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  مقذمة مقذمة 

يقاؿ أف الرأسمالية ىي النظاـ االقتصادي الوحيد الناجح غير أف ما يبدو جميا بالنسبة لمعظـ سكاف العالـ اليـو ىو دائما ما 
ىػا تتكػا تػي مالمنػا أكثر األمػراض رػراوو و  أكثػرأنيا ال تعمؿ مف أجػؿ تمبيػة احتياجػاتيـت وتنبرنػا تقػارير منظمػة الصػحة العالميػة أف 

أو السػػرطافت ولكنػػو "الاقػػر المػػدقي" الػػذي يعػػاني منػػو ألػػؼ مميػػوف اػػنصت وىػػذا البػػ س ىػػو أحػػد  اليػػـو لػػيس تجمػػط الاػػرياف التػػاجي
مػف ثبلثػػيف مميػػوف ماطػؿ مػػف العمػؿ ونمسػػة ماػػر  أكثػػرالنصػائص المميػػزو لمحيػاو حتػػل تػي الػػببلد المتقدمػػة صػناميات حيػػ  يوجػد 

نظمػػة التنميػػة والتعػػاوف االقتصػػاديو وتػػي الواليػػا  مميونػػا رنػػريف يعممػػوف ممػػبل م قتػػا وغيػػر مسػػتقرت كمػػا تاػػير رنػػر  حصػػائيا  م
)أي تػػي قمػػة رنػػا   ??@8كػػاف يعػػيش اثنػػاف وثبلثػػوف مميونػػا تحػػ  نػػط الاقػػر تػػي  ػػػ أغنػػل مجتمػػي تػػي تػػارية الباػػرية ػالمتحػػدو 

 الثمانينا ( وواحد مف نمسة أطااؿ تقريبا يولد تي تقر اديدت وتي بريطانيا يربل ثم  األطااؿ تي ظروؼ بائسةو

مػػف أي وقػػ  تػػي نصػػؼ القػػرف المارػػيت وحسػػ  دراسػػة أجريػػ   أكثػػريواجػػو األاػػناص تػػي أممػػاليـ مػػدـ اطمئنػػاف وتػػوتر و 
" تقػػد أصػػبح العمػػؿ ىػػو السػػب  الرئيسػػي لمتػػوتر"و وجػػا  تػػي تقريػػر  الؼ مامػػؿ مكتبػػي تػػي سػػتة ماػػر دولػػةتمػػف نمػػس ر أكثػػرممػػل 

 صرحوا أف معدال  التوتر ارتاع  ممل مدى السنتيف الماريتيفومف نصؼ المراسميف  أكثرلجريدو الاايننااؿ تايمز أيرا أف 

وقبػوؿ أجػور أقػؿ مػف المارػيت وىػو مػا يترػح باػكؿ واسػي  أكثػروتي كؿ مكاف ىناؾ رغوط منياة ممل الجماىير لمعمؿ 
زت الحظػ  تي الواليا  المتحدوت حي  تػنناض األجػور الحقيقيػة منػذ ماػريف مامػات وحسػ  مػا جػا  تػي جريػدو لػوس أنجمػوس تػايم

 الغرتة التجارية تي الواليا  المتحدو:

%  ويستمر ىذا االتجاهت ونػبلؿ الثبلثػة أاػير حتػل يونيػو <ر0اننار  األجور الحقيقية بمعدؿ سنوي مرك   :<@8منذ 
 و%<ر0اننار  القوو الارائية لعماؿ الواليا  المتحدو بنسبة  ;<@8

 مريكيوف المعذبوف" مف "التدىور غير المتوقي تي أوقا  الاراغ":وتتحد  دراسة قام  بيا جوليي  سكور بعنواف "األ

ممػػا كػػانوا يعممػػوف منػػذ ماػػريف مامػػات ويصػػؿ ىػػذا  لػػل حػػوالي  أكثػػرسػػامة سػػنويا  ;=8يعمػؿ األمريكيػػوف افف تػػي المتوسػػط 
 اير ممؿ زيادو تي السنةو

ترتاي حتل زمف قري و ولكػف األورػاع تغيػر  وباتػ  وتي بريطانيا وألمانيا ومعظـ ببلد أوربا الغربية كان  األجور الحقيقية 
الجمػػاىير تتعػػرض لرػػغوط واسػػعة أيرػػاو تاػػي بريطانيػػا بػػدأ  محاولػػة تجميػػد األجػػور تمامػػا تػػي القطػػاع العػػاـت وتػػي ألمانيػػا تػػ دي 

ا ماػنا طػويبل تػي الررائ  الجديدو  لل تنايض مستويا  معياػة الطبقػة العاممػةت وتػي البمػديف يقػوؿ لنػا السياسػيوف المحػاتظوف أننػ
رنا ت وتي ىذا السياؽ يقوؿ رئيس الوزرا  األلماني ىيممػو  كػوؿ أنػو يجػ  ممػل ألمانيػا الغربيػة "أف تعتػاد ممػل تغيػرا  مميقػة تػي 

مػػف  أكثػػرالحيػػاو بالعمػػؿ لسػػاما  أطػػوؿ"ت بينمػػا يػػدمي وزيػػر العمػػؿ البريطػػاني مايكػػؿ بورتيمػػو أف "األوربيػػيف يحصػػموف ممػػل أجػػور 
" ويح صػػػموف ممػػػل  جػػػازا  "طويمػػػة جػػػدا" ويعممػػػوف لاتػػػرا  "قصػػػيرو جػػػدا"ت وينبرنػػػا السياسػػػيوف أننػػػا يجػػػ  أف نكػػػؼ مػػػف توقػػػي الػػػبلـز

الناتجػة مػف دتػي معااػا  ” الحصوؿ ممل "وظائؼ مدى الحياو"ت ويج  ممينػا أف نبحػ  مػف وسػائؿ لتناػيض "األمبػا  االقتصػادية
 لعدد متزايد مف كبار السفو
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ف حزمة األتكار االقتصادية التي تدمو  لييػا الحكومػا  الكبػرىت وتتعػزز مػف نػبلؿ تزايػد ناػوذ مػا يمثؿ كؿ ىذا افف جز ا م
يطمؽ مميػو بفتكػار الجنػال اليمينػي المتطػرؼت تاػي الواليػا  المتحػدو ممػل سػبيؿ المثػاؿ نالػ  أتكػار أنػاس مثػؿ تاػارلز مورييػو تفييػد 

يعياوف تي تقر اديد بفنو نطف نتج مف صندوؽ الرماية االجتماميػة  جميورا رنمات وياسر مورييو وجود أمداد رنمة مف الناس
الذي نمؽ "طبقة سامل" مف الكسالل العاجزيف مف انتياز الارص المتاحة أماميـ والحؿ الوحيد كما يدمي "اليميف الجديد" ىو  لغا  

وتػػي بريطانيػػا أيرػػا يتزايػػد الحػػدي  مػػف و أكثػػرالرمايػػة االجتماميػػة لؤلميػػا  غيػػر المتزوجػػا  البلتػػي يصػػممف ممػػل  نجػػا  أطاػػاؿ 
 ذلؾ الحدي  الذي بدأ يتردد دانؿ حز  العماؿ كما يتردد بيف دوائر المحاتظيفو ػنطر "االمتماد ممل الرماية االجتمامية" 

ذا كان  ىناؾ مستنقعا  مف البػ س تػي الػببلد المتقدمػة صػناميات تينػاؾ بحػار ىائمػة منػو تػي الكثيػر مػف بقيػة العػالـت ت قػد وا 
ااػػتد الاقػػر تػػي قػػارتي أتريقيػػا وأمريكػػا البلتينيػػة تػػي السػػبعينا  والثمانينػػا ت مػػي انناػػاض متوسػػط دنػػؿ الاػػرد تييمػػات وبينمػػا يرػػطر 

 الاقرا  لاد الحزاـ ليتمكنوا مف العيش تي أوروبا والواليا  المتحدوت نجدىـ يموتوف جوما بالمبلييف تي أجزا  مف أتريقياو 

أوىمػ  الدمايػة الغربيػة النػاس بػفف السػوؽ سػوؼ  @?@8جز  كبير مف الكتمة الاػرقية السػابقةو تاػي  وينعدـ األمؿ أيرا تي
ممػا كانػ  تػي ظػؿ الػديكتاتوريا  القديمػةت حيػ   أكثػريمنحيـ "معجزو اقتصادية" جديدوت وبعد نمسة سنوا  سا   أحواليـ الماديػة 

 بالمائةو  0>أو  0;اننار  مستويا  المعياة بنسبة 

 0?@8ذلؾت تالصػورو ليسػ  قاتمػة بالنسػبة لمجميػيت  بػؿ أصػبح األغنيػا  أترػؿ حػاال ممػا كػانوا مميػو مػف قبػؿو تاػي  وبرغـ
مػرو مػف الػدنؿ المتوسػط لمعامػؿ الصػناميت وبحمػوؿ  @9اػركة تػي الواليػا  المتحػدو أكبػر  00:كاف دنؿ كبار المديريف تػي أكبػر 

مميار انص تي ببلد العالـ الثال  منػد أو تحػ   9امؿت وتي حيف يعيش مرو مف دنؿ الع :@أصبح  دنوليـ أكبر  0@@8ماـ 
معمومػػا  مػػف كيػػؼ  >@@8نػػط الاقػػرت تعػػيش األقميػػة المسػػيطرو حيػػاو تػػانروت تقػػد أورد تقريػػر لجريػػدو الااينناػػاؿ تػػايمز تػػي تبرايػػر 

نيػػا  تػي أوروبػا والاػرؽ األوسػط يحػػوزوف بنػا ا ممػل تقػديرا  تاػيز مانيػاتف أف األغ“اسػتطام  البنػوؾ أف تتعامػؿ مػي تمػؾ األقميػػة: 
مػػػف الثػػػروا   أكثػػرو  ويصػػؿ بالنسػػػبة ألمريكػػػا البلتينيػػة ورسػػػيا  لػػل ألػػػؼ مميػػػار وألػػؼ مميػػػار جنيػػو  سػػػترليني نقػػػدا أو أصػػوؿ متداولػػػة

 الناصة ويتزايد ىذا الرقـ بسرمةو"

االجتماميػة لتنايػؼ األمبػا  مػف األغنيػا  مػف  ويطال  "النبرا " ذوي األجور المرتاعة تي الواليا  المتحدو بإلغا  اإلمانػا 
 أجؿ الحااظ ممل حياو الاقرا ت وتي البرازيؿ يستفجر األغنيا  مصابا  لقتؿ األحدا  الذيف يناموف تي الاوارعو

وتػػي وسػػط ىػػذا البػػ س وتمػػؾ القػػذاروت انتعاػػ  مئػػا  الاػػرور األنػػرىو تقػػد مػػاد  لمظيػػور األمػػراض القديمػػة مثػػؿ االلتيػػا  
وانتاػػر  دمػاف المنػػدرا  حيػ  يعتبػر النػػاس ذلػؾ ىػػو الطريػؽ الوحيػػد  تػبػالمو  األسػود  ػوالكػوليرا وحتػػل الطػاموف الممقػػ  الرئػوي 

لميرو ت ولو م قتات مف معاناتيـو وارتاع  معدال  االنتحار وتزايد  الجريمة حي  أف أقميػة مػف الاقػرا  يػروف تييػا الطريػؽ الوحيػد 
ليػػـ تقميػػد الحيػػاو الاػػانرو لؤلغنيػػا  التػػي تتبػػاىل بيػػا أمػػاميـ وكػػاال  اإلمػػبلـت وتػػوؽ كػػؿ ذلػػؾ جػػا  لمحصػػوؿ ممػػل الثػػروو التػػي تتػػيح 

التفثير الاظيي لمحر و وقد حذر تقرير األمػـ المتحػدو لمتنميػة الباػرية بػفف "السػب  الرئيسػي تػي زيػادو الصػراما  الدانميػة تػي العػالـ 
حظ أف الدوؿت صغيرو وكبيروت تارؿ  نااؽ المميارا  ممل األسمحة الحديثة ممل ىو التيديد المستمر لمجوع والعنؼ واألمراض" ويبل

 االىتماـ بالحاجا  الررورية لماعو و
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جديدو ممل المجتمي الباريت بؿ وجػد  ممػل مػدى  أايا ـ واليفس واإلحباط ال تعد وبالطبي تإف الاقر والمرض والجوع واألل
نا اليـو ينتمؼت ألنو يوجد جنبا  لل جن  مي ثروو يكاي مقدارىا بسيولة لمقرا  ممػل معظـ تارينو المسجؿت ولكف الب س تي مالم

ت كما جا  تي تقرير األمـ 0>@8كاف  جمالي الناتج االقتصادي لمعالـ ككؿ نمسة أرعاؼ الناتج تي  9@@8الاقر  لل األبدو تاي 
مامػاو  >;الـ بناس الدرجة اليـو  ف لـ يكف أسػوأ ممػا كػاف منػذ المتحدو لمتنمية الباريةو وبرغـ ذلؾت يظؿ الاقر تي معظـ أجزا  الع

ويتواجد الجوع جنبػا  لػل جنػ  مػي منػزوف ىائػؿ مػف األغذيػةت والػدليؿ ممػل ذلػؾ جبػاؿ األغذيػة تػي االتحػاد األوروبػيت وبينمػا تػدتي 
ال توجػد مػوارد تكاػي الجميػيت وتغمػؽ الحكوما  تي أوروبا وأمريكا تعويرا  لمابلحػيف حتػل ال يزرمػوا أرارػييـت يقػاؿ لماػعو  أنػو 

و ويقاؿ لمجماىير أنو ال يمكػنيـ الحصػوؿ ممػل ممػؿ  ال  ذا مممػوا أكثرالاركا  المصاني وتطرد العماؿ الذيف يمكنيـ  نتاج ثروا  
ف قبػؿت ساما  أطوؿ وبصورو أمنؼ مقابؿ أجور أقؿت نجد أف ىنػاؾ  تػي كػؿ بمػد تعػيش أقميػة قميمػة تحيػا حيػاو تػانرو  لػـ تحػد  مػ

% مػف ىػذا الػدنؿت تػي ناػس الوقػ ت 0=% مف الدنؿت واليـو يمتمكوف 0:كاف النمس األغنل مف سكاف العالـ يمتمؾ  0>@8تي 
 % تقط مف  جمالي الناتج العالميو 8و;تاف النمس األتقر مف البار يقتسموف 

رت وتوجػد أحػزا  تػي بػبلد كثيػروت مثػؿ حػز  وقميؿ مف ىػ ال  الػذيف ي يػدوف النظػاـ العػالمي القػائـ يتوقعػوف أف تتحسػف األمػو 
ممػػل الرمايػػة  أكثػػرالعمػػاؿ تػػي بريطانيػػاتالتي ومػػد  ذا  مػػرو أنيػػا سػػتعمؿ ممػػل تحسػػيف أحػػواؿ الاقػػرا  بػػالتوظيؼ الكامػػؿت واإلناػػاؽ 
مادو توزيي الدنؿ مف األغنيا   لل الاقرا و ولكنيـ اليـو يقولوف أف ىذه األتكار أصبح  "مورة ق  ديمة"واالجتمامية وا 

 ف لغزا كبيرا يواجينات ولـ تسػتطي أيػًا مػف األحػزا  السياسػية القائمػة تيمػوت تبينمػا يػتـ  نتػاج ثػروا  أكبػر ممػا كػاف ينػتج مػف 
قبػؿ تػػي التػػاريةت وتوجػػد انترامػػا  تزيػػد مػػف  نتػػاج أاػػيا  متنومػةت اػػاممة أغذيػػة أساسػػية حرمػػ  منيػػا أجيػػاؿ مػػف الباػػريةت ويسػػتطيي 

ارػػػا  النػػػارجي ويستكاػػػاوا أممػػػاؽ المحيطػػػا ت ويسػػػتطيعوف اسػػػتنداـ الماكينػػػا  لمقيػػػاـ باألمبػػػا  الرػػػنمة أو الباػػػر أف يقتحمػػػوا ال
 رساؿ المعموما  مف جان  مػف العػالـ  لػل الجانػ  افنػر تػي جػز  مػف الثانيػةو ومػي ذلػؾت بػدال مػف رػماف تنايػؼ أمبػا  الباػرية 

رغػػدا وراحػػةت غالبػػا مػػا يعياػػوف تػػي نػػوؼ مػػف أف تػػزداد  أكثػػرلػػل حيػػاو تصػػبح ىػػذه األمبػػا  أاػػد حػػدوت وبػػدال مػػف أف يتطمػػي النػػاس  
 األمور سو ات وبدال مف أف ينتاي الب س نجده يتزايدو 
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  عـالم مجـنىنعـالم مجـنىن  ::الفصل األولالفصل األول

 ( إفالس عمم االقتصاد:9
يتطمػػي  مػػف الماتػػرض أف يسػػتطيي االقتصػػاديوف المحترتػػوف أف ياسػػروا لنػػا كيػػؼ نتجػػ  كػػؿ ىػػذه التناقرػػا ت ومػػي ذلػػؾ تمػػف

 لييـ اليـو مف أجؿ التوريح سوؼ يزوؿ منو ىذا الوىـ سريعات تالمدرسة الرأسمالية المييمنة اليـو تػي ممػـ االقتصػاد والتػي تسػمل 
بالمدرسػػة الحديػػة أو الكبلسػػيكية الجديػػدوت والتػػي يػػدمي أنصػػارىا أف ممميػػـ نظػػاـ تقنػػي "أي العمػػـ اإلنسػػاني الػػذي يػػدرس العبلقػػة بػػيف 

درو واالستنداما  المنتماة التي تتناتس ممي ىذه الموارد"ت ترى أف اإلنتاج يقـو ممل أساس قػانوف العػرض والطمػ ت وأف الموارد النا
الطم  يعتمد ممل االنتيارا  التي يقػـو بيػا األتػرادت أي الحػد الػذي يارػموف منػده أاػيا  ممػل أنػرى كمػا يترػح مػف الطريقػة التػي 

أي حجـ تكماة توظيؼ العمالة واستنداـ الماكينػا  التػي يعممػوف ممييػات ويػتـ ػ ممل تكماة اإلنتاج يناقوف بيا أمواليـو والعرض يعتمد
  نتاج سمعة ما حيف تكوف القيمة المراتة الستعداد الناس تارا  ىذه السمعة مساويًا لمتكماة اإلراتية إلنتاجياو

اتجػاه و يتحػرؾ منحنػل الطمػ  تػي اتجػاه رنػر  ويمكف بنا  صور رائعة مف ىذه النظريػا  حيػ  يتحػرؾ منحنػل العػرض تػي
وحي  ما يػتـ  نتاجػو أنيػرًا  يعتمػد ممػل نقطػة االلتقػا  بينيمػاو والماػكمة ىػي أف ىػذه الصػورو تػي الواقػي ال تاسػر اػيئًا حيػ  أنيػا ال 

لنػاس )أي مػػبلؾ تاسػر مػف أيػػف يػفتي العػػرض والطمػ  تػػي المقػاـ األوؿو تاػػي جانػ  الطمػ ت ال ياسػػروف لمػاذا تعبػػر رغبػا  بعػػض ا
األراري األغنيا ت والمميونيرا  أو ر سا  الصناما  الناصة( مف ناسيا تي "طم  تعاؿ"ت أي طمػ  تدممػو النقػود الجػاىزوت بينمػا 
يػػتـ تجاىػػؿ الحاجػػا  الرػػرورية فنػػريف )أي العػػاطموف مػػف العمػػؿت وأصػػحا  األجػػور المننارػػةت والاػػعو  الجائعػػة تػػي أتريقيػػا 

و وتي جان  العرضت ال ياسروف لماذا ال يتـ  نتػاج األاػيا  الرػرورية جػدا حػيف تكػوف المػوارد البلزمػة ليػا متػوترو وأمريكا البلتينية(
 بكثروو

يقوؿ االقتصاديوف الحديوف أف ىامش دنؿ األاناصت وبالتالي ىامش طمبيـت يعتمد ممل الكمية التػي يسػيـ بيػا كػؿ مػنيـ 
لمنػػاس وتقػػا لمقيمػػة المرػػاتة التػػي ينمقيػػا ممميػػـو ولكػػف ذلػػؾ يثيػػر مػػدو تسػػا ال   لمػػاذا تػػي  نتػػاج الثػػرووو ويػػدموف أف األجػػور تػػدتي 

بعار مرا  أو ماريف مرو مف رنػريفت ولمػاذا بعػض النػاس يكسػبوف بػرغـ أنيػـ  أكثريحصؿ بعض الناس ممل أجور مف أمماليـ 
 مالؾ األسيـ أو المرابي؟! ال يعمموف ممل اإلطبلؽ ولكنيـ تقط يممكوف الثروو؟! وما العمؿ الذي يقـو بو

ويقوؿ االقتصاديوف أف اإلجابػة سػيمة ممػل ىػذا السػ اؿت تمػيس العمػؿ تقػطت بػؿ رأس المػاؿ أيرػا يسػاىـ تػي  نتػاج األاػيا و 
وبالربط كما يحصؿ العمؿ ممل أجػر مقابػؿ  سػيامو تػي  نتػاج الثػرووت كػذلؾ أيرػا رأس المػاؿو تكػؿ "منصػر  نتػاج" يحصػؿ ممػل 

 إلنتاجو الحدي"و"مائد" مساوي "

الميـ  ال أنيػػا تسػيؿ ممػػل مػبلؾ رأس المػػاؿ  راحػة رػػمائرىـو وىػي تصػػؿ بالاعػؿ  لػػل ػوالواقػي أف ىػذه النظريػػة ال تقػدـ حػػبل 
" أو "القطػة ىػي القطػة"ت حيػ  أنػػو  ذا 9=9كفف تقػوؿ "ػالػزمـ بػفف األغنيػا  يسػتحقوف أف يصػبحوا أغنػلو وىػي تعتمػد ممػل تكراريػة 

صادييف مف كيؼ يتـ قياس قيمػة رأس المػاؿ تػإنيـ ينسػبونيا  لػل "النػاتج الحػدي" الػذي ينتجػو رأس المػاؿو ولكػف وجي  الس اؿ لبلقت
 ذا وجػو  لػييـ السػػ اؿ مػف كيايػة قيػػاس ذلػؾ "النػاتج الحػػدي" تػإنيـ ينسػػبونو  لػل قيمػة رأس المػػاؿ الػذي اسػتندـ تػػي  نتاجػوو وبالتػػالي 

 لماؿ تساوي قيمة رأس الماؿ" أو أف "الربح يساوي الربح"!تإنيـ ينتيوف  لل القوؿ بفف "قيمة رأس ا
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 ف الاػػي  الوحيػػد الػػذي يسػػتطيي ممػػـ االقتصػػاد العقائػػدي قولػػو ىػػو أف أاػػيا  معينػػة تاػػترى وأاػػيا  معينػػة تبػػاع تػػي الوقػػ  
ت ولمػاذا تتكػدس بعػض الحاليت دوف توريح لماذا يتـ  نتاج أاػيا  معينػة وال تنػتج أنػرىت لمػاذا بعػض النػاس أغنيػا  وبعرػيـ تقػرا 

السمي وال تباع بينمػا ال يحصػؿ ممييػا مػف ىػـ تػي أمػس الحاجػة  لييػاو كمػا ال يسػتطيي االقتصػاديوف العقائػديوف أف ياسػروا لنػا لمػاذا 
 يحد  الرنا  أحيانا والكساد أحيانا أنرىو

مػػف َقب ػػؿ كػػؿ مػػف الماركسػػي مػػف ثمػػانيف مامػػا  أكثػػرغيػػر أف معظػػـ ىػػذه االنتقػػادا  طرحػػ  رػػد ممػػـ االقتصػػاد الحػػدي منػػذ 
مناػػا مػػف َقب ػػؿ اقتصػػادييف  أكثػػرالنمسػػاوي رودلػػؼ ىيماػػردينج والثػػوري الروسػػي نيقػػوالي بونػػاريفو وطرحػػ  مػػرو ثانيػػة مػػ نرا بصػػورو 

 أكاديمييف مناقيف ااتيروا باسـ "مدرسة كمبريدج"و

لنسػبة لػو ياتػرض المعرتػة التامػة بجميػي وىناؾ سناتا  كثيرو أنرى تي صػميـ ممػـ االقتصػاد الكبلسػيكيو تنمػوذج السػوؽ با
وىػو مػا يعػد مسػتحيبلو وممػل صػعيد رنػرت ت"سػتندـ "نظريػة  ػالتعامبل  االقتصاديةت ليس تقط تػي الحارػر بػؿ أيرػا تػي المسػتقبؿ 

عػالـ  لػل الحريػة المناعة المقارنة )الحدية(" المستعارو مف االقتصادي ديايد ريكػاردو تػي أوائػؿ القػرف التاسػي ماػر لػدموو أتقػر بػبلد ال
ولكف النظرية األصمية تـ تطويرىػا منػدما لػـ يكػف لػرأس المػاؿ الحريػة التػي يتمتػي بيػا اليػـو تػي التنقػؿ مػف بمػد  لػل  ػ المطمقة لمتجارو

مػل ولكف معادالتيات ذاتيات تبيف أف الوري م ػبمدو وىي نظرية تصر ممل أنو  ذا لـ تتدنؿ الدولةت سيتوازف العرض والطم  تمقائيا 
سػوا   ػنبلؼ ذلؾو وأنيرات يصر ممـ االقتصاد العقائدي ممل أنو  ذا أزيم  العوامؿ المتعػددو التػي تعيػؽ المناتسػة الحػرو تػي الواقػي 

تسػوؼ تتحسػف األمػور بالرػروروو ولكػف ممػي أرض الواقػيت  ػالقوى االحتكارية لماركا  العمبلقة أو النقابيوف المداتعوف مف العمػؿ 
 توت أف  زالة أحد العوائؽ دوف األنرى يمكف أف يزيد األمور سو اوتكاؼ حسابا ت ذا

وتػػي الحقيقػػة أف ىػػذا النمػػوذج ال يصػػمح مراػػدا  لػػل مػػا يحػػد  ومػػا يمكػػف أف يحػػد  تػػي العػػالـ الحقيقػػيت وكمػػا أاػػار أحػػد 
تي تيـ االقتصػاد تعػادؿ تائػدو ممػـ  االقتصادييف المناقيفت بوؿ أورميرودت تي كتابو "نياية ممـ االقتصاد" أف تائدو الحكمة العقائدية

الامػػؾ تػػي القػػروف الوسػػطل تػػي التنبػػ  باألحػػدا ت لقػػد تاػػؿ االقتصػػاديوف الػػذيف ينسػػبوف أناسػػيـ  لػػل األرثوذكسػػية تمامػػا تػػي التنبػػ  
 بموجا  الصعود واليبوط تي االقتصاد العالمي:

عػػػالـ الغربػػػي كانػػػ  دقتيػػػا مدىاػػػةو تنػػػبلؿ العػػػاـ  ف الناػػػرا  االقتصػػػادية باتػػػ  مورػػػومًا لمسػػػنرية العامػػػةو تعمػػػل امتػػػداد ال
المارػػي وحػػدهت أثنػػا  كتابػػة ىػػذا الكتػػا ت تاػػم  تػػي التنبػػ  بػػالركود اليابػػانيت وقػػوو االنتعػػاش األمريكػػيت وممػػؽ األزمػػة تػػي االقتصػػاد 

 األلمانيت وتورل السوؽ األوربيةو

وتطػرل تػي مواجيػة مػف يطػرل  مكانيػة وجػود بػديؿ  ومي ذلؾ يستمر تعميـ ىذه النظرية تي المدارست ودراستيا تي الجامعػا 
لنظاـ رأسمالية السوؽ الحاليةو تمرمونيا األساسيت أف السوؽ ىو الطريؽ الوحيد المناس  لتنظيـ اإلنتاجت قد تـ قبولو تي السنوا  

ف الػػػديمقراطييف واألحػػػزا  األنيػػػرو لػػػيس تقػػػط مػػػف قبػػػؿ اليمػػػيف التقميػػػدي ولكػػػف مػػػف قبػػػؿ القػػػادو العػػػالمييف لحػػػز  العمػػػاؿت واالاػػػتراكيي
الايومية السابقةو وىذا القبوؿ مف الممكف تايمو تقط  ذا لػـ تسػعي  لػي تحػدي أمػراض ىػذا العػالـو تيػذه العقيػدو تسػتند ممػل التسػميـ 

يػاو العػالـ بالعالـ كما ىوت باألمر الواقيت بػالقوؿ بػفف األمػور كمػا ىػي ألنيػا كمػا ىػيو ولكنيػا مديمػة الاائػدو بالنسػبة لمػف يػروف أف ح
القػػائـ ال تطػػاؽت الػػذيف يريػػدوف بػػديبل لؤلزمػػا  الطويمػػة التػػي تتنمميػػا تتػػرا  قصػػيرو مػػف الػػرواجت لمبطالػػة المتزايػػدو والبػػ س المتاػػاقـت 
لمبرػػائي الراكػػدو مػػف جانػػ  والنػػاس الػػذيف ال يسػػتطيعوف اػػرائيا مػػف الجانػػ  افنػػرو ولايػػـ ىػػذه الماػػكبل  نحتػػاج  لػػل وجيػػة نظػػر 

 منتماةو 
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 تفسير فوضى العالم( 2
ت تقػػد اىػػتـ بعمػػـ االقتصػػاد ألنػػو اسػػتطاع تيػػـ السػػناتا   انتماػػ  ر يػػة كػػارؿ مػػاركس لعمػػـ االقتصػػاد كثيػػرا مػػف نظريػػة اليػػـو

الػػذي كػػاف ينمػػو حولػػو حينػػذاؾ تػػي ألمانيػػا تػػي منتصػػؼ أربعينػػا  القػػرف التاسػػي ػػػ  الرأسػػماليةػػػ  البل نسػػانية لمنظػػاـ االقتصػػادي الجديػػد
مائػػػػد  يف ىػػػػذا المجتمػػػػي يػػػػدتي النػػػػاس تيػػػػو باسػػػػتمرار  لػػػػل العمػػػػؿ باػػػػكؿ أاػػػػد إلنتػػػػاج الثػػػػرووت ولكػػػػنيـ ال يجنػػػػوف أماػػػػرت وأدرؾ أ

 : ;;?8 تيلجيودىـووكما ورعيا 

أقػػؿ قيمػػةو  أصػػبحانحطاطػػا وكممػػا  أكثػػر أصػػبحت كممػػا أكثػػر"كممػػا زاد  نتػػاج العامػػؿت كممػػا قػػؿ اسػػتيبلكوو وكممػػا نمػػؽ قيمػػا 
العمػػؿ بػػافال ت ولكنػػو تػػي الوقػػ  ناسػػو يػػدتي قطامػػا مػػف العمػػاؿ  لػػل أاػػكاؿ ىمجيػػة مػػف العمػػؿت ويحػػوؿ يسػػتبدؿ النظػػاـ الرأسػػمالي 

واألكواخ القذرو مػف جيػة ػ والغبا  لمعماؿووو وينتج القصور مف جيةػ  تيو نظاـ ينتج الذكا  لمسادو القطاع افنر  لل مجرد رال ووو
ر العامؿ بناسو تقط نارج العمؿت وتي العمؿ ياعر بغربتو مف ناسوو وياعر تياع …أنريو وىو ينتج الجماؿت ولكنو ياوه العامؿ

 العمؿ ال ياعر بوجودهو" تيبوجوده مندما ال يعمؿتومندما يكوف 

 وبعد ذلؾ بفربي سنوا  كت :

الػذي  "يعمؿ العامؿ كي يعيشت وال يعتبر العمؿ حتل جز ا مف حياتوتولكنػو ترػحية بحياتػووووتما ينتجػو لناسػو لػيس الحريػر
ينسجوت وليس الذى  الذي يستنرجو مف المنجـت وليس القصر الػذي يبنيػوو  ف مػا ينتجػو لناسػو ىػو األجػرت ويعبػر كػؿ مػف الحريػر 
والذى  والقصر مف ناسو بالنسبة لو تي كمية محددو مف وسائؿ العيشت ربما تي اكؿ سترو قطنيةت أو بعض العمبل  المعدنية أو 

سػامة يغػزؿت أو ينسػجت أو يثقػ ت ويػدير الماكينػا ت ويبنػيت ويحاػرت ويحطػـ الصػنورت  89ؿ الػذي يظػؿ اإلقامة تي كػوخووو والعامػ
يؿ يعتبػر ىػذه السػاما  االثنػل ماػر مػف الغػزؿ والنسػج أو الثقػ  أو تاػغيؿ الماكينػا  أو البنػا  أو الحاػر أو ػويحمؿ األثقػاؿت الػة 

ممػػل العكػػست تبػػدأ الحيػػاو بالنسػػبة لػػو منػػدما يتوقػػؼ ىػػذا الناػػاطت ممػػل تحطػػيـ الصػػنور أو حمػػؿ األثقػػاؿ مظيػػرًا لحياتػػوت كحيػػاوت 
 المنردوت تي المقيلت أو توؽ السريرو"

تدور كتابا  ماركس االقتصادية حوؿ كياية ظيور ىذا الاكؿ مف المجتمي وكيؼ يحاتظ ممػل بقائػوو كمػا تناولػ  أيرػا مػا 
"ممػػـ االجتمػػاع" و"التػػارية"و وىػػي كتابػػا  ال تمقػػي الرػػو  باألسػػاس ممػػي يطمػػؽ مميػػو الماكػػروف األكػػاديميوف الرسػػميوف "الامسػػاة"ت و

كيؼ تتنذ األايا  سعرا معينا دوف افنرت وال حتل حوؿ متل تحد  األزمة االقتصاديةو ولكنيا كتابا  حوؿ مالـ "اغترا  العمػؿ" 
ل أناسػيـت مػالـ مػف العمػؿ الػدائـ والبطالػةت مػف العالـ الذي يكتس  تيو النااط اإلنسػاني وجػودا مسػتقبل ويسػيطر الباػر ممػػبالكامؿ 

 اإلنتاج الزائد والمو  جوماو

أكد ماركس تي كتاباتو األولل ممل مبثيػة ىػذا العػالـ المقمػو  ممػل رأسػوو والكممػة التػي اسػتندميا لوصػاو ىػي "االغتػرا "ت 
حد ماو ولكػف مػاركس ناسػو امتمػد ممػل مصػادر  وقد استعارىا مف الايمسوؼ األلماني ىيجؿ الذي تتسـ كتاباتو غالبا بالغموض  لل

أنرى متنومةو تقد استااد مف نظريا  ناصة بالنظاـ االقتصادي الرأسػمالي المػذكورو تػي كتابػا  م سسػي ممػـ االقتصػاد الرأسػمالي 
أسػماليت بمػا تييػا العقائدي مثؿ ردـ سمي  وديايد ريكػاردوو واسػتااد مػف نبػرو الحركػا  العماليػة األولػل تػي صػراميا رػد النظػاـ الر 

 التاارتييف تي بريطانياو
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وتػػي الكتابػػا  االقتصػػادية التاليػػة لمػػاركست ناصػػة تػػي المجمػػدا  الثبلثػػة مػػف كتابػػو رأس المػػاؿ تنمػػل مػػف كثيػػر مػػف المغػػة 
المػاؿ  الامسايةو األمر الذي دتي بالبعض  لل اإلدما  بفف ر يتػو مػف ممػـ االقتصػاد بالكامػؿ قػد تغيػر و تػي الواقػي كػاف ىػدؼ رأس

ىو تاسير الطريقة التي يتطور مف نبلليا مالـ "اغتػرا  العمػؿ" بالكامػؿت كقػوو ال نسػانية تسػيطر ممػل الباػر األحيػا و ويترػح ىػذا 
 مف الكراسا  التي كتبيا ماركس مباارو قبؿ تجميي المسودو النيائية لرأس الماؿو وتييا كت :

ي سمطة المورػوع ممػل الػذا ت العمػؿ الميػ  ممػل العمػؿ الحػيت سػمطة " ف السمطة التي يمارسيا الرأسمالي ممل العامؿ ى
المنػػت ج ممػػل المنػػتجت ألنػػو تػػي الحقيقػػةت السػػمي التػػي تصػػبح وسػػيمة السػػيطرو ممػػل العامػػؿت ىػػي منتجػػا  ممميػػة اإلنتػػاجو  نيػػا "ممميػػة 

 اغترا " مممو االجتمامي الناصو"

ي الرأسػمالي الاػرد أو العامػؿ الاػرد أف ياعمػوو ولكػف بينمػا "وويقػؼ وىو يورح نقطة أف النظاـ الرأسمالي يحػدد كػؿ مػا يسػتطي
العامؿت كرحيةت ومنذ البداية تي موقؼ التمرد ممييا ويدرؾ العممية ممل أنيا استعباد لػووو"ت تػإف الرأسػمالي "وومػنغمس تػي ممميػة 

لمسػػيطر والسػػائد بالنسػػبة لمرأسػػماليت ىػػو القػػوو االغتػػرا  ويجػػد تييػػا قمػػة الرراوووتالتوسػػي الػػذاتي لػػرأس المػػاؿ ىػػو اليػػدؼ المحػػدد وا
 المحركة المطمقة والمكونة لنااطووو"

 معاج والس(اإلنت3
يحتاجونيػا  التػيىػذا المجتمػي األاػيا   تػيأورح ماركس أنو ال يمكف تيـ أي مجتمػي  ال  ذا نظرنػا  لػل كيػؼ يمتمػؾ النػاس 

 لل تواترىا ال يستطيعوف القياـ بفى نااط رنروفى طعاميـ ومسكنيـ وممبسيـوألنيـ حتل يطمئنوف  ػلمبقا  

ولكػف الحصػػوؿ ممػل ىػػذه األاػيا  امتمػػد دائمػا ممػػل تعػاوف الباػػر لتغييػر العػػالـ الطبيعػل مػػف حػوليـو تعمػػل نػبلؼ تصػػائؿ 
لنػا الحيوانا  األنرىت لسنا مجيزيف بفسناف ناصة أو منالػ  حتػل نػتمكف مػف قتػؿ الحيوانػا  أو مرػا النرػراوا  النيئػةو ولػيس 

تػػرا  لمتدتئػػػةو والوسػػػيمة الوحيػػدو حتػػػل يسػػػتطيي الباػػر الحيػػػاو وحمايػػػة أناسػػيـ مػػػف تقمبػػػا  الطبيعػػة ىػػػل العمػػػؿ مػػف أجػػػؿ تغييػػػر ىػػػذه 
مػػف ذلػؾ تيػػو الاػػرط األساسػػي  أكثػػرالتقمبػا و وكمػػا بػػيف ذلػػؾ  نجمػز " ف العمػػؿ لػػيس تقػػط مصػدر كػػؿ الثػػروا  بعػػد الطبيعػةت ولكنػػو 

  األوؿ لكؿ الوجود اإلنسانلو"

وتارينيا اتنذ العمؿ اإلنسانل أاكاال متنومةو تممػدو ماػرا  افالؼ مػف السػنيف ترػمف أف يعمػؿ الرجػاؿ والنسػا  ويعياػوف 
وكػانوا قػادريف ممػل ممػؿ  وتردات يقتطاوف ثمار الاواكو وجذور النباتا  ويصيدوف الحيوانػا  البريػة 0;جماما  مف حوالل  تيمعا 

أجزا  منتماة مف العالـت ياػمؿ  تيرالؼ سنةت بدأ العمؿت  80ممل النسا و بعد ذلؾت منذ حوالل ذلؾ دوف حكاـ أو سيطرو الرجاؿ 
زرامة المحاصػيؿ واسػتئناس الحيوانػا و ولكػف الزاؿ تنظػيـ العمػؿ ال يترػمف وجػود قسػـ مػف المجتمػي يعػيش دوف ممػؿ بينمػا يكػدل 

وقػد  ػتزاؿ قائمةت مي توزيي الغػذا  والمبلبػس حسػ  احتياجػا  النػاس افنروفو وكان  المساواو العامة بيف جميي الرجاؿ والنسا  ال 
 القرف المارلو تياستمر  تمؾ الحياو  تي أجزا  كثيرو مف العالـ حتل الاتوحا  االستعمارية 

 تػيبيػا  نسػمـ التػيتمؾ المجتمعا  ال توجد أي مبلمػة ممػل الطبيعػة اإلنسػانية "األنانية"ت"والمحبػة لمتممػؾ" و "التناتسػية"  تيو 
 أوائؿ القرف الثامف مار مف مزارمل اإليروكوا: تيظؿ الرأسمالية: ىكذا الحظ أحد الباحثيف 
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" ذا قابمػػ  مجمومػػة مػػف اإليروكػػوا الجػػائعيف مجمومػػة أنػػرى لػػـ يناػػذ بعػػد منزونيػػا بالكامػػؿت تقتسػػـ األنيػػرو مػػي المجمومػػة 
 روف أناسيـ بالتالل  لل ناس مناطر االنقراض مثؿ مف سامدوىـو"تبقل دوف أف تسفليا ذلؾت برغـ أنيـ يعر  الذياألولل القميؿ 

 والحظ كاىف يسومي مف مجمومة أنرى )المونتاجنيس(:

"ال يوجد الطمول والطمي تي الغابا  العظمػلت ألنيػـ مسػروروف بمجػرد الحيػاوت وال واحػد مػنيـ سػمـ ناسػو لماػيطاف مػف أجػؿ 
 حيازو الثرووو"

الرماو النوير تي ارؽ أتريقيا أنو "مموما يمكف القوؿ بفنو ال يوجد تي قرية النوير مػف يعػاني  وذكر  دراسة كبلسيكية لقبيمة
 الجوع  ال  ذا مانل الجميي"و

مػػاـ تقػػطو كػػاف ذلػػؾ نتاجػػا لتغيػػرا   000>ولػػـ يظيػػر االنقسػػاـ الطبقػػي وسػػيطرو الرجػػاؿ ممػػل النسػػا  تػػي أي مكػػاف  ال منػػذ 
وسػػائؿ مياػػيـت اػػمم  الزرامػػة الكثياػػةت واسػػتنراج المعػػادف وبنػػا  المػػدف األولػػلو وظيػػر   جديػػدو تػػي الطػػرؽ التػػي ينػػتج بيػػا النػػاس

اصائؿ دائمة مف رجػاؿ مسػمحيف منظمػيف تػي الجيػوش وقػوا  ػالطبقا  المستغمة التي تعيش ممل ممؿ بقية المجتميت وأسس  دوال 
 الارطة ػ لمحااظ ممي سمطتيا وتوسيعياو

مبراطوريػة اإلنكػا تػي أمريكػا الجنوبيػةت اسػتندم  الطبقػا  الحاكمػة أحيانات كما تي مصر القديمة وت ي ميزوبوتاميا القديمػة وا 
القوو المباارو لمدولة لبلستيبل  ممل الثروو التي نمقيا أولئؾ الذيف يعمموف مبر ترض الررائ و وأحيانات تي اليوناف القديمة ورومات 

كمػا أوروبػا تػي القػروف الوسػطلت تحكمػ  تػي األرض وأجبػر  الػذيف يعممػوف تييػا  تممك  العبيد الذيف قاموا بكػؿ األممػاؿو وأحيانػات
مف ناتجياو ولكف تي كؿ الحػاال  كانػ  األقميػة تعػيش مػف نػبلؿ  أكثر ما أف يعمموا لصالحيـ دوف مقابؿ أو يسممونيـ النصؼ أو 

  جبار غالبية المجتمي ممل العمؿ مف أجمياو 

تمعا  كاف يوجػد اػو واحػد ماػترؾ مػي مجتمػي المسػاواو الػذي سػبقيات كػاف ىػدؼ العمػؿ ولكف برغـ ذلؾت تاي كؿ تمؾ المج
برغـ أف حاجػا  األقميػة الحاكمػة كػاف ليػا األولويػة ممػل حاجػا  غالبيػة النػاسو كػاف العبػد أو ػىػو تمبيػة احتياجػا  النػاس المبااػرو 

ألولئؾ الذيف يعياوف ممل حسابيـو لذا تمو أكػؿ مالػؾ العبػد الابلل أو الحرتي يكدل إلنتاج منتجا  تستندـ مباارو  ما ألناسيـ أو 
مف البلـز بكثير أو بنل لناسو قصرا أو مقبرو مغالية تي تنامتيات لف يتبقل لدى العبد مػا يكاػي لمعياػتو وسػيعاني مػف الجػوعو  أكثر

ذا كاف المحصوؿ سيئا تي أحد المواسـ وأصر السيد اإلقطامي ممل استمراره تي نمط الحيػ او الاػانرو تسػوؼ يتعػرض الاػبلل القػف وا 
لممجامةو ولكف كاف مف المستحيؿ أف يفتي وري يتعرض تيو الناس لمجوعت كما تي النظاـ الحاليت بسب  تائض اإلنتاجو تقد كاف 

س حتل لػػػو كػػاف  لػػل حػػػد كبيػػر السػػػتيبلؾ طبقػػة واحػػدو تسػػػتغؿ افنػػريفو وليػػذا السػػػب  اتبػػي مػػػاركػاإلنتػػاج يػػتـ مػػػف أجػػؿ االستيبلكػػ
 اقتصادييف رنريف تي تسميتو بإنتاج "القيـ االستعمالية"و

ومي ذلؾ تاي المجتمي الرأسمالي الذي نعػيش تيػو اليػـو تػإف القميػؿ جػدا يػتـ  نتاجػو لبلسػتيبلؾ المبااػرت تعمػاؿ السػيارا  ال 
سػػيارا  حتػػل يػػتمكف صػػاح  ينتجػػوف العربػػا  السػػتيبلكيـ النػػاص الاػػوريت أو حتػػل لبلسػػتيبلؾ الاػػوري لمػػديرىـو  نيػػـ ينتجػػوف ال

ممميػػـ مػػف بيعيػػا لاػػنص رنػػرو وناػػس الاػػل  ينطبػػؽ ممػػل مامػػؿ الصػػم  وصػػاني األحذيػػة وتنػػي التصػػوير ومبػػرمج الكمبيػػوتر أو 



 

 

 

 

 

 

                                                 مركس الذراضات االشتراكية ـ مصرمركس الذراضات االشتراكية ـ مصر

92                                                                                   netsocialists.-www.e 

ينطبػػؽ تػػي واقػػي األمػػر ممػػي أي اػػنص يقػػـو بعمػػؿ مقابػػؿ أجػػرو تمػػف الممكػػف مػػثبل أف تقرػػي حياتػػؾ كميػػا تػػي صػػنامة المسػػاميرت 
 مف مئا  قميمةو  أكثريوميا بالعمؿ ممل رلةو ورغـ ذلؾ تمف المحتمؿ أف ال تستيمؾ منيا انصيا تتنتج مارا  افالؼ منيا 

 ف األايا  تنتج لكي تبػاعو  نيػا "سػمي"  يجػ  أف تبػادؿ مقابػؿ النقػود قبػؿ أف يحصػؿ المنتجػوف ممػل أي تائػدو مػف جيػدىـو 
 ـ تبادليا أوالو وبالطبي تي النياية يج  أف يكوف لمبرائي تائدوو ولكف يج  أف يت

لػػذا تاألاػػيا  تػػي ظػػؿ الرأسػػمالية ليػػا ناصػػية غريبػػةت تقبػػؿ  مكانيػػة اسػػتنداميات أي أف تكػػوف "قيمػػا اسػػتعمالية" يجػػ  أف يػػتـ 
تبادليا مقابؿ النقود والتي يمكف تي المقابؿ تبادليا ببرائي أنرىو ويتـ قياس قيمتيا حس  الػثمف الػذي تحصػؿ مميػو منػد مبادلتيػاو 

 كـ مف النقودت وبالتالي كـ وحدو مف البرائي األنرىت يمكف الحصوؿ ممييا مقابؿ سمعتؾو ػ"القيمة التبادلية"  تالميـ ىو

ومف نبلؿ التبادؿت تناف الصمة بيف الجيد المبػذوؿ مػف تػرد مػا وبػيف جيػد مبليػيف مػف األتػراد افنػريف مبػر النظػاـ العػالمي 
 التي نحصؿ ممييا مقابؿ ما ننتجو بفناسناو  ويترح ذلؾ مندما تنظر  لل ما ناتريو بالنقود

 ( العمل والثروة4
بدأ االقتصاديوف السابقوف ممل ماركس تي تقديـ ر ية ليذا النظاـو وأرجعوا  لل ما أطمقػوا مميػو "اليػد النايػة" ارتبػاط أناػطة 

فنيا جميعػػا مػػف ػاصػػية واحػػدو النػػاس ببعرػػياووقد الحظػػوا أيرػػا اػػيئا رنػػر واتػػؽ مميػػو مػػاركست وىػػو أف كػػؿ السػػمي تاػػترؾ تػػي ن
 منتجا  العمؿ الباريو

تسا ؿ ماركس تي رأس الماؿ مما ياترؾ تيو ايئاف منتمااف تماما يتكمااف ناس الكميػة مػف النقػودت ممػي سػبيؿ المثػاؿ زوج 
د منتماػةت مف الجوار  ورغيػؼ مػف النبػزو بػالطبي لػيس نصائصػيما الماديػةت تيمػا ينتماػاف مػف ناحيػة الػوزفت ومصػنوماف مػف مػوا

وليما اػكبلف منتماػاف وىكػذاو اسػتندامنا ليمػاو تبػالطبي نحػف ال نرتػدي رغيػؼ النبػز وال نفكػؿ الجػوار و ف المقارنػة بػيف االسػتنداـ 
النيائي لرغيؼ النبز باالستنداـ النيائي لمجوار  تابو المقارنة بيف وزف الايؿ ولوف السما ت  نيما ايئاف منتماػاف تمامػاو بػدال مػف 

مػف ذلػؾت تيػذا العمػؿ تعميػا ىػو مػا  كثػرنادى ماركس بفف ما ياترؾ تيو االثنػاف ىػو كميػة العمػؿ التػي تسػتندـ إلنتاجيمػاو واألذلؾت 
 يحدد قيمتيماو

