ب ٔأوْ   من ٔأ�ل نتجٔأي تُ  نتج للعامةال

 _________________________ 
  ).2/102( أٔوراق الربدي ) جروهامن،101(
 . 48)، ص1956(محص: دار ا�ن الولید،  ٕا�اثة أ�مة �كشف الغمة: �رخي ا�ا�ات يف مرصاملقر�زي، ) 102(
 .365-361)، ص1947(القاهرة: مكتبة ا�هنضة املرصیة، مرص يف العصور الوسطى ٕا�راهمي حسن،  ) انظر: �يل103(
ا�و� الفاطمیة يف مرص: )"واكنت صنا�ة السكر يف ظل الفاطمیني ذات طابع رٔأساميل ٔأ�ید". انظر: ٔأمين فؤاد س�ید، 104(

 الفسطاط واكنت وصنا�ة الز�اج، تقدمت صنا�ة اخلزف كام .481)، ص2000(بريوت: ا�ار املرصیة اللبنانیة،تفسري �دید
       =(القاهرة: دار الفكر العريب  ا�و� الفاطمیة يف مرصانظر: محمد جامل ا��ن رسور،  .الز�اج ٕالنتاج الصناعیة املراكز ٔأكرب من
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 :از السلطانیةبعامل دار الطر�  وةٔأسْ  یتلقون أ�جور ٔأیًضاوق، اكنوا الس� 

قصب ملون ن من عاممئ ووقا�ت وما یلبس النساء، وال ینسج يف ٔأي ماكن "وینسج بتنيس القصب امللو� 
وینسج �اصة يف مصانع السلطان وال ي ینسج يف تنيس. وینسج القصب أ�بیض يف دمياط، كذ� ا�� 

یباع وال یعطى ٔ��د. ويف مدینة تنيس هذه، ینسجون البوقلمون وهو �ري موجود يف ٔأي ماكن أٓخر يف 
تنيس ٕاىل املرشق واملغرب. العامل، وهو ثوب ذهيب یتلون �ختالف ٔأوقات ا�هنار. وحتمل هذه الثیاب من 

 البالدال كام يف  ي ینتج للسلطان یبذل فيه مثن اكمل فيعمل العامل للسلطان �رغبةٍ والقصب والبوقلمون ا�� 
  )105(أ�خرى حيث یظمل دیوان السلطان الصناع...".

�يت �بعت ازدهارها بعد ٔأن و  املهمة اكنت صنا�ة النس�یج من الصنا�اتلقد      ال
صنا�ة ل  مرموقًا القاهرة يف عهد الفاطمیني مركًزا ٔأصنافها ؤأشاكلها. واكنت تنوعت

 .)·>II<<wcÊ<G<≈<—yII<<åII<<G<·Δ·>( لنفس قانون احلركة املنسو�ات احلر�ریة، ووفقًا
�يت اش�هترت هبذه الصنا�ة ٔأیًضاومن البالد  ومعل  .و�سكندریةالفيوم وأ�مشونیني  ال

العامل ٔأن ٔأجور  والواقع. ا�ٓالف من العامل املأٔجور�ن نقًدايف هذه املصانع املئات بل 
النشاط ؤأمهیته عند احلاكم الفاطمیني لنوع  ن وا�دة؛ ٕامنا تفاوتت تبًعامل �ك والصناع

اكنت ٔأجور لقد و  .من �ة، وتبعًا للملكية اخلاصة ٔأو التبعیة ل�و� من �ة ٔأخرى
أ�خرى يف  ا�ور امل يفالعُ مما یقبضه  كثريٍ ٔأفضل �  يف مرصاز رَ دار الطّ اع يف الصن� 

 :ٔأن املنتوج فهمه من حاكیة �رص خرسو حي� یذ�رن وهذا ما  )106(.�يق الوال�ت

 حيث أ�خرى الوال�ت يف كام ال �رغبةٍ  للسلطان املالعُ  فيعمل اكمل مثنٌ  فيه لبذَ یُ  للسلطان نتجیُ  "ا�ي
 .)سفر�مة �لوي، خرسو (�رص ."اعن� الص  السلطان دیوان یظمل

 

و�شرتط  )107(یتوىل ٔأمورمه رف عریٌف اع ؤأر�ب احلِ من الصن�  واكن للك طائفةٍ      
� �كون �ىل در  :فيه أٔن �  ومشهوًدا ،هيا�رشف �ل يتایة بأٔمور الصنا�ة ٔأو احلرفة ال

طلعه �ىل ٔأخبار ٔأهل صنعته، حملتسب یُ مبثابة �ني ا واكن العریف، �لثقة وأ�مانة.
� وی یل�أٔ ٕا�هيا البعض لغش الصنعة ٔأو  قد يتد� �ىل مواطن الغش والتدليس ال

 وتعوزه اخلربةرف ا�تلفة فلام اكن احملتسب یفتقد ٕاىل ا�رایة بأٔرسار احلِ  السلعة.
 _________________________ 

 .176-153)، ص1965العريب،  =
  .56)، ص1993، �رمجة حيىي اخلشاب (القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب، سفر�مة�رص خرسو �لوي،  )105(
 ). 1937(القاهرة: مطبعة دار الكتب املرصیة،  كنوز الفاطمیني) زيك محمد حسن، 106(
  .18، صٕا�اثة أ�مة) املقر�زي، 107(
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بفرد من لك حرفة ملسا�دته يف   �لیه �س�تعانةالغش، فقد تعّني حبیل ٔأر�هبا يف 

 � ٕانتا�ا من ٔأ�ل البیع  یمتيت القيام بعم� يف املراقبة �ىل أ�سواق وجودة املنت�ات ال
�ن ٔأطلق �لهيم وا��  هنم احملتسبعیّ �ن یُ ا��  هذه أ�سواق. واكن هؤالء أ�فراديف 

ر الرقايب للعریف ميثلون سلطة ا�و� جتاه ٔأر�ب احلرف. فبإالضافة ٕاىل ا�و العرفاء 
مل بأٔسعار يف منع الغش والتأٔكد من سالمة املنت�ات وجودهتا، اكن �لیه ٔأن یُ 

رب احملتسب بأٔحواهلم. ومل رفته وخيُ بأٔحوال ٔأر�ب حِ  مل ٔأیًضارفية، ؤأن یُ احلِ املنت�ات 
�ام الفصل يف املناز�ات  ٔأحيا�ً یقترص دور العریف �ىل ذ�، بل مارس كذ� 

 � وا رفاء اكنرفة واملتعاملني معهم. ٔأضف ٕاىل ذ� ٔأن العُ بني ٔأر�ب احلِ يت تنشب ال
لٔ�وامر الصادرة ٕا�هيم من السلطات  رفاحلِ ٔأر�ب مس�ئولني ٔأمام ا�و� عن تنفيذ 

رف من �ري موظفهيا، واكنت ا�و� �س�ت�دم أ�جراء من ٔأر�ب احلِ  ٕ�جناز معل ما.
 ،�ام بو�هٍ و  اه من معل.مقابل ما ٔأد�  ويف هذه احلا� اكن حيصل العامل �ىل ٔأجرٍ 

�بري؛ ٕاذ جند ٔأن ٔأجر  أٔن أ�جور يف العهد الفاطمي بقيت �بتة ٕاىل �دٍّ بميكن القول 
اكن من درمه ونصف ٕاىل ثالثة درامه، ٔأما العامل الفين فاكن ٔأجره ما العامل العادي 

)108(بني ٔأربعة ٕاىل س�بعة درامه.
 

 

)109(ولقد ٔأشارت و�ئق اجلنزية     
امل، فهناك وثیقة �رجع ٕاىل �لقاهرة ٔ�جور العُ  

يف الیوم لقاء مع� يف �لب املیاه من  ا�ًداو  درًمهأأ�ذ العامل تذ�ر ٔأن  م1040 س�نة
ني، ويف ٔأ�ذ العامل درمهَ  م1099ويف وثیقة ٔأخرى �رجع ٕاىل س�نة  .ٔأ�ل ٔأعامل البناء

ما اكن  ٔأجًرا للیوم الوا�د. ؤأحيا�ً  اارخي، ٔأ�ذ درًمها ونصفً ة الت� �لثة، �ري حمدد وثیقةٍ 
العامل یعمل لفرتة حمددة �ى خشص دون �ريه نظري أ�جر، ففي وثیقة �رجع ٕاىل 

�امل ز�اج اتفق معه صاحب العمل �ىل ٔأن یعمل يف فرن  یتبني ٔأن م1030 س�نة
الصهر ملدة �ام، ؤأن ال یعمل عند �ريه هذه الفرتة �ىل ٔأن �كون ٔأجره الیويم مخسة 

    )110(قمية درمه.درامه والغذاء ب 
 _________________________ 

  .18، صاملصدر نفسهاملقر�زي، انظر: ) 108(
�  الو�ئق مجمو�ة ) يه109(  يف معزو� غرف يف حتفظ وٕامنا ،ل��نة ا�هيودیة وفقًا ٕاتالفها جيوز ال و�لتايل يت تتضمن امس هللال

 ا�هيودیة. �رخي ملعرفة املصادر ٔأمه من )اكمربیدج يف مكتبة حمفوظة �الی�ا( القاهرة يف عزرا �ن و�ئق جنزية وتعد الكنيس.
فٕاذا  ،ي یتقاىض دیناًرا وا�ًدان ٔأجر العامل ا�� یتعجب م سكندریة،ة التارخيیة ٔأ�د شعراء مدینة االٕ يف نفس الفرت ) وجند 110(

حاكیة : سهر دسويق، انظروال �كفونه!  یتقاىض س�بعني ومثانني دیناًرااعر به یقيض نفقات معيش�ته هبا، يف �ني أٔن هذا الش
 .244-242)، ص2015(القاهرة: الهیئة العامة لقصور الثقافة،  أ�جور وأ�سعار يف العرص الفاطمي
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ومل �كن أ�جور تعطى للعامل أ�جراء حفسب، بل ٔأجرى اخللفاء الفاطمیون      

� نقدیة �ُ  ويه مبالغُ  الفاطمي، رواتب شهریة منتظمة ٔ�فراد اجليش ب مقاد�رها رت
ملس�تحقهيا يف مطلع لك �ام، ویعدها دیوان الرواتب لتعرض �ىل اخللیفة للنظر فهيا، 

الهیلك  انتظام ، من زاویة ما،وهو ما یعكس )111(ن ینقصن �زید ٔأو ینقص مَ لزيید مَ 
 .�مؤسسة احلمك يف ا�وقوة إالداري و 

اكن  فقد ،�اص و�شأٔن أ�رض بو�هٍ  ،)1252-1174( أ�یوبیني عرص ويف     
بدورها  فاحلكومة مل تقم ،�متزي �مللكية احلكومية )112(الشلك السائد للملكية إالقطاعیة

وكام نفهم  .ل املبارش للمنت�نيبدور املس�تغِ  � ٔأ�ىل لٔ�رض فقط، بل قامت ٔأیًضاكام
التأٔ�ري اكنت يه لالنتفاع بأٔرض ا�و�  أ�ساس�یةفٕان الوس�ی�  من كتا�ت املقر�زي

ي ٕاقطاع �لزتام ٕاىل  مقابل �لزتام، ولكن مع بدایة حمك أ�یوبیني حتول إالقطاع ا��
  یعين املنح إالقطاعیة احلربیة.

 _________________________ 
(بريوت: دار  س�ید فؤاد أٔمين وقدم �، ٔأ�اد بناءه وحققه ا�ولتني أٔخبار يف املقلتني نزهةالطو�ر،  ) انظر: ا�ن111(

 ).2/85(اخلطط )، تقي ا��ن املقر�زي، 522-3/521( صبح أ�عىش. وكذ�: القلقش�ندي، 65)، ص1992صادر،
 الرشق إالساليم يف )، وليس كمنط لٕالنتاجإالقطاع (ٔ��د ٔأشاكل التنظمي �ج�عي ٔأن يه هنا نقد�ا الفرضیة ال�يت) 112(
عى، كام خيتلف، ال . ٕاقطاعي التجرید، جوهر وا�د: در�ة من در�اتهو، عند ٔأ�ىل  بل. الالتيين الغرب ىف إالقطاع عن یُد�

الوا�د،  اجلوهر لن تؤكد ٕاال �ىل هذا الالتيين يف الغرب وإالقطاع إالساليم الرشق يف إالقطاع مقارنة (موضوعیة) بني فأٔي
 یتغري قد. خزا�هنم ٕاىل یتدفق نقدي املالك. ریع خمازن ٕاىل ینقل عیين ریع�. مس�تغ �امكة بةمس�تَغل. خن  مبارش منتِج حيث:

 القوا�د تظل ولكن �لزتامات ٔأو احلقوق والواجبات، تتبدل بعض قد. �س�تغالل ماكن خيتلف قد. ولقبه املس�تِغل امس
 والزتاماته يف الفرد وحقوق .طبقي�ا �امد جممتع الغرب ٔأو الرشق يف �كون حي� إالقطاعي فا�متع .وأ�صول النظریة �بتة ةاللكی
إالقطاعي.  املدرج يف وضعها �ختالف ختتلف نفسها الطبقات بني والعالقة ٕا�هيا. ینمتي الّيت الطبقة حبسب ختتلف ا�متع هذا

للمزید من  .خمتلفة" زوا� ومن سهو�، ويف بوضوح اململويك ا�متع تقس�ميمن  واملقر�زي والقلقش�ندي الس�بيك و��"متكن
 العريب الاكتب دار: القاهرة( الوسطى العصور يف أ�وسط إالقطاعیة يف الرشق النظم طر�ان، �يل ٕا�راهمي: التفصیل، انظر

�ن یقولون �ختالف إالقطاع يف الرشق عنه يف الغرب، �ستندون يف الغالب ٕاىل  .299ص ،)1968 والنرش، للطبا�ة وا��
 نذ�ر وقبل مناقشة أ�مر�ن، .(الشلكیة) �ایة يف ٔأهنام نتصور وأ�مران. امللكية انتقال �شأٔن الثاينو احلیازة، �شأٔن أ�ول: ٔأمر�ن
 فيه ونفذت ترصفه فيه �از مبا خمتص السلطان وٕاقطاع:"يك نبدٔأ منه، فلقد كتب املاوردي ؛)1058-974( املاوردي نص

 موات: ٔأقسام ثالثة املقطعة أ�رض فيه فتنقسم ا�متلیك ٕاقطاع فأٔما. اس�تغالل وٕاقطاع متلیك ٕاقطاع: رض�ن وهو. ٔأوامره..
. م� �لیه یثبت وال عامرة فيه جتز فمل ا�هر قدمي �ىل موا�ً  �زل مل ما ٔأ�دهام: بنيرضَ  فعىل املوات فأٔما ومعادن، و�امر

 اكملوات فهيي ومثود �اد ٔ�رض �اهلی�ا اكن ما ٔأ�دهام: رض�ن وذ� �اطًال  موا�ً  فصار خفرب �امًرا اكن ما... الثاين والرضب
 موا�ً  صار حىت خرب مث املسلمني م� �لیه جرى ٕاسالمي�ا اكن ما الثاين والرضب... ٕاقطا�ه وجيوز عامرة فيه یثبت مل ا�ي

والقسم . املال بيت حقوق من أ�رض بت� یتعلق ما ٕاال فيه للسلطان مالكه تعني ما ٔأ�دهام: فرض�ن العامر ؤأما... �اطًال 
 املاوردي،[ ".تعصيب وال بفرض وارثه �س�تحقه ومل ٔأر�به عنه مات ما: الثالث والقسم... اخلراج ٔأرض: العامر من الثاين

 يف أ�مم نزهة ا�ن ٕا�س،: وقارن. 200-195ص ،)ت .د العلمیة، الكتب دار: بريوت( ا�ینية والوالیة السلطانیة أ�حاكم
  =          لنص وفقًا الواحض، مفن ]135ص ،)1995 مدبويل، مكتبة: القاهرة( عزب محمدو  ز�هنم محمد حتقيق ،واحلمك الع�ائب
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شأٔنه يف ذ�  العرصوميكن القول بأٔن النظام إالقطاعي احلريب يف مرص يف ذ�      

شأٔن دول الرشق يف العصور الوسطى؛ اكن �متزي �نعدام امللكية اخلاصة لٕالقطاعي. 
سجون ال يف  أٔلقى )1249 -1205(  املعروف ٔأن السلطان الصاحل جنم ا��ن ٔأیوبمفن 

، مث قام ٕ��ادة توزیع ٕاقطا�اهتم �ىل ٕا�الصهم �كثري من أ�مراء املشتبه يف
 _________________________ 

َسُه الفقيه، ٔأیدیولوجي�اوغطاًء  تنظميی�ا س�نداً  � جيد الرشق يف إالقطاع ٔأن املاوردي،=   الغرب يف إالقطاع �الف �ىل أ�س�
ي  ومع ذ� ال ميثل هذا أ�مر، وال ميكن ٔأن ميثل، و�ه اختالف موضوعي .ظروف حتلل إالمرباطوریة الرومانیة فرضته ا��

 و�نتفاع �س�تغالل سوى الرشق يف لل�ا�ز �كن فمل: احلیازة يف البنيان �ج�عي للنظام. ٔأما بصدد ا�ٕالماكن اعتباره مؤ�رً 
ي اخللیفة، هو �س�تثناءات، بعض �دا ف� مجیعها، لٔ�رض الوحيد املا� ٔ�ن الترصف؛ دون  امللكية یزنع ٔأن �س�تطیع ا��
 اكنت فرقهام اللتني وصلیب جزام قبیليت من للبدو والب�رية مقطعة الرشقية ٔأرايض بعض اكنت مفثًال  �شاء، ممن شاء وق�

 �ىل هلم عقا�ً  مهنام إالقطا�ات هذه ) نزع١١٩٣-١١٣٨ا��ن ( صالح السلطان أٔن �ري النظايم، اجليش �داد يف تد�ل
 السلطان نزع . كام] )65 ،64 /2( السلوك للمزید من التفصیل، انظر: املقر�زي،[الصلیبني،  مع احلبوب من رسیة صفقة عقد

 اخلطط انظر: املقر�زي،[. 1177 �ام الرم� ید الصلیبيني يف �ىل هزميهتم �سبب ا�ٔ�راد ٕاقطا�ات من صالح ا��ن الكثري
�يت متنحها فقد اكن احلال خمتلفًا ٔأما يف الغرب الالتيين، .] )2/71( ، حيث اكن الس�ید إالقطاعي مي� السلطات الثالث ال

هذا النحو مي� امللكية لصاحهبا ويه سلطة �س�تغالل وسلطة �نتفاع وسلطة الترصف، وصاحب أ�رض �ىل ظاهرة 
احلریة املطلقة يف التعامل �ىل أ�رض جبمیع ٔأنواع الترصفات القانونیة من بیع ورهن وٕا�ارة... ٕاخل، ومع َمن �زرعها ٔأو َمن 
�س�تأٔجرها. ومع ذ� ال ميثل ٔأمر طبیعة احلیازة و�ه اختالف موضوعي؛ فمل �زل �لزتامات وا�دة، ومل �زل الطبقية �امدة 

 انتقال عن عزع، ومل �زل املنتِج املبارش یدفع �لریع العیين والنقدي ٕاىل خمازن وخزا�ن النُخب املس�تِغ�. ٔأماوالتدرج ال یزت 
اكنت  احلربیة، ٔ�ن سطات احلا�ز يف إالقطاع يف الرشق للوظیفة وفقًا �لوفاة، فقد اكن ميكن ٔأن یتبدل إالقطاع ویتحول امللكية

 بعد البنه القمري انتقل ا��ن شهاب أ�مري ٕاقطاع ٔأن )1293-1223( الظاهر عبد ا�ن وخيرب� مقيدة ٕاذ املا� هو اخللیفة.
ي ا��ن رشف أ�مري ٕاقطاع ٔأما موته، كام . ٕالخوته السلطان فقد استبقاه 1261 بدایة يف الصلیبيني ید �ىل أ�رس يف وقع ا��

 ال�يت والقرى الریف يف أ�مراء �ىل إالقطا�ات بتوزیع اخلاص الظاهر بیربس مرسوم بنص �ستشهد 1265�ام  يف ٔأن املقر�زي
. ولقد وصلت ٕالینا ] )2/73( اخلطط انظر: املقر�زي،[ؤأرسوف  قيساریة يف ید الصلیبيني من نزعها مت ال�يت املناطق حول تقع

�يت ٔأما يف الغرب الالتيين،  ا�ٓخر�ن. �ىل ٕاقطا�ه توزیع ٕا�ادة �س�تتبع وفاته ٔأو أ�مري عزل �ىل ٔأن تؤكد العدید من املصادر ال
ي أ�مر وهو ا��ور، أ�بناء ٔأكرب ٕاىل تنتقل، كقا�دة، أ�رض اكنت فقد التنظمي  �ىل اخلطورة يف �ایة نتاجئ � اكن ا��

 �ىل لك �ال ال �رىق، يف مذهيب، ٔأو�ه �ختالف (الشلكیة) املذ�ورة يك تربهن �ىل اختالف .نفسه إالقطاعي �ج�عي
، يف الرشق عن شلك التنظمي �ج�عيموضوعي �امس یقود ٕاىل ��رتاف �ختالف إالقطاع، حي� یصبح يف حلظة �رخيیة 

 ملا بعض أ�حيان، يف مشاهبة، الرشق يف إالقطاع �شأٔة نرى إالقطاع يف الغرب، أٔو �لعكس. بل قد یصل أ�مر ٕاىل ٔأن
 إالجلاء؛ وذوهيم، نظام اخللفاء عند الضیاع �دد ازد�د ٕاىل ٔأدت ال�يت أ�س�باب ٔأمه من جند أٔن ٕاذ الالتيين؛ الغرب يف �دث

 من ر�ال ا�و� للت�لص �بار أٔو الوزراء ٔأو اخللیفة ٔأقارب من أ�قو�ء ٕاىل ضیاعهم ٕ�جلاء یقومون الضعفاء أ�هايل اكن فقد
�ن اخلراج جباة  الضیاع ٔأحصاب اخلراج عن خيف وبذ�. جلبا�هتم ختضع فال أ�رايض املل�أٔة هذه عن النظر یغضون اكنوا ا��

. أ�رض يف مزارع �ا� یتبدل ٕاىل أ�صيل املا� وضع ٔأن �ني يف ٕالیه، للمل�أٔ  ملاكً  الضیاع هذه تصبح الزمن ومبرور الضعفاء،
ا  أ�موي العرص ٕاىل یبدو ف� الرشقالطریقة يف  هذه مع النشأٔة التارخيیة لٕالقطاع يف ٔأورو� الالتینية. و�رجع وهو ما یقرتب �د�

. للعراق الثقفي یوسف احل�اج �ن والیة ٔأثناء يف مروان �ن امل� عبد �ن مسلمة ٕاىل ٔأراضهيم الفال�ني من الكثري ٔأجلأٔ  حيث
 ٕاىل ضیعته أ�هواز ٔأهل  ر�ل من ٔأجلأٔ  املثال، سبيل �ىل املنصور، عهد ففي العباس�یة، ا�و� قيام بعد ٔأخرى ٔأمث� تو�د كام

 وهو ٔأیوب، ٔأيب ٕاىل أ�هواز ٔأهل من ر�ل �اء"فلقد ذ�ر اجلهش�یاري: ،املر�ين ٔأیوب بأٔيب املعروف خم� �ن سل�ن الوز�ر
 لك يف ٕالیه وأٔمحل �لهيا، ٔأجع� امسه یعريين ٔأن الوز�ر رٔأى فٕان العامل، فهيا �يل محل قد �ٔ�هواز ضیعيت ٕان: � فقال وز�ر،
  =السقا مصطفى فهارسه ووضع حققه ،والكتاب الوزراء كتاب اجلهش�یاري،: للمزید من التفصیل، انظر[."درمه ٔألف مئة س�نة
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)113(املاملیك.

ٕاال ٔأننا جند مجیع ، كتنظمي اج�عي، من س�یادة إالقطاع �ىل الرمغ ٕاًذا 
�لتبع لوجود مجیع �القات قانون احلركة،  ؛)114(مظاهر التداول النقدي والسلعي

إالنتاج من ببيع قوة العمل و ، وانهتاًء وقوى إالنتاج وأ�ر�حابتداًء من وجود الرٔأسامل 
ي قد ل ٔأ�ل السوق. مكظهر للرثاء ٔأورو�  تؤدیه يفاكنت جتاوزت أ�رض ا�ور ا��

صعید احلراك والتغري�  �ىل ٔأكرث ٕاجيابیة اقتصاديدور القيام بٕاىل  والسلطة �ج�عي
 .ني�ج�عی� 

 فقد )115("ٕاقطاعیة مبعىن اللكمة"اكنت مرص )1517 -1250( ويف عرص املاملیك     
 ،قراریطاختص السلطان مهنا بأٔربعة  ،اًطارايض ٕاىل ٔأربعة وعرش�ن قري ا�ٔ ت سمَ قُ 

)116(واختص أ�مراء بعرشة، والعرشة الباقية اكنت نصيب اجلند.
 إالقطاع ٔأمًراواكن  

 _________________________ 
 .] 118ص ،)1938 ؤأوالده، احلليب البايب مصطفى مطبعة: القاهرة( شليباحلفيظ  أ�بیاري وعبد وٕا�راهمي =
 .43)، ص1998، �رمجة حسن بیويم (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، صالح ا��ن واملاملیك يف مرص) ل. س�ميینوفا، 113(
 )ٔأي النقود(ٔأن أ�مثان  كام تطرح يف السوق، موًحضا )یقصد النقود() فلسوف یتناول القلقش�ندي ظاهرة ٔأمثان السلع 114(

النوع أ�ول: ا��نري املسكوكة مما یرضب ���ر املرصیة، ٔأو یأٔيت ٕا�هيا من املسكوك يف �ريها من املام� من "�ىل ثالثة ٔأنواع: 
د إالفرجنة. النوع الثاين: ا�رامه الن�ْقرة، و�كون ثلثاها من فضة وثلهثا من حناس، وتطبع بدور ا�هب ٔأو د�نري الروم والبال

فيعترب لك مثانیة الرضب �لسكة السلطانیة. النوع الثالث: الفلوس، ويه صنفان: مطبوع �لسكة، و�ري مطبوع، فأٔما املطبوع 

ملطبو�ة فن�اس مكرس من أ�محر وأ�صفر." وحي� ینتقل ٕاىل أ�سعار یقرر أٔن مهنا بدرمه من الن�ْقرة. ٔأما �ري ا ؤأربعني فَلًْسا
من للك سلعة سعرها اخلاص هبا، ٕاذ ینقل عن املقر الشهايب قو�:" ؤأوسط ٔأسعارها يف �الب أ�وقات ٔأن �كون إالردب 

بلغ فوق ذ�؛ واللحم ٔأقل سعره الرطل ، والشعري بعرشة، وبقية احلبوب �ىل هذا أ�منوذج؛ وأ�رز ی القمح خبمسة عرش درمهًا
ون  بنصف درمه، ويف الغالب ٔأكرث من ذ�؛ وا��اج خيتلف سعره حبسب �ا�، جفیده الطا�ر منه بدرمهني ٕاىل ثالثة، وا��

أ�عىش يف  صبحانظر: القلقش�ندي، منه بدرمه وا�د؛ والسكر بدرمه ونصف، ورمبا زاد، واملكرر منه بدرمهني ونصف". 
و�رصد ٔأسعار السلع  حوادث س�نة مخس ومخسني ومثامنائة، )1470-1410) ویذ�ر ا�ن تغري �ردي (13/436( ٕال�شاصنا�ة ا

ئة درمه إالردب والفول والشعري بنحو ٔألف درمه إالردب، ن احلد، فالقمح بأٔلف ومخساميف مرص:"وأ�سعار يف ز�دة ع
الرطل ؤأجرة طحن  أ�بیض اجلامويس بأٔ�د عرش درًمها واجلنبوا�قيق العالمة خبمسامئة درمه، والتنب خبمسامئة درمه، 

... وأ�رز بأٔربعة وعرش�ن أ�ردب... والسمن بثالثني الرطل، والعسل الن�ل بنحو ذ� إالردب القمح مبائة وعرش�ن درمهًا
حتقيق  دى أ��م والشهور،حوادث ا�هور يف مالقدح واخلزب ب�نیة درامه". انظر: جامل أٔبو احملاسن �ن تغري �ردي،  درًمها

. وقارن: حوادث س�نة س�تة وعرش�ن و�سعامیة وما 258)، ص1990(القاهرة: ا�لس أ��ىل للش�ئون إالسالمية، فهمي شلتوت
 .940، ص2)، ج1993(طرابلس: دار جروس �رس،  �رخي ا�ن س�باط معر، �ن ٔأمحد �ن محزةوقع فهيا من �الء: 

 . 360)، ص1976(القاهرة: دار ا�هنضة العربیة،  العرص املاملیيك يف مرص والشام) انظر: سعید عبد الفتاح �اشور، 115(
إالطالفات  ٔأفرد مهنا للسلطان ٔأربعة قراریط وجعل لٔ�مراء و�رمس مت �ىل ٔأربعة وعرش�ن قرياًطا) "ٕان ٔأرض مرص قسّ 116(

، حص�ه كتاب السلوك ملعرفة دول امللوكرشة قراریط". انظر: املقر�زي، والز�دات عرشة قراریط وجعل ٔ�جناد احللقة ع 
. وذ�ر ا�ن 842، ص3، ق1)، ج2006ووضع حواش�یه محمد مصطفى ز�دة (القاهرة: مطبعة دار الكتب والو�ئق القومية، 

وللرعیة �سع مضها  قرياًطا العرشة فأٔصبحوا ٔأ�د عرش �ىل ق� نصیهبم زادمه السلطان قرياًطإا�س:"ان اجلند عندما اش�تكوا 
بدائع الزهور يف وقائع انظر: ا�ن ٕا�س، ". اكن يف الواقع ثالثة عرش قرياًطا السلطان ٕالیه واس�ت�لها لنفسه ف�ٔن نصیبه

 .137، ص 2، ق 1)، ج 1984(القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب، ا�هور
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حمل السلطان يف  حيل� ع طَ فاملقْ  ؛ال د�ل حلقوق امللكية ٔأو ٔ�حاكم الوراثة فيه اخشصی� 

فٕاذا  ت إالقطاع وٕا�راده دون ٔأن متتد هذه �متیازات ٕاىل ورثته من بعده.ع بغال� ا�متت� 
يف �س�تويل �ىل ٕاقطا�ه �از للسلطان ٔأن  ؛�رشوط إالقطاع ع ٔأو ٔأ�ل� طَ مات املقْ 

)117(.احلال
 

، )118(واجلد�ر ���ر ٔأن أ�مراء املاملیك، �ال حمكهم ملرص يف القرن الرابع عرش     
اكنوا فاحيش الرثاء �ملقارنة مع بقية الشعب. فف� اكن العامل ٔأو املوظف ا�یين 

�ل أ�مراء یبلغ نصف ملیون د ني يف الیوم، اكنالصغري �س�تطیع ٔأن جيين درمهَ 
)119(.رامه س�نو�� من ا� درًمها ٔأو ملیو�ً 

  

مراء الكبار یتسلمون ا�ٔ واكن جنود املاملیك السلطانیة شأٔهنم يف ذ� شأٔن      
 عینية. ون منً�اعطَ اخلزانة رواتب نقدیة ویُ من  شهر�� 

املضار�ت ٕاذ جند  ؛دةميكننا ٔأن نرى حياة اقتصادیة معق�  ٔأیًضاويف عرص املاملیك     
م والكساد والر�ود والفائض، والرثاء الفاحش والفقر والتضخ� املالیة وانفالت أ�سعار 

فس�ن�د قوة العمل، والفوىض العارمة! وٕاذ ما نظر� ٕاىل  املوحش، والتنظمي ا�قيق

�ن اكنت تقع �ىل �اتقهم �مة ٕاجناز إال�شاءات القومية مثل بناء اجلسور ٔأن العُ  امل ا��
 _________________________ 

. 166 ، ص)1987 للنرش، أ�هلیة: بريوت( مايض �يل �رمجة ،املاملیك عهد يف ٕاسالمية مدن البدوس، ٕا.) 117(
 

وا�ي ٔأصبح من �بار الرٔأساملیني يف ٔأورو� العصور الوسطى  )1456 -1395، و� �اك �ور(قریًبا) يف نفس الفرتة ت118(
�روته  وزادت اد والعطر العريب والف�ار الصیين.واحلر�ر والس�والتوابل قد ٔأحبرت سفنه ٕاىل الرشق للت�ارة يف الرقيق لف

ورؤساء فرسان القد�س یوحنا يف  مع سالطني املاملیك، والسالجقة، و�ده س�تطاع ٔأن یعقد املعاهداتحىت ا وتضاعفت
من الو�ء يف مجیع ئات امل العامة. واكن �  اخلزانة �ٕالرشاف �ىل مت �لكیفه السابع شارل من التقرب يف جنا�ه رودس. وبعد
وأ�مه ٔأنه مل �كتف �رشاء السلع الرشقية ولكنه ذهب ٕاىل الرشق واشرتى العدید من املصانع حىت تنتج � السلع ٔأحناء الرشق. 

دون وس�یط. بید ٔأن �روته العظمية ت� اكنت السبب يف إالرساع �سقوطه، فقد و�ت � مجمو�ة من االهتامات اكن ٔأهوهنا 
.  193-190سالجقة ا��ن اكنوا هيددون القسطنطینية أٓخر معاقل إالمرباطوریة البزينطیة! انظر: سور�ل، صبیع أ�سل�ة لل 

 

 متحصل ٕان فيقال ؛الغنیة الطبقات حوايش من الغالبیة شأٔن شأٔهنا القصور حوايش ٔأ�رت البذخ، هذا غامر ) "ويف119(
 درمه 500یوم  لك يف املتعهدون ومه املعاملني من بلغ النارص �ن ٕاسامعیل السلطان ٔأ�م م1345 س�نة يف الطباخ �يل احلاج
 من فقط ما �� بلغ السايق �كمتر لٔ�مري مع� حف� ففي احلفالت، يف یصیبه وما أ�طعمة �دا وهذا درمه، 300 ٔأمحد والبنه

 �ىل داًرا 25 � و�دوا موجوده �ىل احلوطه ؤأوقعت صودر وملا ،دیناًرا 2200 وأ�وز ا��اج وسقط والرءوس ا�ٔاكرع مثن
، م1481) ونعرف من ا�ن ٕا�س ٔأن ا�ن مزهر �ني �نت ٔأوالده س�نة 231-2/230( اخلطط املقر�زي،: انظر". ء النیلشاطى

الطعام،  بأٔلوانٔأمر مجیع ساكن منطقة الرطيل ٕ��رة منازهلم ؤأرسل ٕاىل لك بيت عرشة ٔأرطال من الزیت وطبلیة �اف� 
 ).208/ 2(بدائع الزهورس�متر احلفل ثالثة ٔأ�م. انظر: ا�ن ٕا�س، فاس�ت�اب الناس وا
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من القرى لتس�ريمه يف هذه  ون قًرساجيمع ٔأو شق القنوات، مل �كونوا مجیًعا

یعمل هبا یعملون لقاء قوهتم الیويم، بل ٕان هذه املرشو�ات اكن  ومن مث املرشو�ات
املهارات مثل امل الفنیون ٔأو ٔأحصاب امل املأٔجور�ن. ورمبا اكن العُ الكثري من العُ  ٔأیًضا
الفع� يف ر سخ� لقاء معلهم، �ىل �ني �ُ  ٔأجًرا �ن یتلقونار�ن مه ا�� ٔأو الن��  ائنيالبن� 

)120(.اقةٔأعامل احلفر ومحل الرتاب والردم و�ري ذ� من أ�عامل البدنیة الش� 
 

من ا�منوذ�ني النقابیني البزينطي والغريب،  وميكن القول بأٔن مرص مل تعرف ٔأ��      
رف يف العهد املاملیيك اكنت ٕاذ ٔأن الت�ارات واحلِ  )121(�ملعىن ا�قيق للكمة النقابة

ٕاىل �حتفاظ  �ارجية صارمة �ريم ملراقباٍت  �اضعةَ البزينطیة  النقا�ت شأٔنشأٔهنا 
هذا امل مضن بعض احلدود الس�یاس�یة و�قتصادیة واملالیة. ٕاال ٔأن بنشاطات العُ 

 ،�اصة ٔأن نظرة مؤسسة احلمك بصفةٍ  ،نقا�تال ٕاىل تأٔسيس  إالرشاف مل یؤدّ 
ها الریب رفيني اكنت �كتنفُ امل واحلِ ٕاىل العُ ، ا�و� الفاطمیةوكام ذ�ر� �س�تثناء 

ب، �تِس للمُ املدن إالسالمية  رفيني يفامل واحلِ �ىل العُ ضت املراقبة و�� فو�  والشك
  ي بدوره اس�تعان �لعریف.ا�� 

رفيني من احلِ  صغرية. وسكن كثريٌ  رف والصنا�ات يف حوانيتٍ قامت معظم احلِ      
�يت اكنت �شلك و�دةً  )122(والصناع �لقيسار�ت  وق، حتیط هبامعامریة �ش�به الس�  ال

 _________________________ 
 مراد: حتقيق ،�رشیف أ��م والعصور يف سرية امل� املنصور�ن عبد الظاهر،  الفضل للمزید من التفصیل، انظر: ٔأبو) 120(

بعض مظاهر احلیاة قامس عبده قامس، وانظر كذ�: . 26-24)، ص1961والنرش، للطبا�ة العربیة اكمل (القاهرة: الرشكة
، 3)، ج1995(بريوت: دار الفارس للنرش،  احلضارة العربیة إالسالميةموسو�ة ، يف: الیومية يف عرص سالطني املاملیك

 .332-281ص
�  العامة الس�یطرة بأٔشاكل أ�مراء املسلمني احتفظوا ٔأن ٔأن �س�تنتج ميكن:"لو�س بقو� �لیه �ر�رد ٔأكد ما وهو) 121(  يتال

 وحينئذ إالسالمية، �ٔ�صناف �سمى ف� تطوًرا العارش القرن يف جند فٕاننا �ال لك و�ىل. احلرف �ىل البزينطیة لٕالدارة اكنت
وللمزید من  .697ص نفسه، املصدر ،النقا�ت لو�س، �ر�ردانظر: ". البزينطي الرتاث ٔأو �لتأٔثري تعلی� یصح ال نوع من جندها

أٔسواق ٔأطرو�ة الش�یخ أ�مني محمد عوض هللا، . وكذ� 169 نفسه، ص املصدر ،مدن ٕاسالميةانظر: البدوس، التفصیل، 
)، بصفة �اصة الفصل 2014(القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب،  القاهرة منذ العرص الفاطمي حىت هنایة عرص املاملیك

 أ�ول من الباب الرابع: نظام الطوائف الصناعیة واحلرفية يف مرص.
 وقد یقال لها ٔأیًضا .والس�اجيد والُفرش والبُُسط أ�ثواب فيه تباع القدمية املدن يف �بري ) القيساریة، يف اللغة، يه سوق122(

من املباين العامة �كون �ىل شلك ٔأروقة حولها حوانيت ومصانع  وهو لفظ یطلق �ىل رضٍب  قيصاریة ومجعها قيارس
     Relations de L`Egypt pan Abde Cillatif ومس�تود�ات وكذ� جحرات معيشة، ویقرر دي سايس يف: 

 ُ وق ��ساعها الشاسع وكرثة ما هبا من ) ٔأن القيساریة اكنت ختتلف يف أ�صل عن الس� 304-303(ص1810رش س�نة ا�ي �
  =     بزينطي عند �ر�رديف ٔأن ٔأصل لكمة قيساریة ٔأغریقي (وليس من شك شوفة... ا�هالزي املسقفة اليت تؤدي ٕاىل سا�ة مك 
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أٔخرى من  یصطف �ىل جوانبه مجمو�ةٌ  ا�ل حصنٌ ا�� من اخلارج حوانيت، ويف 

�ن اكنوا یبيعون ٕانتا�م احلِ رفيني والصن� سكنیة للحِ  احلوانيت تعلوها و�داتٌ  ريف اع ا��
)123(هبذه احلوانيت.

 

EΩD<

وا�ٓن، فلنذهب ٕاىل فاس يف شامل ٔأفریقيا، يف القرن السادس عرش، ولسوف      
رٔأى  عامحييك لنا  )1550-1495( �مس لیون أ�فریقي ان، املعروفنرتك احلسن الوز� 

 :انكتب الوز�  .أ�سواق هناك يف

 الغرب نقا�ت احلرفيني بفاس مفصول بعضها عن بعض، ؤأرشفها یو�د حول اجلامع و�لقرب منه... وٕاىل ..."
، ئة ومخسني داك�ً م �ذیة ا��ن �شغلون قرابة للكتبيني، وٕاىل اجلنوب �ئعو ا�ٔ  من ذ� حنو ثالثني داك�ً 

�ن اخلرازون ا� وال یبعد عهنم كثًريا�شرتون أ��ذیة واخلفاف �مجل� من اخلراز�ن، مث یبيعوهنا �لتقس�یط. 
 الن�اس. اجلامع ماكن ��ة ٔأواين ويف رشيق .لغ �دد داك�یهنم حنو مخسني داك�ً یصنعون ٔأ�ذیة أ�طفال، ویب

... وبعدمه �ن �شغلون حنو مخسني داك�ً الغربیة یو�د ��ة الفواكه ا�� هة اجل  لل�امع يف ؤأمام الباب الرئييس
دد داك�یهنم ... ویبلغ �هار یبيعون اللميون واحلامض ٔأیًضاأ�ز   العقادون... وبعد ذ� جتد �ئعيالشامعون... مث

�ن یعلفون ا�ٔبقار لهذه ... �شرتون اللنب من البقار�ن ا�أ�زهار �ئعو اللنب حنو العرش�ن... ویأٔيت بعد �ئعي
املساء والصباح، اشرتاه  صباح اللنب... فيبیعه اللبانون يف داك�یهنم، وما بقي هلم منه يفالت�ارة و�رسلون لك 

 _________________________ 
اللكمة يف العامل وق إالمرباطوري... ٔأما ف� یتعلق �س�ت�دام ) وهو خمترص لللكمة ا�ا� �ىل الس� 696، صالنقا�تلو�س، = 

مبرص... مث ٔأ�ذت لكمة واك� حتل �لتدرجي  ... ٔأن اللكمة اس�تعملت كثًريإالشارة ٕاىل ٔأنه بني ٔأیدینا دلیًال �بتًاإالساليم فميكن ا
ذا إ وق القامئ يف �حية بوالق... ٔأما يف فاس فاكن ٕاال �ىل موضع وا�د هو الس�  1761حمل قيساریة اليت مل تعد ٔأ�م نيبور س�نة 

قيل قيساریة انرصف ذهن سامعها ٕاىل السوق املركزي و�كون � بوا�ت ٕاذا ٔأ�لقت قطعت لك ما بينه وبني مجیع نوا� 
املدینة أ�خرى، وٕاذا جن اللیل مل یبق هبا ٔأ�د سوى احلارس... ٔأما يف سوریة ولبنان ف�ینا البينة �ىل ٔأهنم یطلقون لكمة 

 دا�رة املعارف إالسالميةللمزید من التفصیل، انظر:  هو احلال يف بريوت ودمشق. � كامقيساریة �ىل حوانيت جتار امجل
)، و�ى نيبور:"ویقمي مجیع َمن یأٔتون من منطقة وا�دة ویتجرون يف بضا�ة وا�دة، يف واك� �برية ٔأو �ان ٔأو 27/8460(

، �رمجة مصطفى ماهر (د. 1762-1761 مرصر�� ٕاىل بالد العرب وما حولها: ر�� ٕاىل اكرفا�رساي". انظر: اكرسنت نيبور، 
:"ٕان أٔحسن ، بقو�) ٔأسواق القاهرة يف القرن اخلامس عرش1484 -1410. ویصف بريو طافور (257، ص1ن، د. ت)، ج

ي تعرض ال�ٓيلء وأ�جحار الكرمية والتوابل والعطور واحلرا�ر والبضائع ؤأهبيى ؤأروع يشء �راه املرء يف القاهرة هو سوقها ا�� 
التیلیة، ولك مشموم طیب الراحئة وليس يف القدرة تعداد مجیع السلع اليت یؤىت هبا ٕاىل هنا من الهند مث توزع يف خمتلف ٔأحناء 

، �رمجة حسن �بيش (القاهرة: مكتبة الثقافة ر�� طافور يف �امل القرن اخلامس عرش املیالدي طافور، العامل". انظر: بريو
�ن جبري يف القرن الثاين عرش:"ويف دا�ل الب� ويف سوقه قيساریة للت�ار ٔ�هنا اخلان . وكتب ا97)، ص2002ا�ینية، 

العظمي تنغلق �لهيا ٔأبواب �دید وتطیف هبا داككني وبیوت بعضها �ىل بعض قد �ىل ذ� يف ٔأعظم صورة من البناء املزخرف 
 .192، صالر��، جبري ي ال مثیل � مفا ٔأرى يف البالد قيساریة تعدلها". انظر: ا�نا�� 
. يف: محمد 92ص )1517-923/1250-648( املصطل�ات املعامریة يف الو�ئق اململو�یةولیىل ٕا�راهمي،  انظر: محمد ٔأمني) 123(

 .101) ص2008(القاهرة: ا�لس أ��ىل للثقافة،  التحوالت �قتصادیة يف مرص أٔواخر العصور الوسطىالزامل، 
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. یأٔيت �ٓخر یتحمض لیبيعوه للز��ن لبنًا �امًضا ورائًبامن بعضه، ویرت�وا البعض امهنم جتار لیصنعوا منه الزبد 

بعد اللبانني �ئعو القطن ا��ن یبلغ �دد داك�یهنم ثالثني. وٕاىل الشامل مهنم �ئعو مصنو�ات القنب. یأٔيت بعد 
 . وجتد بعدمه صانعيأأیضً زمة اجل�یة املطرزة �حلر�ر للخیل حذ� صانعو النطق اجل�یة واخلفاف وا�ٔ 

ح واجلبص �شرتوهنام املل ل، فبائعيغطیة صدور اخلیوأٔ  ف واملوايسو دة الس�ی�ن یصنعون ٔأمغدات ا�� املش
�مجل� ویبيعوهنا �لتقس�یط، مث �ئعي أ�واين اخلزفية ذات الصنعة املتقنة وأ�لوان الزاهیة... ویبلغ �دد داك�یهنم 

رئيس، خيتار لك ٔأس�بوع من جيب  ئة حامل، وهلم ٔأمني ٔأيددمه ثالمث ویبلغ � ئة. مث نصل ٕاىل مجمع امحلالني،م 
 هؤالء الر�ال ما رحبوه من مال يف �لهيم ٔأن �ش�تغلوا و�كونوا رهن ٕاشارة امجلهور طوال أ�س�بوع. جيمع

قصرية  ل هؤالء ومه ال�سون ثیا�ً و�ش�تغ�ن اش�تغلوا عندما ینهتيي أ�س�بوع. ال بني ا�� ویقسم امل صندوق
ولبائعي الفطا�ر يف داك�یهنم �دة أٓالت و�لامن، ذات لون وا�د، ویلبسون �ارج ٔأوقات معلهم ما �شاؤون... 

