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  مقدمة مقدمة 
يقال أن الرأسمالية هي النظام االقتصادي الوحيد الناجح غير أن ما يبدو جليا بالنسبة لمعظم سكان العالم اليـوم                   دائما ما   

ها فتكا في   أكثر األمراض ضراوة و   أكثرهو أنها ال تعمل من أجل تلبية احتياجاتهم، وتخبرنا تقارير منظمة الصحة العالمية أن               
الذي يعاني منه ألف مليون شخص، وهذا البؤس هـو  " الفقر المدقع" أو السرطان، ولكنه  عالمنا اليوم ليس تجلط الشريان التاجي     

 من ثالثين مليون عاطل عن العمـل وخمـسة          أكثرأحد الخصائص المميزة للحياة حتى في البالد المتقدمة صناعيا، حيث يوجد            
وفـي  . نظمة التنمية والتعـاون االقتـصادي  عشر مليونا آخرين يعملون عمال مؤقتا وغير مستقر، كما تشير آخر إحصائيات م           

أي في قمة  (١٩٨٨كان يعيش اثنان وثالثون مليونا تحت خط الفقر في  ـ أغنى مجتمع في تاريخ البشرية ـالواليات المتحدة  
  .وواحد من خمسة أطفال تقريبا يولد في فقر شديد، وفي بريطانيا يربى ثلث األطفال في ظروف بائسة) رخاء الثمانينات

 من أي وقت في نصف القرن الماضي، وحسب دراسة أجريت           أكثريواجه األشخاص في أعمالهم عدم اطمئنان وتوتر        و
وجاء فـي تقريـر   ". فقد أصبح العمل هو السبب الرئيسي للتوتر     " الف عامل مكتبي في ستة عشر دولة،       من خمس آ   أكثرعلى  

  .صرحوا أن معدالت التوتر ارتفعت على مدى السنتين الماضيتين من نصف المراسلين أكثرلجريدة الفايننشال تايمز أيضا أن 

 وقبول أجور أقل من الماضي، وهو ما يتضح بشكل واسع           أكثروفي كل مكان هناك ضغوط عنيفة على الجماهير للعمل          
ز، الحظت  في الواليات المتحدة، حيث تنخفض األجور الحقيقية منذ عشرين عاما، وحسب ما جاء في جريدة لوس أنجلوس تايم                 

  :الغرفة التجارية في الواليات المتحدة

ويستمر هذا االتجاه، وخالل الثالثة أشـهر حتـى         %  ٧ر٠ انخفضت األجور الحقيقية بمعدل سنوي مركب        ١٩٧٣منذ  
  .%٧ر٠ انخفضت القوة الشرائية لعمال الواليات المتحدة بنسبة ١٩٧٤يونيو 

  ":التدهور غير المتوقع في أوقات الفراغ"عن " مريكيون المعذبوناأل"وتتحدث دراسة قامت بها جولييت سكور بعنوان 

 مما كانوا يعملون منذ عشرين عاما، ويصل هذا إلى حوالي           أكثر ساعة سنويا    ١٦٤يعمل األمريكيون اآلن في المتوسط      
  .شهر عمل زيادة في السنة

ولكن األوضاع تغيرت   . ترتفع حتى زمن قريب   وفي بريطانيا وألمانيا ومعظم بالد أوربا الغربية كانت األجور الحقيقية           
ففي بريطانيا بدأت محاولة تجميد األجور تماما في القطاع العام، وفي ألمانيـا             . وباتت الجماهير تتعرض لضغوط واسعة أيضا     

ـ                 ا عـشنا   تؤدي الضرائب الجديدة إلى تخفيض مستويات معيشة الطبقة العاملة، وفي البلدين يقول لنا السياسيون المحافظون أنن
أن تعتـاد علـى   "طويال في رخاء، وفي هذا السياق يقول رئيس الوزراء األلماني هيلموت كول أنه يجب على ألمانيا الغربيـة               

األوربيـين يحـصلون    "، بينما يدعي وزير العمل البريطاني مايكل بورتيلو أن          "تغيرات عميقة في الحياة بالعمل لساعات أطول      
، ويخبرنا السياسيون أننا يجب     "قصيرة جدا "ويعملون لفترات   " طويلة جدا "صلون على إجازات    ويح"  من الالزم  أكثرعلى أجور   