ولكنو ال ػمف األسيؿ تيـ ذلؾ مندما ينتج األتراد لمتبادؿ تيما بينيـو ربما يصني النجار منردو ويبادليا ببدلة ينتجيا النيػاط 
تطاع صنامة بدلة بناس الجودو تي وق  أقؿ مما يحتاجو تي صنامة المنردوو تيو يعتبر أف البدلة تساوي ممل األقؿ ياعؿ  ذا اس

 ناس مدد الساما  مف العمؿ الذي تساويو المنردوو

أربػي وينطبؽ ناس المبدأ منػدما يصػني النػاس أاػيا  ويبيعونيػا مقابػؿ النقػودو تالنجػار يبيػي المنرػدو التػي تسػتغرؽ صػنامتيا 
ساما  مثبل مقابؿ مبما مف  الماؿ يمكنو مف ارا  او رنر يستغرؽ أربي ساما  تي صنامتوو  ف سعر المنردو يعبر مف كمية 
مف العمؿ استيمك  تي صنامتياو وطبعا لف يكوف كؿ النجاريف بالميارو الكاتية لمقياـ بالعمؿ المطمو  تػي أربػي سػاما ت تبعرػيـ  

النسبة لي  ذا حاول  صػنامة منرػدو(و لكػف لػف يبػدي أحػد اسػتعداده ألف يػدتي ليػـ مػا يعػادؿ ثمػاني سيستغرؽ رعؼ الوق  )كما ب
سػاما  ممػؿ مقابػؿ المنرػدوت حػيف يوترىػا رنػػر مقابػؿ مػا يعػادؿ أربػي سػاما  ممػػؿو  ف سػعر المنرػدو ال يعبػر مػف كميػة العمػػؿ 

 لميارووالتي يقـو بيا ترد محددت ولكف كمية العمؿ الررورية لارد متوسط ا
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ونػػبلؿ التبػػادؿت يقػػارف كػػؿ ممػػؿ تػػردي باسػػتمرار بالعمػػؿ ممػػي مسػػتوى النظػػاـ ككػػؿت أو كمػػا ورػػعيا مػػاركست يقػػاس "العمػػؿ 
 المتجسد" لكؿ ترد كحصتو مف "العمؿ االجتمامي" لممجتمي ككؿو

جزئيػػات لػػدي كثيػػر مػػف  لػػـ يبتػػدع مػػاركس الػػرأي القائػػؿ بػػفف العمػػؿ ىػػو المصػػدر الوحيػػد لمقيمػػةو تػػذلؾ كػػاف مقبػػوال ممػػي األقػػؿ
االقتصادييف األوائؿ الذيف انتموا  لي النظاـ الرأسمالي الصامدت مف جوف لوؾ تي أوانر القرف السابي مارت وحتػل ردـ سػمي  تػي 

 القرف الثامف مار  لي ديايد ريكاردو تي أوائؿ القرف التاسي  مارو ىكذا جادؿ ردـ سمي :

الاعمية التي يتحمميا مف يريدوف حيازتوت ىو الكد والتع  لحيازتوووو نو ليس الذى   ف السعر الحقيقي ألي اوت أي التكماة 
وال الارػػةت ولكنػػو العمػػؿت  ف كػػؿ ثػػروو العػػالـ كانػػ  أصػػبل ماػػتراوت وقيمتيػػا بالنسػػبة ليػػ ال  الػػذيف يمتمكونيػػا ويريػػدوف مبادلتيػػا باػػل  

و السيطروت ولكف المداتعيف مف الرأسمالية الم يديف "لنظرية العمػؿ رنرت ىي بالربط مساوية لكمية العمؿ التي تمكنيـ مف الارا  أ
تي القيمة" اندتعوا دائما تي ماكمة كئودو تمو أف العمؿ ىو مصدر القيمةت تكيؼ يفتي الربح؟ لو أف جميي السػمي يػتـ تبادليػا حسػ  

او بدرجػة أو بػفنرىو ربمػا ينتػار الػبعض أف كمية العمؿ المترمنة تييات  ذف تيج  أف يكوف كؿ مف تػي المجتمػي ممػي قػدـ المسػاو 
قمػيبلت مػي وقػ  تػراغ أقػؿ قمػيبل ولكػػف يجػ  أف يعػيش النػاس حيػاو مررػية بالتسػػاويو  أكثػػريعمػؿ لمػدو أطػوؿت وبالتػالي يجنػوف ثػروو 

تمػف أيػف يػفتي ومرو ثانية ربما يكوف البعض أقؿ ميارو تينسروف تي البدايةت ولكف مػي الوقػ  سػوؼ يمكػنيـ المحػاؽ بػافنريفو أذف 
الػػربح المنػػتظـ؟ بػػالقطي يسػػتطيي األتػػراد تحقيػػؽ أربػػال مػػف نػػبلؿ نػػداع افنػػريفو ولكػػف ذلػػؾ ال ياسػػر كيايػػة وجػػود طبقػػة كاممػػة مػػف 

 وبالطبيت تي ظؿ الرأسمالية الحديثة تإف كؿ مف يبيعوف السمي تقريبا أغنيا و ػاألغنيا  

 وكما أورح ماركس:

كنيػػا أف تثػػرى ناسػػيا كطبقػػةت تػػبل يمكنيػػا زيػػادو  جمػػالي رأس المػػاؿ الػػذي تمتمكػػو مػػف نػػبلؿ " ف طبقػػة الرأسػػمالييف ككػػؿ ال يم
 كس  أحدىـ لما ينسره رنرو  ف الطبقة ككؿ ال يمكنيا نداع ناسياو"

ولكف  ذا لـ يكف الرأسماليوف يحصموف أربػاحيـ مػف بعرػيـ الػبعضت  ذف تمػف الرػروري أف ىنػاؾ مصػدر رنػر ألربػاحيـو 
 ولكف مف أيف؟

وبالاعؿت حاوؿ ردـ سمي  منذ مائة ماـ تقريبا قبؿ ماركست تاسير الربح مف نبلؿ المزج بيف نظريتو لمعمؿ كمصدر لمقيمػة 
 مي نظرية أنرى ترى أف رأس الماؿ يريؼ  لل القيمة بإنتاج "مائد"و

 نتاجيػة مػف المتوقػي  أكثػر تجعؿ العمػؿػمثؿ افال ت ومباني المصاني وىكذا ػوياير سمي   لل أف بعض أاكاؿ رأس الماؿ 
بدائية تريؼ  لل  نتاجية البار بصورو ىائمة: يسػتطيي العامػؿ باسػتنداـ الراتعػة تحريػؾ وزف  كثرتي ظروؼ أنرىت حتل األداو األ

أكبر بكثير بجيد أقؿ مف مامؿ يحمؿ األثقاؿ ممل ظيػرهو ولكػف افال  ومبػاني المصػاني ليسػ  أاػيا  توجػد مػف تمقػا  ناسػياو  نيػا 
منتجا  العمؿ اإلنساني السابؽو والراتعة التي تسامد العامؿ ناسيا نتاج لكد مامؿ التعديفو ليذا السب  أطمؽ ماركس ممػل وسػائؿ 

 اإلنتاج "العمؿ المي " )تي مقابؿ العمؿ الحاليت الذي أطمؽ مميو "العمؿ الحي"(و

ز ا مػف ىػذا العمػؿ ممػؿ أ"نجػز مػف قبػؿ ولػيس ممػبل تظؿ قيمة السمي مند البيي تعتمد ممل العمؿ المترمف تييػات مػي أف جػ
ذا ادمػػل الرأسػػمالي بفنػػػو يجػػ  أف يحصػػؿ ممػػػل مائػػد مقابػػؿ االسػػػتثمار تػػي المصػػاني أو الميكنػػػةت تيجػػ  أف نسػػفؿ كيػػػؼ  حاليػػاو وا 
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رػيؼ  لػل قيمػة استحوذ ممل ىذا المصني أو تمؾ افال ت ولـ يحوزه أولئؾ الذيف أنتجوه مف كدىـو وتوؽ ذلؾت ال يمكف لآللػة أف ت
أي او دوف أف يديرىا العمؿ الحيو تافلة وحدىا ال يمكنيا ممؿ اوو  نو العمؿ اإلنسانل الذي يدير الماكينة ىو مػا يجعميػا تنػتج 

 سمعا جديدوت مي قيمة زائدوو

 فوتالبار يستطيعوف أف ينتجوا بدوف الماكينةت ولكف الماكينة ال تستطيي  نتاج أي او دوف أف يديرىا اإلنسا

 ف واقػػي  العمػػؿ اإلنسػػاني ىػػو الػػذي يحػػدد القيمػػة التبادليػػة لؤلاػػيا  بصػػورو مطمقػػة يترػػح ممػػا يحػػد  مػػي التقػػدـ التكنولػػوجي 
مامػػػا حيػػػ  قمػػػؿ التقػػػدـ التكنولػػػوجي مػػػف كميػػػة العمػػػؿ  0:أو  90الحػػػدي و تقػػػد اننارػػػ  أسػػػعار منتجػػػا  كانػػػ  مرتاعػػػة جػػػدا مػػػف 

تعقيػػداو ىكػػذا تالػػة الجمػػي الميكانيكيػػة  أكثػػرندمة تػػي  نتاجيػػا غالبػػا مػػا أصػػبح  أغمػػل و الرػػرورية إلنتاجيػػات بػػرغـ أف افال  المسػػت
(ت ولكػف اليػـو  00>أو  00;جنيو  سترلينل تي الستينا  )أي ما يعادؿ  0>أو  0;كان  تكمؼ  جنيو  سػترلينل بسػعر العممػة اليػـو

جنيػػػو  سػػػترلينيت وناػػػس الاػػػي ت كػػػاف الكمبيػػػوتر  9أو  8 مػػػف الممكػػػف اػػػرا  افلػػػة الحاسػػػبة اإللكترونيػػػة ذا   مكانيػػػا  أكبػػػر مقابػػػؿ
متوسط اإلمكانيا  تصؿ تكماتو  لل نصؼ مميوف جنيػو  سػترلينل حينػذاؾت وافف مػف الممكػف الحصػوؿ ممػل ناػس الكمبيػوتر مقابػؿ 

 جنيو  سترلينلو 00<أو  00=

طمػ  تقريبػا ناػس كميػة العمػؿ إلنتاجيػا كمػا  ف البرائي التي لـ ينناض سعرىا بيػذه الطريقػة ىػي البرػائي التػي مػا زالػ  تت
 في السيارا ت األغذية والماروبا ت الطو  والمداتي الثقيمةت وكثير مف المبلبسوػتي الماري 

 ( األرباح واالستغالل5
و أصبح  تكرو أف العمؿ مصدر كؿ القيـت بما تييا تمؾ التي تعود ممل الرأسمالي تي صػورو الػربحت والاائػدو واإليجػارت تػدم

لمقمػػؽ بازديػػاد بالنسػػبة لمبػػرري النظػػاـ الرأسػػمالي بعػػد زمػػف ردـ سػػمي و لقػػد ترػػمن  أف الرأسػػمالييف كػػانوا طايميػػيف بالرػػبط كمػػا كػػاف 
اإلقطػػاميوف الػػذيف حمػػوا محميػػـو دتػػي ىػػذا االقتصػػادييف مػػف مناصػػري الرأسػػمالية  لػػل تطػػوير نظريػػا  تسػػتند  لػػل "الترػػحية" تاسػػيرا 

 ف األربال مائد يحؽ لمرأسمالي مقابؿ استنداـ ثروتو تي توظيؼ ممالة بدال مف استيبلكو الاوري الناصولؤلربالو ويدموف افف أ

ولكف ذلؾت كمػا أورػح مػاركست محػض ىػرا و تتوظيػؼ النػاس يترػمف اػرا  ممميػـت لػو أف الرأسػمالي يحصػؿ ممػل الػربح 
ذا كػػاف األمػػر كػػذلؾت تممػػاذا ال يحصػػؿ العمػػاؿ  مقابػػؿ ذلػػؾت  ذف تيجػػ  أف يحصػػؿ أي اػػنص رنػػر ياػػتري اػػيئا مػػا ممػػل أربػػالو وا 

 ممل ربح مقابؿ ارائيـ لؤلايا  التي يحتاجونيا لممعياة؟

ىي محػض نراتػةو تالرأسػمالي ال يرػحي بثروتػو الحاليػة منػدما يسػتثمرىاو والحقيقػةت  ف اسػتثماره ليػا ’ الترحية‘ ف نظرية 
% )وىػو رقػـ مػنناض 80ميو دوف ممؿو وىكذا  ذا كانػ  معػدال  األربػال يحاظ قيمتيات بينما تكوف األربال ايئا  راتيا يحصؿ م

جنيػػو سػػنويا )أي  800,000تمامػػا حسػػ  المسػػتويا  الرأسػػمالية(ت سيسػػتطيي اػػنص يمتمػػؾ مميػػوف جنيػػو قابمػػة لبلسػػتثمار أف يناػػؽ 
جنيػو أنػرى تػي السػنة  800,000ويحصؿ ممػي ػجنيو أسبوميا( ممي متعتو الناصة وتظؿ قيمتيا كما ىي تي نياية السنة  9000

"  >@@8التالية بدوف ممؿو وممي العكػس تحتػل لػو أف العامػؿ الػذي يحصػؿ ممػي متوسػط أجػر مػاـ  كػاف قػادرات بمعجػزوت أف "يحػـر
 سنة لكس  ما يكاي لمقياـ بيذا االستثمارو 0?ناسو تماما مف الطعاـت والمسكف والممبست تسوؼ يستغرؽ 
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ىػػو أف الرأسػػمالي يمكنػػو تحقيػػؽ األربػػال مػػف نػػبلؿ االسػػتيبل  ممػػي جػػز  مػػف ممػػؿ  ياػػدد مػػاركس ممػػي أف مػػا يحػػد  تعػػبل
العماؿت بالربط كما كاف مالؾ العبيد يستمتي بحياو الرتاىية مف طريؽ  جبار العبيد ممي الكد لصالحوت وكما كاف السيد اإلقطامل 

ممػي العبيػد أو تبلحػي  اػييد ىو أنو لـ يكػف ىنػاؾ مػا ينيمؤل بطنو بإجبار الابلحيف ممي العمؿ تي أراريو دوف مقابؿو الارؽ الوح
القروف الوسطي مجمؿ الحقيقة القاسية بفف منتجا  ممميـ يستحوذ ممييا رنروفو لقد كػانوا يعرتػوف ذلػؾ ألف اػنص مػا كػاف يقػؼ 

 ورا ىـ بالكرباج أو العصاو

تي ظؿ النظاـ الحاليو يبيي العمػاؿ ممميػـ مقابػؿ  وممي العكست يبدو أف ىناؾ تبادال مادال ومتكاتئا بيف العامؿ والرأسمالي
في أجورىـت وما يحصموف مميو يعتمػد ممػي السػعر الجػاري لعمميػـ وياػبو كثيػرا مػا يحصػؿ مميػو البقػاؿ مقابػؿ البػيض ػمبما مف المال

 ويومي مادؿ مقابؿ أجر يومي مادؿ" والذي يعتمد أيرا ممي السعر الجاريو تيبدو أف ىناؾ"ممؿ

لتبادؿ "العادؿ" تي الظاىر بيف العامؿ والرأسمالي يناي مدـ مساواو جوىرية تيمػا بينيمػاو تكػؿ منيمػا لديػو القػدرو ولكف ىذا ا
ممػػي العمػػؿ )بػػرغـ أف الرأسػػمالي ال يرػػطر  لػػي اسػػتنداـ ىػػذه القػػدرو(و ولكػػف تقػػط أحػػدىمات أي الرأسػػماليت ىػػو الػػذي يسػػيطر ممػػي 

و ولكف  ذا لـ يكف لدي الناس الحؽ تي استنداـ األدوا  واألرض تػانيـ يواجيػوف النيػار األدوا  والمواد الررورية الستمرار العمؿ
 الصع  بيف الجوع أو العمؿ لدي أولئؾ األتراد الذيف يمتمكونياو 

 وكما أاار ردـ سمي :

عمػػؿ كػػاف "تػػي الورػػي األصػػمي لؤلمػػورت الػػذي يسػػبؽ كػػبل مػػف االسػػتحواذ ممػػي األرض وتػػراكـ المنػػزوفت تػػاف كامػػؿ  نتػػاج ال
 ينص العامؿووولكف بمجرد أف تحول  األرض  لل ممكية ناصةت يطال  مالؾ األرض بحصة مف المنتجووو"

" ف منتج العمؿ اإلجمالي مررة لنصـ مماثؿ مف الربحووووتي كؿ المصاني يكوف الجز  األكبر مف العماؿ تي حاجة  لل 
 ـو"السيد ليقدـ ليـ مواد ممميـو وىو يقتسـ معيـ منتج مممي

واف ما كاف صحيحا تي أياـ ردـ سمي ت مندما كاف الكثير مف الابلحيف والحرتييف المستقميف الزالوا يمتمكوف وسائؿ مياػيـ 
و  ف جميػي وسػائؿ  نتػاج الثرووػ أكثرالناصت أصبح  تػي أيػدي ػ أي المصػانيت والماكينػا  واألرارػي الزراميةػػ صػحة مائػة مػرو اليػـو

مػديرت  00?اػركة كبػرىت يػديرىا مجمومػة مغمقػة مػف حػوالي 900يطانيا ممل سبيؿ المثػاؿت تسػيطر مدد صغير مف الناسو تاي بر 
مميػوف مامػؿ تػي بريطانيػا نيػار  ال  ;9ممي وسائؿ  نتاج تنتج ما يزيد مف نصؼ الناتج القوميو وليس لمكتمػة اليائمػة المكونػة مػف 

يدوييف الذيف يطمؽ ممييـ مادو "الطبقة العاممة بػؿ أنػو ينطبػؽ أيرػا محاولة العمؿ لصالح ى ال و ال ينطبؽ ذلؾ تقط ممي العماؿ ال
ممػػػي كثيػػػر مػػػف المػػػوظايف ذوى الياقػػػا  البيرػػػا  الػػػذيف يعتبػػػروف أناسػػػيـ "طبقػػػة وسػػػطي"و تمػػػوظاي األراػػػيؼت وماػػػغؿ الكمبيػػػوترت 

ناس القدر مثؿ مماؿ السيارا  وصغار المحرريف تي المجبل  والجرائد أو بائعي المجبل  جميعيـ مرطروف  لي بيي قوو ممميـ ب
 أو مماؿ الموانيو

وقميؿ جدا مف الناست الذيف يتركوف المدرسة أو يستغنل مػنيـ تػي العمػؿت يسػتطيعوف أف يقيمػوا ماػروما  ناصػةو تالبػديؿ 
نظػاـ الرمايػة  الوحيد لمحاولة بيي ممميـ لماركا  التي تمتمؾ المصاني والمكات  ىو محاولة العيش ممػل القػدر الرػئيؿ الػذي يػوتره



 

 

 

 

 

 

                                                 مركس الذراضات االشتراكية ـ مصرمركس الذراضات االشتراكية ـ مصر

96                                                                                   netsocialists.-www.e 

االجتماميةو وحتل ىذا القدر الرئيؿ يسػتمر تػي النقصػاف مػف قبػؿ الحكومػا  التػي تتحػد  مػف الحاجػة  لػل  مطػا  النػاس "حػاتزا" 
 ممل العمؿو

والحقيقة القاسية ىي أف الجميور األمظـ مف السكاف ال يمكف أف يحظل بحياو ابو الئقة  ال  ذا كانوا مستعديف لبيي ممميـ 
الذيف يسيطروف ممػل وسػائؿ اإلنتػاجو ربمػا كػانوا أحػرارا بمعنػل أنيػـ غيػر مجبػريف ممػل العمػؿ لػدى اػركة أو رأسػمالي محػدد  لي ال 

 واحدو ولكف البد ليـ مف السعي لمعمؿ لدى انص ماو

كنػو العػيش وكما بيف ماركست "يسػتطيي العامػؿ أف يتػرؾ الرأسػمالي الاػرد الػذي اسػتفجره منػدما ياػا وووولكف العامػؿ الػذي يم
تقط مف طريػؽ بيػي قػوو مممػوت ال يسػتطيي أف يتػرؾ كػؿ طبقػة الماػتريفت أي الطبقػة الرأسػماليةت دوف أف يتنمػل مػف وجػودهو  نػو ال 

 ينص ىذا البرجوازي أو ذاؾت ولكنو ينص الطبقة البرجوازية ككؿ"و

"ت مجبػر ممػل الكػد لصػالح أحػد أمرػا  ربما ال يكوف العامؿ مبدات أي ممكية انصية لرأسػمالي معػيفو ولكنػو "مبػد مػفجور
طبقػػة الرأسػػمالييفو يرػػي ذلػػؾ العامػػؿ تػػي موقػػؼ يرػػطره  لػػل قبػػوؿ أجػػر أقػػؿ مػػف النػػاتج اإلجمػػالي لعممػػوو  ف قيمػػة األجػػر تػػي ظػػؿ 

 والرأسمالية ال تصؿ أبدا  لل قيمة العمؿ الذي يقوموف بو بالاعؿ

 ( من أين يأتي الربح؟6
أف العماؿ يحصموف ممي أجػر "مقابػؿ ممميػـ"ت ولكػف مػاركس أورػح أف مبػارو "ممميـ"تعنػي  تي لغتنا اليومية غالبا ما نقوؿ

 والتي انتصرىا  لل "قوو العمؿ"وػايئيف منتمايفو  نيا تعني"العمؿ الذي يقوموف بو"ت ولكنيا أيرا تعني"قدرتيـ ممي العمؿ" 

وتير الطعػػاـ الكػػاتيت والمسػػكفت والممػػبس وكػػذا وقػػ  وىػػذاف المعنيػػاف منتماػػاف تمامػػاو تقػػدرو النػػاس ممػػي العمػػؿ تعتمػػد ممػػي تػػ
الراحة الذي يمكنيـ مف الذىا   لي العمؿ كؿ يـو بحيويػة كاتيػة لمقيػاـ بالجيػد المطمػو  واالنتبػاه الكػاتي لمميػاـ التػي تػواجييـو ولػو 

 ـ سمي :لـ يحصموا ممي أجر كاتي لارا  ىذه األايا ت سيكونوف ماجزيف جسمانيا مف العمؿوو كما الحظ أد

"يوجد حد أدني معيف مف المستحيؿ بعده تنايض األجر العادي ألقؿ نومية مف العمؿ لمدو طويمةو تيمـز أف يعيش اإلنساف 
ال سػػيكوف  دائمػػا مػػف نػػبلؿ مممػػوت ويجػػ  أف يكاػػي أجػػره لئلبقػػا  مميػػوو بػػؿ يجػػ  حتػػل تػػي معظػػـ األحػػواؿ أف يزيػػد  لػػل حػػد مػػات وا 

 مف الجيؿ األوؿو" أكثروجنس العماؿ لف يستطيي البقا   مستحيبل بالنسبة لو  مالة أسرتو

 الػػػذيالمجتمػػػي  تػػػييقومػػػوف بػػػو والظػػػروؼ العامػػػة  الػػػذيتمػػػا يعتبػػػر " كاتيػػػا " بالنسػػػبة لمعمػػػاؿ يعتمػػػد ممػػػل العمػػػؿ  توبالرػػػبط
يتوقعػوف مامػة الحصػوؿ ممػل أوروبا الغربيةت والواليا  المتحدو والياباف وحتػل كوريػا الجنوبيػة  تييعياوف تيوو لذلؾت تالعماؿ اليـو 

منتصػؼ أربعينػا   تػيغذا  أترؿت ومسكف وممبس أترؿت ووق  راحة أطوؿ مما كاف يتوقعو مماؿ ماناستر الػذيف قػابميـ  نجمػز 
و ويعػرؼ صػاح  العمػؿ األبعػد  ػالقرف التاسي ماػر  وأيرػا يتوقعػوف حيػاوت أترػؿ مػف حيػاو كثيػر مػف العمػاؿ الينػود واألتارقػة اليػـو

بالربط كما يعرؼ الابلل الماىر  ت نتاجية أكثرانا أنو يج  أف يوتر لعمالو حد أدنل معيف  ذا أراد منيـ أف يعمموا بصورو نظرا أحي
تقريػػر ناػػرتو  تػػيمػػف العمػػؼ  ذا أراد أف يحصػػؿ ممػػل  نتػػاج أممػػل مػػف المػػبفو وكمػػا جػػا   اػػيأنػػو يجػػ  مميػػو أف يطعػػـ بقراتػػو بمػػا يك

: "وو يػػػدرؾ العديػػػد مػػػف المػػػديريف أنػػػو لػػػو لػػػـ يحصػػػؿ موظاػػػوىـ وممػػػاليـ ممػػػل  جػػػازاتيـ >@@8ر ينػػػاي تػػػيجريػػػدو الااينناػػػاؿ تػػػايمز 
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اػركة محاسػبة بريطانيػة ىامػة "ووأننػل  تػيالعمػؿ بكاػا ووو"و وأممػف أحػد الاػركا   تػيويستطيعوف الحياو نارج العمؿ سوؼ يااػموف 
ال سيصبحوف أقؿ  نتاجية  "وأصر ممل أف يحصؿ الموظاوف ممل  جازاتيـ وا 

وبالطبيت ال يرى كثير مف رجاؿ األمماؿ األمور بيذه الصوروت تيـ يمتعروف لكؿ بنس يناقونو ممل األجور ولكػؿ دقيقػة ال 
نمػػا  يكػدل تييػػا العمػػاؿ لصػػالحيـو والعمػػاؿ بالتفكيػػد ال يعتبػػروف أجػػورىـ تقػط وسػػيمة لتمكػػنيـ مػػف العمػػؿ لصػػالح أصػػحا  األممػػاؿت وا 

عبوا  قميمػة مػف البيػروت أو سػيارو مسػتعممةت أو لعػ  لؤلطاػاؿت أو تػوتير ناقػا  ػلاػرا  مػا يريدونػو  يعتبرونيػا كاػل  يمػنحيـ الارصػة
رحمػػة  لمػػدو أسػػبوميفت ليػػذا السػػب  يوجػػد دائمػػا الصػػراع بػػيف أصػػحا  األممػػاؿ والعمػػاؿت حيػػ  يحػػاوؿ أصػػحا  األممػػاؿ تناػػيض 

اوؿ العمػػاؿ أف يرتعػػوا أجػػورىـ تػػوؽ ىػػذا الحػػد ليمنحػػوا أناسػػيـ األجػػور  لػػل مػػا دوف الحػػد األدنػػل الرػػرورى إلمالػػة أسػػر العمػػاؿ ويحػػ
 "وووق  تراغ أطوؿ قميبل وقميؿ مف بعض السمي الاانرووو"و

ت بناس القدرت تماما كما كاف تي أيػاـ مػاركست ىػو أف جمػاىير العمػاؿ اليػدوييف وممػاؿ  تيولكف الواقي  ظؿ الرأسمالية اليـو
ا أو ذىنيػػا أثنػػا  العمػػؿ ويناقػػوف أمػػواليـ ممػػل أاػػيا  ال تقػػدـ  ال القميػػؿ إلمػػادو اسػػتعدادىـ  لػػل الياقػػا  البيرػػا  يػػتـ اسػػتنزاتيـ جسػػدي

اليػػـو التػػالل أو األسػػبوع التػػاللو تػػنحف قممػػا نػػرى ممػػاال يػػدوييف أو مكتبيػػيف كثيػػريف ال يبػػدو ممػػييـ التعػػ  منػػدما  تػػيمواصػػمة العمػػؿ 
 المسا و تيلصبالت أو مندما يتكدسوف تييا مرو ثانية لمعودو  لل البي  ا تياألتوبيسا  أو القطارا   لل العمؿ  تييتكدسوف 

فى تكماػة تجديػػد "قػػوو ػيحصػؿ مميػػو العامػؿ ممػػل تكماػػة تجديػد ىػػذه القػػدرو مػؿ العمػػؿ  الػػذيويعتمػد تحديػػد األجػر أو المرتػػ  
 الذيوؿ ممل أقصل  نتاج ممكف بالقدر العمؿ"و لو أف األجور قميمة جدات تمف يستطيي العماؿ العيش ولف يستطيي الرأسمالل الحص

وسػعو  تػييريدهو ومف ناحية أنرىت لو كان  األجور أممل مف تكماة تجديد قدرو العماؿ ممل العمؿت سػيبذؿ صػاح  العمػؿ كػؿ مػا 
 السػػتبداليـ بعمػػاؿ رنػػريف أرنػػص منيـوتمامػػا مثػػؿ أي سػػمعة أنػػرى تبػػاع وتاػػترىت تعتمػػد قيمػػة قػػوو ممػػؿ العامػػؿ ممػػل كميػػة العمػػؿ

 نتاج الغذا  الررورى لمحااظ ممل لياقة العامػؿ وصػحتو  تييستيمؾ  الذيالررورى إلنتاجياو ىكذات تيل تعتمد ممل كمية العمؿ 
ت وكػذا وسػيمة المواصػبل  التػي تنقمػو  لػي العمػؿت ووقػ  قميػؿ  تػيواستعداده لمعمؿت أى الكمية الررورية لتػوتير ثػبل  وجبػا   اليػـو

ة األسػػبوميةت باإلرػػاتة  لػػي تربيػػة أطاالػػو الػػذيف سيصػػبحوف الجيػػؿ الثػػانل مػػف العمػػاؿو ولكػػف كميػػة العمػػؿ المسػػا  والعطمػػ تػػيلمراحػػة 
 تػػيتسػػتطيي تعميػػا القيػػاـ بيػػا بمجػػرد أف تبػػدأ  التػػيتجعمػػؾ الئقػػا وقػػادرا ممػػل العمػػؿ ليسػػ  ناػػس الكميػػة  التػػيالرػػرورية إلنتػػاج السػػمي 

إلنتػػاج الطعػػاـ والسػػكف والممػػبس لعائمتػػؾو ولكنػػؾ تحػػ   االجتمػػاميالعمػػؿ  لي جمػػاالعمػؿت وربمػػا تحتػػاج  لػػل أربػػي سػػاما  ممػػؿ مػػف 
أف يػدتي لػؾ أجػرؾ لػو لػـ  الرأسػماليالرغطت يمكنؾ أف تعمؿ لمدو ثمانية أو مارو أو حتل أثنل مار سامة يومياو وسوؼ يرتض 

 تاعؿ ذلؾو 

كثيػرا مػف السػعر الجػارى  أكثػروىػذا يسػاوى   نو يدتي لؾ السعر الجارى لقوو مممؾت ولكنو يحصؿ منؾ ممل ممؿ يػـو كامػؿ
ت لػػذلؾ تفنػػؾ تحتػػاج  لػػل العمػػؿ لمػػدو أربػػي سػػاما  إلنتػػاج السػػمي  تػػيلقػػوو العمػػؿ  تعػػيش ممييػػا ولكنػػؾ تعمػػؿ لمػػدو ثمػػانل  التػػياليػػـو

يي أف يسػرؽ ساما ت  ذف تالرأسمالل يستحوذ ممل أربي ساما  ممؿ يوميا منؾ بدوف مقابؿو تؤلنو يتحكـ تي وسائؿ اإلنتاج يستط
 تائرا مف أربي ساما  ممؿ يومياتىذا الاائض أطمؽ مميو ماركس "تائض القيمة" مصدر الربح والاائدو واإليجارو

ت وبعممػو ىػذا يرػي ناسػو دائمػا  موقػؼ يمكنػو مػف اقتنػاص تػائض قيمػة  تػييقتنص الرأسمالل ىذه القيمة مف العامػؿ كػؿ يػـو
جبػػار العمػػاؿ ممػػل العمػػؿ العبػػودي  يالتػػأكبػػرو ألف تػػائض القيمػػة يمنحػػو الوسػػيمة  تمكنػػو مػػف الحصػػوؿ ممػػل وسػػائؿ  نتػػاج جديػػدو وا 

 المستقبؿو تيلصالحو 
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كمػا لػو  توبعد كؿ ىذا يدمل الرأسماليوف أنيـ يصنعوف معروتا لمعماؿ بالسمال ليـ بالعمؿو يدموف أنيػـ ىػـ "مقػدمو العمػؿ"
 اػيوموف بيا أوالو وبعض الناس دانؿ حركة الطبقة العاممة أغبيػا  بمػا يكيق التيأنو ال يمكف لمعمؿ االجتمامل أف يتـ دوف السرقة 

 اإلنتاج"ت كما لو أف مالؾ العبيد "اريؾ لمعبيد أو أف السيد اإلقطامل "اريؾ" لمقفو  تيالمتبارىـ "اركا  

حتػػل لػػو سػػمح  يمارسػػيا الرأسػػماللت ويظػػؿ ىػػذا صػػحيحا  التػػيكػػؿ مػػرو يعمػػؿ العامػػؿ يرػػيؼ  لػػل السػػمطة  تػػيوالواقػػي أنػػو 
 رأس الماؿ:  تيالظروؼ بتحسيف مستوى معياة العماؿو وكما أورحيا ماركس 

اسػػتغبلؿ العامػػؿ  اػيبالرػبطت كمػػا أف الغػذا  األترػػؿ والمػػبس والمعاممػة األترػػؿ ال تعػوض العبػػد مػػف اسػتغبللوت تإنيػػا ال تن
صػاغيا العامػؿ المػفجور لناسػو تسػمح بتنايػؼ  التػية المفجورت كما أف ارتااع سعر العمؿ يعنل تقط أف طوؿ ووزف السمسمة الذىبيػ

 يعانيو منووو  الذيالتوتر 

أيػػدييـو يسػػتطيعوف حينئػػذ  تػػييمكػػف ىػػذا الرأسػػمالييف مػػف تركيػػز افال  والمصػػاني والمػػواد النػػاـ الرػػرورية إلمػػادو اإلنتػػاج 
ثـ ػقة أف كؿ مػا يعممونػو ىػو سػرقة نػاتج ممػؿ افنػريف والحقيػالتظاىر بفنيـ "نالقل الثروو" وأنيـ ىـ الذيف "يوتروف العمؿ" لآلنريف 
 يمنعوف استندامو إلمادو اإلنتاج  ال  ذا سمح ليـ بالسرقة مرو أنرىو

 ( النهب وصعود الرأسمالية 7
نحػػف اليػػـو نسػػمـ بػػديييا بعمميػػة بيػػي واػػرا  قػػوو العمػػؿ ويبػػدو ذلػػؾ طبيعيػػا مثػػؿ اػػروؽ الاػػمس وغروبيػػات ومػػي ذلػػؾت تمػػـ يكػػف 

أتريقيػا أو  تػيأوانػر العصػور الوسػطل أو  تػيأوروبػا  تػيمف ظاىرو باىتة منػذ مئػا   قميمػة مػف السػنوا و  أكثرأي مكاف ذلؾت تي 
وسػائؿ  نتػاج حيػاتيـ  تػيالقػرنيف الثػامف والتاسػي ماػر كػاف لػدى معظػـ النػاس حقػا مبااػرا  تػيمصر االسػتعمار األوروبػل  تيأسيا 

والحرتيػوف ينتجػوف  وأرارييـ تيكاف الابلحوف يزرموف غذا ىـ  وـ  لل  قطامل طايملحتل لو ارطروا  لل تسميـ جز  مف  نتاجي
 ورايـ الصغيرو الناصة بيـو تيالبرائي 

استنداـ القػوو لتجريػد جمػاىير النػاس مػف أى سػيطرو ممػل وسػائؿ اإلنتػاجت وتػـ ػغيػر  ذلػؾ  التػيولكػف السػرقة اليمجيػة ىػل 
 المجتميو تيتميزًا  كثرالمجموما  األ ىذا بواسطة قوو الدولة وتح  وصاية بعض

 التػػيوىل سمسػػمة مػػف اإلجػػرا ا  البرلمانيػػة ػكػػاف صػػعود الرأسػػمالية مصػػحوبا "بػػالحجوزا "  تمػػثبل ت نجمتػػرا وويمػػز تػػيىكػػذا 
أجبػر  كانوا يزرمونيا لمئا  السنيفو وتـ تمرير قوانيف أنرى رد "التارد"ت  وىي التػي  التيطرد  الابلحيف مف األرارل المااع 

اسػكتمندا ناػس األثػر حيػ   تػيالابلحيف منزومل الممكية ممل البح  مف ممؿ مقابؿ أجر يمكف الحصوؿ مميوو وكاف "لمتطييرا " 
 طرد الموردا  صغار المزارميف مف األرض واستبدلوىـ باألغناـ وبعد ذلؾ بالغزالفو

عػالـت اتنػذوا  جػرا ا  إلنتػػاج ناػس االنقسػاـ بػيف جمػػاىير وبعػد أف اقتطػي الحكػاـ البريطػػانييف  مبراطوريػة ألناسػيـ تػي بقيػػة ال
الينػػد منحػػوا الممكيػػة الكاممػػة لػػؤلرض لطبقػػة  تػػيالنػػاس مػػف نػػبلؿ ممميػػة السػػيطرو ممػػل وسػػائؿ كسػػ  المعياػػةو وممػػل سػػبيؿ المثػػاؿ 

مػف المػػاؿت رػريبة الػػرأست  اػرؽ وجنػػو  أتريقيػا مػػادو مػا أجبػروا السػػكاف ممػل دتػػي مبمػا محػػدد تػػيالزيمنػدار العميػا المتميػػزو تعػبلو و 
 تػيال يمكنيـ تدبيرىا  ال  ذا أرسموا بعض أتراد مائبلتيـ لمبح  مف ممؿ لدى مبلؾ المػزارع األوروبيػيف أو رجػاؿ األممػاؿو و  التيو 
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توردوا اسػػ تأمريكػػا الاػػمالية والكػػاريبل منػػدما وجػػدوا أنيػػـ لػػـ يسػػتطيعوا  جبػػار السػػكاف المحميػػيف ألف يصػػبحوا ممػػاؿ مػػفجوريف "أحػػرار"
 يريدونياو التيمبلييف العبيد بعد انتطاتيـ مف غر  أتريقيا لتوتير األربال 

وقد ترمن  أمػريف  ووقد أطمؽ ماركس ممل ىذه العممية مف نمؽ اروط نمو اإلنتاج الرأسمالل "التراكـ البدائل لرأس الماؿ"
حية أنرى "تحريػر" جمػاىير السػكاف مػف أى سػبيؿ لمسػيطرو ومف نا تأيدى الطبقة الرأسمالية تيتركيز الثروا  الرنمة  تمف ناحية ػ

 ممي وسائؿ  نتاج معياتيـو

 لػػل األمػػاـت ىكػػذا تاػػي  أكثػػردتعػػ  ميكانيزماتيػػا االقتصػػادية الناصػػة ىػػذه العمميػػا   توبمجػػرد أف وطػػد  الرأسػػمالية ناسػػيا
 تػيف اليػدوييف الػذيف كػانوا يعممػوف لػدى أناسػيـ بريطانيات تػي أوانػر القػرف الثػامف ماػر كػاف الزاؿ يوجػد مئػا  افالؼ مػف النسػاجي

 تػيتسػتندـ النػوؿ الكيربػائلو و  التػيمامًا تـ  نراجيـ مف سوؽ العمؿ مػف قبػؿ الاػركا  الرأسػمالية  0>نسج القماش لمبييو ونبلؿ 
يجار  لل مػبلؾ األرض أربعينا  القرف الثامف مار تسبب  مجامة تظيعة نتج  مف مطالبة الابلحيف الجائعيف بدتي اإل تيأيرلندا 

إلل مػو  مميػوف اػنص مػف الجػوع ومميونػا رنػريف ىجػروا أرارػييـ بحثػا ػحتػل بعػد تاػؿ محصػوؿ البطاطسػػ )معظميػـ بريطػانييف( 
 بريطانيا والواليا  المتحدوو تيمف ممؿ 

التي ػقتصػادية" العاديةػأتريقيا ورسػيا وأمريكػا البلتينيػة دتعػ  الرػغوط "اال ايت وتكرر  ىذه القصة مدو مرا  منذ ذلؾ الوق 
مبلييف مػف النػاس لتػرؾ ممتمكػاتيـ الصػغيرو لمبحػ  مػف ممػؿ تػي ػتساندىا  جرا ا  البػوليس رػد مػف ال يسػتطيعوف تحمػؿ اإليجػار 

المدف الكبرىت وغالبًا لـ تنجح محاوالتيـو وىناؾ لـ يكف ليـ نيار  ال الكد مقابؿ أى أجر يمكنيـ الحصوؿ مميػوو تبمجػرد أف توطػد 
تقؿ حاجتيا  لل استنداـ القوو المباارو إلجبار الناس ممل العمؿو ومػي الوقػ  ينسػل  تأى جز  مف العالـ تيرأسمالية ناسيا تمامًا ال

التسػػميـ بطبيعػػة العبلقػػة بػػيف العامػػؿ وصػػاح   تػػيالنػػاس أنيػػـ كػػاف باسػػتطامتيـ كسػػ  مياػػيـ دوف العمػػؿ لػػدى افنػػريفو ويبػػدأوا 
يحرؼ واقي مبودية األجر ورا  مقولة أف الرأسمالييف "يوتروف العمؿ"و وتدريجيا  الذيإلدما  الرأسمالل األغم  يقبموف ا تيالعمؿو و 

 مف الر ياو ػينمقيا األغمبية  التيتستحوذ ممل القيمة  التياستغبلؿ األقمية ػواقي االستغبلؿ  ايينت

ا الموقؼو يورح أف الناس ينطئوف بالنظر وتي ىذا السياؽ استندـ ماركس اصطبلل " صوتية البرامة" لتعريؼ مثؿ ىذ
يقػـو ممييػاو والنتيجػة ىػل انعػداـ وجػود  التػيالسػوؽ الرأسػماللت دوف النظػر  لػل العبلقػا  اإلنسػانية الحقيقيػة  تػيتقط  لل ما يحد  

 أى طريقة أنرى مرئية لتنظيـ األمورو

 ( ديناميكية الرأسمالية8
ألنيػػا كمػػا يػػدمل ال تاسػػر "ديناميػػة"  تبريطػػانيت أف الماركسػػية قػػد انتيػػل زمنيػػاأحػػد قيػػادا  حػػز  العمػػاؿ ال تيقػػوؿ تػػونل بميػػر

 "اقتصاد السوؽ"و

ألف تحميؿ ماركس الاػامؿ لمرأسػمالية يقػـو ممػل تيمػو لديناميػة النظػاـت  تىذا االدما  يورح جيؿ تونل بمير بفتكار ماركس
 ولحياو مف يعمموف دانؿ النظاـو أي لعدـ قدرو الرأسمالية ممل التوقؼ لتحويميا المستمر لئلنتاج

نجمز  الذيولقد أكد البياف الايومل   ممي ىذا الايـ: ?;?8 تيكتبو ماركس وا 
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قػػػوى  نتػػػاج ىائمػػػة وأكبػػػر بكثيػػػر مػػػف كػػػؿ األجيػػػاؿ السػػػابقة  ت"نمقػػػ  البرجوازيػػػةت نػػػبلؿ سػػػنوا  حكميػػػا األقػػػؿ مػػػف مائػػػة مػػػاـ
 مجتمعةو"

 الرأسمالية:ظؿ  تيتقد تـ تكثيؼ التحوؿ المستمر لمصنامة 

و  ف التثوير المنتظـ لئلنتاج يميز مصر البرجوازية مػف و"ال يمكف لمبرجوازية أف تستمر دوف التثوير المنتظـ لوسائؿ اإلنتاج
 كؿ العصور السابقةو"

 الرأسمالية: تيرأس الماؿ يرى ماركس االندتاع المستمر لبنا  صنامة أكبر كطابي مميز  تيو 

اليوسل ممل التوسي الذاتل لمقيمةت بعنادت الجنس البارى ممل اإلنتاج مف أجؿ اإلنتػاجووو التػراكـ "يجبر الرأسمالي بإصراره 
 واإلنتاج مف أجؿ اإلنتاجو" تمف أجؿ التراكـ

ويبيف كتا  رأس الماؿ كيؼ أف ىذا اليوس اأًلصيؿ بالتراكـ ينتج مف الطبيعة الناصة لمسوؽ الرأسماللو تالجز  األوؿ مف 
بتحميؿ اإلنتاج مف أجؿ السوؽ )اإلنتاج السمعل(ت ثـ يبح  تيما يحد  مندما يظير العمػؿ المػفجور ومنػدما تتحػوؿ قػوو الكتا  يبدأ 

يتجاىػػػؿ  الػػػذيويركػػػز ممػػػل تورػػػيح كيػػػؼ يػػػ دى اإلنتػػػاج باسػػػتنداـ العمػػػؿ المػػػفجور  لػػػل ممميػػػة التػػػراكـ الجبػػػرى  تالعمػػػؿ  لػػػل سػػػمعة
 الحاجا  اإلنسانية والرغبا  الارديةو

الواقػػي ينتمػػوف  لػػي الطػػراز العتيػػؽ مػػف الماكػػريف  تػػيلنػػبلؼ بػػيف مػػاركس وتػػونل بميػػر ومدمي"الحداثػػة" افنػػروفت وىػػـ لػػيس ا
تيـ ديناميكية الرأسماليةت بؿ ألنو يرىت ما ال يرونو ىـت أف ديناميتيا ال تناصؿ مف مدـ  نسانيتيا  تيأنصار الرأسماليةت ألنو تاؿ 

 ومبثيتياو

مميػارا  مامػؿ ممػل مسػتوى العػالـو ومػي ذلػؾت يقػـو  :نمط مف اإلنتاج االجتماملت يرـ اليػـو حػوالل تقـو الرأسمالية ممل 
وبعرػيا تممكيػا دوؿ قوميػة متصػارمة(ت ومحػركيـ الرئيسػي ىػو  تبتنظيـ اإلنتاج اػركا  مناصػمة ومتصػارمة )معظميػا يممكيػا أتػراد

اسػتغبلؿ العمػؿ المػفجور يعنػل مػدـ  مكانيػة القبػوؿ  تػيكة تننػرط المناتسةو  ف واقي كػؿ اػر  تيالحاجة  لل تجاوز بعريـ البعض 
 تػيالمارػلت تسػتظؿ نائاػة مػف أف تقػـو اػركة مناتسػة باسػتثمار أرباحيػا  تػيبالوري الحالي لممنافوت تميما كان  الاػركة ناجحػة 

مناتسػيياو وىػذا يعنػي أف كػؿ  مصاني ورال  جديدو أحػد و لػذلؾ تيػتـ كػؿ اػركة مناتسػة باسػتمرار بالحاػاظ ممػل أرباحيػا أممػل مػف
اركة تحاوؿ دتي مماليا  لل العمؿ  ساما  أطوؿ بقدر اإلمكاف مقابؿ أجػور مننارػة قػدر اإلمكػافو وال يجػر  أى رأسػمالل ممػل 

 التوقؼ لاترو مف الزمفو تيذا ال يعنل سوي  التراجي نمؼ مناتسيو وال يقوده تي النياية سوي  لي اإلتبلسو

دينامية الرأسماليةت الرغط الواقي ممل كؿ رأسمالل لسباؽ أى مناتس رنرت لمتطوير المستمر لممصاني  ف ىذا ىو ما ياسر 
تجعػػؿ ىػػذا التطػػوير ممكنػػات ولكػػف ىػػذا أيرػػا ىػػو مػػا يجعػػؿ النظػػاـ ال  التػػيوافال ت والرػػغط المسػػتمر ممػػل العمػػاؿ لتػػوتير األربػػال 

  نسانياو
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ر الجيػػد أوتوماتيكيػػات  لػػل رتػػي مسػػتويا  المعياػػة ورػػماف وأسػػبوع ممػػؿ مػػالـ مقبلنػػل يػػ دى  دنػػاؿ رال  جديػػدوت تػػوت تػػي
وىػذا ال يعنػل ػ السػوؽ  تػيأقصرو ولكف ىذا ال يحد  تي ظؿ الرأسماليةت حي  تسعل كؿ اركة  لػل تناػيض ناقاتيػا حتػل تسػتمر 

 سوي محاولة تنايض مستويا  معياة العماؿو

الرأسػػمالية تصػػؿ حتػػل  لػػل درجػػة أف المػػديريف ال يكونػػوا أحػػرارًا تػػي أف ظػػؿ  تػػي ف مبثيػػة ومػػدـ  نسػػانية ممميػػة صػػني القػػرار 
أف يسػػتغموا العمػػاؿ بطريقػة مػػا بػػداًل مػف األنػػرىو ولكػػنيـ ال يسػتطيعوف انتيػػار مػػدـ  تػيياعمػوا مػػا يريػػدوفو تيػـ يسػػتطيعوف االنتيػػار 

إال  ذا أرادوا أف يامسػواو تيػـ أناسػيـ نارػعوف ػػ استغبلؿ العماؿ مطمقًات أو حتل استغبلليـ بدرجػة أقػؿ ممػا ياعػؿ رأسػماليوف رنػروف
تالرأسمالية حقا سباؽ لمائرافو ولو لـ يكف الرأسمالل تفرات وحاوؿ معاممة  تلنظاـ لو قوانينو الصارمة بغض النظر مف ماامر األتراد

 العماؿ باكؿ أترؿت ووري احتياجاتيـ توؽ االندتاع  لل التناتست تإنو لف يستمر طويبلو

تيػػدد بػػدتي النظػػاـ ككػػؿ  لػػل الاورػػلت تإنتػػاج  التػػيف ذلػػؾت تنػػتج المناتسػػة العميػػا  بػػيف الرأسػػمالييف حتػػل الظػػروؼ مػػ أكثػػر
اإلنتاج  ال  ذا باع برائعوو ولكف القدرو ممل البيػي تعتمػد  تيالاركا  المتناتسة يتعمؽ بالسوؽو وال يستطيي أى رأسمالل االستمرار 

