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 تقـــديم
 األستاذ الدكتور محمد العماديبقلم 

السهل أن تؤلف كتابًا في االقتصاد تبحث فيه قضية معينة تبين فيها رأيك ورأي اآلخرين  من
 وتخلص إلى ما تريد أن تخلص إليه .

أما أن تؤلف كتابًا يعطي  طالبك المفاهيم األساسية لعلم االقتصاد الحديث كيف نبع وما هي 
يتطلب العودة إلى مصادر مصادره، وماذا بحث،وما هي أساليب البحث المستخدمة فيه أمر 

المعرفة االقتصادية وتجميعها وتصنيفها وترتيبها وتحديد منهج عرضها ثم صياغتها بحيث يفهمها 
طالبك وتكون مرجعًا لمن أراد أن يتلمس علم الحياة وما يقوم به اإلنسان من أعمار األرض الذي 

 اية حياته.استخلفه اهلل فيها لتثمر سلعًا تلبي حاجاته منذ مولده حتى نه
ويتميز هذا الكتاب الذي قام بتأليفه أستاذ االقتصاد وعميد كلية االقتصاد في جامعة دمشق 
األستاذ الدكتور مصطفى العبد اهلل الكفري بشموليته وبساطة عرضه ، فقد جعل من علم االقتصاد 

قتصادية قرارات االعلم  اإلنسانية الذي يشمل النواحي االجتماعية والعلمية والثقافية في اتخاذ ال
مؤكدًا أن المجتمع في النهاية يتطبع بطابع النظام الحكومي الذي أخرجه ذلك المجتمع مما يؤكد 

 الطابع االجتماعي السياسي لهذا العلم في جوانبه التطبيقية .
لقد فرق المؤلف بين المعرفة االقتصادية في مستوياتها المختلفة وبين علم االقتصاد كعلم يبحث 

يفية إدارة الموارد النادرة في المجتمعات اإلنسانية من أجل سد الحاجات وتلبية الرغبات، فهناك في ك
 اقتصاد وصفي وأخر قياسي وثالث تحليلي ومن ثم االقتصاد التطبيقي .

وفي عرضه ألركان المشكلة االقتصادية أي الندرة واالختيار يستعرض المؤلف طرق التحليل 
كلي إلى التحليل الجزئي ثم الوصفي والرياضي والقياسي والبياني. وفي المختلفة من التحليل ال

عرضه لمنهج البحث في علم االقتصاد يستعرض المؤلف منهاج التحليل والتركيب والتجريد العلمي 
واالستدالل واستنباط النماذج االقتصادية واستخدامها، ثم يبحث في القوانين واألنظمة االقتصادية 

جربته الخاصة التي عاشها في بلد دراسته وفي بلده والبلدان األخرى التي زارها، ثم ويقدم في ذلك ت
 يبحث في القيمة والمنفعة وعوامل اإلنتاج المختلفة.

لقد أبدى األستاذ الدكتور مصطفى العبد اهلل الكفري حرصه الكبير على أن يكون عرضه العلمي 
البه اديين وآرائهم وآراء نقادهم موضوعيًا تاركًا لطلهذا الكتاب الزاخر بالنظريات المختلفة لالقتص

المجال األوسع للتفكير والتقويم والتساؤل حول ما يصلح وما ال يصلح في زماننا وبلدنا ... وال 
عجب في ذلك فقد تلقى الدكتور الكفري علمه في جامعة دمشق بداية هذه الجامعة التي انقلبت 

 ر إلى منارة للعلم والمعرفة بفضل أساتذتها وأبنائها وحصلمن ثكنة عسكرية سكنها جنود المستعم
على شهادة الدكتوراه من كبرى الجامعات البولونية وتقلد مناصب إدارية ومصرفية ومالية مختلفة، 
فقد كان رئيسًا لهيئة  االستثمار السورية التي كانت تعد تقارير الدراسات التبريرية للمشاريع التنموية 
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لها وتتابع تنفيذ المشاريع الموافق على تشميلها بقوانين االستثمار، كما تقلد منصب وتدرس ما يقدم 
عضوية في مجلس إدارة أحد المصارف الخاصة الهامة في بلدنا، وهو عضو في مجلس إدارة 
سوق دمشق لألوراق المالية، وهو من عائلة اشتهر رجالها بتقلد المناصب الوزارية وافتخر أبناؤها 

اء المدن الريفية التي أخرجت رجااًل ساهموا في بناء سورية الحديثة لتنبت من أرضها علمًا بأنهم أبن
 وازدهارًا.

أبارك لألخ الدكتور األستاذ عميد كلية االقتصاد في جامعة دمشق جهوده القيمة قي خدمة 
 وطنه.
 األستاذ الدكتور محمد العمادي          

 رئيس مفوضية هيئة األسواق واألوراق المالية                                                
 وزير االقتصاد األسبق في سورية                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 االقتصاد السياسي
 االقتصاد( تعريف ،)المفاهيم األساسية االقتصاد -الفصل األول 
 االقتصادية: المعرفة -ول المبحث األ

 على المستوى الفردي - 1
 على المستوى القومي. -2
 على المستوى الدولي. -3

 العلوم االقتصادية: -ثاني المبحث ال
 .) االقتصاد الوصفي )التقريري 
 .) االقتصاد المعياري ) القياسي 
 .االقتصاد التحليلي أو النظرية االقتصادية 
 .االقتصاد التطبيقي 
 :يف االقتصادتعر  -ثالث المبحث ال
 االقتصاد أحد فروع العلوم اإلنسانية ) االجتماعية (. -رابع المبحث ال
 الحاجات اإلنسانية: -خامس المبحث ال
  حاجات مادية ضرورية. -المجموعة األولى 
  الحاجات الثانوية. -المجموعة الثانية 
  وهي حاجات التـرف والبـذخ. -المجموعة الثالثة 
 نسانية.مستوى ظهور الحاجات اإل 

 ) المشكلة االقتصادية، التحليل االقتصادي، القوانين االقتصادية،  - الفصل الثاني
 منهج البحث في االقتصاد (

 المشكلة االقتصادية: -ول المبحث األ
 المشكلة االقتصادية والموارد. 
 أركان المشكلة االقتصادية: 

 .الندرة 
 .) االختيار ) السلم التفصيلي 
  :Economic Analysisلتحليل االقتصادي ا -ثاني المبحث ال

 :Economic Unitمعيار حجم الوحدة االقتصادية  – 1
  التحليل الكلي " -أMacroeconomics." 
  التحليل الجزئي " -بMicroeconomics." 
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 :معيار الموضوعية - 2
  االقتصاد الموضوعي  –أPositive Economics. 
  االقتصاد المعياري  –بNormative Economics. 

 :معيار الصياغة أو األسلوب التحليلي - 3
  التحليل الوصفي  –أVerbal or Descriptive Analysis. 
 التحليل الرياضي " -بMathematical Analysis." 
  التحليل القياسي  –جEconometric Analysis. 
  األسلوب البياني  –دGraphical Analysis. 

 االقتصاد: منهج البحث في علم -ثالث المبحث ال
 منهج التحليل والتركيب في علم االقتصاد. -1
 في علم االقتصاد. Abstractionمنهج التجريد العلمي  - 2
 ( في علم االقتصاد:Inferenceمنهج االستدالل ) - 3

 .االستدالل االستقـرائي: وهو الوصول إلى أحكام عامة بتعميم أحكام خاصة 
 ج قضايا خاصة من قضايا عامة. االستدالل االستنباطي: وهو استنتا-ب 

 .Economic Modelsاستخدام النماذج االقتصادية  - 4
 :القوانين االقتصادية -رابع المبحث ال

 :خصائص القوانين االقتصادية - 1
 .الطابع الموضوعي للقوانين االقتصادية 
 .دور اإلنسان والقوانين االقتصادية 
  واستخدامها.دور الوعي في اكتشاف القوانين االقتصادية 
 .الصلة المباشرة بين السبب والنتيجة 

 أنواع القوانين االقتصادية: - 2
 ( القوانين االقتصادية العامةThe General Economic Lows.) 
 النوعية()-ب( القوانين االقتصادية الخاصةThe Specific Economic Laws.) 
  ج– ( القوانين االقتصادية المشتركةCommon Economic Laws.) 
 القوانين االقتصادية الناتجة عن تأثير البنية الفوقية. -د 

 .القانون االقتصادي األساسي - 3
 األنظمة االقتصادية - الفصل الثالث
 تعريف النظام االقتصادي. -ول المبحث األ
 النظام االقتصادي والتنظيم االقتصادي. -ثاني المبحث ال
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 التنظيم االقتصادي الحر.   - 1
 قتصادي الموجه.  التنظيم اال - 2

 تصنيف األنظمة االقتصادية. -ثالث المبحث ال
 األنظمة االقتصادية المعاصرة. -رابع  المبحث ال
 النظام االقتصادي العالمي. -خامس المبحث ال
 قوى اإلنتاج االجتماعية  - الرابعالفصل 

 القوى المنتجة: -ول   المبحث األ
 .Laborالعمل  - 1      

 .ت العملموضوعا - 2    
 .أدوات العمل - 3    

 عالقات اإلنتاج. -ثاني المبحث ال
 .أسلوب اإلنتاج -ثالث المبحث ال
 .قانون توافق عالقات اإلنتاج مع قوى اإلنتاج -رابع المبحث ال

الطبيعة والعمل ورأس المال )  :عناصر اإلنتاج في النظام الرأسمالي - الفصل الخامس
 ( في الرأسمالية المشروع االقتصادي والتنظيم
 العمل: -أواًل 
  :طبيعة العمل وخواصه 
  :السكان وقوة العمل 
 :رأس المال -ثانيًا 
  :أموال اإلنتاج = رأس المال 
  :رأس المال النقدي 

  :جوهر الربح ومصدره 
  :رأس المال الثابت ورأس المال المتغير 
 .رأس المال المتداول -الثاني   .رأس المال الدائم -األول 

 الطبيعة والموارد الطبيعية:  - لثاً ثا
  :المنظم - رابعاً 
 األشكال القانونية للمشروع االقتصادي: 

  :شركات األشخاص 
  :"شركات األموال "الشركات المساهمة 

 أنواع المشروعات االقتصادية: 
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  المشروع الصناعي 
  المشروع التجاري 
  المشروع الزراعي 

 احل تطور اإلنتاج الرأسمالياإلنتاج البضاعي ومر  - السادسالفصل 
 .اإلنتاج البضاعي -المبحث األول 
 :مراحل تطور اإلنتاج الرأسمالي -المبحث الثاني 

 .اإلنتاج البسيط " التعاون البسيط " -1 
 .اإلنتاج " المانفكتوري " -2 
 .اإلنتاج الصناعي الكبير " اإلنتاج اآللي " -3 

 :مالية االحتكاريةالمنافسة الحرة والرأس - المبحث الثالث
 .الرأسمالية ما قبل االحتكارية )المنافسة الحرة( -1 
 .الرأسمالية االحتكارية -2 

 الناتج االجتماعي وتجديد اإلنتاج في الرأسمالية )التراكم الرأسمالي(  - السابعالفصل 
 :جتماعي واإلجماليالرأسمال االجتماعي والناتج اال -المبحث األول 
 :تجديد اإلنتاج - المبحث الثاني

 :تجديد اإلنتاج البسيط -1 
 :تجديد اإلنتاج الموسع - 2 

 :القانون العام للتراكم الرأسمالي - ثالثالمبحث ال
 آلية عمل االقتصاد الرأسمالي - الثامنالفصل 

 إنتاج القيمة الزائدة( ،تحول قوة العمل إلى بضاعة ،)تحول النقد إلى رأسمال
 :العمل إلى سلعة تحول قوة -المبحث األول 

 .قيمة قوة العمل -1 
 .عوامل تخفيض قيمة قوة العمل -2 

 تحول النقد إلى رأسمال )المعادلة العامة لرأس المال(: - المبحث الثاني
 .التداول السلعي البسيط والتداول السلعي الرأسمالي -1 
 .حركة رأس المال )الدورة العامة لرأس المال( -
 .س المال الدورة العامة لرأ -2 
 .رأس المال الثابت ورأس المال المتغير -3 

 إنتاج القيمة الزائدة في الرأسمالية: - ثالثالمبحث ال
 هاكتلة القيمة الزائدة ومعدل. 
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 .القيمة الزائدة المطلقة 
 .القيمة الزائدة النسبية 

 السعر وآلية العرض والطلب. –المبحث الرابع 
 ة التبادلية وأشكالها نظريات  تفسير القيم - التاسعالفصل 

 .القيمة االستعمالية والقيمة التبادلية )خاصتا البضاعة( - ولالمبحث األ
 :نظريات القيمة - ثانيالمبحث ال
 .نظرية المنفعة والمنفعة الحدية 
 ."نظرية "القيمة في العمل 
 .النظرية الماركسية في القيمة 

 :أشكال القيمة التبادلية -ثالثالمبحث ال
 .البسيط للقيمة التبادليةالشكل  -1 
 .الشكل الواسع للقيمة التبادلية -2 
 .الشكل العام للقيمة التبادلية -3 
 .الشكل النقدي للقيمة التبادلية -4 

 .رهاالجتماعي وقيمة البضائع وأسعاقانون القيمة وعالقة التناسب بين العمل ا - رابعالمبحث 
 :النقود "والمصارف" -خامسالمبحث ال

  .ئف النقودوظا -1 
 .قانون التداول النقدي وكمية النقود الضرورية للتداول -2 

 تشكل الدخل القومي في النظام الرأسمالي - العاشرالفصل 
 :جماليجمالي والناتج القومي اإلالناتج المحلي اإل - المبحث األول

 :الناتج القومي -1  
 :حساب الدخل القومي في سورية -2  
 :ة واألسعار الثابتةاألسعار الجاري -3  

 :نمط توزيع الدخل القومي في الرأسمالية -المبحث الثاني 
 () الريع، الربح، الفائدة، األجور  توزيع الدخل القومي في الرأسمالية - الحادي عشرالفصل 

  :الريع -ول المبحث األ
 .الريع العقاري اإلقطاعي والريع العقاري الرأسمالي -1  
 .الريع المطلق -2  
 .الريع الفرقي )التفاضلي( -3  

 :جوهر الربح ومصدره في الرأسمالية - ثانيالمبحث ال
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  .عوامل ظهور الربح االقتصادي-1  
 .وظائف الربح ودوره - 2  
 .النظريات البرجوازية في تفسير الربح - 3  
 .العوامل المؤثرة في معدل الربح -4  

 :الفائـدة -ثالث المبحث ال
 .معدل الفائدة حنظريات توض -1  
 ما هو معدل الفائدة ؟ .العوامل المحددة لمعدل الفائدة -2  

 :الدخول الناتجة عن العمل )األجور( –رابع المبحث ال
 .جوهر األجور - 1  

  .األشكال األساسية لألجور - 2             
 .مستوى األجور - 3  
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 االقتصاد السياسي 
 :المقدمة

شاط االقتصادي في المجتمع يمكن العودة إلى الرحلة اليومية التي يقطعها الفرد منذ لتوضيح الن
االستيقاظ في الصباح إلى أن يصل إلى مكان عمله. فال بد للفرد من إعداد نفسه للخروج وهو يحتاج 
لذلك إلى العديد من السلع والمواد التي يستخدمها في طعامه أو في االغتسال وارتداء المالبس. 
ولتناول الطعام يستعمل أدوات لتجهيزه ويستعمل أدوات أخرى لتناوله. ومصدر هذه المواد إما زراعي 

ما صناعي تم تحويله. وفي الطريق إلى مكان عمله يستخدم إحدى وسائط النقل. وعندما يصل  وا 
قصيرة ة الإلى مكان عمله يجده قائمًا ومجهزًا بما هو الزم لممارسة نشاطه اليومي. خالل هذه الرحل

 نسبيًا نجد أن الفرد قد استعمل أو استهلك الكثير من السلع واألدوات لتأمين حاجته.
ابتداء من هذه الرحلة الصباحية اليومية يمكن أن تتتبع رحالت أفراد آخرين ومجموعات أخرى 

ان في رحلته سمن األفراد، قاموا بالعمل وبذلوا الجهد في إنتاج السلع والخدمات التي يحتاج إليها اإلن
اليومية. والهدف من النشاط االقتصادي هو إنتاج الخيرات لتلبية حاجة اإلنسان من المأكل والملبس 

ألن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء والرداء والمسكن. ويوضح  ،والمأوى
رضه فرضنا منه أقل ما يمكن ف : " لويأتيلنا هذا األمر العالمة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة كما 

بعالج كثير من الطحن والعجن والطبخ وكل  وهو قوت يوم من الحنطة مثاًل فال يحصل عليه إال
واحد من هذه األعمال الثالثة يحتاج إلى مواعين وآالت ال تتم إال بصناعات متعددة من حداد ونجار 

ى اج في تحصيله حبًا إلى أعمال أخر وفاخوري، وهب أنه يأكله حبًا من غير عالج فهو أيضًا يحت
أكثر من هذه الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غالف السنبل ويحتاج كل واحد من 

لذلك نلحظ أن قدرة الفرد الواحد على  (1)هذه إلى آالت متعددة وصنائع كثيرة أكثر من األولى بكثير".
فية، فال بد من اجتماع األفراد وتعاونهم فيحصلون تأمين حاجاته من الغذاء والملبس والمأوى غير كا

بالتعاون على قدر الكفاية من الحاجة ألكثر منهم بأضعاف، لذلك تبدو هنا ضرورة التعاون بين 
 (2)البشر لتحقيق مصالح األفراد والمجتمع وتقديم الخدمات بأيسر السبل وأفضل الشروط. 

عن النشاطات االجتماعية األخرى، بل هو مرتبط وال يتم النشاط االقتصادي في المجتمع بمعزل 
بجوانب الحياة األخرى. فالفالح الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا )ينتج القمح(، هو الفرد ذاته الذي 
يمارس نشاطًا اجتماعيًا داخل أسرته، أو من خالل عالقته بجيرانه واألسر األخرى في المجتمع، 

                                                           

 . 43ص -دار البيان–يخ ابن خلدون "مقدمة ابن خلدون" المجلد األول تار  -1
. مقرر 1993انظر، د. مصطفى العبد اهلل، علم االقتصاد والمذاهب االقتصادية، منشورات جامعة دمشق،  - 2

طرق جامعة دمشق. أنظر أيضًا، مقالة للمؤلف بعنوان: حاجات اإلنسان و  –لطالب السنة األولى في كلية الشريعة 
 .1986حزيران –، أبو ظبي، يوليو 192إشباعها، مجلة أخبار البترول والصناعة، العدد 
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ياسي ويمارس نشاطًا سياسيًا في المجتمع، وقد يكون هو وهو الفرد نفسه الذي ينتمي إلى حزب س
كون يالفرد نفسه الذي يمارس نشاطًا فنيًا عندما ينتسب إلى إحدى الفرق كهاٍو للتمثيل مثاًل. لذلك 

الفرد في انتمائه إلى فئة أو طبقة اجتماعية، هو نفسه الذي يمارس عملياً النشاط االقتصادي والنشاط 
 السياسي في هذه الفئة أو الطبقة.االجتماعي والنشاط 

 3 :تنقسم الظواهر التي يواجهها اإلنسان في حياته إلى مجموعتين
ال تأثير لإلنسان في هذه الظواهر الطبيعية؛ ألنه ال يشارك بصنعها  ظواهر طبيعية: -األولى 

 ،ليلها، تحال من قريب و ال من بعيد، كل ما يمكن أن يفعله اإلنســـــان هو دراســـــة الظواهر الطبيعية
ْن كان هناك بعض التأثير ال ،وتحســـين تعامله معها وتجنب آثارها الســـلبية ،ومحاولة فهمها ســـلبي وا 

 في الظواهر الطبيعية، لكن اإلنسان ال يستطيع إعادة صياغة الظاهرة الطبيعية أو تكوينها.
كســــــــــــــجين فـــالمـــاء ظـــاهرة طبيعيـــة ال يكون  إال بـــاتحـــاد ذرتين من الهيـــدروجين مع ذرة من األ

(H2O ال يمكن لإلنســان أن يعيد صــياغة الماء أو تكوينه لكنه يســتطيع تحويله من حالته الســائلة )
 .إلى حالة غازية أو صلبة لكن التكوين يبقى ثابتا

تتمثل الظاهرة االجتماعية بمجموع السلوك االجتماعي للفرد  ظواهر اجتماعية: -الثانية 
ظاهرة لهذا بحُث ال .القيم التي يعيش ضمنها الفرد والمجتمعابع من منظومة المثل و نوالمجتمع ال

االجتماعية مرهون بفهم أسس هذا السلوك االجتماعي المكون لهذه الظاهرة. لذلك يختلف السلوك 
االجتماعي و منه السلوك االقتصادي من منظومة اجتماعية إلى أخرى تبعًا الختالف المخزون 

 .الثقافي والحضاري لكل منهما
من   اً قتصــــــــــاد علم ينتمي إلى مجموعة العلوم االجتماعية. وهو علم يحلل ويناق  جانباال

أي علميات إنتاج  ؛النشــــــاط اإلنســــــاني في أي مجتمع من المجتمعات وهو الجان  االقتصــــــادي
ــادل ــاق  عــددًا كبيرًا من  هــاواســـــــــته ك هــاوتوزيع هــاالخيرات والموارد وتب في المجتمع، كمــا ين

ادية كاالســته و واالســتثمار والنقود واألســعار، وموضــوع النظرية االقتصــادية، المتغيرات االقتصــ
واألنظمة االقتصادية المقارنة واألعمال المختلفة للمنظمة االقتصادية. ويعالج أيضا مسألة النمو 

المصـــارف، وقوانين العمل ومســـائل العمال،  وال ســـي مااالقتصـــادي ومختلف الظواهر االقتصـــادية 
 4والتجارة بنوعيها الداخلية والخارجية.  واألسواق

 
 

                                                           

: سيات ومبادئ ومفاهيم ، الجامعة األردنية ، منشورات Economicsأحمد الحاج فراس العوران ، االقتصاد ا -  3
 .16ص  1999عمان  –عمادة البحث العلمي 

 .Britannica encyclopedia  1 994– 1999ـ انظر،  4
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 : ويمكن التمييز بين فرعين رئيسين لعلم االقتصاد
الذي يناقش ويحلل ســلوك المؤســســات الفردية  Microeconomicsاالقتصــاد الجزئي   –األول
 األفراد، الشركات، التجار، المزارعون(. )المستهلك 

الـــذي يركز على االقتصـــــــــــــــــاد الجمعي  Macroeconomicsاالقتصـــــــــــــــــاد الكلي  –والثـــاني 
آخر، ى إل)التجمعات( مثل مســـتوى الدخل القومي، حجم العمالة الكلية، تدفق االســـتثمارات من فرع 

طويلة من الزمن، وعالقتها  لمدةالتطور االقتصـــــــــــادي، تاريخ تطور نشـــــــــــاط المنظمة االقتصـــــــــــادية 
 بالنشاطات والمؤسسات األخرى.

حاول أن يجيب على طيف واســــــع من األســــــئلة ترتبط بالنشــــــاط وهذا يعني أن علم االقتصــــــاد ي
لنقود، المالية العامة، عرض ا اإلنتاج التبادل، التوزيع االستهالك، اإلنساني االقتصادي الذي يشمل

ناعية والخدمية. ويهتم علم  حجم اإليداع، التجارة الداخلية والدولية، المنشـــــــــــــــصت الزراعية والصــــــــــــــ
صـــــــاد أن لعلم االقتيضـــــــاف إلى كل ذلك بائعين والمشـــــــترين والســـــــوق. االقتصـــــــاد بالعالقات بين ال

عالقات واســـعة مع مختلف العلوم وخاصـــة العلوم االجتماعية كعلم الســـياســـة والقانون وعلم الســـكان 
  )الديمغرافيا(، والجغرافيا والتاريخ وغيرها.

 العبد اهلل الكفري األستاذ الدكتور مصطفى                                              
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 الفصل األول
 االقتصاد 

 ( علم االقتصاد تعريف ،المفاهيم األساسية)
لقد أدرك المفكرون منذ أقدم العصـــــــــــــور الدور الهام لالقتصـــــــــــــاد والعمران. ثم درســـــــــــــوا العوامل 

 مجتمع.لاالقتصادية في سلوك اإلنسان، وما هو أثرها في التنظيم االجتماعية والتطور التاريخي ل
بدأت الظواهر االقتصــــــادية منذ أن شــــــعر اإلنســــــان بالحاجة، وبدأ يبحث عن طريقة لتلبية هذه 
الحاجات بصــــورة عفوية. ثم تطورت مع تطور االقتصــــاد ومع ازدهار الدولة وزيادة حجمها وانتظام 

حاجاتهم،  ةقوانينها وظهور الحكومة والســــلطة التي ال بد من توفرها للقيام على شــــؤون الناس، وتلبي
إن الحالة االقتصـــــــــــــــادية التي تؤمن تلبية حاجات الناس، أمر ضــــــــــــــروري لبقاء  .وتأمين متطلباتهم

المجتمع والنظام االجتماعي واســـتمرارهما. والحكومة أو الســـلطة الجيدة هي التي تقوم بوظيفة تأمين 
 .الغذاء والضروريات االقتصادية الستمرار حياة اإلنسان

المكرســة عن قصــد للظواهر االقتصــادية، في اليونان القديم، في القرن  وضــعت أولى الدراســات
 لم يدرسوا الظواهر االقتصادية يينعلى الرغم من أن الفالسفة اليونان ،(5)الخامس والرابع قبل الميالد

مســـــــــــتقل من فروع المعرفة، بل ورد ذكرها بين أبحاثهم حول الفلســـــــــــفة والســـــــــــياســـــــــــة  فرع  على أنها 
علمنا أشـــــعار هوميروس في رائعتيه "اإللياذة واألوديســـــة" عن قيام حضـــــارة "اآلخائيين" واألخالق. وتُ 

في القرن الثالث عشـــر حتى القرن الحادي عشـــر قبل الميالد. عندما كانت ملكية األرض مشـــتركة، 
ثم اســـــــــــتولى عليها األقوياء وأصـــــــــــحاب النفوذ عنوة، حينذاك ظهرت الملكية الفردية التي تقوم على 

. ويقدم لنا التاريخ الثقافي لمختلف شــــــعوب العالم، الصــــــين، الهند، (6)الل، اســــــتغالل الرقيقاالســــــتغ
دراســــــــة الظواهر والمشــــــــكالت االقتصــــــــادية، التي تتعلق باإلنتاج ل، أمثلة مماثلة والمســــــــلمينالعرب 

لم ع والتوزيع واالســــتهالك، وعالقات اإلنســــان وســــلوكه المرتبط بعملية اإلنتاج والتوزيع. حيث ينظر
االقتصــاد األولي، من خالل مقولة أرســطو "اإلنســان حيوان اجتماعي"، إلى اإلنســان بالدرجة األولى 

 كحيوان اجتماعي ينتج ويستهلك.
 المعرفة االقتصادية: -ول المبحث األ 

المعرفة االقتصادية هي مجرد إدراك اإلنسان لألحداث والظواهر االقتصادية المحيطة به دون    
    .ينها، أو محاولة إدراك سبب وجودها أو ارتباطهاربط منطقي ب

                                                           

 ويمكن أن تكون هذه الدراسات قد وضعت في وقت أبعد من ذلك. - 5
، 1985د. محمود يونس محمد و د. عبد النعيم محمد مبارك، أساسيات علم االقتصاد، الدار الجامعية بيروت  - 6

 .15-14ص
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 القوميمستوى وال الفرديويمكننا أن نميز بين ثالثة مستويات للمعرفة االقتصادية هي المستوى 
 .العالميوالمستوى 

  :على المستوى الفردي -1
 7 :عندما تجول بخاطر اإلنسان تساؤالت عديدة منها

 مقابل ؟ في حين أن السلع المادية األخرى لها ثمن! لماذا الهواء متاح لإلنسان دون -
 لماذا دخل الطبيب يختلف عن دخل العامل، ويختلف عن دخل النجار؟ -
 ما الذي يجعل جاري أكثر مااًل مني ؟ -
 ما الذي يجعل الخبز أرخص من الفاكهة ؟ والفاكهة أرخص من السيارة ؟ -
 وتشاركه الدولة في دخله ؟لماذا العامل أو الموظف يدفع الضرائب للدولة،  -
  :على المستوى القومي -2
 لماذا يقوم األفراد بالعمل في المزارع والمصانع والمتاجر ؟  –
 ما هي القوانين التي تحكم سلوكهم في العمل أو خارجه ؟  –
لمــا ا ير ــ  النــاس في امت و النقود ه ومــا هي هــ و النقوده وكيف يســـــــــتطيع الفرد   –

ل هتصـرف بالفائض منها ه هل يكتنزوه أم يستثمرو ه ثم أين يستثمروه الحصول عليها ه وكيـف ي
 في مشروع يرجو من ورائه مزيدًا من الربح. أوفي العقارات! أو في الصناعة أو في الزراعة 

 لماذا للذهب هذه القيمة وهذا البريق ؟  –
 ما هي المصارف المركزية والبنوك التجارية ؟ وما هو دورها ؟  –
لدولة الخدمات الصـــحية والتعليم وغيرها للمواطنين مجانًا ؟ وما جدواها؟ ثم لماذا لماذا تقدم ا –

 النقل والتخزين والترفيه ؟
 على المستوى الدولي: -3
 كيف تكون العالقات بين الدول ؟  –
 هي تستطيع أية دولة تحقيق االكتفاء الذاتي ؟  –
ة المدفوعات ه ولما ا التجارة كيف تتم المبادالت التجارية ه وبأية عملة تتم تسوية عملي  –

الخارجية بدون قيود ه ولما ا تفرض عليها القيود ه وما هو ميزان المدفوعات ه وما هو الفائض 
 أو العجز ال ي يحققه ه

 ماذا يعني تعويم عملة في دولة ما ؟ وكيف ترتفع قيمة عملة دولة ما أو تنخفض؟.  –

                                                           

، 1985الجامعية، بيروت،  د. محمود يونس محمد ود. عبد النعيم محمد مبارك، أساسيات علم االقتصاد، الدار - 7
 .15وص 14ص
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على مســتوى الفرد، أو المســتوى القومي، أو  إن هذه التســاؤالت وردت على ســبيل المثال، ســواء
وفي الحقيقة جاء كل تساؤل منها استفسارًا عن حادثة  .المستوى الدولي، وليس على سبيل الحصر

جابات وتفسير  أو ظاهرة اقتصادية أدركها اإلنسان، ويبدأ معها الفكر اإلنساني بالبحث عن حلول وا 
المعرفة االقتصــــــــــــادية، التي تحولت الحقًا إلى علم إنها  .لهذه الحوادث والمشــــــــــــكالت والتســــــــــــاؤالت

 .االقتصاد
وعلم االقتصـــــــــاد هو المعرفة االقتصـــــــــادية المنظمة التي تحاول الوصـــــــــول، من خالل مجموعة 
الحوادث والظواهر االقتصــــــــادية المتشــــــــابهة والمتكررة، )إلى مجموعة من الحقائق الثابتة التي تربط 

منطقية، بحيث تكون في مجموعها بناء كليًا متناســــــــــــــقًا. وهذه بين هذه الحوادث والظواهر بروابط 
ن شــــــاع تســــــميتها في الوقت Laws  القوانينالحقائق أو الروابط المنطقية يطلق عليها اســــــم "  "، وا 

 باســــــــــــــم " التصــــــــــــــورات النظرية أو الفروض ة وخاصــــــــــــــة في ميدان العلوم االجتماعي الحاضــــــــــــــر

Hypotheses)". 8 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .9د. محمود يونس محمد ود. عبد النعيم محمد مبارك، المصدر السابق ص - 8

 مستويات المعرفة االقتصادية

 الوطنيالمستوى  لفرديالمستوى ا الدوليالمستوى 
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 العلوم االقتصادية: -ني ثاالمبحث ال
وهي علوم تبحث عن القوانين االقتصــــادية ســــواه أكانت ه و القوانين ع قات ثابتة نســــبيًا، 
وقابلة للتعبير عن نفســها بلغة إحصــائية أو رياضــية، أم كانت حقائق عامة وع قات نظامية أو 

ق في لوم االقتصــادية طرائوتســتخدم الع بنيوية بين اإلنسان واألشياه، أو بين اإلنسان واإلنسان.
البحث والتحليل مختلفة كاالســـتدالل بنوعيه االســـتقرائي واالســـتنباطي، أو التجريد العلمي أو التحليل 

هذا يرى ل .والتركيب، أو االختزال، إضـــــــافة إلى المالحظة النظامية للوقائع مع التحقيق اإلحصـــــــائي
د، حيث أفرز لنا التطور مجموعة من البعض أنه من الخطأ تصــــــــور علم االقتصــــــــاد بالمعنى المفر 

 العلوم، تسمى " العلوم االقتصادية والمالية ". 
. تصاديةالنظرية االقأما بالنســبة لمفهوم علم االقتصــاد، فيؤكد البعض اآلخر أنه يتمحور حول 

ظمة نوتمثل " النظرية االقتصادية" القاعدة األساسية أو الهيكلية، والتي تتضمن المعرفة والقوانين الم
 9للنشاط االقتصادي بصفة عامة، في مجتمع معين، وفي مرحلة تاريخية معينة". 

والعلوم االقتصادية هي دراسات منظمة للقوانين الموضوعية، التي تتحكم بالمجتمع أثناء نشاطه 
االقتصادي، وبذلك تسجل الوقائع في مجرى الحوادث االقتصادية كما هي دون تصرف أو تالعب. 

العلوم االقتصــــادية عبارة عن كشــــف أو محاولة كشــــف عن حقيقة اقتصــــادية أو قانون  وبذلك تكون
 10 .يتعلق بالنشاط االقتصادي

وال بد من اإلشـــارة إلى الدعم الواضـــح الذي قدمته تقانات البحث واالســـتدالل واالســـتقصـــاء لعلم 
اء في البدء واالســـتقصـــلقد ولدت تقانات االســـتدالل  .علم االقتصـــاد وتنظيم المفاهيم التي يســـتعملها

 .من الحاجة لإلسهام في فهم المسائل والظواهر االقتصادية الملحة القابلة للتقويم الكمي
 وتتكون العلوم االقتصادية من ث ثة فروع أساسية:

 وهو عبارة عن دراسة األفكار والوقائع االقتصادية في زمن مضى. التاريخ االقتصادي: - 1
 من الجغرافية االقتصادية، واإلحصاء االقتصادي.: يتضاالقتصاد الوصفي - 2
الذي تتفرع عنه العلوم االقتصـــادية التطبيقية، )االقتصـــاد الزراعي،  االقتصــاد الســياســي: - 3

الصــــــــــــــناعي، المصــــــــــــــرفي، اقتصـــــــــــــــاديات العمل، النقل، النفط، التجارة، المالية العامة، التخطيط 
 جميعلويعّد االقتصاد السياسي األساس الفلسفي  .خ(.. ال.االقتصادي، العالقات االقتصادية الدولية

 العلوم االقتصادية.

                                                           

د. مصطفى رشدي شيحة، علم االقتصاد من خالل التحليل الجزئي، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  -انظر - 9
 11، ص1985بيروت 

تأليف  العلوم االجتماعية، -علوم االجتماعية واإلنسانية، القسم األولانظر: االتجاهات الرئيسية للبحث في ال - 10
 .389، ص1976(، مطبعة جامعة دمشق 1المجلد) -عدد من المختصين، ترجمة جماعة من األساتذة. اليونسكو 
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كما أن هناك محاوالت أخرى للتمييز بين فروع رئيســــــــــــــة للعلوم االقتصــــــــــــــادية غير الفروع التي 
ومن هــذه المحــاوالت التي تميز بين الفروع  .وردت أعاله. تتفق أو تختلف معهــا بــدرجــات متفــاوتــة

 :اآلتية
االقتصــاد التقريري هو التحليل : Positive Economicsفي )التقريري ( االقتصاد الوص -

االقتصـــــادي الذي يكتفي بتقرير واقع الحال االقتصـــــادي كما هو دون التعرض له بتقييم أو حكم. و 
 و .يســــــمى أحيانا باالقتصــــــاد الوصــــــفي ألنه يعني وصــــــف حالة معينة أو ظاهرة اقتصــــــادية محددة

االقتصــادية من ناحية توصــيف مظاهرها وتأصــيل أســبابها دون محاولة  يتناول المشــكالت والظواهر
 اقتراح حلول لعالجها(.

االقتصـــــاد المعياري هو  :Normative Economicsاالقتصـــاد المعياري ) القياســـي (  -
التحليل االقتصـــادي الذي ال يكتفي بمجرد الوصـــف وتقرير واقع الحال االقتصـــاد الدخل: بل يتعّدى 

تقييم هذا الواقع وتحديد المشــــــكالت والصــــــعوبات االقتصــــــادية وطرح البدائل والحلول ذلك إلى نقد و 
المناسـبة للمشـكلة االقتصـادية المتعامل معها من أجل الوصـول إلى نتائج أفضـل.  ولتوضـيح الفرق 

 :بين االقتصاد التقريري واالقتصاد المعياري نورد المثال اآلتي حول موضوع توزيع الدخل
قريري يوضـــــــــح لنا توزيع الدخل في دولة معينة عن طريق تحديد دخل الفرد، االقتصـــــــــاد الت -

وتقسيم المجتمع إلى فئات و يحدد النسبة المئوية التي تحصل عليها كل فئة من فئات المجتمع من 
 الدخل، و ينتهي دوره عند تقديم البيانات و المعلومات عن توزيع الدخل.

دى عدالة توزيع الدخل بين أفراد وفئات المجتمع أما االقتصــــــــــــــاد المعياري فهو يبحث في م -
وبالتالي الوســائل التي يجب اتباعها لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الدخل، فهو يقوم 
بتحليل األســباب التي أدت إلى ســوء توزيع الدخل ووضــع الحلول المناســبة لتحقيق العدالة في توزيع 

 الدخل.
)يشــــــمل مجموعة  ،Economics Theoryظرية االقتصــــادية االقتصــــاد التحليلي أو الن -

 .المبادئ والمفاهيم والتعريفات التي تشكل الخلفية النظرية لعلم االقتصاد (
)يشــــــــــــــمل حلقة الوصــــــــــــــل بين الفرعين  ،Applied Economicsاالقتصـــــــــاد التطبيقي  -

وتطبيقها  قتصـــــاديةالســـــابقين. حيث يتم فيه اســـــتخــــــــــــــــــــدام أدوات التحليل التي تزودنا بها النظرية اال
 11 .لمحاولة عالج المشكالت التي يطرحها االقتصاد الوصفي(

لم يعد العلم الحديث يقتنع عن طيبة خاطر، بأن التطور االقتصادي واالجتماعي ناجم عن     
 ألوضــــاعافالشــــعوب ترغب في أن تقرر مصــــيرها بيدها، وتقّوم  .القدر المحتوم أو القوانين الطبيعية

واالقتصـــــــــــــــادية تقويمًا يعجل في التقدم، وتحقيق مطمحها في ميادين الرفاهية، والعدل، االجتماعية 

                                                           

 المصدر السابق. - 11
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وهذا …والمطلوب من علم علم االقتصـــاد أن يهيل الوســـائل لتحقيق هذه الغاية  .والتحصـــيل الثقافي
  12هو الدور االجتماعي لهذا العلم. 

 :تعريف علم االقتصاد - المبحث الثالث
مل كلمة "االقتصــــاد" وبذلك يكون معنى كلمة االقتصــــاد مشــــتقًا من كان أرســــطو أول من اســــتع

" وتعني  Nomo"نوموس  :" وتعني المنزل، والثانية Oikos"أويكوس  :الكلمتين اليونانيتين األولى
القــانون. وهــذا يعني أن أرســــــــــــــطو وصــــــــــــــــل إلى كلمــة " اقتصــــــــــــــــاد " من خالل علم تــدبير المنزل 

دام مصــــطلح "االقتصــــاد الســــياســــي" الذي توســــع بدوره وانتشــــر واقتصــــادياته. وشــــاع فيما بعد اســــتخ
االجتماعية. كما ظهر مصـــــــطلح – ليشـــــــمل األبحاث في مختلف المســـــــائل والظواهر االقتصـــــــادية 

مصـــــــــطلح " ل اً مرادف (13) "االقتصـــــــــاد االجتماعي"، الذي اســـــــــتخدم في بعض المدارس االقتصـــــــــادية
" Politicosالترادف من خالل كلمة "بوليتيكوس . لقد جاء هذا منه أو بدالً  االقتصـــــــاد الســـــــياســـــــي"

 (14)اليونانية وتعني االجتماعي، في حين استخدمها بعضهم بمعنى سياسي.
ن ما هو إذنتســـــائل نظرًا لما لعلم االقتصـــــاد من أهمية خاصـــــة بين مجموعة العلوم االجتماعية 

 ذي يقوم بدراســـة بني البشـــرعلم االقتصـــاد ؟ هل هو أســـاس العلوم االجتماعية ؟ وربما كان العلم ال
 (15). في حياتهم العادية حين يكسبون وينفقون ويستمتعون بالحياة

بين التعريفات المقترحة لعلم االقتصــــاد. ونذكر على ســــبيل المثال:  يســــيرةيالحظ وجود تباينات 
ددة ع)االقتصاد، هو العلم الذي ُيعنى بدراسة نشاط اإلنسان في سعيه المستمر إلشباع حاجاته المت

المتزايدة باســتخدام موارده النادرة المحدودة(. ويعّرف )االقتصــاد، أو االقتصــاد الســياســي، هو دراســة 
تلك األنشــــــــــــــطة التي تنطوي على تبادل المعامالت "ســــــــــــــواء النقدية أو غير النقدية" بين األفراد(. 

 (16)أن )االقتصاد هو عمل االقتصادي(بوتعريف ثالث 

                                                           

، 1967الطليعة، بيروت أوسكار النكه، االقتصاد السياسي، الجزء األول، تعريب د. محمد سلمان حسن، دار  - 12
 . )أوسكار النكه اقتصادي بولوني مشهور(.61ص
 وخير مثال على ذلك المدرسة االقتصادية االجتماعية البولونية. انظر: - 13

Supinski, szkola polska gospodarstwa, spolecznego (1862 – 1865)  
ب د. محمد سلمان حسن، دار الطليعة، بيروت انظر: أوسكار النكه، االقتصاد السياسي، الجزء األول، تعري - 14

 .74، ص1967
 .17و 16المصدر السابق ص  - 15
 .17د. عبد الرحيم بوادقجي، المصدر السابق ص - 16
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الدراسة العلمية للظواهر المتعلقة بالنشاط االقتصادي(.  ) اد بأنه:هذا ويمكن أن نعرف االقتص
االجتماعية، –أن )االقتصـــــــــاد: هو مجموعة محددة، تاريخيًا، من العالقات اإلنتاجية بوتعريف آخر 

 (17). أو هو نظام المجتمع االقتصادي، الذي يالئم كل مرحلة من مراحل تطور القوى المنتجة(
من  (18)، كليزي "آدم ســـــميث"، أحد رواد المدرســـــة التقليدية "الكالســـــيكية "اإلن يوُيعد االقتصـــــاد

أشــــــــهر االقتصــــــــاديين الذين كان لهم أثر كبير في تطور علم االقتصــــــــاد. وكثير من االقتصــــــــاديين 
 1776". ومن أشــهر مؤلفاته كتاب "ثروة األمم" الصــادر في عام  أبو االقتصــاد الســياســي يعدونه "

وتحول لعلم االقتصــــــــــاد. والكتاب يبحث في أســــــــــباب ثروة األمم وطبيعتها.  حيث يعد نقطة انطالق
 (19)،(العمل –آدم ســــــميث أن العمل البشــــــري هو الذي يزيد في قيمة المنتجات )نظرية القيمة  دويع

 والطاقة البشرية هي اإلمكانية االقتصادية األولى التي تمتلكها األمم.
يع التخصــــص على صــــعيد القطاعات أو على كما نادى ســــميث بضــــرورة تقســــيم العمل وتشــــج

العمل" ويشــــــــــــمل التوزيع عائد األرض  -الصــــــــــــعيد العام. وربط عملية توزيع الدخل بنظرية "القيمة 
وعائد رأس المال وعائد العمل. ويرى ســـــميث أن أســـــاس التنمية االقتصـــــادية هو "تراكم رأس المال" 

 ك لزيادة التراكم واالستثمار.الناتج عن فائض اإلنتاج، وعدم المغاالة في االستهال
م، أخذ مصــــــطلح 1980وبعد أن قام "الفرد مارشــــــال" بنشــــــر مؤلفه "مبادئ االقتصــــــاد" في عام 

" ينتشـــــر على نطاق واســـــع، وخاصـــــة بين األوســـــاط األكاديمية في الدول Economics"االقتصـــــاد 
 التي تتحدث باللغة اإلنكليزية.

صاد:)هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة االقتصادية ُيعرف السيد محمد باقر الصدر علم االقت
 (20) .وأحداثها وظواهرها، وربط تلك األحداث والظواهر باألسباب والعوامل التي تتحكم فيها(

ن علم االقتصــــاد يتناول دراســــة حاجات اإلنســــان االقتصــــادية وطرق إشــــباع هذه الحاجات إأي 
نتاج الســـلع إلشـــباع الحاج ات( وهذا يتضـــمن موضـــوعات العمل، وأدوات العمل )تحديد الحاجات، وا 

والعنصـــــــر البشـــــــري )قوة العمل( التي تســـــــتطيع أن تخلق الســـــــلع والخدمات بهدف إشـــــــباع حاجات 
اإلنســـــان. وعلى الرغم من أن أحداث الحياة االقتصـــــادية وظواهرها موجودة منذ بدء الخليقة، إال أن 

ه مرتبطة مع بداية النظام الرأســــــــمالي منذ أربعة علم االقتصــــــــاد كعلم مســــــــتقل حديث الوالدة، ووالدت
قرون تقريبًا. وتجدر اإلشـــــارة إلى أن الفارق بين المفاهيم المختلفة لعلم االقتصـــــاد يمكن قياســـــه إلى 

                                                           

 .414موجز القانون االقتصادي، مجموع من المؤلفين السوفييت، دار الجماهير، ص - 17
لفكري في نهاية القرن الثامن عشر، وعدت اإلطار ا إنكلتراالمدرسة االقتصادية التقليدية "الكالسيكية " ولدت في  - 18

 للثورة الصناعية في أوروبا، وتميزت باالتجاه الليبرالي الذي ساد في هذه الفترة.
نظرية "القيمة في العمل" وهي النظرية التي عدت العمل مقياسًا للقيمة. أي أن سعر أية سلعة يعادل كمية  - 19

 ذه السلعة.العمل المبذول في إنتاج ه
 .28، ص1986محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بيروت  - 20
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حد ما بثالثة معايير هي: معيار المدى المرســــــــــــــوم لهذا العلم، ومعيار األهداف التي يســــــــــــــتهدفها 
ألســــاســــية التي يأخذ بها. هذه الفروق يمكن تعليلها في الوقت البحث، ومعيار المســــلمات والمناهج ا

 اً ذاته بتفضيالت شخصية وباتجاهات المذاهب المختلفة والطرق التي تقوم بالبحث. إال أن ثمة فروق
قومية أيضــــــــــــــًا، يبدو للوهلة األولى إمكان ردها إلى شــــــــــــــكل تنظيم البحوث أكثر منه إلى التباينات 

 اإليديولوجية.
ل ماركس وأنجلس مصطلح "االقتصاد السياسي" لتوضيح القوانين االجتماعية إلنتاج وقد استعم

كما قام ماركس بنقد مبادئ االقتصــــــــاد الســــــــياســــــــي الكالســــــــيكي، في مؤلفه رأس  .الســــــــلع وتوزيعها
ومنذ ذلك الحين انتظم اســـتعمال مصـــطلح االقتصـــاد الســـياســـي في . المال"نقد االقتصـــاد الســـياســـي"

ن االقتصـــاد الســـياســـي الماركســـي )يدرس النظام االجتماعي لإلنتاج، إأي  .(21)يةاألدبيات الماركســـ
والعالقات االقتصــــــــــــــادية بين الناس أثناء عملية اإلنتاج، والقوانين التي تحكم إنتاج الخيرات المادية 

 (22) .وتوزيعها وتبادلها عند جميع درجات تطور المجتمع البشري(
سياسي بأنه )عبارة عن دراسة للقوانين االقتصادية، أي دراسة وُيعّرف أوسكار النكه االقتصاد ال

العالقات التي تحدث باســــــــــــــتمرار بين عناصــــــــــــــر العملية االقتصـــــــــــــــادية. وهو يؤكد وجود القوانين 
االقتصادية، وطبيعتها، ومداها التاريخي، وأسلوب عملها والعالقات المتبادلة فيما بينها. وعلى هذا، 

ن دراسة لمظاهر العملية االقتصادية التي تفصح عن نفسها في القوانين االقتصاد السياسي عبارة ع
" بالمقارنة مع التاريخ االقتصـــــــــــــــادي Theoretical disciplineاالقتصـــــــــــــــادية. وهو علم نظري "

 (23)  .واالقتصاد الوصفي، اللذين يدرسان العمليات االقتصادية المتجسدة في أزمنة وأمكنة معينة(
عاريف لعلم االقتصاد نجد أن ه و التعاريف قد ركزت على الجوان  من خ ل ما تقدم من ت

  :التالية
يهتم علم االقتصاد بتوزيع الموارد المتاحة بين مختلف فروع اإلنتاج بهدف إنتاج السلع   -1

 والخدمات المطلوبة و طريقة إنتاجها.
موارد دية. فالعلم االقتصاد هو علم االختيار و القرارات، يهدف إلى حل المشكلة االقتصا  -2

شباع أكبر قدر ممكن من  المحدودة ) الندرة ( تتطلب ضرورة االختيار و تحديد االفضليات لتلبية وا 
 االحتياجات غير المحدودة للفرد والمجتمع.

يستخدم علم االقتصاد منهج البحث والتحليل بهدف معرفة آليات عمل األسعار، والناتج، و  -3
 لمتغيرات االقتصادية.التضخم، والبطالة و غير ذلك من ا

                                                           

، 1967أوسكار النكه، االقتصاد السياسي، الجزء األول، تعريب د. محمد سلمان حسن، دار الطليعة، بيروت  - 21
 .75ص
 .4ص 1987ايلين وموتيليف، ما هو االقتصاد السياسي، دار التقدم موسكو  - 22
 .143أوسكار النكه، المصدر السابق، ص - 23



22 

 

يهتم علم االقتصاد بالمبادالت التجارية الدولية و حركة رأس المال والعمل بين مختلف دول  -4
 24 .االستيراد والمزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة ،التصدير ،العالم

 :( االجتماعية)  اإلنسانية علم االقتصاد أحد فروع العلوم - المبحث الرابع
 قيقةالعلوم الد -وم البشــــــرية من فرعين أســــــاســــــيين: الفرع األول لالمعارف والع تتكون مجموعة

، وتشـــــمل الفيزياء، الرياضـــــيات، الكيمياء، الفلك.. الخ. وُتعنى بدراســـــة الظواهر الطبيعية والتطبيقية
م ، وتشــــمل علم النفس، علم االجتماع، علالعلوم االجتماعية واإلنســـانية -واكتشــــافها. الفرع الثاني 
 إلخ. وُتعنى بدراسة السلوك اإلنساني.… السياسة، علم االقتصاد 

، ويختص Social Sciencesنالحظ أن علم االقتصاد ينتمي إلى مجموعة العلوم االجتماعية 
علم االقتصاد، من بين مجموعة العلوم االجتماعية، بدراسة ذلك الجانب من السلوك اإلنساني الذي 

وتبادلها وتوزيعها واستهالكها. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النشاطات يتصل بإنتاج السلع والخدمات 
ليســت منفصــلة تمامًا عن الجوانب األخرى للســلوك اإلنســاني، ولكنها تمثل مجموعة من النشــاطات 

 .متجانسة بدرجة كافية لتبرير دراستها منفردة
له هذا العلم. وهو واالقتصـــــــــــــــاد علم لتوفر الموضــــــــــــــوع "أو مادة الفكر" ومحتواه الذي يدور حو 

عالقات اإلنســان وســلوكه المتعلق بإنتاج الســلع والخيرات المادية وتوزيعها. إضــافة إلى وجود منهج 
محدد، يمثل صـــورة الفكر االقتصـــادي أو القالب الذي يصـــب فيه الفكر مادته. والمنهج هنا إما عن 

 االســـتدالل االســـتقرائي " "، أو عن طريق Deductionاالســـتنباط  طريق االســـتدالل االســـتنباطي "
إضـــــــافة إلى وجود قوانين ثابتة، تمثل الروابط التي تربط  ."، أو كليهما معاً  Inductionاالســـــــتقراء 

الظواهر التي يدرســـها هذا العلم، وتحكمها بعالقات شـــرطية مســـتقرة. )الفروض الحتمية أو الفروض 
 النسبية "اإلحصائية"(.

ًا ومتزايدًا على بعض العلوم األساسية كالرياضيات واإلحصاء. يعتمد علم االقتصاد اعتمادًا كبير 
كمــا أن لــه عالقــة ولقــاء مع العلوم االجتمــاعيــة األخرى كــافــة كعلم االجتمــاع، والتــاريخ والجغرافيــا 

إلخ. فعلم االقتصــاد مرتبط بعلم االجتماع، ألن علماء االجتماع  …والقانون وعلم النفس والســياســة 
يام بأبحاثهم ودراســاتهم، إذا لم يتزودوا بالمعلومات االقتصــادية، ويحتاج التاريخ غير قادرين على الق

ن التطورات المادية، تســــــــــتعمل كوســــــــــيلة لتفســــــــــير تتابع المراحل إإلى التحليل االقتصــــــــــادي، حيث 
التاريخية. وهو مرتبط بالجغرافيا، ألنها تمنح المعلومات المتعلقة بالشروط الطبيعية والبشرية للنشاط 
االقتصــادي، من خالل الجغرافيا االقتصــادية. كما أنه يوجد بين االقتصــاد والقانون عالقة وطيدة إذ 

ن علم القانون يدرس القوانين التي اختارها المجتمع لنفســـــــــــه وما كانت هذه القوانين ســـــــــــوى ترجمة إ

                                                           

: سياسات ومبادئ ومفاهيم، الجامعة األردنية، منشورات Economicsأحمد الحاج فراس العوران، االقتصاد  -  24
 .24ص  1999عمان  –عمادة البحث العلمي 
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بكل  لتقييلواقع البنيات االقتصــــــادية التي تفرضــــــها على المجتمع. لذلك نالحظ أن علم االقتصــــــاد 
 (25). العلوم ويرتبط معها بشكل أو بصخر

إن غالبية االقتصـــــاديين يعدون أنفســـــهم ملزمين أدبيًا بإدراك أحكامهم المســـــبقة الخاصـــــة والتزام 
قواعد صــارمة فيما يتعلق بتجميع المعطيات واســتخدامها. وعلم االقتصــاد ال يختلف من هذه الزاوية 

ة. وعلى الرغم من ذلك يالحظ وجود تباينات في الرأي بارزة في شيء عن سائر فروع العلم والمعرف
يه في علم االقتصــــاد، فبعضــــهم يســــتهو  االختصــــاصــــيفيما يخص الدور الذي ينبغي أن ينهض به 

هذا العلم بأمل أن يتوصـــــل اإلنســـــان، عن طريق تعميق المعارف االقتصـــــادية، إلى التأثير بصـــــورة 
 قتصــاد آنذاك النتائج العملية التي يتوصــل إليها علىأفضــل في وضــعه االقتصــادي، ويبرر علم اال

في  بالحس اإلنســانيأم كل المســتويات، ســواء أتعلق األمر بالنظام االقتصــادي العالمي أم بالمردود 
اإلدارات العــامــة. وفي الجــانــب اآلخر ينــدد اقتصــــــــــــــــاديون آخرون بقوة بهــذا االختالط في األدوار، 

تصــــادي عن واجبه، الذي هو، حصــــرًا، الســــعي للفهم ونشــــر نتائج ويرون فيه تخليًا من الباحث االق
 (26). أبحاثه، تاركًا لآلخرين مهمة أخذ ما هم في حاجة إليه منها، من أجل غاياتهم الخاصـــــــــــــــة

ــدة  –ويعالج االقتصادي الظواهر االقتصادية بصورة عامة على مستويين: األول  على مستـــوى الوحـ
".  Micro Economicsالمشــروع( وهذا يعني "االقتصــاد الجزئي الوحدة االقتصــادية االقتصــادية )

 ." Macro Economicsاالقتصاد الكلي  على مستوى االقتصاد القومي وهذا يعني " -الثاني 
على ما تقدم، نجد أن االقتصــــــــاد مزيج من أقســــــــام لالقتصــــــــاد التحليلي واالقتصــــــــاد الوصــــــــفي 

صــــــاد الســــــياســــــي والوصــــــفي تطابق تقســــــيم العملية واالقتصــــــاد التطبيقي، أي مزيج من أقســــــام لالقت
ـــه في التعليم، وفي تنظيم األبحـــاث  ـــاج إلي ـــة إلى فروع أو مظـــاهر. هـــذا المزيج نحت االقتصـــــــــــــــــادي
والجامعات والمعاهد االقتصــادية، كما نحتاج إليه عندما نرغب في تدريب كادر مؤهل لالختصــاص 

يقي تعد الفروع المختلفة لالقتصــــــــــــاد التطب في المظاهر المختلفة للعملية االقتصــــــــــــادية. وطبيعي أن
 جزءًا من علم االقتصاد.

لم يعد العلم الحديث يقتنع عن طيبة خاطر، بأن التطور االقتصـــــــــــــــادي واالجتماعي ناجم عن 
القدر المحتوم أو القوانين الطبيعية المزعومة. فالشــــــعوب ترغب في أن تقرر مصــــــيرها بيدها، وتقّوم 

تصــــادية تقويمًا يعجل في التقدم، وتحقيق مطامحها في ميادين الرفاهية، االجتماعية واالق األوضــــاع

                                                           

-37ص ،1981بيروت دار الحداثة، االقتصاد السياسي مدخل للدراسات االقتصادية، أنظر: فتح اهلل ولعلو، - 25
39. 
العلوم االجتماعية، تأليف  –أنظر: االتجاهات الرئيسة للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية، القسم األول  - 26

 .389، ص1976(، مطبعة جامعة دمشق 1المجلد) –عدد من المختصين، ترجمة جماعة من األساتذة. اليونسكو 
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 …والعدل، والتحصـــــيل الثقافي. والمطلوب من علم االقتصـــــاد أن يهيل الوســـــائل لتحقيق هذه الغاية
 (27). وهذا هو الدور االجتماعي لعلم االقتصاد

 :تييأوبذلك نستطيع تحديد الدور االجتماعي لعلم االقتصاد وفقًا لما 
 .التخلص من فكرة أن التطور االقتصادي ناجم عن القدر المحتوم -1
 .تحديد المجتمع لمستقبل التطور لنفسه، بنفسه -2
 االجتماعية واالقتصادية، بما يحقق وتائر عالية للنمو والتقدم. األوضاعتقويم  -3
 متحقيق األهداف والطموحات التي يســــــــــــــعى المجتمع لتحقيقها، في ميادين الرفاهية والتقد -4

 .والعدل والتحصيل الثقافي
إن البحوث التي أجريـــت حتى اآلن، االجتمـــاعي منهـــا والتـــاريخي واللغوي، بينـــت وجود مفهوم 

إال أن النظم االجتماعية والمصــــــــطلحات التي  .اقتصــــــــادي وظواهر اقتصــــــــادية في كل المجتمعات
 (28). ة الدارجةتستمر حتى في اللغ االلتباساتتصلح للداللة عليها متنوعة، بل إننا نجد 

يقوم الفرد )أو المؤســـســـة(، بوصـــفه منتجًا، بتحويل المواد الموجودة في الطبيعة بأشـــكال مختلفة 
إلى ســـلع يتم بوســـاطتها تلبية احتياجات الناس في المجتمع. وهو بذلك يقوم بعملية اإلنتاج، التي ال 

 المال رأس -3 الطبيعية، دالموار  -2 العمل، -1تتم إلى بجمع عوامل اإلنتـــــــــــــاج األساسية وهي:  
)المســــــتحدث( بجمع هذه العوامل بقصــــــد  المنظمويقوم  .)أرصــــــدة اإلنتاج كاألبنية واآلالت وغيرها(

 الحصول على الربح.
فهو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يســـــــتهلك، وينشـــــــأ نتيجة لحرص اإلنســـــــان على  االدخارأما 

ـــــ المدخر إذًا، أن  ، الذي يتصف بالعقالنية والرشدانية، عليهتأمين احتياجاته المستقبلية، فالمستهلك ـ
 .يجري توزيعًا حكيمًا بين الدخل المعد لالســــــــــــــتهالك الحالي، والدخل المدخر لحاجات المســــــــــــــتقبل

وباإلضــــافة إلى ذلك، يثير االدخار موضــــوع توظيف األموال، أي اختيار الشــــكل األنســــب لحفظه، 
مالية، أو اإليداع في المصــــارف، أو االحتفاظ باألموال كشــــراء العقارات، أو األســــهم أو الســــندات ال

 المدخرة بصورة سيولة نقدية.
فهو توظيف األموال في شراء السلع الرأسمالية، كاآلالت، والمعدات والتجهيزات،  االستثمارأما 

ا وتقوم المؤســـــســـــات باســـــتثمار أمواله .والمنشـــــصت واألبنية، بقصـــــد اســـــتخدامها في العملية اإلنتاجية
 .صد اإلفادة من إنتاجها إلى أقصى حد ممكنبق

                                                           

 .61لجزء األول، المصدر السابق، صأوسكار النكه، االقتصاد السياسي، ا - 27
ابن خلدون مثاًل يستخدم مصطلح العمران ليدل على المعرفة االقتصادية أو الظواهر االقتصادية. انظر: مقدمة  - 28

 ابن خلدون.
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ن فروع م هام  هو تبادل منتجات العمل عن طريق الشـــــراء والبيع، وهو فرع  بالتبادلوالمقصـــــود 
تؤدي  وهي العملية التي .يقوم بخدمة تداول الســــــلع نتيجة لوجود فائض اإلنتاج ،االقتصــــــاد الوطني

 اد التبادلي.إلى االنتقال من االقتصاد الطبيعي إلى االقتص
 

 توزيع          استه و.  إنتاج                            :االقتصاد الطبيعي
 

 استه و. توزيع            إنتاج          تبادل            :االقتصاد التبادلي

 
عطي تنه يؤدي إلى اســـــــــــتخدام طرائق جديدة لإلنتاج إعماًل اقتصـــــــــــاديًا مهمًا، إذ االبتكار ويعد 

محروقات البفاســـتعمال اآلالت البخارية في القرن الثامن عشـــر، واآلالت التي تعمل  .مردودًا أفضـــل
والكهرباء في القرن التاســــع عشــــر، واســــتعمال الطاقة الذرية في القرن العشــــرين، كل هذه المنجزات 

 .تصاديقدم االقفاالبتكار وتوظيف األموال يعدان من العوامل الرئيسة للت .تعّد ابتكارات رئيسة
أن يتخصــص في نشــاط معين، وبما أنه ال يســتطيع  العمل، تقســيم)ويســتطيع كل فرد، بفضــل 

يضًا إن تقسيم العمل يجعل كل إنسان أوفر إنتاجًا، ويجعله أ .أن يكفي نفسه بنفسه يلجأ إلى التبادل
لكميات تناســــــــــب بين اوتتم المبادالت في األســــــــــواق التي تقرر األســــــــــعار، أو ال .أكثر ارتباطًا بغيره

على  ويتوقف تحديد األســـعار .والبائع المشـــتريوتجري المســـاومة على هذه األســـعار بين  .المتبادلة
إن هذه األســعار تتحدد بفعل قانون العرض والطلب، قانون  29 .نوع المنافســة الســائدة في األســواق(

 .السوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .90روجيه دوهيم، مدخل إلى االقتصاد، مصدر سابق ص - 29
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 المعارف والعلوم البشرية      

العلوم اإلنسانية واالجتماعية: القانون، الفلسفة، اآلدا  
 ت، التاريخ، الجغرافية، علوم الدين، االقتصاد.واللغا

العععععععلعععوم الععع  عععيععع عععة 

 )التطبي ية(:

 المعرفة االقتصادية. الط  والصيدلة.

 
 العلوم الهندسية. العلوم االقتصادية:

 الرياضيات. التاريخ اال تصا ي.

 اال تصا  الوصفي.
 الكيمياه. 

 اال تصا  السياسي:

 الفيزياه.

 قتصاد اال علم تعريف

 المشكلة االقتصادية. 

 
 القوانين االقتصادية.

 اال تصا   علم منهج البحث في
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 :الحاجات اإلنسانية -خامس المبحث ال
من المعروف أن الحاجات اإلنسانية متعددة ومتنامية و لكل إنسان احتياجاته من السلع  

والخدمات كما أن للمجتمع احتياجاته. والتنوع والتنامي في الحاجات اإلنسانية يفيد ان تعدد كميات 
لسلع والخدمات وتزايدها، كما يعني تنامي هذه االحتياجات وتجددها مع ما يحتاج إليه اإلنسان من ا

 .مّر الزمن
علم االقتصـــاد هو العلم الذي يبحث في ســـلوك اإلنســـان المتعلق باســـتخدام الموارد االقتصـــادية 

شــباع االحتياجات والرغبات اإلنســانية المتنامية بإنتاج  أي ســلوك اإلنســان المتعلق ،المتاحة لتلبية وا 
 .بادل وتوزيع واستهالك الخبرات المادية في المجتمعوت

يشــعر اإلنســان الذي يعيش في مجتمع ما وفي مرحلة معينة من التطور التاريخي، بحاجته إلى 
أشياء مختلفة. فهو يحتاج إلى المأكل والملبس والمأوى، وأشياء عديدة أخرى. وبعض هذه الحاجات 

"Needsللمحافظة على الحياة، أما بعضها اآلخر فينشأ عن  " طبيعي وضروري، ال بد من إشباعه
"، وتقرره مجموعة من العوامل المعقدة التي  المجتمع حقيقة كون الناس يعيشـــــــون بشـــــــكل جماعي "

" أو Individual" لمجتمع معين. وقد تكون حاجات اإلنســـــــــــــان فردية " الثقافة تكون ما يســـــــــــــمى "
حاجات اإلنســـــــانية مســـــــتمدة أصـــــــاًل من الضـــــــرورة ". )وعلى الرغم من أن الCollectiveجماعية "
 .ناتجة عن وجود المجتمع ومتكيفة حســـــــب مرحلة التطور التي بلغها ذلك المجتمع(تكون الحياتية، 

(30) 
ذا كان فقدان الشــــــــيء والحاجة إليه يحدث ألمًا في النفس، فإن الحصــــــــول على هذا الشــــــــيء  وا 

ك نالحظ أن اإلنســــــــان حريص على تلبية حاجاته، وتلبية حاجة اإلنســــــــان يورث اللذة واالرتياح. لذل
 وتحقيق مأربه بأقصر الطرق.

، واالحتياج هو المحور الذي متاحهي الشــعور بضــرورة الحصــول على شــيء ما غير  الحاجة:
وبسـببه يقوم اإلنسـان بالعمل واإلنتاج. والشـعور بالحاجة ليس  ،تدور عليه جميع األمور االقتصـادية

ه بل إنه يشـــــــــمل كل ذي حياة في هذا العالم كالنبات والحيوان. والحاجات مختصـــــــــًا باإلنســـــــــان وحد
البشـــرية متنوعة لدرجة يصـــعب حصـــرها، ومع ذلك يمكن تصـــنيفها حســـب موقعها من تلبية الطباع 

 (31). البشرية إلى حاجات مادية وحاجات أدبية )فكرية(
اة ية الالزمة الستمرار الحيوبذلك تكون الحاجة عبارة عن إحدى الضرورات الطبيعية واالجتماع

المادية لإلنسان. )هي الشعور الغريزي أو العقلي الذي يدفع اإلنسان إلى إحراز ما ال غنى عنه من 

                                                           

، 1967محمد سلمان حسن، دار الطليعة، بيروت أوسكار النكه، االقتصاد السياسي، الجزء األول، تعريب د.  - 30
 .64-63ص
 .79، ص1925أنظر: عارف الخطيب، علم االقتصاد، مطبعة الحكومة، دمشق  - 31
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ّماا ألجل بقاء حياته األشــــياء إمّ  ّمالحفظ صــــحته  وا  الســــتكمال أســــباب أمنه وســــعادته ســــواء أكان  وا 
 (32). (منبعثًا عن الضرورة أمذلك الشعور ناشئًا عن الرغبة 

يحتاج اإلنســـــان في حياته اليومية إلى عدد كبير من الحاجات منها ما هو ضـــــروري الســـــتمرار 
حياته، عندما يشـــعر بالحاجة إلى الغذاء، أو لحفظ حياته من غوائل الطبيعة، عندما يشـــعر بحاجته 

حاجات  إلىللمأوى، أو لحماية صحته من تأثير الحر والبرد ويدرأ عنه األمراض واآلالم. باإلضافة 
أخرى للدفاع عن النفس والحصــــول على أســــباب الراحة والســــعادة وهي ما تســــمى الحاجات الفكرية 
والثقافية وغيرها مما قضـــــت به تطورات الحياة والمدنية، وهي دائمًا في تزايد مســـــتمر، وال تقف عند 

ســــرعان ما تظهر لذلك ال توجد حدود للحاجات اإلنســــانية. فإذا أشــــبع اإلنســــان حاجة معينة، ف ،حد
 حاجة أخرى.

إذا أراد اإلنســـــــــان الكتابة  وتلبية حاجة واحدة لإلنســـــــــان قد تحتاج إلى أكثر من ســـــــــلعة واحدة )
(. لذلك تكون الســــــــــــــلع متكاملة في بعض األحيان إلشــــــــــــــباع حاجة  يحتاج إلى الورق والحبر والقلم

ا تتنافس الســــلع فيما كم .( للحاجةComplementavityاإلنســــان. وهذا ما يســــمى صــــفة )التالزم 
بينها لتلبية حاجة اإلنســـان عن طريق وجود الســـلع البديلة التي يمكن أن تلبي الحاجة نفســـها. وتقوم 

 بالمهمة ذاتها الصفة التنافسية.
وتختلف الحاجات في أهميتها وفي حدتها، كما تختلف بحســـــــــب الزمان والمكان واألشـــــــــخاص. 

ومن الصـــــــعب تقســـــــيم الحاجات إلى صـــــــنوف  Unlimited". (33)وللحاجات صـــــــفة الالمحدودية "
محــدودة لكثرة عــددهــا وتنوعهــا، ولكن من الممكن تقســــــــــــــيمهــا إلى ثالث مجموعــات رئيســـــــــــــــة هي: 
الحاجات الضــــــــــــــرورية، الحاجات الثانوية، وحاجات الترف. وذلك وفقًا ألحوال اإلنســـــــــــــــان المادية 

 والمعنوية واالجتماعية.
ورية ال يســـتغني عنها أحد كالطعام والشـــراب والكســـوة حاجات مادية ضـــر  -المجموعة األولى  

والمســــكن. وتظهر الحاجة للغذاء والملبس والمســــكن لدى اإلنســــان البدائي وكذلك لدى اإلنســــان في 
أكثر المجتمعات تقدمًا ومدنية، واالختالف هنا يظهر في طرق إشـــــــباع هذه الحاجات نفســـــــها، مثاًل 

جلود  سيلبن طريق أكل اللحم النيء، ولحاجته للملبس اإلنســـــــــــــان البدائي يشـــــــــــــبع حاجته للغذاء ع
في المغاور، في حين نرى أن اإلنســـــان المتحضـــــر  يســـــكنالحيوانات البرية وفروها، وحاجته للمنزل 

وخاصـــــة في المجتمعات المتقدمة والغنية يلبي حاجته للغذاء عن طريق أغذية مختارة، ويلبس أزياء 
ة جيدًا، ومع هذا نرى اإلنســـــــــــان هذا أو ذاك يلبي ويشـــــــــــبع مدنية مختلفة، ويســـــــــــكن في منازل مؤثث

 الحاجات نفسها التي تسمى الحاجات البيولوجية، وهذه هي المجموعة األولى من حاجات اإلنسان.
                                                           

 .18، ص1931عبد القادر العظم، علم االقتصاد، مطبعة الجامعة السورية، دمشق  - 32
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الحاجات الثانوية منها ما هو كمالي كالسياحة ومشاهدة المسرح والسينما  -المجموعة الثانية  
تفاوتة أو على درجات وهذا مرتبط بتطور اإلنســــــان وعالقاته مع والقراءة والثقافة. وتظهر بصــــــورة م

المحيطة به. بكلمة أخرى نســــتطيع القول إن مجال هذه المجموعة من  األوضــــاعبقية األفراد وتبدل 
 هالحاجات ونوعها يكونا مرتبطين بالمســتوى الثقافي للمجتمع ويمكن تســميتها حاجات ثقافية، من هذ

الرحالت خارج البلد والسيارة، ومن السهل هنا و اللوحات و السجاد، و الكتاب، و الحاجات مثاًل المسرح، 
 مالحظة أنه كلما ارتفع المستوى الثقافي لمجتمع معين ازداد حجم هذا النوع من الحاجيات.

 وهي حاجات التـرف والبـذخ مثل تأسيـس النوادي والجمعيات )أدوات اللهو(.  -المجموعة الثالثة 

 
ين المجموعات الثالث ســــالفة الذكر مســــألة نســــبية، وتختلف بحســــب البنية والعمر إن التفريق ب
ويمكن أن تكون الحاجة هي عادة مســـــــتمســـــــكة في النفوس فال بد من تلبيتها  (34). والزمان والمكان

 كالتدخين، كما تنتشر الحاجات بين الناس بعاملي التقليد واالقتباس، وقد تكون الحاجة موروثة.
 
 

تقســــــــيم الحاجات إلى حاجات بيولوجية )طبيعية ضــــــــرورية( وحاجات ثقافية )كمالية( إن عملية 
نه ال توجد حدود واضــــــــحة بين هذين النوعين من الحاجات في أي بلد إإنما هي عملية نســــــــبية أي 

ســواء أكان غنيًا أم فقيرًا. باإلضــافة إلى ذلك قد تتحول بعض الحاجات الثقافية إلى حاجات طبيعية 
 .في مجتمع ما مع نمو اإلمكانات في هذا المجتمع وتطورهابيولوجية 

                                                           

 .15عبد القادر العظم، المصدر السابق، ص - 34

 تصنيف الحاجات اإلنسانية في مجموعات

 -المجموعة األولى 
حاجات مادية ضرورية ال 

يستغني عنها أحد 
كالطعام والشراب والكسوة 

 والمسكن.
 

وهي  -المجموعة الثالثة 
حاجات التـرف والبـذخ 

تأسيـس النوادي  مثل
 والجمعيات )أدوات اللهو(.

 -المجموعة الثانية 
الحاجات الثانوية منها ما 

هو كمالي كالسياحة 
ومشاهدة المسرح والسينما 

 .والقراءة والثقافة
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ذا نظرنا  ألمور من زاوية أخرى نســــتطيع أن نقســــم الحاجات إلى حاجات فردية وحاجات إلى اوا 
جماعية، على ســـــــبيل المثال الحاجة للملبس حاجة فردية يشـــــــبعها كل فرد بطريقته الخاصـــــــة، وتعد 

إلخ حاجات جماعية. إن ظهور الحاجات …ئل النقل حاجة األمن وحاجات التســــــلية، الطرق، وســــــا
الجماعية جاء نتيجة للحياة المشـــتركة التي يعيشـــها الناس في المجتمعات، وتزداد هذه الحاجات مع 

 .ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة تعقيداتها
 إن حاجات اإلنسان ذات جوانب متعددة ومستويات مختلفة:

وتتسم الحاجات في هذا المستوى بطابع شخصي، حيث  :في البيت واألسرة -المستوى األول 
يشـــــتري اإلنســـــان أشـــــياء متنوعة لحاجاته الشـــــخصـــــية كتابًا، حذاء، فرشـــــاة أســـــنان، كما يوفر المال 

 لقضاء إجازة في الجبال أو على ساحل البحر.
وتكتســــــــــب حاجات اإلنســــــــــان هنا طابعًا آخر. فالعامل  :في مكان العمل -المســــــتوى الثاني  

 اقتصــــــادية، وصــــــحية، وتقنية أوضــــــاعائمًا أن يشــــــتغل بالتعاون مع زمالئه في العمل في يســــــعى د
 ونفسانية، طبيعية ومريحة.

وهي البيوت والســـــــــــــــاحات والجادات  :األماكن المحيطة بالعمل والمنزل -المســـــــــتوى الثالث  
ن المحيطة، ووســــــــائط النقل، حتى تصــــــــل إلى الملعب والمســــــــرح. وهي حاجات ذات درجة أعلى م

 .المستويين األول والثاني
وهنا تتســــم الحاجات بطابع أوســــع، تشــــمل تطلعات  :وهو مســــتوى المنطقة -المســـتوى الرابع  

اإلنســــــــــــان إلى صــــــــــــيانة الثروات الطبيعية وتحســــــــــــين األحوال المناخية وتطوير الثقافة في المنطقة 
 المعينة.
عندما تشــــمل  :ع بكاملهوهو المســــتوى األعلى أي على مســــتوى المجتم -المســـتوى الخامس  

حاجات اإلنســـــــان ضـــــــرورة تعزيز القدرة الدفاعية للبالد، وتشـــــــجيع البحوث العلمية، وتحقيق التنمية 
الشــــــاملة، وتطور مختلف فروع االقتصــــــاد الوطني وقطاعاته ومؤســــــســــــاته. الختيار أفضــــــل الحلول 

 (35). لزيادة اإلنتاج وتلبية حاجات األفراد والمجتمع المتزايدة
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كانت حاجة اإلنســـــان ضـــــرورية كالجوع والعطش يســـــهل عندها تحديد مقدار الســـــلع الالزمة إذا 
أما إذا كانت هذه الحاجة كمالية فإنه يصـــعب تحديد مقدار الســـلع الالزمة لتلبيتها ألن ذلك  .لتلبيتها

يختلف بـاختالف أهواء النـاس وميولهم. وال بـد لكـل من هـذه الحـاجـات من حـد إذا تجـاوزتـه مقـادير 
الســـلع الالزمة لســـده ُيســـتغنى عنها. وُيســـتثنى من هذه القاعدة النقود فإنه ال يوجد حد لمقدار حاجة 

وهو المستوى األعلى أي  -المستوى الخامس 
 على مستوى المجتمع بكامله

 لمنزلاألماكن المحيطة بالعمل وا -المستوى الثالث 

 في مكان العمل -المستوى الثاني 

 وهو مستوى المنطقة -المستوى الرابع 

 في البيت واألسرة -المستوى األول 

 

 مستويات الحاجات اإلنسانية
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نما تقوم بشـــــراء الســـــلع  اإلنســـــان إليها ألنها ال تســـــد حاجة واحدة لإلنســـــان في عصـــــرنا الحاضـــــر وا 
 (36). الالزمة كافة لسد حاجات هذا اإلنسان

رين والعامل األساسي في عملية تلبية هذه الحاجات إن الحاجات اإلنسانية في نمو وتزايد مستم
هو درجة ســـــــــــيطرة اإلنســـــــــــان على الطبيعة ومقدار إخضـــــــــــاعه لمظاهر الحياة االقتصـــــــــــادية فيها. 
فالحاجات ال تنفصـــــــــــــل كليًا عن نمط اإلنتاج ألن درجة إشـــــــــــــباعها تتطور مع تطور القوى المنتجة 

 وعالقات اإلنتاج.
اإلنســــــــــــــان منذ والدته وحتى آخر يوم في حياته، ويحاول هذه هي الحاجات التي يشــــــــــــــعر بها 

إشـــباعها، منها ما هو ضـــروري كالغذاء والملبس والمســـكن وهي حاجة تظهر في جميع المجتمعات 
باع هذه الحاجات إذ تختلف في  المتخلف منها والمتطور، ولكن االختالف يظهر في طريقة إشــــــــــــــ

تظهر لدى اإلنســــــان حاجات أخرى نســــــميها حاجات  البلدان المتخلفة عنها في الدول المتقدمة، كما
 ثقافية حجمها مرتبط بالمستوى الثقافي للمجتمع.

بالنهاية نرى أن كل فرد يحاول إشـــــــباع حاجاته الفردية فور شـــــــعوره بحاجته لها مثال ذلك يلبي 
نه أحاجته للطعام عندما يكون جائعًا، ولكنه ال ينســــــــــى أيضــــــــــًا احتياجاته المســــــــــتقبلية والتي يعرف 

سيحتاج إليها، كتأمين الطعام الذي يحتاج إليه أثناء رحلة الصيد، حاجة اإلنسان لأللبسة الثقيلة في 
الشـــــتاء، والحاجة إلى منزل بعد أن يتم الزواج، إن شـــــعور اإلنســـــان بضـــــرورة تلبية الحاجات اآلنية 

اجات. كلما ذه الحوالحاجات المســـــــــتقبلية تضـــــــــطره إلى تقســـــــــيم اإلمكانات التي يملك لتأمين تلبية ه
انخفضـــت مخصـــصـــات تلبية الحاجات المســـتقبلية ازدادت حصـــة تلبية الحاجات اآلنية. ويظهر هنا 
تعارض نســـبي بين الحاجات المســـتقبلية والحاجات اآلنية، ويحاول اإلنســـان إزالة هذا التعارض عن 

ة الحاجات حتاج لتلبيطريق، أن يقوم في كل مرة، بتحديد كم يحتاج لتلبية الحاجات اآلنية، وكما ي
 المستقبلية، إن القرار في تحديد النسبة يستند إلى عدد من العوامل.

يســـــــتخدم اإلنســـــــان إلشـــــــباع حاجياته األشـــــــياء والمواد المناســـــــبة، اللحم مثاًل، الحذاء، األثاث، 
إلخ. وهذا ما نســميه المنتجات، بعض هذه الســلع يظهر بشــكل جاهز وبكميات  …الســيارة، الطرق 

ة إلشــــباع الحاجات البشــــرية، مثال ذلك الهواء الالزم للتنفس أو أشــــعة الشــــمس لإلنارة والتدفئة، كافي
نما تكون  لكي يستطيع اإلنسان الحصول على الهواء وأشعة الشمس ال يحتاج إلى بذل أية جهود وا 
 ،جاهزة في الطبيعة. وهي بالتالي ليســـــــت من المواد التي يعمل اإلنســـــــان من أجل الحصـــــــول عليها

لذلك ال يهتم االقتصـاد بمثل هذه المواد. ويمكن تسـمية هذه السـلع، السـلع الحرة. باإلضـافة إلى هذه 
الســــــــــــلع تحيط بنا كمية كبيرة من الخيرات التي ســــــــــــخرتها الطبيعة لتلبية حاجات اإلنســــــــــــان ويمكن 

لنفط( أو ا الحصــــول عليها من طريق اســــتخراجها )مثل الفحم( أو تكريرها )المواد الناتجة عن تكرير
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مصـــنعة )مثل األحذية( أو مجمعة ومخبأة وتلبي حاجات اإلنســـان على مدار الســـنة )مثل الفواكه(، 
هذا النوع من النشــــــــــاط اإلنســــــــــاني الذي يهدف لتأمين اإلمكانات والقوى الطبيعية الالزمة إلشــــــــــباع 

ا ا النشــــاط نســــميهحاجات اإلنســــان هو ما ندعوه عملية اإلنتاج، والخيرات أو الســــلع الناتجة عن هذ
ومن الســـــــهل أن نالحظ أن مقدار ازدياد عدد الســـــــكان وزيادة وتعدد  ،اقتصـــــــادية اً منتجات أو ســـــــلع

ســــــرع، أعلى نحو في الطبيعة  متاحاً حاجات كل فرد منهم بمقدار ما يكون اســــــتهالك الســــــلع الحرة 
نا عليها من التي حصلوبالتالي يزداد دور السلع االقتصادية في تلبية حاجات اإلنسان، وهي السلع 

عمليات اإلنتاج، ونســـــتنتج مما ذكر أعاله أن كمية إشـــــباع الحاجات البشـــــرية ونوعه وطريقته تقرره 
 عملية اإلنتاج التي تعد المجال األساسي للنشاط البشري.