الناتجة ” األعباء االقتصادية "، ويجب علينا أن نبحث عن وسائل لتخفيض         "وظائف مدى الحياة  "أن نكف عن توقع الحصول على       
  .عن دفع معاشات لعدد متزايد من كبار السن
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ن حزمة األفكار االقتصادية التي تدعو إليها الحكومات الكبرى، وتتعزز من خالل تزايد نفوذ              يمثل كل هذا اآلن جزءا م     
ما يطلق عليه بأفكار الجناح اليميني المتطرف، ففي الواليات المتحدة على سبيل المثال نالت أفكار أناس مثل تشارلز مورييـه                    

 يعيشون في فقر شديد بأنه خطأ نتج عن صندوق الرعايـة            تأييد جمهورا ضخما، ويفسر مورييه وجود أعداد ضخمة من الناس         
اليمـين  "من الكسالى العاجزين عن انتهاز الفرص المتاحة أمامهم والحل الوحيد كما يدعي             " طبقة سفلى "االجتماعية الذي خلق    

وفي بريطانيـا أيـضا     . أكثرهو إلغاء الرعاية االجتماعية لألمهات غير المتزوجات الالتي يصممن على إنجاب أطفال             " الجديد
ذلك الحديث الذي بدأ يتردد داخل حزب العمال كما يتردد بـين             ـ" االعتماد على الرعاية االجتماعية   "يتزايد الحديث عن خطر     

  .دوائر المحافظين

قـد  وإذا كانت هناك مستنقعات من البؤس في البالد المتقدمة صناعيا، فهناك بحار هائلة منه في الكثير من بقية العالم، ف                   
اشتد الفقر في قارتي أفريقيا وأمريكا الالتينية في السبعينات والثمانينات، مع انخفاض متوسط دخل الفرد فيهما، وبينما يـضطر                   

  . الفقراء لشد الحزام ليتمكنوا من العيش في أوروبا والواليات المتحدة، نجدهم يموتون جوعا بالماليين في أجزاء من أفريقيا

 أوهمت الدعاية الغربية النـاس بـأن الـسوق    ١٩٨٩ففي .  جزء كبير من الكتلة الشرقية السابقة   وينعدم األمل أيضا في   
 مما كانت فـي ظـل الـديكتاتوريات         أكثرجديدة، وبعد خمسة سنوات ساءت أحوالهم المادية        " معجزة اقتصادية "سوف يمنحهم   

  .  بالمائة٥٠ أو ٤٠القديمة، حيث انخفضت مستويات المعيشة بنسبة 

 ١٩٨٠ففي  .  ذلك، فالصورة ليست قاتمة بالنسبة للجميع،  بل أصبح األغنياء أفضل حاال مما كانوا عليه من قبل                 وبرغم
 مرة من الدخل المتوسط للعامل الصناعي، وبحلول        ٢٩ شركة في الواليات المتحدة أكبر       ٣٠٠كان دخل كبار المديرين في أكبر       

 مليار شخص في بالد العالم الثالـث عنـد أو           ٢امل، وفي حين يعيش      مرة من دخل الع    ٩٣ أصبحت دخولهم أكبر     ١٩٩٠عام  
 معلومات عـن    ١٩٩٥تحت خط الفقر، تعيش األقلية المسيطرة حياة فاخرة، فقد أورد تقرير لجريدة الفايننشال تايمز في فبراير                 

نياء في أوروبا والشرق األوسـط      بناءا على تقديرات تشيز مانهاتن أن األغ      “: كيف استطاعت البنوك أن تتعامل مع تلك األقلية       
 مـن   أكثـر ويصل بالنسبة ألمريكا الالتينية وآسيا إلى ألف مليار         .  .يحوزون ألف مليار جنيه إسترليني نقدا أو أصول متداولة        

  ."الثروات الخاصة ويتزايد هذا الرقم بسرعة

 االجتماعية لتخفيف األعباء عن األغنيـاء       ذوي األجور المرتفعة في الواليات المتحدة بإلغاء اإلعانات       " الخبراء"ويطالب  
  .من أجل الحفاظ على حياة الفقراء، وفي البرازيل يستأجر األغنياء عصابات لقتل األحداث الذين ينامون في الشوارع

فقد عادت للظهور األمراض القديمة مثل االلتهاب       . وفي وسط هذا البؤس وتلك القذارة، انتعشت مئات الشرور األخرى         
 وانتشر إدمان المخدرات حيث يعتبر الناس ذلك هـو الطريـق   ،ـبالموت األسود   ـوالكوليرا وحتى الطاعون الملقب  الرئوي 