ناػاقيـ المبااػر ممػل البرػائي ) مثػؿ السػمي الاػانرو والمصػاني وافال  لاػركاتيـ( وممػل األجػور عمل  ػممل  ناػاؽ رأسػمالييف رنػريف 
المقابؿ ممل وسائؿ معياتيـ( ولكف ى ال  الرأسماليوف ال يسػتطيعوف اإلناػاؽ  ال  ذا بػاموا  تييدتعونيا لمعماؿ ) الذيف يناقونيا  التي

 منتجاتيـ الناصةو

تػإذا انقطعػ  سمسػمة الاػرا  والبيػي  وكؿ موقي رنر تيالنظاـ يعتمد ممل ما يدور  تيموقي أى  تي ف السوؽ يجعؿ اإلنتاج 
 التات  والتوقؼو مند ذاؾ تحد  أزمة اقتصاديةو تييمكف أف يبدأ النظاـ بالكامؿ  تمند أى نقطة
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  تفطير األزمةتفطير األزمة  ::الثانيالثانيالفصل الفصل 

 ( رخاء وكساد9
في تػػارية مػػا يطمػػؽ مميػػو االقتصػػاديوف ػف الرنػػا  وتتػػرا  مػػف الركػػودت  ف تػػارية الرأسػػمالية الصػػنامية ىػػو تػػارية تتػػرا  مػػ

اإلنتػاج تتنمميػا أزمػا   تػيمف مائتل ماـ كان  ىناؾ تترا  مػف التوسػي الاػديد  كثرالرأسماليوف الرسميوفت "الدورو االقتصادية"و تؤل
 تتحطـ تييا قطاما  كاممة مف الصنامة وتتوقؼوػمااجئة 

وكؿ منيا ترر  مبئا اكبر ممػل أولئػؾ الػذيف يعممػوفت مػف  تا  كيذه نبلؿ العاريف ماـ الماريةلقد مانينا مف ثبل  أزم
األزمة التي سبقتيات مي تزايد حياو الناس ب سػا حيػ  ياقػدوف مصػادر معياػتيـ وأحيانػا بيػوتيـ أيرػاو ىػذه األزمػا  الدوريػة ىػل مػف 

 يدور بيا النظاـو التيصميـ الطريقة 

ذ بدا مف السيؿ تحقيػؽ األربػالت تزيػد كػؿ الاػركا  ممػل مسػتوى النظػاـ مػف  نتاجيػا تكؿ اركة تحاوؿ تحقي ؽ أقصل ربح وا 
بفقصل سرمة ممكنةو تتاتح مصاني ومكات  جديدوت وتاترى رال  جديدو وترـ مماؿ جددت معتقدو أنيا سػتتمكف مػف بيػي البرػائي 

يمكػف أف تبيػي ليػا بسػيولة المصػاني وافال ت  التػياػركا  أنػرىت تنتجياو وحيف تاعؿ الاركا  ذلؾت تيل توتر سػوقًا جػاىزا ل التي
 ت وتنناض البطالةوأكثرتترو رنا ت ويتـ  نتاج سمي  تياستندمتيـو تيدنؿ النظاـ ككؿ  التيأو برائي استيبلكية لمعماؿ 

مػثبًلت  تة المنتماػةو ىكػذاولكف ذلؾ ال يمكف أف يستمر طويبلو تحرية السوؽ تعنل أنو ال يوجد تنسيؽ بيف الاركا  المتناتس
 تيناس الوق  الاركا  المنتجة لمصم  بفى زيادو ررورية  تيمف الممكف أف يقرر صانعو السيارا  زيادو  نتاجيـت دوف أف تقـو 

بػػدأ  نتاجيػػا الػػبلـز ليياكػػؿ السػػيارا  أو تاػػيد مػػزارع ماليزيػػا أي زيػػادو إلنتػػاج المطػػاط الػػبلـز لئلطػػارا و وبػػناس الطريقػػة يمكػػف أف ت
 توظيؼ ممالة ماىروت دوف تقبؿ أى اركة منيا أف تتولل التدري  الررورى لزيادو العدد اإلجمالل مف ى ال  العماؿو تيالاركا  

أسرع وق و ولكف السباؽ األممل لتحقيػؽ ذلػؾ مػف الممكػف أف  تيتكؿ ما يعنل ىذه الاركا  ىو تحقيؽ أقصل ربح ممكف 
 لحالية مف المواد الناـ والمكونا  والعمالة الماىرو والتمويؿ البلـز لمصنامةوي دى بسيولة  لل استنزاؼ الموارد ا

المػػواد النػػاـ والمكونػػا   تػػيكػػؿ ازدىػػار مػػر  بػػو الرأسػػمالية مػػف قبػػؿت تصػػؿ  لػػل حػػد معػػيف يظيػػر تييػػا تجػػفو العجػػز  تػػيو 
المقابػػؿ  لػػل اتنػػاذ  جػػرا ا  لحمايػػة  تػػيالعمػػاؿ  االرتاػػاع ويػػدتي ذلػػؾ تػػيوالعمالػة المػػاىرو والتمويػػؿو وتبػػدأ األسػػعار ومعػػدال  الاائػػدو 

 مستويا  معياتيـو

الترنـو واألنطػر مػف ذلػؾت بالنسػبة لمرأسػمالييف األتػرادت يػ دى ارتاػاع التكماػة بسػرمة  تيي دى الرنا  بالررورو  لل زيادو 
ىػػل تناػػيض اإلنتػػاجت وطػػرد العمػػاؿ  لػػل تفكػػؿ أربػػال بعػػض الاػػركا  ودتعيػػا  لػػل حاتػػة اإلتػػبلسو وسػػيمتيـ الوحيػػدو لحمايػػة أناسػػيـ 

غبلؽ المصانيو ولكنيـ مندما ياعموف ذلؾ يدمروف أسواؽ البرائي  تنتجيا اركا  أنرىت وبالتػالي يميػد الرنػا  الطريػؽ  لػل  التيوا 
 األزمةو 

العمػاؿ الػذيف المنازف ألف الناس ال يممكػوف القػدرو ممػل اػرائيا ويػتـ طػرد  تيوتجفو يظير "تائض اإلنتاج"و تتراكـ البرائي 
 النظاـ ككؿو تيكمية "تائض اإلنتاج"  فكثرت أكثرأنتجوىا لعدـ  مكانية بيعياو ىذا يعنل أف استيبلؾ العماؿ يقؿ وتتزايد 
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المارػلت ولػذلؾ تاػترى  تػيكانػ  تبيعيػا  التػيتعمل سبيؿ المثاؿت لف تتمكف اركا  صنامة السيارا  مف بيي ناس الكميػة 
جة لذلؾت تغمؽ مصاني الصم  أبوابيا وتطرد العماؿو ولكف مماؿ الصم  الذيف طردوا لػف يتمكنػوا مػف كمية أقؿ مف الصم و وكنتي

و ويػػفتل الػدور ممػل ممػػاؿ السػيارا  تيطػردوفت ولكػنيـ حينػػذاؾ لػف يتمكنػوا مػػف أكثػراػرا  السػيارا ت وبالتػالل سػػيقؿ  نتػاج السػيارا  
لمصػػم ت  أكثػرم ت بالتػػالل سػيقؿ الطمػ  ممػػل الصػم ت وتغمػؽ مصػػاني اػرا  سػمي مثػػؿ الغسػاال  أو الثبلجػا  المصػػنومة مػف الصػ

ممػل السػػيارا  ونػدنؿ تػي دائػرو جينميػة تػزمـ تييػا كػؿ اػركة أنػو بإمكانيػػا  فكثرتػ أكثػرويطػرد مػدد أكبػر مػف مماليػات ويقػؿ الطمػ  
تقػػـو بػػذلؾت يػػزداد تقمػػص أسػػواؽ  كػػؿ مػػرو تػػيالبقػػا  تػػي المناتسػػة مػػف نػػبلؿ تناػػيض األجػػور وزيػػادو اإلنتاجيػػة وطػػرد العمػػاؿو ولكػػف 

لل المجو   لل مزيد مف  طرد العماؿ ومف تنايض األجور وأنيرا يتقمص سوؽ منتجاتيا ىل ناسياو   الاركا  األنرىت وا 

 ف التحوؿ مف الرنا   لل األزمػة دائمػا يحػد  بصػورو مااجئػة لماػركا  الكبػرىو تعمػل مػدى أوانػر الثمانينػا  كػاف الزممػا  
أممف رئيس وزرا  بريطانيػا جػوف ميجػورت  0@@8 تيكبل جانبل األطمنطل يعمنوف أف اقتصادىـ يحقؽ المعجزا و و  الرسميوف ممل

تقريػر  تػيووزير المالية نورماف المون ت مرارًا أنو لف تحد  أزمػة ركػودت وأيػدىـ تقريبػا كػؿ المحممػيف االقتصػادييف المحتػرتيفت وجػا  
يمز "وو ف رنػر بحػ  اقتصػػادى مػف منظمػة التعػاوف التنميػة االقتصػادية ياػير  لػل أف الناػػاط جريػدو الااينناػاؿ تػا تػيلبيتػر نورمػاف 
 "و%:العالـ الصنامل قد استقر ممل معدؿ نمو اقتصادى ثاب  بنسبة  تياالقتصادى 

ادية ثػػـت وكمػػا لػػو كػػاف ذلػػؾ رػػربا مػػف النيػػاؿت اناجػػر  األزمػػةت وافف يعمػػف بيتػػر نورمػػاف بناسػػو م اػػرا  األنبػػار االقتصػػ
السيئةو "ممميا أصبح  كؿ الم ارا  الواردو مف تدىور الناتج واننااض مبيعا  التجزئة وزيادو البطالة أسػوا مػف المتوقػي"و وكانػ  
جريدو الاايننااؿ تايمز ناسيا ماجزو تماما مف تيـ ما حد و وامترؼ أحد المحرريف بيا قائبل " لقد تقدنا الورول" وتحد  المونػ  

الركػػود كمػػا لػػو كانػػ  ظػػاىرو طبيعيػػة مثػػؿ المػػد والجػػذرو وأكػػد سػػماو نايجػػؿ لوسػػوفت والػػذي كػػاف يتبػػاىل "بػػالمعجزو  افف مػػف أزمػػا 
 الثمانينا ت أف "الدورو االقتصادية حقيقة قائمةو لقد وجد  دائما وسوؼ تستمر  لل األبد موجا  الصعود واليبوط"و تياالقتصادية" 

دائمػا أف األمػور تسػير كفحسػف مػا يكػوف حتػل تحػد  األزمػة تجػفو: "يبػدو الناػاط  وكما الحظ ماركست يعتقد رجػاؿ األممػاؿ
التجارى دائما قويا واامبل حتل تحد  األزمة"و ولكف األزمة دائما تحد  انقطاما ودائما ت دى  لل  ىدار تظيي لحياو الناس وتقداف 

ممل األزمة ىو أف ينبروا الاػعو  بفنػو ال سػبيؿ لتاادييػا ىائؿ لممواردو ومي ذلؾ يكوف الرد الجاىز ألصحا  األمماؿ والحكوما  
 وأف "ممل الجميي أف يقـو بترحيا " و "ياد الحزاـ"و

وأدى ذلػؾ ػ% ممػا كػاف مػف الممكػف أف ينتجػو =أزمة أوائؿ التسعينا  كاف  نتاج االقتصاد البريطانل السنوى أقؿ بنسػبة  تي
لينل مف الناتج كؿ ماـ لمدو ثبل  سنوا  تقريباو وبمعنل رنرت بمغ  النسارو بميوف جنيو  ستر  =: لل  جمالل نسائر وصم   لل 

الواليػا  المتحػدو بالمقارنػة  ببريطانيػاو وبػرغـ ذلػؾ  تػيالسنوية تقريبا ناس تكماة الندما  الصحية العامةو كان  األزمػة أقػؿ نطػورو 
بميوف  0>8ف نمو الناتج طبيعيات لكاف قد حقؽ تائرا يبما بميوف دوالر سنوياو ولو كا 0>مف  أكثرالناتج  لل  تيوصم  النسائر 

 أتريقيا لمحصوؿ ممي أسبا  المعياةو تيدوالر سنويات وىذا الرقـ يعادؿ ما يحتاجو كؿ السكاف السود 

ا وذلػػؾ ال يعػػد بػػفى اػػكؿ حسػػابا دقيقػػا إلجمػػالل الااقػػد المتحقػػؽت ألف ىػػذه األزمػػة لػػـ تكػػف األولػػلت ولكنيػػا ثالػػ  أزمػػة يمػػر بيػػ
ذا كانػػ  االقتصػػاديا  الغربيػػة قػػادرو ممػػل النمػػو نػػبلؿ ىػػذه السػػنوا  بػػناس متوسػػط  الغػػر  نػػبلؿ السػػنوا  السػػتة ماػػر السػػابقةو وا 

 % مما كاف مميوو0;مف  فكثرلكاف  جمالل الناتج قد ازداد ب تسرمتيا منذ ماريف ماما
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ينػتج مػف  الػذيا  االقتصػادية أكبػر بكثيػر مػف ذلػؾ وليس ناتيا ممي أحد  ف الااقد الذي ينتج ممل مستوى العػالـ مػف األزمػ
جميي الػػػزالزؿت واالناجػػػارا  البركانيػػػةت والايرػػػانا  واألوبئػػػة مجتمعػػػةت ولكػػػف األزمػػػا  االقتصػػػادية ليسػػػ  كػػػوار  ػالكػػػوار  الطبيعيةػػػ

امف ػدر كما كان  مف قبؿ الوجود تماما بناس الق تييحتاجيا الناس  التيطبيعيةو تاي ظؿ تمؾ األزما  تظؿ وسائؿ  نتاج األايا  
تكػػوف المصػػاني والمنػػاجـ والمػػزارع قػػادرو ممػػل  نتػػاج السػػميت ومػػف ناحيػػة أنػػرى يكػػوف العمػػاؿ قػػادروف ممػػل العمػػؿ تييػػاو  نيػػا  تجانػػ 

 وليس  الكوار  الطبيعيةو تالصناما  المغمقة تيرليا  النظاـ الرأسمالي ىي التي توقؼ الرجاؿ والنسا  والعاطميف مف العمؿ 

 عمم االقتصاد الرأسمالى واألزمة االقتصادية (2
تسببو األزمة الرأسماليةت تقد حاوؿ معظـ االقتصػادييف التظػاىر بفنيػا ال تحػد  تعػبلت  الذيبرغـ الااقد وب س حياو الاعو  

كػؿ مػرو  تيأنو حي  يرى أف األزمة مستحيمةت حي  ’و جاف باتبي  ساى‘واتبعوا قانونا طوره اقتصادى ترنسل ماش منذ قرنيف ىو 
المدرسػػػتيف االقتصػػػاديتيف اليػػػـو "المدرسػػػة الحديػػػة"  تػػػيتبػػػاع سػػػمعة مػػػا تيػػػل تاػػػترى بواسػػػطة اػػػنص رنػػػرو ىػػػذا القػػػانوف مترػػػمف 

يسػاوى ” العػرض“و"الكبلسيكية الجديدو"و ويػزمـ ىػ ال  أف "اليػد النايػة" لمسػوؽ ترػمف أوتوماتيكيػا  مكانيػة اػرا  أى سػمعة تنػتجت  ف 
لنظرية أف أسػعار البرػائي تعمػؿ كم اػرا  لتوجيػو الرأسػمالييف  لػل مػا ينتجونػوو وىػذه النظريػة ىػل أسػاس موجػة وتعتبر ا”و الطم “

ونصنصػة الصػناما   توىػل أيرػا مبػررىـ إلزالػة كاتػة العقبػا  وكػؿ أنحػا  العػالـ تػييتبعيػا السياسػيوف اليػـو  التيالتيميؿ لمسوؽ 
مبلف أف االاتراكية قد   ”و ماا ممييا الزمف“وا 

أف تحػػػدد "م اػػػرا  األسػػػعار" العبلقػػػة بػػػيف النػػػاتج والطمػػػ ت بػػػيف البيػػػي  0نجػػػد  ف وىػػػذه النظريػػػة مميئػػػة بػػػالثغرا و تػػػبل يمكػػػف
وقػػ  معػػيفو و"م اػػرا  األسػػعار" ال  تػػيوالاػػرا ت أو بػػيف اإلنتػػاج واالسػػتيبلؾ باػػكؿ سػػمسو ألف اإلنتػػاج دائمػػا ىػػو ممميػػة تحػػد  

 اج ولكف مما كاف مطموبا قبؿ بدايتووتنبرؾ مما سوؼ يطم  مندما ينتيل اإلنت

أبسػط أاػكاؿ اإلنتػاج السػمعل مثػؿ  نتػاج الحبػو  بواسػطة جميػور صػغار  تػيويسب  مامؿ الوق  ىذا مااكؿ ىائمػةت حتػل 
سػػنة وأثػػر ممػػل المحصػػوؿت ترتاػػي األسػػعار تعػػبلو وبػػرغـ ذلػػؾت ال يػػ دى ىػػذا  لػػل زيػػادو  نتػػاج  تػػيالابلحػػيفو تػػإذا كػػاف المنػػاخ سػػيئا 

العػػالـ الحقيقػػل )ممػػل نػػبلؼ أصػػحا  نظريػػة السػػوؽ( ممػػل الابلحػػيف انتظػػار الموسػػـ التػػالل لحصػػاد  اػػيتمػػؾ السػػنةو ت تػػيو  الحبػػ
المحصوؿ الجديدو وربما يستجيبوف لم ارا  األسعار ويحصدوف مساحة اكبر مف السابقةو ولكف لو لـ تتبػيت بالصػدتةت سػنة أنػرى 

 الوحيدو ستكوف  نتاج محصوؿ اكبر مما يطم  المستيمكوفويكوف منانيا سيئا كاألوللت تإف النتيجة 

وأاير ماكمة مف ىذا النوع معروتة بػ "دورو الننزير" ألف أصحا  مزارع الننازير يااجئوف باكؿ متكرر بفنو  ما أف يتعدى 
 تػػيبكثيػػر مػػف رغبػػة النػػاس  يمتمكونيػػا أكبػػر التػػييريػػدوف بيعيػػات أو أف مػػدد الننػػازير  التػػيالطمػػ  ممػػل لحػػـ الننزيػػر مػػدد الننػػازير 

و ولكف موجا  مماثمة مف الصعود واليبوط دائما ما تحيط كؿ أنواع اإلنتاج الزراملو وال تنت الدورو مندما ننتقؿ مف  ايارا  المحـو
 الواقي تزداد سو او تيمالـ صغار الابلحيف  لل الاركا  الرأسمالية العمبلقة و 

رأس الماؿ  تيتيو يعتمد ممل القياـ باستثمارا  رنمة  ومة قبؿ االستيبلؾ النيائلال يبدأ اإلنتاج الصنامل تقط بايور قمي
وحي  يوجد "السوؽ الحر" تبل يمكف التنسػيؽ بػيف الاػركا   وبنا  المصاني وتركي  الماكينا ت ممل مدى سنوا  مديدو تيالثاب ت 
النظػاـ الزرامػل  تػيورػوحا منيػا  أكثػر تد" ومػف األزمػة والرنػا وىكػذا تكػوف التقمبػا  مػف "اإلنتػاج الزائػد" و "الطمػ  الزائػ والمتناتسػة
 الصرؼو
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ىػو ” المدرسػة الحديػة“ولقػد امتػرؼ بػذلؾ ممنػا أحػد م سسػل  ووالطريؽ الوحيد أماـ األرثوذكسية لتنطل الماكمة ىو تجاىميا
"و وارػطر روى رادنػرت وىػو ىػذا المورػوع تػي"سػوؼ نحػؿ ىػذه المعرػمة ببسػاطة بتجاىػؿ منصػر الوقػ   “ليوف والػراسو تقػد كتػ  

أوانر الستينا   لي البرىنة حسػابيا ممػل أف اقتصػاد السػوؽ التناتسػل سػي دى  لػل معادلػةت ألف ياتػرض أف أولئػؾ  تياقتصادى بدأ 
المسػتقبؿو  ف  تػيأى وقػ   تػيتػواجييـ  التػيالنظاـ سيرطروف مقػدما  لػل تحديػد كيػؼ سيسػتجيبوف لكػؿ االحتمػاال   تيالعامميف 
 مواجية استحالة أف ياعؿ الناس ذلؾو تيالتوازف التاـت كما استنتج "ينيار تماما" نموذج 

ال يكوف ذلؾ مػف نػبلؿ التبلقػل السػمس والاعػاؿ  ت ذا تعادؿ كؿ مف اإلنتاج واالستيبلؾ أنيرا تالعالـ الحقيقل تي تالواقي تي
لقػػد امترتػػ  مػػدارس االقتصػػادييف الم يػػديف لمرأسػػمالية فى األزمػػةو ػولكػػف مػػف نػػبلؿ التػػوتر العنيػػؼ  توالمػػريح بػػيف العػػرض والطمػػ 

 بذلؾو

أاػيرىـ جػوف مػػاينرد كينػزت  لػل رتػض الصػػياغة  توتػي الثبلثينػا  مػف ىػذا القػػرف دتعػ  األزمػة الكبػرى بػػبعض االقتصػادييف
و جػادؿ بفنػو  ذا تػرؾ ولكنػالبورصػة  تػيوحقؽ ىػو ناسػو ثػروو مػف نػبلؿ المرػاربة ػالاجػة لقػانوف سػاىو كػاف كينػز م يػدا لمرأسػمالية 

"العػرض" و"الطمػ " تقػط ألنيمػا يكونػاف  “سوؼ تحد  أزمػا  يػتقمص تييػا كػؿ مػف اإلنتػاج والسػوؽو وبالتػالل يتسػاوى  تالنظاـ لناسو
بػػفف  ػمامػػا  0=مػػف  أكثػػرمصػػرنا بعػػد مػػرور  تيو ػمصرىػػ تػػيدتعػػو ذلػػؾ  لػػل رتػػض االمتقػػاد السػػائد  ومسػػتوى مػػنناض جػػدا تػػي

وممل العكس امتقػد كينػز أف التػدنؿ  واالقتصاد تيأوتوماتيكيا تقط  ذا توقا  الحكوما  مف "حار أنوتيـ" االقتصاد سوؼ يزدىر 
 الحكومل تقط يمكنو  يقاؼ األزما و

وتي األربعينا  والنمسينا  والستينا  كان  ىذه افرا  مرمنة دانؿ صػياغة معدلػة مػف "المدرسػة الحديػة" لتصػبح العقيػدو 
 الػذيويتـ تدريسيا لطمبة ممـ االقتصادو وتباىل جػوف صموئيمسػفت الاػائز بجػائزو نوبػؿ و  تما  مف كؿ األصناؼالمقبولة لدى الحكو 

أف األزما  لف تحد  أبدا مرو ثانية : "لقد حدد المكتػ  القػومل لمبحػ   تيمصرهت  تيممـ االقتصاد  تيمبيعا  كثركت  الكتا  األ
 االقتصادية"وفى الدورو ػاالقتصادى واحدو مف أىـ وظائاو 

بػػدؿ  تيػػـو وليمػػة تقريبػػا تػػيت وتجػػفو =<@8ػػػ ;<النظػػاـ لػػـ يتحمػػؿ الكسػػاد الكبيػػر لسػػنوا   تػػيىػػذا اإليمػػاف بالتػػدنؿ الحكػػومل 
االقتصػػػاديوف والسياسػػػيوفت الػػػذيف دمػػػوا  لػػػل النظريػػػة الكينزيػػػة لمػػػدو ثبلثػػػيف مامػػػات أتكػػػارىـو وكمػػػا أورػػػح االقتصػػػادياف األمريكيػػػاف 

السػوؽ دائمػا وارػح" وأف "اليػد النايػة" دائمػا مػا تقػود “ألتكار الكينزية حؿ محميا العودو  لل الاكرو القديمة بػفف مانكيؼ ورومرت أف ا
 االقتصاد  لل التوزيي األمثؿ لممواردو

وحاليات يتبنػل االقتصػاديوف والسياسػيوفت بػدرجا  منتماػةت نظريػة تسػمل "النقديػة"و وتترػمف ىػذه النظريػة أنػوت ممػل العكػس 
االقتصاد  ال لمراقبة  جمالل كميػة النقػود ووقػؼ "االحتكػار  تيوف التدنؿ الحكومل رروريات ال يج  ممل الحكوما  التدنؿ مف ك

 غير الطبيعل" وىو ما يدموف أف النقابا  تمارسو مند دتاميا مف مستويا  المعياةو

التتػراض بػفف السػوؽ دائمػا يػربط العػرض بالطمػ  أوانػر السػبعينا  والثمانينػا  تميػز بعػودو ا تػي ف انتصار العقيدو القديمػة 
 تػيبريطانيػا ولػدى أولئػؾ الػذيف تبنػوا أتكػار مماثمػة  تػيحػز  المحػاتظيف  تػيمعا بإتقافو برز ىػذا االمتقػاد تمامػا لػدى جنػال تاتاػر 

 العالـ الثال و ولكنو تردد أيرا لدى الكثير ممف كانوا يسارييفو تيالكتمة الارقية السابقة و 
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ألنيـ كانوا  لػل حػد كبيػر متػفثريف بمدرسػة أنػرى  تىناؾ تناقرا يصع  مبلحظتو رمف أتكار التاتارييف أناسيـ ولكف كاف
وقػد مػارض دائمػا الكينزيػة وتػدنؿ  وكػاف ااػير انصػياتيا تريػدريؾ ىايػؾ التػيااػتير  بػػ "المدرسػة النمسػاوية" و  التػيوىػل  تمناقة
" ويػػدمر "ديناميػػة" السػػوؽو ولكنػػو لػػـ يقبػػؿ أبػػدا النظريػػا  الحديػػة والنيوكبلسػػيؾت  ممػػل أسػػاس أف ذلػػؾ يػػ دى  لػػل "االسػػتبداد تالدولػػة

بإنكارىػػا لؤلزمػػةت وامتػػرؼ بػػفف النظػػاـ معػػرض حتمػػا  لػػل موجػػا  صػػعود وىبػػوط مػػدمروت وممينػػا التعامػػؿ معيػػا "كاػػرط مػػا سػػيو" تػػي 
 المعادلةو

ف المناتسػػة حقيقيػػة تقػػط بقػػدر مػػا ال يمكػػف التنبػػ  وتبنػػل ىايػػؾ أيرػػا أف السػػوؽ ينػػتج دائمػػا مكػػس مػػا يحتاجػػو النػػاسو وتكػػو 
يحدثػػو  الػػذيكميتيػػا ممػا اسػػتيدتوت أو كػػاف مػػف الممكػف أف يسػػتيدتوت ممػػدا أى اػػنصو  ف النظػاـ العاػػوائل  تػػيبنتائجيػات وتنتمػػؼ 

 أىميةت دائما قبؿ الحاجا  األقؿ أىميةو كثرالسوؽ ال يرمف أف يمبي ما يعده الرأى العاـ الحاجا  األ

ولكنػػو اتجػػو نحػػو مػػا أسػػماه  تىايػػؾت بمنتيػػل الصػػراحةت أف السػػوؽ ال يػػ دى  لػػل التػػوازف السػػمس بػػيف العػػرض والطمػػ  واػػدد
 ال ي دى  لل معادلة اقتصادية بؿ  لل "نظاـ اقتصادى"و الذينظيره النمساوى جوزيؼ اومبيتر "التدمير البنا " 

سياسػػػػييف الػػػػذيف يسػػػػعوف  لػػػػل األصػػػػوا  االنتنابيػػػػة أو ممػػػػل أى حػػػػاؿت ليسػػػػ  ىػػػػذه نظريػػػػة اقتصػػػػادية مستسػػػػاغة بالنسػػػػبة لم
المبلييف مػػف ػوأحيانا لحيػػاو ػالنيايػػة تػػإف ىػػذا "التػػدمير البنػػا " يكػػوف لوسػػائؿ المعياػػة  اػػيلؤليػػديولوجييف السػػاميف لتغييػػر األتكػػارو ت
"النيوكبلسػيكية" مػف التعػػادؿ  مػادو تمتػدل اليػـو ىػل صػياغة ميجنػػةت وتييػا تحػؿ الاكػرو التػػيالباػرو لػذلؾ تػإف صػياغة أتكػار ىايػؾ 

 السمس محؿ تكرو "التدمير البنا "و

تقػدـ  لينػػا ىػل أف الرنػػا  المنػتظـ سػػيفتل تقػط لػػو رمػف النػػاس بالسػوؽ دوف تحاػػظو وىػو مػػا ومػد بػػو أنصػػار  التػػي ف الصػورو 
أوانػر الثمانينػا و وباػروىـ  تػيأزمػة مميقػة  تػيالسوؽ اعو  الكتمة الاػرقية السػابقة مقػ  دنػوؿ االقتصػاديا  السػتالينية القديمػة 

وسوؼ يحػد  ػالنمسػينا  والسػتينا   تػيأدمػل أف ألمانيػا الغربيػة اػيدتيا  التػيبفف السػوؽ سػي دى  لػل "معجػزا  اقتصػادية" كتمػؾ 
 يوما"و 00>أو  00;نبلؿ " تيذلؾ 

لػػػ  مػػي "برنػػػامج التكيػػػؼ مػػػف بػػػبلد العػػالـ الثا 0<أو 0=وىػػي ناػػػس الرسػػالة التػػػي وجييػػا صػػػندوؽ النقػػػد الػػدولل  لػػػل حػػوالل 
مػف ذلػؾت حيػ  ومػد الاػع  البريطػاني  9@@8 تياالنتنابا  العامة  تيالييكمل"و ولـ ينتمؼ نطا  حز  المحاتظيف البريطانل 

 يعود تييا لمسمطة ببرنامجو لزيادو مساحة حرية السوؽ  لل مدى أوسيو التيالمحظة  تيبفف االنتعاش االقتصادى سيبدأ 

ت ولكف حد  التدميرو ت تياال ت لـ يحد  كؿ مف تمؾ الح تيو  حالة ببلد أوروبا الارقية تػـ  ايالواقي ذلؾ التعادؿ المزمـو
بػبلد أتريقيػا كػاف االنناػاض اليائػؿ لمسػتويا  المعياػةت  تػي% مف الصنامة مبر أسوأ أزما  مرتيػا التػاريةو و 0;ػ  90تدمير مف 

حالػة بريطانيػات كػاف ذلػؾ  تػيمػا مرػ  أصػبح  موطنػا لمبليػيف الجػوملو و ما 90وكقارو كانػ  قػادرو ممػل  طعػاـ كػؿ سػكانيا منػذ 
 يعنل أسوأ أزمة مرتتيا منذ الثبلثينا و

 ( كيف تتفجر األزمة3
 ف الحمػػاس لقػػدرا  السػػوؽ العجيبػػة والمزمومػػة مػػادو يصػػؿ  لػػل قمتػػو أثنػػا  تتػػرا  الرنػػا و حيػػ  تتزايػػد األربػػالت ويتسػػابؽ 

يسػيطر ممييػا األغنيػا   لػل أيػدى  التػيو وتنتقػؿ بعػض الثػروا  أكثػرو  أكثرزيادو  نتاج السمي  تيسراع اإل تيالرأسماليوف تيما بينيـ 
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التراتػػػ  االجتمػػػاملو تيحقػػػؽ المقػػػاولوف أرباحػػػا مػػػف بنػػػا  مكاتػػػ  ومنػػػازف ومصػػػاني جديػػػدوو وتجػػػد  تػػػيأولئػػػؾ الػػػذيف يتمػػػونيـ مبااػػػرو 
يـو ويزدىػر السماسػرو حيػ  تنتقػؿ الثػروا  بسػرمة مطػردو مػف يػد  لػل يػدو عمل نػدماتػظاىريا ػالوكاال  اإلمبلنية طمبػا غيػر محػدود 

 وتاعر قطاما  كاممة مف الطبقة الوسطل بفف ممييـ تقط أف يبدأوا ماروماتيـ الناصة وستنيمر األمواؿ تورا بيف أيدييـو

انرو مػف الاػمبانيا والكاتيػار  لػل وتاترى كؿ ىذه المجموما  لناسيا مددا متزايدا مف السميت مما يزيد الطم  ممل السمي الا
مواقي البنا  ومعارض  تيسيارا  البورش والاقؽ الاانروو ويزداد أيرا الطم  ممل ممؿ جماىير العماؿت حي  تزداد ترص العمؿ 

ريف ممػل تصميـ اإلمبلنا  وطبامة  مبلنا  بديمةو ويجد ى ال  العمػاؿ الجػدد أف بإمكػانيـ اػرا  سػمي لػـ يكونػوا قػاد تيالسيارا ت و 
المقابؿ ي دى  لل زيادو الطم  ممل سمي ينتجيػا قطػاع رنػر كامػؿ مػف العمػاؿت وىكػذا تنتاػر حالػة مػف الػزواج بػيف  تيوىذا ػارائيا 

 أوساط مماؿ الصناما  المنتماةو

لمتمياػيف وقتنػا الحػاللت لػـ تكػف لمسػتوياتيا السػابقةو ويتنػاتس أصػحا  العمػؿت ا تػيحتػل ولػوت كمػا ػ وتنناض البطالة أنيػرا 
ممل مماؿ ذوى درجة معينة مف المياروت تيدتعوف األجور قمػيبل  لػل أممػلو ويبػدأ ممػاؿ رنػروفت وقػد أصػبحوا أقػؿ نوتػا مػف تيديػد 

ياػعر أصػحا   التػيوسػائؿ اإلمػبلـ ويطػالبوف بزيػادو األجػور و  تػييسػمعوف منػو  الػذيالمطالبة بنصػيبيـ مػف "الرنػا "  تيالبطالةت 
 رطروف  لل تمبيتياوالعمؿ أحيانا أنيـ م

أورػاميـو وكػذلؾ العمػاؿ  تػيقاع المجتمي تظؿ أمداد واسعة مف الناس ال تاعر بفى تحسػف  تيولكف ممل صعيد رنرت و 
الػػذيف تػػزداد أجػػورىـ يجػػدوف ىػػذه الزيػػادا  غيػػر كاتيػػة بسػػب  ارتاػػاع األسػػعارو ولكػػف لاتػػرو قصػػيرو يبػػدو اإلدمػػا  بػػفف السػػوؽ يعنػػي 

 نص ال ينظر تيما ورا  األتؽت بفنو ينطبؽ مي الواقيوالرنا ت بالنسبة ألى ا

تحيػؿ الرنػا   لػل أزمػة تتطػور بالاعػؿ منػدما يصػؿ الرنػا   التػيغير أف الصورو ال تظؿ ممل ورديتيا طويبلت تكػؿ العوامػؿ 
 اػػيالميػروو ولكنيػػا تنت التمويػػؿ لبلسػػتثمارا  الجديػدو وتزايػػد أجػور بعػػض العمػػاؿ تػيأى ارتاػػاع األسػػعارت العجػز المتزايػػد  ػػ  لػل قمتػػو

تناػيض بعػض األربػالت تمػف الممكػف أف تػ دى  لػل تزايػد  تػيورا  الطبيعة الحادو لمرنا و وبالاعؿت حتل مندما تبدأ )ىذه العوامػؿ( 
لػػل سػػباؽ محمػػـو لجنػػل أربػػال  و ويحػػوؿ الرأسػػماليوفت الػػذيف يعتقػػدوف بػػفف تػػرص تحقيػػؽ األربػػال لػػف تنتيػػل أبػػدات أكثػػرالمرػػاربةت وا 

وياػػتروف المػػواد النػػاـ معتقػػديف أنيػػـ سيسػػتطيعوف بيعيػػا بفسػػعار أممػػلت ويمولػػوف بنػػا   ػػػ تيـ مػػف قطػػاع  لػػل رنػػر بسػػرمة أكبػػرثػػروا
البورصػة  تػياإليجارا ت ويتفرجحوف ورا  أحد  ماػروما  اإلمبلنػا ت ويػدتعوف بمبػالا رػنمة  تي أكثرالمكات  متوقعيف ارتااما 

الػػديوف لاػػرا   تػػيبػػداو وحتػػل العمػػاؿ يمكػػف أف ينجػػذبوا  لػػل جنػػوف المرػػاربةت ويغرقػػوف بػػاتتراض أف أسػػعار األسػػيـ لػػف تػػنناض أ
ىػػذا الجػػو مػػف اإلثػػرا  السػػرييو وأى  تػػيالمنػػازؿ امتقػػادا مػػنيـ أف أسػػعارىا سػػترتايو وينػػتعش الغاااػػوف والمحتػػالوف مػػف كػػؿ صػػنؼ 

يتوقي أف يجد بعض الماتريفو وكؿ رأسمالل كبيػر  محتاؿ صغير يقود م سسة تعد بالربح السريي ميما كاف الماروع سيو السمعةت
 الدتاتر لتمويؿ مناقصةت يجد مف السيؿ أف ياعؿ ذلؾو تيأف يصبح أكبر مف نبلؿ التبلم   تييرغ  

 

ىػذا الجػو البػراؽت حيػ  تبػدو األمػواؿ كفنيػا تتسػػاقط كػالمطر ممػل الطبقػا  اػاربة الاػمبانيات وال يبػدو ىنػاؾ أي ارتبػػاط  تػيو 
بريطانيػا  تػيمحؿ العمؿو ىكذا كافت ممػل سػبيؿ المثػاؿت الورػي  تيالرائي تي جنل األربال والنااط األسود لبلستغبلؿ  بيف النااط
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أوانػر الثمانينػا  حيػ  تاوقػ  كػؿ مػف اػركة ميػردوخ وماكسػويؿ وىانسػوف وراينمػاف بػرازرزو وامتقػد أولئػؾ الػذيف وىبػوا حيػػاتيـ  تػي
 لنظاـ الربح أف زمنيـ قد أتلو

المارػػلو وأدينػػ   تػػيجػػذب   لييػػا بعػػض أولئػػؾ الػػذيف ماررػػوا النظػػاـ  التػػيكانػػ  قػػوو أنػػر تتػػرا  الرنػػا  الرأسػػمالل وىكػػذا 
" احتاػػ  ممػػل طػػراز الطبقػػة  الماركسػػية مػػف كػػؿ الجوانػػ  كنظريػػة غيػػر واقعيػػةت بػػؿ أف مجمػػة أطمقػػ  ممػػل ناسػػيا "الماركسػػية اليػػـو

مػالـ مػا بعػد  تػينتبلط بمجمس وزرا  حز  المحػاتظيفو لقػد أصػبحنات كمػا ادمػوات المتوسطة العميا بالمبلبس غالية الثمف ومتعة اال
 مالـ ما بعد الثورو الصنامية وما بعد اإلنتاج الكبيرت ما بعد األزمةت وما بعد الحداثةو ػ الماركسية

الكبيػرو لعيػد الثمانينػا  الواحػدو اناجر  األزمةت وأتمسػ  األسػما   تماركسييف"ػ ثـت وتماما كما تنبف أولئؾ الذيف لـ يكونوا "بعد
تبنتيػػا مجمػػة  التػػيالماركسػػية ػ مثؿ بػػل رنػػدس كػػالرارت وكػػانرى وورؼت وىابتيػػا  وماكسػػويؿت وأنيػػرا أتمسػػ  الر يػػة مػػا بعدػػػبعػػد األنر ػػ

"و  "الماركسية اليـو

ي الصػػػحؼ الكبػػػرى لقػػد تحولػػػ  تجػػػفو نغمػػػة وسػػػائؿ اإلمػػبلـت وأممػػػف تجػػػفو أولئػػػؾ الػػػذيف اسػػتندموا الصػػػاحا  االقتصػػػادية تػػػ
 لبلحتااؿ بالرنا  أف النظاـ "ممل حاتة التحمؿ" وأنو ييوى وال أحد يستطيي  دراؾ  لل أيفو

وكػػاف ذلػػؾ يحػػد  دائمػػا منػػدما يتحػػوؿ الرنػػا   لػػل  تػػبلسو ىكػػذات مػػثبلت اسػػتطاع رائػػد الصػػم  األمريكػػل رنػػدرو كػػارنجل أف 
 ثمانينا  القرف المارل: تييكت  

تغير الموقؼو  ف التربة مميػدو السػتقباؿ أى  تينرا  سنوا  مديدو تصبح أقؿ تفقؿت دوف أى أمؿ "يجد الصناميوف أف مد
يجػػر  مبثػػا كػػؿ األطبػػا  منػػذ  الػػذيموقػػؼ المػػريض  تػػياػػو يعػػد بتنايػػؼ األزمػػةت بػػؿ أنػػو يقابػػؿ بمنتيػػل الترحيػػ و  ف الصػػنامل 

 سنوا "و

 ألمانيا والواليا  المتحدوو تيف اإلحباط اامبل تقريبا الثبلثينا ت حي  كا تيوساد  ىذه النغمة ناسيا مرو ثانية 

ىػػػذه األثنػػػا  يتبنػػػل االقتصػػػاديوف والصػػػحايوف الػػػذيف قبمػػػوا سػػػابقا معجػػػزا  نظػػػاـ السػػػوؽ كاتػػػة أاػػػكاؿ التاسػػػيرا  الغريبػػػة  تػػي
"ت حػػػدو  القػػرف التاسػػي ماػػػر أرجػػي جياػػوفت أحػػد م سسػػػل "ممػػـ االقتصػػاد الحػػدى اػػيواألسػػطورية حػػوؿ سػػب  حػػدو  األزمػػػا و ت

ادمػ   التػي لػل موجػة جديػدو مػف النظريػا   ><@8ػػ:<ادمل أنيا تػ ثر ممػل المنػاخو وأد  أزمػة  التياألزما   لل البقي الامسية 
أف البتروؿ يناذ مف العالـ وأف العالـ يواجو مصرا جميديا جديداو وأد  أزمة أوائؿ التسعينا   لل استنتاجا  أاد غرابةت مثؿ نظرية 

العػالـ"ت والػذي  تػيمحممػل الػدورو االقتصػادية احترامػا  أكثػرت حس  رأى جريدو الااينناػاؿ تػايمزت ىػو "واحػد مػف الذيو  ولياـ ىوستيف
يمكف مبااػػرو أف تسػػب  كػػوار  ػمبلقتيمػػا بػػاألرض  تػػيمثبل الموقػػي النسػػبل لكػػوكبل الماػػترى ومطػػارد ػيػػرى أف "الػػدورا  الكونيػػة" 

الببلد الصنامية  تيجامعة كمبريدجت ببساطة أف تزايد أمداد الناس  تيلفت أستاذ الجراحة ناس الوق ت يعتقد روى كا تياقتصاديةو 
المتقدمة يقؼ حائبًل أماـ قدرو الحكومة "لتوتير التوظؼ الكامؿ" والحؿ الوحيد لذلؾ ىو الحػد مػف اإلنجػا  ليقتصػر ممػل مػف تنطػوا 

 المالية لمقياـ بالرماية المناسبة لؤلطااؿ"و والموارد تيسنة والذيف يمكنيـ توتير ورماف "النرج الكا >9
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ي دى  لي حدو  األزمة نجد بعريا يحتوى ممل األقؿ ممػل بعػض  الذيوتمايا مي تمؾ التاسيرا  المنبولة لما ىو النطف 
أنػو لػو يرجػي كػؿ اػو  لػل المرػاربة والمرػاربيفو ويػدمل  الػذيالتاسيرا  ايومات مف ىذا النػوعت ىػو ذلػؾ  أكثرمناصر الحقيقةو و 

 أف ىذا الجان  مف الرأسمالية تقط يمكف تجنبوت تمف تحد  األزما  أبداو

األزمةت تيل تسمح لػبعض الرأسػمالييف أف يزيػدوا ثػرائيـ بينمػا يتجػاىموف العمميػا  الحقيقيػة  تيوبالطبي تمع  المراربة دورا 
ض حتػػل ترتاػػي األسػػعار ورتػػي األسػػعار حتػػل يزيػػد إلنتػػاج الثػػرووو يحقػػؽ المرػػاربوف ثػػروا  ىائمػػة مػػي كػػؿ رنػػا  مػػف طريػػؽ االقتػػرا

النيايةو تزيػد المرػاربة أيرػا مػف  تيتااقـ بادو "تفثير المعاناو" مندما تفتل األزمة  التياالقتراضو وتكوف النتيجة زيادو المديونيةو و 
االقتصػػاد القػػومل  تػػييحػػد  تحػػاوؿ الحاػػاظ ممػػل نػػوع مػػا مػػف السػػيطرو ممػػل مػػا  التػػيتواجػػو الحكومػػا  الرأسػػمالية  التػػيالصػػعوبا  

 مندما تير  الببلييف وحتل التريميونا  مف الدوالرا  واليف يوميا مف الببلد  لل بمد رنرو

 تػػيالتنظػيـ الرأسػمالل لئلنتػاجت  تػيوبػرغـ ذلػؾت ليسػ  المرػاربة وال المرػاربيف ىػػـ سػب  دورو الرنػا  واألزمػةت تتمػؾ توجػػد 
سػػوؼ  التػيحقيػؽ األربػػالو تسػامد المرػػاربة والمرػاربوف ممػل زيػػادو حػدو الرنػا  واألزمػػا  المناتسػة بػيف الرأسػػمالييف الصػنامييف لت

أى حػػاؿو تمػػيس المرػػاربيف ىػػـ الطايميػػيف األساسػػييف الػػذيف يػػدتعوف النظػػاـ  لػػل األزمػػةت ولكػػنيـ طايميػػوف يعياػػوف ممػػل  تػػيتحػػد  
 حسا  طايمييف رنريف ىـ الرأسمالييفو

 تػيمعمقيف أف األمور ستصػبح ممػل مػا يػراـ لػو تػـ القرػا  ممػل المرػاربيفو كانػ  تمػؾ ويدمل بعض السياسييف وغالبية ال
ت ادمػل ىارولػد ويمسػوفت ;=@8 تياألغم  ر ية أولئؾ الذيف يسعوف  لل صيغة محسنة جزئيا مف النظاـ الرأسمالل الحاللو تمثبل 

 تػيناا  ىـ الذيف دتعوه  لل التنمل مػف ومػوده االنتنابيػة ال تيبريطانيات أف األثريا  الذيف يعمموف  تيرئيس وزرا  حكومة العماؿ 
 الواقي ياكموف القطاما  الرئيسية مف الاركا  البريطانية الكبيروو  تيحيف أنيـ كانوا 

واليػػػـو يمقػػػل الكتػػػا  االقتصػػػاديوف أمثػػػاؿ ويػػػؿ ىوتػػػوف الكثيػػػر مػػػف المػػػـو بنصػػػوص األزمػػػة ممػػػل "قصػػػر ممػػػر" الم سسػػػا  
لعبو كبار الصنامييفو وممل أقصل اليميفت كػاف يسػيؿ دائمػا ممػل الاااػييف  الذيندفت متجاىميف تقريبا الدور التمويمية" تي مدينة ل

كطريقػة لتحويػؿ غرػ  الجمػاىير بعيػدا مػف كبػار ػ مدميف أنيـ "دنبل " و"تاسػديف" أو "ييػود" ػ"التمويمييف"ػ والنازييف التحريض ممل 
را ما يكوف الرأسماليوف الصناميوف سيسعوف  لل زيػادو أربػاحيـ مػف نػبلؿ المرػاربة منػدما الواقيت ناد تيالرأسمالييف الصنامييفو و 
بينما يسػػعل الرأسػػماليوف التمويميػػوف  لػػل زيػػادو ثػػرواتيـ الناصػػة ػأسػػواؽ البورصػػة العالميةػػ تػػيمثبل المرػػاربة ػيبػػدو ذلػػؾ سػػيبل ومتاحاػػ

 مبر ارا  الاركا  الصناميةو

نا ما ينمط البعض بيف األزما  وبيف "انييار" النظاـ الرأسمالل أو ممل األقؿ يظنػوف أنػو ال وىناؾ نقطة أنرى أنيروت تفحيا
يمكف أبدا أف يحد  انتعاش بعد األزمػةو ولكػف حتػل تػي أاػد األزمػا  ممقػات ال يامػس كػؿ الرأسػمالييفت سػيظؿ ىنػاؾ دائمػا الػبعض 

انتي  صبلحيتيات  لل تفسػيس  التيمكات  الرىف وتوزيي األغذية مف تتح ػممف يجدوف طرقا لتحقيؽ األربال مف نبلؿ ب س افنرين
اػػركا  التصػػاية أو تػػوتير حػػراس أمػػف لحمايػػة األغنيػػا  مػػف الاقػػرا و لػػذلؾ يمكػػف أف يتحمػػؿ النظػػاـ حتػػل أسػػوأ األزمػػا  لػػو لػػـ يػػ د 

 نراؿ ممالل ناجح  لل تغييره  لل مجتمي أترؿو

قائيا وبسبلسة كما يدمل م يدو النظاـ الرأسػماللت تػإف النظػاـ الرأسػمالي يصػؿ وىذا يعنل أنوت برغـ أف األزما  ال تنتيل تم
الواقػيت تمكػف  تػياالسػتثمار مػف جديػدو  تػيمػف  مكانيػة تحقيػؽ األربػال لمبػد   تيأنيرا  لل نقطة مندىا يثػؽ الرأسػماليوف بالقػدر الكػا
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نتػاجيـ مػف نػبلؿ اػ أتمسػ  بسػعر  التػيرا  المػواد النػاـ وافال  مػف الاػركا  األزمة ناسيا بعض الرأسػمالييف مػف زيػادو ربحيػتيـ وا 
رنيصو ومادو مػا تمػارس نومػا مػف الرػغط ممػل تكماػة العمػؿ حيػ  يقبػؿ العمػاؿت نوتػا مػف تقػداف أممػاليـت أجػورا واػروطا أسػوأو 

ف الرأسػمالييف مػف االقتػراض وبمجرد أف تستمر األزمة لاتروت مادو ما يتبػي ارتاػاع أسػعار الاائػدو انناػاض أسػعارىات األمػر الػذي يمكػ
 باروط أسيؿو