إن الشرط االقتصادي األساسي الستمرار حياة المجتمع، هو اإلنتاج المادي. فلو افترضنا توقف 
هذا إلى توقف الحياة البشرية، ألن األفراد ال يستطيعون العيش بدون ألدى اإلنتاج، فإن البشر عن 

تأمين حاجاتهم األساسية )المأكل والملبس والمأوى(. لذلك يتوجب على المجتمع القيام بالعمل، لصنع 
 ه.الخيرات والسلع المادية. وبذلك يعد "اإلنتاج المادي" أساس حياة المجتمع وعامل استمرار 

نتاج الخيرات المادية ال   )إن إنتاج الخيرات هو الذي يحدد حياة المجتمع البشــــــــــــــري وتطوره. وا 
يبقى كمــا هو، بــل ينمو على الــدوام ويتطور ويزداد كمــااًل. فمن أجــل أن يعيش النــاس يجــب عليهم 

ابقة بل لســــــــــــيجب عليهم إنتاجها ال بالمقادير ا هاالســــــــــــتمرار في إنتاج الخيرات المادية، مع العلم أن
بمقادير متزايدة على الدوام. إن تطور اإلنتاج هو ضـــــــــــرورة موضـــــــــــوعية مســـــــــــتقلة عن إرادة الناس 
ورغباتهم، إنه قانون الحياة االجتماعية. وهو يفســـــر قبل كل شـــــيء بحاجة الناس النامية على الدوام 

هذا التطور كيفية، و تطوره ســــواء من الناحية الكمية أو ال وبتزايد كوكبنا باســــتمرار. يواصــــل اإلنســــان
  (37). يتطلب خيرات مادية متزايدة على الدوام(
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 الع قات المتبادلة بين العوامل األساسية لعملية اإلنتاج
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 الفصل الثاني
 نين االقتصادية، ) المشكلة االقتصادية، التحليل االقتصادي، القوا
 منهج البحث في االقتصاد (

بنفســــه، وهو بذلك يحاول تحســــين رفاهيته عن طريق  يحاول كل فرد حل مشــــكالته االقتصــــادية
اســتعمال الوســائل التي يملكها بشــكل عقالني وحكيم، ضــمن مجتمع منظم اقتصــاديًا. ويرتبط األفراد 

هو  فاهية أي فرد ال تتوقف على ما يقررهفي هذه المجتمع بعضــــــهم ببعضــــــهم اآلخر اقتصــــــاديًا. فر 
فحســــــب، بل هي مرتبطة أيضــــــًا بقرارات اآلخرين. لذلك نرى أن الجماعات، وال ســــــيما الدول، تبذل 
قصـــــــــارى جهدها لتنظيم النشـــــــــاط االقتصـــــــــادي ضـــــــــمن إطارات، أو وفق قواعد أقرب ما تكون إلى 

 .الصواب
 :المشكلة االقتصادية -المبحث األول 

ســد غير كاف ل) المنتجات أو الموارد (عندما يصــبح توافر أي مادة  االقتصادية المشكلةتنشــأ 
. وتدخل في هذا النطاق جميع الســـلع االقتصـــادية التي يزيد ســـعرها احتياجات الفرد والمجتمعجميع 

على الصـــــــــــــفر، وال يمكن الحصـــــــــــــول عليها إال بمبادلتها مع ســـــــــــــلع أخرى. وبذلك يتم االنتقال من 
ة بموضــوع بصــورة رئيســ المشـكلة االقتصـاديةعي إلى االقتصــاد التبادلي. وتنحصــر االقتصــاد الطبي
م االقتصــــــــــــاد هو علعلم النادرة، ولذلك يمكن القول إن  أو المنتجات الموارد اســــــــــــتخدامالفعالية في 

ــــــــــــــــــار،  38البشــــر.  احتياجاتالخيارات الذي تفرضــــه ندرة وســــائل تلبية  ويمكننا تحديد مجاالت الخيـ
كاالســــــته و، واإلنتاج، واالدخار، واالســــــتثمار، والتبادل، واالبتكار، المتغيرات: ضـــــــــمن عدد من 

 والتوزيع و ير  لو.
يواجه اإلنسان منذ وجد على هذا الكوكب ما اصطلح على تسميته )بالمشكلة االقتصادية( التي 

ية ألنها وميحاول علم االقتصاد إيجاد الحلول المناسبة لها. و تتصف المشكلة االقتصادية بالعم
تواجه كل فرد في المجتمع المنتج أو المستهلك، وهي بنفس الوقت تواجه المجتمع في أي مرحلة من 
مراحل تطوره مهما كان نوع النظام االقتصادي السائد. كما أن أركان المشكلة االقتصادية واحدة في 

االقتصادي  ة التنظيممختلف المجتمعات لكن طريقة حل المشكلة االقتصادية تختلف باختالف طبيع
كما تختلف طريقة الحل باختالف نوع وكمية الموارد  ،للمجتمع أكان رأسماليًا أم اشتراكيًا أم مختلطاً 

                                                           

-8، ص1971د. سموحي فوق العادة، منشورات عويدات، بيروت  روجيـه دوهيم، مدخـل إلى االقتصـاد، ت. - 38
9-10. 
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االقتصادية المتاحة في المجتمع، و السبب األساسي في ظهور المشكلة االقتصادية في مختلف 
 39 .ياجاته المختلفةالمجتمعات هو عدم قدرة المجتمع على إشباع رغباته و تأمين احت

فالمشكلة االقتصادية تظل قائمة طالما كانت وسائل تلبية احتياجات ورغبات الفرد والمجتمع 
شباع حاجات ورغبات الفرد والمجتمع في وضع ما فلن  ،غير كافية ذا حال توفرت إمكانية تلبية وا  وا 

 .تظهر أية مشكلة اقتصادية
، نتيجة  تكفي لتلبية احتياجات ورغبات الفرد والمجتمعفالطبيعة بما تحتويه من موارد اقتصادية ال

شباع رغبة ما ظهرت  تجدد هذه الرغبات واالحتياجات وتنوعها وتزايدها باستمرار، ألنه كلما تم تلبية وا 
 لنا احتياجات ورغبات جديدة بسبب تطور الفرد والمجتمع 

اإلنتاج من طبيعة ورأس وتظهر المشكلة االقتصادية في أي  مجتمع عندما نجد أن عناصر 
مال وأيٍد عاملة ال تتوفر بشكل يؤدي إلى إشباع جميع احتياجات و رغبات األفراد والمجتمع، و قد 
يبدو للبعض أن عناصر اإلنتاج كثيرة جدًا في المجتمعات التي وصلت إلى درجة عالية من الرفاه 

اعها ال يقابلها موارد تؤدي إلى إشباالقتصادي، لكن تنوع و تنامي احتياجات الفرد والمجتمع التي 
دة فكلما تم إشباع و تلبية احتياجات و رغبات محد ،وتلبيتها، يؤدي إلى ظهور المشكلة االقتصادية

 .ظهرت احتياجات و رغبات جديدة للفرد والمجتمع، وهذا يوضح لنا أن األمر نسبي و ليس مطلقاً 
 :المشكلة االقتصادية والموارد

كلة االقتصــادية بأنها محدودية الموارد البشــرية والطبيعية المتوفرة في الطبيعة يمكننا تحديد المشــ
ين وحل المشكلة االقتصادية يعني التوفيق ب .في مواجهة االحتياجات غير المحدودة للفرد والمجتمع

ية وبين الموارد البشـــــــرية والموارد الطبيع ،احتياجات الفرد والمجتمع التي ال تقف أمامها حدود معينة
( فلو كانت الموارد المتوفرة تؤمن تلبية  Scarcityالتي تتصـــــــف بالمحدودية، وهذا يســـــــمى ) الندرة 

ولم يكن هناك حاجة لظهور علم  ،جميع احتياجات الفرد والمجتمع لما ظهرت المشـــكلة االقتصـــادية
 االقتصاد الذي يهدف قبل كل شيء إلى حل المشكلة االقتصادية.

 :Resourcesالموارد 
رف الموارد بأنها المتوفر لإلنسان من مصادر سواء كانت طبيعية أم بشرية يؤدي استخدامها تع

 إلى إنتاج السلع والخدمات التي تستخدم في تلبية االحتياجات غير المحدودة لإلنسان. 
الموارد االقتصــــــــــــــــاديــة الطبيعيــة "  –ويمكننــا أن نفرق بين نوعين من الموارد الطبيعيــة، األول 

Economic Resources  الموارد الحرة الطبيعية "  –"، والثانيFree Resources  وتتســــــــــــم ."
يد أن توفر هذه ب ،األخيرة بعدم محدوديتها أو ندرتها وبالتالي فهي ال تشــكل مشــكلة حقيقية لإلنســان

                                                           

، 1992االقتصاد، الدار الجامعية بيروت دكتور محمود يونس، دكتور أحمد رمضان نعمة اهلل، مقدمة في علم  -  39
 .30ص 
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 فان بعضـــها أســـاســـي لحياة ،على العكس ،الموارد ال يعني أنها غير ضـــرورية لحاجات اإلنســـان بل
 .لعل أكبر دليل على ذلك هو الهواء و أشعة الشمس و غير ذلكالبشر و 

فهي في األساس موارد تتسم بالندرة والمحدودية ال تعني أن هذه الموارد  ،أما الموارد االقتصادية
نما المقصــــــــــــــود هنا أن تلك الموارد محدودة نســــــــــــــبة إلى الحاجات التي يمكن أن تلبيها، أو  ،قليلة وا 

ي إلشـــباع الحاجات المتعددة التي يمكن أن يحصـــل عليها اإلنســـان من تلك بمعنى آخر أنها ال تكف
و يمكن القول بشــــــــــــــكل عام أن للمورد شــــــــــــــروط ثالثة لكي يندرج تحت مســــــــــــــمى الموارد  .الموارد

والمقصود هنا أن المورد نادر أو محدود  ،هو الندرة أو المحدودية النسبية الشرط األول .االقتصادية
إذن فالندرة هنا هي نسبة إلى االستخدامات التي يمكن أن  ،تي يمكن أن يلبيهانسبة إلى الحاجات ال

فهو وجود ثمن لذلك  الشــــــرط الثانيأما  .يخصــــــــــص لها هذا المورد إلنتاج ســــــــــلع وخدمات مختلفة
 .الندرةو يرتبط الثمن هنا ب .فالمورد االقتصــــادي يحتاج إلى ثمن لكي يمكن الحصــــول عليه .المورد

رد أكثر ندرة كلما ارتفع ثمنه لكي يعبر ذلك عن ضــــــــرورة تخصــــــــيصــــــــه لالســــــــتخدام فكلما كان المو 
في حين أن موردا كالهواء ليس له ثمن وبالتالي فهو كما قلنا مورد غير اقتصــادي أو مورد  .األولى

 ،فهو ارتباط الحصــــــــــول على المورد االقتصــــــــــادي بجهد ،واألخيرالشــــــرط الثالث أما  .طبيعي حر
و نائم فاإلنسان يتنفس و ه ،ال يحتاج إلى جهد للحصول عليه ،د غير اقتصاديفالهواء، و هو مور 

أما الحصــول على أي مورد اقتصــادي فال بد  ،أو وهو يأكل و في كل األحوال دون أن يشــعر بذلك
 .وبالحاجة إلى وقت ينفقه للحصول عليه ،أن يرتبط بجهد معين

 :مما تقدم نجد أن الموارد تنقسم إلى قسمين
 Natural" والثـــاني: الموارد الطبيعيـــة " Human Resources : الموارد البشــــــــــــــريـــة "األول

Resources ." 
 :يويمكن تصنيف الموارد كعناصر إنتاج وفقا لما يل

والمقصــــــــــــــود هنا هو الجهد الواعي و الهادف الذي يبذله العامل أثناء  :" Laborالعمل " -1
 .قيامه بعملية اإلنتاج

ألرض و ما تحتويه من ثروات في باطنها أو على ســــــطحها ": و تشــــــمل ا Landاألرض " -2
 أو في المياه المحيطة بها.

ويشــــــــمل اآلالت والمعدات والتجهيزات وكل ما صــــــــنعه اإلنســــــــان  :" Capitalرأس المال " -3
ويســـــــتخدم إلنتاج الســـــــلع والخدمات. و ال بد من التفريق بين رأس المال بالمفهوم االقتصـــــــادي وهو 

 رأس المال النقدي ) النقود (. المذكور أعاله و بين

و تتكون هذه من المهارات والكفاءات اإلدارية التي يقوم بها  :"  Organizationالتنظيم " -4
اإلنســـان في ســـبيل إدارة وتنســـيق اســـتخدام عناصـــر اإلنتاج المذكورة أعاله الســـتخدامها االســـتخدام 

 ".Entrepreneurلمنظم "األمثل دون هدر، ويشار إلى من يقوم بهذا العمل عادة باسم ا
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 40 :أركان المشكلة االقتصادية
، Scarcityللمشكلة االقتصادية التي تواجه مختلف المجتمعات ركنان أساسيان هما: الندرة 

. وتعد الندرة السبب الرئيس في ظهور المشكلة االقتصادية لكن االختيار هو Choiceواالختيار 
 .هدف حل المشكلة االقتصاديةالطريق الذي يحدد مالمحه علم االقتصاد ب

 :الندرة - 1
ليس الندرة المطلقة بل الندرة النسبية، أي إن الموارد االقتصادية والمنتجات  اوالمقصود بالندرة هن

متوفرة ولكن ليس بالكمية التي تكفي لتلبية احتياجات ورغبات األفراد والمجتمع وبذلك تعبر الندرة 
جات المتعددة والمتنامية باستمرار من جهة والموارد المحدودة غير العالقة بين الرغبات واالحتيا نع

ثير من فقد تكون سلعة ما متوفرة بكمية أكبر بك ،الكافية لتلبية االحتياجات والرغبات من جهة ثانية
سلعة ثانية، لكن حاجة األفراد و المجتمع للسلعة األولى أكبر بكثير من حاجته للسلعة الثانية، مثال 

غذاء متوفر بكميات أكثر من اليورانيوم لكن احتياجات األفراد والمجتمع للغذاء أكبر بكثير ذلك: ال
من احتياجات المجتمع لليورانيوم، وبذلك ال يملك المجتمع كميات من الغذاء تؤمن احتياجات المجتمع 

 .من هذه السلعة بكاملها
ول على كميات وأنواع محدودة يملك المســــتهلك، من حيث الواقع، دخاًل محدودًا يتيح له الحصــــ

رضــاء رغباته ، وهذا فإذا كان المســتهلك يتصــف بالعقالنية والرشــدانية .من الســلع لتلبية احتياجاته وا 
ما يتصــف به عادة بحكم غريزته ولكن بدرجات متفاوتة، فإنه ســيختار مجموعة من الســلع واألشــياء 

صـــــادية لك تكون مشـــــكلة المســـــتهلك االقتالتي تلبي احتياجاته وترضـــــي رغباته أكثر من غيرها. وبذ
 .هي الحصول على الحد األعلى من الرضى وتلبية الرغبات باالستناد إلى دخل معين محدود

 االختيار ) السلم التفصيلي (: -2
عندما تكون الموارد االقتصــــــادية والمنتجات بأنواعها غير كافية إلشــــــباع حاجات المجتمع، أي 

قا د أن يقوم بعملية االختيار ويحدد السلع التي يحتاجها ويريد إشباعها وفنادرة نسبيا يتحتم على الفر 
فيضــــــع على رأس األولويات واالحتياجات والرغبات التي يريد إشــــــباعها بالدرجة  .ألهميتها النســــــبية
. وهذا الترتيب ) الســــلم التفصــــيلي ( يشــــكل ضــــرورة بالنســــبة لكل فرد وفقا .وهكذا ،األولى ثم الثانية

اته المختلفة ) الدخل ( ووفقا لنظرته إلى المنفعة التي يحصـــــــــل عليها من كل منتج حســـــــــب إلمكاني
حيث ال تســـــــــــــمح إمكانياته المحدودة بإشـــــــــــــباع جميع احتياجاته فهو يلجأ إذا إلى  ،درجة الحاجة له

إشـــــــــــباع ما هو ضـــــــــــروري أوال، و من ثم يلجأ إلى إشـــــــــــباع الحاجات األخرى األقل أهمية ثم األقل 
 ..وهكذا
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كذلك األمر بالنســــــــبة للمجتمع حيث إن الموارد االقتصــــــــادية محدودة وحاجات المجتمع متعددة 
دمها في هل يســـتخ .فتظهر هنا مشـــكلة االختيار أي كيف يتم اســـتخدام الموارد االقتصـــادية المذكورة

اج تتأمين السـلع االسـتهالكية التي تلبي حاجات المواطنين بشـكل مباشـر أو يلجأ إلى اسـتخدامها إلن
شباع المباشر فالموضوع يتعلق باإل .وسائل اإلنتاج التي تستعمل فيما بعد إلنتاج السلع االستهالكية

للحاجات أو اإلشــــباع غير المباشــــر عن طريق إنتاج وســــائل اإلنتاج أو أن يقوم بتوزيع هذه الموارد 
نتاج وســائل اإلنتاج بما  ســعلى التوازي فتســتخدم لتأمين الســلع االســتهالكية وا  تراتيجية التنمية يتفق وا 

اته فالمجتمع يقوم بعملية مفاضلة في تأمين احتياج .التي يعتمدها ومستوى التطور في هذا المجتمع
واحتياجات األفراد اســــتنادا إلى إمكانياته وموارده االقتصــــادية معتمدا مبدأ االســــتخدام األمثل للموارد 

 .بحيث تؤدي إلى إشباع أفضل للحاجات
 تضـــــحيةالســــــــتويين ) الفرد أو المجتمع ( تقود عملية االختيار المذكورة إلى عملية وفي كال الم

عطاءها األولوية يضـــــــــــطر للتنازل عن  أي إن الفرد أو المجتمع عندما يقرر إشـــــــــــباع رغبة معينة وا 
فالفرد عندما يقرر إشباع الحاجات الضرورية يتنازل عن إشباع رغباته الكمالية  .إشباع حاجة أخرى

قتا، وكذلك األمر بالنســــبة للمجتمع، فهو عندما يوجه موارده االقتصــــادية ذات االســــتعماالت ولو مؤ 
البديلة إلنتاج عدد من الســـــــلع يؤجل إنتاج ســـــــلع أخرى يحتاجها المجتمع إلى وقت الحق. فاألرض 
الزراعية مثال عندما تزرع بمحصــــــول معين يؤجل زرع محصــــــول آخر إلى وقت الحق وفقا ألهمية 

 .وهذا يسمى ) السلم التفصيلي ( .الزراعية المحدد في سلم األولويات الموارد
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  :Economic Analysisالتحليل االقتصادي  -المبحث الثاني 
بهدف اكتشـــاف القوانين االقتصـــادية لحل المشـــكلة االقتصـــادية نشـــير إلى أنواع متعددة للتحليل 

قتصـــــــــادي باختالف المؤشـــــــــر أو المعيار المســـــــــتخدم في االقتصـــــــــادي، و تختلف أنواع التحليل اال
التحليل، نذكر من هذه المعايير على ســــــــــــــبيل المثال: معيار حجم الوحدة االقتصـــــــــــــــادية، معيار 

 41 .معيار الصياغة أو األسلوب التحليلي ،الموضوعية
 :Economic Unitمعيار حجم الوحدة االقتصادية  – 1

أو المســــــتهلك و يندرج تحت هذا المســــــمى كل من الفرد تشــــــمل الوحدة االقتصــــــادية المنتج و  
ومن هنا التحليل االقتصـــادي إما أن يتناول تلك الوحدات مجتمعة  .والحكومة والمؤســـســـات بأنواعها

و إما أن يتناول سـلوك كل وحدة على حدة. و لذا ينقسـم التحليل االقتصـادي من حيث حجم الوحدة 
" والتحليل االقتصـــادي   Macroeconomicsصـــادي الكلي "االقتصـــادية إلى نوعين: التحليل االقت

حيث تعني كلمة  ،" وهذان المصـــــــــــطلحان أخذا من المعنى الالتيني  Microeconomicالجزئي "
"Makros  " الشيء الكلي في حين تعني كلمة "Mikros  الشيء الجزئي ". 

 :" Macroeconomicsالتحليل االقتصادي الكلي "  –أ 
ل االقتصـــادي الكلي دراســـة عمل الوحدات االقتصـــادية مجتمعة كوحدة واحدة، يتناول التحلي 

فعلى ســـــــبيل المثال تتم دراســـــــة اإلنفاق الكلي لجميع  .أي على المســـــــتوى التجميعي أو القومي ككل
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و كذلك إنتاجها الكلي والمســــــــتوى العام لألســــــــعار في تلك  ،الوحدات االقتصــــــــادية المكونة لدولة ما
فاالقتصـــاد الكلي يهتم بتحليل أوجه االســـتهالك واالســـتثمار  .البطالة فيها و هكذا و مســـتوى ،الدولة

واإلنفاق الحكومي والتجارة الخارجية للدولة، فهو يدرس مســــــــــــــتوى الطلب والعرض الكليين والعوامل 
 .كما يتناول الناتج الكلي ومحددات التشــــــــــــــغيل و كل ما يتعلق باالقتصــــــــــــــاد القومي .المؤثرة فيهما

يث عن مســــتويات البطالة والتضــــخم والناتج القومي واألســــعار في دولة ما ككل يدخل ضــــمن فالحد
 .اختصاص دراسة التحليل االقتصادي الكلي

 :"  Microeconomicsالتحليل االقتصادي الجزئي " -  
العوامل و  –مســـــــــتهلك أو منتج  –يتناول التحليل االقتصـــــــــادي الجزئي ســـــــــلوك الوحدات الفردية 

القرارات االقتصــــــــــادية التي تتخذها تلك الوحدات في مجال تخصــــــــــيص مواردها وتحقيق  المؤثرة في
أهدافها. وهو بذلك يدرس إنفاق الفرد على ســــــــلعة معينة ومســــــــتوى المنفعة التي يمكن أن يحصــــــــل 
عليها في ظل إمكانياته المحدودة. كما يتناول دراســـــــــــة ســـــــــــلوك المنتج في تحديد أســـــــــــعار الســـــــــــلع 

مها وجميع القرارات التجارية التي تســــــاعده لتحقيق هدفه لتعظيم ربحه من موارده والخدمات التي يقد
 المحدودة.

) فالتحليل االقتصـــادي الجزئي يعنى بســـوق ســـلعة معينة بما يســـاهم في اإلجابة عن تســـاؤالت  
مل كما يدرس األســــواق المختلفة التي يع .تختص بتحديد الســــعر المناســــب لتلك الســــلعة في الســــوق

في نســـــــــقها و الكيفية أو اآللية التي يقوم من خاللها ذلك المنتج بتحديد الســـــــــعر الذي يعظم  المنتج
أرباحه  كما يجيب عن تســاؤالت تختص بقرارات المســتهلك خاصــة في مجال الكيفية التي يوزع بها 

 42 .دخله على مجموع السلع والخدمات بما يحقق له أعظم نفع منها جميعا (
 :معيار الموضوعية - 2

ينقســــــــم التحليل االقتصــــــــادي وفقًا لمعيار الموضــــــــوعية إلى التحليل االقتصــــــــادي الموضــــــــوعي 
"Positive" والتحليل االقتصـادي المعياري "Normative و يسـتخدم البعض مصـطلح االقتصـاد ،"

 والهدف من هذا الفصـــــــــل هو التفريق بين .التقريري لألول ومصـــــــــطلح االقتصـــــــــاد التقديري لألخير
ــــــــــــــــــــع للتقدير Factsتصــــــادية التي ترتكز على وقائع محدودة "القضــــــايا االق " وبين تلك التي تخضـــــــ
 ."Value Judgmentالشـخصي "

 :Positive Economicsالتحليل االقتصادي الموضوعي  –أ 
دل كالحديث عن مع ،) يهتم هذا النوع بتحليل حقائق قائمة في ضــــــوء األوضــــــاع االقتصــــــادية 

و بين الكمية  ،ث عن العالقة بين الكمية المطلوبة واألســــــــــــــعاروالحدي ،البطالة ومعدل التضــــــــــــــخم
المعروضــــة واألســــعار وغيرها من القضــــايا التي تكاد تكون من المســــلمات في علم االقتصــــاد. على 
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ذلك نقول إن هذا الفرع من التحليل ال يخضـــع ألي آراء شـــخصـــية قد تبرز خالفا بين االقتصـــاديين 
ضــــايا فاالتفاق على ق .يات االقتصــــادية التي ال خالف فيهابل هو ينصــــب في األســــاس على النظر 
دل فمثال حســــاب مع ،بعكس الحال في االقتصــــاد المعياري ،االقتصــــاد الموضــــوعي يكاد يكون تاما

دون إبداء الرأي حول ماهية هذا الرقم يأتي في  1998عام  %2.5التضــــــــــــــخم في األردن على أنه 
ذلك الحديث عن نصـــــــــــوص أي من النظريات و ك .ســـــــــــياق الحديث عن االقتصـــــــــــاد الموضـــــــــــوعي

 43 .االقتصادية يندرج تحت هذا التقسيم (
 :Normative Economicsالتحليل االقتصادي المعياري  –  

" والمعتقدات  Value Judgmentيدخل في ســـــــــياق هذا الفرع عنصـــــــــرا اآلراء الشـــــــــخصـــــــــية "
فقراء موضـــــــــــوع خالف بين فالحديث عن الدعم أو إلغاؤه للطبقات متوســـــــــــطة الدخل وال .الخاصـــــــــــة

االقتصــــاديين، و ســــبل معالجة العجز المالي طالما دخلت في ســــجال طويل بين الخبراء، وســــياســــة 
بداء الرأي لدى العديد من الباحثين  الحماية الجمركية من عدمها تعتبر حقال خصــــــــــــــبا لالختالف وا 

معها ال  يعها أن التعاملوالمختصــين في علم االقتصــاد. و لعل الســمة الرئيســة للقضــايا الســابقة جم
 .يمكن أن يخضع لقاعدة عامة أو حقائق معينة

 :معيار الصيا ة أو األسلو  التحليلي - 3
يمكن تقسيم األساليب التي يتناول بها علم االقتصاد عرض القضايا المختلفة المتعلقة به بأكثر 

ســــــلوب الرياضــــــي ". واألVerbal or Descriptiveمن طريقة. مثل األســــــلوب النظري الوصــــــفي"
"Mathematical" واألسلوب القياسي ،"Econometrics" والتحليل البياني "Graphical." 

 :Verbal or Descriptive Analysisالتحليل االقتصادي الوصفي  –أ 
) قــــــد يصــــــــــــــعــــــب في بعض األحيــــــان التعبير عن العالقــــــات المختلفــــــة بطريقــــــة كميـــــة  

"Quantitative حاجة للتمهيد لفهم عالقة كمية ما بصـــــــي  وصـــــــفية أو "  وفي الغالب يكون هناك
ذا يلجأ علم االقتصــــــاد إلى مثل ه ،وعليه .نظرية توصــــــل للقارئ تســــــلســــــل ومنطقية العالقة المعينة

ن التحليل بيد أ .األســـلوب التحليلي ليوضـــح بعض العالقات االقتصـــادية باســـتخدام نصـــوص معينة
انة به في معزل عن األســـــــاليب الكمية األخرى قد حيث إن االســـــــتع ،الوصـــــــفي ال يخلو من االنتقاد

يخلق نوعا من اإلرباك لدى القارئ نتيجة لكثرة اللجوء إلى الفرضــــيات أو لالفتقار ألســــلوب العرض 
 44 .المتسلسل المنطقي المناسب أحيانا (
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 :"Mathematical Analysisالتحليل االقتصادي الرياضي " - 
لعادة لعرض العالقات االقتصــادية المختلفة واشــتقاقاتها. وقد ) تســتخدم األدوات الرياضــية في ا 

" فرعًا رئيســــًا من فروع علم Mathematical Economicsبات ما يســــمى باالقتصــــاد الرياضــــي "
االقتصـــــاد، و أصـــــبحت الدراســـــات االقتصـــــادية المتقدمة جميعها تعتمد على قدر كبير من المعرفة 

 .الرياضية
يل الرياضـــــــي تراجع أهمية التحليل الوصـــــــفي، بل على العكس، يغدو وال يعني اللجوء إلى التحل

األخير مســـاعدا رئيســـا لتحليل النتائج المختلفة للقضـــايا االقتصـــادية التي توضـــح أو تعالج رياضـــيا. 
وعليه تظل العالقات الرياضـــــية رغم أهميتها في توضـــــيح األشـــــكال المختلفة للعالقات االقتصـــــادية 

على تحليل النتائج وصـــياغتها وصـــفيا بالشـــكل الســـليم والمفهوم اقتصـــاديا.  قاصـــرة إذا غابت المقدرة
45 

 :Econometric Analysisالتحليل االقتصادي القياسي  –ج 
يهدف هذا التحليل إلى اســـــــــــتخدام كل من الرياضـــــــــــيات واإلحصـــــــــــاء في التعبير عن العالقات 

اس اد باالقتصــــاد القياســــي أو القيو قد أطلق على هذا الفرع من علم االقتصــــ ،االقتصــــادية المختلفة
" وتأتي أهميته الرئيسة في دراسته للعالقات االقتصادية وتطبيقاتها   Econometricsاالقتصادي "

كما أن ظهور البرامج الحاســوبية جعلت أمر اســتخدام هذا العلم و اللجوء إليه  .على الدول المختلفة
وب الوصــــــــفي قائمة لتحليل نتائج التقديرات و تظل الحاجة إلى األســــــــل .على قدر كبير من اليســــــــر

 .والعالقات المختلفة التي تتعامل مع نماذج هذا األسلوب
 في التحليل االقتصادي: Graphical Analysisاألسلو  البياني  –د 

نى لنا فبواســـطة هذا األســـلوب يتســـ .يعد التمثيل البياني أحد أعمدة التحليل االقتصـــادي الرئيســـة
" العالقة بين المتغيرات، والتأثير المتبادل  Shape" وشـــــكل "  Natureعة " بســـــهولة توضـــــيح طبي

ذا كان االعتماد األكبر في توضــيح النظرية االقتصــادية في هذا المســتوى الدراســي ينصــب  بينها. وا 
فســــوف نلجأ إلى اســــتخدام هذا األســــلوب لدى تناولنا  ،أســــاســــًا على األســــلوب البياني أكثر من غيره

والجدير بالذكر هنا أن المجال الذي  .لمختلفة في الفصــــــــول القادمة من هذا المرجعللموضــــــــوعات ا
نتعامل معه لتوضـــــــــيح العالقات المختلفة ال يســـــــــمح إال بإظهار العالقة بين متغيرين وفي أفضـــــــــل 

فالتحليل البياني في هذا المســــــتوى يكاد ينحصــــــر في توضــــــيح الترابط أو التأثر بين  .األحوال ثالثة
" واآلخر يمثله اإلحداثي األفقي  Verticalأحدهما يمكن تمثيله على اإلحداثي العمودي "متغيرين 

 "Horizontal ".  نريد أن نؤكد هنا أن المتعامل مع التحليل البياني عليه أن يحدد بدقة العالقة
 .التي يريد أن يدرسها والمتغيرات المعبرة عن تلك العالقة
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ب في هذا المســـتوى يمكننا أن نشـــير إلى نوعين هامين من وفي ســـبيل تبســـيط األمر على الطال
العالقات التي تالزمه طوال مدة الدراســـــــــة في كلية االقتصـــــــــاد، وهما: العالقة الطردية بين متغيرين 

" بين المتغيرين " السعر  Positive" العالقة الطرديـة " 1والعالقة العكسية بينهما. ويوضح الشكل "
 ." العالقة العكسية بين متغيرين آخرين2ح الشكل "" و " الكمية " كما يوض

 ة" العالقة العكسي2" العالقة الطردية                                 الشكل "1الشكل "  
 السعر                                                     السعر                    

                                   
 الكمية                                                  الكمية    

حين الحديث عن العالقة بين متغيرين يتم تقســــــيم المتغيرات بشــــــكل رئيســــــي إلى نوعين: األول 
".  Independent Variable" والثاني متغير مســـــــتقل "  Dependent Variableمتغير تابع " 

هو المتغير الذي يتأثر " يتبع " في حركته و تغيراته متغيرًا آخر، ف ويقصــــــــد بالمتغير التابع هو ذلك
يسمى بالمتغير التابع، تنبغي اإلشارة إلى أن المتغير التابع يوضع في العادة على اإلحداثي السيني 

واالســـتثناء الوحيد هو في حالة منحنى والعرض حيث ينقلب الوضـــع،  ." Horizontalأو األفقي " 
 غييره.على عدم ت نيل المتغيرين تم بهذه الصورة الخاطئة و استقر االقتصاديو وذلك لكون تمث

". حيث  Slopeعند اســـتخدام التحليل البياني ال بد من اإلشـــارة إلى ما يســـمى بميل المنحنى " 
 .يعرف الميل بأنه التغير في المتغير التابع مقسوما على التغير في المتغير المستقل

 تغير التابعالتغير في الم       
 ----------------------الميل =                        

 التغير في المتغير المستقل          
 46 :و تنبع أهمية معرفة هذا المقدار في علم االقتصاد، وفي غيره، من ثالث قضايا هي

ر على يأن الميل يوضـــــــح نوع العالقة بين المتغير على اإلحداثي العمودي " التابع " والمتغ -أ
اإلحداثي األفقي " المســــــــــــــتقل ". فإذا كان الميل ســــــــــــــالبًا فإن معنى ذلك أن العالقة عكســــــــــــــية بين 

مهما يكن فإن و  .بمعنى إذا زاد المتغير المســتقل انخفض المتغير التابع والعكس صــحيح .المتغيرين
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مـــا هي ه كالميـــل الموجـــب يعني عالقـــة طرديـــة بين المتغيرات، أي إنهمـــا يتغيران في نفس االتجـــا
 ." أعاله1الحال في الشكل "

"  Marginal Effectيوضــــح الميل ما يســــمى بالتغير الحدي أو التأثير الحدي "  -ب
بين المتغيرات. بمعنى أن الميــــل مــــا هو إال قيمــــة التغير في المتغير التــــابع عنــــد تغير المتغير 

 ". Marginal Change المستقل بوحدة واحدة. وهذا ما يسمى في علم االقتصاد بالتغير الحدي"

-Non" أو غير خطية "  Linearيوضـــــــح الميل شـــــــكل العالقة المعنية هل هي خطية "   -ج

Linear إن  وهنا نقول .". واألولى تكون واضـــــــــحة عندما يكون ميل العالقة ثابتا عند جميع النقاط
فســـــــــيكون فيها ". أما الحالة الثانية  Straight Lineالعالقة خطية ويمكن تمثيلها بخط مســـــــــتقيم " 

أكثر من ميل، أو بشــــكل أدق لكل نقطة في العالقة ميل مختلف عن غيرها. وهذا يعني أن العالقة 
 ." وليس في شكل خط مستقيم Curveتمثل في شكل منحنى معين " 

 منهج البحث في علم االقتصاد: - المبحث الثالث
لتي للحصــــول على المعرفة ايقصــــد بالمنهج مجموعة وســــائل البحث التي تكون أســــلوبًا منتظمًا 

تخدمها عددًا من المناهج التي تســ يســتخدم علم االقتصــاد .تشــكل انعكاســًا أمينًا للقوانين الموضــوعية
التحليل هج منالتجريد العلمي و منهج جميع العلوم النظرية، في ســــــــــــبيل فهم القوانين االقتصــــــــــــادية ك

 وكذلك االختزال: ( طاالستقراء واالستنبا)االستدالل بنوعيه منهج والتركيب و 
 منهج التحليل والتركي  في علم االقتصاد: -1

ا، قبل كل شـــيء تفكيكها إلى عناصـــرها المكونة له ،يتطلب الفهم الصـــحيح للظاهرة االقتصـــادية
ظهار دوره وأهميته داخل الظاهرة  إن  .كلهاودراســة كل عنصــر من هذه العناصــر دراســة مفصــلة وا 

منفردة ودراســـــة كل من هذه العناصـــــر كجزء من الكل يســـــمى  تفكيك موضـــــوع البحث إلى عناصـــــر
 .التحليل

ولكن طريقــة البحــث )المنهج( هــذه ال تقتصــــــــــــــر على التحليــل فقط، بــل ال بــد من توحيــد هــذه 
حيد ن تو إالعناصـــــــر من جديد، بعد أن تم توضـــــــيح طبيعة كل عنصـــــــر ودوره وأهميته داخل الكل. 

 .مترابط داخليًا، يسمى التركيبالعناصر المفككة والمدروسة في كل موحد 
يعد التحليل والتركيب جانبين متالزمين لعملية واحدة هي عملية فهم الواقع الموضوعي. وهما ) 

يكمالن بعضـــهما بحيث إن اســـتخدامهما في وقت واحد في وحدتهما هو الســـبيل الصـــحيح للوصـــول 
 47. ( إلى نتائج مثمرة
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 في علم االقتصاد: Abstraction منهج التجريد العلمي - 2
يقصـــد بالتجريد محاولة التركيز على العناصـــر الرئيســـة لمشـــكلة ما، وذلك عن طريق إهمال أو 

بعاد المؤثرات .تجاهل بعض المؤثرات أو التفاصـــــــيل غير الضـــــــرورية  والمبتغى هنا هو التبســـــــيط وا 
لدخول في ها يمكن االخارجية التي قد تشوه فهم عالقة ما. فاألصل فهم تلك العالقة األساسية وبعد

مزيد من التفاصــــــــــيل. و من هنا يتم مثال دراســــــــــة أثر الســــــــــعر في كل من الكمية المطلوبة والكمية 
 مع افتراض بقاء العوامل األخرى ثابتة أو مجردة. ،المعروضة

ليس المجرد هو الشيء المنفصل عن عالم الواقع الفعلي والموجود فقط في عالم الذهن والفكر، 
ولكن كل مجرد هو جانب من جوانب الملموس.  .أن الملموس هو ما يوجد في الواقعفي التصور، و 

نم ،وبذلك عملية التجريد ال تعني االنصـــراف عن الواقع ا هو وليس التجريد العلمي وليد تصـــوراتنا وا 
 انعكاس العالقات والروابط القائمة على أرض الواقع في وعينا.

عمق للواقع ويمكننا من فرز الجانب الرئيس والجوهري يســـــــــــــاعدنا التجريد العلمي على الفهم األ
 في الظاهر المدروسة، واالنصراف عن الجوانب الثانوية والمعيقة لفهم الظاهرة.

يتم في المرحلة األولى للتجريد العلمي التعرف إلى الظاهر الخارجي لموضــوع الدراســة ثم ننتقل 
ن جوهر هذا الموضــــــوع الكتشــــــاف العمليات لبحث فيما وراء األشــــــكال الظاهرية الســــــطحية عإلى ا

وبعد الكشـــــــــف عن جوهر الموضـــــــــوع نبدأ الحركة باالتجاه المعاكس من  .العميقة الخفية عن النظر
إن إدراك الجوهر يمكننــا من فهم لمــاذا يســــــــــــــتلزم هــذا الجوهر هــذا الشــــــــــــــكــل  .الجوهر إلى الظــاهر

 .الظاهري بالضبط ال غيره من األشكال
التي تعبر عن هــذه الجوانــب أو تلــك من عالقــات اإلنتــاج تــدعى المقوالت والمجردات العلميــة 

هناك مقوالت البضـــــــــــــاعة، القيمة، النقد، رأس المال، القيمة  ،مثالً  ،االقتصـــــــــــــادية ففي الرأســـــــــــــمالية
المضـــــافة األجور، الربح، الفائدة، الريع... الخ. وتعبر كل مقولة من هذه المقوالت عن هذا الجانب 

 قات اإلنتاج الرأسمالية.أو ذاك من عال
ويمكن الوصـــــــــــــول إلى  .إن مجموع هذه المقوالت في وحدتها يشـــــــــــــكل منظومة عالقات اإلنتاج

الصـــورة الملموســـة للرأســـمالية على أســـاس توحيد وتركيب المقوالت االقتصـــادية المجردة التي تعكس 
ومة مالئمة لها ولكل منظومة عالقات إنتاجية منظ .كل منها خاصة من الخصائص وحيدة الجانب

الت تختلف جوهريًا عن المقو  ،مثالً  ،فالمقوالت االقتصــــــــادية للرأســــــــمالية .من المقوالت االقتصــــــــادية
 .االقتصادية لإلقطاعية أو االشتراكية

إن االنتقال من المجرد إلى الملموس يجب أال يفهم على شــكل تجميع اعتباطي بســيط للمقوالت 
عبر ذلك ألن الجوانب المختلفة لعالقات اإلنتاج التي ت .لسل كانأو ترتيبها وفق أي تس ،االقتصادية

ن ،مســتقلة عن األخرىإحداها عنها المقوالت االقتصــادية ال تعّد  ما وغير مرتبطة بعضــها ببعض، وا 
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لذلك عند دراســــــــة المقوالت االقتصــــــــادية وتســــــــلســــــــلها يجب االحتكام إلى  .توجد بينها عالقة داخلية
 تجمعها من كل ملموس موحد.العالقة الداخلية التي 

 ( في علم االقتصاد:Inferenceمنهج االستدالل ) - 3
ل هو واالســتدال  ." مناهج مختلفة من االســـتدالل طرائق للبحث " قاالقتصـــاد طرائيســـتخدم علم 

قتصـــاد ن علم االإأي  .التعقل ال ي يبين حقيقة مقوالت معينة باالســتناد إلى حقيقة مقوالت أخرى
االســـــتقرائي ) :وهو بذلك يســـــتخدم نوعين من االســـــتدالل .العلمي في تحليل قضـــــاياه يتبع األســـــلوب
 .واالستنباطي(

ـــــــرائي -آ . وتعتمد هذه وهو الوصول إلى أحكام عامة بتعميم أحكام خاصة :االستدالل االستقـ
الطريقة على مشـــــاهدة أكبر قدر ممكن من الوقائع )أي الحاالت الخاصـــــة( ثم اســـــتخراج أحكام من 

 ويتم االســــــــتقراء على أســــــــاس من ،وتعميمها في شــــــــكل قوانين تفســــــــيرية للوقائع ،المشــــــــاهدات هذه
المعلومات التي يهيئها االقتصـــاد الوصـــفي والتاريخ االقتصـــادي، وكذلك المشـــاهدة المباشـــرة للعملية 

 .االقتصادية
اســـــتخرج  ثحي .اســـــتخدم االقتصـــــاديون منذ البداية الطريقة االســـــتقرائية في أبحاثهم ودراســـــاتهم

ديد نتيجة مشـــــــــــــــاهداتهم لتدفق المعادن الثمينة من العالم الج ،الميركانتليون قوانينهم المتعلقة بالنقود
 .إلى الدول األوروبية

 الحقائق" التي يتم جمعها، كما في البيانات اإلحصائية، تبدأ الطريقة االستقرائية من المشاهدة "
لذلك يقول  .توصــل إلى نتائج وتعميمات أو مبادئ تطبيقيةال ،ونحاول بالتحليل العلمي لهذه الحقائق

ن األحكام قد تختلف باختالف  بعض االقتصــــــــــاديين إن علم االقتصــــــــــاد هو علم مشــــــــــاهدة الواقع وا 
 .الزمان أو المكان

. وتعتمد هذه وهو اســــتنتاج قضــــايا خاصــــة من قضــــايا عامة االســــتدالل االســــتنباطي: - 
ا بصـــــفة مســـــبقة )مســـــلمات( وتســـــتخرج من هذه الفروض الطريقة على وضـــــع فروض تقبل صـــــحته

فالفروض األولية منطلقات عامة ال يناقش في  .تتعلق بوضــــــــــــــعيات وحاالت معينة اً قوانين وأحكام
 48مدى التصاقها بالواقع، واألحكام الصادرة مستخرجات ثانوية تخضع إلى المنطق. 

ك ولكن ال بد من اختبارها. ويتم ذل ،أما التحليل االســـــــــــــتنباطي فهو يمدنا بنظريات أو تعميمات
بمســـــــاعدة الدراســـــــات التطبيقية، فالتحليل االســـــــتنباطي يوضـــــــح مثاًل أن الكمية المطلوبة من إحدى 

بيانات وقد تؤيد ال ) .األخرى على حالها األوضــاعالســلع تتناســب عكســيًا مع ثمن الســلعة، مع بقاء 
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 يحصــــل ذلك، فإنه من الضــــروري القيام بمراجعة التطبيقية النظرية المؤســــســــة اســــتنباطيًا. أما إذا لم
 49 .نه من الممكن أن تكون هناك أخطاء منطقية في التحليل االستنباطي(إحيث  .لتحديد السبب

ويضــــــــــــيف أوســــــــــــكار النكه إلى طريقتي االســــــــــــتقراء واالســــــــــــتنباط طريقة ثالثة للتحليل والبحث 
ي تبرر المقدمات باالستناد إلى النتائج الت، Reduction" االختزال" :يستخدمها علم االقتصاد وهي

 .المستخلصة منها
ثالثة أســــــاليب لالســــــتدالل تســــــتخدم كطريقة للبحث في علم  ،االختزال ،االســــتنباط ،االســــتقراه

رًا مرو  ،االقتصــــــــــــــاد. ونبدأ من االســــــــــــــتقراء الذي يعتمد على المشــــــــــــــاهدة المقارنة للواقع أو الحقيقة
ائج ويتم تمحيصــــها للحصــــول على نت ،ات عملية االســــتقراءباالســــتنباط الذي يحصــــل على اســــتنتاج

ثم االختزال الذي يبين لنا ما إذا كانت نتائج االســــــــتقراء التي حصــــــــلنا عليها في بادئ األمر  ،دقيقة
هذا هو ترتيب االســـــــتدالل في علم االقتصـــــــاد، وجميع األســـــــاليب  .ومطابقة للواقع أم ال ،صـــــــحيحة

ألنه بدون االســتقراء يبقى االســتدالل االســتنباطي قائمًا على أســس  .الثالثة لالســتدالل ضــرورية هنا
وبدون  .وبهذا يبتعد االســــــــــتدالل عن العملية االقتصــــــــــادية الحقيقية ،أو مقدمات ال تتصــــــــــل بالواقع

نباط ال وأخيرًا بدون االســــت .االختزال ال يمكن أن يتم تدقيق نتائج االســــتقراء، أو بيان مدى صــــحتها
وهذا يوضــــــــــــــح لنا مدى صــــــــــــــحة نتائج  ،نتائج االســــــــــــــتقراء إلى النتائج المدققة يمكن االنتقال من

 50االستقراء(. 
حيث إن كل طريقة تزودنا  .من الواضــــــــــــــح أن الطرائق الثالث للبحث تكمل كل منها األخرى

 بد من ال ،ولكن التعميمات التي نحصل عليها بوساطة إحدى الطرائق الثالث ،بتعميمات أو مبادئ
 .ساطة الطريقة الثانية وتدقيق بالطريقة الثالثة وهذا يجعل التحليل أكثر علمية وواقعيةأن تراجع بو 

 
 :Economic Modelsاستخدام النما ج االقتصادية 

يقصــــد بالنموذج االقتصــــادي تجســــيد مبســــط لبعض الظواهر االقتصــــادية بهدف فهم التدفق  
عن النموذج االقتصـــــــــــــــادي في شــــــــــــــكــل المتبــادل للعالقــات بين تلــك الظواهر. و من هنــا قــد يعبر 

 .معادالت أو رسم بياني أو بشكل وصفي
 
 
 
 

                                                           

 .11ص 1987انظر: دكتور كامل بكري ، مبادئ االقتصاد، الدار الجمعة ، بيروت  - 49
50 - . Warszawa 1974,S.178/179Oskar Lange, Ekonomia Polityczna, tom I P.W.N 
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 :القوانين االقتصادية - المبحث الرابع
إن لقوانين الطبيعة والمجتمع طابعًا موضـــــــــــــوعيًا؛ وال تتوقف هذه القوانين على إرادة اإلنســـــــــــــان 

دراكها الســــتخدامها في تأمين حاجاتهم ووعيه، ونالحظ أن الناس يســــعون الكتشــــاف هذه القوانين و  ا 
هو دراســـة هذه الناحية أو تلك من نواحي المجتمع المتعلقة بإنتاج  إن هدف علم االقتصـــاد .وتلبيتها

الســلع والخيرات وتبادلها وتوزيعها واســتهالكها وهذا يقتضــي بالضــرورة إدراك القوانين التي تعمل في 
ة الضــرورية موضــوعيًا بين الظواهر، وهذه الصــلة الداخلية هو الصــلة الداخلي والقانون .هذا المجال

النظر عن مشـــــــــيئة الناس ورغباتهم. واإلنســـــــــان يســـــــــعى إلدراك القوانين  بصـــــــــرفللظواهر موجودة 
 51 .االقتصادية من أجل استخدامها لما فيه خيره

ار، وفي ر تتكون العملية االقتصادية من مجموعة من األفعال البشرية المعقدة التي تتكرر باستم
معينة ناشــــئة عن التطور التاريخي لمجتمع محدد، تنظمه مجموعة من الضــــوابط الخاصــــة  أوضــــاع
ويمكن تحويل هذه المجموعة من الضـــــــــــوابط إلى روابط أو عالقات بين األفعال المختلفة  .والمتميزة

تدعى هذه و  .كما يمكن تحويلها إلى أعمال أبســـــــط تتكون منها هذه األفعال ،التي تتكرر باســـــــتمرار
 52 .(Economic Laws) االقتصادية بالقوانينالعالقات أو الروابط 

فالقوانين االقتصــــادية هي عبارة عن الع قات الضــــرورية الجوهرية الداخلية والمتكررة باســــتمرار 
 53 .بين العمليات التي تشتمل عليها الحياة االقتصادية وهي تعكس جوهر ع قات اإلنتاج

: القانون االقتصــــــادي هو صــــــالت الســــــبب يأتيلقانون االقتصــــــادي كما ويعّرف يوري بوبوف ا
والنتيجة المتكررة والثابتة والضــــــــــــرورية بين الظواهر االقتصــــــــــــادية في عملية إنتاج الخيرات المادية 

                                                           

 .17و 16ص 1975انظر: ليونتيف، موجز االقتصاد السياسي، دار التقدم موسكو  - 51
انظر أيضًا د. محمد سعيد نابلسي، االقتصاد -.107أوسكار النكه ، االقتصاد السياسي، مصدر سابق ص  - 52

 36-34، ص1985السياسي، جامعة دمشق ، المطبعة الجديدة ، دمشق 
 .47، ص 1979انظر، د. عارف دليلة، االقتصاد السياسي، كلية االقتصاد والتجارة، جامعة حلب  - 53

 هج البحث في علم االقتصادامن

منهج التحليل والتركيب 
 في اال تصا .

ي  العلمي في  منهج التجر
 اال تصا .

في  هج االسعععععتععع الل  من
 اال تصا .
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ــــــــــــــري(.  ويضيف  54والخدمات وتوزيعها وتبادلها في مرحلة أو أكثر من مراحل تطور المجتمع البشـ
وانين االقتصادية الموضوعية يشكل موضوع علم االقتصاد. وباالسترشاد بوبوف )إن الكشف عن الق

رادية خاطئة(.  بهذه القوانين يمكن تجنب القيام بأعمال أو اتخاذ قرارات اعتباطية وا 
 ألوضــاعااقتصــادية معينة، وتفقد القوانين قوتها بزوال  أوضــاعتنشــأ القوانين االقتصــادية نتيجة 

رك الناس القوانين االقتصـــــــادية يســـــــتطيعون اســـــــتخدامها لتغيير العالقات وعندما يد التي أنتجتها. )
وبنتيجة النشــــــاط اإلنتاجي واالجتماعي والســــــياســــــي الفعال للناس، تنشــــــأ عالقات  .اإلنتاجية القائمة

بل  ،فالقوانين االقتصــــــــادية ليســــــــت أبدية وثابتة .إنتاجية جديدة مع القوانين االقتصــــــــادية المميزة لها
طابعًا تاريخيًا عابرًا شــــــــــأنها شــــــــــأن العالقات اإلنتاجية التي يســــــــــري  ،فًا لقوانين الطبيعةخال ،ترتدي

 55(.  مفعول هذه القوانين على أساسها
تظهر القوانين االقتصـــــــــــــــاديـة، ويكون لهـا تـأثيرهـا في النشـــــــــــــــاط اإلنســـــــــــــــاني المتعلق بـاإلنتاج 

ال، رأســــــمالي، على ســــــبيل المثواالســــــتهالك، في كل تشــــــكيلة اجتماعية اقتصــــــادية. ففي المجتمع ال
 يسري موضوعيًا مفعول عدد من القوانين منها:

 ،وتحقيق الربح ،المزاحمة وفوضى اإلنتاج -
 ،والقيمة الزائدة ،تراكم رأس المال -
 ،تردي وضع الطبقة العاملة والكادحين -
 ... الخ.والبطالة والتضخم ،ظهور األزمات االقتصادية -

 .لة البرجوازية التخفيف من أثر هذه القوانين في الحياة االقتصـــــاديةويمكن من خالل تدخل الدو 
 .ولكن ال يمكن إلغاء سريان مفعول هذه القوانين أو إبطالها نهائيًا في النظام الرأسمالي

اجتماعي. -يؤكد أوســكار النكه، وجود قوانين تعّد أبدية ويســري مفعولها في كل نظام اقتصــادي
ودور  ،إنها القوانين التي تنظم العمل والتعاون .ملية اإلنتاج وتجدد اإلنتاجوهي القوانين المتعلقة بع

 ." في وســائل اإلنتاج، في عملية اإلنتاجالمتجســد" والعمل غير المباشــر "الملموسالعمل المباشــر "
 نتاج التيفي عملية اإل ،كما أن هناك قوانين تجديد اإلنتاج المتعلقة بإحالل واستبدال وسائل اإلنتاج

والقوانين التي تحكم توزيع المنتج بين االســــــــــــــتهالك والتراكم، وقوانين  ،تســــــــــــــتهلك في عملية اإلنتاج
لقوانين وتنطبق مثل هذه ا .التوازن في عملية تجديد اإلنتاج في مختلف فروع النشــــــــاط االقتصــــــــادي

 قطاعيًا أو أيإأم  ،أم رأســــمالياً  ،جميعًا على أي أســــلوب من أســــاليب اإلنتاج، ســــواء أكان اشــــتراكياً 
 .أسلوب إنتاج آخر
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أنه لن يكون هناك تراكم في حال اســـــــتهالك المنتج  ،وتوضـــــــح هذه القوانين على ســـــــبيل المثال
ولن تتكرر عملية اإلنتاج في حال عدم االســـــــــــــتبدال بوســـــــــــــائل اإلنتاج التي يتم  .الصـــــــــــــافي بكامله

فإنه يحتاج إلى كميات محددة  اســــــتهالكها وأنه إذا أراد المســــــتثمر أن ينتج كمية محددة من الســــــكر
 56 من قصب السكر أو من الشوندر السكري.

 :خصائص القوانين االقتصادية - 1
 ا:ويحاول اكتشافها خصائص مهمة نذكر منه للقوانين االقتصادية التي يناقشها علم االقتصاد

ي عمن خالل الطابع الموضـــــــو  ،وتتركز في طابع عمل القوانين االقتصـــــــادية :الخاصــــة األولى
 .ودور الوعي في اكتشافها واستخدامها ،لهذه القوانين ودور اإلنسان في صنعها وتكييفها

للقوانين االقتصـــادية صـــفة موضـــوعية تتركز في  :الطابع الموضــوعي للقوانين االقتصــادية -آ
فالناس ليســــــــوا أحرارًا في اختيار عالقاتهم االقتصــــــــادية، بل هم عاجزون بإرادتهم عن  .طابع عملها

لغائها، ألن طابع هذه العالقات والقوانين يتوقف قبل كل شـــــيء على وضـــــ ع القوانين االقتصـــــادية وا 
 .طابع قوى اإلنتاج

والقوانين االقتصـــــــــــــادية ال يمكن أن تتحقق إال من خالل نشـــــــــــــاط الناس االقتصـــــــــــــادي، وتكمن 
قوانين الموضــــــوعيتها في أن نشــــــاط الناس االقتصــــــادي ال يحدد عمل هذه القوانين بل على العكس 

 .هي التي تحدد طابع عمل الناس ونشاطهم االقتصادي
إن موضــــــــوعية القوانين االقتصــــــــادية ال تعني أن  :دور اإلنســـــان والقوانين االقتصـــــادية -  

نما يستطيع ،المجتمع يقف أعزل أمام قوانين تطوره ا من خالل إدراكها والتعّرف إلى طبيعة عمله ،وا 
خضـــاعه لتنظ ،آثارها واســـتخدامها لمصـــلحتهأن يبادر إلى حصـــر  ،ومتطلباتها يم أو توجيه عملها وا 

ويتوقف دور المجتمع الســــــــــــــلبي أو اإليجـابي على طبيعـة النظـام االجتماعي  .واع وأهـداف محـددة
 .القائم
 
 

إن إدراك اإلنســان لضــرورة التطور يحرره من الســلبية واالنتظار ويزيده قوة في الســعي من أجل 
ن االقتصـــادي يحدد الخط العام للتطور، أما الشـــكل الملموس الذي يتخذه هذا فالقانو  .تحقيق أهدافه

ون فالضـــــــرورة، أي القان .التطور فيتوقف إلى حد كبير على دور الناس ونشـــــــاطهم الواعي والهادف
 .حرية في االتجاه العام ،تترك للناس حرية معينة في االختيار

                                                           

ـر: أوسكار النجه ومجموعة من االختصاصيين البولونيين ، مسائل االقتصاد السياسي لالشتراكية، ترجمة انظ - 56
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يتوقف مســــــتوى االنعكاس واســــتخدامها: دور الوعي في اكتشــــاف القوانين االقتصــــادية  –ج 
دراكهم، وهذا يتوقف على عاملين  الصـــــــحيح للقوانين االقتصـــــــادية الموضـــــــوعية على وعي الناس وا 

 رئيسين:
درجة تطور العالقات االقتصــــادية الموضــــوعية التي تعبر عنها القوانين االقتصــــادية، ودرجة  -

 .وضوح جوهر هذه العالقات
دراكهافهم ني في درجة تعمق الفكر اإلنسا -  .جوهر الظواهر ووعيه لها وا 

فإذا لم يســـتطع الناس في المجتمع إدراك القوانين بشـــكل صـــحيح وكامل، ولم يســـتطيعوا التوفيق 
 .بين متطلباتها ونشاطهم العلمي فإن هذه القوانين تبقى، تعمل وتشق طريقها بصورة عفوية

ادية الطابع المتميز لعمل القوانين االقتصبسبب من الصلة المباشرة بين السب  والنتيجة:  -د 
القة غيرها في الطبيعة. في الطبيعة توجد ع عنالعالقة بين الســـــــــــبب والنتيجة في المجتمع  تختلف

 ،عمل قوى الطبيعة. أما في الحياة االجتماعية فإن هذه العالقة أكثر تعقيداً  -مباشــــــــــــــرة: القانون 
 .وتظهر من خالل المصالح االقتصادية

وتتعلق بمســـــــتوى ودرجة تحقيق القوانين االقتصـــــــادية،  ة الثانية للقوانين االقتصـــــادية:الخاصـــــ
ونميز في هذا المجال بين نوعين من القوانين االقتصــــــــادية: القوانين االقتصــــــــادية المطلقة والقوانين 

 النزوعية:
امل والتي ال تســـــتطيع أي عو  ،هي التي تتحقق باســـــتمرار بضـــــرورة صـــــارمة فالقوانين المطلقة

 مدةلمضــادة، ما دام األســاس الموضــوعي لتحقق هذه القوانين قائمًا، أن تلغي أو تؤجل عملها، ولو 
فهي القوانين التي، رغم أنها خاصـــــــــة بأســـــــــلوب إنتاج محدد ولكن،  القوانين النزوعيةأما  .قصـــــــــيرة

كبير.  ديتعرض عملها للخرق المســتمر، وتنخفض درجة تحققها إلى ح ،وبفعل مقاومة قوانين أخرى
نما في شروط محددة، وخالل   .معينة فقط مدةويظهر عمل هذه القوانين ال بصورة دائمة، وا 

 تقالي:تاريخي ان الخاصــة الثالثة للقوانين االقتصــادية هي أن القوانين االقتصــادية  ات طابع
ألنها  كتبدو هذه الخاصـــــة من خالل مقولة: أن القوانين االقتصـــــادية ذات طابع تاريخي انتقالي، ذل

 ظهرت مع ظهور المجتمع البشري وتستمر مع تطوره بينما قوانين الطبيعة تكون أزلية وخالدة.
 يمكننا التمييز بين ثالثة أنواع من القوانين االقتصادية وهي: أنواع القوانين االقتصادية: - 2
تي (: وهي القوانين الThe General Economic Lowsالقوانين االقتصــــــادية العامة ) -آ

تعمل في جميع مراحل التطور االجتماعي في جميع أساليب اإلنتاج، وفي التشكيالت االقتصادية ـ 
االجتمــاعيــة كــافــة، والتي تعبر عن العالقــات المتبــادلــة بين قوى اإلنتــاج وعالقــات اإلنتــاج، كقــانون 

ـــــــــــــــــــــــل وغيرها. وبحكم عمل هذه القوانين ي ،تجديد اإلنتاج قال من تم االنتوقانون ارتفاع إنتاجية العمـ
عالقات إنتاج متخلفة إلى عالقات إنتاج أكثر تقدمًا ومن تشـــــكيلة اجتماعية اقتصـــــادية إلى تشـــــكيلة 

 .أخرى
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وهي (: The Specific Economic Lawsالقوانين االقتصــــادية الخاصــــة )النوعية() - 
فعل هذا النوع  نحصــــــربحيث ي .القوانين التي تقررها عالقات اإلنتاج، وعالقات التوزيع التي توافقها

من القوانين في نظــام اجتمــاعي واحــد، أو حتى في مرحلــة من مراحــل تطور هــذا النظــام. أي أن 
القوانين االقتصـــــــــــادية النوعية لنظام اجتماعي معين تتمثل في قوانين الســـــــــــلوك اإلنســـــــــــاني وقوانين 

اس لتي تشــــــكل األســــــالتفاعل بين األعمال البشــــــرية التي تنجم حصــــــرًا عن العالقات االقتصــــــادية ا
بحيث إن جميع عالقات اإلنتاج  ،وتلعب ملكية وســــــائل اإلنتاج الدور الحاســــــم .االقتصــــــادي للنظام

 .المكونة لألساس االقتصادي للنظام االجتماعي موضوع البحث تتكيف معها
نين وتتغير تبعـــًا لـــذلـــك القوا ،يتبع تطور قوى اإلنتـــاج االجتمـــاعيـــة تطور في عالقـــات اإلنتـــاج

ـــــــــــــــــ اقتصـــادية قوانين خاصـــة بها  .خرفيحل بعضـــها محل اآل ،تصـــاديةاالق فلكل تشـــكيلة اجتماعية ـ
شــــــكيلة وداخل الت .وقانون التطور المخطط في االشــــــتراكية ،كقانون القيمة المضــــــافة في الرأســــــمالية

 .نفسها هنالك قوانين خاصة بكل مرحلة من مراحل تطور هذه التشكيلة
ـــــ اقتصادي معين أهمية فائقة بين القوانين االقتصادية التي )وللقوانين الخاصة بنظام اجتم اعي ـ

إذ إنهــا تعبر عن  ،ألنهــا تعبر عمــا يميز ذلــك النظــام عن نظم اجتمــاعيــة أخرى .تحكم هــذا النظــام
 57ولحقبته التاريخية. كما تحدد طبيعة النظام االجتماعي وتطوره(.  ،الخواص النوعية لذلك النظام

وهي القوانين (:  Common Economic Laws دية المشـــــــتركة )القوانين االقتصـــــــا –ج 
نما في عدد منها فقط، كقانون القيمة، الذي  االقتصـــــادية التي ال تعمل في جميع أســـــاليب اإلنتاج وا 
يعمل في كل إنتاج بضـــــــاعي عبر التشـــــــكيالت العبودية واإلقطاعية والرأســـــــمالية واالشـــــــتراكية، مع 

وداخل كل تشــــــكيلة حســــــب المراحل المختلفة  ،ن في كل تشــــــكيلةاختالف في طابع عمل هذا القانو 
 .لتطورها

توجد لكل نظام اجتماعي مجموعة من القوانين االقتصادية تختلف هذه القوانين في أهميتها من 
نظام آلخر. إذ إن هذه القوانين ما هي إال نتاج للعالقات االقتصـــــــــــــادية بين الناس، وتتغير القوانين 

 .تبتغير هذه العالقا
والقوانين االقتصـــــــــادية المشـــــــــتركة بين النظم االقتصـــــــــادية االجتماعية المختلفة، تقررها أيضـــــــــًا 
عالقــات اإلنتــاج، ولكن تلــك العالقــات التي تميز أكثر من نظــام اجتمــاعي واحــد. حيــث تعبر هــذه 
ــــــــــــــ اجتماعي واحد.  القوانين عن ظواهر مشتركة بين األسس االقتصادية ألكثر من نظام اقتصادي ـ
 .وتكون هذه القوانين نافذة المفعول في جميع النظم التي تملك قاعدة اقتصادية متماثلة أو متشابهة

هو قــانون القيمــة الــذي تســــــــــــــتمر  ،كمــا يــذكر مــاركس ،وخير مثــال على هــذا النوع من القوانين
 يفقد ظهر ف .ما قبل التاريخ المدون مدة)ظهر تبادل الســـــــــــــلع خالل  .فاعليته منذ آالف الســـــــــــــنين
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عة وكذلك في بابل نحو أرب ،مصــر قبل الميالد بنحو ألفين وخمســمائة ســنة وربما خمســة آالف ســنة
وبهذا نجد أن قانون القيمة قد ســاد واســتمرت فاعليته  .آالف ســنة وربما ســتة آالف ســنة قبل الميالد

ي ويتطابق المدى التاريخ 58 .لفترة من الزمن تمتد من خمســــــة آالف ســــــنة إلى ســــــبعة آالف ســــــنة(
 .لعالقات اإلنتاج والتوزيع المرتبط بها

فعل يظهر هذا النوع من القوانين بالقوانين االقتصـــــــادية الناتجة عن تأثير البنية الفوقية:  -د
تأثير البنية الفوقية في العالقات االقتصــــــــــــادية للنظام االجتماعي. وتتغير هذه القوانين مع التغيرات 

في مســـــــــــــــار التطور للنظــام االجتمــاعي. أي أن هــذا النوع من  التي تطرأ على تــأثير البنيــة الفوقيــة
فهنــاك ضــــــــــــــمن النظــام الرأســــــــــــــمــالي قوانين  .القوانين ال يوجــد في كــل مراحــل التطور لنظــام معين

وفي مرحلة رأســــــــــــــمالية أخرى هناك قوانين تتعلق بالحماية  ،اقتصـــــــــــــــادية تتعلق مثاًل بالتجارة الحرة
 59 .رحلة وقوانين االحتكار في مرحلة ثانيةأو قوانين المنافسة في م .الجمركية

 :القانون االقتصادي األساسي - 3
تجدر اإلشــــارة إلى أن القوانين االقتصــــادية ال تقوم بفعلها الموضــــوعي بصــــورة مســــتقلة ومنعزلة 
بعضــــــــــها عن بعضــــــــــها اآلخر. إنما تشــــــــــكل فيما بينها منظومة متكاملة ومتراصــــــــــة، يكون القانون 

محور المركزي فيها. إن فعل القوانين االقتصـــــادية للنظام الرأســـــمالي مثاًل االقتصـــــادي األســـــاســـــي ال
يخضــــــــــع لفعل القانون األســــــــــاســــــــــي لهذا النظام وهو قانون الربح الرأســــــــــمالي. كما أن فعل القوانين 
االقتصـــادية للنظام االشـــتراكي يخضـــع لفعل القانون األســـاســـي لهذا النظام وهو تلبية حاجات األفراد 

 60المتزايدة. 
إن العالقة اإلنتاجية األســاســية في أي نظام اجتماعي هي العالقة التي تعبر عن طريقة وطابع 

أو القانون االقتصــــــادي األســــــاســــــي في النظام  ،وهذه العالقة .الربط بين قوة العمل ووســــــائل اإلنتاج
هذا  ءويعد محرك نشــــو  ،الرأســــمالي هو قانون الربح، الذي يحكم ويحدد عمل جميع القوانين األخرى

فالقانون االقتصادي األساسي هو القانون الذي يعكس العالقة الرئيسة في  .النظام وتطوره وسقوطه
 .وهو القوة المحركة المحددة لنشوء النظام االجتماعي وتطوره ومصيره ،منظومة عالقات اإلنتاج

 لقوىويحدد القانون االقتصـــــــادي األســـــــاســـــــي للنظام االجتماعي المعني، الهدف الذي تســـــــعى ا
المنتجة لتحقيقه، كما يحدد وسائل تحقيق هذه الهدف، وهو يقرر أيضًا التفاعل بين النشاط البشري 
وما يطابقه من القوانين االقتصـــــــــــــــادية الناتجة عن طابع ملكية وســـــــــــــــائل اإلنتاج. ويؤثر القانون 
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لخواص ن ااالقتصــادي األســاســي ألي نظام اجتماعي في القوانين االقتصــادية األخرى التي تعبر ع
 المشتركة لعالقات اإلنتاج في أكثر من نظام اجتماعي واحد، وفي شكل قوانين اإلنتاج.

ويؤكد االقتصــــــادي البولوني أوســــــكار النكه أنه " ليس للقوانين االقتصــــــادية قيمة كلية شــــــمولية 
هكذا و تغطي جميع مراحل التطور االجتماعي، بل هي قوانين تاريخية تتبادل هذه المراحل المحددة "

لإلقطاعية، واالقتصــــــــاد الســــــــياســــــــي  للجماعة البدائية...، وعلم االقتصــــــــاد فهناك " علم االقتصــــــــاد
ن كاًل من هذه االقتصادات السياسية  يعالج القوانين )للرأسمالية، واالقتصاد السياسي لالشتراكية. وا 

يلة وقوانين ه التشــكاالقتصــادية للتشــكيلة االقتصــادية االجتماعية الخاص بها ويعالج طريقة عمل هذ
حركتها االقتصادية، ويقدم لنا بهذه الطريقة شرحًا لعملية ظهور وتطور وزوال كل تشكيلة اقتصادية 

 61. ( اجتماعية محددة
والقوانين االقتصــــــادية والنشــــــاط اإلنســــــاني الواعي  إن التناســــــب بين موضــــــوعية علم االقتصــــــاد

الظروف الموضــــــــوعية  -. والثاني ل الذاتيالعام -األولوالهادف ينعكس في عاملين أســــــــاســــــــيين: 
 .)العامل الموضوعي(
، فهو يتكون من المعرفة العملية للظواهر االقتصـــــــــــــــادية والقوانين للعامل ال اتيأما بالنســــــــــــــبة 

 اة.االقتصادية االجتماعية للحياألوضاع مختلف األشكال الواعية لتأثير الناس في و االقتصادية 
ظروف االجتماعية والطبيعة. والظروف الموضـــــــوعية للتطور هي الف الموضــــوعية الظروف أما

االجتماعي هي بالدرجة األولى الظروف المادية االقتصـــــــــــــــادية، وهذا يعني مســــــــــــــتوى تطور القوى 
إضــــــافة إلى البنية االجتماعية والعالقات الســــــياســــــية ومســــــتوى ثقافة  ،المنتجة ونوع عالقات اإلنتاج

 ... إلخ.المجتمع
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 الفصل الثالث
 األنظمة االقتصادية

يشــكل النظام االقتصــادي فلســفة وأســاس تعامل مجتمع ما مع المشــكلة االقتصــادية، ومن أشــهر 
" والنظام االشـــتراكي Capitalismالنظم االقتصـــادية المعروفة هي النظام الرأســـمالي أو الرأســـمالية "

 ".Mixed System"، و بينهما هناك النظام المختلط "Socialismاكية "أو االشتر 
ويقوم النظام الرأسمالي على المبادرة الشخصية بحيث يكون الفرد هو المحرك األساسي للنشاط 

ن أجل أن يمتلكه م دو من هنا الفرد ســيســتغل الموارد المحدودة ليخصــصــها في ما يري .االقتصــادي
دي الذي يحقق له أعظم األرباح. ومن هنا فالملكية الفردية مشـروعة في هذا القيام بالنشـاط االقتصـا

النظام، و ينصــــــب دور الدولة هنا في التدخل في أضــــــيق الحدود وذلك بشــــــكل خاص في مجاالت 
و يعود لتفاعل القوى االقتصـــــــــادية " بين المســـــــــتهلك، الطلب، والمنتج،  .التشـــــــــريع واألمن والحماية
 وامل اإلنتاج نحو السلع والخدمات المنتجة.العرض " آلية تحريك ع

فال  ومن هنا .أما النظام االشــــــتراكي فهو يقوم على الفكر الجماعي وليس المبادرة الشــــــخصــــــية
مجال للملكية الفردية، واألصــــــل أن تتخذ الحكومة القرارات الخاصــــــة باإلنتاج والتوزيع وتخصــــــيص 

أوجه النشــــــــــــاط االقتصــــــــــــادي، وانتفاء آلية حرية الموارد، األمر الذي يعني تدخل الحكومة في كافة 
 .السوق

أما النظام المختلط فهو ذلك النظام الذي يعمل بوحي من النظامين الســابقين، حيث إن المبادرة 
الفردية والملكية قائمة جنبًا إلى جنب مع دور الحكومة والملكية الجماعية في شــتى أوجه النشــاطات 

 .االقتصادية
الســــــــــابق ذكرها، توجد إشــــــــــارات واضــــــــــحة إلى ضــــــــــرورة دراســــــــــة النظام وبخالف جميع النظم 

االقتصــادي اإلســالمي، وهذا بدوره يختلف إلى حد ما عن كال النظامين الســابقين، فاألصــل في هذا 
النظام أن ال تطغى مصـــلحة الفرد على مصـــلحة الجماعة وفي الوقت نفســـه ليس من المفروض أن 

مصـــــلحة الجماعة، واألمر ليس كذلك، والمقصـــــود هنا أنه ال تنتقص حقوق األفراد بدعوى أن ذلك ل
ومصــلحة الجماعة فاألســاس في هذا النظام أن  ،وملكياته ،بد من وجود توازن ما بين مصــلحة الفرد
 .المال مال اهلل و أن البشر مستخلفون فيه

وعليه فالملكية وخاصـــــــــة ملكية وســـــــــائل اإلنتاج وظيفة اجتماعية يشـــــــــترط حســـــــــن اســـــــــتخدامها 
 .تخصيصها. وعلى المجتمع أن يقاوم أي سلوك يؤدي إلى سوء استغالل المال أو الملكيةو 

ضمن هذا اإلطار من التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة يأتي فهم النظام اإلسالمي 
ية وآلية التسعير، وكيفية توزيع الدخل وغيرها من العالقات االقتصاد ،للعالقة بين المستهلك والمنتج

 تي ال يتسع المجال لدراستها هنا. ال
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 :Economic Systemsاألنظمة االقتصادية  -ول المبحث األ 
ة بعض بحيث تتكون منها وحدببأنه مجموعة من األشــياء متصــلة بعضــها  يعرف النظام عموماً 

فهو مجموعة من العناصــــــر القانونية واالجتماعية كنظام االقتصــــــاد  النظام االقتصــــاديمركبة. أما 
لق واالقتصـــــاد التقليدي والنظام الرأســـــمالي والنظام االشـــــتراكي والنظام التعاوني وغيرها. وبعبارة المغ

ظام النأخرى فــالنظــام نســــــــــــــق يتكون من أجزاء متعــددة تتــأثر وتؤثر بعضــــــــــــــهــا في بعض. ويركز 
على مجموعة العالقات والقواعد واألســــــــــــــس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين  االقتصـــــــــادي

لحاجات البشــــــــــــــرية من جهة والموارد المتاحة من طبيعية وبشــــــــــــــرية ومعرفية وتقدم تقاني من جهة ا
 أخرى.

وقد  62ال يتجزأ من النظام االجتماعي العام يتأثر به ويؤثر فيه. ويعد النظام االقتصــــــــــادي جزءاً 
تي على أنه مجموعة من العالقات والمؤســــســــات ال النظام االقتصـــادي Antonelliعرف انتونيلي 

أما ســــــــــــــومبارت فقد عرف النظام  63تميز الحياة االقتصــــــــــــــادية لجماعة محددة في الزمان والمكان.
 :نه المظهر ال ي يجمع بين العناصر الث ثة التاليةإاالقتصادي بقوله: 

 ، أي مجموعة الدوافع والبواعث التي تحرك الفعاليات االقتصادية.الروحعنصر  - 1
عوامل االجتماعية والحقوقية والتأســــيســــية التي تحدد إطار ، أي مجموعة الالشـــكلعنصــــر  - 2

النشـــاط االقتصـــادي والعالقات بين جميع المســـاهمين في النشـــاط االقتصـــادي كشـــكل الملكية ونظام 
 العمل ودور الدولة في الحياة االقتصادية للمجتمع.

ائل ر وســــــأي المســــــتوى التقاني لإلنتاج المتمثل بمســــــتوى تطو  المحتوى المادي،عنصــــــر  - 3
 64طتها الحصول على السلع والخدمات. ااإلنتاج التي يتم بوس
من خالل التداخل المنطقي بين العناصـــــــــر الثالثة المذكورة  النظام االقتصــــــاديوتتحدد طبيعة 

أعاله. في حين يرى ســــــومبارت أن عنصــــــر الشــــــكل هو المحدد الرئيســــــي لطبيعة النظام. ألن هذا 
ا ي تتجســــــــــد في النهاية بالخلفية الفكرية )العقيدة( التي يقوم عليهالشــــــــــكل هو تعبير عن الروحية الت

النظـام. كمـا أن الروحيـة تتوافق مع مســــــــــــــتوى معين من تطور وســـــــــــــــائـل اإلنتـاج. واعتمـد التحليل 
)أي األنظمة  يعدُّهاللتفريق بين األنظمة االقتصــادية، حيث  الماركســي المقاييس االقتصــادية أســاســاً 

لفوقية التي تتولد عن أســــــــــــــلوب اإلنتاج الســـــــــــــــائد والمكون من قوى اإلنتاج االقتصـــــــــــــــادية( البنية ا

                                                           

 1986 الكويت دار المعرفة للطباعة والنشر واإلعالن، والتطبيق،د.محسن كاظم، مبادئ االقتصاد النظرية  -1
 .34ص
 .40ص 1989د.خالد الحامض، االقتصاد السياسي، منشورات جامعة حلب، سورية  - 63
د.محمود عبد المولى، تطور الفكر االقتصادي واالجتماعي عبر العصور، الشركة التونسية للتوزيع، تونس  - 64

 .67ص 1986
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االجتماعية وعالقات اإلنتاج، كما يميز بين األنظمة على أســـــــاس ملكية وســـــــائل اإلنتاج ومصـــــــدر 
 التحكم فيها.

 ثاني ـ النظام االقتصادي والتنظيم االقتصادي:المبحث ال
ي ومفهوم التنظيم االقتصــــــــادي من خالل تعريف البد من التفريق بين مفهوم النظام االقتصــــــــاد

كل منهما: فالنظام االقتصــــــادي كما أســــــلفنا هو مجموعة العالقات والمؤســــــســــــات التي تميز الحياة 
االقتصــادية لمجتمع معين في الزمان والمكان، أما التنظيم االقتصــادي فهو وســيلة يســتخدمها النظام 

م ليات االقتصــــــادية المختلفة. وتختلف طبيعة التنظياالقتصــــــادي لتنظيم النشــــــاط االقتصــــــادي والفعا
 االقتصادي من نظام اقتصادي آلخر. 

 ويمكننا على سبيل المثال ذكر نوعين من التنظيمات االقتصادية:
وهو وســـــيلة النظام االقتصـــــادي الرأســـــمالي في تنظيم فعاليات  التنظيم االقتصـــادي الحر، - 1

ة . ويتصـــــف هذا التنظيم بالالمركزيالنشـــاط االقتصـــادي حريةالنشـــــاط االقتصـــــادي التي تقوم على 
والعفوية، ومن أهم خصائصه: اقتصاد يقوم التوازن فيه على آلية السوق، ويعتمد المشروع الخاص 

 وال تتدخل الدولة في النشاط االقتصادي إال بصورة غير مباشرة.
فه شــــــتراكي لتحقيق أهداالذي يعتمده النظام االقتصــــــادي اال التنظيم االقتصــــادي الموجه، - 2

االقتصــادية، حيث يقوم التخطيط اإللزامي والمركزي والشــامل بتحقيق التوازن في النظام االقتصــادي 
وفعالياته. ومن أهم خصــــــــائص هذا التنظيم: وجود خطة مركزية شــــــــاملة وتتصــــــــف باإللزامية توجه 

لية دي االشــــــــتراكي. وتفقد آكافة األنشــــــــطة والفعاليات االقتصــــــــادية لتحقيق أهداف النظام االقتصــــــــا
الســــــــــــــوق فاعليتها في هذا التنظيم االقتصــــــــــــــادي لتحل محلها الخطة وتتدخل الدولة في النشــــــــــــــاط 
االقتصـــــــــــادي من خالل ملكيتها لوســـــــــــائل اإلنتاج )الملكية العامة(. ويصـــــــــــبح المشـــــــــــروع هنا وحدة 

 65ونية. احية القاناقتصادية في جسم اقتصادي متناغم، فالمشروع وحدة اقتصادية منفصلة من الن
 تصنيف األنظمة االقتصادية: -
 تصنيف األنظمة االقتصادية باالستناد إلى عدد من المؤشرات والمعايير أهمها: عادة يتم
التصــنيف الذي يعتمد مجموعة عوامل للتفريق بين األنظمة االقتصــادية أهم هذه العوامل:  - 1

 شكل الملكية، نظام العمل، دور الدولة وغير ذلك.
تفريق بين طته الاالتصنيف الذي اعتمد شكل الملكية على أنه العامل الوحيد الذي يتم بوس - 2

 .األنظمة االقتصادية
نالحظ وجود أنظمة اقتصادية أساسية وأخرى ثانوية )هامشية(. ومن أهم  للتصنيف األول ووفقاً 

دي الحرفي، النظام االقتصـا األنظمة االقتصـادية األسـاسـية: نظام االقتصـاد المغلق، نظام االقتصـاد
                                                           

 .50خالد الحامض، المصدر السابق صانظر، د. - 65
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الرأســـمالي، النظام االقتصـــادي االشـــتراكي. أما األنظمة االقتصـــادية الثانوية فيمكننا أن نذكر: نظام 
 الطوائف، النظام التعاوني الخ...

وهو يقوم على مبدأ االكتفاء الذاتي ويتميز بتدني مســــــــــــتوى تطور نظام االقتصـــــــاد المغلق:  -
 .وقلة كميات اإلنتاج وسائل اإلنتاج والتقانة،

الذي نشـــأ وتطور مع نشـــوء وتطور المدينة، ويتميز بتزايد مهارة النظام االقتصــادي الحرفي:  -
الحرفي الذي أجاد صــناعة الســلعة. ويقوم على الملكية الخاصــة لوســائل اإلنتاج، وخضــوع الحرفيين 

المعدات  ي عمله على اســــتخدامإلى قوانين غير مكتوبة نابعة من العرف والتقاليد. ويعتمد الحرفي ف
 اليدوية البسيطة وينتج كميات قليلة من السلع وبناء على طلب مسبق.

يعتمد هذا النظام على تنظيمات مهنية تســــــمى بالطوائف تضــــــم  نظام الطوائف االقتصــــادي: -
كـل العـاملين في مهنـة واحـدة. وهو يهـدف إلى خلق االنســــــــــــــجـام بين الطبقـات التي تكون المجتمع 

العمل ورأس المال في حركة واحدة. وبذلك فهو يعتمد على الملكية الخاصــــة لوســــائل اإلنتاج  وجمع
 ونالحظ تطور المستوى التقاني لوسائل اإلنتاج في هذا النظام.

 الذي أخذت به النظرية الماركســــــــــية والذي يعتمد على نوع أســــــــــلوب  أما التصـــــــنيف الثاني
اج المرتبط بشـــــــــــكل ملكية وســـــــــــائل اإلنتاج فهو يميز بين أنظمة اقتصـــــــــــادية تقوم على الملكية اإلنت

الخاصــة لوســائل اإلنتاج واســتغالل اإلنســان ألخيه اإلنســان نتيجة لذلك، ونظام اقتصــادي آخر يقوم 
على الملكية االجتماعية لوســــــــائل اإلنتاج ينتفي فيه االســــــــتغالل. ويوحد هذا التصــــــــنيف بين مفهوم 
ــــــــــــــــــ االجتماعي ومفهوم التشــــكيلة االقتصــــادية االجتماعية. وقد طورت النظرية  النظام االقتصــــادي ـ
الماركسية مفهوم النظام االقتصادي حيث أصبح يعني تشكيلة اقتصادية اجتماعية تتحدد من خالل 
 نمط أســــــلوب اإلنتاج، والذي يتحدد بدوره من خالل شــــــكل ملكية وســــــائل اإلنتاج وعالقات اإلنتاج.

القتصــادية والتشــكيلة ا أســلو  اإلنتاجقد تأثر مباشــرة بمفاهيم  النظام االقتصــادين مفهوم إوبذلك ف
إلى هذا التصـــنيف بين خمســـة أنظمة اقتصـــادية  االجتماعية. وقد ميزت النظرية الماركســـية اســـتناداً 

ادي ولكن في قتصــمع مراحل تطور تاريخ البشــرية اال تقريبياً  وتتفق هذه األنظمة اتفاقاً  66اجتماعية.
ظام نإلى نظام آخر البد من مرحلة انتقالية فيتعايش أكثر من  نظام اقتصـــــــــاديفترة االنتقال من 

 اجتماعي في وقت واحد، وهذه األنظمة هي: اقتصادي
حيث تكون ملكية وســــــائل اإلنتاج وخاصــــــة األرض  النظام االقتصــــادي االجتماعي البدائي، -

 قليلة والتوزيع عادل. ملكية جماعية، وكميات اإلنتاج
حيث تكون ملكية وســــــــــائل اإلنتاج ومســــــــــتخدميها  النظام االقتصــــــادي االجتماعي العبودي، -

 للسادة مالكي العبيد ووسائل اإلنتاج.
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حيث تكون ملكية األرض وســيلة اإلنتاج الرئيســية  النظام االقتصــادي االجتماعي اإلقطاعي، -
الفالحون باألرض كأقنان ال يستطيعون مغادرتها بمحض ملكية خاصة للسادة اإلقطاعيين، ويرتبط 

 .رادتهمإ
ويتم اإلنتاج في هذا النظام من أجل التبادل، وهو  النظام االقتصادي االجتماعي الرأسمالي، -

ما يسمى باإلنتاج البضاعي وتعود ملكية وسائل اإلنتاج إلى فئة قليلة من المجتمع هم الرأسماليون، 
راء أج ال تملك ســـــــــــوى قوة عملها فهم يشـــــــــــتغلون عماالً فتمع وهي األكثرية أما باقي أعضـــــــــــاء المج

يشغلون وسائل اإلنتاج التي يملكها الرأسماليون. ويتميز هذا النظام بحرية النشاط االقتصادي. ويتم 
تخصـــــــــــيص الموارد االقتصـــــــــــادية في النظام الرأســـــــــــمالي عن طريق آلية الســـــــــــوق، وتتخذ القرارات 

من الالمركزية. وال تتدخل الدولة في النشــــــــــــاط االقتصــــــــــــادي الذي تقوم به  االقتصــــــــــــادية في إطار
المؤســســات واألفراد إال بصــورة غير مباشــرة. كما يفترض النظام الرأســمالي أن الوحدات االقتصــادية 

 لزيادة كمية الربح في حالة المنتج وزيادة المنفعة في حالة المســتهلك. فالفرد يلعب دوراً  تســعى دائماً 
ادي أو مدفوع بالدافع االقتصــ ولكنه دائماً  ،في النظام االقتصــادي مرة كمنتج ومرة كمســتهلك اً مزدوج

تحقيق مصــــــــلحته الشــــــــخصــــــــية وذلك ألنه يتصــــــــف بالرشــــــــاد والعقالنية. ويقوم النظام االقتصــــــــادي 
ة سالرأسمالي على آلية السوق التي ال يمكن أن تؤدي وظائفها بكفاءة إال إذا اتصفت بالحرية والمناف

التامة وعدم تدخل الحكومة، عندئذ ال يكون في مقدور أي من المنتجين أو المســـــــــــتهلكين بصـــــــــــفته 
 المنفردة التأثير على األسعار السائدة في السوق.

 ومن أهم عيو  النظام االقتصادي الرأسمالي:
 نيســـــــــــمح هذا النظام بالتفاوت الكبير في الدخل والثروة، بل تقود آلية الســـــــــــوق إلى مزيد م -

 تمركز الثروة.
تحت ضــــــــــــغط التطورات التقانية الحديثة وتمركز الثروة تؤدي آلية الســــــــــــوق إلى انحســــــــــــار  -

 المنافسة وانتشار االحتكار.
يتسم النظام االقتصادي الرأسمالي بالتقلبات الدورية في النشاط االقتصادي وحدوث األزمات  -

 االقتصادية المتمثلة بظاهرتي التضخم والبطالة.
يحقق النظام االقتصــــــــادي الرأســــــــمالي عادة المســــــــتوى األمثل لالدخار كما أنه يعاني من ال  -

 صعوبات كثيرة في توجيه االدخار نحو االستثمار المنتج.
يركز النظام االقتصـــــادي الرأســـــمالي على الســـــلع والخدمات الخاصـــــة دون العامة ألنها أكثر  -

 ربحية وأسرع من حيث المردود.
الذي تعود ملكية وســـــــــائل اإلنتاج فيه للمجتمع  ي االجتماعي االشــــــتراكي،النظام االقتصــــــاد -

بكامله )الملكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج(، والهدف الرئيس من النشاط االقتصادي هو السعي من 
ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة  .أجل تلبية حاجات المواطنين المتنامية
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ن التفاوت االقتصــــادي في النظام االشــــتراكي يرتبط بتفاوت المواهب اإلنتاجية وليس إاد إذ بين األفر 
 بنظام الملكية واإلرث.