ق اللحم والسمك و الس�  ميًا مكیة �برية... ویباع كذ� يفبعنایة فائقة، ویبيعون مهنا یو ٔ�هنم یصنعوهنا 
... وداك�یهنم والزیتون واللميون والعسل واجلنب الطريالسمن املاحل بعد ذ� ��ة الزیت و  املقلیان... ویأٔيت

الزبد والعسل �ملزاد،  ، تفوق قميهتا قمية ما حتویه من بضا�ة. وتباع جرارملیئة بأٔواين اخلزف املایوريق
، طًال ئة ومخسني ر اع �مجل�. و�سع هذه اجلرار م بوا�اللون حاملون خمتصون �كيلون الزیت عندما ی 

ا، فيشرتهيا مهنم ر�اة املدینة ومئ�وهنا مث یبيعوهنا من جحم هذه السعة متامً  يفن بصنعها واخلزافون ملزمو
أ�خرى،  مرتفعة �ىل شلك داككني احلرف حنو ٔأربعني داك�ً  يف �دید... و�ىل مسافة قریبة یو�د اجلزارون

جمزرة جبوار ا�هنر حيث �سلخ  يفداككني اجلزار�ن، بل  �هبامئ يفاملواز�ن. وال تذحب ا یفصلون اللحم و�زنونه يف
وحتمل ٕاىل ا�اككني بواسطة حاملني �بعني للمجزرة. ولكن قبل ٔأن حتمل ا��حئ ال بد من عرضها �ىل 

جيب ٔأن یباع به اللحم. ویلزم اجلزار ٔأن  يا�� �لهيا السعر  مكتو�ً یأٔمر بفحصها و�سمل بطاقة  يحملتسب ا�� ا
یلصق هذه البطاقة �ىل اللحم حبیث �متكن امجلیع من رؤ�هتا وقراءهتا. وجند بعد اجلزار�ن سوق أ�مقشة 

اش لیبيعها، فعلیه ٔأن �سلمها �الل یضعها مقئة داكن. وٕاذا ٔأىت ٔأ�دمه بقطعة �ىل حنو م  غلیظة الب�یة حمتو�ً ال 
 وحيقق هؤالء ٔأر�ً�ا �ىل ا�مثن. و�دد هؤالء ا�اللني س�تون... داكن ٕاىل أٓخر مناد��  من �ىل كتفه ویذهب

بعد ذ� صقالو أ�سل�ة من س�یوف وخناجر ورماح... ویقوم بعضهم بصقلها وبیعها، مث  طیبة. ویأٔيت
 وال یصنع هذا الصابون يف لسائل.من هناك �ئعو الصابون ا ون یصطادون السمك... ویو�د بعیًداالصیاد

 .. مث جام�ة بذور احلبوب واخلرض.اجلبال ا�اورة... و�ىل مسافة ٔأبعد جند ��ة ا�قيق. املدینة، بل يف
عي وبعدمه ��ة التنب... مث سوق خيط الكتان. فٕاذا رست من سوق ا��ان �ىل خط مس�تقمي و�دت صان

 � �   �س�تعمل يفيتا�الء اجل�یة ال وف الظر  . مث صانعين حنو ٔأربعة عرش داك�ً هبا أٓ�ر، و�شغلو يتاملنازل ال
 �ن یصنعون نعاًال مث إالساكفيني وبعض اخلراز�ن ا� .وهلم حنو ثالثني داك�ً  خيزن فهيا ا�قيق والقمح يتال

�ن مث ا�� . وبعدمه صناع الرتوس...  داك�ً ئة ومخسني�ني و�امة الشعب، و�شغلون حنو م خش�نة للفال
)124(".الكرب... ٔ�حواض يفوان اكتت فهيا أٔ الثیاب، ومه من فقراء القوم، هلم معامل ثب  یغسلون

 

ان: ٔأننا ٔأمامْيك وميكننا ٔأن �س�ت�لص من حَ       بعیدة  جممتع جتاوز منذ عهودٍ   الوز�
وق وليس من ٔأ�ل �امة، من ٔأ�ل الس�  اقتصاد املزنل. ؤأصبح إالنتاج، كقا�دةٍ  ا�د� 

 _________________________ 
، �رمجة محمد جحي ومحمد أ�خرض (بريوت: دار الغرب إالساليم، وصف أٔفریقياانظر: احلسن �ن محمد الوزان،  )124(

 .)612-58 /2( اخلططيف القرن الرابع عرش:  وقارن وصف املقر�زي لٔ�سواق يف مرص .245 -231، ص1)، ج1983
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 وق.الس�  ل السلع يفالرأٔسامل یؤدي ا�ور احلامس يف تبادُ اع املبارش. كام ٔأن ش�باالٕ 

 صاملعارص �لتخص� الرأٔساميل �املنا �دم انفراد  كذ�ٔأن �س�ت�لص املهم من و      
وق الس�  الظواهر جندها بوضوح يف ٕامنا نفس ، )125(قوة العمل بيعٔأو ب وتقس�مي العمل، 

و�سطت سلطاهنا �ىل  ٔأن ا�و� مارست رقابة اجلودة أأیضً  نعرفكام  .الفايس
دون انفالهتا من �ة،  و�التللسلع  اجلاریة ؤأحمكت رقا�هتا �ىل أ�سعارأ�سواق 

 ٔأخرى. �حتاكر من �ةٍ  تومنع

_____ 

 لتقس�مي أ�ورويب نفسه، ووفقًا القدمي، ارخيالت� ، كام يف الوس�یط ٕاًذا ارخيالت� يف      
كام  .وق، وتداول الرثوة العقاریةعرف العامل بیع قوة العمل، وإالنتاج من ٔأ�ل الس� 

تمت فيه من �الل واكنت معلیات إالنتاج والتوزیع  .مقدى املعم� ل الن� عرف التبادُ 
هیلربونر، جمرد  /دوب /روزا /حملور مار�س قًاوف ومل �كن،. حركة الرٔأسامل قوانني

إالنتاج جتهل النقود و  امكتفية ذاتی�  ٕاقطا�ات ٔأو ضیاع قرى ٔأومدن ٔأو مجمو�ة 
�ارق يف امل�ات ُ�ل مهه امتالء خمازنه  قاٍس  وحيمكها س�یدٌ  ... ٕاخل،والتوزیع التبادلو 

شلك العامل. �حلنطة والنبيذ! قد یتغري الشلك. شلك ا�ٓ�. شلك السلعة. شلك 
 النظام التنظمي �ج�عي ٔأوشلك رها. شلك قوى إالنتاج ومس�توى تطو� . وقالس� 

 .وا�دة ظلاحلامكة ت احلركة قواننيولكن  ٕاخل. ...الس�یايس

 _________________________ 
لتبعیة، فكتب:"ٕاما ٔأن ) تصنیف صناع النس�یج من �ة �س�تقالل وا1335 -1250ولقد خلص ا�ن احلاج الفايس ( )125(

ً ولصاحب  یعمل �ٔ�جرة عند �ريه، �كون صانًعا �ىل  ٕاما ٔأن �كون یعمل لنفسه وهو ٔأیًضاو  ،ا ٔأضعاف هذه أ�جرةاملال دامئ
 قسمني ٔأ�دهام ٔأن �كون الناس یأٔتونه �لغزل ینس�ه هلم والقسم الثاين ٔأن �شرتي الغزل وینس�ه لنفسه ویبيعه". انظر: ا�ن

 یؤدون... املؤسسة عن املسؤولون مه العمل ٔأر�ب واكن ."15ص ،4ج ،)1929 املرصیة، املطبعة: القاهرة( املد�ل احلاج،
 یتعلمون صبیا�ً  حىت�  ٔأو ش�با�ً  املسا�دون واكن ...�بتة یومية ٔأجرة یتقاضون مس�تأٔجر�ن املالعُ  واكن... املس�ت�دمني ٔأجور

ا متغرية مدة وبعد. �ش�تغلون املوالعُ  مبشاهدة املعمل البدایة يف �كتفون رفة،احلِ   الشخصیة، واس�تعدادهتم احلرف حسب �د�
 أ�خرض ومحمد جحي محمد �رمجة ،امحلایة قبل فاس لوطورنو، رو�: انظر". یومية یتقاضون ٔأجرة ٔأي ،ُعامًال  یصبحون اكنوا

 احلرفة رب �ى العامل اكن" ونقرٔأ �ى د. اخلاليب يف ٔأطروحته: .434ص ،1ج ،)1992 إالساليم، الغرب دار: بريوت(
 ريفللحِ  املدفو�ة أ�جرة �كون وقد ،ٔأجًرا هنایته يف یتلقى ٔأس�بو�ًا تصل ما اكنت �ادة حمددة زمنیة ملدة معینًا ٔأجًرا منه یتلقى
 اكتساب مدى �ىل أ�جور حتدید يف احلرف ٔأر�ب اعمتد وقد مؤقتة یعمل بصفة أٔو اوًمامي اكن ٕاذا وا�د یوم معل مقابل
  =   اعالصن�  عند ومرتفًعا املبتدئني، عند رمز��  أ�جر اكن �� حرفهتم، لكام ٔأتقنوا أ�جر �رتفع حيث والتقنیات لل�ربات هؤالء



308 

 
حلامكة لظواهر بني شلك التنظمي �ج�عي وقوانني احلركة االواعیة ٔأن التفرقة      

ن التارخيي �لتكوّ  ، الناقد،عيا�ل هذا التنظمي، ابتداًء من الو دإالنتاج والتوزیع 
 �زود� بأٔداةٍ ٕامنا ، �ىل الصعید �ج�عي رهاوتطو� لظواهر النشاط �قتصادي 

، ننتقل ٕاًذافل فكریة �امسة يف سبيل نقد نظریة منط إالنتاج ذات املركزیة أ�وروبیة. 
�يت مت �دّ  ن �یناكو� يف ضوء ما �َ  ، ٕاىل �اء بأٔوروبيهتامن وعي �شأٔن الظواهر ال

�يت  ت لتارخي النشاط �قتصادي يف خَ ٔأر� الفصل اخلامس من ٔأ�ل نقد النظریة ال
 العامل ابتداًء من �رخي ٔأورو�. 

 _________________________ 
 �اكلیف وحسب فهيا، املعمتدة واملهارات التقنیات طبیعة حسب رفاحلِ  بني جحمها يف تباینت أ�جور ٔأن كام. املعلمني مث =

�  يف اخنفضت �ني يف التاكلیف املر�بة واملرتفعة احلرفيف  العاملني ٔأجور ارتفعت ٕاذ تصنیعها  البس�یطة التقنیات مزيهتا يتال
 وأٔدوارها والصنائع احلرف اخلاليب، اللطیف عبد :ٔأطرو�ة للمزید من التفصیل، انظر". املنخفضة إالنتاجية والتاكلیف

 الثقافة مكتبة: القاهرة( "م1550-1270"العرص�ن املریين والوطايس �الل فاس مبدینة و�ج�عیة �قتصادیة
 .410ص ،)2011ا�ینية،
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مكصطلح یعود  II إالنتاج طریقة /منطٔأن  البابمن هذا  الثاين�ر� يف الفصل ذ     
 ،إالنتاج �القاتٔأما  وقوى إالنتاج. ،�القات إالنتاجركزيتني:  یقوم �ىل II ٕاىل مار�س

�  احلقوقيةالروابط ، ٔأیًضا كام ذ�ر� ،ويه �ىل السلع واخلدمات  �لق حتمك معلیةيت ال
 :ملار�س و�راثه وفقًا ،فقد �كون ،الصعید �ج�عي

1I حق الس�ید  س �لتايل �ىلوتؤس�  ،العبودي ا�متعيف  )العبد والس�یدبني ( عبودیة
�يت قد �رى ي یُ للعبد ا�� قانونیة ٔأهلیة  ٕاذ ال؛ عبده "قهر"يف  عد من قبیل أ�ش�یاء ال

  الت�لص مهنا ٕ��دا�ا!، ٔأو حّىت �لبیع مثًال  صاحهبا اس�تغاللها ٔأو الترصف فهيا

2I لتايل �ىل التبعیة.  سوتؤس�  ،إالقطاعي ا�متع يف )القن وإالقطاعي بني( ٕاقطاعیة�
 القنأٓخر ینتقل  ٕاىل س�یدٍ  ،، �ملرياث مثًال وحي� تنتقل ملكيهتا ،لٔ�رض "�بع" فالقن

 .اجلدیدس�ید ال ٕاىل  أ�رضت� ملكية ٔأیضًا مع انتقال 

3I س ، وتؤس� )1(يف ا�متع الربجوازي املعارص )العامل املأٔجور والرٔأساميلبني ( تعاقدیة
معني؛ فالعامل مبا مي�  قانوينّ  ٕا�داث ٔأ�رٍ القادرة �ىل  "احلرة" تاليق إالرادات �ىل

يف  IIعقد العمل II>)2(من ٔأطراف العقد رحُ وق كطرف شار�ة یظهر يف الس�  من ٕارادةٍ 
ي مي� هو ا�ٓخر ٕارادة شار�ة، ومن �الل التاليق بني إالرادات مقابل  الرٔأساميل ا��

 _________________________ 
 العامل ٕ��رام العقد، فهو ظاهر�� بني �القة العامل بصاحب العمل قبل العقد، وبعده. فال ٕالزام �ىل  هنا ) جيب ٔأن نفرق1(
أٔو ال. ومن هنا اكنت العالقة تعاقدیة حرة. ٔأما ٕاذا ٔأ�رم العامل العقد الزتم �لك  و ال یربمه. هو حر ٔأن یعمل ٔأ�ًريار یربمه أٔ حُ 

 8/1980، وإالمارايت رمق 91/1959املعارصة مثل: قانون العمل السوري رمق ٔأحاكمه. وقد اهمتت الترشیعات الربجوازیة 
 بت�دید مفهوم ٍلك من: العمل، والعامل، وصاحب ،37/2015رمق  والعرايق ،12/2003، واملرصي رمق 8/1996وأ�ردين رمق 

زتامات املتقاب� وبیان مصادر احلق كام ا�شغلت ت� الترشیعات بت�دید احلقوق و�ل العمل. وعقد واملنشأٔة، وأ�جر، العمل،
 اجلزاءات والعقو�ت وتعیني �ختصاص القضايئ... ٕاخل. �دود إالثبات و قوا�د ؤأحاكم �لزتام و 

الربجوازیة املعارصة مع امل� يف سبيل ٕاقصاء �رس�تقراطیة إالقطاعیة، مث انقلبت �ىل امل� ؤأ�دمته  ) يف البدایة، حتالفت2(
مع �اشيته ور�ال بالطه. ؤ�هنا �رفض ٔأي قيود �ىل حركهتا يف ا�ا�ل واخلارج؛ فقد حبثت عن شلك ٔأو أٓخر من ٔأشاكل 

 ي، وا�رتاقه ٕاذا لزم أ�مر. و�� تبلور التنظمي �ج�عي، ا�� ي �س�تطیع ٔأن تبارش �شاطها من �ال�التنظمي �ج�عي ا�� 
  =   حيادها!  املفرتض تتسرت من ورائه الربجوازیة املعارصة، القامئ ال �ىل معل العبید، وال �ىل إالقطاع، وٕامنا �ىل املؤسسات
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�يت تقيضطبقًا للقا�دة  ینعقد العقد،  pacta sunt  servanda   بأٔن العقد رشیعة املتعاقد�ن ال

 �ساوي طريف العقد وعًیام مع احلقيقة والواقع، ، و�لتصادُ ويه قا�دة تفرتض سلًفا
 !وسلطة وقوة

ٕاىل  تعمل جنًبا ٕانتاجوجود �دة �القات  ال یو�د ما مينع ،�ىل هذا النحوو      
ٕانتاج عبودیة ٕاىل �انب �القات ٕانتاج قد �سود �القات ف ؛يف ا�متع الوا�د جنب

 ؛ٕاقطاعیة يف الریف ٕانتاجٍ  ، وقد �سود �القاُت ٔأو روما تعاقدیة كام رٔأینا يف أٓثينا
  ) 4(حرة يف املدینة كام يف فر�سا يف القرن السابع عرش. تعاقدیةٌ و 

�يت  إالنتاج، قوى أٔي الركزية الثانیة،ٔأما       يف معلیات  س�ت�دم�ُ ويه أ�ش�یاء ال
 �ىل هذا النحو فهيي .وقوة العملإالنتاج  وسائل ٔأي إالنتاج �ج�عي،جتدید 
إالنتاج  �القاتمجیع  يف ر،مبس�تو�ت خمتلفة من التطو�  ت، وٕان اكندوًما �ارضة

 وقرطبة... ٕاخل.كام رٔأینا يف �بل وأٓثينا وروما وبغداد  )عبودیة، وٕاقطاعیة، وتعاقدیة(
 مع ، وفقط،ٕاال "الرٔأسامل"دور ،من بعده راثهو�ُ  ، تصور مار�سي يفولكهنا لن تؤدّ 

  !املعارصأ�ورويب ا�متع الربجوازي 

بعد ( إالنتاج العبودي منط متت �س�بة مصطلحلقد : اجيدً  فلنالحظ ،وا�ٓن     
 )يوحتمك�  �شلك انتقايئ يف ظاهرة العبودیة ،عنوةو  ،هبأْٔرس  ا�زتال التنظمي �ج�عي

�لمي،  مربرٍ دون ٔأي ( إالنتاج إالقطاعي ٕاىل �القاتمصطلح منط إالنتاج كذ� و 
و�س�بة  )يف ا�متع منط إالنتاج ٕا�هيانسب ٔأي دون سبب لتغلیب �القات إالنتاج يك یُ 

�لمي، ٔأي  دون ٔأي سبٍب  أٔیًضا( وى إالنتاجإالنتاج الرٔأساميل ٕاىل قُ مصطلح منط 
  )5()منط إالنتاج يف ا�متع ٕا�هيانسب يك یُ هذه املرة لتغلیب قوى إالنتاج  مربردون 

 

 _________________________ 
التنظمي �ج�عي  سايت، ال العبودي وال إالقطاعي، ودون �لط بنيفيصبح النظام �ج�عي هو التنظمي �ج�عي املؤسّ  =

 وقوانني احلركة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع يف ٕاطار هذا التنظمي �ج�عي.
                 .F. Quesnay, Le Tableau Economique, op,cit, pp.421-33) انظر �ىل سبيل املثال:  4(
 العمل، �ىل الصعید �ج�عييف الوعي ال يف رمبا ) ٔأن �س�بة مصطلح منط إالنتاج الرٔأساميل ٕاىل قوى إالنتاج � ما یربره، 5(

�يت  الهائ� ً� و�یفًا �بتاكراتفقد ظهرت يف أٔورو�  وهو   )رٔأسامل( اس�ت�دمت كـواكنت مجیعها مبثابة تثو�ر لوسائل إالنتاج، ال
الغربیة  ، يف ا�متعات أ�وروبیةة �ادة، وعنیفة ٔأحيا�ً يف الصنا�ة، وتغريات نوعی س�بوقة �سبي�اما ٔأدى ٕاىل تطورات �ري م 

�  الطبقية س�یطرهتا غضون يف ."فالربجوازیة،املعارصة بأٔرسها      = قوى منت�ة تفوق �لقت الزمن، من قرن �لهيا مييض �َكد مل يتال
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يف  ،ثور��  )6(، و�لتايل ميكن ٕاسقاط الرٔأساملیةاملعارص الرٔأساميلا�متع  یت�ددوليك 

بیع قوة العمل وإالنتاج من ٔأ�ل  َيت ؛ اكن یتعني ٕا�راز ظاهرو�راثهمذهب مار�س 
السابقة ا�متعات  يفتأٔ�ید نفهيام اس�مترار مع  !اني �ري مس�بوقتني �رخيی� ق كظاهرتَ و الس� 

�يت مك�  نت �ىل الرٔأساملیة أ�وروبیة! و�ىل ما یبدو ٔأن ت� يه الوس�ی� الوحيدة ال
 اابقة �لهيا�متعات الس�  اال تعرفه الرأٔساملیة�اء بأٔن من �دّ  ،من بعده و�راثه ،مار�س
 ميكن ٕاسقاطه! ومن مثَ ء، طارى اج�عي نظامٌ  يه، و�لتايل ا�رخيی� 

E2D 

 يف ٕاطار �مل �قتصاد الس�یايسي یؤدّ  املذ�ور ٔأ�اله �ىل هذا النحو والتصنیف    
 :فهو ؛نييف اخلطورة من �تَ �ایة  دوًرا

لتوزیع من ٔأ�ل الكشف عن القوانني  إالنتاج واَحيول دون التغلغل يف معلیَيت  :ٔأوالً 
�ىل صعید �القات  II مقدّ �ج�عي. فهو یُ املوضوعیة احلامكة هلام �ىل الصعید 

، مع اخللط )القهر و�س�تعباد( الشلك اخلار� لعالقات التنظمي الطبقي >II إالنتاج
، وبيهنا وبني �الف �القات )التبعیة وإالقطاع( بيهنا وبني �القات التنظمي الس�یايس

 _________________________ 
 الصنا�ة يف الكميیاء واس�ت�دام الطبیعة، قوى وٕاخضاع فا�ٓ�،. جممتعة هالك  ابقةالس�  أ�جيال ٔأو�دته ما وخضامهتا بعددها =

 أ�هنار جماري و�سویة بأٔمكلها، قارات ٔأرايض واس�تصالح الكهر�يئ، والتلغراف احلدید، وسكك الب�اریة، واملال�ة والزرا�ة،
 يف هتجع اكنت املنت�ة القوى هذه مثل ٔأن یتصور اكن سالف عرص ٔأي أ�رض. من اكم� عوامر و�روز للمال�ة، صاحلة جلعلها
�لظاهرة البارزة  مل �كن ٕاال تأٔ�ًرا زو منط إالنتاج ٕاىل الرٔأسامل ٕاًذا، املصدر نفسه. عالبیان الش�یوعيا�متعي". انظر:  العمل مصمي

 �ىل صعید النشاط �قتصادي، دون سبب �لمي كام ذ�ر� ٔأ�اله. اج�عی�ا
 . انظر:"�شرتا�یة" )، �رد فعل لتبلور مصطلح1941-1863هو أ�ملاين سومبارت ( "الرٔأساملیة" ي ابتكر مصطلحا�� ) 6(

Werner Sombart, The Jews and Modern Capitalism, Translated by M. Epstein 
(Kitchenr: Batoch Books, 2001). 

، �رمجة مصطفى �رم (بريوت: دار عرص رأٔس املالمصطلح �دیث، وس�یايس يف املقام أ�ول. انظر: ٔأریك هو�س�باوم،  هو ٕاًذا
و�ختصار:"ٕان لكمة الرٔأساملیة يه مصطلح س�یايس ومل تظهر بوضوح يف املناقشات ذات الطابع  .9)، ص1986الفارايب، 

 الطبیعي للكمة اشرتا�یة". انظر: بدایة القرن العرش�ن، من حيث يه العكس الس�یايس ٕاال يف
Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe-XVIIIe siècle, 
Vol II (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p.557. 

قبل سومبارت، ولكن  الرأٔساملیة)، لكمة 1865-1809)، وجوزیف �رودون (1882-1811ولقد اس�ت�دم ٌلك من لوي بالن (
التوصیف العا�ر لفئة �س�تأٔ�ر �ٔ�موال الطائ�، ٔأو فئة َمن ميتلكون أ�رض. وال جند �ى ال�س�یك  من قبیل اكن اس�ت�داًما

س�یك، حيث اكن ذ�رًا ملصطلح الرٔأساملیة، فهو بو�ه �ام �ري موجود عند مسیث ٔأو ر�اكردو، ٔأو �ريهام من �بار مفكري ال�
�ىل حتلیل نظام هتمين �لیه الظواهر املتعلقة �لرٔأسامل دون أٔن �كون يف ٔأذهاهنم رٔأساملیة ا�متع؛ ٔ�ن  منصًبا ا�شغال هؤالء

 = ٔأیًضا لكهنا  بعد! ٔأما مار�س فقد اس�ت�دم اللكمة القات الشخصیة مل �كن هتاوت لكی�االروابط �ج�عیة مل �كن حتللت والع
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)7(.)سلطان إالرادة( التنظمي احلقويق 

. الس�یايسو  التنظمي �ج�عي سطحم قدّ یُ  
 )�شلك(یقدم الشلك الظاهري لعالقات التوزیع. وابتداًء من ��شغال و�لتايل 

 املبارش املركز القانوين ٔأو الطبقي للمنتج )شلك( بـٔأو  ،والس�یايسالتنظمي �ج�عي 
، �ج�عیة ا�ٔكرث �روًزالظواهر � ، بال س�ند �لمي،تأٔ�ًراإالنتاج  وسائلٔأو ما� 
يف ومركز القن يف العامل القدمي، و�ٕالقطاع  دیلعب الطبقي ل وضع الو  �لعبودیة ٔأي تأٔ�ًرا

يف  وخضوع العامل املأٔجور لسلطة الرٔأسامل بدٔأ سلطان إالرادةمب العامل الوس�یط، و 
�شكيل يف ودورها احلامس قوانني احلركة  طمس، جيري الربجوازي املعارصالعامل 

�يت تعمل �لهيا مجیع النظم �ج�عیة  السابق �ىل الرٔأساملیة يف العامل القا�دة ال
يف العامل  اج�القات إالنت وسطحیة شفافية التصنیف ٔأ�الهحيث یفرتض  أ�وروبیة؛

وإالنتاج من ٔأ�ل  بیع قوة العمل ظاهرَيت وانعدام السابق �ىل الرٔأساملیة أ�وروبیة، 
قدرة �ىل مي� العبد مبا یتضمنه من  يف العامل العبودي فالس�ید ؛بقصد الرحب وقالس� 

 طبیعة ولكن من العبد، افائضً الس�ید نعم ینزتع  وال ٔأهلیة للعبد وال ٕارادة! .العمل
ٕاىل �مل  ، وفق نظریة منط إالنتاج،ال حيتاج ،مصدره وتوزیعه�لتايل و ،هذا الفائض

 نزتع انزتا�ًافالفائض یُ  و�س�تعباد س�ید املوقف! فادحه ٔ�ن القهر واحض والظمل یفّرس 
اعي لظهور العمل �ج�عي ء ا�� ٕاىل انتفا نظر��  �نهتاء ،�لتايل ،یمتو والنار! �حلدید 

؛ ا�متعهذا احلامكة لٕالنتاج والتوزیع يف  لكشف عن القوانني املوضوعیةاملنشغل �
  !�ري موجودة �ٔ�ساس قوانني فهيي

 _________________________ 
طلح � خصوصیة، واكن �س�ت�دم ؛ ٕاذ مل یعره مار�س �ه�م، ومل �س�تعم� مكصرأٔس املالظهرت، مكصطلح، �افتة يف  =

�يت �ر�كز،معلیة إالن إالنتاج الرٔأساميل للتعبري عن  مصطلح منط دوًما  ،ال �ىل معل العبید ٔأو التنظمي �ج�عي إالقطاعي تاج ال
�يت حتوإ  � منا �ر�كز �ىل وسائل إالنتاج ال  للبیع والرشاء. يت صارت حمال� ولت ٕاىل رأٔسامل. وقوة العمل ال
 �ىل معني، قادرة فعل ٔأداء �ىل الواعي إالرادة، بوصفها التصممي ٔأن إالرادة، وفق املفاهمي الربجوازیة، سلطان ) یعين مبدأٔ 7(

�  ا�ٓ�ر وتقبل بوعي القانوين، الترصف تنشئ ٔأن  منه أ�ول الشق یتعلق: شقني ذو وهذا املبدٔأ �ىل هذا النحو. �لیه ترتتب يتال
 ٔأن مطلوب هو ما فلك. الترصف ٕال�شاء اكفية شلكیة ٔأي عن جمردة و�دها إالرادة جيعل يا��  الرضائیة مبدأٔ  وهو �لشلك،

 �كون ٔأن كام جيوز �ٕالشارة، حّىت  �لكتابة ٔأو ٔأو �للفظ یقع فقد صورة، بأٔي �كون التعبري وهذا إالرادة عن تعبري یصدر
ومن �ة . الترصف أٓ�ر حتدید السلطان يف يه صاحبة إالرادة �كون ٔأن ومقتضاه فيتعلق �ملوضوع، الثاين الشق ٔأما .مضنی�ا

� التأٔصیل الفقهيي ميكننا القول بأٔن   قویة يف العقد. فاملتعاقدان تت�ىل ويهيت هتمين �ىل مجیع مصادر �لزتام. إالرادة احلرة يه ال
  امن عقد مل �شرتك فيه. فالعقد ٕاذً  اسب ٔأ�د حق� ت فيه، كام ال �ك  اوال یلزتم ٔأ�د بعقد مل �كن طرفً  راد�هيام.ال یلزتمان ٕاال �ٕ 

وعقد العمل، �ىل هذا النحو، بني العامل املأٔجور والرٔأساميل خيضع لنفس  ٕارادة �الصة. حمض�ىل إالرادة، بل هو  �ر�كز
 ).1/56( الوس�یطانظر: الس�هنوري، يف مبدٔأ سلطان إالرادة، املفاهمي و�ني التطبیقات. 

Planiol, Ripert Et Boulanger, Traite Elementaire de Droit Civil de Marcel Planiol, 
Obligations - Contrats - S retés réelles, éd. Nouvelle refondue par Georges Ripert, avec 
le concours de Jean Boulanger, L.G.D.J. Paris, 1943. pp.143-55.    

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?auteur=Planiol+(Marcel)%2c+Ripert+(Georges)+Et+Boulanger+(Jean)
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?editeur=L.G.D.J.
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 ، كتابع ذلیلفالقن ؛وفق نظریة منط إالنتاج خيتلف أ�مر ا�متع إالقطاعي الويف      

وال مي� من  ،إالقطاعيس�یده يف ٔأرض  ًراقهیعمل  ،یأٔيت يف أٓخر التدرج الطبقي
ویعرص الكروم يف معارصه ویطحن الغالل يف  ٔأرض س�یده یفلحفهو  ،أأمره شيئً 
 ،ٔأیًضا �ىل هذا النحووال رضورة فع �لفوائض ٕاىل خمازنه وخزائنه! وید َطَواحينه

�كشف عن القوانني ي �ج�عي ا�� عمل الظهور  �س�تدعي ،وفق نظریة منط إالنتاج
  !املوضوعیة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع يف هذا ا�متع

نزتع، �س�ت�دام العنف والقوة والتس�ري، من ٔأن الفوائض اكنت تُ  اوالواقع �رخيی�      
 ا�ىل طول اخلط، وال یصح �لمی� و  دامئًاقنان يف بعض أ�حوال، وليس العبید وا�ٔ 

�يت  املوضوعیة القهر و�نزتاع �لقوة، بل جيب البحث عن القوانني ظاهرَيت تعممي  ال
ك العبید ٔأو بل السادة مال� قِ و�لتايل �س�تئثار �لفائض من  والتوزیعحمكت إالنتاج 

� وشائعة يف أ�حوال، ويه كثرية أ�رضك �بار مال�  اكن العبید وأ�قنان یعملون يت ، ال
وخيضعون لنفس القوا�د احلامكة  امل واملزار�ني أ�جراء،العُ  ٕاىل جنب جبوار جنًبا

  لعمل أ�جراء �ىل صعید معلیة إالنتاج.

يف البحث عن هذه القوانني املوضوعیة  من �ب ٔأوىل،رمبا ، و وجيب ٔأیًضا     
ٕاىل القوانني املوضوعیة احلامكة  وصوًال  ؛والقوة لقهر��ج�عي  الفائض ٔأحوال انزتاع

 ما اكن شلك التنظمي ٔأ��  للبرش،  �رخي النشاط �قتصاديْرب لٕالنتاج والتوزیع �َ 
 القانويناملركز  ما اكن الوضع الطبقي للمنتج املبارش ٔأو الس�یايس، ؤأ��  /�ج�عي

 ذاهتا. تطور قوى إالنتاج مس�توىاكن ما  ؤأ��  ،ا� وسائل إالنتاجمل

من ٔأ�ل  اأٔیدیولوجي�  "رٔأساملیة – ٕاقطاع – عبودیة" التصنیفهذا �ُس�ت�دم  :�نًیا
نظام س�یايس جميء  )!�لمیة وحمتیة(ٕاثبات حماو� �رس�یخ وجود نظام س�یايس قامئ، و 

شدیدة  وقد سامه �لفاء مار�س، ٔأكرث منه، بفا�لیةٍ  !للمزید من �داع امجلاهري معني
 يف �رس�یخ هذا الوضع أ�یدیولو�. 

، تبدأٔ  إال�ساين ارخئأن مرا�ل الت�  ، وكام ذ�ر�،بقدر ٔأو أٓخر قد رٔأى مار�سلف     
ومتر �لعبودیة وإالقطاع مث الرأٔساملیة،  املشاعیة البدائیةمن  وفق املركزیة أ�وروبیة،
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ٕامنا  إالنتاج الرأٔساميل، �مل �قتصاد الس�یايس عند مار�س هو �مل منطو�لیه، یصبح 

�يت �ستند ٕاىل شفافية �القات إالنتاج وانعدام  )8(منط إالنتاجابتداًء من نظریته يف  ال
الرٔأسامل كظاهرة يف ا�متعات قبل الرٔأساملیة حيث إالنتاج يف الغالب من ٔأ�ل 

للش�یوعیة  قوا�سوّ  /یتلقف �لفاء مار�س هذه النظریة يك یؤسسوا !إالش�باع املبارش

یقول ذ�! مفن البدائیة خترج العبودیة، ومن العبودیة  )العمل(�ىل ٔأساس ٔأن  )!�لمی�ا(
 �الشرتا�یة، ، مروًراإالقطاع خترج الرأٔساملیة، ومن الرٔأساملیةومن  خيرج إالقطاع،

�قتصاد الس�یايس �مل ال حما�! ویصبح  )ا�لمی� (قادمة  خترج الش�یوعیة! أ��رية ٕاًذا
 ٕاًذا إالنتاج منط نظریة ٔأفضت �ىل هذا النحو، هو �مل ٔأمناط إالنتاج! �هيم،

 )9(.العمل "ٔأدجلة"ٕاىل

ق أ�یدیولو� اخلطاب ذ� لمضلّ  هو ، مكاحق�       ي الرٔأسامل، ضد املسو�  وا��
 رشفة من عام� �رقب وهو �لیونه مشعًال  البد�ن الر�ل ذاك الرٔأساملیة يف حيرص
�مكن . عام� �س�تغالل جينهيا سوف ال�يت الطائ� �ٔ�ر�ح نفسه وميّين  مبصنعه، مكتبه
 الثورة يف النضال وحرص الرٔأساميل للنظام خشصنته يف املضلل اخلطاب هذا ٔأزمة
 فشلاس�تتبع  ما وهو �ام! بو�ه أ�غنیاء وضد بل وأ�رايض املصانع كمال�  �بار ضد
 ، ٔأو تغیريه الشلكي،املس�تِغل خشص ٕا�ادة ٕانتاجابتداًء من  التحرر حراكت مجیع
 .حقيقية قادرة �ىل �لق املرشوع احلضاري ملس�تقبل �ادل رحمي �لمیة موا�ة دون

 كام موتورز �رنال مصانع أٓداء حتمك الرٔأسامل حركة قوانني ٔأن من الرمغ فعىل     
كام حمكت  القاهرة، ٔأحياء ٔأحط يف أ��ذیة ٔأربطة لصنعورشة  ٔأحقر أٓداء حتمك

 _________________________ 
 قوى تطور تأٔثري ٕاثبات من ٔأكرث ٕاىل�ىل هذا النحو التارخيیة  �رهنته وراء من تصوري، يف هيدف، مار�س �كن ) ومل8(

  .إالنتاج �القات وتطو�ر صوغ يف إالنتاج
 . و�ى54، ص)1987اجلدیدة، الثقافة دار: القاهرة( رمحي سعد �رمجة ،الس�یايس �قتصاد ن،�وأٓخر  ٔأ�لكني: ) انظر مثًال 9(

 �مل الس�یايس �قتصاد ٕان... �ج�عیة إالنتاج �القات تطور �مل هو الس�یايس �قتصاد ٕان:"املدريس كتابه يف نیكيتني
 �قتصادجيیب ... مهنام؟ مناص ال حم�ن ٔأمران الش�یوعیة وانتصار الرٔأساملیة زوال فهل... حزيب �مل طبقي، �مل... �رخيي

 ٔأمهیة ٕان ...�لهالك �لیه واحملكوم للتطور... اكًحبا ٔأمىس يا��  النظام مصاحل ميثل دام ما طبًعا �لنفي الربجوازي الس�یايس
 ٔأن للشغی� ویتيح... �قتصادي التطور قوانني مبعرفة ...العام� الطبقة �سلح �ونه يف تقوم اللینيين املار�يس الس�یايس �قتصاد

�  املهام بن�اح ینفذوا  بناء �شرتا�یة �سري ٔأن اجتاه جيب ٔأي يف یبني اللینيين املار�يس الس�یايس �قتصاد ٕان... توا�هم يتال
 ،)1984 التقدم، دار: موسكو( شاهني ٕالیاس �رمجة ،الس�یايس �قتصاد ٔأسس نیكيتني، بیو�ر: انظر...". والش�یوعیة

     =    ٔ�مناط كعمل الس�یايس �قتصاد تعریف تبنوا ا��ن املرصیني املفكر�ن ٔأ�رز من محمد دویدار. ویعد ٔأس�تاذي د. 13-11ص
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املأٔجور بقصد  العمل اس�ت�دام مت از السلطانیة، طاملامصانع بالد الغال ودور الطر� 

 ٔأن يه الش�باب عقول الغتیال �سویقها مت �د�ة ٔأكرب فٕان ،إالنتاج من ٔأ�ل السوق
 الرٔأساميلالر�ل  ذ� يف ٕاال تتجسد ال ضدها والثورة مقاومهتا جيب ال�يت الرٔأساملیة
ي اجلشع،/ املس�تغل  الس�یايس. النظام الس�یايس النظام مع مصلحته تتعارض قد وا��

ي  الشخصنة ت�. أأیدیولوجي�  امجلاهري �داع من يف السلطة وجوده �س�متد اكن ا��
احلامكة لٕالنتاج  )10(ركةاحل قوانني فهم حماوالت التارخيي مجلیع الفشل عن املس�ئو� يه

  .جتاوزها يف امئا��  إالخفاق ومن مثوالتوزیع �ىل الصعید �ج�عي، 

E3D<

ي قُ       بل دمت به من قِ ویتأٔكد ارتباك وتناقض نظریة منط إالنتاج �لشلك ا��
 يف ا�ٓيت: ،و�راثه من بعده ،مار�س

1I  َ11(وقوى إالنتاج رٔأساملیة ،ٔأو ٕاقطاعیةعبودیة يف جممتع ما، ٔأن �القة إالنتاج  ْب ه( 
هذا تصنیف منط إالنتاج يف  ،لنظریة منط إالنتاج ووفقًا ،، وبدون حتمك� فكيف ميكن

ا�متع ن وال نقول إ ؟ )�لنظر ٕاىل �القات إالنتاج( ودين ا�متع عبوملاذا نقول إ  ؟ا�متع
�لنظر ٕاىل ( ن ا�متع رٔأساميلفنقول إ  ٔأو العكس؛ ؟)�لنظر ٕاىل قوى إالنتاج( رٔأساميل

 ؟)�لنظر ٕاىل �القات إالنتاج( ٕاقطاعين ا�متع ؟ وال نقول إ )قوى إالنتاج

2I  يف بعض معلیات إالنتاج �ج�عي قد �كون ٔأ�د ٔأجزاهئا قامئة �ىل �القة ٕانتاج
تعاقدیة حرة!  ٕاقطاعیة ٔأو عبودیة، ؤأ�د أٔجزاهئا أ�خرى قامئة �ىل �القة ٕانتاجٍ 

 ؟احلا�ما هو منط إالنتاج يف هذه ؤال: فنفس الس� 

3I مع ا�متع الربجوازي املعارص،  لنظریة منط إالنتاج سوف تتطور قوى إالنتاج وفقًا
 _________________________ 

 �قتصاد دویدار محمد یصف عندما:"ٔأمني مسري. د رفضه ما وهو. 328-287ص ،ءاملبادى محمد دویدار،: انظر. إالنتاج =
 ،التارخيیة واملادیة القمية قانون ٔأمني، مسري: انظر". �رخيیة ومادیة اقتصاد بني رٔأینا، يف خيلط، فٕانه إالنتاج ٔأمناط بعمل الس�یايس

 .هامش. 10ص ،)1981 احلداثة، دار: بريوت( داغر صالح �رمجة
 فهيي هبا، القامئ شلك كثًريا یعنهيا ال التجرید، در�ات ٔأ�ىل عند إالنتاج، معلیة بأٔن الوعي �دم مع الفهم يف الفشل ) ویبدأٔ 10(
 !   سالفية داعرة ید �ىل ٔأم نو�ردام ٔأ�دب ید �ىل متت هل تعبء ال
 النقدي! )الرحب( لتحقيق )السوق( يف احملصول بیع ٔأ�ل يف الزرا�ة، من )العبید( �س�ت�دمون )إالقطاعیني( ٔأن ) ٔأو11(
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ي جيعلها تتحول من جمرد وسائل ٕانتاج ملنت�ات  �س�ت�دم يف حىت تبلغ املس�توى ا��

ي ؤالفالس�  !إالش�باع املبارش ٕاىل رأٔسامل ٕا�ابة عند نظریة منط  ٔأبًداال تعرف �  ا��
د هل وسائل إالنتاج بلغت دّ ي حيُ ا��  "رالتطو�  س�توىم " ،ا، �لمی� ما هو: إالنتاج هو

  )12(ال؟مر�� الرٔأسامل ٔأم 

 )�رجوازي /ٕاقطاعي /عبودي( تفرقتنا بني شلك التنظمي �ج�عيابتداًء من      
دا�ل هذا التنظمي �ج�عي. وانهتاًء حلركة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع وبني قوانني ا

�  رفضنا لنظریة منط إالنتاج� دمت ي قُ و�لشلك أ�یدیولو� ا��  �لهيا يه يت�حلا� ال
ٕاىل القوانني  بقوانني احلركة وصوًال  ، بعد تصحیحها،منط إالنتاجنظریة به، �ستبدل 

 �رخي النشاط ْرب املوضوعیة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع �ىل الصعید �ج�عي �َ 
ما اكن الوضع  الس�یايس، ؤأ��  /ما اكن شلك التنظمي �ج�عي �قتصادي ٔأ�� 

اكن مس�توى  انوين ملا� وسائل إالنتاج، ؤأ�� الطبقي للمنتج املبارش ٔأو املركز الق
 ر قوى إالنتاج ذاهتا. تطو� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 
ٔأن ا�متع وق، فال شك يف ) ولو اكن هذا املس�توى یت�دد مبدى اس�ت�دام ٔأدوات العمل ومواده يف إالنتاج من أٔ�ل الس� 12(

 .ا. ولقد اكن كذ� فعًال ن رٔأساملی� البابيل س�یكو
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E1D<

يف أٓثينا يف القرن أ�ول قبل  قوانني احلركة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع حفصناحي�      
ٔأن �القات إالنتاج مل �كن  رٔأینا، بعد املیالد املیالد، ٔأو يف روما يف القرن الرابع

 رصفة كام �ش�یع نظریة منط إالنتاج، بل و�دت �القات إالنتاج التعاقدیة عبودیةً 
واكنت �القات إالنتاج  ،القامئة �ىل القهر ٕاىل �انب �القات إالنتاج العبودیة ةاحلر 

بل وميكن القول بأٔن  العبودیة نفسها ذات مس�تو�ت خمتلفة من الشدة و�س�تغالل.
ضعیفة وقلی� ويف ٕاطار أ�عامل املزنلیة ٔأو  ا�سبي� اكنت قات إالنتاج العبودیة �ال

�يت ال تتطلب �ارة، وذ� �لنظر ٕاىل س�یادة �القات إالنتاج التعاقدیةأ�عامل   ال
�لمي  مربريف الورش واملعامل و�ىل ظهور السفن... ٕاخل، و�لتايل ال جند ٔأي  احلرة

وال یبدو لنا �س�بة منط  !ادون اعتباره تعاقد�� حر�  عبود��  أٓنذاك العتبار منط إالنتاج
 دون ٔأي سبب �لمي.  اج أٓنذاك ٕاىل العبودیة ٕاال حتمكی� إالنتا

�  ،يف أٓثنيا وروما ٔأیًضا ٔأما قوى إالنتاج،و       يت اكنت فمل �كن من قبیل املنت�ات ال
منط إالنتاج، بل اكنت، �ىل نظریة  ٔأیًضاو� لنا كام تُ  ،�س�ت�دم يف إالش�باع املبارش

وق، كام اكنت تقوم ة للطرح يف الس� عد� مُ  سلًعا ،ابي� �س التقين ين مس�تواها دّ الرمغ من تَ 
هذا �لطبع ٕاذا كنا نت�دث عن إالنتاج والتوزیع يف ا�متع، ٔأما ٕاذا كنا بدور الرٔأسامل. 