قمػيبل مػف العمػاؿو ثػـ يتسػي السػوؽ  أكثػرويتـ توظيؼ مػددا ػوىكذا يحد  انتعاش اإلنتاج بعد مدو ايور أو أحيانا مدو سنوات
ور المعينػة وىكذاو ويمكف أف تاسح حمقة التدى أكثرتتمكف ىل ناسيا مف زيادو اإلنتاجت وتوظيؼ مماؿ  التيبالتالل لاركا  أنرى و 

األزمة المجاؿ لصعود الدورو الحميدو مف "االنتعاش" حتل تنتج تترو رنا  جديدوت ومعيػا مرحمػة قصػيرو جديػدو مػف التاػا ؿ الزائػد  تي
مف الحػد لػدى الطبقػة الرأسػمالية ومبررييػا األيػديولوجييفت حيػ  يظيػر الحػدي  مػرو أنػرى "المعجػزا " تمامػا حتػل تتجمػي المكونػا  

 تدميراو أكثر ألزمة أنرى
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  ااالىضع يسداد ضىء  الىضع يسداد ضىء    ::الفصل الثالثالفصل الثالث

 ( األزمات تزداد عنفا9
أغم  القرف التاسي ماػر  تياإلحصائيا  االقتصادية  تيالرنا   ػاألزمة  ػ لرنا ا ػمف السيؿ أف نرى بورول دائرو األزمة 

%و وبػدا أف 80معػدال  البطالػة  لػل حػوالل اإلنتػاجت مػي انناػاض  تػيكت  نبللو ماركسو كان  تتػرا  مػف الزيػادو السػريعة  الذي
الكتػا   تػيالتبدؿ بيف )الرنا  واألزمة( يتبػي  يقامػا منتظمػا وطبيعيػا مثػؿ القمػر أو "سػنوا  الرنػا  السػبي والسػنوا  السػبي العجػائز" 

الرنػا  أقصػر  المقدسو ولكف يوجد أيرا اتجاه طويؿ المدىت ممػل مػدى دورا  مديػدو لتصػبح األزمػا  أطػوؿ وأاػد ممقػا وليصػبح
 وطايااو

ياػار  لييػا غالبػا بسػنوا   ػأتػ  منػو تعميقػا  كارنػاجل  الػذيالوقػ   ػىكذا كانػ  أوانػر سػبعينا  وثمانينػا  القػرف المارػل 
 0>"الكساد الكبير"ت بمعنل أف االقتصػاد الرأسػمالل العػالمل بػدا أنػو يعػانل مػف متامػ  أسػوأ ممػا مرتيػا مػف قبػؿو بعػد ذلػؾ بحػوالل 

 ن  ثبلثينا  القرف العاريفت مي مستويا  بطالة أممل بكثيرت ياار  لييا بالمثؿ بػ " الكساد الكبير"ومامات كا

 األزمة الرأسمالية؟ فيكيف يمكن فهم هذا التفاقم 

لقد الحظ بعػض االقتصػادييف األوائػؿ المناصػريف لمرأسػمالية مثػؿ ديايػد ريكػاردو أف معػدال  األربػال تتػدىور بمػرور الوقػ ت 
 تػػيكانػػ  أقػػؿ كثيػػرا منػػدما كتػػ  ريكػػاردو ورنػػروف ممػػا كانػػ  مميػػو قبػػؿ ذلػػؾ بعاػػرو أو ماػػريف أو ثبلثػػيف مامػػاو ىػػذا التػػدىور تقػػد 

معػػػدال  الػػػربح يمكػػػف مػػػف تاسػػػير تزايػػػد ممػػػؽ األزمػػػا ت ألنػػػو مػػػي انناػػػاض معػػػدال  األربػػػال سػػػتحتاج الصػػػنامة  لػػػل وقػػػ  أطػػػوؿ 
 ربال ناسو؟لبلنتعاشو ولكف كيؼ كاف ياسر تدىور معدال  األ

أى "قانوف تناقص الغمة"ت تبعد حد معيفت ال ينمو مائد المحاصيؿ مػف مزرمػة  ػالزرامة  تيتسر ريكاردو ذلؾ بظاىرو توجد 
 تػيرييػات بسػب  االقتػرا  مػف حػدود نصػوبة التربػةو  ف النمػؿ  تػيمعينة بناس سػرمة كميػة البػذور المزرومػة أو الجيػد الػذي يبػذؿ 

ت ىػو مػدـ وجػود أى سػب  وارػح لوجػو  انطباقيػا ممػل  تػيلػ  تػدرس الزا التػيىذه النظريػةت  ممػـ االقتصػاد بػػ "النيوكبلسػيؾ" اليػـو
مػػف دورا  اإلنتػػاج  أكثػػردورا  اإلنتػػاج الطويمػػة  تػػيالمنتجػػا  الصػػناميةو كمػػا  ف اإلنتػػاج الصػػنامي غالبػػا مػػا يكػػوف أرنػػص نسػػبيا 

 ربحوالقصيروو وبالتاليت تبل يوجد سب  يوج  اننااض معدؿ ال

و وكمػػا  توبالتػػالل تػػإف تزايػػد ممػػؽ األزمػػا  وارتاػػاع مسػػتوى البطالػػة يعػػد لغػػز غػػامض بالنسػػبة لبلقتصػػادييف الرأسػػمالييف اليػػـو
 يقوؿ أحدىـت أندرو أوسولد مف كمية لندف لبلقتصاد:

يف ال يعرتػوف لمػاذا تتجػو وو والحقيقػة  ف االقتصػاديووويبدو أف ارتااع البطالة ممل مستوى دوؿ العالـ الغربل ال يمكػف  يقاتػو
 البطالة  لل التزايدوو

وبالتالل لتزايػد ممػؽ األزمػا  ممػل المػدى ػوممي صعيد رنرت تمقد قدـ ماركس تاسيرا التجاه معدال  الربح نحػو االنناػاض 
مناتسة مي  تينؿ الطبيعة الناصة لمتراكـ الرأسماللو تكؿ رأسمالل يد تيالطويؿ وارتااع مستويا  البطالةو وأورح أف ذلؾ كامف 

ستترػػمف كميػػا   التػػيىػػذه المناتسػػة ىػػل  دنػػاؿ ميكنػػة جديػػدو باسػػتمرارت و  تػػيكػػؿ الرأسػػمالييف افنػػريفو والطريقػػة الوحيػػدو لمصػػمود 
 أكبر مف "العمؿ المي "و
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ف قػوو وكؿ رأسمالل يرطر  لل  دناؿ كمية اكبر مف افال  التي توتر العمؿ بقدر اإلمكافو لذلؾ ينمػو االسػتثمار أسػرع مػ
 العمؿو

ويمكف مبلحظة ذلؾ اليـو  ذا نظرنا  لل استثمارا  كؿ الاػركا  تقريبػات نجػد أنيػا مصػحوبة  بػدرجا  متااوتػة مػف سياسػا  
مبر تنايض مدد العماؿ المطموبيف لكؿ ميمةو وىذا ال يعنل دائما اننااض  جمالل قوو العمػؿو تفحيانػا مػا تسػمح  ػ" مادو الييكمة" 

لناتج بتزايد قوو العمؿ اإلجماليةو ولكنيػا نػادرا مػا تتواكػ  مػي نمػو النػاتج اإلجمػالل أو توسػي االسػتثمارا  اإلجماليػةو ا تيزيادو كبيرو 
 مرتو ماركس بفنو "التركي  العروى لرأس الماؿ"(  لل التزايدو الذيتيميؿ معدؿ االستثمار بالنسبة لمعمؿ )

حدو  ذلؾ ممػل مػدى ربػي القػرف األنيػرو تقػد أاػار االقتصػادى األمريكػي  تبيف التيوتوجد الكثير مف الدراسا  االمبيريقية 
 8ر:;صػنامة الواليػا  المتحػدو كػاف  تػي لل أف معػدؿ رأس المػاؿ بالنسػبة لمعمػؿ  8?@8جريدو بوكنج بيبر الاييرو تي تي"بايمل" 

عػػدال  رأس المػػاؿ بالنسػػبة م تػػيت بينمػػا كاػػؼ اإلحصػػائل كػػولميف كػػاالرؾ مػػف زيػػادو ><@8ػػػ9< تػػي 9ر;9و  ?=@8ػػػ<>@8 تػػي
والحظ أحػد محػررى الااينناػاؿ تػايمز " صػموئيؿ بريتػاف"  و><@8ػ9< تي 9ر@8 لل  9=@8ػ@> تي 8ر<?بريطانيا مف  تيلمناتج 

 :<<@8 تيمتنبطا 

الػػػببلد  تػػػيالصػػػنامةووو  تػػػيكميػػػة النػػػاتج مػػػف كػػػؿ وحػػػدو مػػػف رأس المػػػاؿ  تػػػييوجػػػد اتجػػػاه رػػػمنل طويػػػؿ المػػػدى لمتػػػدىور 
 وو ومف الممكف تكويف صياغة معقولة  لل حد ما بالنسبة ألى بمد بماردىات ولكف ليس لمعالـ الصنامل ككؿووالصناميةو

 تػيالمممكػة المتحػدوت كمػا ىػو الحػاؿ  تػي( كيػؼ أنػو : و @?@8مجمة "ايكونوميؾ رتيػو" لبنػؾ لويػدز ) يونيػو  تيوياير مقاؿ 
 العامميف  لل الثبا ت بينما يتزايد حجـ رأس الماؿو الكثير مف الببلد الصنامية الحديثةت يميؿ مدد السكاف

 ف نمو معدؿ االستثمار بالنسبة لمعمؿ ال ياكؿ ماكمة بالنسبة لماركة الواحدوت تكػؿ مػا تيػتـ بػو اػركة معينػة ىػو الحصػوؿ 
لػذا سػتميؿ كػؿ اػركة ممل الماكينا  الموترو لمعمؿ أسرع مف مناتسييا حتل تتمكف مف اإلنتاج أرنص مػنيـ لػدتعيـ نحػو اإلتػبلسو 

تحتػػاج أقػػؿ كميػػة مػػف العمػػؿت معتقػػدو أف ذلػػؾ سػػيمكنيا مػػف االسػػتحواذ ممػػل األسػػواؽ مػػف  التػػيدائمػػا لمبحػػ  مػػف أحػػد  الماكينػػا  
 مناتسييا ويزيد مف أرباحيا ممل حسابيـو

زداد معػػػدؿ ولكػػػف ذلػػػؾ يمكػػػف أف ياػػػكؿ ماػػػكمة لمرأسػػػمالية ككػػػؿو ألنػػػو لػػػو كػػػؿ اػػػركة أدنمػػػ  رال  مػػػوترو لمعمػػػؿت  ذف سػػػي
 االستثمار بالنسبة لمعمؿ ممل مستوى النظاـ ككؿ بصورو أكبرو

ينمػػؽ القيمػػةو ومنػػدما تػػزداد افال  أسػػرع مػػف العمػػؿت ينمػػو االسػػتثمار أسػػرع مػػف  الػػذييو ػولػػيس افالتػػػ وكمػػا رأينػػات أف العممػػ
ذا كان  حصة أصحا  العمؿ مف القيمة  بتةت  ذف سينمو االسػتثمار أسػرع كثيػرا مػف يحصموف ممييا كاائض قيمةت ثا التيالقيمةو وا 

 األربالو

 فى معدؿ الربح بالنسبة لبلستثماروػولكف  ذا كاف األمر كذلؾت تسيتدىور حتما معدؿ الربح 

تحقيػػؽ التػراكـت بقػدر مػػا يػزداد الرػغط ممػل مسػػتوى النظػاـ الرأسػماللت نحػػو  تػيبكممػا  أنػرىت بقػدر مػػا يػنجح الرأسػماليوف 
 حواننااض معدؿ الرب
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ومػػف اليػػاـ مبلحظػػة أف ىػػذه الر يػػة بكامميػػا تقػػـو ممػػل تيػػـ أف مػػا ىػػو جيػػد بالنسػػبة لمرأسػػمالل الاػػردت سػػيو بالنسػػبة لمنظػػاـ 
حصػموا ممييػا مػف  التػيالرأسمالل ككؿو يستثمر الرأسمالل الارد ألنو يسػتطيي التاػوؽ ممػل مناتسػيو واالسػتحواذ ممػل بعػض األربػال 

توتر العمػؿو ولكػف لػو تعػؿ كػؿ الرأسػمالييف ذلػؾت يػنناض  جمػالل معػدؿ الػربح حتػل يصػيبيـ  التيدمة و قبؿ بزيادو التكنولوجيا المتق
لػػل  التػػيالتكنولوجيػػا  تػػيجميعػاو وىػػذا بػػدوره يزيػػد مػػف الرػػغط التناتسػػل ممػػل كػػؿ مػػنيـ ويػدتعيـ  لػػل زيػػادو االسػػتثمار  تػػوتر العمػػؿ وا 

 لمعدال  الربح ممل مستوى النظاـو أكثراننااض 

بعض االقتصادييف أف مػاركس البػد أف يكػوف منطئػا حػوؿ ميػؿ معػدؿ الػربح لبلنناػاضت الف أي رأسػمالي لػف يقػـو ويدمل 
قػدميا االقتصػادى اليابػانل "أوكياػيو" وتبناىػا الكثيػروف ممػف  التػيباالستثمار  ذا كاف ذلػؾ سػيناض أرباحػوو كانػ  ىػذه ىػل الر يػة 

السػػبعينا  والثمانينػػا و ولكػػف ىػػذه الر يػػة  تػػيالماركسػػيةت مثػػؿ "جػػاف سػػتيدماف"ت  كػػاف ممكنػػا أف ياػػكموا الجنػػال اليسػػارى مػػف ناقػػدى
ناػس الوقػ ت مػف غيػر  تػيمحػض ىػرا ت ألنيػا ال تايػـ أف الرأسػمالل الاػرد يمكػف أف ياعػؿ أاػيا  لزيػادو أرباحػو الناصػة بينمػا يقػـو 

 ممدت بتنايض ربحية النظاـ ككؿو

السػػػبعينا  والثمانينػػػا   تػػػييو" و"سػػػتيدماف" انتيػػػل بيػػػـ األمػػػر  لػػػل موقػػػؼ غريػػػ   ف االاػػػتراكييف الػػػذيف تبنػػػوا ررا  "أوكياػػػ
تجاوزىػػاو  تػػيباإلدمػا  بعػػدـ وجػود رػػغط يػػدتي معػدال  الػػربح نحػو االنناػػاضت ومػػدـ وجػود سػػب  ألف تصػبح األزمػػة أاػػد صػعوبة 

ابقةت وىز  تييا ثػبل  أزمػا  النظػاـ ايدتيا مقود س التيىذه السنوا  اننار  معدال  األربال باكؿ أقؿ مف تمؾ  تيومي ذلؾ 
 مالمياو

 ( تزايد االستغالل2
 ف ميؿ معدال  الربح نحو االننااضت ال يعنل أف ذلؾ يحد  دائمات كما أف قانوف الجاذبية ال يمني بعض األجساـ )مثؿ  

اض بينمػا يبحػ  الرأسػماليوف الصوارية والطائرا ( مف الصعود ألمملت بؿ  ف ىػذا الميػؿ يعمػؿ كرػاغط ممػل األربػال نحػو االنناػ
 مف وسائؿ لتعويقوو

الوسائؿ وروحا بالنسبة ليـ لمرد ممل ىذا الرغط ممل األربػال ىػو جعػؿ العمػاؿ يعممػوف أاػد ولمػدو أطػوؿ مقابػؿ  أكثر ف 
 أجور أقؿو وصؼ ماركس ذلؾ بفف الرأسمالييف يحاولوف "زيادو معدؿ االستغبلؿ"و وقاؿ أنيـ يحاولوف ذلؾ بثبل  طرؽ: 

 أ( فائض القيمة المطمق

أوالت يمكػػػف أف يجبػػػر الرأسػػػمالل العمػػػاؿ ممػػػل الكػػػد لمػػػدو أطػػػوؿ دوف زيػػػادو أجػػػورىـ بػػػناس النسػػػبةو تتكػػػوف النتيجػػػة أف مػػػدد 
 ميذا السب  سمل ذلؾ ماركس بزيادو تائض القيمة المطمؽوػالساما  "الزائدو" التي يقدميا العامؿ لمرأسمالييف يزداد "باكؿ مطمؽ" 

األيػػاـ األولػػل لمرأسػػمالية الصػػناميةت ويقػػدـ كتػػا  رأس المػػاؿ  تػػيريقػػة لػػدتي األربػػال  لػػل أممػػل كانػػ  منتاػػرو جػػدًا ىػػذه الط
مميػػو الػػزمفو تاػػي الػػببلد  اػػيلمػػاركس أمثمػػة كثيػػرو ممػػل ذلػػؾو ممػػل أي حػػاؿت تمحقبػػة طويمػػة مػػف القػػرف الحػػاليت بػػدا أف ذلػػؾ قػػد م

جازا  مدتومة األجرو وأصبح أسبوع الصنامية المتقدمة ممل األقؿ أجبر  مقاومة ا لعماؿ الرأسمالييف ممل قبوؿ أسبوع ممؿ أقؿ وا 
 تػيسػامةو ونػبلؿ األزمػة االقتصػادية  ;;سامة ثػـ تحػوؿ  لػل  ?;العصر الايكتوري أسبوما مف  تيسامة  9<العمؿ المكوف مف 

ف مقدرا أف ي دى  لل تنايض أسبوع العمؿ  لل أوائؿ الثبلثينا  ذى  الكونجرس األمريكل أبعد مف ذلؾ بالتصوي  ممل ماروع كا
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سامةو وبرغـ أف ذلؾ الماروع رتض أنيرا بعد معاررة الاركا  الكبيروت كان  الاكرو الرائجة ىل أف المسػتقبؿ سياػيد ممػاال  0:
 يتمتعوف بكميا  اكبر مف وق  الاراغو

 ن  ىناؾ تنب ا  واثقة أف:الواليا  المتحدوت كا تيدراسة مف ساما  العمؿ  تيوكما يقوؿ ىونيك  

مػف مائػة مػاـت وأنػو قبػؿ أف ينتيػل ىػذا القػرفت سػيكوف مطموبػا  كثػراالننااض كمػا حػد  أل تيساما  العمؿ سوؼ تستمر 
 سامة أسبوميا"و ;8فى أقؿ مف ػسامة سنويا  0==مف العامؿ المتوسط أقؿ مف 

ت ::@8مػػاـ  تػػيا  العمػػؿ(  لػػل نقطػػة تحوليػػا الواقػػي وصػػم  حركػػة القػػرف طويمػػة المػػدى )لتناػػيض مػػدد سػػام تػػيولكػػف "
 وانعكس  العممية تجفوت مي تزايد مدد ساما  العمؿ لعار سنوا "و

أمريكػا ممػل مسػتوى جديػد أممػلو ولكػف بعػد ذلػؾ ومػي مرحمػة جديػدو مػف  تيمرحمة األربعينا ت استقر  ساما  العمؿ  ايت
 ىونيكو  أيرا: ازداد  مرو أنرىت كما يقوؿ  :<@8األزمة االقتصادية بعد 

الواليػػا   تػػيسػػنة المارػػية حػػوؿ متوسػػط أسػػبوع العمػػؿ  >8قامػػ  منظمػػة لػػويس ىػػاريس بسمسػػمة مػػف البحػػو  ممػػل مػػدى الػػػ 
 و>?@8 تيسامة  ?;ر; لل  :<@8 تيسامة  0;ر=% مف 90المتحدوو ووجد  أف متوسط أسبوع العمؿ قد زاد بنسبة 

سػػامة  >;ر8ت حيػػ  يعمػػؿ العامػػؿ المتوسػػط مػػف الػػذكور لمػػدو :?@8بريطانيػػا ازداد متوسػػط أسػػبوع العمػػؿ منػػو تػػي  تػػيو 
السػنة حتػل منتصػؼ السػبعينا ت ولكنيػا اسػتقر   تػياليابػاف انناػض متوسػط سػاما  العمػؿ  تػيو و تيأسبوميا ااممة الوقػ  اإلرػا

ا و ولكػف منػذ ذلػؾ الوقػ  التسػعين تػيوسط أوروبا الغربية استمر اتجاه ساما  العمؿ لبلننااض حتل بدايػة الركػود  تيبعد ذلؾو و 
يمػػارس أصػػحا  العمػػؿ رػػغطا متزايػػدا لعكػػس ىػػذا االتجػػاهت ويػػدموف أف ىػػذه السػػاما  تجعػػؿ الاػػركا  األوروبيػػة أقػػؿ قػػدرو ممػػل 

ألمانيػػا لمنػػي أصػػحا  العمػػؿ مػػف  تػػيالمناتسػػة بالمقارنػػة مػػي اليابػػاف والواليػػا  المتحػػدوو وتطمػػ  ذلػػؾ  رػػرا  نقابػػة ممػػاؿ المعػػادف 
 سامةو >:تطبيؽ أسبوع العمؿ المكوف مف  تيومودىـ التراجي مف 

 ب( "فائض القيمة النسبى"

ثانيات يمكف أف يرغط الرأسماليوف ممل العماؿ لزيادو كثاتة العمؿو أورح مػاركس أنػو بمجػرد أف يجػد الرأسػماليوف أنيػـ لػف 
 تػيإلجبار العمػاؿ ممػل "زيػادو  ناػاؽ العمػؿ  منتصؼ القرف التاسي مارت سيتحولوف تيمف ذلؾ  أكثريستطيعوا زيادو أسبوع العمؿ 

حكاـ اغؿ الاراغا    يـو العمؿوو"و تيوق  محددت وزيادو توتر قوو العمؿ وا 

أسسػيا  التيوأصبح السباؽ نحو زيادو اإلنتاجية وسواسًا بالنسبة لماركا  الكبيروت كما اترح مف التوجو نحو"اإلدارو العممية" 
الصػنامة يمكػف تقسػيميا  لػل مكونػا   تػيقرف التاسي مارو كػاف تػايمور يعتقػد أف كػؿ وظياػة تػ دى األمريكل تايمور تي تسعينا  ال

 يقػاع  تػيجزئية وتوقيتيات حتل يتـ تعيػيف الحػد األقصػل لمػا يسػتطيي العامػؿ  نجػازهو بيػذه الطريقػةت اصػبح ممكنػا تقميػؿ أى انقطػاع 
 %و900ؿ يوميا زيادو مقدارىا العمؿت بإدما  تايمور أنو يمكف زيادو كمية العمؿ المبذو 
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يعمػؿ بيػػا  التػيمصػاني سػيارا  ىنػرى تػوردو  ف السػرمة  تػيوجػد  التايموريػة التعبيػر الكامػؿ منيػا مػي  دنػاؿ نػط التجميػػي 
صناما  أنػرىت تحقػؽ ناػس الرػغط ممػل  تييتحرؾ بيا النطت بدال مف مبادرتيـ الارديةو  التيالناس افف امتمد  ممل السرمة 

ؿ بفقصػل سػرمة مبػر زيػادو نرػوميـ لمر سػا ت مػثبل بتركيػ  رال  العػد الميكانيكيػة ممػل افال  لػتعمف معػدال  العمػؿ الناس لمعم
ت يػػتـ تجريػ  ناػس المػػنيج  منتمػػؼ وظػائؼ ممػاؿ الياقػػا  البيرػا  مػػي زيػادو اسػتنداـ الحسػػا ت ومحػاوال  ربػػط  تػيالمنجػزوو واليػـو

 مااتيح الكمبيوترت وىكذاواألجر بالناتجت واستنداـ مداد الرربا  ممل 

  ف زيادو ادو العمؿ ليا ثبل  ميزا  بالنسبة لمرأسمالييف:

السػوؽو  تػيناػس الوقػ  مػف مناتسػيو وىكػذا يغػرقيـ  تػي أكثراألوؿت أف مف يزيد ادو العمؿ لعمالو يكوف قادرا ممل اإلنتاج 
يدوف مف  نتاجية مماليـو ليذا السب  تإف السباؽ نحػو زيػادو ولكنو ياقد ىذه الميزو بمجرد أف ينسة الرأسماليوف افنروف طريقتو ويز 

مػف  أكثػرتػة معركػة مبثيػة ال تنتيػل مػف العمػؿ الاػاؽ  تػيمنتمؼ الاركا   تياإلنتاجية ال ينتييت تكؿ ما ياعمو ىو  يقاع العماؿ 
 بعريـ البعضو

وقػ   تػيمػاؿ ينتجػوف مػا يعػادؿ وسػائؿ معياػتيـ دوامػات تزيػادو اإلنتاجيػة تعنػل أف الع أكثرولكف المكس  الثانل لمرأسمالييف 
أقؿ مف ذى قبؿو ىكذا تبدال مػف قرػا ت مػثبلت أربػي سػاما  إلنتػاج السػمي الرػرورية لتجديػد قػدرتيـ ممػل العمػؿ )أى قػوو ممميػـ(ت 

ذا استمر يـو العمؿ بناس الطوؿت تسوؼ يزداد الجز   تيتيمكنيـ أف ياعموا ذلؾ  يذى   لل  الذيثبل  ساما  أو حتل سامتيفو وا 
الرأسمالل كاائض قيمةو وبالتالي يزداد تائض القيمة بالنسػبة لقػوو العمػؿت بػرغـ أف يػـو العمػؿ الكمػل يظػؿ ثابتػًاو ليػذا السػب ت أطمػؽ 

 ماركس ممل ىذه الظاىرو "زيادو تائض القيمة النسبل"و

ا  التغيػػر التكنولػػوجل السػػرييت تيػػل تمكػػنيـ مػػف أوقػػ تػػي ف زيػػادو كثاتػػة اإلنتػػاج ليػػا ميػػزو ثالثػػة بالنسػػبة لمرأسػػمالييفت ناصػػة 
مف رالتيـ قبؿ أف تصبح قديمةو ويكػوف ذلػؾ مايػدا باػكؿ نػاص بالنسػبة  ليػـ  ذا ربطػوا بػيف زيػادو كثاتػة  أكثرالحصوؿ ممل ممؿ 

 يمكنيـ مف  دارو الماكينا  طواؿ ساما  اليـو وكؿ أياـ األسبوعو الذيالعمؿ ونظاـ الوردية ومرونة العمؿ 

قػػد وصػػم  أىميػػة زيػػادو كثاتػػة العمػػؿ لدرجػػة أف الرأسػػمالييفت أحيانػػات يكونػػوف ممػػل اسػػتعداد لممسػػاومة والقبػػوؿ بتقصػػير يػػـو و 
 مقابؿ زيادو اإلنتاجيةو الحظ ماركس: تيالعمؿ 

 اػيين أينما نجد ممبلت ال يجرى باكؿ منتظـت ولكنو يتكرر يوما بعد يـو بانتظاـ ال يتوقؼت سنتوصؿ حتمػا  لػل نقطػة حيػ 
كؿ مف طوؿ يـو العمؿ وكثاتػة العمػؿ بعرػيـ الػبعضت بطريقػة تجعػؿ تطويػؿ يػـو العمػؿ مبلئمػا تقػط مػي كثاتػة أقػؿت وتػتبلئـ درجػة 

 أممل مف الكثاتة تقط مي يـو ممؿ أقصرو

ومػػػف جانػػػ  الرأسػػػمالييف أدرؾ تػػػايمور ذلػػػؾ بورػػػولو وطبػػػؽ أحػػػد نظرياتػػػو لزيػػػادو كثاتػػػة العمػػػؿ ممػػػل مجمومػػػة مػػػف مػػػامبل  
الحدي  مي بعريف البعضو تناض  تيالاحصو وكف يعممف لمدو مار ساما  ونصؼت ولكنو الحظ أنيف يقريف بعض الوق  

 نتػاجيتيفت بػرغـ أف ذلػؾ  تػييـو العمػؿ سػامتيف وأبعػد المقامػد تيمػا بيػنيف بحيػ  ال يسػتطعف الحػدي و وأدى ذلػؾ  لػل زيػادو ىائمػة 
كػؿ مػرو  تػيانناػضو تمػا كػاف مػف تػايمور  ال أنػو مػنحيف أربػي راحػا  لمػدو ماػر دقػائؽ  أرىقيف كثيرا لدرجة أف انتباىيف لمعمؿ قد

 أتاح  ليف الارصة لمتماية والحدي   لل بعريفت تاستعدف انتباىيف لمعمؿو
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وبطريقة مماثمة بمعنل مػات حػاوؿ ىنػرى تػوردت مػبلوو ممػل العمػؿ بفقصػل حػدت التمسػؾ بػفف يكػوف لعمالػو تتػرا  محػددو مػف 
 ترعؼ قدرتيـ ممل العمؿو التيأايا  مثؿ ار  النمور  تيوحاوؿ اإلاراؼ ممييا حتل ال يقرييا العماؿ ػاراغ" "وق  ال

و ووتقػػا لمػػا جػػا   تقريػػر مػػف اليابػػاف ن"اػػرتو جريػػدو الااينناػػاؿ  تػػيومػػازاؿ ناػػس ىػػذا االتجػػاه يسػػيطر تػػي بعػػض الاػػركا  اليػػـو
وو أممنػػ  اػػركة اوكػػل الكيربائيػػة لصػػنامة افال  أنػػو سػػوؼ يػػتـ تقيػػيـ وةتػػايمز: " ف كثيػػر مػػف الاػػركا  منعػػ  السػػاما  اإلرػػاتي

بريطانيػػا أيرػػات يوجػػد "قمػػؽ حػػوؿ العمػػؿ  تػػيباحثييػػا ممػػل أسػػاس نتػػائج البحػػ  بػػدال مػػف مػػدد سػػاما  العمػػؿ"و وتسػػتطرد تتاػػير أنػػو 
ارسػػة الحيػػاو نػػارج العمػػؿ سػػيعجزوف مػػف الزائػػد" حيػػ  "أدرؾ الكثيػػر مػػف المػػديريفت مػػثبلت أنػػو مػػا لػػـ يسػػمح لممػػوظايف باإلجػػازا  ومم

 العمؿ بكاا و"و

 اػيت وىػذه األيػاـ تػيمقابػؿ زيػادو كثاتػة العمػؿ نػادرا مػا يتػرجـ  لػل واقػي  تػيالواقيت ىذا الحدي  مف أسػبوع ممػؿ اقصػر  تي
ور لمػدو مػف ماػر سػنوا ت حيػ  يعمػؿ واحػد مػف كػؿ سػتة ممػاؿ ذكػ كثػرسػامة أل 9800السػنة  تيالياباف استمر  ساما  العمؿ 

بريطانيػػا ال زاؿ المػػديروف يارػػموف الرػػغط ممػػل العمػػاؿ لمعمػػؿ سػػاما  أطػػوؿ مورػػا مػػف  تػػيسػػامة سػػنوياو و  800:تزيػػد مػػف 
قطامػػا   تػػيسػػاما  أسػػبوميات بينمػػا يبػػذؿ المػػديروف  @اسػػتنداـ ممػػاؿ جددوىكػػذا يعمػػؿ العامػػؿ اليػػدوى المتوسػػط وقتػػا  رػػاتيا لمػػدو 

جػازا  أقػؿ ممػل المػوظايفو و مثؿ التعميـ العالل قصارى جيدىـ ل ألمانيػا يبػذؿ أصػحا  العمػؿت بعػد  تػيتطبيؽ أسبوع ممؿ أطوؿ وا 
سػػامةت افف قصػػارى جيػػدىـ إلجبػػار العمػػاؿ ممػػل قبػػوؿ العمػػؿ يػػـو  >:تاػػؿ محػػاوالتيـ لتحطػػيـ اتااقيػػة أسػػبوع العمػػؿ المكػػوف مػػف 

الااينناػػػاؿ تػػػايمز " ف اليػػػـ األساسػػػل ألصػػػحا  العمػػػؿ األحػػػدو وكمػػػا ذكػػػر راينػػػر ىوتمػػػافت مػػػف اتحػػػاد النقابػػػا  األوروبػػػلت لجريػػػدو 
األوروبييف ىو تنايض تكماة وحػدو العمػؿ  لػل الحػد األدنػل لصػالح القػدرو التناتسػية"و ويعنػل ذلػؾ محاولػة  جبػار العمػاؿ ممػل قبػوؿ 

سػػاما  العمػػؿ السػػنويةت  اإلجػػازا  األسػػبوميةت وقبػػوؿ أنظمػػة تػػي أكثػػر"مرونػػة"ت مػػي زيػػادو ممػػؿ الورديػػةت والعمػػؿ  أكثػػرأنمػػاط ممػػؿ 
 يجبر العماؿ ممل أسبوع ممؿ أطوؿ مف المعتادو الذيو 

غير أف ىناؾ سب  بسيط ياسر لنا لماذا يكوف االتجاه اليـو مرو أنرى نحو زيػادو ولػيس تناػيض سػاما  العمػؿ؟ تقػد أاػار 
الرػغط ممػل معػدال  الػربحت ناصػة  يمكػف لزيػادو كثاتػة العمػؿ أف تعػوض الػذيماركس تي رأس الماؿ  لي أف ىناؾ حدود لممػدى 

بؿ  فت مػػف ػ ف ىػػذه الرػػغوط تناػػف ألف الكميػػة الكميػػة مػػف قػػوو العمػػؿ الموظاػػة ممػػل مسػػتوى النظػػاـ ال تػػزداد بػػناس سػػرمة االستثمارػػ
االنناػػاض باػػكؿ مطمػػؽت تميمػػا تػػـ  جبػػار العمػػاؿ ممػػل ممػػؿ أاػػدت تػػإف مجمومػػة صػػغيرو مػػف العمػػاؿ ال  تػػيالممكػػف تعميػػا أف تبػػدأ 

 تنتجو مجمومة كبيروو الذينيا أف تنتج تائض قيمة بالقدر يمك

أربػي سػاما  منيػا لتعػويض  اػيسػاما  يوميػات تك ?ويبيف ذلؾ مثاؿ بسيطت ناترضت أف ىناؾ مميوف مامؿ يعمؿ كؿ منيـ 
 ة يومياومميوف سامة مف تائض القيم ;صاح  العمؿ مف تكماة أجورىـو سوؼ تحصؿ الطبقة الرأسمالية منيـ ممل ما يعادؿ 

مامػؿ كنتيجػة إلدنػاؿ تكنولوجيػا  حديثػة تزيػد اإلنتاجيػة ماػر  800ر000ولكف ماذا سيحد  لو تـ تنايض قوو العمؿ  لل 
 مرا ؟

سػاما   <دقيقػةو ويحصػؿ أصػحا  العمػؿ ممػل  ;9فى ػم"اػر األربػي ساماتػ تػييستطيي العماؿ افف تغطية تكماػة أجػورىـ 
× ;الواقػػيت يػػنناض مػػف  تػػيكػػف  جمػػالل تػػائض القيمػػة مػػف قػػوو العمػػؿ ككػػؿ ال يػػزدادو و دقيقػػة تػػائض قيمػػة مػػف كػػؿ مامػػؿو ول =:و

ممل  أكثرسامةو وحتل لو ازداد الرغط  0000=<دقيقة =  =:ساما  و <× 800ر000مميوف سامةت  لل  ;=  8000ر000
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فو تقػط ػدقيقػة  رػاتية لكػؿ ماممػ 89بػػ يقػدميا كػؿ مامػؿ تقػط  التػيالعماؿ بزيادو ادو العمؿ  لل الرعؼت ستزاد كمية العمػؿ الزائػد 
 سامة ليـ جميعاو 90000= 800ر000× دقيقة  89

بيػػػذه الطريقػػػةت يػػػدرؾ الرأسػػػماليوف أنيػػػرا أف ىنػػػاؾ حػػػدود لقػػػدرتيـ ممػػػل تعػػػويض انناػػػاض معػػػدؿ الػػػربح مبػػػر زيػػػادو  نتاجيػػػة 
مثالنات تإف كؿ سامة  رػاتية يمكػف  جبػار  يتمماليـو ومندما يحد  ذلؾت سوؼ يزداد لدييـ  غرا  محاولة زيادو ساما  العمؿو و 

فى نمسة أرعاؼ ما يقػدموه مػف مرػاماة ػسامة  لل تائض القيمة  800ر000األجر تريؼ  تيالعامؿ ممل تقديميا دوف زيادو 
 ادو العمؿو

 تػػػي  الممارسػػػة نػػػادرا مػػا يسػػػتطيي الرأسػػػماليوف  جبػػػار العمػػاؿ ممػػػل العمػػػؿ لسػػػاما  أطػػوؿ دوف تقػػػديـ أى اػػػي تػػػيبػػالطبيت 
صػالحيـت ألف كثيػر مػف العمػاؿ سػوؼ يتػفقمموف مػي  تيو ولكف غالبا ما يعتبرونيا تيالمقابؿو ومادو ما يدتعوف مقاببل لموق  اإلرا

 أسعار الساما ت ما داـ ىناؾ وقتا  راتيا كاتيا يمكنيـ مف معادلة النتيجةو

 جـ( "اإلفقار" )تزايد البؤس(

فو كمػػا ورػػعيا مػػاركس ػلمحاولػػة رتػػي مسػػتويا  األربػػال ىػػل التناػػيض المبااػػر لؤلجورػػ الوسػػيمة الثالثػػة بالنسػػبة لمرأسػػمالييف
"اإلتقػػار المطمػػؽ لمعمػػاؿ"و وألف مػػاركس اسػػتندـ ىػػذه العبػػارو تقػػد ظيػػر  الكثيػػر مػػف اليجمػػا  المبااػػرو ممػػل تحميبلتػػو االقتصػػادية 

يطرحػو وليػاـ  الػذيالرأسػماليةو وىػذا ىػو السػب ت مػثبلت  ظؿ تيمنطمقة مف االدما  بفف ماركس أكد أف العماؿ دائما سيزدادوف تقرا 
 كتابو "ابح الرأسمالية"و تيصحياة االوبزيرترت لنبذ أتكار ماركس  تيكيجفت المحمؿ االقتصادى 

الربػي الثالػ  مػف القػرف  تػي نجمتػرا  تػيظؿ الرأسػماليةو لقػد كػاف يعػيش  تيولكف ماركس ال يدمل أف األجور تنناض دائما 
ر حيػػ  رأى أف ذلػػؾ قطعػػا ال يحػػد و وقػػد رتػػض بورػػول نظريػػة "القػػانوف الحديػػدى لؤلجػػور" لمقائػػد االاػػتراكل األلمػػانل التاسػػي ماػػ
امتبر أف األجػور ال يمكػف أف ترتاػي أبػداو ولكنػو رأي أف الرأسػمالييف سػيحاولوف تعػويض الرػغط ممػل معػدال  الػربح  الذيالساؿت 

 يذى  لؤلجورو الذينحو االننااض بتنايض الجز  مف الناتج 

مسػػتوى معياػػة العمػػاؿو ومػػف الممكػػف أف  تػػيتزايػػدت كػػاف ذلػػؾ مناسػػبا تمامػػا لزيػػادو محػػدودو  تػػيمنػػدما كػػاف النػػاتج اإلجمػػالل 
 يحد  "ب س نسبل" مندما ينناض نصي  العماؿ مف الناتجت دوف أف تسو  أحواؿ العماؿ أناسيـو

األجػورو لػذا اػيد  تػيمقابػؿ تحسػينا  محػدودو  تػيلػل زيػادو اإلنتػاج الممارسةت يحػاوؿ الرأسػماليوف دائمػا دتػي ممػاليـ   تيو 
مسػتويا  معياػتيـ حتػل نػبلؿ تتػرو مػف األزمػا و  تػيالسػبعينا  والثمانينػا  تحسػنا طاياػا  تػيالببلد األوروبيػة الرئيسػية  تيالعماؿ 

 الورديةت وزيادو التوترو تيولكنيـ دتعوا ثمف ىذا التحسف مبر زيادو العمؿ 

% مػنيـ ياػعروف ?:بريطانيػا أف  تػيسػنة  =9مف الرجاؿ ممػف بمغػوا  ?<@8 تييؿ المثاؿت ذكر  دراسة أجري  وممل سب
األممػاؿ غيػر  تػي% مػف النسػا  :9% مػف الرجػاؿ و @8أف  9?@8 تػيالعمػؿت وأممنػ  دراسػة  تيأنيـ تح  رغط مصبل حاد 

الثمانينػا  أف "ممػاؿ افال " "ياػرزوف معػدال  ماليػة مػف  تية " وكاا  دراسايالماىرو ومتوسطة الميارو "يعانوف مف التوتر العاط
"و باإلراتة  لل أنيـ أااروا ومادو األدريناليف أثنا  ساما  الراحة و وياكو العماؿ مف مدـ قدرتيـ ممل اليدو  بعد ممؿ طواؿ اليـو

"و  يجعميـ ماجزيف مف التاامؿ مي زوجاتيـ وأطااليـ بعد العمؿ الذي لي "التع  الاديد   طوؿ اليـو
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قامػ  بيػا النقابػا  السػويدية أف نسػبة العمػاؿ الػذيف ياػعروف أف أممػاليـ  التػيويبدو أف الصورو تزداد سو ات تتبيف األبحا  
تاػكو  التػيت بينمػا األمػداد 0?@8 تػي% >8 لػل  0<@8 تي% @تترمف "درجة مالية مف التوتر أو الرغط الذىني" ازداد  مف 

%ت ومعظميػػػـ يمقػػػوف بػػػالمـو ممػػػل "تسػػػارع  يقػػػاع العمػػػؿ"و وقػػػد كاػػػؼ المعيػػػد <:%  لػػػل 99ارتاعػػػ  مػػػف مػػػف "التػػػوتر  لػػػل حػػػد مػػػا" 
نسبة السكاف الػذيف يعػانوف مػف اػروط ممػؿ اػاقة"و وبينػ  دراسػا  يابانيػة  تيالسويدى لمدراسا  االجتمامية مف "الزيادو المستمرو 
ومػػنح  تيتفال  وتكنولوجيػػا اإللكترونيػػا   لػػل زيػػادو الوقػػ  اإلرػػااسػػتنداـ ا تػػيأنػػو بػػدال مػػف تناػػيض أمبػػا  العمػػؿت أد  الزيػػادو 

قػاـ بػو  تبريطانيػا بػي ف أحػد  األبحػا  يأجػري  مػف المبليػيف  تػيمواقػي اإلنتػاجو و  تػيالمصػاني و  تػيوتوتر ذىنل اكبػر  ت جازا  أقؿ
نمػوذج أسػبوع العمػؿ اليابػانل المكػوف مػف ظػؿ  جيػاد اػديد ويقتربػوف مػف  تػيالعالـ الناسل ديايد لويست أف "مماؿ المكات  يعمموف 

 دقيقة"و 90سامة يوميا والعمؿ المسائلت حي  "يعمؿ مماؿ المكات  أاد مف ذى قبؿ مي اننااض وق  الراحة  لل  89

 الػذيتقط مف نػبلؿ تناػيض القسػـ مػف النػاتج  تيمند نقطة معينة يمكف أف ييفس الرأسماليوف مف زيادو أرباحيـ بالقدر الكا
 90الواليػا  المتحػدو ممػل مػدى الػػ  تػياتباع سياسة محاولة تنايض األجور باكؿ مطمؽو ويحد  ذلؾ  تيعماؿ ويبدأوف ينص ال

ماما الماريةو تقد انناض متوسط األجورت حي  ترض أصحا  العمػؿ ممػل النقابػا  "تنػازال " ترػمن  تنايرػا لؤلجػور واتبعػوا 
لنقابػػا  القويػػة  لػػل منػػاطؽ ترػػعؼ تييػػا النقابػػا ت وتناػػيض األجػػور  لػػل حػػوالل اسػػتراتيجية "اليػػرو " بنقػػؿ المصػػاني مػػف منػػاطؽ ا

 ىذه العمميةو تيالنصؼ 

بريطانيػػات مػػي اسػػتنداـ "مقػػاوال  البػػاطف" إلجبػػار العمػػاؿ ممػػل قبػػوؿ أجػػور أقػػؿ  تػػيوتػػتـ افف محػػاوال  لتكػػرار ىػػذه العمميػػة 
مػا  مػف الندمػة المدنيػةوو الػةو ومنػدما تااػؿ ىػذه الوسػائؿت تيػدد مجػاال  مثػؿ النظاتػةت والندمػةت وقطا تػيلمحااظ ممل وظائايـ 

 الاركا  بنقؿ اإلنتاج مبر البحارت  لل ببلد يكوف تييا العماؿ أقؿ تنظيما وأقؿ أجوراو

 ف الميػػوؿ نحػػو "زيػػادو تػػائض القيمػػة المطمػػؽ" و "تػػائض القيمػػة النسػػبل" و"زيػػادو البػػ س" ليسػػ  قػػوانيف لبلقتصػػاد الرأسػػماللت 
 نيا ليسػ  اتجاىػا  ىيكميػة ال يمكػف مقاومتيػاو ولكنيػا وسػائؿ يمجػف  لييػا الرأسػماليوف منػدما تتعػرض معػدال  الػربح لمرػغطو حي  

المجتمػػي وتزيػػد مػػف احتمػػاال  الصػػراما   تػػيوىػػل أيرػػا وسػػائؿ تثيػػر المقاومػػة العماليػػة بػػدرجا  متااوتػػةت م ديػػة  لػػل تفكيػػد العػػدا  
 الطبقية الواسعةو

 وصف( بشاعة ال ت3
 معدؿ الربح ولحماية أناسيـ مف األزمةو تييحاوؿ الرأسماليوف زيادو معدؿ االستغبلؿ لتعويض االننااض 

وتنطمػؽ أحػػد المبػػادا األساسػية لنمػػوذج النقػػدييف مػف مدرسػػة النيوكبلسػػيؾ االقتصػػادية مػف أنػػو مػػف الممكػف تجنػػ  األزمػػة لػػو 
ت سػػي دى ذلػػؾ  لػػل نقطػػة تييػػا تػػنناض "التكػػاليؼ اػػيرػػ  األجػػور بمػػا يكممػػؿ ذلػػؾو وتتمسػػؾ بفنػػوت  ذا اننا تػػينجػػح الرأسػػماليوف 

الحدية لئلنتاج مف األسعار وسوؼ تحاتظ ممل الربحية"و ومندئذ سيبدأ الرأسماليوف االستثمار مػف جديػد وسػيزداد سػوؽ السػمي حتػل 
تمنػي انناػاض  التػيالنقابيػة" لمعمػؿ و يحد  التوظؼ الكامؿو  ف ماتال حؿ األزمةت كما تصر ىػذه المدرسػةت ىػو كسػر "االحتكػارا  

 األجورو

ولكف مجمؿ تارية الرأسمالية يبيف أف زيادو معدؿ االستغبلؿ بيذه الطريقة ال يناؼ مف األزمػا و تقػد حػدث  ناػس األزمػا  
نقابػا  قويػةت توجػد بيػا  التػيببلد تييػا نقابػا  رػعياة أو ال توجػد بيػا ممػل اإلطػبلؽت كمػا حػدث  تػي الػببلد  تيبناس الحجـ تماما 
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أوائؿ الثبلثينا  ممي سبيؿ المثاؿ لـ يحقؽ رعؼ النقابا  األمريكيػة والبريطانيػة واالنعػداـ الاعمػل لمنقابػا  تػي  يطاليػا الاااػية  ايت
الثمانينػػا  والتسػػعينا  أف  تػػيظػػؿ تاتاػػر وريجػػاف  تػػيبريطانيػػا والواليػػا  المتحػػدو  تػػيىجػػـو األزمػػةو ولػػـ يمنػػي  رػػعاؼ النقابػػا  

 األربعينا  والنمسينا  والستينا  مندما كان  النقابا  أقوى بكثيرو تياألزمة أاد ممقا منيا  تصبح

الثبلثينػػا  واألربعينػػا  رػػد األتكػػار القديمػػة ىػػل أف تناػػيض  تػػيولقػػد كانػػ  أحػػد النقػػاط القويػػة لػػدى االقتصػػادييف الكينػػزييف 
و ولػػيس ناتيػػا ممػػل أحػػد أف البطالػػة تػػزداد مػػي ىجػػـو األزمػػة ألف األجػػور مػػف الممكػػف تعػػبل أف يزيػػد ممػػؽ األزمػػةت ولػػيس أف ينيييػػا

تنتجيػاو وتناػيض األجػور يقمػؿ  جمػالل سػوؽ السػمي االسػتيبلكيةت ويعنػل بالتػالل أف مػددا أقػؿ  التػيالاركا  ال تستطيي بيي السمي 
يو اتسػػاع الاجػػوو بػػيف مػػا يػػتـ ػو األجورػػفو لزيػػادو اإلنتاجيػػة دوف زيػػادػمػػف البرػػائي يمكػػف بيعػػوو  ذف تػػاألثر المبااػػر لتناػػيض األجورػػ

  نتاجو وما يمكف أف ياترىو  نو تعميؽ لؤلزمةو

االسػػػتيبلؾ نتيجػػة لتناػػيض األجػػػورو  تػػيوطبعػػات ال ييػػـ ذلػػؾ لػػػو ازداد االسػػتثمار أوتوماتيكيػػا لمتعػػػويض مػػف أى انناػػاض 
الطمػػ  ممػػل السػػمي االسػػتيبلكيةو ولكػػف ال  يتػػاالنناػػاض  توبالتػػالي سػػوؼ يعػػوض الطمػػ  ممػػل المبػػانل الصػػنامية الجديػػدو وافال 

االسػػتثمارو وبالاعػػػؿت  ذا توقعػػػ  الاػػػركا  انناػػػاض  تػػػياالسػػتيبلؾ يعػػػوض تمقائيػػػا بزيػػػادو  تػػػييوجػػد ميكػػػانيـز ي كػػػد أف االنناػػػاض 
مػػتبلؾ النيايػػة  لػػل ا تػػياالسػػتيبلؾت تمػػف المحتمػػؿ أف ينػػاتوا مػػف انكمػػاش سػػوؽ منتجػػاتيـ تينارػػوف اسػػتثماراتيـ لتجنػػ  التوصػػؿ 