يعتمد النظام االقتصــــــادي االشــــــتراكي على أســــــلوب التخطيط المركزي والشــــــامل في اإلدارة     
حة رد المتااالقتصـــــــادية، حيث يتم رســـــــم أهداف طموحه والســـــــعي لتحقيقها عن طريق حصـــــــر الموا

. ويتصـــف التخطيط في االشـــتراكية بالشـــمول والمركزية واإللزامية. وذا كفاءةوتوجيهها توجيها واعيا 
ات اإلنتاج في عملي تؤثرويتصــف النظام االقتصــادي االشــتراكي بهيمنة الدولة على االقتصــاد وهي 
ادي ف النشــــاط االقتصــــوالتوزيع من خالل ســــيطرتها على وســــائل اإلنتاج )الملكية العامة(. ويســــتهد

 عادة السعي لتحقيق األهداف التي تتبناها الدولة. 
 ومن أهم عيو  النظام االقتصادي االشتراكي:

إهمال الحوافز المادية، إذ من غير المتوقع أن يبذل الفرد بصـــفته أجيرا عند الدولة قصـــارى  -
 جهده من أجل زيادة اإلنتاج وتخفيض التكاليف.

يضــــــــــــــفي على العمليــــة التخطيطيــــة درجــــه عــــاليــــة من عــــدم المرونــــة إن مبــــدأ المركزيــــة  -
 والبيروقراطية. وهذا يؤدي بدوره إلى تدني مستويات اإلنتاجية.

تؤدي مركزية التخطيط إلى عدم قدرة االقتصــــــــــــــاد على مواجهة التغيرات الطارئة في الحياة   -
 االقتصادية وخاصة التي يصعب التنبؤ بها مواجهة سريعة وفاعله.

وهذا يوضـــــــــح لنا أن بنى النظام االقتصـــــــــادي الكلي هي ليســـــــــت بنى متجاورة أو مضـــــــــافة     
يعبر عن عالقات ) اً متوافق اً عت)متابعة البنى( ومجم اً عضوي اً نها تشكل ترابطإبل  ،لبعضها وببساطة

مســـتقرة(. وهذا يعني تطور مفهوم النظام االقتصـــادي ليوضـــح لنا العالقات الداخلية في المجتمعات 
. لهذا على عدة مســــتويات اً عام اً اإلنســــانية. ويكون للبنى التي يتكون منها النظام االقتصــــادي طابع

الجانب  وهذه البنى تســتلزم أيضــا ضــرورة إظهار ،يســتلزم النظام بنية قانونية وســياســية وبنية معنوية
ة داخل لالمســــــــيطر في المســــــــتوى المطلوب معرفته. فإذا كانت التقانة هي المســــــــيطرة )تســــــــيطر اآل

مالي يظهر السعي لتحقيق الربح في النظام الرأسفالبنية الفوقية هي المسيطرة كانت النظام(، أما إذا 
 ،كقانون أســـاســـي. إن الســـمتين الرئيســـتين للنظام االقتصـــادي هي ضـــرورة انســـجامه ودوامه النســـبي

ا على لبنى ومقدرتهوتنتج هاتان الســــــــــــــمتان من الميزتين الرئيســــــــــــــتين لمكونات النظام وهما مرونة ا
التوافق. وألن البنى الفوقية مرنة ومتغيرة يمكن للنظام االقتصــــــــــــــادي أن يتطور فعال ويتحول. ولكن 
التحول يحدث بشـــــــــكل ال تســـــــــتطيع معه البنى التوافق فيما بينها، وهذا يؤدي إلى االنتقال من نظام 

 اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر.
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في حركة تطور، والعوامل المسؤولة عن هذا التطور تنقسم إلى تظل األنظمة االقتصادية دائما 
ترتبط ارتباطا عضــويا بالمتغيرات االقتصــادية كازدياد اإلنتاجية وتطور مســتوى وســائل   اتيةعوامل 

ال تتصـــــــل اتصـــــــاال مباشـــــــرا بالظواهر االقتصـــــــادية كاالكتشـــــــافات خارجية اإلنتاج التقاني، وعوامل 
 .ب والنزاعات السياسية بين األنظمة المعاصرةالجغرافية والعلمية والحرو 

 األنظمة االقتصادية المعاصرة: - المبحث الثالث
لقد شــهد كوكبنا في القرن العشــرين عالما مقســما إلى دول وشــعوب حرة وشــعوب مســتعمرة.     

وتراجع النظام االســـــــــتعماري بســـــــــبب نمو حركات التحرر العالمية وحصـــــــــلت شـــــــــعوب عديدة على 
فريقيا. ومع ذلك مازال عالمنا المعاصر يشهد انقساما من نوع استقاللها  في آسيا وأمريكا الالتينية وا 

دول الشـمال( ودوال متخلفة فقيرة هي  آخر بين دول العالم حيث نالحظ دوال متقدمة صـناعيا غنية )
 دول الجنوب(. وهذا يعني أن العالم المعاصــــــــــر يشــــــــــهد عددا من األنظمة شــــــــــعوب العالم الثالث )

 االقتصادية المعاصرة أهمها ثالثة أنظمة هي:
 ـ النظام االقتصادي الرأسمالي. 1
 ـ النظام االقتصادي االشتراكي. 2
ـــــــــــــــــ النظام االقتصـــادي المختلط، والذي يحاول الت 3 ليف بين النظامين الرأســـمالي واالشـــتراكي أـ

 وتجنب عيوبهما البارزة والتوكيد على جوانبهما اإليجابية.
لكثير من الدول النامية إلى التدخل في بعض أو جميع قطاعات النشاط االقتصادي لذلك عمد ا

 تؤثرو ومصادر الطاقة عن طريق التخطيط االقتصادي بهدف تحقيق التنمية والقضاء على التخلف. 
طة افهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط االقتصادي بوس ،الدولة في النظام االقتصادي المختلط

ية والنقدية والتجارية والتنموية التي تمارسها. وقد تقوم الدولة بنفسها بالنشاط السياسات المال
االقتصادي في حدود معينة إذا ما استدعت المصلحة العامة ذلك. وترغب الدول النامية باستخدام 
السياسات االقتصادية العامة في توجيه الدارة النشاط االقتصادي بهدف تحقيق العدالة االجتماعية 

شجيع المبادرة الفردية واحترام حق الملكية وتعاون القطاعات المختلفة لتسهم جميعها في عملية وت
ن أغلب األنظمة االقتصادية المعاصرة هي نظم اقتصادية إ :التنمية الشاملة. ومن الممكن القول

 اً ة أسلوبنمختلطة. وظهرت األنظمة االقتصادية المتنافسة وأصبحت دراسة األنظمة االقتصادية المقار 
 يستخدمه علم االقتصاد أكثر من كونها جزءا منفصال عنه، وهذا منسجم مع ما كان سائدا.
ه من نإإن دراســــة األنظمة االقتصــــادية المقارنة هي اســــتعمال أســــاليب التحليل المقارن، وحيث 

ثل م الممكن تطبيق هذه األســــاليب على دراســــة مواضــــيع في أي حقل فرعي من حقول االقتصــــاد )
 مثل النظريات ( ودراســــــــة االقتصــــــــاد ككل ) أنظمة الضــــــــرائب واتحادات العمال في الدول المختلفة
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 ( فان أنظمة االقتصاد المقارن ال يمكن االشتراكية، أو المنجزات اإلجمالية القتصادات قومية منتقاة
 67أن تفصل ال عن المبادئ العامة لالقتصاد وال عن أي فرع من فروعه. 

 ـ النظام االقتصادي العالمي: المبحث الرابع
ولمة عيتميز عالمنا المعاصر باتساع الطابع الدولي في الحياة االقتصادية وهو ما يسمى بــــــــــــــــ 

ن جوانب الحياة االقتصـــــادية ضـــــم فيوأصـــــبح للمشـــــكالت االقتصـــــادية الدولية أثر كبير  االقتصـــاد
 ذا التطور العالمي ظهر مفهومعلى حياة الفرد االقتصـــــادية ونشـــــاطه. وفي ســـــياق هو الدولة الواحدة 
. وهو يمثل العالقات االقتصــــــــــادية التي تقوم على النطاق النظام االقتصــــــادي العالميجديد يدعى 

 ابين الدول ككيانات سياسية مستقلة.مالبشري ما بين الشعوب أو العالقات االقتصادية 
نا درجة كبيرة في عالموالمالحظ أن العالقات االقتصـــــــــــادية العالمية قد تزايدت وتشـــــــــــابكت إلى 

وظهور منظمة التجارة العالمية. ويتصف  (GAAT) المعاصر. وخاصة بعد توقيع اتفاقيات الغات
النظام االقتصـــــادي العالمي في مرحلته الراهنة باالســـــتقالل ألنه يســـــاعد على تركيز الســـــيطرة والقوة 

لدولي. كافؤ في التبادل التجاري ااالقتصادية في أيدي عدد قليل من الدول الغنية المتقدمة، وعدم الت
كما أنه يضع قواعد للتجارة الخارجية والنظام النقدي العالمي،بما يخدم مصالح الدول المتقدمة على 
حساب الدول النامية. وتجدر اإلشارة إلى أن النظام االقتصادي العالمي قد فشل في حل المشكالت 

مشـــــكلة الجوع والفقر والتخلف وعدم القدرة على  األســـــاســـــية التي تعاني منها الدول النامية وخاصـــــة
 التنافس مع الدول الغنية المتقدمة.
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 الرابعالفصل 
 قوى اإلنتاج االجتماعية 

( 1918 - 1883 ، كارل ماركس )ام بها مؤســـــــــــــســـــــــــــا االشـــــــــــــتراكية العلميةكانت المهمة التي ق
 .التطور االجتماعي للحياة البشــــــــــرية، هي بناء نظرية علمية عن (1859-1820) وفريدريك انجلس

لخدمات(، يشــــكل أســــاس كل ، أي إنتاج الخيرات ) الســــلع واث اعتبرا أن نشــــاط اإلنســــان الماديحي
ع وتحدث عنه . وقد أشـــــــار ماركس إلى ذلك في البحث الذي نشـــــــره حول تطور المجتمنشـــــــاط آخر

 :انجلس وفقًا لما يلي
، اإلنتاجي هو الذي يحدد كل نشــــــاط آخر يقوم به الناس. حيث يتم من ن النشــــــاط الماديإ أي

. وتحدد العالقات الكســــاه والمأوىو ، الغ اهخالل ذلك تلبية حاجات اإلنســــــان األســــــاســــــية الثالث، 
 .ن العالقات االجتماعية بين الناسالمادية التي تتشكل في سياق اإلنتاج أنواعًا أخرى م

ة درج: )مجتمع متواجد في وم التشــــــــــــــكيلة االجتماعية على أنهااركس وانجلس مفهلقد حدد م
 نوعية، و لمتبع في مجتمع ما، درجة التطور. ويحدد أســـلوب اإلنتاج امعينة من التطور االجتماعي(

تاج ن. ويتكون أســــــــــلوب اإلنتاج من العالقة الجدلية بين قوى اإلالتشــــــــــكيلة االجتماعية االقتصــــــــــادية
. )ونظام عالقات اإلنتاج المعينة التي تشــكل البناء التحتي االقتصــادي وعالقات اإلنتاج االجتماعية

يديولو  بنية التشـــــكيلة . و جيللتشـــــكيلة االجتماعية االقتصـــــادية يطابقه بناء فوقي ســـــياســـــي وحقوقي وا 
، بل تشــــمل أيضــــًا جميع العالقات  تشــــمل العالقات االقتصــــادية وحســــباالجتماعية االقتصــــادية ال

 68 .ة للمعيشة والعائلة ونمط الحياة(، وكذلك أشكااًل معينعية، القائمة في المجتمع المعنيجتمااال
حددت النظرية الماركســـية خمس مراحل أســـاســـية في تاريخ تطور البشـــرية االقتصـــادي، تشـــكل 

  :اآلتية ، وهي التشكيالت االجتماعية ـ االقتصاديةرجات من التطور التاريخي للبشريةد
  ،البدائي المشاعيالنظام ( 1
 ،النظام العبودي( 2
 ،النظام اإلقطاعي( 3
 ،النظام الرأسمالي( 4
  .النظام الشيوعي )االشتراكية، الشيوعية(( 5
ناقضـــــــات ، التاالقتصـــــــادية بتتابع يفســـــــر، في المقام األول إن تعاقب التشـــــــكيالت االجتماعية) 

إلى  ي تتحول في درجة معينة، التالجديدة وعالقات اإلنتاج الشــــــــــــــائخةالتناحرية بين القوى المنتجة 
لثورة ج يحــل عن طريق ا. إن النزاع بين القوى المنتجــة الجــديــدة وعالقــات اإلنتــاقيود للقوى المنتجــة
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، أما القوة المحركة لهذا التطور و العامل المحدد للتطور التاريخي. إن أســـلوب اإلنتاج هاالجتماعية
 69 (.فهي الطبقات والنضال الطبقي 

اد ، من الضروري قبل كل شيء اعتمقتصادي التاريخي للمجتمع البشريطور االوألجــــــل فهم الت
، من خالل تطور أدوات العمل المســـتخدمة في وهو تطور إنتاج الخيرات المادية العامل الحاســـم أال

 .عملية اإلنتاج وعالقات اإلنتاج وتطور قوى اإلنتاج االجتماعية
يرات خوكذلك عملية التوزيع )توزيع  ،ة ومســــــــــــتمرةاقتصــــــــــــادية، أزلي -اإلنتاج هو عملية تقانية 

شــــــباعها، بهدف تونتائج العملية اإلنتاجية( تصــــــادية . وتتكون العملية االقلبية الحاجات اإلنســــــانية وا 
ام اإلنســان . والســبب في قيالشــكلين األســاســيين لنشــاط اإلنســانمن اإلنتاج واالســتهالك بافتراضــهما 

ثروات ، لذلك يتطلب تكييف التلبي له حاجاته بصـــــــــــــورة مباشـــــــــــــرة ال بعملية اإلنتاج هو أن الطبيعة
ك ناجمان . والتوزيع واالستهالى سلع وخيرات تلبي حاجات اإلنسانالطبيعية جهودًا معينة لتتحول إل

المجتمع  ادعن ضــــرورة تقســــيم نتائج عملية اإلنتاج بين أعضــــاء المجتمع، حيث ال يســــهم جميع أفر 
تكتمل عملية إنتاج الخيرات المادية والسلع إال باجتماع عناصر اإلنتاج  . والفي اإلنتاج االجتماعي

 . اضيع العمل، أدوات العمل والعملمو الرئيسة الثالثة، 
 :القوى المنتجة -ول المبحث األ 

اعي والهـــادف في الثروات يعتمـــد العمـــل اإلنتـــاجي الـــذي يقوم بـــه اإلنســـــــــــــــــان على التـــأثير الو 
بيل ، على ســـــوســـــائل العمل المناســـــبة. والمقصـــــود بالثروات الطبيعيةل اســـــتخدام من خالالطبيعية، 

كل بشـــــــــ. ومن هذه الثروات التي تم إنتاجها مثال: األراضـــــــــي، الســـــــــمك في النهر، المناجم... الخال
 .الفوالذ واألقمشةو ، أولي، الحبوب

ال كوهي الثروات الطبيعية أو المواد األولية الموجودة في الطبيعة بأشــــــــــــــ :مواضـــــــــيع العمل -
 .مواد األوليةبية احتياجاته، كالويؤثر فيها عمل اإلنسان لتحويلها إلى سلع تستخدم في تل ،مختلفة
وهي األشـــياء التي يســـتخدمها اإلنســـان للتأثير في مواضـــيع العمل أثناء عملية  :أدوات العمل -

 .المادية، كالفأس والمنشار واآللةإنتاج الخيرات 
 ،في عملية إنتاج الخيرات المادية ( وهي العنصــــــــــــــر الخالق)البشــــــــــــــر المنتجون :قوة العمل -

لتي اجســــدية وفكرية ومعارف ومهارات،  ، بما يحمله من قوىتمثل في مقدرة اإلنســــان على العملوت
 .تها يقوم بإنتاج الخيرات الماديةبوساط

وهكذا تمثل القوى المنتجة في المجتمع وحدة ما صـــــــــــنعه المجتمع من وســـــــــــائل إنتاج وقبل كل 
ن القوة . يمثل المنتجو ويقومون بإنتاج الخيرات المادية شيء أدوات العمل والناس الذين يستخدمونها
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المنتجة الرئيســـة الحاســـمة في عملية اإلنتاج، وتبقى وســـائل اإلنتاج بدون قوة العمل "اإلنســـان" ميتة 
 ال حياة فيها.

 :Labor العمل  - 1
ة، بين اإلنسان والطبيعة من جهة، وبين ة مزدوجالعمـل هو فعل ونشاط، إضافة إلى كونه عالق

ويمكن  .ي، أو عالقة العمال فيما بينهم(، )عالقة العامل بالرأسمالاإلنسان واإلنسان، من جهة ثانية
 :يح هذه العالقة المزدوجة كما يليتوض
 

 الطبيعـة                          اإلنسـان

 اإلنسـان

 

 اإلنسـان                          اإلنسـان                       
 

ها عن ي، إنه عملية يقوم اإلنســـــان فلية مســـــتمرة بين اإلنســـــان والطبيعةفالعمل عالقة دائمة وعم
ا التفاعل ذ، وتنظيم هلتفاعل المادي بينه وبين الطبيعة، بتطوير اطريق نشـــــــــــــــاطه الخاص "العمل"

ق تأثير . )... وعن طريطبيعة كونه قوة من قواها الرئيســةال . واإلنســان يواجهوالهيمنة على الطبيعة
عته ، يقوم اإلنســـــــــــــان في الوقت نفســـــــــــــه بتغيير طبيةاإلنســـــــــــــان في العالم المحيط به وتغييره للطبيع

 70.ة(يطرته الخاصــــ، وتخضــــع هذه القوى الداخلية لســــفهو يطور القوى الكامنة في داخلهالخاصــــة. 
 .لتفاعل الدائم بينه وبين الطبيعةيتطور من خالل اوبذلك نالحظ أن اإلنسان يتحول و 

ن ويتم من خالل االتصــال المباشــر بي - العمل العضـلي: كننا التمييز بين نوعين من العملويم
الذي  -والعمل الفكري . له و تكييفه أثناء عملية اإلنتاجالعامل وموضــــــــــــــوع العمل المطلوب تحوي

 .لعمل االجتماعي أحد هذين الوجهين. ويأخذ اتوقع واالختيارم و "اإلبداع" واليتناول عمومًا المفاهي
71 

العمل ، أما ""البســـيط  العملوتعّد قوة العمل التي يبذلها العامل العادي غير الحائز أية مهارة " 
العمـــل " هو قوة العمــل الملموس . و" ل المؤهلـــة والحـــائزة مهـــارات محـــددةفهو قوة العمـــ المركــ "

اء الفعل نه العمل أثنإقيمة اســـــــتعماليه، يحول فعاًل وحاليًا موضـــــــوع العمل إلى  ، ألنهالمبذولة حالياً 
                                                           

70 - K. Marks, Kapital, tom I S. 188.  
انظر الموسوعة االقتصادية، مجموعة من االقتصاديين، تعريب ، دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع،  - 71

 .346-341، ص1980بيروت 
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الذي يقوم به العامل بما يبذله من قوة جسمانية وعصبية معينة. ويسمى العمل الماضي الذي انتقل 
"  ،، أي العمل الذي يتبلور في السلعإلى السلع التي لها خاصية إشباع الحاجات اإلنسانية المحددة

" وهو قوة العمل التي يبذلها العامل بشكل عام العمل المجرد عمل الماضي " أو "العمل الميت بـ " ال
ملية ع قوة العمل أثناء ع. وفي حين يتالزم العمل الحي مالنظر عن شكلها الحقيقي الملموس بغض
 .ج الذي هو مخزن حقيقي لهذا العمل، يتالءم العمل الماضي مع المنتو اإلنتاج

ام نظ . وفي مســــيرة التاريخ يحلالســــتمرار الحياة البشــــرية لعمل شــــرطًا طبيعيًا وضــــرورياً ويعّد ا
الحتمي لبقاء المجتمع  ، إال أن عمل الناس يبقى دائمًا الشــــــرطاقتصــــــادي اجتماعي محل نظام آخر

 : ن. ويتميز العمل بميزتين رئيستي. والعمل هو مؤهل وقدرة يختص بها اإلنسان وحدهواستمراره
 . وموجه نحو تحقيق هدف موضوع سلفاً لى ـ أنه نشاط هادف األو 

  .والثانية ـ هو مرتبط بإنتاج السلع والخيرات
والعمل عبارة عن عملية يترابط الناس بوســــــــــــــاطتها فيما بينهم ترابطًا موضــــــــــــــوعيًا في جماعات 

ي ساس الذ. ويشكل العمل أساس الروابط االجتماعية. لذلك يعّد العمل األالمجتمعاتمحددة تدعى 
 72 .يقوم عليه المجتمع البشري

سلع،  ، ليتم تكييف الموارد الطبيعية وتحويلها إلىندعو النشاط الذي يبذله اإلنسان ونستطيـع أن
تاج كما واإلن .المنتوجات. أما السلع الناجمة عن هذا النشاط فتدعى بـــــ بــــاإلنتاجنستطيع أن ندعوه 

طبيعية حســـــب الحاجات البشـــــرية. وهو ي يكيف الموارد الأســـــلفنا )عبارة عن النشـــــاط اإلنســـــاني الذ
 73.ن الحيوان(ملذان يميزان اإلنسان ، وهذا الوعي والهدف هما النشاط واع وهادف

 فيحيث يؤثر عن طريق مزاولة اإلنســـــــــان للعمل  ،العملوالمقصـــــــــود بالنشـــــــــاط اإلنســـــــــاني هو 
 ،ما يكون نتيجة للســــــعي والعملزق إنويرى ابن خلدون أن كل ر  . )الطبيعة ويحولها حســــــب حاجته

، يؤدي قلة األعمال أو فقدانها ال اإلنســــــــــانية في كل مكســــــــــوب ومتمول. ولهذاوأنه ال بد من األعم
ــــــ إلى رفع الكسب من بين الناس وتناقص أرزاقهم تناقصًا   74. طردًا(مالناتجة عن انتقاص العمران ـ

نه ال بد من العمل في كل منتوج إأي  .المنتجات ما هي إلى نتيجة للعمل ويؤكد ابن خلدون أن كل

                                                           

. وتجدر اإلشارة هنا إلى نظرية ابن 8، ص1975دار التقدم، موسكو ليونتيف، موجز االقتصاد السياسي،  - 72
خلدون في أن ضرورة اجتماع الناس هي ضرورة اقتصادية للتعاون فيما بينهم إلنتاج السلع التي يلبون بوساطتها 

 احتياجاتهم.
zuwa 1955. L. Krzywichi’ Rozwoj Spoleczny ws'ro'd zwierzat i urodzaju Ludskiego warsانظر:  - 73
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ـــــــــــرًا في بعض المنتجات "رزق" وغير ظاهر في بعضها اآلخر. فالعمل ، ولكن قد يكون العمل ظاهـ
 :يز ابن خلدون بين نوعين من العملوبذلك يم 75. إذن، في نظر ابن خلدون، هو مصدر القيمة

  ن لعيان في الصــــــــــــــيوال ظاهر ل، وال يحتاج بيانه ألي إثبات ؛ فالعمللعيان العمل الظاهر
 .ه؛ وال يمكن للكائن أن ينكره بوجه من الوجو والكرسي والقلم

  قد يعتقد بعضـــهم أن كل هذه المقتنيات من الحيوان أو النبات أو المعدن() المقتنى العمل ،
أنه ال بد من العمل اإلنســـــــــــــاني اإلنســـــــــــــان، ولكن ابن خلدون يؤكد  هبة من الطبيعة تجود بها على

والثمار ال بد  ،من حلبه وجمعه ونقله إلى راغبيه فالحليب ال بد )فاع بهذه المقتنيات الطبيعية لالنت
 .( من استنباتها وقطفها وتوزيعها

ادية قبل كل شـــــــــيء على عمل اإلنســـــــــان. وبذلك يكون يعتمد إنتاج الخيرات والســـــــــلع االقتصـــــــــ
ية ، وتســــــــــــخيرها لخدمته وتلبعملية تكييف الطبيعة المحيطة به ، العنصــــــــــــر المركزي فياإلنســــــــــــان
 .إمكان سيطرته على الطبيعةازدادت معرفة اإلنسان ومهارته ازداد كّلما. حاجاته
 :موضوعات العمل - 2

 غالباً ، و اإلنســــــاني خالل العملية اإلنتاجيةوهي مجموعة األشــــــياء المادية التي يقع عليها العمل 
يها الموضوعات هبة من الطبيعة مباشرة ونسم. ويمكن أن تكون هذه ما تكون قابلة للتغيير والتحول

ســـــــــــــمى د البشـــــــــــــري وت، كما يمكن أن تكون نتاجًا للجهة )نباتية أو حيوانية أو معدنية(ثروات طبيعي
. إن موضـــــوعات العمل بشـــــكلها المتواجد في الطبيعة ال تكون جاهزة ومكيفة لتلبية حينئذ مواد أولية

ــــــــــــــــا وظيفة اإلنتاج هي تنســانحاجات اإل  ،وعات لتحويلها إلى قيم اســتعماليةكييف هذه الموضــ، إنمـ
 .العمل ال تحدد على أســــــاس فيزيائي، بل على أســــــاس وظيفي والجدير بالذكر أن طبيعة موضــــــوع

لثور لجر المحراث يشــكل كون الموارد نفســها إما موضــوع عمل أو وســيلة عمل ) اتوبهذا يمكن أن 
 مل(. ، أما إلى الملحمة فهو يشكل موضوع عوسيلة عمل

، تدعى "موضـــــــــوعات يقع عليها عمل اإلنســـــــــان اإلنتاجي التيكل هذه الموضـــــــــوعات المادية، 
العمل" ومن الممكن أن تكون بعض موضوعات العمل المستخدمة في إنتاج سلعة اقتصادية معينة، 

 خدمة كموضـــوع عمل في. )الجلود المســـتز، تم صـــنعه من قبل منتجين آخرينعبارة عن منتج جاه
 . هي منتج جاهز في معامل الدباغة( ،حذاءصناعة ال

مرت ، أو أشــــــــــياء مكن أن تكون مواد تقدمها الطبيعةمما تقدم نالحظ أن موضــــــــــوعات العمل ي
، احل عديدة من المعالجة. كما يمكن لموضــــــــــــــوع عمل ما أن يمر بمر بعلميات إنتاج ومعالجة أولية
ـــــــــــــــوع عمل طالماالبشـري في كل مرحلة إنتاج يمر بهوبهذا يضـاف إليه العمل ا  ، ولكنه يبقى موضــ

  .تخدم في تلبية الحاجات اإلنسانيةوقع عليه الجهد اإلنساني لتحويله إلى سلعة ما تس
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. فالطبيعة كناية عن مســــــــتودع هائل )وتعّد األرض، بباطنها ومياهها، الموضــــــــوع العام للعمل 
تالع موضــــــوعات ق. ومهمة اإلنســــــان هي اتياطات ال تنضــــــب من موضــــــوعات العملتكمن فيه اح

 76. يطات(، من أعماق البحار والمحالعمل هذه من األرض
مع  تبط، الجانب المتأثر. وتر وســــائل اإلنتاجوتشــــــكل موضــــــوعات العمل الجانب الســــــالب في 

 ،ًا ونوعًا مع تطور القوى المنتجة. كما أن موضــــــوعات العمل تتزايد كموســــــائل العمل بعالقة جدلية
ًا . ويمكننا أيضـــــــتســـــــاع أكبر لدائرة المواد األوليةوا ،وعات الطبيعيةمن خالل اتســـــــاع دائرة الموضـــــــ

 .                                                                         وعات العمل إلى: موضوعات عمل خام، أو موضوعات عمل نصف مصنعةتصنيف موض
 :أدوات العمل - 3

لقيام التي تســـهل له عملية ا ،، يســـتخدم األدوات المناســـبةجيء قيام اإلنســـان بالنشـــاط اإلنتاوأثنا
، الطرق المعبدة، ، اآلالت، المحراث، المطرقة، المنجل. فهو يســــــــــــــتخدم الجرارمال المطلوبةباألع

ة ويل الطبيعالتي تســـــــــاعد اإلنســـــــــان لتحمواد، . وتدعى هذه المجموعة من الســـــــــكك الحديد، األبنية
تطيع اإلنسان أن ينتج سلعًا أكثر، عندما يستخدم أدوات . ويسالعمل بــــــــــأدوات، وتكييفها لما يناسبه

. وليس من الصعب أن نالحظ أن الحّذاء يستخدم أدوات عمل أفضل، قادر على إنتاج عمل أفضل
 .يســـــــتخدم أدوات عمل عادية ،كميات أكبر من األحذية بالمقارنة مع حّذاء آخر من المهارة نفســـــــها

77 
. إنها وســـــــائل العمل التي وخاصـــــــة في تطوير اإلنتاج الماديًا مهمًا )وتلعب أدوات العمل دور  

ت عبر . واجتاز اإلنســـــان الطبيعية: ليديه ورجليه، ودماغهتعّد وكأنها اســـــتمرار واســـــتطالة ألعضـــــاء 
أحدث  ىالتاريخ أدوات العمل طريقًا طوياًل من التطور: من الحجر والعصا لدى اإلنسان البدائي، إل

ج، ، التي تســـــــــتخدم في اإلنتات اإللكترونية الحاســـــــــبة والموجهة، إلى اآلالواألجهزة وأعقد الماكينات
 78 .وفي العلم، وفي اإلدارة(

على أنها مجموع األشياء والوسائل التي يستخدمها  ،مما ورد أعاله نستطيع تحديد أدوات العمل
وســـــلع  لها إلى خيراتوتحوي ،اإلنســـــان حين القيام بالنشـــــاط اإلنتاجي للتأثير في موضـــــوعات العمل

 .مادية لتلبي حاجاته
، وهي تشــــــــمل جميع وتســــــــتخدم أدوات العمل، وفقًا ألوســــــــكار النكه، في تحضــــــــير مواد العمل

ن ، على الرغم متشـــــمل بعض األشـــــياء األشـــــياء التي تصـــــنع لغرض إنجاز عمليات معينة كما أنها
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، فهي تدخل ضــــــــــــــمن رق، واألرضات، كالمباني والمخازن والموانل، والطعدم كونها في ذاتها أدو 
 مجموعة أدوات العمل.

فعال بين اإلنســـــــــــــــان ، دور الوســــــــــــــيط المباشــــــــــــــر والأدوات العمل، في كل زمان ومكان تؤدي
. فكل واحدة تختص بعمل حســــــــي معين، . كما تختلف أدوات العمل فيما بينهاوموضــــــــوعات العمل

تعدل . وتلالســــتبدال بأداة أخرى غير قابلة . أيمما يحدد أشــــكالها وخصــــائصــــها، وقيمة اســــتعمالها
نتاج لوب اإل. وهي تعّد العنصــــــر األكثر تطورًا في أســــــت العمل بصــــــورة ســــــريعة وغير منقطعةأدوا

 .الذي تسهم في تطويره
لمواد غيير ا، بما لها من قدرة خاصــــة تســــمح بتبيد أن أدوات العمل، هي التي تقوم بدور حاســــم

نســــاني بوســــاطتها خلق قيم اســــتعمالية مختلفة قادرة على ، ويســــتطيع العمل اإلالموجودة في الطبيعة
ــــــــــــــــات اإلنســانية المتنوعةتل صــفتان اللتان ، هما الإن صــنع أدوات العمل واســتخدامها 79. بية الحاجـ

 .يتميز بهما اإلنسان
 ، وتصبح أكثر تخصصًا. وهي فرديةومع تطور المجتمع وتقدمه، تزداد أدوات العمل كمًا ونوعاً 

وات . إن تطور مســـتوى أدتماعية أكثر فأكثرا مع تطور أســـلوب اإلنتاج تصـــبح اجفي األصـــل لكنه
. كما أن درجة تطورها تجعلنا نميز بين حقبة مقدار ســـــــيطرة اإلنســـــــان على الطبيعةالعمل يوضـــــــح 

 اقتصادية معينة وحقبة أخرى.
قوى ل تبعية لاإلنســـــان أق ، وهذا يجعلتقانًا على الدوام في ســـــياق العملإن أدوات العمل تزداد ا

. إن التطور الدائم المتصــــاعد ألدوات العمل هو األســــاس ســــيطرته وســــلطانه عليها ، ويثبتالطبيعة
ان ســوالعامل األهم لتطور المجتمع البشــري. إن مســتوى تطور أدوات العمل هو الذي يحدد قدرة اإلن

تكاك المباشــــــر بين وهي بحد ذاتها تنشــــــأ وتتطور من خالل االح 80. على التأثير في قوى الطبيعة(
 .ةوالطبيعاإلنسان 

 م، أما أدوات العمل ووســـــــــائله فيتموجودة في الطبيعة بأشـــــــــكال مختلفةإن موضـــــــــوعات العمل 
وســــائل . إن موضـــــوعات العمل وأدوات العمل تؤلف مجتمعة صـــــنعها وتشـــــغيلها من قبل اإلنســـــان

وهذه  .القوى المنتجةمعة تمثل ، فان العناصـــــر الثالثة مجتقوة العملفإذا ما أضـــــفنا إليها  .اإلنتاج
 هي قوى اإلنتاج االجتماعية.

 ع قات اإلنتاج: - ثانيالمبحث ال
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عة . وتقوم الطبينســـــــــــانية إنتاجًا اجتماعيًا دائماً يعّد إنتاج الســـــــــــلع المادية إلشـــــــــــباع الحاجات اإل
الخيرات ســــــــــــــلع و . حيث ال يقوم األفراد بإنتاج الاج على الطبيعة االجتماعية للعملاالجتماعية لإلنت

يشـــــــتركون  لناس، فاطًا وثيقًا بنشـــــــاط غيره من العمال. إنما يرتبط عمل كل فرد ارتباة منعزلةبصـــــــور 
  :جتماع اإلنساني إلى سببين اثنين. ونالحظ أن ابن خلدون يعزو االويعمل بعضهم مع بعض

رة بيد أن قد. فيه بقاء اإلنســـــــــــــان واســـــــــــــتمرار حياتههو الحاجة إلى تأمين الغذاء الذي  -األول 
اإلنســـان على تحصـــيل غذائه غير ممكنة في حال قيامه بذلك كفرد منعزل يعتمد على ذاته في كل 

ضــــــــوًا في جماعة متعاونة في أمورها، شــــــــيء. وتكون له القدرة في تحصــــــــيل الغذاء عندما يكون ع
وت له قليحصـــــــل ال ،. )فال بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنســـــــهمتصزرة في قضـــــــاء حاجاتها

  81ألكثر منهم بأضعاف(.  ،، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجةهمول
، ف  يســـــــتطيع  لو إال بتعاونه مع أبناه هو حاجة اإلنســـــــان للدفاع عن نفســـــــه - والثاني
 جنسه. 

، في كـــل مرحلـــة من مراحـــل التطور وهـــذا يعني أن اإلنتـــاج، هو إنتـــاج األفراد االجتمـــاعيين
. وأثناه عملية اإلنتاج يدخل ه مجتمعات وجماعات من الناس متفاوتة الحجماالجتماعي وتقوم ب

بادلة محددة تاجالناس في ع قات مت ، أو ع قات الناس في ، وه ا ما يســـــــــمى بع قات اإلن
وفي كل نظام  .اس في المجتمع على شـــــــــكل نظام محددوتقوم ع قات اإلنتاج بين الن .اإلنتاج

ل عالقات اإلنتاج بين الطبقات الرئيســــــــة للمجتمع مكانًا حاســــــــماً . معين من عالقات اإلنتاج تشــــــــغ
 82على سبيل المثال في مرحلة اإلقطاع )بين الفالحين واإلقطاعيين(. 

وى لتطور التي تبلغها القتتكون عالقات اإلنتاج في المجتمع حســـــــــــــــب المرحلة التاريخية من ا
هي  . وعالقــات اإلنتــاجعالقــات اإلنتــاج ع في المجتمع على، بينمــا تتوقف عالقــات التوزيالمنتجــة

في عملية  ناس، من خالل اشـــتراك المنتوجات وشـــكل توزيعها في المجتمعالتي تقرر طريقة إنتاج ال
مرتبط  ن التوزيع نفســـهإصـــيلة اإلنتاج على شـــكل أجور. أي . حيث يتم توزيع حاإلنتاج االجتماعية

إلنتاج األســـــــاس للعالقات االقتصـــــــادية كلها. . )ومن هنا، تصـــــــبح عالقات اباإلنتاج، بل ينجم عنه
، يقرر موقف اإلنسان الفّعال من العالم المادي المحدق به عالقات فأثناء عملية اإلنتاج االجتماعية

ة . وهذا هو مفتاح إدراك القوانين التي تهيمن على العمليوهذه بدورها تقرر عالقات التوزيع ،اإلنتاج
، مفتاح إدراك القوانين التي يعنى االقتصـــــــاد الســـــــياســـــــي لبشـــــــريا االجتماعية للنشـــــــاط االقتصـــــــادي

 83ببحثها(. 
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 :أسلو  اإلنتاج -ثالث المبحث ال
تؤلف القوى المنتجة وعالقات اإلنتاج التي تطابقها، مجتمعة، أســــــــــــــلوبًا لإلنتاج محددًا تاريخيًا، 

 ت المادية دورًا محدداً أسلوب إنتاج الخيرا ويؤدي. هو األساس المادي لحياة المجتمع وهذا األسلوب
ذا كان . ور المجتمع تتميز بأسلوب إنتاجهافي تطور أي مجتمع، وكل درجة من تط نتاج أسلوب إوا 

الخيرات المادية هو األســـــــــــــاس المادي للحياة االجتماعية، فإنه من الضـــــــــــــروري عّد تاريخ المجتمع 
تمع، ة مراحل معينة من تطور المج. وعند دراسأساليب اإلنتاج وتعاقبها الحتمي أيضًا تاريخًا لتطور

 84من الضروري دراسة قوانين أسلوب اإلنتاج المطابق لها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــادل بين ا ـــاج. هـــذه القوى تحـــدد تلـــك )يوجـــد دائمـــًا فعـــل متب ـــة وقوى اإلنت لعالقـــات االجتمـــاعي
ــــــــــــــــــد بدورها حاجات ووســــائل جديدة من أجل تلبيتها: فقد ولد مســــتوىالعالقات ن من معي ، التي تولـ

القوى اإلنتاجية العالقة االجتماعية للملكيـــــــــــــة الخاصة التي جمعت هي ذاتها من جديد الشروط من 
 85أجل تقدم جديد لوسائل اإلنتاج(. 

ويقيم الناس فيما بينهم أثناء اإلنتاج االجتماعي لحياتهم، عالقات معينة ضـــرورية، مســـتقلة عن 
ات ومجموع عالق .معينة من تطور قواهم المنتجة الماديةإرادتهم وتوافق عالقات اإلنتاج هذه درجة 

اإلنتاج هذه يؤلف البناء االقتصــــــــــــــادي للمجتمع، أي األســــــــــــــاس الواقعي الذي يقوم عليه بناء فوقي 
. إن أســـــــلوب إنتاج الحياة المادية أشـــــــكال معينة من الوعي االجتماعي حقوقي وســـــــياســـــــي وتطابقه

تاج ... وعندما تبل  قوى اإلن.ســـــــية والفكرية بصـــــــورة عامةيشـــــــترط تفاعل الحياة االجتماعية والســـــــيا
، تـــدخـــل في تنـــاقض مع عالقـــات اإلنتـــاج الموجودة أو مع االجتمـــاعيـــة درجـــة معينـــة من تطورهـــا
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ـــــــــــ التي كان ـــــــــــ وليس هذا سوى التعبير الحقوقي لتلك ـ في  ت إلى ذلك الحين تتطورعالقات الملكية ـ
 .، تصــــــــــــــبح قيودًا على تطورهــاًا لتطور القوى المنتجــةقــات إطــار . فبعــد أن كــانــت هــذه العالإطــارهــا

 86وعندئذ ينفتح عهد الثورة االجتماعية.( 
، يؤدي إلى أن تصــــــــــــــبح عالقات ن القوى المنتجة وعالقات اإلنتاجوهذا يعني أن التناقض بي

ا ذاإلنتاج قيودًا للقوى المنتجة، بعد أن كانت هذه العالقات أشــــــــــــــكااًل لتطور القوى المنتجة، وأن ه
التناقض ينمو باطراد حتى درجة معينة تجعل الثورة االجتماعية ضــــــــــــــرورة حتمية لتحطيم منظومة 

 عالقات اإلنتاج المقيدة لتطور قوى اإلنتاج وإلعطاء هذه فسحة جديدة للتطور.
 قانون توافق ع قات اإلنتاج مع قوى اإلنتاج: -رابعًا 

نها أســـــلوب اإلنتاج ة متعاقبة لكل معرف المجتمع البشـــــري تشـــــكيالت اجتماعية ــــــــــــــــــــ اقتصـــــادي
 . ويتميز كلالرأســــــــــمالي، االشــــــــــتراكي، الخاص بها وهي: المشــــــــــاعي البدائي، العبودي، اإلقطاعي

أســـــلوب إنتاج منها بمســـــتوى معين من تطور قوى اإلنتاج وشـــــكل معين لعالقات اإلنتاج يتوافق مع 
 مستوى تطور القوى المنتجة، وشكل ملكية وسائل اإلنتاج.

ا . فإذشــــــــــــــكاًل محددًا من عالقات اإلنتاج ك تتطلب كل درجة معينة من تطور قوى اإلنتاجلذل
 .طور هذه القوى ودفعها إلى األمامكانت عالقات اإلنتـاج مالئمة لطابع قوى اإلنتاج ساعدت على ت

ــــــــة تتقدم قوى اإل إلى ت ، فتتحول هذه العالقانتاج على عالقات اإلنتاج القائمةولكن في مرحلة معينـ
المادي  سكابح لتطور قوى اإلنتاج. ويصـــــــــــــبح التناقض بين قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج األســـــــــــــا

، التي تؤدي إلى ســــــــــــــقوط عالقات اإلنتاج البالية واســــــــــــــتبدالها والمحرض الرئيس للثورة االجتماعية
ســــــقوط  ىفالثورات االشــــــتراكية مثاًل تؤدي إل .بعالقات إنتاج جديدة تســــــاعد على تطور قوى اإلنتاج

مالية البالية لتقييم الملكية االجتماعية لوســـــــــــــــائل اإلنتاج وتتحقق الثورات  عالقات اإلنتاج الرأســــــــــــــ
 االجتماعية بفعل قانون توافق عالقات اإلنتاج مع مستوى تطور وطابع قوى اإلنتاج.

يحصــــــــــــــــل توافق عالقــات اإلنتــاج مع طــابع القوى المنتجــة بفعــل القــانون الــديــالكتيكي ) قــانون 
 تغيرات الكمية تؤدي حتمًا إلى تغيرات نوعية(. أو التراكم الكمي يؤدي إلى تغيير نوعي.ال

 .لبية الحاجات اإلنســـــــــــــانية الطبيعية، والتاريخية أيضـــــــــــــاً والهدف النهائي لكل عملية إنتاج هو ت
الحاجات  لبيةبيد أن ت .وتتزايد حاجات اإلنســـــان كلما تزايد مســـــتوى التطور االقتصـــــادي االجتماعي

، ليست هدفًا طبيعيا فحسب، بل هي مرتبطة أيضًا بتحسين عملية اإلنتاج وقواها المتزايدة باستمرار
، إضـــــــــــــــافة إلى لحاجات تحدث عملية إعادة اإلنتاجالمحركة وتطورهما. ومن خالل عملية تلبية ا

ة مع. وترتبط عملية تلبيحدوث التطور الذي يتضـــــــــمن الســـــــــير نحو صـــــــــي  أعلى الســـــــــتقرار المجت
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ســـــــــــاطتها و ، كما ترتبط بالطريقة التي يتم بتحققها عملية اإلنتاج االجتماعية، بالنتائج التي اجاتالح
 87 .ن التوزيع يعتمد على مكانة الطبقات والفئات االجتماعية ودورهاإتوزيع هذه النتائج. أي 

 
  

                                                           

87 - S. 25. S. Szefler i S. Marciniak, Ekonomia Polityczna, P.W.N. S Warszawa 1974.   
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 الفصل الخامس
 عناصر اإلنتاج في النظام الرأسمالي 

 تنظيمالطبيعة والعمل ورأس المال وال
 المشروع االقتصادي في الرأسمالية

المشــــــروع هو وحدة اإلنتاج االقتصــــــادية األســــــاســــــية، ويتكون المشــــــروع من نســــــب معينة من 
لمال يجمع بين هذه النســــــــــب عناصــــــــــر اإلنتاج في النظام الرأســــــــــمالي وهي الطبيعة والعمل ورأس ا

فة شـــــكااًل مختلأيأخذ المشـــــروع نتاج الرأســـــمالي. و الذي يعد العنصـــــر الرابع من عناصـــــر اإلالمنظم 
إلخ. ومن الممكن أن يمتد المشــــــروع إلى أكثر من مجال أو  …مصــــــنعًا، مزرعة، متجرًا، مصــــــرفًا 

فرع في االقتصـــــاد الوطني، كما يمكن أن يمتد نشـــــاط المشـــــروع إلى أكثر من منطقة أو حتى أكثر 
 له. من دولة واحدة، كأن يكون للمشروع الواحد عدة أقسام وفروع تابعة

وتختلف أشـــــــــــــكال وحدة اإلنتاج االقتصـــــــــــــادي من نظام اقتصـــــــــــــادي اجتماعي إلى آخر. ففي 
المشـــــــاعية البدائية كانت وحدة اإلنتاج االقتصـــــــادية هي األســـــــرة أو القبيلة، حيث كانت تعود ملكية 
 وســـــائل اإلنتاج لألســـــرة أو القبيلة. أما عناصـــــر اإلنتاج في العصـــــور البدائية فهي الطبيعة والعمل،
ويتم توزيع نتاج العمل على جميع أفراد القبيلة بصــــورة متســــاوية. لذا كانت أهمية رأس المال "أموال 

ن األرض كانت ملكًا للجميع فقد أصـــــــبح العمل إا النظام ذات صـــــــفة ثانوية. وحيث اإلنتاج" في هذ
لكية حول معنصــــــــــــر اإلنتاج الوحيد. أما في النظام اإلقطاعي ونظام الرق والعبودية، حيث بدأت تت

األرض إلى الســــــــيد واإلقطاعي، فقد أصــــــــبحت اإلقطاعية وحدة اإلنتاج االقتصــــــــادية األســــــــاســــــــية، 
وعناصــــــــــــــر اإلنتاج هي الطبيعة والعمل ورأس المال ولكن ظلت أهمية رأس المال ثانوية في هذا 

 النظام. والغاية األساسية من عملية اإلنتاج هي إنتاج ما يسد حاجات سكان اإلقطاعية.
ا في النظام الرأســــمالي، فتصــــبح األهمية األولى بين عناصــــر اإلنتاج لرأس المال ويلحق به أم

الطبيعة والعمل، ويظهر دور المنظم صــــــاحب المشــــــروع الذي يقوم بجمع عناصــــــر اإلنتاج، بهدف 
 تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. ويمكننا تحديد سمات المشروع الرأسمالي كما يلي:

اإلنتاج في يد فرد أو عدد من األفراد داخل إطار شــــــركة، مع تحمل  حصــــــر ملكية وســــــائل -
 مالك رأس المال نتائج المشروع سلبية كانت أم إيجابية "الخسارة أو الربح".

يعد المشــــــــروع مركز التقاء عناصــــــــر اإلنتاج "الطبيعة والعمل ورأس المال" ويقوم صــــــــاحب  -
 .سب والتنسيق فيما بينهاالمشروع"المنظم" بجمع هذه العناصر وتحقيق التنا

يهدف المشـــــروع الرأســـــمالي إلى الحصـــــول على الربح عن طريق بيع الناتج بثمن أعلى من  -
تكاليف اإلنتاج، والفرق بينهما هو الربح الذي يعد الدافع األســــاســــي لقيام صــــاحب المشــــروع بتنظيم 

 عملية اإلنتاج وجمع عناصرها.
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ن عـدة وحـدات إنتـاجيـة، كـل وحـدة منهـا تقوم بـدور إن الجهـاز اإلنتـاجي في أيـة دولـة مكون م
 إنتاجي معين، ومن مجموع إنتاج هذه الوحدات يتكون اإلنتاج القومي.

 عناصر المشروع: -
يتكون المشـــروع في النظام الرأســـمالي من عناصـــر اإلنتاج الرئيســـة الثالث وهي: العمل، رأس 

 العناصــــر الثالثة لتتم عملية اإلنتاج، وهو المال، الطبيعة، إضــــافة إلى المنظم الذي يجمع بين هذه
 بذلك يعد العنصر الرابع من عناصر اإلنتاج في المشروع الرأسمالي.

تطلب ي اإلنســــان ملزم بالســــعي والعمل ألجل تأمين معاشــــه وتلبية حاجاته، وهذا: العمل -أواًل 
بذله أثناء ليل الجهد الذي يبذل الجهد واحتمال المشـــقة. ولما كان اإلنســـان ضـــنينًا بتعبه راغبًا في تق

عمله، رغب في تحقيق رغباته وتلبية حاجاته بأقصــــــــــــــر الطرق. ولو لم يكن العمل شـــــــــــــــاقًا ومتعبًا 
ويســــبب األلم للنفس لما شــــعر اإلنســــان بلزوم الســــعي إليجاد ما يســــاعده على تخفيف المشــــاق عن 

الختراعات والتقدم العلمي نفســـــــــــه، وما كان لنا أن نرى ما نشـــــــــــاهده اليوم من أنواع المكتشـــــــــــفات وا
والتقني، اللذين بفضــــــــــــــلهما قطعت المدينة أشــــــــــــــواطًا في مضــــــــــــــمار التقدم وبلغت منزلة عالية في 

. ولإلحاطة بدور العمل في الحياة االقتصــــادية ال بد من دراســــة طبيعة العمل وخواصــــه (88)االرتقاء
 .ها في قوة العملاألساسية وكذلك دراسة الواقع الديمغرافي والمشكلة السكانية وأثر 

يعد العمل أول عنصر إنتاج استخدمه اإلنسان منذ بداية صراعه طبيعة العمل وخواصه:  - 1
مع الطبيعة وأثناء الســـعي والعمل المســـتمر بقصـــد إشـــباع رغباته وحاجاته. والعمل بشـــكل مجرد هو 

ماوية ات الســــتجســــيد للجهد البشــــري وامتداد لشــــخصــــية العامل، وهو موضــــوع احترام وتقديس الديان
. ولقد ُعد العمل (89)والمعتقدات، واحترام المجتمعات وســـر حيوية األفراد واســـتمرار المجتمع البشـــري

 الركيزة األساسية التي ُيعتمد عليها لتحديد وقياس قيم المواد والخدمات )نظرية القيمة والعمل(.
تخدمها ها اإلنسان والتي يسقوة العمل هي عبارة عن مجمل الكفايات البدنية والذهنية التي يملك

في عملية إنتاج الخيرات المادية. وتعد قوة العمل في كل مجتمع عنصـــــــــرًا ضـــــــــروريًا من عناصــــــــر 
اإلنتاج. وتتحول قوة العمل إلى بضــــاعة "ســــلعة" في النظام الرأســــمالي فقط، حيث أصــــبح مالك قوة 

الســـــــــيد الفالح الرقيق يرتبط بالعمل في هذا النظام يتمتع بالحرية الشـــــــــخصـــــــــية، بعد أن كان العبد و 
واإلقطاعي عن طريق التبعية الشــــــخصــــــية. ولكن الحرية الشــــــخصــــــية للعامل ال تكفي وحدها، ألنه 
يضـــطر إلى تأجير قوة العمل التي يملكها للرأســـمالي، ويتحول إلى عامل مأجور بســـبب حرمانه من 

رير عمل إلى ســـلعة يســـتوجب تحن تحول قوة الإاج التي يملكها الرأســـماليون. أي ملكية وســـائل اإلنت
 صاحبها من التبعية الشخصية لغيره.
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إن قيمة قوة العمل، المعبر عنها بالنقد، هي ســعر " ثمن" قوة العمل. وفي ظل الرأســمالية تأخذ 
شكل األجرة. وعادة يشتري الرأسماليون قوة العمل بسعر أقل من قيمتها وبذلك يزيدون من أرباحهم. 

مدفوع األجر، والذي يســـــــتأثر به الرأســـــــماليون بال مقابل هو مصـــــــدر القيمة إن عمل العمال غير ال
 (90) .الزائدة، وهذه سمة من أهم سمات النظام الرأسمالي. وتوضح جوهر االستغالل في الرأسمالية

مما تقدم يمكننا تعريف العمل على أنه الجهد والنشــاط الواعي والهادف، الذي يقوم به اإلنســان 
المادية إلشـــباع حاجاته بطريق مباشـــر أو غير مباشـــر. وهذا يعني أن العمل يمتاز إلنتاج الخيرات 

 (91):بثالث خصائص هي
 رادة. حيث العمل م رادة.إجهود يبذل عن وعي وا   ن العمل يصدر عن تفكير ووعي وا 
  العمل متعب ويســـــبب األلم للنفس، لذلك يســـــعى اإلنســـــان دائمًا إليجاد ما يخفف المشـــــاق

اآلالت. واأللم المادي الذي يســـــــببه العمل للعامل، هو ذلك اإلعياء الجســـــــماني  عن نفســـــــه باختراع
 والعصبي الذي يحس به اإلنسان عندما يقوم بعمل ما جسديًا كان أم ذهنيًا.

  ال بد أن يؤدي العمل إلى إنتاج األموال والخيرات، ومعنى ذلك أن كل نشـــــــــــــــاط يقوم به
ات ال يعد عماًل بالمعنى االقتصـــــــــادي الدقيق. وتكون اإلنســـــــــان ال يهدف أســـــــــاســـــــــًا إلى إنتاج الخير 

إنتاجية العمل أكبر كلما كانت قدرة العمل على إجراء التغيرات التي تجعل األشــياء صــالحة إلشــباع 
الحــاجــات أكبر. وتتحــدد إنتــاجيــة العمــل من خالل العالقــة بين مقــدار العمــل الــذي يبــذلــه العــامــل 

 ه بهذه العمل.والمقابل الذي يحصل عليه لقاء قيام
إن عملية العمل في المؤســــســــة الرأســــمالية تتصــــف بخاصــــتين، أن العامل يعمل تحت رقابة ) 

جب والرأســـمالي يقرر ما يالرأســـمالي والبضـــاعة التي يصـــنعها في ســـياق اإلنتاج تخص الرأســـمالي، 
الن عمل و بأية كمية، وبأي أســـلوب. وهاتان الخاصـــتان لعملية العمل في ظل الرأســـمالية تحإنتاجه، 

وهذا يعني أن عملية اإلنتاج الرأسمالي تهدف إلى  (92)(.  العامل المأجور إلى عمل سخرة، إجباري
 إغناء الطبقة البرجوازية على الدوام واستغالل الطبقة العاملة بصورة بشعة ومستمرة.

وعلى الرغم من تحول قوة العمل في النظام الرأســـــــمالي إلى ســـــــلعة تختلف عن ســـــــائر الســـــــلع 
ألخرى. فقوة العمل هي قدرة اإلنســــــــــــــان الحي على العمل. وتتحدد قيمة قوة العمل بقيمة وســــــــــــــائل ا

المعيشة الضرورية لوجود العامل واستمراره وتجديد قوة العمل. والعناصر التي تدخل في تحديد قيمة 
 قوة العمل هي:
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 أوى.كساء والمقيمة وسائل العيش الضرورية إلشباع حاجات العامل الجسمانية كالغذاء وال 
  قيمة الوســـــائل التي أصـــــبحت مع التطور الزمة إلشـــــباع االحتياجات الثقافية واالجتماعية

للعامل. وتتحدد من خالل مســــــــتوى التطور التاريخي للمجتمع ودرجة وعي الطبقة العاملة. وتختلف 
 االحتياجات االجتماعية والثقافية للعامل من بلد آلخر، ولكنها في تطور مستمر.

 ة وسائل المعيشة الضرورية إلعالة أسرة العامل. واستمرار الحفاظ على وجودها.قيم 
  النفقات الضــــــرورية لتأمين تعليم العامل وتأهيله، وكلما ارتفع مســــــتوى التأهيل المهني لقوة

 .العمل ازداد حجم هذا النوع من النفقات
العمل الضــــــــــــروري  إن قيمة جميع وســــــــــــائل معيشــــــــــــة العامل وتجديد قوة العمل تحددها نفقات

اجتماعيًا إلنتاجها. وهذه النفقات هي "قيمة قوة العمل". فالرأســـــمالي إذ يشـــــتري قوة العمل يســـــتعملها 
في عملية اإلنتاج حيث تخلق ســــــــــــــلعًا جديدة تتضــــــــــــــمن قيمة جديدة. وقيمة قوة العمل والقيمة التي 

ما هو يمة العمل، والفرق بينهينتجها عمل العامل هما مقداران مختلفان. فاألخيرة أكبر بكثير من ق
 قيمة زائدة على قيمة قوة العمل يطلق عليها فائض القيمة أو "القيمة الزائدة".

يعد اإلنســـان الثروة االقتصـــادية األولى لكل مجتمع من المجتمعات الســكان وقوة العمل:  - 2
ندما المنتج ع وأسـاس تقدمه االقتصـادي واالجتماعي ألنه محور كل نشـاط اقتصـادي، واإلنسـان هو

يبذل الجهد ويقوم بالعمل ويســتخدم طاقاته الذهنية والجســدية، وهو المســتهلك عندما يقوم باســتهالك 
الســــــــــلع والخدمات التي تلبي حاجاته ورغباته، وهو مســــــــــتثمر عندما ينتج وســــــــــائل اإلنتاج الجديدة. 

 واإلنسان هو كل فرد في المجتمع هو السكان.
ازدياد حجم القوة العاملة في المجتمع وزيادة اإلنتاج "وينقســــــــــــــم إن تزايد عدد الســــــــــــــكان يعني 

السكان داخل القوة البشرية، والسكان خارج القوة  :السكان عادة، في كل مجتمع إلى قسمين رئيسين
البشـــــــرية. والقوة البشـــــــرية بالتعريف هي القوة القادرة على العمل من حيث الســـــــن والمقدرة الجســـــــدية 

ن خارج القوة البشـــرية فينقســـمون إلى ثالث فئات رئيســـة هي: األطفال، والكهول والذهنية، أما الســـكا
  ســـنة، وذوو العاهات، وغالبًا ما تشـــكل فئة األطفال الغالبية العظمى 65الذين تزيد أعمارهم على  

ة جدًا العاهات، الذين يشـــــكلون نســـــبة ضـــــئيل يلعمل تليها فئة الكهول ثم فئة ذو لغير القادرين على ا
. أما قوة العمل فهي تشــــــــــــــمل جميع األفراد الذين يعملون فعاًل من أرباب عمل (93)ذه القوى"من ه

وعمال ومســـــــتخدمين وكذلك األشـــــــخاص الذين ال يعملون إال أنهم قادرون على العمل وراغبون فيه 
 وباحثون عنه.
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 كة: الهيكل الســــــــــكاني، مدى مشــــــــــار املة ثالث مجموعات من العوامل هيويتبع حجم القوة الع
 لتباســـاتاال) الفئات المختلفة من الســـكان في نشـــاطات القوة العاملة، وما يمكن تســـميته باختصـــار 

اإلحصـــــــــــائية" ويتفق معظم المراقبين على أن الحجم والبنية العمرية للســـــــــــكان هما العامالت األكثر 
 (94)(.  أهمية في تحديد قوة العمل. ولكنهما ال يحجبان التأثيرات األخرى

القوة العاملة من خالل العوامل الديمغرافية التي تتضـــمن حجم الســـكان، معدل نمو  يتحدد حجم
الســـــــكان، توزع الســـــــكان وتحركاتهم، التركيب العمري والنوعي للســـــــكان. )وكذلك، يتحدد حجم القوة 
العاملة بالمدى الذي تشــــــــــارك فيه مختلف فئات الســــــــــكان في القوة العاملة، أو نســــــــــبة العاملين إلى 

ســـــكان، تشـــــكل رقمًا ثابتًا من الناحية العملية، وهي بالتالي واحدة من النســـــب االقتصـــــادية مجموع ال
الكبرى، والحقيقة األكيدة المالحظة هي أن هذه النســـــبة في الواليات المتحدة تراوحت ضـــــمن هامش 

( 55.3م و)1900( بالمائة عام 54.8طويلة من القرن العشــــــرين، إذ كانت ) مّدةضــــــيق جدًا خالل 
م وكان الثبات التقريبي لهذا الرقم نتيجة اتجاهات التعويض، إذ كانت الزيادة في 1960مائة عام بال

بين فئات األعمال المتوسطة، يقابلها التراجع في مشاركة الرجال في  وخاصةمعدل النشاط النسائي 
 (95)فئتي العمل األكبر واألصغر(. 

اد من خاللها المهارات والكفايات التي من الضــــروري االهتمام بالمؤســــســــات التي يكتســــب األفر 
يحتاج إليها للقيام بالعمل، والتركيز هنا يقع على ثالث مؤســــــســــــات، أســــــاســــــية: األســــــرة، المدرســــــة 

مما يلي مرحلة زراعة مجموعة من األشـــجار، هناك مرحلة اإلنتاج الخاصـــة  .ومنظمات االســـتخدام
هم صــاصــيين من األطباء ال يكملون تدريباتبالكفايات المطلوبة، وهي المرحلة األطول، فبعض االخت

عملهم، وهنا يوجه االهتمام إلى مدّ حتى ســــــــــــــن الثالثين، فيكون إعدادهم، إذن أطول وســــــــــــــطيًا من 
تأثير األســـــرة في مطامح وتطلعات أبنائها، وقدرة المدرســـــة  :متغيرين أســـــاســـــيين في تطور المهارات

  (96). ومنظمات االستخدام على صقل وتطوير هذه التطلعات
 كان نشــــــــــــاط اإلنســــــــــــان اإلنتاجي في البداية موجهًا ومحددًا لتلبية حاجاته: الرأس الم -ثانيًا 

االســـــــتهالكية. ونتيجة لتقســـــــيم العمل والتخصـــــــص وتطور القوى المنتجة، تطورت قدرات اإلنســـــــان 
اإلنتاجية وظهرت ضــــــــرورة التبادل مع ظهور فائض اإلنتاج. لكن الطابع األســــــــاســــــــي لإلنتاج بقي 
طابعًا استهالكيًا. وظل تراكم الثروة عينيًا وفي المكان في المجتمعات ما قبل الرأسمالية. ومع تطور 
اإلنتاج، أخذ قســم من اإلنتاج الفائض يتحول إلى وســائل إنتاج "أدوات ووســائل العمل، موضــوعات 
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غالل دوث االســـــتالعمل" تتركز ملكيتها بأيدي طبقة محدودة العدد، في الرأســـــمالية، مما يؤدي إلى ح
الطبقي وممارســـــــته من قبل هذه الطبقة. وهناك من يقول إن وســـــــائل اإلنتاج هذه هي "رأس المال". 

د س "األشــياء" التي يتجســكيف تكون هذه األشــياء هي رأس المال؟ )فرأس المال في جوهر األمر لي
نما تلك العالقةإبها، إذ  ة االجتماعية المميز  ن األشــــياء أو المنتجات، وجدت في جميع العصــــور، وا 

ية" ليعبر ســـم "الرأســـمالاصـــوص هذه "األشـــياء". ومن هنا جاء التي تتشـــكل بين طبقتين متميزتين بخ
عن مرحلـة محـددة من التـاريخ، أو عن نمط محـدد من أســـــــــــــــاليـب اإلنتـاج االجتمـاعيـة، وليس عن 

 (97).خصائص ثابتة في الطبع اإلنساني كما يروج المفكرون البرجوازيون(
لقد حاول الفكر االقتصـــــــــــادي البرجوازي في البداية تفســـــــــــير موال اإلنتاج = رأس المال: أ -1

: الحجر األول الذي يقذف به اإلنســــــــــــان البدائي المتوحش اآلتيوتوضــــــــــــيح رأس المال على النحو 
الحيوان الذي يرغب في اصـــطياده، والعصـــا األولى التي اســـتخدمها هذا اإلنســـان لجمع الثمار التي 

ع الوصول إليها، وكل شيء صنعه اإلنسان وطوعه واستخدمه للحصول على شيء آخر، ال يستطي
أي عندما يقوم اإلنسـان بإنتاج أموال تجعل عمله أكثر إنتاجية وأقل مشـقة، فإن "أموال اإلنتاج" هذه 
"العصـــــــــــــــا والحجر" تكّون رأس المال. وتطور اإلنتاج مع تطور أموال اإلنتاج وكان لتطور الثانية 

ة كبيرة في زيادة إنتاجية العمل. ومع تزايد صالحية أموال اإلنتاج ألداء الغرض المطلوب منها أهمي
في عملية اإلنتاج، زادت أهمية أموال اإلنتاج، وخاصــة منذ أن تم اســتخدام اآلالت في اإلنتاج. وقد 

لثامن واخر القرن ابدأ الفكر البرجوازي االقتصادي بدراسة أموال اإلنتاج على أنها "رأس المال" منذ أ
 عشر.

ال يمكن أن تؤدي إلى عمــل  أدوات الحجر، العصــــــــــــــــا، واآللــة، مــا هي إال إن أموال اإلنتــاج
اســتغالل اإلنســان إال من خالل ملكية أدوات العمل هذه ملكية خاصــة للرأســمالي، وانقســام المجتمع 

رومة من ملكية وســــــــــــائل إلى طبقتين، مالكي وســــــــــــائل اإلنتاج "الرأســــــــــــماليين" والطبقة العاملة المح
اإلنتاج، وال تملك ســــــــــــوى قدرتها على العمل. تتحول أدوات العمل إلى أدوات اســــــــــــتغالل من خالل 
العالقة القائمة بين الطبقتين األســـــــــــــــاســــــــــــــيتين في المجتمع الرأســــــــــــــمالي. هذه العالقة القائمة على 

 االستغالل.
ن طبقة مالكي وســــــائل اإلنتاج والرأســــــمال ليس شــــــيئًا من األشــــــياء، بل هو عالقة اجتماعية بي

"الرأســـــماليين" وتلك الطبقة المحرومة من وســـــائل اإلنتاج "العمال المأجورين" والمضـــــطرة إلى تأجير 
المباني، اآلالت، الخامات، المنتجات –قدرتها على العمل والتعرض لالســــــــــــــتغالل. إن األشــــــــــــــياء 

رأســـــــمااًل إلى لدى خلقها عالقات  ، وال تصـــــــبح هذه األشـــــــياءمالٍ  ليســـــــت بحد ذاتها رأس   –الجاهزة 
اجتماعية محددة، أي عندما يوجد في المجتمع طبقتان متضـــــــــادتان: طبقة مالكي وســـــــــائل اإلنتاج، 
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وطبقة العمال األجراء. وهذه العالقات االجتماعية ليســـــت أبدية على اإلطالق. بل تنشـــــأ في مرحلة 
يخي للمجتمع يتم الفضــــــــــــــــاء عليهــا وفي مرحلــة أخرى من التطور التــار  ،معينــة من تطور المجتمع

 (98).وتختفي
وكان نهب البلدان األجنبية وتحويل ثرواتها إلى الدول االســــــــــــتعمارية واحدًا من أهم مصــــــــــــادر 

في إنكلترا وفرنســـا. وســـاعدت العالقة القائمة بين الدول  وخاصـــةالتراكم األولي لرأســـمال في أوروبا، 
ين ثروات ضخمة في أيدي عدد قليل من األغنياء في المختلفة وسلطة الدولة االستعمارية على تكو 

الدول المستعمرة ليتم نقلها إلى الدول االستعمارية. وبذلك نالحظ أن رأس المال هو عالقة استغالل 
وخاصــــــــــة في النظام ليس ضــــــــــمن البلد الواحد فحســــــــــب بل هو عالقة اســــــــــتغالل بين دولة وأخرى 

 .القديم والجديد هاالستعماري بنوعي
يظهر رأس المال قبل كل شــــــيء في شــــــكل نقود. لكن النقود في حد  :المال النقدي رأس - 2

نما  لٍ ما . فالنقود المخبأة تحت البالطة أو في ســـــرداب المنزل ليســـــت رأس  مالٍ  ذاتها ليســـــت رأس   وا 
هي ثروة نقدية. كما أن النقود التي يحملها الفرد في محفظته هي مجرد وســــــيلة لدفع قيمة الحاجات 

ية العاجلة التي يقوم بشرائها. حتى النقود المتوفرة بين يدي منتج السلع البسيط كسيولة ال تعد الحيات
نما يتم اســتخدامها كوســيط في تداول الســلع، عندما يقوم بمبادلة منتجات عمله بمنتجات  رأســمااًل، وا 

 (99). عمل منتج آخر
قيمة  لى إنتاج بضــائع ذاتيهدف نشــاط المنتج الصــغير في مرحلة اإلنتاج البضــاعي البســيط إ

 :آلتيةاتبادلية واحدة وذات قيمة استعماليه مختلفة في الوقت نفسه. وتتم عملية التبادل وفقًا للصيغة 
 سلعة جديدة  -نقود    - سلعة        

 س      -ن       -س     
 

ة قيمة لوتقوم النقود بوظيفة الوسيط الذي يسهل تنفيذ عملية التبادل، وسيط في عملية مباد
استعماليه محددة لقاء قيمة استعماليه أخرى. أما بالنسبة للرأسمالي فإن النقود ليست وسيلة للتداول 
فحسب، بل هي وسيلة للحساب، وتحقيق الربح وتكوين الثروة. الرأسمالي يجمع النقود، ويشتري بها 

بضائع سمالي يشتري الن الرأإلحصول على النقود مرة ثانية. أي بضائع ليقوم يبيعها من جديد ل
ليبيعها فيما بعد ويحقق الربح. وكل رأسمالي يخصص مبلغًا محددًا من النقود للقيام بعملية اإلنتاج 
أو التبادل، إنما يهدف من وراء ذلك للحصول على مبل  من النقود أكبر من المبل  الذي خصصه 

 :آلتيةارة رأس المال" وفقًا للمعادلةفي بداية النشاط الذي يقوم به. ويمكننا توضيح هذه الدورة "دو 
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 نقود  -بضائع    -نقود  
 ن   >ن       حيث    ن     -         -ن                             

 
وتســــــــاعد النقود الرأســــــــمالي من خالل عملية الدوران هذه على تحقيق الربح، الذي يتحول فيما 

ارة عن القيمــة التي تــدر الربح، الــذي يتمثــل في بعــد إلى "رأس المــال". وبــذلــك يكون رأس المــال عبــ
الفرق بين كمية النقود التي حصــــــــل عليها الرأســــــــمالي وكمية النقود التي خصــــــــصــــــــها للقيام بعملية 

 :اآلتيةاإلنتاج أو عملية التبادل ) التكاليف(، وفقًا للمعادلة
 التكاليف   -الربح   =   اإليراد  

 
ــة النقود التي حصل ــح  =  كميـ ــة )اإليراد(  الربـ ــة العمليـ ــا الرأسمالي في نهايـ مية ك  -عليهـ

 النقود التي خصصها له و العملية )التكاليف(
ويظهر رأس المال في عملية اإلنتاج وعملية التبادل بأشــــكال مختلفة. والرأســــمالي يبدأ نشــــاطه 

اسي امل األساالقتصادي من خالل رأس المال النقدي. في االقتصاد البضاعي  يكون النقد هو الع
نقود للقيام بأي نشـــاط اقتصـــادي. لذلك تعد ال وتجميع النقود هو المدخل الرئيس في تكوين أية ثروة،

 .أول شكل ظهر به رأس المال
بعد تجميع النقود يقوم الرأســـمالي بتخصـــيصـــها لشـــراء وســـائل اإلنتاج وقوة العمل وبهذا الشـــكل 

ج يأخذ رأس المال شـــــــــكل بضـــــــــائع، ويتحول رأس المال تبدأ عملية اإلنتاج. بعد انتهاء عملية اإلنتا
النقدي إلى كمية من الســـلع والبضـــائع. وبعد أن يتم بيع هذه البضـــائع وتســـويقها في الســـوق تتحول 
من جديد إلى شــــكل نقدي. بعد ذلك يخصــــص لشــــراء وســــائل اإلنتاج وقوة العمل جديدة، ليبدأ دورة 

ن مزيدًا من رأس المال يحقق للرأســـــمالي مزيدًا من إ ة بهدف تحقيق الربح أيضـــــًا. وحيثإنتاج جديد
الربح، يحاول باستمرار زيادة كمية النقود في دورة اإلنتاج وعملية التبادل، لذلك يبقى رأس المال في 

 وكلما زادت عدد دورات رأس المال زادت األرباح. (100). حركة دائمة
لمواد التبادل الرأسمالي، وتخصص لشراء اأما بالنسبة للنقود التي يتم سحبها من دورة اإلنتاج و 

ربحًا.  ألنها ال تعطي مالٍ  االســــــــــــــتهالكية أو يتم اكتنازها وتجميدها كاحتياطي، فإننا ال نعدها رأس  
وعلى الرغم من أن كل رأســـــــــــمال يكون في البداية عبارة عن مبل  محدد من النقود هذا ال يعني أن 

ال. م ، وليســـــــت هي دائمًا رأسمال النقود دائمًا رأس نْ م تكرأســـــــمااًل بطبيعتها. ولذلك ل النقود تكون
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اقتصـــادية اجتماعية محددة، وذلك عندما تدخل بشـــكل  أوضـــاعمال ضـــمن  وتتحول النقود إلى رأس
 متميز في عملية اإلنتاج والتبادل الرأسمالي.

 يعد طموح الشــــــركات الرأســــــمالية في تحقيق أكبر قدر ممكن منجوهر الربح ومصــــدرو:  - 3
األرباح، المحرك األســاســي لنمو اإلنتاج والتبادل وتطورهما في االقتصــاد الرأســمالي. وهذا يعني أننا 
إذا لم نتمكن من توضـــــــــــيح جوهر الربح ومصـــــــــــدره فإننا ال نســـــــــــتطيع فهم جوهر أســـــــــــلوب اإلنتاج 

 الرأسمالي بشكل كامل.
ببيع بسعر  قوم الرأسمالي: يتحقق الربح عندما يضيح ذلك بشكل مبسط وفقًا لما يليويمكننا تو 

أعلى من ســـعر الشـــراء. ولكن هذا التوضـــيح غير كاف. ذلك ألن تبادل البضـــائع ال يخلق أية قيمة 
جديدة. بل إن القيمة المضـــــــافة في مجمل االقتصـــــــاد ال تنجم عن التبادل غير المتعادل. وحين يتم 

ري، أي تشــــــملخســــــارة التي لحقت بالالبيع بأعلى من القيمة يعني هذا أن الربح يتحقق للبائع مقابل ا
 أن أرباح البائعين سوف تعادل خسارة المشترين، والقيمة بقيت على حالها دون أية زيادة.

مما تقدم نجد أن الربح ال يتحقق في مجال تداول البضـــائع، بل يتحقق فقط في مجال اإلنتاج، 
اج درًا للربح، ألن وســـائل اإلنتوال يمكن أن تكون وســـائل اإلنتاج المســـتخدمة في عملية اإلنتاج مصـــ

هذه ال تســــــــــــــتطيع أن تنتقل إلى المنتج النهائي بقيمة جديدة أكبر من قيمتها حال اســــــــــــــتخدامها في 
عملية اإلنتاج. وبذلك تكون قوة العمل التي يســــــــــــــتخدمها العمال في عملية اإلنتاج هي المصــــــــــــــدر 

اعها ئي بقيمة أكبر من القيمة التي بالوحيد للربح، ألن قوة العمل يمكن أن تظهر في المنتج النها
العامل للرأســــــــمالي أثناء عملية اإلنتاج. بعبارة أخرى يحصــــــــل العامل على جزء من قيمة قوة العمل 
التي باعها للرأســمالي، على شــكل أجر، والجزء الباقي يذهب إلى جيب الرأســمالي، على شــكل قيمة 

إلنتاج أما العامل فهو ال يملك ســـوى قدرته زائدة، وهذا يحصـــل بســـبب أن الرأســـمالي يملك وســـائل ا
يش نتاج في ســبيل تأمين وســائل الععلى العمل، وهو مكره على تأجيرها للرأســمالي مالك وســائل اإل

له وألســــــــــــــرته. وبذلك تكون قوة العمل في النظام الرأســــــــــــــمالي هي البضــــــــــــــاعة الوحيدة التي تتميز 
يتم توزيعها بين أجر العامل الذي يحصـــــل بمواصـــــفات خاصـــــة تجعلها قادرة على خلق قيمة جديدة 

 (101). عليه وربح الرأسمالي
رأس المـــال هو عبـــارة عن كـــل قيمـــة، تحقق : المــال الثــابــت ورأس المــال المتغيررأس  - 4

 :اآلتيةلمالكها قيمة زائدة. وهذا يعني أن رأس المال يمكن أن يظهر بأحد األشكال 
 وسائل إنتاج. 
 "منتجات وسلع "بضائع. 
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 دفع أجور العمال أثناء عملية اإلنتاجنقود ل. 
 جدًا. ذلك ألن اً وهام اً إن لتقســـــــيم رأس المال إلى األجزاء الثالثة المذكورة أعاله، معنى خاصـــــــ

الجزء الثالث من رأس المال يختلف عن الجزأين األول والثاني من حيث امتالكه مواصــفات خاصــة 
 ناء عملية اإلنتاج. وهو الذي يحقق للرأســــــــــــــماليتجعله الجزء الوحيد الذي يمكن أن تتغير قيمته أث

مال المتغير"،القيمــة الزائــدة. لــذلــك نطلق على هــذا الجزء من رأس المــال اســــــــــــــم  أمــا مــا   "رأس ال
ر وتجد "رأس المال الثابت"،يخصـــــصـــــه الرأســـــمالي من رأســـــمال لشـــــراء وســـــائل اإلنتاج فإنه يدعى 

. وهذا الذي يتغير شـــــكله فقطأثناء عملية اإلنتاج.  ال تتغير اإلشـــــارة إلى أن قيمة رأس المال الثابت
 :سيم رأس المال إلى قسمين أساسيينيعني أنه يمكن تق

 رأس المال الثابت، المتجسد في وسائل اإلنتاج. 
  رأس المال المتغير، المخصــــــــــــــص لشــــــــــــــراء قوة العمل. وهذا يعني أن اســــــــــــــتغالل العمال

وبقدر ما يحقق العامل للرأســــــــــــمالي من  .الزائدةالمأجورين هو المصــــــــــــدر الوحيد الذي يخلق القيمة 
القيمة الزائدة ينمو رأس المال بشــكل متســارع ويحقق الثروة للرأســمالي. ويتم تحديد درجة االســتغالل 

 ومعدلها، أي"القيمة الزائدة المطلقة" الرأســـــــــــــمالي للعمال من خالل مؤشـــــــــــــرين: كتلة القيمة الزائدة 
 "القيمة الزائدة النسبية".ار رأس المال المتغير مقدارها النسبي بالمقارنة مع مقد

ومع تطور القوى المنتجة وتطور أســــــــــاليب العمل في الرأســــــــــمالية تنمو القيمة الزائدة، ويتعاظم 
القرن  ففي أوائل معدلها، وهذا يعني نمو القيمة الزائدة المطلقة وتعاظم القيمة الزائدة النســــــــــــــبية. )

بالمائة بقليل، وفي أوائل  100ة في الصــــــــناعة األمريكية أكثر من العشــــــــرين بل  معدل القيمة الزائد
. ففي نيويورك، بالمائة وأكثر 300ثير من الفروع الثمانينات بل  في المؤسسات الصناعية الكبيرة لك

دوالرات لكل  4.25مثاًل، أنتج العمال الصــــــــــــناعيون بعملهم قيمة تربو على مقدار أجورهم بنســــــــــــبة 
 بالمائة.  425ن القيمة الزائدة النسبية وصلت إلى معدل إأي   (102). دوالر من األجور(

وبقدر ما يزداد معدل القيمة الزائدة، وعدد العمال العاملين في المؤســـــــســـــــات الرأســـــــمالية، تزداد 
كتلة القيمة الزائدة التي يســـتولي عليها الرأســـمالي. ونجد أحيانًا تقســـيمًا آخر لرأس المال يختلف إلى 

 قسيم السابق. حيث يتم تقسيم رأس المال هنا إلى قسمين:حد ما عن الت
 .رأس المال المتداول -الثاني   .رأس المال الدائم -األول 

أموال اإلنتاج التي ال ينالها في كل مرة تســــــــتعمل فيها، إال تغيير  -رأس المال الدائم ويضــــــــم 
ا ية، أي ال تفقد صـــــــــالحيتهال يحول دون تكرار اســـــــــتعمالها في عملية اإلنتاج مرة ثان يســـــــــيرمادي 

لالســــــــــــتعمال إال بعد مدة طويلة، ويمكن اســــــــــــتخدامها في عملية اإلنتاج مئات المرات. وهي أدوات 
 العمل )آالت الغزل، آالت النسيج(.
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فهو يشـــــــمل األموال التي يؤدي اســـــــتخدامها في عملية اإلنتاج إلى  -رأس المال المتداول أما 
ال يمكن اســــــــــتخدامها مرة ثانية في عملية اإلنتاج )المواد  تغيير في خواصــــــــــها ومواصــــــــــفاتها بحيث

حيث  م والمتداول" أساسًا زمنياً األولية، قوة العمل( ويكون أساس التفريق بين نوعي رأس المال "الدائ
ن أي جزء من رأس المال ال بد أن يصــــبح يومًا ما غير صــــالح لالســــتعمال المخصــــص له. ولكن إ

ا لمرة واحدة في عملية اإلنتاج أما بعضــه اآلخر فيتم اســتخدامه في بعض رأس المال يتم اســتخدامه
  (103). عملية اإلنتاج عشرات بل مئات المرات

ويظهر مما تقدم التناقض الواضـــــح بين مصـــــالح الطبقة العاملة، من جهة والطبقة الرأســـــمالية، 
ا في زيادة أجوره من جهة ثانية. وخير ما يعبر عن هذا التناقض، رغبة الطبقة العاملة وطموحها

ائدة هي القيمة الز . في حين يســــــــــعى الرأســــــــــماليون لتكون الجزء األكبر في القيمة المنتجة لتصــــــــــبح
. ولكن الجهة الوحيدة صــاحبة القرار والتأثير في هذا التوزيع " توزيع القيمة الجدية إلى األكبر نســبياً 

ن ال يملكون مطلق الحرية في قرار أجر وقيمة زائدة" هم الرأســـــــــــماليون مالكو وســـــــــــائل اإلنتاج، ولك
 دةمالتوزيع، ألن حصــــة العمال يجب أن ال تقل عن قيمة قوة العمل. ويؤدي اســــتمرار هذا الوضــــع 

 (104)تناقص القيمة الزائدة.  ومن ثمطويلة إلى تناقص اإلنتاج 
 أو نإن كل ما نلمس أو نســـــــــــتعمل في حياتنا اليومية يتكو الطبيعة والموارد الطبيعية:  - ثالثاً 

يصــــــــنع من الموارد الطبيعية، وحتى أكثر المواد المصــــــــنوعة غرابة يتم صــــــــنعها من موارد طبيعية. 
نتاجها جميع العناصــر الكيماوية الموجودة تلقائيًا في  ويســتخدم في صــناعة المواد والســلع المختلفة وا 

م استخدامها ولكن يتالطبيعية. وقد تستخدم المركبات المعدنية والصخرية والعضوية كما هي أحيانًا، 
على األغلب مع تعديل بســــــــيط على الشــــــــكل األصــــــــلي الذي توجد عليه في الطبيعة، كما في حال 
اســــتخدام الصــــخور كمواد للردم والبناء. وتجدر اإلشــــارة إلى أن الكميات المســــتخدمة من الصــــخور 

ذلــك الطبيعــة. لــ فرة فيجــدًا بــالمقــارنــة مع الكميــات المتو والمعــادن في األغراض الــدنيويــة صــــــــــــــغيرة 
نســـتطيع القول إن معظم الموارد الطبيعية غير نادرة أو شـــحيحة ويبدو أن اإلنســـان يســـتخدم الموارد 

فالموارد  (105)فر فيها الموارد الطبيعية. ًا كبيرًا عن تلك النســـــــــــــــب التي تتو بنســـــــــــــــب تختلف اختالف
فادة من المحتمل االســـــــــــــت أوالطبيعية هي األشـــــــــــــياء التي تقدمها لنا الطبيعة وتكون مفيدة أو نافعة 

منهــا. فــالطبيعــة كعنصــــــــــــــر من عنــاصــــــــــــــر اإلنتــاج هي األرض ومــا تحوي في بــاطنهــا من معــادن 

                                                           

 .164، ص 1925انظر: عارف الخطيب، علم االقتصاد، مطبعة الحكومة بدمشق  - 103
 J. Nowicki, Zarys. 70در السابق، صنظر: المصا - 104
نظر: الموارد والتنمية، تحرير بيتر دورنر ومحمود الشافعي، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت ا - 105

 .51، ص1984



88 

 

وصــــــــخور، وما على ســــــــطحها من بحار وأنهار ومياه ونباتات طبيعية، بما في ذلك الغالف الجوي 
  .. إلخ.وما يقع عليها من مطر أو أشعة أو ضوء للشمس والقمر

  (106) :ها لنا الطبيعة نوعانواألشياء التي تقدم
األشــــــــياء التي تكون صــــــــالحة لالســــــــتهالك مباشــــــــرة دون أي تحويل أو تعديل أو أعداد،  - 1

كالهواء للتنفس، والثمار التي نحصـــــــــــــل عليها من األشـــــــــــــجار والنباتات الطبيعية للغذاء، وهي قليلة 
 نسبيًا.
ن ســــتهالك مباشــــرة، إنما ال بد ماألشــــياء التي تقدمها لنا الطبيعة ولكنها غير صــــالحة لال - 2

شــباع حاجات إنســان على تعديلها أو تحويلها أو أن يعمل اإل عدادها لتصــبح صــالحة لالســتهالك وا 
اإلنســـان. وهذه األشـــياء هي التي يهتم بدراســـتها االقتصـــاديون، المواد األولية، والســـلع االســـتهالكية 

 الك.والسلع التي تستخدم كأموال إنتاج تنتج أصواًل لالسته
و مجموعات أفراد أ كل ذلك يقوم به" ُتمتلك الموارد الطبيعية وتســـــتغل وتحول بدرجات متفاوتة 

من األفراد، شـــــركات وحكومات، ولكن المصـــــلحة العامة متأصـــــلة في جميع الحاالت التي تســـــتثمر 
ي التقويم ففيها هذه الموارد وتنشـــــــأ الســـــــمة العامة المميزة المرتبطة بالموارد الطبيعية عن اختالفات 

وعن التباعد واالختالف في أغلب األحيان بين المصـــالح العامة والمصـــالح الخاصـــة، وعن تكاليف 
اســــــتخدام الموارد وطرق اســــــتغاللها. وعالوة على ما تقدم قد تتعارض مصــــــالح واحتياجات األجيال 

ابــل القــادمــة )كمــا يراهــا الجيــل الحــاضــــــــــــــر( مع إمكــانــات نضــــــــــــــوب المورد المخزن وتــدفقــه غير قــ
 .(107)لالنعكاس"

وتعد األرض من أهم الموارد الطبيعة الستغالها في الزراعة واستخدامها كمراع لتربية الماشية، 
قامة المباني للسكن، والصناعة والتجارة، كما تشق الطرق والشوارع، والخطوط الحديدية، كما تنشأ  وا 

ء ر قيام مشـــــروع دون اســـــتغالل جز عليها الموانل الجوية والبحرية وغيرها. لذلك ال يمكن أن تتصـــــو 
 من األرض.