وارتفعت معدالت االنتحار وتزايدت الجريمة حيث أن أقلية من الفقراء يـرون فيهـا             . الوحيد للهروب، ولو مؤقتا، من معاناتهم     
لهم تقليد الحياة الفاخرة لألغنياء التي تتباهى بها أمامهم وكاالت اإلعالم، وفوق            الطريق الوحيد للحصول على الثروة التي تتيح        

السبب الرئيسي في زيـادة الـصراعات       "وقد حذر تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية بأن         . كل ذلك جاء التأثير الفظيع للحرب     
حظ أن الدول، صغيرة وكبيرة، تفضل إنفاق المليـارات         ويال" الداخلية في العالم هو التهديد المستمر للجوع والعنف واألمراض        
  .على األسلحة الحديثة على االهتمام بالحاجات الضرورية للشعوب
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 جديدة على المجتمع البشري، بل وجدت على        أشياءم واليأس واإلحباط ال تعد      وبالطبع فإن الفقر والمرض والجوع واألل     
نا اليوم يختلف، ألنه يوجد جنبا إلى جنب مع ثروة يكفي مقـدارها بـسهولة               مدى معظم تاريخه المسجل، ولكن البؤس في عالم       

، كما جـاء    ١٩٥٠ كان إجمالي الناتج االقتصادي للعالم ككل خمسة أضعاف الناتج في            ١٩٩٢ففي  . للقضاء على الفقر إلى األبد    
الم بنفس الدرجة اليوم إن لم يكن أسوأ مما         وبرغم ذلك، يظل الفقر في معظم أجزاء الع       . في تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية     

ويتواجد الجوع جنبا إلى جنب مع مخزون هائل من األغذية، والدليل على ذلك جبال األغذية فـي االتحـاد                   .  عاما ٤٥كان منذ   
ال توجد  األوروبي، وبينما تدفع الحكومات في أوروبا وأمريكا تعويضات للفالحين حتى ال يزرعوا أراضيهم، يقال للشعوب أنه                 

ويقال للجماهير أنه ال يمكـنهم      . أكثرموارد تكفي الجميع، وتغلق الشركات المصانع وتطرد العمال الذين يمكنهم إنتاج ثروات             
الحصول على عمل إال إذا عملوا ساعات أطول وبصورة أعنف مقابل أجور أقل، نجد أن هناك  في كل بلد تعيش أقلية قليلـة                        

من الدخل، واليوم يمتلكـون     % ٣٠ كان الخمس األغنى من سكان العالم يمتلك         ١٩٥٠ن قبل، في    تحيا حياة فاخرة  لم تحدث م      
  . فقط من إجمالي الناتج العالمي% ٤,١من هذا الدخل، في نفس الوقت، فان الخمس األفقر من البشر يقتسمون % ٦٠

ر، وتوجد أحزاب في بالد كثيـرة، مثـل         وقليل من هؤالء الذين يؤيدون النظام العالمي القائم يتوقعون أن تتحسن األمو           
 علـى   أكثرحزب العمال في بريطانيا،التي وعدت ذات مرة أنها ستعمل على تحسين أحوال الفقراء بالتوظيف الكامل، واإلنفاق                 

  ".ديمةموضة ق"ولكنهم اليوم يقولون أن هذه األفكار أصبحت . الرعاية االجتماعية وإعادة توزيع الدخل من األغنياء إلى الفقراء

إن لغزا كبيرا يواجهنا، ولم تستطع أياً من األحزاب السياسية القائمة فهمه، فبينما يتم إنتاج ثروات أكبر مما كان ينـتج                     
من قبل في التاريخ، وتوجد اختراعات تزيد من إنتاج أشياء متنوعة، شاملة أغذية أساسية حرمت منها أجيـال مـن البـشرية،               

فضاء الخارجي ويستكشفوا أعماق المحيطات، ويستطيعون استخدام الماكينـات للقيـام باألعبـاء             ويستطيع البشر أن يقتحموا ال    
ومع ذلك، بدال من ضـمان تخفيـف   . الضخمة أو إرسال المعلومات من جانب من العالم إلى الجانب اآلخر في جزء من الثانية    