 بكثير مما يستطيعوف بيعوو أكثرمصاني قادرو ممل  نتاج برائي 

ولـ يستطي الكبلسيكيوف الجددت األرثوذكست أبدا الرد ممل انتقادا  الكينزييف العنياة لمػوقايـو وكػؿ مػا تعمػوه حتػل افف ىػو 
النناػاض األجػور لػـ يػتـ تحطيميػا بالقػدر  ذلػؾ ىػو أف مقاومػة العمػاؿ تػيالتفكيد ممل أفت األزما  لو لـ تحػؿ ناسػيات تػإف السػب  

 وتيالكا

يعتري أيرا ر يػة بعػض الماركسػييف المتػفثريف  الذيذلؾ القصور ػالر ية الكينزية  تيولكف دائما ما نجد أوجو قصور أيرا 
اف وبوؿ سويزىت وذلؾ ألنيـ لـ يستطيعوا تاسير لماذا يج  أف يظؿ االسػتثمار مننارػا لمدرجػة بالكينزيةت أمثاؿ األمريكييف بوؿ بار 

ي دى تييا  لل أزما  أممؽ وتترا  رنا  أقؿو ويرجي ىذا  لل قبوؿ الكينزييف لمكثير مف أتكار النيوكبلسيؾ العقائدييف ولذا لـ  التي
ال يمكػف  يقاتػو مبػر تناػيض األجػور  الػذيممػل األربػال نحػو االنناػاض و يتمكنػوا مػف  دراؾ الوجػود الحتمػل لمرػغط طويػؿ المػدى 

المسػتقبؿو غيػر أف معظػـ  تػيلذلؾ تحد  كينز ناسو مف اننااض تيما اسماه " الكاػا و الحديػة لػرأس المػاؿ" وتوقػي أف يسػتمر ذلػؾ 
 لػػل الحالػػة الناسػػية لرجػػاؿ األممػػاؿ بػػدال مػػف ترجػػي األزمػػة  التػػياتبامػػو تنمػػوا مػػف ىػػذه الاكػػرو وبنػػوا أتكػػارىـ ممػػل تقػػرا  مػػف كتاباتػػو 

النظػاـ الرأسػماللو تػدمل ىػذه الاقػرا  أنػوت لػو أف الاػركا  قامػ  باسػتثمارا ت يكػوف ذلػؾ بسػب  " الػرول  تيوجود اتجاه ىيكمل ما 
وو سترػعؼ ولعاػوائلبسب  الحػاتز العاػوى لماعػؿ بػدال مػف النمػوؿ"و ولكػفت لػو نمػد  الػرول الحيوانيػة وتراجػي التاػا ؿ اػالحيوانيػة 

 الم سسة وتمو ت لدرجة أف "تتااقـ درجة األزما  واالنتكاسا "و

االقتصػاد بيػدؼ نمػؽ اػعور  تػيىكذا ادمل الكينزيوف أف الميؿ نحو األزما  يمكػف  يقاتػو مبػر التػدنؿ الحكػومل المحػدود 
ظػؿ األزمػةت يجػ  أف تناػؽ الحكومػة  تػيدلوا بفنػو بالتاا ؿ حوؿ احتماال  المستقبؿ بيف أولئػؾ الػذيف يػديروف الاػركا  الكبيػروو وجػا

األمػػواؿ لتحػػبط ممميػػا  تناػػيض األجػػورو بيػػذه الطريقػػةت سػػوؼ تنمػػؽ سػػوقا لمسػػميت وتسػػمح لماػػركا  بزيػػادو  نتاجيػػا ويػػتـ تاػػجيي 
اتجػة مػف انتعػاش و وىو ما سيسمح حس  رأييـت بزيادو الثػروو النفكثرت أكثراالستثمار مبر جعؿ األمور تبدو وكفف األسواؽ ستنمو 

 كؿ مف دنوؿ الطبقة العاممة واألربالو تياالقتصاد مف األزمة بزيادو 
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سيطر  األتكار الكينزية ممل الاكر االقتصادى السائد نبلؿ الربي القرف الذي تمي أزمػة الثبلثينػا  كمػا رأينػاو ولكنيػا تقػد  
 يقػاؼ األزمػػة  تػياالقتصػاديا  الرئيسػية  تػيلتػدنؿ الحكػػومل تفثيرىػا مػي أزمػة منتصػؼ السػبعينا ت تقػػد تاػم  الدرجػة العاليػة مػف ا

وبدا أف النتيجة الوحيػدو ىػل تارػيؿ مسػتوى مػالل مػف الترػنـ ممػل زيػادو معػدال  البطالػةو وتراجعػ  الحكومػا  ورجػاؿ األممػاؿ 
المعاديػة لمنقابػا  وتزايػد البطالػة  الربط بيف القوانيف تيت كد ممي أف حؿ األزمة يكمف  التيكؿ مكاف تقريبا  لل األتكار القديمة  تي

 لتنايض األجورو

 تػيبيد أف االقتصادييف المتفثريف بالكينزيةت مثؿ جالبري  تػي الواليػا  المتحػدو وويميػاـ كيجػاف وويػؿ ىوتػوف وبػوؿ رورميػرود 
و  لل أى طريؽ أكيد لمػتنمص ىذه العقيدو الجديدوو ومي ذلؾت تيـ يستطيعوا اإَلاار  تيبريطانيات استطاموا الكاؼ مف ثغرا  ىائمة 

حػػ  بريطانيػػا وأمريكػػا ممػػل نسػػة وسػػائؿ االقتصػػاد  تػػييقدمونػػو النناػػاض االسػػتثمار يتمثػػؿ  الػػذيمػػف تزايػػد حػػدو األزمػػةو والعػػبلج 
برغـ أف ناػس ىػػذه االقتصػاديا  تمػػر بفزمػا  حػػادوت وتريػدىا بػػديبل مػف تػػرؾ األمػور ببسػػاطة  لػل السػػوؽ لتزيػد مػػف ػاأللمػانل واليابان ػػ
 ب س العماؿو

مسفلة واحدوت تتنايض االستيبلؾ مف المحتمػؿ أف يزيػد مػف تػفثير أى أزمػةو ألنػو يعنػل زيػادو مػدـ  تيلكف كينز كاف محقا 
التوازف بيف القدرو اإلنتاجية لبلقتصاد وبيف مستويا  استيبلؾ الجماىيرو وسيتطم  ذلؾ أف يسد االستثمار تجوو ىائمة  ذا كػاف لكػؿ 

 اإلنتاج" سيتعاظـو تيحالة مدـ القدرو ممل بيعيات تإف احتماؿ وجود "تائض  تيـ  نتاجيا أف تباعو و البرائي التي يت

ذا لـ تكف معدال  األربال مرتاعة بما يك لتاجيي ذلؾ االستثمارت سػتحد   ذف أزمػة مميقػةو سػيجد الرأسػماليوف أناسػيـ  ايوا 
سػتغبلؿ لتوسػيي سػوؽ السػمي االسػتيبلكيةت سػتنناض معػدال  األربػال ولػػف تػي معرػمة كبيػروو تمػو زادوا اسػتغبلليـ لمعمػاؿ لزيػادو اال

 إليقاؼ تطور األزمة ممل الرغـ مف ذلؾو اييزداد االستثمار بما يك

ويناف ىذا التنبط بسب  تقدـ التراكـ  لل ذلؾ المستوى حي  يوجد تناقض ىائػؿ بػيف حجػـ اإلنتػاج وحجػـ قػوو العمػؿو ويعبػر 
دـ قدرو قوو العمؿ ممل  نتاج أربال كاتية لتتناس  مي مستوى االستثمار المطمو ت بما ي دى  لػل رتػض ذلؾ مف ناسو مف نبلؿ م

 الرأسمالييف لبلستثمار ومجز الاركا  مف بيي منتجاتياو

يػػتـ  نتاجيػػات حيػػ  أف  التػػيمجتمػػي مقبلنػػل لػػف تكػػوف ىنػػاؾ ماػػكمة مػػف ىػػذا النػػوعت وذلػػؾ لوجػػود حاجػػة مطمقػػة لمسػػمي  تػػي
لمجتمػػي ىػػل تمبيػػة حاجػػا  الجمػػاىيرو ولكػػف القػػوو الداتعػػة لمنظػػاـ الحػػالل ليسػػ  تمبيػػة حاجػػا  الجمػػاىيرو تفولئػػؾ الػػذيف أولويػػا  ا

 يسيطروف ممل رأس الماؿ يتصرتوف بطريقتيـ ىذه مف أجؿ زيادو أرباحيـت وزيادو ما يمتمكونو مف رأس الماؿو

 الحياة في( كيف يستمر النظام 4
بعػػػض األحيػػػافو وممػػػل  تػػػيميػػػدى أف الرأسػػػمالية سػػػتبقل  لػػػل األبػػػدت ويعتبػػػر األزمػػػا  حادثػػػة تقػػػي ياتػػػرض ممػػػـ االقتصػػػاد التق

النظاـو ولكف ىػذا ال يعنػل أف الرأسػمالية تنيػار ببسػاطة مػف تمقػا   تيالنقيضت يبيف تحميؿ ماركس أف األزما  الحادو مرض مزمف 
بعريا  اسػتمر ػذ انيػل مػاركس كتابػو رأس المػاؿت تتػرا  رنػا  سػنة منػ >89 تػيذاتيػات أو أف األزمػا  تسػتمر لؤلبػدو اػيد النظػاـ 

كما ايد األزما ت ووجد  تترا  تحسن   تييا مسػتويا  معياػة العمػاؿت كمػا وجػد  تتػرا  تحولػ   لػل ػلاترو طويمة جدًا  مف الوقت
 األسوأو
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أربعينا  القػرف التاسػي ماػرت  تي مف ذلؾت توسي النظاـ باكؿ ىائؿ ممل المدى الطويؿت مندما بدأ ماركس أبحاثو كثرواأل
الواليػا  المتحػدوت مػي مواقػي  تػيكانػ  الرأسػمالية الصػنامية تميػز تقػط اػماؿ  نجمتػرات وأجػزا  مػف بمجيكػا والسػاحؿ الاػمالل الاػرقل 

 تػيربيػة تمامػا و أوروبػا الغ تػيثمانينا  القرف التاسي مارت كانػ  الرأسػمالية سػائدو  تيترنسا وألمانياو وبحموؿ يـو وتاتو  تيصغيرو 
ت يعػػادؿ  تػػيممػػـو أمريكػػا الاػػماليةت وكانػػ  تتقػػدـ بنطواتيػػا األولػػل  ت تسػػيطر الرأسػػمالية ممػػل كػػؿ بػػبلد العػػالـو اليػػـو اليابػػافو واليػػـو

 تػػػيرػػعؼ مػػا كػػاف مميػػو  0:أو  90ت و>;@8 تػػػي جمػػالل النػػاتج االقتصػػادى العػػالمل أربعػػة أو نمسػػػة أرػػعاؼ مػػا كػػاف مميػػو 
 سي ماروأربعينا  القرف التا

لػػو تحػػد  تحميػػؿ مػػاركس لمرأسػػمالية ببسػػاطة مػػف ركػػود النظػػاـ الرأسػػمالل أو تػػدىورهت لكػػاف مػػف الممكػػف بورػػول أف يكػػوف 
 النظاـو تيتحدث  تقط مف التوسي  التيمنطئا تماما مثؿ تمؾ المدارس االقتصادية األرثوذكسية 

 االننااض توجد أيرا "موامؿ تعويؽ" معينةوولكف تي الواقيت أكد ماركس ممل أنو مي اتجاه معدؿ الربح نحو 

يفنػػذىا الرأسػػماليوف  التػػيتمػػاذا كانػػ  موامػػؿ التعويػػؽ ىػػذه؟ بعػػض ىػػذه العوامػػؿت بحثناىػػا بالاعػػؿت أي اإلجػػرا ا  المنتماػػة 
وال يمكنيػػا حػػد ذاتيػػا ال يمكنيػػا  يقػػاؼ األزمػػةو  تػػيلزيػػادو معػػدؿ االسػػتغبلؿ وبالتػػالل يرتعػػوف معػػدال  الػػربحو ولكػػف ىػػذه اإلجػػرا ا  

أيرا  يقاؼ االتجاه طويؿ المدى لتدىور معػدال  الػربحت ألنػوت كمػا رأينػا أيرػات االسػتغبلؿ الكثيػؼ لعػدد قميػؿ مػف العمػاؿ ال يمكػف 
 تنتجو مجمومة اكبر مف العماؿ تستغؿ بكثاتة أقؿو الذيأف ينتج تائض قيمة بناس الحجـ 

ذلػػػؾ الوقػػػ  كانػػػ   تػػػيمصػػػر مػػػاركس ىػػػو التجػػػارو النارجيػػػةو  تػػػيىنػػػاؾ مامػػػؿ رنػػػر سػػػامد ممػػػل زيػػػادو معػػػدال  األربػػػال 
رسػػيا وأتريقيػػا وأمريكػػػا البلتينيػػة وأوروبػػػا  تػػػياالقتصػػاديا  الرأسػػمالية الكاممػػػة محاطػػة بمجتمعػػا  مػػػا قبػػؿ رأسػػمالية اكبػػػر منيػػا كثيػػرا 

ف أتريقيػػا  لػػل األمػػريكتيفت  جبػػار الاػػرقيةو واسػػتطاع الرأسػػماليوف اسػػتنداـ أباػػي الوسػػائؿ )نيػػ  الينػػدت نقػػؿ المبليػػيف مػػف العبيػػد مػػ
 الصينييف  ممل ارا  األتيوفت احتبلؿ مصر( إلحكاـ القبرة ممل ثروا  ىذه المجتمعا  وبالتالي  زيادو أرباحيـ الناصةو

و افف والعػالـ بكاممػو رأسػمالي يسػتطيي رأسػماليو بمػد معػيف تحسػيف مػوقايـ  غير أف ىذه الطريقة ال تصمح لوقػ  طويػؿ اليػـو
مثػؿ بتػروؿ الاػرؽ األوسػط تػي السػتينا  وأوائػؿ السػبعينا ت ولكػف ػ  جبار حكاـ ببلد أنرى ممل بيي برائعيـ بفثماف رنيصة مبر 

 ذلؾ ي دي  لل  مادو توزيي األربال بيف البمداف الرأسماليةت وليس زيادو األربال ممل مستوى العالـ الرأسمالي ككؿو

ت وذلػؾ ىػي الطريقػة التػي يكػوف بيػا لكػؿ أزمػة  مامؿ التعويؽ الثال  كاف بالنسبة لماركس ذا أىمية حيويةت ويظؿ ىكذا اليـو
 مناردو أثرًا ممل االتجاىا  طويمة المدى دانؿ النظاـو 

 ف األزما  م ذية جػدًا بالنسػبة لمرأسػماليةو تيػل تنمػؽ ذمػرا واسػعا تػي أوسػاط الطبقػة الحاكمػة والبػ س الاػديد بػيف جمػاىير 
ليػػا ميػػزا  بالنسػػبة لمرأسػػمالييف األتػػراد الػػذيف يسػػتطيعوف تجنػػ  اإلتػػبلسو ألنيػػـ يجػػدوف بإمكػػانيـ اػػرا  أصػػوؿ النػػاسو ولكنيػػا أيرػػا 

 الرأسمالييف افنريف بسعر  رنيص ويستطيعوف استغبلؿ ارتااع مستويا  البطالة لتنايض األجورو

واالنتظار حتل اننارػ  أسػعار األسػيـ  استطاع بعض الرأسمالييف التراجي @9@8 تيىكذا أثنا  أزمة ووؿ ستري  الكبرى 
وبعػػد ذلػػؾ انػػدتعوا لاػػرا  اػػركا  بكامميػػا بسػػعر رنػػيصو وتػػي األزمػػة األحػػد  تػػي أوائػػؿ السػػبعينا  اننارػػ  قيمػػة مبنػػل كانػػاري 



 

 

 

 

 

 

                                                 مركس الذراضات االشتراكية ـ مصرمركس الذراضات االشتراكية ـ مصر

42                                                                                   netsocialists.-www.e 

مميػػوفو كػػاف ذلػػؾ مميتػػًا بالنسػػبة لمبلكػػو  0=وورؼ لمتنميػػة تػػي أقصػػل اػػرؽ لنػػدفت والػػذي تكمػػؼ بنػػا ه بميػػوف جنيػػو  سػػترلينل  لػػل 
 األصمييفت أنواف راينماف الذيف أزيحوا مف السوؽو ولكنو كاف ىبة مف اهلل لماركا  التي ااترتو بسعر المزادو

تتغمػػػ  الاػػػركا  الرأسػػػمالية ممػػػل األزمػػػة بواسػػػطة الكانيباليػػػةت أي أف يفكػػػؿ بعرػػػيا الػػػبعض األنػػػرت ويسػػػتطيي األحيػػػا  أف 
يػػا األولػػل ويجػػدوف بإمكػػانيـ البػػد  تػػي توسػػيي اإلنتػػاج مسػػتندميف أحػػد  يسػػتحوذوا ممػػل وسػػائؿ اإلنتػػاج بسػػعر أقػػؿ بكثيػػر مػػف قيمت

المصاني وافال  بدوف دتي السعر الكامؿ لياو ويمني ذلؾ تزايد تكماة االستثمار أسرع كثيرًا مف  جمالي قوو العمؿ وتنايػؼ الرػغط 
 ممل معدال  الربحو

الكثيػػر مػػف الاػػركا  المناػػردو وتسػػمح لمبػػاقيف بزيػػادو أرباحيػػا  تاػػرض  األزمػػة " مػػادو ىيكمػػة" الرأسػػماليةت  حيػػ  تتنحػػل جانبػػا
ممػػل حسػػا  األنػػرىو وبسػػب  "تػػدمير" جػػز  كبيػػر مػػف رأس المػػاؿ نػػبلؿ األزمػػةت تاألزمػػة ليػػا ذلػػؾ األثػػر المتنػػاقض الػػذي يسػػتعيد 

 معدال  األربال والتوسي تي الصنامةو

تػفتي  ;??8ا اندتع  الواليػا  المتحػدو بسػرمة تػي الركػود تػي وكما يبلحظ أحد الم رنيف لؤلزمة االقتصادية الحديثةت مندم
% تػي صػنامة الحديػد 99 لػل  >8% تػي النسػيج ومػف 0: لػل  >9األزما  بتتابي سرييت ارتاعػ  البطالػة واننارػ  األجػور مػف 

تطام  أثنػا  الكسػاد والصم ت ولكف مجمومة اركا  كارناجي استطام  توتير أربػال ىائمػة نػبلؿ تتػرو االزدىػار السػابقة وليػذا اسػ
 و=??8ارا  المصاني المناتسة ليا بسعر رنيصو وكاف ىناؾ تحسنا مامًا تي المناخ االقتصادي تي أوائؿ 

وبطريقػػة مماثمػػةت واكػػ  االنتعػػاش مػػف األزمػػة تػػي بريطانيػػا تػػي أوائػػؿ تسػػعينا  القػػرف التاسػػي ماػػر موجػػة مػػف التسػػابؽ مػػف 
ميزت لويدزت ميدالندت نااػيوناؿ بروتياػناؿت ويسػ  منيسػتر( والتػي مكنػتيـ مػف االحتكػار نمسة بنوؾ كبيرو ممل ارا  الاركا  )بارك

دنػاؿ تكنولوجيػا جديػدو تػي  ابو التاـو وتوازنا مي ذلؾت تركػز  الممكيػة تػي صػنامة النسػيج والتعػديفت وتػـ تراػيد اػامؿ لمصػنامةت وا 
غبلؽ العديد مف المصاني األمر الذي   أجبر العماؿ ممل قبوؿ أجورًا أقؿ واروط ممؿ أسوأوصنامة األحذية والطبامةت وا 

أماق  األزما  ميؿ االستثمار لبلرتااع بمعدال  أسػرع كثيػرا مػف قػوو العمػؿ نػبلؿ النصػؼ الثػاني مػف القػرف التاسػي ماػرو 
 89@8و0??8 ولكنيا لـ تقض ممػل ىػذا االتجػاه تمامػًاو وحسػ  أحػد التقػديرا  ترػامؼ معػدؿ االسػتثمار بالنسػبة لمعمػؿ تيمػا بػيف

ت بينمػػا يػػرد تػػي تقػػدير ثالػػ  أف معػػدال  االسػػتثمار بالنسػػبة لمنػػاتج ?8@8و00@8% تيمػػا بػػيف >9وحسػػ  تقػػدير أنػػر ارتاػػي بنسػػبة 
 و :??8ػ ><% تي أمواـ 9ر=8 لل   ;=?8تي  %9ور9ارتاع  مف 

تحػدو "يكاػؼ مػف اتجػاه ثابػ  وحس  ما أورح  دراسة ىامة لجممػافت أف معػدؿ االسػتثمار بالنسػبة لمعمػؿ تػي الواليػا  الم
 لػػل حػػد مػػا لبلرتاػػاع" تػػي تمػػؾ الاتػػرو بػػرغـ "أنػػو كػػاف بطيئػػًا  لػػل حػػد مػػا بالمقارنػػة مػػي المثػػاؿ االتترارػػي الػػذي قدمػػو  مػػاركس" كانػػ  

 :كما الحظ الم رخ  ريؾ ىوبسباـو النتيجة أنو مي نياية القرفت

اػػكبل  التسػػويؽ وىػػامش الػػربح ومػػي تػػدىور األربػػال اليائمػػة "كػػؿ مػػف االقتصػػاديا  الصػػنامية الجديػػدو والقديمػػة مانػػ  مػػف م
 لمصنامييف األوائؿ سعل رجاؿ األمماؿ بمياة  لل منرج مف األزمة"و
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 لػػل مػػا ياػػبو  غػػبلؽ ثمػػ  القػػدرو الصػػناميةت بػػرغـ أف  9?@8ػػػ 0?اػػيد  بريطانيػػا حالػػة ماػػابية تػػي الثمانينػػا و أد  أزمػػة 
و غيػػر أف ذلػػؾ أبطػػف  بقػػدر كبيػػر مػػف نمػػو االسػػتثمار <?@8مػػا كانػػ  مػػف قبػػؿ بحمػػوؿ الاػػركا  كانػػ  تنػػتج حػػوالي ناػػس الكميػػة ك

 بالمقارنة مي العمؿو وكما أورح المقاؿ الوارد تي نارو لويد بنؾ والمذكور أناًا:

% 9ت ثػػـ تباطػػف   لػػل 0<@8% تػػي ;"كانػػ  كثاتػػة رأس المػػاؿ ترتاػػيت ولكػػف بمعػػدال  متػػدىورو تقػػد كانػػ  ترتاػػي بمعػػدؿ 
 "و9?@8ـ بحموؿ ما

بقبوليـ لتنايرا  طاياة تػي األجػور مػي اػروط ممػؿ أسػوأ نوتػا ػ تي اروط كيذهت يمكف لمزيادو تي استغبلؿ العماؿ تعبًل 
فف تزيػد معػدؿ الػربح قمػيبًلو ولكػف مػرو أنػرىت كمػا حػد  منػذ قػرف مرػلت تػإف انتعػاش معػدال  الػربح كػاف تقػط انتعااػا ػمف البطالةػ

ئؿ الثمانينا ت ولكف ال يزاؿ أقؿ مف مستوى النمسػينا  والسػتينا  وأوائػؿ السػبعينا  بكثيػرو اترػح ذلػؾ جزئيًات يزيد مف مستوى أوا
بصػػورو مرمبػػة منػػدما تحػػوؿ الرنػػا  تجػػفو  لػػل أزمػػةت بػػدأ  تػػي بريطانيػػا والواليػػا  المتحػػدوت ثػػـ تػػي ترنسػػا وألمانيػػا واليابػػاف تػػي أوائػػؿ 

 التسعينا و
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  ش المالش المالتركيس وتمركس رأتركيس وتمركس رأ  ::الفصل الرابعالفصل الرابع

 ( تركيز رأس المال9
 ف الطريقة التي يمكف لؤلزمة مف نبلليا تنايؼ بعػض ماػكبل  الرأسػمالية دتعػ  بعػض م يػدي النظػاـ  لػل اإلدمػا  بعػدـ 
وجود تمؾ الماكبل  ممل المدى الطويؿو تقد صرل انص مثؿ نايجؿ لوسوف وزير المالية السابؽ لحز  المحػاتظيف تػي بريطانيػا 

متكػػررو ال تػػدمو لمقمػػؽت حيػػ  أف جميػػي األزمػػا  يتبعيػػا تتػػرا  ازدىػػارو بػػؿ أف أتبػػاع مدرسػػة االقتصػػادييف النمسػػاوية أف األزمػػا  ال
وبيػػنيـ ىايػػؾ يرحبػػوف بإيجابيػػة "بالتػػدمير الػػذي تسػػببو األزمػػة"ت ألنػػو كمػػا يػػدموفت تػػدمير بنػػا  يميػػد الطريػػؽ إلنتػػاج كميػػا  أكبػػر مػػف 

 الثرووو

ى بعػػض النػاس الػػذيف يتػفثروف بالماركسػػيةت تيػدموف أف  مػػادو ىيكمػة النظػػاـ وتناػيض قيمػػة وتوجػد ر يػة مػػف  ناػس النػػوع لػد
رأس الماؿ الذي يحد  تي األزمة يسمح لمنظػاـ بتطييػر ناسػو مػف كػؿ الرػغوط التػي قػد تػ دي  لػي انناػاض معػدؿ الػربحو ونتيجػة 

ماػػية تتػػرا  الرنػػا ت ويترػػمف ذلػػؾ أنػػو ربمػػا يكػػوف لػػذلؾ ال توجػػد حاجػػة لبلتجػػاه طويػػؿ المػػدى نحػػو تزايػػد حػػدو األزمػػا  وقصػػر وىا
لمتبػػدؿ بػػيف االزدىػػار واألزمػػة رثػػارًا تظيعػػة ممػػل العمػػاؿت ولكػػف ال يوجػػد سػػب  يجعػػؿ النظػػاـ مػػاجزًا مػػف االسػػتمرار كمػػا ىػػو قػػائـ  لػػل 

أحػػواؿ العمػػاؿ دانػػؿ األبػػدو وأحيانػػًا مػػا يرػػياوف أنػػو ال يوجػػد سػػب  أيرػػا لبلمتقػػاد بػػفف الحكومػػا  اإلصػػبلحية سػػتعجز مػػف تحسػػيف 
 النظاـو

ولكف أي ر ية مػف ىػذا النػوع تتجاىػؿ اػيئًا رنػر يحػد  لمرأسػمالية كممػا تقػدم  تػي العمػرت ىػو أف مػدد الاػركا  المتناتسػة 
يميؿ  لل التناقصت بينما تسعل حانػة مػف الاػركا  الكبػرى  لػل السػيطرو ممػل صػناما  بكامميػا واقتصػاديا  بكامميػا وىػذه العمميػة 

 ييا ماركس "تركيز وتمركز رأس الماؿ"وأطمؽ مم

تإذا أتمس  أي اركة مف ىذه الاركا  العمبلقةت تسػب  نسػائر ىائمػة تػي بقيػة االقتصػاد تتتػفثر البنػوؾ التػي أقررػتيا تػفثرا 
تيبلكية بالغػػًات وكػػذلؾ أيرػػا بالنسػػبة لماػػركا  الصػػنامية األنػػرى التػػي توقعػػ  أف تبيػػي ليػػا النامػػا  وافال  أو أف تبيػػي برػػائي اسػػ

لعمالياو وتجفو تتحوؿ أرباحيـ  لل نسائر ويصؿ حجـ الدمار  لػل الدرجػة التػي تعجػز قػدرو الاػركا  األنػرى مػف تعويرػيا باػرا  
افال  والمواد النػاـ بسػعر رنػيص تقريبػًاو والبػد مػف أف يايػد تػدمير أحػد الاػركا  اػركا  أنػرىت غيػر أف ذلػؾ ييػدد بحػدو  ثقػ  

 ركا  الرابحة والناسرو ممل حد سوا واقتصادي أسود يبتمي الا

والنتيجة أنو بمجػرد أف يسػيطر ممػل النظػاـ حانػة مػف الاػركا  العمبلقػة تػإف األزمػا  ال تحػؿ ناسػيا أوتوماتيكيػا بػؿ تصػبح 
 أسوأ ألف كؿ اركة ممبلقة تنيار تجر ورا ىا افنريف مثؿ قطي الدومينوو

أي اتجاه لسيطرو حانػة مػف الاػركا  الكبػرى ممػل النظػاـ بيػذه الطريقػةو  غير أف الكثير مف مبرري الرأسمالية ينكروف وجود
ىكػػػذات يتحػػػد  التاتاػػػريوف تػػػي بريطانيػػػا والجميوريػػػوف تػػػي الواليػػػا  المتحػػػدو وحتػػػل اإلسػػػبلميوف تػػػي الجزائػػػر مػػػف أىميػػػة الاػػػركا  

كػػؿ أزمػػة تػػ دي  لػػل ابػػتبلع بعػػض الصػػغيرو والمتوسػػطة الحجػػـت مػػدميف أنيػػا المحػػرؾ الرئيسػػي لبلقتصػػادو ولكػػف ذلػػؾ يتجاىػػؿ أف 
محترمػوف أو ػ الاركا  لاركا  أنرىت وتركيز رأس الماؿ تي أيدي القمةو وبالطبي تظيػر اػركا  جديػدو حيػ  يجػد أتػراد بالصػدتة 

فناسيـ تػػي موقػػؼ يمكػػنيـ مػػف التحػػوؿ  لػػل رأسػػمالييفو وكمػػا الحػػظ مػػاركس أف ىػػذه الاػػركا  الجديػػدو تػػي سػػعييا المحمػػـو ػنصابونػػ
اـ العصر الذىبل أحيانػا مػا يكاػاوف مػف قػدرا   بداميػة وتناتسػية أممػل مػف مناتسػييـ مػف ذوي اإلمكانيػا  الكبيػرو ىكػذا مػثبل القتح
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اركا  صغيرو ومتوسطة الحجػـو لكػف الغالبيػة ػناصة بالنسبة لمبرامجػتي السبعينا  والثمانينا ت أحرز  التقدـ تي مجاؿ الكمبيوتر 
تستمر طويبل وأسػرم  اػركا  ممبلقػة باػرائيا سػوا  كانػ  اػركا  موجػودو سػماا أو اػركا  جديػدوو العظمل مف ىذه الاركا  لـ 

وبحموؿ التسعينا  سيطر  ثبل  أو أربي اركا  ممبلقػة ممػل ىػذا المجػاؿ ممػل مسػتوى العػالـو وباػكؿ مػاـ وكمػا جػا  تػي تقريػر 
مػػف رجػػاؿ األممػػاؿ ازدىػػر تػػي رنػػا  الثمانينػػا  يعػػاني مػػف  أف "جػػيبل جديػػدا 9@@8لجريػػدو الااينناػػاؿ تػػايمز البريطانيػػة تػػي نريػػؼ 

 االنقراض المنظـ" 

كان  نتيجػة انقػراض مثػؿ ىػذه الاػركا  الصػغيرو تػي أزمػة تمػو األنػرى ممػل مػدى قػرف ونصػؼ ىػو زيػادو سػيطرو الاػركا  
 العمبلقةت وكما قاؿ ىوبسباـو تعبل منذ مائة ماـ:

كػاف  <@?8لمانيػا والواليػا  المتحػدو تػي ثمانينػا  القػرف المارػي وبحمػوؿ  مػاـ "كاف تفسيس االحتكارا  والكػارتبل  يميػز أ
 88تفسس   00@8و  ?@?8مميوف دوالرت وتي الثبل  سنوا  بيف  8000اركة صنامية رنمة برأس ماؿ يزيد ممل  9?يوجد 

مميػوف  00;8برأس مػاؿ  08@8مميوف دوالرت وظير  أكبرىـ جميعا اركة الصم  األمريكية تي  0;88اركة ممبلقة برأس ماؿ 
 دوالرو"

منػػدما بػدأ  تػػي كػػؿ بمػػد حانػػة مػػف الاػػركا  تػػي السػػيطرو ممػػل  تتزايػد  سػػرمة ىػػذه  العمميػػة نػػبلؿ سػػنوا  مػػا بػػيف الحػػربيف
صػػػنامة مػػػا مػػػثبل تػػػورد وجنػػػراؿ موتػػػورز وكريسػػػمر تػػػي صػػػنامة السػػػيارا  تػػػي الواليػػػا  المتحػػػدوت واػػػركة أي سػػػي أي تػػػي صػػػنامة 

ريطانيػػػات أو اػػػركة كػػػروبس وتايسػػػف تػػػي الصػػػناما  الثقيمػػػة بفلمانيػػػات وبحمػػػوؿ السػػػبعينا  وصػػػم  درجػػػة التركيػػػز الكيماويػػػا  تػػػي ب
% مػف األصػوؿ الصػناميةت وتػي معظػـ الصػناما  كػاف ?;ر;االقتصادي  لل أنػو تػي الواليػا  المتحػدو امتمكػ  أكبػر مائػة اػركة 

% مػػف النػػاتج @;طانيػػا تػػي ناػػس الاتػػرو كانػػ  أكبػػر مائػػة اػػركة تنػػتج يوجػػد اثنػػيف أ و ممػػل األقػػؿ ثبلثػػة اػػركا  متناتسػػةو وتػػي بري
اإلجمالي وتي كثير مف الصػناما  مثػؿ الكيماويػا  والصػناما  الغذائيػة والمنظاػا  والحاسػبا  الكبيػرو وقطػي غيػار السػيارا  كػاف 

 اركتيف متناتستيفو كثريوجد ممل األ

تي تركيز رأس الماؿت وذلؾ مػي سمسػمة مػف ممميػا  الاػرا  واالنػدماج  وقد نتج مف أزما  العاريف ماما األنيرو زيادو أكبر
التي تم  بيف الاركا  مابرو الحدود الوطنيةت وىكذا تمف الممكف أف تكوف  حدى الاركا  التي تعمػؿ تحػ  أسػـ الواليػا  المتحػدو 

تػػي اليابػػافو ويكػػوف ذلػػؾ صػػحيحا  ممموكػػة ألاػػناص أو اػػركا  تػػي ترنسػػا أو بريطانيػػات وأنػػرى تعمػػؿ تحػػ  أسػػـ بريطػػاني ممموكػػة
بصاة ناصة بالنسبة لمتمويؿ والصناما  الرئيسية مثؿ االتصاال  والحاسبا  والطائرا  والسيارا  والكيماويا  والمنتجا  الغذائية 

 وىو أيرا صحيح بالنسبة لمبنوؾ وجز ا واسعا مف الصناما  "الندمية" بد ًا مف أمماؿ الحراسة نياية بصنامة السينماو

 >8اػػركة مػػف الاػػركا  مػػابرو القوميػػة تسػػيطر ممػػل ثمثػػي التجػػارو العالميػػة وأف أكبػػر  00>وتاػػير التقػػديرا  اليػػـو أف أكبػػر 
كس وري بي  ـ وروياؿ داتش اؿ يزيد مجموع دنميـ مف دنؿ   دولةو 890اركة منيا جنراؿ موتورز وا 

د ذلػؾ ممػل "تنقيػة" النظػاـت سػيزيد مػف ممػؽ ماػكبلتوو ولو أتمس  أي واحدو مف ىذه الاركا  العمبلقةت تبدال مف أف يسػام
والنتيجػة ىػل أنػو بػرغـ مػا تعمنػو الحكومػا  مػف معجػزا  "السػػوؽ الحػر" تيػل ترتعػد منػدما ييػدد السػوؽ مسػتقبؿ أي واحػدو مػف ىػػذه 

 الاركا ت وتاعؿ كؿ ما تي وسعيا لتحاتظ ممل استمرار ىذه الاركا و 
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أسػػرم  السػػمطا  البريطانيػػة التػػي تتمسػػؾ بالسػػوؽ وحريػػة التجػػارو  لػػل مسػػاندو بنػػؾ تقػػد اترػػح ذلػػؾ تعػػبل منػػذ قػػرفت منػػدما 
بارنيجز مندما كاف ممل حاتة االنييار تي المرو األوللو واترح بدرجة أممل تي سنوا  ما بيف الحربيفت مندما تدنم  الحكومػا  

بنوؾ الكبرى والصناما  الرئيسيةو واترح مرو أنرى تي اليمينية تي بمد تمو األنرىت وأمم  الاركا  مند الررورو لوقؼ انييار ال
الثمانينػػا  منػػػدما تػػػدنم  حكومػػػة بػػػوش تػػػي الواليػػػا  المتحػػػدو لتػػػدميـ م سسػػػا  التسػػػميؼ واالدنػػػار ومنػػػدما نظمػػػ  حكومػػػة تاتاػػػر 

 ممميا  "قار  النجاو" إلنقاذ بنؾ جونسوف ماثيو

ممػل ػ ا كػاف تػي أزمػا  منتصػؼ السػبعينا  أو أوائػؿ الثمانينػا  أوائؿ التسعينا  أكبػر ممػ تيوكاف مدد اإلتبلسا  الكاممة 
وربما تػػػـ  نقػػػاذ اػػػركة  س رنػػػد  ؿت ولكػػػف مػػػدد مػػػف الاػػػركا  الكبػػػرى ممػػػل جػػػانبي األطمنطػػػل  ػاألقػػػؿ تػػػي الواليػػػا  المتحػػػدو وبريطانياػػػ

والتجػاروت والاػركة العمبلقػة بػولي  أزيح  مف السوؽ مثؿ اػركة الطيػراف العمبلقػة بػاف أـت وكػذا البنػؾ الػدولي الرػنـ بنػؾ االمتمػاد
 بيؾ واركة العقارا  أولمبيا رنديورؾ وأكبر اركة طبامة تي العالـ اركة ماكسويؿ لبلتصاال و

وبرغـ ذلؾت ليس  ىذه ىل نياية المسفلةو تحتل اإلتبلس الكامؿ لػـ يكػف لػو األثػر اإليجػابي ممػل بقيػة النظػاـ كمػا كػاف تػي 
الاػركا  العمبلقػة ال يممكػو مسػاىموف أتػراد يتحممػوف نسػائر تمػؾ االنييػارا  ويتركػوف المكاسػ   الماري ألف معظـ رأس مػاؿ ىػذه

لاركا  كبيرو أنرىو تالمساىموف األساسيوف تي ىذه الاركا  ىـ البنوؾ وم سسا  مالية أنرى والبد أف تحاوؿ تعويض نسػائرىا 
تتحمػؿ الكثيػػر مػف تكماػػة انييػار ماكسػػويؿ وأولمبيػا ويػػورؾ وبػػاف أـ  مػف بقيػػة القطامػا  الرابحػػة تػي النظػػاـو لػذا كػػاف ممػل البنػػوؾ أف

وبولي بيؾ وىكذاو وتي بداية األمر حاول  البنوؾ تعويض ىذه النسائر مف نبلؿ زيادو معدال  الاائدو ممل القػروض األنػرى بمػا 
 تييا الممنوحة لماركا  الكبيرو األنرىو

كسػػويؿت أصػػحا  المعااػا ( يكػػوف ذلػػؾ ميػػزو لمنظػاـ ككػػؿت حيػػ  يمكنػػو مػػف حالػػة ما تػيومنػدما يعػػاني المسػػاىموف األتػػراد )
الرنا   بسب  اسػتيبلؾ المسػاىميف ورأس مػاليـو ولكػف منػدما تعػاني الم سسػا  الماليػة العمبلقػةت ينتمػؼ الموقػؼ تمامػًاو تبلبػد أف 

النظػاـو وىػذا يزيػد مػف حػدو االتجػاه نحػو تتحمؿ ىذه الم سسا  النسائر الناتجة ولػذا تسػيـ تػي تناػيض الربحيػة ممػل مسػتوى بقيػة 
 األزمة بدال مف تنايروو

وأورح الدالئؿ ممل ذلؾ كاف استمرار ارتااع معدال  الاائدو ممل المدى الطويؿ طواؿ تترو األزمة تػي السػبعينا  ورػعؼ 
 المعدال  الحقيقية لماائدو سمبيةوأزمة أوائؿ الثمانينا  مندما كان   تيارتااميا تي الستينا  وتي تناقض وارح بالنسبة لما حد  

وبػػدال مػػف  تسػػال المجػػاؿ أمػػاـ بقيػػة النظػػاـ لبلسػػتمرار تػػي النمػػو المػػربحت تمثػػؿ ممميػػا   تػػبلس الاػػركا  متعػػددو الجنسػػية 
 الحديثة مبئًا أكبر ممل النظاـ الرأسماليو

 ( اإلمبريالية والحرب2
مما كانػ  منػذ قػرفت منػدما  أكثرالثمانينا ت وارحة تعبًل  تيبير" كان  ماكبل  الرأسمالية طويمة المدىت أثنا  "الكساد الك

تحػػد  كارنػػاجل مػػف صػػعوبة األزمػػا و وكانػػ  وارػػحة مػػرو أنػػرى نػػبلؿ الثبلثينػػا ت منػػدما تحػػد  بعػػض المعمقػػيف مػػف "األزمػػة 
 ش بدا وكفنو لف يفتل أبداوانتظار انتعا تيكمتا الحالتيف وجد الرأسماليوف وكذلؾ العماؿ أناسيـ  تيالنيائية" لمرأسماليةو و 
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تػارية  تػيالسػنوا  حيويػة  أكثػركمتا الحالتيف ولكف كان  سػنوا  مػا بعػد األزمػة مػف  تيومي ذلؾ تمـ تنتعش الرأسمالية تقط 
حػد  منػذ األربعينػا  حتػل أوائػؿ السػبعينا و وقػد اػيد  ىػذه الاتػرو  الػذيالنظػاـو كػاف ذلػؾ صػحيحا باػكؿ نػاص بالنسػبة لمتوسػي 

 تارية النظاـو تيطويبًل" ترمن  أكبر وأطوؿ تترو توسي  "ازدىاراً 

السػتينا  لئلدمػا  بػفف الرأسػمالية تتبلاػل تػدريجيًا  تػيدتي ىذا االزدىار والتوسي الناس تي كؿ مف نيايػة القػرف ومػرو أنػرى 
ةت كمػا لػف يػ د  لػل مواجيػا  لـ يكف ممل حاتة االنييارت وال يحتاج  لل المػرور بفزمػا  دوريػ الذي لل اكؿ أترؿ مف المجتميت و 

 طبقية حادو بعد ذلؾو

كمتا الحالتيف اكتاا  الرأسمالية رليا  جديدو لتعويػؽ االتجػاه نحػو تزايػد ممػؽ األزمػا ت ولكنيػا كانػ  وسػائؿ  تيالواقيت  تي
تمتػد الرأسػمالية  لػل مػا نيايػة القػرف المارػل أف  تػيم قتة ومندما انتي  رثارىا مػاد  األزمػا  باػكؿ أقػوىو كانػ  افليػة الرئيسػية 

 ىي العممية التي ااتير  تارينيًا باإلمبرياليةو ػأوربا الغربية واماؿ أمريكا  تيورا  ببلدىا األصمية 

حكػاـ قبرػتيا ممػل معظػـ بقيػة العػالـو  تػيتاي سبعينا  وثمانينا  القرف المارل بػدأ  القػوى الرأسػمالية الرئيسػية  توسػيي وا 
اإلمبراطورية البريطانية القديمة لتسػتولل ممػل حػاولل ثمػ  مسػاحة الكػرو األررػية اػاممة نصػؼ أتريقيػا  وسع  الحكوما  البريطانية

واػػبو القػػارو الينديػػة ومعظػػـ منطقػػة الاػػرؽ األوسػػط واسػػتول  الحكومػػا  الارنسػػية ممػػل الينػػد الصػػينية ومعظػػـ مػػا تبقػػل مػػف أتريقيػػات 
تحػ  سػيطرو األتػراؾ(و واسػتول  الواليػا  المتحػدو ممػل الاميبػيف مػف أسػبانيات  وبدأ  تي السيطرو ممػل لبنػاف )رغػـ  نيػا كانػ  أسػمياً 

جاتػػا لتسػػيطر ممػػل مػػا  تػػيوحػػاز  السػػيطرو ممػػل الػػدوؿ السػػامية لبلسػػتقبلؿ مثػػؿ كوبػػا ووسػػط أمريكػػاو وتوسػػع  ىولنػػدا مػػف قامػػدتيا 
ريبػػولل )افف ليبيػػا( والصػػوماؿو وبػػدأ  ألمانيػػا تحمػػـ يسػػمل افف بإندونيسػػياو واحتمػػ  بمجيكػػا الكونغػػو )افف زائيػػر(ت واحتمػػ   يطاليػػا ت

 تػػيبإمبراطوريػػة اسػػتعمارية ناصػػة بيػػا واسػػتعمر  طنجانيكػػا )افف تنزانيػػا( وجنػػو  غػػر  أتريقيػػا )افف نامبيػػا( وحاولػػ  بنػػا  قامػػدو 
  ;8@8تيمػا بينيػا وبحمػوؿ مػاـ الصيفت وقسػم  الػببلد بسػرمة  تياماؿ أتريقياو وأقام  كؿ القوى األوروبية الرئيسية مناطؽ  ناوذ 

رسيا تقد رزح  الػدوؿت تيمػا مػدا الصػيف المنقسػمة وأتغانسػتاف  تيأتريقيا بينما  تيظم  مستقمة  التيكان  أثيوبيا ىل البمد الوحيدو 
 وتايبلندت تح  حكـ أوروبا مبااروو

تقػػدوا أنيػػـ سػػيحققوف أرباحػػًا ىائمػػة مػػف اإلمبراطوريػػا  ألف رجػػاؿ المػػاؿ والصػػنامة بيػػا ام وقػػد أسسػػ  القػػوى األوروبيػػة ىػػذه
ممميـ بيذه اإلمبراطوريا و ورأوا أف سيطرتيـ ممل ىذه المنػاطؽ يرػمف ليػـ الحصػوؿ ممػل مػواد نػاـ رنيصػة وبػذلؾ يكسػبوا ميػزو 

 ممل بقية الدوؿ الرأسمالية األنرىو

أتريقيا ورسػيا وتمػارس  تيقامة مستعمرا  تي ىذا السياؽ ظير  الدبموماسية الدولية لتوازف الصراما  بيف القوى العظمل إل
الاػرؽ األوسػط وأمريكػا البلتينيػة وأوروبػا الاػرقيةو تمػف ناحيػة سػع  تمػؾ القػوى صػػاحبة  تػيناوذىػا ممػل الحكومػا  المسػتقمة أسػميًا 

زو مسػتعمرا  ومنػاطؽ لـ تكػف لػدييا  مبراطوريػا   لػل حيػا التياإلمبراطوريا   لل االىتماـ بتدميـ قوتيا العسكريةو بينما سع  تمؾ 
ناوذ مف األوللت ومندما جا   المحظة الحاسمة نارػوا إلمػادو تقسػيـ المسػتعمرا  حربػًا مالميػة رػد بعرػيـ الػبعض حيػ  كانػ  

 الجان  افنرو تيجان  وألمانيا والنمسا والمجر  تيبريطانيا وترنسا وروسيا 

اطوريػػا  كػػاف مػػدتومًا بعوامػػؿ غيػػر اقتصػػاديةت ولكػػف ذلػػؾ ويػػدمل بعػػض المػػ رنيف الرسػػمييف أف االتجػػاه نحػػو  قامػػة اإلمبر 
يتجاىؿ واقي أنو منػذ ثمانينػا  القػرف المارػل ومػا بعػدىا كػاف التمويميػوف والصػناميوف بػيف أاػد الم يػديف تحمسػًا لبلسػتعمار والػذيف 
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ينتقػػؿ  لػػػل النػػػارجت وبػػػدأ  جػػدواه قبػػػؿ ذلػػػؾو وبحمػػوؿ التسػػػعينا  كػػػاف نصػػػؼ  جمػػالل االسػػػتثمارا  البريطانيػػػة  تػػػيكػػانوا متاػػػككيف 
السػيطرو ممػل اقتصػاد بريطانيػا )ببنػوؾ مثػؿ بارينجزتواػركا  صػنامية مثػؿ  تػيامتمػد  أمماليػا ممػل اإلمبراطوريػة  التيالاركا  
واؿ(ت وترنسػػا )اػػػركة قنػػاو السػػويس( وبمجيكػػػا )يونيػػوف تػػػاينير ػافف بػػل ب ػػػػ اػػػركا  البتػػروؿ مثػػؿ رنجمػػػو ايرانيػػاف  أكثػػريػػونيميار و 

البمقػػػاف وبقايػػػػا  تػػػػيمبلقػػػة(و وتػػػي ألمانيػػػػا مارسػػػ  الصػػػنامة الثقيمػػػػة رػػػغوطا متزايػػػدو ممػػػػل الحكومػػػة لتقتطػػػي "منطقػػػػة ناػػػوذ" ليػػػا الع
 اإلمبراطوريةوالتركيةو

 وكما الحظ  يريؾ ىوبسباـو تمامًا:

أوروبػػػا الغربيػػػة  لػػػـ يعتػػػرؼ الم رنػػػوف السياسػػػيوف بوجػػػود أسػػػبا  اقتصػػػادية ورا  التقسػػػيـ الاعمػػػل لمعػػػالـ بػػػيف حانػػػة مػػػف قػػػوى
 العقود األنيرو مف القرف التاسي مار وليس لدى الم رنيف االقتصادييف أدني ماكمة تي ذلؾو تي)باإلراتة لمواليا  المتحدو( 

لػػل المػػواد النػػاـ الرنيصػػةت  وقػػد حػػد  ذلػػؾ االسػػتثمار ورا  البحػػار ألف الصػػنامييف والتمػػويمييف سػػعوا  لػػل رػػماف أربػػاحيـ وا 
ر ىاـ غير مباار ممل النظاـ الرأسمالي ككؿو تمو أف نصؼ االستثمارا  انتقم   لل النارج الننار  األرصدو وىو ما كاف لو أث