وتبقى الطبيعة عنصـــــــرًا ســـــــلبيًا من عناصـــــــر اإلنتاج، ألن دورها يتحدد من خالل كونها مجال 
نشاط اإلنسان االقتصادي وموضوعه. أما العنصر اإليجابي من عناصر اإلنتاج فهو العمل وحده. 

اء التي تقدمها لنا الطبيعة ال تنتج أموال )فإذا كان اإلنســــــــان ال يخلق شــــــــيئًا من العدم، فإن األشــــــــي
االستهالك من تلقاء نفسها بل ال بد من تدخل اإلنسان( ليجعل الموارد الطبيعية صالحة لالستهالك 

شباع الحاجات البشرية.  وا 
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ويتفاوت توزيع الموارد الطبيعية بين مختلف دول العالم. فخصــــــــوبة األرض ليســــــــت متســــــــاوية 
بــل من منطقــة ألخرى في الــدولــة الواحــدة. والثروة المعــدنيــة التي يحتوي وتختلف من دولــة ألخرى، 

عليهـا بـاطن األرض تكون كبيرة في بعض البلـدان وتقـل في بعضــــــــــــــهـا اآلخر. وكـذلـك األمر فيمـا 
يتعلق بالثروة المائية وســـواحل البحار والمحيطات، وطول األنهار. ويســـتخدم مؤشـــر حجم ونصـــيب 

ة، النفط مثاًل أو الفحم، كمقيــاس لثرواتهــا، فــالــدولــة التي تملــك ثروات كــل دولــة من الموارد الطبيعيــ
طبيعيــة كثيرة واحتيــاطيــًا كبيرًا منهــا تعــد دولــة غنيــة. والتي تقــل فيهــا هــذه الموارد الطبيعيــة تعــد دواًل 

 .فقيرة
تاريخ اإلنســــانية االقتصــــادي إنما هو تاريخ صــــراع اإلنســــان من أجل الســــيطرة على الطبيعة ) 
غالل أكبر عدد من مواردها أفضـــل اســـتغالل وقد حقق اإلنســـان في هذا المضـــمار النصـــر تلو واســـت

النصـــر. وأمل اإلنســـانية في حياة أفضـــل مرتبط أوثق االرتباط بثقة اإلنســـان في العلم والتقدم التقني 
والصـــناعي تلك الثقة التي تيســـر له الحصـــول على فوائد أعظم من اســـتغالل عناصـــر الطبيعة، لقد 

عل اإلنســــان من البحر والجو مطية له، وقلب الصــــحارى جنات زرع، وأزال الجبال وحول مجاري ج
األنهار، وولد الكهرباء، واكتشــــــــــــــف الطاقة الذرية، وهو يبحث اآلن عن الوســــــــــــــائل التي تمكنه من 

 (108)(.  استغالل طاقة الشمس استغالاًل صناعياً 
 ويل المواد الموجودة في الطبيعة بأشــــــــــــــكالإن عملية اإلنتاج تتلخص في تح: المنظم - رابعاً 

مختلفة إلى ســـــلع وخيرات مادية ليتم بوســـــاطتها تلبية الحاجات اإلنســـــانية. وتتم هذه العملية بفضـــــل 
اســتعمال وســائل اإلنتاج التي ســبق دراســتها. ولكن اســتعمال وســائل اإلنتاج ال يتم بشــكل عفوي بل 

 ها في نسب معينة قصد الوصول إلى أكبر فعاليةيخضع لعملية تنسيق أي تداخل العوامل واختالط
. فالمنظم عندما يقرر استعمال قدر معين من رأس المال وقدر ة ورفع اإلنتاجية وزيادة المردودممكن

العالقة  دمعين من العمل وقدر معين من الموارد الطبيعية يحاول التنســــــــــيق بين هذه العوامل وتحدي
. ورةراراته بما ينسجم مع الخصائص التي تتميز بها العوامل المذك. وهو يتخذ قوالتناسبات فيما بينها

(109) 
إن دور المنظم في المشــــروع الرأســــمالي يتحدد في التنســــيق بين عوامل اإلنتاج الثالثة واختيار 

ي أفضـــل ف لى اإلنتاج الذي يرغب في تحقيقه،طريقة اإلنتاج أي تحديد الوســـائل المتاحة للوصـــول إ
متاحة. ثم اختيار كمية اإلنتاج الذي يرغب في أن يتوصل إليه وهذا مرتبط بعدد المادية ال األوضاع

من العوامل أهمها: تكاليف اإلنتاج، والطلب على الســـلعة. ويهدف الرأســـمالي من إقامة أي مشـــروع 
 أو نشاط اقتصادي، إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح من خالل تنسيق عوامل اإلنتاج.
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االقتصــادي وتنظيمه في الرأســمالية العنصــر الرابع من عناصــر اإلنتاج، وهو تعد إدارة النشــاط 
عبارة عن الجهاز الذي يقوم بجمع وضـــــــبط وتنســـــــيق عناصـــــــر اإلنتاج الثالثة التي ســـــــبق الحديث 
 ( عنها. إن أي نشاط اقتصادي ال يرتكز على توفر عناصر المشروع )العمل، الطبيعة، رأس المال

ن حســــــــــــن ســــــــــــير العمل وانتظامه، بهدف تحقيق أعلى مســــــــــــتوى ممكن من فقط، بل ال بد من تأمي
 اإلنتاجية والمردود، بأقل ما يمكن من الكلفة والجهود. وهذه هي مهمة اإلدارة والتنظيم.

إن اإلدارة الحســــــنة وتنظيم المشــــــروع تنظيمًا جيدًا، يؤديان إلى رفع مســــــتوى إنتاجية العمل من 
قيام الجهاز اإلداري بالبحث والدراسة لرفع مستوى األداء. )وتعد حيث اإلنتاج والتسويق، إلى جانب 

اإلدارة بمجملها، جهازًا قائمًا بذاته، ومتمتعًا باســتقالل خاص، من الناحية الشــكلية الظاهرية، ضــمن 
أجهزة العمل المتالزمة. وتقوم اإلدارة في المؤســــســــات مقام الدماغ في جســــم اإلنســــان. فتوجه جميع 

األخرى، وتســــهر على زيادة إنتاج الثروة وتوزيعها، بالطرق الفضــــلى، ضــــمن حدود  وظائف األجهزة
 (110). إمكاناتها والمعطيات التي لديها(

وتتضـــمن عملية تنظيم المشـــروع الرأســـمالي، دراســـة الســـوق والكشـــف عن وجود حاجة أو عدد 
تاج عوامل اإلن من الحاجات لم يتم إشــــباعها بعد. حينذاك يقوم المنظم بوضــــع خطة لجمع وتنســــيق

في ســــــبيل إنتاج الســــــلع التي تلبي هذه الحاجات، وذلك عن طريق تحديد موقع المشــــــروع والنســــــب 
الضــــــــــــــرورية والالزمة بين مختلف عناصــــــــــــــر اإلنتاج. ويتم في المرحلة الثالثة تنفيذ الخطة بإقامة 

دارته فنيًا واقتصــــــــاديًا. ويتولى الجانب الفني، طريق اإلنتاج، اآلال مســــــــتوى  ت الالزمة،المشــــــــروع وا 
. إلخ، المهنـدســــــــــــــون والفنيون المختصــــــــــــــون لقـاء أجر يـدفعـه لهم المنظم. أمـا الجـانب .التكنولوجيـا

 االقتصادي وتقرير إنشاء المشروع والقيام بعملية اإلنتاج فهذا هو عمل المنظم. 
 األشكال القانونية للمشروع االقتصادي: 

ي يمتاز المشــروع الفرد ) ال القانونية للمشروع.ُيعد المشروع الفردي الشكل األول من األشك
ن أراد توقف، أو عّدل نوع اإلنتاج  بأنه يحقق لصاحبه حرية التصرف إن شاء استمر في اإلنتاج وا 
أو غير اإلنتاج أو غير شــكل المنتجات كما أن انفراد صــاحب المشــروع باتخاذ القرارات االقتصــادية 

ناتج على هواه تحديد كمية الناتج، وتقدير الثمن الذي يعرض به الوالفنية المتعلقة باإلنتاج تسمح له 
في الســوق واتباع طريقة معينة في اإلنتاج كشــراء اآلالت. كل ذلك يضــمن له ســرعة اتخاذ القرارات 

  111. ( وسرية مضمونها، ما دام ال أحد يلزمه بمشورة غيره أو أخذ رأي إنسان آخر
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، واإلنتاج الحديث يتطلب رؤوس أموال ضخمة ال يستطيع يكون رأس المال الفردي عادة صغيراً 
أن يملكها فرد واحد. كما نجد بعض المشاريع التي يتطلب إنشاؤها وقتًا طوياًل بحيث ال يبدأ نشاطها 
اإلنتاجي المربح إال بعد سنوات عديدة. لذلك أخذ الرأسمالي الفرد يسعى لمشاركة غيره من الرأسماليين 

وظهر الشكل الثاني من األشكال القانونية للمشروع وهو الشركات. صورة مشتركة للقيام بالمشاريع ب
 شركات األشخاص وشركات األموال.– والشركات نوعان

وهي التي تنشـــأ بين عدد من األفراد يعرفون بعضـــهم بعضـــًا ويتبادلون  شــركات األشــخاص: -
ها أو ما ينتهي به من خســارة. )منالثقة ويتعاونون على إنشــاء المشــروع واقتســام ما يحقق من أرباح 

 شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة(.
وتضم هذه الشركات عددًا كبيرًا من األفراد وتتصرف  :شركات األموال "الشركات المساهمة" -

برأس مال كبير جدًا، وتصــــــــبح حصــــــــص الشــــــــركاء مجرد أســــــــهم قابلة للتداول، ويختفي العنصــــــــر 
ركة من رؤوس أموال "أســهم" بغض النظر عن األشــخاص المالكين الشــخصــي للشــريك، وتتكون الشــ

 لها.
وبذلك نالحظ أن الشكل القانوني للمشروع قد تطور من المشروع الفردي إلى شركات األشخاص 
ثم إلى شركات األموال، التي استطاعت أن تتغلب على سائر الصعوبات التي كان يواجهها المشروع 

 .الفردي
أنواع اقتصادية للمشروعات حسب فروع  ةهناك ثالث (112)القتصادية: أنواع المشروعات ا -

 اإلنتاج الرئيسة:
وهو المشروع الذي يقوم باستخراج المعادن والعناصر الطبيعية الموجودة  -المشروع الصناعي  

في الطبيعة وتحويلها من مواد خام عديمة الفائدة إلى سلع صالحة إلشباع حاجات السكان. ونميز 
 صناعات استخراجية، صناعات ثقيلة، والصناعات التحويلية.ث أقسام للمشروع الصناعي: عادة ثال

وهو المشروع الذي يمارس النشاط االقتصادي الذي يهتم بشراء السلع  -المشروع التجاري 
وتجهيزها ليتم بيعها بسعر أعلى وتحقيق الربح وبذلك نالحظ أن التاجر هو الوسيط بين المنتج 

 والمستهلك.
وهو المشروع الذي يقوم على استنبات النباتات وتربية الحيوانات بقصد  -المشروع الزراعي 

 اإلكثار من الثمار والمحاصيل الزراعية بهدف تلبية الحاجات االستهالكية وحاجات الصناعة.
إضافة إلى المشروعات المذكورة أعاله نجد أنواعًا اقتصادية أخرى للمشروعات. كالتي تقوم 

 . والمشروعات التي تتخصص بتخزينمشروعات النقللسلع واألشخاص من مكان آلخر وهي بنقل ا

                                                           

صبري عبد اهلل، دروس في االقتصاد السياسي محاضرات ملقاة على طالب كلية الحقوق،  إسماعيلأنظر، د.  - 112
 وما بعد. 155ص اإلسكندريةجامعة 



92 

 

المشروعات  . وتلعبوهي مشروعات التخزينمناسبة منعاً لفسادها وتلفها  أوضاعالسلع وحفظها في 
: وهو المشروع الذي يقوم كالبنووالتي ينحصر عملها في تداول رؤوس األموال النقدية  المالية
ض والتسليف وتحقيق الربح من خالل أسعار الفائدة العالية عند التسليف والمنخفضة عند باالفترا

التي تقوم بجمع رؤوس األموال من صغار المدخرين، وتقوم بتوظيفها  وشركات االدخاراالقتراض. 
في مجاالت أخرى بهدف الحصول على غلة مناسبة تحتفظ بجز منها وتوزيع الباقي على صغار 

 كلها دورًا حيويًا.  تؤدي، ومشروعات التأمينالمدخرين. 
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 السادسالفصل 
 اإلنتاج البضاعي ومراحل تطور اإلنتاج الرأسمالي

س . ولكن ليبضـــــــــــــائعاإلنتاج البضـــــــــــــاعي تصـــــــــــــبح منتجات العمل التي يتم إنتاجها  أحوالفي 
يكون بضـــــــاعة في بعض  كن أن. فناتج العمل يمضـــــــروري أن يصـــــــبح كل منتج عمل بضـــــــاعةبال

ومًا ى دإن النتاجات تشــــــــــــــتر ) : دافيد ريكاردو. يقول وقد ال يكون كذلك في حاالت أخرى ،الحاالت
تج . وقـد ينطـة التي يتحقق التبـادل من خاللهـا. النقود هي مجرد الواســــــــــــــبـالنتـاجـات، أو بـالخـدمـات

ديد رأس المال ن تسال يمكالكثير جدًا من سلعة معينة والتي قد يتوفر منها فيض في السوق بحيث 
 113.(…. إال أن ذلك ال يمكن أن يصبح حال السلع جميعاً المصروف عليها

ية وهو ال يبيع أبدًا بدون ن ،وبذلك نالحظ أن الفرد ال ينتج بدون غرض االســــــــــــــتهالك أو البيع
ماو فاإلنسان يصبح بالضرورة إما مستهلكًا لسلعة ما  ،إذن ،. عن طريق إنتاجه.شراء سلعة أخرى  ا 

 .مشتريًا ومستهلكًا لسلعة أنتجها شخص آخر
ن، هي الإن الســــــــلع، وببســــــــاطة )حين قال:  جون ســـــتيوارت ميلوهذا ما أكده أيضــــــــًا   تي تكوِّ
. وتتكون إمكانات كل شـــــــخص لتســـــــديد نتاجات األشـــــــخاص اآلخرين من إمكانات التســـــــديد للســـــــلع

مــا تحملــه الكلمــة من معنى، هم نفســــــــــــــــه. وال منــاص، فكــل البــاعــة، باإلمكــانــات التي يملكهــا هو 
وق عرض السلع في كل س فسنضاعف ،. إن أمكن لنا مضاعفة القوى المنتجة للقطر فجأةمشترون

شــخص  . وســيجلب كلمن األســواق. إال أنه ينبغي لنا، وبالضــربة نفســها، مضــاعفة القوى الشــرائية
يع رتين ألن الجمطلبًا مضـــــــاعفًا باإلضـــــــافة إلى العرض وســـــــيســـــــتطيع كل فرد مضـــــــاعفة شـــــــرائه م

 114. ( سيعرضون ضعف الكمية للتبادل
إنه لحقيقة اقتصــــــــــادية  ): ( هذه الفكرة بقولهAlfred Marshall الفريد مارشــــــالوقد لخص )

بدهية بأن الرجل يشـــتري عماًل وســـلعًا مقابل ذلك الجزء من دخله الذي يدخره وبالمقدار نفســـه الذي 
ل إنه يدخر عندما يتم تخصــــــــيص العمل والســــــــلع التي ويقا وم به والمفترض أن يقوم بصــــــــرفه...يق

 115. (قبلستمتاع في المستالتي يتوقع من خاللها الحصول على وسائل االإلنتاج الثروة  يشتريها
 
 

                                                           

113 -      2. -ples, P.P. 290 D. Ricardo, Princi      نقاًل عن جوان روبنسون وجون إيتويل ، مقدمة في علم
 .        50، ص1980بيروت   –االقتصاد الحديث ، دار الطليعة 

114 -          8. -J.S. Mill, Principles of Political Economy , A shley edition , P.P. 557  
 .51تويل، المصدر السابق صنقاًل عن جون روبنسون وجوان إي        

 المصدر السابق. - 115
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 اإلنتاج البضاعي: -ولالمبحث األ 
بل يتم  ،لع التي ال تخصص الستهالك المنتجهو إنتاج الخيرات المادية والساإلنتاج البضاعي 

و الشـــكل ه االقتصــاد الطبيعي. كان عن طريق البيع والشـــراء في الســـوق ألجل التبادل تخصـــيصـــها
دية مجتمع من وحدات اقتصــــــــاالســــــــائد في التشــــــــكيالت االجتماعية االقتصــــــــادية التي يتكون فيها ال

. ثم ســـهاتي تحتاج إليها وتســـتهلكها بنف، كل منها تنتج جميع الســـلع والخيرات األســـاســـية المتجانســـة
ًا . وأصـــــبح اإلنتاج إنتاجًا بضـــــاعيج، عندما ظهر فائض اإلنتااقتصـــاد تبادليقتصـــــاد إلى تحول اال

 116: اآلتيانعندما توفر فيه الشرطان األساسيان 
عندما بل  التقســيم االجتماعي للعمل درجة كافية من التطور أخذ فيها األفراد أو الجماعات  -1

مل في الزراعة وفريق آخر يعمل في ، )بعضـــــهم يعن بإنتاج ســـــلع وخيرات مادية معينةيتخصـــــصـــــو 
 .تخصص في اإلنتاج الحرفي وهكذا ( . وفريق ثالثالحيوانمجال تربية 

ة ، في هذه األحوال أصـبحت العالقلوسـائل اإلنتاج وانعزال المنتجيننشـوء الملكية الخاصـة  -2
 .راءشل المنتجات بوساطة البيع والبين المنتج والمستهلك ال تتم إال عن طريق السوق، وتباد

نتاج اإلنتاج البضاعي البسيط واإل ، من اإلنتاج البضاعيويمكننا أن نميز بين نوعين أساسيين 
. واإلنتاج البضــاعي البســيط واإلنتاج البضــاعي الرأســمالي هما من طراز واحد البضاعي الرأسمالي

تطور ي احيث تكون الملكية الخاصـــة لوســـائل اإلنتاج هي األســـاس االقتصـــادي لكل منهما. وكالهم
 .بصورة عفوية وغير منهجية

شــخصـي ل: وهو عملية إنتاج الســلع والخيرات المادية بوســاطة العمل ااإلنتاج البضاعي البسيط
ظله  فهو اإلنتاج الذي يجري في اإلنتاج البضاعي الرأسمالي. أما للمنتجين الخصوصيين الصغار

. وبذلك نالحظ أن اإلنتاج اســــــــــــــتغالل عمل العمال األجراء، وهو يجري عادة على نطاق واســــــــــــــع
اج . أما اإلنتخصــــي لمنتج البضــــائع وأعضــــاء أســــرتـــــــــــــــــــهالبضــــاعي البســــيط يرتكز على العمل الشــــ

البضــــاعي الرأســــمالي فيرتكز على اســــتثمار العمل المأجور. والهدف النهائي من اإلنتاج البضــــاعي 
اجهم يكون هدف إنت؛ أما الرأســــــماليون فالحاجات الشــــــخصــــــية  لمنتجي البضــــــائعالبســــــيط هو تلبية 
 117. يق الربحالبضاعي هو تحق

 نيةقدرة البضاعة على تلبية الحاجات اإلنسا -األولى  :تتصف كل بضاعة بصفتين أساسيتين
 . وهذه الصـــــــفة هي التي نســـــــميها عادةحين يتم اســـــــتهالكها أو اســـــــتعمالها، كالخبز واللحم والملبس

ســــــــتعمالية للبضــــــــاعة مرتبطة بخصــــــــائص الشــــــــيء وغالبًا ما تكون القيمة اال .االســـــتعمالية القيمة

                                                           

 .27-26، ص 1987انظر ، الكسندر بوزريف، ما هي الرأسمالية، دار التقدم، موسكو  - 116
 .45-44، ص1976اللينينية، دار التقدم موسكو -انظر، االقتصاد السياسي للرأسمالية ، النظرية الماركسية  - 117
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الثانية _ هي قدرة البضــــــاعة على مبادلتها  .الطبيعية وتشــــــكل مضــــــمون الثروة المادي في المجتمع
 .ة التبادليةللقيموبهذا تصبح القيمة االستعمالية في ظل اإلنتاج البضاعي حاملة  .ببضائع أخرى

 :البضاعة هي ): إليجاز والدقة فيقوللى  اية من ايقدم لنا لينين تعريفًا للبضاعة ع
  ،أواًل _ شيه يلبي حاجة ما من حاجات اإلنسان 

 118. (وثانيًا _ شيه نبادل به شيئًا آخر 
إن خاصـــــــــية البضـــــــــاعة في تلبية حاجة معينة من حاجات الناس تســـــــــمى القيمة االســـــــــتعمالية 

ة مثال رأس من الماشـــي ،للبضـــاعة. أما خاصـــية البضـــاعة في مقدرتها على المبادلة ببضـــائع أخرى
ا التي تكمن في أســــــاســــــها القيمة التي تتحدد بدوره .فتســــــمى القيمة التبادلية ،بعدد من أكياس القمح

 119 .وفقًا لنظريات القيمة المختلفة
ع ومهما قلبناها من جمي ،ولتكن حقيبة مثالً  ،) مهما بحثنا عن القيمة في البضــــــــــــــاعة نفســــــــــــــها

 ،فالقيمة ال تظهر إال عند نسبة هذه البضاعة إلى بضائع أخرى .قيمةجوانبها فلن نجد شيئًا اسمه ال
فإذا كانت القيمة االستعمالية هي خاصة داخلية في  .أي بصورة غير مباشرة في شكل قيمة تبادلية

فالقيمة التبادلية هي الشـــكل الخارجي لظهور القيمة عن طريق معادلة البضـــائع بعضـــها  ،البضـــاعة
 ،قيمة " أي القيمة التبادلية " يتغير تبعًا لدرجة التطور التاريخي للتبادلولكن شــــــــــــــكل ال .مع بعض

ي التي تصـــــبح الشـــــكل العام الذ ،اإلنتاج البضـــــاعي المتطور على النقود أوضـــــاعحتى يســـــتقر في 
 120 .يعبر بوساطته عن قيم جميع البضائع (

 :مراحل تطور اإلنتاج الرأسمالي -ثانيالمبحث ال
نتاج في اإل ،تجة في األنظمة االقتصــــــــادية االجتماعية ما قبل الرأســــــــماليةكان تطور القوى المن

يتم بشــــــكل بطيء ولكن بصــــــورة مســــــتمرة. وأخذت ســــــرعة  ،الزراعي وبقية فروع االقتصــــــاد الوطني
في اإلنتاج الزراعي منذ ظهور الريع النقدي اإلقطاعي، الذي دفع الفالح  وخاصـــــــــــــــةالتطور تتزايد 

ونظام الريع  ،كثر مما كان عليه في أنظمة الريع السابق )نظام الريع بالسخرةلالهتمام بنتائج عمله أ
 .العيني(

إلى تعدد  إضـافة ،وأخذ إنتاج الفالح المخصـص للسـوق " اإلنتاج البضـاعي " يتزايد أكثر فأكثر
واألدوات... الخ(  ،والســــــــــــــكــاكين ،التي أخــذ الفالح ينتجهــا بنفســــــــــــــــه )كــاألحــذيــة ،أنواع المنتجــات

رة للنظام المراحل األخي. وهذا يعني أن تقسيم العلم االجتماعي أخذ يزداد عمقًا في للبيعا ويخصصه
دورًا مهمًا في تراكم رأس  أدى، الذي ميــــــــــــــة التجارة ورأس المال التجاري. وأخذت تزداد أهاإلقطاعي

                                                           

 .6، ص26جلد لينين ، المؤلفات الكاملة، الم - 118
 .84، ص1984انظر ، يوري بوبوف، دراسات في االقتصاد السياسي، دار التقدم، موسكو  - 119
 .200د. عارف دليلة ، االقتصاد السياسي، مصدر سابق ص - 120
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ـــــــــــــــــــور الســـــوق المالية وتطورهاالمال النق يلة ة وســـــ. ولم يعد رأس المال التجاري يقوم بوظيفدي وظهـ
ـــــــــــــــــن المنتجين أنفســـهم فحســـب، بل أخذ التجار للتبادل بين المنتج والمســـته الل رأس من خلك أو بيـ

الذين أخذوا يعملون لحســـــــــــــــاب ، لى بعض المنتجين كالحرفيين مثالً المال التجاري يســــــــــــــيطرون ع
تيجة لذلك ون .ســـه، وأحيانًا تحول المنتــــــــــــــــــج إلى تاجر ليقوم بوظيفة المنتج والتاجر بالوقت نفالتاجر

القات عتحرر المنتج والتاجر من كلتا الحالتين من ســـــيطرة اإلقطاعي هذه الســـــمة التي كانت تميز 
. إن هــذا التــدخــل البطيء والمتبــادل بين رأس المــال التجــاري المرتبط اإلنتــاج خالل هــذه المرحلــة

 ،ليةعطيه األفضـــــــ، التي تأســـــــاســـــــًا برأس المال الربوي الذي يحافظ على عالقات اإلنتاج اإلقطاعية
، هو إزالــة العوائق ول مــا يحتــاج إليــه كي ينمو ويتطورالــذي أوبين النوع الجــديــد من رأس المــال، 
من خالل المنـافســـــــــــــــة بين رض". ويعمـل رأس المـال التجـاري اإلقطـاعيـة ومنهـا "ارتبـاط الفالح بـاأل

. إن كنسعر مم ت بشكل دائم بأقلبعض التجار على توفير أكبر عرض ممكن من السلع والمنتجا
لشراء  ي دور الممولمالك رأس المال التجاري ال يظهر دائمًا في دور " البائع " ولكنه يبدو أحيانًا ف

ًا للمنفذ ، لم تعد المنتجات عمليًا ملكانية عندما يشتري التاجر اإلنتاج. في الحالة الثبعض المنتجات
ل إلى ل الحرفي المســـــــــتق. وبهذا يتحو ممولبح ملكًا للرأســـــــــمالي الالذي قام بعملية اإلنتاج، بل تصـــــــــ

ن مراحل أســـــــلوب اإلنتاج الرأســـــــمالي، . وهكذا ظهر نظام الممولين الذي يعد مرحلة معامل مأجور
، رونائل اإلنتاج، والعمال المأجو : الرأســماليون الذين يملكون وســالذي تظهر فيه طبقتان متناقضــان

 الذين يملكون قدرتهم على العمل فقط.
ولم يظهر اإلنتاج الرأســــمالي هكذا فجأة كما  ،نتاج الرأســــمالي على قوة العمل المأجورةيعتمد اإل

ومر في  ،بل ظهر تدريجياً  ،نراه عليه اليوم في الدول الرأســــــــــــــمالية األكثر تقدمًا )أمريكا وبريطانيا(
 .تتفاوت شدة وضوحها من بلد آلخر ،ثالث مراحل أساسية

 ط".إلنتاج البسيط "التعاون البسيا -1
 اإلنتاج " المانفكتوري ". - 2
 صناعي الكبير " اإلنتاج اآللي ".اإلنتاج ال -3

 :سة الحرة والرأسمالية االحتكاريةالمناف - ثالثالمبحث ال
ولد أســـــــلوب اإلنتاج الرأســـــــمالي الذي يقوم على الملكية الرأســـــــمالية الخاصـــــــة لوســـــــائل اإلنتاج 

 ة. وتمر الرأســـــماليقتصـــــادي في قلب النظام اإلقطاعيال، وحرية النشـــــاط اتثمار العمل المأجورواســـــ
 :كنظام اقتصادي اجتماعي بمرحلتين

 
حيث تســــــــود المزاحمة الحرة وتتطور القوى المنتجة في خط  ،الرأســــــــمالية ما قبل االحتكار - 1

وقد ســــادت الرأســــمالية ما قبل االحتكار في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنســـا  .متصــــاعد
 .لمانيا وغيرها من البلدان المتطورة حتى الثلث األخير من القرن التاسع عشروأ
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التي ســادت في الثلث األخير من القرن التاســع عشــر، حيث بدأت  ،الرأســمالية االحتكارية - 2
ســيادة االحتكارات التي شــرعت تضــطلع بالدور الحاســم في الحياة االقتصــادية في البلدان الرأســمالية 

ومع بداية القرن العشــــــــرين تحولت الرأســــــــمالية إلى إمبريالية وهي أعلى  .لمزاحمة الحرةلتحل محل ا
 121 .مراحل تطور الرأسمالية

وتشــــترك الرأســــمالية ما قبل االحتكارية والرأســــمالية االحتكارية في عدد من الخصــــائص البارزة، 
  :أهمها
  ،الملكية الرأسمالية لوسائل اإلنتاج -
  ،جوراستغالل العمل المأ -
ســـيادة القوانين االقتصـــادية الرأســـمالية، كقانون القيمة والقيمة الزائدة وقانون التراكم الرأســـمالي  -

وقانون تجديد اإلنتاج الرأســــمالي البســــيط والموســــع. وتتميز الرأســــمالية االحتكارية )اإلمبريالية( بعدد 
 :الرأسمالية ما قبل االحتكارية منها منمن الخصائص 

 .حتكار بداًل من المنافسة الحرةسيادة اال   .أ
 .سيطرة عدد قليل من المصارف على القسم األعظم من رؤوس األموال  .ب
 .وتصدير البضائع ورؤوس األموال ،ظهور االحتكارات الدولية   .ج
 .ظهور الشركات متعددة الجنسية وتعاظم دورها في االقتصاد العالمي   .د
 :الحرة(الرأسمالية ما قبل االحتكارية )المنافسة  -1

مكان اختيارها ألي مجال أو فرع من فروع اإلنتاج  ،إن حرية انتقال رأس المال والقوة العاملة وا 
أدى إلى حصـــول بعض أصـــحاب الشـــركات على أرباح وفقًا لقاعدة " من كميات متســـاوية من رأس 

لنوعية اويتم تحديد أسـعار البضـائع ذات  .المال يمكن الحصـول على كميات متسـاوية من األرباح "
ا ارتفعت فإذ .دون أن يكون للشــركات أي أثر في تحديد الســعر ،المحددة في الســوق بصــورة مســتقلة

العرض  وينخفض ،األســـعار يرتفع أيضـــًا العرض )أي كمية البضـــائع المعروضـــة في الســـوق للبيع(
ل الوهذا يعني أن األســـــــعار القائمة في الســـــــوق ال يتم تنظيمها من خ .في حال انخفاض األســـــــعار

 .بل يكون العامل المقرر في تحديد األسعار هو كمية اإلنتاج للسوق ،شركات محددة
دة من بحيث ال تستطيع شركة واح وكان حجم الشركات الرأسمالية في ذلك الوقت صغيرًا نسبياً 

 ويقوم بإدارة هذه .زيادة إنتاجها أو خفضــــــــه أن تؤثر في حجم عرض البضــــــــاعة في الســــــــوق لخال
لذلك من المحتمل دائمًا أن تؤســس شــركات جديدة في  .األفراد الذين يملكون الشــركة الشــركات عادة

ها قادرة يجعل ،التي لم تتمكن من تحقيق تكاليف إنتاج للوحدةكل لحظة، أو إفالس شــــــــــــركات قائمة 
 .األسعار القائمة )أسعار السوق( كما في باقي الشركات أحوالعلى تحقيق الربح في 
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 :تيةاآلفر فيها الشروط الخمسة حالة السوق الرأسمالية التي تتو  لة هيإن المنافسة الكام
عين صـــغيرة بحيث ال يمكن أن ها شـــخص مئكميات البضـــاعة التي يرغب في شـــرا أن تكون -
 .زيادة هذه الكميات أو إنقاصها في العرض في السوقفي يؤثر 
 ائع.األسعار لهذه البضلنوع معين من البضائع أن يؤثر في تحديد  ال يستطيع أي مشترٍ  -
 ، بحيث تكون هذه البضاعة بدائل كاملة لبعضها.الشركات التي تبيعهاتجانس البضاعة  -
ال يملك أحد من المشــــــــــــــترين أية ميزات من قبل بعض البائعين أو أحد البائعين تجاه بعض  -

 .المشترين
 .المعرفة التامة بأحوال السوق لبضاعة ما -

الخروج من الســـوق بدون أي عوائق مصـــطنعة توضـــع في وجه من إضـــافة إلى حرية الدخول و 
 122 .يرغب في ذلك

مما ورد أعاله نســـــتنتج أن الســـــمة األســـــاســـــية للمنافســـــة الكاملة هي عدم األهمية النســـــبية لكل 
مؤسسة في السوق لدرجة أن أي واحدة منها ال تستطيع أن تؤثر في السعر تأثيرًا محسوسًا. فالفالح 

ــــــــــــــــ فإذا هو رفع  .شــيئًا حيال ثمن الزيتون في الســوقون ويبيعه ال يســتطيع أن يفعل الذي ينتج الزيتـ
ينما هو ال ، بســــتطيع أن يبيع شــــيئًا على اإلطالق، فإنه لن يســــعر زيتونه أعلى من الســــعر الجاري

ع عندما يحدد ويســـتطي ،يســـتطيع أن يكســـب شـــيئًا بخفض ثمن زيتونه وبيعه بأدنى من ســـعر الســـوق
 .توى السعر السائد في السوق أن يبيع أي كمية يتوقع إنتاجهاسعر زيتونه بمس
حتى في  ،رية غير ممكنة التطبيق في الواقع، هي نظالكاملة، وفقًا لتعريفها أعالهإن المنافســـــــة 

 .رحلة رأسمالية المنافسة الحرةم
، وال هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الربحيظل هدف صـــــــــــــاحب المشـــــــــــــروع من عملية اإلنتاج 

ويسـتطيع  .ألنه غير قادر على التأثير فيها ،ا الهدف من خالل رفع أسـعار البيعع تحقيق هذيسـتطي
ادة ، وهذا يســــــــــــــتوجب إما زينتاجتحقيق ذلك " زيادة األرباح " بطريقة واحدة وهي خفض تكاليف اإل

ما، ة العمل المســـتأجرة )تكثيف العمل(اســـتغالل قو  غالل ن زيادة اســـتإوحيث . زيادة إنتاجية العمل وا 
مالي أســ، لم يعد أمام الر ومتزايدة من قبل الطبقة العاملة القوة العاملة المســتأجرة يالقي مقاومة فعالية

 .مل أساسي لزيادة إنتاجية العمل، كعاسوى استخدام التقدم التقاني
وبذلك تجعل المنافســـة الحرة الشـــروط أكثر مالءمة وأكثر نفعًا للشـــركات التي يتم فيها اســـتخدام 

فســــــــــه وهي مهيأة بالوقت ن ،انة الحديثة واإلدارة والتنظيم الجيد بأســــــــــرع مما في باقي الشــــــــــركاتالتق
وبالوقت نفســــــه يكون مصــــــير الشــــــركات التي تكون فيها  .الســــــتخدام العمال ذوي الخبرة والمؤهالت

إلدارة اما لم تقم هي أيضـــــــًا باســـــــتخدام التقانة العالية و  .تكاليف وحدة اإلنتاج عالية نســـــــبيًا اإلفالس
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ي إلى، وتؤد ،وهذا يعني أن المنافســـــــــة الحرة تحرض على .والتنظيم الجيد للعمل بالســـــــــرعة الممكنة
 .تطور القوى المنتجة

أو من منطقـــة ألخرى،  ،وينتقـــل رأس المـــال بـــاحثـــًا عن الربح من أحـــد فروع اإلنتـــاج إلى آخر
ون مصـــــير المنتجين الصـــــغار ويك .األمر الذي يؤدي إلى الســـــيطرة الكاملة على االقتصـــــاد القومي

ويبقى  .حيث ســــــلبتهم المنافســــــة وســــــائل اإلنتاج التي كانوا يملكونها ،المســــــتقلين الســــــقوط واإلفالس
ما أن ك .هي تأجير قوة عملهم في الشــركات الرأســمالية ،أمامهم طريق واحدة لكســب وســائل عيشــهم

ال غناء عن عدد كبير من العمأدى إلى االســـــــت ،التقدم التقني أكثر فأكثر في المصـــــــانع والشـــــــركات
 .وهكذا ظهر جيش العمل االحتياطي "البطالة" .لتحل محلهم اآللة

 :الرأسمالية االحتكارية -2
ارية. الرأســــمالية االحتك -أما المرحلة التالية في تطور اإلنتاج الرأســــمالي فهي مرحلة االحتكار 

 ومع نهاية القرن التاســـع عشـــر .وتتصـــف هذه المرحلة باتحاد عدة فروع صـــناعية في مشـــروع واحد
وبداية القرن العشـــرين بدأت االحتكارات تظهر بشـــكل واضـــح في أســـلوب اإلنتاج الرأســـمالي متمثلة 
بالكارتل والســنديكات التي أضــحت أحد األســس المهمة للحياة االقتصــادية والنشــاط االقتصــادي في 

ور ت مرحلة االحتكار درجة عالية من التطإمبريالية. وبلغ إلىحينذاك تحولت الرأسمالية  ،الرأسمالية
مع ظهور رأســـــــــــمالية الدولة االحتكارية كونها المرحلة األعلى في التطور االقتصـــــــــــادي التكنولوجي 

وتتصــــــــــف هذه المرحلة باندماج االحتكارات مع قوة الدولة بهدف زيادة الثروات في يد  .للرأســــــــــمالية
 .االحتكارات والمحتكرين

 التي أدت إلى نجاح ،للرأســــمالية ما قبل االحتكار هي المنافســــة الحرةكانت الســــمة األســــاســــية 
فالس اآلخرين ،بعضهم وتحقيق مزيد من الربح كما أدت المنافسة الحرة إلى تمركز اإلنتاج ونمو  .وا 

د عدد ، وتزايتي ازداد نصـــــيبها في مجمل اإلنتاجال .الوزن النســـــبي لبعض المؤســـــســـــات والشـــــركات
لقد  123نتجة في المؤسسات الكبيرة التي أخذت تسيطر على السوق أكثر فأكثر.العمال والطاقات الم

مهدت المنافســــــة الرأســــــمالية الحرة التربة من أجل نشــــــوء ونمو التكتالت االحتكارية وتمركز اإلنتاج 
ــــــــــــــــود في مرحلة معينة من تطوره إلى االحتكار مباشــرة فاالحتكار يمكن أن يكون اتفاقًا أو  .الذي يقـ

نوعت ومهما ت .وقد يكون مؤســــســــة منفردة كبيرة جداً  ،أو تكتاًل بين مجموعة من الرأســــمالييناتحادًا 
حقيق من أجل ت ،هو السيطرة على اإلنتاج واقتسام األسواق ،المؤسسات االحتكارية فإن هدفها واحد

 أعلى ربح ممكن.
نتقال حرة قد هيأ لالإن تطور القوى المنتجة وعالقات اإلنتاج في مرحلة المنافســــــة الرأســــــمالية ال

في الدول األوربية المتقدمة  وخاصــــــــة ،في بداية القرن التاســــــــع عشــــــــر ،إلى الرأســــــــمالية االحتكارية
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وأخذت الرأســــــمالية تتطور في كل من الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا  .هولندة( ،فرنســــــا ،)إنكلترا
قد اختلفت أســــــــباب ظهور وتطور و  .وروســــــــيا واليابان منذ العقد الســــــــابع من القرن التاســــــــع عشــــــــر

لغاء 1863أمريكا، إلغاء الرق في عام  فقد يســــر تطور الرأســــمالية في ،الرأســــمالية من بلد آلخر ، وا 
ـــــــــــد ألمانيا عام 1870-1767برجوازية )والثورة ال ،1861القنانة في روسيا عام  ( في اليابان، وتوحيـ

مثل  ،من المحركات لتســـــــيير اآلليات ديدة. والســـــــبب في ذلك هو اكتشـــــــاف واختراع أنواع ج1871
رة ا، وتطور الســــــــــــــيـخـاريـة، والـديزل، والعنفـات الببـائيـة، محركـات االحتراق الـداخليالمحركـات الكهر 

 إلنتاج الصناعي وتطور الرأسمالية،، كل ذلك أدى إلى نمو وتطوير اوالطائرة ووسائط النقل األخرى
 .وقيام الرأسمالية االحتكارية

، فإن عشــــــرات من المؤســــــســــــات العمالقة ال تاج يهيل إلى ســــــيادة االحتكاراتنإن تمركز اإل ) 
ت كارا. وفي حلول ســـــــيادة االحتتفاهم وعقد االتفاقات فيما بينهاتجابهها مصـــــــاعب كبيرة من أجل ال
. إن االحتكارات إنما هي يكمن جوهر اإلمبريالية االقتصــــــــــــــادي، محل المزاحمة الرأســــــــــــــمالية الحرة

، أو اتحادات بين مؤســـــســـــات رأســـــمالية تحصـــــر في أيديها إنتاج أو جداً بيرة مؤســـــســـــات رأســـــمالية ك
ي ب. وتتميز االحتكارات بالطاقة االقتصادية وبوزن نسكبر من منتوج الفرع المعنيتصريف القسم األ

 124. تكار(تز أرباحًا عالية بفعل االح، فتفرض أسعارًا احتكارية وتبهائل في الفرع اإلنتاجي المعين
زايد التي ت ،بين الميزات المهمة التي تحصـــل عليها المشـــروعات الكبيرة االحتكاريةوكان من 

 125: اآلتيةدورها أكثر فأكثر في اإلنتاج الرأسمالي والسوق الرأسمالية الميزات 
 .التفوق التقاني واستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي -
 .التنظيم األفضل لعناصر اإلنتاج وتخفيض نسبة الهدر -
 .تحقيق الوفورات في التكاليف اإلدارية -
 .ارتفاع إنتاجية العمل -
 .فر فرص أكبر للمؤسسة االحتكارية للحصول على قروض من مؤسسات اإلقراضتو  -

 :في ث ثة مظاهر أساسية هيعلى  لو يتمثل جوهر االحتكار  وبناهً 
ة قتصــــــاديتركيز رؤوس أموال ضــــــخمة في أيدي االحتكار بحيث يتمتع بفضــــــلها بقدرة ا( 1
  ،وتفوق ساحق على عدد كبير من االقتصاديين األصغر حجمًا مجتمعين ،هائلة
 ،إمكان فرض أسعار في السوق والتدخل في آلية تشكلها( 2
 126 .تحقيق أرباح احتكارية عالية نتيجة للسيطرة االقتصادية( 3
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قتها ف، بل رارأس المال على قطاع الصـــــناعة فحســـــبولم تقتصـــــر عملية تمركز اإلنتاج وتركز 
قة ل. وحيث المصارف هي مؤسسات لتقديم الخدمات المتععملية تمركز رأس المال المصرفي أيضاً 

ـــــــــــــــــــــــة الدور  ، فإنول الودائع، تحويل النقود..الخ، مثل منح القروض قببالعمليات النقدية المصـــــــــرفيـ
القروض ح ، ومنود السائبة عن طريق قبول الودائعاألساسي للمصرف في الرأسمالية هو تجميع النق

 .في مجال التوزيع أمفي مجال اإلنتاج  ف تمويل األنشطة االقتصادية سواءبهد
نشــــأت االحتكارات المصــــرفية في بداية القرن العشــــرين وتوســــعت ســــيطرتها في مجال اإلقراض 

كما طرأ تطور وتغيير على الدور الذي كانت تقوم به المصارف، والعالقة بين  .والتسليف واالئتمان
وتحولت المصــارف من وظيفة الوســاطة والســمســرة البســيطة الى  ،االحتكارات الصــناعيةالمصــارف و 

ولم تعد  ،احتكارات ذات جبروت يتركز في أيديها قســــــــم كبير جدًا من الســــــــيولة النقدية في المجتمع
 بل أخذت تشــــــــــــارك ،تقتصــــــــــــر وظيفة المصــــــــــــارف على تقديم القروض والتســــــــــــليف وقبول الودائع

وحدث اندماج من جديد بين االحتكارات  .بدورها في ملكية وســـــــــائل اإلنتاج االحتكارات الصـــــــــناعية
ونشــأ نوع جديد من رأس المال هو الرأســمال المالي الذي ســيطر  ،الصــناعية واالحتكارات المصــرفية

أحد  ويعد نشــوء الرأســمال المالي .على النشــاط االقتصــادي والحياة الســياســية في المجتمع البرجوازي
 .ولذلك يسمونه عصر الرأسمال المالي .يزة لإلمبرياليةالعالئم المم

ارف مصـــــــــنتيجة إلفالس ال ،، قبل كل شـــــــــيءكارات في القطاع المصـــــــــرفي والماليتحقق االحت
. وثمة وســيلة توســعية أدى إلى تمركز رأس المال المالي . األمر الذيالصــغيرة، واندماج المصــارف

قد  ع، وهي تأســـيس شـــبكة واســـعة من الفرو اســـتغاللهاالمالية المعاصـــرة على  أخرى تقوم االحتكارات
األخيرة ينتشــــر اســــتخدام أســــلوب آخر يتمثل في تأســــيس  المدةوفي  . )تتجاوز حدود الدولة الواحدة

خضـــــاعها بذلكســـــهم المتحكمة في البنوك المســـــتقلةشـــــركات متخصـــــصـــــة في شـــــراء محفظة األ  ، وا 
فالبنوك  .ا تســــــمى العمليات االئتمانية. كما ينمو حجم مإلشــــــراف مجموعة محدودة من األشــــــخاص

تســـــــــــتغل رؤوس األموال التي توضـــــــــــع تحت إشـــــــــــرافها المؤقت بغرض توســـــــــــيع مجال ســـــــــــيطرتها 
 127 .االقتصادي(

 ،وصــــــــناديق المعاشــــــــات ،وشــــــــركات التأمين ،وتزايدت عمليات مؤســــــــســــــــات التســــــــليف والتوفير
الشــــعبية  يع مدخرات الفئاتويتمثل الدور الرئيس لهذه المؤســــســــات في تجم .وتروســــتات التوظيفات

العريضـــــة وتقديم هذه المدخرات إلى االحتكارات المالية الســـــتخدامها في توســـــيع التراكم الرأســـــمالي. 
وازدادت في العقود األخيرة أهمية شـــــــــركات التأمين التي تعد أقوى حلقات هذه الشـــــــــبكة المكونة من 

 .الهيئات المتخصصة في مجال االحتكارات المالية
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، ونوع جــديــد من عني ظهور نمط جــديــد في االحتكــاراترأس المــال المــالي وتركزه ي إن تمركز
داخل البالد  ، على نحو خاص من التشــابكعلى نحو خاص من الحركة والمرونة . إنه "مال الرأس

، على نحو خاص من اقتصاد الشخصية الخاصة ومن االنفصال عن اإلنتاج وعلى الصعيد الدولي
مال  ويحتل الرأس 128. حقق بالفعل تركيزًا بعيد المدى ". ولقد بســهولة خاصــةالمباشــر، وهو يتركز 

 .ة في اقتصاديات الدول الرأسماليةالمالي مكان السيطرة والسياد
وظهور المؤســــــســــــات االحتكارية الكبيرة وامتداد  ،لقد أدى تمركز رأس المال الصــــــناعي والمالي

ـــــــــه إلى إحداث تغيرات جدية في طبيع  ة نشاط الدولة التي تمثل في النظام الرأسمالينشاطها وتوسعـ
كما أتاح تركيز اإلمكانات االقتصـــــــادية والســـــــيطرة على النشـــــــاط  .مصـــــــالح البرجوازية واالحتكارات

أتاح لهم االلتحام مع أجهزة الدولة واســــــــــــتغاللها  ،االقتصــــــــــــادي في أيدي عدد قليل من االحتكاريين
االحتكارات ونموها قد خلقا ضرورة استخدامها المتزايد ظهـــور  ى" من ناحية أخر  .لتحقيق مصالحهم
وتتحدد هذه الضرورة بناء على تعمــــــــق التناقضات بين جوهر االحتكارات كملكية  .للدولة البرجوازية

 129. لعمالق للطابع االجتماعي لإلنتاج، الذي يقترن بنشوء االحتكارات"خاصة وبين النمو ا
أســـــــــــلوب اإلنتاج الرأســـــــــــمالي في مرحلة الرأســـــــــــمالية  إن تصـــــــــــاعد احتدام التناقض الرئيس في

االحتكارية يخلق ظاهرة جديدة تتمثل في اشــــــتداد التالحم بين االحتكارات والدولة البرجوازية ونشـــــوء 
ريالية )واإلمب .الرأســــــــــمالية االحتكارية للدولة على أســــــــــاس االتحاد بين قوى االحتكارات وقوى الدولة

Imperialism ذلك تعد ل .هي الرأســــــمالية االحتكارية ،في مرحلتها العليا واألخيرة( هي الرأســــــمالية
ة وتنطبق عليها ســــائر القوانين االقتصــــادي ،اإلمبريالية مرحلة تاريخية خاصــــة من مراحل الرأســــمالية

وتتميز هذه المرحلة بحلول ســــــيطرة االحتكارات محل المزاحمة )المنافســــــة( الرأســــــمالية  .للرأســــــمالية
 130 :األسباب التي هيأت لالنتقال إلى هذه المرحلة من الرأسمالية ومن أهم .الحرة
  ،تطور القوى المنتجة -
 ،تركز اإلنتاج -
  ،تركز رأس المال -
  ،سيادة االحتكارات الرأسمالية -
  ،التقسيم اإلقليمي للعالم بين الدول الرأسمالية -
ريالية لدان اإلمبوكذلك بين الب ،زيادة حدة التناقض بين الدول النامية والدول المتقدمة -

ـــــــــــــــنازع فيما بينها على أسواق التصريف وموارد المواد الخام األولية لى وحب فرض السيطرة ع ،والتـ
 .العالم
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  131:أتييساسية لإلمبريالية وفقًا لما تحديد السمات األ من خالل التحليل العلمي الدقيق، يمكن
ــاج والرأسمال إلى درجة عالية أدت إلى نشوء - 1 حاسم  بدور االحتكارات التي تقوم تركز اإلنتـ

 . في الحياة االقتصادية
تكوين رأس  ، ونشــوء الطغمة المالية )لمال الصــناعي ورأس المال المصــرفياندماج رأس ا - 2

  .المال المالي(
 . س المال إلى جانب تصدير المنتجاتتصدير رأ - 3
  .العالم اقتصاديًا فيما بينهاسام إقامة اتحادات الرأسماليين االحتكارية الدولية واقت - 4
 .إنجاز التقسيم الجغرافي للعالم فيما بين الدول الرأسمالية الكبرى - 5

اخل ية دإن قيام االحتكارات على أساس الملكية الخاصة يجعل من المحتم وجود منافسة رأسمال
اري ضــع احتكم و . وفي الظروف الجديدة يعتمد صــراع المنافســة على قياإطار االحتكارات وخارجها

بيد أنه ال  .اضعًا لمصالح السيطرة االحتكارية. أما التطور التقاني فقد أصبح خذي امتيازات واسعة
في مرحلة . فتجري في ظل االحتكارات العالمية بد من حدوث تغيير شـــــكلي في هذه المنافســـــة التي

رباح رؤوس األموال في أما قبل االحتكارية الرأســــــــــــــمالية كانت المنافســــــــــــــة أداة لتحقيق المســــــــــــــاواة 
 . لكن هذه االحتكارات ال تقنع بالحصــول على الربح المتوســط بل تتنافس مع المؤســســاتالمتســاوية

. وفي الواقع فإن وضــــــعها االحتكاري يتيح لها الحصــــــول على األخرى بغرض تحقيق الربح الفاحش
لمنافس، ضعاف مواقع ااالحتكارات بأ. وال تكتفي شة بوساطة آلية الصـــــــــــــــراع التنافسياألرباح الفاح

شـــوف رة محل التســـابق المك. وتحل الصـــفقات والعقود الســـرية والســـمســـبل تســـعى إلى القضـــاء عليه
ها ت. كل هذا يحدد النوعية الجديدة للمنافســـــــــة ودرجي تصمر القلة على اآلخرين الكثرة، ويجر والتنافس

، كاريةاالحتحلة الرأســــــمالية . وهذا يعني أن المنافســــــة تســــــتمر في مر في ظل الرأســــــمالية االحتكارية
 132.هر مشتركون جدد في عملية التنافسولكن تظهر مواقع جديدة للصراع التنافسي ويظ
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 السابعالفصل 
 الناتج االجتماعي وتجديد اإلنتاج في الرأسمالية 

 )التراكم الرأسمالي( 
 :اعي والناتج االجتماعي واإلجماليالرأسمال االجتم -ولالمبحث األ 

فتنشـــأ  .ي عالقاتها وتأثيراتها المتبادلةهو جملة رؤوس األموال الفردية ف: مال االجتماعيالرأســ
ر وتظه. لعمــل وذلــك من خالل عمليــة اإلنتــاجهــذه العالقــات المتبــادلــة عن التقســــــــــــــيم االجتمــاعي ل

 بصـــــــورة أمن تعويض رأس المال )الثابت والمتغير( ســـــــواء بالقيمة إالعالقات في عملية التداول، إذ 
 إال تماعي أن تســــير بانتظام وتســــتمر. وال يمكن لعملية اإلنتاج االجطبيعية يتحقق بوســــاطة الســــوق

، ووجدوا في الســـــوق ما يحتاجون إليه من وســـــائل ف الســـــلع التي ينتجها الرأســـــماليونإذا تم تصـــــري
 .على المواد االستهالكية من السوقاإلنتاج وقوة العمل. وحصل العمال 

ماناتج االجتماعي في الرأســـمالية إما حســـب مكوناته القيمية يتم عادة تقســـيم ال شـــكله  حســـب وا 
 . فالناتج االجتماعي هو كتلة كبيرة من الســلع يتم إنتاجها في مجتمعمته االســتعماليةالطبيعي أي قي
زمنيـة محـددة هي عـادة ســــــــــــــنـة تقويميـة. تكون قيمـة النـاتج االجتمـاعي اإلجمـالي  مـدةمحـدد خالل 

ج . ونســـــتطيع التعبير عن قيمة الناتالتي يتم إنتاجها خالل ســـــنة كاملةئر الســـــلع مســـــاوية قيمة ســـــا
 :اآلتيةاالجتماعي كقيمة أي سلعة وفقًا للمعادلة 

 ق  = ث + ر + م (1) 
 :حيث أن

 .ق  = قيمة الناتج االجتماعي  
 .ث  = رأس المال الثابت  
 .ر  = رأس المال المتغير  
 .م  = القيمة الزائدة  

ونالحظ أن الناتج  .ظل الرأســــــــــــــمالية يأخذ الناتج االجتماعي اإلجمالي شــــــــــــــكاًل ســــــــــــــلعياً وفي 
 :ينقسم إلى ثالثة أقسام -االجتماعي اإلجمالي حسب القيمة 

 رأس المال الثابت  = ث :األول  
 رأس المال المتغير = ر :الثاني  
 القيمة الزائدة       = م :الثالث  

القيمة  -األول   :ماعي اإلجمالي حسب القيمة أيضًا إلى قسمينكما يمكن تقسيم الناتج االجت
 .المنقولة وهي تمثل قيمة رأس المال الثابت ) ث (
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القيمة المضــــــــــــــافة وهي تمثل القيم التي يخلقها العمال أثناء عملية اإلنتاج أي رأس  -الثاني  
 :المال المتغير والقيمة الزائدة وهذا يعني أن القيمة المضافة تساوي
 .القيمة المضافة = ) ر + م (

 
موعتين الطبيعي ( إلى مجوينقســـم الناتج االجتماعي اإلجمالي حســـب شـــكله الطبيعي ) تركيبه 

األولية والمواد المســـــــــاعدة وســـــــــائل اإلنتاج وتضـــــــــم اآلالت واألجهزة والمواد  -األولى : من الســـــــــلع
نادًا إلى . واســـتلبســـة واألحذية وغيرهاغذائية واألمواد االســـتهالك وتضـــم المواد ال -والثانية . وغيرها

 : جي في االقتصاد الوطني إلى فرعينهذا التخصيص يتم تقسيم النشاط اإلنتا
 . تاج وسائل اإلنتاج أموال اإلنتاجويختص بإن -الفرع األول 
 .الذي يختص بإنتاج مواد االستهالك أموال االستهالك -الفرع الثاني 

 دفرعين أهمية كبيرة في عملية تجديد اإلنتاج ذلك ألن تجديولتقســــــــيم النشــــــــاط االجتماعي إلى 
 :اإلنتاج االجتماعي يجب أن يؤمن

 .وسائل العيش الضرورية الستمرار حياة العمال والرأسماليين -1
 .وسائل اإلنتاج الضرورية للبدء بعملية اإلنتاج -2
 .وسائل اإلنتاج الالزمة لزيادة وتوسيع حجم اإلنتاج -3

جتماعي اإلنتاجي إلى فرعين إنتاج أموال اإلنتاج وأموال االستهالك وفقًا ويتم تقسيم النشاط اال
 .للنمو االقتصادي في المجتمع لتناسب معين األمر الذي يحدد مستقبالً 

 :جاإلنتاتجديد  -ثاني المبحث ال
يعد تجديد اإلنتاج أو تكرار عملية اإلنتاج قانونًا موضــــــــوعيًا لعملية اإلنتاج في كل المجتمعات 

. إال أن تجديد اإلنتاج في النظام الرأســـــــــمالي يختلف نوع النظام االقتصـــــــــادي االجتماعي هما كانم
تجديد  . ففي حين كانالمجتمعات التي ســــــــــــبقت الرأســــــــــــمالية اختالفًا جوهريًا عن تجديد اإلنتاج في

ي ف ، نالحظ أن تجديد اإلنتاجت الرأســــــــــــــمالية يتم بالوتيرة نفســــــــــــــهااإلنتاج في المراحل التي ســــــــــــــبق
 :اإلنتاج يتم بطريقتين، وهذا يعني أن تجديد الرأسمالية يتصف بالتوسع والنمو

 .تجديد اإلنتاج البسيط -1
 .تجديد اإلنتاج الموسع -2

ي ال فردوعنــد تحليــل إعــادة اإلنتــاج ) التي تعني تكرار عمليــات اإلنتــاج ( على المســــــــــــــتوى ال
ي على حده بتصـــــــريف منتجاته ف. إذ يفترض أن كل رأســـــــمالي يقوم نبحث مســـــــألة تصـــــــريف الناتج
. أما على المستوى االجتماعي فإن عملية تجديد اإلنتاج إليه من السلعالسوق ويجد هناك ما يحتاج 

 .ماعي والناتج االجتماعي اإلجماليتتطلب دراســــــة خاصــــــة لتحليل حركة ومكونات الرأســــــمال االجت
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عي اإلجمــالي والظروف التي تجعــل لــذلــك ال بــد من بحــث األجزاء التي يتكون منهــا النــاتج االجتمــا
 .إعادة إنتاج الرأسمال االجتماعي من الممكن تصريفه وبالتالي

عادة إنتاج الرأســـــمال االجتماعي ترتبط أوثق االرتباط بمســـــألة  لذلك فإن عملية إعادة اإلنتاج وا 
 .سلع التي يتم إنتاجها في المجتمعتصريف الناتج االجتماعي اإلجمالي أي تصريف كل ال

 :تجديد اإلنتاج البسيط -1
ي زيادة الســـــابقة نفســـــها وبدون أ باألحجاميعني تجديد اإلنتاج البســـــيط تكرار العملية اإلنتاجية 

نفاقها  .في اإلنتاج أو رأس المال وهذا يفترض أن يقوم الرأســــماليون باســــتهالك كامل القيمة الزائدة وا 
جديد وت .يع رأس المال وزيادتهلتأمين أغراضــــهم الشــــخصــــية دون أن يخصــــص قســــم منها في توســــ

ل باســــــتثمار الكمية نفســــــها من رأس الما .الســــــابقة نفســــــها يعني أن يتكرر اإلنتاج باألحجاماإلنتاج 
 .وبذلك يتكرر إنتاج القيمة الزائدة بالقيمة نفسها ،الثابت والكمية نفسها من رأس المال المتغير

تج عند الحديث عن تقســــــــــيم النا :التاليولتوضــــــــــيح عملية تجديد اإلنتاج البســــــــــيط نورد المثال 
 :االجتماعي اإلجمالي حسب مكوناته القيمية وجدنا أن

 ق  = ث + ر + م (1)
 .ق  = قيمة الناتج االجتماعي اإلجمالي  
 .ث  = قيمة رأس المال الثابت  
 .ر  = قيمة رأس المال المتغير  
 .م  = القيمة الزائدة  

 :االجتماعي اإلجمالي حسب شكله الطبيعي وجدنا أن أما عند الحديث عن تقسيم الناتج
 2+ ق 1ق  = ق ( 2)

 .ق  = قيمة الناتج االجتماعي اإلجمالي
 .= قيمة الناتج االجتماعي في الفرع األول )فرع إنتاج وسائل اإلنتاج( 1ق
 = قيمة الناتج االجتماعي في الفرع الثاني )فرع إنتاج المواد االستهالكية(. 2ق

ما قيمته  1وحده أنتج منها في الفرع األول ق 9000نا أن قيمة الناتج اإلجمالي فإذا افترضــــــــــــــ
 :وحدة نجد أن 3000ما قيمته  2وحدة وفي الفرع الثاني ق 6000

 .2ق 3000+  1ق 6000ق =  9000 ( 3) 
 :2والفرع الثاني ق 1ثم نجد في الفرع األول ق

 .1+ م 1+ ر 1= ث 1ق (4) 
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 .2+ م 2+ ر 2= ث 2ق (5)
 
  
 

 +        +        = 1ق
 
 
 

  +    +      = 2ق
 

 .*أقسام اإلنتاج الموضوعة داخل مثلث هي األقسام المستهلكة داخل قطاعها
 .*أقسام اإلنتاج الموضوعة داخل مستطيل هي األقسام المتبادلة بين القطاعين

 
        :وتمثل

  .رأس المال الثابت في الفرع األول - 1ث
  .المال المتغير في الفرع األول رأس - 1ر
 .القيمة الزائدة الناتجة في الفرع األول - 1م
  .رأس المال الثابت في الفرع الثاني - 2ث
  .رأس المال المتغير في الفرع الثاني - 2ر
 .القيمة الزائدة الناتجة في الفرع الثاني - 2م

الســــــــابقة نفســــــــها )تجديد اإلنتاج  باألحجامومـــــــــــــــــــــــن أجل تجديد اإلنتاج وتكرار العملية اإلنتاج 
ــــــــــــــــاد عملية اإلنتاج برأس المال الثابت نفســه ورأس المال المتغير نفســه الل ين ذالبســيط( يجب أن تعـ

 :استخدما في المرة السابقة أي
 وحدة 7500( = 2ر 500+  1ر 1000+  2ث 2000+  1ث 4000)
 

 ي اإلجمالي الذي يمثل: وحدة( أما ما تبقى من الناتج االجتماع 7500)وهـو ما يعادل 
 2+    ق   1ق =    ق

9000  =6000  +3000 
9000 - 7500  =1500 

4000 
 1ث

 1م 1000 1ر 1000

 500 2ث 2000
 2ر 2ر

500 
 2م
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فيجب أن يتم اســــتهالكه من قبل الرأســــماليين ألغراضــــهم الشــــخصــــية وهو يعادل القيمة الزائدة 
 500تي أنتجــت في الفرع الثــاني والقيمــة الزائــدة ال 1م 1000التي أنتجــت في الفرع األول وقــدرهــا 

فســـــــها عن الســـــــابقة ن باألحجامهكذا يتم تجديد اإلنتاج البســـــــيط حيث يتم تكرار عملية اإلنتاج . و 2م
 .المتغير في كل عملية إنتاج جديدةطريق استخدام الحجم نفسه من رأس المال الثابت ورأس المال 

 قومن خالل تجديد اإلنتاج البسيط نجد أن هناك عالقة بين الفرع األول والفرع الثاني عن طري
 :تصريف المنتجات وتدفقات السلع بين الفرعين وهذا يتم وفق معادالت محددة

  2+    ث    1=     ث 1ق  ( 5)
 2ث 2000+  1ث 4000=  6000       

 1ث 4000وهذا يعني أن تكرار اإلنتاج في الفرع األول بالحجم الســـــــــــــابق نفســـــــــــــه يحتاج إلى 
ق ا أن تكرار اإلنتاج في الفرع الثاني بالحجم الســـــاب، كمبت، يتم إنتاجها في الفرع األولكرأســـــمال ثا

اني ن الفرع الثإاجها في الفرع األول أيضــًا. أي كرأســمال ثابت يتم إنت 2ث 2000نفســه يحتاج إلى 
ــــــــــــــــــت مقابل ) 2ث 2000يحتاج إلى  ( ينفقها 1م 1000+  1ر1000من الفرع األول كرأســــمال ثابـ

 .ة الثانية. والمعادله من الفرع الثانيشراء سلع استهالكالعمال والرأسماليون في الفرع األول على 
 (  2+  م   2(    + ) ر 1+  م  1=      ) ر 2(       ق6)

 (2م500+  2ر500( + )1م1000+  1ر10000= ) 3000
العمال  أي أن منتجات الفرع الثاني تخصــــــــــــص لالســــــــــــتهالك الشــــــــــــخصــــــــــــي النهائي لكل من

بارة عن ) الفرع وهو ع هالك جزء من إنتاج الفرع الثاني داخل. ويتم اســـــــتوالرأســـــــماليين في الفرعين
(  2، وما تبقى يتم مبادلته مع الفرع األول عن طريق شـــــــراء وســـــــائل اإلنتاج وهي ) ث( 2+ م 2ر

ج إليه ، وهي ما يحتاني من مواد اســـــــــتهالكه للفرع األولكرأســـــــــمال ثابت مقابل ما يعطيه الفرع الثا
. وهكذا تتكرر عملية اإلنتاج بالحجوم الســـــــابقة ( 1+ م 1ر فرع األول )العمال والرأســـــــماليون في ال

 .ها وهذا هو تجديد اإلنتاج البسيطنفس
 :تجديد اإلنتاج الموسع - 2

تجــديــد اإلنتــاج الموســــــــــــــع هو تكرار عمليــة اإلنتــاج بحجوم أكبر من حجم اإلنتــاج في عمليــة 
ـــــــــــــاج تتطلب زيادة في رأس لذلك يبدأ  .لثابت ورأس المال المتغيرالمال ا اإلنتاج السابقة وزيادة اإلنتـ

ــــير الرأسماليون عملية اإلنتاج الجديدة برأس فإذا  .أكبر من حجمه في الدورة السابقة مال ثابت ومتغـ
كه يمة الزائدة على اســـــــــتهالكان الرأســـــــــمالي في حال تجديد اإلنتاج البســـــــــيط يقوم بإنفاق كامل المق

، يجب أن يخصـــــص القيمة الزائدة أو قســـــمًا منها وســـــعاج الم، فإنه في حال تجديد اإلنتالشـــــخصـــــي
ـــــرلز  ـــــدة أو قسمٍ . أي تيادة رأس المال الثابت والمتغيـ ـــــويل القيمة الزائـ ـــــا إلى رأس حـ ا ما مال وهذ منهـ

وال يمكن زيادة اإلنتاج والتوســــــــــــــع في عملية  Capital Accumulationيدعى بتراكم رأس المال 
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وبذلك يعد التراكم في رأس المال شـــــــــرطًا ضـــــــــروريًا  ،عناصـــــــــر اإلنتاجاإلنتاج إال عن طريق زيادة 
 .لعملية تجديد اإلنتاج الموسع
منها لشـــراء عناصـــر إنتاج جديدة  من تخصـــيص القيمة الزائدة أو قســـمٍ وهدف الرأســـمالي دائمًا 

 .للحصول على كميات أكبر من الربح وتحويلها إلى رأسمال هو السعي
 

 6000=  1م 1000+  1ر 1000+   1ث 4000=  1ق (1)
 3000=   2م 750+    2ر 750+   2ث 1500=  2ق     

 
 9000=  3000+  6000=   2+ ق 1ق  = ق (2)   
 

كــانــت هــذه هي الــدورة اإلنتــاجيــة األولى ولكي يزداد اإلنتــاج في الــدورة التــاليــة ال بــد أن يقوم 
فإذا  .اقي يذهب الســــتهالكه الشــــخصــــيمال والب الرأســــمالي بتحويل قســــم من القيمة الزائدة إلى رأس

، في الفرع األول لزيادة رأس المالافترضـــــــنا أن الرأســـــــمالي يقوم بتخصـــــــيص نصـــــــف القيمة الزائدة 
ر ، وأن معــدل القيمــة الزائــدة ال يتغيابــت ومتغير يبقى على مــا كــان عليــهوتوزيع رأس المــال بين ثــ

 :اآلتيط الفرع األول وفقًا للمخطالالحقة في أيضًا نحصل على النتائج التالية في الدورة اإلنتاجية 
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=  1م1100( + 1ر Δ 100+  1ر 1000( +)1ث Δ 4000+  1ث4000= ) 1( ق3) 
6600 

كذلك في الفرع الثاني نفترض أن الرأســـــمالي يحول قســـــمًا من القيمة الزائدة إلى رأســـــمال وقدره 
مع بقـاء العالقـة بين رأس  .لرأس المـال المتغير 50لرأس المـال الثـابـت و 100توزع بمعـدل  ،150

 ،1 :1 :2والقيمــة الزائــدة في الفرع الثــاني على مــا هي عليــه المــال الثــابــت ورأس المــال المتغير 
 :وبذلك نحصل على النتائج التالية في الدورة اإلنتاجية الالحقة

=  2م800( + 2ر Δ 50+  2ر 750( +)2ث Δ 100+  2ث1500= ) 2ق ( 4)
3200 

 ما يلي:فقًا لوهكذا يكون الناتج اإلجمالي في دورة اإلنتاج التالية )تجديد اإلنتاج الموسع( و 
 6600=  1م 1100+  1ر 1100+  1ث 4400=   1(       ق5)   

 3200=     2م 800+  2ر 800+  2ث 1600=  2ق
 2+  ق  1ق  =  ق

6600    +3200    =9800 
وبذلك نالحظ أن حجم اإلنتاج في الدورة اإلنتاجية الثانية كان أكبر من حجم اإلنتاج في الدورة 

 .د اإلنتاج الموسعاألولى وهذا هو تجدي
ذا طبقنا التوزيع نفسه في دورة اإلنتاج الثالثة نصل إلى النتائج   :اآلتيةوا 

 7260=  1م 1210+  1ر 1210+  1ث 4840=   1(  ق 6) 
 3520=     2م 880+  2ر 880+  2ث 1760=   2ق

 10780=  3520+  7260=    2+  ق  1ق  =  ق
هناك عالقة أيضًا بين الفرع األول والفرع الثاني عن  ومن خالل تجديد اإلنتاج الموسع نجد أن

طريق تصــــــــــــــريف المنتجات وتدفقات الســــــــــــــلع بين الفرعين وهذا يتم وفق معادالت محددة المعادلة 
 األولى:
 2ث Δ+     2ن   =  ث1+ م  1ر Δ+   1ر      (7) 

         1000    +100    +500    =1500    +100 
Δ المال المتغير في الفرع األول= الزيادة في رأس  1ر 
 .ن  = القيمة الزائدة التي خصصها الرأسمالي الستهالكه الشخصي في الفرع األول1م

وهذه المعادلة تعني أن مجموع رأس المال المتغير األصــلي واإلضــافي في الفرع األول مضــافًا 
يجب  تهالكه الشـــخصـــيإليه الجزء من القيمة الزائدة الذي خصـــصـــه الرأســـمالي في الفرع األول الســـ

 :والمعادلة الثانية .أن يعادل رأس المال الثابت األصلي واإلضافي في الفرع الثاني



112 

 

 (2ث Δ+ 2( + )ث1ث Δ+ 1= )ث 1ق (8) 
وهو الفرع الــذي ينتج وســــــــــــــــائــل اإلنتــاج يجــب أن يعــادل  ،ن حجم النــاتج في الفرع األولإأي 

 :عين األول والثاني. والمعادلة الثالثةمجموع رأس المال الثابت األصلي واإلضافي من الفر 
 ن(2+ م 2ر Δ+  2ن( + )ر1+ م 1ر Δ+   1)ر 2ق (9) 

 ن = القيمة الزائدة التي خصصها الرأسمالي الستهالكه الشخصي في الفرع الثاني.2م
ـــة تعني أن قيمـــة النـــاتج االجتمـــاعي في الفرع الثـــاني يجـــب أن تعـــادل مجموع  وهـــذه المعـــادل

األصـــلي اإلضـــافي في الفرعين األول والثاني مضـــافًا إليه الجزء من القيمة الزائدة  الرأســـمال المتغير
 .تهالكهم الشخصي في الفرعين أيضاً الذي خصصه الرأسماليون الس

، في ظروف الرأســـــــــــمالية المعاصـــــــــــرة، إعادة إنتاج لية إعادة اإلنتاج وتجديده تتضـــــــــــمنإن عم
ن ، الذي يجمع بيتصــــاد الرأســــمالي العالمي بأســــرهالقالرأســــمال االجتماعي اإلجمالي على مســــتوى ا

. وفي كل بلد على حده يتصــــــــف تجديد اإلنتاج البســــــــيط والموســــــــع بلدان المتقدمة والبلدان الناميةال
مع  ، وطبيعة العالقاتتصــــــادي ومســــــتوى تطور القوى المنتجةبســــــمات خاصــــــة ترتبط بالهيكل االق

 .سمات خاصة في البلدان الناميةج بالبلدان األخرى، وتتصف عملية إعادة اإلنتا
 :القانون العام للتراكم الرأسمالي -ثالثالمبحث ال

اإلنتاج  ، بل قانونلبطالة ال تفســــــرها قوانين الطبيعةإن تردي وضــــــع الطبقة العاملة وانتشــــــار ا
بقدر ما تتعاظم الثروة االجتماعية ورأس المال العامل ) الرأســــــــمالي وقد أوضــــــــح ذلك ماركس بقوله 

نتاجية عملهانموه وقدرته على النمو وبالتالي ازدياد الكتلة المطلق ومدى بقدر ما  ،ة للطبقة العاملة وا 
ي طبقدر ما يزداد هذا الجيش االحتيا نصــــــــــــــناعي االحتياطي اتســــــــــــــاعًا.. بيد أيزداد هذا الجيش ال

هم طردًا ســ، تزداد كذلك كتلة فيض الســكان الثابت الذي يتناســب بؤ بالنســبة إلى جيش العمل الفاعل
القانون العام وهذا هو جوهر ( 133) (.  مع شـــــــــدة العمل التي يعاني منها جيش العمال المشـــــــــتغلين

 .للتراكم الرأسمالي
يعني أن تراكم رأس المال يشـــــــترط نمو الثروة في أيدي  ،وهكذا القانون العام للتراكم الرأســـــــمالي

 .عاملةطبقة الرأسماليين ونمو البطالة والبؤس في جانب الطبقة ال
لى نمو وهــذا يعني أن تراكم رأس المــال هو الــذي يؤدي إلى تردي وضــــــــــــــع الطبقــة العــاملــة  وا 

ن و . إن القانون العام للتراكم الرأســـــــمالي نتيجة ظاهرة وملموســـــــة لفعل القانوانتشـــــــار البطالة والبؤس
 ادة القيمةي، وهو قانون إنتاج القيمة الزائدة. فالســــعي لتضــــخيم وز االقتصــــادي األســــاســــي للرأســــمالية

اكم زداد تر . وبقدر ما يبذخ والتبذير في جانب البرجوازية. وظهور الالزائدة يؤدي إلى تراكم الثروات
، يزداد جيش العاطلين عن العمل وتزداد كذلك درجة اســــتغالل العمال الثروات في أيدي البرجوازيين
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 الطبقة العاملة هما وجها. لذلك تراكم رأس المال وتردي وضــــع وضــــعهم الماديالمشــــتغلين ويســــوء 
 .جتمع الرأسمال اللذان ال ينفصالنالم

 :تردي وضع الطبقة العاملة النسبي والمطلق
تنامى . وهذا يعني أنه بقدر ما تتردي وضع الطبقة العاملة النسبي يرافق تطور الرأسمالية عادة

يب ما يتعاظم نصــــــ، ينخفض نصــــــيب العمال في إجمالي القيمة المضــــــافة وبقدر يةالثروة االجتماع
اض نصــيب ف. ويظهر التردي النســبي لوضــع الطبقة العاملة قبل كل شــيء في انخالرأســماليين فيها

 .يوضح لنا ارتفاع درجة االستغالل ، وهذااألجور من الدخل القومي
ي خالل عام كامل ينقســـــم إن الدخل القومي، أي القيمة المضـــــافة الجديدة في االقتصـــــاد الوطن

 .جور وهي رأس المال المتغير ) ر (، والقيمة الزائدة ) م (: األإلى قسمين
 م                              

 فه ا يعني أن نسبة               ،يتزايد  -------فإ ا كان معدل القيمة الزائدة  =  
 ر                                         

 ر                                    
  .تتناقص   ------ر إلى الدخل القومي  = األجو 

      ر + م                                
        

ويظهر التردي النســبي لوضــع الطبقة العاملة مع تطور الرأســمالية أيضــًا في انخفاض نصــيبها 
وة ر . ففي بعض البلدان الرأســـمالية تملك نســـبة ضـــئيلة من المجتمع نصـــف الثجتماعيةمن الثروة اال

 .من السكان إال الجزء الضئيل منهاالقومية أحيانًا في حين ال يملك القسم األعظم 
 ،ي شــــــــــروط عمل وحياة الطبقة العاملةأما تردي وضــــــــــع الطبقة العاملة المطلق فهو يعني ترد

ريف والمدينة، ل، ويزداد جيش العاملين عن العمل في اترتفع تكاليف المعيشةفتهبط األجور الفعلية و 
 .ط السكن بشكل عام في صفوف العمال، وتسوء شرو داد شدة العملوتز 

ه ظـــاهرة موازيـــة لتطور ولكن ال يجوز فهم التردي المطلق لوضــــــــــــــع الطبقـــة العـــاملـــة على أنـــ
، وال هو دائم وشامل في مستوى معيشة العمال سنة بعد سنة ويومًا بعد يوم. فإن مستوى الرأسمالية

ســــــن في هذا البلد أو ذاك أو في بضــــــعة بلدان مع انخفاضــــــه المعيشــــــة لبعض فئات العمال قد يتح
لذلك يظهر التردي المطلق لوضــــع الطبقة العاملة بشــــكل  .عمومًا في االقتصــــاد الرأســــمالي العالمي

 .متفاوت بين مكان ومكان آخر وزمان آخر
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 :االتجاو التاريخي للتراكم الرأسمالي
إن  .بين االتجاه التاريخي للتراكم الرأســـماليحلل ماركس تراكم رأس المال من جميع وجوهه ثم 

ضاعي فقد أخذ االقتصاد الب .منطلق نشوء الملكية الرأسمالية هو الملكية الخاصة لصغار المنتجين
ة كانت ولكن هذه العملي ،الصغير في زمن النظام اإلقطاعي يتفسخ ويولد عناصر النظام الرأسمالي

كية المنتجين الصــــــــغار بالقوة في مرحلة التراكم األولي بشــــــــكل بطيء جدًا ولذا عززتها مصــــــــادرة مل
 .لرأس المال

لكية م. ثم ظهرت اللوســــائل اإلنتاج أضــــحت هي الســــائدة وكانت النتيجة أن الملكية الرأســــمالية
، والتي أســهمت في المرحلة األولى من تطورها في اإلســراع بتطوير قوى الخاصــة الرأســمالية الكبيرة

واتخذ  .ت بل آالف العمال في عملية العمل، وتوحيد المئازايد مســـــــتوى التقانةاالجتماعي وت اإلنتاج
اإلنتاج طابعًا اجتماعيًا. وتزايد واشــتد الطابع االجتماعي لإلنتاج بفعل القوانين االقتصــادية المالزمة 

ط تفاقم شتر ي -إنتاج القيمة الزائدة  -ن القانون االقتصادي األساسي للرأسمالية إلنظام الرأسمالي. ل
 ، يدخل الطابع االجتماعيمال. وبقدر ما تتطور الرأســـماليةاســـتغالل العمال مع تعاظم تراكم رأس ال

ة الخاصة . وبذلك تغدو الملكيتاجلعملية اإلنتاج في تناقض مع شكل الملكية الرأسمالية لوسائل اإلن
 .وجه تطور قوى اإلنتاج االجتماعي عقبة رئيسة في

جاه ت. وهذا هو االالموضـــــوعية والذاتية المضـــــادة لها ة بنفســـــها القوىوهكذا تحضـــــر الرأســـــمالي
، أي تهيئة الشـــروط الضـــرورية إللغاء الملكية الرأســـمالية الخاصـــة وزوال التاريخي للتراكم الرأســـمالي

 134 .الرأسمالية وانتصار االشتراكية
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 الثامنالفصل 
 آلية عمل االقتصاد الرأسمالي

 ، إنتاج القيمة الزائدة(سمال، تحول قوة العمل إلى بضاعةرأ)تحول النقد إلى 
 :تحول قوة العمل إلى سلعة -ول المبحث األ 

 ين العمــل وقوة العمــل، ويرون أنفي الوقــت الــذي ال يفرق فيــه االقتصــــــــــــــــاديون البرجوازيون ب
دخل في ت لعناصـــر التي، ذلك ألنهم ال يســـتطيعون تفســـير ايبيع الرأســـمالي عمله لقاء األجر لعاملا

 .من التفريق بين العمل وقوة العمل. ال بد لنا تحديد األجر
العمل في بحث ســــــــــابق على أنه الجهد العضــــــــــلي أو الذهني الواعي والهادف الذي  عرفنافقد 

ــــــــــــــــــدف خلق منفعة )ســــل . بينما نجد أن قوة عة أو خدمة( ويلحق الضــــرر بالعامليصــــرفه العامل بهـ
ــــــــوع القدرات العضلي . فعةسان والتي يستخدمها لخلق المنة والذهنية التي يمتلكها اإلنالعمل هي مجمـ

وقوة العمـــل هي المؤهالت التي يمتلكهـــا العـــامـــل للقيـــام بعمـــل مـــا أثنـــاء عمليـــة اإلنتـــاج وهي القوة 
ال بد في الرأسمالية. و  لكن تحولها إلى بضاعة ال يحصل إال. و إلنتاجية األساسية ألي مجتمع كانا

ــــــــــــــ هو الحرية الشخصية للعامل. ااسيين لتحول قوة العمل إلى بضاعةفر شرطيين أسمن تو   ،ألول ـ
ـــــــــــــــ حرما عامل من ن الوالتي تعني حرية العامل في التصرف بقوة عمله وبيعها لمن يرغب. والثاني ـ

، العنصــــــــــــــر الذي يجبر العامل على بيع قوة عمله ألن العمل المأجور هو ملكية وســــــــــــــائل اإلنتاج
. لقد تم التفريق بين العمل وقوة العمل بفضـــــــــل مســـــــــتلزمات العيش للعامل يد لتأمينالمصـــــــــدر الوح

تعمالية لقوة العمل قيمة اس تصبح. لذلك ج للعمل الذي يخلق خاصتي البضاعةنظرية الطابع المزدو 
 .ادلية شأنها في ذلك شأن أي بضاعةوقيمة تب

 .ينة لدى اإلنســـــــانوتكمن القيمة االســـــــتعمالية ألي بضـــــــاعة في قدرتها على إشـــــــباع حاجة مع
والرأســمالي يشــتري قوة العمل من العامل في ســوق العمل لكي يســتخدمها ويســتهلكها في إنتاج ســلع 

القيمة ف .قيمة جديدة ،وتخلق قوة العمل في اســـــــــتهالكها بضـــــــــائع جديدة .جديدة أثناء عملية اإلنتاج
ل قيمة مله قيمة جديدة، باالســتعمالية لبضــاعة قوة العمل تتلخص في قدرة العامل على أن يخلق بع
العامل قوة  وبذلك يبيع .أكبر من قيمة قوة العمل نفسـها والمسـتهلكة والمسـتخدمة في إنتاج البضـاعة

هذا األمر الذي اكتشـــــــفه ماركس وأصـــــــبح فيما بعد من أهم مســـــــائل االقتصـــــــاد  ،عمله وليس عمله
 .ألن القدرة على العمل ال تعني العمل .السياسي

 مل:قيمة قوة الع -1
 .ي اجتماعيًا إلنتاجها )لتجديدها(كقيمة أي بضـــــــاعة، بالزمن الضـــــــرور  ،تتحدد قيمة قوة العمل

إلشـــــــــــباع الحاجات المادية وهذا يعني أن قيمة قوة العمل تتحدد بقيمة وســـــــــــائل العيش الضـــــــــــرورية 
 ن. فقيمة قوة العمل هي قيمة جميع الســــلع والخدمات الضــــرورية إلشــــباع حاجات العامل موالفكرية
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. أما قيمة الســلع والخدمات الضــرورية فتحدد ديد قوة عمله وضــمان معيشــة عائلتهأجل معيشــته وتج
 .ساطتها يتم تحديد قيمة قوة العملبزمن العمل الضروري اجتماعيًا إلنتاجها وبو 

 روتتغير قيمة قوة العمل من زمان ومكان إلى زمان ومكان آخرين فهي مرتبطة بمســتوى التطو 
. ياتهنفصـــــل عن العامل حاملها وعن ح. مع التأكيد أن قوة العمل ال تتغير تبعًا لتغيرهاالجتماعي وت

. ممــا تقــدم نجــد أن هنــاك عوامــل تؤدي إلى في حفظ حيــاة العــامــل ومؤهالتــهلــذلــك يكمن تحــديــدهــا 
 .ل وعوامل أخرى تؤدي إلى زيادتهاتخفيض قيمة قوة العم

 :وتحدد قيمة قوة العمل من خ ل
ل عضاء أسرته في مستوى عادلعيش الضرورية للحفاظ على نشاط العامل وأقيمة وسائل ا -1
 .ومقبول
  .النفقات الضرورية ألجل تلبية حاجات العامل الثقافية واكتساب العلم والمهارة -2
 .مستوى التطور االقتصادي والخصائص الوطنية والقومية -3
ـــو  -4 طور وة العمل تتغير مع تق. لذلك نالحظ أن قيمة ر التاريخي في كل بلد من البلدانالتطـ
 135 .. ويكون العامل المأجور هو المصدر الوحيد للقيمة الزائدةالمجتمع
مل تخفيض قيمة قوة العمل -2 يمكننــا أن نحــدد أهم العوامــل التي تؤدي إلى خفض : عوا

 :العمل وفقًا لما يليقيمة قوة 
لى إارتفـــاعهـــا ؤدي ، فعنـــدمـــا ترتفع إنتـــاجيـــة العمـــل يارتفـــاع إنتـــاجيـــة العمـــل االجتمـــاعي -

 .يمة وسائل العيش الضرورية للعاملبما فيها ق ،انخفاض قيمة البضائع
. وهذا يســـــمح للرأســـــماليين بتخفيض قيمة واألطفال مجاالت العمل المختلفة دخول النســـــاء -

قوة العمل بمقدار ما كان يحتاج إليه العامل لإلنفاق على أفراد أســــــــــــــرته الذين أصــــــــــــــبحوا يعيلون 
 .نفسهمأنفسهم بأ
عندما يحصـــــــل تقســـــــيم دقيق للعمل األمر الذي يجعل  وخاصـــــــة، انخفاض تكاليف التعليم -

، ممــا يؤدي إلى انخفــاض تكــاليف التعليم  تتطلــب مســــــــــــــتوى عــاليــًا من التعليممعظم األعمــال ال
 .اض قيمة قوة العمل بالمقدار نفسهالالزمة للعمل وبالتالي انخف

ع تطور المجتمع الرأســـمالي تعمل عوامل مضـــادة لعوامل م: عوامل زيادة قيمة قوة العمل -3
 :ي إلى زيادة قيمة قوة العمل منهاخفض قيمة قوة العمل فتؤد

ــــــــــــــد حاجات العامل اتساعًا وتزايد الوسائل الضرورية لتجد - ذا ناتج . وهيد إنتاج قوة العملتزايـ
 .المستوى الثقافي للطبقة العاملة عن تطور الرأسمالية وارتفاع

                                                           

قاًل عن ، ن154انجلز، منتخبات في ثالثة مجلدات، المجلد الثالث، الجزء األول ص -انظر ، ماركس  - 135
 .30كليمنتيف وفاسيلييفا، ما هي االشتراكية دار التقدم موسكو،  ص
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 ةادة شــــدة وتوتر العمل بســــبب إدخال أســــاليب جديدة في تنظيم العمل مما يؤدي إلى زيادزي -
، مما يؤدي إلى صــــــــرف مجهود عضــــــــلي وعصــــــــبي أكبر للقيام اســــــــتغالل وقت العامل أثناء عمله

 .تهالكه وحاجته لالستجمام والراحةبعمله، وهذا يقود بالضرورة إلى زيادة اس
مر الــذي ، األدور وأهميــة التنظيم النقــابي لهم لعمــال وتزايــدارتفــاع وتنــامي الوعي الطبقي ل -

دخال وســائل معيشــة جديدة مما يؤدي  يقود دائمًا إلى المطالبة بتحســين المســتوى المعيشــي للعمال وا 
 .مة قوة العملإلى زيادة قي

 ويتـــــــــم تحديد أجور العمال في الرأسمالية باالستناد إلى قيمة قوة العمل وعوامل أخرى كالعرض
ــــــــــوق  ، ومواقف النقابات العمالية ودورها في الدفاع العمل، وحالة األسواق االقتصاديةوالطلب في سـ

 .عن مصالح الطبقة العاملة
 :)المعادلة العامة لرأس المال(تحول النقد إلى رأسمال  - ثانيالمبحث ال

د أكد أنصــار ق، بل اختلفوا في ذلك فعلى تحديد مفهوم واحد لرأس الماللم يتفق االقتصــاديون 
أما نظريات  .و بين الثروة النقدية ورأس المالالنظرية الميركنتلية أن ال فرق بين النقد ورأس المال أ
دد . وكذلك حين رأس المال ووســــــــــــــائل اإلنتاجاالقتصــــــــــــــاديين الكالســــــــــــــيكيين األوائل فقد طابقت ب

ية ية وغيرها من العناصــر المادالفيزوقراطيون مفهوم رأس المال على أنه العدد واآلالت والمواد األول
المســـتخدمة في عملية اإلنتاج. ثم جاءت النظرية الماركســـية التي أوضـــحت مفهوم رأس المال على 

 .جتماعية أخرى تملك فقط قوة العملأنه عالقة اجتماعية بين طبقة تملك وســــــــــــــائل اإلنتاج وطبقة ا
 ،ذن ليس كل ثروة نقدية رأســــــــــــــماالً إ .يمكن أن يتحول النقد إلى رأس مالومن خالل هذه العالقة 

وحتى تتحول الثروة النقدية إلى رأســمال يجب أن تتحول النقود إلى أموال إنتاج تســتخدم في مشــروع 
 .ن الهدف الرئيسي له تحقيق الربحيقوم على العمل المأجور ويكو 

يًا خإنتاجية تخص تشــــــكيلة اجتماعية اقتصــــــادية محددة تاري -رأس المال هو عالقة اجتماعية 
هو عالقة بين الرأســــماليين مالكي وســــائل اإلنتاج والعمل المحرومين من ملكيتها والمضــــطرين لبيع 

ســــــــائل ج صــــــــورة و . ويتخذ رأس المال أثناء عملية اإلنتاوخلق القيمة الزائدة للرأســــــــماليينقوة عملهم 
ور عنصر منهما د . وهذان العنصران ضروريان معًا إلنجاز عملية اإلنتاج ولكلاإلنتاج وقوة العمل

 ،ر. فوســـــــــــــــائـل اإلنتـاج )أدوات العمـل، المواد األوليةفي عمليـة زيـادة القيمـة مختلف عن دور اآلخ
عمل القيمة الزائدة بينما قوة الالمواد المســــــــاعدة( تشــــــــكل الوعاء إلنتاج القيمة الزائدة ولكنها ال تخلق 

خلق أن العامل يســـــتطيع بعمله أن ي. وهذا يعني قيمة جديدة أكبر من قيمتها نفســـــهاهي التي تخلق 
فسر الطابع ، وهذا يالمنتجات الجديدة في الوقت نفسه قيمة جديدة وأن ينقل قيمة وسائل اإلنتاج إلى

. فالعامل بعمله المجرد يخلق القيمة الجديدة التي اإلنتاج البضـــــــاعي أوضـــــــاعللعمل في  أالزدواجي
يخلق  امل فهوالعمل الملموس الذي يقوم به الع . أماالعمل المبذول في إنتاج البضـــاعة تقاس يزمن

 .القيمة االستعمالية
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 :لبسيط والتداول السلعي الرأسماليالتداول السلعي ا -1
داول السلعي فالت التداول السلعي البسيط والتداول السلعي الرأسمالي.وال بد من التمييز بين 
 :اآلتيةالبسيط يتخذ شكل المعادلة 

 

 نقـد              بضاعة          بضاعة    

ن المنتج الحرفي الصغير يبيع السلعة التي ينتجها ليحصل على النقد، ثم يستخدم النقد إأي 
للحصـــــول على عناصـــــر اإلنتاج الســـــتخدامها من جديد في إنتاج ســـــلعة جديدة وإلشـــــباع حاجاته 

 :يةاآلتل المعادلة د كرأسمال( شكأيضًا. بينما يتخذ التداول السلعي الرأسمالي )تداول النق

 نقــد  بضاعـة                نقــد  

 روهذا يعني أن الرأســــــــمالي يمتلك في البداية النقود التي يشــــــــتري بها ســــــــلعًا محددة عناصــــــــ
ريق بيع الي النقود عن ط، وبعد إنجاز عملية اإلنتاج يســتعيد الرأســماإلنتاج )فتتحول إلى رأســمال(

. ويكون للمعادلة العامة لرأس المال معنى في العامة لرأس المال هذه المعادلة . وتســمىالمنتجات
حالة واحدة فقط إذا كانت كمية النقود التي يحصــــــــــل عليها الرأســــــــــمالي في نهاية الدورة أكثر من 

 :اآلتيكمية النقود التي بدأ بها، ولهذا تتخذ المعادلة العامة لرأس المال الشكل 

 نقـد زائد          بضاعة             نقــد                     
وهذا يعني أن تكون كمية النقود التي حصـــــــل عليها الرأســـــــمالي في نهاية الدورة تســـــــاوي كمية 

 .افًا إليها كمية من النقد الزائدالنقد التي بدأ بها مض
 :لمال )الدورة العامة لرأس المال(حركة رأس ا

 ًا إلى عدم تباطؤن الرأســــــمالي يســــــعى دائمإفي حركة دائمة وال يتوقف، حتى  يظل رأس المال
خسارة  تحققتحركة رأس المال  تْ ، ألن في ذلك يلحق خسارة بالرأسمالي فإن توقفحركة رأس المال

لى يؤدي إ تـــهلن تتحقق بـــدون رأس المـــال وتوقفـــه، كمـــا أن تبـــاطؤ حرك كـــاملـــة ألن القيمـــة الزائـــدة
بمراحل  ثناء حركته. ويمر رأس المال ألرأســـــماليهذه أيضـــــًا خســـــارة تلحق باتخفيض القيمة الزائدة و 

 :ثالث رئيسة هي
ويكون عمل رأس المال في هذا المرحلة في مجال التداول بشـــكل نقد ويســمى  :المرحلة األولى

 :رأس المال النقدي، حين يقوم الرأسمالي بشراء وسائل اإلنتاج وقوة العمل في السوق
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 .آ = وسائل إنتاج .و  ،= قوة عمل ع  .ق  ،ب = بضاعة   ،ن = نقد
 وبذلك فالرأسمالي يهيل لعملية اإلنتاج وتسمى هذه المرحلة بدورة رأس المال النقدي.