 رغدا وراحة، غالبا ما يعيشون في خـوف   أكثرلى حياة   أعباء البشرية تصبح هذه األعباء أشد حدة، وبدال من أن يتطلع الناس إ            
  . من أن تزداد األمور سوءا، وبدال من أن يختفي البؤس نجده يتزايد
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  عـامل جمـنونعـامل جمـنون  ::الفصل األولالفصل األول
  :إفالس علم االقتصاد) ١

 يتطلـع   من المفترض أن يستطيع االقتصاديون المحترفون أن يفسروا لنا كيف نتجت كل هذه التناقضات، ومع ذلك فمن                
إليهم اليوم من أجل التوضيح سوف يزول عنه هذا الوهم سريعا، فالمدرسة الرأسمالية المهيمنة اليوم في علم االقتصاد والتـي                    

أي العلم اإلنـساني الـذي يـدرس        "تسمى بالمدرسة الحدية أو الكالسيكية الجديدة، والتي يدعي أنصارها أن علمهم نظام تقني              
، ترى أن اإلنتاج يقوم على أسـاس قـانون          "درة واالستخدامات المختلفة التي تتنافس علي هذه الموارد       العالقة بين الموارد النا   

العرض والطلب، وأن الطلب يعتمد على االختيارات التي يقوم بها األفراد، أي الحد الذي يفضلون عنده أشياء على أخرى كمـا    
أي حجم تكلفة توظيـف العمالـة واسـتخدام         ـ   على تكلفة اإلنتاج   والعرض يعتمد . يتضح من الطريقة التي ينفقون بها أموالهم      

الماكينات التي يعملون عليها، ويتم إنتاج سلعة ما حين تكون القيمة المضافة الستعداد الناس فشراء هذه السلعة مساوياً للتكلفـة                    
  .اإلضافية إلنتاجها

 اتجاه و يتحرك منحنى الطلب فـي اتجـاه          ويمكن بناء صور رائعة من هذه النظريات حيث يتحرك منحنى العرض في           
والمشكلة هي أن هذه الصورة في الواقع ال تفسر شيئاً حيـث            . آخر وحيث ما يتم إنتاجه أخيراً  يعتمد على نقطة االلتقاء بينهما           

أي (لناس  ففي جانب الطلب، ال يفسرون لماذا تعبر رغبات بعض ا         . أنها ال تفسر من أين يأتي العرض والطلب في المقام األول          
، أي طلـب تدعمـه النقـود        "طلب فعال "عن نفسها في    ) مالك األراضي األغنياء، والمليونيرات أو رؤساء الصناعات الخاصة       

أي العاطلون عن العمل، وأصحاب األجـور المنخفـضة، والـشعوب           (الجاهزة، بينما يتم تجاهل الحاجات الضرورية آلخرين        
وفي جانب العرض، ال يفسرون لماذا ال يتم إنتاج األشياء الضرورية جدا حـين تكـون                . )الجائعة في أفريقيا وأمريكا الالتينية    
  .الموارد الالزمة لها متوفرة بكثرة

يقول االقتصاديون الحديون أن هامش دخل األشخاص، وبالتالي هامش طلبهم، يعتمد على الكمية التي يسهم بها كل منهم                  
ولكن ذلك يثير عدة تساؤالت؛ لمـاذا       . للناس وفقا للقيمة المضافة التي يخلقها عملهم      ويدعون أن األجور تدفع     . في إنتاج الثروة  

 بعشر مرات أو عشرين مرة من آخرين، ولماذا بعض الناس يكسبون بـرغم              أكثريحصل بعض الناس على أجور عن أعمالهم        
  ! مالك األسهم أو المرابي؟وما العمل الذي يقوم به! أنهم ال يعملون على اإلطالق ولكنهم فقط يملكون الثروة؟

. ويقول االقتصاديون أن اإلجابة سهلة على هذا السؤال، فليس العمل فقط، بل رأس المال أيضا يساهم في إنتاج األشياء                  
يحصل على  " عنصر إنتاج "فكل  . وبالضبط كما يحصل العمل على أجر مقابل إسهامه في إنتاج الثروة، كذلك أيضا رأس المال              

  ".إلنتاجه الحدي"مساوي " عائد"

وهي تصل بالفعـل  . اللهم إال أنها تسهل على مالك رأس المال إراحة ضمائرهمـوالواقع أن هذه النظرية ال تقدم حال  
، حيـث  "القطة هي القطة"أو " ٢=٢"كأن تقول ـوهي تعتمد على تكرارية  . إلى الزعم بأن األغنياء يستحقون أن يصبحوا أغنى