%و وأصبح  الاركا  أقؿ انزماجًا مف أنيا  ذا لػـ تػدنؿ اسػتثمارا  مػوترو لمعمػؿ تػاف مناتسػييا 0>المتاحة لبلستثمار محميًا بنسبة 
ثمار الكمل يرتاي أسرع مف قوو العمؿ الموظاػة: وبالاعػؿ انناػض معػدؿ االسػتثمار بالنسػبة المحمييف سوؼ ياعموفو ولذا لـ يعد االست

واستطام  معدال  الػربح أف تػزداد  08@8ػ 8@?8الاترو   تي 8ر9? لل  :??8ػ ><?8الاترو  تي 9ر=8بريطانيا مف  تيلمناتج 
المجػاؿ أمػاـ مرحمػة جديػدو مػف التاػا ؿ واالزدىػارت تالبطالػة  ثمانينا  القػرف التاسػي ماػر تيوأتسح التااـ  الرأسمالل الطويؿ األمد 

 لػل  >@?8% مػف 80سػنوا  "الكسػاد الكبيػر" أصػبح  أقػؿ مػف  تي% ثبل  مرا  ;8أو :8مف  أكثرالتي كان  قد ارتاع   لل 
 و89@8

وال مجػػ  أيرػػا أف  بريطانيػػا ىػػل "التدريجيػػة"ت تػػيحػػز  العمػػاؿ "الجديػػد"  تػػيكػػوف األتكػػار السػػائدو  تػػيوبالتػػالي ال مجػػ  
ا األتكار "التراجعية" و"التدريجية" قد تزايد تفثيرىا لدى الحػز  "الماركسػل" المزمػـو الحػز  االاػتراكل الػديمقراطل األلمػانلو ولاتػرو بػد

 لممبلحظيف السطحييف أف الرأسمالية يمكف أف توتر األماف ومستويا  معياة أترؿ لمعماؿو

تسػػتمر طػػويبًلت اسػػتطام  اإلمبرياليػػة تقػػط تعويػػؽ انناػػاض الربحيػػة لمػػدو ماػػريف مامػػات  ولكػػف تتػػرو "الرنػػا " الرأسػػمالل لػػـ
العػودو  لػل الػببلد  تػيتحققػ  مػف االسػتثمارا  القائمػة  التػيالنرػو ت وبػدأ  األربػال  تػيالنػارج أنيػرًا  تيوبدأ  ترص االستثمار 

كانػ  األرصػدو السػامية لؤلربػال تتزايػد تػي بريطانيػا  لػل المسػتوى الرأسػمالية المتقدمػةت وبحمػوؿ نيايػة العقػد األوؿ مػف القػرف الحػالل 
 لػػل  8ر9@الصػػنامة حسػػ   حػػدى التقػػديرا  مػػف  تػػيوارتاػػي معػػدؿ االسػػتثمار بالنسػػبة لمعمػػؿ  تكانػػ  مميػػو منػػذ ماػػريف مامػػا الػػذي
بعينا  وثمانينا  القرف التاسي أوانر س تيبداية "الكساد الكبير"  تيىكذات  لل مستوى أممل قميبًل مما   :8@8ػ ?0@8 تي 9ر@8

نطػػورو مػػي  أكثػػرماػػرت ولػػيس غريبػػًا أف ظيػػر  مبلمػػا  جديػػدو مػػف الرػػغوط نحػػو انناػػاض معػػدال  الػػربح وأف األزمػػة أصػػبح  
ناػػػػس الوقػػػػ ت أد  رػػػػغوط الػػػػدوؿ الرأسػػػػمالية ذا   تػػػػيو و ;8@8ػػػػػ :8@8% بحمػػػػوؿ >8ارتاػػػػاع البطالػػػػة مػػػػرو أنػػػػرى  لػػػػل حػػػػوالل 

قتساـ جز  مف الناوذ  لل صداما  متكررو مي اإلمبرياليا  القائمةو كان  النتيجة ىل الحر  بػيف أسػبانيا اإلمبراطوريا  األصغر ال
ت >0@8ػػ ;0@8 تيوالواليا  المتحدو ممل الاميبيف وكوبات والحر  بيف الياباف وروسيا مف أجؿ السيطرو ممل اماؿ الصيف وكوريا 

لمغػػر ت والسػباؽ بػػيف ألمانيػا وبريطانيػػا لبنػا  أسػػطوؿ أكبػرت وأنيػػرًا الصػداـ بػػيف روسػػيا ا تػيوالصػداـ بػػيف ترنسػا وألمانيػػا ممػل الناػػوذ 
 مجؿ باندالع الحر  العالمية األوللو الذيوىو الصداـ  ػجنو  ارؽ أوروبا  تيوالنمسا حوؿ الناوذ 
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تػرو محػدودوت وكػاف الػثمف ىػو وبالرغـ مف أف اإلمبريالية ناا  مف ميؿ النظاـ  لل أزما  اقتصادية أكبرت ولكف كاف ذلػؾ لا
تارية  تيأمقا  الحر  ماد  األزمة االقتصادية أكبر وأاد تدميرًا مما كان  مميو  تيدتعيا  لل تظائي ونسائر الحر  العالميةو و 

 النظاـو

 ( العسكرة ورأسمالية الدولة3
أكبػر  تػيقبػؿت حيػ  ارتاعػ  البطالػة  مرتيا النظػاـ مػف التي لل حد بعيد أسوأ األزما   @9@8 تيبدأ   التيكان  األزمة 
مػف ذلػؾت لػـ تظيػر أي باػائر مػف  مكانيػة انتيػا   كثػرإلل حػوالل ثمػ  قػوو العمػؿو واألػالواليػا  المتحػدو وألمانياػػ قػوتيف صػناميتيف 

 األزمة مف تمقا  ناسياو

مبػػر سياسػػا   ;:@8ػػػ ::@8 تػػيكمتػػا البمػػديف  تػػياستحرػػار انتعػػاش اقتصػػادى محػػدود  تػػيوقػػد تطمػػ  تػػدنؿ الدولػػة لتبػػدأ 
ألمانيػاو ولكنيػا لػـ تاعػؿ  تػيالواليا  المتحدو وبرامج األاغاؿ العامة التي تبنتيػا الحكومػة النازيػة الجديػدو  تي"العقد الجديد" لروزتم  

لػػـ يكػػف اإلنتػػاج الصػػنامي تػػي ألمانيػػا يتنطػػل أربعػػة أنمػػاس  ;:@8 اػػيجسػػـ األزمػػةو ت تػػيمػػف  حػػدا  نػػدش سػػطحل  أكثػػراػػيئًا 
منػدما بػدأ   <:@8ت بينما تي الواليا  المتحدو كاف واحد مف كؿ سبعة مػف السػكاف ال يػزاؿ مػاطبًل مػف العمػؿ "تػي @9@8 حجمو

تػػارية الواليػػا   تػػيانتظامػػًا  كثػػروصػػايا أحػػد المػػ رنيف أنػػو "التػػدىور االقتصػػادى األ التػػيػ مرحمػػة جديػػدو مػػف التػػدىور االقتصػػادى 
 المتحدوو

 تػػيألمانيػػا حػػد  ذلػػؾ  تػػياالسػػتعدادا  اليائمػػة لمحػػر و  تػػيمػػف األزمػػة حتػػل بػػدأ  الحكومػػا   لػػـ يبػػدأ االنتعػػاش الحقيقػػل
منػػدما دنمػػ   8;@8بتفسػػيس اقتصػػاد "التفىػػ " القػػائـ ممػػل التسػػميح الرػػنـت ولػػـ يحػػد   ذلػػؾ تػػي الواليػػا  المتحػػدو حتػػل  >:@8

التحريػؾ الرػنـ  تػيتقػط  اػيا  الكبيػر لػـ ينتػو أبػدًات لقػد انتالببلد الحر  العالمية الثانيةت وكما أورح جالبري : "أف كساد الثبلثينػ
 األربعينا و تي

كانػػ  امتػػدادًا منطقيػػًا ليػػاو تقػػد منحػػ   التػػيكػػاف السػػتعدادا  الحػػر  بعػػض الاوائػػد المماثمػػة لئلمبرياليػػة بالنسػػبة لمرأسػػماليةت و 
مثمما حد  مندما استول  الاػركا  ػ ببلد أنرى  تييا الاركا  العمبلقة الارصة لبلستيبل  ممل المواد الناـ والمصاني مف مناتسي

تحدى الاركا  الكبرى البريطانيػة مػف أجػؿ السػيطرو ممػل بتػروؿ  تياأللمانية الكبيرو ممل اقتصاديا  تايكوسموتاكيا وبولندا وبدأ  
كانػ  تػديرىا  التػييػرو المػزارع اماؿ أتريقيػات أو منػدما اغتصػب  الاػركا  اليابانيػة الكب تيالارؽ األوسط و ان  "حر  الصحرا " 

ندونيسيا والماالياو تياركا  بريطانية وترنسية وألمانيا   تيتناـ وا 

بقيػػة  تػػيباإلرػػاتة  لػػل ذلػػؾ وتػػر  اسػػتعدادا  الحػػر  لماػػركا  أسػػواؽ مرػػمونة مػػف الدولػػة لبرػػائعيـ ال تتػػفثر بالتذبػػذبا  
 التػيوينناض مي الرنا  واألزمةت كذلؾ كاف الطم  ممل المصػاني  االقتصادو كاف الطم  ممل الغذا  والبرائي االستيبلكية يرتاي

تنقميػات غيػر أف الطمػ  ممػل الػدبابا  والسػاف الحربيػة والطػائرا  المقاتمػة بػا  مرػمونًا طالمػا  التيتنتج ىذه السمي والساف والموارى 
 تسميح ناسياو تياستمر  الحكوما  

ومنػد الرػرورو أممػ  ػ قطاع الناصت تقػد تزايػد تنطيطيػا لبلقتصػاد بالكامػؿ الواقيت لـ تطم  الدولة األسمحة تقط مف ال تي
 الوق  المناس  وبالكميا  المناسبةو تيحتل تطمئف  لل  نتاج األسمحة ػالاركا  الناصة
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حتػػل تتفكػػد مػػف أف ودائعيػػا  تيومػػا بعػػدىا سػػيطر  الدولػػة ممػػل الكثيػػر مػػف النظػػاـ المصػػر  >:@8ألمانيػػا النازيػػة منػػذ  تػػيو 
دـ لتمويؿ  التسميحو وكان  الاركا  الصنامية مجبرو قانونا ممل  يداع كؿ أرباحيا تػوؽ حػد معػيف لػدى الدولػة لػناس الغػرض تستن

 ? لػػل  =مػػيف جػػورينج "ديكتػػاتورًا اقتصػػاديًا"وكاف ييػػدؼ  لػػل تنايػػذ برنامجػػا اسػػتثماريا مػػف  =:@8وأثنػػا  نطػػة السػػنوا  األربػػي لعػػاـ 
مثػػػػػؿ دمػػػػػـ االسػػػػػتثمارت اإلماػػػػػا ا  الرريبيةترػػػػػمانا  ػ ًا أـ ال مسػػػػػتندما كاتػػػػػة الوسػػػػػائؿ مميػػػػػارا  مػػػػػارؾت سػػػػػوا  كػػػػػاف مربحػػػػػ

لؤلسػػعارتوالطمبيا  واألربػػالو ومنػػدما رتػػض رئػػيس أحػػد الاػػركا  العمبلقػػةت تايسػػفت أف يناػػذ أوامػػرهت صػػادر جػػورينج ممكيتػػو وأجبػػره 
 ممل الير   لل النارجو

ػ االقتصػاد  تػيلمتحػدو الحػر ت لػـ تسػيطر الدولػة تقػط ممػل قطػاع األسػمحة وبػناس الطريقػةت بمجػرد مػا أف دنمػ  الواليػا  ا
% مػػف 0@بػػؿ حػػدد  أيرػػا مػػا يجػػ  أف ينػػتج مػػف السػػمي االسػػتيبلكيةو وتولػػ  مسػػئولية  مثػػؿ نصػػؼ  جمػػالل النػػاتج القػػومل الػػذيو 

 ماركا  الناصة إلدارتياوسممتيا بعد ذلؾ ل التيبنا  مصاني سبلل جديدو و  تي جمالل االستثمارا  وأناق  مبالا طائمة 

لػػل تحػػدي أى معاررػػة لممارسػػاتيا تبػػدييا ػ وبسػػرمةت دتعػػ  اسػػتعدادا  الحػػر  الدولػػة  لػػل تجاىػػؿ رليػػا  السػػوؽ القديمػػة  وا 
الاركا  الكبيروو تمـ يعد التطور االقتصادى دانؿ ألمانيا النازية وأمريكا تترو الحر   يعتمد ممل التدتؽ الحر لؤلرصدو  لل األجزا  

ػ تػدتؽ األرصػدو  لػل القطامػا  المناسػبة  تػيربحيػة مػف االقتصػادو وبػداًل مػف ذلؾتحػدد  الدولػة مػا يجػ   نتاجػو ثػـ تسػبب   كثرألا
 سوا  مف نبلؿ توجيو أوامر مباارو لماركا  أو مف نبلؿ توجيو السوؽ حتل تجعؿ تمؾ القطاما  مربحةو 

الااقػد مػف  نتػاج  تياقتصػاد الحػر  ناجحػًات تقػد لعػ  كػؿ مػف صػا جعػؿ الػذيولـ يكف تجاوز الدولة فليا  السوؽ تقػط ىػو 
يحػػد  أثنػػا   الػػذياألسػمحة والػػدمار البربػػرى النػػاتج مػػف الحػػر  دورىمػػا وكػػاف  ليمػػا ناػس األثػػر ممػػل النظػػاـ مثػػؿ تػػدمير رأس المػػاؿ 

 تثمار نحو النمو أسرع  مف قوو العمؿوومعيا اتجاه االسػ الصناما  اإلنتاجية  تياألزما و تقد قمبل الثروا  المتاحة لبلستثمار 

 العارينا : تيكاف الماركسل األلمانل جروسماف ىو أوؿ مف الحظ ذلؾ مندما كت  

" ف التدمير والااقد الناتج مف الحػر  يعػداف وسػيمة لمتنايػؼ مػف االنييػار القػائـ )لمرأسػمالية(ت لنمػؽ مسػاحة تػناس مػف أجػؿ 
يمة رأس الماؿ المرتبط بيػا يرػعؼ انييػار )الرأسػمالية( ويػوتر بالرػرورو حػاتزًا جديػدًا لتػراكـ تراكـ رأس الماؿووو ف الحر  وتدمير ق

 رأس الماؿ"و

وقد أورح أنو برغـ أف الحر  تسمح لبعض كبار الرأسمالييف األتراد بزيادو ممتمكاتيـ بصورو ىائمةت تػإف أثرىػا ممػل النظػاـ 
المقابػؿ يوقػؼ انناػاض معػدؿ  تيلتالل ال يزداد االستثمار أسرع مف قوو العمؿو وذلؾ ككؿ ىو "تدمير القيمة" و " بطا  التراكـ"ت وبا

 الربحو

اسػتندـ أسػـ  الػذياألربعينػا  والنمسػينا  والسػتينا  مػف قبػؿ االقتصػادى األمريكػل  تػيوقد تـ تطوير وتعميؽ ناس الر يػة 
يحد  بو تػراكـ رأس  الذيتاج السبلل يبطو مف المعدؿ أوكس دوتانس ومف قبؿ الماركسل مايؾ كيدروفو وأورحوا أنو برغـ أف  ن

 أزما  متكرروو تيالماؿت تيو يتيح لو الارصة أيرا لبلستمرار بسبلسةت دوف االنتيا   لل الركود 

القصػػػة الاػػػييرو )معرػػػمة  تػػػي ف اقتصػػػاد الحػػػر  بالمقارنػػػة مػػػي اقتصػػػاد السػػػمـ ياػػػبو السػػػمحااو بالمقارنػػػة مػػػي األرنػػػ  البػػػرى 
اقتصػػاد السػػمـت ألف ثػػروا  كثيػػرو كػػاف مػػف الممكػػف أف تسػػتثمر  تػػياقتصػػاد الحػػر  أبطػػف منػػو  تػػيالبدايػػة يسػػير التػػراكـ  تػػي يسػػو (و 
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بصورو  نتاجية يتـ ترييعيا ممل األسمحة بداًل مف ذلؾو ولكف ليذا السب  بالذا  ال يتحتـ ممل اقتصاد الحر  أف يتوقؼ "اللتقػاط 
 باقتصاد السمـوأنااسو" مبر األزمةت وبالتالل يمحؽ 

اناػؽ ممػل بػرامج الحػر و  :;@8 تيواترح ىذا تمامًا أثنا  الحر  العالمية الثانيةت تتقريبًا نصؼ ناتج االقتصاد األمريكل 
أوانػر الثبلثينػا و  تػيومي ذلؾت مي كؿ ىذا الااقدت كاف  نتاج البرائي االستيبلكية أكبر مما كػاف مميػو نػبلؿ أزمػة اقتصػاد السػمـ 

سػػنوا  الحػػر  تزيػػد ممػػل رػػعؼ مػػا  تػػينصػػـ الرػػرائ  لتمويػػؿ بعػػض ىػػذه األسػػمحةت كانػػ  أربػػال الاػػركا  األمريكيػػة وحتػػل بعػػد 
 و?:@8 تيكان  مميو 

سػػنوا  الحػػر  البػػاردو بػػيف أوانػػر األربعينػػا  ومنتصػػؼ السػػبعينا ت تقػػد توقػػي غالبيػػة المػػراقبيف  تػػيواترػػح ذلػػؾ مػػرو أنػػرى 
حػػر  العالميػػة الثانيػػة تكػػرار ألزمػػة سػػنوا  مػػا بػػيف الحػػربيف ولػػـ يحػػد  ذلػػؾ فف اإلناػػاؽ ممػػل االقتصػادييف أف ياػػيد مػػالـ مػػا بعػػد ال

الثبلثينػا   لػل حػوالل  تػي% مف النػاتج األمريكػل 8"وق  السمـ"ت تارتاي مف أقؿ  تيالسبلل استمر بمعدال  أممل كثيرًا مما سبؽ 
% كػاف ال يػزاؿ مسػاويًا إلجمػالل االسػتثمار @أو   ?ل حػوالل أوائؿ النمسينا  وحتل نبلؿ السػتينا  منػدما انناػض  لػ تي% >8
 الصنامة المدنيةو تي

لقد ايد  الرأسمالية ما أطمؽ مميو البعض "مصرىا الذىبل " بيف األربعينا  والسبعينا  وايد  بمد بعػد أنػرى تعميػًا نمػوا 
نمػػس مػػرا  واالقتصػػاد الارنسػػل أربعػػة مػػرا  اقتصػػاديا غيػػر مسػػبوؽت تترػػامؼ حجػػـ االقتصػػاد األمريكػػل ثػػبل  مػػرا  واأللمػػانل 

 األربعينا و تيمانل تدىورًا طويؿ المدى كاف ينتج بحموؿ السبعينا  رعؼ  نتاجو  الذيوحتل االقتصاد البريطانل البائس 

معظػـ الػببلد  تػيازدىر  الرأسػمالية بصػورو لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ وتحسػن  ظػروؼ حيػاو معظػـ العمػاؿ وانتاػ  البطالػة تقريبػا 
بريطانيا وألمانيا واسكندناتياو ولـ يتـ تقط  مادو بنا  المدف الكبرى بعد دمار الحر ت  تي% 8الصنامية المتقدمة ولـ تتجاوز حوالل 

تعػود  لػل ثبلثينػا  وأربعينػا  القػرف المارػلت وسػامد  النػدما  الصػحية  التيولكف حم  العقارا  السكنية الجديدو محؿ األكواخ 
 المعااا  الكثيريف ألوؿ مرو مف التطمي  لل حياو الاينونةو تيل الحياو لمدو أطوؿ ومكن  التحسينا  المجانية الناس مم

تتػرو الرنػا ت وقػػد  تػيتبلاػػ   التػي"المنػاطؽ البائسػة" القائمػػة ممػل الصػناما  القديمػة  تػيولكػف لػـ ينتػؼ الاقػر تقػػد اسػتمر 
الػببلد المتقدمػػة كػاف ذلػػؾ مػادو تقػػرًا  تػػيائميػػا وبعػض العجػػائزو ولكػف تقػد  م التػػيمػانل منػو أيرػػا ذوى األمػراض المزمنػػة واألسػر 

 الثبلثينا  كما لـ يسمي أحد مف المتسوليفو تيالاوارع كما  تيمتواريا تمـ يعد العاطموف يتسكعوف 

ؿ  يطاليػػا كػػاف الرنػػا  باألسػػاس رنػػا  الػػببلد الصػػنامية المتقدمػػة ولكنػػو لػػـ يػػدع بقيػػة العػػالـ دوف تػػفثيرت تقػػد بػػدأ  بػػبلد مثػػ
السػباؽ بػالببلد الصػنامية القائمػة القديمػة مثػؿ  تػيحػاال  قميمػة  تػيالمحػاؽت وحتػل  تػيوأسبانيا والبرتغاؿ وكوريا الجنوبية وسػنغاتورو 

ببلد العالـ الثال  الكبيرو مثؿ الينػد والصػيف والبرازيػؿ والمكسػيؾ حػد  نمػو سػريي لمجيػو  الصػناميةت  تيمكاف أنر  تيبريطانياو و 
ف استمر غالبية السكاف يعياوف تح  الب س الاديد حتل  أكػواخ المدينػة المتراميػةو لقػد جعػؿ النمػو حتػل الاقػرا   تيالريؼ أو  تيوا 

 يعتقدوف أنيا تقط مسفلة وق  وسوؼ تتحسف األمورو
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التاسػي ماػر ومرو أنرى أمط  سنوا  الرنا  الطويؿ تمؾ دتعة قوية ألتكار مماثمة لتمػؾ التػي تطػور  تػي تسػعينا  القػرف 
وبػدا لمماكػػريف السػطحييف أف الرأسػػمالية قػد تغمبػػ  ممػػل كػؿ ماػػكبلتياو وبالاعػؿ وصػػؿ األمػر بػػبعض الكتػػا   لػل تفكيػػد أنيػا لػػـ تعػػد 

 رأسمالية ولكنيا اكؿ ما أممل مف التنظيـ االقتصادىو

انيػػةت والااقػػد اليائػػؿ القتصػػاد ومػػي ذلػػؾ تمػػا كػػاف مػػف الممكػػف أف يحػػد  ىػػذا التوسػػي لمنظػػاـ دوف تظػػائي الحػػر  العالميػػة الث
تبل الحر ت واألنطار الجمة ممل البارية كميػا مػف سػباؽ السػبلل النػووىت لقػد امتمػد  "أمجػاد" العصػر الػذىبل ممػل  الذيالسبلل 

 بربرية القنبمة النوويةو

 ( رأسمالية الدولة، الستالينية والعالم الثالث4
مامػػا كانػ   لػػل حػد كبيػػر  0;رًا ممػل الػػدوؿ الغربيػة المتقدمػةت تممػػدو حػوالل لػـ تكػف رأسػػمالية الدولػة العسػػكرية أمػر ًا مقصػػو 

ىػا اػموال ىػل  روسػيا أكثر تحولػ   لػل رأسػمالية الدولػة و  التػيالعالـ ككؿت وحقػا كػاف أوؿ االقتصػاديا   تينموذج التطور الرأسمالل 
االاتراكيةو ولكف مي أوانر العارينا  كان  روسيا تعميًا أوانر العارينا  وقد أطمق  ممل ناسيا أسـ  تيالستالينية المتنماة نسبيا 

و كانػ  الثػورو تيػدؼ  لػل بنػا  مجتمػي يحػدد تيػو العمػاؿ مػا يحػد  <8@8أليمػ  ثػورو  التػيبعيدو كؿ البعد مف االاػتراكية الحقيقيػة 
مرقمػة  تػيالقػوى الغربيػة تسػب  باكؿ واملت ولكف  اعاؿ الطبقا  الحاكمة القديمػة لمحػر  األىميػة والتػدنؿ العسػكرى مػف قبػؿ كػؿ 

قامػػ   التػػيالثػػوروت تفصػػبح ىنػػاؾ بػػ س اقتصػػادى منقطػػي النظيػػرت وتوقاػػ  كػػؿ الصػػناما  الروسػػية تقريبػػات ودمػػر  الطبقػػة العاممػػة 
 بالثوروت وبدوف الطبقة العاممة ال يمكف أف تتحقؽ الديمقراطية العماليةو

وائػػؿ العاػرينا  ولكػػف تزايػد امتمػػاد حكميػـ ممػػل بيروقراطيػة مكونػػة مػػف أ تػػيالسػمطة  تػػياسػتمر الثوريػػوف الػذيف قػػادوا الثػورو 
الحػز  المتاػرغيف يتػزمميـ جوزيػؼ سػتاليفو  اياإلمبراطورية القيصرية القديمة  لل جان  اريحة جديدو مف مػوظ ايالعديد مف موظ

اصػةت وطػردوا العناصػر الثوريػة التػي قامػ  احتاظ ى ال  البيروقراطيوف بجز  مػف لغػة الثػورو ولكػنيـ حكمػوا باسػتمرار لمصػمحتيـ الن
 تػػيمػػف الحػػز  الحػػاكـو  ف وجػػو الميػػ  مننوقػػا ربمػػا ياػػبو وجػػو األحيػػا ت وبػػناس الطريقػػة كانػػ  روسػػيا  <8@8ممػػل أكتاتيػػا ثػػورو 

 جوىرىاو تيالواقي كان  منتماة  تيالظاىر تقط ولكف  تي <8@8تابو روسيا  <9@8

أيػػػدى القطػػػاع  تػػػييـ تػػػرؾ األرض وبعػػػض القطامػػػا  الصػػػنامية والتجاريػػػة ولػػػبعض الوقػػػ  كػػػاف حكػػػاـ روسػػػيا مػػػف مصػػػمحت
مػف أمثػاؿ  <8@8الناصت ومعتمديف ممل تفييد المبلؾ المتميزيف )المعروتيف برجاؿ الني ( لطرد أولئؾ الذيف تمسكوا بمبػادا ثػورو 

جػدد التيديػػدا  مػف التػدنؿ الغربػػلو  لػػل جانػ  ت ?9@8ػػ <9@8 تػيتروتسػكيو ولكػف ىػذه السياسػػة أد   لػل أزمػة اقتصػػادية كبيػرو 
 مند ذاؾ تحوؿ الحكاـ الجدد مائة وثمانيف درجة  وتبنوا نموذجيـ الناص مف رأسمالية الدولة العسكريةو

بنػا   تػيأمس الحاجة لبعض الوسائؿ لحماية سيطرتيـ ممػل روسػيا مػف التيديػد األجنبػلت تػرأوا أف الحػؿ يكمػف  تيلقد كانوا 
تبيذا تقط يتمكنوف مف  نتاج الدبابا  والساف الحربية والطائرا  والبنػادؽ افليػة ممػل ناػس  مسػتوى الػدوؿ الصنامة بفقصل سرمةو 

وونحػف متنماػوف مػف الػدوؿ والغربية وكما قاؿ ستاليف"  ف  بطا  نطوا  التصنيي سيعنل أف نتنمؼت وأولئؾ الذيف يتنماوف ييزمػوف
ال سيدمرونا"و تينقطي ىذه المساتة المتقدمة بحوالل نمسيف أو مائة ماـت ويج  أف   مار سنوا  وا 

أف ينبػػر ممالػػو بػػفف ػ كػػاف منطػػؽ سػػتاليف ىػػو ناػػس منطػػؽ رى رأسػػمالل صػػغير يواجػػو رػػغوط تناتسػػية مػػف رأسػػمالل أكبػػر 
 "يرحوا" بقدر ما يمكنيـ حتل يمحؽ بمناتسوو
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أمػػاكف أنػػرى نػػارج  تػػياسػػتندم   التػػيائل" كػػاف سػػبيؿ "المحػػاؽ بػػالغر " بالنسػػبة لسػػتاليف ىػػو نسػػة كػػؿ وسػػائؿ "التػػراكـ البػػد
بريطانيا ممل طرد الابلحيف مف األرارل مف نبلؿ التسييج والنزلت ودمػر سػتاليف بػدوره  تيروسياو تمثبل امتمد  الثورو الصنامية 

مالية البريطانيػة أجبر المبليػيف ممػل اليجػرو  لػل المػدفو وكمػا راكمػ  الرأسػ الذيسيطرو الابلحيف ممل األرض مف نبلؿ "التجميي" و 
معسكرا  الجػوالج العبوديػةو وكمػا  تيثرواتيا مف طريؽ العبودية مف منطقة الكاريبل وأمريكا الاماليةت قاـ ستاليف بتجميي المبلييف 

امميػا االتحػاد السػوتيتل مػف حقوقيػا وأبعػد اػعوبا بك تػينيب  بريطانيا ايرلندا واليند وأتريقيات جرد ستاليف الجميوريػا  غيػر الروسػية 
بريطانيػػا  نكػػار أبسػػط حقػػوؽ العمػػاؿ ودتػػي الرجػػاؿ والنسػػا   تػػيرالؼ األميػػاؿ مػػف أوطانيػػاو وأنيػػرا وكمػػا ترػػمن  الثػػورو الصػػنامية 

سػػامة يوميػػات أتبػػي سػػتاليف ناػػس الاػػل ت تػػدمر اسػػتقبلؿ النقابػػا  وأطمػػؽ النػػار ممػػل المرػػربيف وناػػض  =8واألطاػػاؿ لمعمػػؿ حتػػل 
 %و0>األجور الحقيقية بحوالل 

جػرا ا  الرأسػمالية الغربيػة  طاولتيػا أنػو بينمػا اسػتغرق  الرأسػمالية الغربيػة  تػيكاف االنتبلؼ الجػوىرى الوحيػد بػيف سػتاليف وا 
 ماريف مامًاو لذلؾ كان  الوحاية والبربرية أاد تركيزًاو تيمئا  السنييف الستكماؿ التراكـ البدائلت سعل ستاليف  لل  نجاز ذلؾ 

بريطانيػػػا أثنػػػا  الثػػػورو  تػػػييػػػة السػػػتالينية "المحػػػاؽ بػػػالغر " مبػػػر نسػػػة رأسػػمالية "السػػػوؽ" صػػػغيرو الحجػػػـ لػػـ تسػػػتطي البيروقراط
حجميا لمصػناما  الغربيػةو ولكػف لػـ تكػف ىنػاؾ  تيالصناميةو كاف بوسي روسيا أف تنجح مسكريا تقط  ذا كان  صناماتيا مماثمة 

ا بعرػًاو وكػاف ممػل الدولػة أف تتػدنؿ لتحقيػؽ الحجػـ الرػرورى مػف وق  لبلنتظار حتل تنمػو الاػركا  الناصػةت بػفف يفكػؿ بعرػي
 اإلنتاجو

كاف ممل احتكارا  رأسمالية الدولة وليس الاركا  الناصة تحقيؽ التراكـت وكاف ممل الدولة تنظيـ االقتصاد ككؿ وتنري 
  نتاج رى او رنر لمصمحة ىذا التراكـو

 تػيآلف الستالينية تعػبًل قرػ  ممػل الرأسػمالية الناصػة ػلكثيروف يعتقدوف ذلكومازاؿ اػ رأى الكثيروف أف ىذه ىل االاتراكية 
وووالػةت ولكػف وسػائميا كانػ  ماػابية جػدًا لوسػائؿ اقتصػاديا  الحػر  الغربيػةو تقػد قامػ  وأوروبا الارقية والصػيف تيروسيا وبعدىا 

نتاج السبللوبالتنطيط كما تعموا مف أجؿ تنايض استيبلؾ الجماىير لصالح بنا  الصناما    الثقيمة وا 

 ائوف اقتصاديا  أوروبا الارقية:  تيوكما يبلحظ مايكؿ كازر أحد الكتا  الغربييف المتنصصيف 

ابتػدم  أثنػا  االحػػتبلؿ  التػيغالبػًا مػا قمػدوا ببسػػاطة الوسػائؿ  >;@8المنطقػػة بعػد  تػيكػاف  "المنططػيف االاػتراكييف الجػدد 
لػـ تعػاود  >;@8ػػ @: تيتـ تحجيميا مف طريؽ تحديد األسعار والكميا   التيا  السوؽ وق  الحر  تكثير مف مبلق تياأللمانل 

 الظيور أبداو

 التػػيوالحػػظ أيرػػا أحػػد أاػػير المنططػػيف البولنػػدييف أوسػػكار النػػج: " ف  جػػرا ا  التنطػػيط اإلدارى واإلدارو اػػديدو المركزيػػة 
 رليا  ناصة باقتصاد الحر "و تستندـ القير الواسي ليس  الطابي المميز لبلاتراكية ولكنيا

الثبلثينػػا   تػػيكػػاف ليػػذا الاػػكؿ مػػف تػػدنؿ الدولػػة و"التنطػػيط" جاذبيػػة لػػدى حكػػاـ الكثيػػر مػػف رأسػػماليا  العػػالـ األرػػعؼ 
واألربعينػػا  والنمسػػينا  والسػػتينا و تاسػػتجاب   يطاليػػا موسػػولينل ألزمػػة الثبلثينػػا  بتفسػػيس اػػركتيف رػػنمتيف تحػػ   دارو الدولػػةت 

 التػػيالبرازيػػؿ واألرجنتػيف ورػػع  الحكومػا  المسػػتبدو الصػناما   تػيرر رى( و ) ى  ف رى(ت إلقامػػة صػناما  جديػػدوو و  ىمػا )رى
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مقدمة االقتصاد وتطمي حكاـ المستعمرا  السابقة مثؿ اليند ومصػر وسػوريا والعػراؽ والجزائػر  لػل مسػتويا  ماليػة  تيتديرىا الدولة 
كوريػػا  تػػيإلنجػػاز التصػػنييت ىكػػذا أيرػػا حكػػـ الكومينتػػانج تػػايواف والػػديكتاتوريا  العسػػكرية مػػف ممكيػػة الدولػػة ونطػػط النمػػس سػػنوا  

الجنوبيةو وتبن  الحكوما  اليمينية الارنسية اتجاىا يدمل "التنطيط الموجو"ت وىكذا حتػل تػي بريطانيػا جيػز   الدولػة نطػة طويمػة 
 و==@8المدى تي 

يفت احتيػػاج حكػػاـ الػػببلد الرأسػػمالية ذا  القػػدرا  التناتسػػية األرػػعؼ  لػػل كػػؿ مكػػاف ىػػل ناػػس دواتػػي سػػتال تػػيكانػػ  الػػدواتي 
ال لف تتمكف أبدًا مف البقا   تيالدولة لزيادو ثرواتيـ وحمايتيـ مف افثار المباارو لمتذبذبا   مواجية صػناما   تيالسوؽ العالملو وا 

 تناتسيةو كثرمناتسييا األكبر واأل

لرأسػػػمالل األرثوذكسػػػل لمػػػدو نصػػػؼ قػػػرف تقريبػػػًا يقػػػـو ممػػػل رػػػرورو تػػػدنؿ الدولػػػة وأف وكنتيجػػػة لػػػذلؾ كػػػاف ممػػػـ االقتصػػػاد ا
 "التنطيط" أمر مرغو  تيوو

فحدىـ ػروسػػيا  لقػػد كانػػا انصػػيف منتماػػيف  تػػيالغػػر ت وجوزيػػؼ سػػتاليف  تػػيكػػاف جػػوف ماينػػارد كينػػز قػػد بنػػل ىػػذه الر يػػة 
صػػػةت و افنػػػر ديكتػػػاتور سػػػاالو اتجػػػو م يػػػدو األوؿ ألف يكونػػػوا البور  تػػػيليبرالػػػل وموظػػػؼ  حكومػػػة أصػػػبح مميػػػونيرًا مػػػف المرػػػاربة 

أمرا  تي األحزا  االاتراكية الديمقراطيةو أما م يدو الثانيت كانوا مػف أاػد أمػدا  االتجػاه األوؿت اػكموا األحػزا  السػتالينيةو ومػي 
واسػتنداميا لتوجيػو االقتصػاد القػومل يمكػف أف تكػرو ىامػة: تكػؿ منيمػا امتقػد أف االسػتيبل  ممػل الدولػة القائمػة  تػيذلؾ تقد ااتراكا 

 يمني األزما  ويرمف استمرار التقدـ الصناملو

 ( تبدد الوهم 5
 و9=@8و9:@8ثروا  النظاـ الرأسمالل نبلؿ الاترو مف  تيلقد حدث  كما رأينا تغيرا  ىائمة 

يػػة أسػػوأ ممػا مػػرؼ النظػاـ مػػف قبػػؿت بػدا أف كػػؿ تنبػ ا  مػػاركس حػػوؿ النظػاـ تتحقػػؽت تقػد حػػدث  أزمػة كارث 9:@8مػػاـ  اػيت
ووجد المبلييف مف جماىير ػألمانيا والواليا  المتحدو ػ تكاف ثم  السكاف ماطميف مف العمؿ تي أكبر اقتصاديف صنامييف تي العالـ 

المسػتعمرو الػببلد  تػيالػببلد المتقدمػةت و  تػيناػس الورػي البػائس الػذي تعػاني منػو جمػاىير العمػاؿ حتػل  تػيالطبقة الوسطل أناسػيـ 
بػ س تظيػيت وكػاف ممػؽ األزمػة ينمػل أباػي الػديكتاتوريا   تػيأدى انييار أسػعار المػواد النػاـ  لػل  غػراؽ أمػداد ىائمػة مػف السػكاف 

العالـ سوى التنمص الكامؿ  تيأى مكاف  تيالتي مرتيا التاريةت تايد  ألمانيا صعود ىتمر تي مدو الحكـت وبدا أنو ال يوجد أمؿ 
 ومف الرأسمالية

مػػف نبػػرو اػػبابو " ف السػػيطرو الاػػاممة لؤلتكػػار  =>@8 تػػيحػػز  العمػػاؿ  تػػيوكمػػا كتػػ  أنتػػونل كروسػػبلند القيػػادى اليمينػػي 
تارية الحركة العماليػة البريطانيةووووبػدأ كثيػر  تيالثبلثينا  كان  انعكاسا لحالة مف االزدىار الثقاتي منقطعة النظير  تيالماركسية 

 بدا أنيا تكتسح الرأسمالية العالميةو التيجود تحميؿ اامؿ لتاسير الكارثة مف الناس ياعروف بررورو و 

كػؿ الػببلد الصػنامية المتقدمػةو وبػدا أف  تػيولكف األمور بد  منتماة تماما بعد ذلؾ بربي قرف تكاف ىناؾ التوظيػؼ الكامػؿ 
قيقيػة سػنة بعػد أنػرىت وحتػل الحكومػا  اليمينيػة اإلنتاج يتوسي باستمرار مي أطوؿ رواج مرتو النظاـ مف قبؿو وارتاعػ  األجػور الح
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 تػياكم  دولة الرتاه لرماية الاقرا  والمررل والعجائزو وبد  النازية كفنيا كابوس  مف المارل مي استقرار الديمقراطية البرلمانية 
 الببلد المتقدمة وزحايا  لي دوؿ أوروبا الجنوبية األقؿ تطورًاو

ار العديد مف المثقايف الذيف أممنوا قديما تبنػييـ لمماركسػية أنيػا افف لػـ تعػد تصػمحو تقػد كان  ىذه األوراع ىي نماية  صر 
ساد  حينذاؾ بفف األزما  كان  أمرًا مف أمور المارل وأف الصراع الطبقػل يتبلاػلو وأكػدوا أف الرأسػمالية كانػ   التيقبموا الاكرو 

جػػدؿ الوحيػػد تيػػو كػػاف حػػوؿ كيايػػة انتاػػار مزايػػا الثػػروو غيػػر المحػػدودو ووقػػ  تتحػوؿ بػػبط   لػػل مجتمػػي "رتاىيػػة" مػػا بعػػد الرأسػػمالية وال
 الاراغ اليائؿو

 تػيكتػا  واسػي االنتاػار وىػو "مسػتقبؿ االاػتراكية " ف االمتقػاد بػفف "التناقرػا  الدانميػة"  تػيووري كروسبلند ىذه الر ية 
لػػل انييػػار النظػػاـ  ووتقػػد حػػؿ والنيايػػة وارػػح أنػػو افف لػػـ يعػػد لػػو مبػػرر تػػيبكاممػػو الرأسػػمالية سػػت دى تػػدريجيا  لػػل  تقػػار الجمػػاىير وا 

وو ف معػدال  النمػو الحاليػة والتوظيؼ الكامؿ محػؿ الكسػادت وتنػاقص مػدـ االسػتقرار باػكؿ واسػي وارتاػي معػدؿ النمػو باػكؿ ممحػوظ
 ;8@8لمرأسمالية التقميدية ما قبؿ  وو ف كؿ المبلمح األساسيةوستستمر ومف المحتمؿ أف يتميز المستقبؿ بالترنـ وبداًل مف البطالة

 تقريبا  ما أميد تاكيميا أو تحول  تماما"و

االسػتحواذ ممػل القػرارا  االقتصػادية اليامػة مػف أيػدى الرأسػمالييف  تػيوزمـ كروسػبلند أف ذلػؾ قػد حػد  ألف الدولػة نجحػ  
موقعيػػػا القيػػػادى وانتقمػػػ  مصػػػادر ورواتػػػي القػػػوو  التقميػػػدييف الػػػذيف ييتمػػػوف تقػػػط بػػػالربح "لقػػػد تقػػػد  طبقػػػة رجػػػاؿ األممػػػاؿ الرأسػػػمالية

وو ف الحكومػة تسػتطيي بالتػفثير أساسػا مػف نػبلؿ الموازنػةت بػرغـ وجػود رليػا  أنػػرى واالقتصػادية مػف أيػدى األتػراد  لػل أيػادى الدولػة
واسػعة بػيف االسػتيبلؾ مسامدوت أف تمارس رى تػفثير تريػده ممػل توزيػي الػدنؿ ويمكنيػا أيرػا تحديػد توزيػي النػاتج الكمػل دانػؿ أطػر 

ووو ف القػػوو االقتصػػادية لسػػوؽ رأس المػػاؿ وبيػػو  التمويػػؿت وبالتػػالل سػػيطرو رأس المػػاؿ وواالسػػتثمار والصػػادرا  واإلناػػاؽ االجتمػػامل
 التمويمل ممل الصنامة أصبح  أرعؼ كثيرًا وىذا التغير يجعؿ مف السنؼ الحدي  مف طبقة حاكمة رأسمالية"و

 0;ليناصؿ مف  @>@8 تيدتع  قيادو حز  العماؿ البريطانل  لل القياـ بفوؿ جيد منسؽ لو  لتياكان  ىذه ىل األتكار 
ر  ماما مف التزامو القديـ بػ"الممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج والتوزيي والتبادؿ" وبرغـ أف القيػادو أنيػرا تراجعػ  مػف ىػذا التحػوؿ تقػد أثػ

 روف أولوية التحرؾ السياسي لتحدى النظاـوأتكارىا ممل كثير مف العماؿ الذيف ما مادوا ي

وبعد ذلؾ بعاريف ماما تحولػ  األمػور مػرو أنػرى تحػواًل دائريػًا تقػد وصػؿ رنػا  مػا بعػد الحػر  الكبيػر  لػل نيايتػو مػي ركػود 
 وثؽ بيا أناس مثؿ كروسبلند م ثروو التيت وتجفو لـ تعد اإلجرا ا  الكينزية =<@8ػ ;<@8

ف أف أتكػػاره األولػػل كانػػ  مبالغػػة جػػدًات بػػرغـ أنػػو ال يػػزاؿ يحػػاوؿ الػػدتاع مػػف مرتكزاتيػػا "مازلػػ  وامتػػرؼ كروسػػبلند ناسػػو اف
حالة مف األزمػة اػبو الدائمػة والترػنـ  تيتوجد مدـ المساواو القصوى بيف الطبقا ت والاقر تزايد بداًل مف القرا  مميوت واالقتصاد 

فنو صػػع  االسػػتجابة لمتغييػػرا  ممػػا كػػاف ػالراكػػدت المتحجرػػػ لبريطػػانل : "وو بػػرىف المجتمػػي ا;<@8 تػػيواسػػي االنتاػػار"ت وكتػػ  
 ليجتيا"و تيووو ف الكتابا  التراجعية األولل كان  اديدو الغرور وماترض

التعامػػػؿ مػػػي األزمػػػةت تحػػػوؿ المئػػػا  مػػػف االقتصػػػادييف  تػػػيونػػػبلؿ العػػػاميف التػػػالييفت منػػػدما اترػػػح مجػػػز الوسػػػائؿ الكينزيػػػة 
نظريػػػا  مػػػا قبػػػؿ الثبلثينػػػا و وأسػػػرع  تػػػيف الػػػذيف كػػػانوا يتعصػػػبوف لمكينزيػػػة تجػػػفو  لػػػل النظريػػػا  "النقدويػػػة" والمحػػػرريف االقتصػػػاديي
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بريطانيا تبنل رئيس وزرا  حز  العماؿ جيمس كاالجاف النظرية الجديدو ممنا تي م تمر الحػز   تيالمحاؽ بالرك  و  تيالسياسيوف 
وو ىػػذا وطػػل األزمػػة مػػف نػػبلؿ تناػػيض الرػػرائ  وتناػػيط االقتػػراض الحكػػومل: "وو  ننػػا مػػادو نعتقػػد أنػػو باإلمكػػاف تن=<@8مػػاـ 

كػػؿ مػػرو حػػد  ذلػػؾ يرتاػػي  تػػيالنيػػار لػػـ يعػػد موجػػودًا"ت وبقػػدر مػػا كػػاف متاحػػًا مػػف قبػػؿ كػػاف يعمػػؿ ممػػل حقػػف االقتصػػاد بالترػػنـو و 
تزيػد مػف الرػعؼ بينمػا طبقػ  برنػامج  تبنتو حكومتو لمكينزيػة ىػو أنيػا سػمح  لمبطالػة أف الذيمتوسط معدؿ البطالةت وكاف البديؿ 

(و 90مميار جنيو  سترلينل )ما يعادؿ  ?صندوؽ النقد الدولل لتنايض موازنة الرماية االجتمامية بقيمة   مميار اليـو

الرجػؿ ػ الجنال اليميني لحز  العمػاؿ كػاف يوجػد زممػا  بػارزيف قبلئػؿ يرتجاػوف لمػا يحػد و وافف أنبػر كروسػبلند  تيحتل 
مسئولل وزارو النارجية المرتبكيف أف صندوؽ النقد الدولل م سسة رأسماليةت ومػا ػأف بريطانيا لـ تعد رأسمالية =>@8 تي أصر الذي

 ال يطاؽ ىو أف ترطرت حكومة "ااتراكية"  لل ترض تمساتو مميياو

يـ طرحػو لبرنػامج صػندوؽ أمكػن الػذيومي ذلؾ رأى أمثاؿ كروسبلند أنػو مسػتحيؿ تغييػر بقيػة حكومػة العمػاؿ والبػديؿ الوحيػد 
العػػالـ كمػػو نػبلؿ الثبلثينػػا و ولكػػف زمبلئيػػـ ومستاػػارييـ  تػػيالنقػد الػػدولل ىػػو تػػرض رػوابط ممػػل الػػواردا ت كمػػا تعمػػ  الحكومػا  

أممػف الكنزيػوف ذا  مػرو  الػذيسياسا  البطالة وتنايض الرماية االجتماميػة  تيأصروا أنيا لف تنجح وانتيل بيـ األمر لبلنحصار 
 لف تعد رروريةوأنيا 

الثمانينػػا  منػػدما تنمػػ  حكومػػة  تػػيترنسػػا  تػػيوتجربػػة حكومػػة العمػػاؿ البريطانيػػة لػػـ تكػػف الوحيػػدو مػػف نوميػػات تقػػد تكػػرر  
السػويد  تػيمميػوف ماطػؿت و  ;الحز  االاتراكل بزمامة ميتػراف مػف المحػاوال  الكنزيػة "إلنعػاش" سياسػا  نػتج منيػا مػا يقػر  مػف  

راكييف الػديمقراطييف سياسػا  جعمػ  أرض األحػبلـ النموذجيػة لبلاػتراكييف الػديمقراطييف تعػانل مػف نسػبة حي   اتبع  حكومة االات
 %و;8بطالة بمغ  

أوائػؿ الثمانينػا  تمػ  محاولػة إلنعػاش السياسػا   تػيأف الواقي األليـ ياير  لػل أف الكينزيػة لػـ تعػد ناجحػةو ولػبعض الوقػ  
الواقػي  تػيأطمقػوا ممييػا "ااػتراكية"و  التػيالعمػاؿت تقػد أمػدوا "اسػتراتيجية اقتصػادية جديػدو و  الكينزية تي بريطانيا مف قبؿ يسار حػز 

تمركز  ىذه االستراتيجية ممل الاكرو القديمة لكينز وكروسبلند بفف الدرجة العالية مف سيطرو الدولة ااممة روابط الواردا ت يمكنيا 
األزمةو وممل ري حاؿ تمي أوانر الثمانينا  تنمػل العديػد مػف أاػير أنصػار  االقتصاد مف تيأف تنرج بالقطاع الرأسمالل الناص 

ىػػذه السياسػػة مػػف تكػػرتيـو وتوجػػ  ممػػل القيػػادا  اليسػػارية السػػابقة مثػػؿ روبػػيف كػػوؾ وديايػػد ببلنكيػػ  وكميراػػور  أف يػػدنموا المػػادو 
 مف تراتقيا مي"تقمبا  السوؽ الحادو"و الرابعة الجديدو )التي تتنمل مف مبدأ الممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج( بالرغـ