�يت اكنت منترشة يف ا�متع نت�دث عن الظاهرة �ج�عی�  ا�ٓثيين ٔأو الروماين ة ال
أ�رس�تقراطیة ٔأو  ة ٔأوأ�ولی�ارش�ی�  أٓنذاك، فميكن ٔأن نعدد مجمو�ة من الظواهر مهنا

�ىل إالنتاج والتوزیع �ىل مهنم ظاهرة ٔأي ، ولكن دون ٔأن تنسحب ٕاخل ...العبودیة
�ىل ید نظریة  وصفهتا. وٕان مت ذ�، وقد مت فعًال الصعید �ج�عي لتدمغهام �مسها 

منط إالنتاج، فسوف یمت ٕاخفاء القوانني احلامكة لٕالنتاج والتوزیع يف ا�متع، ويف 
ال حراك فيه؛ فال  يف العبودیة، ویصبح ا�متع ميتًأأفضل أ�حوال سيمت ا�زتالها 

ون رغبات یلب�  عبیدتبادل وال نقود وال ٔأسواق وال ٕانتاج وال توزیع... ٕاخل، ٕامنا 
مون هلم �ن �رتدون ٔأخفر ثیاب العرص ویزتینون بأٔمثن جواهر ا�هر، فيقدّ ٔأس�یادمه ا�� 
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وحي� �سأٔم مهنم  )ال نعمل من ٔأ�ن ٔأىت هذا الثیاب وت� اجلواهر!(الطعام والرشاب 

 د!والم هولیو السادة یلقون هبم ٕاىل الضواري يف مشاهد مأٔساویة كام حيدث يف ٔأف

ي �س�یطر فيه        ،ة وا�ینيةخب �ج�عی� ومعها الن�  ،مؤسسة احلمكومع ا�متع ا��
ر فهيا َمن �شاء، سواء ٔأو �سخّ  ،�ىل أ�رض، فمتنحها ملن �شاء وتزنعها ممن �شاء

، یبدٔأ ٕاخفاء القوانني اخللیفة مأٔ  اللورد ميف امل� أٔ نت ممث� ت� املؤسسة احلامكة ٔأاك
زتل فهيا النشاط نفس اللحظة ال�يت خيَ  املوضوعیة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع يف ا�متع يف

�يت �كون بني السادة إالقطاعیني وأ�قنان عبید  �قتصادي يف �القات إالنتاج ال
رفيني وخيلو من �القات ؤ�ن ا�متع خيلو من ٔأحصاب املهن وأ�جراء واحلِ  أ�رض،

بل ، ٕاخل ...وأ�جور والنقود والرحبوالرتامك والسلع ل خيلو من التبادُ  إالنتاج بيهنم. كام
  !وخيلو من إالنتاج والتوزیع

ذات املركزیة  لنظریة منط إالنتاج وفقًا ،متقد�  ٕاًذا ةوإالقطاعی ةالعبودی اتا�متع     
، مكجمتعات تعيش �ىل �كتفاء ا�ايت وتُنتج من ٔأ�ل إالش�باع املبارش، أ�وروبیة

نتاج والتوزیع يف املفرس لظواهر االٕ ٔأمهیة لظهور العمل  ٔأيو�لتايل ال �رى النظریة 
�ىل ٔأساس  �متع العبودي �لكيفية املطروح هبافال صعوبة يف فهم ا هذ�ن ا�متعني!

�ن یلب ي ميت� العبید ا�� ُكوك أ�سود. ون رغباته مث یلقون حتفهم بني فالس�ید ا��
�يت قدم هبا وال صعوبة كذ� يف فهم ا�متع إالقطا لنظریة منط  وفقًاعي �لكيفية ال

�حلنطة  تعجإالنتاج، فإالقطاعي يف قرصه وأ�قنان يف ٔأ�واخهم وعششهم وا�ازن 
�س�تدعي  ةٍ مشلك ال تو�د ٔأي� و�لتايل وأ�قبیة متتيلء �جلعة والنبيذ.  والشعري،

 !اج�عي الكشف عن القوانني املوضوعیة لٕالنتاج والتوزیع بواسطة �ملٍ 

E2D<

 یأٔيت �ىل حنوٍ  �ىل حنو ما رٔأینا ٔأ�اله ٔ�مناط إالنتاج أ�یدیولو� ؤ�ن التقدمي     
، فسوف و�س�یيسه ، ویفيض ٕاىل ٔأدجلة العملامضلل، وهيدر ما هو �بت �رخيی� 

 بقوانني احلركة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع ، حبا�هتا الراهنة،�ستبدل نظریة منط إالنتاج
ة بني اجلدلی� عالقات ليف الطبیعة احلقوقية لمع ٕا�ادة النظر ، �ىل الصعید �ج�عي
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من التنظمي �ج�عي العبودي، والتنظمي  يف لكٍ  مكو�ت قوى إالنتاج �ج�عي

 �ىل النحو التايل:�ج�عي إالقطاعي، وذ� 

1I  ْرب �بت، يف حتلیل النشاط �قتصادي �َ  ، ويه معیارٌ بقوانني احلركة�عتداد 
جتریدیة للتارخي �قتصادي للعامل و�ارضه. رؤیة �هيا  /هیلكیة رؤیةٍ ٕاىل یؤدي تطوره 

�يت تمت يف ٕاطار النظم �ج�عی�  ة الوعي الناقد بأٔن معلیات ٕانتاج السلع واخلدمات ال
�اضعة لقوانني حركة �بتة،  ها وخصائصها املوضوعیة تأٔيت دوًما�ىل اختالف ٔأشاكل 
ي یتبد�  .الثالثةيه قوانني احلركة  ل، ابتداًء من لّ حفی� حنُ ل هو الشلك. املظهر. ا��

ي تنترش فيه ظاهرة العبودیة و�كون  قوانني احلركة، إالنتاج والتوزیع يف ا�متع ا��
انني حركة ، قو الثالثة، فس�ن�د القوانني التنظمي �ج�عي قامئ �ىل أٔساس مهنا

ما اكن مس�توى تطور  �القات إالنتاج، ؤأ�� ما اكن شلك  ٔأ��  الرٔأسامل، �ارضة دامئًا
یقوم ٕ�طعام عبده  من ٔأ�ل السوق، مفا� العبد يف سبيل ٕانتاج امخلر. قوى إالنتاج

�يت ینتجها. )ٔأجر عیين( حلظة  ،يف هذه اللحظة )1(ویأٔ�ذ منه قمية زائدة مع السلع ال
مأٔلكه  ، یأٔ�د العبدحقوقيةكعالقة  اوضة،ٕانتاج معادل القمية والقمية الزائدة حتدث املع

ي ميده �لطاقة الرضوریة لقانون حركة  م يف املقابل، ووفقًاویقدّ  )قمية قوة مع�( ا��
، إالنتاج كذ� ل، ابتداًء من قوانني احلركةلّ حي� حنُ و  )2(.الرٔأسامل، معًال زائًدا

ي تنترش فيه ظاهرة إالقطاع  :ني، أ�ولمنوذ�َ  للّ ُحن فميكننا ٔأن  :والتوزیع يف ا�متع ا��
حيث إالنتاج من ٔأ�ل إالش�باع املبارش كام طر�ه مار�س وروزا، حيث ینعدم 

 )3(!انملمن ٕامرباطوریة شار  ىمس�تقً  ا�رخيی�  اءناس�تث  ، وكام ذ�ر�،وهو ما ميثل لالتبادُ 
كام یطرح يف واقع التكو�ن �ج�عي  وقحيث إالنتاج من ٔأ�ل الس�  :وا�منوذج الثاين

 _________________________ 
ملسل�ف يف سبيل رشاء ا لتعویض الرٔأسامل مهنا ٔأدرا�ه ٕاال بعد ٔأن یعود جزءٌ  يف حساب أ�ر�ح ) ال تظهر هذه القمية الزائدة1(

 عند أٔ�ىل مس�تو�هتا. شدة العملدر�ة و�ا جيب ٔأن �كون  .�رحبواجلزء ا�ٓخر �س�تويل �لیه ما� العبد  العبد.
ي) كام 2(  �س�تقطع القن مطعمه من احملصول، ویعطي س�یده قمية تفوق قمية قوة مع�. ٔأو كام یأٔ�ذ العامل املأٔجور مثن مأٔلكه ا��

والقن والعامل،  (قمية قوة مع�) ویعطي رب مع�، الرأٔساميل، قمية تفوق قمية قوة مع�. فالعبد ميده �لطاقة الرضوریة اج�عی�ا
 ما� وسائل إالنتاج یعاوضونابع من الباب أ�ول، وكام ذ�ر� يف الفصل الس�  ،لقمية الزائدة، مجیعهم�ىل صعید �كو�ن القمية وا

مث حيدث  .)مقایضةً يعاوض �لعني (ف ٔأو العبد،  القن، ٔأما) بیًعا( املأٔجور یعاوض ��مثن العاملف (مواد العمل ؤأدوات العمل)،
. �القة إالنتاج يه املقایضةمع �دم اختفاء  البیع؛ يك یتغلب املقایضة /والعني البیع، /التناقض �ىل الصعید �ج�عي بني ا�مثن

، املعاوضة لُب العالقة احلقوقية ٕاًذا) تت�ذ شلك املقایضة مع العبد والقن. والبیع والرشاء مع العامل املأٔجور. معاوضة�القة ( ٕاًذا
  ٔأما شلكها اخلار� فهو القهر ٔأو العقد.

 ."1"هامش، 243ص  :) انظر3(
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م �رخيی� �ىل سبيل املثال. ٔأما ا�منإالقطاعي يف فر�سا   �شلكٍ  اوذج أ�ول فهو مل یقد�

�ىل الرمغ من ٔأن هذا و  .ٔأ�ل إالش�باع املبارشإالنتاج من ٔأمني، ومت ا�زتا� يف 
وأ�مشل ٕاال ٔأنه خيفي اجلانب ا�ٓخر، أ�مه التصور حيتوي �ىل �انب من احلقيقة 

ي یثبت وجود و ، وأ�مع ، أٔي انوق، وٕان �اء أ�مرَ من ٔأ�ل الس� التبادل وإالنتاج ا��
وانني ضیقة، فذ� ليس �سبب ق يف �دودٍ  وق،ل وإالنتاج من ٔأ�ل الس� التبادُ 
 � ة املضطربة يف البحر املتوسط أٓنذاك. الس�یاس�ی� أ�وضاع ة بل �سبب ة التارخيی� املادی

طرح يف واقع التكو�ن وق كام یُ ٔأ�ل الس� ٔأما ا�منوذج الثاين حيث إالنتاج من 
�منط إالنتاج  ميثل منوذً�ا واًحضا ،احلقيقة، يف �ج�عي إالقطاعي يف فر�سا، فهو

و�ىل رف والصنا�ات ا�تلفة يف املدینة حفسب، بل الرٔأساميل ليس �ىل صعید احلِ 
 الس�یايس /ٕاذ يف هذا التنظمي �ج�عي صعید النشاط الزراعي يف الریف.

إالنتاج يف املعاوضة بني ما� القدرة �ىل العمل وما�  �القات تت�ىل )إالقطاعي(
قوى إالنتاج، ابتداًء من معاوضة قوة العمل �ٔ�جر العیين  تت�ىلكام  .وسائل إالنتاج

وق بقصد الرحب. قد ٔأو النقدي، �رٔأسامل یمت اس�ت�دامه يف ٕانتاج السلع من ٔأ�ل الس� 
خيتلف شلك الصانع أٓنذاك ٔأو صاحب املهنة اكلطبيب واحملايم، كام خيتلف شلك 

ة بني العالقات اجلدلی� و  ،قوى إالنتاج السلعة ٔأو طبیعة اخلدمة، ولكن تظل
 �اضعة لقوانني احلركة احلامكة لٕالنتاج والتوزیع �ىل الصعید �ج�عي.   مكو�هتا،

2I  يف فهم وحتلیل طبیعة النشاط �قتصادي وتطوره �ستناد ٕاىل قوانني احلركة
�ىل  ائدالطبقي الس�  /الس�یايس /�ج�عيبني التنظمي ائع الش� جينبنا اخللط التارخيي، 

وبني �القات وروابط  ،)الربجوازي إالقطاعي، ٔأو العبودي، ٔأو( الصعید �ج�عي
�يت تقوم دوًمإانتاج  �ىل املعاوضة بني العبد والس�ید، والقن  السلع واخلدمات ال

 )4(وإالقطاعي، والعامل املأٔجور والرٔأساميل.

3I  قتصادي و�ارضه �ستناد ٕاىل قوانني احلركة يف فهم وحتلیل �رخي النشاط�
�يت �سللت ٕاىل جينبنا التصنیفات التعس�  �مل �قتصاد الس�یايس، مكصطل�ات: فية ال

 _________________________ 
اخللط بني ي اعتنق تصور مار�س يف ٔأمناط إالنتاج، هو ) فالسبب أ�سايس للتناقض يف مذهب مور�س دوب، ا�� 4(

قد رٔأى لف الس�یايس. احلركة احلامكة للنشاط �قتصادي يف هذا التنظمي �ج�عي/ الس�یايس وقوانني التنظمي �ج�عي/
 =    �منط  والعبودیة منط ٕانتاج �لٍ  للعبودیة. �لٍ  منط ٕانتاج لٕالقطاع، وإالقطاع كام ذ�ر�، ٔأن الرٔأساملیة منط ٕانتاج �لٍ و دوب، 
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رفيني وصغارمه!... ٕاخل، جفمیع هذه الربجوازي الصغري! والربجوازي الكبري! و�بار احلِ 

 یةحتمك� ى رؤً انطباعیة و  تصوراٍت ملتبسة و  يف الواقع ٕاال �ىل ٔأفهامٍ  تقومالتصنیفات ال 
 !واكن هدفها املركزي �داع امجلاهري دون ٔأسس موضوعیة �بتة ٔأو واحضة،

4I  ،فنقول: منط إالنتاج الرٔأساميل؛ حي� ننسب منط إالنتاج ٕاىل ظاهرة الرٔأسامل
نتاج، الٕ ، من روابط اامبا تتضمنه، دا�لی�  فنحن ننس�به ٕاىل قوانني حركة الرٔأسامل

 منطصبح ٕاىل رٔأسامل. و�لتايل یُ وليس ٕاىل تطور قوى إالنتاج من حمض ٔأش�یاء 
 يا��  إالنتاج منط هو ،املعايش /، يف مقاب� منط إالنتاج البدايئ)5(الرأٔساميل إالنتاج

�  القا�دة ميثل  عبود��  التنظمي هذا ٔأاكن سواء ا�تلفة ة�ج�عی�  النظم �لهيا تعمل يتال
ر قوى إالنتاج �ج�عي. طو� ما اكن مس�توى ت ؤأ��  .معاًرصا �رجواز��  ٔأم إاقطاعی�  ٔأم

 ما اكن الوضع الطبقي ٔأو املركز القانوين للمنتج املبارش وما� وسائل إالنتاج. ؤأ�� 

_____ 

وليك �كمتل نقد� لنظریة منط إالنتاج، ذات املركزیة أ�وروبیة، جيب ٔأن نناقش      
 � عت ٔأهنا خترج �ىل املركزیة أ�وروبیة، ويه يف الواقع ليست سوى يت اد� النظریة ال

 ت� النظریة يه نظریة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي.. أأ�د تطبیقاهت

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 _________________________ 
، �ىل هذا النحو یع مرا�ل التارخي! وال یصل ٔأبًدايف مج  املیة اكنت موجودة دامئًاإالنتاج املشاعي، ولكنه یعود فيقول ٔأن الرٔأس= 

بأٔن ا�متع ، كام قال دوب، يف مجیع ٔأحقاب التارخي) الرٔأساملیة موجودة دامئًااملا ٔأن ي ميكن معه احلمك (طا�� العلمي املعیار ٕاىل 
�  !رٔأساميل، ٔأم ٕاقطاعي، ٔأم عبودي وانني حركة الرٔأسامل) يت يه خضوع إالنتاج والتوزیع يف ا�متع لقوالواقع ٔأن الرٔأساملیة (ال

�  اكنت دامئًا � القا�دة ال ، بغض النظر وا�متعاتارخي لت� امللحمیة ل ركة احل ْرب يت �شلكت �َ يت معلت �لهيا مجیع النظم �ج�عیة، ال
   �ج�عي. التنظمي اعن شلك التنظمي �ج�عي، وبغض النظر عن مدى تطور قوى إالنتاج دا�ل هذ

 الرحب. بقصد وقالس�  ٔأ�ل من إالنتاج وحيث الرمق، �سد مبا العمل �ىل القدرة مباد�/ معاوضة، ) حيث5(
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ƒe^ä÷]<ÿíÀ÷]<

=<ÎÁÈâa<t^jfic<º¥<

ا� الرأٔساملیة بناًء �ىل ٕاشارات مار�س ٕاىل ٔأمناط إالنتاج يف أٓس�یا، لتأٔ�ید ٔأص>>>>>
هو  )رٔأساميل /ٕاقطاعي /عبودي(! ومع انتباه البعض ٕاىل ٔأن تقس�مي ااملعارصة ٔأوروبی� 

حضارات الرشق تقس�مي یتش�بع �ٔ�وروبیة، ؤأن هناك ٔأجزاء ٔأخرى من العامل، ومهنا 
 القرن �ىل أ�قل يف الفرتة من القرن الثامن حىت�  ،العامل إالساليموكذ� القدمي، 

ي جتاهل  ، �لك صلٍف الثاين عرش املیالدیني، مل �شملها هذا التقس�مي أ�ورويب ا��
فقد مت ابتاكر نظریة �دیدة  !اخلصوصیة التارخيیة و�ج�عیة للمس�تعمرات وعنت،

�يت  )1(هذه النظریة يه نظریة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي! !ٔأضیفت ٕاىل �راث مار�س وال
  !، ٕان مل �كن ٔأ�د ٔأمه تطبیقاهتايه يف جوهرها ٕا�ادة ٕانتاج للمركزیة أ�وروبیة نفسها

�يت ختلط اكلعادة بني شلك التنظمي   II>وفقًا لهذه النظریة       الس�یايس/ �ج�عيال
 ٕانتاج منطیو�د   II>دا�ل هذا التنظميحلركة احلامكة للنشاط �قتصادي وبني قوانني ا

منط العبودي وعن منط إالنتاج خيتلف عن  ، الرشقية �لت�دید،بعض ا�متعات يف
، من و�ة يهو منط إالنتاج ا�ٓس�یو  ي، ا�� ا�منطٔأمه ما ميزي هذا و  ي.قطاعاالٕ إالنتاج 

، اى مكتفية ذاتی� رت�ب من مجمو�ة قرً نه یأٔ عن منط إالنتاج العبودي، نظر القائلني به، 
�  يه )ةاملستبد� ( ف� بيهنا. وا�و� ال تقریبً مع انعدام التبادُ  مت� أ�رض من الناحية  يتال

ٔأ�زة ا�و� املركزیة �ىل  النظریة واملادیة، وملوظفهيا سلطة قهر فعلیة. و�س�تويل
الطبقة  صورة الرضیبة ٔأو اجلزیة امجلاعیة، فتصبح ا�و� مبوظفهيا يه فائض يفال

�كون ا�و� لفرد ما، بل ل�و�. وهكذا  احون فهم ليسوا عبیدً الفّال  ٔأما .�غِ املس�تَ 
من  بدًال  للعبیدويه املالكة كذ�  .فهناك انعدام للملكية الفردیة ؛لٔ�رض يه املالكة

 ا�منوذ� يالنظام العبود العبید كام يفمن  لعددٍ  من أ�فراد مالاكً  دٔأن �كون فر 
و�ىل هذا النحو خيتلف منط إالنتاج ا�ٓس�یوي، يف تصور ! املعروف يف أٓثينا ٔأو روما

  القائلني به، عن منط إالنتاج العبودي!
 _________________________ 

 : �ىل سبيل املثال ،) انظر1(
Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production: Sources, Development and 
Critique in the Writings of Karl Marx (Netherlands: Van Gorcum, 1975).  
D. Legros, Chance, Necessity and Mode of Production:A Marxist Critique of 
Cultural Evolutionism, American Anthropologist, Vol. 79, No.1, Mar.,1977,pp.26-41. 
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 منط إالنتاجعن  منط إالنتاج هذا، يف رٔأي ٔأحصابه،خيتلف  ،ٔأخرى ومن �ةٍ      

 ي�� أ��ري هو ا ا�منط يف ، ٔأي إالقطاعي،ٔأن صاحب أ�رض من �حية يقطاعاالٕ 
إالنتاج منط يف ٔأما من ا�و�.  فائض بدًال الالقهر و�س�توىل �ىل ميارس سلطة 

 امل� ٔأو الفرعونخشص يف  دةاملتجسّ ا�و�، سلطان ا�ٓس�یوي فليس هناك سوى 
�يت تبسط ٔأو اخللیفة �لتوسع  يقطاعاالٕ  منط إالنتاج وحيث �سمح. املطلقة همينهتا، ال

 تقریًبا لع النعدام التبادُ موا�ة هذا التوس�  يف يا�ٓس�یو  منط إالنتاجإالنتاج یقف  يف
 قطاع ٔأ�ىلاالٕ  ر القوى إالنتاجية يفٔأن مس�توى تطو�  یعين ي�� ا أ�مر !كام یقولون

رفيني �ني واحلِ ٔأن الفّال  ، �رى ٔأحصاب هذه النظریةاؤأ�ريً  ا�ٓس�یوي! ا�منط يفمنه 
و�ه  النضال املشرتك للوقوف يفو  ،الالتفاق معً  ایبدون اس�تعدادً  والربجوازیني

  الثبات!و  التدرج یل �حيةمي ا�ٓس�یوي ف  منط إالنتاجٔأما  ي!قطاعالس�ید االٕ 

َ  والواقع ٔأن القول      صدر عن تصور �منط إالنتاج ا�ٓس�یوي، �ىل هذا النحو، ٕامنا ی
قيد  یبتعدونٔأكرث والًء للمركزیة أ�وروبیة؛ فأٔحصاب نظریة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي ال 

�يت �رى ٔأن الرٔأسامل مل یتبلور ٕاال يف ٔأورو�، ؤأن الرٔأساملیة مل ت� ٔأمن� عن  املركزیة ال
ٔأورو� ٕاىل �يق ٔأجزاء العامل، غرب انتقلت من �لتايل و ،ٔأورو�غرب تظهر ٕاال يف 

والتطور؛ والتكون جيب ٔأن تظل الرٔأساملیة ٔأوروبیة النشأٔة  ومن مثوليس العكس. 
ملكونة ینفي الرٔأساملیة عن �يق أ�جزاء ا( �دیدس�تلزم ابتاكر منط ٕانتاج اوهو ما 

�ن بالد بني ا�هنرَ جممتعات �اصة  وبصفةٍ  ،يك ینسحب �ىل ا�متعات أ�خرى )للعامل
 وترتكز ٔأو�ه رفضنا لهذه النظریة ذات املركزیة أ�وروبیة يف ا�ٓيت: ومرص القدمية.

1I وبني قوانني احلركة )�ستبدادي( دون �لط بني شلك التنظمي الس�یايس ،
هذا التنظمي الس�یايس، رٔأینا ٔأن ل احلامكة للنشاط �قتصادي يف ا�متع اخلاضع 
ومرص وفارس، مل �كن �ىل وأٓشور ا�متعات الرشقية القدمية، بصفة �اصة يف �بل 

�يت تُ  فهذه م هبا من قبل نظریة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي، قد� مثل ت� الصورة البدائیة ال
 خلدمة احلامك املستبد وكهنة معبده، هابأْٔرس رة سخ� مُ ومل �كن عات مل �كن بدائیة، ا�مت

دا�لها احلضاري، وخضع النشاط �قتصادي بل اكنت �ىل قدر ٔأو أٓخر من النضج 
 � � لقوانني حركة الرٔأسامل ال  ائد.الس�یايس الس�  /لت قا�دة التنظمي �ج�عييت مث
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2I  منط إالنتاج ا�ٓس�یوي انصب، �ىل هذا النحو، �ىل �ه�م املركزي لنظریة

، وشلك التنظمي الس�یايس وصف اخلصائص اخلارجية �متعات الرشق القدمي
 �  ٔأمور ال تنمتي مجیعهاة والتدرج والثبات واخلراج احلكويم، ويه اكلسلطة �ستبدادی

 )2(إالنتاج. �منط اجلوهریة العنارص ٕاىل ٔأبًدا

3I يت اكنت حتت احلمك إالساليم،  بدراسة واقع النشاط� �قتصادي يف الب�ان ال
 القرن الثاين عرش، و�د� ٔأن هذه �ىل أ�قل يف الفرتة من القرن الثامن حّىت 

لقوانني حركة الرٔأسامل �ىل  ، مثل بالد �بل ؤأشور ومرص،الب�ان اكنت �اضعة
، مالی�ا ونقد��  وشهدت �شاًطاالصعید �ج�عي،  . ٔأما ٔأن ، متطوًرا وسلعی�ااقتصاد��

مستبد �هنب  رحمي یقمي العدل، ٔأم والٍ  هذا النشاط اكن یمت يف جممتع حيمكه �لیفةٌ 

البالد والعباد، فهو ٔأمر یتعلق �شلك النظام الس�یايس وخصائصه ال �منط إالنتاج 
  اخلاضع لقوانني حركة الرٔأسامل �ىل الصعید �ج�عي.

4I  اقدة لتارخي النشاط إالنتاج ا�ٓس�یوي ٕاىل القراءة الن� ال تفتقر نظریة منط
وبني الس�یايس  /بني شلك التنظمي �ج�عي فقط �قتصادي حفسب، وال ختلط

، الس�یايس /دا�ل هذا التنظمي �ج�عيحلركة احلامكة للنشاط �قتصادي قوانني ا
إالنتاج السائد يف ارتباكها ا�ا�يل ٔأمام تصنیف منط ٕامنا تت�اوز هذا وذاك ٕاىل 

ٕاال  ا�متعات الرشقية يف التارخي القدمي والتارخي الوس�یط. فهيي ال �رى الرٔأساملیة
يف ٔأي  قوانني حركة الرأٔساملٔأوروبیة الشلك والطابع، وال جترؤ ٔأن تتصور وجود 

  !ماكن يف العامل قبل ٔأورو�

5I للمركزیة أ�وروبیة  منتًرصا، �اء الرفض )3(وحي� مت رفض منط إالنتاج ا�ٓس�یوي
�يت حتفظت �لیه ورفضته  !ذاهتا فرفض نظریة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي �ى التیارات ال

 _________________________ 
 �ارف �رمجة أٓس�یوي؟ ٕانتاج أٔسلوب أٔم عبودیة، ٕاقطاعیة، اك�شانفسيك، حباث املهمة يف هذا الشأٔن، حبث یوريا�ٔ ) من 2(

 . 244ص ،)1980 والنرش، للطبا�ة الطلیعة دار: بريوت( دلی�
) حي� ٔأثريت ٕاشاكلیة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي يف اج��ات اللجنة املركزیة للحزب الش�یوعي املرصي يف س�بعینات القرن 3(

ليس ٕاال  ملعاجلهتا، وانهتيى ٕاىل ٔأن منط إالنتاج ا�ٓس�یوي "،)2015-1942( ،"�لیل لكفتاملايض، تصدى صاحل محمد صاحل
یتعرف بواسطته ٕاىل ٔأمناط إالنتاج  اختذ لكفت ٕاًذا من أٔورو� مقياًسا !ٔأ�د ٔأشاكل العبودیة ٔأو إالقطاع، خبصائصهام أ�وروبیة

 .79-35ص .)1978(بريوت: دار ا�ن ��ون،  حول أٔسلوب إالنتاج ا�ٓس�یويصاحل محمد صاحل، انظر: �ارج أٔورو�! 
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ٔ�مناط إالنتاج يف  �ج�عي يف ٔأورو� مقياًسا نظميصدر عن �ختاذ من �رخي الت 

أ�جزاء ا�تلفة من العامل. وبغض النظر عن اخللط الشائع واملزمن بني ٔأشاكل التنظمي 
وبني قوانني حركة الرأٔسامل احلامكة للنشاط  )�رجوازي /ٕاقطاعي /عبودي(�ج�عي 

فقد اعترب �جتاه  ة،ی� الس�یاس�  /ة�قتصادي يف ٕاطار هذه التنظ�ت �ج�عی� 
نوعیة ممتزية دا�ل  الرافض �منط إالنتاج ا�ٓس�یوي ظواهر هذا ا�منط حمض ٔأشاكل

�يت عرفهتا ٔأورو� الثالثة ٔ�مناطنفس ا بصفة �اصة منط إالنتاج العبودي ومنط  ال
هو منط  السائد يف مرص القدمية )منط إالنتاج(یصبح ال و�لتايل  )4(.إالنتاج إالقطاعي

السائد يف العامل  )منط إالنتاج(و !منط إالنتاج العبودي إالنتاج ا�ٓس�یوي ٕامنا یصبح
منط ال یصبح كذ� منط إالنتاج ا�ٓس�یوي ٕامنا یصبح إالساليم يف التارخي الوس�یط 

يه  والس�یاس�یة هكذا صارت ٔأورو� ؤأشاكل نظمها �ج�عیة إالنتاج إالقطاعي!
 ي هو نتي�ة �لط بني شلك التنظميا�� ( منط إالنتاجف ٕاىل نوع مقياس التعر� 

أ�جزاء أ�خرى من العامل قدميًا  ائد يفالس�  )وبني قوانني حركة الرٔأسامل �ج�عي
 !ووس�یًطا و�دیثًا

ٕان نظریة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي �ىل هذا النحو يه يف جوهرها ٔأ�د تطبیقات      
لمناقشة. ومن ٔأمه هذه ل امت �ري قاب� فهيي تنطلق من مسل�  .املركزیة أ�وروبیة

 امت ٔأن الرٔأساملیة:املسل� 

 وق.قوة العمل وإالنتاج من ٔأ�ل الس�  بیع �ر�كز �ىل ظاهرَيت  -

  نظرمه، يف قوى إالنتاج.التطور �ري املس�بوق، يف ٔأمه ما ميزيها -

� ومن غرب ٔأورو ، ومل تنشأٔ ٕاال يف غرب ٔأورو�؛اظاهرة �ري معروفة �رخيی�  -
 ٕاىل �يق ب�ان العامل احلدیث.انتقلت 

مع اخللط بني شلك التنظمي وبني قوانني القامئة امت و�لتايل؛ ؤأمام هذه املسل�      
لتطور العامل  ت�ذ ٔأورو� مقياًسا�ن: ٕاما ٔأن تُ حركة الرٔأسامل، ال مفر من ٔأ�د ٔأمرَ 

 _________________________ 
 .27، صإالنتاج ا�ٓس�یويحول أٔسلوب ) انظر: صاحل، 4(
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يف  ة التعرف ٕاىل منط إالنتاج السائدفتصبح النظم �ج�عیة أ�وروبیة ٔأداه، بأْٔرس 
تنفي ( وٕاما البحث عن نظریة !ب�ان العامل القدمي والوس�یط واحلدیث واملعارص�يق 

جتعل النشاط �قتصادي  )الرٔأساملیة ذات املركزیة أ�وروبیة عن العامل �ري أ�ورويب
�منط ٕانتاج أٓخر �ري أ�مناط ذات  �اضًعا )!�ري املتحرض( يف العامل �ري أ�ورويب

 مل يف يشء!، ليسا من العِ ٔأ�اله وأ�مران، �ىل حنو ما رشحنا !اخلصوصیة أ�وروبیة
وأ�خطر هو أٔن نظریة منط إالنتاج ا�ٓس�یوي، ويف املقام أ�ول نظریة منط إالنتاج 

ي قُ لك �لش �يت ارخيیة والعِ به، ٕامنا ختفي احلقيقة الت�  متدّ ا�� خضوع مجیع  تؤكدلمیة ال
  لقوانني حركة الرٔأسامل. الس�یاس�یة /ٔأشاكل النظم �ج�عیة

_____ 

ي هو( منط إالنتاج الرٔأساميلما عرفنا ٔأن  بعد      خضوع إالنتاج والتوزیع لقانون  ا��
ط فهمنا ٔأن منكام �ش�یع املركزیة أ�وروبیة. وبعدما  ابی� ليس ٔأورو  )حركة الرٔأسامل

 ))5(بعد تصحیح �كوینه( ، هو منط إالنتاج الرٔأساميلاإالنتاج الوحيد املمكن، �لمی� 
 � هذا التنظمي  ما اكن شلك ا�تلفة ٔأ��  ة�لهيا النظم �ج�عیيت تعمل بوصفه القا�دة ال

ن �ینا من ٔأدوات فكریة؛ ويف ضوء ما �كو�  إالنتاج.ر قوى تطو� ما اكن مس�توى  ؤأ�� 
 املعارصة، الرٔأساملیة ف ٕاىلميكننا ا�ٓن �نتقال ٕاىل الباب الرابع وأ��ري يك نتعر� 

 الس�یايس. �قتصاد�مل  �لن معها هنایةو�یف أ� 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 
، ال قة معاوضة، قد تت�ذ شً� �ارجي�اورأٔینا ٔأهنا �ال العالقة احلقوقيةمقنا، من �ة، ٕ��ادة النظر يف طبیعة  ما ) ٔأي بعد5(

یؤ�ر يف الطبیعة احلقوقية، یتأٔرحج بني القسوة والقهر واحلریة الزائفة. ومقنا، من �ة ٔأخرى، �رفض التصور الضبايب التحمكي 
مل �كتسب صفة الرٔأسامل ٕاال مع الرٔأساملیة الصناعیة يف غرب أٔورو�! �ىل الرمغ من انعدام املعیار  قوى إالنتاجعي ٔأن ي یدّ ا�� 

 ي مبقتضاه ميكن التأٔكد من حصة هذا �د�اء أ�جوف واملت�زي!العلمي ا�� 
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�يت اكتسبناها من �الل �كو�ن الوعي الناقد  اس�ت�داًما      لٔ�دوات الفكریة ال
�يت یتكون مهنا جسمه النظري ةبأٔساس�یات �مل �قتصاد الس�یايس واملاد  اخلام ال

، انقد العمل نفسه دا�لی�ا و�ارجي�  �ىل ما انهتینا ٕالیه من ، وار�اكًزاوٕاطاره املعريف
ي شهد  )1(صوب التعرف ٕاىل واقع الرأٔساملیة املعارصة مهنجی�اميكننا ا�ٓن التقدم  ا��

�قتصاد. ومن ٔأ�ل  )�مل!(طلق �لیه هنایة �مل �قتصاد الس�یايس، وظهور ما أ� 
�ىل هذا النحو،  �قتصاد الس�یايس�مل وهنایة  ،الرٔأساملیة املعارصةف ٕاىل التعر� 

ذات املركزیة للرٔأساملیة  الهیلكيفكریة ٔأوىل ٕاىل التكون  ف يف مر��ٍ فسوف نتعر� 
ارخيي �لتعرف ٕاىل التكون الت�  ؛لتارخي هذا التكونمن �الل طرح مهنجي  أ�وروبیة

، اس�ت�الًصا�اصة.  بصفةٍ  للت�لّف �ج�عي و�قتصادي يف قارة ٔأمر�اك الالتینية
�  يف خطوةٍ  دت مالمح واقع الرٔأساملیة �دّ يت فكریة �نیة، للخطوط العریضة ال
 نتقدم خطوةً واقع الرٔأساملیة املعارصة اقد، ب�كو�ن الوعي، الن� وابتداًء من املعارصة. 

، يف ٕاطار تارخيیة واملوضوعیة اليت ٔأد� ف ٕاىل الظروف الت� فكریة، �لثة، هدفها التعر� 
سمىوظهور ما �ُ  ،�الن هنایة �مل �قتصاد الس�یايسٕاىل إ  تطور الرٔأساملیة املعارصة،

سؤال: هل دات إال�ابة عن حمدّ . ويف اخلطوة الفكریة الرابعة نقدم "�مل �قتصاد"
ي یُ  احق�  ومن سونه للطلبة؟ درّ یعمل أ�ساتذة، ٔأساتذة �قتصاد يف اجلامعات، ما ا��

انفصا�  ، ومدىجعز العمل اجلامعي رنى مدىويف س�یاقها، س ،إال�ابةدات حمدّ �الل 
ي ید� عن   فرسه!عي ٔأنه یُ الواقع ا��

<

<

<
<
<

<

 _________________________
وع إالنتاج والتوزیع اليت يه خضالرٔأساملیة  ٔأن�ىل لتأٔ�ید ل  "ملعارصةا"مبصطلح  "الرٔأساملیة"مصطلح  نتبعٔأن ) حرصنا �ىل 1(

�  ما اكن مس�توى تطور قوى إالنتاج، يه ٔأ� ،يف ا�متع لقوانني حركة الرٔأسامل يت حتمك معل النشاط �قتصادي يف القا�دة ال
 ما اكن شلك وطبیعة التنظمي �ج�عي/ الس�یايس.  ارخي ا�رامية والعظمية، ٔأ�� الت�   حركةْرب ا�متع، �َ 
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�افل حبروب  دموي هو �رخيٌ  ،كذ� ، بل واملعارص�رخي ٔأورو� احلدیثٔ�ن      
�ج�عي ف ارخيي للت�لّ ن الت� التكوّ سوف نت�ذ من ف  ٕال�دة؛ومحالت ا ا�ازر

)1(ٔأمر�اك الالتینية قارة يفو�قتصادي 
ٔ�هنا متثل ا�منوذج أ�مثل  للت�لیل؛ حقًال  

 ٔ� � جفر �رخيها  س�تعامریة يفقامت هبا ٔأورو� � يتعامل السلب وا�هنب وإال�دة ال
، تقس�مي �رخي ٔأمر�اك الالتینية ما جيري �ادةً و  !جفر الرأٔساملیة الظافرة احلدیث.
 الثانیة ٔأما املر��. الغزومر��  )1542 -1492( ٕاىل ٔأربع مرا�ل: أ�وىل س�یاس�یًا،

من  مر�� الكفاح) 1824 -1810( الثالثةو . �س�تعامرمر�� فهيي  )1542-1810(
مر�� احلیاة فهيي  )ا�ٓنٕاىل  1824( الرابعة واملر�� .ٔأ�ل �س�تقالل الس�یايس

، ٕاىل ما قبل الرٔأساملیة اقتصاد�� ارخي، م هذا الت� قسّ ٔأما حنن فنُ  )2(.الس�یاس�یة املس�تق�
 وما بعدها. املعارصة أ�وروبیة

� لت� املر�� ا دات�دّ مب اقد،نكون الوعي، الن�  وليك      ارخي يت شهدت مو� الت� ارخيیة ال
أ�مر�كية  الوال�ت املت�دة فهم �یفية اس�تكاملن احلدیث �ىل جاممج البرش، و أ�ورويب 

 :يت��ٓ  مهنجًیافيتعني ٔأن نزتود ت�،  ٔأ�منا حّىت  �مة ٕا�دة البرش

1I � إالس�باين والربتغايل يف (ي س�تعامر � ورويبرأٔسامل ا�ٔ للعدوانیة املبارشة لالوعي
، وحضارته املدهشة: �لك خصوصیته( قتصاد املعايشجممتعات ��ىل  )ٔأوىل مر��ٍ 

زاة مل �كن الساكن أ�صلیون، . حفی� وصل الغُ الالتینية ٔأمر�اك يف )إالناك، وأ�زتك
�ام  ومنذ أٓالف الس�نني، یعرفون ال امللكية الفردیة لٔ�رض وال ملكية العقارات بو�هٍ 

ت�ذ �شلك جامعي، إالنتاج یُ  قرارُ و  لٔ�رايض،امللكية امجلاعیة  سوىفمل �كن �هيم 
 ________________________ 

ي هو الو�ه ا�ٓخر، الصادق، للتكون الهیلكي للرٔأساملیة املعارصة. مع مالحظة ٔأن نفس اخلطوات املهنجیة نفرتض ) ا�� 1(
ارخي أ�صیل للقهر الت� ب �س�تعامري يف ٔأفریقيا. �ىل ٔأساس من ٔأن القارتني متثالن ٕاماكنیة اتباعها �ني البحث يف �رخي ا�هن� 

  �ج�عي و�قتصادي. ف �ىل الصعید�نوأ�رض اخلصبة لعملیة جتدید ٕانتاج الت�ل�  �س�تعامري
ٔأمحد حشاد (القاهرة: املركز ، �رمجة عبد امحلید �الب و ثقافة وحضارة أٔمر�اك الالتینيةرودرجيث،  �شاجن ) انظر: ٔأوخينیو2(

 .38)، ص1998القويم للرتمجة، 
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)3(.جامعي  ما اكن نتي�ة القنص والصید، یمت �شلكٍ ج، حّىت وتوزیع املنتَ 

والنقود  
�ىل إالطالق! �هيم فهومة امل مور �ري من قبیل ا�ٔ  يهٔأش�یاء  والرأٔسامل وأ�ر�ح

، مل الغريب وا�هب، ٕا� أ�ورويبفالتبادل، مع ندرته، اكن یمت عن طریق املقایضة. 
وبعض أ�دوات واملصنو�ات البس�یطة.  يلاحلُ ٔأشاكل بعض  �كن �س�ت�دم سوى يف

ٔأو  أ�زتك ٔأو إالناك ٔأول �ى املا�  ٕاىل مزن� وس�یط التبادُ هذا املعدن حّىت  رَق ومل �َ 
فهم قادمون من ٔأما هؤالء الغزاة، َعَبَدة ا�هب،  )4(.مر�اك الالتینيةأٔ �ريمه يف ٔأر�اء 

الغزو، مل ینقلوا ولكهنم، مع  )5(مجممتع الت�ارة وأ�ر�ح واملضاربة والتبادل النقدي املعم� 
 _________________________ 

ناك اخلرافية يف توصل العامل الرويس ما�س�مي �وفالیفسيك يف س�بعینات القرن املايض ٕاىل اس�تنتاج یقول بأٔن ٕامرباطوریة االٕ " )3(
�  البريو، يت اكن فون مور قد اكتشف وجودها، قبل ذ�، �ى اكنت جمرد ب� هتمين �لیه ت� الش�یوعیة الزراعیة البدائیة ال

�  لش�یوعیة اكنت �مينةاداىم، ؤأن هذه اجلرمانني القُ  يت ليس فقط يف البريو، بل كذ� يف املكس�یك ويف طول وعرض القارة ال
قة للعالقات الزراعیة القدمية يف البريو عم� تب وتقار�ر �رشت ف� بعد، ٔأ�حت دراسة مُ كُ ا. ولقد ٔأ�حت س�بانیون �دیثً غزاها االٕ 

ت ٕاىل رمس صورة �دیدة للش�یوعیة الریفية البدائیة يف قارة �دیدة، و�ى عرق أٓخر، وعند مس�توى أٓخر من مس�تو�ت ٔأدّ 
ا اكن ٔأمامنا ها هنا �شكيل قدمي �د�  ابقة.فات الس� ي درس�ته �كتشااحلضارة، ويف عهد خيتلف متام �ختالف عن العهد ا�� 

رىب والعائ�، وهذا التجمع اكن املا� لقد اكن هذا التشكيل عبارة عن جتمع �ر�كز �ىل �القات القُ ... للعالقات الزراعیة
 ءطریق لك ٔأعضا، عن الوحيد لٔ�رض يف لك قریة ٔأو مجمو�ة من القرى، ٔأما احلقول فاكنت توزع عن طریق القر�ة س�نو�� 

بنفسه انت�اب زعمي هذه القریة. ولقد  لك جملس یتوىلو  ،هذا بي� اكنت القضا� العامة �سوى عن طریق جمالس للقریة .القریة

ا من مثیلهتا مت العثور حىت يف هذا الب� أ�مر�يك اجلنويب البعید �ى الهنود �ىل أٓ�ر حية �شري ٕاىل ش�یوعیة اكنت ٔأكرث تقدمً 
ن أ�موات فهيا بصورة مشرتكة. دفَ القارة أ�وربیة: اكنت مثة منازل جامعیة هائ� تعيش فهيا �ائالت �اكملها �يشة مشرتكة ویُ يف 

ٔ��طرة  أ�سايسوامرٔأة. ٔأما املقر  ن یت�دث عن وجود مسا�ن جامعیة یضم لك مهنا ما ال یقل عن ٔأربعة أٓالف ر�ًال ومثة مَ 
�  فاكنت "�وز�و" ناك، مدینةاالٕ   يف: روزامذ�ور  ."�اص من مسا�ن جامعیة حيمل لك مهنا امس �ائ� من العائالت ف �شلكٍ تتأٔل

 .45ص ،)1976 ��ون، ا�ن دار: بريوت(العر�س  ٕا�راهمي �رمجة ،واحنال� البدايئ ا�متع ،لو�سمبورج
ٔأذهل الغزاة إالس�بانیني. ٕاال ٔأن ٔأهل البالد  توافًرا )"يف العاملني املكس�یيك وأ�ند�ين، توافر معد� ا�هب والفضة...4(

، �رمجة فؤاد محمد خمترص دراسة للتارخيل". انظر: ٔأرنو� توینيب، للتبادُ  اطالقًا يف �س�تفادة مهنام وس�یطً أ�صلیني مل یفكروا إ 
 . 111، ص3)، ج2015ش�بل (القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب، 

من التطور  خمتلفة وذات مس�تو�ت خمتلفة ٔأیًضاتاب، و�دوا يف ب�ان ة نقابل مجمو�ة من الكُ ارخيیيف هذه املر�� الت�  )5(
�ج�عي و�قتصادي، ولكن اكن ا�شغاهلم املشرتك یتعلق بأٔسس الت�ارة (اخلارجية بو�ه �اص، وهو أ�مر ا�ي مل مينع 

شادة �لزرا�ة والت�ارة ا�ا�لیة بل وتقدميهام �ىل الت�ارة ٔأنطونیو سريا من متجید الصنا�ة، كام مل مينع دي مونكرتیان من االٕ 
تاب ��شغال �لت�ارة اخلارجية وما یتعلق هبا من ٔأدوات فنیة �متثل يف مزياين الت�ارة اخلارجية نفسها)، نقول ربط هؤالء الكُ 

ابتداًء من مناقشة مش�ت  ،)تاب الت�اریني(�ىل الرمغ من �دم اس�تعامل املصطلح أ��ري رصا�ة من قبل كُ  واملدفو�ات
العم� املعدنیة وما �رتبط هبا من س�یاسات ل�و� هتدف ٕاىل الس�یطرة �ىل الرصف وٕاحاكم الرقابة �ىل منع خروج املعدن 

ي قاد، ل �ىل الصعید ا�ويل ٕامنا ابتداًء من حقل إالنتاج يف ا�ا�ل، وهو أ�مر ا�� النفيس، ومن مث، مت ��شغال حبقل التبادُ 
من الرتكزي �ىل الرثوة يف مظهرها النقدي، ٕاىل مجمو�ة من أ�فاكر املس�تقاة من الواقع: فمت حظر خروج ا�هب  انطالقًا

�  يف ٕاطار حممكوالفضة، املسكوكني و�ري املسكوكني،  يت من تد�ل ا�و� (املعربة عن فكرة القومية) يف النشاط �قتصادي وال
ة للصنا�ات ا�تلفة مع مجیع إالجراءات الالزمة ملنع خروج ا�هب �لتضافر مع الزتا�ا بتوفري املواد أ�ولیّ  �لهيا ٔأن تت�ذ یتعني� 

أ�جنبیة، ٕاال مبا  منع اس�ت�دام السلع معالزتام مواز بتسویق املنت�ات عن طریق قيا�ا نفسها �لرشاء من املنت�ني املبارش�ن. 
ا  = صد�ر �لزتامن مع فرض   ة، فقد مت العمل �ىل احلد من �س�ترياد يف مقابل املزید من التيف الصنا�ة احمللیّ  هو رضوري �د�
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التنظمي �ج�عي و�قتصادي ا�ٓ�ذ يف التشلك يف بالدمه أ�وروبیة ٕامنا نقلوا مجیع 

�لك قسوة  يإالقطاعالتنظمي �جامعي �شأٔ  فلقد، )6(نُظم �س�تغالل اهلمجیة البالیة
ي حتلّ  .العبودیة يف املس�تعمرات  ، كتنظمي اج�عي،ل فيه إالقطاعيف نفس الوقت ا��

يف العامل الوس�یط، وانزوت فيه العبودیة يف أ�عامل املزنلیة يف بعض أ�جزاء اليسرية 
 املتفرقة من العامل املعارص! 