الـذي ينتجـه رأس     " الناتج الحدي "صاديين عن كيف يتم قياس قيمة رأس المال فإنهم ينسبونها إلى            أنه إذا وجهت السؤال لالقت    
فإنهم ينسبونه إلى قيمة رأس المال الـذي اسـتخدم فـي    " الناتج الحدي"ولكن إذا وجه إليهم السؤال عن كيفية قياس ذلك      . المال
  "!الربح يساوي الربح"أو أن " لمال تساوي قيمة رأس المالقيمة رأس ا"وبالتالي فإنهم ينتهون إلى القول بأن . إنتاجه
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إن الشيء الوحيد الذي يستطيع علم االقتصاد العقائدي قوله هو أن أشياء معينة تشترى وأشياء معينة تباع فـي الوقـت                     
، ولماذا تتكدس بعض الحالي، دون توضيح لماذا يتم إنتاج أشياء معينة وال تنتج أخرى، لماذا بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء

كما ال يستطيع االقتصاديون العقائديون أن يفسروا لنا لماذا         . السلع وال تباع بينما ال يحصل عليها من هم في أمس الحاجة إليها            
  .يحدث الرخاء أحيانا والكساد أحيانا أخرى

من ِقبل كل مـن الماركـسي        من ثمانين عاما     أكثرغير أن معظم هذه االنتقادات طرحت ضد علم االقتصاد الحدي منذ            
 عنفـا مـن ِقبـل       أكثـر وطرحت مرة ثانية مؤخرا بصورة      . النمساوي رودلف هيلفردينج والثوري الروسي نيقوالي بوخارين      

  ".مدرسة كمبريدج"اقتصاديين أكاديميين منشقين اشتهروا باسم 

لنسبة له يفتـرض المعرفـة التامـة    فنموذج السوق با. وهناك سخافات كثيرة أخرى في صميم علم االقتصاد الكالسيكي        
وعلى صعيد آخر، تُستخدم .  وهو ما يعد مستحيالـبجميع التعامالت االقتصادية، ليس فقط في الحاضر بل أيضا في المستقبل  

عـالم  المستعارة من االقتصادي ديفيد ريكاردو في أوائل القرن التاسع عشر لدعوة أفقر بالد ال             )" الحدية(نظرية المنفعة المقارنة    "
ولكن النظرية األصلية تم تطويرها عندما لم يكن لرأس المال الحرية التي يتمتع بها اليـوم فـي                 ـ إلى الحرية المطلقة للتجارة   

ولكـن معادالتهـا،    ـوهي نظرية تصر على أنه إذا لم تتدخل الدولة، سيتوازن العرض والطلب تلقائيا  . التنقل من بلد إلى بلد
وأخيرا، يصر علم االقتصاد العقائدي على أنه إذا أزيلت العوامل المتعددة التي تعيـق              . لى خالف ذلك  ذاتها، تبين أن الوضع ع    

فـسوف تتحـسن    ـسواء القوى االحتكارية للشركات العمالقة أو النقابيون المدافعون عن العمل   ـالمنافسة الحرة في الواقع  
ته، أن إزالة أحد العوائق دون األخرى يمكن أن يزيد األمـور            ولكن علي أرض الواقع، تكشف حسابات، ذا      . األمور بالضرورة 

  .سوءا

وفي الحقيقة أن هذا النموذج ال يصلح مرشدا إلى ما يحدث وما يمكن أن يحدث في العالم الحقيقي، وكمـا أشـار أحـد                
 في فهم االقتصاد تعـادل فائـدة   أن فائدة الحكمة العقائدية" نهاية علم االقتصاد"االقتصاديين المنشقين، بول أورميرود، في كتابه     

علم الفلك في القرون الوسطى في التنبؤ باألحداث، لقد فشل االقتصاديون الذين ينسبون أنفسهم إلى األرثوذكسية تماما في التنبؤ                   
  :بموجات الصعود والهبوط في االقتصاد العالمي

فخـالل العـام    . عالم الغربي كانت دقتها مدهشة    فعلى امتداد ال  . إن النشرات االقتصادية باتت موضوعاً للسخرية العامة      
الماضي وحده، أثناء كتابة هذا الكتاب، فشلت في التنبؤ بالركود الياباني، وقوة االنتعاش األمريكي، وعمق األزمة في االقتصاد                  