 ( عيوب قاتمة6
الاػػرؽ  تػػيالغػػر  كػػاف يماثمػػو انػػزالؽ االقتصػػاديا  السػػتالينية  تػػي ف تاػؿ تػػدنؿ الدولػػة "الكينزيػػة" إليقػػاؼ األزمػػة الرأسػػمالية 

" لمتغم  ممػل تورػل الرأسػماليةو "العالـ الثال  تيالغر  و  تينحو األزمةوأدى ذلؾ  لل زيادو تنبط أولئؾ الذيف تطمعوا  لل الدولة 
وبقدر ما تزايد  االقتصاديا  الارقية قوو بعػد قػووت كػاف يسػتندـ نمػوذجيـ لتبريػر سياسػا  ترمػي لزيػادو االسػتثمار والقػدرو التناتسػية 

بالديمقراطيػة  الغر و وكاف لساف حاؿ كثير مف اليسارييف يقوؿ لو تقط أمكف باكؿ ما تطعػيـ السػتالينية تيمف نبلؿ سيطرو الدولة 
 البرلمانيةت تسيكوف ىناؾ سبيؿ لمنروج مف األزمة مف نبلؿ برنامج  صبللو
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االنييػار االقتصػادىو  تػيولكف ىذا الرأى لـ يستطي الصػمود أمػاـ أحػدا  الثمانينػا  منػدما اترػح أف الػدوؿ الاػرقية بػدأ  
ونبلليػات اػيد  صػعود الحركػة الجماىيريػة ػ وأوائػؿ الثمانينػا   أوانػر السػبعينا  تياألزمة )المتميزو( ػتقد مر  بولندا بدورو الرنا  

ومػا بعػدىا أممػف مينائيػؿ جورباتاػوؼ زمػيـ االتحػاد السػوتيتل أف  =?@8لمعماؿت حركة ترامفت وتدميرىا مػف نػبلؿ الحكػـ  ومنػذ 
سػنوا  مػا بػيف  تػيأزمػة الغػر   حتل أزيح ىو ناسو مف السمطة مي تطور الركود  لل أزمػة بػناس حػدوػاقتصاده يعانل مف "الركود" 

 الحربيفو

ومػػي سػػقوط حػػائط بػػرليف وتاكػػػؾ االتحػػاد السػػوتيتلت ادمػػلت كثيػػػر مػػف أولئػػؾ الػػذيف تيمػػػوا االاػػتراكية بامتبارىػػا نميطػػا مػػػف 
 سياسا  ستاليف وكينزت أف الرأسمالية برىن  ممل تاوقيا ممل االاتراكيةو

ف استراتيجية التغم  ممػل األزمػا  القديمػة لرأسػمالية السػوؽ مػف طريػؽ سقط ت ولك التيالواقيت ليس  االاتراكية ىل  تيو 
كما اترػح ػسقط و جعؿ ذلؾ السقوط الاائزيف والمغموبيف سوا  بسوا  ماجزيف مف مواجيػة أزمػا  جديػدو  التيرأسمالية الدولة ىل 

  نيا  األزمة المتااقمةو تي الارؽ مي تاؿ النصنصة والسوؽ تيو  0@@8 تيبدأ   التيالغر  مي األزمة العالمية  تي

تػػارية الرأسػػمالية اسػػتطام  نبلليػػا وسػػائؿ رأسػػمالية الدولػػة العسػػكرية تنايػػؼ األزمػػا و ولكػػف ىػػذه  تػػيلقػػد جػػا   مرحمػػة 
 المرحمة انتي  ثـ لـ تستطي كؿ محاوال  الحكوما   صبلل األمور مرو ثانيةو

قمة رنا  مػا بعػد الحػر  مػف قبػؿ  تيأمد   التيالدولة العسكرية وقد تنبف  بذلؾ الدراسا  الماركسية األولل مف رأسمالية 
أناس مثػؿ تػانس وكيػدروفو لقػد أورػحوا تػي النمسػينا  والسػتينا  أف رأسػمالية الدولػة العسػكرية تحتػوى ممػل ميػو  ىيكميػة كانػ  

 ويتجاىميا الكينزيوف ومبررى الستالينية معا

ترمف استثمار كميا  أكبػر كثيػرًا  الذيلل القياـ بفاكاؿ مف اإلنتاج العسكرى أواًلت أف المناتسة بيف القوى العظمل دتعتيا  
نتػػاج األسػػطوؿ النػػووى باػػكؿ متزايػػد  مػػف رأس المػػاؿ وبالرػػبط تػػـ اسػػتبداؿ  نتػػاج البنػػادؽ بإنتػػاج الصػػوارية وبإنتػػاج السػػاف الحربيػػة وا 

نص تسػتندـ افف أقػؿ مػف نصػؼ ىػذا الػرقـو رلػؼ اػ 890كانػ  ذا  يػـو تسػتندـ  التػيسػتيؿ و  تػيوأصبح  مصاني مثػؿ بػوينج 
أوائؿ النمسينا  لـ يكف قادرًا ممػل  تيأمكنو تحقيؽ التوظؼ الكامؿ لبلقتصاد ككؿ  الذيونتيجة لذلؾت تإف حجـ اإلنااؽ العسكرى 

 تحقيؽ ذلؾ مي أوائؿ السبعينا و

لػػـ تناػػؽ ىػػل ناسػػيا الكثيػػر ممػػل السػػبللو  لتػػياثانيػػًات وتػػر اإلناػػاؽ العسػػكرى لمقػػوى العظمػػل سػػوقًا لعديػػد مػػف الػػببلد األصػػغر 
تستورد التميازيونػا  والسػيارا  والصػم  مػف ػ% مف  نتاجيا القومل ممػل السبلحػ?مف  أكثرتناؽ  التيػ ىكذا كان  الواليا  المتحدو 

 واستطام  توظيؼ ثروا  ىائمة لتطوير صناماتيا المدنية التي% ممل األسمحة و 0ر>تناؽ أقؿ مف  التيالياباف 

وتطػػػػور  صػػػػناما  الػػػػببلد ذا  اإلنتػػػػاج العسػػػػكرى المػػػػنناض أسػػػػرع كثيػػػػرًا مػػػػف مناتسػػػػييا ذوى اإلنتػػػػاج العسػػػػكرى المرتاػػػػيت 
ناػس الاتػرو كانػ  الػدوؿ  تػيوأصبح  تمثؿ جز ًا أكبر بكثير مف النظاـ العالمل مما كان  مميو قبؿ ذلؾ بعاػريف أو ثبلثػيف مامػًاو 

 اػػيالصػػناما  المدنيػػة تقػػـو بتحويػػؿ الثػػروا   لييػػا مػػف صػػنامة السػػبلل ت تػػيالمناتسػػة  ذا  اإلنتػػاج العسػػكري الكبيػػر تحػػ  رػػغط
أوائػؿ النمسػينا   لػل حػوالل  تػي% 89الواليا  المتحدو اننار  النسبة المنصصة إلنتاج السبلل مف الناتج القػومل مػف حػوالل 

 السبعينا و تي% <
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يػتـ تنصصػييا إلنتػاج السػبلل كػاف كاتيػػا  التػيالنظػاـ العػالمل  تػػيار ولكػف تػدىور النسػبة الكميػة مػف المػوارد القابمػة لبلسػتثم
تنمػؽ مػدـ االسػتقرار االقتصػادى ممػل مسػتوى النظػاـو لػذا تقػد اػيد  السػبعينا  أولػل  التػيليعيد  لل الظيور كؿ العوامػؿ القديمػة 

وقػػ و اػػػيد  ىػػػذه السػػػنوا  أيرػػػا مػػػودو ناػػػس ال تػػػيتػػػ ثر ممػػػل كػػؿ االقتصػػػاديا  الغربيػػػة الرئيسػػػية  التػػػياألزمػػا  منػػػذ الثبلثينػػػا  
وذلؾ ألف مممية تزايد االستثمار ممل مستوى النظػاـ تكػوف  ػاالتجاىا  القديمةت التي بينيا ماركست  لل الظيور ممل مستوى واسي 

 أسرع كثيرًا مف قوو العمؿ الموظاة وبالنسبة التجاه معدؿ الربح نحو االننااضو

تطػػور نػػبلؿ تتػػرو الرنػػا  الطويػػؿ وأمػػاؽ باػػدو قػػدرو الحكومػػا  القوميػػة ممػػل التعامػػؿ مػػي  الػػذيوأنيػػرًات كػػاف االتجػػاه الثالػػ  
 األزما و

تقػد كػػاف التوسػػي الكبيػػر لمنظػػاـ مصػحوبا بػػالنمو السػػريي لمتجػػارو العالميػػةت بحػوالل رػػعؼ سػػرمة النػػاتج االقتصػػادى العػػالملو 
  مف أىمية احتياطل النقد األجنبل لدى الحكوما  القوميةو وقد تػاقـ يـو معيف قمم تيببلد منتماة  تيوالمبالا المتدتقة بيف البنوؾ 

النمسػينا   تػيذلؾ مف صعوبة أف تقـو ىذه الحكوما  بالرقابة ممل ما ياعمو الرأسماليوف بفمواليـو تمثبًلت كان  معظـ الحكومػا  
 لكثير منيا بعجزىا مف القياـ بذلؾوتعتقد أنيا تستطيي تحديد سعر صرؼ معيف لعمبلتيـت ومي أوانر الثمانينا  اعر  ا

تعمػػؿ مبػػر الحػػدود القوميػػة  التػػيكػػاف نمػػو التجػػارو مصػػحوبا بتػػدويؿ التمويػػؿ واإلنتػػاجت حيػػ  لػػـ يكػػف ىنػػاؾ غيػػر الاػػركا  
ل أاكاؿ التكنولوجيا تقدمًاو وأصبح  حانة مف الاركا  المتعددو الجنسية العمبلقة تسيطر مم أكثر تيتستطيي أف تقـو باالستثمار 

صنامة الطائرا  والكومبيوتر وبػرامج الكومبيػوتر وصػنامة السػيارا  واالتصػاال  وصػنامة السػافو وتعررػ  الحكومػا  الرأسػمالية 
التقنيػا  تقػدمًاو  أكثػرأوقاػ  صػناماتيا الوطنيػة الناصػة مػف التعػاوف مػي ىػذه الاػركا  لنطػر أف تاقػد وسػيمة الحصػوؿ ممػل  التي

 التػي  التعاوف سمم  السيطرو ممل القطامػا  الرئيسػية مػف الصػنامة لمرأسػمالية المتعػددو الجنسػية انتار  التيولكف تمؾ الحكوما  
 اىتم  باألربال العالمية وليس استقرار رأس الماؿ القوملو

وجد  الحكوما  ناسيا تزداد مجزا بمجرد تاجر األزمػا  بدرجػة لػـ تاػيدىا منػذ نصػؼ قػرفو وأصػيب  الحكومػة البريطانيػة 
أتبعػػوا تييػا حتػػل  التػيناػس المحظػػة  تػػيبالاػػمؿ بسػب  "تصػػدير العممػة"  9?@8ػػ 8?@8 تػػيوالحكومػػة الارنسػية  <<@8ػػ =<@8 تػي

 الحد األدنل مف "الوسائؿ الكينزية"و

الطريػؽ العصػي  نػبلؿ  تػيبػبلد "العػالـ الثالػ " المرػياة والػببلد "حديثػة التصػنيي" ناػس الػدرس  تػيوتعمـ القػادو السياسػيوف 
يعدىا صندوؽ  التياقتصادياتيـ أسرموا  لل تبنل السوؽ و"برامج التكيؼ الييكمل"  تي و ومي بداية ظيور مبلما  األزمة الثمانينا

 النقد الدولل والبنؾ الدوللت ممل رمؿ كاذ  بفف رأسمالية "السوؽ الحر" ستمقل نجاحًا أينما تسقط رأسمالية الدولةو

 تػػيلاػػرقيةو تقػػد وجػػد  أف معػػدال  نموىػػا تتػػدىور ويتزايػػد تنمػػؼ اقتصػػادياتيا الػػدوؿ ا تػػيلػػـ تكػػف األمػػور منتماػػة مػػف ذلػػؾ 
االتحػاد ػ محاوالتيا لممناتسة مف دانػؿ حػدودىا الوطنيػة الرػيقة مػي االقتصػاديا  الغربيػة األكبػرو حتػل أكبػر االقتصػاديا  الاػرقية 

ف يواكػ   نتاجيػا مػف السػبللو ومنػدما بػدأ  الواليػا  كػاف يحػاوؿ أ التيكاف أقؿ مف نصؼ حجـ اقتصاد الواليا  المتحدو و ػالسوتيت 
الثمانينػػا  وجػػد حكػػاـ االتحػػاد السػػوتيتل تجػػفو أنيػػـ لػػـ  تػػيالمتحػػدو جولػػة جديػػدو مػػف اإلناػػاؽ العسػػكرى مػػي "الحػػر  البػػاردو الثانيػػة" 

 يستطيعوا الصمودو



 

 

 

 

 

 

                                                 مركس الذراضات االشتراكية ـ مصرمركس الذراضات االشتراكية ـ مصر

59                                                                                   netsocialists.-www.e 

يػدار مركزيػًا لصػالح الحركػة الحػرو  الػذي وبدا أف المنرج الوحيد مػف ذلػؾ ىػو التنمػل مػف اقتصػاد رأسػمالية الدولػة العسػكرية
 ال يمكف التنب  بياو التيلمسوؽ العالمل النارج مف سيطرتيات مي موجا  صعودىا وىبوطيا 

مف ىنا كاف "االكتااؼ" المااجو لحكاـ ببلد الكتمة الارقيةت مف المجر وبولندا  لل الصيف وتيتناـ أف "االاتراكية" قد تاػم  
الغر  و"العالـ الثال " برأسػمالية الدولػة القديمػةو ومػف ىنػا أيرػا كػاف التطمػي الممحػوظت  تيثقة كؿ المعجبيف دمر  الذياالكتااؼ ػ 

ت بالرػػبط 0@@8ػػػ @?@8 تػػيالغػػر  والعػػالـ الثالػػ ت لتبنػػل مزايػػا اقتصػػاد السػػوؽ  تػػيلػػدى كثيػػر ممػػف ظمػػوا طػػواؿ حيػػاتيـ ااػػتراكييف 
ة جديدو طاحنة برىن   نيا كنظاـ لـ تتغير بػفدنل درجػةت مػف ناحيػة األسػست منػذ أزم تيمندما كان  الرأسمالية ممل واؾ الدنوؿ 

 مزؽ ماركس مظاىرىا  ربًا قبؿ أمواـ طويمةو
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  الهاوية الهاوية   ييالطقىط فالطقىط ف  ::الفصل الخامصالفصل الخامص

 ( مرحمة جديدة 9
 تػيالرأسػمالية  منتصػؼ النمسػينا  كمػا انتماػ  ىػذه تػيمنتصؼ التسعينا  منتماة مػف الرأسػمالية  تيقد تبدو الرأسمالية  

أوائػػؿ الثبلثينػػا و تمػػرو أنػػرى تواجينػػا المسػػتويا  العاليػػة مػػف البطالػػة واألزمػػا  المتتاليػػة ومسػػاحا  رػػنمة مػػف البػػ سو ويتواكػػ  
يزيػػػد مػػػف تقمػػػص السػػػوؽ بالنسػػػبة  الػػػذيتػػػائض اإلنتػػػاج مػػػي تناػػػيض ميزانيػػػة الرمايػػػة االجتماميػػػة والرػػػغوط نحػػػو تناػػػيض األجػػػور 

ظير اإلحباط حتل بيف م يدى النظاـ القائـ حوؿ مستقبموت تيعبر ويػؿ ىػاتوف مػف حالػة منتاػرو منػدما يكتػ  لممنتجا  ومرو أنرى ي
 مف بريطانيا: 

مكانيػة العمػؿ ورثػاره ممػل كػؿ جوانػ  المجتمػي  ػ يوجد  حساس متزايد وصحيح تمامًا بفزمة تاػمؿ كػؿ الطبقػا  مػف طبيعػة وا 
وووينتار مدـ االطمئناف واننااض األجور والقدرا  الميػدرو وتصػؿ الماػكمة  لػل ومدننا تي مف العناية بفطاالنا  لل التدىور المتزايد

الػػببلد ماطػػؿ مػػف  تػػيسػػف العمػػؿ  تػػيسػػاد الظػػف ذا  مػػرو أنيػػا لػػف تمسوووواحػػد مػػف كػػؿ أربعػػة مػػف الرجػػاؿ  التػػيالميػػف والوظػػائؼ 
مف تاكػؾ األسػرو  لػل نمػو ػ والل مظاىر التوتر االجتمامي وووتزايد  أمداد مف يعانوف مف الاقر الاديد  لل نس  مقمقةت وتتوالعمؿ

تقر اديدوووويتزايد انقسػاـ الػببلد ممػل ناسػيات مػي ورػول مػدـ اكتػرا   تيووويربل واحد مف كؿ ثبلثة أطااؿ وكؿ يـو تقريباً ػالجريمة
يـ والوظػػائؼ والسػػكف والمعااػػا و وممػػل تقودىػػاو تيػػذه الطبقػػة المتميػػزو تتمتػػي بػػالتعم التػػيطبقػػة الرػػباط المتعجػػرتيف بالرتػػ  األنػػرى 

حالػة اػبو  تػيالجان  افنر يوجد مدد أكبر تفكبر مف الناس أنيـ مػف العمػاؿ الاقػرا  الجػددت أو ممػف يعياػوف ممػل حسػا  الدولػة 
ناػػيض مصػػر مػػف "التحجػػيـ" الػػدائـ و"ت تػػيحالػػة مػػف القمػػؽ نوتػػًا ممػػل وظػػائايـ  تػػيبائسػػةوووووبينيما يوجػػد مػػدد متزايػػد مػػف النػػاس 

 التكماة" و"الترحية" ويزداد قمقيـ حوؿ قدرتيـ ممل الحااظ ممل مستوى معياة الئؽو

يػدمل  الػذيويحاوؿ ىاتوف أف يرجي ما يحد  ليس  لػل ماػاكؿ الرأسػمالية ممومػًا ولكػف  لػل نصػائص النمػوذج البريطػانل 
 أكثػربريطانيػا لػيس  ال اػكبل  تػيؼ " ف مػا يحػد  مدينة لندفت ولكنو ارطر أف يعتػر  تيأنو ماوه بسب  دور الم سسا  التمويمية 

 اػػيووتنػادرًا مػا توجػد دولػة غربيػة ال تاػكو ممػل األقػؿ مػف  حػدى الماػكبل  المماثمػة لبريطانيػاو توأمػاكف أنػرى تػيحػدو ممػا يحػد  
% مػف >9ة بحػوالل % مف  جمالي قػوو العمػؿ مننارػ80العمؿ مررًا مزمنًات وكما أف أجور أدنل  تيالواليا  المتحدو يعد القمؽ 

الواليػػا  المتحػػدو ال يػػدر دنػػبًل كاتيػػًا لرمايػػة أربعػػة  تػػيبريطانياوووووتقريبػػا واحػػد مػػف كػػؿ نمسػػة وظػػائؼ  تػػيأجػػور ناػػس الاػػريحة 
 أاناصو

النمسػينا  والسػتينا و قػد قػدـ وصػاًا مرمبػًا لمواليػا  المتحػدو  تػيكاف جالبري  أحد المنظػريف البػارزيف لػػ "مجتمػي الرتاىيػة" 
ألػؼ دوالر  <8=القمة يصؿ  لػل حػوالل  تي% مف األسر 8كاف دنؿ  ??@8 تيـو تقريبا بناس درجة وصؼ ىاتوف لبريطانيا "الي

رنػػا  بػػدنؿ  تػػي% 90ويعػػيش أغنػػل …% مػػف الػػدنؿ قبػػؿ الرػػريبة :8ر>رالؼ  سػػترليني أسػػبوميًا( ويسػػيطروف ممػػل  ?)حػػوالل 
% مف  جمالل الدنؿ قبؿ الررائ و 8>وو ويحصموف ممل فكثرسبوميا( ت سترليني أ 00<ألؼ دوالر سنويا )حوالل  0>يصؿ  لل 

االقتصػاد المعاصػر ال  تػي ف رتاىيتيـ ومستواىـ االقتصادى المرتاي يدممو ويقويػو وجػود طبقػة أساسػية رػنمة وذا  أىميػة كبيػرو 
تصػادية أوسػي وتنػدـ مسػتويا  معياػة وو ف ىذه الطبقة جز  ال يناصؿ مػف ممميػة اقوالمجتمي الراقل تيالوجود  تيتحظل بالقبوؿ 

ال  الػػذياقتصػػادنا مطموبػػوف لمقيػػاـ بالعمػػؿ  تػػيووتػػالاقرا  وورتاىيػػة المجتمػػي الراقػػلو  ف المترػػرريف اقتصػػاديا يعتمػػدوف ممػػل وجودىػػا
 يقـو بو األثريا ت ويجدونو مقززًا جدًا وحتل مرىقًاو
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ولكنػو يقصػد ثمثػل أولئػؾ الػذيف ييتمػوف بالتصػوي  )نصػؼ ػ يتحد  جػالبر  ببمبمػة مػف "غالبيػة رارػية" مػف ثمثػل الجمػاىير 
الواقػػيت يبلحػػظ أف الغالبيػػة العظمػػل مػػف السػػكاف األمػػريكييف تسػػو  أحػػواليـ ممػػل مػػدى  تػػيالنػػانبيف(ت ولػػيس ثمثػػل السػػكاف البػػالغيفو 

جػػور لمعمػػاؿ بحػػوالل النمسػػة ماػػر مامػػا المارػػيةت كمػػا  ف أربعػػة أنمػػاس األسػػر تعػػانل مػػف انناػػاض دنميػػا وانناػػاض متوسػػط األ
 %و0>

وىو أيرا يصر تي كتاباتو ممل  "الميؿ الدانمي لمرأسمالية يتجو نحو مدـ االستقرار والركود واالنكماش وممل اتجاه النظاـ 
بؿ وبعنؼ  لل الدانؿ ممل ناسو"و ػليس تقط ممل المستيمكيف والعماؿ والجماىير بصاة مامةػ االقتصادى بقوو لمتحوؿ  لل التدمير 

القػوو العسػكرية المسػتقمةت  تييكت  مف تزايد حدو االنكماش واألزمة بسب  الركود االقتصادى طويؿ المدىت مف النطر المترمف و 
المػدف الناتجػة مػػف تزايػد الحرمػاف واإلحبػاطت بػؿ  نػػو يقػارف بػيف الواليػا  المتحػدو اليػػـو  تػياألحيػػا  الاقيػرو  تػيوتزايػد مػدـ االسػتقرار 
الواليػػا   تػيأوروبػا الاػػرقية مػا يرػػاىييا  تػػيقبػػؿ انييػاره "وو أمػػور قميمػة كػػاف ممكنػا أف تكػػوف لؤلحػدا  المتاجػرو واالتحػاد السػوتيتل 
بريطانياو  ف الايومية قد تام  والرأسػمالية منتصػروت ىػؿ مػف الممكػف أف يكػوف المػر  متاػائمًا جػدًا ليػرى ميوبػًا  تيالمتحدو أو ربما 

 اية بناس الدرجة؟ لؤلسؼ توجد ىذه العيو والنظاـ الناجح ون تيقاتمة كامنة 

بالطبيت ال نسمي مثؿ ىػذه اإلدانػا  القاسػية لمػا يحػد  مػف اقتصػاديل اليمػيف المحػاتظو تمػا زالػوا يحػاولوف االحتاػاؿ بانييػار 
 أكثػرسػير بطريقػة االتحػاد السػوتيتل وأوروبػا الاػرقيةو ولكػنيـ يرػطروف لبلمتػراؼ بػفف النظػاـ ي تػيتديرىا الدولة  التياالقتصاديا  

 منتصؼ الثمانينا و تيالنمسينا  بؿ و  تيتدميرًا بكثير مما كاف يتردد 

لقد تمكف رئيس وزرا  حكومة المحاتظيف السابؽ نايجؿ لوسوف مف اليجـو ممل نمياتو كميرؾ لعجزه مف تيـ حتميػة "الػدورو 
جريػدو الااينناػاؿ تػايمز ببمبمػة  تػيالمارل والمحػرر  تيية" تحمس "لمنقدو  الذياالقتصادية" لمرنا  واألزمةو والحظ صموئيؿ بريتاف 

تنتج مدـ اسػتقرار العمػؿو وتعكػس صػحؼ  التيتعانيو كؿ الببلد و  الذي"العوامؿ الكامنة مثؿ التراجي مف رماف العمؿ مدى الحياو 
الوسطل المزمفت وحتل وىـ مسػتمروف مناويف رئيسية مثؿ العمؿ الزائد مرض الطبقة  تيحياو العامميف  تيالمحاتظيف زيادو التوتر 

ناػس الوقػ  يعتػرؼ اليمػيف  تػيالرغط لزيادو أمبا  العمؿ بالدموو  لل توتير العمؿ والنقد العنيػؼ لمممارسػا  األسػبانية القديمػة  تي
 تػيحتػل ػ اميػة الكثيريف الذيف يعياوف دانمو مي الدموو  لل تنايض ميزانيػة الرمايػة االجتم تيالجديد بعجز النظاـ مف ب  األمؿ 

 الواليا  المتحدوت وامتدال ورش القرف التاسي مار كطريقة لمتعامؿ مي الطبقة الدنياو تيحالة نيو  جينجريتش 

الواليػا   تػيحتػل اليسػاريوف المحػاتظوف مثػؿ ايزنيػاور ػ  ف ىذه الدموو كانػ  ماارقػة بالنسػبة لػدموو النمسػينا  منػدما ومػد 
الجميي بحياو أترؿت ومندما كاف الحمـ األمريكل يعنل ليس تقط االزدىار لمطبقة العميػا ولكػف أيرػا ػبريطانيا تيالمتحدو وماكميبلف 

" و  تػياألماف لمطبقا  الدنيات ومندما تػاز  حكومػة المحػاتظيف  بريطانيػا باالنتنابػا  حػوؿ اػعارا  "نحػف جميعػا طبقػة ماممػة اليػـو
 تػيالواليػا  المتحػدو وتاتاػر  تػيارقة بالنسبة لمثمانينا ت ومندما ومػد كػؿ مػف ريجػاف "أنتـ لـ تايدوا رنا  كيذا أبدًا"و  نيا أيرًا ما

 بريطانيا "بالرأسمالية الاعبية" حي  تنيمر الثروو مف األغنيا  ممل الاقرا و

ريف الربي األنير مف القػرف العاػ تيوبطريقتيـ الناصةت يعترؼ كؿ مف يسار الوسط واليميف بفف النظاـ دنؿ مرحمة جديدو 
 الربي األوؿ مف القرفو تيايدىا  التيمرحمة تتاابو بورول ولكف بدرجة أممل بكثير مي تمؾ 
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كػؿ بػبلد العػالـ  تػيكػؿ الػببلد المتقدمػة وتقريبػا  تػيتورح اإلحصائيا  المجردو ذلؾ حي  كان  معدال  النمو االقتصػادى 
 سنة مر و >9منتصؼ السبعينا  مما كان  مميو منذ الثال  وكذلؾ الببلد "حديثة التصنيي" غير افسيوية مننارة منذ 

 تػي% أو حتػل ?الػببلد المتقدمػة تنتاػر معػدال  البطالػة بنسػبة  اػيوقد ارتاي متوسط معدؿ البطالة نبلؿ ىذه الاترو أيرا ت
 الػذيتػل الجػز  العالـ ككؿ  تقدر األمـ المتحػدو مػدد العػاطميف بػفلؼ مميػوف اػنصو وح تي% و 90حالة أسبانيا وايرلندا تصؿ  لل 

ينمو أسرع مف االقتصاد العالمل والايير "بالمجاؿ االقتصادى الصينل" )الصيف وىونج كونج وتايواف وسنغاتورو( يتركز النمو حوؿ 
ت ولكػف ال يمكػف تػوتير تػرص ممػؿ اػيممؽ الصيف الواسي يتوؽ مئا  المبلييف  لل اليػر  مػف البػ س الري تيمناطؽ معينةت بينما 

 والمدف تيليـ 

 9988ـ 79لكل فرد القوميإجمالي الناتج  9968ـ 60 متوسط معدالت النمو الدولة
 0ر@ 9ر= الواليا  المتحدو

 :ر8 ?ر? الياباف
 8ر@ ;ر9 ألمانيا الغربية

 9ر; ;ر@ ترنسا
 9ر= 9ر< المممكة المتحدو

 8ر= =ر:  يطاليا
 

رغـ كػؿ الرػغوط لزيػادو سػرمة العمػؿ وتناػيض األجػورو  ف تباط  معدال  النمو يعكس اننااض متوسط معدال  الربحو و 
 تػي% مػف مسػتواىا 0=أوانر الثمانينا  تقط حوالل  تيكؿ مف الواليا  المتحدو واالتحاد األوروبل  تيكاف متوسط معدال  الربح 

 النمسينا  والستينا و

نيػػا لتعزيػػز موقايػػا بتناػػيض قػػوو المارػػل بمحاولػػة كػػؿ م تػػيرد  الاػػركا  ممػػل انناػػاض األربػػال كمػػا كانػػ  تاعػػؿ دائمػػا 
 وزيادو االستثمارا  "كثياة رأس الماؿ"و  أكثرالعمؿ 

الصػػناما  اإلنتاجيػػة تػػي  تػػي% سػػنويًا 9ر;لقػػد تزايػػد معػػدؿ رأس المػػاؿ بالنسػػبة لمعمػػؿ ممػػل مسػػتوى العػػالـت تػػازداد بنسػػبة 
 تػػيالثمانينػػا ت وترػػامؼ  تػػيد البريطػػانل ككػػؿ % سػػنويا بالنسػػبة لبلقتصػػا9وازداد بنسػػبة  ?<@8و  <<@8الواليػػا  المتحػػدو بػػيف 

تتػػػرو  تػػػيدوالر  9000أمريكػػػا البلتينيػػػة تزايػػػد االسػػػتثمار بالنسػػػبة لمعامػػػؿ بمقػػػدار  تػػػيو  0@@8و>?@8الصػػػنامة الصػػػينية تيمػػػا بػػػيف 
ا  الصػنامية الثمانينا و ولكف ذلؾ يعنل أف االستثمارا  الجديدو توتر ترص ممؿ جديػدو أقػؿ تفقػؿو تينجػرؼ النػاس نػارج القطامػ

 قطاما  جديدو متقدمة تكنولوجيًاو تيالقديمة "غير القادرو ممل المناتسة" دوف توتير ترص ممؿ ليـ 

النمسػة رالؼ  تػي ف توسي اإلنتاج باسػتنداـ ممػؿ أقػؿت مػف الممكػف أف يػ دى  لػل تحقيػؽ األحػبلـ الطوباويػة لمباػرية كميػا 
لل وق  تراغ لئلبػداع الحقيق ػ لل مالـ نالل مف الندرو القاتمػ سنة المارية  ظػؿ النظػاـ  تػيولكنو ػة والل التحرر مف رغط العمؿ وا 

الحػػالل بػػدال مػػف ذلػػؾ ينػػتج ببسػػاطة ماػػارقتيف لعينتػػيفو تينػػاؾ مػػدـ التػػوازف المتزايػػد بػػيف مسػػتوى االسػػتثمار ومسػػتوى الػػربح المطمػػو  
 قتصاد وبيف القدرو الارائية لدى الناس لتوتير "الطم  الاعاؿ"ولدمـ ذلؾ االستثمارت وىناؾ الاجوو المتزايدو بيف الناتج الممكف لبل
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 ف تػراكـ رأس المػاؿ اإلنتػػاجي يحػد  بطريقػػة ماػوائيةت تجػػفو يتقػدـ  لػػل األمػاـ ويقرػػل ممػل الوظػػائؼ القديمػة ثػػـ نوتػا مػػف 
مناتسػييا وتطمػ  مػف بقيػة مدـ تحقيؽ أربال يتوقؼ تجفو ويمني  يجاد ترص ممؿ جديدوت وتناض الاركا  قػوو العمػؿ حتػل تسػبؽ 

أاػػكاؿ مػػف المناتسػػة غيػػر  تػػي أكثػػروأاػػدو ومػػي تزايػػد حػػدو المناتسػػة تنصػػص الاػػركا  مػػوارد  أكثػػرالعمػػاؿ الموجػػوديف أف يعممػػوا 
اإلنااؽ ممل التسويؽ واإلمبلف والتطوير والتغميؼو ومي اننااض متوسط معدال  الربحت ىكذا يتزايػد السػعل المحمػـو  تياإلنتاجية 

أسػػواؽ السػػمي والعمػػبل   تػػيتنميػػة المكاتػػ  وقػػيـ األرارػػل و  تػػيالبورصػػا  العالميػػة و  تػػيتحقيػػؽ أربػػال طائمػػة مػػف المرػػاربة  ورا  
تمويؿ مالمل كامؿ مف األسيـ والسندا  واألوراؽ المالية المناصمة تمامػًا مػف اإلنتػاج  تياألجنبية وتنص  تريميونا  مف الدوالرا  

 ؿ وافال والحقيقل لمثروو مف نبلؿ العم

 التػػيجوىرىػػا تمامػػًا الطريقػػة  تػػييعمػػؿ بيػػا ليسػػ  جديػػدو  نيػػا  التػػيربمػػا يكػػوف النظػػاـ قػػد دنػػؿ مرحمػػة جديػػدو ولكػػف الطريقػػة 
 وصايا ماركسو

قدميا تقمؿ مف  التيمقبلنية مما كاف يعتقدت بؿ ألف الصورو  أكثر ف المعنل الوحيد "لتجاوز" ماركس ليس أف النظاـ أصبح 
ة النظاـو تالرأسماليوف ال يحاربوف تقط بعريـ البعض ممل األسواؽت بؿ أيرا يسػتندموف الدولػة إلجبػار  الرأسػمالييف درجة تدميري

 المناتسيف ممل اإلذماف لطمباتيـت مستبدليف المناتسة االقتصادية بمظاىر الجبرو  العسكرىو

لػػدييا  التػينيػة لئلذمػاف ألوامرىػا بالبرىنػػة ممػل أنيػا الوحيػدو تتحػاوؿ الرأسػمالية األمريكيػة أف تقنػي الرأسػػمالية األوروبيػة واليابا
الارؽ األوسطو ويعتمد الرأسماليوف اإليرانيوف واألتراؾ ممل مسػامدو  تيمناطؽ البتروؿ الغنية اليامة  تيالقدرو ممل  اعاؿ الحر  

حاد السػوتيتل السػابؽو وياػجي الرأسػماليوف األتػراؾ الحزاـ الجنوبل مف االت تيالمناتسة تيما بينيما ممل الناوذ والتعاقدا   تيدوليـ 
سػػيطر  ممييػػا  التػػيبػػبلد البمقػػاف  تػػيواليونػػانيوف سػػباؽ تسػػمح ممػػل مسػػتوى صػػغير حيػػ  يسػػعل كػػؿ مػػنيـ ألف يمعػػ  دورًا مسػػيطرًا 

و وألمانيػػا تػػدمـ كرواتيػػا والواليػػا  المتحػػدو تػػدمـ مسػػممل البوسػػنة واليونػػاف تػػدمـ الصػػر    تػػيحػػرو  الباػػعة ال تػػيروسػػيا ذا  يػػـو
يوغوسبلتيا السابقةووتاف العسكرية الروسية حربًا تظيعة لمسػيطرو ممػل أنابيػ  البتػروؿ اليامػة مبػر الاياػاف ومػف أجػؿ الناػوذ ممػل 
جميورية طاجيكستاف ممل حدود أتغانستافو وتصطدـ كؿ مػف الصػيف والاميبػيف وماليزيػا مػف أجػؿ السػيطرو ممػل احتياطػا  البتػروؿ 

 تػيبحػر الصػيفو وتحػاوؿ  سػرائيؿ أف تنػزع مػف مصػر السػيطرو االقتصػادية  تػيا تقي بالقر  مػف الجػزر الغيػر مفىولػة الماترض أني
 الجزيرو العربيةو

أاكاؿ األسمحة التقميديػة  أكثرأى نقطة مف الزمف توجد نصؼ دستة حرو  أو حرو  أىمية باستنداـ  تيولكف النتيجة أنو 
 جز  أو رنر مف العالـو تيباامة 

لل جان  المذابح والمجاما    تػيتصي  قطامػا  أوسػي مػف الباػر   تػإف ىنػاؾ اػي  رنػر يتيػددنا لػـ يكػف وارػحا  التيوا 
نجمػز مػدركيف تمامػًا أف السػعل المجنػوف لتػراكـ  تػينعتمػد ممييػا  التػيىو نطر تدمير البيئػة ػ مصر ماركس  البقػا و كػاف مػاركس وا 

كتابػو  تػيوكت   نجمػز مػف ذلػؾ بورػول ػواليػوا  وسػو  األغذيػة وانتاػار األوبئػة القاتمةػ تسػمـ األرضػ رأس الماؿ ي دي  لل التمػو  
منػاطؽ صػغيرو نسػبيا مػف العػالـت وتفثيرىػا ال يقػي  تػيمصػر كانػ  الرأسػمالية تيػو محصػورو  تػيرػد دوىػرنجو ولكنيمػا كانػا يعياػاف 

أوروبا بكاممياو وكما اترػح  تيالسح  الماعة مف تارنوبيؿ  انتار  بيا التيكما اترح مف الطريقة ػ العالـ بفسره  تيممل البيئة 
اإليرسػػوؿ والثبلجػػا و  تػػينمػػ  بيػػا البحػػار مػػف األسػػماؾو ومػػف تػػدمير طبقػػة األوزوف بسػػب  الغػػازا  المسػػتندمة  التػػيمػػف الطريقػػة 



 

 

 

 

 

 

                                                 مركس الذراضات االشتراكية ـ مصرمركس الذراضات االشتراكية ـ مصر

64                                                                                   netsocialists.-www.e 

كػؿ تفغرقػ  الػببلد المننارػة العػالـ ك تػيأد   لل مػدـ اسػتقرار المنػاخ  التيواألىـ مف ذلؾ ىناؾ نطر ظاىرو االحتباس الحراري 
 وحول  مناطؽ نصبة  لل صحرا و

 يتوقي المداتعوف مف السوؽ الرأسمالل أف نداتي منياو التيىذه ىل األوراع 

 ( ال إجابات جديدة 2
المػػ منيف بإصػػبلل  أكثػػرظمػػوو و  تػػيتبػػدو التوقعػػا  بائسػػة بالنسػػبة لمنظػػاـ الحػػالل وبالنسػػبة لنمسػػة مميػػارا   نسػػاف يعياػػوف 

األتؽ يروف ذلؾو تيحذر ولياـ ىوتوف قائبل "لو لـ تعترؼ الرأسمالية الغربية مموما والرأسمالية البريطانيػة ممػل وجػو  تياـ سعة النظ
 نعيش تيو تسوؼ ننقاد  لل الدمار الاامؿ"و الذيالنصوص بفف ممييا مسئوليا  اجتمامية وسياسية نحو العالـ 

تسػعينا  القػرف  تػيالنمسػينا  أو حتػل  تيجاحًا بصورو مطمقة مما بد  مميو ومي ذلؾ تإف محاوال   صبلل النظاـ أقؿ ن
 التاسي مارو

كان  تصور ممل أنيا أرقل مثاؿ ممل التنظػيـ االاػتراكل الػديمقراطل لمرأسػمالية  التيػ السويد  تيويبلحظ ىوتوف ناسو أنو 
االقتػػراض الحكػػومل"ت  تػػيراكية ديمقراطيػػة "لتمجػػيـ الزيػػادو جا   اليجمػػا  األولػػل ممػػل دولػػة الرتػػاه منػػذ الثبلثينػػا  مػػف حكومػػة ااػػتػػػ

أد   لػل  التػيأوانر الثمانينا  سياسة االنكماش التناتسػل والتقاػؼ االقتصػادى  تيترنسا تبن  حكومة الحز  االاتراكل  تيبينما 
نيوزلنػػدا أقػػؿ حماسػػا حػػوؿ  تػػياؿ بريطانيػػات ولػػـ يكػػف االاػػتراكيوف األسػػباف وحػػز  العمػػ تػػيالبطالػػة بػػيف الاػػبا  أممػػل مػػف مسػػتواىا 

مادو ىيكمة دولة الرتػاه ممػا يػدمل المحػاتظوف الكنػديوفو و  كػؿ مكػاف ىػدأ  الحػدو األيديولوجيػة  تػيتنايض الموازنة والنصنصة وا 
 لممناتسة السياسية تاألحزا  السياسية المنتماة مندما تتولل السمطة تقدـ برامج متماثمةو

 تػػػيوف المتحػػػد  االقتصػػادى لحػػز  العمػػػاؿ مػػ تمرًا حػػوؿ التغيػػػرا  االقتصػػادية العالميػػة بريطانيػػات اسػػػتغؿ جػػوردوف بػػرا تػػي
المارػػل تعػويض تاػؿ وجػور قػػوى السػوؽ الحػرو مػػف  تػيالنتقػاد محػاوال  اإلصػبلل السػػابقة بقولػو "لقػد حػاوؿ حػػز  العمػاؿ  ;@@8

إلناػاؽ  صػبلحا سػريعًا اناصػاليا لمتػدىور القػومل"  نبلؿ اسػتبداؿ السػوؽ بالحكومػة وغالبػا مػا امتبػر سياسػا  الرػرائ  واالقتػراض وا
 كممتو تح  منواف براوف "يتنمل مف كينز"وػتتاؽ مي الكثير مف أتكار براون التيػ ولنص  صحياة االندبندان  

محػاوال  ال ايينػأي انتاػار اإلنتػاج متعػدد الجنسػية والتمويػؿ وكػذلؾ التسويقػػ برر براوف موقاػو بػالقوؿ أف "مولمػة" الرأسػمالية 
اكتماال ودقػة  أكثرالكينزية القديمة مف قبؿ الدولة القومية لحماية ناسيا مف تقمبا  االقتصاد العالملو تـ توريح ىذه الر ية بصورو 

صحياة  تيسمسمة مف األممدو  تيمف قبؿ أحد المستااريف السابقيف لبراوف تيجادؿ االستاذ ميجناد ديساى مف كمية لندف لبلقتصاد 
التسعينا  مودو لنػوع مػف االاػتراكييف  تيوونحف نايد افف ومجاؿ بمد واحد تي"لـ يعد ممكنا  تباع سياسا  كينزية يسارية  تريبيوف

 القرف التاسي مار أدركوا مي الحركة العالمية لرأس الماؿت والدولة ماجزو مف ممارسة سيطرو كبيرو ممل االقتصادو" تياألممييف 

ا  االاػػتراكية واإلصػػبلحية ال ينػػتج مػػف تاػػؿ اإلدارو أو جػػبف القيػػادوت  ف الماػػكمة ىػػل  مػػادو وي كػػد "أف مػػدـ نجػػال الحكومػػ
نجمػز تظػؿ الرأسػمالية تعيػد  نتػاج ناسػيا باسػتمرارت وىػذا يعنػل أنػو حتػل الممكيػة العامػة و حيا  الرأسػمالية ووولمػدو قػرف بعػد مػاركس وا 

 لبلقتصاد ليس  رمانا لمسيطرو ممل السوؽ"و
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ر ية قيادو حػز  العمػاؿ  لػل نبػذ الصػياغة القديمػة لماقػرو الرابعػة مػف وثيقػة الحػز ت والتنمػي مػف تبنيػو "لمممكيػة دتع  ىذه ال
نمسػػينا   تػػيتسػػعينا  القػػرف المارػػل و  تػػيالعامػػة لوسػػائؿ اإلنتػػاج والتوزيػػي والتبػػادؿ"ت وحجػػتيـ مثػػؿ أولئػػؾ الماكػػريف "التػػراجعييف" 

ذلػؾ اقتصػاديوف يمكػف  تػيالرأسػماليةو وي يػدىـ  تػي"قديمة" تتجاىؿ "التغيػرا  الجوىريػة" القرف الحاللت  ف ىذه الصياغا  أصبح  
 تسميتيـ "يسار الوسط" مثؿ ىوتوف وديساىو

تسػعينا  القػرف  تػياسػتندميا "التػراجعييف" برناػتايف  التيومي ذلؾ يوجد تارؽ ىاـ بيف أتكار قيادو حز  العماؿ اليـو وتمؾ 
نا  القػػرف الحػػاللو تقػػد رأى برناػػتايف وكروسػػبلند أف النظػػاـ ال يتطمػػ  التغييػػر الثػػورى الجػػذرى ألنػػو نمسػػي تػػيالمارػػل وكروسػػبلند 

كؿ الببلد المتقدمة نرى مزايا البرجوازية الرأسمالية  تيكاف يتغير مف تمقا  ناسو  لل اكؿ ما  نسانل ومقبلنل ىكذا أصر برناتايف "
مواجيػػة المصػػمحة الناصػػة  تػػيووتكتسػػ  المصػػمحة العامػػة سػػمطة  لػػل مػػدى يتزايػػد ووتميػػؿ نطػػوو نطػػوو  لػػل التنظيمػػا  الديمقراطيػػة
 التػػيوووىكػػذا ينمػػص أتػػراد وأمػػـ بكامميػػا جػػز ًا أكبػػر مػػف حيػػاتيـ مػػف سػػيطرو الرػػرورو وويتوقػػؼ التػػفرجح البػػدائل لمقػػوى االقتصػػادية

 تحاصرىـ"و

ووقػد زاد مػف والمارل " ف التوسي اليائؿ لمسوؽ العالميػةكاف التدويؿ المتزايد لمنظاـ يعنل أف األزما  الكبرى أمر مف أمور 
وواألزمػػا  االقتصػػادية العامػػة الماػػابية لؤلزمػػا  األولػػل سػػوؼ تعتبػػر غيػػر محتممػػة الوقػػوع"و باإلرػػاتة "أف و مكانيػػة معالجػػة النمػػؿ

 القطاما  الرئيسية مف اإلنتاجو تيحاتز المراربة يتوقؼ مف أف يمع  دورًا حاسمًا 

د كما رأينا ىذه الر ية مػدميا أف الحكومػة تسػتطيي "أف تمػارس أى تػفثير ترغػ  تيػو ممػل توزيػي الػدنؿ وتقػرر طور كروسبلن
دانؿ حدود واسعة تقسيـ الناتج الكمل بيف االستيبلؾ واالستثمار والصادرا  واإلنااؽ االجتمامل"ت وادمػل أف ىػذا يتػيح ليػا رػماف 

أف تزيػد مػف حقػوؽ العمػاؿ وتنمػؽ الاػروط مػف أجػؿ "المسػاواو"و لقػد كانػ  ىػذه القػدرو التوظؼ الكامؿت وأف تقمؿ مف مستوى الاقرت و 
 جعم  مف السيطرو االاتراكية ممل وسائؿ اإلنتاج الممموكة ألتراد "غير ررورية"و التيىل 

رو قػػوى وممػػل النقػػيض ينػػادى بميػػر وبػػراوف ورنػػروف بػػفف ىػػدؼ الممكيػػة االجتماميػػة يجػػ   سػػقاطو ألنػػو ال سػػبيؿ إليقػػاؼ سػػيط
بػػرغـ ذلػػؾ كمػػا ػ صػػياغاتيـ الجديػػدو لماقػػرو الرابعػػة "بديناميكيػػة السػػوؽ ومنػػؼ المناتسػػة"  تػػيالسػػوؽ ممػػل الجػػنس الباػػرىو تيرحبػػوف 

يحتمؿ أف يورح أى ىايكل )مف أنصار ىايؾ( أف "ديناميكية السػوؽ" ىػل "التػدمير البنػا " لاػروع كاممػة مػف الصػنامة وحيػاو أولئػؾ 
 مقابؿ أجر أقؿو تيبينما منؼ المناتسة يعنل زيادو الرغوط لمعمؿ أاد ولوق  أطوؿ الذيف يعمموف تييات 

ربمػػا ال تػػتكمـ قيػػادو حػػز  العمػػاؿ ناسػػيا بيػػذه المصػػطمحا  اليايكيػػةت ولكػػنيـ يقبمػػوف منطػػؽ ىػػذه الر يػػةو تيػػـ يػػرددوف أقػػواؿ 
تبنػوف مطمػ  أصػحا  العمػؿ مػف أجػؿ "قػوو ممػؿ مرنػة"ت السياسييف اليمينييف بفنو ممل الناس أف ينسوا تكػرو "العمػؿ مػدى الحيػاو" وي

ويرترػػوف أف يمزمػػوا أناسػػيـ بػػفى ومػػد "بػػالتوظيؼ الكامػػؿ"و وحقػػات لػػدييـ ر يػػة جػػاىزو لمتػػفثير بػػفف حكومػػا  العمػػاؿ المارػػية ظيػػر 
مػػدـ تقػديـ أى ومػػود المسػتقبؿت كمػا يػػدموفت ىػو  تػػيتاػميا ألنيػا ومػػد  بػفمور "لػػـ تسػتطي تقػديميا"و والطريقػػة الوحيػدو لتجنػػ  ذلػؾ 

الحقيقة ما يطرحونو ليس ومود برناتايف وكروسبلند بإصبلحا  غير محدودو كبػديؿ مػف الثػوروت ولكػف  صػبلحية بػدوف  تيتقريبًاو و 
  صبلحا و
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 ( النزع األخير لإلصالحية3
تػراؼ ممنػا بعػدـ قػدرتيـ "نقوؿ ما نعنل ونعنل مػا نقػوؿ" ىػذا ىػو الاػعار المارػؿ لقيػادو حػز  العمػاؿو ولكػف ال يمكػنيـ االم

ت يدىـو لذا يتبلمبوف بفتكار معينة ويعتمدوف ممل اقتصاديل يسار الوسط وصػحاتتو مثػؿ  التيممل تقديـ أى  صبلحا  لمجماىير 
  تام التيتعمؿ أترؿ كثيرًا مف تمؾ  التيويؿ ىوتوف وويمياـ كيجيف لتقديمياو ويجادؿ ى ال  بفنو توجد نماذج بديمة مف الرأسمالية 