من  ٔأكرث تطوًرا ٔأو تقدًما، مل �كن 1500 يف �ام ،ٔأن ٔأورو� اومن املؤكد �رخيی�      
هو  ا�هنبوي الغزون وا�ٔكرث بالدة! إ  خرى بل اكنت ٔأورو� أ�شد ختلًفااحلضارات ا�ٔ 

 احتلته القارة أ�وروبیة يبفضل املوقع اجلغرايف ا�� ف  القادر �ىل تفسري هنضة ٔأورو�؛
حشنات . ولكن، يك تفرغ من بلوغ العامل اجلدید ة ا�هبدَ بَ عَ متكنت سفن الغزاة 

  )7(.ا�هب امهن ني ومتٔ� بدًال ا�ٓمن قلوب الساكن البارود يف

 _________________________ 
ه حنو �شجیع ا�منو وإالجراءات امحلائیة ٔأمام السلع أ�جنبیة بقصد حامیة إالنتاج احمليل. ٔأضف ٕاىل ذ� التو�� امجلر�یة القيود  =

، وانهتاًء مبنع خروج عفاءات الرضیبية ملن یزتوج مبكًراذ� ابتداًء من االٕ يف الساكن وما صاحب ذ� من ٕاجراءات ختص 
الید العام� والرتحيب بقدوم واس�تقدام العام� املاهرة. وميكننا ا�متیزي دا�ل كتا�ت الت�اریني بني تیار�ن: ساد ٔأوهلام يف بدا�ت 

لت�ارة اخلارجية �متثل يف اجتذاب املعادن النفيسة، وهو ما قاد ي ذهب ٕاىل ٔأن املزية املركزیة ل تبلور فكر الت�اریني، وهو ا�� 
التداول �ى فت�لیل ٕاىل �ه�م �ٕالنتاج ٔ�نه سبب احلصول �ىل ت� املعادن ومنع خرو�ا من ٔأ�ل رشاء السلع أ�جنبیة. 

�ن سوف ینشغلون نیو�س�یك ا�� حبقل إالنتاج، وهو ما یبعد هذا التیار الفكري عن ال  ا�شغاهلمالت�اریني اكن ابتداًء من 
یتعدى قياس  فمل یعد املعدن النفيس یؤدي دوًراأٔما �لنس�بة لكتا�ت التیار الثاين  !نفسه �لتداول ابتداًء من حقل التداول

 �ٔ�رض والصنا�ة والعمل. انظر، �ىل سبيل املثال: ،ا�ٔكرب وأ�وحض ،النشاط الت�اري بعدما مت التحول حنو ��شغال
E. Misselden, Free Trade or, The Meanes to Make Trade Florish (London: Printed 
by John Legatt, for Simon Waterson, dwelling in Paules Church-yard at the Signe of 
the Crowne,1622). The Circle of Commerce, or, The ballance of trade, in defense of 
free trade (London : Printed by Iohn Dawson, for Nicholas Bourne, 1623). Antoine de 
Montchretien, Traité de l'économie politique, op, cit. Thomas Mun, England's 
Treasure by Forraign (London: Macmillan and Co, 1895). 

، ذ� ٔ�ن الرٔأساملیة بطبیعهتا اكن من شأٔهنا، منذ ٔأُسس الرق بظهور الرٔأساملیة تأٔ�ًرا نوعی�ا)"اكن من الطبیعي ٔأن تتأٔ�ر 6(
إالنتاج احلدیث یعمتد  ظهورها، وال س�� بعد تطورها، ٔأن جتر وراءها حىت ٔأكرث الشعوب �ر�ریة. و�ىل الرمغ من أٔن أٔسلوب

�ىل اس�تغالل العمل أ��ري احلر، ٕاال ٔأن الرأٔساملیة مل ترتدد يف اللجوء ٕاىل اس�ت�دام ٔأسالیب ما قبل عرصها، مبا فهيا معل 
قد فرض إالس�بان ل. فلت�دیث حسب متطلبات املر�� طبًعا، ولكن يف ٕاطار احي� و�دت ذ� ممكنًا ومرًحبا الرقيق،

والربتغالیون، ومن بعدمه الهولندیون والفر�س�یون وإالجنلزي، ٔأعامل السخرة �ىل الساكن احمللیني ٔأی� �لوا �ارج ب�اهنم". للمزید 
(تو�س: املنظمة العربیة للرتبیة  مسأٔ� الرق يف أٔفریقيا، يف: الرأٔساملیة وجتارة الرقمن التفصیل، انظر: كامل مظهر ٔأمحد، 

 ، وما بعدها.128)، ص1989 ثقافة والعلوم،وال 
 الت�ارینينظر�ت ع جتاهل غریب من ا��ن یعاجلون ٕاشارة رصحية، واكن موض وال یتطلب ٔأي )"ٕان اليشء شدید الوضوح7(

واكنت الت�ارة مرتبطة �الس�تعامر و�الس�تغالل الرشس للمس�تعمرات  عهد اكن عهد ٕامرباطوریة القراصنةهو ٔأن ذ� ال 
 .Schumpeter, History of Economic Analysis, op, cit, Ch.VII                 فة". انظر:     املكتش

http://www.amazon.fr/Antoine-de-Montchrestien/e/B00PJ3B3SQ/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Antoine-de-Montchrestien/e/B00PJ3B3SQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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زاة احملمومة يف أ�رض غرغبة البني  اجلديل الرصاع ويف املس�تعمرة، فب�دوث     

 يف وااكن�ن ، ا�� )8(الساكن أ�صلینياهبة الشاسعة، وا�هب بطبیعة احلال، وبني جم
 )ا�اجمة( تبدٔأ العملیة التارخيیة �ج�عي ملرشوط جتدید ٕانتا� نيمالكأ�صل 

املزید  �زامنت هذه العملیة مع خضء.  الرأٔساميل النايشلٔ�جزاء املس�تعمرة يف الُلك 
س�یطر �لهيا أٓنذاك التاج إالس�باين والتاج  من �الل جتارة )!صةاملقتنَ ( من قوة العمل

�اصة  بصفةٍ  القوى �س�تعامریة أ�وروبیة  بعد �يقذ� ف� الربتغايل، وتبعهام يف
 فر�سا وٕاجنلرتا.

2I الوع � س�تعامریة وجفر الرٔأساملیة اقرتنت �حلقبة � يتي �هلمجیة والقسوة والبشا�ة ال
ملیون  25حنو  1519�ام  ل املثال اكن �دد ساكن املكس�یك يفاملرشق! فعىل سبي

یبلغ  ! ويك1579ئة ٔألف مع �لول �ام و�سعامخنفض هذا العدد ٕاىل ملیون اِ �سمة، 
ن �سمة! ٔأي بلغ مجموع ساكن املكس�یك حنو ملیو�ني  1629ذروة اخنفاضه مع �ام 

�  ،ن معلیة إال�دةإ   ملیون مكس�یيكّ  24قضت �ىل  ،ئة وعرش س�ننيم  يت متت يفال
 5,850، اخنفض �دد الساكن من ، �ىل سبيل املثال ٔأیًضا منطقة الاكریيبويف !تقریًبا

  )9(!1825�ام  ملیون �سمة يف 1,960ٕاىل حنو 1492�ام  ملیون �سمة يف
 _________________________ 

:"ال بد من 1637لقد كتب املرسل إالیطايل ٔأنطونیو ریباریو، عن الساكن أ�صلیني، يف كتاب بعث به ٕاىل ميالنو س�نة  )8(
احلب فهيا، والرتدد �لهيم للتثبت من ٔأهنم بذروا ما فيه الكفایة واعتنوا توفري الطعام للك وا�د مهنم، وتوزیع أ�رايض لبذر 

�لزرع وقطفوا ال�ر يف حيهنا". وبعد حنو قرن من ذ� التارخي، روى اكهن �ارضة �بیو، أ�ب خوس�یه �ردییل، ما ال خيتلف 
، كام اثبته ٔأ�شطهم يف العمل، ؤ�ن ٔأسابیع ةيف جوهره عن اخلرب نفسه. حيث كتب:"قد �كفي، لزرا�ة هذه احلقول، ٔأربع

أ�رض يف �ایة اخلصب؛ ٕاال ٔأنه ال بد من س�تة ٔأشهر ٔأو ٔأكرث �سبب مخول الهنود. وینبغي �ىل املرسل ٔأن �سعى �لك قواه 
: ومبزید العنایة لیؤمن القوت لسا�ر العائالت. كام ٔأنه من الرضوري، محلل الكثري�ن �ىل العمل، ٔأن یرضبوا �لعصا...". انظر

)، 1990، �رمجة مكیل حش�مية (بريوت: دار املرشق، مجهوریة اشرتا�یة مس�یحیة: اليسوعیون وهنود الرب�وائألربتو ٔأرماين، 
س�تعمر . والواقع ٔأن املوضوع ليس � �القة خبمول املواطنني أ�صلیني، ٕامنا هو، و�ٔ�ساس، الرفض الوجودي للم 119ص

 بأٓالت القتل، واجلشع، واملرض. انظر: ا�ي �اء ٕاىل بالدمه محمًال 
Friedrich Katz, The Ancient American Civilizations (London: Phoenix Press, 1969).                                                                  

للحریة املفرطة اليت �متتع هبا  وقد بلغنا ٔأنه نظًرا أٔرسها:"ٔأمایلخص �رخي القارة ب1503مرسومًا ملكيًا �ام  "ٕا�زابیال"ولقد ٔأصدرت
 الهنود، فهم یتجنبون �ختالط �ٕالس�بان، �ر�ة ٔأهنم یأٔبون العمل �هيم لقاء ٔأجر، ویفضلون ٔأن هيميوا بال شا�ل، ؤأن

�رمغهم �ىل �ختالط املس�یحیني یعجزون �ىل حتویلهم ٕاىل العقيدة الاكثولیكية. ٕانين أٓمرك � ٔأهيا احلامك ٔأن جترب الهنود و 
�ملس�یحیني، و�ىل العمل يف بنا�هتم، و�ىل مجع ا�هب واملعادن أ�خرى وتعد�هنا، وفال�ة أ�رايض، وٕانتاج الغذاء للساكن 

�رمجة ٕالهام ع�ن  ،السقم یلهتم أ�رض: يف قلب العامل الثالثهار�سون،  بول املس�یحیني". للمزید من التفصیل، انظر:
 . 239ص ،2ج )،1990(نیقوس�یا: ميد تو للتمنیة،

"ان اكتشاف منامج ا�هب والفضة يف ٔأمر�اك، واقتالع ساكهنا أ�صلیني من مواطهنم واس�تعبادمه ودفهنم ٔأحياء يف ) 9(
  =السوداء، ٕان ذ� لكه ميزي جفراملنامج، وبدا�ت غزو وهنب الهند الرشقية، وحتویل ٔأفریقيا ٕاىل سا�ة محمیة لصید ذوي البرشة 
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إالس�باين والربتغايل يف (البحث يف دور الغزو �س�تعامري أ�ورويب  یتعني ٕاًذا     

يف دمج �قتصادات املس�تعَمرة ذات �كتفاء ا�ايت، ٔأي إالنتاج �ارج   )مر�� ٔأوىل
ظل  فلقد فكرة التداول النقدي، يف اقتصاداهتا املس�تعِمرة ٔ��د أ�جزاء التابعة.

زر الهند الغربیة وسامعهم عن بالد يف الغرب �كرث إالس�بان، عقب اس�تقرارمه يف جُ 
�رسلون البعوث �س�تعامریة الس�تكشاف  ىص،ا ا�هب والفضة �مكیات ال حتُ فهي

لغزو هذه البالد،  "�ورتزي"شواطيء ٔأمر�اك الوسطى؛ فعهدوا ٕاىل مح� صغرية بقيادة 
 � رائعة ود��ت  نوز هائ� وحضارةاكنت موطن قبائل ذات ك  يتاملكس�یك �الیًا، ال

� وفنو  .ن �ىل خریطة العامل!سحت مدت ومُ بیأ�  يتن راقية. ٕاهنا حضارة أ�زتك، ال
قل ال ت قبائل ٔأخرى ذات كنوز وحضارةٍ موطن  وحي� مسع إالس�بان عن بريو، ويه

لالستيالء  "بزيارو"ة بقيادوا مح� ٔأ�د�  ،ٕاهنا حضارة إالناك ،ىف روعهتا عن أ�زتك
البالد ٔأهل سالم وسمل  هذا الشأٔن ٔأن ٔأهل ت� يفاملراجع ا�تلفة لنا  يك، وحت�لهيا

� ن مإ  وا�د؛ حّىت  طر �ىل �ل ٔأورويبّ ا�هب مامل خي نوسكينة، ميلكون م
� )10(رس، كام �ُروىإالناك، ٔأ�هوالبا، افتدى نفسه ملا أٔ  اكن فهيا  يت، مبلء احلجرة ال

 _________________________ 
، الكتاب رٔأس املاليل". انظر: مار�س، للرتامك أ�و�  أ�ساس�یةعهد إالنتاج الرٔأساميل، وٕان هذه العملیات الرغیدة يه العنارص  =

 أ�ول، القسم أ�ول، الفصل الرابع عرش. �هیك عن أ�وبئة وأ�مراض اليت نقلها أ�ورويب. انظر: 
"Between 1520 and 1620, Mexico indigenous population fell drastically, partly due to 
wars and slavery, but mostly due to viruses and bacteria". Latin American History on 
File, Media Projects Inc.Victoria Chapman & Associates, p.437.                     

� ولل ، حتر�ر الطب إالمرب�يل وا�متعات احمللیةيت نقلها الغزو �س�تعامري أ�ورويب، انظر: مزید من التفصیل عن أ�مراض ال
)، فلقد 1998(الكویت: ا�لس الوطين للثقافة والفنون وا�ٓداب، 236دافيد ٔأرنو�، �رمجة مصطفى ٕا�راهمي فهمي، �امل املعرفة؛ 

یة �دیدة، ٕاما بتوصیل ٔأمراض (اكجلدري واحلصبة) اكنت موجودة يف ٔأورو� منذ زمن طویل، شلك أ�وروبیون صالت و�ئ 
ٔأو ٕ�رساء روابط بني ٔأجزاء من العامل مل �كن یو�د قبلها ٕاال صالت حمدودة... وقد سا�دت وسائل الت�ارة والنقل أ�وروبیة 

بواسطة أ�وروبیني ٔأنفسهم. واكن الزهري یعرف يف هند القرنني  لقد مت نقل بعض أ�مراض انتقاًال مباًرشا �ىل �رش أ�مراض...
، املرض والطب وإالمرباطوریةابع عرش �مس فراجني رو�ا، ٔأي املرض أ�ورويب..."، انظر: دافيد ٔأرنو�، ادس عرش والس� الس� 
 .18-17املصدر نفسه، صالطب إالمرب�يل وا�متعات احمللیة، يف: 

 انظر:                                                 .1660-1521ٔألف طنًا يف الفرتة  200ب بنحو ولقد قدر ا�هب املهنو 
Michel Beaud, A History of Capitalism 1500-1980, translated by Tom Dickman and 
Anny Lefebvre (London: Macmillan press,1988), p19. 

�  – وانظر كذ� إالحصاءات التارخي النقدي للت�لف: دراسة الواردة يف: رمزي زيك،  – توحض مقدار ا�هنب ل�هب والفضةيت ال
(الكویت: ا�لس الوطين للثقافة 191، �امل املعرفة؛ يف أٔ�ر نظام النقد ا�ويل �ىل التكون التارخيي للت�لف بدول العامل الثالث

 ).1987والفنون وا�ٓداب، 
ة حلرق جثته. مث ظهر م احلطب املعد� زَ السا�ة وربطوا ٔأ�هوالبا ٕاىل معود إال�دام حتیط به حُ )"ٔأوقد إالس�بان املشا�ل يف 10(

ل من أٔلقى �لیه حمارضة حول فضائل املس�یحیة، ؤأمسك �لصلیب ووضعه ٔأمامه و�ذره من اللعنة ي اكن ٔأو� القسيس ا�� 
 �   =يت س�تصیبه ٕاذا مل ینبذ دینه الوثين ویقبل د�ن املس�یح. رفض ٔأ�هوالبا إالذ�ان. ويف ا�هنایة، و�د القسيس ٔأ�هوالبا  أ�بدیة ال
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ولكنه مل یدع يك مييض يف سالم، ٕامنا مت تقدميه ٕاىل احملامكة �هتمة عبادة أ�و�ن ، ذهًبا

 .1533�دم يف وأ�  !وار�اكب الز�

3I من �اللها فرض الزرا�ة أ��ادیة �ىل ٔأغىن ٔأرايض قارة  الوعي �لكيفية ال�يت مت
: الربازیل، و�ر�دوس، وجزر سو�بنتو، لالتینية ؤأخصهبا ؤأوفرها ٕانتاً�أأمر�اك ا

ي �ون، و�رینداد وتو�جو، و�و�، وبورتور�كو، وا�ومينیاكن، وهایييت، ا�ٔ  مر ا��
وقف مصري ساكهنا �ىل تقلبات اكٕال�وادور �ىل سبيل املثال، یت �رخيیًا، ب�ا�ً 

�يت متت  و، ٔأو املوز! هنا جيب الوعي ٔأیًضاأ�سعار العاملیة للنب ٔأو الاكاك �لكيفية ال
من �اللها معلیة تعمیق هذا الشلك من الزرا�ة من �الل هیلكة اقتصادات ب�ان 

ارة عامریة؛ جبعل ب�ان القالقارة �ىل حنو خيدم، ٕ��الص، اقتصادات أ�جزاء �س�ت
ي ٔأفىض، بعد اس�تزناف الرتبة، ٕاىل اس�ترياد للمواد أ�وّ  مورًدا دامئًا لیة. احلال ا��

احملصول �س�تعامري:  .الوا�د نتج سوى احملصولاملواد الغذائیة؛ فأ�رض أٓلت أٔال تُ 
�زامن مع �شوء املزر�ة  يمر ا�� ا�ٔ ؛ وهو )11(ن، قطناط، �ُ كر، اكاكو، مط� سُ 

 _________________________ 
�خلنق �لطوق احلدیدي، بدل معا�ة أٓالم اخلازوق! استسمل  ن املس�یحي فٕاهنم س�یوفرون � موً� رسیًعأأنه ٕاذا حتول ٕاىل ا�� =

للقد�س یوحنا املعمدان، ا�ي صادف وقوع   جوان دي ٔأ�هوالبا وذ� �كرميًأأ�هوالبا وقد هده الیأٔس. وتقبل املعمودیة �مس
هذا احلدث احلز�ن يف یوم عیده. مث قام اجلالد بتنفيذ �مته الشنيعة بي� وقف إالس�بان �متمتون بصلواهتم من ٔأ�ل �الص 

ض: ، �رمجة �ا حسن حببوح (الر�سطوة ا�هب: قصة استبداده �لقلوب والعقولبیرت بري�ش�تا�ن، انظر: روح ا�ن الشمس". 
. ٔأما مأٔساة هاتوي فريوهيا الوریت س�یجورنه: "حفني �مل ٔأن الغر�ء س�یغزون اجلز�رة مجع 200ص )،2002مكتبة العبیاكن، 

. وف� هو ي �كنونه مل� عظمي یعرفه جيًدا�� ٔأبناء قومه، وبعد حتلیل للوضع، ٔأوحض هلم ٔأن سبب سلوك البیض هو التوقري ا
ي خيدمونه وحيبونه و�سعون ٕالیه؛ ومن أٔ�ل هذا الس�ید هب: ههنا �رون س�یدمه، ا�� یقول ذ� كشف عن س� مملؤة ��

یذیقوننا الویل؛ ومن ٔأ�� یطاردوننا؛ ومن ٔأ�� قتلوا أٓ�ئنا وٕاخوتنا ولك ٔأهلنا و�رياننا، وحرمو� من لك ٔأمالكنا، ومن ٔأ�� 
�يشء أٓخر سوى البحث عن هذا الس�ید، وللعثور �لیه ميهتنوننا؛ ؤ�هنم كام �لممت �ریدون ا�يء ٕاىل هنا، وال �رغبون 

لهذا الس�ید ولرنقص �، فلع�  قم حفًال  وطننا من قبل، و�ا فلنُ واس�تخرا�ه س�یعملون �ىل مطاردتنا وٕاهناكنا، مثلام فعلوا يف
هاتوي ورفاقه، فلقد  التیقول هلم �ني جيیئون ٔأن ال یؤذوننا ٔأو لع� یبعث ٕا�هيم بذ�. ومع ذ� مل هيزت ذ� إال� لتوس� 

؛ حفني ٔأ�لمه ٔأ�د أ��ء الفر�سيساكن، وهو مقيد ٕاىل معود احملرقة، بأٔن التعمید امجیع املقاومني ؤأحرق هاتوي حي�  جرى اغتیال
ن ٕاىل الفردوس فردوس السامء، سأٔ� هاتوي عن مصري املس�یحیني بعد موهتم، و�ني �مل ٔأن أ�خيار یذهبو یتيح � �سب
الوریت س�یجورنه، انظر: ٕانه یفضل اجلحمي �ىل حصبة ٔأ�س هبذه اهلمجیة والقسوة". للمزید من التفصیل،  قائًال رفض التعمید 

. 152)، ص2003، �رمجة صاحل �لامين (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، أٔمر�اك الالتینية: الثقافات القدمية ما قبل الكولومبیة
، �ىل الرمغ من قوهلم �لزتام �انب �عتدال ومرا�اة ٔأحاكم الرضورة، قد انرصفوا يف ٔأرماين:" ٔأن اليسوعینئألربتو ونعرف من 

 .119، املصدر نفسه، صمجهوریة اشرتا�یة مس�یحیةٔأعامهلم الت�اریة ٕاىل مدى بعید ملحوظ". انظر: أٔرماين، 
بعد ٕا�ادة فتح السودان مبارشة،  نفس أ�مر قد �دث يف ٔأفریقيا الرشقية والوسطى:"...ٔأن جند  ،) و�ىل سبيل املقاربة11(

رشعت السلطات الربیطانیة يف زرا�ة القطن طویل التی� من ٔأ�ل توفري منتج للتصد�ر ومصدر ل��ل احلكويم. ؤأثبتت 
 � �يت ٔأجریت، وال  =    1925يت اس�ت�دم فهيا الري �لضخ، مالءمة احملصول. ومع اس�تكامل العمل يف سد س�نار يف �ام التجربة ال
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راكب  يف اج�عیة املكونة �رخيی� وتبلور الطبقات � )الالتیفوند�ت( تعامریةس� �
 مر�يكمث ا�ٔ  ،ديوالهولن والفر�يس يجنلزي واالٕ  والربتغايل س�بايناالٕ ( رٔأسامل أ�جنيبال
ومن هنا �شأٔت ٔأرس�تقراطیة السكر،  .)أ�وروبیة ةس�تعامری�متداد للهمينة اك
سوف ول  .. ٕاخل.ؤأ�طرة النب. )املطاط( ٔأ�ر�ء الغابةكام ظهر  لی�ارش�یة الاكاكو،و وأٔ 

� ر�ح امن �الل ا�ٔ  ،دور البطو� املطلقة  بعد، بتأٔدیة، ف�هذه الطبقات �هنض  يتل
 و�كر�س عوامل نةتدعمي بنية اخلضوع والهمي  يف، للقمية يالقانون املوضوع جتنهيا بفعل

�  ؛�ول القارة يالت�لف التارخي � فت� الطبقات ال ت ر وتلق� كنف املس�تعم ت يفيت �رب
 ر�حا�ٔ  هذه )و�هٔأن تُ  ،�ىل هذا النحو ،وال ميكن( هو�� ال تُ  اتعلميًا اس�تعامر�� راقي� 

 ٕاىل اخلارج! عروق...النفس  عاد خضها يفست�ریة الوطنیة، بل یُ ٕاىل احلقول �

4I  ،الوعي بدور متطلبات معلیة دمج أ�جزاء املس�تعَمرة يف �قتصادات املس�تعِمرة
)12(القارة ب�انٔ��د أ�جزاء التابعة، يف قلب املزيان ا�ميوجرايف يف معظم 

وهو أ�مر  
ي یتعني ي اس�ت�دمته  الس�یايس /التنظمي �ج�عيالوعي بطبیعة معه  ا�� ا��

 ،صادات املس�تعَمرة وتصفيهتا ماد�� �قتصادات املس�تعِمرة يف سبيل ٕاهناك �قت
اس�ت�دمته القوى  يا��  والتنظمي �ج�عي .�ج�عي جتدید ٕانتا�اوسلهبا لرشوط 

ٔأكرث  رمبا ٕاىل قوة معل وفرية، )السخرة والعبودیة �ىل الر�اكزه(�س�تعامریة ٕامنا حيتاج 
ٔأن  س�یكون من الرضوري ، و��)العمل وموادالعمل  ٔأدوات(من وسائل إالنتاج 

ٕاىل  )13(ٔأفریقيّ  )!ٕا�سان(  عبدٍ مالیني 8حنو  خّ بضَ  تقوم قوى �س�تعامر أ�ورويب
 _________________________ 

افتتح مرشوع اجلز�رة، القامئ �ىل زرا�ة القطن. ؤأصبح القطن �ىل الفور هو احملصول النقدي وسلعة التصد�ر أ�ساس�یة يف  =
، �رمجة سعد رمحي (بريوت: دار التارخي �قتصادي للرشق أ�وسط وشامل أٔفریقياالسودان...". انظر: شارل �يسوي، 

، يف: 1800ٕاىل 1500السودان، منبحث املهم: یوسف فضل، وب. ٔأغوث، . وانظر ٔأیضًا ال 228-227)، ص1985احلداثة، 
(القاهرة: رشكة  �رخي أٔفریقيا العام، ٕارشاف ب. ٔأغوث، أٔفریقيا من ظل الس�یطرة �س�تعامریة: 7: ج�رخي أٔفریقيا العام

اليت اكنت �اضعة للنفوذ �قتصاد �س�تعامري: املناطق . م. اكنیيك، 468-463ت")، ص املطبو�ات للتوزیع والنرش،"د.
 . 393، املصدر نفسه، ص5، ج�رخي أٔفریقيا العام، يف: الربیطاين

الت�ام الكثري�ن يف وا�د:  ) من ا�راسات القمية يف هذا الصدد، بصفة �اصة �شأٔن الربازیل، دراسة: مار� فيلیال بتيت:12(
 ٕاهنا متد� بفكرة �امة و�دیة مًعاا�فاع عن الهویة الربازیلیة؛ ف ٔأساًساسة �ىل الرمغ من اس�هتدافها . وهذه ا�راالتجربة الربازیلیة

د يت جعلت �زاوج أ�جناس یأٔ�ذ وضع واقع حقيقي ؤأیضًا موهبة صادقة"، �ىل �ة "شعب الربازیل ذات الطبیعة العن �ر�یب
(ا�لس ا�ويل  دیو�ني. انظر: ج أ�عراقمناس �ري�س: ذروة �الیة المزتا: �رتوملي بينارص، ما ذ�رت يف دراس�هتا. انظر ٔأیًضا

 ).  2002(191للفلسفة والعلوم إال�سانیة)، العدد 
من سا�ل ٔأجنوال فقط، ويف الس�نوات  عبد 1400000مت �لب  1641-1486) فعىل سبيل املثال: يف الس�نوات 13(

ل  1000000لب ٕاىل الربازیل �ُ  1580-1688  =      1783) و�الل إال�دى عرشة س�نة من س�نو��  10000عبد (ٔأي مبعد�
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بعد ٔأن قىض  1850- 1550 الفرتة من ند�ز وجيا� يفوغرب االٕ مناطق الربازیل 
�ركز خض العبید يف معظم جزر الاكریيب ولقد  !لساكن أ�صلیني�س�تعامر �ىل ا

ي ٔأفىض ٕاىل �كون  ومناطق زرا�ة القصب ومنامج ا�هب ومزارع النب. أ�مر ا��
�يت ستهنض بدور  "الكریوليس" طبقة �رس�یخ الهمينة �س�تعامریة.  يف سبيل �مال

فلقد �رس �س�تقالل يف بدایة القرن التاسع عرش حتویل السلطة ٕاىل ٔأیدي املّالك 
العقاریني والبورجوازیة المكربادوریة. عقب ذ� اس�متر التحویل وتدعميه �ىل امتداد 

 �ریطانیا العظمى. ،یداملرتوبول اجلد القرن ٕازاء �كثیف التبادالت مع

5I يت مبقتضاها ٔأمست ال� قارة الالتینية لٔ�وروبیني �املًا الوعي �لكيفية التارخيیة ال
ص هلم ت أ�ش�اص املرخ�  جسال� بّني �لك ما حتم� اللكمة من معىن؛ ٕاذ تُ  �دیًدا

 .اع  املهرةوالصن� رف ٕاىل الهند الغربیة ٔأسامء وحرف كثري من ٔأحصاب احلِ ��هاب 
ن حرف و�ن، و�س�تطیع ٔأن �س�ت�لص من حتلیل هذه الس�الت، وما تضمنته م

� �ج�عیة  أ�حوال  ،نیة ا�ٓ�ذة يف التطورا�متعات املد اكنت تزتاید يف يتاملعقدة ال
�ن ن ا�� رة كذ�. مفأ�جزاء املس�تعمَ  ٕامنا يف ،رة حفسبليس يف أ�جزاء املس�تعمِ 

جر، ال، و�: مزارع، وبغ� 1517 حىت 1509الفرتة من  بعبور أ�طلنطي يفص هلم خّ رُ 
ٓ وصن�اع ٔأ�ذیة، وصیديل ، ٔأعامل الس�باكة متخصص يفالت قاطعة، و ، وصانع أ

اد، وصانع اش، و�د� ار، و�ائك مال�س، ونق� ق، وحف� ار، و�ال� وفاحص معادن، وجنّ 
ن، دامشوع، وصانع مع، وصانع وصانع عر�ت، وصانع فضیات، وصرييفجوارب، 

، افنياطني، وخز� ائني، وخر� بن� غمن، وزارع فاكهة، ومثانیة  اح �لع ٔأس�نان، وراعيوجر� 
 )14(.از�ن، وخب� ٔأقفال ادياع صهارجي، ومطرز�ن، و�د� وصن� 

6I  َبولیفيا وبريو واملكس�یك  ة ا�هب، قد هنبوا، مندَ بَ من املهم ٔأن نعمل أٔن الغزاة، ع
 حنو م1800 حّىت   م1545 من الفرتة املمتدة يف ،والربازیل و�ش�یيل هند الغربیةوال 

 و�لتايل  ملیار مارك من ا�هب. 4572 وحنو ملیار مارك من الفضة 15173,1
 _________________________ 

 للمزید من التفصیل، انظر: !عن طریق لیفربول عبد 300000مت حشن  1793ٕاىل  =
Basil Davidson, Old Africa Rediscovered (London: Littlehampton Book Services Ltd; 
1959),p,365-7. 

، �رمجة محمد س�ید نرص (القاهرة: دار هنضة حضارة أٔمر�اك الالتینية) للمزید من التفصیل، انظر: ولمي لیتل شورز، 14(
   .201-199)، ص1970مرص،
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. أ�مر اة �رخيی� ٔأورو� �روات، يه �ٔ�ساس ٔأدوات دفع، �ري مس�بوق ٕاىل تقتدف� 
� انعكس � يا��  دا�ل أ�جزاء تؤدهيا النقود يف احلیاة الیومية  يتىل الوظائف ال
 ْرب �شطت فيه الت�ارة �َ  ينفس الوقت ا��  قد زادت مكیة النقود يفلف ؛س�تعِمرةامل 

البعیدة  ٔأورو� من الوصول ٕاىل مراكز الت�ارةحبار وحمیطات العامل احلدیث، ومتكنت 
 . قًا وغر�ً رش 

، بدٔأت �كتشافات املعرفية ي بدٔأ فيه الرتامك الرٔأساميلا�� و ، الوقت نفسه يف     
ٕاىل الرٔأسامل. �كتناز  تعدىی  ، ؤأصبحت النقود تلعب دوًرا)15(وا�رت�ات العلمیة

�يت �  النقود ب البحث عن قوى تطل�  يوهو أ�مر ا�� م من ٔأ�ل إالنتاج. س�ت�دال
ا�رتاع املزید  �الیة، ؤأدوات العمل جيري �كثافةٍ  فالرٔأسامل موجود إالنتاج أ�خرى.
والریف یدفع ��ٓالف صوب  وقوة العمل متوافرة ٔأیًضارية متسار�ة. مهنا وتطو�رها بوت

ذ �كون ام. حينئاملواد اخل مواد العمل ٔأي �لتايلیتبقى املدن للعمل يف املصانع. 
جيب  لهذه املواد مثل السكر واملطاط واملوز... ٕاخل. أ�سايساملورد يه املس�تعمرات 

 وحقيقة التكون التارخيي ي�ىل الصعید العامل الوعي بطبیعة الرتامك الرأٔساميل إاذً 
مس عرش، هذا التكون القرن اخلا مة يف ٔأورو� يفقدیة املعمّ د� الن� القتصاد املبا
 )عقب تبلوره الطبقي( ريالت�امت من �الل التواطؤ بني الرٔأسامل  يالتارخيي ا�� 

� اعیة ٕاىل حتطمي �صطفائیة ية الس� السلطة املعربة عن فكرة ا�و� القوم بني و   يتال
تأٔ�ري  /تنقيدظاهرة  مع(ل ا�ٓ�ذ يف الت�لّ  التنظمي �ج�عي إالقطاعيهنض �لهيا 

السابع القرن ٔأواخر  وذ� حّىت  الالتيين اجلسد عن �سالخ�واملتجهة حنو  )أ�رض
 _________________________ 

ا�ي سا�د ابتاكر املكوك ٕاىل ) 1764 -1704( توصل جون اكي) فعىل سبيل املثال: يف حقل صنا�ة الغزل والنس�یج، 15(
ا�ي مكن من النول ا�ٓيل  ا�رتاع اكي خمرت�ًا) من تطو�ر 1778 -1722جریفز (جميس هار  ، كام متكنإالنتاج ز�دة�ىل 

من  التقلیصسامه يف  ) ا�رتاع هارجریفز �ىل حنو1823 -1743( رایت�اكر ويف الوقت نفسه طور ٕادموند  مضاعفة إالنتاج.
من  بدًال  الكوك �س�ت�دام حفمٕاىل صهر احلدید ) 1717 -1677( التعد�ن: توصل ٔأ�راهام داريب . ويف حقللكفة الید العام�

صنع قضبان ) 1800 -1740( اس�تطاع هرني �ورتو  ومن مث متكن من حتویل احلدید ٕاىل معدن ٔأقل صالبة. الفحم النبايت،
ا�رتاع ٔأول حمرك خباري یعمل �ىل خض  ) ٕاىل1729 -1664( نوماس نیوكامتتوصل . ويف حقل الطاقة: �دیدیة ٔأكرث صالبة

، احلركة اخلطیة ٕاىل حركة دا�ریة حموًال  معل �ىل تطو�ره )1819 -1736( س واطجمي وحي� وقع ا�رتاع نیوكامن يف ید املیاه،
أ�مر ا�ي جعل احملرك الب�اري أٓ� �امسة يف التطور �قتصادي. للمزید من التفصیل، انظر �ىل سبيل املثال: توماس 

)، 1956، �رمجة ٔأمحد محمد عبد اخلالق (القاهرة: مكتبة هنضة مرص )1830 -1760(�نقالب الصناعي يف ٕاجنلرتا ٔأشنت، 
ور مسرية ت� �كتشافات العلمیة بو�ه . ولتكو�ن التصور املهنجي عن تطالفصل الثالث: �بتاكرات ا�ٓلیةبصفة �اصة: 

 الثاين عرش.والفصل ، بصفة �اصة: الفصل احلادي عرش قصة العمل، انظر: �راو�ر، �ام
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ي �زامن ع الرأٔسامل الصناعي، حىت� ، مث توس� )16(عرش   ٔأوائل القرن الثامن عرش، ا��

اج من وق العاملیة وتدویل إالنتطریقه ٕاىل �لق الس�  يف لرٔأساميلمع همينة منط إالنتاج ا
فة هیالك ا�متعات املت�لّ  �الل ٔأمناط خمتلفة للتقس�مي ا�ويل للعمل والتغلغل يف

 زاءً من التطور. فأٔحضت ٔأج خمتلفة مبس�تو�ٍت  العامليلالقتصاد  بذ� ٔأجزاءً  شّ�ً مُ 
 فة.مت�لّ  ٔأخرىمتقدمة، ؤأمست 

7I  يف اس�تكامل املعارص �نهتاء احلرب العاملیة الثانیة �رشع �قتصاد الرٔأساميل العاملي
 )صندوق النقد، والبنك ا�ويل، ومنظمة الت�ارة(�كونه من �الل مؤسسات دولیة 

الرأٔساميل تعمل �ىل �رس�یخ تبعیة الب�ان املهنوبة لٔ�جزاء املتقدمة من النظام 
 العاملي، من �الل:

 الفائض. ، بل والنقد،إالنتاج لترصیف فةأ�جزاء املت�لّ  ٔأسواق فتح -

 أ�شد الب�ان �روات هنب و�لتايل ا�ولیة، املدیونیة خف يف أ�جزاء املت�لفة ٕاغراق -
�ٕالضافة ٕاىل تصد�ر  املبارشة؛ أ�جنبیة �ست�رات ٔأو ا�یون هذه �رب سواء فقراً 

 م.التضخ� 

الوطنیة  املوارد تعبئةأ�سايس  ا�شغالها�كون  للتمنیة س�یاسات فرض: مث ومن -
 �ىل، و�شلك هاميش، الرتكزيیمت  و�ني .أ��انب واملستمثر�ن ا�ائنني لصاحل

ي أ�جنيب؛ النقد ٔأ�ل من لتصد�رإالنتاج ل  غرضذ� ب �كونفٕامنا  التصنیع  عادیُ  ا��
 .من النظام الرٔأساميل العاملي املتقدمة أ�جزاء ٕاىل تصد�ره

 .وقفة حنو التعدیل اجلذري لترشیعاهتا املعوقة حلریة الس� توجيه أ�جزاء املت�لّ  -

 أ�جزاء ت� دفقِ یُ  �ديم حنوٍ  �ىل فةاملت�لّ  أ�جزاء اقتصادات هیلكة ٕا�ادة -
فتظل معمتدة �ىل اخلارج يف ٕانتا�ا؛  ؛�ج�عي ٕانتا�ا لت�دید املوضوعیة الرشوط

 یة املس�تق� املعمتدة �ىل ا�ات.فاقدة القدرة �ىل التمن 
 _________________________ 

 ، �رمجةالغريب ٔأفاكر ور�ال: قصة الفكر. �ر�ن �رننت، 236، املصدر نفسه، صأٔزمة الضمري أ�ورويب) انظر: بول هازار، 16(
 الفصل العارش.بصفة �اصة  ،)1965محمود محمود (القاهرة: مكتبة أ�جنلو املرصیة، 



340 

 
8I< �يت تبلور من �اللها التارخي الن� للهمينة أ�مر�كية يف  قديالوعي �لكيفية التارخيیة ال

القرن التاسع عرش بعد سلس� متص� من العالقات اجلدلیة بني القوى أ�وروبیة 
هولندا، وٕاجنلرتا، وفر�سا، وروس�یا، وا�منسا، ؤأملانیا، وٕایطالیا، و�روس�یا، (املتصار�ة 

�يت خرج مهنا �قتصاد أ�ورويب  )وا�و� الع�نیة وانهتاًء �حلرب العاملیة أ�وىل ال
، بي� خرجت الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔ�غىن ؤأقوى دو� رٔأساملیة يف حطاًما

�يت متلكها  فر�سا العامل، �زید مجموع ٔأرصدهتا ا�هبیة عن مجموع أ�رصدة ا�هبیة ال
سوى حتریك الرتامك، ٔأي نقل �روات  یطانیا، ؤ�ن احلرب مل تفعل شيئًاؤأملانیا و�ر 

 من ٔأورو� ٕاىل الوال�ت املت�دة )عمرات بو�ه �امو�ريات املس�ت(ٔأمر�اك الالتینية 
ي متكن ا�هب من �ال� من . هنا ینبغي الوعي �لظرف الت� أ�مر�كية ارخيي ا��

 عهنا بعمالت وطنیة خمتلفة نظري سلع مت ٕانتا�ا يف ٔأما�ن ٕارساء منظومة أ�مثان املعرب� 
 متفرقة من العامل ويف ظل ظروف ٕانتاجية ميزيها التغري� املس�متر. 

من تداو� كنقود  ومل �كن من املمكن ل�هب ٔأن یؤدي هذه الوظیفة ٕاال ابتداءً      
ي اكن يف  د الرٔأساميل القويم ا�ٔكرث تطوًرادا�ل �قتصا سبي� للس�یطرة �ىل وا��

ن قا�دة ا�هب ا�ولیة اجلزء ا�ٔكرب من املعامالت ا�ولیة: �قتصاد الربیطاين. ومتكّ 
بدورها الرٔأسامل الربیطاين من تأٔ�ید همينته دا�ل �قتصاد العاملي، ويه همينة 

صبح ومدى، وبفضل هذه الهمينة یُ  ق إالنتاجية النسبية للعمل، معقًااس�متدها من تفو 
، وميكن ٔأن حيل اة الربیطانیة، س�ید العمالت دولی� م� الوطنییه إالسرتلیين، العُ اجلن 

  ٔأخرى ختضع لهمينة الرٔأسامل الربیطاين. حمل ا�هب لعمالت ب�انٍ 

وهكذا حتل همينة رٔأسامل أٔ�د الب�ان �ىل الصعید ا�ويل حمل سلطة ا�و�      
الرٔأسامل املهمين من القيام يف املعامالت ن هذه الهمينة مع� �ىل الصعید القويم، ومتكّ 

ال �ستند،  ما�ولیة بدور النقود ا�ولیة، سواء اكنت هذه العم� �ستند ٕاىل ا�هب أٔ 
وٕان �كن من الرضوري ٔأن تبدٔأ فرتة س�یطرهتا التارخيیة، حبمك �رخيیة النقود، 

 �الستناد ٕاىل ا�هب. 