  .األلماني، وفوضى السوق األوربية

 وتطرح في مواجهة من يطرح إمكانية وجود        ومع ذلك يستمر تعليم هذه النظرية في المدارس، ودراستها في الجامعات          
فمضمونها األساسي، أن السوق هو الطريق الوحيد المناسب لتنظيم اإلنتاج، قد تم قبوله في              . بديل لنظام رأسمالية السوق الحالية    

ن الـديمقراطيين   السنوات األخيرة ليس فقط من قبل اليمين التقليدي ولكن من قبل القادة العالميين لحزب العمال، واالشـتراكيي                
فهذه العقيدة تـستند    . وهذا القبول من الممكن تفهمه فقط إذا لم تسعي إلي تحدي أمراض هذا العالم             . واألحزاب الشيوعية السابقة  

ولكنها عديمة الفائدة بالنسبة لمن يرون أن       . على التسليم بالعالم كما هو، باألمر الواقع، بالقول بأن األمور كما هي ألنها كما هي              
ياة العالم القائم ال تطاق، الذين يريدون بديال لألزمات الطويلة التي تتخللها فترات قصيرة من الـرواج، للبطالـة المتزايـدة                     ح
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ولفهم هذه المشكالت نحتاج    . والبؤس المتفاقم، للبضائع الراكدة من جانب والناس الذين ال يستطيعون شرائها من الجانب اآلخر             
  . إلى وجهة نظر مختلفة

  تفسير فوضى العالم) ٢

اختلفت رؤية كارل ماركس لعلم االقتصاد كثيرا عن نظرية اليوم، فقد اهتم بعلم االقتصاد ألنه استطاع فهم الـسخافات                   
الذي كان ينمو حوله حينذاك في ألمانيا في منتصف أربعينات القرن التاسع            ـ   الرأسماليةـ   الالإنسانية للنظام االقتصادي الجديد   

 عائـد   ين هذا المجتمع يدفع الناس فيه باستمرار إلى العمل بشكل أشد إلنتاج الثـروة، ولكـنهم ال يجنـون أ                   عشر، وأدرك أ  
  : ١٨٤٤ فيوكما وضعها .لجهودهم

.  أقـل قيمـة  أصـبح  انحطاطا وكلما أكثر أصبح، كلما أكثروكلما خلق قيما   . كلما زاد إنتاج العامل، كلما قل استهالكه      "
العمل باآلالت، ولكنه في الوقت نفسه يدفع قطاعا من العمال إلى أشكال همجية من العمـل، ويحـول                  يستبدل النظام الرأسمالي    

واألكواخ القـذرة   ـ  وينتج القصور من جهة   ... والغباء للعمال ـ   فهو نظام ينتج الذكاء للسادة     ...القطاع اآلخر إلى مجرد آالت    
ر العامل بنفسه فقط خارج العمل، وفي العمل يشعر بغربته عن           فيشع …وهو ينتج الجمال، ولكنه يشوه العامل     . من جهة أخري  

  ." العمل ال يشعر بوجودهفيوعندما يكون ،ويشعر بوجوده عندما ال يعمل. نفسه

  :وبعد ذلك بأربع سنوات كتب

 فما ينتجه لنفسه لـيس الحريـر      ...ولكنه تضحية بحياته  ،يعمل العامل كي يعيش، وال يعتبر العمل حتى جزءا من حياته          "
إن ما ينتجه لنفسه هو األجر، ويعبر كل مـن          . الذي ينسجه، وليس الذهب الذي يستخرجه من المنجم، وليس القصر الذي يبنيه           

الحرير والذهب والقصر عن نفسه بالنسبة له في كمية محددة من وسائل العيش، ربما في شكل سترة قطنية، أو بعض العمالت                     
 ساعة يغزل، أو ينسج، أو يثقب، ويدير الماكينـات، ويبنـي، ويحفـر،              ١٢ل الذي يظل    والعام... المعدنية أو اإلقامة في كوخ    

هل يعتبر هذه الساعات االثنى عشر من الغزل والنسج أو الثقب أو تشغيل الماكينات أو ـويحطم الصخور، ويحمل األثقال، الخ  
على العكس، تبدأ الحياة بالنسبة له عندما يتوقف هذا         البناء أو الحفر أو تحطيم الصخور أو حمل األثقال مظهراً لحياته، كحياة،             