ع م، عندما يتم الجفي هذه المرحلة في مجال اإلنتاج يكون عمل رأس المالالمرحلة الثانية: 
مة زائدة من قيمة جديدة وقية تتضــ، ويقوم العمال بإنتاج بضــائع جديدبين قوة العمل ووســائل اإلنتاج

 : ال في هذه المرحلة وفقًا لما يلي. وتبدو حركة رأس المجديدة
 
 
 
 
 

ونالحظ أن رأس المال يتحول هنا من شـــــــــكله اإلنتاجي إلى شـــــــــكله البضـــــــــاعي وتســـــــــمى هذه 
 .لمرحلة بدورة رأس المال اإلنتاجيا

تم . حيث يلة إلى مجال التداول من جديدلمرحتعود حركة رأس المال في هذه ا: المرحلة الثالثة
 :ال نقديم ، ويتحول رأس المال البضاعي إلى رأسي تم إنتاجها في المرحلة الثانيةبيع البضائع الت

 
 
 

 .ية الحركة من جديد إلى شــكل النقدوهذا يعني أن رأس المال بدأ حركته بشــكل نقد وعاد في نها
. وهذا يوضـــــــح أن حركة رأس المال تعني تحول ضـــــــاعيالمرحلة بدورة رأس المال البوتســـــــمى هذه 

ـــــــــــــــــــ )دورة رأس المال(  منرأس المال تدريجيًا  شـــــكل إلى آخر دورة بثالث مراحل تســـــمى مجتمعة بـ
 .ل إلى مرحلتي تداول ومرحلة إنتاجوتنقسم دورة رأس الما

 
 :الدورة العامة لرأس المال -2

تمام عملية اإلنتوتشمل الدورة العامة لرأس المال إنجاز عمليات شر  وبيع  اجاء عناصر اإلنتاج وا 
ج ا. وتتصـــف عمليات اإلنتوالتداول . أي تشـــمل عمليات ومراحل اإلنتاجالســـلع وتداولها في الســـوق
ألن  .الســــــلعي إنجاز الواحدة دون األخرىال يمكن في ظل االقتصــــــاد  والتداول بالترابط والتكامل إذ

 ق. ع              
                ن    

 أ .و 
 

 ع .ق
   ن                   

 ...  ب.....    إنتاج.أ   .و                         

 

 ب               ن  
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لتي بدونها ال اضـــروريًا للبدء في عملية اإلنتاج عد شـــرطًا تحقيق تداول الســـلعة الناتجة في الســـوق ي
 .يمكن أن يكون هناك تداول

 
 
 
 
 
 

وهذا يعني أن للدورة العامة لرأس المال مراحل ثالثًا تشــــــــكل بمجموعها الدورة العامة لرأس المال 
عندما يقوم  .لعةإلى ســــــ فالمرحلة األولى هي مرحلة تحول النقد .التي تبدأ بالنقد وتنتهي بالنقد الزائد

الرأســــمالي بشــــراء وســــائل اإلنتاج وقوة العمل من الســــوق وهنا يتحول رأس المال من الشــــكل النقدي 
والمرحلة الثانية هي مرحلة اإلنتاج يتم خاللها تشــــغيل وســــائل اإلنتاج  .إلى شــــكل رأس المال المنتج

لمرحلة الثالثة فهي مرحلة تحويل أما ا .بوســـــــاطة قوة العمل للحصـــــــول على الســـــــلعة المنوي إنتاجها
بحيث تكون قيمة الســـلعة الجديدة تزيد على قيمة الســـلع المســـتخدمة  ،الســـلع التي تم إنتاجها إلى نقد

وهذه القيمة الزائدة تتحول إلى نقد زائد عندما يتم إنجاز عملية بيع الســــــــــــــلعة في  .في عملية اإلنتاج
الث من أشـــكال رأس المال وهو ما يســـمى رأس المال ويقوم بإنجاز هذه المرحلة الشـــكل الث .الســـوق
 .السلعي

ن حظ أن الدورة العامة لرأس المال تتكون من مرحلة التداول األولى ثم المرحلة الثانية وهي 
 .مرحلة اإلنتاج تعقبها المرحلة الثالثة وهي مرحلة تداول السلع الناتجة في السوق

 :رأس المال الثابت ورأس المال المتغير -3
فالجزء األول من رأس المال الذي يتخذ صورة  ،ينقسم رأس المال أثناء عملية اإلنتاج إلى جزأين
ألن قيمة المواد المســـــــــــتخدمة في عملية اإلنتاج  ،وســـــــــــائل اإلنتاج ال تتغير قيمته في عملية اإلنتاج

ن إ(. ثابترأس المال )رأس المال التنتقل كما هي دون تغيير لذلك أطلق عليه الجزء الثابت من 
رأس المال الثابت هو الوعاء الذي يتم من خالله إنتاج القيمة الزائدة وهو شــــــــــــــرط أو مقدمة عملية 

أما الجزء الثاني من رأس المال الذي يتم إنفاقه على قوة العمل المأجورة، فهو  .إنتاج القيمة الزائدة
يســــــــمى الجزء  القيمة الزائدة ولذلك ال يبقى بالقيمة نفســــــــها بل تتزايد قيمته في عملية اإلنتاج بمقدار

أس إلى رأس مال ثابت ور . وبفضــــل تقســــيم رأس المال ي رأس المال )رأس المال المتغير(المتغير ف
افة مضــــــ، وجدنا أن القيمة الجزاء رأس المال في اســــــتغالل العمل، وتحليل دور مختلف أمال متغير

نما تنتج فقط عن جزئه ا ،ال تنتج عن كامل رأس المال لعمل. عن استغالل قوة ا، أي تنتج لمتغيروا 

 ع .ق                            
 ن   زائ         ..  إنتاج       بضاعة      ب                    ن  

 أ .و                           
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)ث (  ثابت : رأس مالف على تقســــــــــــــيم رأس المال إلى جزأينن فهم آلية إنتاج القيمة الزائدة يتوقإ
 .ورأس مال متغير ) ر (

 :اج القيمة الزائدة في الرأسماليةإنت - ثالثالمبحث ال
(. فائض القيمة )القيمة الزائدة ، اســــتطاع ماركس أن يشــــتق تحليلانطالقًا من نظرية قيمة العمل

لتي االمواد الغذائية والســـــلع األخرى  فقيمة عنصـــــر العمل ذاته تحدد بكمية العمل الضـــــروري إلنتاج
. فإذا كانت المواد والســــــــلع وغيرها الالزمة لبقاء قاء العامل وتكفل له إعالة أســــــــرتهتعد ضــــــــرورية لب

. فإن األجر النقدي الذي   ســـــــــــاعات عمل متتالية 6ه تعادل   العامل يومًا واحدًا مع إعالة أســـــــــــرت
. ولكن صاحب   ساعات 6ًا واحدًا سوف يعادل   ألجل تشغيله يوم ،يدفعه صاحب العمل للعامل

.   ســــــــاعات 6يعطي العامل ســــــــوى أجر   . وال   ســــــــاعات 8العامل يعمل بالفعل    العمل يجعل
لك اللتين اشـــتغلهما العامل. ونعد ذ وبذلك يحصـــل صـــاحب العمل على ناتج الســـاعتين اإلضـــافيتين

 136. ه فائض القيمة الزائدةناتجًا إضافيًا أو ما نطلق علي
، المـــأجور عالوة على قيمـــة قوة عملـــههي القيمـــة التي يخلقهـــا عمـــل العـــامـــل  :القيمــة الزائــدة

 ه ماركس(شـــــف. )يصـــــنف انجلس قانون القيمة الزائدة الذي اكتســـــتحوذ عليها الرأســـــمالي بال مقابلوي
الدليل على أن االســتئثار بالعمل غير المدفوع األجر هو الشــكل األســاســي  ىكما يلي "... فقد أعط

قوة  ، حتى حين يشـــتريالمالزم له، وعلى أن الرأســـمالي ألســـلوب إنتاج الرأســـمالي والســـتثمار العمال
وق ما يف ة، مع ذلك منها قدرا من القيميبتزالعمل حسب قيمتها الكاملة في السوق بوصفها بضاعة 

موع القيم ، مجمة الزائدة تشكل، في آخر المطاف، وعلى أن هذه القيدفعه في سبيل الحصول عليها
وتنتج  137 .تراكمة في أيدي الطبقات المالكة"التي تنجم عنها كمية الرأســـمال النامية بال انقطاع والم

روري ألجل تجديد الضــــــــــــــالقيمة الزائدة عن طريق إجبار العامل على العمل وقتًا أكثر من الوقت 
 .إنتاج قوة العمل

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .117د. مصطفى رشدي شيخة ، المصدر السابق ص - 136
 .28ماركس، رأس المال ، المجلد األول، ص - 137

، نقاًل عن كليمنتيف 154انجلز، منتخبات في ثالثة مجلدات ، المجلد الثالث، الجزء األول ص-انظر ، ماركس 
 .28فاسيلييفا، ما هي االشتراكية دار التقدم موسكو ، صو 
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 :كتلة ومعدل القيمة الزائدة -1
الفرق بين قيمة عوامل اإلنتاج )قيمة وســـــائل اإلنتاج + قيمة قوة  كتلة القيمة الزائدةوبذلك تمثل 
 :. واستنادًا إلى ما سبق نجد أنقيمة المنتجات أو السلع الجديدة العمل( وبين

 
 
   

 .عة الجديدةقيمة السل -ق  
 .رأس المال الثابت المنتقل إلى قيمة السلعة -ث  
 .رأس المال المتغير المدفوع لقاء إنتاج السلعة -ر  
  .القيمة الزائدة -م  

 :وتكون كتلة القيمة الزائدة تساوي
 
 
 

نتاج ، بينما تشــــــكل وســــــائل اإلهي المصــــــدر الوحيد للقيمة الزائدةوقد حدد ماركس أن قوة العمل 
 .ء والدة القيمة الزائدةوعا

لتي اقيمــة قوة العمــل والقيمــة الزائــدة ويمكننــا تحــديــد معــدل القيمــة الزائــدة عن طريق العالقــة بين 
 :لعامل في اليوم الواحد إلى قسمينيحددها تقسيم ساعات عمل ا

 ويمثل ســــــــاعات العمل الضــــــــرورية في اليوم الواحد إلنتاج قيمة قوة  :وقت العمل الضـــــروري
 .ر(هو القسم الذي يخلق قيمة قوة العمل )األجالعمل و 
 ويمثل ساعات العمل الزائدة والتي يقوم بها العامل في اليوم الواحد إضافة  :وقت العمل الزائد

القســـم الذي يخلق القيمة  إلى وقـــــــــــــــــت العمل الضـــروري ويحصـــل عليها الرأســـمالي بدون مقابل وهو
 .الزائدة

 العمل الزائـد            العمل الضروري               
       1 2 3 4 5 6 7 8  

        

  يخلق               يخلـق  
 القيمة الزائـدة                        قيمة قوة العمل   

 

 ق  =  ث + ر + م
 

 ) ث + ر (  -م  = ق  
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 :عن طريقين معدل القيمة الزائدةويتم حساب 
 :عن طريق نسبة القيمة الزائدة إلى قيمة قوة العمل - 1
 زائدةالقيمة ال     

 100×                ----------------معدل القيمة الزائدة   =  
 قيمـة قـوة العمــل         
 

 نجد أن:  200م =  ،300ر =  ،400ث =  ،800فإذا افترضنا أن ق = 
 ق    =  ث  +  ر   +  م

800   =400  +200  +200 
 
 200       م     

 % 100=  100×  -----=  100×  ----وب لو يكون معدل القيمة الزائدة = 
 200       ر     
 
 .عن طريق نسبة كمية العمل الزائد إلى كمية العمل الضروري - 2

وهو يحتاج إلى     ،  ســــاعات 8يكون عدد ســــاعات عمل العامل في اليوم الواحد    إذانه إأي 
ري( فإن الساعات األربع   ساعات إلنتاج ما يعادل قيمة قوة العمل )وهذا هو وقت العمل الضرو  4

 .الباقية يقوم العامل خاللها بإنتاج القيمة الزائدة )وهذا هو وقت العمل الزائد(
 
 وقت العمل الزائد               
 100×     -----------------معدل القيمة الزائدة   =  

 وقت العمل الضروري             
     4 
             =-------     ×100       =100 % 
            4             

 
ألن  ،صـــول عليها من خالل تداول البضـــائعن القيمة الزائدة ال يمكن الحإوبذلك نســـتطيع القول 

. كما ال يمكن للقيمة الزائدة أن تنتج بســــبب ارتفاع األســــعار ألن لتداول يعني تبادل أشــــياء متعادلةا
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ل ي. فعندما يقوم مالك وســـــائل اإلنتاج بتشـــــغئع تتوازنوالبا المشـــــتريالخســـــائر واألرباح لدى كل من 
ون من ، ويكالعمل وتصبح من حقه أن يستهلكها ، حين يشتري قوة  ساعة يوميا 12العامل مدة   

، يعمل خاللها فيعطي   ســــــــــــاعات 6قوت العمل ال تتجاوز   الضــــــــــــروري ألجل تجديد إنتاج قيمة 
عطي إنتاجًا ل الزائد(، تســاعات الســت الباقية )وقت العم، تكون النتاجًا يغطي نفقات إعالته وأســرتهإ

لقاء ذلك العمل، الذي يكون مصـــــــــــدر القيمة  ، ال يدفع الرأســـــــــــمالي مالك وســـــــــــائل اإلنتاج أجراً زائداً 
 .الزائدة

، إما عن طريق زيادة عدد ســـــــــــــــاعات العمل )تطوير يوم العمل(، ويمكن أن تزداد القيمة الزائدة
ما، ائدة المطلقةلق عليها القيمة الز ونط نقاص عدد ســـــاعات العمل الضـــــروري، نتيجة اق عن طري وا 

ناعات ر اآلالت وتحديث الص، بوساطة التعاون البسيط أو تقسيم العمل أو تطو لزيادة إنتاجية العمل
 .القيمة الزائدة النسبية، ونطلق عليها الكبرى
 :القيمة الزائدة المطلقة -2

عن طريق إطالة عدد ســـــــاعات العمل اليومي للعامل مع بقاء  وهي أســـــــلوب لزيادة القيمة الزائدة
 :ة العمل كما كانت عليه في السابققيمة قو 

 وقت العمـل الزائـد        وقت العمل الضروري            
 

       1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 عدد ساعات يوم العمل            

ى أربع ساعات عمل ضروري وأربع ساعات عمل   ساعات موزعة إل 8فإذا كانت يوم العمل   
. فإذا قام الرأســــــــــــــمالي بتمديد يوم % 100زائدة في هذه الحالة يســــــــــــــاوي زائد ويكون معدل القيمة ال

  ســــــــاعات يوميًا فإن وقت العمل الضــــــــروري يبقى أربع  8  ســــــــاعات بداًل من    10العمل إلى   
 ست ساعات.ساعات يوميًا بينما يزداد وقت العمل الزائد إلى 

 وقت العمل الزائـد                 وقت العمل الضروري   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

 وتزداد القيمة الزائدة بسبب زيادة كمية العمل المخصص إلنتاجها ويرتفع معدل القيمة الزائدة:
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 وقت العمل الزائد     
 100×     --------------------معدل القيمة الزائدة   =  
 وقت العمل الضروري         
                  6 
          =----------            ×100        =150 % 
            4  

فالقيمة الزائدة المطلقة هي القيمة الزائدة التي حصل عليها الرأسمالي نتيجة إلطالة عدد ساعات 
 .ت العمل اليوميوقت العمل الزائد عن طريق زيادة عدد ساعا

 :القيمة الزائدة النسبية -3
وهي أســـــــــلوب لزيادة كتلة القيمة الزائدة ومعدلها عن طريق تخفيض وقت العمل الضـــــــــروري أي 

ي وهذا ممكن ف .تخفيض قيمة قوة العمل مع بقاء عدد ســــــــــاعات عمل العامل في اليوم الواحد ثابتة
   3انخفض وقــت العمــل الضــــــــــــــروري إلى    فــإذا .حــال إدخــال تقــانــات حــديثــة أو زيــادة اإلنتــاجيــة

  ساعات فإن وقت العمل الزائد سيرتفع إلى   8ساعات وظل عدد ساعات عمل العامل في اليوم  
 .  ساعات 4  ساعات بداًل من    5

 وقت العمل الزائـد    وقت العمل الضروري          
   1 2 3 4 5 6 7 8  
 

مة الزائدة بســــــــــــــبب زيادة وقت العمل الزائد الذي يخلقها وكذلك زيادة وهذا يعني زيادة كتلة القي
 :معدل القيمة الزائدة

 وقت العمل الزائد     
 100×        ----------------معدل القيمة الزائدة   =  
 وقت العمل الضروري         
 
     5 
     =----------      ×100    =166.67 % 
     3 
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بســــــــــــــبب انخفاض قيمة قوة  % 166.67إلى  % 100قيمة الزائدة قد ارتفع من ويكون معدل ال
 العمل وليس بسبب زيادة عدد ساعات العمل اليومي.

فالقيمة الزائدة النســــــبية هي القيمة الزائدة التي يحصــــــل عليها الرأســــــمالي نتيجة لزيادة كمية وقت 
 .ساعات العمل اليومي ثابتة مع بقاء عدد .العمل الزائد وتخفيض كمية وقت العمل الضروري

تركزت جهود االقتصــــــــــــاديين البرجوازيين على إنكار نظرية القيمة الزائدة، التي تعد حجر الزاوية 
في النظرية االقتصـــادية الماركســـية، وكان هدفهم من وراء ذلك تبرير االســـتغالل الرأســـمالي والدفاع 

 .جميع طبقات المجتمع الرأسماليعنه ومحاولة البرهان على انسجام المصالح الطبقية بين 
لقد حاول االقتصادي الفرنسي جان باتست ساي صاحب نظرية إنتاجية رأس المال واألرض أن 

ن العمل ال ينتج إلى أتشــــــــــــــترك جميعها في إنتاج الدخل، و يبرهن أن العمل ورأس المال واألرض 
نتاج المتجســـد في وســـائل اإلمال ، أو الربح فينتج عن رأس الة المســـاوية لألجر المدفوع للعاملالقيم

كار العمل ن. كما قام يوهيم بوفرك في نهاية القرن التاســـــــع عشـــــــر وبداية القرن العشـــــــرين بإواألرض
لشعور رها هو التقدير النفساني لألشياء، أي ا، معتبرًا أن تفسير القيمة ومصدكمصدر للقيمة الزائدة

نما هي نتيجة لشـــــــعور نفســـــــ، وبالتالي ليســـــــت زيادة القيمة نتيجة للعمبقيمتها ني ال غير المعوض وا 
. ومع ذلـك ال تقلـل االنتقـادات كـافـة التي وجههـا االقتصـــــــــــــــاديون تجـاه األشــــــــــــــيـاء يعلي من قيمتهـا

البرجوازيون لنظرية القيمة الزائدة ومحاوالت الرد عليها من األهمية العلمية واالجتماعية الكتشـــــــــــافي 
 .ر االستغالل الرأسماليا على تفسيقانون القيمة الزائدة وقدرته

 :السعر وقانون العرض والطل  -المبحث الرابع 
في ظل اإلنتاج البضــاعي الرأســمالي، الذي يقوم على الملكية الخاصــة لوســائل اإلنتاج، يتولى 
قانون القيمة تنظيم اإلنتاج بطريقة عفوية. ويتحقق هذا الدور من خالل آلية األســــعار أو ما يســــمى 

وق "العرض والطلب". والقيمة هي األســــاس في تحديد أســــعار الســــلع. ولكن الســــعر أحيانًا آلية الســــ
كشـــكل للقيمة يمكن أن يكون أكثر أو أقل من القيمة. وتظهر هذه الفروق حين يكون ســـعر الســـلعة 
أعلى أو أدنى من القيمة، وهذه تسمى الفروق الكمية. إن سبب الفروق بين السعر والقيمة فعليًا هو 

ق بين العرض والطلب بالنســــــــبة للســــــــلعة المعينة. فعندما يزيد الطلب على العرض يرتفع عدم التواف
 يتســاوى وال ،ســعر الســلعة على القيمة، وعندما يزيد العرض على الطلب ينخفض الســعر عن القيمة

 .(138)السعر مع القيمة إال إذا تساوى العرض مع الطلب

                                                           

 .79، ص1976اللينينية، دار التقدم، موسكو  –أنظر، االقتصاد السياسي للرأسمالية، النظرية الماركسية  -( 138)
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 لماذا يكون للســلع وعوامل اإلنتاج :عنه هو الســؤال األســاســي التي تحاول نظرية الثمن اإلجابة
يكون للســــلع والخدمات وعوامل اإلنتاج أثمان  :أثمان؟ ويكون الجواب عن هذا الســــؤال بكل بســــاطة

 :(139)ألنها تتصف بصفتين أساسيتين
 .ألنها نافعة وتؤدي إلى إشباع الحاجة والرغبة -1
ي يرغب فيها األفراد. أ نادرة بالنســـــــــبة إلى االســـــــــتعماالت التي ،ألنها نادرة نســـــــــبياً  -2

توفرها بكميات محدودة. وبذلك يكون الســـــــــبب الذي من أجله يكون للســـــــــلع والخدمات ثمن "الســـــــــلع 
االقتصــــادية" هو المســــتهلك الذي ال يطلب هذه األشــــياء إال ألنها نافعة وتؤدي إلى إشــــباع رغباته، 

 ة. وبذلك تكون المنفعةإضــــــــافة إلى عجز المنتجين عن عرضــــــــها بكميات غير محدودة لكونها نادر 
والندرة هما القوتان الرئيســـــــتان اللتان تؤديان إلى ظهور األثمان. )فعندما يتحدد ثمن إلحدى الســـــــلع 
في ســـوق تلك الســـلعة، فإنما يرجع ذلك إلى النفع والندرة يعكســـان نفســـهما بصـــورة مجســـمة في هيئة 

ض . فالثمن يتحدد بتفاعل العر طلب المســـــــــتهلكين من ناحية، وعرض المنتجين من الناحية األخرى
 (140). والطلب في السوق(

يمكننا تعريف الطلب على أنه "يعبر عن الكميات من ســــــــــــــلعة أو خدمة معينة، الطل :  - 1
حكومة(، –مشـــروع  –مجموعة اجتماعية معينة  –أســـرة  –التي يكون األشـــخاص أو الوحدات )فرد 

زمنية معينة، وفي إطار نطاق مكاني محدد،  على اســـتعداد لشـــرائها عند أثمان معينة، وفي لحظات
 (141). وبافتراض السلوك االقتصادي الرشيد لجمهرة المستهلكين

من خالل التعريف الوارد أعاله نجــد أن عالقــات الطلــب هي أســـــــــــــــاســـــــــــــــًا عالقــات اجتمــاعيـة 
 :مجموعات رئيسة هيواقتصادية ذات طبيعة مزدوجة. وتتكون عناصر العالقة من ثالث 

من العوامل ذات الطابع الكمي وهي تشــــــــــــــمل الكميات المطلوبة من الســــــــــــــلعة،  ( مجموعة1)
األثمان بالنســــــــــــبة لهذه الســــــــــــلعة والســــــــــــلع األخرى المرتبطة بها. الدخل الذي يمثل القوة الشــــــــــــرائية 

 للمستهلك.
 ( مجموعة من العوامل والظروف الشخصية والسلوكية )األذواق واإلعالن(.2)
 كميلية البنائية ) الزمان والمكان(.( مجموعة من العناصر الت3)

                                                           

 .18-17، ص1987أنظر ، د. كامل بكري ، مبادئ االقتصاد، الدار الجامعية ، بيروت  -( 139)
(140 )-        ed. London  thA. and Hague D.A. , Textbook of Economic Theory, 4Stonier. 

, Longman 1972 , P.P. 11-12  
 .170المصدر السابق، ص -( 141)
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)ويمكن عد الكميات المطلوبة واألثمان والدخل من قبيل المتغيرات الداخلية الرئيســــــــــــة. وباقي  
 (142). العوامل األخرى من قبيل المتغيرات الخارجية الثانوية(

ات م: )مقدار المواد أو الخدلى أنهويعرف االقتصـــــــادي فتح اهلل ولعلو الطلب داخل الســـــــوق ع
لق بمادة ن الطلب خاصًا يتعالتي تكون الوحدات االقتصادية مستعدة لشرائها بسعر معين(. وقد يكو 

 .، أو يكون الطلب عامًا فيشــمل مجموع النفقات التي ينفقها األفراد أو المؤســســات االقتصــاديةواحدة
(143) 

ت إن درجــــة اإلنفــــاق أو حجم الطلــــب على الســــــــــــــلع أو الخــــدمــــات يختلف بــــاختالف درجــــا
فارتفاع أثمان السلع سوف تترتب عليه زيادة في حجم اإلنفاق بالنسبة للسلع التي يعد  (144).المرونة

الطلب عليها غير مرن. أي ال تتأثر بزيادة الثمن، كالملح مثاًل. وهذا يعني أن المســــــــــــــتهلك مجبر 
ق ســوف نفاللحصــول على هذا النوع من الســلع على الرغم من ارتفاع ثمنها. وبالعكس فإن حجم اإل

. وهذا معناه أن المســـتهلك يســـتطيع أن يســـتغني عن هذه إذا كان الطلب على الســـلعة مرناً  يتناقص
، أجهزة التلفزيون. وبذلك فإن الطلب على هذه الســــــــلع ســــــــوف ســــــــلعة، كأفران البوتغار، الثالجاتال

 يتأثر كثيرًا بزيادة الثمن.
 تمامًا لنتائج ارتفاع الثمن. فإذا كان وتكون نتائج انخفاض أثمان الســــــــــــــلع على الطلب مغايرة

فإن انخفاض ثمن ســــيؤدي إلى نقص في اإلنفاق المخصــــص على  ،الطلب على الســــلعة غير مرن
ســـلعة بثمن أقل، أما إذا كان الطلب مرنًا، الســـلعة، ألن المشـــتري ســـوف يشـــتري الكمية نفســـها من ال

فإن انخفاض الثمن ســــــــــيؤدي إلى زيادة الكميات المطلوبة، )وزيادة اإلنفاق للحصــــــــــول على كميات 
يجابية للتغيرات في ثمن السلعة بالنقصان(.  أكبر من السلعة. ما دام الطلب يستجيب بسرعة وا 

لوبة من ســلعة معينة وأثمانها، أو ما يســمى إن درجة االرتباط ونســبة التغير بين الكمية المط) 
ي تشـــبع التك، فالســــلع الضــــرورية واألســــاســــية، المرونة، تتوقف على مدى ضــــرورة الســــلعة للمســــتهل

الحاجات األساسية عند اإلنسان، يتمتع الطلب عليها بمرونة ضئيلة، تصل في بعض األحيان إلى 
واألدوية. وعلى ذلك فالكمية المطلوبة منها ال  درجة الجمود. ومن أمثلة هذه الســـــــــــلع المواد الغذائية

جود عند ارتفاعه، ألن الكمية المطلوبة من هذه الســـلع ترتبط بالو  وخاصـــةتتأثر كثيرًا بتغيرات الثمن 

                                                           

، 1985د. مصطفى رشدي شيحة، علم االقتصاد من خالل التحليل الجزئي، الدار الجامعية، بيروت  -( 142)
 .169ص
 .516سياسي، المصدر السابق، صأنظر، فتح اهلل ولعلو، االقتصاد ال -( 143)
 مرونة الطلب وفقًا لمقياس مارشال لمرونة الطلب السعرية هي: -( 144)
 التغير النسبي في الكمية المطلوبـة    

 -----------------------مرونة الطلب    =          
 التغير النسبي في الثمن         
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ب حجم الطلونســتطيع توضــح العالقة العكســية بين الســعر و  (145)(. والحاجة أكثر مما ترتبط بالثمن
 :من خالل المثال التالي

 ين السعر والطل الع قة ب
 كمية الوحدات المطلوبة السعر للوحدة )ل.س(

25 
20 
15 
10 
5 

40 
60 

100 
150 
250 

 .أرقام افتراضية :المصدر
نالحظ من األرقام الواردة في الجدول أعاله العالقة بين كمية الطلب لهذه الســلعة وســعرها هي 

ل.س قد أدى إلى ارتفاع  15 ل.س إلى 20عالقة عكسية. حيث نجد أن انخفاض سعر الوحدة من 
 :وضيح هذه العالقة بيانًا كما يليوحدة. كما يمكننا ت 100وحدة إلى  60كمية الطلب من 

 

ة، : مدى ضــرورة الســلعيســة التي تؤثر في مرونة الطلب هيمما تقدم نالحظ أن األســباب الرئ
ســــــــــلعة أخرى في  مدى توفر بدائل قريبة يمكن أن تحل محل الســــــــــلعة، ودرجة تكامل الســــــــــلعة مع

االستهالك، أو ما يسمى الطلب المتالزم )الطلب على السيارة والطلب على البنزين(. كما يعد دخل 
حجم طًا وثيقًا بن حجم الطلب على ســـلعة ما يرتبط ارتباإتهلك من أهم محددات الطلب، حيث المســـ

                                                           

 .213ق، صأنظر ، د. مصطفى رشدي شيحة، المصدر الساب -( 145)

 الطلبمنحنى 

 الطلبكمية 

 السعر
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صــــة تاحة لألفراد والمخصــــ. ونعني بالدخل هنا: مجموع القوة الشــــرائية النقدية المدخول المســــتهلكين
 أساسًا للحصول على احتياجاتهم االستهالكية من مختلف السلع والخدمات.

 :العرض -2
العرض في الســـوق هو كمية البضـــائع التي يمكن أن يتزود الســـوق بها خالل فترة زمنية معينة 

عرض لتي تأما بالنســـبة لســـلعة معينة فإن العرض هو عدد الوحدات من هذه الســـلعة ا .وبثمن معين
للبيع، في زمن معين، بســــــــــــــعر معين. والجهاز اإلنتاجي والمنتجون هم الذين يعرضــــــــــــــون الســــــــــــــلع 
والخدمات للبيع. والمشــــروع عندما يعرض ســــلعة معينة فإنه يحدد كمية العرض بما يتناســــب وهدف 
المشــــروع وهو تحقيق ربح معين من عرض هذه الكمية وبيعها في الســــوق. ولتحقيق الربح يجب أن 
يزيد ســـعر الســـلعة على تكاليف اإلنتاج. مما تقدم نجد أن العوامل األســـاســـية التي تؤثر في العرض 

 هي:
إلخ. ويشــــــــــــــكل …وتتكون عادة من األجور وثمن المواد األولية واآلالت :تكاليف اإلنتاج -1

 مجموع هذه النفقات "التكاليف اإلجمالية". ونحصــــل على متوســــط تكلفة الوحدة الواحدة من حاصــــل
 جة.قسمة التكاليف اإلجمالية على عدد الوحدات المنت  

حيث نجد أن هناك عالقة طردية بين العرض والثمن، أي أن تغير كل منهما يتم  :الثمن -2
باالتجاه نفســــــــــه. فإذا ارتفاع الســــــــــعر ارتفع العرض، وكذلك إذا انخفض الســــــــــعر انخفض العرض. 

 :يويمكن توضيح هذه العالقة من خالل المثال التال
 الع قة بين السعر والعرض

 كمية الوحدات المعروضة السعر للوحدة الواحدة )ل.س(
5 

10 
15 
20 
25 

70 
150 
200 
250 
320 

 .أرقام افتراضية :المصدر
من األرقام الواردة في الجدول نالحظ أن العالقة بين كمية عرض هذه الســــــــلعة عالقة طردية. 

وحدة عندما ارتفع ســــــــــــــعر الوحدة  200وحدة إلى  150حيث نجد أن كمية العرض قد ارتفعت من 
ل.س. ونستطيع أن نوضح هذه العالقة بيانًا من خالل األرقام أعاله  15ل.س إلى  10الواحدة من 
 كما يلي:
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ع ( من خالل عالقتـــه بـــالســــــــــــــعر ينحـــدر من اليمين إلى  ،وهـــذا يعني أن منحنى العرض )ع
مكان اليســــــــــــــار. وتتأثر مرونة العرض "مدى تغير ال عرض تبعًا لتغير العوامل المؤثرة فيه" بالثمن وا 

 التخزين ونفقات اإلنتاج.
عالقة  ، يتضــمنالترابط بين العرض والطلب والســعر، كما يظهر بشــكل مباشــر في الســوقإن 

 (146) :توضيح هذا القانون، ما يسمى قانون العرض والطلب. ويمكننا كمية سببية وتناسباً 
 الثمن. ، ويتناسب عكسيًا معالطل لتي يمكن ابتياعها في السوق تشكل كميات البضائع ا -1
 .من، يتناسب طرديًا مع الثالعرضتشكل كمية البضائع التي يمكن أن يتزود بها السوق  -2

وهذا يعني أن حجم الطلب ينخفض حين ارتفاع األســــعار في الســــوق، ويزداد حجم الطلب في 
فهو يزداد عندما ترتفع أسعار السوق، وينخفض الطلب حال انخفاض األسعار. أما بالنسبة للعرض 

 عندما تنخفض األسعار.
تبدأ آلية "ميكانيزم" عمل قانون العرض والطلب فعاليتها في سوق المنافسة الحرة الكاملة. وهي 
عبارة عن ســــوق نموذجية نظرية غير ممكنة التحقيق في عالمنا المعاصــــر. إلى جانب هذا الشــــكل 

منافسة الحرة الكاملة" يوجد شكل آخر هو السوق االحتكارية. إلى جانب أشكال من السوق "سوق ال
 .منافسةالأخرى تقع بين هذا السوق وذاك مثل سوق المنافسة االحتكارية وسوق 

 
  

                                                           

 S. Szefler is. Marciniak, Ekonomia Polityczna, P.W.N. Warszawaأنظر:           -( 146)

1974. Str. 150. 

 منحنى العرض

 كمية السلع المعروضة

 السعر
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 التاسعالفصل 
 نظريات  تفسير القيمة التبادلية وأشكالها 

 :القيمة االستعمالية والقيمة التبادلية - ولالمبحث األ 
ات ة عالق. لذلك قام بدراســـون االقتصـــادي لحركة تطور المجتمعماركس أن يكشـــف القان حاول

. إن الشــــــــــــيء الســــــــــــائد في دة هذه العالقات وتطورها وزوالها، من حيث والاإلنتاج في هذا المجتمع
شيء  ،من أن البضاعة هي بالدرجة األولى، وانطلق ماركس جتمع الرأسمالي هو إنتاج البضائعالم

يء نية، شـــمن حاجات اإلنســـان، وهذا ما يعطيها قيمة اســـتعماليه والبضـــاعة بالدرجة الثا يســـد حاجة
يه ن البضاعة باختصار قيمة استعمالإذا ما يعطيها قيمة تبادلية. أي وه ،يمكن مبادلته بشيء آخر

القيم  نوقيمة تبادلية والقيمـــــــــــــــة هي العالقة بين مبادلة عدد من القيم االستعمالية من نوع ما بعدد م
ــــــــــــــــــوع آخر فما هو العنصــــر المشــــترك بين هذه األشــــياء المختلفة التي يعادل  . )االســــتعمالية من نـ
ينها، هو ترك ب؟ إن العنصر المشظام معين من العالقات االجتماعيةبعضها ببعض باستمرار في ن

 . (ينًا ا. فعندما يتبادل الناس منتجاتهم يعادلون بين أنواع العمل األكثر تبكونها نتاجات عمل
إنتاج البضائع هو نظام العالقات االجتماعية يخلق فيه شتى المنتجين منتجات متنوعة "التقسيم 

ائع ، العنصــــــر المشــــــترك بين جميع البضــــــمل " ويعادلون بينها عند التبادل. وبالتالياالجتماعي للع
ــو العمل الملموس في فرع معين من اإل ل بل هو العم نتاج، وليس هو عماًل من نوع خاص،ليس هـ

د بكمية العمل الضــــــــــروري إن كمية القيمة تتحد …، العمل اإلنســــــــــاني بوجه عاماإلنســــــــــاني المجرد
 .معينة أي قيمة اســــــتعماليه معينة( ، أو بوقت العمل الضــــــروري اجتماعيًا إلنتاج بضــــــاعةاجتماعياً 

قت محدودة من و ، ليســت إال كميات أن البضــائع، بوصــفها قيماً  وبناء على ما ورد أعاله نجد " 147
 148 .العمل المتبلور "

مة ، اســتند ماركس إلى النظرية التقليدية في القيمة " نظرية القيوفي مجال تحليل القيمة التبادلية
. دليةشـــــــري هو جوهر القيمة التبافي العمل " التي ناقشـــــــها دايفيد ريكاردو وتنص على أن العمل الب

، ةمية العمل المتجســـــــد في هذه الســـــــلعدر على أســـــــاس ك، تقة التبادلية لكل ســـــــلعة تم إنتاجهافالقيم
ي ة الت. فقيمة الســــــــــــــلعالعمل المبذول في إنتاج كل منها وتتفاوت قيمة الســــــــــــــلع والمنتجات بتفاوت

، تعادل قيمة ســـلعتين يتطلب إنتاج كل منهما ســـاعة عمل واحدة يتطلب إنتاجها ســـاعتين من العمل
 .فقط

 و، وآمن بأن العمل هة معنى الشـــــــــمول واالســـــــــتيعابالنظري واســـــــــتطاع ريكاردو أن يعطي هذه
أســــاس  القيمة التبادلية علىلتشــــكل  ،. وعد المنافســــة شــــرطًا أســــاســــياً المصــــدر العام للقيمة التبادلية
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عرض تكرة وفقًا لقوانين ال، ألنه من الممكن في حالة االحتكار أن تتضاعف قيمة السلعة المحالعمل
عمل ل. والحظ ريكاردو أن إنتاجية وكفاية االمبذول في إنتاجهاد كمية العمل ، دون أن تزيوالطلب

عة ا. فساعة من عمل الصانع الذكي النشيط، ال يمكن أن تساوي سالبشري تتفاوت من عامل آلخر
. وقد عالج ذلك بافتراض مقياس عام لكفاية اإلنتاجية في كل من عمل الصـــــــــــــــانع البليد البطيء

انــت تتوافق مع ذلــك ، إذا كــخلق القيمــة التي تتنــاســـــــــــــــب معهــامــا تفكــل كميــة من العمــل إن .مجتمع
بكمية العمل الضـــــــــرورية ) :وهذا المقياس نفســــــــــــــه هو الذي عّبر عنه ماركس 149. المقياس العام
 :إذ قال، اجتماعيًا(

تاجه كل عمل يجري إن إن الوقت الضروري اجتماعيًا إلنتاج البضائع هو الوقت ال ي يقتضيه
 ، بالنســـبة إلى البيئة االجتماعيةوالقوة وفي شـــروط اعتيادية طبيعيةرة ، من المهابدرجة وســـطية

يًا في مجتمع معين إلنتاج ، أو وقت العمل الضــــروري اجتماعلمعينة... إ ن فكمية العمل وحدهاا
 150. صنف ما، هي التي تحدد كمية القيمة

ـــــــــــــــــف يمكننا إذًا أن نفســـر مســـاهمة عناصـــر اإلنتاج األخرى )غ عملية تكوين ير العمل( في كيـ
. ريكـاردو أن الريع نتيجـة لالحتكـار. أوضــــــــــــــح م األســـــــــــــــاس الوحيـد للقيمـة هو العمـل. مـا داالقيمـة

فاألشـــــــــخاص الذين ســـــــــيطروا على الجزء األكثر خصـــــــــبًا من األرض يحصـــــــــلون على الريع نتيجة 
 .، واضـــطرار اآلخرين إلى اســـتثمار األراضـــي األقل خصـــوبةلجزء الخصـــب من األرضالحتكارهم ا

 .ر اإلنتاج من عملية تكوين القيمةذلك يتم إبعاد عنصر األرض كأحد عناصوب
أما العنصــــر اآلخر من عناصــــر اإلنتاج وهو رأس المال فقد أكد ريكاردو أن رأس المال ما هو 

. فال ضـــــــــرر لعده دم من جديد في عملية إنتاج جديدة، ليســـــــــتخدةإال عماًل متجســـــــــدًا في أداة أو ما
ثم  ،تي بذل في إنتاجها ســـــــــــــــاعة من العمل. فالمادة الوين القيمة التبادليةتقاًل في تكعاماًل مســــــــــــــ

ضــاف إلى الكمية الجديدة من اســتهلكت هذه المادة في عملية إنتاج جديدة، تعّبر عن عمل ســاعة ي
 .نتاج الجديد، التي يتطلبها اإلالعمل

ن جد أ، نالقيمةرأس المال من عملية تكوين وبعـــــــــد استبعاد عنصر األرض )الطبيعة( وعنصر 
 .توصل إليه كل من ريكاردو وماركس . وهذا ماالعمل هو األساس الوحيد للقيمة

 :نظريات القيمة - ثانيالمبحث ال
"   Value ، وحاولوا شــرح وتفســير محددات " القيمة قتصــاديون األوائل بموضــوع القيمةاهتم اال
الل مراحل التطور الذي حدث في لم يكن واحدًا أو منســــــــــــــقًا خ القيمة. ولكن معنى لفظ للســــــــــــــلعة

 من ، بينما نجد أن كالً انًا كمرادف للثمن أو ســــعر الســــلعةأحي القيمةموضــــوع القيمة فيتم اســــتخدام 
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ث . فإن القيمة بالنســــــبة آلدم ســــــمية والســــــعرآدم ســــــميث ودافيد ريكاردو قد حاول التفريق بين القيم
 .تها التبادليةتعني قيمة السلعة االستعمالية بينما يمثل السعر قيم

وفصـــــــــــــــل  ،ســــــــــــــميث في تحليله للقيمة التبادلية، بتحديد مقياس حقيقي للقيمة)وقد اهتم آدم  
عر ســـ، فضــــاًل عن تحديد العوامل التي تتســــبب في انحراف "اصــــر المكونة للقيمة كاًل على حدةالعن

لقيمة، دم ســـــميث أن العمل هو أســـــاس اويرى آ 151. " أو القيمة(الســـعر الطبيعي " عن " الســـوق 
. فقيمة الســلعة تعتمد بشــكل كامل على كمية العمل المبذول إلنتاجها فإنه من وأصــلح مقياس للقيمة

الطبيعي أن قيمة الحقيبة الجلدية تكون مرتفعة بالنسبة لقيمة علبـة الثقاب ألن إنتاج الحقيبة الجلدية 
افيد ل أســـــاس القيمة على يد د. وقد تطورت نظرية العمأكثر بالمقارنة مع علبة الثقاب يتطلب عمالً 

 .ريكاردو وكارل ماركس الذي اكتشف قانون القيمة الزائدة، باالستناد إلى نظرية العمل أساس القيمة
حديد ي تواالنتقاد الموجه لنظرية العمل أســـــــــــــــاس القيمة هو تجاهل هذه النظرية لدور الطلب ف

ترفوا بأن ين التقليديين )الكالسيك( قد اع. على الرغم من أن بعض االقتصاديالقيمة التبادلية للسلعة
ن و ارتفاع ســعر الســلعة أو قيمتها التبادلية في بعض الفترات يعود إلى ارتفاع الطلب على الســلعة د

ــــــــــن ذلك يعد وضعًا مؤقتًا وغير طبيعي ويمثل انحرافًا في سعر أن تقابله أية زيادة في العرض . ولكـ
 .السوق عن القيمة الحقيقية للسلعة

يمة ، ترى بعض النظريات أن قحاول تفســـــــــــير ماهية القيمة وجوهرهاظهرت نظريات كثيرة ت لقد
دل ثالث ا، فإذا كانت الوحدة الواحدة من الســـــــلعة آ تعادلية تتحدد بحجم تكاليف اإلنتاجالســـــــلعة التب

 ل، فإن الســـــــــبب في ذلك هو أن تكاليف الوحدة الواحدة من الســـــــــلعة آ تعادوحدات من الســـــــــلعة ب
. ونظريات أخرى ترى أن قيمة الســــــــــلعة التبادلية تحدد بحجم يف ثالث وحدات من الســــــــــلعة بتكال
. وفئة ثالثة ترى أن قيمة الســـــــلعة تأتي من ندرتها، فكلما قلت عمل المبذول في إنتاج هذه الســـــــلعةال

 ةع. وبعض النظريات ترى أن قيمة السلعة تربط بالمنفلعة ارتفعت قيمتها، والعكس صحيحكمية الس
ماهية القيمة التبادلية  هناك مجموعتان من نظريات تفسـير 152. التي نحصـل عليها من هذه السـلعة

، اســـــــتنادًا . فالقيمةترى أن أســـــــاس القيمة ومقياســـــــها أمر ذاتي  -المجموعة األولى  153: وجوهرها
التي  ةلهذه المجموعة تكون حســـب تقدير الفرد للســـلعة وهذا التقدير أمر ذاتي يعود إلى حجم المنفع

موعة المج. إشـــباعها لحاجات الفرد. المنفعة، والمنفعة الحدية نحصـــل عليها من هذه الســـلعة ومدى
ضاعة من عمل أو عمل ورأس مال. مقياسها موضوعي من خالل ما أنفق على إنتاج الب -الثانية 

 ." القيمة في العمل "
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 :نظرية المنفعة والمنفعة الحدية -1
نصـــــــــارها "كونديالك" و " ، من رواد هذه النظرية وأن الثامن عشـــــــــرهذه النظرية في القر ظهرت 
لقد  .بمقدار المنفعة التي نحصـــــــل عليها . وتقوم هذه النظرية على أن قيمة الســـــــلعة تتحددكالياني "

قق اإلشــــباع اء تســــتطيع أن تحعرف الفيلســــوف اإلنكليزي " بنثام " المنفعة بأنها قوة خفية في األشــــي
ي ن ســـــــــــــعادة الفرد هإقيق اإلشـــــــــــــباع الكلي لحاجاته، أي ة الفرد في حال تح. وتتحقق ســـــــــــــعادللفرد

ية ن المنفعة هي خاصــــــــإالتي يحصــــــــل عليها، ويمكننا القول  المجموع الكلي لإلشــــــــباعات المختلفة
 .يع السلع التي يستخدمها المستهلك، تشترك فيها جمعامة ومشتركة

ات الســـلع إلشـــباع الحاج خلق -ألول كما تحدثنا في الفصـــل ا -يســـتهدف النشـــاط االقتصـــادي 
اجات ، وتزداد الحمادية وروحية(، والحاجات اإلنسانية هي تعبير عن الرغبة وهي متعددة )اإلنسانية

دمات . وتكتسب السلع والخت اإلنسانية متجددة وغير متناهيةوتتنوع دون ما انقطاع ما دامت الرغبا
. حاجتهخدمة بتلبية رغبة اإلنســان و هذه الســلعة أو الالتي ينتجها اإلنســان صــفة المنفعة عندما تقوم 

لضـــــــارة اوال بد من التمييز بين المعنى الشـــــــائع للمنفعة والضـــــــرر والمعنى االقتصـــــــادي. فاألشـــــــياء 
كان  اقد يكون نافعًا بالمعنى االقتصـــــــادي إذ -، كالتب  والكحول مثاًل بالمفهوم الصـــــــحي أو الخلقي
 154: اآلتيةك تتميز المنفعة كظاهرة اقتصادية بالصفات. وبذلمحاًل إلشباع رغبة اإلنسان

 فهي ذات طابع ذاتي، ترتبط بتوفر الرغبة الشـــخصـــية، لمنفعة عالقة بين الســـلع واإلنســـانا، 
صـــفة  . وهذا يعني أن المنفعة ال تمثلســـتيقاظ رغبة شـــخصـــية وتزول بزوالهاوبذلك تخلق المنفعة با

وبالتالي ال يشـــــترط عندما تحقق ســـــلعة ما  ، )عتهامة لســـــلعة ما أو ناجمة عن طبيموضـــــوعية مالز 
عة ، فالمنفلمســـــــتوى ذاته من المنفعة لشـــــــخص آخرمســـــــتوى من المنفعة لشـــــــخص معين أن تحقق ا

 .ن معدومة بالنسبة لغير المدخنين(، مثاًل تكو االستعمالية لعلبة من السجائر
 م على فرها من جهة، ثوقف على كمية هذه الســلعة ومدى تو المنفعة االقتصــادية لســلعة ما تت

 .شدة الحاجة المطلوب إشباعها من جهة أخرى
  المنفعة مرتبطة بالطابع االقتصــــــــادي للســــــــلع والخدمات ذات الطابع الذي يجعل من ســــــــلعة

 .االستعمالية أي من خالل منفعتها محاًل للتبادل من خالل قيمتها
ل" االفرد مارشــــــــالراس "  و"االقتصــــــــاديين أمثال " جيفونز " و" منجر "  و" ف وقد افترض بعض

رد ، بحيث يســــــتطيع المســــــتهلك الفواســــــتخدموا لذلك الوحدات المعنوية. إمكانية قياس المنفعة عددياً 
خبز ال ، رغيفي يحصـــل عليها من اســـتهالك ســـلعة ما. مثال ذلكتحديد رقم يمثل مقدار المنفعة الت
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المنفعة ت منفعة، وهذا ما يسمى "وحدا 5، وشريحة اللحم تقدم له وحدة منفعة 15يعطي المستهلك 
 155. "العددية 

تي يحصل الذي يقوم على أن المنفعة ال"،  المنفعة الترتيبيةثم ظهر المفهوم الترتيبي للمنفعة " 
، والمســـــــتهلك من خالل تمتعه متاحة، تكون ذات مســـــــتويات متعددةعليها المســـــــتهلك من الســـــــلع ال

ســـــتوى المنفعة المســـــتمدة من كل مجموعة من الســـــلع بالرشـــــد االقتصـــــادي يكون قادرًا على تقويم م
 156. ت وترتيبها تنازليًا أو تصاعدياً ومقارنة هذه المستويا

لقد رفض بعض االقتصــــــاديين فكرة القياس العددي للمنفعة وقاموا بتوضــــــيح ســــــلوك المســــــتهلك 
ة لمنافع بيحيث يفترض في المســتهلك أن يعين أرقامًا ترتي 157. لى أســاس القياس الترتيبي للمنفعةع

ي نحصـــــل لمنفعة التوبذلك يمكن أن تقاس ا .الســـــلع التي يســـــتهلكها بداًل من أن يعين أرقامًا عددية
)مثــل هــذا  .،...، وهكــذا، الثــالــثداللــة األرقــام الترتيبيــة كمــا يلي: األول، الثــاني، أي بــعليهــا ترتيبيــاً 

ما هي عالقة  -قام الترتيبية فقط من األر  -، وليســــت هناك وســــيلة لمعرفة القياس هو قياس ترتيبي
ـــــــــــــــرقم الثاني في الحجم. وهكذا فالرقم األول قد يكون أواًل ضعف  .الحجم باألرقام ترتيبي القياس الالـ

ه ال يســــــمح ، ولكنآ( أكبر من منفعة البديل )ب ( للمنفعة يســــــمح لنا فقط بمعرفة أن منفعة البديل )
 158. نيفوق البديل األول البديل  الثالنا بمعرفة بكم ي

هلكت ا اســــتمتناقصــــة كلم منفعة حديةكما افترض هؤالء االقتصــــاديون أن كل ســــلعة إنما تغل 
هي حجم الزيادة في المنفعة الناتجة عن اســــــــــــــتهالك  والمنفعة الحدية . )وحدات أكثر فأكثر منها

ـــــــــــــرف " بقانون تناقص المنفعة الحدية " الذي يصف ( وحدة واحدة أكثر من السلعة نا ل. وهذا ما يعـ
اتجاه المنفعة الحدية زيادة أو نقصـــــــانًا عندما تتغير الكمية المســـــــتهلكة منها. إن الفكرة األســـــــاســـــــية 

أن نظرية  مما تقدم نالحظ .لقانون تناقص المنفعة الحدية تقوم على اعتبارات نفسـية لدى المسـتهلك
 :من الفرضيات لعل من أهمها ما يليقد استندت إلى عدد  المنفعة الحدية

ــــــــــــــــرضــت نظرية المنفعة الحدية " رشــد المســتهلك " وهذا يعني أن المســتهلك يســعى دائمًا اف - تـ
 .لتعظيم وزيادة المنفعة الكلية التي يحصل عليها في حدود إمكاناته

: وهــذا يعني إمكــان قيــاس المنفعــة عــدديــًا، بمعنى أن المنفعــة افتراض كميــة مفهوم المنفعــة -
ترض . )ويفمعينة يمكن قياســـها بطريقة عددية لعة أو خدمةالمكتســـبة من اســـتهالك أي كمية من ســـ
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 د اســــــــتهالك أية مجموعةعن-بشــــــــكل أو بصخر  -المفهوم الكمي للمنفعة أن المســــــــتهلك يكون قادرًا 
مجموعة ء استهالك هذه ال؛ أن يحدد " عددًا " معينًا يمثل مقدار المنفعة التي يكتسبها من جراسلعية

 159. السلعية(
، كوحدة قياس تخدام مؤشـــر ما أو معيار أو قاعدة: إن أســـاس اســـالحدية للنقود ثبات المنفعة -

ســـــم ومرة  90هو أن يكون هذا المؤشـــــر أو المعيار أو القاعدة ثابتًا " كالمتر ال يمكن أن يكون مرة 
. لذلك يجب أال تتأثر المنفعة الحدية للنقود مع تغيرات ســم "100ســم بل هو ثابت دائمًا 110أخرى 
ال فإنها تفشل كمقياس للمنفعة ،مستهلكدخل ال  .وا 
 .المنفعة الحدية ال بد أن تؤول في النهاية إلى التناقص -
ـــــــــــــــــة الحدية ألي مجموعة ســـلعية  - . )فإن المنفعة تعتمد على كمية ســـلع هذه المجموعةالمنفعـ

 .السلع ( أن تعتمد على كميات هذه الكلية التي يكتسبها المستهلك أو يشتقها من استهالكها ال بد
 160: ت الجوهرية لنظرية المنفعة أهمهاوقد تم توجيه عدد من االنتقادا

 ة . وهي بذلك تتجاهل أهميلالســــــــتهالك وليس لإلنتاج تولي هذه النظرية األهمية الحاســــــــمة
. وتهدف من وراء حاســــــــــم في حياة المجتمع االقتصــــــــــاديةالدور ال يؤديالعمل وأهمية اإلنتاج الذي 

، إخفاء حقيقة أن النظام الرأســـــمالي يعيش ثم، العمل ، الذي هوالحقيقي للقيمةذلك إخفاء المصـــــدر 
 .ى عمل واستغالل العمال المأجورينعل

 بذلك منهجًا ذاتيًا  تمدتستند نظرية المنفعة إلى التقويم الذاتي لألفراد في تحديد القيمة وهي تع
لكين لها إن المنتجين للبضـــاعة والمســـته د بوســـاطة التقويم الذاتي لألفراد،، فاألســـعار ال تحدنفســـانياً 

موضوعيًا  تيضطرون عند التقدير الذاتي للبضاعة إلى االنطالق من أسعارها " قيمتها " التي تشكل
 .قبل نزولها إلى السوق

 انون ، وترى في قجتماعي نظرة ســـــــــكونية غير تاريخيةتنظر هذه النظرية إلى االقتصـــــــــاد اال
م ل )قانون المنفعة الحدية( قانونًا ثابتًا وخالدًا. ولكن كما هو معلومالقيمـــــــــــة الذي يتجلـــــــــــى لديها في 
طويلة من تطور اإلنتاج االجتماعي، أي في مرحلة بعد مرحلة  تتحول المنتجات إلى بضــــــــــــــائع إال

 .اإلنتاج البضاعي
 فهي تحدد مقدار القيمة بالمنفعة الحدية، والمنفعة ظ تناقضــات داخلية في هذه النظريةنالح .

 ، وشدة الحاجة اإلنسانية تتحدد بقدرة المنافع المادية.حدية تحدد بشدة الحاجة اإلنسانيةال
ى حد ل، وهي بحد ذاتها تتوقف إة طبيعية مالزمة للمنافع الماديةلكن " الندرة " ليســــــــــت خاصــــــــــ

. فعندما تكون قيمة البضـــــاعة عالية )بســـــبب ارتفاع تكاليف إنتاجها في كبير على قيمة هذه المنافع
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رســـــــم ، وتبدو "نادرة ". وبذلك تاســـــــتهالكها ســـــــيكون محدودًا، وبالتالي ســـــــيكون إنتاجها قليالً البداية( 
فعتها ة البضــــــــائع يتحدد بمنفعتها الحدية، ومن: فمقدار قيممنفعة الحدية لنفســــــــها دائرة مغلقةنظرية ال

 .قيمتها، ولكن ندرتها تعتمد على مقدار الحدية تتحدد بندرتها
 .ةدرجة )الحدية( من وجهة نظر علمييمة بالمنفعة الحدية يبدو غير نافع إلى الفإن تفسير الق

 نظرية " القيمة في العمل ": -2
" نلقد تجاوزت أفكار المدرســـة االقتصـــادية الكالســـيكية محدودية مدرســـة الطبيعيين "الفيزوقراطيي

قتصــر ت الميركنتلية " ولماوزت محدودية المدرســة التجارية "، كما تجولم تقتصــر على دراســة الزراعة
افيد دآدم ســميث و  وخاصــة، درس اقتصــاديو المدرســة الكالســيكية، بل على دراســة النشــاط التجاري

، والعمل يعدان المصــــدر الرئيس لثروة ريكاردو، اإلنتاج الصــــناعي، وبرهنوا على أن اإلنتاج المادي
". طبقًا لهذه النظرية  العمل– يمة القالشعوب وأرسوا بذلك أساس نظرية القيمة الناجمة عن العمل "

يتحدد ا إنم ،، التي يجري تبادلها بتناســــب معين ببضــــاعة أخرىإن مقدار قيمة البضــــاعة "الســــلعة "
 161. بالعمل المنفق على إنتاجها

ــــــــــل أهم ما قدمه االقتصاد السياسي الكالسيكي ، ة القيمة. حيث استطاع وليم بيتيهو نظري ،لعـ
سلعة ، واستنتجوا أن قيمة البضاعة " الالتمييز بين أسعار السوق والقيمةو آدم سميث ودافيد ريكارد
. لقد أكد آدم ســـميث أن كل عمل في أي فرع أو نشـــاط إنتاجي ي إنتاجها" يحددها العمل المبذول ف

مرحلة اإلنتاج البضاعي  –: األولى قد ميز سميث بين مرحلتين لإلنتاجهو عمل منتج يخلق قيمة و 
الثانية  .العمل المبذول في إنتاجها مباشـــرةكان تبادل البضـــائع يتم على أســـاس كمية ، حيث البســـيط

ة أنواع ع ثالث. فقد عد ســــميث أن القيمة هنا تتألف من تجمياج البضــــاعي الرأســــماليمرحلة اإلنت -
ـــــــــــن الدخل: األجر، الربح، الريع مية ك. ثم بين دافيد ريكاردو " أن القيمة التبادلية للبضائع تتحدد بمـ

 162. طبق أيضًا على اإلنتاج الرأسمالي، وأن هذا القانون ينالعمل المبذول في إنتاجها "
 :النظرية الماركسية في القيمة -3

ك بينها هو . واألمر المشــــتر ســــتعماليه من حيث الكمية والكيفيةتختلف البضــــائع بوصــــفها قيمًا ا
. وبذلك العمل اس المشــــــــــــــترك بينهاالمجرد هو المقيوأن العمل اإلنســـــــــــــــاني  ،أنها منتوجات العمل

نة . وتصــــــبح الســــــلع بوصــــــفها قيمًا قابلة للمقار اج الســــــلعة تتحدد قيمة هذه الســــــلعةالمبذول أثناء إنت
 والمقايسة مما يسهل عملية تبادله.
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 . وال تتضــــــــــــــح قيمةتزيد قيمتهابقدر ما يزداد حجم العمل المبذول إلنتاج الســــــــــــــلعة وصــــــــــــــنعها 
ملية مبادلة بين األفراد ع . وعندما تتمادل، وعن طريق القيمة التبادليةلتبالبضــــاعة وتتجلى إلى في ا

 ، يقيمون المعادلة بين البضاعتين بوصفهما قيمتين.السلع
ضاعة . إن ازدواجية طبيعة البيمة التبادليةوهكذا تكون البضاعة وحدة القيمة االستعمالية والق) 

لمرة األولى د كان ماركس هو الذي كشــــــــــــــف ل. وقازدواجية طابع عمل منتج البضــــــــــــــاعة تنجم عن
 163. (. وهذا ما أتاح له فض سر االستغالل الرأسمالي ازدواجية طابع العمل

ــــــــــــــــــدو ازدواجية طابع العمل ، )أي ، هو عمل ملموسمن خالل أن كل عمل منتج للبضــــاعة تبـ
أو  الكرســــــــــي، قيمة اســــــــــتعماليه معينة مثل صــــــــــنع الحذاء أو البراد أو عمل إنتاجي يخلق بحد ذاته

. وتشترك جميع هذه األعمال الحسية " الملموسة " في خاصية مهمة وهي الكتاب أو رغيف الخبز(
ضــــــــلية وعصــــــــبية إنها جهد نها طاقة إنســــــــانية ذهنية وعإتبذله قوة العمل اإلنســــــــانية، أي أنها جهد 
 164.لعمل المجردتاج ومباشرة العمل الحسي الملموس، وهذا هو ا، يبذل أثناء عملية اإلنإنساني عام

. وعندما تتم عملية لعمل نجد أن كل ســــــــــــــلعة هي عمل مجردومن خالل الطبيعة المزدوجة ل
تبادل الســـلع في الســـوق يجري تجريد البضـــائع من األشـــكال الخاصـــة المتميزة التي يتصـــف بها كل 

ضــــــائع الب. وتجري عملية التبادل من خالل التعادل بين ألنواع العديدة من العمل الملموسنوع من ا
، حيث يكون العمل المجرد المتبلور في الســـــــلع والبضـــــــائع متجانســـــــًا بوصـــــــفها مخزنًا للعمل المجرد

 .قيم البضاعة أثناء عملية التبادلويمكن بوساطته قياس  ،كيفياً 
ي بكمية العمل المتبلور ف، يقاس مقدار القيمة مة السلعة يخلقها العمل اإلنسانين قيإ وحيــــــــــــــــث

كمية  . وتختلفاس حجم العمل هو وقت العمل )ساعة، يـــــــوم، أسبوع(الطبيعي لقي . والمعيارالسلعة
لســـــلعة ا، بل تختلف كمية الوقت الالزم لصـــــنع فقــــــــــــــــــــه المنتجون إلنتاج ســـــلع مختلفةالوقت الذي ين

 : نفسها. وهـذا يتوقف على
 أدوات العمل المستخدمة في عملية اإلنتاج، 
 مهارة العامل الذي يقوم بالعمل،  
 إضافة إلى عوامل أخرى متعددة ،يم العمل والمستوى التقانيتنظ. 

مما تقدم نالحظ أن الوقت الذي ينفقه العامل بمفرده إلنتاج ســــــــــــــلعة ما هو وفق عمله الفردي. 
تختلف من عامل آلخر ومن ولكن مقدار قيمة البضـــــــــــــــاعة ال تحدده نفقات العمل الفردية التي قد 

. )ولهذا يتحدد مقدار قيمة البضــــــــــــاعة بالعمل عمل االجتماعيلقيمة تنطوي على ال. إن اوقت آلخر
. إن وقت العمل الضــــروري اجتماعيًا أو (بوقت العمل الضـــروري اجتماعياً الضــــروري اجتماعيًا أو 
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، لإلنتاج وفي حال مســتوى متوســط ألجل صــنع ســلعة ما في ظروف متوســطة، عاديةبوقت العمل 
 ي اجتماعيًا ليس مقداراً . إن وقت العمل الضــــــــرور دة العملعينة لمهارة العاملين وشــــــــفي المرحلة الم

علمًا  ،درجة التقنية والتطور التكنولوجي، ونمو إنتاجية العملفهو يتغير مع تغير  ،بشــــــكل دائمثابتًا 
 .يميل إجمااًل وعمومًا إلى الهبوطبأنه " وقت العمل الضروري اجتماعيًا " 

 :أشكال القيمة التبادلية -ثالث المبحث ال
مة ، وتبين أن مقدار القية البضــــاعةأوضــــحنا في الفقرات الســــابقة أن العمل هو الذي يخلق قيم

 ة. ولكن المنتجين كثيرون ويبذلون في إنتاج الســــــــــــلعة العمل المبذول في إنتاج الســــــــــــلعةيقاس بكمي
. .. وبما أن قيمة البضـــــــــــــــاعة يخلقها العمل المبذول في إنتاجهاالواحدة كميات مختلفة من العمل

لعة بأخرى في ســــياق عملية التبادل. أي عبر القيمة نســــتطيع تحديد هذه القيمة من خالل مقارنة ســــ
ولكننا  ،التعبير عنها مباشــرة بوقت العمل . إن قيمة متر من النســيج أو فأس واحدة ال يمكنالتبادلية

 .عملية التبادل بوساطة بضاعة أخرىنستطيع التعبير عنها من خالل 
 

 .كغ من الحبو  20واحدة   تعادل  فأس  :مث ً 
 .كغ من الحبو  20متر نسيج واحد يعادل      

لى . إن هذه المعادلة تدل عن قيمة متر النســــــيج أو قيمة الفأسفالحبوب هنا واســــــطة للتعبير ع
تاج متر نك  من الحبوب قد اســـــتنفذ من الوقت الكمية نفســـــها من الزمن التي تلزمنا إل 20أن إنتاج 

. فالســـــلعة التي يتم تحديد قيمتها بوســـــاطة ســـــلعة ثانية )متر النســـــيج أو أو فأس واحدة من النســـــيج
تسمى  ،بوساطتها تحديد قيمة سلعة معينة ، والسلعة التي يتمس من مثالنا( هي السلعة المنسوبةالفأ

 .المعادلة )في مثالنا في الحبوب( السلعة
كان لتطور التاريخي للعالقات التبادلية، و ، عبر مراحل االقيمة التبادلية بأشـــــــكال مختلفة ظهرت

ثم ظهر  .ي للقيمة التبادلية " المقايضـــــة "، ما يطلق عليه الشـــــكل البســـــيط والعفو قدم أشـــــكال القيمةأ
. ادلي عملية اإلنتاج وازدياد التبالشـــــــــكل الواســـــــــع للقيمة بفعل التطور الكمي والنوعي الذي تحقق ف

ة محل الشــــــــــــكل الواســــــــــــع للقيمة التبادلية. وعندما أخذت ومع مرور الزمن حل الشــــــــــــكل العام للقيم
وظل  .األخرى ظهر الشــكل النقدي للقيمة المعادن الثمينة تقوم بدور المعادل العام لقيم جميع الســلع

ســــــــبب الصــــــــفات الخاصــــــــة التي الذهب والفضــــــــة زمنًا طوياًل يمارســــــــان دور النقد جنبًا إلى جنب ب
 .يحمالنها
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 . ويتوقف التعبير الكمي عن قيمة سلعة معينة علىناسب كمي معيني تبادل السلع في تيجر ) 
ثبات قيمة  سبية للسلعة مع. ولذلك تتغير القيمة النها كما على قيمة السلعة المعادلةقيمة السلعة ذات

 165. ( ذا تغيرت قيمة السلعة المعادلة، إالسلعة
لعة ما نا اكتشاف القيمة في س. ويتعذر علي" السلعةفالقيمة هي الخاصية االجتماعية للشيء " 

قات البصــــــورة مباشــــــرة بوســــــاطة التحليل الفيزيائي أو الكيميائي بل ال تظهر القيمة إال من خالل ع
. وحين تتم معادلة ســــلعة معينة بســــلع أخرى أثناء عملية التبادل، أي " التبادل بين منتجي البضــــائع

 ." القيمة التبادلية
 :ليةالشكل البسيط للقيمة التباد - 1

، الطبيعي فة اإلنتاج، حين كان اإلنتاج يتسم بصيمة البسيط من أقدم أشكال القيمةُيعد شكل الق
 ، ولم يكن الفائض من المنتوجات يشـــكل إالدة لالســـتهالك المباشـــر ال للتبادلوكانت المنتوجات مع

. دودةة محاإلنتاج المخصــــــصــــــة للمبادلجزءًا بســــــيطًا في إجمالي اإلنتاج لذلك كانت كميات فائض 
. لقد كانت ســلعة ما تبادل مباشــرة بســلعة أخرى جداً وبذلك انحصــرت عملية التبادل في حدود ضــيقة

 .ولم تكن السلعة األولى تجد تعبيرًا عن قيمتها إال في سلعة واحدة محددة
ك  من  20صــوف مقابل أو خمســة كيلو غرامات من ال ،: محراث مقابل رأس من الماشــيةمثالً 

ن التبادل هنا كان يتم سـلعة مقابل سـلعة أخرى وبصـورة عفوية وتحكمه الصـدفة التي إالحبوب. أي 
 :اآلتيةويظهر شكل القيمة البسيط وفقًا للعالقة  .تجمع بين المتبادلين

 
 السلعة المعادلة         السلعة المنسوبة       السلعة المعادلة        السلعة المنسوبة

 =      رأس من الماشية محراث           عة  =       سلسلعة آ          
 كغ حبو  20صوف     =          كغ 5        س سلعة آ         =    ع سلعة   

 
وعليه  ،قة كمية بين الســـلعة آ والســـلعة بوتبدو هذه المعادلة التبادلية البســـيطة على شـــكل عال
سـوبة لية، الطرف األول وهو السـلعة المنيشـترط شـكل القيمة البسـيط وجود طرفين في المعادلة التباد

، والطرف الثاني وهي الســــلعة المعادلة التي تقوم بعملية ك  الصــــوف 5في مثالنا المحراث أو وهي 
 .ك  حبوب 20ثالنا رأس الماشية أو تحديد قيمة السلعة األولى وهي في م
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 (166:)الشكل الواسع للقيمة التبادلية - 2
م . وظهر هذا الشكل للقيمة بعد تقسيالناضج الكامل أو المتطور أو ويدعى أحيانًا بشكل القيمة

العمل االجتماعي األول في العالم حين انفصــــلت عملية الرعي وتربية المواشــــي عن الزراعة وبدأت 
 ت. وأخذت تتزايد كميات اإلنتاج الفائضــــــــة التي تخصــــــــص للتبادل. وتنوعت المنتجافر  تتطور الح  

مة شــــــكل القي من. مما أدى إلى اعتماد شــــــكل القيمة الواســــــع بداًل كمياتهاالخاضــــــعة للتبادل وزادت 
ة آ بعدد من ياس قيمة السلع. ونظرًا لتنوع السلع التي دخلت ميدان التبادل أصبح باإلمكان قالبسيط
في  ن السلعة المنسوبة تجد تعبيرًا عن قيمتهاإمنها بدور السلعة المعادلة. أي  ، التي يقوم كلالسلع
 .عة المنســــوبة تدعى الســــلع المعادلةمن الســــلع وهذه الســــلع التي يعبر كل منها عن قيمة الســــلعدد 

وأصــــــبح التبادل بين المنتجين ظاهرة منتظمة ومســــــتمرة وكانت الماشــــــية هي الســــــلعة األكثر رواجًا 
 :اآلتيةومبادلة بين السلع األخرى كافة. وظهر شكل القيمة الواسع وفقًا للعالقة 

 
 السلعـة المعادلة =  المنســوبة السلعة 

 ع    سلعة     =    س  سلعة  آ

 هـ  سلعة    د =      

 ن    سلعة    ج =     

 محـراثاً        2 =           رأس من الماشية

 مترًا من النسيج    10 =      

 كيلو  رام من الزيتون  100  =            

 
ة ســـــــــــــلعة واحدة، بعدد كبير من الســـــــــــــلع التعبير عن قيم إن هذا الشـــــــــــــكل للقيمة يتم من خالل

ــــــــــــوم على الشكاألخرى تبادل صعوبة في عملية ال ل المباشر للتبادل. وال يوجد أي. ولكنه ال يزال يقـ
 يج راغبًا في الحصــول علىهنا عندما يريد صــاحب الماشــية كمية من النســيج ويكون صــاحب النســ

 .الماشية
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 ليحتاج صـــــاحب النســـــيج إلى الماشـــــية وال يرغب في الحصـــــو ولكن تظهر الصـــــعوبة عندما ال 
نما يحتاج إلى الصـــــوف . وهكذا تزداد العملية تعقيدًا مع تنوع الســـــلع والبضـــــائع وتزايد عدد عليها، وا 

 .لمنتجات التي تدخل ميدان التبادلا
وقد ظهرت بعض العيوب التي توضـــحت في عملية التبادل أثناء اســـتخدام شـــكل القيمة الواســـع 

 همها:أ
 م تحديد قيمة كل سلعة بشكل نهائيعد. 
 ــــــــــــــــوبة مقارنة الســلعة المعادلة مع الســلعة المنســوبة وذلك بســبب ظهور القيم لة ة المعادصــعـ

و حوم أو الفأس أو الجلود أ. فقيمة القمح مثاًل كانت تقارن بقيمة اللللســــــــــــــلعة في صــــــــــــــور مختلفة
 .فة واالطمئنان إلى صحة النتائجلمختل، لذلك كان من الصعب المقارنة بين قيم السلع االصوف
  تعقد عملية التبادل المباشـــر، ألن القيمة االســـتعمالية لســـلعة ما تعد قيمة اســـتعماليه بالنســـبة

لجميع األفراد وفي جميع األوقات. وكلما زاد عدد الســــــلع التي تدخل الســــــوق تعقد التبادل المباشــــــر 
 .مع ظهور شكل القيمة العام وباتوالتعبير عن القيمة. وتم التغلب على هذه والصع

 :الشكل العام للقيمة التبادلية - 3
مع تطور التبادل وتزايد اإلنتاج البضــــــــاعي وتنوعه، أخذت تتميز عن عالم البضــــــــائع بصــــــــورة 

دور الســـلعة المعادلة، واختلفت هذه الســـلع من وقت إلى وقت  تؤديعفوية بعض الســـلع التي بدأت 
ر. وكانت الســــــلعة المعادلة تبدو في شــــــكل رأس من الماشــــــية، أو آخر ومن مجتمع إلى مجتمع آخ

 .الملح وأحيانًا الفراء، وغير ذلككمية من الحبوب أو 
وحســــــب ما ورد أعاله ال تجد الســــــلعة المنســــــوبة التي يراد مبادلتها أمامها مجموعة من الســــــلع 

نما يقابلها ســـــلعة واحدة تكون بمثابة المعادل العام لجمي قيمة ع الســـــلع. ويتميز شـــــكل المعادلة لها وا 
شـــــكل القيمة الواســـــع بأن قيمة جميع البضـــــائع أصـــــبحت تعبر عن قيمتها في معادل عام  منالعام 

 :اآلتيةواحد. ويظهر شكل القيمة العام وفقًا للعالقة 
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 السلعة المعادلة السلعة المنسوبة السلعة المعادلة السلعة المنسوبة
     سلعـة  ب       =

 سلعـة  آ 

  ثوب من القماش  =

 فأس              = سلعـة  ت       = رأس من الماشية

 محراث           = سلعـة  ث       =

 السلعة المعادلة السلعة المنسوبة السلعة المعادلة السلعة المنسوبة
      ع  سلعة  ب     =

 سلعـة  آ

  ثوبًا من القماش = 2

 فؤوس          = 3 سلعة  ت      = ي رأس من الماشية 2

 محراثًا         = 2 ث      =   سلعة و

 
 .دل العام لقيم جميع الســـــــلع األخرىومن مثالنا أعاله نالحظ أن رأس الماشـــــــية يقوم بدور المعا

نما يقوم ل بضـــــــاعة وفقًا لشـــــــكل القيمة العاموأصـــــــبحت ك ، ال تبادل مباشـــــــرة بالبضـــــــائع األخرى، وا 
ون بمبادلة بضــــــائعهم أواًل مقابل ســــــلعة واحدة بدور المعادل العام )الماشــــــية( ثم يبادلون هذه المنتج

 167. بضائع األخرى التي يحتاجون إليهاالبضاعة األخيرة بال
مجتمع آلخر ومن وقت إلى  قد اختلفت نوع الســــــــــــــلعة التي كانت تقوم بدور المعادل العام من

الماشـــــية تقوم بدور الســـــلعة المعادلة لجميع الســـــلع وفي . ففي بعض المجتمعات كنا نجد وقت آخر
. وهكذا البضــــــــــائع جميعمجتمع آخر كانت الحبــــــــــــــــــــــــوب أو الفرو أو الملح هو المعادل العام لقيمة 

 حلـة البيع والثـانيـة مرحلـة: مر التبـادل تتم على مرحلتين األولى أصــــــــــــــبحـت كـل عمليـة من عمليـات
دل ااع عملية التبادل أصــبح من الضــروري البحث عن مع. ومع تزايد اإلنتاج البضــاعي واتســالشــراء

، وكان الحل االنتقال إلى المعدنين الثمينين )الذهب والفضـــــــــــــــة( عام محدد يســــــــــــــهل عملية التبادل
 .الشكل النقدي للقيمةليصبحا المعادل العام وهكذا ظهر 
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 :الشكل النقدي للقيمة التبادلية - 4
الحرفة  عندما انفصلت ،التقسيم االجتماعي الثاني للعمل ظهر الشكل النقدي للقيمة بعد حدوث

عن الزراعة، وأصــبح الذهب والفضــة معاداًل عامًا وتحوال إلى نقد، وذلك بســبب الخصــائص المميزة 
 :لهذين المعدنين الثمينين وأهمها

 ،التجانس والتماثل في النوع -
 ،قابلية االنقسام -
 ،قيمة أو عمل في أقل وزنصغر الحجم وقدرتهما على تجسين أكبر  -
 ،سهولة النقل -
 .قابليتهما للحفظ ومقاومتهما للتلف -
 

مة جميع ير عن قيوالنقد ما هو إال بضـــــــــــــاعة معينة تعود إليها وظيفة اجتماعية تتمثل في التعب
ـــرى . تقاس بوساطته قيمة جميع البضائع . ومع ظهور النقد أصبح المعادل العام الذيالبضائع األخـ

 :اآلتيةكل القيمة النقدي وفقًا للعالقة ويظهر ش
 

 السلعـة المعادلة  السلعـة المنسوبة
  = رأس واحد من الماشية

 = كيس من الحبو   رامات من ال ه  5
 = محراث

 = خمسة أمتار من النسيج
 

ما تم عندوقد ظهر النقد كمعادل عام لقيم جميع الســــــــــلع األخرى قبل الميالد بزمن طويل وذلك 
. وتدريجيًا آخذت المعادن الثمينة )الذهب والفضـــــــــــة( تحل محل الســـــــــــلع اكتشـــــــــــاف المعادن الثمينة

. وظل الذهب والفضــــــــــة زمنًا طوياًل يقومان بدور النقد كمعادل عام للقيمة وبصــــــــــورة نهائيةاألخرى 
 .شرعيمة، في أواخر القرن التاسع جنبًا إلى جنب إلى أن أصبح الذهب المعادل النقدي الوحيد للق
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 تطور أشكال القيمة التبادلية
  السلعة المنسوبة شكل القيمة

 السلعة المعادلة
 سلعـة    آ       البسيط   1

 س   سلعـة    آ
= 
= 

 سلعـة           
 ع   سلعـة      

  الواسع   2
 سلعـة   آ

= 
= 
= 

 سلعـة     
 سلعـة    ت
 سلعـة    ث

  
 س    سلعـة  آ

= 
= 
= 

     ع   سلعـة 
 و   سلعـة    ت
 هـ سلعـة    ث

 سلعـة      العـام   3
 سلعـة    ت
 سلعـة    ث

= 
= 
= 

 
 سلعـة   آ

 ع   سلعـة      
 و   سلعـة    ت
 هـ سلعـة    ث

= 
= 
= 

 
 س    سلعـة  آ

 
 النقدي   4

 ع   سلعـة     
 و   سلعـة    ت
 هـ سلعـة    ث

= 
= 
= 

 
 س   رام من ال ه 
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الجتماعي وقيمة البضـــــــــائع قانون القيمة وع قة التناســـــــــ  بين العمل ا - رابعالالمبحث 
 :وأسعارها

، ارهاقيمة البضــائع " الســلع " وأســعيمثل قانون القيمة العالقة والتناســب بين العمل االجتماعي و 
 :اآلتيويمكننا توضح قانون القيمة وصياغتها على النحو 

 .المجرد المبذول في إنتاجهاإن مصدر قيمة السلعة هو العمل  -آ  
 .يتحدد مقدار قيمة السلعة بمقدار وقت العمل الضروري اجتماعيًا إلنتاجها -ب 
 .تتحدد نسب تبادل السلع والبضائع من خالل التناسب بين قيمها -جـ
ــــــــــــــــــون القيمة في كل اقتصــــاد بضــــاعي. ولكن طابع عمله يتو )  قف على طابع ملكية يعمل قانـ

 اإلنتاج البضاعي البسيط واإلنتاج الرأسمالي أوضاعـــــــــــــــو يعمل بشكل عفوي في . فهوسائل اإلنتاج
لكية ماإلنتاج االشـــــــتراكي القائم على ال أوضـــــــاع. أما في ب الملكية الخاصـــــــة لوســـــــائل اإلنتاجبســـــــب

 شـــكل واع ومخطط وفي مصـــلحة المجتمع، فيســـتخدم من قبل المجتمع باالجتماعية لوســـائل اإلنتاج
) .168 

المســــــتمر في العرض والطلب تتذبذب األســــــعار... عن القيمة هبوطًا وصــــــعودًا. ومع التغير ) 
ة مواختالف األســــعار عن القيمة يعني أن بعض المنتجين الذين تباع ســــلعهم بأســــعار أدنى من القي

الوقت  ، كما يعني فيتالي ال تعد ذوي مصـــلحة في توســـيعه، وباليصـــابون بخســـارة من هذا اإلنتاج
، اجمة يصابون بخسارة من هذا اإلنتنى من القيدرين ممن تباع سلعهم بأسعار أنفسه أن منتجين آخ

وهكذا  .، ويأخذ بعضــــهم في التحول إلى إنتاج ســــلع أخرىتالي ال تعد لهم مصــــلحة في توســــيعهوبال
 169. (تعاني بعض فروع اإلنتاج انكماشًا على حين تزدهر فروع أخرى 

رات التي يال التداول فحســب بل يرتبط أيضــًا بالتغتذبذب األســعار حول القيمة ال يتحدد في مج
ن التغيرات في إنتاجية العمل التي تحدد التغيرات في مقدار القيمة إتحدث في مجـال اإلنتاج. حيث 

 ، إلى إعادة توزيع العمل بين فروعالخاصــة بوحدة اإلنتاج تؤدي أيضــًا، من خالل تذبذبات األســعار
 170. اجاإلنت

 .موضــــــوعي لإلنتاج البضــــــاعي )الســــــلعي(ون القيمة هو قانون اقتصــــــادي مما تقدم نجد أن قان
ويصــــــبح هذا القانون في ظل الملكية الخاصــــــة لوســــــائل اإلنتاج المنظم العفوي لإلنتاج البضــــــاعي. 