رٔأسامل قويم ٕاىل رٔأسامل قويم أٓخر  و�كون من الطبیعي عند انتقال الهمينة من     
ٔأن �رث مع� املهمين اجلدید وظیفة النقود ا�ولیة �ا� بذ� حمل مع� الرأٔسامل 
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ي فقد همينته �ىل �قتصاد الرٔأساميل ا�ويل. وذ� ما �دث يف فرتة احلربني  )17(ا��

�قتصاد  �راكً (الرٔأسامل الربیطاين همينته �ىل �قتصاد ا�ويل العاملیتني عندما فقد 
 یفرض همينتهل ؛ فقد ظهر الرٔأسامل أ�مر�يك )كتل نقدیة�دة ٕاىل م ا�ويل يك یقس� 

وليك تأٔيت احلرب  ))18(أ�وروبیةالرتكة �س�تعامریة ا�هنبویة  وار�ً ( �ىل الصعید العاملي
�يت تفرض مجیع تبعاهتا يف الفرتة التالیة للحرب.العاملیة الثانیة لتؤكد   الهمينة اجلدیدة ال

_____ 

 

� ولندرس ا�ٓن       يت ٔأدت، يف ٕاطار تطور الظروف التارخيیة واملوضوعیة ال
�مل " سمىالرٔأساملیة املعارصة، ٕاىل ٕا�الن هنایة �مل �قتصاد الس�یايس، وظهور ما �ُ 

 ."�قتصاد
 

 _________________________ 
 >.124ص>،)1981سكندریة: منشأٔة املعارف،(االٕ �قتصاد الرأٔساميل ا�ويل يف أٔزمته  ،) انظر: محمد �امد دویدار17(
، ذات �رخي �افل �ٔ��داث املثرية، 1823 مر�كية، ومنذ ٕا�الن مبدٔأ مونرو يفٔأن الوال�ت املت�دة ا�ٔ  شك يف ال) 18(

عتقاد، قامت الوال�ت سبيل تأٔ�ید هذا � ، ويفملاكً لهاعتربهتا الوال�ت املت�دة ا �البًا، املتعلقة بأٔمر�اك الالتینية، اليتوا�مویة 
ر�اكب جرامئ واسعة هتمة �املكومات احلنظمة ا��كتاتوریة القمعیة، ومتویل خطط �نقالب، ودمع ا�ٔ  العدید من �رمساملت�دة 

من  1933و 1912 مر�كية نیاكراجوا بني �ايمحتلت قوات مشاة البحریة ا�ٔ اقد لف !�زمع حامیة إال�سانیة �سانیةالنطاق ضد االٕ 
ٔأطاح �رئيس منتخب، ؤأطلق رشارة  1954 جوات�ال يف نقالب يف�لتخطیط ال CIAـ الكام قامت  !ئأ�ل مقع مترد �سار 

مح� ٕالسقاط  CIAـ ومنذ الس�تينات، أٔطلقت ال !حرب ٔأهلیة دامت ٔأكرث من ثالثني س�نة �لّفت وراهئا حنو ربع ملیون قتیل
 �ش�یيل نقالب أٓخر يف�ىل التخطیط ال ،ومعها كربى رشاكت االتصاالت العاملیة ،CIAـ السا�دت  1973 ويف !اكسرتو""حمك 

، ومت تنصيب أ�رضیةلكرة ل الغريب نصفال  نتخب يفم وطين "، وهو ٔأول رئيس يو�لع الرئيس"سلفادور ٔألیند
ال�نينات،  ويف !ٔأسس د�كتاتوریة دمویة قامت بقتل وتعذیب املواطنني، �ركة وراهئا أٓالف الض�ا� ياجلرنال"بينوش�یه" ا�

قطع و والراهبات واملزار�ني واملعلمني،  ذحب القساوسة يالسلفادور، ا�� نظام سفاح وساندت الوال�ت املت�دة تد�لت ٔأیضًا، 
مر�اك الالتینية، وٕان اكن أٔ  ظمة ا��كتاتوریة يفننهتاء معظم ا�ٔ اومع �لول التسعینات وبدء  !�ىل أ�و�د هارؤوس الض�ا� و�لق 

ت بعض الواكالت املمو� من الوال�ت قد خض� ل، فمع تأٔجيج الفنت متویل املعارضة حنو، فقد تو�ت الوال�ت املت�دة ظاهر�� 
مالیني ا�والرات ٕاىل فزنویال  ،والواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة املت�دة، مثل مؤسسة املن�ة الوطنیة من أٔ�ل ا�ميقراطیة

 يوميكننا ٔأن جنمل ونوجز التارخي ا�مو . البولیفاریة ومل �زل �سعى من أٔ�ل التخریب يف فزنویال .قراطیة""تعز�ز ا�مي هبدف
. 1825مث بريو  ،1823 غزو نیاكراجوا :�ىل النحو التايل للتسلسل الزمين اقارة ٔأمر�اك الالتینية وفقً  للوال�ت املت�دة يف

غزو  .1854نیاكراجوا  �ون يف ي. تدمري ميناء �اجرا1948ٔأعقاب  يف اتضم هنائی�  ، ويك1846حتالل �كساس املكس�یكية ا
ا س�بانیة املفتع� طبقً مر�كية االٕ احلرب ا�ٔ  .1894نیاكراجوا  . مث يف�ش�یيل ، مث يف1888هایيىت  التد�ل يف .1873�ولومبیا 

دخول املاریزن  .1907هندوراس  �ستيالء �ىل ست مدن يف .1902و1901�ولومبیا  . التد�ل يف1898رحج أ�قوال �ٔ 
. قصف املكس�یك 1934وحىت  1915حتاللها من امث  !ٔ��د ا�یون اسدادً ي طو �ىل البنك املركز وقيا�م �لس هایييت
 �ىل سوا�لها سطول�رش ا�ٔ و ، 1965غزو ا�ومينیاكن  �ىل �و�. ي. رضب احلصار اجلو 1961غزو �لیج اخلناز�ر  .1916
تدعمي �نقالب �ىل �شافزي يف . 1989رئيسها ختطاف ا. غزو ب� و 1988 �ش�یيل التد�ل يف .1983غزو جرینادا  .1978
>!ومل �زل اجلرامئ تتواىل لك سا�ة، 2019، والتلوحي �لتد�ل العسكري 2012 فزنویال
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E1D<

. لقد �سد احلا�ة املتنامية الصنا�ة يف املشغل احلريف ٔأو يقطاعأ�سواق اجلدیدة مل یعد منط إالنتاج االٕ  يف"
والطلب اكن �زداد  تسعبید ٔأن أ�سواق اكنت ت  ...رفيةالصناعیون املتوسطون ٔأحصاب املشا�ل احلِ  ٔأزاح

حمل  و�ل الصناعیون ٔأحصاب املالیني. � فأٔ�دثت ثورة يف إالنتاج الصناعيوظهرت ا�ٓ  ...�س�مترار
الت�ارة واملال�ة  وق العاملیة ٔأمنتوالس� . وق العاملیةالصناعیني املتوسطني. والصنا�ة الكبرية ٔأو�دت الس� 

سع، اكنت الربجوازیة بقدر ما اكنت الصنا�ة والت�ارة واملال�ة والسكك احلدیدیة تتو . و واملواصالت الربیة
� الطبقات  مجیع الوراءرساميلها، وتدفع ٕاىل  يمنتتطور، و�ُ  دت ومنذ ٔأن توط�  ..القرون الوسطى. فهتا�ل�  يتال
ا�و� ا�متثیلیة  جوازیة �ىل لك السلطة الس�یاس�یة يفوق العاملیة اس�تولت الرب وتأٔسست الس� ربى الصنا�ة الكُ 

� والربجوازیة حيث ظفرت �لسلطة دمرت لك العالقات االٕ  ..املعارصة. اكنت �ربط  يتقطاعیة من لك لون، ال
رابطة املصل�ة البحتة، ن سوى رابطة بني إال�سان وإال�سا بق �ىل ٔأيإال�سان �سادته الطبیعیني، ومل ت 

يف ٔأغراضها  ريةو�اطفة الربجوازیة الصغ وحامسة الفروس�یة امحلیة ا�ینيةؤأغرقت  ...ا�فع نقدً لزام القايس �واالٕ 
ت حریة الت�ارة الغامشة و�دها، لیة، ؤأ�ل� تبادُ  الشخصیة ٕاىل قميةٍ  لت الكرامةوحو�  دة من العاطفةأ��نیة ا�ر 

�  لقد انزتعت الربجوازیة عن املهن وأ�عامل ...حمل احلر�ت  ذ� احلني مبنظار الهیبة نظر ٕا�هيا حّىت اكن یُ  يتال
�داد  يف الطبيب ور�ل القانون والاكهن والشاعر والعامل جفعلت ؛ هباهئا ورونقها وقداس�هتاُلك واخلشوع، 

�ا�هتا ٕاىل أٔ و العالقات العائلیة  �ىل سدًال اكن مُ  يا��  ي�اب العاطفاحلالربجوازیة ومزقت  ...الشغی� أ�جراء
 ر �س�مترار ٔأدوات إالنتاج، و�لتايلو ثة ال �س�تطیع البقاء بدون ٔأن ت والربجوازی ..�القات مالیة رصف.

لك أ�وضاع  إالنتاج، وهذا الزتعزع ا�امئ يف وهذا �نقالب املتواصل يف.. .ا�متع يف�القات إالنتاج 
فٕان لك العالقات  .. س�بقه من عصور. عرص الربجوازیة عاموالتحرك ا�امئان، هذا لكه ميزي ا�متعیة، والقلق

� �ج�عیة التقلیدیة اجلامدة، وما حيیط هبا  سة، مة مقد� حمرت  اكنت قدميًا يتمن ها� املعتقدات وأ�فاكر، ال
 �   ما اكن تقلید�� �بتًاوُلك  ..عودها.صلب حتل حملها فتش�یخ ویتقادم عهدها قبل ٔأن یُ  يتتن�ل وتند�ر؛ ٔأما ال

ا�هنایة ٕاىل النظر  ناس يفعامل �حتقار وازدراء، ویضطر ال یُ س ، ولك ما هو مقد� یطري ویتبدد اك��ان
مجیع وبدافع احلا�ة املس�مترة ٕاىل ٔأسواق �دیدة تنطلق الربجوازیة ٕاىل  ...لظروف معيش�هتم و�القاهتم املتباد�

فينبغي لها ٔأن تد�ل وتتغلغل يف لك ماكن، وتوطد د�امئها يف لك ماكن، وتقمي  ٔأحناء الكرة أ�رضیة،

س�هتالك، يف مجیع عت إالنتاج و�وق العاملیة، طب�ست�رها الس�  والربجوازیة، ..لك ماكن. الصالت يف
مرت الهرمة دُ فالصنا�ات القومية  ...، وانزتعت من حتت ٔأقدام الصنا�ة ٔأرضیهتا القومية�امليالب�ان، بطابع 

صنا�ات �دیدة، ٔأصبح اع�دها مسأٔ� حيویة �لنس�بة ٕاىل مجیع أ�مم املتحرضة،  ا لت�ل حملهار یومي� دموتُ 
س�هت� ة من ٔأقىص املناطق، صنا�ات ال � یّ ة، بل املواد أ�ول ة احمللیّ صنا�ات مل تعد �س�تعمل املواد أ�ولیّ 

خضعت الربجوازیة الریف للمدینة، أٔ لقد  ..مجیع ٔأحناء العامل. ا يفا يف الب� نفسه حفسب، بل ٔأیضً منت�اهت
خضعت الب�ان اهلمجیة ونصف اهلمجیة للب�ان أٔ فأٔ�شأٔت املدن الكربى وزادت ساكن املدن ز�دة هائ�. و 

 وسائل الربجوازیة ٔأكرث فأٔكرث �ىل تبعُرث  وتقيض .. الربجوازیة، الرشق للغرب.املمتدنة، أ�مم الفالحية لٔ�مم
ٔأفراد  ٔأیدي ت وسائل إالنتاج ومجعت امللكية يفن ومركز اك� ست السُ إالنتاج وامللكية والساكن. فقد كد� 
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 ى منت�ة تفوق يفوا�د، قوً  �لیه قرنٌ  ي مل �كد مييضطها ا�یة، منذ �سل� �لقت الربجواز لقد  ..قالئل.

 ،يبیان احلزب الش�یوعجنلز، إ اكرل مار�س وفریدریك (�ددها وعظمهتا لك ما صنعته أ�جيال السالفة جممتعة". 

 .)1890،الطبعة أ�ملانیة

للمركزیة  من إالقطاع ٕاىل الرٔأساملیة وفقاً  �نتقال وٕاجنلز هكذا خلص مار�س     
من بعد ٔأن همينت �لینا ت� املركزیة أ�وروبیة؟  ا�ٓن . مفاذا ميكننا قو�أ�وروبیة

َ الس� سأٔل �املنا املعارص ميكننا ٔأن �  ٔأ�ل إال�ابة ما احلیاة؟ وما الهدف : ني التالینيؤال
َ  عن إال�ابة�ىل �امل الیوم، و�ده، هو القادر رمبا ف مهنا؟ یب: ال جي  !نيهذ�ن السؤال

من �حنطاط ال یعرف سوى  ائة �امً و�یف یعرف بعد ٔأن صار �رب مخسم  ٔأعرف!
وغفل  مصت فينا صوت احلیاة...لقد  .ياعالهذ�ن؛ بعدما ٔأرص �ىل �نت�ار امجل

بعد ٔأن فقد عبقریة  ،ٕا�سان  اكد إال�سان ٔأن ینىس ٔأنهحىت�  ،بدا�لنا مضري إال�سان
ل ٔأو حتو�  فزحف �ىل بطنه من الفاقه... ؛مشيته املس�تقمية �ني ٔألف السجود للطغاه

التجس�ید الرائع لعامل یرتحن ٕا�سانه بعد ٔأن   حرشة اكفاك... ٕان حرشة اكفاك يهٕاىل
ٓ ملس�تقبل  يمعىن وبال هدف، وبال مرشوع حضار  صارت احلیاة بال  من.أ

فصل �ني  وقد �د � دانيت !یاة والهدف مهنا�یف یعرف �املنا الیوم معىن احل      
إال�سان ٕاىل  �زتل � د�اكرتاوا��ن، و  یاةس بني احل ، ومبنطق ٔأرسطو املقد� ا�رخيیً 

 ٓ  ،عقلیة ختضع معلیات � مفكرة؛ املشاعر... أ��اسيس... العواطف... لكها صارتأ
زة بیل جيتس، وميكن حساهبا ٕاىل القياس ا�قيق �ىل ٔأ�دث ٔأ� ،التقينمع التطور 

 !يلسعر الرصف العامل اطبقً 

اس الن�  وقد ٔأ�لن � نیتشه ٔأن�  !�یف یعرف �املنا الیوم معىن احلیاة والهدف مهنا     
 !من السامء ام وال ٔأنزال �لهيمكتشفوهاموا اخلري والرش فابتدعوهام وما �ن ٔأقامه ا�� 

 حّىت  . وا��ن ٔأسطورة. والرسل مر�زقة.احلاد ٕابدا�ً بتداًء من الالمعىن صار االٕ ا      
صاحل �ىل أ�رض  ء يشفاوست لك عنَ ابتداًء من الالمعىن لَ  ...ااد صار مس�ً إالحل

  !واتبع مارجریت
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�سان �داثة، ابتداًء من الالمعىن والالهدف ٔأمىس ��سالخ عن حضارة االٕ      

 !خرافة، ٔأما و�دة املعرفة إال�سانیة فقد �تت ااملشرتك جتدیدً  وجهر الرتاث إال�ساين
 :ٔأشبيلیهق � �ال�  وقد مهَس  !ا الیوم معىن احلیاة والهدف مهنا�یف یعرف �املن

 ."ٕان ل�هب قدرة �ىل تفتیح مدارك إال�سان"

  �امياك: مبا صاح به �ولومبس يف مقارنةً  ،بةذ� � عبارةٌ  مك يه     

ن ميلكه مي� لك ما �رغب فيه، بل ��هب �س�تطیع ء، مَ ن ميلكه مي� لك يشء مدهش. مَ "ا�هب يش
    )1(.رواح ٕاىل اجلنة"املرء ٔأن ید�ل ا�ٔ 

 "روك الهارد" موس�یقى يف امر�ً  من الالمعىن صار الهوس العقيل اءً ابتد     

واللون  ، وتدمري املعىنا، ولقد ٔأمىس اخلواء جتریبً "الفانيك"و "التكنو"و "املیتال"و
. ومع او��زتال والتسطیح ٔأمسوه جتریدً ، اة، وٕاهدار الشلك وأ�بعاد �كعیبً نطباعیا

قة من د النصوص اخلال� جر�  يالرتاث ا�� . ..ينا مر �راث ا��ن الوضععْ معىن جتر� الال
هتا النصوص من قو�  ٔ�ن جترید ت� ؛ئ� عن معىن حياتنا والهدف مهناقوهتا املتسا

�  ت� ٕامنا مت يف ایة ٕاىل . من نقطة بد..و�نلت فهيا من ٔأیقونة ٕاىل و� حتَ  يتنفس اللحظة ال
 !خط هنایة العا�ر � مرتد

معامله  ٕاىل، �لتعرف ي�املنا احلقيق ٕاىل انتعرف أٓنی�  يكبعد أٔ م خطوة فكریة ولنتقد�      
�  أ�ساس�یة الكو�ب  نت�ار... ٕان هذا... ولكن �ىل �يجامع تفاقٍ ا�كشف عن  يتال

ت مو  ؛ٕاهنا سكرة املوت صوب أ�عامق، ٔأعامق �حنطاط... ارس�ً مبن فيه یت�ه مُ 
ُ  يعرص وميالد عرص. فهل من الرضور   حمتیته؟ تسحق حتت جعالٔأن �

 كوالتفك�  مض�اللالفن، وٕاىل � فلینظر ٕاىل اخلواء يف قويل هن اكن ال �روقومَ      
الس�یاسة،  يف والقهر �قتصاد، وٕاىل القمع يفوالفويض  الفسادأ��الق، وٕاىل  يف

 يف لرغبة امجلاعیة... وٕاىل ا�هنضةا فلینظر ٕاىل الت�لل يف ،...ُجتار ا��ن فلینظر ٕاىل
 إالميان، وٕاىل املعرفة، وٕاىل الثیوقراطیة يف يف فلینظر ٕاىل أ��ادیة. الفردیة وأ��نیة

 _________________________ 
                               .M. Beaud, A History of Capitalism, p.19) مذ�ور يف: 1(
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 متالك احلقيقةاد�اء افلینظر ٕاىل  ...يأٔ الر  �ن، وٕاىل الصمنیة يفا� الهوس يف
ضارات، احلٕاىل طمس ٕاىل ا�ازر...  ظر ٕاىل احلروب... ٕاىل إال�دة...فلین .�ج�عیة

 !ثقافات من �ىل خریطة العاملال  وٕازا�

 رّمن رشع �ُ  يا��  عاملٔأنه ال .�ام املاضیة 500 ـال هتْ فرزَ أ�  يهذا هو العامل ا��  ،احقً      
معبدها: بقيادة اكهن . املعارصة إال� أ�بطش: الرٔأساملیة مذحب �رانمي هالكه �ىل

خبور  )��والر عص� املر ( ام املذحبد� ٔأطلق �ُ  هس�تري� جامعیةٍ  ويف .وققتصاد الس� ا
 "وول سرتیت" معابد ا�ات من كتاب �حنطاط يفلیت �لیه ٕاحصاجلنا�ز بعد ٔأن تُ 

  !�ر�سنیویورك وو طو�یو و�رلني  وفروعها يف

وق. ٕا� صیغة هندیة، تعود من �دید. ٕا� الس�  ا�ٓلهة الیو�نیة العائدة يف ها يه     
ش ٕاىل عطِ  مٍ ٕا� وا�د هنِ  ٕاهنم يف ؛)!ٔأمني( وا�د لیة. ٕا� إالمرب�لیة، الثالثة يفالرٔأسام

� امل املوت  "صندوق" خزا�ن يف "النقد" ختلطت بأٔوراقا يتزید من دماء الشعوب ال
 الفنت فيه و�الدیه. طلیعة �حنطاط العامل ومفسدیه، حمريكاحلامل لعرش ٔأس�یاد 

 !ام معابدهاد� ٔأمر�اك و�ُ 

 يعضو  ٍب رك� مُ   يف، ثالثة عنارص)2(... صندوق النقدالبنك ا�ويل اجلات...     
 �لیة من �ال� اقتصاد �املنا لك ببطء ویتغلغل بال هوادة يف ي... �رس وا�د. سامّ 

من أٓمن  لك�  ا�ه ز�افً یتجر�  يب ا�� �ارقة... ٕانه املرك�  دماهئا يف غادرها ٕاال ويهوال ی
تبع الاكهن أ�عظم: ا�لعدل! و  ة! املوز�ةوق الكرميبعقيدة الو�دانیة. و�دانیة الس� 

 اقتصاد السوق الوا�د أ��د!

، يقرابني املذحب ا�والر  زمة الطاقة... ٔأزمة النقد، ت� يهٔأزمة املدیونیة... أٔ      
 !، املسمى �ٔ�زمة ا�وریةيلؤأحضیة العید الرأٔسام

 

 _________________________ 
، يف أٔحناء متفرقة من العامل املعارص، تعرضت �الل س�بعینات و�سعینات القرن املايض ٕاىل بً�ا 40) ميكن القول ٕ�ن حنو 2(

�ىل س�یاسات التقشف  مرة، وذ� احت�اً�ا 150سلس� من �ضطرا�ت العنیفة والثورات ا�مویة، اكنت قد �كررت حنو 
 � وا حتفهم يف ؤأن عرشات أٓالف املواطنني قد لقُ  يت نفذهتا حكومات هذه ا�ول اس�ت�ابة لرشوط الصندوق ا�ويل،والتجویع ال

س ، �رمجة �د�ن عباصندوق النقد ا�ويل: قوة عظمى يف السا�ة العاملیةانظر: ٔأر�ست فولف،  معلیات �حت�ا�ات هذه.
 .63)، ص2016(الكویت: ا�لس الوطين للثقافة والفنون وا�ٓداب،  435�امل املعرفة؛ �يل، 
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 أٓلهة الفتك العوايل البطا�... اجلوع... الفقر... الكساد... إالفالس، ت� يه     

�  الساكنة يف �  ؛"الید"سسامء �امل د� نفصل عن مملكة ابفضلها  يتید إال�سان، ال
ب ٕاىل أ�ر�ح زلفى، بعد قرّ النتاجئ احلمتیة لعبادة صمن التداول لیُ  احلیوان... ت� يه

� النصوص املقد� �ة ٕاطا  يي: ٔأن أ�ر�ح ال ت�ها �ذراء؛ فه �اء فهيا يتسة احلقيقية ال
ن ا�مثن أٔ نتاج، و بتفا�ل قوة العمل مع وسائل االٕ  ل،، ال التداوُ جمال إالنتاج تتكون يف

�يت تت�ذه يهو املظهر النقد ٔأن  �ىل هذا النحو ، والیفرتضالقمية �ني التبادل ال
القطیعة بني القمية  يف ىٔأ�د ٔأشاكلها تتبد�  ٕان أ�زمة يف .اعهن اا صادقً عبريً ت ا�مثن �كون 

 . يهركر� مُ املس�توى أ�ول  ن نفسه يفا�مث ى يفمثن �ىل املس�توى أ�ول، وتتبد� وا� 
ثقافة  . ٕاهنا نتاجئ ٔأولیة لس�یادةٍ الس�یايس�قتصاد مل النتاجئ الطبیعیة ملسخ � إاذً 

... یلفظ العامل عشٕاماكهنام سوى صنا�ة ن يفوحيدة ليس  وا�دة، وهمينة حضارةٍ 
 !دا�� ٔأنفاسه أ��رية

ن �الل رشوح كهنة املؤسسات مهام ٕاال من ال جيوز فه �التمنیة، مفرد ف...الت�ل�      
ف هو ٔأن حتیا كتاب �حنطاط ٔأن الت�ل�  طر يففلقد سُ  ؛ا�ولیة لٕال�دة إال�سانیة

 سة. التمنیة يهمالحق اجلات املقد�  نة يفعن رشیعته املدو�  ارقً وق، ماس� �اصیًا لرب ال 
 لهالك، ٔأما ٔأن هترول حنوه فت� يهرار من اف هو الفِ حمبته والفناء فيه... الت�ل� 

�  التمنیة... من حضا� البطا� واجلوع والفقر واملزید ها �ملزید ؤ ء ٔأحشامتتيل يتالتمنیة ال
فهيا العمیان �ىل ظهر �و�ب حنطاط قاد ا�بولون من � س�نةٍ  500 ،احق� .. واملرض.

     !ینتحر

یقف وهو  )3(نقرتب ٔأكرث من رؤیة �امل الیوم ٔأخرى يكفكریة م خطوة نتقد� ول         
َ الس�  ٔأمام ا�اجزً  � ؤال  ما الهدف مهنا؟و ني: ما احلیاة؟ ني اجلوهری

 _________________________ 
تقار�ر (س�نوات خمتلفة) و تقار�ر صندوق النقد ا�ويل(س�نوات خمتلفة) و تقار�ر البنك ا�ويل�ىل  ٔأسايسعمتدت �شلك ) ا3(

�ام ال تب�ل التقار�ر الصادرة  وبو�هٍ (س�نوات خمتلفة).  تقار�ر أ�مم املت�دةو(س�نوات خمتلفة).  ا�لس �قتصادي و�ج�عي
مث ميكن  ائدة �ىل الصعید العاملي، ومنضاع الس� ة ٕ�مداد� �س�یل من أ�رقام املعربة بوضوح شدید عن أ�و عن املنظامت ا�ولیّ 

�ىل سبيل املثال، للتعرف ٕاىل مجمل الوضع �ج�عي و�قتصادي �ىل الصعید  أ�ونكتادالرجوع ٔ�ي تقر�ر صادر عن 
 � يت ال جند ٔأي مربر ٕالهدارها، �ىل الرمغ من صعوبة التوصل ٕاىل ما العاملي، و�ٕالضافة ٕاىل تقار�ر املنظامت ا�ولیة ت�، وال

اقد، عن الوضع احلايل �ىل الصعید العاملي، الن�  تبحث عنه �لضبط ت� التقار�ر يف بعض أ�حيان! فلتكو�ن التصور العام،
  =            ا�و� الفاش�)؛ 2002، �رمجة يم النهبان (دمشق: دار املدى، س�نة الغزو مس�متر 501 انظر: نعوم �شومسيك،
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دو�، كام  48احمليل ٔ�فقر  املنتوجعادل الثة من ٔأغىن ٔأغنیاء العامل ما یتبلغ �روة ث -

من ساكن العامل  %41 ٔأغىن أٔغنیاء العامل تت�اوز �سبهتا د�ل من 200 ٔأن �روة
من هذه الرثوات لغطت �لكفة  %1  ا�راسات ٔأهنم لو سامهوا بـوّحض وتُ  متعني.جم 

 فة!أ�جزاء املت�لّ   أ�طفال يفبتدائیة لُلك ا�راسة �

  املعارص! الرٔأساميلفة من النظام زاء املت�لّ أ�ج العامل يف من ساكن %85یعيش  -

أ�جزاء  القويم يف املنتوجمن ٕاجاميل  2010 �ام بلغ متوسط نصيب الفرد يف -
 يف س�نو��  ادوالرً  57593�ىل �ني بلغ هذا النصيب ،س�نو��  ادوالرً  2140 فة حنواملت�لّ 

 أ�جزاء املتقدمة!

 من احلیاة، ویقرتب ا��ل ل تزنانیا ميوتون �الل سنهتم أ�وىلامن ٔأطف 10% -
 ینفقه أ�مر�كيون �ىل ورق احلائط!من نصف ما  ا�و�لهذه  القويم

 _________________________ 
، �رمجة لبىن �امد �قتصاد العاملي اخلفي)؛ لوریتا �بولیوين، 2007�رمجة سايم الكعيك (بريوت: دار الكتاب العريب،  =

)؛ فر�سيس البه وجوزیف 1998�رشون،  -�امر، مراجعة وحتر�ر مركز التعریب والرتمجة (بريوت: ا�ار العربیة للعلوم
العودة ٕاىل الكساد )؛ بول �روجامن، 1999(نیودلهيي: مركز دراسات العامل الثالث،  خرافات عن اجلوع يف العامل10�ولزن،

ٕامرباطوریة العار: سادة )؛ �ان زجيلر، 2010، �رمجة هاين ��ري (بريوت: دار الكتاب العريب،لعامليالعظمي: أٔزمة �قتصاد ا
)؛ ميش�یل 2007�يسوي (القاهرة: ٕاصدارات سطور اجلدیدة،منصور ، �رمجة ها� احلرب �قتصادیة: إالقطاعیون اجلدد

)؛ ��ریك أٓرتو 2012الهیئة املرصیة العامة للكتاب،، �رمجة محمد مس�ت�ري مصطفى (القاهرة: عوملة الفقر�شوسودوفيسيك، 
�ر�س )؛ 2008، �رمجة سعد الطویل (القاهرة: مكتبة الرشوق ا�ولیة، الرأٔساملیة يف طریقها لتدمري نفسها وماري فريار،

قاهرة: دار املرا� ، �رمجة �ادة طنطاوي، مراجعة وائل جامل (الرٔأساملیة أ�زمة: دراسة يف �قتصاد العاملي املعارصهارمان، 
، �رمجة سعید احلسينة ء ٔأكرث �راًء والفقراء أٔكرث فقًراخماطر العوملة: �یف یصبح أ��ر�رو�رت ٕاحساق، ). 2018لٕالنتاج الثقايف، 

، صندوق النقد ا�ويل: قوة عظمى يف السا�ة العاملیة)؛ ٔأر�ست فولف، 2005�رشون،  -(بريوت: ا�ار العربیة للعلوم
 )؛2002، �رمجة خفري لبيب (القاهرة: املركز القويم للرتمجة، حضا� التمنیة: املقاومة والبدائل�رييم س�یربوك،  ه.املصدر نفس

، �رمجة �د�ن خوري (بريوت: رشكة املطبو�ات للتوزیع والنرش، عقيدة الصدمة: صعود رأٔساملیة الكوارثنعويم ��ن، 
وسلمي حسني (بريوت: دار التنو�ر،  ،، �رمجة وائل جاملالوا�د والعرش�نرأٔس املال يف القرن ). توماس بیكيت، 2011
� ، بأٔجزاءقلب العامل الثالث يف وٕانين اعترب كتاب بول هار�سون). 2016 يت ميكن تصنیفها مضن ٔأمه ما ه امخلسة، من املؤلفات ال

�ج�عي و�قتصادي �ىل الصعید العاملي، للواقع  ، ومثرية،مك�او� حتلیل �دیةمت ٕاجنازه يف فرتة العرش�ن س�نة املاضیة 
 . الضائعون: 4ج ، و�ذور الفقر: 1ج ، املصدر نفسه،يف قلب العامل الثالثانظر: بول هار�سون، 

Ray Bush, Poverty and Neoliberalism:Persistence and Reproduction in the Global 
South (London: Pluto Press, 2007). John Perkins, Confessions of Economic Hit Man 
(New York: Penguin Group, 2006). James S.Henty, The Blood Bankers: Tales from 
the Global Underground Economy (New York: Four Walls Eight Windows, 2003). 

ي ال یقل دمویة، انظر أ�حباث املهمة يف: و�ارضها ا��  املعارصة، من الوعي الهیلكي �لتارخي ا�موي للرٔأساملیة ولتكو�ن املزید
  .)2006، �مو�ة من املؤلفني، �رمجة ٔأنطون محيص (بريوت: دار الطلیعة اجلدیدة، الكتاب أ�سود للرأٔساملیة
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حنو ملیار خشص يف العامل یعيشون �ىل ٔأقل من دوالر وا�د يف الیوم، ومثلهم  -

 یعانون من سوء التغذیة!

�ارج املدرسة، وميوت   سن التعلمي أ�سايسملیون طفل جنوب الصحراء يف 70 -
 طفل قبل ٔأن �مكلوا �ا�م اخلامس!  ٔأكرث من عرشة مالینيس�نو�� 

ب�ان متوسطة  يف %8 ب�ان فقرية، بي� یعيش من ساكن العامل يف %76 یعيش -
 ب�ان غنیة! من ساكن العامل يف %16ا��ل، ویعيش 

، بي� �س�بة الطبقة الوسطى %78یبلغ �دد الفقراء من بني ساكن العامل ما �سبته  -
 !%11، والطبقة الغنیة %11تبلغ 

ٔأكرث من ملیار خشص حول العامل ال �متكنون من الوصول ٕاىل مصدر مياه �ذبة  -
 ونظیفة، و�البيهتم من ساكن الریف!

ليس �هيم مياه رشب أٓمنة ٔأو معقمة  %33,3جند ٔأن �س�بة  فةأ�جزاء املت�لّ  يف -
یفتقرون  %20یفتقرون للسكن الالئق، و %25س�تعامل، وصاحلة للرشب و�

طفال ال یصلون �ٔكرث من من ا�ٔ  %20عتیادیة، ؤ��سط اخلدمات الصحیة �
 !طلبة یعانون من سوء ونقص التغذیةمن ال  %20، وبتدايئالصف اخلامس �

دولیة الرشاكت  كام متت�متیازات العاملیة اكفة، من � %97 متت� ا�ول الصناعیة -
 جاميلإ من  %80 ٔأكرث منوٕان  .نتاج والتسویقمتیازات التقنیة واالٕ امن  %90 النشاط
تنمتي ٕاىل دو�  20 یذهب ٕاىل فةأ�جزاء املت�لّ  املبارش يف جنيبست�ر ا�ٔ �ٔأر�ح 

 )4(!أ�جزاء املتقدمة من النظام الرٔأساميل العاملي

 _________________________ 
ويه مس�تق�   القاریة �ىل ٔأساس مراكز الرحبْرب ع الرشاكت �َ فقد مت تأٔسيسها مثل مجی" ميكن ٔأن نأٔ�ذ رشكة �س�ت� مكثال:) و 4(

عن ا�ٓخر�ت و�س�ت�دم مصانعها امخلسامئة ؤأ�د عرش حول العامل نفس شهادات الصالحية التابعة للرشكة أ�م ٔأو  �سبيًا
عاد است�ر ٕاال جزء �سري من هامش ٔأر�ح املصانع يف الربازیل، وال یُ  یف أ�سهم... وحتقق �س�ت� ٔأر�ً�املؤسسة توظ 

� املضیفة، ویو�ه جزء أٓخر �متویل معلیة التوسع وفتح ٔأسواق �دیدة مثل والرشاكت امخلس وعرش�ن احمللیة املقامة يف ا�و
 =     ي� أ�م، ویمت هذا التحویل، ا�� سوق �ذاء احلیوا�ت أ�لیفة. ٔأما اجلزء ا�ٔكرب من أ�ر�ح، فيحول ٕاىل مقر رشكة �س�ت
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ساكن الب�ان  مخس ویقيض ،ا �سبب اجلوع واملرضٔألف طفل یومي�  35بي� ميوت  -

ا، تقل املسا�دات ا�صصة ل�ول الفقرية عن الیوم ومه یتضورون جو�ً  فةاملت�لّ 
مم املت�دة عام تنفقه �سعة من الب�ان املتقدمة �ىل �ذاء القطط طریق منظمة ا�ٔ 

 !وال�ب

 !فریقيا وأٓس�یاأٔ العامل معظمهم ٔأطفال ب ملیار �ائع يف -

 يف مرة عنه 300 اجلنوب، �زید امل يفتتعرض لها املرٔأة احل يل ا�اطر ا�� معد�  -
 الشامل!

 من املوارد الطبیعیة! %80من ساكن العامل �ىل  %20س�یطر�  -

  !من ساكن الكرة أ�رضیة نصف �روات العامل %1ميت�  -

ملیار من  3,5عة �ٔكرث من الرثوة ا�م�  ملیارد�ًرا 62 ل الرثوة الشخصیة ٔ�غىنعادِ تُ  -
 !ٔأبناء البرشیة

، و�دث نصفها املت�لفةا�ول  �دثت يفيات أ��ات الغالبیة العظمى من وفَ  -
 يف )187000(أٓخر مهنا  راء، كام �دث ثلثٌ جنوب الصح فریقياأٔ  يف )265000(

يات العامل من وفَ  %85 بيهنام �س�بة ت ها�ن املنطقتان ف�یا، وقد شلك� جنوب أٓس� 
للوفيات.  من ا�موع العاملي %22ت الهند و�دها حنو وشلك�  املتعلقة �محلل والوالدة،

غرب  يف %45 يات املوالید تصل ٕاىلالت وفَ للیونيس�یف كذ� فٕان معد�  وطبقًا
 %2الت �س�بة الصحراء. بي� ال تتعدى هذه املعد� جنوب  %40 ووسط ٔأفریقيا، وحنو

 ٔأورو�! غربدول  يف

من  %81,2، والعامليج و من املنت %82,7�ىل من ساكن العامل  %20�س�یطر -
 _________________________ 

�رهق اقتصاد ا�و�، عن طریق بنك الربازیل، حيث ٕان �س�ت� ال تقبل ٔأن حتول مع� الربازیل ٕاىل الرشكة أ�م مبا ٔأهنا مع�  =
مع� ٔأجنبیة قویة)، وهكذا، یقوم البنك املركزي للب� املضیف بتقدمي  تحویل ٔأر��ا ��والرات (ٔأو ٔأيضعیفة؛ فتقوم ب 

خمزونه من النقد أ�جنيب ليك یمت حتویل أ�ر�ح و�متیازات أ�خرى مثل حو�ت امحلایة �رب احملیط أ�طلنطي؛ و�لتايل 
 .238املصدر نفسه، ص ،مرباطوریة العارإ �زید ا�متویالت أ�جنبیة من ثقل ا��ن اخلار� لهذا الب�". انظر: �ان زجيلر، 
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 %80,5من املدخرات، و %80,6و اریة،من القروض الت� %96,6الت�ارة العاملیة، و

 من �ست�رات!

 يف فردٍ  57300 . وطبيب للك)ملیون �سمة 8( سو�رسا يف افردً  647طبيب للك  -
ملیون  18( يف النیجر فردٍ  82000 ، وطبيب للك)ملیون �سمة 17( بور�ینافاسو

 !)�سمة

من هؤالء  %70ملیون �سمة، فٕان 175 ن حنواك� �، وحيث یبلغ �دد السُ نی�ري يف -
الت الفقر معد�  قدرت ،نی�ري� كذ� ويف .الیوم ٔأقل من دوالر وا�د يف یعيش �ىل

 .املدینة لها يفمن معد�  ر مرة ونصف تقریًبأأ�ىل مبقدا ، ويه%64 يف الریف حبوايل
وهو ما  ،%67یبلغ  إالقلمي الشاميل الرشيق ل الفقر يفعد� ذ� فٕان مُ و�الوة �ىل 

 !�عتباره ٔأكرث ازدهاًرا يف اجلنوب الرشيق %)34(ضعفي مس�توى الفقر  قریًبایعادل ت

 !ملیون ٕا�سان يف العام �ىل مس�توى العامل 18یتسبب اجلوع يف وفاة ٔأكرث من  -

 !ملیون ٕا�سان جوعى �شلك یويم 800 تیبي -

 !ملیون ٕا�سان ال �متتعون �خلدمات الصحیة 880 -

 !مالیني طفل س�نو��  6�ن حبیاة ودِ یُ  اجلوع وسوء التغذیة -

بو�ه �ام تؤكد و  .ٔأر�اء العامل خمتلف ملیون خشص سوء التغذیة يف 850 حنو یعاين -
�ىل الصعید العاملي،  التغذیة املزمنعاين من نقص لك خشص ال یُ  ٔأن الرمسیة أ�رقام

  !یقاب� �سعة ٔأش�اص یعانون من هذا ا�اء

ٔألف ٕامرٔأة حتفها ٔأثناء امحلل  530حنو تلقى ،املالر� و�سبب ،فةيف أ�جزاء املت�لّ  -
 !وفاة ؤأكرث من ملیون �ا� ،صابةإ ملیون  300و ،والوالدة

منظمة  ، قدرت2012 �ام ففي. یوم بعد ایومً  �لبرش �جتار حضا� �دد یزتاید -
 بنحو اجلنيس و�س�تغالل حضا� للسخرة وقعوا �نا��  أ�ش�اص �دد ا�ولیة العمل
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 للعبودیة دیدةاجل اتقد�راهت "فري ووك" مؤسسة ا، �رشتومؤخرً . خشص ملیون 20,9

 ملیون 35,8 ىلإ  حضا� �س�تعباد �دد ارتفع حيث ،2014ٔ�رقام  ، وفقًااحلدیثة
 املرشو�ة�ري  أ�ر�حٔأن  ٕاىل ٔأیًضاو�شري تقد�رات منظمة العمل ا�ولیة  .خشص

 أ�ر�حوتبلغ هذه  )2014م بیا�ت �ا( ٔأمر�يك س�نو��  دوالرملیار  150للسخرة تبلغ 
�قتصادات يف ٔأما  .ملیار دوالر 52 درت بنحوحيث قُ  أٓس�یا يف مس�تو�هتأأ�ىل 

 )5(.ملیار دوالر 47 حنو فقد بلغت أ�ر�ح ،�ارج أٓس�یا ،املتقدمة

 :حسب املواصفات أ�مر�كية بقو� الفن "سوق" بوفيیه عن تطور�رب�  -

ليس �ام ٔأن تدرس ٔأو �رمس،  ،عتربوه رائًداا �اهًال  انرسيت قوا�ده، ولكام اكن الفنالرمس قد أٔ  اجلهل يف"
�سان، ٕاذ ٔأن �راز االٕ ت، حىت ٕان اكنت لو�ات من لك ما هيم هو ٔأن تبحث عن ٔأش�یاء �دیدة، �ام اكن

 )6(."ااملقياس ٔأصبح مالی�ا ومل یعد جاملی� 

عة بقوانني السوق د�لت الفن، و�ددت ٕان النظریة �س�هتال�یة أ�مر�كية املش�ب�  -
من املشرتیني،  جتذاب املت�ذلقنيفاملعیار الوحيد هو الغرابة، وا ؛قوا�د سوق الفن
 ٔأ�د الت�ار: ّرب كام � سوق الفن. متاًما وٕاد�ال التبذ�ر يف

لفنیة. عامل ا�امل ا�ٔ  قادم تصبح مت�لفة يفا تتشلك ٕاد�ال الطریقة أ�مر�كية: ٕان أ�ش�یاء عندم جيب، وبأٔي"
ل الس�یارة صبح قدمية، مثلها مثصندوق القاممة �ني تُ  اللو�ات ٕالقاء اللو�ة يف و�امعي  مقتينعملّ جيب ٔأن ن

 )7(.لو�ات ٔأخرى �دیدة لت�ل حملها" ٔأو الثال�ة، عندما تأٔيت

�ونينج، ٔأ�د دي �عت صا� �ر�س�يت الشهرية لو�ة للرسام  1991 ويف �ام -
 و�ريمه ين،، مع فرسا�يش، ولكفن ��ن، ؤأرماا�ن مت �سویقهم ٕا�المي� املشاهري ا�� 

 !دوالر ئة ملیونامبنحو  من ٔأ�ل ٕافساد ا�وق العاملي!