ألمانيػا واليابػػاف أمثمػػة ليػػاو ويقػػاؿ أف  تػػيتوجػػد  التػػيبريطانيػػاو وتعتبػػر أاػػكاؿ "السػوؽ االجتمػػامل" و "الاػػعبل" )بكممػػا  ىوتػوف(  تػي
ناػػس  تػػيىػػذه النمػػاذج تمػػنح العمػػاؿ درجػػة أممػػل مػػف األمػػاف لػػذلؾ تتمتػػي بتعػػاوف أكبػػر ميػػـ وىػػذا يػػوتر لماػػركا  أربػػال أممػػل بينمػػا 

ىػذه الػببلد يجعػؿ مػف  تػيمػف ذلػؾت  ف تبعيػة رأس المػاؿ التمػويمل لػرأس المػاؿ الصػنامل  أكثػرطًا أترػؿو و الوق  يقدـ لمعماؿ ارو 
 ألمانيا: تياألسيؿ بالنسبة ليا اليرو  مف األزما و والنتيجة يدمل ىوتوف أنو 

تبػػاع مصػػالحيا الناصػػة بغػػض النظػػر مػػف ظػػروؼ الاػػركا ت وتػػي المقابػػ ؿ اإلدارو تتجػػاوز النقابػػا  مػػف حػػؽ اإلرػػرا  وا 
تتنمل مف  دارو الاركا  أوتوقراطيًا مف أجؿ المصالح الريقة لحاممل األسيـو وبدال مف ذلؾ ىناؾ التوتيؽ لصالح السموؾ المنظـ 

ييػػدؼ  لػػل تنميػػة اإلنتػػاج واالسػػتثمارو والبنػػػوؾ األلمانيػػة جيػػا  دمػػـ مسػػتقرو لمصػػنامة األلمانيػػة ولحػػاممل األسػػػيـ  الػػذيوالتعػػاوف و 
الممكية والدمـ التمويمل بنظاـ رتاىية يػوتر درجػة ماليػة مػف الرمايػة االجتماميػةت كتعبيػر وارػح  تييقابؿ ىذا االستقرار ووو والقدامل

 تػيمف الترامف االجتماملو بينما تادد األنظمة الرأسمالية بارؽ أسيا وناصة اليابانية ممػل الثقػة واالسػتمرارية والسػمعة والتعػاوف 
وووالتاػاو  ويكػوف األتػراد أمرػا  تييػا وليسػوا ببسػاطة ممػاالً  التػيلاركة ىل الوحدو االجتماميػة الرئيسػية و ووتاوالعبلقا  االقتصادية

يرسػنو  الػذياالتجػاه  تػيأقؿ مستوى لو ممل العالـو والدولة تسعل  لل بنا  الوتاؽ وتوجو الاركا  والنظاـ التمػويمل  تيالدنؿ  تي
 ىذا الوتاؽو

بريطانيا  مادو تاكيؿ الرأسمالية  تيوف وكيجاف )المنتمايف قميبًل( ي يد حكومة  صبلحية  ف منطؽ كؿ مف وجيتل نظر ىوت
 البريطانية لتتاؽ مي ىذا النطو

التسػعينا  ولكػف أيرػا النمػوذجيف األلمػانل  تػيمانػ  مػف األزمػة  التػيومي ذلؾت لـ يكف النموذج البريطانل لمرأسمالية تقػط 
الغػر  مرتاعػة  تػي% ?مػف  أكثػرن  ألمانيا تايؽ مف أزمة حادوت مي مستويا  بطالة جارية ال تزاؿ كا ػ وق  الكتابة ايت ػواليابانل 

% ممػػا كانػػ  مميػػو منػػذ ربػػي قػػرف مرػػلو وقػػد اننارػػ  المسػػتويا  الحقيقيػػة لمعياػػة العمػػاؿ بسػػب  "رػػريبة الوحػػدو" المصػػممة 9
صػنامة التعػديف  تػيأللمانيػةو كمػا أثػار أصػحا  العمػؿ  رػرابا  لتغطية تكاليؼ استيعا  اقتصاد ألمانيا الارقية دانؿ الرأسػمالية ا

سامة ممؿ أسػبوميًاو وىنػاؾ حمػبل   >:محاولة تاامة لتنايض األجور أقؿ مف مستوى الترنـ وتفجيؿ تطبيؽ نظاـ  تيالرئيسية 
 ة االجتمامية األنرىومنظمة مف أصحا  العمؿ المزمـو بفنيا "ترامل الجان  االجتمامل" لتنايض المعااا  وأرصدو الرماي

وكما يعترؼ ىوتوف ناسو  ف نموذجو أبعد ما يكوف مف االستقرار "تح  رغط العولمة والمناتسة الحػادو ممػل التكماػة بػدأ  
التبلال وىنػاؾ منػاوؼ مػف أف تجبػر الاػركا  األلمانيػة الكبػرى ممػل الحصػوؿ ممػل  مػداداتيا مػف  تيالصناما  متوسطة الحجـ 

موطف الصناما  متوسػطة الحجػـو وتحػ  ناػس الرػغوط يػزمـ أف  تياة بينما ياوز المنتجوف العالميوف بالعمؿ ببلد مننارة التكم
محاولة جادو لبلقتدا  باليابانييف واحتػوا  التكػاليؼ مػف  تيمداىاووووتطال  الاركا  الكبرى  تيالبنوؾ األلمانية تصبح أقصر ممرًا 

( لػدتي موردييػا ألف just in timeايذ بمقاوال  الباطف( وأنظمة صنامة "الوقػ  المحػدد" )نبلؿ االتااؽ ممل األمماؿ الارمية )والتن
 مرونةو أكثريصبحوا 
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مػػف  أكثػروبالنسػبة لنمػوذج "الاػرؽ األقصػل" يعتػرؼ ىوتػوف بفنػو ترػمف دائمػًا سػاما  طويمػة وغالبػا ظػروؼ ممػؿ ميينػةت و 
مامػا أو ديكتاتوريػا  مسػكرية  0;ف وسػنغاتورو ومثػؿ اليابػاف تعميػا لمػدو ذلؾ مادو ما ياررو دولة الحز  الواحد مثػؿ تػايواف والصػي

 مثؿ كورياو

بريطانيػا والواليػػا  المتحػدو وقػػارو  تػػييواجو افف الكثيػر مػػف ناػس الماػػاكؿ كمػا ػاليابانػػ تػيػ اػرؽ أسػػيا  تػػي ف أكبػر اقتصػاد 
الااينناػاؿ تػايمز أنبػار  تػيالمػالل لبنوكيػا الكبػرىو وقػد جػا  أوائػؿ التسػعينا  تيػدد االسػتقرار  تيأزمة مميقة  تيأوروباو تقد اندتي 

"االنتقاؿ المنتظـ لئلنتػاج  لػل النػارج" حتػل أصػبح حػوالل سػدس اإلنتػاج الصػنامل مبػر البحػارو بينمػا تعػانل كثيػر مػف الصػناما  
ارتاع  البطالة  لل أممل معدالتيا  ;@@8 تيالنارجو و  تيالدانؿ وتواجو تحديا  متزايدو  تياليابانية مف تائض الطاقة اإلنتاجية 

ترصػػة ممػػؿ تقػػط لكػػؿ مائػػة اػػنص يبحػػ  مػػف ممػػؿو بعػػد كػػؿ ىػػذا تمػػف الصػػع  تيػػـ لمػػاذا يجػػ  أف  ;=مامػػا مػػي تػػوتر  0; تػػي
 بريطانياو تيتطرل الرأسماليا  اليابانية واأللمانية المترنحة نموذجًا لرأسماليا  أرعؼ مثؿ تمؾ 

" أو "الارؽ أسيوى" مف الرأسػمالية غالبػا مػا يكػوف مرتبطػًا بر يػة حػوؿ أىميػة "رأس المػاؿ  ف الحدي  مف "النموذج األوروبل
العمػػؿ ذو التعمػػيـ العػػاللو تقػػد أكػػد جولػػدف بػػراوف ممػػل سػػبيؿ المثػػاؿ أف ىػػذا ىػػو ماتػػال التطػػور  تػػيالباػػرى"ت الميػػارا  المترػػمنة 

اوف أف ذلػؾ يجعػؿ "الجػدؿ القػديـ" حػوؿ مػف يممػؾ الصػنامة ال مػف ذلػؾ يػدمل بػر  أكثػرالرأسمالل اليـو ترػبًل مػف وسػائؿ اإلنتػاجو و 
 معنل لوو

رأس المػػاؿ  تػػيتػػي حػػيف يػػرى بػػراوف أف طريػػؽ الرأسػػمالية البريطانيػػة لمتغمػػ  ممػػل جوانػػ  رػػعايا ىػػو أف تقػػـو باالسػػتثمار 
ل ونػدما  اجتماميػة اترػؿ ممل تدري  قوو ممؿ ماىروو ويمكف أف ينتج ذلؾ مف مستويا  معياية أممػ أكثرالبارى مبر التركيز 

 يعوريا مستوى  نتاجية أمملت حي  يدنؿ االقتصاد مجااًل جيدًا الرتااع الناتج الاييرو بػ النمو الكيايو  

وتحتػوى ىػذه الاكػرو ممػل ثبلثػة ثغػػرا  أوليػةو أواًل أف أممػل أاػكاؿ العمػؿ ميػارو اليػػـو ال يتحقػؽ مػف تمقػا  ذاتػو بػدوف وسػػائؿ 
امتمادا ممييا مما سبؽت وليذا السب  يتزايد معدؿ االستثمار بالنسبة لمعمؿ ممل مستوى العالـ  أكثرحقيقة أنو ال تي نتاج متقدمةو و 

 ككؿو

ثانيػػًا ال يوجػػد سػػب  لمػػاذا يجػػ  أف تسػػتطيي أى دولػػة معينػػة أف تحتكػػر توريػػد العمػػؿ المػػاىرو تحتػػل الػػببلد المتنماػػة صػػناميا 
اس ذوى التعمػػيـ العػػالل لػػدييـ كػػؿ الميػػارا  المطموبػػة لموظػػائؼ اػػديدو التعقيػػد مثػػؿ مثػػؿ الينػػد والصػػيف ترػػـ مػػدو مبليػػيف مػػف النػػ

اليندسػػػة المدنيػػػة وىندسػػػة الكومبيػػػوتر وىكػػػذات ناىيػػػؾ مػػػف وظػػػائؼ ذا  الميػػػارو المتوسػػػطة مثػػػؿ  دنػػػاؿ البيانػػػا  ومعالجػػػة البيانػػػا  
ف حيػازو ىػذه الميػارا ت ولكػف  جمػالل السػكاف كبيػر الكومبيػوترو ويمكػف تقػط لنسػبة رػئيمة مػف  جمػالل السػكا تػيومعالجة الكممػا  

كثير مف  تيلتكوف ىذه النسبة الرئيمة قادرو ممل توتير كميا  موازية مف العمؿ الماىر لمرأسمالية العالمية لما توجد  تيبالقدر الكا
لتصػميما  المعقػدو وميػاـ الكومبيػوتر ناس الوق  تإف التقدـ تي تكنولوجيا االتصاال  يجعؿ مف الممكػف تنايػذ ا تيالببلد المتقدمةو 

 الببلد األقؿ تقدما إلمادو  رساليا  لل المراكز المتقدمة لئلنتاجو تي

الينػد  تػيظؿ ىذه الظروؼ سوؼ يستندـ الرأسماليوف التيديد بنقؿ ىندسة الكومبيوتر مػثبل  لػل مكػاف مػا مثػؿ بانجػالور  تي
 بريطانياو وال او مما يقترحو براوف وىوتوف سوؼ يوقايـو تيوو العمؿ كفداو لتنايض األجور وزيادو ظروؼ العمؿ سو ًا لق
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كػؿ مػف النظػاـ العػالمل وقطامػو البريطػانل  تػيثالثًا حتل لو كاف "رأس الماؿ البارى" محوريًا تمػف يوقػؼ ذلػؾ االتجػاه العػاـ 
نجد أف تكنولوجيا االتصػاال  ػمثبلً ػ  نحو أزما  أممؽو ستظؿ الرغوط قائمة ممل أصحا  العمؿ لتقميؿ مستويا  التوظيؼو ىكذا

الجديػػػدو المعروتػػػة باسػػػـ "تيميمػػػاتيكس"ت والقائمػػػة ممػػػل التكامػػػؿ بػػػيف تكنولوجيػػػا االتصػػػاال  والكومبيػػػوتر بػػػداًل مػػػف تسػػػاىـ تػػػي توسػػػيي 
يوقػػؼ دراسػة لؤلسػتاذ جػوف جػودارد بجامعػة نيػو كاسػؿو وال اػو  تػيتوترىػات حسػ  مػا جػا   التػيمػف  أكثػرالتوظػؼت تػدمر وظػائؼ 

 سوؼ يزداد مي الوق  بسب  الرغوط نحو اننااض معدؿ الربحو الذيتسببو أزمة اإلنتاج الزائد الدوريةت النرا   الذيالنرا  

اقتصػػػاد قػػػومل ال يمكنػػػو التنايػػػؼ مػػػف اتجاىػػػا  الرأسػػػمالية نحػػػو األزمػػػة وىػػػو أمػػػر لػػػـ  تػػػي ف مجػػػز رتػػػي مسػػػتوى الميػػػارا  
سنوا  ما بيف الحربيفت ألف مسفلة الميػارا  باسػتنداـ  تياسي مارت بؿ أيرا كينز منتصؼ القرف الت تييبلحظو ماركس تحس  

االقتصػػاد ولػػيس "جانػػ  الطمػػ " ولػػذلؾ لػػيس ليػػا تػػفثير بالنسػػبة "ألزمػػة اإلنتػػاج الزائػػدو"  تػػيلغػػة االقتصػػادييف تيػػـ "جانػػ  العػػرض" 
معياو بالتنمل مف ىذا االدما  يعترؼ  صبلحيو اليـو أنيـ ال امتاد  الكينزية ممل االدما  بفنيا قادرو ممل التعامؿ  التيوالبطالة 

تواجو جماىير الناس اليـو مثؿ البطالػة المتزايػدوت ومػدـ اسػتقرار العمػؿ ممػل مسػتوى العػالـت  التييممكوف حمواًل لمماكبل  األساسية 
 وتزايد أمبا  العمؿ والرغوط مف أجؿ تنايض مستويا  المعياةو

أف النيػػػارا  محػػػدودو بالنسػػػبة لمدولػػػة القوميػػػة "وو  ف األجانػػػ  يممكػػػوف ربػػػي األسػػػيـ البريطانيػػػة كمػػػا يعتػػػرؼ ىوتػػػوف كيػػػؼ 
والسندا  والودائي البنكيةو  ف معاررة أسواؽ رأس الماؿ قوية باػكؿ نػاص والحكومػة البريطانيػة سػتكوف سػجينة مطالبيػا مػف أجػؿ 

 الحذر المالل والنقدىو"

ظؿ ىذه الظروؼ تكوف اإلصبلحية الكينزية أوىاـ تاامةت ولكف بداًل مػف  تيتيـ أنو  استنتاجو  لل تيوبرغـ ذلؾت لـ يصؿ 
 ذلؾ يدمل أف الكينزية ممل مستوى أوروبا يمكف أف تنجح بينما الكينزية القومية ال يمكنيا ذلؾو

لعمػؿ بماردىػا وىنػا يصػبح اسػتقرارًاو والػببلد المناػردو ال تسػتطيي ا أكثػربنا  نظاـ مػالمل  تي ف بريطانيا ليا مصمحة ناصة 
مكانياتػو لتنظػيـ الاعػؿ المػنظـ حاسػماو  ف بػبلد االتحػاد األوروبػل مجتمعػة لػدييا القػدرو ممػل تنظػيـ أسػواؽ المػاؿ  االتحػاد األوروبػل وا 

ااقيػػة  جبػػار الواليػػا  المتحػػدو واليابػػاف ممػػل  دارو مبلقػػاتيـ أترػػؿ كجػػز  مػػف ات تػػيتػػدتؽ رأس المػػاؿت وأف تمعػػ  دورًا  تػػيوالػػتحكـ 
مالميػػةو ولػػدييـ  مكانيػػة  دارو الطمػػ  أى دتعػػو وتنايرػػو منػػػد الرػػرورو دوف أف تنػػرج سياسػػاتيـ مػػف مسػػارىا بسػػب  أسػػػواؽ رأس 

 وو ذا أراد  أوروبا الدتاع مف تكرتيا مف دولة الرتاه سيتوج  ممييا أف تاعؿ ذلؾ بطريقة موحدوووالماؿ

صػػبلحية "األوروبيػػة الكينزيػػة" أنيػػا مميئػػة بػػالثغرا  مثػػؿ  صػػبلحية "رأس مػػي ذلػػؾ يبػػرىف أى امتحػػاف دقيػػؽ لمػػا أطمػػؽ مميػػو اإل
حػػيف  تػيالمػاؿ الباػرى" تيػػل تاتػرض أف قػػوى الرأسػمالية األوروبيػػة المنتماػة يمكنيػا أف تسػػقط نبلتاتيػا ببسػػاطة وتتعػاوف اقتصػػاديات 

األوروبػػلت أو حتػػل تنسػػيؽ سياسػػاتيا النارجيػػة التعػػاوف لئلبقػػا  ممػػل تعػػادؿ ممبلتيػػا دانػػؿ االتحػػاد النقػػدى  تػػيأنيػػا تاػػم  طػػويبًل 
 يوغوسبلتيا السابقة الواقعة مباارو مبر حدود االتحادو تيلمتعامؿ مي الحر  األىمية 

ولكف تي الواقيت كؿ بمد مف ببلد االتحاد ترتبط الاركا  الوطنية الكبرى بعبلقا  وثيقة مي الدولة القومية وتمػارس رػغوطا 
 د الاركا  األنرى والببلد األنرىوممييا لحماية مصالحيا ر
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حكومػػا  الواليػػا  المتحػػدو ػ العػػالـ  تػػيمػػف ذلػػؾت  ف تػػدويؿ النظػػاـ يعنػػل أنػػو حتػػل حكومػػا  االقتصػػاديا  الكبػػرى  أكثػػرو 
محدودو القػدرو تيمػا يمكػف أف تاعمػو بسػب  رػغوط المناتسػة العالميػةو  ف أوروبػا رأسػمالية موحػدو سػتجد ناسػيا نارػعة لػػناس ػواليابانػ

 الرغوطت وسيكوف رد الاركا  الكبرى ىو توجيو رغوطيا ممل الحكوما  لمياجمة أحواؿ العماؿو

أف البػدائؿ ىػل  مػا "قػدرو  ;@@8أوائػؿ  تػيىكذا ادمل ممحؽ لجريدو الااينناػاؿ تػايمز "ىػؿ يمكػف ألوروبػا أف تنػاتس؟" ناػر 
 أو أف يصبح االتحاد األوروبل مياه راكدو لبلقتصاد العالملوتناتسية أممل وتحرير سوؽ العمؿ واإلصبلل الراديكالل لمقطاع العاـ 

أنيرات واألىـت يتجاىؿ الكينزيوف األوروبيوف أف واقي الرنا  الطويؿ بعد الحر  لـ يكف نتيجػة لئلجػرا ا  الكينزيػةو  ف كينػز 
مسو بػؿ كػاف يرمػز لاػل  كػاف اػروؽ الاػ تػييتسػب   الػذيالصػبال ىػو  تيمف كوف االستيقاظ  أكثرالرنا  الطويؿ  تيلـ يتسب  

االقتصػػادو  تػػييحػػد  ممػػل رى حػػاؿت منػػدما تحولػػ  الحكومػػا   لػػل مسػػتوى ىائػػؿ مػػف اإلناػػاؽ العسػػكرى ومعػػو  لػػل التػػدنؿ الواسػػي 
أف  اػػيوحقػات كانػ  وصػػااتو الناصػة لمحاػػاظ ممػل اسػػتمرار الرنػا  نػػادرًا مػا اسػتندم  أثنػػا  "العصػر الػػذىبل"و ومػف الغريػػ  بمػا يك

قدمو  الذيأحد أممدتو لجريدو الجاردياف مورحا " ف البرىاف  تيامترؼ بذلؾ ػالمتحمسيف مف كينزيل رنر الزمان أكثرحد أػ ىوتوف 
النمسػػينا  والسػػتينا  كػػاف مننارػػًا  تػػيبػػاف كميػػة الرػػة الكينػػزى إلدارو الطمػػ   ?=@8روبػػيف مػػاتيوس منػػذ تتػػرو طويمػػة تعػػود  لػػل 

 تػيمف الاترو الطويمة مف التوسي االقتصادىت وقد تمػ  محػاوال  السػتنداـ الوسػائؿ الكينزيػة  نسبيًا ولـ يكف ممكنا أف يكوف مسئوال
 كؿ مكاف ألنيا لـ تنجحو تيكؿ الببلد المتقدمة مندما وصم  ىذه الاترو  لل نيايتيا تي منتصؼ السبعينا  وتـ التنمل منيا 

ذه السياسػا  يمكػف أف تػنجح  ذا اسػتندم  ممػل المسػتوى وىنا نجد  ف أمثاؿ ىوتوف يسعوف  لل الايرو مندما يدموف أف ى
 األوروبل بعد ماريف ماماو

يطاليػػا وأسػػبانيا واسكندناتياػػ تػػيوانػػدادىـ ػ أنيػػـ ياػػكوف تػػي ذلػػؾت تيػػرتض السياسػػيوف أمثػػاؿ بميػػر وبػػراوف  فف ػترنسػػا وألمانيػػا وا 
مؿ ولكف ذلؾ ي دى بيـ  لل سياسا  اقتصادية ال يمكف الرماية االجتمامية أو مستويا  البطالة أو ظروؼ الع تييعدوا بتحسينا  

 تمييزىا مف معاررييـ المحاتظيفو

الجارديػػاف إللقائػػو كممػػة "كػػاف ممكنػػا أف  تػػيومػػف ىنػػا أرػػطر ىوتػػوف مػػرو ألف يعتػػرؼ بػػذلؾ منػػدما انتقػػد قائػػد حػػز  العمػػاؿ 
وو ف ىػذا الموقػؼ امتػداد لثػورو اليمػيف الجديػد ولػدولليمقييا  يدى جورج محاتظ بنؾ  نجمترا أو ميايؿ كامديسػو رئػيس صػندوؽ النقػد ا

 يرـ منظروه ميمتوف تريدماف وتريدريؾ ىايؾ"و الذيالسبعينا   تي

 ( االشتراكية أو البربرية 4
الجػػز  األوؿ مػػف ىػػذا القػػرفو نجػػد  تػػيتػػي أوائػػؿ القػػرف الواحػػد والعاػػريف نجػػد أناسػػنا نعػػيش تػػي ظػػروؼ اػػبيية بتمػػؾ السػػائدو 

اجو العالـ  ذا لـ نتمكف مف التعامؿ مي األزمػة الحاليػةت ىػو الػدنوؿ مػف جديػد تػي أورػاع مماثمػة ألورػاع النصػؼ النطر الذي يو 
األوؿ مػػػف القػػػرف العاػػػريفو تمػػػؾ "األورػػػاع" اػػػمم  حػػػربيف مػػػالميتيفت وصػػػعود النازيػػػةت وانييػػػار الديمقراطيػػػة مبػػػر معظػػػـ أوروبػػػات 

مػدى سػنوا  قميمػةت تػبل اػؾ أنيػا سػتكوف ممػل مسػتوى  تػي ذا كػاف ليػا أف تتكػرر  وانتصار الستالينيةت ومعسكرا  المػو  والكػوالؾو
تظامة بكثيرو وسوؼ نواجو أنظمة تااػية تمتمػؾ أسػمحة نوويػةت مػي نػرا  ودمػار بدرجػة حتػل ىتمػر لػـ يكػف ليتنيميػاو وسػوؼ  أكثر

 نواجو تعبل مستقبؿ البربريةت  ف لـ يكف الدمار النيائل لمبارية كمياو
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 التػي طػبلؽ ناػس القػوى البربريػة  تػيف تعامؿ التحذيرا  مف ىذا المستقبؿ بميومةو تبالاعؿ بػدأ  أزمػة التسػعينا  ال يج  أ
بمحاولػػة  ايبمػػد تمػو األنػػرى يصػني المغػػامروف السياسػيوف الػػذيف ي يػدوف النظػػاـ الحػالل مسػػتقبميـ الػوظي تػيالثبلثينػػا و و  تػيرأيناىػا 

% ;9روسػيا حصػؿ جيرنوتسػػكل العنصػرى المعجػ  بيتمػر ونصػير الحػر  النوويػة ممػػل  تػيو و الترػحية باألقميػا  الدينيػة والعرقيػة
بومبػاىت معجػ  أنػر بيتمػرت بػاؿ ذاكػارىت ويػدير المقاطعػةت ييػدد بإاػعاؿ الحػر   تػيو  و:@@8انتنابا  نوتمبر  تيمف األصوا  

سػػكاف تركيػػا بينمػػا يحػػاوؿ الاااػػيوف تحػػريض  تركيػػا تاػػف الدولػػة والجػػيش حربػػا رػػد األكػػراد وىػػـ نمػػس تػػيرػػد األقميػػة المسػػممةو و 
رواندا أطمؽ الديكتاتور السابؽ مذبحة باػعة لمتوتسػل قػاـ بيػا اليوتػوت بينمػا يوجػد تيديػد بمذبحػة  تيالمسمميف السنة لقتؿ العموييفو و 

 بوروندى المجاوروو  تيلميوتو مف التوتسل 

تػوتير حتػل الحػد األدنػل مػف حيػاو الئقػة لغالبيػة الجمػاىيرو  تػيتاػؿ رأسػمالية السػوؽ  تػينجد كػؿ ىػذه الاظػائي ليػا جػذورىا 
تاػكؾ مػا  ذا كػانوا سيسػتطيعوف التمتػي  تػيوبداًل مف ذلؾ تدع نمسًا مف سكاف العالـ يعانوف مف سو  التغذيػة ومعظػـ بقيػة السػكاف 

و  غدًا بالقدر الرئيؿ المتال ليـ اليـو

صبلحيي اليـو الجبنا  بفنو ال يوجد بديؿ مػف ىػذا النظػاـت ولكػف وىنا ينبرنا كؿ مف المداتعيف مف سمطة الطبقة الحا كمة وا 
لو أف ىذا صحيح  ذف ال يوجد أمؿ لئلنسانية وتصبح السياسة مجرد نقؿ لمكراسي ممل التيتانؾ تي وق  الغرؽ لبلطمئنػاف  لػل أنػو 

 ال أحد سيزمج األغنيا  والمتميزيف مندما يجمسوف لمطعاـ ممل مائدو القبطافو

ف يوجد بديؿو  ف النظاـ المجنوف الغترا  العمػؿ بكاممػو ىػو نتػاج لمػا ناعمػو نحػفو  ف الباػر لػدييـ القػدرو لمسػيطرو ممػل ولك
نرػػػاميا لقراراتنػػػا ولقيمنػػػات تمسػػػنا مرػػػطريف ألف نتركيػػػا لمتقمبػػػا  العميػػػا  لمسػػػوؽت لمسػػػباؽ المجنػػػوف لمػػػبلؾ  وسػػػائؿ  نتػػػاج الثػػػروو وا 

بػداًل مػف أف تجعػؿ ػ ؽ ممل بعريـ البعضو  ف التقنيا  الجديدو المتػوترو اليػـو لػدييا اإلمكانيػا  سباقيـ لمتاو  تيمتصارميف لمثروو 
فف تسيؿ ىذه السيطروت تعمميا  العمؿ األتوماتيكية يمكنيا أف توتر لنا وقػ  تػراغ أطػوؿ مػي وقػ  لئلبػداع وترصػة أكبػر ػحياتنا أسوأ

داـ الكومبيوتر بمعموما  تائقة حوؿ الثروا  المتاحة لتمبية احتياجاتنا ومػف كيايػة لتحديد  لل أيف يتجو العالـو ويمكف أف يمدنا استن
 تنصيصيا بكاا وو 

ولكػػػف ىػػػذا البػػػديؿ ال يمكػػػف أف يتحقػػػؽ مػػػف نػػػبلؿ العمػػػؿ دانػػػؿ النظػػػاـت مػػػف قبػػػوؿ المنطػػػؽ البلمقبلنػػػل لمسػػػوؽ مػػػف التػػػراكـ 
قػدوا وظػائايـو  ف ىػذا البػديؿ يمكػف أف يتحقػؽ تقػط مػف الصػراع التناتسلت مػف نػبلؿ العمػؿ إلجبػار افنػريف ممػل العمػؿ أاػد أو يا
 رد النظاـ ورد األثر المدمر لمنطقو ممل حياو جماىير الناسو

وبذلؾ يدمل اإلصبلحيوف أف ىذا الصراع ال يمكف أف ينجح بسب  "مولمة" النظاـو  ف العولمة ىل طريقػة أنػرى لمقػوؿ أف 
بيًا مػػف الم سسػػا  التمويميػػة والصػػنامة العمبلقػػةت كػػؿ منيػػا تنتاػػر مػػف قامػػدتيا الوطنيػػة النظػػاـ يسػػيطر مميػػو بػػاطراد مػػدد قميػػؿ نسػػ

مدد مف البمدافت وتزداد قوو أولئؾ الذيف يديروف ىذه الم سسا  مما سبؽ منػدما يتعمػؽ األمػر  تيلمسيطرو ممل حياو مبلييف الناس 
 يا أو دتعيا نارج الحكـويبلئم الذيالمسار  تيتحاوؿ تنظيـ أناطتيا  التيبدتي الحكوما  

تكونػو أقػؿ مػف  الػذيولكف ىذا ال يعنل أف أولئؾ الذيف يريدوف مجتمعًا  نسانيا يحتاجوف  لل مقاومة ىذه الم سسا  والنظاـ 
 صػػرارًات  نػػو يعنػػل أنيػػـ سػػينتقموف منػػا بعنػػؼ لػػو  أكثػػرالمارػػلو ممػػل العكػػس تمامػػا أنػػو يعنػػل أننػػا يجػػ  أف نحػػار  أاػػد بطريقػػة 

لحظة مػف  تيبيوادو بداًل مف امتبار الصراع ىو صراع حتل النيايةو لقد أاار اإلصبلحل البريطانل "تونل بف" ذا  مرو  حاربناىـ
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أوقاتو راديكالية "بإمكانؾ أف تقاػر البصػمة طبقػة طبقػةت وال يمكنػؾ أف تسػمة نمػرًا منمبػًا منمػ "و وبحػديثيـ افف مػف "العولمػة"  أكثر
ـ نمػػرت ولػػيس ثمػػرو مسػػالمة تنتظػػر تقػػط اإلزاحػػة البرلمانيػػة كمػػا اقتػػرل كروسػػبلند وأتبامػػو منػػذ أربعػػيف يعتػػرؼ اإلصػػبلحيوف أف النظػػا

مامًاو ولكف مي أنيـ يرونو نمرًا تػإف اسػتنتاج  صػبلحيي اليػـو ىػو أف يتػرؾ الػوحش يجػوؿ بحريتػوو ولػيس ىػذا االسػتنتاج مقبػواًل ألى 
 انص ال يريد أف ي كؿ حيًاو

لنراؿ الجاد رد النظاـت ألنيا تقطػي كػبل الطػريقيفو  ف الاػركا  العمالقػة قويػة تقػط طالمػا أف مبليػيف ا اي ف العولمة ال تن
العالـ يتحمموف أناػطتيات ويمكػف أف تصػا  بالاػمؿ مػي بدايػة مقاومػة جديػدوو وانػدتاع مممياتيػا العالميػة  تيالعماؿ الذيف تستندميـ 

مػف ذلػؾ أف  دراؾ العمػاؿ لمطبيعػة مػابرو  أكثػرواحػدو مػف مواقعيػا الوطنيػةو و  أى تػيناسو يمكػف أف يزيػد مررػتيا لرػربا  العمػاؿ 
 التػػيممػػا سػػبؽ المصػػالح الماػػتركة  أكثػػرمػػدد مػػف البمػػداف أف يػػروا باػػكؿ مممػػوس  تػػيالقوميػػة ألصػػحا  العمػػؿ يمكػػف أف يجعميػػـ 

اػس اػعار الاػركة ويغنػوف ناػس أغنيػة تربطيـ ألنيـ ينرعوف لناس الروابط ويواجيوف ناػس المػديريف بػؿ ويجبػروف ممػل ارتػدا  ن
 الاركةو

 دراكا بكثير ممػا سػبؽ بمػا ياعمػو  أكثرجز  ما مف العالـ  تيوأنيرًا وليس أنرًات  ف مالمية وسائؿ االتصاؿ تعنل أف العماؿ 
التحػػرر  مػػي كاػػال ?=@8 تػػيمكػػاف رنػػرو ويمكػػف أف تميػػـ أى انتاارػػة ثوريػػة اػػعو  القػػارا  البعيػػدو تجػػفوو حػػد  ذلػػؾ  تػػيالعمػػاؿ 
بولنػدات وحػد  ذلػؾ  تػيمػي الصػعود الماػاجو لنقابػة ترػامف  0?@8 تػيترنسػاو وحػد  ذلػؾ  تػيتيتنػاـ و"أحػدا  مػايو"  تػيالوطنل 

مػي تمػرد  ;@@8 تػيجنػو  أتريقيػاو وتكػرر مػرو أنػرى  تػينبلؿ منتصؼ الثمانينا  مي االنتعاش الاجائل لمصػراع رػد العنصػرية 
 أى مكافو تيالمرو القادمة مندما يحد  أى تمرد ممالل كبير  تي المكسيؾ وسوؼ يحد  تيالتاياباز 

 ف الطبيعة العالميػة لمنظػاـ الرأسػمالل تمنػي أى حكومػة وطنيػة ميمػا كانػ  راديكاليػة وميمػا كػاف تفييػدىا بػيف جمػاىير النػاس 
نجمػز ممػل الطبيعػة  تنتج مف النظاـو وبرغـ ذلؾ ليس  ىذه ظاىرو جديػدو تقػد التيمف االناصاؿ تمامًا مف الرغوط  أكػد مػاركس وا 

العالمية لمصراع رد الرأسمالية منذ قرف ونصػؼو وأكػد البيػاف الاػيومل أف "لػيس لمعمػاؿ وطػف" وانتيػل بػػ "يػا ممػاؿ العػالـ اتحػدوا"و 
ؿ العػػالـ روسػػيا "أمميػػة اػػيومية" كتمييػػد "لػػدو  تػػيمصػػر الحػػر  العالميػػة األولػػل أسػػس قػػادو الثػػورو العماليػػة  تػػيومنػػذ ثمػػانيف مامػػًا 

فف تقػيـ مجتمػي الػوترو ػذلػؾ الوقتػ تػيناصة بمػد متنمػؼ مثػؿ روسػيا ػالايومية المتحدو"ت بالربط ألنيـ أدركوا أنو ال يمكف لبمد واحػد 
بعػزؿ ناسػيا مػف مػوارد الثػروو والتقػدـ التكنولػػوجل الموجػود نػارج حػدودىاو ومنػذ سػبعيف مامػػًا كػرر ليػوف تروتسػكي ىػذه الر يػة رػػد 

بمد واحد" كاف "يوتوبيا رجعية" ألف محاولة  مادو بنا  مجتمي ممػل  طبلقيػا دوف  تيًا ممل أف الحدي  مف "االاتراكية مصر ػستاليف 
 تواتر الثروو الموجودو دانؿ العالـ الرأسمالل ككؿ ستسقط حتماو

مكاف مػا ال تكػوف  تيية تبدأ ناس الوق و تكؿ ممم تيالعالـ  تيكؿ مكاف  تيولكف ىذه األتكار ال تعني أبدًا انتظار الثورو 
واليػـو ىػذا بالاعػؿ مػا ػ مكػاف توجػد تيػو الرأسػمالية  تػيممميػة مواجيػة االغتػرا  والبػ س وبربريػة الرأسػمالية اسػتثنا و ويمكػف أف تبػدأ 

 مكاف واحدو تيولكنيا ال يمكف أف تحقؽ نجاحًا نيائيًا ببساطة ػيحد  تي العالم

تعتمػد ممػل واردا  الطعػاـ والمػواد النػاـ وسػمي  التػيبمػد مثػؿ بريطانيػا  تػيناصة ػ نظاـ يتحدى ال الذي ف بقا  التمرد ناسو 
يعتمد ممػػل كسػػ  تفييػػد أولئػػؾ الػػذيف تميميػػـ الثػػورو نػػارج حػػدودىاو ويعتمػػد نجػػال  مػػادو تاػػكيؿ ػأنػػرى مديػػدو ممػػل األقػػؿ لمػػدو قرنينػػ

دو تطػيح بالرأسػمالية أف تسػتمر بماردىػاو ولكنيػا يمكػف أف تكػوف المجتمي ممل المدى الطويؿ ممل انتاار الثوروو تبل يمكػف لبمػد واحػ
 أجزا  أوسي كثيرًا مف النظاـ العالملو تيمعبرًا ياجي الثورا  الناجحة 
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منػاطؽ واسػعة مػف العػالـت تػإف محػاوال  اليػر  مػف قػوانيف  تػييدمل معاررو االاتراكية أنو حتل مي االنتاػار لبلاػتراكية 
اػػؿت ويزممػػوف أف محاولػػة تنظػػيـ كػػؿ مجػػاال  اإلنتػػاج حتػػل تمبػػل مميػػوف حاجػػة  نسػػانية ىػػل م سسػػة ورا  السػػوؽ محكػػـو ممييػػا بالا

سػتممل ممػػل افنػػريف أيػػف سػػيعمموف ومػػاذا  التػػيقػدرا  أى اػػنصت ويتنبػػفوف أف كػػؿ مػػا يمكػػف أف يحػد  ىػػو ظيػػور صػػاوو جديػػدو و 
 سيستيمكوفو

نجمز ولينيف وتروتسكل ممل االنتقاؿ  لل االاتراكية لـ ياعموا ذلؾ بامتبػار أف الدولػة  ممل أى حاؿت مندما تحد  ماركس وا 
مف نبلؿ ػ يـو وليمةو بؿ كؿ ما أكدوا مميو أف أولئؾ الذيف يصنعوف الثروو  تيتسيطر ممل كامؿ مممية صنامة القرار االقتصادى 

 تػييعمػؿ دانميػا بقيػة االقتصػادو  التيترسـ الحدود  التيعمييـ أف يتولوا مسئولية القرارا  اليامةت أى القرارا  ػمنظماتيـ الديمقراطية
المصػاني والمكاتػ ت وسػوؼ يتقارػوف  تػيستذى  الغالبية العظمل مػف النػاس لمعمػؿ ػاليـو السابؽ ممييا تيكما ػ اليـو التالل لمثورو 

ف مػػا سػػيتغير بػػرغـ ذلػػؾ ىػػو أف  ناػػاؽ نقػػودىـ كمػػا يرغبػوف لتمبيػػة حاجػػاتيـ االسػػتيبلكيةو   تػػيمقابػػؿ ممميػػـت وسيسػػتمروف  تػػينقػودًا 
سوؼ يقػرروف األولويػا  ػمنػدوبل المصػاني والمكاتػ  والمنػاطؽ السػكنية وأصػحا  المعااػا  وغيرىمػػ منػدوبل "المنتجػيف المتحػديف" 

االقتصػػادية اليامػػة وممػػل وجػػو النصػػوص لػػف يػػتـ تحديػػد المجػػاال  اليامػػة لبلسػػتثمار االجتمػػامل بعػػد ذلػػؾ ممػػل أسػػاس المناتسػػة 
   بيف اركا  متصارمة ولكف مف نبلؿ صنامة القرار التعاونلوالعميا

التػارية مػف طريقػة معينػة إلنتػاج الحاجػا  اإلنسػانية  لػل أنػرى دائمػا مػا ترػمف كػؿ مػف  تػيلقد أدركػوا أف كػؿ تغيػر مظػيـ 
 التغير التدريجل )التطور( والتغير المااجو )الثورو(و

ة التطػػور االقتصػػادى البطػػل  ممػػل مػػدى قػػروف مديػػدوت حيػػ  حػػؿ اإلنتػػاج ىكػػذا اػػمؿ االنتقػػاؿ مػػف اإلقطػػاع  لػػل الرأسػػمالي
القرى الابلحية المنعزلة بدرجػة أو بػفنرىت ولكػف أيرػا تغيػرا  سياسػية ثوريػة  تيالرأسمالل مف أجؿ السوؽ محؿ اإلنتاج اإلقطامل 

السػمطةو والنقطػة ىػل أنػو  تػيالمواقػي اليامػة مااجئة حي  طرد  الطبقة الرأسمالية الصامدو الطبقة القديمة اإلقطامية الحاكمة مف 
ػ التحػرؾ لمػورا  بػداًل مػف األمػاـ  تػيبدوف التغير الثورى تػإف التغيػر التػدريجل كػاف سيصػؿ  لػل توقػؼ ماػاجو وكػاف المجتمػي سػيبدأ 

 تيالرابي مار وبعدىا القرف  تيالواقي مندما لـ يكف التطور االقتصادى مصحوبا بالثورو السياسية بداية مبر أوروبا  تيكما حد  
 القرف السابي مارو تيأوروبا الوسطل 

وبناس الطريقةت ال يمكف أف تحد  اإلطاحة بالرأسمالية بواسطة رلية اقتصادية جديدو تقـو ممل التعاوف اإلنسانل مرو واحدو 
تػدور  التػيمػف جممػة ممميػا  اإلنتػاج  الحقيقة سوؼ يستغرؽ الناس مقودًا مديدو ليتعمموا التنظػيـ الػوامل لمكثيػر تييـو وليمةو و  تي
تحمػػػؿ رليػػػا  السػػػوؽ القديمػػػةو ولكػػػف  تػػػيىػػػذه األثنػػػا  سػػػيكوف أمػػػاميـ انتيػػػار رػػػئيؿ مػػػدا االسػػػتمرار  تػػػيالمجتمػػػي الحػػػدي ت و  تػػػي

سيكوف  باالستيبل  ممل السيطرو السياسية وبالسيطرو ممل الصناما  الرئيسية يمكنيـ أف يبدأوا صنامة القرارا  اليامةت األمر الذي
لو مند ذاؾ أثر بالا ممل أي او رنرو تيمكنيـ مثبًل مني الاركا  المتصارمة مػف تبديػد ثػروا  ىائمػة ممػل  قامػة مواقػي صػنامية 
لممناتسة مي بعريـ البعض وبعدىا ينبروف مماليـ بفف ممييـ أف يقبموا أجورًا أقؿ وممػبًل أاػد حتػل يعورػوا قيمتيػاو ويمكػنيـ منػي 

اتجاىا  منتماة مف العالـو ويمكنيـ تحويػؿ مسػاكف األغنيػا  الاػانرو  تيمل الدماية أو ممل  رساؿ مينا  منتجا  التبديد اليائؿ م
و وممومػا يمكػنيـ أف يبػدأوا  التػي لل مواقي لمندمػة   زالػة الاورػل بػالقرار اإلنسػانل  تػييحتاجيػا باػدو أولئػؾ الػذيف يػتـ  تقػارىـ اليػـو

 الواملو
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تتنػػذىا حانػػة مػػف المػػديريف  التػػيصػػعوبة مػػف تمػػؾ  أكثػػرممػػييـ اتناذىػا  التػػيتكػػوف معظػػـ القػػرارا  ومنػدما ياعمػػوف ذلػػؾت لػػف 
و  أيػدى نمػس اػركا و  تػيبريطانيػا مػثبًل أربعػة أنمػاس صػنامة وتوزيػي األغذيػة  تيالذيف يسيطروف ممل كؿ صنامة رئيسية اليـو

الؼ السػػػمي وتحػػػاوؿ مبلئمتيػػػا مػػػي أذواؽ نمسػػػيف مميػػػوف وكػػػؿ مػػػف ىػػػذه الاػػػركا  ممييػػػا أف تنسػػػؽ بطريقػػػة منططػػػة  نتػػػاج وتوزيػػػي ر
الواقػػي كثيػػر مػػنيـ  تػػيػ منتماػػيف مػػف األطاػػاؿ والنسػػا  والرجػػاؿو وىػػـ يسػػتطيعوف أف ياعمػػوا ذلػػؾت لػػيس ألف ىػػ ال  المػػديريف مبػػاقرو 

أحػػد  تكنولوجيػػاو ولكػػف مكف ثػػرواتيـ تمكػػنيـ مػػف اسػػتنداـ أمػػداد كبيػػرو مػػف ذوى الميػػارا  يسػػتندموف ػيكونػػوف مػػف الحمقػػل األغبيا ػػ
جز ًا ىائبًل مف ىذا العمؿ الماىر يتـ تبديده تاألاناص ذوى الميارا  ينرعوف لممناتسة بيف اركا  متصارمة ولذا يعجزوف مف 

 نتاج األغذية وأولئؾ الذيف يستيمكوف الغذا و تبػداًل مػف ذلػؾت تػإف كميػة ىائمػة مػف  تيالتعاوف مي بعريـ البعضت مي مف يعمموف 
استغبلؿ مماؿ الاركا  مف ناحية وتاكيؿ أذواؽ المستيمكيف بطرؽ غير صحيحة مػف ناحيػة أنػرىو  تييد تنصص لممسامدو الج

عمل ىػذه الاػركا  سػوؼ يجعػؿ ػتعتمد ممل تعمػيـ المبػادرو مػف أسػاؿ وبػرول تعاونيةػ التيػ  ف ممكية وسيطرو دولة ممالية ديمقراطية 
اسػػتجابة لبلحتياجػػا   أكثػػرالاػػركا  المتناتسػػة( و  تػػيكػػوف ىنػػاؾ التكػػرار المسػػتمر لمجيػػود بالاعػػؿ تنسػػيؽ اإلنتػػاج أبسػػط )حيػػ  لػػف ي

 الحقيقية لممستيمكيفو

 تػػػي ف ىػػػذا ال يعنػػػي أف ىػػػذا التنظػػػيـ االاػػػتراكل لممجػػػاال  الرئيسػػػية لئلنتػػػاج سػػػيكوف دوف ميػػػو و والاػػػؾ سػػػتحد  أنطػػػا  
مجاؿ رنرو والاؾ ستوجد نبلتا  النيائيػة حػوؿ  تيا بفقؿ مف الررورى مجاؿ ما أو تقديرى تيالمبالغة تي تقدير ما يريده الناس 

كياية التقدـ بالربطت والاؾ سيكوف ىناؾ مدـ الررا وكذلؾ الرراو ولكف ىذه األمور ستحد  كحواد  مابرو ليس كاػل  ىيكمػل 
اه نحػو اإلنتػاج الزائػد مػف ناحيػة الحارػر ال يمكػف ألى مػدد مػف المناقاػا  ممػل األرض أف تصػحح االتجػ تيميكانيـز النظاـو  تي

تنػػتج مػػف نقااػػا  منطقيػػة بػػيف  التػػيونقػػص الرػػروريا  مػػف الناحيػػة األنػػرىو والسػػب  أف النظػػاـ ال يعتمػػد ممػػل القػػرارا  العقبلنيػػة 
 وأكثرجماىير الناس ولكف ممل جيود مجموما  صغيرو مف األغنيا  إلنراع كؿ او لمناتستيـ رد بعريـ لجنل ثروا  

تػ دى  لػل األزمػا  والرنػا ت وتزايػد البطالػة  لػل جانػ  زيػادو أمبػا  العمػؿ واإلنتػاج الزائػد  التػيمناتسة العميا  ىل  ف ىذه ال
تظامتيػا واالناجػػارا  العنياػة لمكراىيػة الدينيػػة  تػيالبرػائي وتناػيض مسػػتمزما  الرمايػة االجتماميػة والحػػرو  "المحمية"المتزايػدو  تػي

 والعرقيةو

طريقػة اإلنتػاج تػإف ذلػؾ يمكػف أف  تػيتحػد   التػيمندما تصطدـ أاكاؿ الحكـ الطبقل مػي التغيػرا   لقد أورح ماركس أنو
ي دى  لل نتيجتيف: انتصار طبقة جديدو نتيجة لصراما  منياة أو اندتاع المجتمي  لل الػورا  مػف نػبلؿ التػدمير المتبػادؿ لمطبقػا  

تقالػػ   ف االنتيػػار تػػي ظػػؿ الرأسػػمالية  أكثػػرا لوكسػػمبورج المسػػفلة بورػػول المتصػػارمةت وقػػد ورػػع  الثوريػػة األلمانيػػة البولنديػػة روز 
 يكوف "االاتراكية أو البربرية"و

ذا نظرنا  لل الطريقة  أجزا  كثيرو مف العالـ يمكننا أف نػرى بورػول اػديد وجػو البربريػةو  تييتطور بيا المجتمي اليـو  التيوا 
تج باستمرار ررا  لمتقدـ الحقيقل القػائـ ممػل الترػامف وممػل التعػاوف وممػل رمايػة ولكف يمكننا أيرا أف نرى نراال  رد النظاـ تن

الناس لبعريـ البعض منػدما يقومػوف بػومل وباػكؿ جمػامل بصػياغة مسػتقبميـو  ف أولئػؾ الػذيف يػدموف  لػل اإلصػبلحا  المائعػة 
ورو يػروف تػي ىػذه الصػراما   مكانيػة التقػدـ لؤلمػاـ ال لمنظاـ القائـ يدموف  لل النروع لمبربريػةو أمػا أولئػؾ الػذيف يتطمعػوف  لػل الثػ

نجمز   ونياية البياف الايومل "مالـ لنكسبو" تيلمنمؼت تبلزاؿ ىناؾ أمامنا كما كت  ماركس وا 
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