حين ، )لى حين يكون العرض مســـــاويًا الطلبحينذاك نجد أن الســـــعر ال يتطابق مع قيمة الســـــلعة إ
الجم الطلب الفعلي على هذه الســـلعة(ة معينــــــــــــــــــة مســـاويًا حيكون حجم اإلنتاج الكلي لســـلع  فإن . وا 

                                                           

 .211د. عارف دليلة، االقتصاد السياسي، المصدر السابق، ص - 168
 .81-70االقتصاد السياسي للرأسمالية ، المصدر السابق ، ص - 169
العلوم االجتماعية، أكاديمية العلوم في االتحاد السوفييتي، ترجمة د. فؤاد أيوب، دار االقتصاد السياسـي دليل  - 170

 .80، ص 1986- 1985دمشق للطباعة والنشر. دمشق 
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ــــــــــــــر السوق لسلعة معينة أعلى من قيمتها سوف سعر السلعة ينحرف عن قيمتها . وعندما يكون سعـ
. والعكس صحيح أن انخفاض سعر السلعة ض إنتاج وزيادة إنتاج هذه السلعةيعمل ذلك على تحري

ها... وهذا بدوره ســــوف يؤدي إلى إعادة توزيع العمل ووســــائل عن قيمتها ســــيؤدي إلى تقليص إنتاج
 .بين مختلف فروع االقتصاد الوطني اإلنتاج

 :النقود والمصارف - خامسالمبحث ال
، الزمن طويلة من مدةلتبادل خالل وجد النقد في سياق تطور اإلنتاج البضاعي ونتيجة لتطور ا

ر . ومع تطو ســــيط، هو الذي أدى إلى ظهور النقدبكما أن تطور أشــــكال القيمة ابتداء من الشــــكل ال
من بعض البضـــــــــــــــائع إلى بعضــــــــــــــها اآلخر، وقد قامت فراء الوحوش  التبادل كان دور النقد ينتقل

ختلف م . وغيرها من السلع بدور النقد عندوالمواشي، والجلود، والحبـوب، والملح والسمك واألصداف
ور د تؤديالمعادن الثمينة )الذهب والفضـــة(  صـــةوخا. وأخذت النقود الشـــعوب وفي مختلف األزمنة

. ألجورلالستثمار، ووسيلة لدفع ا . وأصبحــــت النقود وسيلة تقانية للمبادلة وأداةادل العام للقيمــــةالمع
. ونســتطيع توضــيح جوهر النقود من خالل الوظائف التي لنقود في حد ذاتها ليســت رأســماالً بيد أن ا

 .يقوم بها النقد
  : نقودوظائف ال - 1

ا قياس لتحديد قيمة البضـــــــــــــائع، كمللنقود وظائف عديدة أهمها على اإلطالق أن النقد يعتبر كم
ين ، ووســـيلة للدفع، وعندما يســـتخدم في المبادالت بيســـتخدم النقد كوســـيط للتداول، ووســـيلة لالكتناز

 .الدول يقوم بوظيفة النقد العالمي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 -  لن أتحدث بالتفصيل عن موضوع المصارف والنقود، نظرًا لوجود مقرر خاص "النقود والمصارف" يتم تدريسه
 في السنة الثانية.

مقياس 
 لتحديد القيمة

 

 وظائف النقـود

وسيط 
 للتداول

 وسيلة لالكتناز
 ومخزن للثروة

 وسيلة 
 للدفع

 النقـد
 العالمي
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التي  ية، وذلك بســبب الخصــائص الطبيعبالمعدنين الثمينين الذهب والفضــة وقد ارتبط دور النقد
يتميز بها كل منهما وأهمها: التجانس والتماثل، وقابلية االنقســــام والتجزئة، وســــهولة الحفظ والمتانة، 

 .وثبات قيمتها نسبياً 
 :النقد كمقياس للقيمة -آ

تلف المقارنة بين مخ ر الذي يعني إمكانإن قياس القيمة هي وظيفة النقد األولى والرئيســــــة األم
الذهب  -ة أي سلعة أو قياسها ال حاجة لتوفر النقد الجاهز . وفي سبيل التعبير عن قيمالسلع كمياً 

ا . إن قيمة الســـــــــلعة المعبر عنهمن حيث هو صـــــــــورة ذهنية. فالنقد ينجز وظيفة مقياس القيمة مثالً 
مة كمية وقي . تعادل قيمة كتلة محددة من الذهبنير هذه السلعة. وسعر سلعة ما يعبالنقد هي سع

ال محددة من هذه الســــلعة . وال يقابل الســــعر قيمة الســــلعة إال في حال تطابق العرض مع الطلب، وا 
 .فإن السعر ينحرف عن القيمة بصورة أكيدة

غ من الذهب  5ب أو الفضــــــــــة )يتم تحديد قيمة البضــــــــــاعة )الســــــــــلعة( بكمية محدودة من الذه
قد هو كن. إن وزنًا معينًا من الذهب أو الفضــــــــة ية من المادة النقدية يجب قياســــــــهاوهذه الكم .مثاًل(

الدوالر في  ،نقدية هذه في مختلف أنحاء العالم. وتم تحديد الوحدة القياســية الالوحدة القياســية النقدية
ورية ابان والليرة الســـي الي، والين الياباني فلجنيه اإلســـترليني في بريطانياالواليات المتحدة األمريكية ا
 100=  قدية القياسـية إلى أجزاء متسـاوية: الدوالر، يتم تقسـيم الوحدة النفي سـورية. وتسـهياًل للقياس

ة عن . وتكون الوحدة النقدية وأقسامها عبار قرش 100بنس، الليرة السورية =  100، الجنيه = سنت
للقيم يسهل عمليات التبادل، كما يسهل مشترك ومن الواضح أن وجود مقياس  171. مقياس لألسعار

 .عمليات المحاسبة
 وكذلك .ول بأنواعها والخصـــــــــــوم على تباينهاونســـــــــــتطيع التعبير بوحدات نقدية عن قيم األصـــــــــــ

. وكيف يســـــتطيع االقتصـــــاد الوطني أو االقتصـــــاد العالمي أن الدخول والمصـــــروفات على اختالفها
 .ن هذا األمر غير ممكنرك للقيم، إيؤدي وظائفه دون وجود مقياس مشت

اعي ، ألنها جميعًا حصــيلة العمل االجتميها الذهب، قابلة للقياس بذاتهابما فإن الســلع جميعًا ) 
نه يحمل قيمة وهذا ما يمكننا من مقارنة قيم جميع إعي. أي ويبرز الذهب كتجســـــــــــيد للعمل االجتما

 172. (البضائع بمقياس نوعي واحد 
وأن  .سلع والبضائع والخدمات هي الوظيفة األولى والرئيسة للنقدوبذلك نالحظ أن قياس قيمة ال

 .تها ألنها حصيلة العمل االجتماعي، قابلة للقياس بذاالسلع كافة بما فيها الذهب
 

                                                           

 .39، ص 1984س االقتصاد السياسي، دار التقدم، موسكو نيكتين ، أس - 171
 .18، ص1986د. كمال شرف، النقود والمصارف، مطبعة جامعة دمشق  - 172
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 :وسيلة للتداولالنقد  -  
رة مقابل ة بصورة مباشقبل ظهور النقد كانت عملية المبادلة تتم بشكل مباشر أي مبادلة بضاع

أي  ،عملية التبادل تتم بوســاطة النقد . أصــبحتهور النقد. ومع ظ(التبادل البسيط، )ىبضــاعة أخر 
، ألن لنقد. ويجب أن يكون النقد جاهزا في هذه الحالةمبادلة بضـــــــــــــــاعة مقابل أخرى بوســـــــــــــــاطة ا

هذه ير عن عملية التداول باألســـــــــــعار النظرية للســـــــــــلع يجب أن تتحول إلى مال حقيقي ويمكن التعب
 :الصيغة

 ب   -ن     - ب  

 بضاعة         نقد        بضاعة    
 
قود إلى والثانية ـ تحول الن، تتكون عملية المبادلة من مرحلتين: األولى ـ تحول السلعة إلى نقودو 
 اول )بخاصـــــــةقد تخرج من التد المشــــــــتري. والمالحظ هنا أن البضــــــــائع التي تصــــــــل إلى يد ســــــــلعة

 .ن يد إلى يدنه ينتقل مإاول، أي النقد على الدوام في حلبة التد ، بينما يبقىالبضائع االستهالكية(
و في شكل سبائك من الذهب أ ،ولقد ظهر النقد في بادئ األمر، من حيث كونه وسيطًا للتداول

د ، فظهرت الحاجة إلى تحديع لقاء الســــــبائك. وظهرت بعض الصــــــعوبات أثناء مبادلة الســــــلالفضــــــة
 ةلعمل. ونتيجة لذلك ظهرت ال دقيق وتثبيت ذلك على الســـــــبيكةشـــــــكمقدار المعدن في أية ســـــــبيكة ب

وة من حيث الوزن والنقا وهي الشــــــــــــكل المقرر للســــــــــــبيكة التي تحتوي على كمية معروفة من الذهب
لى كتلة ودرجة نقاوة ، وال بد من وجود دمغة خاصــــــة تضــــــعها الدولة على العملة لتشــــــهد ع)العيار(

 .هذه السبيكة
ك الذهبية لسبائعدنية والنقود الورقية التي تقوم الدولة بإصدارها تحل محل اثـــــــــم أخذت النقود الم

 . والفضية تدريجياً 
 :النقود وسيلة ل كتناز ومخزن للثروة –جـ 

 :يتم بيع البضائع واستالم النقود بحيث ،يمكن أن تتم عملية التداول في مرحلتها األولى
 

                  ن
 نقود بضاعة               
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لنقـد ة لـذلـك تـداول اوتؤجـل المرحلـة الثـانيـة من عمليـة التـداول ألســــــــــــــبـاب مختلفـة فيتوقف نتيجـ
 .وةوظيفة االكتناز وتخزين الثر ، وهي الحالة تقوم النقود بوظيفة جديدة. وفي هذه ويصبح جامداً 
ة عا. فإن امتالكه يتيح الحصــــــول على أية بضــــــنقد رمزًا للثروة بشــــــكل عام وشــــــاملوأصــــــبح ال

الوظيفة ال  . إن هذهها فيما بعد البضـــائع الالزمة لهم. ويكدس المنتجون النقود، لكي يشـــتروا بكانت
 من الذهب، قطع نقدية ذهبية أو فضــــــــــــــية أو مصــــــــــــــنوعات كامل القيمة اً نقد يمكن أن يقوم بها إال

 قد إلى رأسنوســــــيلة لالكتناز ومخزن للثروة تســــــهل عملية التراكم وتحويل الوالفضــــــة. ووظيفة النقد 
رأس المال عند ن هذه الوظيفة للنقود تفســــــــــح المجال أمام والدة إمعينة، أي  أوضــــــــــاعمال في ظل 

 .مؤاتية أوضاعتوفر 
 :النقود كوسيلة للدفع -د 

وال يدفع  .بيع البضـــــائع مع تأجيل دفع قيمتها، أي ملية المبادلة في مرحلتها األولىتتم أحيانًا ع
نتيجة ذلك ال . و محددة حين يســتحق تاريخ الدفع مدةمه للبضــائع إلى بعد نقودًا لقاء اســتال المشــتري

. وعندما يســــــتحق الدفع ويقوم المشــــــتري بدفع من الزمن مدةتدخل النقود في التداول إلى بعد مرور 
لنقود دون . ويتم دفع ابوظيفة وســــيلة للدفعالنقود هنا تقوم ، يمة البضـــــــاعة التي اشـــــــتراها ســـــــابقاً ق

نما تســـــديد لقيمة بضـــــائع تم بيعها ألجل اســـــتالم بضـــــاعة ســـــيلة وقيام النقود بوظيفة و  .لقاء ذلك، وا 
دفع ، و ، بل شـــــــــمل أيضـــــــــًا القروض المالية ودفع الريعع ال يقتصـــــــــر على مجال تداول الســـــــــلعللدف

 .الضرائب وغير ذلك
يســــــــتخدم ا وعندم .وتأخذ هذه الوظيفة للنقود أهمية أكبر كلما تطور االئتمان والنظام التســــــــليفي

 .كوسيلة للدفع في الصفقات الكبيرةالنقد 
 :النقد العالمي –هـ 
محدد مة النقد ال، وهي تمثل قيمة معينة تختلف عن قيدولة عملتها الوطنية الخاصــــــــــــــة بها لكل

ود نقد ، ظهرت الحاجة إلى وجتبادل السلعي بين الدول المختلفة. ونتيجة لتطور الفي الدول األخرى
للتبادل بين هذه الدول وبذلك أصـــــــــــبح دور النقود ال ينحصـــــــــــر في حدود الدولة واحد يعد مقياســـــــــــًا 

نما تجاوز حدود هذه الدولة ليقوم  يعة . ونظرًا الختالف طببوظيفته الخامســة كنقد عالميالواحدة وا 
 ،حدةضـــمن الدولة الوا العالقات االقتصـــادية الدولية عن العالقات االقتصـــادية الســـائدة في المجتمع

بادالت ســــــــــــــهيل المد الذهبي أو ما يماثله من قيمة فعلية مقياس التبادل ووســــــــــــــيلة للدفع لتعد النق
بائك ، في شـــــــــكل ســـــــــتتطلب عمل النقد في شـــــــــكله الطبيعي. إن المدفوعات الدولية التجارية الدولية

. فالذهب يعمل في الســوق العالمية من حيث هو وســيلة ثمينة إن الذهب هو النقد العالميالمعادن ال
لد يمكن تحويلها من بلد إلى ب، ومية كونه تجســــــــــــيدًا مطلقًا للثروةدفع العمومية وأداء الشــــــــــــراء العمال

 .آخر
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 :قانون التداول النقدي وكمية النقود الضرورية للتداول - 2
ات ف. كما أن للدورة النقدية بعض الصــــــــــــــاول الســــــــــــــلع عن عملية تداول النقودتختلف عملية تد

بًا ما تخرج غال. فالســــلعة عندما تدخل عملية التداول )بيعًا أو شــــراًء( لعيةتختلف بها عن الدورة الســــ
ا يشــــــــتري . فعندمالتداول يمارس وظائفه الخاصــــــــة به ، بينما يبقى النقد في مجالمن عملية التداول

ة ة الســـــــلعية لتدخل عمليمثاًل( فإن هذه الســـــــلعة تخرج من الدور  اً المرء ســـــــلعة اســـــــتهالكية )قميصـــــــ
بينما تستمر كمية النقود في الدورة النقدية إذ يستعملها البائع لشراء سلع وبضائع أخرى ، االستهالك

ود . فإذا اســــتمرت هذه الكمية من النقالتداول وتخرج الســــلعة من التداولوهكذا يبقى النقد في مجال 
قــد للن في الــدوران والتــداول وقــامــت بعــدد من الــدورات، فــإن ذلــك يؤدي إلى زيــادة القيمــة اإلجمــاليــة

 .المتبادل نفسه
  :مثال توضيحي

  ل.س 100ل.س ودفعت ورقة نقدية من فئة  100اشتريت كتابًا بمبلغ.  
 الكتا  خرج من التداول كسلعة.  
 اتر. بها دف لتي استلمها ثمنًا للكتا  واشترىقام بائع الكتا  باستخدام ورقة النقد  اتها ا 
  ل.س واشترى أق ماً  100من فئة بائع الدفاتر استخدم الورقة النقدية  اتها. 

 
رية ل.س في عدة عمليات تجا 100وبذلك نالحظ أننا اســــــــــــــتخدمنا ورقة نقدية واحدة من فئة 

وفي كل دورة تقوم بعملية  ،ن الورقة النقدية قامت بثالث دوراتإل.س. أي  300مجموع أســــــــعارها 
يات التجارية التي تمت ل.س( وهذا يعني أن مجموع أســــــــــــــعار العمل 100تبادل تســـــــــــــــاوي قيمتها )

 بوساطة هذه الورقة النقدية =
 ل.س 300=      3×       100

 
تحدد ال بد من توضــــيح القانون الذي ت ،بعد دراســــة وظيفتي النقد كوســــيط للتداول ووســــيلة للدفع

إن كمية النقود الالزمة للتداول تتحدد بثالثة عوامل  .بموجبه كمية النقود الضــــــــرورية لتداول الســــــــلع
 :هيو 

  س "    كمية البضائع الموجودة قيد التداول " 
  ث "      أسعار هذه البضائع " 
 دع "      سرعة تداول النقود " 

 :اآلتيةويمكن التعبير عن هذه المعادلة بالصيغة 
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 ث " .مجموع أثمان البضائع قيد التداول " س     
  ----------------------------- كمية النقود  " و "  =

  سرعة تداول النقود ) د ع (         
 
 ث .س      

 (1) ………………………………      ---------و    = 
 دع          

ن كمية النقود الالزمة للتداول تســاوي مجموع أثمان الســلع قيد التداول مقســومة على ســرعة إأي 
كلما و  ،للتداولوكلما ازدادت ســـــــــرعة تداول النقد انخفضـــــــــت كمية النقود الضـــــــــرورية  .دوران النقود

ســلع فإذا بل  مجموع أثمان ال .ازدادت كمية النقود الضــرورية للتداول ،انخفضــت ســرعة تداول النقود
وكانت سـرعة تداول النقد بمعدل وسطي  ،مليار ليرة سـورية 100قيد التداول خالل سـنة واحدة نحو 

 :فإن كتلة النقود الضرورية للتداول هي ،دورات سنوياً  4
 مليار ليرة سورية 25=    4+    100

 
ذا كانت النقود تقوم بوظيفة وســــيلة للدفع فإن مجموعة أثمان البضــــائع المبيعة باالئتمان تؤثر  وا 

في كمية النقد الضــروري وكذلك المدفوعات المســتحقة تؤثر أيضــًا هذه الكمية، فإن الصــيغة الكاملة 
 :اآلتيلقانون كمية النقود الضرورية تتخذ الشكل 

 
   م  -س آ  +  م م    -س ث  

 --------------------------ك   = 

 دع

  :حيث تكون
 .ك       = كمية النقود الضرورية للتداول

 .س ث  = مجموع أثمان السلع قيد التداول خالل دورة محددة
 .س آ   = مجموع أثمان السلع المبيعة باالئتمان

 .م م    =  المدفوعات المستحقة
 .وعات المتبادلة )بالتقاص(ش م  =  مقدار المدف

 )عدد دورات وحدة النقود في العام وسطيًا(. .دع   = سرعة دوران النقود
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إن قانون التداول النقدي يعني أن كمية النقود الضــــــــــرورية لتداول البضــــــــــائع ) ك ( يجب أن 
ين دتساوي مجموع أثمان البضائع قيد التداول ) س ث ( ناقص مجموع أثمان البضائع المبيعة بال

، ناقص مجموع المدفوعات المتبادلة ليها المدفوعات المســــــــــــــتحقة ) م م () س آ ( مضـــــــــــــــافًا إ
وحدات المشـــــــطوبة )ش م ( وحاصـــــــل هذه العمليات الحســـــــابية يجب قســـــــمته على عدد دورات ال

. وتجدر اإلشــارة إلى أن هذا القانون يســري مفعوله في جميع التشــكيالت النقدية المتماثلة ) د ع (
السلعية  ت فيها العالقاتاعية االقتصادية التي تحول فيها اإلنتاج إلى إنتاج بضاعي وساداالجتم
 .النقدية
 : رف في الجمهورية العربية السوريةـ المصا 3

رية ، وال يوجد في ســو ها مصــارف حكوميةة المميزة للمصــارف في ســورية هي أنالســمة الرئيســ
 الثة أنواع هي:  المصــــــــرفتصــــــــنيفها في ث . ويمكننامصــــــــرف أو بنك يملكه القطاع الخاص أي

تتخصــــــص بتمويل نشــــــاط  . المصــــــارف النوعية وهي التيالمركزي. المصــــــرف التجاري الســــــوري
 .اقتصادي معين

 :مصرف المركزيأ ـ ال
والمصـــــرف المركزي هو  .لســـــيادة واالســـــتقرار المالي للدولةيمثل مصـــــرف ســـــورية مركزي رمز ا
، وبذلك أعطي المصــــرف االســــتقرار المالي واالقتصــــادي ايةمؤســــســــة مالية تكون مســــؤولة عن حم

ذلك ، وك)البنكنوت( وجعل مصــــــــــــرفًا للحكومة المركزي احتكار إصــــــــــــدار العمالت المعدنية والورقية
مصـــــرفًا للمصـــــارف األخرى وباكتســـــابه هذا المركز يســـــتطيع المصـــــرف المركزي أن يراقب بفاعلية 

. ويقوم المصــــــــــــــرف في عالقــاتهــا مع الــدول األخرىة، و العملــة واالئتمــان في مختلف أنحــاء الــدولــ
 المركزي بعدد من الوظائف أهمها:

 ،)إصدار العمالت المعدنية والورقية )البنكنوت 
 كمصرف للحكومة ومستشارها المالي يعمل المصرف المركزي، 
  توفير الســـــيولة الالزمة للمصـــــرف التجاري الســـــوري وفروعه وللمصـــــارف المتخصـــــصـــــة عند

 ،م بعمليات المقاصة بينهاة والقياالضرور 
  الرقابة على االئتمان عن طريق التحكم في ســــــــــــــعر إعادة الخصــــــــــــــم أو عن طريق عمليات

 السوق المفتوحة.
بة ر ويقوم أحيانًا المصــــــــــــــرف المركزي بتغيير النســــــــــــــبة القانونية لالحتياطي النقدي بهدف محا

قيق داة في نفس الوقت لتح. ويعتمد المصــــــرف المركزي أكثر من أالتضــــــخم النقدي والســــــيطرة عليه
  .أهداف السياسة النقدية المتبعة

تولى . ويتعمل تحت رقابة الدولة وضــماناتهاويعد المصــرف المركزي في ســورية مؤســســة عامة 
المصــــرف المركزي القيام بوظيفة العميل المالي لإلدارات والمؤســــســــات العامة ولجميع المؤســــســــات 
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وية لكافة ت الســــن. ويقوم أيضــــًا بتحديد إجمالي التوظيفاصــــةة التي تخضــــع إلحكام قانونية خاالمالي
قة فبعد مواة لهذه المصــــارف خططها بشــــكل محدد ، بعد أن تضــــع اإلدارة العامالمصــــارف الســــورية

وزعة في مختلف فروع م 10. ولمصــــــــــــــرف ســــــــــــــورية المركزي وزير االقتصـــــــــــــــاد على هذه الخطط
 . المحافظات السورية

ات في الميزانية الموحدة لمصــــرف ســــورية المركزي تطورًا كبيرًا وقد تطور حجم مجموع الموجود
إلى  1990مليون ليرة سورية في عام  177454حيث ارتفع من مبل   1995ــــــ  1990المدة خالل 
منهــا نقــد ورقي ومعــدني مصــــــــــــــــدر بمبل   ،1995مليون ليرة ســــــــــــــوريــة في عــام  361764حوالي 

مليون ليرة ســــــــورية في  120702لة النقدية من كما تطور حجم الكت .مليون ليرة ســــــــورية 152682
وتتراوح نســــــبة النقد المتداولة  .1995مليون ليرة ســــــورية في عام  253780إلى حوالي  1990عام 

 .% 63إلى  % 56إلى مجموع الكتلة النقدية بين 
 :  ـ المصرف التجاري السوري

تدفع عند  عة بقبول ودائفروعه في مختلف أنحاء سوري بجميعويقوم المصرف التجاري السوري 
، ويمــارس عمليــات تنميـة عمليــات التمويــل الــداخلي والخــارجي، كمــا يزاول الطلــب أو آلجــال محــددة

، ويســـهم في إنشـــاء المشـــروعات وكل ما يتطلبه النشـــاط االقتصـــادي من واالســـتثمار المالياالدخار 
وريـة ذة في الجمهنين النــافــعمليــات مصــــــــــــــرفيــة وتجــاريــة ومــاليــة وفقــًا لمــا تنص عليــه األنظمــة والقوا

 .العربية السورية
قود نقود الودائع أو الن، باسم هي خلق النقود - األولى: وللمصرف التجاري عدة وظائف رئيسة

 الثالثةو قبول الودائع تحت الطلب والسماح باستخدام الشيكات للسحب منها.  - والثانية. المصرفية
 .صم األوراق التجارية والماليةخ - والرابعة. منح القروض للراغبين بها -

كما تقوم فروع المصــــــــرف التجاري الســــــــوري إلى جانب وظائفها الرئيســــــــة المشــــــــار إليها أعاله 
نها م خدمات تتعلق بوجوه نشــــاطها الرئيسبمجموعة من الوظائف الثانوية األخرى، وهي عبارة عن 

م راق المالية في شـــكل أســـه. إصـــدار األو ئها أو تســـديد ديونهم نيابة عنهمتحصـــيل مســـتحقات عمال
يعًا بالعمالت األجنبية ب . التعاملوتســــويق هذه األوراق في ســــوق المالوســــندات نيابة عن عمالئها 

دم في حال ع. إصــــدار خطابات الضــــمان لتســــديد التزامات عمالئه مالء. تأجير الخزائن للعوشــــراء
مصــــــرف التجاري الســــــوري في . ويصــــــل عدد فروع التمكنهم من ذلك. وغيرها من الوظائف الثانوية

 فرعًا. 43مختلف أنحاء سورية إلى 
ر و  بالموازاة مع ســــعحدد المصــــرف التجاري الســــوري ســــعر صــــرف الليرة الســــورية مقابل اليور 

ــ صرف الدوالر ليرة للمبيع أما  54.1ليرة سورية للشراء و 54.7، وحدد سعر العملة الجديدة اليورو بـ
 .ليرة سورية 13.23ر الصرف لليورو الجمركية فقد بل  سعفيما يختص بالمعامالت الرسمية 
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اق فسوف تقوم الحكومة السورية بتأسيس مصرف تجاري جديد لمراقبة وتشجيع الصادرات واإلن
. ويهدف ةمال قدره مليار ليرة سوري . وسيتم تأسيس هذا المصرف برأسبالعملتين المحلية واألجنبية

لسورية باتجاه األسواق الدولية وقد أعلن وزير االقتصاد أن بصورة أساسية إلى تشجيع الصادرات ا
ســوري هو ال. حاليًا المصــرف التجاري يةالمصــرف ســوف يكون مســتقاًل من الناحيتين المالية واإلدار 

 .لميزانية المجمعة للقطاع المصرفيمن ا % 85. وتمثل ميزانيته المصرف التجاري الوحيد
 :المصارف المتخصصة -ج 

لمصـــــرف المركزي والمصـــــرف التجاري الســـــوري توجد في ســـــورية مصـــــارف أخرى إلى جانب ا
 ي. فالمصـــارف التي تختص بتمويل النشـــاط الصـــناعتخصـــص كل منها في نشـــاط مصـــرفي معيني

مى تســـــــ . والمصـــــــارف التي تختص بتمويل النشـــــــاط الزراعيتدعى )مصـــــــارف التنمية الصـــــــناعية(
ندوق ليف الشعبي  وصف العقاري و مصرف التس. إضافة إلى المصر )بمصارف التنمية الزراعية(

وع مصـــــــــرف وعدد فر  فرع 102ف الزراعي التعاوني إلى . ويصـــــــــل عدد فروع المصـــــــــر توفير البريد
 . فرعاً  13فرعًا والعقاري  15ناعي . والصفرعاً  54التسليف الشعبي 
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 العاشرالفصل 
 تشكل الدخل القومي في النظام الرأسمالي

نتاج االجتماعي في النظام الرأســـــمالي من إنتاج المؤســـــســـــات الفردية ومؤســـــســـــات يتكون اإل
. فإما أن تكون ملكية ت الملكية الخاصــــــة لوســــــائل اإلنتاجالدولة، وتســــــيطر على هذه المؤســــــســــــا

ما أن تكونخاصـــة لألفراد  ، وتتم عملية اإلنتاج في كل مؤســـســـة بصـــورة ملكية رأســـمالية الدولة وا 
. ةنامج محدد وبصـــورة فوضـــويؤســـســـات لذلك يتطور اإلنتاج ويتجدد دون بر مســـتقلة عن باقي الم

وتخلق فوضـــى اإلنتاج في المجتمع الرأســـمالي مصـــاعب جمة في وجه تصـــريف البضـــائع وتؤدي 
 بد . في البداية الوره إلى حدوث األزمات االقتصـــــاديةإلى حدوث فائض في اإلنتاج مما يؤدي بد

 .إلجمالي والناتج القومي اإلجماليمن التمييز بين الناتج المحلي ا
 :اإلجماليوالناتج القومي  إلجمالياالناتج المحلي  - ولالمبحث األ 

وهو قيمة إجمالي الســــــــــــلع والخدمات النهائية بأســــــــــــعار الســــــــــــوق : اإلجمالي يالناتج المحل -
 لك الســلع، بغض النظر عما إذا كانت تزمنية محددة )ســنة عادة( لمدةالمنتجة داخل الدولة الواحدة 
. وأســـاس تحديد الناتج المحلي جغرافي أي حدود يئات وطنية أو أجنبيةوالخدمات منتجة بوســـاطة ه

 الدولة.
التي ، و والخدمات النهائية بأســــعار الســــوق وهو قيمة ســــائر الســــلع: الناتج القومي اإلجمالي -

زمنية  مدةه( خالل تنتج بوســاطة عناصــر اإلنتاج في االقتصــاد الوطني )ســواء داخل البلد أو خارج
 .محددة )سنة عادة(

 :الناتج القومي -1
الناتج القومي اإلجمالي هو قيمة مجموع كميات الســـــــــلع والخدمات النهائية التي ينتجها 

. وهذا المقياس يســـــــاعدنا على تحديد مســـــــتوى زمنية محددة مدةاالقتصــــاد الوطني لدولة ما خ ل 
 ، كما يســــــــــــاعدنا على فهم بعض الظواهرشــــــــــــة(تصــــــــــــادي االجتماعي )مســــــــــــتوى المعيالتطور االق

. وبذلك يكون الناتج القومي اإلجمالي مقياســــًا االقتصــــادية، كاالســــتخدام الكامل، والبطالة والتضــــخم
. ولكن اقتصـــــاد أية دولة ينتج آالف األصـــــناف بل زمنية معينة مدةلمقدار ما ينتجه االقتصـــــاد في 

 لدفتر والمنزلالقلم وا ،ن نجمع معًا كل شــــــــــــيءالماليين من الســــــــــــلع والخدمات. فكيف نســــــــــــتطيع أ
ك تســتخدم . لذلمع كأس من الشــاي في ندوة الجامعة، والفطيرة التي يتناولها أحدنا والســيارة والطائرة

، ويتم جميع القيم النقدية إلجمالي اإلنتاج من الســلع اس للقيمة من خالل تحديد األســعارالنقود كمقي
، وتكون النتيجة هي الناتج القومي تكون ســـــــــــــنة( زمنية )غالباً  ةمدوالخدمات في االقتصـــــــــــــاد خالل 
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ولكي يكون قياس الناتج القومي واضــــــــــــــح المعالم ودقيقًا ال بد من  173 .المدةاإلجمالي خالل تلك 
 :جاوز بعض المشكالت والصعوبات مثلت

 ة)أي احتساب قيمة السلع والخدمات النهائية المنتج .تجنب ازدواج الحساب أو مضاعفته  –
 .فقط، اي السلع والخدمات الموجهة إلى المستهلك األخير أو النهائي

ه ما ينتج ،إهمال بعض أنواع اإلنتاج النهائي وعدم حســــــــــــــابه من الناتج القومي اإلجمالي  –
 .أو الخدمات التي تقدمها ربة البيت .ويستهلكه الفالح وأسرته مثالً 

غير المنتجة كالعمليات المالية )ضــــــــــــــرورة اســــــــــــــتثناء العمليات  :العمليات غير المنتجة  –
 .المحضة والتي ال تعكس إنتاجًا جاريًا، مثال ذلك بيع وشراء السندات المالية

ضـــــــرورة اســـــــتثناء مبيعات البضـــــــائع المســـــــتعملة وعدم إدخالها في حســـــــاب الناتج القومي   –
 .اإلجمالي
يمة حســـــاب قيؤثر التغير في مســـــتوى األســـــعار على  .األســـــعار الثابتة واألســـــعار الجارية  –

ومن أجـل أن يكون النـاتج القومي اإلجمـالي مقيـاســـــــــــــــًا موثوقـًا وأكثر دقـة  ،النـاتج القومي اإلجمـالي
علينا إزالة آثار التغيرات في مســــــتوى األســــــعار على حســــــاب قيمة يجب لتطور االقتصــــــاد الوطني 
 .الناتج القومي اإلجمالي

في درجة دقة هذا المقياس كمؤشــــــــــر  وال بد من اإلشــــــــــارة إلى بعض العوامل المهمة التي تؤثر
حيث ال يعني الناتج القومي اإلجمالي أوالصـــــافي الشـــــيء  ،عدد الســـــكان :للرخاء االقتصـــــادي وهي

ي وال بد من معرفة الراحة والفراغ للناس ف .الكثير إال إذا عرفنا حجم الســـكان للبلد موضـــوع الدراســـة
 وال بد أيضــًا من .ي أو النفور من العملهذا المجتمع خالل العمل وهذا يوضــح لنا الرضــا الشــخصــ

األخذ بعين االعتبار موضــــــــوع تغيرات الجودة. حيث ال يظهر تحســــــــن نوعية المنتج إال إذا انعكس 
وال يخبرنا الناتج القومي اإلجمالي عن كيفية توزيع هذا اإلنتاج بين الناس.  .هذا التحسن في السعر

التي تنشــــــأ نتيجة إلنتاج الســــــلع والخدمات )موضــــــوع كما أنه ال يعكس بعض التكاليف االجتماعية 
 174 .االهتمام بالبيئة(

 :حسا  الدخل القومي في سورية -2
النظام الجديد للحســــــابات القومية الذي أقرته األمم المتحدة وتســــــتخدمه معظم  ســــــوريةاعتمدت 

يقســــــــــــم  والذي 1968كما اســــــــــــتخدمت التصــــــــــــنيف المتبع في نظام األمم المتحدة لعام  .دول العالم
 :األنشطة االقتصادية وفقًا لما يلي

 .الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك –
                                                           

انظر، د. علي أحمد عتيقة، نظرة في علم االقتصاد والتنمية ، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  - 173
 .75ص 1982الكويت 
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دين وتشــــــمل )الصــــــناعات االســــــتخراجية، الصــــــناعات التحويلية، الكهرباء الصــــــناعة والتع  –
 .والماء(
 .البناء والتشييد  –
 .لجملة والمفرق والمطاعم والفنادقتجارة ا  –
 .خزينالنقل والمواصالت والت  –
 .لتأمين والعقارات وخدمات األعمالالمال وا خدمات  –
 .خدمات المجتمع والخدمات الشخصية  –
 .الخدمات الحكومية  –
 .الربح إلىالهيئات الخاصة التي ال تهدف   –
  .الخدمات المنزلية  –
 175:يةاآلت ، من خالل المؤشراتفقًا للنظام المعمول به في سوريةيتم حساب الدخل القومي و و 
لمحاسبية ا المدة: قمية السلع والخدمات التي تم إنتاجها في سعـر المنتجاإلنتاج اإلجمالي ب  –

)غالبًا ما تكون ســـــــنة( شـــــــاملة اإلنتاج غير التام والمنتجات الجاهزة لالســـــــتخدام على أســـــــاس قيمة 
، أســـــــــعار المزرعة للمنتج الزراعي وأســـــــــعار باب قيمة الســـــــــوقية في المنشـــــــــأة المنتجةالمنتج )أي ال

 .لإلنتاج الصناعي(المصنع بالنسبة 
الوســــيط: وهو قيمة الســــلع غير المعمرة والخدمات المســــتخدمة في اإلنتاج بما  االســــتهالك  –

 في ذلك تصليح الموجودات الرأسمالية وصيانتها.
 الناتج القومي -: األول المضـــــــافة اإلجمالية(: وهو نوعان الناتج القومي اإلجمالي )القيمة  –

ني تج مطروحًا فيه االستهالك الوسيط. الثانتاج المحلي بسعر المن: قيمة اإلجمالي بسعـــــر السوقاإل
نه م : قيمة الناتج اإلجمالي بســــعر الســــوق مطروحاً ي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاجالناتج القوم -

 .صافي الضرائب غير المباشرة
 لاســــــــــتهالكه خال . وهو ذلك الجزء من قيمة األصــــــــــول الثابتة الذي تماهتالك رأس المال  –
 .المحاسبية المدة

مي الناتج القو  -: األول مة المضــــــافة الصــــــافية(: وهو نوعانالناتج القومي الصــــــافي )القي  –
مال حًا منه اهتالك رأس ال: قيمة الناتج القومي اإلجمالي بسعر السوق مطرو الصافي بسعر السوق

صافي بسعر اتج القومي ال: يساوي النالصافي بتكلفة عوامل اإلنتاج الناتج القومي -. الثاني الثابت
 .السوق ناقصًا منه صافي الضرائب غير المباشرة
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: وهي الضــــــرائب المفروضــــــة على المنتجين فيما يتعلق باإلنتاج الضــــــرائب غير المباشــــــرة  –
ردات لرســــــوم على الوا، )اتي تحمل عادة على تكاليف اإلنتاجوالتوزيع والشــــــراء واســــــتخدام الســــــلع ال

 .، والضرائب والرسوم المشابهة(، وضرائب المبيعاتوالصادرات، ورسوم اإلنتاج
مســاهمتها في تكوين أما الدخـــــــــــل القومي فهو إجمالي ما تتقاضــاو عناصــر اإلنتاج مقابل 

فة لومن المفروض أن تســـــــاوي قيمة الدخل القومي قيمة الناتج القومي الصـــــــافي بتك .الناتج القومي
لقومي عن طريق طرح قيمة الضــــــــرائب غير . ويمكن الوصــــــــول إلى قيمة الدخل اعناصــــــــر اإلنتاج
 .ناتج القومي الصافي بأسعار السوقالمباشرة من ال

. زمنية محددة هي عادة ســــــنة مدةل هو إجمالي دخل الفرد المقبوض خال والدخل الشــــخصــــي
وبعد طرح الضــرائب المباشــرة على الدخل نحصــل على قيمة الدخل الشــخصــي القابل للتصــرف به. 

مان يخصص لالستهالك ما أوهذا المبل  إ  .لالدخار وا 
 :ألسعار الجارية واألسعار الثابتةا -3

ولإلجابة عن هذا الســـــؤال ال بد من وجود مقياس  زمنية ألخرى؟ مدةكيف تتغير األســـــعار من 
. والمقياس الذي يستخدم عادة هو التمييز بين زمنية محددة مدةلمعرفة مستوى تغير األسعار خالل 

. ويمكننا توضـــيح ذلك عن طريق تحديد قيمة مجموعة من الســـلع ألســـعار الثابتةألســـعار الجارية واا
ولنفترض  .ن الســـــلع في بداية الفترة الزمنيةفي الوقت الحاضـــــر ومقارنتها بقيمة المجموعة نفســـــها م

ــًا في عــام ، بينمــا كــانــت قيمــة   ل.س100تعــادل   1989 أن مجموعــة من الســــــــــــــلع قيمتهــا حــالي
، وبذلك تكون   ل.س70، وهي ســــنة األســــاس تعادل  1985ســــلع في عام موعة نفســــها من الالمج

. هي الســـــعر الثابت 1985وأســـــعار عام هي الســـــعر الجاري  1989قيمة مجموعة الســـــلع في عام 
ويمكننا الحصــول على مؤشــر الســعر من خالل نســبة قيمة مجموعة من الســلع والخدمات محســوبة 

 :لع والخدمات بالسعر الثابت. مثالمن السبالسعر الجاري إلى قيمة المجموعة نفسها 
 قيمة مجموعة من السلع والخدمات بالسعر الجاري               
 -----------------------------مؤشر السـعر  = 
 قيمة المجموعة نفسها من السلع والخدمات بالسعر الثابت                   

 ل.س 100)السعر الجاري( =  1985قيمة المجموعة من السلع والخدمات في عام 
 ل.س  70)السعر الثابت(   =  1990قيمة المجموعة نفسها من السلع والخدمات في عام 

                   100                              100 
 %143 =100×  ----ولتصبح نسبة مئوية= .143=  ----مؤشر السعر = 

                    70                                70 
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بالنســبة لهذه المجموعة من الســلع والخدمات  % 43وهذا يعني أن األســعار قد ارتفعت بنســبة 
 . 1989 - 1985  المدةخالل 

، واحتساب قيمة السلع والخدمات مؤشر السعر هي توضيح درجة التضخمإن الوظيفة المهمة ل
ل األســــعار الجارية إلى أســــعار ثابتة عن طريق . ويتم تحويعر الثابت بداُل من الســــعر الجاريبالســــ
  100. في مثالنا السابق يتم تقسيم السعر الجاري وهو  األسعار الجارية على مؤشر السعر تقسيم

  ل.س 70، وبذلك نحصـــــــــــل على الســـــــــــعر الثابت وهو  1.43ل.س على مؤشـــــــــــر الســـــــــــعر وهو 
مالي جها قياس الناتج القومي اإل. ولهذا المؤشـــــر اســـــتخدامات كثيرة منللمجموعة نفســـــها من الســـــلع
، كما تســـتخدمه المؤســـســـات لمقارنة إنتاجها في ســـنوات مختلفة، حيث تتم باألســـعار الجارية والثابتة

كثيرة  . وفي حاالتذه المنتجاتإزالة أثر ارتفاع أسعار منتجاتها بوساطة مؤشر األسعار الخاص له
 . ففي مثالنا السابق: ئوية( عندما يعبر عنه كنسبة م100يضرب مؤشر السعر بـ )

1.43    ×100    =143 
 

. كما % 43بنسبة  1985مستواها في عام  كانت أعلى من 1989وهذا يعني أن أسعار عام 
 .لهذا المؤشر تطبيقات أخرى مختلفةأن 

 :يع الدخل القومي في الرأسماليةنمط توز  -ثانياً 
مما  افي ما تنتجه الجماعة في دولة، في صـــــورته النقدية كصـــــيرتبط نمط توزيع الدخل القومي

نة(، بطبيعة عملية اإلنتاج مدةخالل  . ويمكننا تحديد طبيعة عملية معينة )غالبًا ما تكون الســــــــــــــ
 :اآلتيةاإلنتاج الرأسمالي باالستناد إلى األسس 

 . الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج، والعمل المأجور اإلنتاج الرأسمالي يقوم على  –
، وتختلف قوة أي هي المشــــــــــروع الفردي، ويقوم المشــــــــــروع باإلنتاج للســــــــــوق وحدة اإلنتاج  –

. من هذه الطبيعة لعملية اإلنتاج في االقتصــــاد الرأســــمالي روع وفقًا لمدى ســــيطرته على الســــوقمشــــ
ات قيمكن أن نســــــــتخلص العوامل التي يوزع على أســــــــاســــــــها الناتج الصــــــــافي لهذه العملية بين الطب

 .ختلفةاالجتماعية والفئات الم
نتاجيته  –  وترتبط إنتاجية العمل بالفرص التي تســنح للفرد لصــقل إمكاناته اإلنتاجية ،العمل وا 

 .وتطويرها عن طريق التعليم العام والفني
 .مقدار ما يمتلكه الفرد من وسائل إنتاج  –
النفوذ الشخصي أو السياسي الذي يسمح لبعض األفراد بالحصول على نصيب من الدخل   –
 .بر مما يتناسب مع ما يملكون من وسائل اإلنتاجأك ،القومي
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التي تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل إما عن طريق السياسة الضريبية السياسة المالية للدولة   –
ما  .عن طريق سياسة اإلنفاق العام وا 

لك . ولذهما العمل وملكية وســــــــــــائل اإلنتاج ولكن يبقى أهم عاملين من العوامل المذكورة أعاله
ة الطبقة المالك دم المســــــــــــــاواة في توزيع الدخل القومي بين الطبقات االجتماعية لصــــــــــــــالحنالحظ ع

نما تملك قوة لوســـــائل اإلنتاج  على حســـــاب الطبقة العاملة التي ال تملك شـــــيئًا من وســـــائل اإلنتاج وا 
مي و . ويترتب على انعدام المســــاواة في توزيع الدخل القال بد لها من تأجيرها للرأســــمالي العمل التي
ي التعليم فو ، في الرعاية الصـــــحيةو في الملبس، و ســـــاوي في مســـــتوى المعيشـــــة في الغذاء، انعدام الت
 . إلخ..،والثقافة

ل فال يمكن أن يتم توزيع الدخل أي دخل قب ،إن توزيع الدخل مرتبط بعملية اإلنتاج وتابع لها
تيجـــة فـــاإلنتـــاج يتحقق ن .جيـــةكمـــا أن توزيع الـــدخـــل يؤثر بـــدوره في العمليـــة اإلنتـــا ،أن يتم إنتـــاجـــه

وما لم يحصــل أي من هذه العناصــر على مكافأة مجزية فإنه لن  ،الجتماع وتفاعل عناصــر مختلفة
 .لمجتمعور االقتصادي والرفاه في ايسهم في العملية اإلنتاجية بصورة مستمرة وهذا يؤثر في التط

ث ثمان عوامل اإلنتاج بحيتنطلق النظرية البرجوازية في توزيع الدخل القومي من فرضــــــــــــــية أ
رية بأن ، وتفترض هذه النظنتاج على مكافأة تبعًا إلنتاجيتهيحصــــــــــل كل من يشــــــــــترك في عملية اإل

لكل شــــــخص أن يختار النشــــــاط االقتصــــــادي الذي يرغب العمل فيه.. وســــــوف يحصــــــل على دخل 
ر بعض الشروط فالنظرية تو  . وتفترض هذهفعة االجتماعية للنشاط االقتصادييتناسب بدقة مع المن

 :أهمها
وجود المنافســــــــــــــة الكاملة في أســــــــــــــواق عناصــــــــــــــر اإلنتاج وهذا يعني وجود عدد كبير من   –

 .مل اإلنتاج(المشترين )المنتجين( وعدد كبير من البائعين )أصحاب عوا
 مقســـمًا إلى، بحيث يكون كل عنصـــر من عناصـــر اإلنتاج تجانس وحدات عنصـــر اإلنتاج  –

 .وحدات متجانسة تماماً 
، وهذا يعني أن تكون جميع عناصـــر اإلنتاج التي يرغب لتشـــغيل الكامل لعناصـــر اإلنتاجا  –

 .مًا لهاقادرة على أن تجد استخدا ،أصحابها بيعها وتشغيلها باألثمان الجارية
عرض ن الســــوق وتفاعل ال، وفقًا لقانو ويتـــــــــــــــــــم تحديد أثمان عناصــــر اإلنتاج، وفقًا لهذه النظرية

ريع ثمنًا أصـــحاب المشـــايدفع وفر عرض عناصـــر اإلنتاج بالكميات الكافية . وفي حال توالطلب فيه
اتج األخيرة منه في الن ، أي بنســــبة مســــاهمة الوحدةن العناصــــر بنســــبة إنتاجيته الحديةلخدمة أي م

 .الكلي
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 ما يتعلق وخاصـــــــةلقد أورد بعض االقتصـــــــاديين مالحظات على هذه النظرية ومدى صـــــــحتها 
. إضـــافة إلى ذلك تذكر الصـــعوبات التي تعترضـــنا حين تها ومضـــمونهاروض هذه النظرية وصـــحبف

 .اً تقوم بحساب اإلنتاجية الحدية ألي عنصر من عناصر اإلنتاج وتعذر ذلك أحيان
ول بعدها الدخو وســـوف تتحدث في الفصـــول القادمة عن أشـــكال توزيع الدخل القومي كاألجور 

 .ول غير ناتجة عن العمللفائدة كدخالناتجة عن العمل ثم الربح والريع وا
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 الحسـابات القوميـة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 السلـع          اإليرادات        اإلنفـاق          

 القيمة السوقية للسلع العوائد المالية المكتسبة من قبل عناصر -آ  إنفاق المستهلكين األفراد -1
 قابل تجهيز السلع والخدمات والخدمات النهائية المنتجةاإلنتاج م         إجمالي االستثمارات )حكومية-2

  العام وتشمل: أجور ورواتب المستخدميـن      داخل حدود البلد   )حكومية وأفراد(.    
 فوائد على رؤوس األموال ، إيجارات على        خالل عام  مشتريات الحكومة من سلـع -3

 م بالشــركاتالعقارات ، أرباح مالكي أسه    وخدمات.    
 المساهمة، دخل أرباب األعمال الحرة.   صافي الصادرات -4
 أعباء أومخصصات مالية غير دخليـة -ب التغير في المخزون من السلع -5
 لتغطية قيمة لتعويض ما يستهلك من اآلالت     
 والعقارات والموارد الناضبة في عمليـــة     
 اإلنتاج خالل عام.     
 ئب غير المباشرة للحكومة.الضرا -ج     
 اإلنتاج احمللي اإلمجايل -أ   

إضافة ما يحول إلى البلد من دخل  – 6
 اكتسبته عناصر وطنية تعمل في الخارج

طرح اجلزء احملول للخارج من دخل عناصر  – 7
 اإلنتاج األجنبية يف الداخل

 يساوي
 اإلنتاج القومي اإلمجايل -ب 

 طرح استهـالك رأس املال - 8

طرح الضرائب غري املباشرة على القطاع  – 9
 التجاري

 جتماعيــةطرح التأمينات اال - 11

 طرح ضرائب الدخل على الشركات املسامهة – 12

طرح أرباح غري مدفوعة من قبل الشركات  - 13
 املسامهة

 طرح الضرائب املباشرة الشخصية - 14

إضافة مدفوعات بدون مقابل مثل رواتب  – 10
 املتقاعدين 

 يساوي
 اإلنتاج القومي الصايف -ج 

 يساوي
 الدخل القومي -د 

 طرح مدخرات األفراد - 15

 يساوي
 الدخل الشخصي -هـ 

 يساوي
 الدخل القابل للتصرف به -و 

 انفاق املستهلكني

 ت الحساباتمعادال
 (1+  2+  3+  4+  5) -آ

 ( 7 – 6) آ +  -ب
 ( 8 –) ب  -ج
 ( 9 –) ج   -د

 (13 – 12 – 11 – 10) د +  –هـ 
 ( 14 –) هـ  -و
 ( 15 –) و   -ز

 يساوي
 إنفاق املستهلكني –ز 
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 الحادي عشرالفصل 
 توزيع الدخل القومي في الرأسمالية

 األجور ( ،الفائدة ،الربح ،) الريع 
ل غير حيد للدخو جين هي المصــــــــــدر الو التي يخلقها عمل المنت(  فائض القيمةالقيمة الزائدة ) 
 لزائدة القيمة ا. ويجري اقتســـام ســـميها الدخول الناشـــئة عن الملكية. ويمكننا أن نالناجمة عن العمل

ن الماليين يبصـــورة عفوية في الســـوق بين الرأســـماليين الصـــناعيين والرأســـماليين التجار والرأســـمالي
متميز  يمة الزائدة بشكلء على نصيبها من الق. وتحصل كل مجموعة من هؤالوالمالكين العقاريين

 .من غيرها
 عي.االرأسماليون الصناعيون يحصلون على الربح الصن -
 .الرأسماليون التجاريون يحصلون على الربح التجاري -
 .الرأسماليون الماليون )أصحاب المصارف( يحصلون على الفائدة -
 .ويحصل المالكون العقاريون على الريع -

ســمالي من . وال بد للرأالقيمة في البضــاعة التي ينتجونهاعمل العمال المنتجين فائض ويجســد 
 .ة أعالهزيعها بين الفئات المذكور أن يبيع البضائع لكي يتحول فائض القيمة إلى نقود يتم تو 

ــــــــــــور هي مس  يه مالك األرض، والريع هو ما يحصل علتحقات العمال لقاء قيامهم بالعملاألجـ
. أما الربح ن، والفائدة هي ما يحصل عليه الرأسمالي لقاء تسليفه المال لآلخريلألرضلقاء تأجيره 

، وباألصــــــــــــح مكافأة الوظيفة التي يقوم المنظم بها في جمع وتنظيم عناصــــــــــــر فهو مكافأة المنظم
ــــــــــــــــــاماإلنتاج والقي . ويختلف الربح كدخل يحصــــل عليه المنظم عن ام بالعملية اإلنتاجية بشــــكل عـ
 :نتاج األخرى من النواحي التاليةعوامل اإل العائد على

 .حالة الفائدة أو الريع أو األجورالربح هو دخل متبق وليس دخاًل تعاقديًا كما في   –
 تكون التقلبات في حجم الربح أكبر مما عليه في حالة العائد على عوامل اإلنتاج األخرى.  –
 .ب أن تكون دائمًا موجبةفائدة فيج، أما الريع واألجر والالربح قد يكون سالباً   –

 : الريع -ول المبحث األ 
زل ى ســبيل المثال إيجار منبشــكل عام في معنى واســع فهو يعني عل الريعيســتخدم اصــطالح 
-Economic، أو الريع االقتصــــــــــــادي اد، الريع. ولكن في علم االقتصــــــــــــأو محل، أو إيجار آلة

Rent قط إلى ذلك الجزء من الدخل إنه يشــــــــــير ف . "يطلق عليه، اســــــــــتخدم في معنى خاص كما
وليس بالضــــــرورة أن  176. ي يعمل فقط( مقابل اســــــتخدام األرضالمدفوع بوســــــاطة مســــــتأجر )الذ

. ديرض مساويًا هذا الريع االقتصايكون المبل  الذي يدفعه المزارع المستأجر لألرض إلى مال األ
                                                           

 .157د. كامل بكري، المصدر السابق، ص - 176
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بان، في األرض في شكل مثمر فقد يكون جزء من المبل  المدفوع هو فائدة على رأس المال المست
و ال األرض فقط ه. وبذلك يكون الجزء من المبل  المدفوع لقاء اســتعمأســوار، أنظمة ري وصــرف

الريع  المالك فيســمى إلى، أما إجمالي المبل  المدفوع بوســاطة المســتأجر الفالح الريع االقتصــادي
 .Contract Rentالتعاقدي 

يع هو ذلك الجزء من ناتج األرض الذي يدفع للمالك الر ) : عرف ديفيد ريكاردو الريع كما يلي
ين ، إنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبقوى األرض األصـــــلية التي ال تهلك. ومع ذلك نظير اســـــتخدام
ع عادة بوســــــــــاطة مزارع ، االصــــــــــطالح يطبق على كل ما يدفل. وفي اللغة العاديةفائدة رأس الما
. ومن أجل فهم ما يعنيه د ربط بين الريع واألرضريكاردو قوهذا يعني أن  177. ( لمالك أرضـــــــــــه
 . ُيعرف االقتصـــاديون األرض على أنها أيفهم ما يقصـــده االقتصـــاديون باألرضالريع يجب أن ي

، وتقرر الطبيعة حدود هذا العرض ونظرًا لكون عرض بعض عرضـــــــــــــــه ثابتاً مُدخل إنتاج يكون 
 .رضمولة في تعريف االقتصاديين لألمش كونت، الموارد الطبيعية هو ثابت نسبياً أنواع المعادن و 

الريع العقاري في المجتمع اإلقطاعي : والريع العقاري الرأســــــــمالي اإلقطاعيالريع العقاري  -1
ن . ولكن ثمة بعض الفوارق بيد أشكال الدخل الناشل عن الملكيةكما في المجتمع الرأسمالي هو أح

 .ماليقطاعي والريع العقاري الرأسالريع العقاري اإل
 ، وكان يشـــــتمل أحيانًا على جزء منإلقطاعي على فائض اإلنتاج بكاملهيشـــــتمل الريع العقاري ا

ن اإلنتاج م. ثم الريع العيني لســـخرة أو ريع العمل، الألقنان، ويتم عينًا في الغالب الناتج الضـــروري
قطاعي مال للســــــــــــــيد اإل، عندما يقوم الفالح بدفع مبل  من الالذي يحققه المزارعون، ثم الريع النقدي

ري ل األخير للريع العقا. والشــــــــــــــكل النقدي للريع هو الشــــــــــــــكثر بيعة إنتاجه الفالحي في الســــــــــــــوقإ
قات ال، حيث بدأت مرحلة انحالل االقتصاد اإلقطاعي تحت ضغط اإلنتاج البضاعي والعاإلقطاعي

عبر عن طاعي يلعقاري اإلق. والريع ااالنتقال إلى االقتصــــــاد الرأســــــمالي، و الســــــلعية المالية المتنامية
 .والمالكين العقاريين اإلقطاعيين : األقنانالعالقة بين طبقتين

مالي فهو يعبر عن ع قات اإلنتاج بين الطبقات الث ثة للمجتمع  أما الريع العقاري الرأســـــــــ
 الزراعي الرأسمالي وهم:

 ،مأجورون الذين يعملون في الزراعةالعمال ال -1
  ،ليونالمستأجرون لألرض الرأسما -2
 .المالكون العقاريون -3

                                                           

 .160المصدر السابق ص - 177
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 .وهذا يعني توزيع الريع كدخل ناتج عن الملكية بين المالكين العقاريين والمستأجرين الرأسماليين
(178) 

 لى مالكالريع هو ذلك الجزء من فائض القيمة الذي يدفعه الرأســــــــــــــمالي المســــــــــــــتأجر لألرض إ
. وعندما تســــــــــــــود الملكيات القيمةالريع الشــــــــــــــكل المعدل لفائض . ويعد األرض أو المالك العقاري

 بل يقومون ،ال يستطيعون استثمارهم بأنفسهم، ويحتكر المالكون العقاريون األرضالخاصة لألرض 
، والذي يقوم بدوره باســــــــتثمارها باســــــــتخدام العمال الزراعيين الذين بتأجيرها إلى الرأســــــــمالي الزراعي

 .ينتجون فائض القيمة
لرأســــمالي الزراعي مالك األرض فيحتفظ الرأســــمالي الزراعي بجزء ويتم توزيع فائض القيمة بين ا

أما الجزء الباقي في فائض القيمة فيحول إلى المالك العقاري  ،من فائض القيمة مساو متوسط الربح
 179. سعر استخدام األرض )إيجار األرض(ويأخذ شكل الريع، وهكذا ُيعد الريع 

ذان الشــكالن ويرتبط ه ،ي )التفاضــلي( والريع المطلقيوجد شــكالن رئيســان للريع هما الريع الفرق
. الســــتثماركار األرض كمادة قابلة ل. حيث يرتبط الريع الفرقي باحتحتكاراتبنوعين مختلفين من اال
. وبـــذلـــك يتحقق الريع الفرقي من لق بـــاحتكـــار الملكيـــة الخـــاصـــــــــــــــــة لألرضكمـــا يرتبط الريع المط

مالءمة وهذا يعني العمل في األراضـي األكثر  األوضـاعر االسـتثمارات الموظفة في الزراعة في أكث
 .باحًا إضافية فوق المربح المتوسطخصوبة واألكثر إنتاجية والتي تعطي أر 

اري بسبب حقه العقويمكننا تشبيه الريع المطلق بشكل من أشكال الضريبة التي يفرضها المالك 
 .س المال. وهذا مرتبط أيضًا بالتركيب العضوي لرأفي ملكية األرض

ي نســـبة . وهذا يعنمطلق بالتركيب العضـــوي لرأس الماليرتبط نشـــوء الريع ال: الريع المطلق -2
ي هو لرأســـــمال الصـــــناع. لنفترض أن التركيب العضـــــوي لبت إلى رأس المال المتغيررأس المال الثا

مال  وحدة هي رأس 80وحدة فإن هذا يعني  100، فإذا كان رأس المال يتكون من 1إلى  4نســـــــبة 
 مال متغير. وحدة هي رأس 20ثابت و

 :وبذلك يكون
 (1م          ) 20ث +  80التركي  العضوي لرأس المال الصناعي = 

وحدة من القيمة  20بالمائة فإننا نحصــــل في الصــــناعة على  100فإذا كان معدل القيمة الزائدة 
 وحدة. 120الزائدة وبذلك تبل  قيمة اإلنتاج كله 

                                                           

، انظـر أيضـًا، د. 309، ص1987سياسي، دار التقـدم موسـكو انظـر ، ايلين وموتيليف، ما هـو االقتصاد ال - 178
 .225، ص1984مطانيوس حبيب، االقتصاد السياسي، جامعة دمشق 

، 1980الموسوعة االقتصادية ، تعريب عامل عبد المهدي ود. حسن عبد الهموندي ، دار ابن خلدون، بيروت  - 179
 .251ص
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عضــــــوي للرأســــــمال في الزراعة أدنى مما هو عليه في الصــــــناعة ولنفترض مثاًل ولكن التركيب ال
وحدة فإن هذا يعني  100فإذا كان رأس المال الزراعي مكونًا من  .( 1إلى  1.5أنه يعادل نســـبة ) 

 وحدة رأســـــمالٍ  40و  ثابتٍ  وحدة رأســـــمالٍ  60عني أن يتكون من وحدة فإن هذا ي 60أنه يتكون من 
  :يكونوبذلك  .متغيرٍ 

 (2ر             ) 40ث +  60التركي  العضوي لرأس المال الزراعي = 
 

وتبل   ،وحدة من القيمة الزائدة 40بالمائة فإننا نحصــــــــل على  100فإذا كان معدل القيمة الزائدة 
وبما أن الرأســــــــــــــمال الزراعي مســــــــــــــتأجر األرض مثله مثل  .وحدة 140قيمة اإلنتاج الزراعي كله 

 وحدة. 20اعي، يسعى لتحقيق ربح يعادل الربح الوسطي الرأسمالي الصن
وحدة تكاليف  120) 120ولذا تكلفة إنتاج المنتوج الزراعي مضــــافًا إليها وســــطي الربح ســــيوازي 

 .وحدة 140وحدة ربح وســـــــــــطي(. ولكننا نالحظ أن قيمة هذا المنتوج عند البيع تعادل  20إنتاج + 
وحــدة( وهو  120تكــاليف اإلنتــاج من الربح الوســــــــــــــطي ) وحــدة( 140إن الفرق بين قيمــة المنتوج )

 وحدة( هو الريع المطلق الذي يحصل عليه مالك األرض. 20يعادل )
 

 (3وحدة الريع المطلق                 ) 20=  120 - 140
 تشكل الريع العقاري المطلق

التركيـ  العضـوي 
المتوسط لمائة وحدة من 

 رأس المال

 كتلة 
القيمة 
 الزائدة

 قيمة 
 المنتوج

المعدل 
المتوسط 
 للربح %

سعر اإلنتاج 
 االجتماعي

الفارق بين 
القيمة وسعر 

 اإلنتاج

 الريع
 المطلق 

 في الصناعة
 ر 20ث +  80

 
20 

 
120 

 
20 

 
120 

 
- 

 
- 

 في الزراعـة
 ر 40ث +  60

 
40 

 
140 

 
20 

 
120 

 
20 

 
20 

، يوبأ ديمية العلوم في االتحاد الســوفييتي، ترجمة د. فؤادأكا ،االقتصــاد الســياســي دليل العلوم االجتماعية المصدر:
 .190ص  ،1986دمشق  ،دار دمشق للطباعة والنشر

. جلزراعي والســعر االجتماعي لإلنتامما تقدم نجد أن الريع المطلق هو الفرق بين قيمة المنتوج ا
 .لوسطيويتكون السعر االجتماعي لإلنتاج من تكاليف اإلنتاج مضافًا إليها الربح ا

. يعلى دخل نتيجة لملكيتهم األراض يحصل المالكون العقاريون: الريع الفرقي )التفاضلي( -3
ملكيتها إلى كبار مالكي  وفي ظل االقتصــــــاد الرأســــــمالي تظل مســــــاحات كبيرة من األراضــــــي تعود

ين ي، بل يؤجرون قطع األرض للرأسمالب األرض عادة باستثمارها بأنفسهم. وال يقوم أصحااألراضي
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ر . فمن أين يحصــل الرأســمالي المســتأجالمســتأجر لمالك األرض يدفعهعين المســتأجرين لقاء مبل  م
 على النقود لدفع الريع العقاري إلى مالك األرض ؟

. ونتيجة لذلك توظيفات متســــاوية من الرأســــمال درجة خصــــوبة األرض من قطعة ألخرى تختلف
ج للطن الواحد من المحصــــــــــول كاليف اإلنتا، وســــــــــتكون تقادير مختلفة من المحصــــــــــولســــــــــتعود بم

ر التكاليف في األرض األكث ، وأقلى التكاليف في األرض األقل خصــــــــــــــوبة. حيث نجد أعلمختلفة
ع األراضــــــــي )الخصــــــــبة واألقل . وســــــــوف يتم تحديد ســــــــعر واحد للمنتجات في جميع قطخصــــــــوبة
ة ن مســــــــاحإ. وحيث ة، ويتحدد هذا الســــــــعر بالتكاليف العالية في األرض األقل خصــــــــوبخصــــــــوبة(

، فالمجتمع بحاجة إلى ام واســـــتثمار األراضـــــي األقل خصـــــوبة، ال بد من اســـــتخداألراضـــــي محدودة
قطع  ، فإن الذين يســتثمرونحاصــيل والمنتجات من جميع األراضــي. ونتيجة الفرق في الخصــوبةالم

مع  ة، يحصـــــلون على ربح إضـــــافي بالمقارنوبة المتوســـــطةاألرض األكثر خصـــــوبة أو ذات الخصـــــ
 .ققه من يستثمر األرض األقل خصوبةالربح الذي يح

والريع الذي يحصــــــــل عليه مالك األرض نتيجة الختالف درجة الخصــــــــوبة يســــــــمى الريع الفرقي 
 موقعبل يرتبط أيضـــــــًا ب ،وال يرتبط الريع الفرقي األول بدرجة خصـــــــوبة األرض فحســـــــب 180 .األول

شـــكل والمثال التالي يوضـــح لنا كيف يت .غيرهافر خطوط النقل و قطعة األرض بالنســـبة للســـوق، وتو 
 .الريع الفرقي األول

لنفترض أن ثمة ثالث قطع من األرض متســـــــــــــــاوية المســـــــــــــــاحة ولكنها مختلفة من حيث درجة 
 ،إن هذه القطع الثالث ســـــــوف تعطي، نتيجة لتوظيف مقادير متســـــــاوية من رأس المال .الخصـــــــوبة

 :ياآلتكمية مختلفة من اإلنتاج وفقًا للجدول 
 تشكل الريع الفرقي األوليكيف 

 ترتي 
 قطعة
 األرض

 مدخ ت
 رأس المال

 الربـح
 الوسطي

 كمية
 المنتج
 طناً 

 الريع الفرقي سعر اإلنتاج للطـن الواحـد
 األول
 كل طن

 الحجم الكلي سعـر المنتــوج بأكملــه
 للريع الفرقي

 األول اجتماعياً  فرديًا  اجتماعياً  فردياً 
(1) 200 40 8 30 30  240 240  

(2) 200 40 10 24 30 6 300 240 60 

(3) 200 40 12 20 30 10 360 240 120 

 .أرقام افتراضية :المصدر
ويتضـــــــــــــح أن الريع العالي يتشـــــــــــــكل نتيجة اإلنتاجية األعلى للعمال الزراعيين في القطعتين من 

. ويحصل ذات الخصوبة الجيدة( 3قطعة رقم )( ذات الخصوبة المتوسطة وال2األرض القطعة رقم )
                                                           

التفاضلي من النمط األول. انظر، االقتصاد السياسي دليل العلوم هناك من يسمي الريع الفرقي األول الريع  - 180
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يع الفرقي . ويكون الر (3( والقطعــة رقم )2القطعــة رقم ) مالك األرض على الريع الفرقي األول من
 .( مساويًا الصفر1في قطعة األرض رقم )

ثر الذي تعطيه األراضــــي األك ،مما تقدم نالحظ أن الريع الفرقي األول يتكون من ريع الخصــــوبة
 .ع الموقع الذي تعطيه األراضي ذات الموقع األفضل أو من كليهما معاً خصوبة نسبيًا أومن ري

تم ي كما يظهر الريع الفرقي حين يصــــــــــــار الى توظيف رســــــــــــاميل إضــــــــــــافية في األرض، عندما
، أو اســـــــــــتخدام اآلالت والتقنية الحديثة، أو القيام بأعمال لتحســـــــــــين اســـــــــــتخدام األســـــــــــمدة الكيميائية

افي الناجم عن توظيف رســـــــاميل إضـــــــافية يســـــــمى الريع الفرقي وتخصـــــــيب التربة. إن الربح اإلضـــــــ
 181الثاني. 

 واســـــــــع واســـــــــتثمار أراض زراعيةمما تقدم نالحظ أن الريع الفرقي األول مرتبط بتطور الزراعة ال
، والريع الفرقي الثاني مرتبط بتطور الزراعة المكثف وتمركز رأس المال في القطعة الواحدة جديدة

لشــــــــــــــكلي الريع الفرقي . إن يعــه بين القطع المجــاورة من األرضمن توز  نفســــــــــــــهــا من األرض بــدالً 
 .خصائص مشتركة، كما أن بينهما فوارق أيضاً 

إذا كان الريع الفرقي )التفاضــــــــــــــلي( والريع المطلق هما الشــــــــــــــكالن األكثر أهمية في العالقات 
 إلى مجاالت أخرى بل يمتد ،إال أن شــــــــكل الريع ال يقتصــــــــر عليهما وحدهما .الرأســــــــمالية الزراعية

الك، كاإليجارات المدفوعة للم ،حيث يوجد ريع الملكية العقارية وريع الملكية غير المنقولة .عديدة
 .والريع األبدي الذي يأخذ شــــكل دفعات دورية تســــمح للدائن أو المؤجر أن يصــــبح مالكًا الســــتثماره

المكتتبين  ائنيهاوعة من قبل الدولة لدكما أن هناك الريوع على الدولة التي تأخذ أشـــكال الفوائد المدف
 .وأنواعًا أخرى من الريوع من الصعب ذكرها جميعاً  ،في سندات الدفع
 :جوهر الربح ومصدرو في الرأسمالية - ثانيالمبحث ال

ح . ويختلف مفهوم الربالملكية إلى جانب الفائدة والريعالربح نوع آخر من الدخل الناشــــــــــــــل عن 
المحاســبين هو  ، وفقًا لوجهة نظرلربح بالنســبة للمحاســبين. فالربحمفهوم ا بالنســبة لالقتصــاديين عن

يمة مستلزمات يدفع ق، وبعد أن قوم بدفع األجور والفائدة والريعالمبل  الذي يبقى للرأسمالي بعد أن ي
. ويختلف االقتصـــــــــــــــاديون في ذلك عن تعادل اهتالك األبنية والتجهيزات، واقتطاع نســــــــــــــبة اإلنتاج

ضــــًا التي ين ألنهم يعتقدون بوجوب اقتطاع تكاليف الفرصــــة للعمل ورأس المال واألرض أالمحاســــبي
 182. يسهم بها مالك المشروع
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عمال استغالل اليتحقق من خالل  ،بغض النظر عن الشكل الذي يظهر بهإن الربح الرأسمالي، 
ة اإلنتاج جها ضــــمن عملي، هذه الفئة الوحيدة التي تخلق كل الخيرات المادية التي يتم إنتاالمأجورين
 .الرأسمالي

ويعد طموح الشركات الرأسمالية في تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح، المحرك األساسي لنمو 
 . وهذا يعني أننا إذا لم نتمكن من توضــيح جوهروتطورهما في االقتصــاد الرأســمالي اإلنتاج والتبادل

 تاج الرأسمالي بشكل كامل.الربح ومصدره فإننا ال نستطيع فهم جوهر أسلوب اإلن
 :ضيح ذلك بشكل مبسط وفقًا لما يليويمكننا تو 

ر بضـــــــاعته بســـــــعر أعلى من ســـــــع يبدو ألول وهلة أن الربح يتحقق عندما يقوم الرأســـــــمالي ببيع
بل إن  .البضـــــائع ال يخلق أية قيمة جديدة . ذلك ألن تبادلالتوضـــــيح غير كاف. ولكن هذا الشـــــراء

ى من . وحين يتم البيع بأعلال تنجم عن التبادل غير المتعادلاالقتصـــاد  القيمة المضـــافة في مجمل
أرباح البائعين  نإ، أي بالمشــتريمقابل الخســارة التي لحقت القيمة هذا يعني أن الربح يتحقق للبائع 

 .والقيمة بقيت على حالها دون أية زيادة ،سوف تعادل خسارة المشترين
، ، بل يتحقق فقط في مجال اإلنتاجي مجال تداول البضــــــــــائعمما تقدم نجد أن الربح ال يتحقق ف

نتاج ، ألن وســـائل اإلة في عملية اإلنتاج مصـــدرًا للربحوال يمكن أن تكون وســـائل اإلنتاج المســـتخدم
امها في حال اســــــــــــــتخد هذه ال تســــــــــــــتطيع أن تنتقل إلى المنتج النهائي بقيمة جديدة أكبر من قيمتها

اإلنتاج هي المصــــــــــــــدر  ة العمل التي يســــــــــــــتخدمها العمال في عملية. وبذلك تكون قو عملية اإلنتاج
، ألن قوة العمل يمكن أن تظهر في المنتج النهائي بقيمة أكبر من القيمة التي باعها الوحيد للربح

عمل قوة ال . بعبارة أخرى يحصــــــــل العامل على جزء من قيمةل للرأســــــــمالي أثناء عملية اإلنتاجالعام
الرأســــــــمالي، على شــــــــكل ، والجزء الباقي يذهب إلى جيب على شــــــــكل أجر التي باعها الرأســــــــمالي،

، وهذا يحصل بسبب أن الرأسمالي يملك وسائل اإلنتاج أما العامل فهو ال يملك سوى فائض القيمة
ين وســــائل يل تأم، وهو مكره على تأجيرها للرأســــمالي مالك وســــائل اإلنتاج في ســــبقدرته على العمل
ك تكون قوة العمل في النظام الرأســـــمالي هي البضـــــاعة الوحيدة التي تتميز . وبذلالعيش له وألســـــرته

بمواصـــــفات خاصـــــة تجعلها قادرة على خلق قيمة جديدة يتم توزيعها بين أجر العامل الذي يحصـــــل 
 183عليه وربح الرأسمالي. 

الصـــــناعية في ظل المنافســـــة عندما تعمل المؤســـــســـــات عوامل ظهور الربح االقتصـــادي:  - 1
ذا الكاملة ، حيث تتوفر الحرية التامة للدخول إلى فرع محدد من فروع الصــــــــــناعة أو الخروج منه، وا 

افترضــنا ثبت مســتوى المعرفة التقنية، بحيث تســتخدم المؤســســات كافة في هذا الفرع المســتوى الفني 
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ذا كانت جميع المؤســــــســــــات تعمل في  لق عالتأكد التام فيما يت أوضــــــاعذاته في العملية اإلنتاجية، وا 
 . لن تتحقق أية أرباح. ولكن الواقعجميعاً  األوضــــــــاعبالعملية التســــــــويقية ومســــــــتقبلها، ضــــــــمن هذه 

التي تمر بها المؤســـــســـــات. واالختالفات التي  واألوضـــــاعيختلف كثيرًا عن الصـــــورة المذكورة أعاله 
 184تحدث بين المؤسسات ويترتب عليها تحقيق الربح كثيرة نذكر منها: 

رائق ، واالبتكارات هي اكتشاف طع واالبتكارات في النشاط الصناعير اإلبدايستم :االبتكارات -
ين يقتصـــــادعض اال. ويرى بتاجية تحســـــين اإلنتاج كمًا ونوعاً جديدة يتم باســـــتخدامها في العملية اإلن
تكارات . وبفعل المنافسة بين المنتجين وتقليد االبه المبتكرونيأن األرباح هي العائد الذي يحصل عل

، إال أن هذا يمثل حافزًا لتطوير المبتكرات الناتجة عن اكتشـــــــــــــــاف أحد المبتكراتقض األرباح تتنا
 .واكتشاف غيرها بما يعمل على اإلبقاء على تلك األرباح االبتكارية

: حتى يتم إغراء رجـال األعمـال على توظيف أموالهم وتحمل المخاطرة وظروف عدم التأكد -
ن هناك مقابل تحملهم تلك ، يجب أن يكو ة االقتصـــــــــــــاديةتثمار في بعض األنشـــــــــــــطمخاطر االســـــــــــــ

تســمى تلك ، و التي يتصــف بها النشــاط االقتصــادي . وتتفاوت األرباح تبعًا لدرجة المخاطرةالمخاطر
 .ألرباح بأرباح المخاطرةا

دمات أحد م بشراء خقد يتمتع المنتج بمركز احتكاري في السوق حين يقو : األرباح االحتكارية -
 هــذه األربــاح بــاألربــاح، ويحقق المنتج أربــاحــًا نتيجــة للمركز االحتكــاري وتســــــــــــــمى نتــاجعوامــل اإل
، ويقدر الربح الناتج عن االحتكار الشرائي بالفرق بين ما يدفعه المنتج فعاًل إلى أصحاب االحتكارية

خدمات هذا العامل اإلنتاجي ما كان يمكن أن يحصل عليه أصحاب تلك الخدمات في حالة ما إذا 
 .تسود سوق خدمات العامل اإلنتاجي انت المنافسة الكاملة هي التيك

نتــاجــه في بيع إكمــا يحقق المنتج أربــاحــًا احتكــاريــة نتيجــة لتمتعــه بمركز احتكــاري عنــد قيــامــه ب
، والربح الناتج عن احتكار البيع بقدر الفرق بين ما يحصــــــل عليه المنتج المحتكر فعاًل وما الســــــوق

 .ه لو أنه لم يتمتع بهذا المركز االحتكاريكان يمكن أن يحصل علي
 :وظائف الربح ودورو - 2

ولألرباح  ،يرى االقتصــاديون الرأســماليون أن لألرباح دورًا مهمًا في النظام االقتصــادي الرأســمالي
 185 :في النظام الرأسمالي وظائف مهمة وعديدة منها

دي حيث تتجه التوظيفات نحو تعد األرباح المؤشـــــــر الذي يحدد مجاالت النشـــــــاط االقتصـــــــا  –
المجاالت التي تحقق أرباحًا أكثر في حين تخرج التوظيفات في المجاالت التي تعاني من الخسائر. 