 _________________________ 
ا�متویل والتمنیة (واش�نطن: صندوق النقد ا�ويل)، جم� ، قيد مل ینكرس) م. رو�نني، ج. ٕاس�بوسيتو، وبیتيا �س�توروفا، 5(

 .29ص ،2015، یونیو 52العدد 
 .186)، ص2000؟ (القاهرة: دار الرشوق، �یف صنعنا القرن العرش�ن) مذ�ور يف: روجيه �ارودي، 6(
 ظاهرة �لتايل ييكتب جون �رجر:"ملا اكنت ا��ایة �متتع بنفوذ هائل فه و  .169�ارودي، املصدر نفسه، صانظر: ) 7(

مهیة، ولكن مراجعها واسعة بقدر ما عرضها حمدود ٔ�هنا ال تعرتف ٕاال بقوة �س�هتالك؛ فتخضع لها سا�ر عظمية ا�ٔ  س�یاس�یة
تعرضه �كرارًا مع لك معلیة رشاء.  ا وحسر�� ا �امضً ا مكثفً و�دً  و�منطها وتبسطها، فمتيسمال ملاكت البرش و�ا�اهتم. ٕاهنا �رامك ا�ٔ 

 =    ظل ثقافة الرٔأساملیة. ٕان الرٔأساملیة �قية �ىل قيد احلیاة من �الل ٕار�ا�ا ٔأمل ٔأو ٕاجناز ٔأو متعة ٔأخرى يف يهكذا ینعدم أٔ 
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جراء دراسة إ  ٔأوسع نطاق، مت نتشار ا��ارة �ىل، واك �حتاد السوفيايتتفك�  بعد -

ن عن مهن %70فأٔعربت�ىل فتیات املدارس الروس�یات بعمر اخلامسة عرشة، 
ٔأن  �ر�نب يف �ني �ن قبل ذ� بعرش س�نوات رغبهتن بأٔن یصبحن مومسات، يف
)8( !امتعلّ یصبحن رائدات فضاء وطبيبات ومُ 

 

 ملیار دوالر! 175مبا یعادل  2010�ام  ل��ارة �ىل الصعید العامليقمية مت تقد�ر  -

�ىل الصعید العاملي، وحبسب  "السالفيات"تعد ٕارسائیل من ٔأكرب موردي البغا�  -
�س�تعینون خبدماهتن �ن تقد�رات �دة مصادر، یبلغ �دد الر�ال إالرسائیلیني ا�� 

ائیلیة، ملا ٔأوردته جلنة �ستيضاح الربملانیة إالرس  لك شهر. ووفقًا امللیون ر�ل يف
ٕاىل  )بعد تفككه من �حتاد السوفيايت(ٕامرٔأة  5000ٕاىل  3000 فٕانه یمت إالتیان حبوايل

 ٔأ�م يف 7وبیعهن للعمل ىف جمال ا��ارة... وتعمل هؤالء النسوة  ٕارسائیل س�نو�� 
یعادل  ما( ش�یً�  20، وال حيصلن ٕاال �ىل اسا�ة یومي�  18ل یصل ٕاىل أ�س�بوع مبعد� 

 فعها العمیل. ویمت �جتار هبن يفید )دوالًرا 27( ش�یً�  120من ٔأصل  )ادوالرً  4,5
 للمرٔأة الوا�دة! اوالرً د 10000ٕاىل  8000مقابل ٔأسعار ترتاوح بني 

�ن ، وا�� �ىل الصعید العاملي "حقوق إال�سان"ن یعلنون ٔأنفسهم مدافعني عنٕان مَ  -
كؤوس من جاممج  اب يفب إالره�ن رشبوا خنَْ ملاكحفة إالرهاب، مه ا��  دامئًا جيمتعون

قة رؤساء ا�ول ا�ٔكرث احلقي مه يف س!حىت ٔأطاحوا لك ما هو مقد�  البرش، وانتشوا
حقوق إال�سان. وليس �رخيهم  �رخي العامل و�ارضه؛ ومه ٔأ�شع املعتد�ن �ىل ٕارهاً� يف

ٕا�دة الهنود، واس�تعباد الزنوج، وشن احلروب (القدمي و�ده هو ا�لیل �ىل ذ� 
وٕامنا جرامئهم تتواصل، مثل البشا�ة أ�مر�كية يف فيتنام  )ول والقاراتا� واس�تعامر

ببعید قذف الشعب أ�فغاين  اس�ت�دم النابمل �ىل نطاق واسع. وليس عنا  متحي�
 _________________________ 

� ا�ٔ  = ابق، اكن بقاؤها �ىل قيد احلیاة مرهون �حلرمان الس�  ٔأضیق نطاق. يف �س�تغلها �ىل تعریف مصاحلها يف يتكرثیة الشعبیة ال
، نظر: جون �رجراكرثیة الشعبیة. ٔأما الیوم فٕانه یتحقق بفرض مقياس مزور ملا هو �ذاب وملا ليس هو جبذاب". الشدید ل�ٔ 
 .134)، ص1999، العامل العريب ا�راسات �شرتا�یة يفحباث و مركز � (دمشق: ، �رمجة فواز طرابليسو�ات نظر

بدٔأت قوافل اجلنس السالفية القادمة من دول التكتل السوفيايت �جتیاح أ�سواق الغربیة، ومل  1990) "يف مطلع العام 8(
�قتصاد لیوين، �بو انظر: �كن ٔأولئك النسوة �متتعن �مجلال ورخص لكفة لیلهتن وحسب، بقدر ما �ن �ارقات يف الیأٔس". 

 .7، املصدر نفسه، صالعاملي اخلفي
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 250مه كذ� املس�ئولون عن قتل ما �زید عن  أ�عزل البا�س بأٔطنان من القنابل!

املستشفيات و�ار�ا، ٕ�رصارمه  س�نوات يفمخس ٔألف طفل ال �زید ٔأعامرمه عن 
. �ر الفتنة و�ركه، ٕان �دث، خر�ً  �ىل فرض احلصار �ىل العراق، وا�ٓن ٕاشعال

ٔألف قتیل.  400 رواندا؛ مما ٔأسفر عن لتارخي �رباء التعذیب وإال�دة يفولن ینىس ا
حفظ " ء سوىا�كتاتوریة ومتویلها، ال ليشكذ� تورید السالح للحكومات 

�  ، ويه"!ٔ�مانأ�من وا حتقيقو  ،السالم ات فَ تتحقق �ىل رُ  يتأ�هداف النبي� ال
 �ن ساندوا سفاح جوات�المه ا�� و مالیني القتىل ومالیني اجلر�! ..الشعوب.

 موبوتو سييس" ائرييوالعمیل الز  "�شون" وطاغیة �ور� اجلنوبیة "جراماجو"
 نیاكراجوا، ؤأطاحوا �ىل سدة الرئاسة يف "شامورو"وضعوا  �ن، ومه ا�� "س�یكو

ومه  !هایييت يف "�ر�س�تد"ٕاندونيس�یا، و يف "سواكرنو"ٕا�ران، و يف "محمد مصدق"
ومه  !الهندوراس�یة حلدود السلفادوریة�ن ٔأداروا مذحبة ریوسومبول �ىل اا��  ٔأیًضا

ن ضبط ٔأسواق �متكنوا م  ٔأفغا�س�تان ؤأشعلوا �ر احلرب يك�ن تو�وا ٕاىلذاهتم ا�� 
�ن  ٕانتا�ه!  يفوالتحمك ونأ�في ویتصارعون يف ربون يف سور�، خيُ ومه ٔأنفسهم ا��

ومه ! ويف العراق ،و�س�تزنفون عروش اخللیج، وینرشون الفتنة يف فزنویال البلقان،
�ن �رسقون منامج ا�هب يف ٔأفریقيا، ویُ  بددون موارد الشعوب يف ٔأمر�اك ا��

�ن الالتینية.   !. ٔأهنم ٔأمراء إالرهابینيإالرهاب  یصنعون إالرهاب ویدمعونمه ا��

ن إالضافة ٕالیه م �متكن ثل سوى جزًء �سريال مي  هالیوم، وما ذ�ر�هذا هو �امل      
عن  لصادرة دور�� من أٓالف التقار�ر ا بتقر�ر�لیك فقط ٔأن متسك  .حيلو �كام 

وس�یصیبك  ،بأٔحوال اجلوع والفقر واملرضاملنظامت ٔأو املؤسسات ا�ولیة املعنیة 
الرمسیة، ولسوف تتيقن من ٔأن بل النظریة �ندهاش لت�اهل ت� التقار�ر من قِ 

الراهن ال  ونظامه �ج�عي و�قتصادي والس�یايس ،اهنةهذا العامل حبالته الر 
ومل  یاة؟ وما الهدف مهنا؟�س�تطیع حبال ٔأو بأٓخر التقدم ٕالعطاء ٕا�ابة �شأٔن ما احل 

 )9(!مفتو�ة الرشایني �الیانو، �رمن� ، كام ومل �زل .�زفًا �زل اجلرح

 _________________________ 
 ا�هنب �رخي حييك ا�ي �الیانو، ٕادواردو أ�ورجواين ملؤلفه ،الالتینية ٔ�مر�اك املفتو�ة الرشایني من عنوان كتاب ) اقتباًسا9(

 يف �رشلونة ٕ�ضافات كتهبا ؤأحلقه 1970 �ام مونتفيدو وقد كتبه �الیانو يف الالتینية. ٔأمر�اك قارة � تعرضت ا�ي و�س�تغالل
  =      املفتو�ة الرشایني ٔأن من الرمغ الفزنویيل. و�ىل البرتول تأٔممي ٕاىل فهيا ٔأشار س�نوات، س�بع بعد: عنوان حتت 1978 �ام
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E2D 

 ٔأن تتبناه املؤسسة ّني یتع ير �قتصادي ا�� السؤال املهم ا�ٓن: ما هو نوع الفك     
�كشف عن هذه  هل تتبىن فكًراهذه أ�رقام والوقائع املأٔساویة؟  فيخت الس�یاس�یة يك

 یطمس معامل �حنطاط؟ ال داعي يك نرهق ٔأنفس�نا يف ًراالكوارث إال�سانیة؟ ٔأم فك
�يت �شلكّ نعا�ن دعو�  .التخمني  )الفكر!( واقع. ت �ىل ٔأرض الواقعاحلقائق ال
 !نرى �یف مت مسخ العمل يكاخلادم أ�مني للمؤسسة الس�یاس�یة!  ،التعلميي /ا�ٔاكدميي

غراق ٕامنا هو إ  ؛یةٕال�سان الطالب ��م فارغ ليس � �القة � ٔأْدِمغَةو�یف یمت حشو 
ن نظار عبغیة رصف ا�ٔ  والرموز �دمية املعىن؛ الر�ضیة وا�وال تاملعادال العقول يف

مة فلننتقل ٕاىل ٔأزْ  �لیه ثقافة إال�دة واجلشع!هتمين و  نظام �سوده ٔأ�طرة ا�هب وا�م!
 . ٔأزمة �قتصاد الس�یايس !مةهم أ�زْ ف 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 �ىل س�تني �زید ما منه بعوطُ  هناك، شعبیة ا�ٔكرث الكتاب ٔأصبح فٕانه اكم�، س�نوات س�بع ٔأورجواي دخول من ممنو�ًا ظل= 

 ٔأمحد ، �رمجةالالتینية: �رخي مضاد ٔ�مر�اك املفتو�ة الرشایني�الیانو،  العامل. انظر: ٕادواردو لغات معظم ٕاىل و�رمج طبعة
 ).1994النیل،  سكندریة: دار(االٕ  الس�باعي و�شري حسان،



355 

 
o÷^n÷]<ÿíÀ÷]<

Íâ^Èä÷]<Å^íjŒ˜]<ÌË^„fi<
<

E1D<

یفرس  يك. ظهر والنكهة النشأٔة  ٔأورويب�مل ، وكام ذ�ر�،�قتصاد الس�یايس     

�ىل . ظواهر مل یأٔلفها، بل مل یعرفها من قبل، ٔأو متع أ�ورويب�ىل ا�  )�دیدة!(ظواهر
اج من ٔأ�ل السوق. هكذا صور املفكرون الرمسیون أ�مر: ا�ٓ�. السلعة. إالنتأ�قل 

. القمية الزائدة. املصنع. بیع قوة العمل. أ�مثان. الهدر �ج�عي. الرٔأسامل. الرأٔساميل
والاكشف  ، ظهور العمل املفرس لهذه الظواهراد� النقدیة... ٕاخل؛ فاكن من املتعّني املب

ضوعیة. و�ا ظهر �قتصاد الس�یايس كعمل هدفه البحث يف ظواهر عن قوانيهنا املو 
 العام بعبارة ٔأكرث دقة: هدفه البحث يف القانون املوضوعي .منط إالنتاج الرٔأساميل

هو قانون القمية. العام . هذا القانون الرٔأساميل ا�متع والتوزیع يفي حيمك إالنتاج ا�� 
 يفیث احلد ، يف نفس اللحظة،یتوقفنكر هذا القانون ٔأو جيري جتاه�، وحي� ی 

يف  الض�ا� ي یتجر�ه �لقًما�� �قتصاد ا )�مل!( دعىس�تَ و�ُ  �قتصاد الس�یايس�مل 
 بو�هٍ  ويف �املنا العريب ،�ام بو�هٍ  )1(املعارص املدارس واجلامعات يف العامل الرٔأساميل

بني �قتصاد  الفج متراء اخللطاس�  ة يفاملأٔسا و�مكن خص.ومرص ��ٔ  ،�اص
 "د�قتصا" یمت تلقني نظر�تيان الكثري من أ�ح  الس�یايس و�قتصاد، بل يف

 ٔأ�لفهتا�ىل  بَ تِ كُ  دا�ل مؤلفاٍت  ،)،...)2(والقيايسوالكيزني، والر�يض،  ي،احلدّ (
 حمارضات يف �قتصاد الس�یايس! /ء: مبادىةجياخلار 

E2D<

َ خف      كعمل اج�عي  قتصاد الس�یايسور �بلَ تَ  )1871-1623( ني من الزمانالل قرن
هیلك النظام و فيد ر�اكردو، ا�ى د التوزیعو عند أٓدم مسیث،  نتاجاالٕ حمل ا�شغا� 

مع  اتوارى �رخيی�  القمية. لكن هذا العملوالقامس املشرتك اكن قانون  مار�س.�ى اكرل 
 _________________________ 

�ىل الصعید العاملي: من ٔأمه ؤأشهر املقررات ا�راس�یة )1(  
Samuelson and D. Nordhaus, Economics (New York: McGraw-Hill Companies 2005). 
R. G. Lipsey and P. N. Courant, Economics (New York: Addison-Wesley, 1999). 

) �سمي مجمع اللغة العربیة، �لقاهرة، هذا الفرع �مس �قتیاس! ويه لكمة، كام یقول، منحوتة من لكمتني هام �قتصاد 2(
  ).2013(القاهرة: مجمع اللغة العربیة،  معجم مصطل�ات �قتیاس : مجمع اللغة العربیة،والقياس! انظر
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 �لتأٔ�ید .مناملفكر ال الص ٔأجنزه مار�س، يا��  رٔأس املال من كتاب أٓخر صف�ة

 بريو،و  بتلهامي،و �راون، و �ران، و ،ٔأو�رو  ،ٔأمني(ٔأصی�  �دت دراسات ؤأحباثٌ وُ 
ولكهنا ظلت �ارج ٕاطار النظریة  ،)سو�زيو  رسافا،وس�نتش، و فرانك، و دوب، و 

فة من النظام وُ�ل أ�جزاء املت�لّ  ،الرمسیة �ىل أٔقل تقد�ر يف أ�جزاء املتقدمة
ي اخت�  �حتاد السوفيايت، ٕاذا اس�تثنینا الرٔأساميل العاملي املعارص ذ من �قتصاد ا��

ميكن ال  ومن �ب ٔأوىل، ،ومن هنا ٔأسطوریة ٕالخضاع امجلاهري! الس�یايس ٔأداةً 
 ،الرمسي ا�ٔاكدمييسوف یرتبع �ىل عرش الفكر  يا��  يالتیار الفكر ذاك  اعتبار

 امكو ، ٔ�نه مل �قتصاد الس�یايسلع امتدادً ا ،بطبیعة احلال التابع للمؤسسة الس�یاس�یة
  .ل�س�یكالعامة لفاكر ا�ٔ بعض ٕاىل  �ستند ،ا، ال �لًمافن�  ميثلٔأد�ه،  ىسرن 

�س�تمكل  و�اول ٔأن ،مل ال�س�یكعل ء العامةاملبادى فكام �لمنا ٔأن مار�س تلقى     

�ن من ٔأسالفه ا��  يف النقد لكنه اكن ٔأكرث قسوة، �قتصاد الس�یايس�مل  امبقتضاه
� قانون حول مفصلوا   الزمن. ْرب فهم النظام وتطوره �َ تتيح  يتالقمية مج� من القوانني ال

و�حت�ا�ات  املیة�لثورات العُ  نت فيه شوارع ٔأورو� تغيلاك يويف الوقت ا�� 
اجلامعة (اكنت املؤسسة التعلميیة الرمسیة يف ٔأواسط القرن التاسع عرش،  امجلاهريیة
فلقد تبلور تیار النیو�س�یك، ويف  )3(!د العدة للحرب الفكریة املضادةعِ تُ  )أ�وروبیة

لیون و  )1858-1810( جوسنو  )1877-1801(�ورنوو  )1850-1783( : فون ثنناملقدمة
 مارشالو  )1921-1840(منجراكرل و  )1882-1835( جيفونزو  )1910-1834( فالراس

 _________________________ 
 :احلوار التايل) ميكن تلخیص املوضوع بأٔمك� يف 3(
ي �ریده هؤالء الثوار من العامل يف املیاد�ن واملصانع والسا�ات؟ -  ما ا��
�يت ٔأنتجوها وذهبت ٕاىل جيوب الرٔأساملیني والریعیني واملرابیني.  -  ٕاهنم �ریدون حقهم يف القمية ال
ي  - ى قال هلم مثل هذا ال�م اخلطري ا��  عروش ٔأ�طرة املال؟س�یخّرب وَمن ا��
 َمن قال هلم ذ� هو �مل �قتصاد الس�یايس. -
! �قتصاد الس�یايس! فلنفر�ه من املالعُ قاس �ملنفعة، وليس بعرق ل هلم ٔأن القمية تُ حس�نًا! القمية! فلمنسخ مفهوم القمية. فلنق -

ومعادالت ؤأجحبة وطالمس،  . فلنحو� ٕاىل رموزولنجعل من �قتصاد الس�یايس �لًما معملی�احمتواه �ج�عي! فلنخرب العمل! 
ف التارخي!  ثوري لهذا العمل! فلنجع� �ىل ٔأرفواملوضوع ال ! فلنرصف أ�نظار عن احملتوى الطبقي، ؤألغاز ٔأ�ا�بل ٕاىل 
 خيلو من الوعي مبعىن احلیاة والهدف مهنا. ولنسم ذ� (�مل �قتصاد)! بعمل، أٔو هكذا نقول للناس، و�ستبد�

 :) 1963 -1884( جون مور�س �ركأ�مر�يك وانظر ماكتبه 
"The mariginal theories of distribution were developed after Marx their bearing on the 
doctrines of Marxian socialism is so striking as to suggest that the challenge of 
Marxism acted as a stimulus to the search for more satisfactory explanations" In:B.H. 
fried, The Progressive Assaulton Laissez faire: Robert Hale and the first Law and=  
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 مزي�سوفون  )1914-1851( وبومه �فرك )1926-1851( فون فا�زرو ) 1842-1924(

)4(.)1992-1889( وفون هایك )1881-1973(
ٔأ�ذ �قتصاد  مع هذه احلرب املضادة 

 العلميمن الت�لیل من الوجود ا�ٔاكدميي و  اكعٍمل اج�عي، يف الرتاجع خمتفيً الس�یايس، 
سة �ىل فكر املؤسّ  صارت � الهمينة جتریيب كفنٍّ  )5(�قتصاد )�مل( حم��  يك حيل� الیويم 

 . نيصندوق والبنك ا�ولی� ل ة اكولی� ة ا�قدیة واملالی� الن�  ساتالتعلميیة وفكر املؤسّ 

اكر املدرسة النیو�س�یكية، اسع عرش، تبلورت ٔأف�ري من القرن الت� مفع الربع ا�ٔ      
 �  بتصفيةتقوم  يكفاكر ال�س�یك، �ٔ  امتدادً ا�ىل ٔأساس من �وهنا  دامئًا ق�سو�  يتال

 .أ�خرى العلوم �ج�عیة�يق عن عز�  مع�ج�عي  من حمتواه العمل �قتصادي
 _________________________ 

= Economics Movement (Harvard: Harvard University press, 2002), p.282. 
                   :ٕاىل �رجع ٔأن الت�لیل من املزید ٔأراد ملن ميكن �جتاه، هذا ملفكري أ�ساس�یة الكتا�ت ٕاىل �ٕالضافة) 4( 

L. Moss, The Economics of Ludwig von Mises: Toward a Critical Reappraisal, 
(Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976). E. Dolan, The Foundations of Modern 
Austrian Economics (Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976). James Buchanan, 
Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory (Indianapolis, IN: Liberty Fund, 
Inc, New York: The Foundation for Economic Education,1999). O'Driscoll Gerald, 
Economics as A Coordination Problem: The Contributions of Friedrich Hayek 
(Kansas City: Sheed and Ward Inc 1977) Beyond Neoclassical Economics:Heterodox 
Approaches to Economic Theory, Ed: Fred E. Foldvary (Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Limited,1996). Klaus H. Hennings, The Austrian Theory of Value and 
Capital: Studies in the Life and Work of Eugen von Bohm-Bawerk(Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing Limited,1997). Schumpeter, History, op,cit, Ch VII. 

، رمبا الظاهریة يف الغالب، ٕاذ ما اس�تثنینا رفضهم اس�ت�دام ٔأدوات املصطلح، و�ىل الرمغ من ٔأو�ه �ختالف�ىل صعید و 
من ٕاّد�اء ذ� كذ� و�ىل الرمغ  وبني الفكر النیو�س�یيك، (بأٔجيالها الثالثة) الت�لیل الر�ضیة، بني تیار املدرسة ا�منساویة

دا��  �ىل مس�توى قانون القمية،منساویة، فٕانين اعترب املدرسة ا�  ي یدرس الفرد املنعزل،ا��  التیار رفضه للفكر النیو�س�یيك
�يت ینطلق مهنا النیو�س�یك يف  ، �ىل ٔأقل تقد�ر،يف ٕاطار هذا الفكر؛ النطالقها  القمية.فهم وحتلیل من نفس القا�دة ال

 اجلدید) الفن!/ العمل( �شأٔن) 1957( �ر�س ٔأطرو�ة يف وبربا�ة، ٔأمني، مسري. د عنه �ّرب  ما مع اتفاقنا تأٔ�ید هنا ) حسبنا5(
ي �ا ٔأن رٔأى ٕاذ الرمسیة، التعلميیة املؤسسة �ىل طغى ا�� ي هو" لالقتصاد" وليس" للتس�یري" فن  الرٔأساملیة روانظّ مُ  ٕالیه �ر�ن ا��

 العجز ميتة اج�عي كعمل ٕاًذا اجلامعي �قتصادي العمل مات" :التضلیل يف ٕامعا�ً  العمل بغالف فونهیغلّ  لكهنم العاملیة وإالمرب�لیة
�ا وراءه �لّف لكنه. للقمية املوضوعیة النظریة عن النظر لرصفه عیبه ونقصانه ٔ�نه یقوم  ال شك يف وهو فن� .. .التس�یري يف فن

ي قتصادا /ٔأو �ىل الصعید املا�رو )املؤسسةفن �س�یري ي (قتصاد/ا�ىل الصعید املیكرو �ىل املالحظة الوضعیة بال نظریة سواءٌ 
�  �قتصادویة، يه و�دها، وهذه يه يقتصادإان ٔأدجلة ما هو ... قتصادیة الوطنیة)فن الس�یاسة �( ا مم�شاء �مل إ تتيح  يتال

 ،العرصنقد روح ويف  .39-34ص ،الرتامك مسري ٔأمني، ". للمزید من التفصیل، انظر:طالقا �ىل االٕ ال ميكن ٔأن �كون �لمً 
. و �قتصاد فقط، اكلفزي�ء، مثًال العامل املعارص، �سموهنا العمل �قتصادي أٔ  كتب:"هناك مادة مثرية تدرس يف لك �امعات

ويف �ني ینطلق املهنج العلمي من الواقع نفسه، یقوم هذا العمل �قتصادي �ىل مبدٔأ نقيض. فهو یتصور، بوصفه فردانیة 
من هؤالء ميكن ٔأن یت�دد بدوره �لقوانني  �ن یتكون مهنم، ؤأن ً� فراد ا�� ا�متع ٕاىل مجموع ا�ٔ  مهنجیة، ٔأن �ٕالماكن ا�زتال

 �  ل القامئ �ىل تفا�ل هذهيت ترتمج عقالنیة سلوكه... ولس�نا نعرف �لضبط حسب روحية هذا العمل، ما ٕاذا اكن البناء املتخی� ال
  =  أٔنه یقرتح منوذً�ا معیار�� ملا جيب ٔأن �كونه ا�متع املثايل... ینطلق �قتصاد الترصفات الفردیة هو صورة مقاربة للحقيقة، أٔو
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ي  )!مل�( ـف�قتصاد.  )!�مل(وظهور ، �قتصاد الس�یايسٔأ�لن معه هنایة  أ�مر ا��

املمتث�  �قتصادیة والعالقات معميل ملٌ هو � تصاد �لنس�بة للتیار النیو�س�یيك�ق 
ليس لها ، دیةماش�یاء أٔ �القات بني  يه �ىل الصعید �ج�عي توزیعإالنتاج وال  يف

 ،املؤسسة التعلميیة دو قس�ی ي، ا�� هذا التیار ینطلقو�ىل ذ�  !ٔأدىن �القة ��متع
�  النشاط �قتصادي�القات ل �ُ فلكه  مكركز تدور يف)6(فكرة املنفعةمن  يت مت ال

�ىل تفسري  اع�ًدا .یة والرسوم البیانیةاخلطّ  الر�ضیة وا�والّ ملعادالت ايف  ا�زتالها
قمية خشص لك  �رى حيثو�داين؛  ٔأمرٌ يه  القمية �ى النیو�س�یكفللقمية؛  هزيل

ره ذهن ما یقرّ متوقفة �ىل قمية اليشء صارت و�لتايل  .اتیةا��  من و�ة نظرهاليشء 
ء ني قمية اليشواحض ب ٕاًذا النیو�س�یك �لط !ميیل ٕالیه هواه�ىل ما و نفسه املرء 

ومن جممتع ٕاىل أٓخر، ومن زمن  ٕاىل أٓخرخشص من اليشء منفعة تتبا�ن نعم ومنفعته. 
ال ميكن ٔأن تتبا�ن  حتمكها قوانني موضوعیة،اج�عیة ، كظاهرة . ولكن القميةٕاىل أٓخر

سني لعمل ا�ٓ�ء املؤسّ ملذهب  مسً�اايت، من املوضوعي ٕاىل ا�� ٕاال ٕاذا مت متییع مفهو�ا 
 �قتصاد الس�یايس.

 
 _________________________ 

الرصف، كام هو معروف، من اعتبارات مس�تو�اة من سلوك روبنسون يف جز�رته... فاالقتصادیون یتخیلون جممتًعا �املی�ا = 
نون خطاهبم بفصٍل مدهش، یتعامل مع هذه امل  لیارات من الو�دات أ�ولیة مكوً� من مخسة ملیارات روبنسون، ویُدش�ّ

 باد� ما هو متوافر عندمه مبا البوصفهم مس�هتلكني رصف �متتعون بعطاءات ٔأولیة ویبحثون يف سوق تنافس�یة اكم� عن م 
. 179-171)، ص1998، �رمجة فهمية رشف ا��ن (بريوت: دار الفارايب، نقد روح العرصميلكونه". انظر: مسري ٔأمني، 

عن الواقع العميل  ج�عي حفسب، بل يه منفص� ٔأیًضاالنیو�س�یكية ليست منفص� عن مجمل الواقع �وقارب:"النظریة 
العمل، ولو مبعىن ٔأن مجیع عنارص نفقة ٕانتاج سلعة ما متیل يف الت�لیل أ��ري ٕاىل  الیويم. مفن املمكن الربهنة �ىل نظریة القمية/
مغ من مجیع تعالمي النیو�س�یك ما �زال الرٔأساملیون حيس�بون ٔأمثان لكفهتم �ىل هذا ٔأن �رتد ٕاىل العمل، وٕاىل العمل و�ده. و�لر

مكیة العمل...". انظر: ن إالنتاجية؛ فٕاهنم جيروهنا ٔأیًضا مبسا�دة معیار أ�ساس، وعندما حياولون ٕاجراء حسا�ت مقارنة ع
 . 500، ص2)، ج1972وت: دار احلقيقة، ، �رمجة جورج طرابييش (بري النظریة �قتصادیة املار�س�یةٔأر�ست ماندل، 

 انظر: )6(
"In the first place, utility, though a quality of things, is no inherent quality. It is better 
described as a circumstance of things arising out of their relation to man's 
requirements. As Senior most accurately says, "Utility denotes no intrinsic quality in 
the things which we call useful; it merely expresses their relations to the pains and 
pleasures of mankind." We can never, therefore, say absolutely that some objects have  
utility and others have not. The ore lying in the mine, the diamond escaping the eye of 
the searcher, the wheat lying unreaped, the fruit ungathered for want of consumers, 
have no utility at all. The most wholesome and necessary kinds of food are useless 
unless there are hands to collect and mouths to eat them sooner or later. Nor, when we 
consider the matter closely, can we say that all portions of the same commodity possess 
equal utility. Water, for instance, may be roughly described as the most useful of all 
substances. A quart of water per day has the high utility of saving a person from dying= 
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 مل �كن ٔأبًداف نیو�س�یك �هيم نظریة يف القمية؛القول بأٔن ال  ،حمض لغو ٕاًذا     
مل  و�لتايل ؛نظریة يف القمية، ٕامنا يه نظریة يف املنفعة، حتاول متییع مفهوم القمية �هيم

ومن هنا وق. مثن الس�  ٕامنا يه نظریة يف لیةالتبادُ قمية ال  يفنظریة  ٔأبًدا ن �هيم�ك
حبشو دماغ  ،اجلامعات ٔأساتذة �قتصاد يف ،غال أ�ساتذةا�ش �ستسخف كثًريا

 !"نظریة القمية عند النیو�س�یك" س�یال عن مرسلٍ  الطالب ��مٍ 

فيتعني ٔأن نعي مدى ؛ املضاد هذا التیار الفكريالنظریة ل طبیعة ال ٕاىل  فعر� توليك ن    
�ىل الصعید من تطور  ، يف غرب ٔأورو�،الواقع �ج�عيحلق  ارتباط ظهوره مبا

رد و  البحت، انترش اخلطاب العلمي ٕاذ ،الثقايف  من ٔأ�ل فهم الكون يالسعاط�
للرغبة  ؛ اس�تكامًال والر�ضیاتالطبیعیة العلوم  ٕاىل استناًدا، �شلك مادي رصف

 �ن فرضا الظالم �ىل القارة�� لا من صمنیة الفكر ووثنية الرٔأير تحر� ال  امجلاعیة يف
 .طوال قرون من اجلهل والفقر واملرض والثیوقراطیة واد�اء امتالك احلقيقة أ�وروبیة

لغة �بتعاد عن  ىل كتا�ت النیو�س�یك، فرغبوا يفنعكس �ا يأ�مر ا�� وهو 
� العلوم �ج�عیة  بني قوى  �راز الرصاع �ج�عيإ  ، ٕاىلفعًال  ؤأدتي، يت قد تؤدّ ال

عن طریق التعبريات الر�ضیة، للظواهر  يحنو القياس المك بقوة واجتهوا .إالنتاج
ظهروا ٔأكرث و من العلوم الطبیعیة،  ، وأ�فاكر،لفاظا�ٔ  الكثري من اس�تعاروا ٔأیضً او 

ذ� وقادمه  !من لك ما هو ٕا�ساين واج�عي جترید الظواهر �قتصادیةٕاىل  ميًال 
ٔأفىض  ئ�مر ا�� ا .منفصل عن العلوم �ج�عیة ملٍ كع )!اجلدید�لمهم ( ٕاىل النظر ٕاىل

، هابأْٔرس  �عیةالعلوم �ج�يق عن و  وفلسفته ارخيالت�  عن �قتصاديمل عال فصل ٕاىل
)7(.احبتً  اطبیعی�  المً � ٔأساس من �ونهنظر � �ىل وصار یُ 

�اءت املدرسة ، و�ا 
، بل ولبعض لكتا�ت مار�س ات سهام النقد العنیفة �د� وقد و�� النیو�س�یكية، 

 _________________________ 
in a most distressing manner. Several gallons a day may possess much utility for such 
purposes as cooking and washing; but after an adequate supply is secured for these 
uses, any additional quantity is a matter of comparative indifference. All that we can 
say,then, is, that water,up to a certain quantity, is indispensable;that further quantities 
will have various degrees of utility; but that beyond a certain quantity the utility sinks 
gradually to zero; it may even become negative, that is to say, further supplies of the 
same substance may become inconvenient and hurtful".William Stanley Jevons, The 
Theory of Political Economy (London: Macmillan and Co.1888) ch.III. 

واملعادالت  وأ�رقام و�س�تعامل املوسع للرموز للهندسة والتفاضل والتاكمل، فيه واملبالغ الفج �س�ت�دام ٕاىل �ٕالضافة) 7(
�  منحنیات( فكرة نقل مت املثال: سبيل فعىل فالراس، لیون عند �اصة بصفة الر�ضیة،  =اجلبال   ارتفا�ات تقيس يتالسواء) ال
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 رغبةً  ،قة بنظریة العمل يف القميةاملتعلّ  ٕاىل أ�فاكر�اصة  وبصفةٍ  ،)8(ٔأفاكر ال�س�یك

 !مار�س مهقد�  يا��  يبقالت�لیل الط�  تدمري يف

E3D<
<

طرٔأت �ىل املدرسة  من مخسينات القرن املايض ف الثاينبتداًء من النصاو      
ٕاىل  �م الت�لیل من اجلزيئهافلقد حتول  ؛و�امسة واحضة اتٌ النیو�س�یكية تغري 

�اء  .ٕاىل حتلیل توازن �قتصاد القويم ج،، من حتلیل توازن املس�هت� واملنتِ ياللكّ 
س�ت�دام حتلیل التوازن ا يف ،"فالراسلیون " الفر�يسهذا التبدل �بلورة ملا ٔأسهم به 

 س�ت�دامالت�لیل � �اصة يف وبطریقةٍ  ،�كيفية مل �كن معهودة من قبل الشامل /العام
 يالتوازن �قتصاد اولته للبحث عنحم يفالبحتة املعادالت الر�ضیة  مجمو�ة من

�يت تتضافر مًعا �ىل الصعید القويم بدراسة العام لت�دید سلوك املنتج  مجیع العوامل ال
العوامل يف نفس ، ٔأ�ر لك هذه ارس، ر�ضی� وق. وهو یدهت� يف الس� واملس�

 _________________________ 
للمزید من الرشح،  .الطبیعة �مل من) املرونة( فكرة نقل مت كام اجلیولوجيا. �مل من البحر، لسطح �لنس�بة املرتفعة وأ�جسام =

�رمجة �لمي طوسون (القاهرة: دار العامل الثالث،  ،�رخي الفكر �قتصادي منذ �یزنانظر: ميش�یل بو، وجيل دوس�تالري، 
 ) خباصة الفصل الرابع: �س�تنباطات والر�ضیات وتطبیقها �ىل �قتصاد. والفصل السابع: اللیربالیة تبعث من �دید. 1997

 انظر:) 8(
"The classical economists and their epigones could not, of course, recognize the 
problems involved. If it were true that the value of things is determined by the quantity 
of labor required for their production or reproduction, then there is no further problem 
of economic calculation. The supporters of the labor theory of value cannot be blamed 
for having misconstrued the problems of a socialist system. Their fateful failure was  
their untenable doctrine of value.That some of them were ready to consider the 
imaginary construction of a socialist economy as a useful and realizable pattern for a 
thorough reform of social organization did not contradict the essential content of their 
theoretical analysis. But it was different with subjective catallactics.Wieser was right  
when he once declared that many economists have unwittingly dealt with the value 
theory of communism and have on that account neglected to elaborate that of the 
present state of society, it is tragic that he himself did not avoid this failure. The 
illusion that a rational order of economic management is possible in a society based on 
public ownership of the means of production owed its origin to the value theory of the 
classical economists and its tenacity to the failure of many modern economists to think 
through consistently to its ultimate conclusions...Thus the socialist utopias were 
generated and preserved by the shortcomings of those schools of thought which the 
Marxian's reject as "an ideological disguise of the selfish class interest of the exploiting 
bourgeoisie." In truth it was the errors of these schools that made the socialist ideas 
thrive. This fact clearly demonstrates the emptiness of the Marxian teachings 
concerning "ideologies" and its modern offshoot, the sociology of  knowledge".Ludwig 
Von Mises, Human Action: A Treatise on Economics ( Irvington-on-Hudson, NY: 
The Foundation for Economic Education, 1999), p.364. 
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ٔأو �س�یك یدرسون ٔأ�ر ا��ل ٔأو مثن السلعة، النیوفقد اكن، ومل �زل،  )9(.الوقت

ولكن فالراس  مبفرده، ٔأ�ر لك ،مثن السلعة البدی�، ٔأو ا�وق �ىل المكیة املطلوبة
 !من �الل نظام املصفوفات الر�ضیة درسهم مجیًعا

 _________________________ 
یعترب مصطلح التوازن العام ٔأن طلب وعرض سلعة ما، ال یتوقفان �ىل مثن هذه السلعة، ولكن �ىل لك أ�مثان أ�خرى. ) 9(

لعام قامئ! لتكو�ن الوعي بفكر وا�هوالت فهيا لیعلن، دومنا �رهنة، ٔأن التوازن اوقد اكتفى فالراس حبساب �دد املعادالت 
 فالراس يف هذا الشأٔن راجع مؤلفه املركزي:

Leon Walras, Éléments d`economie ous pur politique théorie de la richesse sociale 
(Lausanne: F. Rouge, Libraire- Editeur, 1929). 

 .Schumpeter, History of Economic Analysis, Ch VIIالرشح والت�لیل، انظر:              وللمزید من
) من كتابه املذ�ور:"ٕاذ اكن �مل �قتصاد الس�یايس البحت ٔأو نظریة قمية  53ولقد ٔأ�لن فالراس يف الصف�ات أ�وىل (ص

 ، �ىل غرار املیاكنیاك والهیدرولیاكذاته �لامً طبیعی�ا ور�ضی�ا  �دالتبادل، والتبادل ذاته، ٔأي نظریة الرثوة �ج�عیة، یعترب يف
فيجب ٔأال خيىش اس�ت�دام مهنج الر�ضیات ولغهتا". والواقع ٔأن حماو� اس�ت�دام الر�ضیات ٕامنا تعود ٕاىل القرن السابع عرش، 

س�یايس، وقاموا ٕ�جراء ٔأول فقد اس�ت�د�ا ولمي بيت، وشارل دافنانت، وجرجيوري �ینج، و�ريمه حتت امس احلساب ال 
 :تقد�رات للحسا�ت القومية. انظر، �ىل سبيل املثال

William Petty, Several Essays in Political Arithmetick,1682, History of British 
Economic thought (London: Thoemmes Reprints, 1955). 

 وللمزید من الرشح، انظر:
Jürg Niehans, A History of Economic Theory: Classic Contributions, 1720-1980 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994) pp, 159-187. 

) فرضیة تناقص 1782-1700، صاغ دانیال �رنويل (1738ویعترب �ینج ٔأول من قدم القياس المكي �ا� الطلب. ويف �ام 
عن صور ذ� �رمس بیاين ميثل خطه أ�فقي تدر�ات الرثوة وخطه الرٔأيس املنافع املتو�ة املنفعة احلدیة للرثوة �لنس�بة للفرد و 

، ٔأول دراسة حقيقية عن �قتصاد �امئة ا، ٔأي بعد �رنويل مب1838ي �رش يف �ام �ورنو هو ا�� ٔأوغسطني الرثوة. �ري ٔأن 
 . انظر:الرثواتء الر�ضیة لنظریة حول املبادى حبوثالقيايس عنواهنا:  الر�يض/

Augustin Cournot, Recherches sur les Principes mathématiques de la théorie des 
Richesses (Paris: Calmann-Levy, 1974).  

ل القمية الزائدة، و�رك بعد موته ل الرحب ومعد� ولقد �اول مار�س كذ� اس�ت�دام املعادالت الر�ضیة �راسة العالقة بني معد� 
مجمو�ة هائ� من ا�طوطات اضطر ٕاجنلز ٕاىل أٔن یدفع هبا ٕاىل صامویل مور، املتخصص يف الر�ضیات يف �امعة اكمربیدج، 

، 1894. انظر: مقدمة ٕاجنلز اليت كتهبا يف لندن رأٔس املاليك یقوم مبراجعهتا قبل ٔأن یقوم بنرشها يف الكتاب الثالث من 
، املصدر رأٔس املالل رحب، يف: ل القمية الزائدة ٕاىل معد� صل الثالث من القسم أ�ول: حتول القمية الزائدة ٕاىل رحب ومعد� والف

قد شهد احملاوالت أ�وىل لتأٔسيس مجعیة لنرش �قتصاد الر�يض بقيادة لك من ٔأرفينج  1912نفسه. وميكن القول بأٔن �ام 
لتكون جلنة هارفارد للبحوث �قتصادیة اليت سوف  ن فشلها ٕاال ٔأهنا اكنت متهیًدا الزًما مفيرش وو�سيل ميتشل، و�ىل الرمغ

ٔأ�شأٔ ميتشل  1920جم� إالحصاءات �قتصادیة (جم� �قتصادات وإالحصاءات ف� بعد) ويف �ام  1919تؤسس يف �ام 
كزیة يف حقل البحث �قتصادي التجریيب ي ٔأكد وجوده ٕاك�دى املؤسسات املر املكتب الوطين للبحوث �قتصادیة ا�� 

و�لفه يف الرئاسة معاونه ٔأر�ر بورنز. ولقد  1945�لوال�ت املت�دة، وقد توىل ميتشل رئاسة املكتب منذ تأٔسيسه وحىت �ام 
ي ٔأطلق ن حصل �ىل نوبل �لتقامس مع تنربجن) بدور �امس يف �شأٔة وتنظمي الفرع العلمي اجلدید ا�� قام راجنار فر�ش (ٔأول مَ 

�لیه �سمیة �قتصاد القيايس. وبعد ٔأن جنح فر�ش �لتعاون مع فيرش يف ٕاقناع شارل روس ٕ��شاء مجعیة �لمیة هتدف ٕاىل 
، ومت انت�اب �رئاسة جوزیف شومبیرت 1930التقریب بني �قتصاد والر�ضیات وإالحصاء، انعقد �ج�ع التأٔسييس يف �ام 

مجعیة �قتصاد القيايس رابطة دولیة من ٔأ�ل لور دس�تور امجلعیة طبیعهتا وهدفها، فقد نص �ىل:". ولقد بٕا�رفينج فيرش رئيًسا
دفع ا�راسات الرامية ٕاىل توحيد املعاجلات  أ�سايستقدم النظریة �قتصادیة يف �القهتا مع إالحصاءات والر�ضیات وهدفها 

 =يف  ي �ت سائًداقيق �ىل غرار ذ� ا�� یة املترشبة �لتفكري البناء وا�النظریة/المكیة، والتجریبية/المكیة مع القضا� �قتصاد
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امخلسينات  يف حقل التیار النیو�س�یيك الت يفوقد ظلت هذه التحوّ      

اكدميیة، واملراجع واملؤلفات جمال النظریة ا�ٔ  حمصورة يف والس�تينات من القرن املايض
خفالل ت� �كن لها ٔأدىن تأٔثري،  فمل ي�قتصادو ٔأما �ىل الصعید الس�یايس العلمیة.