 .وهذا سوف يستمر حتى يتحقق ما يسمى االستخدام األمثل للموارد
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لى إفالمؤســـســـة التي تقوم بابتكار الوســـائل التي تؤدي  ،األرباح حافز على اإلبداع واالبتكار  –
 .استخدام مواردها بكفاءة أكبر تحصل على أرباح أعلى لقاء ذلك

ُتعد األرباح حافزًا لرجال األعمال على اقتحام مجاالت اســــــــــــــتثمارية جديدة وتحمل مخاطر   –
 .لدعم االقتصاد الوطني ،متزايدة. تؤدي إلى فتح مجاالت جديدة أمام العملية اإلنتاجية

ذلك ألن الســــعي وراء الربح يقوم أصــــحاب المؤســــســــات  ،اديوُيعد الربح موجهًا للتطور االقتصــــ
 .إلى توجيه نشاطهم االقتصادي

 
، فإن مع كمية رؤوس األموال المســـــــــــتثمرة الربح في النظام الرأســـــــــــمالي يتناســـــــــــب عادةإذا كان 

در ي الرأســـــــماليين يســـــــعون بشـــــــكل عام إلى تحويل قســـــــم كبير من أرباحهم إلى رؤوس أموال جديدة
ن السعي وراء الربح يفسح المجال لتطوير مناطق وبلدان مختلفة. أأرباحًا أكثر. كما  عليهم توظيفها

اط ة لممارســـــة النشـــــيضـــــرور  فالربح يجذب المســـــتحدثين إلى المناطق الجديدة ويدفع إلقامة منشـــــصت
 186. االقتصادي

عتقدون يكان رواد المدرســــــة التجارية "الميركنتلية" : ظريات البرجوازية في تفســــير الربحالن - 3
ولة التي تم دود الد، ذلك ألن الرأسماليين يبيعون السلع خارج حالربح يظهر في التجارة الخارجية أن

 .فهم بذلك يحققون ربحاً ، وبأسعار أعلى من أسعار شرائها داخل الدولة فيها إنتاجها
ضـــحوا أو أو ثم جاء بعدهم آدم ســـميث وديفيد ريكاردو من رواد المدرســـة التقليدية )الكالســـيكية( و 

ا العمال أن القيمة التي يضـــيفهوال يظهر الربح في مجال التداول. وأضـــافوا  الربح يظهر في اإلنتاج
 يذهب كأجور للعمال الذين قاموا باإلنتاج -: األول د أثناء اإلنتاج تنقســم إلى قســمينإلى قيمة الموا
 .بقى ربحًا يحصل عليه أصحاب العملي -والقسم اآلخر 

دي اإلنكليزي "مارشـــال" إلى الربح على أنه مكافأة يحصـــل عليها مدير المؤســـســـة ينظر االقتصـــا
عتقــاده هي تعويض للعنــاصــــــــــــــر الثالثــة: . وهــذه المكــافــأة في اجتمعلقــاء الخــدمــات التي يقــدمهــا للم

، وعنصر تنظيم األعمال الذي يجمع عنصر رأس المال، وعنصر المال، وعنصر طاقة رب العمل
إلى  . ويذهب عدد كبير من االقتصــاديين البرجوازييندفعهما للحركة والنشــاطلســابقين ويالعنصــرين ا

الربح ال . و يقوم به من عمل في تنظيم اإلنتاجأن الربح هو مكافأة يحصل عليها رب العمل لقاء ما 
ح بل يتحقق ألولئك الرأســـــــــــماليين الذين يحالفهم النجا ،يتحقق نتيجة لجهد وعمل الرأســـــــــــماليين كافة

 .فقط
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تقدم نالحظ أن النظريات البرجوازية تفترض أن الربح ظاهرة مشروعة في النظام االقتصادي  مما
كما نالحظ وجود عدد من النظريات التي تفســر الربح على  .وضــرورية الســتمرار التقدم االقتصــادي

 :هذا األساس أهمها
 مل، رأس الماليســــــــهم في العملية اإلنتاجية ثالثة عوامل هي: الع :نظرية عائد رأس المال -

أنواع من الدخول كل واحد منها  ةالمذكورة مصـــادر لثالث ةواألرض، وتشـــكل عوامل اإلنتاج الثالث
 مستقل عن اآلخر:

 .مصدر األجور   -    العمل 
 .مصدر الربح   -    رأس المال 
 .مصدر الريع العقاري   -   األرض 
ه تم توظيف ا عائد رأس المال الذيالربح هنيكون ، ن وســــــــــــــائل اإلنتاج هي رأس المالإوحيث 

 .في العملية اإلنتاجية
لي دور مهم في العملية للرأســــــــــــــما: ل ال ي يقوم به الرأســـــــــمالي(نظرية )الربح لقاه العم -

دارة العمليـة اإلنتـاجية، وتكمن وظيفـة الرأســــــــــــــمـالي في جمع وتنظيم عوامـل ااإلنتـاجيـة  .إلنتـاج وا 
ه ليسهم في م باألجر الذي يستحقه لقاء العمل الذي يقو وبذلك يكون الربح الذي يحصل عليه هو 

ذا. العملية اإلنتاجية لرأســــــــــــــمالي ا ، فإن وظيفةال هي القيام باألعمال التنفيذيةتكون وظيفة العم وا 
. )وبالتالي يكون أجر العمال وأرباح الرأســـماليين دخواًل اجتماعية ضـــرورية هي األعمال التنظيمية

 187. وظائف اجتماعية ضرورية(عادلة عن أيضًا ومكافأة 
تتعرض المنتجات التي يتم : لها الرأســـــــــمالي(نظرية )الربح مكافأة عن المخاطرة التي يتحم -

 : تصاد السوق إلى نوعين من األخطارإنتاجها في اق
أخطار اقتصـــــــــــــــادية ترتبط  -، والثاني قليدية كالســــــــــــــرقة، والحريق وغيرهااألخطار الت -األول 

عدد من  . ويتعرض الرأسمالي هنا إلىطلب وعدم إمكان التنبؤ بالمستقبلبات الباقتصاد السوق وتقل
ذا كان، كون اإلجابة عددًا من االحتماالتاألســــــــئلة من الصــــــــعب اإلجابة عنها أو ت الســــــــوق هو  وا 
ّمابح ا أن يحقق النجاح والر إمّ فالرأســــــمالي ، الذي ســــــيقرر صــــــحة أو خطأ أي اختيار  أن يتعرض وا 

. وبذلك يكون الربح الذي يحصـل عليه الرأسـمالي هو المكافأة التي يحصـل عليها سللخسـارة واإلفال
 .األخطار أثناء العملية اإلنتاجيةنتيجة لتعرضه إلى 

س ييرى بعض االقتصــــــــــــــاديين البرجوازيين " أن الربح بجوهره ل: نظرية )الربح ثمن االبتكار( -
 .همنظم هو الذي يدفع النشـــاط االقتصـــادي ويحركالرأســـمالي الإال نتيجة تنفيذ تنظيم جديد ". وبذلك 

يد، تحســـين فيذ منتج جدتن :والربح الذي يحصـــل عليه ليس إال مكافأة البتكارات الرأســـمالي المتنوعة
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عني أن الربح . وهذا يمنتج قديم، اكتشـــــاف تقنية حديثة، تحديث طريقة اإلنتاج التقنية، زيادة اإلنتاج
 .أةستحق عليه المكافااالبتكار الذي أنجزه الرأسمالي و و ما هو إال ثمن لعمل احتكاري وه

لقد حاولت هذه النظريات تبرير حصـــــول الرأســـــمالي على الربح دون أن تبحث عن مصـــــدر هذا 
دة أنه شـــكل متحول من أشـــكال القيمة الزائبثم جاءت بعده النظرية الماركســـية وفســـرت الربح  .الربح

 .وله طابع استغاللي
. أهمهـــا: معـــدل القيمـــة امـــليتـــأثر الربح بعـــدد من العو : ثرة في معــدل الربحالعوامــل المؤ  - 4
فير في اســــــــــتعمال رأس المال ، التو ئدة، البنية العضــــــــــوية لرأس المال، ســــــــــرعة دوران رأس المالالزا

 .الثابت
ل دالمعروف أن معدل الربح هو كتلة تأثير مع: دل القيمة الزائدة في معدل الربحتأثير مع -آ 

س لزائدة منســــــــــــــوبة إلى رأ: المعروف أن معدل الربح هو كتلة القيمة الزائدة في معدل الربحالقيمة ا
مة الزائدة، لقي. وترتبط كتلة افكلما عظمت كتلة القيمة الزائدة، ازداد معدل الربح . ولهذاالمال كله

، ائماً ســــب، دارة إلى أن معدل الربح ال يتنا. وتجدر اإلشــــعند تســــاوي الشــــروط، بمعدل القيمة الزائدة
عندما تبقى بنية رأس المال العضـــــــــــوية  زائدة. فهذا التناســـــــــــب ال يحدث إالطردًا مع معدل القيمة ال

 ثابتة ال تتبدل.
نتاجيته. فلكي  مما تقدم يتبين أن معدل القيمة الزائدة يتعلق بطول يوم العمل، وكثافة العمل وا 

يوم  ، إلى إطالةللوصـــــول، قبل كل شـــــيءبح يبذلون كل ما في وســـــعهم يزيد الرأســـــماليون معدل الر 
العمــل وزيــادة كثــافــة العمــل. ألن هــاتين الطريقتين في رفع معــدل القيمــة الزائــدة ال تتطلبــان نفقــات 

 188.ًا مباشرًا في كتلة الربح ومعدلهرأسمالية إضافية لتحسين تقانة اإلنتاج، وتؤثران تأثير 
م إن بنية رأس المال العضوية تعني تقسي :رأس المال العضوية في معدل الربحتأثير بنية  -  

ذه . فعندما تكون هالمال الثابت ورأس المال المتغيررأس المال إلى مكوناته األســـــــاســـــــية وهي رأس 
ذا يؤدي ه. و رتفع نســــــبته إلى إجمالي رأس المالالبنية منخفضــــــة تزداد أهمية رأس المال المتغير وت

ة النـــاتجـــة عن رأس المـــال ذاتـــه عنـــدمـــا تكون البنيـــة ، من القيمـــة الزائـــدإلى خلق قيمـــة زائـــدة أكثر
 .العضوية لرأس المال مرتفعة

عندها  ،ر( 30ث +  70من ) ،مثالً  ،تكون بنية رأس المال العضـــــــوية منخفضـــــــة عندما يتكون
ر( يكون ذا بنية  20ث +  80في حين أن رأس المال الذي يتكون من ) ،%30يعطي ربحًا قدره 

وذلـك على فرض أن معـدل القيمـة الزائـدة واحـد  ،فقط %20ًا قـدره عضــــــــــــــويـة مرتفعـة ويعطي ربحـ
وبذلك نجد أن معدل القيمة الزائدة وبنية رأس المال العضـــــوية عبارة عن عاملين  .%100ويســـــاوي 

 أحدهما في اآلخر. ويؤثرإنهما مترابطان فيما بينهما داخليًا  .يحددان معدل الربح

                                                           

 .130المصدر السابق ص - 188



176 

 

كون دورة رأس المال من عنصــــــــــرين: تت :عدل الربحتأثير ســــــرعة دوران رأس المال في م -ج 
 دةم، وترتبط ســــــــــــرعة دوران رأس المال بهذين العنصــــــــــــرين. فإن تقليص زمن اإلنتاج وزمن التداول

ان رأس المال المتغير، ، يســـــــــــــرع دور أحد عنصـــــــــــــريه: زمن اإلنتاج أو زمن التداول مدة، أو الدوران
مال حاجة إلى زيادة رأس الن القيمة الزائدة دون ال، يتيح للرأســــــــــــــمالي تحقيق مقدار أكثر موبالتالي
و أ مدةاســب عكســًا مع . لهذا يتناســب معدل الربح طردًا مع عدد دورات رأس المال كما يتنالموظف
. لذلك رأس المال الذي يحقق دورتين في الســـــــــــنة الواحدة يعطي مثلي القيمة الزائدة التي ةر زمن الدو 

زائدة القيمة الة واحدة في الســــــنة الواحدة، على فرض ثبات معدل يعطيها رأس المال الذي يحقق دور 
 .في كلتا الحالتين

كما ُيعد تحســــــــــــــين طرق  ،وســــــــــــــيلة مهمة لتقصــــــــــــــير زمن اإلنتاج وُتعد زيادة إنتاجية العمل) 
 ،ئق تقصير زمن اإلنتاج وزمن العمل. إن جميع طرات وسيلة مهمة لتقصير زمن التداولالمواصال
، طرائق لزيادة مقدار ودرجة اســـــــــــتثمار العمال المأجورين ، هي في الوقت ذاتهل الرأســـــــــــماليةفي ظ

 189. (ومستخدمي التجارة 
مال التوفير في اســــــــتع يؤدي: رأس المال الثابت في معدل الربح أثر التوفير في اســـــتعمال -د 

ة يوم العمل لعن طريق إطا. ويتحقق هذا التوفير ورًا كبيرًا في زيادة معدل الربحرأس المال الثابت د
 ( رأس المال الدائر )من مواد أولية، ومحروقات، ومواد مساعدة، واالستخدام العقالني لقسم وتكثيفه

نفايات  من، واالســـتفادة ق اســـتخدام العمل الجماعي المشـــترك. وهذا يتم عن طريوترشـــيد اســـتهالكها
ير في ثابت عن طريق التوف. كما يتحقق التوفير في اســــــــــــــتعمال رأس المال الاإلنتاج واالنتفاع بها

وفي  ،ر في حجم بناء المؤسسات ومساحتها. )التوفيعلى تأمين شروط عمل صحية للعمال اإلنفاق
نارة وتهوية المؤسسات وغيرها( تدفئة  .وا 

مة بســـــــــــــبب ا، نتيجة لزيادة إنتاجية العمل زيادة عتوفير في رأس المال الثابت أيضـــــــــــــاً ويتحقق ال
ويســـــمح  .خفض قيمة عناصــــــر رأس المال الثابتإنتاجية العمل تؤدي إلى . ألن زيادة التقدم التقني

فير في و يتيح التث منها وأرخص نســــــــــــــبيًا. وعلى هذا التقدم التقني باســــــــــــــتبدال اآلالت القديمة بأحد
، ســـواء منه القســـم األســـاســـي أو القســـم الدائر للرأســـماليين اســـتثمار عدد اســـتعمال رأس المال الثابت

ميــة بــالتــالي زيــادة كميــة أقــل من رأس المــال الثــابــت وتخفيض نفقــات اإلنتــاج، و أكبر من العمــال بك
 190. الربح ومعدله

المؤســــــســــــات التي يكون فيه ، بالشــــــروط المتوســــــطة، وعلى هذا تتحدد قيمة الســــــلعة في الســــــوق
نتاجية العمل أعلى من المســتوى المتوســط  روع في الفرع المحدد من فمســتوى ودرجة تقانة اإلنتاج وا 
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ن أشكال غير شكل م، نال ربحًا إضافيًا أو ربحًا أعلى. هذا الربح األعلى ليس، في الواقع، تنتاجاإل
. والربح اإلضــافي الذي حققته هذه المؤســســة كان بســبب انخفاض قيمة ســلعها الفردية القيمة الزائدة

 .وسطة " للسلعة" المت 191عن القيمة االجتماعية 
ًا . وهو أمر الحظه أيضـــــدل العام للربح مياُل إلى الهبوطمعمع تطور اإلنتاج الرأســـــمالي يبدي ال

االقتصـــــاديون البرجوازيون في المدرســـــة الكالســـــيكية. وكان ريكاردو يعتقد أن انخفاض معدل الربح 
يحدث نتيجة النخفاض الربح. وهذا االعتقاد كان خاطئًا، حيث أوضــــــــــحت النظرية الماركســــــــــية أن 

ذي يؤدي ، األمر الرتفاع البنية العضـــوية لرأس المالوط ناتج عن اميل المعدل العام للربح إلى الهب
 .وبين مجموع رأس المال االجتماعي إلى تغيير النسبة بين القيمة الزائدة

إلى  طشإن هبوط معدل الربح ناجم عن ارتفاع البنية العضــــــــــــــوية لرأس المال االجتماعي فالتع
ران الرأســــــــــــــمالي على زيادة إنتاجية العمل عن طريق ، يجبالقيم الزائدة، والركض وراء الربح المرتفع

لمال باســــتمرار بنية رأس ا. ونتيجة لذلك ترتفع جديدة وتجهيزات أفضــــل إلى المؤســــســــةإدخال آالت 
 بنية رأس ،و أمر يرفع بدوره. وهلى قوة العمل العاملة في اإلنتاج، أي نســــبة وســــائل اإلنتاج إالتقانة

 192 .الربح مال المجتمع العضوية ويخفض معدل
  193 :الفائـدة - ثالثالمبحث ال

حديد معدل ويجري عادة ت .الفائدة هي المبل  في النقود الذي يدفع لقاء اقتراض النقود واستعمالها
للفائدة وهو مبل  النقود الذي يجب أن يدفعه شــخص ما الســتالفه مبل  مائة ليرة ســورية واســتخدامها 

ليرات ســـــــورية لقاء اقتراض مبل   8فإنه يجب دفع  ،نوياً ســـــــ %8فإذا كان معدل الفائدة  .لمدة ســـــــنة
 .مائة ليرة واستخدامها لمدة سنة كاملة

 ، كما يدفع المســــــــــتهلكون أحيانًا الفائدة علىلفائدة عادة كل شــــــــــخص يقترض النقودويقوم بدفع ا
. غيرها وزل أث أو األدوات المنزلية أو لشراء المناألثاايستخدمونها لشراء  القروض الشخصية التي

كما تدفع المؤســســات الفائدة على الســندات الصــادرة عنها من أجل شــراء التجهيزات والمعدات وعلى 
القروض المصـــــــــــرفية التي تســـــــــــتلفها من أجل تمويل المخزون. وكذلك تدفع الحكومات الفائدة على 

 .ها من أجل تمويل المشاريع العامةالسندات الصادرة عن
هناك نظريات عديدة تســــــــعى إلى توضــــــــيح معدل الفائدة : دةنظريات توضـــــيح معدل الفائ - 1

تحديد  ونظرية األرصدة القابلة لإلقراض. ويتم ، والنظرية الكنزية،تحديده، منها النظرية الكالسيكيةو 
يما أن ال ســــــــــــــو ، التوازن ما بين قوى العرض والطلب، عن طريق معدل الفائدة، وفقًا لهذه النظريات

                                                           

 القيمة االجتماعية تتحدد بالقيمة الفردية للسلعة التي تنتج في الشروط المتوسطة لفرع اإلنتاج المعين. - 191
 .321المصدر السابق ، ص - 192
 .231-201انظر ، د. كامل بكري، مبادئ االقتصاد، مصدر سابق ص -  193
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هــذه  . واالختالف بينود إلى التوازن بين الطلــب والعرضكيــة التي تقســــــــــــــعر الفــائــدة هو الميكــاني
 : الطلب على ماذا وعرض ماذا ؟ظريات يكمن في اإلجابة عن السؤالالن

ظار" أو أو "االنت، ســــــــعر الفائدة هو مدفوع مقابل الحرمان بقًا للنظرية الكالســــــــيكية للفائدةط –آ 
 .االدخار لالستثمار وعرض المدخراتالطلب على . وبذلك يتحدد سعر الفائدة بالتفضيل الزمني

ي ، الفائدة وفقًا لهذه النظرية هي مكافأة التخلالكنزية أو نظرية تفضــــــــــيل الســــــــــيولة النظرية -ب 
)أي تفضــــــــــــــيل  . ويتم تحديد معدل الفائدة من خالل الطلب على النقودمحددة لمدةعن الســــــــــــــيولة 

 .السيولة( وعرض النقود
 فإن الفائدة هي الثمن قراض أو النظرية النيوكالســــــــــــــيكيةالقابلة لإل أما نظرية األرصـــــــــــــــدة -ج 

المدفوع مقابل اســـــــتخدام األموال القابلة لإلقراض ويتم تحديد معدل الفائدة هنا عن طريق التوازن ما 
 .بين الطلب على األرصدة القابلة لإلقراض وعرض األرصدة القابلة لإلقراض

 اختالفتختلف معدالت الفائدة به ة: ما هو معدل الفائدةالعوامل المحددة لمعدل الفائد - 2
 و. وأهم العوامـــل المحـــددة لمعـــدل الفـــائـــدة الـــذي يـــدفعـــه المقترض هطبيعـــة المقترض ونوع القرض

ي ة المخاطرة الت. وبذلك يتناســـــــــــــــب معدل الفائدة طردًا مع درجالمخاطرة التي يتعرض لها القرض
ين شكوك حول استرداد قروضهم، فإنهم يفرضون معدل . فإذا كان لدى المقرضيتعرض لها القرض

. والعامل المهم اآلخر يكونون متأكدين من اســـــــترداد القرضفائدة أعلى مما يفرضـــــــون عادة عندما 
ن . ونظرًا ألكلفة وتحصـــــــــــيل القروض ومســـــــــــك الســـــــــــجالتالذي يؤثر في تحديد معدل الفائدة هو ت
لعمولة ا تكون، صـــــــــــــيل القروض الصـــــــــــــغيرةمن تكاليف تح تكاليف تحصـــــــــــــيل القروض الكبيرة أقل

فائدة ئدة الفعلي ومعدل ال. وال بد من التمييز بين معدل الفاأقل على القروض الكبيرة ةالمفروضـــــــــــــــ
 .المخاطر إلىذي ال يتعرض ، والذي هو معد الفائدة على القرض الالصافي

ا الطلب على دل الفائدة همعامالن أســــاســــيان في تحديد مع يوجد، إلى جانب عنصــــر المخاطرة
ض ا، ذلك ألن معدل الفائدة هو السعر المدفوع مقابل اقتر القروض، وعرض المبال  القابلة لإلقراض

 .والطلب، عن طريق العرض فإنه يتحدد، مثل أي سعر ،النقود واستعمالها
بل ألنها وســــــــــــــيلة يمكن اســــــــــــــتخدامها لتأمين  ،ال تطلب النقود لذاتها: الطل  على القروض -

تهلكون . كما يقترض المسـالعمل بالنسـبة للمسـتثمر )المؤسـس(تاج مثل وسـائل اإلنتاج و عناصـر اإلن
. وتقترض الحكومة النقود من أجل والســـــيارات والســـــلع والمواد األخرىالنقود من أجل شـــــراء المنازل 
. وتتحدد كمية المبال  س والطرق العامة والمســـــــــــــاكن وغيرهاكالمدار  ،تمويل بناء المشـــــــــــــاريع العامة

مة و مطلوبة من أجل االقتراض عند معدل فائدة محدد بجميع طلب المؤســســات والمســتهلكين والحكال
 .على المبال  القابلة لإلقراض

ـــــــــــــــــدد منحى الطلب على القروض الذي يميل نحو األســـفل إلى اليمين مشـــيرًا إلى أن  وبذلك يتحـ
ه عند ن عليعلى مما تكو المبال  التي تطلب من أجل االقتراض عند معدل الفائدة المنخفض هي أ
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. والســـــــبب في ذلك هو المقارنة التي تجريها المؤســـــــســـــــة بين عائد االســـــــتثمار معدل الفائدة المرتفع
راض ، أن االقتعندما يكون معدل الفائدة مرتفعاً . وتجد المؤسسة عادة، معدل الفائدةو )معدل العائد( 

وتقوم  .عندما يكون معدل الفائدة أقل ريعالمربح بالنســـبة لعدد من المشـــاريع هو أقل من عدد المشـــا
 ،معدل العائد. )على ســـبيل المثال المؤســـســـة عادة باالقتراض عندما يكــــــــــــــــــون معدل الفائدة أقل من
 12( لتنفيذ مشـــــروع عائده )% 10تســـــتطيع المؤســـــســـــة أن تقترض عندما تدفع معدل فائدة مقداره )

ن أجل االســــــــــــــتثمار في هذا ( م% 15( ولكن ليس من المربح لها أن تدفع معدل فائدة قدره )%
 .المشروع(

 العرض والطل  للمبالغ القابلة ل قتراض
 
 
 الطلب     العرض      
 
 
 ب            
 
 
 
 آ   ج      

 المبال  القابلة لإلقراض
 

 .تحديد معدل الفائدة بالعرض والطلب للمبال  القابلة لإلقراض
 .دة عند مستوى ) آ ب (وتحديد مستوى التوازن لمعدل الفائ

 .وكمية المبال  القابلة لإلقراض عند مستوى ) آ ج (
، نبمصـــــــــــــــدرين اثني يتحـدد عرض المبـال  القـابلـة لإلقراض: عرض المبالغ القابلة لإلقراض -

دورًا  المصــارف وتؤدي. االدخاربفائدة الســائد مغريًا األفراد )األســر( والمؤســســات التي تجد معدل ال
لقــابلــة ا، حيــث تســــــــــــــتطيع عمليــًا خلق المبــال  في عرض المبــال  القــابلــة لإلقراض ثيرمهمــًا في التــأ

. ويعد االدخار لنقدي للدولة(. )ولكن ضـــــــــــمن حدود يضـــــــــــعها النظام الإلقراض أو القضـــــــــــاء عليها
بوســـــاطة األفراد أو األســـــر من المصـــــادر المهمة للمبال  القابلة لإلقراض كما يعد االكتناز الســـــلبي 

Discharging مكتنز يد العندما يخرج األفراد نقودًا من الرص رًا آخر لألموال القابلة لإلقراضمصد

 معدل الفائدة
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 المدة سابقة إلى أرصدة نشطة في مدة. فتتحول األرصدة النقدية العاطلة في لديهم في أوقات سابقة
لرصــــيد اتم إخراج مزيد من . وعند ارتفاع معدل الفائدة يتكون متاحة كأموال قابلة لإلقراضالحالية و 
 .كبير لإلبقاء على النقود مكتنزة . وعند انخفاض معدل الفائدة، يكون هناك ميلالمكتنز

مشـــــيرًا  ،اليمين نحو، وهو يميل نحو األعلى قابلة لإلقراضوبذلك يتحدد منحى عرض األموال ال
ه عند لين عإلى أن المبال  التي تكون قابلة لإلقراض عند معدل الفائدة المنخفض هي أقل مما تكو 

ر بسبب إلى حد كبيزمنية مسألة سياسة عامة  مدة. يبقى معدل الفائدة في أية معدل الفائدة المرتفع
 .في سوق المبال  القابلة لإلقراض من خالل المصارف في جانبي العرض والطلبتأثير الحكومة 

حصول على لع سياسة تسهيل ا. فعندما تتبتأثير مهم في مستوى معدل الفائدةوللسياسة النقدية 
، يعني هذا بشكل عام أن معدالت الفائدة تميل إلى الهبوط في األجل القصير بسبب تزايد القروض

تميل  ،ع ســــــــــــياســــــــــــة تقييد الحصــــــــــــول على القروض. وعندما يتم إتباد القابلة لإلقراضعرض النقو 
ابلة قخفاض عرض النقود المعدالت الفائدة بشـــــــكل عام إلى االرتفاع في األجل القصـــــــير بســـــــبب ان

 .لإلقراض
رضــــًا عندما تصــــبح مقت وخاصــــةوتؤثر الحكومة بشــــكل فعال في ســــوق المبال  القابلة لإلقراض 

 .كبيرًا في األوقات االستثنائية )الحرب واألزمات(
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 حركة الدخل القومي في ظل ظروف رأسمالية خالصة

 
  194: الدخول الناتجة عن العمل )األجور( - رابعالمبحث ال

 :جوهر األجور - 1
ـــــــــــــــي المجتمع العبودي ى ل، حيث لم يكن العبد يملك حريته وكان يحصـل في صـورة عينية عفـ

ل إضــــافي غير معوض في صــــورة عم ، كأن كامل عمله يظهرالحد البائس من وســــائل المعيشــــة
كن الضـــــــروري لم يأن عمله  ن يســـــــتهلك جزءًا مما ينتجه، إالالعبد ك. ورغم أن ايذهب إلى مالكه

نما كان يظهر فقط عمله اإلضافي، ظاهراً   ، عمله لصالح مالك العبيد.وا 

                                                           

- 1980ن كتاب الدكتور عارف دليلة، االقتصاد السياسي، كلية االقتصاد والتجارة جامعة حلب مقتبس م -  194
 .329-317ص

 االستخدام النهائي -4 إعادة التوزيع -3 التوزيـع -2 اإلنتـاج -1
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ائل ســـــو  العبيد بأنهم جزئيًا يمتلكون بعض منوفي المجتمع اإلقطاعي يتميز الفالحون األقنان 
. لذلك كان يظهر بشـــكل واضـــح انقســـام عمل الفالحين األقنان إلى اإلنتاج واســـتثماراتهم الخاصـــة

 .ضروري وعمل إضافي عمل
لتي تظهر ا النقدية بين العمال والرأسماليينأما في المجتمع الرأسمالي فإن العالقات البضاعية 

تغالل ئعين ومشــــــترين، تخفي اســــــات بين مالكين بضــــــاعيين متكافئين، باشــــــكليًا في صــــــورة عالق
شـــــكل عمل ضـــــروري، عمل . ويتخذ في الرأســـــمالية كامل عمل العمال المأجورين العمل المأجور

 .معوض، أما العمل اإلضافي، غير المعوض، فال يظهر
. وتظهر األجور في ا الشــــــــــــــكـل المتحول لقيمـة قوة العمـلإن التعريف العلمي لألجور هو أنهـ

 بســــــبب طبيعة  -، أواًل كامل عمل العامل وذلك لعدة أســــــبابيض عن المجتمع الرأســــــمالي كتعو 
ــــــــــــــــم يوم  عالقات اإلنتاج الرأســمالية نفســها وخصــائص االســتغالل الرأســمالي فاألجور تخفي تقســيـ

ل مجاني، ويتخذ بيع وشــــــــــراء ، إلى عمل معوض وعمالعمل إلى زمن ضــــــــــروري وزمن إضــــــــــافي
صـــــل على أجوره فقط بعد إنهاء . فالعامل يحجوربســـــبب أشـــــكال ومواقيت دفع األ –. ثانيًا العمل

 . بينما العامل هو الذيعمله، وتظهر األجور بالنســــــــــــــبة إليه كأنها تعويض عن كامل يوم عمله
ة قبل أن يبذلها في عملي ذلك أنه كان قد اتفق على إنتاج قوة عمله ،يســــــــــــــلف الرأســــــــــــــمالي عمله

دار األجر بسبب ارتباط مق  -. ثالثًا ى أجرهسمالي عمله قبل أن يحصل عل، وهو يقدم للرأاإلنتاج
اب . لهذه األســــــــــــــبمل الفعلي، أو عن كمية المنتجات. فاألجر يدفع عن وقت الععملبطول يوم ال

 .تخفي عالقات االستغالل الرأسماليالمذكورة تطمس األجور و 
ديون اور بتمييزه بين العمل وقوة العمل. فاالقتصـــــكان كارل ماركس أول من أوضـــــح جوهر األج

. ولكن العمل ال يمكن أن يكون بضــــــــــــاعة أو ســــــــــــعر العملن يعّرفون األجور بأنها قيمة و البرجوازي
 :اآلتيةلألسباب 

ي . فإذا افترضــنا أن للعمل قيمة لوقعنا فولكنه بحد ذاته ال يملك أي قيمة ،العمل يخلق قيمة - 
 .عمللقة، هي أن القيمة تتحدد بنفسها، أو أن العمل يقاس بالدائرة مغ

، ولمــا كــان ه كــاماًل لمــا ظهرت أي قيمــة زائــدةلو أن الرأســــــــــــــمــالي يعوض العــامــل عن عملــ - 
 .ان ظهور أسلوب اإلنتاج الرأسماليباإلمك
نم -  ا قدرته على العمل، أي قوة إن الرأســـمالي عندما يســـتأجر العامل ال يشـــتري منه عمله وا 
يخلق  ج. وفي عملية اإلنتاي وليس للعاملئجه ملكًا للرأســـمال. لذلك يصـــبح عمل العامل ونتاعمله
ســـــــت ، ولييســـــــت إال جزءًا من القيمة المنتجةقيمة أكبر من قيمة قوة عمله. لذلك األجور ل العامل

 .عمل، كما تظهر األمور على السطحتعويضًا عن كامل ال
يلي بخصــــــــوص األجور  . ومن هنا يمكن أن نؤكد مافاألجور هي شــــــــكل ظاهره يخفي جوهره

 :سماليةفي الرأ
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 .أن األجور هي في جوهرها تعويض عن قيمة قوة العمل - 
 .أن األجور في ظاهرها تبدو كتعويض عن كامل عمل العمال - 
ـــــــــــــــور باإلجمال هي قيمة أو ســعر قوة العمل التي تظهر على  - الســطح في صــورة أن األجـ

 .قيمة أو سعر العمل
 : األشكال األساسية لألجور - 2

: األجر الزمني. األجر بالقطعة. " األشـــكال كالها األســـاســـية وهييظهر جوهر األجور في أشـــ
 .التحريضية " لألجور

ل و هو في جوهره قيمة قوة العمل محسوبة على أساس طول زمن العمل المبذ: األجر الزمني -آ
. في طريقة األجر الزمني يمكن رفع درجة في اإلنتاج )بالســــــــاعة، باليوم، باألســــــــبوع، بالشــــــــهر...(

 .باإلبقـــــــــــــــاء عليه مع إطالة زمن العمل إماإما بتخفيض األجر الزمني مباشرة  :ل بوسيلتيناالستغال
عدد  وفي هذه الحال يمكنه تشغيل العمال .ويلجأ الرأسماليون غالبًا إلى اتباع طريقة األجر بالساعة

 .وبالتالي تخفيض أجورهم ،ساعات أقل
ادة ل غير مهتم بزي. فالعامل العاملعم ويتميز اآلجر الزمني بأنه ال يرتبط بإنتاجية وشـــــــــــــــدة

تحقق  اآلالت التي التكنيك الحديث يقوم الرأســـــــماليون باســـــــتخدام أوضـــــــاع. ولكن في إنتاجية العمل
. كما يســـتعين الرأســـماليون بأشـــخاص مخصـــصـــين لمراقبة عمل كل عامل وهذا ما شـــدة عمل عالية

ت ذلك أن ســـرعة العمل أصـــبح .الية اليوميفســـر العودة إلى طريقة األجر الزمني في البلدان الرأســـم
. مع تطور الرأســــــمالية يلجأ الرأســــــماليون إلى اســــــتبدال طريق ددة مســــــبقًا وال تتوقف على العاملمح

  .، أي األجر حسب اإلنتاجاألجر الزمني طريق األجر بالقطعة
ة في هذا الشـــكل من أشـــكال األجور تتحدد كمية األجر حســـب كمي: األجر حســ  اإلنتاج -  

فإذا  .قطعة الشــــــــــــــكل المتحول لألجر الزمني. ويعد األجر بالقطع المنتجة في وحدة زمنية معينةال
، أن يوم العمل يتألف من عشـــــر ســـــاعات، و ليرات ســـــورية 10وة العمل اليومية افترضـــــنا أن قيمة ق

إنه فلقطعة . فإذا انتقل الرأســــــمالي إلى طريقة األجر باســــــعر ســــــاعة العمل ليرة ســــــورية واحدةيكون 
 ان. فإذا كلى عدد ساعات عمل العامل اليوميةع -، وثانيًا على سعر ساعة العمل -سيعتمد، أواًل 

ل.س. وهكذا يعادل  2، فإن أجر إنتاج القطعة الواحدة ســـــــــيكون قطع 5العامل ينتج في يوم العمل 
 .ل ساعة العملاألجر بالقطعة سعر ساعة العمل مقسومًا على كمية إنتاج العامل خال

ات وذلك لالعتبار  ،تســـــتخدم طريقة األجر بالقطعة من قبل الرأســـــمالي من أجر زيادة االســـــتغالل
 :اآلتية
ألنها  ،قواه لزيادة كمية اإلنتاج لة العمل. فالعامل مضــــــــطر للعمل بكتعد وســــــــيلة لرفع شــــــــد - 

نتاج ية إالوســـــــيـــــــــــــــــــــلة لزيادة كمية األجر. ولكن زيادة األجر تكون مؤقتة وذلك ألنه عندما ترتفع كم
 .سمالي بتخفيض أجر القطعة الواحدةالعامل في ساعة العمل يقوم الرأ
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. فاألجر بالقطعة يشـــــــترط لدفعه مختلف طرائق االقتطاع من األجور تعد وســـــــيلة الســـــــتخدام - 
 .جور، أما دون ذلك فيكون سببًا إليقاع حسميات كبيرة باألمستوى معينًا من الجودة والنوعية

بنفســـه  يندفع، ذلك ألن العامل زيادة القيمة المضـــافة ثمض نفقات الرقابة تؤدي إلى تخفيــــــــــــــــــ - 
 .لزيادة كمية اإلنتاج

تعد وســيلة لخلق الشــقاق والفرقة في صــفوف العمال بزيادة حدة المنافســة بينهم فيجهد بعض  - 
رة و العمال القادرين لزيادة اإلنتاج ورفع شــدة العمل لتحقيق مصــلحتهم الخاصــة وتحســين دخلهم بصــ

ألجر على تخفيض ا ثموتكون النتيجة هي قيام الرأســــــماليين برفع متوســــــط شــــــدة العمل  ،مؤقتة فقط
يقاع الضرر بالعمال الذين تقل قدرتهم اإلنتاجية عن الحد المتوسط الجديد.القطعة الواحدة  ، وا 

رفعها العمل و ، ألنها بزيادتها لشدة وامل زيادة البطالةتعـد طريقة األجر بالقطعة عاماًل من ع - 
 .ورد البطالة وتنخفض بالتالي األج، فتزداحاجة الرأسماليين إلى قوة العمل لكمية اإلنتاج تخفض

، الذي يوصـــــــف بأنه وأهم هذه األشـــــــكال هي نظام تايلور: األشــــكال التحريضــــية لألجور -ج 
متحدة في ت ال. بدأ تطبيق هذه الطريقة في الواليارق العاملينالطريقة " العلمية " في اعتصــــــــــــــار ع

 .حت اسم " التنظيم العلمي للعمل "، تمطلع القرن العشرين
 ، وبوســــــــــــاطة مقياستاج إلى عدد من العمليات الجزئيةوبموجب هذه الطريقة تقســــــــــــم عملية اإلن

جل قياس ألثواني، ويســــــــــــــتخدم من زمني تقاس مدة تنفيذ كل عملية بالدقائق والثواني وحتى أجزاء ا
تحدد أعلى . وعلى هذا األســـــــــــــــاس نفيذ كل عملية أقوى وأمهر العماللت ووضــــــــــــــع المعايير الزمنية
 .معدالت اإلنتاج للعمال

 ، تتميز بإعطاء معدالتكل من أشـــــكال طريقة األجر بالقطعةفطريقة تايلور في األجور هي شـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــة للعمـال الـذي يحققون معـدالت ، ومعـدالت أجور اإلنتـاج المحـددة أو يتجـاوزونها أجور عـاليـ

. فالفئة األولى تحصــــــــل على تشــــــــجيع  يحققون معدالت اإلنتاج المحددةلعمال الذين المنخفضــــــــة ل
ـــــــــــــــــــــــض األجورمادي أما  ية حريضـــــــــ. لذلك تعد هذه الطريقة من الطرائق التالثانية فتعاني من تخفيـ

، ولكن يتبع ذلـك دوريــًا رفع معـدالت اإلنتـاج لكي تبقى فوق المســــــــــــــتوى للعمـال على زيـادة اإلنتــاج
لى . لذلك غالبًا ما تنضب قدرة العامل عكبر من العاملين في شروط طبيعيةرة القسم األالوسطي لقد

 .في ظل الطريقة قبل بلوغه الخمسين، وربما األربعين عاماً العمل 
 -تتميز هذه الطريقة بأن األجر فيها ينقســـــــم إلى جزأين: : نظام " المشـــــاركة في األرباح " - د

ألرباح يحصل عليه نصيب العامل من ا -. العامل خالل العاملذي يحصل عليه األجر األساسي ا
 لعامل والرأســــــــمالي في. وتوحي هذه الطريقة بوجود مشــــــــاركة ومصــــــــلحة واحدة بين افي نهاية العام
، ومن حرص على مصـــــــــــلحة المشـــــــــــروع، وذلك لدفع العامل إلى زيادة شـــــــــــدة العمل والنتائج العمل

بعادها عن الصـــــــــراع الطبقيال أهدافها تحقيق االنقســـــــــام في صـــــــــفوف الطبقة حقيقة . وفي العاملة وا 
 .وة عمله، ال تعطى له في صورة أجرليست " حصة العامل من الربح " إال جزءًا من قيمة ق
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 :مستوى األجور - 3
 يحصــل عليههو المبل  من النقود الذي  -األجر األســمى : األجر األسـمى واألجر الحقيقي -آ 

حجام ة على األن مبل  النقود الذي يحصل عليه العامل ال يدل أي دالل. ولكالعامل مقابل قوة عمله
نما إلى األ. لذلك يجب توجيه االهتمام الرئيس ال إلى األجور االالفعلية الســــــــتهالكه جور ســــــــمية، وا 

عامل ، التي يســـتطيع الة وســـائل المعيشـــة، من بضـــائع أو خدمات. واألجر الحقيقي هو كميالحقيقية
 -أواًل  ،مســتوى األجور الحقيقية يتوقف. لذلك ابل األجر النقدي الذي يحصــل عليهشــراءها فعليًا مق

ر وســــائل المعيشــــة الضــــرورية على مســــتوى أســــعا -، وثانيًا ى حجم األجور االســــمية أو النقديةعل
نفق، امل ي. فإذا كان العتتطابق مع حركة األجور الحقيقية . إن تغيرات األجور االســــــــــمية الللعامل
ليرة سورية ثمنًا لوسائل المعيشة الضرورية له وألسرته، وأصبح اليوم  200، قبل عشر سنواتمثاًل، 

 .ليرة سورية 800ه الوسائل نفسها ينفق ثمنًا لهذ
  

 .400=  100× فإن الـرقم القياسي لتكاليف المعيشة =                   
 

طور . ومن أجل تحديد تعشر سنواتتضاعفت أربع مرات خالل وهذا يعني أن تكاليف المعيشة قد 
ـــــرقم القياسي لتكاليف المعيشة األجور الحقيقية يقسم ارتفعت  افترضنا أن األجور االسمية قد ا. فإذالـ

 ليرة سورية،  600إلى  200خالل السنوات العشر المذكورة من 
 

  300=   100× فإن الـرقم القياسي لألجور االسمية   =                     
 

  :عند ذلك يصبح
 

 % 75الـرقم القياسي لألجور الحقيقية        =               =              
 

إن األجور الحقيقية ل.س،  600إلى  200قد ارتفعت من وهذا يعني رغم أن األجور االســــــــــمية 
انخفض خالل ، أي أن مستوى معيشة أصحاب األجور قد % 25بنسبة  المدةانخفضت خالل هذه 

 :من هنا نستنتج .% 25سنوات بنسبة  عشر
أنه عند مســـتوى معين ألســـعار البضـــائع التي يســـتهلكها العمال تتغير األجور الحقيقية طردًا  - 

 مع تغير األجور االسمية.

    800 
 

    200   

600 
 

200 
 

300 
 

400 
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عند مستوى معين من األجور االسمية تتغير األجور الحقيقية عكسًا مع تغير مستوى أسعار  - 
 البضائع "أو تكاليف المعيشة".

لــــــــــــــــرقم ا عند تغير األجور االسمية ومستوى األسعار فإن األجور الحقيقية تتوقف على نسبة - 
 .القياسي لتكاليف المعيشة

شـــكل ، الذي ينعكس برأســـمالية اليوم هي التضـــخم النقديإن الظاهرة العامة التي تســـود البلدان ال
ر فيه األجو  وذلك في وقت ترتفع، ي أسعار البضائع وتكاليف المعيشةأساسي في االرتفاع السريع ف

وهذا  .ألجور الحقيقية أو مستوى المعيشة. وينعكس ذلك بانخفاض ااالسمية النقدية بمعدالت بطيئة
ما يفســــــر تزايد النضــــــاالت المطلبية واإلضــــــرابية في جميع البلدان الرأســــــمالية التي يقوم بها ماليين 

 .العمال
 ن خالل عالقتها بتراكمعين إال بالنظر إليها مال يمكن الحكم على مســــــــــــــتوى األجور في بلد م

، وهذا ما تعبر عنه األجور النســــــــــبية وهي نســــــــــبة أجور العمال إلى أرباح الرأســــــــــماليين رأس المال
يتملكها ل و وتعكس األجور النســــــبية نســــــبة ســــــعر قوة العمل إلى القيمة المضــــــافة التي يخلقها العام

أي  ،ة ريكاردو إلى األجور نظرة نســــبيةكس عاليًا نظر . ولقد قدر كارل مار الرأســــمالي في شــــكل ربح
 .من خالل مقارنتها مع األرباح

ر بتأثير عدد من العوامل تتغير األجو : األســـــــاســـــــية المحددة لمســـــــتوى األجور العوامل -  
 :أهمها

يمة تغيرات قد ، تعي الشــــــــــــــكل المتحول لقيمة قوة العملبما أن األجور ه: تغير قيمة قوة العمل
وامــل تــأثير ع. ويتحــدد االتجــاه العــام لتغير قوة العمــل بأهم العوامــل المؤثرة في األجورمــل قوة الع

. فــارتفــاع إنتــاجيــة العمــل يؤدي إلى انخفــاض قيمــة قوة العمــل، ولكن تزايــد متعــاكســــــــــــــــة، كمــا رأينــا
 .فع بقيمة قوة العمل إلى االرتفاعمتطلبات العامل مع تقدم المجتمع تد

عينة م مدةنخفاض خالل عمل ال ينفي أن تميل األجور الحقيقية إلى االإن انخفاض قيمة قوة ال
 .بالضـــــرورة ارتفاع قيمة قوة العمل ، ال يعكسما مدةتفاع األجور الحقيقية في . كما أن ار من الزمن
في  . ولكن األجورازيــة للتغيرات في قيمــة قوة العمــلالتغيرات في األجور حكمــًا مو  ال تعــدُّ وهكــذا 

. والسبب األساسي لذلك هو تزايد عدد العاطلين إلى االنخفاض عن قيمة قوة العمل تميلالرأسمالية 
لى العدد المطلق للســـــــكان . إن تغيرات األجور ال تتوقف عالعمل مع تطور اإلنتاج الرأســـــــماليعن 

بة بين العماالعاملين نما على تغير النســــــــــــــ اع أو ف، أي ارتل المشــــــــــــــتغلين والعمال االحتياطيين، وا 
ارية، ارتفاع األســـــــعار االحتك. وتنخفض األجور الحقيقية بســـــــبب اض فيض الســـــــكان النســـــــبيانخف

، وبســبب ضــغط الدولة بجميع قواها لصــالح الرأســماليين في الصــراع الدائم وبســبب التضــخم النقدي
 .ن العمال حول شروط العمل واألجوربينهم وبي
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أن النضـــــــال االقتصـــــــادي المطلبي رغم  :أثر النضــــال الطبقي للبروليتاريا في مســــتوى األجور
وســـــة يحقق نتائج إيجابية ملم ،للطبقة العاملة ال يســـــتطيع أن يمنحها التحرر الكامل من االســـــتغالل

مثل تخفيض يوم العمل ورفع األجور وتحســــــــــــــين  ،ويفرض على البرجوازية بعض التنازالت المهمة
 ضــال الطبقي لكانت األجور تســتمر.. إلخ. ولوال الن،.الضــمانات االجتماعية وتقليص عمل األطفال

مل ا متعذرًا تجديد إنتاج قوة العهالعمل إلى الدرجة التي يصــــــــــــبح عند في االنخفاض تحت قيمة قوة
 .نفسها
يعاني العمال من أســـــــــبا  التفاوت في مســـــــــتويات األجور بين مختلف فئات العمال:  -ج 

 :ةاآلتيألجور حسب االعتبارات ت ا، وتتفاو جور داخل البلد الرأسمالي الواحدالتفاوت في األ
 ،ور حســــب مســــتوى التأهيل واإلنتاجية، من الطبيعي أن تختلف األجحســــب مســــتوى التأهيل - 

وتحــاول  .يبل  في الرأســــــــــــــمــاليــة حــدًا كبيراً  ولكن التفــاوت في األجور بين المؤهلين وغير المؤهلين
األجور متيازات الكبيرة و عطائهم االالبرجوازية االحتكارية جذب فئة العمال المؤهلين إلى جانبها بإ

 .المالية
عن  % 50 - 30، فإذا أحصــــــينا متوســــــط أجور النســــــاء لوجدناه يقل بنســــــبة حســــــب الجنس -

متوسط أجور الرجال الذين يؤدون العمل نفسه. ولذلك يعد شعار " أجر واحد للعمل الواحد" من أهم 
 .ماليةالنسائية في البلدان الرأس الشعارات المطلبية للحركة

: فالتمييز العنصــــــــــري القائم في الواليات المتحدة ضــــــــــد الملونين وفي حســــــــــب العرق والقومية -
البلدان األوربية الرأســــمالية ضــــد العمال األجانب يتمركز بصــــورة بالغة الوضــــوح في انخفاض أجور 

ة المتحد ياتهذه الفئات العرقية أو القومية عن أجور المواطنين اآلخرين. فأجور الملونين في الوال
 .تقل بنسبة الثلث عن أجور البيض

ى فيها ي يتدنحســـــــــب فروع اإلنتاج: فمســـــــــتوى األجور يكون أكثر انخفاضـــــــــًا في الفروع الت -
ضـــة كثيرة ئ، أو تتوافر فيها قوة عمل فاو يزيد فيها عمل النســـاء واألطفال، أمســـتوى تأهيل العمال
 .العدد، كما في الزراعة
 :ة باالنخفاض الشديد في األجور، ويرجع ذلك إلى األسباب التاليةخلفوتتميز البلدان المت

 .لعمل بسبب التخلف االجتماعيانخفاض قيمة قوة ا - 
 ارتفاع نسبة العمال غير المؤهلين والنساء واألطفال بين المشتغلين. - 
 .فيض قوة العمل الذي تطرحه الزراعة - 
 .ضعف تنظيم وتضامن الطبقة العاملة - 

 . ويرجع االختالف في المســــــــــتوياتجور كثيرًا بين بلد رأســــــــــمالي وآخرمســــــــــتويات األتتفاوت 
بقة . إلى االختالف في تركيب الطخرآفي قيمة قوة العمل بين بلد و  : إلى اختالفية لألجورالقوم

. إلى االختالف في مختلف البلدان، من عمال مؤهلين، ونســـــــــــــاء، وأطفال، وغير ذلك العاملة في
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. ولكن القاعدة العامة هي أنه مهما ارتفعت في ســـــــــــوق العمل في مختلف البلدانم الوضـــــــــــع القائ
 .ال تتطلب أن تغطي قيمة قوة العملاألجور في أي بلد رأسمالي فإنها 
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 الفصل الثاني عشر 
 في النظام الرأسمالي األزمات االقتصادية
ذا كان صحيحًا أن هذه الرأسمالية تجتاز الرأسمالية حاليًا مرحلة جديدة من م راحل تطورها. وا 

ة المالية، فإنها الرأسماليثّم فالرأسمالية الصناعية،  التجارية،ت على التوالي بمراحل الرأسمالية قد مرّ 
اآلن بمرحلة ما بعد الصناعة. وال يعني ذلك أن الرأسمالية تخلت عن التجارة أو الصناعة أو  تمرُ 

نما يعني أ ن الرأسمالية المعاصرة قد تجاوزت ذلك كله إلى مرحلة أرقى من تطوير قوى المال، وا 
التي المعلوماتية و اإلنتاج استنادًا إلى العلم والتقانة. فيما صار يعرف باسم الثورة العلمية والتقنية 

 195وضعتها في خدمة مشروعاتها في التجارة والصناعة والمال.
ن األزمات االقتصادية التي يتعرض لها االقتصاد وتشغل األزمة الدورية مركز الصدارة بي

الرأسمالي. وتقوم األزمة الدورية بوظيفة المسّوي " لالختالالت االقتصادية العامة بمعناها الواسع: 
عدم التناسب بين اإلنتاج واالستهالك، عدم التناسب بين فرعي اإلنتاج األول والثاني وعدم التناسب 

لوطني. وفي نهاية المطاف، فإن األزمة تعطي دفعة لرفع إنتاجية بين مختلف فروع االقتصاد ا
العمل، وتخفيض نفقات اإلنتاج فالمؤسسات وهي تسعى إليجاد مخرج من الصعوبات االقتصادية 
تعمل على تكثيف البحث عن أنواع جديدة من المنتجات وعن تقانة حديثة الستخدامها في اإلنتاج. 

تناقضات أساسًا لتجديد رأس المال الثابت، ورفع إنتاجية العمل ويخلق الحل المؤقت والعنيف لل
 وتوسيع اإلنتاج. 

المرحلة التأسيسية للدورة، أي المرحلة التي تحدد  نزلةاألزمة بم وفي هذا المعنى بالذات تعدُ 
 .بدرجة كبيرة مسار التطور الالحق، والمالمح الرئيسة للدورة التالية وطابع تجديد رأس المال الثابت

 196إلخ.
من الحديث، في البداية عن طبيعة الدورة االقتصادية المالزمة لالقتصاد الرأسمالي،  لذلك ال بد  

إحدى مراحل  بوصفهاوخصائصها والمراحل التي تمر بها ثم تنتقل للحديث عن األزمة االقتصادية 
 هذه الدورة.

 العالمية:الدورات االقتصادية واألزمات  -المبحث األول 
 ة االقتصادية:الدور  -
إن المد والجزر الذي يحدث من وقت إلى آخر في مجمل الدخل الوطني يطلق عليه اسم  )

الدورة االقتصادية التي هي من مميزات االقتصاد الرأسمالي. فمنذ بداية توافر حفظ المعلومات نرى 
ا ينخفض ازدهار. فعندم –انتعاش  -كساد  -بأربع مراحل: فتور  أن النشاط االقتصادي يمرُ 

                                                           

 . 15، ص 1990-، الكويت  147د. فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة العدد  - 195
 . 10ص 1985جزائر، إ. بلجوك، األزمات االقتصادية المعاصرة، تعريب القزويني، سطيف ال أ. - 196
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لفتور بمرحلة ا مستوى مجمل الدخل القومي ومستوى العمالة يقال عن الوضع االقتصادي إنه يمرُ 
الذي إذا تعمق أكثر يتحول إلى كساد اقتصادي أو أزمة اقتصادية. وعندما يرتفع مستوى اإلنتاج 

عندما  زدهاروالعمالة يقال عن الوضع االقتصادي إنه قد دخل مرحلة االنتعاش التي تتحول إلى ا
 197. (تكون العمالة قريبة من الكمال وتعمل الصناعة بطاقتها القصوى 

لتطور ا تالزم الحياة االقتصادية تغيرات مستمرة، إذ يمرُ تعريف الدورة االقتصادية:  -1
وهذا ما يسمى الدورة االقتصادية. وتعد  االنكماشمن  ومراحلمن االزدهار  بمراحلاالقتصادي 

ادية ظاهرة مالزمة للنشاط االقتصادي منذ القديم. حيث ورد في القرآن الكريم وقبله الدورات االقتص
في الكتاب المقدس )سفر التكوين( قصة يوسف الصديق، التي تحدثنا عن مرور اقتصاد مصر 
في عهد فرعون بدورة تتمثل بسبع سنوات من الخصب تتبعها سبع سنوات )عجاف( من المجاعة. 

بمظاهر أكثر تعقيدًا منذ ظهور الثورة الصناعية في أوروبا وأصبحت ظاهرة  ولكن الدورات اتصفت
 تالزم النظام الرأسمالي بشكل عام.

وصف فريدريك انجلز بوضوح المسيرة التي تحكم تطور االقتصاد الرأسمالي حسب مراحل 
الجمود  أوضح أنالدورة، وهي المسيرة التي تقود هذا االقتصاد، بقوة ال تقاوم، من أزمة إلى أزمة. و 

يخيم سنين طويلة وتدمر القوى المنتجة وتبدد كميات من اإلنتاج كبيرة، بسبب الكساد وانخفاض 
 ااألسعار وعدم القدرة على التصريف. ثم تتسارع حركة اإلنتاج والتبادل شيئًا فشيئًا، وتتحول الخط

، والتجارة، مل الصناعةقفزات تش إلىإلى خبب وينتقل خبب الصناعة إلى ركض يتحول إلى جموح، 
رر األمور. تتكو لها.  والتسليف والمضاربة، وبعد قفزات يائسة تنحدر الحركة إلى هاوية ال مقر  

198  
من الزمن التي تبدأ مع بداية أزمة وتنتهي مع بداية  المدةالدورة في االقتصاد الرأسمالي هي 

 أزمة أخرى. وتمر الدورة بمراحل أساسية أربع هي:
 ر           كساد              انتعا             ازدهارفتو 

الذي تعقبه، من جديد أزمة أخرى تبدأ بالفتور وبهذه الحركة الدورية يتسم طريق التطور 
الرأسمالي ومرحلة الدورة الرئيسة هي أزمة فيض اإلنتاج فكل أزمة تكمل الدورة السابقة، دافعة 

 ذه الدورة لالنفجار.التناقضات المتراكمة خالل مسيرة ه

                                                           

افي باترا، االنفجار االقتصادي الكبير في التسعينات، ترجمة د. عدنان شومان، مؤسسة الصالحاني للطباعة ر  - 197
 . 91، ص 1993والنشر، دمشق 

 . 260-259انجلز، انتي دوهرين ، ص - 198



191 

 

مالية، له بفعل القوانين األساسية للرأس ال بد   ،كما تعبد األزمة الطريق لتوسيع جديد لإلنتاج
ذروة الدورة، لتبدأ دورة جديدة. وتسمى األزمة  من أن ينتهي إلى أزمة تالية. وعلى هذا فاألزمة تعدُ 

 بهذا الشكل أزمة فيض اإلنتاج.
)ما زال االقتصاد الرأسمالي يخضع لقانون  دية وخصائصها: مراحل الدورة االقتصا - 2

التطور الدوري، وما زالت الدورة االقتصادية هي الشكل العادي لوجوده، فهو ينتقل من االزدهار، 
  199إلى الفتور عبر األزمة ثم يعود فينهض من الفتور إلى االزدهار(. 

ن ظهر ذلك الشكل البسيط من التباعد بيتبدأ األزمة الدورية في االقتصاد الرأسمالي عندما ي
فعل شراء السلعة وفعل بيعها. إن عملية التداول السلعي البسيط وانفصال عملية البيع عن عملية 
الشراء نتيجة لظهور النقود تضمنت إمكان حدوث هذا التباعد. كما أن سيطرة رأس المال، والطابع 

ئل اإلنتاج، يجعل إمكان حدوث التباعد بين االجتماعي لإلنتاج، في ظل الملكية الخاصة لوسا
 فعل شراء السلعة وفعل بيعها حقيقة واقعة.

ونتيجة للتباعد الجماعي بين فعلي البيع والشراء، يظهر فيض اإلنتاج الذي يرافقه إفالسات 
واسعة في المؤسسات الصناعية والتجارية: فالمؤسسة التي فقدت إمكان تحويل مخزونها من السلع 

د، تتوقف عن دفع ديونها، ويصاب أصحاب المصارف والمضاربون بالذعر. ويبدأ سباق إلى نق
محموم وراء النقد ويطالب الدائنون مدينيهم بسداد ديونهم أو خدمتها. ويبدأ المودعون بسحب 
أموالهم من المصارف وصناديق الضمان وتتوقف بعض المصارف عن دفع الودائع، كما تحدث 

 ئدة.ويرتفع معدل الفا أإلقراضية. ويتقلص كثيرًا عرض رأس المال إفالسات مصرفية كبير 
وبقدر ما يصبح فائض اإلنتاج الخفي واضحًا، يحدث تقلص في اإلنتاج. فالرأسماليون 
المفلسون يبدؤون بإغالق مؤسساتهم، وتقلص باقي المؤسسات أعمالها وتخفض إنتاجها، وتلغى 

لعمل األسبوعية، وتنتقل إلى يوم العمل الناقص وتغلق الواردية اإلضافية، أو تقلص عدد أيام ا
 200بعض ورشاتها، وتقلل أنواع المنتجات التي تنتجها. 

أن درجة تقلص اإلنتاج متباينة في مختلف فروعه، ويحدث هبوط اإلنتاج بدرجة كبيرة،  ال شك  
ل النقل يقل عمعادة في الفروع المنتجة لوسائل اإلنتاج. ومع تراجع اإلنتاج وانخفاض كمياته، 

وتتراجع األعمال التجارية، وتنكمش التجارة الخارجية ويحدث انخفاض أسعار السلع يكون ذا نتائج 
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تبدو عاجزة أمام المؤسسات الكبيرة التي إلى اتهديمية بالنسبة 

اسعًا الة الجزئية انتشارًا و تملك شروطًا أفضل في مواجهة األزمة. وتنتشر البطالة التامة والبط
وسريعًا، يرافق ذلك هبوط في مستوى األجور إلى ما دون قيمة قوة العمل. وبذلك يزداد بؤس الطبقة 
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العاملة إلى أقصى حد، في حين تتعرض كميات كبيرة من السلع والخيرات إلى التلف  تهاومعانا
 واإلبادة.

رحلة التي تليها، يتوقف اإلنتاج عن التراجع وعندما يبدأ االنتقال من مرحلة األزمة إلى الم
والتقلص، ولكنه يتأرجح حول مستوى األزمة المنخفض ويتسارع امتصاص االحتياطات السلعية، 
ويتوقف هبوط األسعار التي تستقر عند المستوى الذي بلغته في نهاية مرحلة األزمة وال تعود 

تبقى التجارة ضعيفة، بطيئة الحركة. تحدث انهيارات جديدة ضخمة خاصة في األسواق، ولكن 
تحسن ت ومن ثم  األزمة إلى انخفاض مخزون السلع  مدةأثناء في ويؤدي تقليص اإلنتاج وتراجعه 

حالة األسواق وينشط تصريف السلع. وهذا من شأنه أن يحسن أوضاع المؤسسات المالية فيقل 
موالهم تأنف المدخرون إيداع أطلبها على القروض، وتتحسن درجة الثقة بالوضع االقتصادي فيس

في المصارف مما يقود إلى انخفاض معدالت الفائدة في السوق. وهذا يعني أن مرحلة االنكماش 
 201هي مرحلة تكيف االقتصاد الوطني مع ظروف األزمة واستعداده لالنتعاش االقتصادي. 

دورة لة التالية من المرحالبعد هذا يحدث االنتقال تدريجيًا، من مرحلة االنحطاط والجمود إلى 
في هذه المرحلة من الدورة يصبح سير اإلنتاج والتجارة صاعدًا ويقترب   -وهي مرحلة االنتعاش 

اإلنتاج، من حيث الحجم وكمية السلع المنتجة، من المستوى الذي بلغه عشية األزمة، ثم يتزايد 
 ألعظميأة حدود حجم اإلنتاج أكثر فأكثر ويخلفه وراءه، وهذا يعني أن تجاوز الصناعة الرأسمالي

الحادث عشية األزمة، يشير إلى االنتقال من مرحلة االنتعاش إلى المرحلة التالية من الدورة، مرحلة 
 النهوض واالزدهار، التي تتصف بسمات معاكسة تمامًا لسمات مرحلة األزمة ومنها:

  .تزايد اإلنتاج لمواجهة تزايد الطلب الفعال 
  ذلك أن تزايد اإلنتاج يرافقه تزايد أكبر في الطلب على السلع.ارتفاع أسعار السلع ، 
   تزايد الطلب على قوة العمل وانخفاض عدد العاطلين عن العمل، كما يرافق ذلك ارتفاع

 في معدالت األجور.
)تنبثق األزمات عن عمليات عميقة، ولكن طابع وأشكال حركتها ترتبط كذلك بأسباب عرضية  

خطاء رجال األعمال في تقويم أحوال السوق، العوامل النقدية، سياسات الحكومة وثانوية: الهلع، أ
وغير ذلك. وفي هذه المجاالت يمكن أن تتغير الظروف ضمن حدود واسعة، األمر الذي يساعد 
على إدخال تحويرات معينة على الدورة، وهو ما الحظناه بعد الحرب العالمية الثانية. إن االقتصاد 

رر بشكل دوري ) إنتاج ( الفجوة بين العرض والطلب الفعال، وكلما كانت هذه الفجوة الرأسمالي يك
أكبر، كانت األزمة أشد. وهي تظهر، موضوعيًا، بصورة مستقلة عن إرادة األفراد " منعزلين " ولكن 

                                                           

 . 263د. مطانيوس حبيب، االقتصاد السياسي، مصدر سابق ص - 201



193 

 

يقاف نمو  دراسة أحوال السوق تتيح، من خالل بوادر أو مؤشرات معينة، إمكان االحتراز المسبق وا 
 إلنتاج في وقت مبكر، مما يقلص حجم الهبوط في اإلنتاج أثناء األزمة.ا

ويصبح منحنى الدورة أكثر سالسة، وبعبارة أخرى، فإن التحكم بهبوط اإلنتاج أو جعله أقل 
 202عمقًا واستمرارية ال يتم بدون ثمن، أال وهو تخفيض معدالت النمو في مرحلة االنتعاش(. 

نتقال المراحل األخرى وبعد االبدورة االقتصادية ارتباطاً عضويًا ترتبط كل مرحلة من مراحل ال
من الكساد والفتور إلى االنتعاش واالزدهار حركة صاعدة ترتبط بتغير هيكل اإلنتاج في االقتصاد 
 لمواجهة األزمة من جهة، وبردود الفعل التي تبديها القوى االقتصادية المختلفة من جهة ثانية. )

مة واالنكماش تنخفض أسعار السلع فيرتفع الطلب عليها، وينخفض اإلنتاج فيقل ففي مرحلتي األز 
العرض ويتكيف مع حجم الطلب وهكذا يتم امتصاص فائض السلع في السوق هذا من جهة، ومن 
جهة ثانية، تنخفض أسعار عناصر رأس المال األساسي وأجور العمل فيزداد الحافز لدى 

ارات. وهكذا بنتيجة األزمة واالنكماش يلتقي اتجاها التطور نحو الرأسماليين على زيادة االستثم
 (. األعلى

فيزداد الطلب على السلع وتميل األسعار نحو االرتفاع هذا يعني تزايد المردود كما تنخفض 
أسعار عوامل اإلنتاج من رأسمال وأجور مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف. فيتجه الرأسماليون نحو 

نتقل اتجاه الحركة الهابط نحو الصعود ويتم االنتقال من األزمة واالنكماش نحو زيادة نشاطهم وي
 .رواالزدهااالنتعاش 
في ف ا االنتقال من االنتعاش واالزدهار نحو األزمة واالنكماش فيتم باتجاه معاكس تمامًا. )أم  

ج إلى أكثر د اإلنتامرحلة االزدهار االقتصادي يزداد اإلنتاج، وبسبب فوضى اإلنتاج الرأسمالي يزدا
 ند حدٍ ع ومن ثم  من حاجة السوق بحيث يصبح العرض أعلى من الطلب على السلع والمنتجات. 

 عائد المؤسسات. معين تتجه األسعار نحو االنخفاض فيقلُ 
ونتيجة لزيادة اإلنتاج يزداد الطلب على عوامل اإلنتاج ) رأس المال، قوة العمل ( فترتفع 

ا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض معدل الربح، األمر الذي يدعو مم ،أثمانها في السوق
الرأسماليين إلى تقليص اإلنتاج من جديد فينتقل االقتصاد الوطني إلى مرحلة االنكماش واألزمة. 
وهكذا تتناوب مراحل الدورة االقتصادية وتختلف مدة كل مرحلة من المراحل تبعًا الختالف الشروط 

من وقـت آلخر. ولكن هناك سمة عامة مالزمة لتطور الدورة وهي أن فترة األزمة من بلد آلخر أو 
 203. (واالنكماش تكون عادة أطول من فترة االنتعاش واالزدهار 
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كانت مرحلة االنكماش االقتصادي تطول أو تقصر بحسب الظروف إذا كان معدل البطالة 
ا إذا ارتفع معدل البطالة إلى بين أم   ،ال تزيد على ثالث سنوات المدةوكانت ، % 12ال يتجاوز 

 إن االقتصاد يعاني :يقال واستمرت مرحلة االنكماش أكثر من ثالث سنوات عندئذٍ  % 13و  12
الكساد تجاوزت ست سنوات فإن  ومدةمن كساد أو أزمة وفي حال استمرار معدل البطالة عاليًا 
وهذا ما يسمى األزمة  ،من دول العالم هذا سوف يتجاوز حدود الدول الواحدة ليشمل عددًا كبيراً 

بح كارثة ولكن الكساد يص لاالقتصادية العالمية الكبرى. االنكماش االقتصادي هو بطبيعته سيّ 
 واألزمة االقتصادية الكبيرة هي بالء جائح.

طبيعة األزمة االقتصادية )فوضى اإلنتاج والتناقض بين اإلنتاج  - المبحث الثاني
 واالسته و(: 

األزمات االقتصادية التي حدثت في التشكيالت االقتصادية االجتماعية التي سبقت  كانت
الرأسمالية تحمل طابعًا مختلفًا عن األزمات التي حدثت في الرأسمالية. هذه األزمات كانت تنجم 
في السابق عن كوارث ومصائب طبيعية عفوية، كالجفاف والطوفان والجراد وغيرها من اآلفات، 

تنجم عن أحداث من صنع اإلنسان كالحروب والغارات التي كانت تدمر كل شيء، كما كانت 
وتصيب القوى المنتجة بالخراب، وتحدث فاقة شديدة في وسائل العيش، وتنتشر المجاعات واألوبئة 

من الناس. كانت هذه األزمات تسمى أزمات ضعف اإلنتاج تنجم عن أسباب غير  اً لتقتل كثير 
ر أسلوب إنتاج معين. وقد أشار تقي الدين المقريزي إلى األزمات االقتصادية نابعة مباشرة من جوه

التي حدثت في مصر على مر العصور، كما حدد أهم األسباب التي نشأت عنها هذه األزمات 
اآلفات التي تصيب و عدم نزول المطر، و والمحن ما كان منها بسبب الطبيعة )قصور النيل، 

المتعلقة بسلوك اإلنسان وتصرفه كالرشوة وغالء األطيان وارتفاع  المحاصيل كالجراد( واألسباب
أجورها وانخفاض قيمة النقود. هذه هي أهم األسباب التي حددها المقريزي لحدوث األزمات 

 204االقتصادية في عصره. 
ت . وأد  1825انفجرت أول أزمة خفض إنتاج تحمل الطابع الدوري بوضوح، في إنكلترا عام 

نقدية، وتراجع  –ى تقليص اإلنتاج، وحدثت إفالسات عديدة، وحدثت أزمة تسليفية هذه األزمة إل
 ا أزمة خفض اإلنتاج التالية فقد ظهرت في النصف الثانيالتصدير، وانتشرت البطالة والفقر. أم  

ت إلى هبوط شديد في حجم في إنكلترا وأد   ها. وشملت الفروع الصناعية جميع1836من عام 
. ثم اندلعت أزمة اقتصادية جديدة 1842مرحلة ركود طويلة امتدت حتى عاموظهرت  ،التصدير
 تصادياً توترًا اق ب  بسبب بعض الحروب التي وقعت بين الدول األوربية، مما سب   1866في عام 
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. كما انتشرت 1890، وأزمة تالية في عام 1882كبيرًا في أوروبا. كما ظهرت أزمة أخرى في عام 
 .1913وأزمة  1907، تلتها أزمة عام 1900ا خالل عام أزمة كبيرة في أوروب

التي هزت العالم وكانت  1933 1929ا أعنف أزمة حدثت في القرن الحالي فهي أزمة أم  
التي أعلنت عن والدة مرحلة جديدة من مراحل تطور  1975 1974تلتها أزمة  ،لها سمعة مدوية
ات. " واألزمة وهي في جوهرها يمن أزمة السبعينعنفًا  أشد   1983 1981أزمة  الرأسمالية. وُتعدّ 

أزمة إفراط في اإلنتاج وعدم قدرة السوق على استيعابه صارت تأخذ شكل الركود الممتد وليس 
 شكل دورة االنتعاش والركود ".

في ظل فوضى اإلنتاج المالزمة لنمط اإلنتاج الرأسمالي ال يمكن أن يكون التناسق بين فروع 
يًا ومؤقتًا. ويسعى كل رأسمالي، في ظل سيطرة الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، اإلنتاج إال عرض

إلى زيادة اإلنتاج وتوسيعه دون أخذ إمكانات التصريف، والطلب الفعال لهذه السلعة أو تلك، بعين 
النظر. لذلك يتطور اإلنتاج في الرأسمالية على شكل قفزات سريعة في بعض الفروع والمؤسسات، 

قانون الرأسمالية المطلق. وليس بمستطاع  يكون عدم التساوي في التطور، الذي ُيعدُّ  ومن هنا
دم للمزاحمة من أن تولد ع اإلنتاج الرأسمالي التطور إال عبر عدم تناسقات ال حصر لها. وال بد  

 التناسق بين فروع االقتصاد الوطني.
فرع فرع إنتاج وسائل اإلنتاج، والمن المعروف أن لإلنتاج فرعين أساسيين، الفرع األول وهو 

الثاني وهو فرع إنتاج سلع االستهالك. وتتطور فروع اإلنتاج المختلفة التي يخدم بعضها بعضًا 
، وغير متوازن. ونالحظ أن نمو اإلنتاج بوساطة السوق، في ظل الرأسمالية، تطورًا غير متساوٍ 

ا ضل زيادة إنتاج سلع االستهالك بقدر م، تشكل السوق الداخلية، ال يحدث بفومن ثم  الرأسمالي 
الفرع األول )إنتاج وسائل اإلنتاج( ينمو بسرعة  ن  إيحدث بفضل زيادة إنتاج وسائل اإلنتاج. أي 

أكبر من سرعة نمو الفرع الثاني )إنتاج سلع االستهالك( وتسبق زيادة إنتاج وسائل اإلنتاج كثيرًا 
الي، ل سلع االستهالك، في الكتلة العامة لإلنتاج الرأسمزيادة إنتاج سلع االستهالك الشخصي. وتحت
 منزلة متضائلة األهمية مع مرور الزمن.

ولكن من المؤكد أن زيادة إنتاج وسائل اإلنتاج وتطوره ال يمكن أن يتم بمعزل عن إنتاج 
وسائل االستهالك وخارج أي صلة به. ذلك ألن المؤسسات التي تستخدم وسائل اإلنتاج تدفع إلى 
 السوق، في نهاية المطاف، كميات متزايدة باستمرار من السلع المعدة لالستهالك. وعلى هذا فإن  
االستهالك اإلنتاجي )استهالك وسائل اإلنتاج( يرتبط باالستهالك الشخصي بشكل دائم. في حين 

جة ييتراجع مقدار استهالك الجماهير في المجتمع الرأسمالي بسبب انخفاض حجم الطلب الفعال نت
لقوانين االستغالل السائدة في هذا المجتمع. وبذلك يدفع النظام الرأسمالي استهالك الجماهير 
للتراجع باتجاه الحد األدنى ويرغمها نتيجة لذلك باختيار أبسط وسائل المعيشة وأكثرها ضرورة. 

 فتصطدم زيادة اإلنتاج بانخفاض االستهالك في المجتمع.
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 للنظام الرأسمالي تناقضاً بين اإلنتاج واالستهالك. ويوضح لينين وهكذا يكون التناقض المالزم
هذا التناقض على أنه " قائم في تزايد الثروة الوطنية إلى جانب تزايد البؤس الشعبي، قائم في نمو 

 205قوى اإلنتاج في المجتمع دون أن يقابل هذا النمو نمو في صالح جماهير الشغيلة".
؟ استحوذ هذا السؤال على عقول المجتمع الغربي مات االقتصاديةما مسببات الركود أو األز  -

ومع  ،تزيد على قرنين من الزمن ألهمت االقتصاديين عددًا من النظريات والفرضيات المختلفة مدة
كل ما توصل إليه الخبراء حتى اآلن هو نظرية عامة حول الركود االقتصادي فقط وال  هذا فإن  

 206 تشمل األزمات االقتصادية.
إن الحكمة التقليدية تبقى أساساً تعتمد على النظرية الكنزية في تحديد الدخل القومي اإلجمالي. 
وعلى الرغم من التعديالت التي طرأت على الطلب اإلجمالي والعرض اإلجمالي التي أدخلها كينز 

صادية كانت قتعبر الزمن، فإن فرضيته األساسية على حالها. وهناك اآلن اتفاق عام بأن الدورة اال
وما زالت مصحوبة بشكل رئيس بالتقلبات في الطلب اإلجمالي للسلع والخدمات أكثر من التقلبات 
في العرض اإلجمالي. ربما يكون قد نشأ بعض االنحدار نحو األسفل بسبب االضطرابات التي 

ات يسبعينلحدثت لناحية العرض وليس للطلب ومثال  ذلك االرتفاع الحاد في أسعار البترول في ا
من هذا القرن. وعلى الرغم من ذلك فإن الركود والكساد االقتصادي قد أحدث انكماشًا في الطلب 

 اإلجمالي.
الرئيس  تحديد  المصدر فييتفق الكنزيون و النقديون على هذه النقطة ولكنهم يختلفون 

 إلنفاقواستثمار للتقلبات في الطلب اإلجمالي الذي يتماشى تمامًا مع إجمالي االستهالك واال
 الحكومي. ويعتقد النقديون بأن المال هو المحدد الرئيس لإلنفاق اإلجمالي.

ويعتقد النقديون بأن حاالت الركود الخطر كانت مصحوبة بانخفاض واضح بمستوى عرض 
ن حاالت الركود التي هي أقل خطرًا كانت مصحوبة بتقلص في نمو المال ذا ولدعم ه ،المال. وا 

ات يالنقديون ما حدث لالقتصاد األمريكي خالل األزمة االقتصادية الكبرى في الثالثينالرأي يذكر 
جوًا من  1929من هذا القرن حيـث ولد انهيار سوق السندات المالية في تشرين األول من عام 

الذعر وعدم الثقة بين الناس. مما جعلهم يهرعون إلى البنوك لسحب مدخراتهم. وقد أخفق مجلس 
ي الفدرالي الذي أنشـل باألصل لمساعدة النظام االقتصادي بالتصدي لمثل هذه الحاالت االحتياط

من إنقاذ البنوك التي أصبحت غيـر قادرة على مواجهة الطلب المفاجل من قبل زبائنها لسحب 
ونتيجة لذلك فقد أفلـس عدد من البنوك بسبب الخراب لعمالئها الذين خسروا مدخراتهم.  ،أموالهم
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في النشاطات االقتصادية. فقد توقف نحو ألفي بنك عن  ى ذلك بالطبع إلى هبوط متتالٍ وقد أد  
 فقط. 1931العمل في عام 

اعترض الكنزيون على فكرة السببية التي يفسر بها النقديون حالة المال والدخل القومي 
لكنديين ين ااإلجمالي في وقت األزمة الكبرى. ومن أجل تدعيم رأيهم يعرضون تجربة االقتصادي

والبريطانيين في الثالثينيات من هذا القرن. هرع البنك المركزي في كال البلدين إلنقاذ النظام 
المصرفي لذلك كان تأثير الفشل أقل حدة مع أن اقتصادهما وعامة االقتصاد الكندي قد أصابهما 

 يكن حاسماً  وبهذا فإن انخفاض مستوى عرض المال لم ،ما أصاب االقتصاد األمريكي من أذى
 بالنسبة إلى مدى حدة األزمة الكبرى.

بدأت بانخفاض في االستثمار وزادها سوءًا  1929الكنزيون أن األزمة الكبرى في عام  قد عد  ف
السياسة المالية الحمقاء التي أصدرتها الدولة في ذلك الحين. وعندما هوت النشاطات االقتصادية 

دولة لجأت ال ،الضرائب. فمن أجل زيادة واردات الميزانيةانخفض معها مستوى واردات الدولة من 
وهذا اإلجراء بالنسبة إلى كينز كان سياسة مخربة ألن زيادة الضرائب  ،إلى رفع نسبة الضرائب

ستجبر األفراد على اإلقالل من االستهالك الذي يؤدي إلى المزيد من االنخفاض في الدخل القومي 
 اإلجمالي.

قد تطور إلى أزمة اقتصادية بسبب  1929قتصادي الذي حدث في عام وبهذا فإن الفتور اال
ذا نظرنا إلى القضية نظرة تركيبية نجد أن الس السياسة المالية الخاطئة التي اتبعتها الدولة. ياسة وا 

المالية والنقدية معًا كانت قاصرة وغير مالئمة لألوضاع االقتصادية خالل عقد الثالثينيات من 
 هذا القرن.
إنه لو لم تصدر تلك السياسات في ذلك الوقت لحدث فتور اقتصادي عادي  :مكن القولوي

ولم يتطور إلى أزمة اقتصادية كبرى كما حدث. ولهذا فإن الحكمة التقليدية المألوفة تلقي باللوم 
 ت إلى الكارثة المخيفة في الثالثينات. وهناكونها قد أد  على سياسات الدولة الخاطئة التي يعدُّ 

بعض األدلة فقط على أن االقتصاديين كانوا يعاملون باستخفاف أو كان رجال السياسة يتجاهلون 
 آراءهم.

األزمة الكبرى كانت سياسات خاطئة  خاللصحيح أن السياسات المالية والنقدية التي سادت 
ومقصرة. ولكنها هل كانت كذلك في فترات الركود االقتصادية األخرى التي حصلت في القرن 

 إن الموارد المالية قد انخفضت :المنظر الفكري، بقوله الذي يعدُّ  207التاسع عشر؟ يجيب فريدمان، 
خالل جميع فترات الركود التي حدثت في القرن التاسع عشر. وكذلك أقر الكنزيون بأنه في كل 

حداث إفترة ركود حدثت قبل الحرب العالمية الثانية كانت الدولة تلجأ إلى زيادة الضرائب بحجة 
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توازن في الميزانية، كانت الفكرة المتعارف عليها قبل كينز هي: على الدولة أن تكون مثل سيدة 
البيت الحريصة أال تنفق أكثر من دخلها. لهذا فإذا انخفضت حصيلة الضرائب فعليها أن تقلص 

المالية في  ةكانت السياس ومن ثم  من إنفاقها أو ترفع مستوى الضرائب. أو تتخذ اإلجراءين معًا. 
 أوقات الركود االقتصادي هي سياسات تقليدية.

ويبدو واضحًا بأن كلتا السياستين المالية والنقدية قد أخفقت في الماضي في معالجة حاالت 
األفكار التي طبقت لمعالجة الركود االقتصادي في  كما لم تأت   ،الركود االقتصادي معالجة وافية

جديد. فلماذا تطورت الحالة إذًا إلى أكبر كارثة اقتصادية عرفها  بأيّ  1929بداية األزمة في عام 
 التاريخ ؟

ل إن التوزيع غير العادل للدخ :هناك عدد كبير من الدراسات االقتصادية حول النظرية تقول
 ه أحد األسباب لزيادة االدخار الذيقد يسبب الركود االقتصادي. أشار كينز نفسه إلى ذلك وعدّ 

لما و االستهالك بالنسبة نفسها.  انخفضم الطلب اإلجمالي. فكلما ازداد االدخار بدوره يقلص حج
ليلة يؤدي ق االدخار أكثر من الفقراء فإن تمركز الثروة بأيدٍ  علىاألغنياء الرغبة والقدرة كان لدى 

 إلى زيادة في االدخار اإلجمالي.
فل عنها المنظرون وما العوامل التي غ ه1929ما هو إ ًا السب  الرئيس لكارثة  -

العامل الرئيس لحدوث األزمة هو تمركز الثروات والدخل بأيد قليلة الذي وصل  إن  االقتصاديون ؟ 
تمركز الدخل أد ى ى إلى ظهور األزمة الكبرى. في الحقيقة األمر الذي أد   1929ذروته في عام 

للثروة  وذلك ألن المستوى اإلجمالي ،عةولكن لم يكن وحده كافياً إلحداث الفاج ،قليلة دوراً مهماً  بأيدٍ 
 نقطة من الزمن. قد تخطى الدخل القومي في أيّ 

حدث في العقد الثاني من القرن العشرين ارتفاع حاد وفجائي في عدم التساوي في توزيع 
الثروة، ويمثل ذلك فعاًل قفزة هائلة في تمركز الثروات حالت دون ظهور مفعول السياسات المالية 

والمضللة. إن تمركز الثروة يسير عادة ببطء شديد وبمعدل يكاد يكون جليديًا. مع تحرك الخاطئة 
يقاس بنسب مئوية بسيطة جداً خالل مدى طويل من الزمن. على سبيل المثال فإن نصيب أصحاب 

 24.9إلى  % 28.3من  1969و  1933الثروات الكبيرة من الدخل القومي األمريكي قد تغير بين 
و  1929ذا تغيرًا بسيطًا. وكان نصيب هؤالء قد انخفض طبعًا بصورة هائلة بين عام ه ويعدُّ  %

 ب في حدوث األزمة االقتصادية التي محقت عددًا كبيرًا من الثروات .وتسب   1933
االرتفاع الحاد في عدم التساوي في توزيع الثروات خالل سبع سنوات من العقد فضاًل عن 

إن نسبة نصيب أصحاب الثروات الكبرى في الدخل القومي في عام الثاني من القرن العشرين ف
كانت أعلى نسبة عرفها التاريخ. فما العالقة إذا بين الالمساواة في توزيع الثروة واألزمة  1929

االقتصادية ؟ لكي نفهم هذا األمر يجب علينا إعادة دراسة الفرق ما بين الركود االقتصادي واألزمة 
الركود االقتصادي بسبب انخفاض في مستوى الطلب، حيث يبدأ الدخل القومي يحدث  ،االقتصادية



199 

 

 ثم   ومناإلجمالي في الهبوط أو حيث يعجز نمو هذا الدخل عن مواكبة الزيادة في القوة العاملة 
تحدث األزمة االقتصادية عندما يكون الركود االقتصادي في حين يبدأ معدل البطالة باالرتفاع. 

ختفي ي ار متسارع في النظام المالي وفي مستوى الطلب يستمر عدة سنوات، عندئذٍ مصحوبًا بانهي
عدد من المؤسسات التجارية ويفقد الناس الثقة بالمصارف ويرتفع معدل البطالة إلى مستويات لم 

واحدة في الطلب لحدوث أزمة  مرةً و يسبق لها مثيل. وبكلمة أخرى ال تكفي ظاهرة الهبوط ول
 اقتصادية.
. لماذا بعد أن بدأت تلك 1929ا هبطت الفعاليات االقتصادية بشكل مريع في عام لماذ

الفعاليات في الهبوط نحو األسفل أخذت في االستمرار في الهبوط أكثر فأكثر وبقيت في ذلك 
 المستوى المتدني خالل العقد بأكمله ؟

 نظريات األزمات االقتصادية وأسبابها -المبحث الثالث 
سميث وديفيد ريكاردو من اكتشاف تناقضات االقتصاد الرأسمالي العميقة وفهم لم يتمكن آدم 
أكد "  قد و التي تظهر في أوضح صورها باألزمات االقتصادية الدورية العامة. تلك التناقضات 

إلنتاج له، ما دامت زيادة ا ريكاردو " أن اإلنتاج الرأسمالي يتمتع بالمقدرة على التوسع الذي ال حد  
آليًا، إلى اتساع االستهالك، ولهذا فال مكان لفيض اإلنتاج العام. وبموجب هذه النظرية ال تؤدي 

يحدث سوى توقف عفوي في تصريف بعض السلع، ناشل عن عدم تناسق جزئي في توزيع العمل 
االجتماعي بين فروع اإلنتاج، ورغم ذلك فالقضاء على عدم التناسق هذا حتمي بفعل ميكانيكية 

ثم جاء فيما بعد سيسموندي الذي استطاع أحيانًا كشف بعض التناقضات التي يتعرض  المزاحمة.
 .ولكنه لم يتمكن من فهم هذه التناقضات وال تقويم طبيعتها تقويمًا دقيقاً  ،لها االقتصاد الرأسمالي

 :سيسموندي " نظرية حل األزمات االقتصادية -
أضحت فيما بعد األساس لمجموعة التي وضع " سيسموندي " نظرية حل األزمات االقتصادية 

من النظريات، ترجع األزمة إلى االستهالك الضعيف، أو إلى عدم إشباعه. وقد استند "سيسموندي" 
إلى بعض أفكار " آدم سميث " األساسية الخاطئة، وبذلك استنتج، أن على اإلنتاج أن يتوافق مع 

ي"، إذ يفترض أن على اإلنتاج أن يتناسب االستهالك، وأن اإلنتاج يتحدد بالدخل. إن "سيسموند
ألزمة على أنها نتيجة الختالل هذا التناسب، أي كنتيجة لإلفراط إلى اكميًا مع الدخل، فقد نظر 

 في اإلنتاج الذي يسبق االستهالك.
عندما تتوضح األزمة في  وال سيماوهو بذلك يرى أن أساس األزمة يكمن خارج اإلنتاج، 

 واالستهالك. التناقض بين اإلنتاج
وبذلك أوضح سيسموندي أن اإلنتاج يتحدد بالدخل، وأن االستهالك هو الهدف الوحيد للتراكم، 

االستهالك. كما أكد أن تطور الرأسمالية يؤدي إلى إفالس و لذلك يجب على اإلنتاج أن يتالءم 
اإلنتاج،  توسيع المنتج الصغير، كما يؤدي إلى تفاقم أوضاع العمال المأجورين، وقد أكد أيضًا أن
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يصطدم بحدود ال يستطيع التغلب عليها، ألن تضاؤل استهالك الجماهير، سيقلل من إمكانات 
 تصريف اإلنتاج، ويقلل من إمكانات تحقيق األرباح للرأسماليين.

ويبدو أن هذه النظرية قد حاولت أن تعطي تفسيرًا ظاهريًا صحيحًا لألزمة، ولكنها لم تبحث 
جور وال في أسباب سوء توزيع الدخل الذي يقود إلى نقص االستهالك الذي في أسباب تدني األ

 يؤدي بدوره إلى حدوث األزمة.
 :" كينز " يفسر األزمات االقتصادية بعدم كفاية الطل  -

يفسر " كينز " األزمات االقتصادية بعدم كفاية الطلب، ويؤكد أن سبب األزمة يكمن في نوع 
لك التي ال تتبدل ومنها القانون النفسي )قانون ميل الناس إلى التوفير(. وبذالقوانين النفسية الخالدة 

نالحظ أن " كينز " يجعل السبب الرئيس لألزمة يرتبط بخصائص طبيعة اإلنسان التي ال تتبدل، 
 وفوضى الروح اإلنسانية بداًل من ربطها بخصائص االقتصاد الرأسمالي النوعية.

المجتمع يتأخر دائمًا عن نمو مجموع الدخل الحقيقي،  ويوضح كينز أن مجموع استهالك
نتيجة خصائص األفراد النفسية، ويطالب الدولة بالتدخل لحل قضية تأمين استخدام أكبر عدد 
ممكن من الناس )نظرية االستخدام الكامل(. وهو يعتقد أن معالجة األزمات االقتصادية ال يتم إال 

، تدخاًل فعااًل، وذلك بتنظيم مقدار االستهالك العام والتوظيفات بتدخل الدولة في الحياة االقتصادية
 باستعمال عدد من األدوات من بينها السياسة الضريبية ورفع معدل الحسم... وغير ذلك.

 ظهرت النظرية الماركسية في تفسير األزمات التي: النظرية الماركسية في تفسير األزمات -
ة ة في االقتصاد الرأسمالي التي تحدث بسبب األزمات الدوريتمكنت من اكتشاف التناقضات الرئيس

العامة. وأكدت هذه النظرية أن السبب الرئيس في حدوث األزمة هو التناقض األساسي في اإلنتاج 
 الرأسمالي، التناقض بين الطابع االجتماعي لإلنتاج وبين الملكية الرأسمالية لوسائل اإلنتاج.

وجود تناقض بين اإلنتاج واالستهالك في االقتصاد الرأسمالي،  النظرية الماركسية ولم تنف  
بل حاولت أن تضع هذا التناقض في موقعه المناسب في تفسير األزمة الدورية وعدت أن هذا 
التناقض ينتج عن التناقض األساسي للرأسمالية. وترى النظرية الماركسية )أن تحليل التناقضات 

إلنتاج الرأسمالي يظهر كيف يتم االنتقال الدياليكتيكي من إمكانات العميقة المالزمة لجوهر أسلوب ا
 واقعها، إلى حتمية األزمات في ظل الرأسمالية(. إلىاألزمات 

وصف فريدريك انجلز األزمة االقتصادية وصفًا كالسيكيًا. إذ قال: "تتوقف التجارة، وتزدحم 
ة النقدية(، ، ويختفي النقد السائل )السيولاألسواق، وتتراكم البضائع بكميات هائلة ال طريق لبيعها

كما يختفي التسليف، ثم تتوقف المصانع، وتفقد جماهير العمال وسائل عيشها، لمجرد أنها كانت 
قد أنتجت الكثير من هذه الوسائل، بعد هذا تتالى التفليسات إثر التفليسات، كما تتالى عمليات 

 سنوات طويلة، حيث تتدمر القوى المنتجة والمنتجاتالبيع القسري. ويستمر هذا االنسداد القاسي 
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ى الوقت أي حت ،بشكل إجمالي، حتى الوقت الذي تمتص فيه السوق فائض البضائع المتراكمة
 208الذي يستعيد فيه اإلنتاج والتبادل مسيرتها وبالتدريج". 

دما ها عنتأتي األزمة بعد عدة أعوام من االزدهار والصفقات الجيدة، وتعلن األزمة عن نفس
تبدأ الهمسات هنا وهناك: في الصحف والبورصة، وتسري اإلشاعات حول إفالس بعض 
المؤسسات، وترتفع نسبة الحسم، وهذا يجعل التسليف أمرًا أكثر صعوبة وتتوضح األزمة عندما 
تزداد أخبار اإلفالس، ويبدأ البحث والنقاش لمعرفة من هو المسؤول عن حدوث األزمة، هل هي 

أم رجال األعمال، أم رجال البورصة، أم أصحاب المصانع، ويحاول العاملون في  المصارف
البورصة أن يحملوا المسؤولية للصناعيين وهؤالء بدورهم يرجعون السبب إلى شح النقد المتداول 

 في البلد.. وهكذا.
التناقضات الرئيسة التي تالزم النظام  :إن األسبا  المباشرة ألزمات فيض اإلنتاج -

 لرأسمالي وهي:ا
 .التناقض بين زيادة اإلنتاج والتراجع النسبي للطلب الفعال 
 .فوضى اإلنتاج واختالل التوازنات وعدم التناسق 
 .التناقض بين اإلنتاج واالستهالك 
 .التناقض بين شروط إنتاج القيمة الزائدة وشروط تحقيقها 

مركز وفوضى اإلنتاج إلى الت تعود أسباب األزمات االقتصادية في الرأسمالية بخالف الكساد
 موضوع حساس جدًا.وهو األزمات االقتصادية  بوصفه إحدىالكبير في الثروة 

)وجميع هذه التناقضات إنما هي ناشئة عن تناقض الرأسمالية األساسي الحاسم عن التناقض  
واضحًا  وبين الطابع االجتماعي لإلنتاج وشكل الحيازة الرأسمالي الخاص. في تلك التناقضات يبد

التناقض المالزم للرأسمالية، التناقض بين القوى المنتجة وعالقات اإلنتاج. هذا التناقض المرافق 
للرأسمالية من المهد إلى اللحد هو أساس األزمات وهو الذي يجعلها حتمية وغير مقضي عليها(. 

209 
ول منتجات ما تتحوتتمثل الرأسمالية باإلنتاج البضاعي في أعلى مرحلة من مراحل تطوره، عند

العمل كلها إلى بضائع، بل أكثر من ذلك تتحول أيضًا قوة العمل ذاتها إلى سلعة تتحدد قيمتها 
ويعني تمركز وسائل اإلنتاج  ،من خالل العرض والطلب. وتقوم الرأسمالية على العمل المأجور

نفصال رين. ويحدث اتحول هذه الوسائل إلى وسائل استثمار العمال المأجو و في أيدي الرأسماليين 
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بين وسائل اإلنتاج المتمركز في أيدي عدد قليل من الرأسماليين وبين المنتجين المباشرين 
 المحرومين من كل شيء ما عدا قوة عملهم التي يضطرون لبيعها إلى مالكي وسائل اإلنتاج.

لذين يقومون ا ونتيجة لما تقدم يصبح إنتاج عمل المجتمع كله في حوزة عدد قليل من الرأسماليين
، وهدفهم الوحيد هو تحقيق الربح. وينشأ عن الركض وراء الربح هابجمع عناصر اإلنتاج وتنظيم

تعاظم وزيادة استغالل العمال المنتجين، وهذا يؤدي بدوره إلى خفض الطلب الفعلي، وتقلص 
اإلنتاج،  ات فيضمن حدوث أزم تصريف السلع والمنتجات ولهذا، فما دامت الرأسمالية قائمة، ال بد  

إن تناقض الرأسمالية األساسي، التناقض القائم بين الطابع االجتماعي لإلنتاج وبين شكل الملكية 
الرأسمالية لوسائل اإلنتاج، هو أساس األزمات ومصدر تشكلها. وتثبت األزمات، بما ال يتطرق 

  إليه الشك، أن شكل اإلنتاج يدخل في تناقض ال حل له مع شكل الملكية.
 وتبدل مظاهرها أنواع األزمات االقتصادية -المبحث الرابع 

يمكننا التمييز بين ثالثة أنواع من األزمات االقتصادية التي يتعرض لها االقتصاد الرأسمالي 
 وهي:

  :األزمة الدورية )أزمة فيض اإلنتاج( -1

، أو د اإلنتاجوتدعى أحيانًا بـ )األزمة العامة( لتجديد اإلنتاج. ويجب أن تشمل عملية تجدي
التي تتولد  . وهذا يعني أن الهزاتكل ها االستهالك والتراكمو اإلنتاج والتداول، و الجوانب الرئيسة لها، 

 غيرها من األزمات.بعن األزمة الدورية يجب أن تكون أكثر عمقًا مقارنة 
  :األزمة الوسيطة -2

ي يدة في االقتصاد الوطنوهي أقل اتساعًا وشمواًل، ولكنها مع ذلك تمس جوانب ومجاالت عد
وتحدث هذه األزمات نتيجة الختالالت وتناقضات جزئية لتجديد اإلنتاج الرأسمالي. فاألزمات 

 ز األزمات الدورية العالمية لفيضالوسيطة ال يمكن أن تحمل طابعًا عالميًا على النحو الذي يميّ 
 اإلنتاج.
  :األزمة الهيكلية -3

اعات كبيرة من االقتصاد العالمي، ونذكر منها على وهي تشمل عادة مجاالت معينة أو قط
 أزمة الغذاء وغيرها.و أزمة المواد الخام، و سبيل المثال أزمة الطاقة، 

ذا كانت األزمة الهيكلية تقتصر على قطاع واحد من قطاعات االقتصاد فإنه ال بد   ن يكون أ وا 
أزمة الغذاء وما إلى ذلك. و والصلب  صناعة الحديدو أساسيًا، مثاًل، مصادر الطاقة و قطاعًا مهمًا، 

فاألزمات في فروع صغيرة، حتى إذا استمرت مدة طويلة، فال يمكن أن تصبح أزمات هيكلية ألنها 
يجب أن تكون ذات عالقة ومساس لجوانب وقطاعات االقتصاد األخرى كافة. وبذلك نالحظ أن 

باالستناد  رية والوسيطة، والهيكلية،أغلب االقتصاديين يعتقدون بضرورة التمييز بين األزمات الدو 
 إلى عدد من المعايير، وخاصة:
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 حتمية أو عدم حتمية ظهورها في سياق الدورة.  -1
 عمقها واقتصارها على األطر الوطنية.  -2
 .كّلها شمولها أو عدم شمولها قطاعات االقتصاد الوطني  -3

مالي، اإلنتاج الرأستعكس تناقضات واختالل توازن في عملية تجديد  كّلها إن أنواع األزمات
أدوارًا مختلفة في االقتصاد العالمي. ففي األزمات العامة الشاملة  وتؤديولكن بأشكال مختلفة 

ا أم   ،للسوق العالمية تندفع كل تناقضات الدولة واالقتصاد الرأسمالي كالعاصفة إلى خارج الدولة
 نعزل، وحيد الجانب.مو األزمات الجزئية )الوسيطة( فتنقل إلى الخارج بشكل متناثر، 

وتشغل األزمات االقتصادية الهيكلية مكانة متميزة بين األزمات االقتصادية المالزمة لالقتصاد 
ذا كانت األزمات الدورية تشمل مجموع االقتصاد، فاألزمة الهيكلية تشمل جزءًا منه  الرأسمالي. وا 

 فقط.
ى من وعان ،الطاقة والخامات تعرض االقتصاد الرأسمالي إلى أزمات هيكلية خطيرة في مجال

أكبر األثر في األزمة العالمية  1975-1974وكان ألزمة الطاقة في عام  ،نقص في إنتاج الغذاء
 التي أعلنت عن قيام دورة جديدة من التراكم لرأس المال. المدةالتي حدثت خالل هذه 

 
 :تبدل مظاهر األزمات ومظاهر األزمة الحديثة

قتصادية في النظام الرأسمالي مع مرور الزمن، فقد أمكن التخفيف تبدلت مظاهر األزمة اال
انفجار  ددماستمرار الركود والكساد. كما تباينت  مدةمن الحدة التي كانت تتم بها األزمة وانخفضت 

، بحيث لم تعد تقع في آن واحد فيها جميعًا، مما ساعد على مواجهتها. إلى آخراألزمة من بلد 
خفاض في معدالت اإلنتاج الصناعي. )وكانت الدورة االقتصادية تستغرق كذلك تقلص مدى االن

 االنتعاش من جديد. فقد كان األمر يتوقف مرحلةفي العادة عشر سنوات، حتى يستعيد االقتصاد 
في الواقع على قدرة االقتصاد الرأسمالي على القيام بتجديد شامل وتوسيع في رأس المال الثابت، 

، وكل أزمة هي نقطة البدء للقيام بتجديد شامل، وتوسيع في رأس المال الثابت في أصوله اإلنتاجية
تجديد رأس  ر. فإنلكن الوضع في األزمات األخيرة تغيّ  ،بهدف أساسي هو تخفيض نفقات اإلنتاج

نة لها من نهاية، ومن ثم فإن الرأسماليين يتوقفون في لحظة معي عملية ال بد   هالمال الثابت وتوسيع
بدأ إن الطاقة اإلنتاجية الجديدة كافية ألن ت إذاء السلع والعتاد اللذين كانوا يحتاجون إليهما عن شر 

 210في تزويد السوق بكمية إضافية من السلع. 
 أهم المتغيرات التي طرأت على مظاهر األزمة الدورية: -

   ثانية.العالمية الاألزمات التي حدثت قبل الحرب بباتت األزمات أقل عمقًا، وأقصر زمنًا مقارنة 
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  اهلم يصاحب األزمات الدورية العالمية الحديثة هبوط كبير في اإلنتاج في البلدان الرأسمالية جميع. 
  .نالحظ قدرًا كبيرًا من عدم تزامن الدورات في البلدان المختلفة 
  .أصبحت الدورات غالبًا ما تقترن بأزمات وسيطة 
  ير نادرة.أصبح الركود االقتصادي ظاهرة عادية وغ 
   ّر اإليقاع تغيRhythm .التقليدي لنشاط األعمال 
   ّر طابع حركة األسعار.تغي 
  .)ضعف األزمات النقدية )الداخلية 
   ّر كذلك دور أزمات البورصة.وتغي 

نالحظ أن المظاهر الحديثة لألزمات تتمثل في أنها أقل حدة وأقصر أمدًا، وهذا يرجع إلى 
الرأسمالية المعاصرة للتكيف مع الظروف التاريخية الجديدة المحاوالت المستمرة من جانب 
 :ومن أهم المظاهر الحديثة لألزمة الشاملةومتطلبات الثورة التقانية والعلمية. 

 .انخفاض معدالت النمو االقتصادي 
 .انخفاض معدل نمو الصادرات 
 .انخفاض العمالة وانتشار البطالة 
 .حدوث ظاهرة التضخم 
 دة.ارتفاع أسعار الفائ 
 .اتجاه منحنى الربح في البلدان الرأسمالية نحو االنخفاض 
 .تفاقم أزمة النقد الدولية وارتفاع أسعار الذهب 

وقد تجمعت هذه المظاهر جميعاً في األزمة  االقتصادية الشاملة التي شهدتها البلدان الرأسمالية 
تفعة، وفي معدالت بطالة مر  ات. حيث كانت كل االقتصادات الرأسمالية تقريبًا تواجهيفي السبعين

ة تضاعف ذات طبيعة انكماشي من ثم  الوقت نفسه كان أغلبها يتبع سياسات مضادة للتضخم، وهي 
 من حدة البطالة.

في التغلب على  أخفقتما تزال الرأسمالية عاجزة عن التغلب على أزماتها، ذلك ألنها 
ة. )أزمات وسيطة وهيكلية ودورية(. تناقضاتها المحتدمة، وهي ما زالت تعاني من أزمات عميق

وقد صارت أزمتها االقتصادية المعاصرة أزمة متصلة وممتدة بما تحتويه من نمو بطيء وبطالة 
جماعية، ومازالت البلدان الرأسمالية تمارس عمليات االستغالل والنهب لبلدان العالم الثالث في 

وب. ولكن على الرغم من كل األزمات محاولة مستمرة لنقل أعباء أزمتها إلى شعوب ودول الجن
التي تعاني منها الرأسمالية. فإن النظام االقتصادي الرأسمالي ما زال قادرًا على التكيف والبقاء، 

 ما زال قادرًا على مواصلة االستغالل.و 
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األزمة االقتصادية في الرأسمالية هي حصيلة االتجاهات المنتظمة لتوزع الثروات الذي يؤدي 
ة في المجتمع. وعندما يحصل ذلك يبدأ الطلب باالنخفاض التدريجي بالنسبة لقلي دٍ ها بأيإلى تمركز 

بأن  211رافي باتراإلى العرض ويبدأ اتجاه الدورة االقتصادية طويلة األمد نحو الهبوط. ويعتقد 
 الدورات االقتصادية هذه ليست أمراً ال مناص منه بل يمكن ضبطها والسيطرة عليها باتباع سياسات

إلى حد  )اجتماعية خاصة تهدف إلى الحد من تمركز الثروات، وبصورة عامة فإن المشكلة تشبه 
حكاية الذئاب واأليائل التي تقول: إذا أكلت الذئاب جميع األيائل سوف ال تجد شيئًا تأكله  ( كبير

ذا انتهت الذئاب من الوجود تتكاثر األيائل بسرعة و  زداد عددها يبعد ذلك فيكون مصيرها الفناء. وا 
بالفناء أيضْا.  التدريجي ثم باالندثاربصورة هائلة لدرجة أنها ال تجد الطعام الكافي لها جميعًا فتبدأ 

ولهذا فإن المنتجين يحتاجون إلى المستهلكين. فإذا قام المنتجون بحرمان العمال من حصتهم 
 تهلكين األغنياء الذينالعادلة في الدخل فإنهم بذلك يحرمون أنفسهم أيضًا من عدد من المس

يحتاجون إليهم لتصريف البضائع التي ينتجونها ويجنون من وراء ذلك األرباح. وهذا يعني أن باترا 
 يؤمن بالتوازن البيئي الصحيح للحياة االقتصادية.

ترات ركود قد حدثت ففمنذ الحرب العالمية الثانية لم يفتر العالم يجابه أزمات اقتصادية حادة. 
بعضها كان حادًا ولكن لم تصل أي منها إلى درجة أن تتحول إلى أزمة اقتصادية  ( يدبالتأك) 

طويلة تجاوزت ثماني سنوات.  مدة، والتي استمرت 1929كبرى مثل تلك التي حدثت في عام 
ويتوقع بعض االقتصاديين حدوث كارثة اقتصادية مماثلة في المستقبل القريب، حيث تشير الدالئل 

اع معدل تمركز الثروات على المستوى الفردي داخل الدولة الواحدة أو على المستوى إلى ارتفها كل
العالمي األمر الذي سيخلق تصدعًا في النظام المصرفي ويولد حمى مضاربة في سوق بورصة 
األسهم في الواليات المتحدة األمريكية وبورصات العالم األخرى والتي ستؤدي بعد انفجارها إلى 

 ة حادة في الدول المتقدمة تتحول الحقًا إلى كارثة اقتصادية عالمية.أزمة اقتصادي
 :األزمة الدورية المعاصرة  ات طبيعة مركبة -

 ات برز عدد من األزماتيأصبحت األزمة الدورية المعاصرة ذات طبيعة مركبة ومنذ السبعين
نية الخارجية، وأزمة الغذاء مثل: أزمة النظام النقدي الدولي، وأزمة الطاقة والخامات، وأزمة المديو 

وأزمة البيئة، وتشابكت هذه األزمات الهيكلية لتكون مجتمعة األزمة الدورية وتزيدها تعقيدًا، وبات 
الخروج منها أصعب كثيراً من ذي قبل. وتنعكس األزمات الهيكلية خاصة في صورة بطالة هيكلية. 

 الركود. وعجز هيكلي في الموازنات العامة، وميل إلى التضخم مع
ارية ات إال بالنظر إلى التغيرات الهيكلية الجيال سبيـل إلى فهم األزمة الممتدة منذ السبعين ) 

في االقتصاد الرأسمالي العالمـي. فالظاهرة البارزة هي تشابك األزمة الدورية مع األزمات الهيكلية 
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رة لى أساس منجزات الثو التي يبحث رأس المال الدولي عن مخرج منها من خالل ترشيد اإلنتاج ع
العلمية والتقنية. ومن ثم تشابكت الظواهر ذات الطابع الدوري مع األزمة الهيكلية طويلة األمد، 

 212والركود في الفروع القاعدية لالقتصاد الرأسمالي(.
ات من القرن العشرين ارتفاع نسبة تفاوت توزيع الثروات في جميع يويالحظ خالل الثمانين

 ىى إلى ارتفاع عام في أسعار األسهم شمل العالم بأسره. كما أدّ ـا أدّ مم   ،ألرضيأنحاء كوكبنا ا
أيضاً إلى خلق قطاع مصرفي هش وضعيف. وبوضوح أكثر فإن الزمن يجري بسرعة نحو النهاية. 

للدول التجارية من اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. إن االقتراحات الحالية لحث النمو  وال بد  
ي ألمانيا واليابان والجهود المتواضعة لتخفيض الدين الوطني في الواليات المتحدة االقتصادي ف

األمريكية ما هي إلى أمثلة محزنة للقول: هذا قليل جدًا، ومتأخر جدًا. إن الطريقة الوحيدة لوقف 
 1زحف األزمة االقتصادية القادمة هي فرض ضرائب مباشرة على الثروات التي تتمركز في أيدي 

تالعب وال غش. وأن تستعمل حصيلة هذه الضريبة  أغنى أغنياء العالم. بصدق ودون أيّ  من %
في إزالة عجز الميزانيات الحكومية أو في تخفيض الضرائب على الفقراء والطبقة الوسطى. وهذا 

 يؤدي إلى تحريض الطلب على االرتفاع وتخفيض شامل في أسعار الفائدة.
 المالي العالميأزمة النظام  -المبحث الخامس 

، قد 1997هناك سمات جديدة لطبيعة األزمة المالية التي يشهدها العالم منذ صيف عام 
تكون المظاهر واألعراض واحدة، ولكن المسببات والمخاطر مختلفة، إذ إن األزمة الراهنة هي من 

تحرك لنامية، و أهم نتاج عمليات العولمة المالية والتحرير المبكر لألسواق المالية في البلدان ا
األموال الساخنة أو الجوالة على نطاق وحجم كبير جدًا لم يشهد تاريخ النظام المالي الدولي مثياًل 

 له. 
قبل كل شيء البد  من االعتراف بأن النظام المالي الدولي الراهن، وفي ظل العولمة المتزايدة 

ت لوك المضاربين الماليين وشركاألسواق المال والعمالت، يفتقد للقواعد الناظمة التي تحكم س
السمسرة الدولية، بما يحقق مزيدًا من الشفافية وضبط حركة رؤوس األموال قصيرة األجل وسريعة 

 التداول، ويحقق حماية لمسيرة التنمية والتقدم في مختلف بلدان العالم.
ة عهناك ضرورة لمزيد من الضوابط والضمانات لحركة رؤوس األموال قصيرة األجل سري

التحرك، بما في ذلك حجم اقتراض القطاع الخاص قصير األجل بالعمليات الصعبة، إذ مع اتساع 
دائرة العولمة والتحرير والخصخصة في الدول النامية، يصعب التحكم في قرارات توسع شركات 
القطاع الخاص في اللجوء إلى القروض قصيرة األجل من الخارج بالنقد اإلجمالي، لالستفادة من 
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فروق سعر الفائدة بين السوق المحلي والسوق الدولي، وال سيما إذا كان هذا القرار ال يخضع لرقابة 
 البنك المركزي، أو أية جهة رقابية أخري.

 قصور واضح في أسلو  أداه أسواق المال: -
هناك قصور واضح وعميق في أسلوب أداء أسواق المال والعمالت على الصعيد العالمي، 

ل اتساع نطاق حركة النقود اإللكترونية، وتزايد حجم األموال الساخنة أو الجوالة، وخاصة في ظ
وتكوين مراكز في أسواق المال بواسطة المضاربين وشركات السمسرة الدولية الذين يراهنون على 

 نقاط الضعف في اقتصادات وأسواق المال الناشئة وخاصة في الدول النامية. 
ألموال قصيرة األجل يؤدي إلى تزايد حدة الصدمات المالية إن عدم ضبط تدفقات رؤوس ا

الخارجية والذعر المالي، الذي يؤثر في مستوى األداء األسرع المختلف، ويعصف ببعض مكونات 
االقتصاد الوطني في الدول النامية، لذلك البد  من البحث عن حلول جادة لهذه المشكلة التي تمثل 

 والتدويل المالي المبكر. أحد مخاطر العولمة والتحرير 
يمكننا تشبيه حالة البلدان النامية التي تقوم بتحرير أسواقها المالية وبورصاتها وتدويلها 
)بالقارب( المبحر في عرض البحار عالية الموج، وهذا القارب مهما كان تصميمه سليمًا هندسيًا 

جة مانة، فهو معرض لخطر الفرق نتيويتمتع بطاقم قيادة على درجة عالية من المهارة والكفاءة واأل
ارتفاع األمواج العالية والعاتية في بحار المال العالمية. واستخدام تعبير القارب هنا وليس السفينة 
إنما هو إشارة واضحة إلي الحجم الصغير القتصادات البلدان النامية البازغة، وأسواقها المالية 

وقد شهدت السنوات العشرون األخيرة من القرن العشرين مقارنة بمجمل المعامالت المالية الدولية. 
اتساع دائرة التعامل مع األصول المالية وال سيما األسهم والسندات ومشتقاتها من عقود آجلة وعقود 

 خيارات على نحو واسع جدًا لم تشهد له مثياًل من قبل.
 ثقافة الهوس المالي )السكرة المالية(:  -

لية( اندفعت أعداد وفئات عديدة من المدخرين ومن المضاربين وفي ظل هذه )السكرة الما
المحترفين إلى دخول لعبة )الحظ والمصادفة( في أسواق المال العالمية، وعندما انهارت األسواق 

، جاءت التحليالت من البلدان الرأسمالية المتقدمة لتلقي 1997المالية في أسيا خالل صيف 
ؤسسات المالية في تلك البلدان. وضعف القطاع المالي، وانعدام بالمسؤولية على قلة الخبرة للم

رقابة البنوك المركزية والفساد، وغير ذلك من المسببات. وصدق بعضهم هذه التحايالت مدًة، وكأن 
األزمة ليست )أزمة النظام المالي الجديد( في مجمله الذي يعجز عن التأمين ضد مخاطر السوق 

كفاية رأس المال للشركات المالية وصناديق المخاطرة لتغطية مخاطر السوق المالية المتزايدة، وعدم 
 غير المتوقعة.

بعد أن كانت )ثقافة الهوس المالي( و)الربح السريع( من خالل معامالت البورصات واألسواق 
المالية في الماضي مرتبطة حصرًا بالمتعاملين من أبناء الطبقات العليا، ظهر اليوم دخول العديد 
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ن عناصر الطبقات الوسطي والدنيا عالم المضاربات والبورصات، وهي تعتمد بشكل متزايد على م
الدخل الريعي )التريع( المنفصل عن اإلنتاج والجهد. وقد يكون هذا األمر مقبوالً في الدول الرأسمالية 

بيرًا جدًا. رًا كالمتقدمة التي تجاوزت مرحلة بناء القواعد اإلنتاجية وتطورت فيها قوى األموال تطو 
أم ا في البلدان النامية، والتي ما تزال فيها القاعدة اإلنتاجية والقوى المنتجة غير متطورة، فإن عملية 
)التريع( ستؤدي إلى إعاقة التنمية فيها. لم تعد أزمة األسواق المالية )ذات طابع آسيوي( كما اعتقد 

الي المعولم. ولن يستطيع )صندوق النقد إنما هي )أزمة عامة( للنظام الم 1997بعضهم عام 
الدولي( القيام بعمليات إنقاذ مالي لكل اقتصاد يدخل دائرة أزمة )الذوبان المالي( نظرًا إلى أن  
موارده المالية محدودة، ولن تسمح بالمزيد من برامج اإلنقاذ الكبيرة، ناهيك عن االعتبارات السياسية 

ذا استمرت تلك األعاصير المالية، فإن عمليات العولمة واألولويات اإلستراتيجية في هذا  المجال وا 
المالية سوف تجر من )المغارم أكثر مما تجلبه من الغنائم( القتصاديات البلدان النامية وأسواقها 

 المالية الناشئة. 
 إذ تشير البيانات المتوافرة عن حركة األموال التي يجري تحركها في األسواق العالمية إلى أنّ 

بليون  880بليون دوالر في أوائل الثمانينيات ثم ارتفع إلى نحو  80حجم التعامل اليومي كان نحو 
 1.25أي نحو  1995بليون دوالر أمريكي عام  1260، ثم قفز إلى 1992دوالر أمريكي عام 

 تريليون دوالر أمريكي. 2تريليون دوالر يوميًا، والشك أن الرقم اآلن قد تجاوز مبل  
االقتصادي الرئيسي للمنتدى  Jeffery Sachsدراسة التي قدمها األستاذ جيفري ساكس وفي ال

ومدير معهد هارفارد للعالقات الدولية، أشار إلى المسؤولية التي يتحملها صندوق النقد الدولي في 
تعميق الذعر المالي علي الصعيد العالمي، مما ساعد في تعميق األزمة المالية في كل من آسيا 

سيا والبرازيل، األمر الذي يستدعي إعادة تصميم برامج اإلنقاذ المالي، والمالحظ أن الجميع ورو 
اآلن يحاول أن يلقي بمسؤولية األزمة على اآلخرين فتارة علي صندوق النقد الدولي وتارة على 
 ىصناديق االستثمار والتحوط وتارة على الحكومات وصانعي السياسات في بلدان األزمة وتارة عل

الفساد المستشري، وحقيقة األمر أن هذه األطراف كلها قد شاركت في صناعة األزمة وتتحمل جزءًا 
مهمًا من مسؤولياتها، لذا فإن الحلول الجذرية تحتاج إلى تصحيح مسارات الالعبين األساسيين 

 وسلوكياتهم على المسرح االقتصادي العالمي.
 ": رأس المالحرية  القاعدة ال هبية للرأسمالية "سقوط 

على "حرية رأس المال" بمعنى  كانت القاعدة الذهبية للرأسمالية منذ عهد آدم سميث تقوم
يف تكالو كل ما عدا ذلك، األسعار.. و تشغيله،  من كل ضابط قانوني في ميدان ء حركتهإعفا

يجادو  ،التطّور التقني والعلميو العاملة،  سوق اليدو ، المعيشة ميع ذلك ج ،خدمات ومنتجات جديدة ا 
رؤوس األموال وسعي كل منهم  بين مالكي المنافسةمن خالل  - أو يفترض تحقيقه -يتحقق 
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الغرب:  التعبير الشائع في مادي لنفسه أكثر من اآلخر، وهذا ما يعنيهالكسب الربح واللتحقيق 
 .السوق تنظم نفسها بنفسها

ت اربين الماليين عبر ثرواالضوابط وراء تصّرف عدد محدود من المضو  الرقابة كان افتقاد
كما كان مع جنوب شرق آسيا قبل سنوات، كما كادت تتعرض  بمصائر بعض الدول ةر يمالية كب

ن أثناء بحث الواليات المتحدة عفي المالية في أوروبا الغربية نفسها،  لمثيله آنذاك شبكة العالقات
أي ما كان  ي في الحرب الباردة،الهيمنة على القارة بعد سقوط السبب الرئيس سبب بديل الستمرار

لتعجيل ا "، وكانت األزمة النقدية األوروبية آنذاك من أسباب المظلة النووية الواقية تعبير "له يرمز 
عار بمعنى ربط أس عما كان يسّمى نظام األفعى المالية، في إنشاء منطقة اليورو الموحدة، بديالً 

 .مئوية متدنية في نطاق نسبة وانخفاضاً  أهم العمالت األوروبية بعضها ببعض ارتفاعاً 
عناوين تحرير  الضوابط هو أيضا وراء "امتصاص" ثروات اآلخرين، تحتو  الرقابة وافتقاد

اوت القدرة األصلي لها، فتف التجارة واالستثمار، واستخدام كلمة "تحرير" الجذابة هنا يشّوه المعنى
ات المتحدة، يجعل كالوالي وى المالية في بلد كبيروالق مثالً  كتونسبلد صغير في القوى المالية  بين
 المكاسب في اتجاه واحد، عند مراعاة ما يمكن تبادله تحرير" التجارة بينهما عبارة عن فتح أبواب "

 .عائداتالمن سلع وخدمات وتحقيق 
هو همية، و بال  األ الضوابط هو أيضا وراء األزمة المصرفية الحالية، مع فارقو  الرقابةوافتقاد 

أن الحصيلة األخطر فيها ال تصيب الطبقات الفقيرة والشعوب التي تعاني من الجوع والمرض 
 بالدها من خامات وطاقات إلى مصانع الرأسماليين والتشريد في أنحاء العالم، والتي تتدفق ثروات
األزمة الراهنة على حساب قطاعات كبيرة من الشعوب  في الغرب وجيوبهم، إنما أصبحت حصيلة

ارات القائمة أصحاب العق. كاألقرب إلى الطبقة المتوسطة نوال سيما األوروبيين واألمريكييالغربية 
أصبحوا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية )الغذاء والطاقة(  على قروض مصرفية والذين

ا من و عرضة للطرد من تلك العقارات.. هؤالء ليسومن ثم  االلتزامات الشهرية،  عاجزين عن سداد
اإلنتاجية  الفقراء وال هم من األثرياء، ولكن عجلة االقتصاد تقوم عليهم، فهم عصب الحركة أفقر

االستمرار من  واالستهالكية في كل بلد رأسمالي، وهم من ال يستطيع أصحاب رؤوس األموال
 يحرص النظام من دونهم على طريق تحقيق المكاسب وتصعيد حجم األرباح باطراد، وهم أيضاً 

لمتابعة الحياة  على أن يحصلوا على قدر "مدروس" من الدخل، بما يكفي الرأسمالي عموماً 
 .االقتصادية من خاللهم
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 ملحق
 الليبرالية الجديدة نهاية

 سالرئي مكانالاألمريكية الســــــــــتينات من القرن الماضــــــــــي  خالل فترةكانت جامعة شــــــــــيكاغو 
دمان أستاذ مادة ميلتون فرياالقتصادي الكبير  بأفكار كل منمتأثرة ، ( الليبرالية الجديدة)لتأسيس 

 213. ليو شتراوس أستاذ فلسفة السياسةو  ،النظرية االقتصادية
  :الليبرالية الجديدة

 منظورًا مناقضًا لكل مسار السياسات االقتصادية الكينزية التي سادت فريدمانميلتون أعطى 
تخطيطية  -أي تدخلية تنظيمية بذلك معارضـــــــــــــــًا ، العالمية 1929أربعة عقود بعد أزمة  لمدة

ومعتبرًا أن تصــــــــــرفات األفراد في الســــــــــوق  214 ،الفيدراليللدولة، وداعيًا إلى إلغاء نظام االحتياط 
 -1883كافية وحدها إلدارته وتنظيمه وتصـــــــحيح مســـــــاره، حيث كان يرى، بخالف مينارد كينز )

تضــــخم الو لة والتخطيط والضــــرائب العالية، (، أن االنكماش االقتصــــادي ال يكافح عبر الدو 1946
النقد  فقتد زيادة بواســـطةعليه من خالل ســـياســـات االنكماش النقدي، بل  ويتم القضـــاءيتراجع ال 

معتبرًا إياهما ظاهرة نقدية محضــــة، مقترحًا حاًل لهما من خالل ترك الســــوق حرًا إلى  ،في الســــوق
 الحدود القصوى. لىإمداه من خالل حركته الذاتية، مع خفض الضرائب 

أفكار  بين رتباطاالرؤية فكت يقوم على  قدم منظورًا فلســـفيًا جديدًا لليبراليةفقد ليو شـــتراوس أما 
 مع أوغســــت كونت مؤســــسأفكار عصــــر األنوار الفرنســــي و  ،مؤســــس الليبرالية جون ســــتيوارت ميل

ذي قدم كتابًا نقديًا ي المحافظ الالفلسفة الوضعية، ليربط الليبرالية مع إدموند بيرك الفيلسوف اإلنكليز 
( بعد عام من قيامها، وليقوم بربطها مع فلســفة للســياســة تعود 1789فلســفيًا ألفكار الثورة الفرنســية )

مين واليســار الي في النظرية الســياســية الحديثة، التي ســادت (أداتية)و  (نفعية)إلى أفالطون متخطيًا 
كيافيللي وتوماس هوبز، داعيًا إلى ســياســات خالل نيكوال مربعة الماضــية، من خالل القرون األمعًا 

 .الديمقراطية، المسلح بالروحانيات والقيم ( الهجوم األخالقي) تعتمد 
يغان، بعد ر الرئيس األمريكي رونالد فريدمان تجريب سياساته االقتصادية في عهد لأتيح المجال 

وأدى رفع نسبة الفائدة في ) ، 1981عامأن أصبح من المستشارين االقتصاديين في البيت األبيض 
بليون دوالر  656دخول  إلىالبنوك األميركية على الودائع، خالل ســـــــــت ســـــــــنوات من عهد ريغان، 

إلى خزائن البنوك األميركية أتت من الخارج، ما قاد إلى إنهاء حال االنكماش االقتصادي والتضخم، 
، وترافق ذلك عند 1973 ســــــــــعار النفط بعد عامالتي كان الكينزيون يرون أن ســــــــــببهما كان ارتفاع أ

                                                           

 .2008 10 13الحياة  هل انتهى مّد الليبرالية الجديدة لمصلحة سياسات واقعية؟ ،محمد سيد رصاص -  213
وزادت سلطته منذ عهد روزفلت في الثالثينات من القرن  1913الفيديرالي عام  يتأسس نظام االحتياط -  214

 .الماضي
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ريغان مع إلغاء الكثير من إجراءات الضــــــــمان االجتماعي والصــــــــحي والكثير من النفقات الحكومية 
 215. ( في المجاالت االجتماعية، مع اتجاه راديكالي إلى خفض الضرائب على األفراد

 :صعود نمو ج المحافظين الجدد
وهو ما  ،االشتراكيةضد الرأسمالية حسم الحرب الباردة لمصلحة  في عاماًل هاماً كان االقتصاد 

قطبين والتحول من نظام الالعالمي  الليبراليةريغان. وأدى انتصـــــــــار الرئيس األمريكي في عهد  أنجز
ين المحافظ)صـــــــــعود نموذج و إلى تكريس نظريات فريدمان في االقتصـــــــــاد  ،القطب الواحد إلى نظام

أيديولوجية  )إلى  الديمقراطيةة شـــــتراوس الســـــياســـــية، مركزين، على تحويل الذين تبنوا فلســـــف (،الجدد
عادة و  العولمة نشر بالترافق مع ( تبشيرية   .العشرينالواحد و أميركيًا في القرن  رسم خارطة العالما 

ة الصــــادرة في التأســــيســــي بوش تطبيقًا لتلك الوثيقة الرئيس جورج دبليو كانت الســــياســــة في عهد
، ( بناء القرن الجديد بما يتفق والمبادئ والمصـــالح األميركية) والهادفة إلى  1997و(  حزيران )يوني

أيلول، وكأن ال أحد في العالم ســــواها، متجاهلة مصــــالح  11حيث تصــــرفت واشــــنطن، وتحديدًا بعد 
قليميــاً  واعتبــارات الكثير من الــدول الكبرى  لىإ، في أكثر من مكــان في العــالم، إضــــــــــــــــافــة عــالميــًا وا 

 216 المصالح المحلية لكثير من البلدان الصغيرة وسكانها. جاهلت
لتون مياقتصـــــاد ليو شـــــتراوس و ســـــياســـــة بين  تجمع ســـــياســـــية اقتصـــــادية كانت هناك خلطة كما

من ضـــــ رئيس عنصـــــرفريدمان، فتحول االقتصـــــاد المالي، من خالل نظام البنوك االســـــتثمارية، إلى 
البنوك ظام ننافس الذي ، الواحد والعشــريناألول من القرن خالل العقد  ،البنية االقتصــادية األميركية

الرئيس هد عالذي حصل في نتعاش الالتقليدية من حيث حجم أصوله. وقد حصلت فورات شبيهة با
ريغان، رّجحت الكفة لمصـــــــلحة نظريات فريدمان حول دور النقد في الســـــــوق )واالقتصـــــــاد عمومًا(، 

قبل  تريليون دوالر 62 حوالي التي بلغت قيمتها الدفتريةخصـــــــــــــوصـــــــــــــًا مع الفورة العقارية األميركية 
  217.حدوث األزمة

بتمبر سـ  يظن أن الخسـارة األولى للقطاع العقاري األميركي، المسـجلة في أيلول  فريدمان وكان
قتة، من دون أن يحســـــب أن مااًل يســـــجل في أســـــهم ؤ خالل مســـــار عشـــــر ســـــنوات طارئة وم 2006

ثمارية أســـــــهم البنوك االســـــــت بواســـــــطة ،الهائلة للعقارات القيمة الدفتريةالبورصـــــــات اعتمادًا على تلك 
 the)الضـــــــــــــــامنة والراهنة لبيوت ماليين األميركيين مباشــــــــــــــرة أو عبر نظام تبديل الديون العاجزة 

credit default swap c.d.s.  ) لمصـــلحة البنك االســـتثماري من جانب الفرد أو الشـــركة العقارية
 لمدة تتراوح بين ثالث وخمس ةالمائفي  6مقابل فائدة قدرها  ،لعقار من البنكبعد شــــــــــراء البيت أو ا
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لبنك الذي يرهن العقار لمصـــلحة ا ) الفرد أو الشـــركة العقارية (، ســـنوات يدفعها للبنك أحد األخيرين
 . ريثما يتم التسديد خالل المدة المتفق عليها

  ب في آ لم تكن ليــة لتلــك العقــاراتال يعبر عن اقتصــــــــــــــــاد حقيقي مــا دامــت القيمــة الفع وهــذا
كما  ام.من نفس العتتجاوز ثمانية تريليونات دوالر، هلك نصــــف قيمتها في أيلول  2008أغســــطس 

أت بد التيأن تلك الفورة ســــــــــتقف عند حد معين ســــــــــيحولها لمجرد فقاعة عبر ممر اســــــــــمه األزمة، 
 يويول  ك )إندي ماك( في تموز مع أزمة بنك )بير ســترنز(، ثم بن 2008مارس  بالظهور في آذار 

 ، وصــــواًل إلى انهيار أســــهم البنوك االســــتثمارية الكبرى، مثل )ميريل لنش( و )ليمان براذرز(2008
 اليالفيدر الدخول في أزمة اعتبرها أالن غرينسبان، حاكم البنك  إعالنأي ، 2008  سبتمبرفي أيلول

 .العالمية 1929 األميركي السابق، األخطر منذ أزمة
 وأدت ن الجددو الليبراليها التي اتبع السـياسـات من أهم :ن الجددوالتي اتبعها الليبرالي السياسات

  218 :األزمة المالية المعاصرة حدوث إلى
  تشجيع االقتصاد الريعي على حساب االقتصاد الحقيقي، -1
 ةتخفيض الضــــرائب على كبار المســــتثمرين والصــــناديق المالية والمصــــارف االســــتثماري - 2

العمالقة، بداعي الزيادة المحتملة على المدى المتوســـــــط والطويل في الحصـــــــيلة الضـــــــريبية، وهو 
 إجراء لم تثبت صحته.

 النقل الجوي وسكك الحديد بهدف تحسين كفاءتها،بخاصة تحرير قطاعات النقل و  – 3
مراعاة المنافســـــــة الحرة بين الجميع، لكن الذي حصـــــــل أن بضـــــــع مؤســـــــســـــــات عمالقة  - 4
 رت الســـوق مســـلحة بمليارات في أصـــولها المختلفة، وأبعدت الشـــركات المتوســـطة والصـــغيرة،احتك

 مما أدى إلى إفالسها وخسارة العاملين فيها وظائفهم.
 يم وهمية،بقتخفيف معايير االئتمان، األمر الذي ي س ـــــر على األفراد تحمل رهون عقارية  – 5

لبة، إذ لم تكن أقســــاط الدين المســــددة تغطي حتى أن بعض الرهون كانت ذات معدالت ســــداد ســــا
الفائدة المســــتحقة، ومع انحدار أســــعار المســــاكن اكتشــــف البعض أن رهونهم العقارية أضــــخم من 
 قيمة مساكنهم، واكتشف آخرون أنهم لن يتمكنوا من سداد أقساط الدين مع ارتفاع أسعار الفائدة. 

 يًا،أميرك ( إعادة صــــوغ العالم) متواصــــلة في بعد ثمانية عشــــر عامًا من النجاحات األميركية ال
 متمثلة بالمحطات التالية:  ميركيةاألتراجعات بدأت ال
  2006تموز التي شنتها إسرائيل على لبنان في حرب النتائج.  
  2007حزيران  في غزةنجاح حماس. 
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 والمصالحة بين اللبنانيين. اتفاق الدوحة  

 .انفتاح فرنسا وأوروبا على سورية 
  األجندات األميركية المتعلقة بالملف النووي اإليرانيتعثر.  

 في حرب موسكو مع جورجيا في آب الماضي ةاستعراض العضالت الروسي.  
 في باكستان وأفغانستان والعراق. التعثرات والمصاعب األميركية 

 ربما! ؟بدأت مصاعب القطب الواحد وتعثراته بالظهورهل 
سـياسـات اإلدارة االقتصـادية والسـياسـية في الواليات المتحدة  ناتجة عن " عابرة"هل هذه أزمة ) 

ــــــــــــــــ  ؟ أم أنها تتخطى حدود ذلك إلى "  الرهن العقاري" األميركية التي برزت فيها مشــكلة ما ســمي بـ
أزمة بنيوية للنموذج الليبرالي الجديد نفســـــــه، وبالتالي تتخطى حدود أزمة الفروع إلى أزمة األصـــــــول 

  219(.  نفسها؟
في أن تنتقل عوارض هذه األزمة إلى اقتصــــــــــــــاداتها من نقص في  األوروبيةالدول تخشــــــــــــــى ) 

السيولة في القطاع المصرفي وفي األسواق المالية وانخفاض كبير في مؤشرات هذه األسواق مما قد 
يؤدي إلى أزمة ســــيولة وثقة وخســــائر تتكبدها المؤســــســــات المالية وافالســــات لعدد من المؤســــســــات 

بنوك االســــتثمارية التي ال تســــتطيع أن تأخذ ودائع من الجمهور أو الحصــــول على المالية خاصــــة ال
 سيولة من المصارف المركزية. 

 : فكرة أن األسواق دائما على الحق فكرة مجنونة
ن حالة االضــــــطراب االقتصــــــادي التي أثارتها أزمات أالرئيس الفرنســــــي نيكوال ســــــاركوزي  يعتقد

يرى الرئيس ســاركوزي أن تصــورا كما ية القتصــاد الســوق الحر  أســواق المال األميركية وضــعت نها
معينا عن العولمة يقترب من نهايته مع أفول رأســــمالية مالية فرضــــت منطقها على االقتصــــاد بأســــره 

فكرة القوة المطلقة لألســواق ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد ) أكد أن و وســاهمت في انحراف مســاره. 
. ( رة مجنونة  وفكرة أن األسواق دائما على الحق كانت فكرة مجنونةأو بأي تدخل سياسي كانت فك

بإصالح النظام الرأسمالي العالمي بعدما كشفت األزمة المالية الحالية عن ثغرات خطيرة في  وطالب
األنشــطة المصــرفية العالمية  داعيا االتحاد األوروبي إلى البدء في التفكير في ســياســة نقدية جديدة. 

وزي أن تؤثر فوضــــــى األســــــواق المالية في الواليات المتحدة على االقتصــــــاد الفرنســــــي وتوقع ســــــارك
  220وعد بأال يخسر أحد في فرنسا ودائعه المصرفية. و لشهور بحكم اندماجه في االقتصاد العالمي  

 في حين دافعت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بقوة عن النظام الرأسمالي.
 السوق وانهيار الليبرالية الجديدة:إخفاق آلية 
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أكبر المصــــــارف األمريكية ُأعلن عن إفالس مصــــــرف " ليمان براذرز "  2008 9 15 بتاريخ
من  %70 ت خاللهاخسر الكبرى " ايه آي جي " لمصاعب األمريكية شركة الـتأمين  تتعرضكما 

د أشــــــهر من أزمة الرهن االنهيار بع هذا قيمة أســــــهمها في البورصــــــات األمريكية والعالمية، حدث
العقاري التي أدت إلى تراجع االســــــتثمارات العقارية، وتضــــــخم أصــــــول المصــــــارف والمؤســــــســــــات 

مريكي األ الرئيسمما اضــطر تحصــيلها، وســندات ذات مالءة منخفضــة، بالعقارية بديون مشــكوك 
 رأن حكومته كانت تفضــــــــــــــل دائمًا عدم التدخل في مســــــــــــــا)  إلى اإلعالن عن بوش جورج دبليو

ة وبذلك ســقطت القاعدة األســاســي (،العملية االقتصــادية إال أن هناك ظروفًا أملت عليها فعل ذلك 
انون قعدم تدخل الدولة في األســـواق وتركها  لعدالة  أي ،لنهج الليبرالي الجديدللنظام الرأســـمالي وا

 221 .( العرض والطلبالسوق ) قانون 
عنــدمــا طــالــب  1997مهــاتير محمــد في صــــــــــــــيف  الليبراليون الجــدد وحكومتهم العــالميــة انتقــد

رئيس الو شـــــــافيز وســـــــخروا من ، ( النمور اآلســـــــيوية) اســـــــتخدام الدور التدخلي للدولة لتطويق أزمة ب
خم بينما يلجؤون اليوم إلى أضـــــــــ في الشـــــــــأن االقتصـــــــــادي، حين يدفعون الدولة إلى التدخل البوليفي

في يغدو مباركًا و  وهذا التأميمل إلى حدود بل وما يصــــــ، عملية تدخل في تاريخ الســــــوق الرأســــــمالية
 الليبراليون. عندما يقوم به  محله
ته ما يمكن نع بل ونفذوا إخفاق الســـــــــوقوجوب تدخل الدولة في حال  إلى الليبراليونيدعوا  

راكية جمهورية الواليات االشـــــــت) حّولت الواليات المتحدة األميركية إلى  تأميمبالفعل بأضـــــــخم عملية 
تعبير االقتصــــــــادي األميركي واألســــــــتاذ في جامعة نيويورك نوريل روبيني، لكنها حســــــــب  ( المتحدة

 اشتراكّية خصخصة األرباح وتأميم الخسائر لألغنياء وأصحاب النفوذ وول ستريت) على حّد تعبيره 
نوادي تحدث المرشــــــــــــــح الجمهوري جون ماكين بغضــــــــــــــب عن عمل النظام المالي على طريقة و . (

ضحاياها في النهاية، وبينهم صناديق سيادية ومستثمرون كبار في  المودعونيشكل  ، والتيالقمار
 222 كانوا ليهزؤون ممن يستخدم هذا التعبير لوال أن ماكين استخدمه. النواديتلك 

ويتجاوز األمر حدود طريقة تعامل الدول المســــــــيطرة القائدة لعملية العولمة مع الليبرالية الجديدة 
صل إلى طرح أزمة األ (حزمة كاملة)بالفعل، بينما تصّدرها إلى الدول النامية كـــ  (حزمة انتقائية)كـــ 

أو النموذج الليبرالي نفسه. فلقد أنكرت الليبرالية الجديدة على هذه الدول التي تتسم بهشاشة السوق، 
وضــــــعف هياكلها االقتصــــــادية، أي تدخل ضــــــابط في اقتصــــــاداتها التي تعتبر معدالت انكشــــــافاتها 

                                                           

مصـــــرف يعّد من أكبر عشـــــرين مصـــــرفًا بتأميم الراهنة المالية قامت الحكومة البلجيكية في ســـــياق األزمة  -  221
 على المستوى األوربي، في خطوة مشتركة مع هولندا واللوكسمبورغ.
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كثر في العالم نتيجة تطبيق الوصــــــفات الليبرالية الجديدة، بينما كان تدخل الدولة المنظم والدؤوب األ
 لقرون عديدة في اقتصاد السوق في الغرب شرط تطوره، كما تقول مدرسيات التاريخ االقتصادي. 

 :األزمة وعبر دروس
ب ره المؤلمة وانعكاســـــاته لمن ير األزمة و دروس  ومن  ،ثيرةكيد اســـــتخالصـــــها االنهيار الكبير وع 

  أهمها:
 بعد لجوء الدول الرأســـــــمالية الكبرى إلى تأميم بعض المصـــــــارف والشـــــــركات االســـــــتثمارية، –

لضــمان االســتقرار لألســواق، أصــبح من غير  االقتصــادي النشــاطالتدخل في  ســياســة والعودة إلى
اة من الحي نهائياً  حابواالنســــــــالعامة  مشــــــــاريعالإلى خصــــــــخصــــــــة  اللجوءالمقبول في أي بلٍد ناٍم 

 223 .وتنفيذ وصايا قوى العولمة (المقدسة ) االقتصادية بحجة عدم التدخل في حرية السوق 
لقــد تبين بعــد االنهيــار الكبير أن محــابــاة الفئــات الثريــة، والرســــــــــــــــاميــل المــاليــة عن طريق  –

نات المالية في از المو  منه العجز الذي عانتتنامي على  كبيرالتخفيضات الضريبية كان له تأثير 
على الفئات المتوســــــــــــــطة والفقيرة من شــــــــــــــعور عام المحاباة إضـــــــــــــــافة إلى ما خلفته  224 أمريكا،

بالغضــب، إذ أدت هذه الســياســة إلى تقليص مكتســباتها، فثالثة أرباع العاملين أصــبحوا يحصــلون 
 وأصــــــبح الضــــــمان االجتماعي عما كان ســــــائدًا قبل عشــــــرين عامًا، %25على أجر يقل بنســــــبة 

من العاطلين عن  %29للعاطلين عن العمل مشــــروطًا أكثر،وال يســــتفيد من منح البطالة اليوم إاّل 
وذهــب فــائض النمو إلى الخمس الثري في المجتمع  ،1986في عــام  %70العمــل، بينمــا كــانــت 

األمريكي الذي تســّيده مبدأ قوامه: الرابح يحصــل على كل شــيء. وهذا ما جعل هذا الفئات تنحاز 
لســـــــــباق الرئاســـــــــي إلى جانب المرشـــــــــح الديمقراطي في خطوة احتجاجية على نهج الليبراليين في ا

 الجدد الذين أوصــــــلوا االقتصــــــاد األمريكي إلى حافة الكارثة، ليضــــــمنوا مصــــــالح "الُخْمس الثري ".
قدار م تحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي وتعتمدسياسة ضريبية إتباع  يأصبح من الضرور 

واألجور المتواضــــــــــــعة لبقية الفئات، إن العدالة الضــــــــــــريبية  والريوع المحققة للفئات الثرية، األرباح
 .الثروة والدخل الذي يحصل عليهتعني أن يدفع كل مواطن ضريبة تتناسب مع حجم 

 بســــــبب األزمة الماليةفي األســــــواق المالية من خســــــائر لمســــــتثمرين العرب يؤكد ما لحق با -
البديل و ، األمريكية واألوروبية ثمار في الخارج، وبخاصــــة في أســــواق المالمخاطر االســــتالعالمية 

 تؤمني ة التية والزراعيفي المشـــــــاريع المنتجة الصـــــــناع العربية داخل البالد اآلمن هو االســـــــتثمار
بية الباحثين عن عمل في الدول العر عمل لماليين فرص  وتولد، ين العربعائدًا مجزيًا للمســـــــــتثمر 

                                                           

على ســـبيل المثال باعت الحكومة المصـــرية بعد األزمة العالمية الكبرى شـــركة "كربونات الصـــوديوم" وهي  -  223
مليون جنيه مصـــري. فخســـرت مصـــر مرتين، األولى خســـارة األرباح  760شـــركة رابحة إلى شـــركة بلجيكية بمبل  

 إلى بلجيكا.  الشركة الثانية تحويل أرباحالشركة، و تحققها السنوية التي كانت 

 .%75 حواليالموازنات المالية في أمريكا  منه العجز الذي عانتبلغت نسبة  -  224
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نت التشـــريعات لحماية االســـتثمارات في معظم وب، ســـتثماراتالمســـتقبلة لال  لدولاخاصـــة بعد أن ســـُ
  .العربية

 االقتصادي العالمي وخاصة في الواليات المتحدة الشك أن األزمة الحالية التي يعيشها النظام
 يهي فقط في بداياتها وهي البد أن تترك أثرًا على المؤســســات المالية والفكر االقتصــاد ةاألمريكي

العالمي الذي عليه أن يحلل ما جرى ولماذا جرى ذلك وكيف يمكن تالفيه. ورغم أن اقتصـــــــــــــــاد 
الســـــوق قد أثبت أنه يوفر اآللية األفضـــــل لتحقيق النمو االقتصـــــادي وفي تخصـــــيص الموارد  لكن 
هذا االقتصــــــــاد بحاجة إلى دور للدولة ينظم ويشــــــــرف ويســــــــتطيع بل هو جاهز للتدخل في الوقت 

الســـــــــــــوق التي هي وبغض النظر عن تواترها إال أن نتائجها قد تكون  إخفاقاتالفي المناســـــــــــــب لت
 كارثية كتلك التي يشهدها النظام المالي األمريكي!. 

 كلية االقتصاد  –جامعة دمشق                                                           
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 السياسي كتا  االقتصادلمربعات 
 

 الخصخصة
تعني تحويل  Privatizationإن عملية الخصــخصــة أو"الخوصــخصــة" أو" التخصــصــية" أو" التخصــيص" 

الملكية العامة إلى القطاع الخاص، إدارة أو إيجارًا أو مشــــاركة أو بيعًا وشــــراًه فيما يتبع الدولة أو تنهض به أو 
ت النشـــــــاط االقتصـــــــادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة. وتتم عملية تحويل الملكية تهيمن عليه، في قطاعا

 العامة إلى القطاع الخاص بأشكال متعددة من بينها:
 للعاملين في هذه الشركات. وخاصةأ ـ بيع الشركات الحكومية بالكامل للجمهور 

خاص، وفقًا لشروط مناسبة تحقق المصلحة ب ـــــ التأجير طويل األجل لألصول التي تملكها الحكومة للقطاع ال
 .لالقتصاد الوطني وللجمهور

ج ـــــــــــــــ طرح الخدمات الحكومية على القطاع الخاص للتعاقد على إدارتها مع االلتزام بالشروط المناسبة لحماية 
 المستهلك.

ـــــــــــــــــــ  تصــــــفية الوحدات الحكومية التي يثبت عدم صــــــالحيتها أو قدرتها على االســــــتمرار لعدم توفير لجدوى ا د ـ
 االقتصادية في استثمارها بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها والتي يدفعها في النهاية جميع المواطنين.

يرى بعض االقتصاديين المدافعين عن الخصخصة أن عملية التحويل الكامل أو الجزئي لملكية مؤسسات 
ل في تحرير القوى المنتجة من الضغوط القطاع العام إلى القطاع الخاص يحقق العديد من اإليجابيات تتمث

كسابها نجاعة أكبر، تجعل منها وسيلة فعالة للنهوض باالقتصاد الوطني، تطوير القطاع الخاص  الحكومية وا 
وتدعيم المنافسة كوسيلة لزيادة كميات اإلنتاج وتحسين النوعية وزيادة جودة المنتجات الوطنية. توفير موارد الدولة 

 ناتجة عن تكاليف اإلعانات والدعم التي تقدمها الدولة لمؤسسات القطاع العام. وتخفيف األعباء ال
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  الشاملةالتنمية 
ما يزال مفهوم التنمية بعيدًا عن أن يكون موضوع اتفاق عام بين المتخصصين وصناع القرار الخاص بالتنمية 

  .ي موضع قبول واسع لدى معظم االختصاصيينإال أن هناك قواسم مشتركة لهذا المفهوم ه .في كافة أبعادها
ـ التنمية ال يمكن أن تقتصر على األبعاد االقتصادية وحدها، بل لها جوانب عديدة أخرى اجتماعية سياسية 

  .وثقافية

 أوضاعة ن هذا االرتفاع ربما يكون نتيجها في ارتفاع متوسط دخل الفرد، ألـ التنمية االقتصادية ال يمكن اختزال
تتعلق مثاًل بزيادة مفاجئة في أســــــــــعار بعض المنتجات التي تصــــــــــدرها الدولة، دون أن يقترن ذلك بتغيير في  مؤقتة

  .الهياكل االقتصادية، التي كانت من أهم األسباب لتعثر التنمية
ــــــــــــــــــــــ لم يعد من المقبول أن يرافق التنمية االقتصــــــــادية تزايد الفقر والتهميش االجتماعي لشــــــــريحة واســــــــعة من  ـ

اطنين، أو باســـــــتبعاد فئات واســـــــعة منهم من المشـــــــاركة في صـــــــنع الســـــــياســـــــات التي تؤثر على حياتهم، ســـــــواء المو 
بتمكينهم من اختيار وتحديد فرص بقاء المســؤولين الذين يصــنعون هذه  أمباســتشــارتهم مباشــرة حول هذه الســياســات، 

  :نهاالسياسات في السلطة وبذلك يمكننا تحديد مفهوم التنمية الشاملة على أ
) عملية تحول تاريخي متعدد األبعاد، يمس الهياكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية، كما يتناول الثقافة 
الوطنية، وهو مدفوع بقوى داخلية، وليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية، وهو يجري في إطار مؤسسات 

دًا ظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديسياسية تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية، ويرى مع
 وتواصاًل مع القيم األساسية للثقافة الوطنية(.

 
 مةاالتنمية المستد

يســـتخدم مصـــطلح )التنمية القابلة لالســـتدامة( للتعبير عن الســـعي لتحقيق نوع من العدل والمســـاواة بين األجيال 
شباعها للخطر الحالية واألجيال المقبلة. وهذا يعني أن ال تعر  ض العمليات التي يتم بوساطتها تلبية حاجات الناس وا 

شباعها، وهو يعني في نفس الوقت، بالنسبة لمعظم الناس السعي لتحسين  قدره األجيال المقبلة على تلبية حاجاتها وا 
ذلك نجد أن وب، يقاس عادة بمســتوى الدخل واســتخدام الموارد ومســتوى التقدم التقاني. أفضــلمســتوى المعيشــة وحياة 
 .واجتماعية واقتصادية بيئيةً  اً للتنمية المستديمة أهداف

وال بد من التأكيد أن تكون التنمية قابلة وقادرة على االســــــــــتمرارية ) التنمية المســــــــــتديمة ( وقد أخذ هذا المفهوم 
والتنمية .1987عام منذ نشـــــــــــــر تقرير اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في  وخاصـــــــــــــةالجديد للتنمية باالنتشـــــــــــــار 

 .المستديمة هي التي تؤمن احتياجات الجيل الحالي دون أن تحد من اإلمكانيات التي تلبي حاجيات األجيال القادمة
 ولكي تكون التنمية قادرة على 

 كحد أدنى:  اآلتيةاالستمرار يجب أن تتوفر فيها الشروط الثالثة 
 .أن تكون ممكنة ومفيدة اقتصاديًا وناجعة - 1
 .بد أن تكون منسجمة مع األهداف البيئية أن ال تلحق أضرارًا بالبيئة بل ال - 2
 .شعبي واسع أن تصل نتائجها اإليجابية إلى كافة أفراد المجتمع وبالتالي أن تحظى بدعم  - 3
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 ) اإلنسانية ( التنمية البشرية
ان تمع، وبين اإلنســـــــحالة من التفاعل الجدلي والمســـــــتمر بين اإلنســـــــان والمج التنمية البشـــــريةتعد عملية     

ك وقدرة على المشاركة وتطوير هذه القدرة واالرتقاء بها. )ولذل وعقالً  والطبيعة. فهي تسعى إلى تطور اإلنسان جسماً 
ما وصـــلت إليه حالة التنمية في تطوير قدرة اإلنســـان، وبالتالي حالة وقدرة المجتمع بصـــفتها  التنمية البشــريةتكون 

تماســــــــــــــك بين طرفي هذا التفاعل. وعليه تتطلب هذه القدرات وتلك الحاالت التي يمكن الجدلية، وبوجود قدر من ال
تحديدها وفق أولويات معينة، توفير معايير قياســـها(. وللتنمية البشـــرية جوانب اقتصـــادية واجتماعية وســـياســـية. فهي 

. إلى جانب ذلك اً ى معيشــة الئقتشــمل التعليم والمعرفة، والحياة الطويلة الصــحية، والســكن المقبول، وهذا يعني مســتو 
هناك قضــايا هامة جدا مرتبطة بالتنمية البشــرية كالحرية والديمقراطية، وأمن اإلنســان وتطوير المجتمع المدني وغير 

 ذلك.
هي الغاية والنمو االقتصادي هو الوسيلة لتحقيقها. فالهدف هو إثراه حياة الناس.وي حظ  التنمية البشريةن إ

د صــــ ت توج إ ا كانت. وحتى التنمية البشــــــريةلصــــلة التلقائية والمباشــــرة بين النمو االقتصــــادي وأحيانا انعدام ا
ما لم تعززها إدارة  كية وماهرة، ل لو يج  حماية ه و الصـــــــــ ت خوفًا من أن  بينهما فإنها قد تتآكل تدريجياً 

 تدمرها تحوالت مفاجئة في السلطة السياسية أو في قوى السوق.
التنمية طبيعة وقوة الصــــــــالت بين النمو االقتصــــــــادي و 1996لعام  التنمية البشـــــريةتقرير يســــــــتكشــــــــف     
أن النمو لم يتحقق خالل معظم الســنوات الخمس عشــرة الماضــية في  -كتشــف أمرين مقلقين، األول ا. وقد البشرية
ة التنميقتصـــــــــادي وأن الصـــــــــالت بين النمو اال -بلد، تضـــــــــم ما يقرب من ثلث ســـــــــكان العالم. والثاني 100حوالي 

قاصــــــــــــــرة بالنســــــــــــــبة ألهالي البلدان الكثيرة ذات التنمية غير المتوازنة، وهي الدول التي يتحقق فيها نمو  البشـــــــــرية
، أو التي تتحقق فيها تنمية بشــرية جيدة ولكن مع قليل من النمو التنمية البشريةاقتصــادي جيد مع قدر ضــئيل من 

  االقتصادي أو بال نمو على اإلطالق.
 .1، ص1996، منشورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك 1996تقرير التنمية البشرية لعام نظر، ا
 

 خط الفقر
يفترض عمومًا أن مســتوى المعيشــة المادي للشــخص هو الذي يحدد رفاه ذلك الشــخص. وتمشــيا مع ذلك،     

خرين ر مقبول، أما بالنســـبة لمســـتوى معيشـــة اآليعرف الفقر تقليديًا بأنه مســـتوى معيشـــة مادي منخفض انخفاضـــًا غي
في المجتمع أو على أســــاس حد أدنى مطلق ما ويقاس مســــتوى المعيشــــة عادة باســــتخدام اإلنفاق أو الدخل الحالي، 

 ويختار خط فاصل يعتبر الناس الذين يعيشون دونه فقراء ويسمى بخط الفقر.
خط مطلق للفقر، معبرًا عنه من الناحية النقدية بمســـــــتوى وتم تعريف خط الفقر، اســـــــتنادًا إلى مفهوم وجود     

الدخل أو اإلنفاق الذي بدونه ال يمكن تحمل تكاليف الحد األدنى من الغذاء الكافي والحاجات األســــــــــــــاســــــــــــــية غير 
وقد جاء هذا المفهوم ليحل محل التقديرات القومية التي اعتمدت على خط نســـبي للفقر تم تحديده  .الغذائية لإلنســـان

اســـتنادًاًإ إلى حصـــة الغذاء من مجموع النفقات، أو تلك التي اعتمدت على خط للفقر تم تحديده اســـتنادًا إلى متغير 
آخر هو الحد األدنى لألجور، بداًل من إشـــــباع الحاجات الغذائية وغير الغذائية بمســـــتوى مقبول كحد أدنى. وتســـــتند 

 نية األسرة الفعلية أو لدخلها ونفقاتها.تقديرات الفقر إلى بيانات من دراسة استقصائية لميزا
 .222، ص1996، منشورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك 1996تقرير التنمية البشرية لعام نظر، ا
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 العالم الثالثودول  التخلف
ا. إال عية المتاحة لبلد منه عدم االستخدام الكامل للموارد البشرية والطبيبأعرف بعض االقتصاديين التخلف 

متطورة جدا ال تحقق االســـتخدام الكامل لمواردها الطبيعية  هناو ب داً  نن اعترضـــوا على ه ا التعريف أل يأن آخر 
لطبيعيـة والحفـاظ عليهـا لـ لـو يمكننـا تعريف التخلف حســــــــــ  )ايف ان هـ و الـدول تحـاول توفير مواردهـا إبـل 

ة فاضـحة بالثروة والفقر وبالتحديد بالتأخر النسـبي الكوسـت( مجموعة ظاهرات معقدة ومتبادلة تترجم بعدم مسـاوا
عن البلدان األخرى بإمكانات إنتاج ال تنمو بمقدار ما يكون ممكنًا، بارتباط )تبعية( اقتصــــــادي ثقافي ســــــياســــــي 

 وتقني.
في بداية العقد الخامس من هذا القرن للداللة على الدول  العالم الثالثعبارة  A.Sauvyاســتعمل الفرد ســاوفي 

الترتيب إطالقا  العالم الثالث" وال تعني  .لمتخلفة التي ال تزال ترزح تحت نير االســـتعمار المباشـــر أو غير المباشـــرا
 بل تدل على وجه الدقة الطرف اآلخر أو األدنى وفيها شيء من معنى الفضول والتطفل. " 

لمشاعر قل إثارة لأهرت عبارات في الدول المتخلفة ظ ونتيجة لحساسية العبارة، وبعض أصوات االحتجاج     
( أو الدول ناقصــــــة النموًإ( أو)الدول األقل نموا( أو )الدول النامية( مثل )العالم الثالثوالحســــــــــاســــــــــية من عبارة )

 لشــمالا(، ثم ظهر بعد ذلك تقســـيم جديد للكرة األرضـــية إلى قســـمين: الدول الفقيرة( أو )الدول المتخلفة اقتصــادياً )
 .ويعني الدول الفقيرة والجنو ويعني الدول الغنية 

قدمة لها عن الدول المت ( للداللة على الدول النامية تمييزاً العالم الثالثاســــــتعمال عبارة ) ولقد شــــــاع مؤخراً      
( وهي دول أوروبـا الغربيـة واليـابـان والواليـات المتحـدة األمريكيـة وكنـدا وكوريـا الجنوبيـة العالم األولالتي تشــــــــــــــكـل )

 .( والتي تشمل الدول االشتراكية بما فيها االتحاد السوفيتيالم الثانيوالعوتايوان )
 

 المناطق االقتصادية الخاصة
إن مشـروع قانون إقامة المناطق االقتصـادية الخاصـة يمثل فلسـفة جديدة لبناء اقتصـاد جديد ال يقوم على إنتاج 

نما الدخول إلى قطاعات الحاســــــــــبات اإللكتر  ونية وتكنولوجيا المعلومات والصــــــــــناعات الســــــــــلع التقليدية فحســــــــــب، وا 
واألدوية المتطورة، باإلضــــــافة إلى قطاع الخدمات الواعدة، حيث ســــــتقدم هذه المناطق  تاإللكترونية والبتر وكيماويا

تيسيرات واسعة لجميع المستثمرين لإلسراع بإقامة مشروعاتهم التي ستسهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني وتوفير 
 للشباب والخريجين. فرص عمل جديدة

 أهداف المناطق االقتصادية الخاصة: –
يهدف مشـــــروع قانون المناطق االقتصـــــادية الخاصـــــة إلى جذب المزيد من االســـــتثمارات إلى مناطق معينة من 
خالل تقديم المزيد من الحوافز واإلعفاءات والمزايا للمشـــــــروعات وكذلك تشـــــــجيع التصـــــــدير لألســـــــواق الخارجية عن 

لهذا القانون بتصــــدير معظم إنتاجها لألســــواق الخارجية. كما يهدف مشــــروع  المشــــروعات التي تقام وفقاً طريق إلزام 
ل جامة مشروعات عمالقة في سورية من أقانون المناطق االقتصادية الخاصة لجذب شركات جديدة من الخارج إلق

مة أليدي العاملة وذات تكنولوجيا متقدتصــــدير كامل منتجاتها لألســــواق العالمية وقادرة على تشــــغيل عدد كبير من ا
 قادرة على طرح إنتاج قابل للمنافسة الدولية.

 ســـــوريةالالصـــــادرات  زيادةجل أمن  األجنبية القانون يهدف لتســـــهيل عمليه االســـــتثمار وجذب االســـــتثمارات إن
 .الخارجية لألسواق
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 األموال أو  سل تبييض
 كل فعل يقصد منه: هو  األموالتبييض 

 تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت.  إعطاء أوغير المشروعة  لألمواللمصدر الحقيقي ا إخفاء .1

اعدة مس أوتمويه مصدرها  أو إخفاءغير مشروعة لغرض  أموال أنهااستبدالها مع العلم  أوتحويل األموال  .2
 من المسؤولية.  اإلفالتشخص ضالع في ارتكاب الجرم على 

 أو غير منقولة أومنقولة  أموالتوظيفها لشـــراء  أواســـتخدامها  أوحيازتها  أوة غير المشـــروع األموالتملك  .3
 غير مشروعة.  أموال أنهاللقيام بعمليات مالية مع العلم 

 الناتجة من:  األموال ير المشروعة،  باألمواليقصد و    

 االتجار بها.  أوتصنيعها  أوزراعة المخدرات    -

 . اإلرهابجرائم  األشرار وت التي تقدم عليها جمعيا األفعال   -

 . باألسلحةاالتجار غير المشروع    -

 االستيالء عليها بوسائل احتيالية.  أواختالسها  أوخاصة  أوعامة  أموالسرقة    -

 االسناد العامة.  أوتزوير العملة    -

 

 الفراعنة لدى أول نظام جمركي في العالمظهور 
نظام جمركي في العالم، إلى أن الفراعنة هم أول من أقام تشــــــير بعض األبحاث االقتصــــــادية حول ظهور أول 

عــام قبــل الميالد. وقــد ظهر لقــب مــدير العربــات في قــائمــة الموظفين  2200نظــامــًا جمركيــًا في العــالم منــذ حوالي 
 ةالذي يعتبر مســــــؤواًل عن تســــــجيل الواردات والصــــــادرات ويقوم بوظيفة مماثلين في الدولة الفرعونية القديمة الحكومي

ما يتعلق بتحصــــــــــيل الرســــــــــوم الجمركية ويســــــــــتفاد من ذلك أحيانا  وخاصــــــــــةلوظيفة مدير عام الجمارك في زماننا، 
 ألغراض إحصائية.

وتجدر اإلشــــــــــارة إلى أن أول من طبق النظام الجمركي بصــــــــــورة عملية هو المجتمع اإلســــــــــالمي في عهد     
مية معفاة من الرســــوم الجمركية لتشــــجيع التجارة فيما الخلفاء الراشــــدين، حيث كانت التجارة مع بعض الدول اإلســــال

بينها، أما التجارة بين الدول اإلســــــــالمية والدول غير المســــــــلمة فقد كان يفرض على الســــــــلع ضــــــــريبة جمركية قدرها 
. وبذلك طبق المجتمع اإلســـــــالمي في %5، وفي حال وجود اتفاقية بين الدولتين كان  يفرض ضـــــــريبة قدرها 10%

المية النظام الجمركي، وحدد معدالت للرســــــــــــــوم الجمركية تنادي بها حاليا أحدث النظريات المالية الدولة اإلســــــــــــــ
 225 .واالقتصادية

 
 
 

                                                           

 .1994 3 20تاريخ   908نظر مجلة أكتوبر العدد االدكتور سعيد عبد العزيز، كلية التجارة باإلسكندرية،  -  225



227 

 

 التجارة الخارجية
تبدو أهمية التجارة الدولية أنها تمكن كل دولة من أن تســـــــــتفيد من المزايا النســـــــــبية التي تملكها الدول األخرى، 

ة توزيع الخيرات والموارد بين دول العالم بحيث يتم وضـــــــــــع ما تتمتع به دولة ما من فالتجارة الدولية تعمل على إعاد
  226بادالت التجارية بين دول العالم.مزايا طبيعية أو مكتسبة تحت تصرف الدول جميعًا، عن طريق الم

تلف اآللية تختعني التجارة الخارجية، حركة المنتجات )الســــــلع والخدمات( بين الدول والمجتمعات المختلفة. وال 
صص وتقسيم فكالهما يحدث نتيجة للتخ التي تقوم عليها التجارة الدولية عن اآللية التي تقوم عليها التجارة الداخلية.
مع العلم أن هناك اختالفات بين التجارة  227العمل الذي يؤدي إلى ظهور فائض اإلنتاج وضــــــــــــــرورة قيام المبادلة. 

 ي:الداخلية والتجارة الخارجية تتمثل ف
 الحدود السياسية الفاصلة بين الدول. -
 اختالف وحدة التعامل النقدي. )النقود الوطنية(. -
 اختالف حجم الموارد الطبيعية والبشرية ونوعيتها. -
 اختالف النظم االقتصادية من دولة ألخرى. -
 اختالف مستوى التطور االقتصادي. -

)التجارة الخارجية( إلى شــــروط وقواعد )رســــوم وتخضــــع المبادالت التجارية بين الوحدات الســــياســــية المنفصــــلة 
 228جمركية، تمييزات( ال تخضع لها التجارة الداخلية. 

كانت التجارة الخارجية بين المجتمعات قبل اكتشــــــاف النقود تتم بشــــــكل مقايضــــــة )ســــــلعة مقابل ســــــلعة(. وذلك 
األزمنة  جم التجارة الخارجية فيبســبب عدم وجود وســائل مقبولة لتســديد قيمة البضــائع إلى بين المجتمعات. وكان ح

القديمة ضـئياًل جدًا وهامشـيًا. ومع ظهور الدولة بدأت المبادالت التجارية بين المجتمعات تنمو وتزدهر. وقد سـجلت 
البدايات األولى للتجارة الخارجية المنظمة في العالم بين الدول في منطقة ما بين النهرين )بســــــبب ظهور قيام الدولة 

لدولة البابلية(، وفي منطقة وادي النيل )ظهور الدولة الفرعونية(، ولدى الفينيقيين )شـــــرق البحر األبيض اآلشـــــورية وا
المتوســـــــط( وربما ظهرت المبادالت التجارية بين دول أخرى وفي مجتمعات أخرى ومناطق أخرى في نفس الزمن أو 

 قبل ذلك. 
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 :(Balance of Trade)الميزان التجاري  
ألي دولة من حجم وقيمة صــادرات وواردات هده الدولة، والصــادرات هي مجموع الســلع  الميزان التجاري يتكون

أما الواردات فهي مجموع الســـــلع والخدمات التي تشـــــتريها  .والخدمات التي تبيعها وتصـــــدرها أي دولة للدول األخرى
  .وتستوردها الدولة من الدول األخرى
فإذا  .ولة عن طريق الموازنة وتحديد الفرق بين قيمة وارداتها وقيمة صــــــــــــــادراتهاويتحدد الميزان التجاري ألي د

ما إذا كانت أ .كبر من قيمة وارداتها فهذا يعني أن الميزان التجاري فيها يحقق فائضــــــاً أكانت قيمة صــــــادرات الدولة 
ذا تســاوت قيمة الصــ .اً قل من قيمة الواردات فهذا يعني أن ميزانها التجاري يحقق عجز أقيمة الصــادرات فيها  ادرات وا 

وهي حــالــة نــادرة الحــدوث في التجــارة الخــارجيــة  ،مع قيمــة الواردات فهــذا يعني توازن الميزان التجــاري لهــذه الــدولــة
 أو أية مدة زمنية(.  ،شهر ،نصف سنة ،المعاصرة. ويتم تحديد ذلك خالل زمن للقياس محدد )سنة

د رصــــيزمنية محددة،  مدةالســــــلع والخدمات وقيمة وارداتها خالل  يمثل الفرق بين قيمة صــــــادرات أي دولة من
قد  ن الميزان التجاري، فهذا يعني ألواردات من قيمة الصــــــــــــــادرات موجباً ، فإذا كان ناتج طرح قيمة االميزان التجاري

. وعندما ةالمده ، أما إذا كان ناتج الطرح ســالباً، فذلك يعني أن الميزان التجاري قد حقق عجزًا خالل هذحقق فائضــاً 
  .ن قيمة الصادرات تعادل تمامًا قيمة الوارداتإتوازن الميزان التجاري، أي  هذا يعنييكون ناتج الطرح صفرًا، 

دو الضــــرورة وتب .وتعني تجارة الترانزيت قيام دولة ما باســــتيراد الســــلع بهدف تصــــديرها كما هي إلى دول أخرى
تقوم دولة ف ،ة عن القيام بالمبادالت التجارية مع الدول األخرى بشكل مباشرلهذا النوع من التجارة عندما تعجز الدول

ثالثة بدور المركز الوسيط لتدفق أو تحويل البضائع بين الدولتين الراغبتين بالمبادالت التجارية فيما بينها ولكنهما ال 
اب المقاطعة أو ألســـب ،موانل لها( ألســـباب تتعلق بالموقع الجغرافي )دولة داخلية ال ،تســـتطيعان تحقيق ذلك مباشـــرة

 .والحظر بسبب وجود مشاكل بينهما
     

 سياسة حرية التجارة الخارجية
ي القيود الت جميعتحرير المبادالت التجارية مع الدول األخرى من  ســـــــــياســـــــــة حرية التجارة الخارجيةوتعني 

لغاء القيود ال ،يراد والتصـــــــــــديرأي إلغاء الرســـــــــــوم الجمركية أو تخفيضـــــــــــها للحد األدنى على االســـــــــــت .تعيقها كمية وا 
جازات االستيراد  تستند هذه و  .القيود التي تعيق أو تحد من المبادالت التجارية مع الدول األخرى وجميعواإلعانات وا 

السياسة إلى مبدأ التخصص في إنتاج السلع، بناء على الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة ويخصص اإلنتاج 
لدول التي ن ذلك سيؤدي إلى تعظيم منافع اإتطبيق هذا المبدأ وهذه السياسة ففإذا تم  .المحلي وللتصديرلالستهالك 

  .تطبق سياسة حرية التجارة الخارجية في عالقتها مع دول العالم
بيت قد يؤدي إلى تث ،ولكن مبدأ التخصــــص على أســــاس الميزات النســــبية وســــياســــة حرية التجارة الخارجية    

وهذا يلحق الضــــرر باقتصــــاديات البلدان النامية ويكرس  .ت النســــبية في كل من الدول النامية والدول المتقدمةالميزا
شـــركات ال تؤديوقد  .اســـتمرارها في إنتاج المواد األولية والزراعية ومصـــادر الطاقة ذات القيمة المضـــافة المنخفضـــة

جارة ت الناشـــئة في الدول النامية والصـــغيرة في ظل حرية التتدميريًا بالنســـبة للصـــناعا الكبرى ومتعددة الجنســـية دوراً 
الخارجية، وال يتاح للبلدان النامية فرصة تطوير ميزاتها النسبية في إنتاج سلع جديدة تنافس منتجات الدول المتقدمة 

 . صناعياً 
 
 



229 

 

 هاوتقييد حماية التجارة الخارجيةسياسة 
يها على في بداية حركة التصنيع ف ماية وتقييد التجارة الخارجيةسياسة الحلذلك اتبع العديد من الدول النامية 

  .حتى تتمكن من بناء صناعة وطنية تؤدي إلى تغيير هيكل إنتاجها وتطور الميزات النسبية التي تمتلكها ،األقل
والمســــــار التاريخي يوضــــــح لنا أن الدول الصــــــناعية المتقدمة هي التي كانت تدعو دائما إلى مبدأ التخصــــــص 

ة فقد أما الدول النامي .في مجال التصــــنيع أفضــــل ووضــــعاً  وهذا يضــــمن لها تفوقاً  ،ســــياســــة حرية التجارة الخارجيةو 
 تحاول حماية صناعتها الناشئة عن طريق فرض قيود على حرية التجارة الخارجية  كانت دائماً 

ن الدولة الخارجية للدولة، ألفي التجارة  وفي ظل ســـياســـة حرية التجارية يقوم القطاع الخاص بالدور األســـاســـي
 ص واقتصاداسية على المشروع الخابصفة أس ن يكون اقتصادها قائماً أاسة حرية التجارة الخارجية البد التي تتبع سي

 .السوق
بعض الدول إلى فرض قيود على تجارتها الخارجية )ســـــــياســـــــية تقييد التجارة( لتحقيق أهداف اقتصـــــــادية  أوتلج

 .طارئة واستثنائية كالحروب والكوارث وغيرها عأوضامحددة أو لمواجهة 
 ،على الواردات رســــــــوم جمركية عاليةأي فرض  الحماية الجمركية، ومن أهم وســــــــــــائل تقييد التجارة الخارجية

بعض الدول إلى طرق غير  أاردات من ســـــــــلع معنية وقد تلجأي تحديد حصـــــــــص للو  ،على الواردات والقيود الكمية
عض حيث تقدم الدولة إعانات لمنتجي ب ،(إعانات المنتجينلخارجية حين تطبق مثاًل مبدأ )مباشــــــــــــرة لتقييد التجارة ا

تعد  صديرإعانات التكما أن قوى مقارنة بالمنتجين األجانب  اً تنافســي اً الســلع األمر الذي يمنح هؤالء المنتجين وضــع
 .شكاًل غير مباشر من أشكال تقييد التجارة الخارجية
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 يئة الدولية للتجارةالب
األخيرة إلى تغيرات قوية )وريدكالية( وأضــــــــحى أمام كل دول العالم في  المدةتعرضــــــــت بيئة التجارة الدولية في 

 .العزلة –والثاني  ،في السوق العالمية االندماج -األول  ،التعامل مع السوق العالمي التجارية أحد خيارين
حــاولــت الــدولــة أن تتفــاعــل بكفــاءة ومرونــة مع التغيرات في بيئــة التجــارة  إيجــابيــًا إذا ويكون االنــدمــاج انــدمــاجــاً 

يكون و  .الدولية وتقبل ما يحقق مصـــــــــــالحها ويعظم مكاســـــــــــبها وترفض ما يتعارض مع مصـــــــــــالحها أو تتحايل عليه
قاتها االندماج ســــــــــــــلبيًا إذا قبلت الدولة كل ما يفرض عليها من البيئة التجارية الدولية وتتحول إلى متلق في عال

اتفاقيات  بدء تطبيقكما أن  .تنفذ لكل ما يطلب من األطراف الفاعلة في ســـــاحة العالقات التجارية الدولية ،التجارية
يعني أن اقتصــادات مختلف دول العالم  ،1995التي تتضــمن التحرير التدريجي للتجارة الدولية مع بداية عام الغات 

 .ولية مفتوحة نسبياً ستكون مترابطة من خالل الحركة في أسواق د
إن خيار االنضــــــــــمام إلى اتفاقيات الغات واالندماج في العولمة االقتصــــــــــادية يعني فتح األســــــــــواق الدولية أمام 

وهذا يعني تعرض االقتصـــــــــادات الوطنية في أي  .منتجات الدول األخرى وفتح أســـــــــواق الدول األخرى أمام منتجاتنا
 صــــــةوخا ،األمر الذي يؤدي إلى انهيار بعض فروع الصــــــناعة ،وليةقطاعاتها لضــــــغوط المنافســــــة الد وبجميعدولة 

لنمو  بيرةً ك كما يوفر االندماج فرصاً  .إلى مبدأ الحماية الصناعات ذات الكفاءة المنخفضة والتي كانت قائمة استناداً 
ي المحصلة يؤدي وف وتطور الصناعات ذات الكفاءة العالية والتي تملك الدولة فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية عالية.

لى ويوفر إمكانية الحصـــــول ع ،االندماج في عالقات اقتصـــــادية قوية إلى رفع كفاءة تخصـــــيص الموارد االقتصـــــادية
حدث التطورات أزيد من القدرة على مواكبة ، بما يأســــــــــــــهلتكنولوجيا متقدمة وعالية من الدول األخرى بصــــــــــــــورة 

  .التكنولوجيا في العالم
( ببعض أشــكال الحماية W. T. Oجاري من الممكن أن تســمح المنظمة العالمية للتجارة )وفي االندماج الت    

في الدول التي تقوم بإصالحات اقتصادية وتتجه نحو إعادة هيكلة تلك  وخاصة ،المؤقتة لبعض الصناعات الوطنية
النضمام إلى يح أن عدم اصح .لتتمكن منتجاتها من المنافسة في أسواق مفتوحة ،الصناعات ورفع قدرتها التنافسية

اتفـاقيـات الغـات والمنظمـة العـالميـة للتجـارة واالنعزال عن بيئـة التجـارة الـدوليـة والتغيرات التي تحصـــــــــــــــل فيهـا يحقق 
ضــــمانة وحماية للصــــناعات الوطنية في أي دولة ويصــــبح لها فرصــــة النمو دون مواجهة ضــــغوطات المنافســــة من 

د إال أن خيار العزلة يقود إلى تخفيض كفاءة إدارة وتخصــيص الموار  ،ة عاليةمنتجات الدول التي تتمتع بقدرة تنافســي
الخارجية  لغياب المنافســــــة والتحديات نظراً  .ويؤدي إلى التخلف التكنولوجي وتراجع حوافز رفع الكفاءة ،االقتصــــــادية

  .وستكون محصلة النتائج للدولة التي تختار العزلة وعدم االندماج سلبية
 

 بعون اهللتم 
***** 

 
 
 

 