، يوطغیانه الفكر  نتصاراتها�شهد مقة  جون مينارد �یزنإالجنلزيي مذهب الفرتة اكن 
ٕاىل �د  ان مذهب احلریة �قتصادیة سائدً العاملیة أ�وىل، اك  �شوب احلربحفّىت 

 حّىت  نريان احلربندلعت اولكن ما ٔأن  .يأ�و�ه ا�تلفة للنشاط �قتصاد بعید يف
 خفالل الفرتة املمتدة ما بني احلربني العاملیتني ؛التصورات وتغريت حواللت ا�ٔ تبد� 

� التارخيیة الفرتة  ويه )1919-1939( ل ومتركزه، وتبلورت امرٔأسال�ركز  زاد فهيا يتال
شلكه  املرشوع الرٔأسامىل يف همينةبدایة ب  ٕایذا�ً الضخمة،  �حتاكرات الصناعیة

�ام  ملانیاأٔ  امل يفبثورة العُ  الرٔأسامىل للعدید من التو�رات، بدءً  تعرض النظام ،ا�ويل
� ، مث ٔأزمة 1918 ٔأزمة مث ، 1919ي �ام معاهدة فرسا فرضهتاىت ا�یون والتعویضات ال

و�روز احلرب النقدیة والتكتالت �قتصادیة، مث  ،)10(1929�ام  الكبريالكساد 
 _________________________ 

تأٔسست جلنة �ولز للبحوث �قتصادیة، ويه مؤسسة وثیقة الص� جبمعیة �قتصاد  1932 ويف �ام". العلوم الطبیعیة =
د. أٔلن،  ج. القيايس، وقد متكن أٔلفرد �ولز من ٕاقناع اقتصادیني هلم ماكنهتم املرموقة حبضور مؤمترات اللجنة، ومن هؤالء:

ؤأرفينج فيرش، وراجنار فر�ش، وهارو� هوتلنج، و�ا�وب مارشاك، واكرل منجر، وجوزیف شومبیرت، وٕا�راهام فا�، وت. 
ٕانت�. كام جنح �ولز ف� بعد يف ٔأن جيذب كنيث أٓرو، وجورج اكتو�، ولور�س ��ن، ؤأوساكر الجن، وهر�رت ساميون. وميكن 

ب ا�ور الرئييس يف ٕا�ادة الصیا�ة الر�ضیة للعمل احلدي: ففي �ریطانیا اكن جون القول ٔأن هناك ثالثة مفكر�ن قاموا بلع
من ٔأدوات الت�لیل  ٔأفاكر لیون فالراس، كام قدم �دًدا �بًريا)، ا�ي ٔأطلع العامل أ�جنلوسكسوين �ىل 1989-1904هیكس (

�ادة الصیا�ة الشهرية لنظریة الطلب مع ٔألن، وكذ�  الیوم، وتعد مسامهته أ�كرث جوهریة ت� املتعلقة �ٕ اليت تلقن للطلبة حّىت 
يف املنامج وأ�لغام، وسعى ٕاىل ٕا�ادة  متخصًصا ) واكن2010 -1911. ٔأما املفكر الثاين فهو مور�س أٓلیه (القمية والرأٔساملكتابه 

ل شبهية بربهنة أٓرو بناء العمل �قتصادي بأٔرسه �ىل ٔأسس مشاهبة ٔ�سس الفزي�ء. ولكن ما قام به ٕالثبات نظریة للتعاد� 
ن و�ینا بول صامویلس ند �ریتو، ظل �ري معروف. ؤأ�ًرياودو�رو للتعادل بني التوازن التنافيس واحلد أ�قىص لل�دوى ع 

�  )، وقد اكن ٔأوفر حًظا1915-2009( يت انتقل ٕا�هيا مركز ٔ�نه �رش ٔأفاكره �للغة إالجنلزيیة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية (ال
الثقل العلمي والثقايف �ىل الصعید العاملي) حيث اكن ملقاالته الغز�رة ا�ور املهم يف ٕا�ادة الصیا�ة الر�ضیة للك املعرفة 

�  1937اس�هتل ذ� يف �ام ، وقد �قتصادیة يت �اول الربهنة فهيا �ىل ٔأنه تو�د يف جماالت البحث بأٔطرو�ة ا�كتوراة ال
�قتصادي اكفة، نظر�ت مش�تقة من افرتاض ٔأن رشوط التوازن متعاد� مع احلد أ�قىص ٔأو أ�دىن لمك ما. و�ىل الرمغ من 

يف التحول ا�ي  مركز��  ا صعًبا لطابعها الر�يض، فقد ٔأدت دوًرا؛ ٕاذ اكن صدوره1947يف �ام ٔأن هذه الرسا� مل تنرش ٕاال 
، كام یة، لالقتصاد الر�يض. وذ� فضًال �اء يف ٔأعقاب احلرب. وا�ي متزي بصدور جمالت �لمیة �دیدة، ذات مسعة �امل 

% يف 40ٕاىل  1940يف �ام % 3دوس�تالري، عن ارتفاع احملتوى الر�يض يف ا�� �قتصادیة أ�مر�كية من یقول م. بو، و 
، املصدر �قتصادي �رخي الت�لیل. شومبیرت، 91، املصدر نفسه، ص�رخي الفكر �قتصادي. انظر: بو، ودوس�تالري، 1990

 ، الفصل السابع: حتلیل التوازن.4نفسه،  ج 
القرن التاسع عرش وحىت احلرب ) الواقع ٔأن أ�زمات �قتصادیة مل �كف عن زعز�ة ٔأراكن الرٔأساملیة املعارصة طوال 10(

  =      ، مث 1917، والثورة الروس�یة يف 1871، و�ومونة �ر�س يف 1848 �ٔ�خص: ٔأ�داث) 1918 -1914( أ�وىل العاملیة
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، ٕامنا مكربر ا ظهور الكيزنیةاكن طبیعی� ومن مث  ... ٕاخل.هنیار قا�دة الرصف ��هبا

�  وتصوراهتا، يشلكها ا�ور يفزمة ا�ٔ  زمننظري، يف  تعمتد �ىل وجوب  يتال

)11(التد�ل احلكويم
بوصفه  )النظریة العامة�ىل ٔأرض الواقع قبل كتابة  فعًال  ي متا�� ( 

 بعدما الحت يف ؛كف عن السري يا�� القويم حتریك �قتصاد  يف ا مسا�دً �امًال 
  زمات متتالیة.أٔ فق ا�ٔ 

 ٔأحضان یتكون يف قوي يتیار فكر  كل هذه الهمينة الكيزنیة، اكن هناظ يف     
 )12()2006-1912( فریدمان لتونمِ ، هو تیار النقدیني بقيادة التیار النیو�س�یيك

 _________________________ 
 = �  املیة ٔأوروبیة ٕا�ر انهتاء احلرب.يت شهدهتا �دة عوامص رٔأسا�متردات الُعاملیة ال
 :، بقو�النظریة العامةمن  الثالث من الكتاب أ�ولیلخص �یزن نظریته يف التشغیل، يف الفصل ) 11(

"The outline of our theory can be expressed as follows. When employment increases 
aggregate real income is increased. The psychology of the community is such that 
when aggregate real income is increased aggregate consumption is increased, but not 
by so much as income. Hence employers would make a loss if the whole of the 
increased employment were to be devoted to satisfying the increased demand for 
immediate consumption. Thus, to justify any given amount of employment there must 
be an amount of current investment sufficient to absorb the excess of total output over 
what the community chooses to consume when employment is at the given level. For 
unless there is this amount of investment, the receipts of the entrepreneurs will be less 
than is required to induce them to offer the given amount of employment. It follows, 
therefore, that, given what we shall call the community’s propensity to consume, the 
equilibrium level of employment, i.e. the level at which there is no inducement to 
employers as a whole either to expand or to contract employment, will depend on the 
amount of current investment. The amount of current investment will depend, in turn, 
on what we shall call the inducement to invest; and the inducement to invest will be 
found to depend on the relation between the schedule of the marginal efficiency of 
capital and the complex of rates of interest on loans of various maturities and risks. 
Thus, given the propensity to consume and the rate of new investment, there will be 
only one level of employment consistent with equilibrium; since any other level will 
lead to inequality between the aggregate supply price of output as a whole and its 
aggregate demand price. This level cannot be greater than full employment, i.e. the real 
wage cannot be less than the marginal disutility of labour. But there is no reason in 
general for expecting it to be equal to full employment. The effective demand 
associated with full employment is a special case, only realised when the propensity to 
consume and the inducement to invest stand in a particular relationship to one another. 
This particular relationship, which corresponds to the assumptions of the classical 
theory, is in a sense an optimum relationship. But it can only exist when, by accident or 
design, current investment  provides an amount of demand just equal to the excess of 
the aggregate supply price of the output resulting from full employment over what the 
community will choose to spend on consumption when it is fully employed". 
John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money 
(London: Macmillan,1967). The Principle of Effective Demand. Book I, Ch III.  

م، البطا�، الر�ود، رجع النقدیون، اكجتاه �شأٔ يف ٔأحضان الفكر النیو�س�یيك، مجیع املش�ت �قتصادیة (التضخ� ) �ُ 12(
 =         و�رون ٔأن أ�زمات �قتصادیة اكفة ٕامنا تنشأٔ عن ٔأخطاء يف  ٕاىل القضا� النقدیة. ٕاخل) اخللل يف مواز�ن املدفو�ات،...
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، يختالف �ذر مر �ا�ٔ  ييینهت  يكالكيزنیة،  يف موا�ةضاریة مح�  زتمع� س�یَ ي ا�� 

یلقى س�  يا��  ،تیار النقدینية، مع بقاء الكيزنیة، وظهور للس�یاسة الكيزنی وتوارٍ 
 بقيادةاململكة املت�دة  �اصة يف ، وبصفةٍ 1984 حّىت  1979الفرتة من  يف ارمسی�  اتطبیقً 

 �رئاسة رو�� رجيان أ�مر�كية والوال�ت املت�دة )2013-1925( مارجریت ��رش

تعمق الكساد،  فلقدطالق؛ �ىل االٕ  سارة، ومل �كن النتاجئ )1911-2004(
نتي�ة  میةالتضخ� زدادت الضغوط ا، و يخنفض املیل �ست�ر اس�تف�لت البطا�، و او 

 لالقتصاد ضافة ٕاىل ٕاضعاف املركز التنافيسعرض النقود، �الٕ  للز�دة الواحضة يف
ي قاد ٕاىل ظهور وٕاحياء  .وق الرٔأساملیة العاملیةدا�ل الس�  تیارات وهو أ�مر ا��

ارخيي مع التحول الت�  ي �زامنوهو ا�� ( �ىل الصعید النظري رافضةونظریة فكریة 
�ل�س�یك يف  مروًرا ،قراط يف فر�ساالفزيیو  : منالثالث يف مركز الثقل العلمي

  .)يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةدد اجلُ وانهتاًء �للیربالیني  ،ٕاجنلرتا

E4D<

بعد جهر النظریة املوضوعیة يف القمية، ثالثة تیارات فكریة و ا�ٓن،  ٕاًذا�ینا      
والنقدیني، وذ� يف الفرتة املمتدة من ٔأواخر القرن  ،و�یزن ،كربى: النیو�س�یك

)13(التاسع عرش وحىت ٔأ�منا ت�.
 حبقلهو ��شغال  الثالثةالتیارات وما جيمع  

ي یترصف مبنهتيى یظهر ويف التداول  ال إالنتاج.التداول.  ذ� الر�ل �قتصادي ا��
 _________________________ 

لكیة لٔ�زمات، مع غض الطرف الس�یاسات النقدیة حفسب، ومه ٕاذ یذهبون ذ� املذهب هيملون متاًما ولكی�ا اجلوانب الهی = 
 عن �عتبارات �ج�عیة. انظر بصفة مركزیة:متاًما 

M. Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press, 1962). 
�  ،مرص مثًال يف  یة اجلدیدة جتتاح العامل املعارص.�ذت اللیربال أٔ يف هذا إالطار من التطور ) 13( يت و�ىل صعید الترشیعات ال

 الت�اریة، احملالو  الزراعیة، أ�رض( واملس�تأٔجر املا� بني العالقة حتر�ر :س�ن�د ،للمؤسسة الس�یاس�یة تعكس التو�ه الرمسي
 حتر�ر .)اخللع قانون( أ�رسة نطاق يف التعاقدیة العالقة حتر�ر .)السكنیة الو�دات ٕاطار يفكذ�  حتر�رها حنو بقوة و�جتاه
 يف التعاقدیة العالقة حتر�ر .)اجلدید �ست�ر قانون اجلدید، الت�ارة قانون( واخلديم السلعي �قتصادي النشاط �القات

 تأٔقيت مع املدنیة اخلدمة قانون مث املرتقب، وتعدی� العمل، قانون( إالداري �ازها وتقلیص ا�و� ا�س�اب مع العمل، ٕاطار
 الطبقات حما�ة .)�قتصادیة احملامك وٕا�شاء اجلنائیة، إالجراءات تقنني تعدیل(  وأ�عامل املال ر�ال ٕا�الل .)العمل عقود مجیع

 ذ� لك یتساوق .)فقًرا وأ�شد الفقرية الطبقات ٕاىل الرضیيب العبء نقل �ىل �ٔ�ساس القامئة املالیة الترشیعات حزمة( الغنیة
�  املاكسب مجیع بتحطمي س�یاس�ی�ا دةوحمد�  ،ا�س�تور قُضاة �ى مس�تقرة صارت اجتاهات مع  �ىل الغفرية امجلاهري حققهتا يتال

 التسلمي بفرض حىت الراهن، �ج�عي احلراك به نصف ٔأن ميكن ما فأٔ�سط و�ا،. معینة �رخيیة فرتة يف �ج�عي الصعید
 یصري ولن! مهبم يشء �ىل احلصول ٔأ�ل من ء�اطى اجتاه يف �اطئًا حتراكً  هناك ٔأن: هو الثوریة، �ملو�ات القول بص�ة

 .الرٔأسامل حركة بقوانني الوعي دون ممكنًا، یصبح لنو  بل ،حصیً�ا التحرك
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�يت ترتكز يف �ا�اته �ري احملدودة و�لیه ٔأن  الرشادة! حماوًال �ل ٔأزمته �قتصادیة ال
�ش�بعها مبوارد حمدودة! و�لتايل یمت ا�زتال ا�متع بأٔمك� يف هذا الر�ل الرش�ید، كام یمت 

ها يف �ا�ات �ري حمدودة وموارد حمدودة. ويف ا�زتال أ�زمة �قتصادیة بأْٔرس 
�يت لظاهرة ا�كون أ�ولویة  التداول ٔأیًضا تتحمك فهيا اعتبارات الطلب ٔ�مثان ال

ي �شلك يف معامل !والعرض الغرب الرٔأساميل �ستند ٕاىل واقع  هذا الطرح �رمته وا��
مة، ال يف حقل إالنتاج ت ٕاىل ٔأزْ د ببلوغ أ�جزاء املتقدمة مر�� من التطور ٔأد� د� حتَ 

ي حق�  ط رْ �ري مس�بوقة، ٕامنا يف حقل التداول حيث فَ ق مس�تو�ت مرتفعة ورمبا ا��
البحث عن ٔأسواق �دیدة لترصیف وهو ما ٔأ�شأٔ رضورة إالنتاج والهدر �ج�عي، 
ي  ة يف ت� �قتصادات هیلكی�  سه ٕاىل ٔأزماٍت �كد�  فيضیُ هذا إالنتاج الضخم ا��

 من النظام الرأٔساميل فةاملت�لّ ٔأصابتا أ�جزاء  نأأزمت تبلورتهنا املتقدمة. ومن 
  :العاملي املعارص، ٔأ�دهام �ىل صعید الواقع، وأ�خرى �ىل صعید الفكر

اختیار أ�جزاء املتقدمة �ىل ٔأسواق أ�جزاء وقع  ٔأنْ يف أ�وىل  أ�زمة تتبد�      
�يتاملت�لّ  فائض ولكن، امتصاص متتص الفائض.  فة يك �كون أ�سواق اجلدیدة ال

من رشاء هذا  ناملمكّ متویل ا�  �س�تلزم فةاملت�لّ من قبل أ�جزاء أ�جزاء املتقدمة 
أ�جزاء املتقدمة، من �الل و�هئا: البنك والصندوق حينئذ قامت  الفائض.

مما فة؛ ، بتقدمي القروض، املرشوطة، لٔ�جزاء املت�لّ لتعالمي النقدیني ووفقًا ،نيا�ولی� 
 و�دت�خلروج مهنا  تمه� يف املدیونیة، وحي� فة أ�جزاء املت�لّ  قى ٕاىل غرَ ٔأد� 

�  نفسها متورطة ٔأكرث ؤأكرث يف قروٍض  يت �دیدة لتسدید القروض القدمية ال
�ة يف أ�جزاء املتقدمة؛ و�لتايل سامهت يف رشاء السلع واخلدمات املنتَ �دمت اس�تُ 

الت البطا� والت م ضخ� يف �شغیل مصانع أ�جزاء املتقدمة ومن مث ختفيض معد�
  يف ت� أ�جزاء املتقدمة. ... ٕاخل،والر�ود

فقد ظهرت �ىل مس�توى الفكر املهمين �ىل املؤسسة التعلميیة  ٔأما أ�زمة الثانیة     
فعىل الرمغ من ٔأن �اصة يف مرص و�املنا العريب.  وبصفةٍ فة، يف أ�جزاء املت�لّ 

معامل الغرب الرٔأساميل نتجت يف أ�  قد ،�ىل أ�قل نظر�ت النیو�س�یك والنقدیني
ارخيي عن تفسري ٔأزمات من جعزها الت�  لغرب الرٔأساميل، و�ىل الرمغ ٔأیًضامن ٔأ�ل ا
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 فة، ویمت تقدميها �ادةً ة يف أ�جزاء املت�لّ الرٔأساملیة؛ ٕاال ٔأهنا هتمين �ىل املناجه التعلميی� 

 !ای�ة، بل والوحيدة، �رخيی� ؤ�هنا النظر�ت الصح 

E5D<

 رس واجلامعاتاملدا ن للطالب يفلق� ي یُ �� ا )العمل!( طبیعة وحمتوى وليك نفهم     
 ال من �مل یوّحض و�یف مت �نتق ،�اص، ويف مرص �ٔ�خص يف �املنا العريب بو�هٍ 

مت �سویق  . و�یفمعميل ٕاىل فنٍّ  اج�عي ملویطمس. من � خيفي و�كشف ٕاىل فنٍّ 
لرٔأساميل املعارص، و�املنا فة من النظام اأ�جزاء املت�لّ  �اصة يف وبصفةٍ  ،هذا الفن

الفصل القادم  سوف نرى يفكذ� ٔ�جزاء بتفوق! ؤ�ننا مقدمة هذه ا يف العريب
مبراجعة، موجزة بطبیعة احلال،  یيلف�  للطلبة، فس�نكتفي الفكري إال�دام �یف یمت

�ىل  "تس�یريفن ال " ٕاىل والتحول من �مل �قتصاد الس�یايس النعاكس هذا �نتقال
بعبارة ٔأدق: جتدید ٕانتاج  ،فالت�لّ من ٔأمه النظر�ت، ويه نظریة واقع نظریة 

 �  ، ، وكام ذ�ر� سلًفاأ�هن بو�ه �ام. ويف �املنا العريب �اصيف مرص بو�ه  ف،الت�ل
�يت یتعني ً  حمال� ثل مت ٔأن  ال � مف :الفكري �شغالناال ادامئ ما  �البا يتن العبارات املأٔلوفة وال

 لمؤسسات املهمتةل ةحتفالی� � نصاتامل و�ىل  الندوات واملؤمترات یمت تداولها يف
بعض  د العبارات نفسها یمت تداولها يفوللعجب جن .مبش�ت الو�دة العربیة

�  ،الفعالیات الفكریة والثقافيةو  ،واملؤمترات ،الندوات تنظمها أ�نظمة الس�یاس�یة  يتال
� ا�ٔ  واملؤسسات الرمسیة يف ،احلامكة ق نه حيإ تقول:  يتقطار العربیة، ت� العبارات ال

الهدف املشرتك، ٔأن وو�دة املصري و  �لقومية ، �ري املؤمنوحّىت ، مؤمن للك عريب
ً  اسخر حزینً یندهش، بل و�  ، حي� جيول ببرصه �ىل خریطة �املنا املعارص، امتأٔمل

� و�ام ٔأن اكنت اخلریط  ٕا�هيا، س�یاس�یة، جغرافية، طبیعیة،... ٔأو حّىت  نظریُ  يتة ال
حيدث �ىل ٔأرض  اغریبً  اا مستنكرً ن هناك شيئً أٔ درك �ىل الفور صامء؛ فلسوف ی

� الواقع؛ ٕاذ ٔأن ت� املسا�ة ا من  %10حتتل حنو  يتلشاسعة الهائ� �ىل اخلریطة وال
املوارد البرشیة ء من يش يأٔ ، ال ینقصها الوطن العريب /العاملسمى و�ب؛ و� ��سة الك
حنو �لق  ..حنو حياة ٔأفضل. ..حىت تنطلق حنو التقدم. ،ت الطبیعیة واملادیةوإالماك�

�ىل الرمغ  )ا�بعً ( )افً مت�لّ ( ومع ذ� مل �زل وطننا العريب .دمةحياة �رمية لٔ�جيال القا
، ومل ة املتحج�ني، قد انقشع منذ عرشات الس�ننياكن جح يمن ٔأن �س�تعامر، ا�� 
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�د؟ و�یف اخلروج من  يف! فلامذا؟ وٕاىل أٔ بقيود الت�ل�  مكبًال  �زل الوطن العريب

هذه أ�س�ئ�،  عنٕال�ابة ٔأن ا نٔأظ هذا من املمكن ٕاجنازه؟وهل ؟ ْرس هذا ا�ٔ 
ق مبدى تتعل� ، كبرش كعرب، بل ذاته يس�ئ� املرتبطة بوجود� �ج�عو�ريها من ا�ٔ 

 وعینا �ٔ�مور امخلسة ا�ٓتیة:

1I  ٕحقل حتلیل ظاهرة  يف )الرتامك املعريف( بـ عرفوما یُ  ،�البیة املساهامت النظریة نا
ف ٕاال من �س�تطع ٔأن �رى ظاهرة الت�ل�  مل ، بو�ه �اص،العريب يف �قتصادالت�ل� 

 واملنتوج�ل ات ا�� ءوٕاحصا ،ىاجلوعٔأحوال الفقر و ٔأرقام و  �الل بیا�ت املرىض
، ااملعمتدة رمسی�  �ى هذه املساهامت، ويهاحلل ومن مث یصري . ٕاخلم،... والتضخ� 

الرصاخ، �تباع  هو الرتكزي �ىل النداء، وأٔحيا�ً  ف،ٔأزمة الت�ل�  ،للخروج من أ�زمة
�  "احلرة /الرٔأساملیة" الس�یاسات �  يتال  واجلوعمن الفقر  عاينال تُ  يتتتبعها ا�ول ال

 ! واملرض واجلوعفة من الفقر خترج الب�ان املت�لّ  ليك ؛رضوامل

2I  حيث جيب ٔأن  ييغالبیة املساهامت ٕامنا تنهت ف، أ�مر أ�ولوهو ما یرتتب �ىل
هذا الصدد تقرتح للخروج من ٔأزمة  ٕاذ �ادًة ما نرى مئات الكتا�ت يفتبدٔأ، 

و� ٕا�رة الكيفية، ، دون حمايخط /دايئأٔ سات اقتصادیة ذات مد�ل ف س�یاالت�ل� 
� اجلدلی�  فة �لّ أ�جزاء املت يف ي�ىل الصعید �ج�ع ا�رخيی� ف هبا الت�ل� ن �كو يتة، ال

هو ٔأ�د ت�  ي، ا�� �ام، و�املنا العريب  بو�هٍ املعارص يالعامل من النظام الرٔأساميل
 س�تعامر، كتارخيٍ ا ٔأمكن حتقيقه هو إالشارة ٕاىل �أ�جزاء، بو�ه �اص. وأٔفضل م

 قرتاح س�یاساتإاىل  � جبهل،ارخي ٔأو جتاهُ �لت� ، بعد اجلهل ا�هبلواينميت، مث القفز 
  !وق احلرةالس� 

3I ف شاكلیة الت�لّ مبعزل عن إ  العريب يف �قتصاد تناول ٕاشاكلیة الت�ل� �ادًة ما یمت
فة من زاء املت�لّ ٔ��د أ�ج دون رؤیة �قتصاد العريب ي، أٔ ي�ىل الصعید العامل

لتناول إالشاكلیة من  انطقي� م  �رتيبًا هذاعارص، ورمبا اكن امل يالعامل النظام الرأٔساميل

 "املثالیة"واملنادة  "التاكميل"ال �رى سوى الطرح یفرتض الت�ا�س و ي�ادمنظور أٔ 
�ىل الرمغ  !. ؤ�ن الب�ان العربیة تعيش �ارج الكو�بالعريب ي�لتاكمل �قتصاد

 ال�يت( الرٔأساملیة عم�لتعامل  العريب يمرشوع التاكمل �قتصاد )ٕاجناز( من ارتباط
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بغض النظر عن شلك  ا�متع لقوانني حركة الرٔأسامل خضوع إالنتاج والتوزیع يفيه 

ابتداًء من الوعي  ،)التنظمي �ج�عي، وبغض النظر عن مدى تطور قوى إالنتاج
من �الل مرشوع  مع إالمرب�لیة العاملیة فك الروابط، بقصد ت� بقوانني حركهتا

 .ملس�تقبل أٓمن يحضار 

4I  �بعد ٔأن خرج �س�تعامر  ،ملاذا ، هو:عنهما ال تمت إال�ابة  ا�البً و  ،ؤال أ�مهالس
فة؟ مت�لّ  ف، مل �زل ب�ان العامل العريبت�لّ ب ال سب� و  هیلك �قتصاديه ال شو�  يا�� 

 :ٕاىل الكوميدي نتقالو� ،النظریة الرمسیة بلمن ق  ؤال من املعتاد جتاه�الس�  هذا
املقرت�ات ا�ٓراء و من  نرى س�یًال  وحينئذ �لتاكمل؟ ف�یف خنرج من الت�لّ 

�  )الرمسیة /املدرس�یة(  ٔأمرٌ  أأیضً  وذ�؛ �لت�دید تبحث عنه يعرف ما ا�� تال  يتال
ن ٔأن �ىل الرمغ م !ف ذاتهحي� ال تعرف هذا املقرت�ات ماهیة الت�ل�  ؛يمنطق

ٕاذ مل یقرتن �لبحث  ا�كون �دمي املعىن والفائدة معً  يالتاكمل �قتصاداحلدیث عن 
بوصفها ، ب�ان العامل العريب يف يو�ج�ع يف �قتصادظاهرة الت�ل�  يف يملواز ا

املعارص، من �ة  يالعامل من النظام الرٔأساميل )و�ري املت�ا�سة( فةأ�جزاء املت�لّ  ٔأ�د
 امقنعً  يسفلن مي .يارخيوحمدداهتا و�یفية جتاوزها التف درس ماهیة ظاهرة الت�لّ 

دون احلدیث عن �یفية هیلكیة لت�اوز ب عريب ياحلدیث عن �اكمل اقتصاد
ف حقل نظریة الت�ل�  يف الرتامك املعريف �ادة النظر يف، وٕامنا ابتداًء من إ نفسهف الت�ل� 
 )14(ذاهتا.

5I املدارس  املعمتدة للتلقني يف يه )مجملها النیو�س�یكية يف( ؤ�ن النظریة الرمسیة
ا�ٓالف من  ملئات إال�دام الیويم �املنا العرىب؛ فالنتي�ة يه ات يفواملعاهد واجلامع

، ىواجلوع املرىض�دد بیا�ت الفقر و  ومساءً  ا�ن یمت تلقيهنم صبا�ً الطالب، ا�� 
 ببالدمك من هذه احلا�مت اخلروج ف بعینه، وٕاذ ما ٔأردن هذا هو الت�لّ إ هلم  قالویُ 

 _________________________ 
 :املثال سبيل �ىل انظر، التقلیدي، مبفهو�ا الت�ل�ف، نظریة حقل يف ةأ�ساس�ی�  النظر�ت �شأٔن الوعي لتكو�ن) 14(

Benjamin Higgins, Economic Development: Principles, Problems, Policies (London: 
Constable and Co, 1959).Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in 
Underdeveloped Countries (Oxford: Basil Blackwell,1960).G. Myrdal, Economic 
Theory and Underdeveloped Regions (London: Gerald Duckworth Co, 1957). Joseph 
A. Schumpeter, The Theory of Economic Development (Cambridge: Cambridge 
University press, 1967).Walt Whitman Rostow, The Stages of Economic Growth, A 
Non-Communist Manifesto (Cambridge: University press, 1960).  
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بل  ،الغرب الرٔأساميل يف  �قتصادياع القرار الس�یايسیفع� صنّ  ٕاىل ما افلتنظرو

فتحوا أ�سواق. ا .ا�س�تحون! �ونوا ٔأكرث طمو�ً  اق� حؤأفعلوا ما ال یفعلون! ٔ�هنم 
 .للرٔأسامل املضاريب ا�ر�وه هنبً او  ال تدمعوا الفالح حرروا الت�ارة. عوموا العم�.

 مك عن أ�مثان. ساندوا �بار ر�الارفعوا ٔأید� صوا النفقات العامة.قلّ . حوا العاملرسّ 
 لیه �لیمكمي فعلوا ما او  ،جنيبامل ا�ٔ رحبوا �لرٔأس القطاع العام. صوا منختل�  .املال

 .ال تقرٔأوا ٕاال للنیو�س�یكدومار.  /سوا منوذج هارودقدّ  .نيالبنك والصندوق ا�ولیّ 
 �  ،وفریدمان ،وجوارتيينوصامویلسون، وفيلبس،  ،وفالراس ،منجرو  ،جيفونز بعواات

قال بعد ٔأن یُ  حمتًا؛ نقدینيال و  الكيزنینيو  احلدیني و�ريمه من ، وصولو،و�روجامن
 التعلميیة يف العامل العريب املؤسسات يف ایومي�  فكر�� �ن یمت ٕا�دا�م لهؤالء الض�ا� ا�� 

 يف أ�رقام واملعادالت والرموز منس المك املكد� هو ذ�  "ي�قتصادمل العِ " نأٔ 
 � �كون  وليك ..مل�دون. مقبور، ٔأو كفارٌ  ا �رخيٌ هؤالء فقط، ٔأما �ريمه فهم ٕامّ  فاِت مؤل

 يف نع القرار الس�یايسص الض�ا�  /هؤالء الطالب يا�هنائیة، حي� �كون بأٔید احملص�
ف، ورمبا �رسیع وترية تعمیق الت�ل�  املسامهة ا�ٔكرث فعالیة يف فة، يهبالدمه املت�لّ 
ي یمت تلقينه للطالب !جتدید ٕانتا�ه  يف �املنا یمت ٕا�دا�م فكر��  ا�ن یومي� ا��  ٕان ا��

أٔن لك يشء متوقف �ىل لك  ٔأساس�یة يف �قتصاد قوا�ا: قا�دةٍ �ر�كز �ىل  العريب
� اجلامعات. ا�� �قتصاد يف ن أ�ساتذة. ٔأساتذة ر، أٔ ٔ�مَ  واَىه أ�دْ  )15( يشء!  ون�ن یتول
ن �قتصاد إ  ٔأن یقولوا لهؤالء الطالب، الض�ا�، ال جيدون ٔأدىن غضاضة يف التلقني

ج ، يف �مس، نت، مزا�ختالٌف ، و�ختالف بيهنام هو اهو �قتصاد الس�یايس
 الومه! �ىل الرمغ من ٔأن الفارق بني إالثنني هو اكلفارق بني �رخيي عن تطورٍ 
ُ  يك أ��رين ٕاىل الفصل بني الترب�ر والعمل. فلننتقل ا�ٓ واحلقيقة،  شاهد هذه املأٔساة �
 عن قرب!

 
 

 

 _________________________ 
 ) احلوار التايل قد یلخص املأٔساة:15(
 الطالب (الضحیة) : ما هو �مل �قتصاد؟  -
ي یدرس الظواهر �قتصادیة. -  أ�س�تاذ: هو ذ� العمل ا��
 الضحیة: وما يه الظواهر �قتصادیة؟  -
�يت یدرسها "�مل!" �قتصاد!  -  أ�س�تاذ: الظواهر �قتصادیة يه ت� ال
 .الضحیة: شكًرا -

�يت سوف تتحمل مس�ئولیة ٔأمة!       هؤالء الطالب مه أ�جيال القادمة ال
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ً  یأٔيتالفكري �شغالنا ؤ�ن ا       فة من النظام الرأٔساميلزاء املت�لّ �ٔ�ج ًداحمد� ا دامئ
 ؛هذه أ�جزاء دا�ل )ممتزية!( حيتل ماكنة ،كام ذ�ر�و  ،املعارص، و�املنا العريب

دارس واجلامعات يف �املنا امل س للض�ا� يفدر� ما یُ  بعض �هفسوف �س�تعرض ٔأد
ي یمت تدر�سه للض�ا� ا��  )عمل!تعریف ال(بـ  ٔأي ؛هنا بأٔ�سط أ�مور ولنكتِف . العريب

 سونه للطلبة؟ درّ یُ  يما ا��  ٔأساتذة �قتصاد حق�اسات. فهل یعرف هذه املؤس�  يف

E2D 
 

 :مرص الطالب يف ٕال�دامتب املقررة ٔأ�د الكُ  ٔأول: �اء يف مثلٌ      

�مل  تلزتم �ٔ�صول العلمیة السائدة يف، فٕاهنا حتمل وصف �قتصاد الس�یايس )ز ع. م. (یقصد ا�راسة"مفع �وهنا 
من �الل  ٕاجراء دراستنا يف �قتصاد الس�یايس يف البحث تقتيض ن النظرة الطمو�ة�قتصاد... ال شك أٔ 

� تق ل إال�اطة �  )1(یعرفها �مل �قتصاد". يتس��ت ا�تلفة واملتدا�� ال

طلح ختالف عن مصخمتلف متام � مصطلحٌ  �قتصاد الس�یايس�مل  ،ٔأوًال      
اج�عى  كعملٍ  مل �قتصاد الس�یايسا �القة �م الواقع ٔأين ال ٔأدري ،�قتصاد. �نًیا

مل ینشغل ى �القتصاد؟ وما �القة �املسم�  قانون القمية، بذ� الفن التجریيببنشغل ی 
مل �س�یري مهه املنفعة؟ وما �القة � ، بفنلت�دید إالنتاج �ج�عي ٔ�ساس �لقمية

مل وق والتداول؟ وما �القة �ٕاال الس� ه�مه إالنتاج، بفن �س�یري ال شا�ل � حقل ا
د عبُ ه�مه ز�دة �روة أ�مم، �ٕالنتاج، وحتلیل توزیع هذا إالنتاج، بفن �س�یري یَ حمور ا

�القة �مل اج�عي، بفن �س�یري  ومااملهمالت؟  س التدمري وس��س�هتالك ویقدّ 
بوعي، بني قمية السلعة و ق، فرّ یُ  ؟ وما �القة �ملعيي العمل من حمتواه �ج�یصف

ومظهرها ة ، بني القميوعيومثهنا، وبني فن �س�یري ال یعي ٕاال النفعیة خيلط، ودون 
لك هذه أ�س�ئ�  نابة ع؟ رمبا إال�مل جممتعي، بفن �س�یري ٔأ�ين؟ وما �القة �النقدي

 _________________________ 
سكندریة: دار اجلامعة (االٕ  ٔأصول �قتصاد الس�یايس: مد�ل �راسة أٔساس�یات �مل �قتصاد) انظر: �ادل ٔأمحد حشيش، 1(

 .28)، ص1998اجلدیدة، 
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�مل  مد�ل �راسة ٔأساس�یات :�قتصاد الس�یايس ٔأصول :"عنوان الكتاب نفسه موجودة يف

 ،�ري العلمیةو�لتايل  ،اخلرافية فةٕاهنا التولی) �قتصاد /�قتصاد الس�یايس( .�قتصاد"
 �   !یمت حشو دماغ الطالب هبا يتال

 اء يفمرص، ٕاذ � الطالب يف ٕال�دام ر مقرر ٔأیًضاو من كتاب أٓخ، وه�نٍ  مثلٌ      
 :الكتابهذا 

لفرید مارشال ق �لیه مع أٔ ، مث ٔأطلق �ىل هذا الفرع �قتصاد الس�یايسطلَ اكن یُ  �الل القرن املايض ففي"
ي یلعبه هذا مع �روز ٔأمهیة ا�ور ا��  وخصوًصامن العودة ٕاىل �مس القدمي  ن نو�ًاوجند ا�ٓ امس �قتصاد. 

 )2(.التأٔثري �ىل الس�یاسة �قتصادیة" العمل يف

وهو �س�متد  !ٔأصبح امسه اجلدید �قتصاد ن �قتصاد الس�یايسأٔ ن عرفنا ا�ٓ      
موضوع  ن العربة يفأٔ  نعرف يف احلقيقة وجوده من الس�یاسة �قتصادیة! ولكننا

�، ٕاذ العربة مبا صار �لیه  ليست مبا خنلعه حنن �لیه، ٔأو مبا نریده ،�مل ٔأيّ  ،العمل
 قتصاد الس�یايسن �یقول أٔ  خييالواقع التار و موضوع العمل نفسه �ىل صعید الواقع. 

املمتفصل حول قانون القمية، بل هو �مل قانون القمية،  نتاج الرٔأساميلمل منط االٕ هو: �
ما  احق�  )!لس�یاسات صندوق النقد وفقًا( وليس العمل املنشغل �لس�یاسة �قتصادیة

 اكن قدميًا "�قتصاد" نقال هلم أٔ یُ  يك لك یوم فكر�� �ن یمت ٕا�دا�م ا��  بذنب الطال
 ؟ ى �قتصاد الس�یايس�سم� 

ّ �لث، من مرص ٔأیًضا مثلٌ       � ف مجمو ، فبعد ٔأن ذ�ر املؤل يت �ة من التعریفات ال
ما  تفرقةٍ  اومنومذاهب فكریة خمتلفة للغایة ورمبا متنافرة، دٕاىل مدارس نظریة  تنمتي

 :للطالب و�قتصاد، كتب بني �قتصاد الس�یايس

الواقع ٔأنه ال یو�د بني هذه التعریفات تعریف ميكن ٔأن نصفه بأٔنه �امع مانع �سبب ا�ساع مفهوم ونطاق  ..."
)3(".مهنا مجیًعا قتصاد، ولكنه ٔأمع� � ٔأو ٔأكرث من جوانب �مل فلك من هذه التعریفات �شمل �انًباهذا العمل. 

 

 موأأهنم تعل� من ذ� ال تعریف �! وأ�مه  سون �لًمام یدرُ  الطالب ٔأهنتعمل�  ٔأ�ًريا     
 _________________________ 

 .23)، ص1996سكندریة: منشأٔة املعارف،(االٕ  ٔأصول �قتصاد الس�یايس) �ازم الببالوي، 2(
 .24)، ص2003(القاهرة: دار ا�هنضة العربیة، ء �قتصاد الس�یايسمبادى) ٔأمحد جامل ا��ن موىس، 3(
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�ىل  ي �س�تعيصا��  مل الواسعهذا الع لتعریف وا�ن سعَ ر�ن ا�� املفكّ ٔأن لك ا�ٓن 

ن وا�د! �ىل الرمغ من ٔأن مهنم مَ موضوع  امنا اكنوا مجیعهم ینظرون ٕاىل التعریف!
ن ن نظر ٕاىل التوزیع، ومهنم مَ ن نظر ٕاىل إالنتاج، ومهنم مَ نظر ٕاىل الرثوة، ومهنم مَ 

مل  يف، فهو أ�مر ا�� عر� ي ال یُ ا�� و  العجیببید ٔأن هذا العمل  نظر ٕاىل التداول.
 ب �امعة املنصورة فقط!طّال  يي بني یدَ �كن، ولن �كون سوى يف الكتاب ا�� 

َ  هناك رابع، ولكن من بريوت، فالطالب مثلٌ       َ  سون كتا�ً رُ دْ ی  �الٍص رشح، �ٕ �
 )4(!الس�یايس شدید، النظریة النیو�س�یكية، حتت عنوان �قتصاد

ال ميكن تعریفه،  يمل ا�� ٔ�سطورة هذا الع تكامًال س� اف مثٌل �امس من لیبيا،     
َ  ب يف�رت ٔأنت ما یناس�بك، فالطّال ة اس�ت�دام طریقوا  سون:رُ دْ لیبيا ی

ء... ولكن �ىل لك يش جياد تعریف شامل حيتويإ العادة  ة لالقتصاد ولكن یصعب يفكثري  "هناك تعریفاتٌ 
ج: دراسة  حياهتم املعيش�یة الیومية. ب: دراسة لٔ�فراد يف راسة للرثوة.تعریف �قتصاد بأٔنه: ٔأ: د ميكن مثالً 

 )5(قتصادیة النادرة ٔأو احملدوة...".و: دراسة �یفية ختصیص املوارد � دراسة الندرة. ر بني البدائل. هـ:�ختیا

جوهره تعبري عن  لك تعریف من ت� التعریفات هو يف و�ىل الرمغ من ٔأن     
، ولك تعریف من هذه �قتصادي الفكر �رخي ْرب و�ات نظر خمتلفة للغایة �َ 

فالتعریف  .ینشغل به املفكر ير عن تصور معني ملوضوع العمل ا�� التعریفات ٕامنا یصد
یعود ٕاىل ٔألفرید مارشال،  ، والثاينبو�ه �ام هو تصور �اص �ل�س�یك أ�ول مثًال 

ٔأساتذة . ، ٕاال ٔأن أ�ساتذة)6(من ال�س�یك ٕاىل احلدیني كر�� ف اعربً یعد مَ  ي�� ا
وا�دة! حصی�ة! بل ومجی�! ولك التعریفات �قتصاد. �رون أٔن لك التعریفات 

 من اكن ولو �، تعریف ال �ملٌ  �قتصاد ٔأن الغد، قادة ب، الطّال هكذا تعمل� 
 _________________________ 

 .)1997 (بريوت: دار العمل للمالیني، �قتصاد الس�یايسعزيم رجب، انظر كتاب ) 4(
 .12)، ص2003 ،ا�ار امجلاهريیة للنرش والتوزیع(مرصاته:  أٔساس�یات �قتصاد) ٔأبو القامس معر الطبويل، وأٓخرون، 5(
 املؤسس �ىل نفقة إالنتاج: ٔألفرید مارشال، موفقًا بني الطلب املعمتد �ىل املنفعة، والعرض) كتب 6(

"We might as reasonably dispute whether it is the upper or the under blade of a pair of 
scissors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by utility or cost of 
production. It is true that when one blade is held still, and the cutting is effected by       
moving the other, we may say with careless brevity that the cutting is done by the 
second; but the statement is not strictly accurate, and is to be excused only so long as it 
claims to be merely a popular and not a strictly scientific account of what happens" 
A.Marshall, Principles of Economics (London: Macmillan and Co., Ltd.1920), p.348. 
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من ورمبا �كون �ال هؤالء، �ىل الرمغ  !تعریف بأٔي تعریفه ميكنف  تعریفه، الرضوري

، بعد لك هذا ٔأنه اكتشف ي ٔأ�لن مؤخًراذ� أ�س�تاذ ا�� من  قتامته، ٔأفضل �اًال 
)7(!�ٔ�ساس )�ري �لمي( س للطلبة �ًمأأنه اكن یدرّ  ،العمر

 

 :نون ٔأندمشق، یلق�  یة �قتصاد يففطالب لك  سور�،من  سادس، مثلٌ      

ان موضوع هذا العمل هو  انظام العلوم �ج�عیة، كام ٔأصبح واحضً  �مل �قتصاد الس�یايس یندرج يف"
� طبیعة وماهیة لك نوع من ٔأنواع العالقات � البحث يف املرا�ل التارخيیة  تنشأٔ بني البرش يف يتج�عیة ال

 )8(ملیة ٕانتاج وتوزیع الرثوة املادیة".ا�تلفة ٔأثناء قيا�م بع 

 التارخي! ْرب رق إالنتاج �َ مل طُ ارخي! وصلنا ٕاىل �ِ ها حنن وصلنا ساملني ٕاىل �مل الت�      
! بغرض �نتصار لٔ�یدیولوجية ارخيت� ال  �زتال �قتصاد الس�یايس يفصلنا ٕاىل او 

یدرس  �ملٌ  تیة الصنع! حيث �قتصاد الس�یايسايسوف  وصلنا ٕاىل �راسات التعممي
� ٔأسالیب إالنتا قات إالنتاج والقوانني الاكمنة يف�ال لقد  ؛ايت تعاقبت �رخيی� ج ا�تلفة ال

 !وصلنا ٕاىل نیكيتني ؤأ�لكني ورفاقهام

E3D<

يف  ، بو�ه �ام،نا یدرسه الطالب ا�ٓ مفض النظر عن ٕاشاكل التعریف، وبغَ     
 �وهنام �ىل ٔأساس من قد� نظریة تُ  عبارة عن سات التعلميیة يف �املنا العريبل املؤس� �ُ 

البرش �ىل صعید النشاط   �رخي فكرْرب والوحيدة الصحی�ة �َ  !ا�رخيی�  النظریة ا�هنائیة
وق �لس�  املنشغ� النیو�س�یكية /یةاحلدّ  النظریةيه النظریة  هذه قتصادي!�

� و  ة،الهزلیّ  كتب التسویق يف سةٌ كد� ويه مباحث مُ  والتداول و�س�هتالك، فات مؤل
 رسون �قتصاد الس�یايسوال ید ،، �ىل الطریقة أ�مر�كيةمل النفسورمبا � ،إالدارة

یدرسوه. ال  ٔأن ال یدرسون ما ینبغي مسه!منه سوى اوال یعلمون  �ىل إالطالق!
رشح �ىل  یدرسون العمل احلقيقي القادر، دون اد�اء امتالك احلقيقة �ج�عیة،

ل جعَ �ىل  �س�تخفاٍف  ، فٕامنا یدرسونهرًضاودرسوه، عَ  وٕان �دث معل النظام.ية �یف 
 _________________________ 

فلسفة �مل �قتصاد: حبث يف حتزيات �قتصادیني ويف "! انظر: �الل ٔأمني، ن، هو وتالميذه:"انطلقوا ٔأحراًرا) ولكهنم ا�ٓ 7(
 . 13)، ص2009(القاهرة: دار الرشوق،  أ�سس �ري العلمیة لعمل �قتصاد

 .29ص) 1998 دمشق، �امعة مطبعة: دمشق( الس�یايس �قتصاد �بليس، سعید انظر: محمد) 8(
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شلك مشوه. وأ�مث� ال �  هذه أ�فاكر ما �رشح و�ادةً  ."ٔأفاكر �جورة" �ب يف
)9(!العريب ٔأساتذة �قتصاد يف وطينكتب أ�ساتذة.  حرص لها يف

 �س�ت�دم امسه زیًفا ال�يت �املبتذَ  الكتا�ت لك من �ريء احق�  الس�یايس �قتصاد     
فاالقتصاد الس�یايس هو العمل املنشغل بت�لیل ظواهر منط إالنتاج الرٔأساميل ، وزوًرا

. الظواهر )مبعىن خضوع ظواهر إالنتاج والتوزیع يف ا�متع لقوانني حركة الرٔأسامل(
زجع النظام الس�یايس �ام هو قانون القمية. ؤ�ن قانون القمية �ُ  املمتفص� حول قانونٍ 

من الرضوري العمل، بال هوادة، من ٔأ�ل طمسه يف  فاكن�رملا�ت ا�هب وا�م، و 
العمل وهو �قتصاد الس�یايس. �مل ؛ فلقد توارى املؤسسة التعلميیة. ولكن أ�مر ٔأ�ل� 

د�اء امتالك احلقيقة، �ىل رشح �یف یعمل النظام �قتصادي. القادر، دون ا
د �قتصا�مل بعث  ا�� لِ مُ صبح ومن هنا یُ  یتيح التعامل معه بذاكء وفعالیة. و�لتايل

ن حيمل مبرشوع حضاري ملس�تقبل أٓمن. مَ  للكّ  الس�یايس من مرقده يك �كون عو�ً 
ن طمح ٕاىل ٔأكرث من الوجود. فلنطمح ٕاىل ٔأكرث من الوجود �ىل ظهر للك مَ  س�نًداو 

میان... فلنطمح ٕاىل ٔأكرث من الوجود. قاد ا�بولون العُ بعدما  �و�ب ینتحر

 _________________________ 
�قتصاد  مصطلح املصطلح، اس�ت�دام كثرية، الواقع يف ويه أ�حوال، بعض يف جند بل ذ�، �ىل یقترص ال وأ�مر) 9(

 موضوعها ةدكتورا رسا� املثال سبيل فعىل. و�قتصاد الس�یايس �قتصاد بني الفج واخللط"! ا��كور" قبیل من الس�یايس
ا�ي  القانون. القمية قانون �مل عن یعرب �كونه وعي دون املصطلح �س�ت�دم ولكهنا الس�یايس، �القتصاد �القة ٔأي � ليس
موضوعها  املذ�ورة فالرسا�. اكفة بتفاصی� املادي الواقع ٔأرض �ىل تبلور وما التارخيیة �شأٔته حبمك الرٔأساميل، النظام معل حيمك

فقد  )!�قتصاد( منظور من أ�طرو�ة تعاجل ؤ�هنا. املايض القرن من ال�نينات يف املت�دة الوال�ت جتاه املرصیة الس�یاسة
 :انظر! العربیة ویةالثقاف يىٔأْهبَ  ما )�قتصاد( ٕاىل )الس�یايس( فأٔضافت ،�ریقًا الرسا� �الف �كسب امصطل�ً  تضیف ٔأن قررت
 : دراسة من منظور �قتصاد الس�یايس"1991 -1981"املت�دة الوال�ت جتاه املرصیة الس�یاسة محمد، العظمي عبد زینب

السالح واخلزب: : عبد الرزاق الفارس، انظر كذ�، �ىل سبيل املثال ٔأیًضاو  ).1997 العربیة، الو�دة دراسات مركز: بريوت(
 العربیة، الو�دة دراسات مركز: بريوت(دراسة يف �قتصاد الس�یايس  :"1990 -1970"إالنفاق العسكري يف الوطن العريب

، وإالمعان يف اس�ت�دامه للمصطلح ا�ايت /، جند �یه نفس الفهم �نطباعيالرمغ من ٔأصا� ا�راسة موضوعی�ا ، و�ىل)1993
 من �ب الرغبة يف �زیني الغالف!
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 .1989بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة،  قياس التبعیة يف الوطن العريب.ٕا�راهمي العيسوي، 

 .2007املكتبة ا�ٔاكدميیة،  القاهرة:ا. �قتصاد املرصي يف ثالثني �امً ، " " " " " " "
بريوت: دار الطلیعة مباحث يف التارخي �ج�عي للمغرب وأ�ندلس �الل عرص املرابطني. ٕا�راهمي القادري بو�شيش، 

 .1998للطبا�ة والنرش، 
 .1958القاهرة: مطبعة ا�ار املرصیة للنرش والتوزیع،  أ�رض والفالح: املسأٔ� الزراعیة يف مرص.ٕا�راهمي �امر، 

 .1988القاهرة: مكتبة أ�جنلو املرصیة،  �رخي مرص يف عرص البطاملة.ٕا�راهمي نصحي، 
 .2001القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب،  عیون أ�نباء يف طبقات أ�طباء.ا�ن ٔأيب ٔأصیبعة، 

 .1952بريوت: دار ٕاحياء الرتاث العريب،  اجلرح والتعدیل.ا�ن ٔأيب �امت، 

 .1984القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب،  بدائع الزهور يف وقائع ا�هور.، "" " " " " " 
 .1995القاهرة: مكتبة مدبويل، نزهة أ�مم يف الع�ائب واحلمك. ا�ن ٕا�س، 
 . 1978بريوت: دار الفكر، الاكمل يف التارخي. ا�ن أ�ثري، 

. 2008حتقيق �يل سايم النشار. القاهرة: دار السالم للطبا�ة،  .بدائع الس� يف طبائع امل�ا�ن أ�زرق، 
 .1986بريوت: دار املكتبة العلمیة،  الضعفاء واملرتو�ون.ا�ن اجلوزي، 

 .1995بريوت: دار الكتب العلمیة،  املنتظم يف �رخي امللوك وأ�مم.، " " " " " " "
 .1929القاهرة: املطبعة املرصیة �ٔ�زهر،  املد�ل.ا�ن احلاج، 

 .1992بريوت: دار صادر. فرانتس ش�تایرن ش�توجتارت، نزهة املقلتني يف أٔخبار ا�ولتني.ا�ن الطو�ر، 
 .1997وضع حواش�یه �لیل املنصور. بريوت: دار الكتب العلمیة،  خمترص �رخي ا�ول.ا�ن العربي، 

 .1997حتقيق سهیل زاكر. بريوت: دار الفكر،  سب وأٓداب املعيشة.وأٔحاكم الك  فضل �كتسابا�ن اللبودي، 
 . ]د.ت[بريوت: دار املعرفة، الفهرست. ا�ن الندمي، 

حققها وكتب مقدمهتا وحواش�هيا ووضع فهارسها أٔمين فؤاد س�ید. القاهرة: املعهد نصوص من أٔخبار مرص. ا�ن املأٔمون البطاحئي، 
. 1983العلمي الفر�يس لل�ٓ�ر الرشقية، 

 .] د.ت[بريوت: دار الفكر،  فتح القد�ر. رشحا�ن اهلامم، 
 .1990القاهرة: ا�لس أ��ىل للش�ئون إالسالمية، حوادث ا�هور يف مدى أ��م والشهور.ا�ن تغري �ردي، 

 . ]د.ت[ بريوت: دار صادر، كتاب صورة أ�رض.ا�ن حوقل، 
. 1990 بريوت: مكتبة لبنان، املقدمة.ا�ن ��ون، 

 .1988بريوت: دار الكتب العلمیة،  بدایة ا�هتد وهنایة املقتصد.ا�ن رشد، 
 . ]د.ت[القاهرة: دار الكتاب إالساليم،  أٔس�ىن املطالب يف رشح روض الطالب.ا�ن ز�ر� أ�نصاري، 
 .1964حتقيق شويق ضیف. القاهرة: دار املعارف،  املغرب يف �يل املغرب.ا�ن سعید املغريب، 

 .2007، حتقيق ودراسة ٔأمحد فؤاد أ�هواين. �ر�س: دار بيبلیون، أٔحوال النفس: رسا� يف النفس وبقاهئا ومعادهاا�ن سينا، 
 .1912بريوت: املطبعة الاكثولیكية،  طبقات أ�مم.ا�ن صا�د أ�ندليس، 

 .1987بريوت: دار ٕاحياء الرتاث العريب،  �اش�یة ا�ن �ابد�ن: رد احملتار �ىل ا�ر ا�تار.ا�ن �ابد�ن، 
�روفنسال. ٔأ. لیفي  حتقيق ثالث رسائل أٔندلس�یة: يف أٓداب احلس�بة واحملتسب.، يف: رسا� يف القضاء واحلس�بةا�ن عبدون، 

 .1955القاهرة: مطبعة املعهد العلمي الفر�يس ل�ٓ�ر الرشقية، 
 . ]د.ت[القاهرة: دار الكتاب إالساليم،  احملرر الو�زي.ا�ن عطیة، 

 ه.1317 القاهرة: مطبعة ا�ٓداب واملؤید، الطرق احلمكیة يف الس�یاسة الرشعیة.ا�ن قمي اجلوزیة، 

 .1991 بريوت: دار الكتب العلمیة، العاملني.ٕا�الم املوقعني عن رب ، " " " " " " "
 .1990 بريوت: دار الكتب العلمیة، املغين.ا�ن قدامة، 
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 .1998جهر للطبا�ة والنرش، دار حتقيق عبد هللا �ن عبد احملسن. القاهرة:  البدایة وا�هنایة. ،ا�ن كثري

 .1972القاهرة: دار احلدیث،  تفسري القرأٓن العظمي. ،" " " " " " "
 .2012بريوت: دار الكتب العلمیة، سنن �ن ما�ة. �ن ما�ة، ا

 .1994بريوت: دار الفكر للطبا�ة والنرش والتوزیع، لسان العرب. ا�ن منظور، 
 .2003ين بتحقيقه والتعلیق �لیه مي�ائیل عواد. القاهرة: دار ا�ٓفاق العربیة، عُ  رسوم دار اخلالفة.ء، ٔأبو احلسن الصاىب

 .2003القاهرة: املكتبة التوفيقية،  أٔس�باب الزنول.بو احلسن الوا�دي، أٔ 
 .2000وضع فهارسه محمد ز�هنم، القاهرة: دار املعارف،  ر�� ا�ن جبري.ٔأبو احلسن �ن جبري الكناين، 

 .قيق محمد الرشیفحت  ٕاثبات ما ليس منه بد ملن أٔراد الوقوف �ىل حقيقة ا�ینار وا�رمه والصاع واملد.ٔأبو العباس السبيت، 
 . 1999ٔأبوظيب، ا�مع الثقايف، 

 . 2006حتقيق محمد �يل الن�ار. القاهرة: الهیئة العامة لقصور الثقافة،  اخلصائص.ٔأبو الفتح ع�ن �ن جين، 
 .2009بريوت: دار صادر،  إالشارة ٕاىل حماسن الت�ارة. ٔأبو الفضل ا�مشقي،

 .1961 القاهرة: الرشكة العربیة للطبا�ة والنرش، والعصور يف سرية امل� املنصور.�رشیف أ��م ٔأبو الفضل �ن عبد الظاهر، 
 .2001بريوت: دار الكتب العلمیة،  حتقيق عبد هللا الشافعي، كتاب املبسوط.ٔأبو �كر الرسخيس، 

 .1995القاهرة: دار الرسا�،  إالمتاع واملؤا�سة.ٔأبو حيان التوحيدي، 
ديب: دار البحوث ل�راسات  .دراسة وحتقيق محمد أ�مني الش�یخ ا�هتذیب يف اختصار املدونة. القريواين،ٔأبو سعید الرباذعي 

 .2002إالسالمية وٕاحياء الرتاث،
 .2003بريوت: دار الغرب إالساليم،  عقد اجلواهر ا�مثینة يف مذهب �امل املدینة.ٔأبو محمد املاليك، 

 .1966مكتبة احلیاة، بريوت:  �اص اخلاص.ٔأبو منصور الثعاليب، 
 .1949القاهرة: دار الفكر العريب،  ٕاحصاء العلوم.ٔأبو نرص الفارايب، 

 .1921القاهرة: مطبعة النیل،  كتاب أٓراء أٔهل املدینة الفاض�.، " " " " " " "
 .1991عين بتحقيقه عزة حسن. بريوت: دار صادر، كتاب التلخیص يف معرفة أٔسامء أ�ش�یاء. ٔأبو هالل العسكري، 

 .1983بريوت: دار الكتب العلمیة،  أ�حاكم السلطانیة.ٔأبو یعىل الفراء، 
 .2009بريوت: منشورات امجلل، كتاب اخلراج. ٔأبو یوسف یعقوب �ن ٕا�راهمي، 

 .] د.ت[بريوت: دار صادر،  كتاب الب�ان.ٔأمحد �ن ٔأيب یعقوب، 
 .2003القاهرة: دار ا�هنضة العربیة،  ء �قتصاد الس�یايس.ىمبادٔأمحد جامل ا��ن موىس، 

 . 1979بريوت: دار ا�ن ��ون،  �قتصادي: يف ضوء ا�منط ا�ٓس�یوي لٕالنتاج. -�رخي مرص �ج�عئأمحد صادق سعد، 
�قتصاد املرصي يف القرن التاسع عرش: دراسة و�ئقية لنظام �حتاكر، وأٔ�ره يف التطور �قتصادي ٔأمحد محمد ا�مايص، 

 .1994القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب،  .1840-1800رصمل
 .1991بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة،  احلضارة إالسالمية يف القرن الثالث الهجري.ٔأمحد عبد البايق، 

 .1964القاهرة: املؤسسة املرصیة العامة للتأٔلیف والرتمجة،  الكندي: فيلسوف العرب.ٔأمحد فؤاد أ�هواين، 
 . 1990�رمجة مكیل حش�مية. بريوت: دار املرشق،  مجهوریة اشرتا�یة مس�یحیة: اليسوعیون وهنود الرب�واي.ٔألربتو ٔأرماين، 

 .2008�رمجة محمد عبد الهادي ٔأبو ریدة. القاهرة: املركز القويم للرتمجة،  احلضارة إالسالمية يف القرن الرابع الهجري.أٓدم مزت، 
وحمرم كامل. القاهرة: مكتبة  ،�رمجة عبد املنعم ٔأبو �كر مرص: احلیاة املرصیة يف العصور القدمية.، ٔأدولف ٕارمان، وهرمان رانكه

 .1925ا�هنضة املرصیة، 
 .1994�رمجة حسن ٕا�راهمي. القاهرة: دار الكتب املرصیة،  أٔوراق الربدي العربیة بدار الكتب املرصیة.ٔأدولف جروهامن، 
سكندریة: دار ة ٔأمحد حسان، و�شري الس�باعى. االٕ �رمج و�ة ٔ�مر�اك الالتینية: �رخي مضاد.الرشایني املفتٕادواردو �الیانو، 

 .1994النیل، 
 . 1988بريوت: دار الكتب العلمیة،  كشف اصطالح الفنون.ا�هتانوي احلنفي، 

 .1958�رمجة عبد احملسن اخلشاب. القاهرة: جلنة البیان العريب،  احلیاة العامة الیو�نیة.ٔألفرید زميرن، 
 .1990القاهرة: مكتبة مدبويل، .1879ٕاىل س�نة  1863�رخي مرص يف عهد اخلدیو ٕاسامعیل �شا من س�نة ٕالیاس أ�یويب، 
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 .1980وائع،�رمجة أ�ب ٔأوغسطینس �ر�ره البوليس. بريوت: اللجنة اللبنانیة لرتمجة الر  يف الس�یاسة.ٔأرسطو، 

ومحمد شفيق  ،�رمجة أٔمحد محمد �يىس م.1100 -500القوى البحریة والت�اریة يف حوض البحر املتوسطٔأرشيبا� لو�س، 
 .1968غر�ل. القاهرة: مكتبة ا�هنضة املرصیة، 

. الكویت: 435�امل املعرفة؛ �رمجة �د�ن عباس �يل،  صندوق النقد ا�ويل: قوة عظمى يف السا�ة العاملیة.ٔأر�ست فولف، 
 .2016ا�لس الوطين للثقافة والفنون وا�ٓداب، 

 . 1972�رمجة جورج طرابييش. بريوت: دار احلقيقة للطبا�ة والنرش والتوزیع،  النظریة �قتصادیة املار�س�یة.ٔأر�ست ماندل، 
 . 2015امة للكتاب، �رمجة فؤاد محمد ش�بل. القاهرة: الهیئة املرصیة الع خمترص دراسة للتارخي.ٔأرنو� توینيب، 

 .1986�رمج مصطفى �رم. بريوت: دار الفارايب،  عرص رأٔس املال.ٔأریك هو�س�باوم، 
و��يس جامل ا��ن، مراجعة  ،�رمجة �رص ٔأمحد ٕا�راهمي احلرفيون والت�ار يف القاهرة يف القرن الثامن عرش.ٔأندریه رميون، 

 . 2005 ،رءوف عباس. القاهرة: ا�لس أ��ىل للثقافة
 .2000�رمجة شويق �الل. القاهرة: املركز القويم للرتمجة،  الرشق یصعد �نیة.ٔأندریه جوندر فرنك، 

وفؤاد ٔأبو رحيان. بريوت:  ،�رمجة فرید داغر �رخي احلضارات العام: الرشق والیو�ن القدمية.و�انني ٔأبوایه،  ،ٔأندریه ٕاميار
 .2003عویدات للنرش والطبا�ة، 

 . 2013ومي�ائیل خوري. القاهرة: الهیئة املرصیة العامة للكتاب، ،�رمجة محمود �داد ا�متع املرصي واجليش.ٔأنور عبد امل�، 
 .1987�رمجة �يل مايض. بريوت: أ�هلیة للنرش والتوزیع، مدن ٕاسالمية يف عهد املاملیك.  ٕا�را البدوس،

 .2004�سكندریة: دار املعرفة اجلامعیة،  الغذاء والتغذیة.ٕا�ز�س �ازر نوار، 
 .1982�رمجة �افظ امجلايل. بريوت: اللجنة اللبنانیة لرتمجة الروائع،  يف تقس�مي العمل �ج�عي.ٕاميل دركهامي، 

 .2000بريوت: ا�ار املرصیة اللبنانیة، ا�و� الفاطمیة يف مرص: تفسري �دید. ٔأمين فؤاد س�ید، 
 .1998ؤأمحد حشاد. القاهرة: املركز القويم للرتمجة،  ،�رمجة عبد امحلید �الب ضارة أٔمر�اك الالتینية.ثقافة وحٔأ. رودرجيث، 

 .2008�رمجة مصوئیل �شارة. أٓثينا: رابطة الصداقة الیو�نیة املرصیة،  الیو�نیون مبرص يف العرص احلدیث.ٕا. سولو�نيس، 
 .2001. القاهرة: دار املوقف العريب،�رمجة محمد مسعود حملة �امة ٕاىل مرص.ٔأ. ب. لكوت، 

 . 1988بريوت: املكتب إالساليم،  ضعیف اجلامع الصغري وز�دته.أ�لباين، 

 .1979بريوت: املكتب إالساليم، ٕارواء الغلیل يف خترجي أٔ�ادیث منار السبيل. ، " " " " " " "
 .2014بريوت: دار املعرفة،  حصیح الب�اري.الب�اري، 

 .1995بريوت: دار الكتب العلمیة،  التأٔویل يف معاين التزنیل. لبابالبغدادي، 
 .1993بريوت: دار الكتب العلمیة،  تفسري البغوي املسمى معامل التزنیل.البغوي، 
 .1983الر�ض: مكتبة الر�ض احلدیثة، املربع رشح زاد املس�تقنع.  الروضا�هبويت، 

 .1997وت: �امل الكتب، . بري كشف القناع عن منت �قناع،" " " " " " "
 .] د.ت[بريوت: دار صادر، ء. ىاحملاسن واملساو البهيقي، 

 .1998دمشق: دار الطلیعة،  البحر املیت. -التوراة: كتا�ت ما بني العهد�ن، خمطوطات مقران
 .1949القاهرة: مكتبة اخلاجني،  التبرص �لت�ارة.اجلاحظ، 

 . 1938القاهرة: مصطفى البايب احلليب،  كتاب الوزراء والكتاب.اجلهش�یاري، 
 .1983ومحمد أ�خرض. بريوت: دار الغرب إالساليم،  ،�رمجة محمد جحي وصف أٔفریقيا.احلسن �ن محمد الوزان، 

 .] د.ت[بريوت: دار الكتب العلمیة،  .�رخي بغداداخلطیب البغدادي، 
 1994بريوت: دار الكتب العلمیة،  املهناج.مغين احملتاج ٕاىل معرفة معاين أٔلفاظ اخلطیب الشافعي، 
 . 1977. تو�س: ا�ار التو�س�یة،إالساليم: احلیاة �قتصادیة و�ج�عیة يف القرن العارش املیالدي املغرباحلبيب اجلن�ايت، 

 .1963بريوت: دار املعرفة للطبا�ة والنرش،  مزيان �عتدال يف نقد الر�ال.ا�هيب، 
 . 1984قدم � وراجعه صالح ا��ن املن�د. الكویت: مطبعة �امعة الكویت، تاب ا��ا�ر والتحف. ك الرش�ید �ن الزبري، 

 .1993بريوت: دار الكتب العلمیة، تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم. السمرقندي، 
 .1988بريوت: دار اجلنان، أ��ساب. السمعاين، 
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 . 2004حتقيق عبد هللا دراز، وأٓخر. بريوت: دار الكتب العلمیة، املوافقات يف أٔصول الرشیعة. الشاطيب، 
 .2004بريوت: دار املعرفة،  فتح القد�ر: اجلامع بني فين الروایة وا�رایة.الشواكين، 

 .1962بريوت: مطبعة صور احلدیثة،  أ�وزان واملقاد�ر.الش�یخ ٕا�راهمي سل�ن، 
 .2014. القاهرة: الهیئة املرصیة للكتاب، رص الفاطمي حىت هنایة عرص املاملیكٔأسواق القاهرة منذ العالش�یخ محمد عوض هللا، 

 .2010القاهرة: دار احلدیث،  �مك� ا�موع رشح املهذب.الشريازي، 
 .1946، املؤسسة املرصیة العامة للتأٔلیف والرتمجة القاهرة: هنایة الرتبة يف طلب احلس�بة.الشزيري، 
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 .1998مركز دراسات الو�دة العربیة، 
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 .1981�رمجة صالح داغر. بريوت: دار احلداثة،  قانون القمية واملادیة التارخيیة.مسري ٔأمني، 

 .1987بريوت: دار ا�ن ��ون، . �رمجة حسن قبييسالرتامك �ىل الصعید العاملي. ، " " " " " " "

 .1987بريوت: مركز دراسات الو�دة العربیة،  للرأٔساملیة.التبعیة والتوسع العاملي ، " " " " " " "

 .1998�رمجة فهمية رشف ا��ن. بريوت: دار الفارايب،  نقد روح العرص.، " " " " " " "



383 

 
 .1987القاهرة: دار ا�هنضة العربیة،  �رخي الفن يف الرشق أ�دىن القدمي: مرص والعراق.س�ید توفيق، 
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 . 2002 ا�لس أ��ىل للثقافة،
 .1946 القاهرة: مؤسسة احلليب للنرش والتوزیع،املدونة الكربى �روایة حسنون. ما� �ن ٔأ�س، 

. الكویت: ا�لس الوطين 325معر، �امل املعرفة؛ ما�د �رمجة محمود  �شأٔة اللغة: من ٕاشارة الید ٕاىل نطق الفم.ما�لك �ور�ليس، 
 .2006للثقافة والفنون وا�ٓداب، 

 .2008�رمجة ٔأمرية بدوي. القاهرة: هنضة مرص،  �رخي ضائع: الرتاث اخلا� لعلامء إالسالم ومفكریه وفنانیه.ما�لك مور�ان، 
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 .1980بغداد: دار الرش�ید للنرش،  ا�ٓ� وأ�داة: وما یتبعهام من املال�س واملرافق والهنات.معروف الرصايف، 

 .1985بريوت: دار الفارايب، يف �لمیة الفكر اخل�وين. �دي �امل، 
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ÜËÖ^œi<
 

والصندوق العريب لٕالمناء �قتصادي و�ج�عي وصندوق النقد العريب ومنظمة أ�قطار أ�مانة العامة جلامعة ا�ول العربیة، 
 .)2012) و(2010( التقر�ر �قتصادي العريب املو�درة للبرتول"أ�وابك"، العربیة املصدّ 
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 ).2009) و(2008)؛ (2007( التقر�ر اخلاص �لص�ة يف العاملة، منظمة الص�ة العاملی� 
 ).2012( �جتاهات �قتصادیة �سرتاتیجیةة �ٔ�هرام، ة و�سرتاتیجی� مركز ا�راسات الس�یاس�ی� 

 .)2009) و(2008)؛ (2005)؛ (2004( التقر�ر السوداين الس�نوي اخلامسسوداين، البنك املركزي ال 
 



388 

 
2I<ÌÈfflq˘]<

<
Books 
 
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments. London: A. Millar, 1790. 
--------------, The Wealth of Nations. New York: Barnes & Noble, 2004. 
A.Camron,Y.Collymore, The Science of Food and Cooking. London: E. Arnold, 1979. 
Alfred Marshall, Principles of Economics. London: Macmillan and Co., Ltd.1920. 
Ame'lie Kubrt, The Ancient Near East c. 3000-330 Bc. London: Routledge,1995. 
A. de. Montchretien, Traité de l’œconomie politique. Geneve: Librairie Droz, 1999.  
A.Cournot, Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. 
Paris: Calmann-Levy, 1974. 
A. Emmanuel, Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade. Published 
by Monthly Review Press, New York,1972. 
A. Hourani, A history of the Arab peoples. Harvard University press, 1991. 
A.Lalande, Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie. Paris: Librairie 
Fe'lix Alcan,1926. 
Asa Briggs, The Age of Improvement, 1783-1867. London: Routledge, 1999. 
Ajit Sinha,Theories of Value from A. Smith to P. Sraffa. London: Routledge, 2010. 
Barry Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of Civilization. London: Routlede, 1991. 
Barbara H. fried, The Progressive Assaulton Laissez faire: Robert Hale and the 
first Law and Economics Movement. Harvard: Harvard University press, 2002. 
B. Davidson, Old Africa Rediscovered. London: Littlehampton Book Services; 1959. 
Bastiste, ATreatise on Political Economy. Philadelphia: Lippincott, Grambo Co,1855. 
B .Higgins, Economic Development. London: Constable and Co, 1959. 
B. Russell, A History of Western Philosophy. New York: Simon & Schuster, 1972. 
Brown KS, Marean CW, Herries AI, Jacobs Z, Tribolo C, Braun D, Roberts DL, Meyer  
Chronology of European History 15,000 B.c to 1997, Volume 1: 15,000 B.c-1763, 
Edited by John Powell. London: Fitzroy Dearborn publisher, 1998. 
Charles Gide, Charles Rist, A History of Economic Doctrines, from the time of the 
physiocrats to the present day. London: George Harrap Co, 1949. 
Coline et E. Levi -Provençal, Un Manuel Hispanique De Hisba. Traite D'abc Abd 
ALLAH Muhammad B. Abi Muhammad As-sakti De Malaga, Sur la Surveillance Des 
Corporations Et La Répression  Des Fraudes En Espagne Musulmane. Paris: Librairie 
Ernest Leroux 1931. 
Clifton &J.mc Laughlin, Nouveau Dictionnaire. Paris: Librairie Grainer présures1904. 
Dugald Stewart, Lectures on Political Economy. London: Macmillan & Co,1875. 
D. Ricardo, The Principles of Political Economy. New York: Barnes & Noble. 2005. 
D.Fenna, Elsevier`s Encyclopedic Dictonary of measures. Amsterdam: Elsevier 
Science.,1998. 
D. Greenwald, Encyclopedia of Economics. New York: McGraw-Hill Book Co, 1982. 
Diodore De Sicile, Bibliotheque Historique. Livre I, and introduction generale par 
Francois Chamoux et Pierre Bertrc, Traduit par Yvonne Verniere. Paris: Les Belles 
Lettres, 1993. 
Émile Durkhem, Les Règles de la méthode sociologique. Paris, Presses Universitaires 
de France, coll. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine,1964.  
Edwin Dolan, The Foundations of Modern Austrian Economics. Kansas City: Sheed 
& Ward, Inc,1976. 
E. Böhm-Bawerk,The Positive Theory of Capital. London: Macmillan,1888. 
E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de Jules-
César jusqu'à la Révolution. Paris: Librairie De Guillaumin ET Co,1858. 
Environment Energy and Economy: Strategies for Sustainability, Edited by Yoichi 
Kaya and Keiichi Yokobori. New York: United Nations University Press, 2009. 

http://www.amazon.fr/Antoine-de-Montchrestien/e/B00PJ3B3SQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.goodreads.com/author/show/1175926.Charles_Gide
https://www.goodreads.com/author/show/1166329.Charles_Rist


389 

 
E. Roll, History of Economic Thought. London: Faber and Faber, 1973. 
E. Misselden, Free Trade or, The Meanes to Make Trade Florish, London: Printed 
by John Legatt, for Simon Waterson, dwelling in Paules Church-yard at the Signe of 
the Crowne,1622. 
--------------, The Circle of Commerce, or, The ballance of trade, in defense of free 
trade, London : Printed by Iohn Dawson, for Nicholas Bourne, 1623. 
Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire. An Abridgement by D. 
M. Low. London: Chatto and Windus, 1961.  
Francois Quesnay, Tableau Economique. Paris: A L'Institut National d'Etudes 
Démographiques, 2005. 
Frédéric Bastiat, Economic Harmonies. New York: Irvington-on-Hudson, Foundation 
for Economic Education, Inc,1996. 
Firth, J. The Tongues of Men and Speech. London: Oxford University Press, 1964. 
Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe-XVIIIe siècle, 
Vol II. Paris: Librarie Armand Colin, 1979. 
Friedrich Katz, The Ancient American Civilizations. London: Phoenix Press, 1969. 
Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe-XVIIIe siècle. 
Vol II. Paris: Librarie Armand Colin, 1979. 
Fustel De Coulanges, La Cite Antique. Paris: Librairie Hachette, 1900. 
Gaston Dodu, Histoire des institutions monarchiques dans le royaume Latin de 
Jérusalem 1099-1291 (Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris), Paris, Librairie 
Hachette et Cie. 
Gean Richard, The Crusades, c.1071-c.1291. Translated by Jean Birrell. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. 
G. Ramsay, An Essay on the distribution of wealth. Edinburgh: Adam & Charles 
Black,1836. 
Geoffrey Butler, & Simon Maccoby, The Development of International Law. New 
Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd. 1929 
Gunnar Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Gerald 
Duckworth Co, 1957. 
G.F.Hegel, Encyclopedia des Sciences philosophiques,Tome1, La science de la 
logique. Paris: Librairie Philosophique Vrin,1970. 
--------------,The philosophy of Right, Translated by Alan White. Indianapolis: Hackett 
publishing, 2002. 
Handbook on Human Nutritional Requirements. Geneva: W.H.O, 1974. 
H. Higgs, Palgrave's Dictionary of  Political Economy. London: Macmillan and Co., 
Ltd. 1958. 
H. W. Fowler & F. Fowler, The Concise Oxford Dictionary of current English. 
Oxford: Oxford University press, 1939.  
H. Denis, Histoire De La pensee Economique.Presses Universitaires de France, 1966. 
History of Humanity. edited by S. J. De Late, Co- edited by A.H. Dani, J. L. Lorenzo 
and R. Nunoo, London: Routledge, Paris: UNESCO, 1994. 
James Henty, The Blood Bankers: Tales from the Global Underground Economy. 
New York: Four Walls Eight Windows, 2003. 
Ian Ross,The Life of Adam Smith. Oxford: Oxford Univ-Press,1995. 
James Buchanan, Cost and Choice. Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc, 1999. 
--------------, The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas. New York: W.W. Norton 
& Company, 2006. 
A.Robert Jacques Turgot, Reflections on the Formation and Distribution of Wealth. 
London: E.Sprag, 1898. 
Joan Robinson, Introduction to the Theory of Employment. éd. London: MacMillan, 
1937. Traduction française :Introduction à la théorie de l’emploi, éd.,1948. 
--------------, An Essay on Marxian Economics. London: Macmillan Macmillan, 1967.  
John Cambs, Man, Money, and Goods. New York: Columbia University press, 1952.  



390 

 
John Ramsay, Scotland and Scotsmen in The Eighteenth Century. Edinburgh and 
London: W. Blackwood and Sons, 1888.  
John Hirst, The Shortest History of Europe. Collingwood: Black Inc, 2009. 
J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. London, 
Macmillan, 1967. 
John Merriman, A History of Modern Europe from the Renaissance to present. 
New York,: W.W.Norton & Company,1996. 
John Kenneth Galbraith, A History of Economics:The Past as the Present. Penguin 
Books,1987. 
John Perkins, Confessions of Economic Hit Man. New York: Penguin Group, 2006. 
Jean Baptiste Say, A Treatise on Political Economy. Philadelphia: Lippincott, 
Grambo & Co, 1855. 
John Fred Bell, A History of Economic Thought. New York: The Ronald press  
company, 1953. 
John Stuart Mill, Principles of Political Economy with some of Their Applications 
to Social Philosophy. London: Longmans, Green &Co,1909.  
--------------, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. London: 
Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1874. 
Joseph A.Schumpeter, History of Economic Analysis. New York: Oxford University 
press,1959. 
--------------, The Theory of Economic Development. Cambridge Univ. press, 1967. 
--------------, Capitalism, Socialism and Democracy. Introuction by Richard Swedberg 
London and New York: Routledge, 2003. 
John Rae, Life of Adam Smith. London: Macmillan and Co, 1895. 
John Cary, A Discourse Concerning the East-India, in: Mercantilism, ed by Laras 
Magnusson, London: Routledge, 1995. 
Jean-Paul Colin, Dictionnaire Des Difficultés du Française. Paris Les Usuels du 
Robert, 1977. 
Jürg Niehans, A History of Economic Theory: Classic Contributions, 1720-1980. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.  
Justinian's Institutes, Translated by Peter Birks & Grant McLeod, London: Duckworth, 
1987. 
Karl Friedrick, The philosophy of Hegel. New York: The Modern Library, 1953. 
Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy. New York: The Modern 
Library,1906. 
--------------, Capital. Moscow: Progress Publishers,1965,1967,1969. 
--------------, Zur Kritik der politischen Oekonomie. Berlin: Franz Duncker, W. 
Besser's Verlagshandlung,1859. 
--------------, Value, Price and Profit. Edited: by Eleanor Marx, Preface: Edward 
Aveling. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1947. 
--------------, Theories of Surplus Value. Moscow: Progress Publishers, 1978. 
Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production: Sources, Development and 
Critique in the Writings of Karl Marx. Netherlands: Van Gorcum, 1975.  
Leon Walras, Elements D`economie Politique pure ou theorie de la Richesse 
Sociale. Lausanne: F. Rouge, Libraire- Editeur, 1929.  
L. Haney, A History of Economic Thought. New York: Macmillan Company, 1936. 
L. Morgan, Ancient Society; Or Researches in the Lines of Human Progress from 
Savagery, Through Barbarism to Civilization. New York: H. Holt and Company, 
1877. 
Ludwing Feuerbach,The Essence Christianity, Translated fro the second German 
Edition by Marian Evans. London:Trubnee & Co., Ludgate Hill, 1881. 
Ludwig von Mises, Economic Policy:Thoughts for Today and Tomorrow,Third 
Edition Alabama:Ludwig von Mises Institute, 2006. 
La Loi De Hammourabi: Vers 2000 AV. J-C. Paris: Ernest Leroux, Editeur, 1906. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+Hirst&search-alias=books&field-author=John+Hirst&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/John-Kenneth-Galbraith/e/B000APM3S2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Duncker


391 

 
Ludwig Von Mises, Human Action: A Treatise on Economics. Irvington-on-Hudson, 
New York: The Foundation for Economic Education, 1999. 
L. Moss, The Economics of Ludwig Von Mises: toward a Critical Reappraisal. 
Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976. 
Letters of David Ricardo to John Ramsay McCulloch, 1816-1823. ed.Hollander, 
New York, 1895. 
Nassau Senior, Political Economy. New York: Evergreen Review, Inc., 2008. 
Norman Davies, Europe: A History. Oxford: Oxford University press,1996. 
M. Mieroop, A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC. Oxford: Blackwell, 
2004. 
Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism. London: Routledge, 1947. 
--------------, Theories of Value and Distribution since Adam Smith, Ideology and 
Economic Theory. Cambridge: Cambridge University press, 1973. 
Maurice Lombard, The Golden Age of Islam. Princeton, New Jersey: Markus Wiener 
Publishers, 2004. 
Malthus, Definitions in Political Economy. London: John Murray, 1827. 
Marion Bennion, Introductory Foods. New York: Macmillan Publishing Co, 1974. 
Mctaggart, Studies in The Hegelian Dialectic. Cambridge: Cambridge University 
press, 1922. 
Michael Inwood, A Hegel Dictionary. Oxford: Blackwell's Ltd, 2008. 
Michel Beaud, A History of Capitalism 1500-1980. London: Macmillan press1989. 
M. Friedman, Capitalism and Freedom. University of Chicago Press, Chicago, 1962. 
Montesquieu, De l' Esprit des Lois. Texte établi avec une introduction, des notes et 
des variantes par Gonzague Truc. Paris: Editions Garnier Frères,1956. 
M. Nesturkh, The Origin of Man. Moscow: Progress Publishers, 1967. 
Müller, The theoretical stage, and the origin of language. Reprinted in R. Harris 
(ed.), The Origin of Language. Bristol: Thoemmes Press, 1996.  
O'Driscoll Gerald, Economics as a Coordination Problem: The Contributions of 
Friedrich Hayek. Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1977. 
Petit Larousse. Paris: Librairie Larousse, 1977. 
Political Economy and Capitalism, Collected Works of Maurice Dobb. London: 
Routledge,1937. 
Paget, Human speech: some observations, experimenrts, and conclusions as to the 
nature, origin, purpose and possible improvement of human speech. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1930.  
P.Kenen, The International Economy. Cambridge: Cambridge University Press,2000. 
Petit Larousse. Paris: Librairie Larousse, 1977. 
Planiol, Ripert Et Boulanger, Traite Elementaire de Droit Civil de Marcel Planiol, 
Obligations - Contrats - S retés réelles, éd. Nouvelle refondue par Georges Ripert, 
avec le concours de Jean Boulanger, L.G.D.J. Paris, 1943. 
P.Samuelson, The Collected Scientific Papers of Paul Samuelson,Vol.1. Cambridge: 
The MIT Press, 1972. 
Percy Gardner, A History of ancient Coinage 700-300 BC. Oxford: Oxford University 
Press, 1918. 
Plato, Complete Works: Republic. Cambridge: Hackett Publishing Co, 1997.  
Piro Sraffa, Prouduction of Commodities By Means of Commodities. Cambridge: 
Cambridge University Press,1960. 
Ray Bush, Poverty and Neoliberalism:Persistence and Reproduction in the Global 
South. London: Pluto Press, 2007. 
Robin Osborne, The Economics and Politics of Slavery at Athens. London: 
Routledge, 1995. 
R.Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1976. 
R.Weber, Heat and Temperature Measurement. New York: Prentice-Hall, Inc, 1950. 

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?auteur=Planiol+(Marcel)%2c+Ripert+(Georges)+Et+Boulanger+(Jean)
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?editeur=L.G.D.J.


392 

 
Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry, Papers 
presented at Symposium held in New York City, November, 1939, under the auspices 
of the American Institute of Physics. New York: Reinhold Publishing Corporation, 
1941. 
Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. 
Oxford: Basil Blackwell, 1960. 
René Grousst, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem. Paris: 
Perrin,1991. 
R. Gerberding and J. H. Moran Cruz, Medieval  Worlds. New York: Houghton Mifflin 
Company, 2004. 
Richard G. Lipsey and N. Courant, Economics. New York: Addison-Wesley, 1999. 
Richard Cantillon, Essay on the Nature of Trade in General. ed. and Trans Henry 
Higgs. London: Frank Cass and Co., Ltd 1959. 
Rosa Luxembourg, The Accumulation of Capital. London: Rutledge and Kegan 1963                                                                                                                                                                             
Robert Heilbroner, The worldly Philosophers. New York: Simon & Schuster, 1961.  
--------------, L. Malone, The Essential Adam Smith. New York: W.W. Norton and 
Company, 1987. 
Routledge Encyclopedia of philosophy. General Editor Edward Craig. London: 
Routledge,1998. 
Samir Amin, The Law of Worldwide. New York: Monthly Review Press, 2010. 
--------------, & J. Chandra Saigal, L'échange inégal et la loi de la valeur: la fin d'un 
débat. Paris: Éditions Anthropos -IDEP,1973.  
Samuelson and D. Nordhaus, Economics. New York: McGraw-Hill Companies 2005. 
Stam, J. Inquiries into the Origins of Language. New York: Harper and Row, 2001. 
Thomas Munck, Seventeenth Century Europe: State, Conflict and The Social Order 
in Europe 1598-1700. London: Macmillan,1990. 
Oxford English Dictionary.Oxford: Clarendon press, 1989. 
Oxford Latin Dictionary. Oxford: Oxford University press, 1996. 
The Cambridge History of the Byzantine Empire. Cambridge Univ- Press, 2008. 
T. Malthus, Definitions in Political Economy. London: John Murray,1827. 
The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford University Press. 2005.  
The Camridge Encyclopedia of Human Evolution. Edited by Stephen Jones, Robert 
Martin and David Pilbeam. Cambridge: Cambridge University Press,1994.  
Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class: an economic study of 
institutions. London: Macmillan and Co; Ltd, 1915. 
Foreword by Richard Dawkins. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 
Thomas Archer, Charles Kingsford,The Crusades; the story of the Latin kingdom of 
Jerusalem. New York: Putnam, 1894. 
The Oxyrhynchus Papyri, ed. B. P. Grenfell, A. S. Huny, and others. P.OXY. LXVI, 
4544, 6- 9, 3rd Cente A.D. 
The Columbia Encyclopedia. Columbia University Press, 1959. 
Thomas Aquinas, Philosophical Texts. London: Oxford University press, 1951.  
Thomas Mun, England's Treasure by Forraign. London: Macmillan and Co, 1895. 
The Columbia Encyclopedia. Columbia University Press, 1959.                                     
Werner Sombart, The Jews and Modern Capitalism. Kitchenr: Batoch Books, 2001. 
William Petty, Several Essays in Political Arithmetick.1682, History of British 
Economic thought. London: Thoemmes Reprints. 
--------------,The Political Anatomy of Ireland with the Establishment for that 
Kingdom and Verbum Sapienti. Shannon: Irish University Press, 1970. 
William Howells, Back of History: The Story of our own origins. New York, Garden 
City Doubleday & Co. 1954. 
William Howells, Mankind in the Making: The Story of Human Evolution. New 
York, Garden City: Doubleday & Co,1959. 
W.Treadgold, A History of the Byzantine.California: Stanford University Press, 1997.  

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jagdish+Chandra+Saigal%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


393 

 
W. S. Jevons, The Theory of Political Economy. London: Macmillan and Co.1888.  
W.Rostow, The Stages of Economic Growth. Cambridge: University press, 1960. 
 
Periodicals 
 
David Price, Energy and Human Evolution, J. I. S, Vol, 16, N, 4, March 1995. 
D.C. Hodges, The Method of Capital, S & S, Vol 31, 1967.  
D.B. Houston, Capitalism Without Capitalists: A Comment on "Classes in Marxist 
Theory", R.R.P.E. Vol 15, 1983. 
Denis Duclos, Projet éthique et positivisme dans la démarche sociologique de 
Durkheim, L'Homme et la Société, Vol 59, Issue 1, 1981. 
D. Legros, Chance, Necessity and Mode of Production: A Marxist Critique of 
Cultural Evolutionism, American Anthropologist, No.1, Mar.,Vol.79, 1977. 
E.West, Adam Smith`s Two Views on the Division of labour, Economica, 1964.  
Georges Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie, Tome II :Antécédents et 
perspectives. Revue française de sociologie, Volume 4, Issue, 1963. 
G. Hodgson, Marx Without the labour Theory of Value, R. R. P. E., Vol 14, 1982. 
G.Stigler, The Ricardian Theory of Value and Distribution, J.P.E, Vol. 60. 1952.  
H. Somerville, Marx`s Theory of Money, Economic, Vol 43, 1933. 
H. Smith, Marx and the Trade Cycle, Review of Economic Studies, Vol 4, 1937. 
H. Smith, Marx and the Trade Cycle: A Reply, R. E. S, 1938. 
I. Steedman, Marx on the Falling Rate of Proft, A. E. P. Vol 10.1971.  
J. D. Wilson, A Note on the Trade Cycle, R. E. S, Vol 5, 1938. 
J. Hollander, The Development of Ricardo`s Theory of Value,Q.J.E, August, 1904. 
J. R. Steven, Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review 
of the Evidence. Current Anthropology. University of Chicago Press.Vol 30.  
Latin American History on File, Victoria Chapman & Associates,1988. 
M. Dobb, Marx on Pre-Capitalist Economic Formation, S & S, Vol 30, 1966. 
Malthus on the corn Laws, in: Classical Economics: The Critical Reviews 1802- 
1815, Vol IV: 1813-1815, Ed: Donald Rutherford. London: Routledge,1996. 
MC, Bernatchez  J, Fire As an Engineering Tool of Early Modern Humans, Science, 
Vol. 325, 14 Aug 2009. 
N. Rosenberg, Adam Smith on the Division of Labour: Two Views or One? 
Economica,1965.  
P. Harvey, Marx`s Theory of the Value of Labor:An Assessment, S.R. Vol 50, 1983.  
P.Garegnani, Value and Distribution in the Classical Economists and Marx, Oxford 
Economic Papers, 1985. 
Preece, R. C. Humans in the Hoxnian: habitat, context and fire use at Beeches Pit, 
West Stow, Suffolk U.K, Journal of Quaternary Science, 2006.  
S. Bell, Ricardo and Marx, Journal of Political Economy, Vol 7. 1907. 
Waldo H. D, Comparative Prices in Later Babylonia (625-400B.C), The American 
Journal of Semitic Languages and Literatures,Vol. 56, No. 1. Jan.,1939. 
 
websites 
 
http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html. 
http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-
oil-underground. 
http://clc-library-org-docs.angelfire.com/institutions.html. 
https://libcom.org/files/The%20Essence%20of%20Christianity.pdf. 
http://www.mof.gov.eg. 
http://www.nama-center.com/Articles/Details/40837#/_edn10 
http://www.nature.com/articles/srep22159. 

 

http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html
http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-oil-underground
http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-oil-underground
http://clc-library-org-docs.angelfire.com/institutions.html
http://www.nama-center.com/Articles/Details/40837#/_edn10
http://www.nature.com/articles/srep22159


394 

 7...............................................................................................................................................................................................................................مقدمة
 9 .............................................................................................................................................................................................ا�ٔول: ا�ٔساس�یات الباب

 11............................ .....................................................................................................................الفصل ا�ٔول: احلضارة املنت�ة لالقتصاد الس�یايس
 11 ...................................................................................................................................................................................: املس�یحیة الرومانیةٔأوًال  
 17 .............................................................................................................................................................................................ا: ا�د الروماين�نیً  
 20 ..............................................................................................................................................................................................العمل الیو�ينا: �لثً  

 24....................................... .....................................................................................................................الفصل الثاين: رشوط �شأٔة العمل �ج�عي
 31 ............................................................................................................................................................الفصل الثالث: موضوع �قتصاد الس�یايس

 37 ...............................................................................................................................................................................................الفصل الرابع: يف املهنج
 38 .......................................................................................................................................................................................................: التجریدٔأوًال  
 47 ......................................................................................................................................................................................................ا: التناقض�نیً  

 50 ..............................................................................................................................................................................التبادلإالنتاج و الفصل اخلامس: 
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 322........................... ..............................................................................................................................................اج أٓس�یوي!منط ٕانت: السابعالفصل 
 327 ..............................................................................................................................وهنایة �قتصاد الس�یايس ،الرابع: الرأٔساملیة املعارصة الباب
 329 ........................................................................................................................................................................................................................مقدمة

 330 ...........................................................................................................................................................الفصل ا�ٔول: ٕامرباطور�ت ا�هب وا�م
 342............................................................................. ....................................................................................�ام من �حنطاط 500الفصل الثاين: 

 355 ..............................................................................................................................................................ایة �قتصاد الس�یايسالفصل الثالث: هن
 370 ......................................................................................................................................................................الفصل الرابع: إال�دام الیويم للطلبة
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