  ."النشاط، على المنضدة، في المقهى، أو فوق السرير

كما تناولت أيـضا    . تدور كتابات ماركس االقتصادية حول كيفية ظهور هذا الشكل من المجتمع وكيف يحافظ على بقائه              
وهي كتابات ال تلقي الـضوء باألسـاس        ". التاريخ"و" علم االجتماع "، و "الفلسفة"ما يطلق عليه المفكرون األكاديميون الرسميون       

ولكنها كتابـات حـول عـالم       . علي كيف تتخذ األشياء سعرا معينا دون اآلخر، وال حتى حول متى تحدث األزمة االقتصادية              
ى أنفسهم، عالم من العمـل  العالم الذي يكتسب فيه النشاط اإلنساني وجودا مستقال ويسيطر البشر علـبالكامل  " اغتراب العمل"

  .الدائم والبطالة، من اإلنتاج الزائد والموت جوعا

والكلمـة التـي اسـتخدمها لوصـفه هـي          . أكد ماركس في كتاباته األولى على عبثية هذا العالم المقلوب على رأسـه            
ولكن ماركس نفسه اعتمد .  حد ما، وقد استعارها من الفيلسوف األلماني هيجل الذي تتسم كتاباته غالبا بالغموض إلى    "االغتراب"

فقد استفاد من نظريات خاصة بالنظام االقتصادي الرأسمالي المذكورة في كتابات مؤسـسي علـم           . على مصادر أخرى متنوعة   
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واستفاد من خبرة الحركات العمالية األولى في صـراعها ضـد           . االقتصاد الرأسمالي العقائدي مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو       
  .أسمالي، بما فيها التشارتيين في بريطانياالنظام الر

وفي الكتابات االقتصادية التالية لماركس، خاصة في المجلدات الثالثة من كتابه رأس المال تخلى عن كثير مـن اللغـة                    
 المال  في الواقع كان هدف رأس    . األمر الذي دفع بالبعض إلى اإلدعاء بأن رؤيته عن علم االقتصاد بالكامل قد تغيرت             . الفلسفية

ويتضح هذا  . بالكامل، كقوة الإنسانية تسيطر على البشر األحياء      " اغتراب العمل "هو تفسير الطريقة التي يتطور من خاللها عالم         
  :وفيها كتب. من الكراسات التي كتبها ماركس مباشرة قبل تجميع المسودة النهائية لرأس المال

ي سلطة الموضوع على الذات، العمل الميت على العمل الحي، سلطة           إن السلطة التي يمارسها الرأسمالي على العامل ه       "
عمليـة  "إنهـا   . المنتَج على المنتج، ألنه في الحقيقة، السلع التي تصبح وسيلة السيطرة على العامل، هي منتجات عملية اإلنتاج                

  ."عمله االجتماعي الخاص" اغتراب

ولكـن بينمـا    . ع الرأسمالي الفرد أو العامل الفرد أن يفعلـه        وهو يوضح نقطة أن النظام الرأسمالي يحدد كل ما يستطي         
منغمس "..، فإن الرأسمالي    .."يقف العامل، كضحية، ومنذ البداية في موقف التمرد عليها ويدرك العملية على أنها استعباد له              "..

لمـسيطر والـسائد بالنـسبة      فالتوسع الذاتي لرأس المال هو الهـدف المحـدد وا         ...في عملية االغتراب ويجد فيها قمة الرضا      
  .."للرأسمالي، هو القوة المحركة المطلقة والمكونة لنشاطه

  لعاج والساإلنت)٣

 يحتاجونها  التي هذا المجتمع األشياء     فيأوضح ماركس أنه ال يمكن فهم أي مجتمع إال إذا نظرنا إلى كيف يمتلك الناس                
  .لى توافرها ال يستطيعون القيام بأى نشاط آخرألنهم حتى يطمئنون إ.أى طعامهم ومسكنهم وملبسهمـللبقاء 

فعلى خالف فـصائل    . ولكن الحصول على هذه األشياء اعتمد دائما على تعاون البشر لتغيير العالم الطبيعى من حولهم              
ولـيس  . الحيوانات األخرى، لسنا مجهزين بأسنان خاصة أو مخالب حتى نتمكن من قتل الحيوانات أو مضغ الخضراوات النيئة             

والوسيلة الوحيدة حتى يستطيع البشر الحياة وحماية أنفسهم من تقلبات الطبيعة هى العمل من أجل تغيير هـذه                  . لنا فراء للتدفئة  
 من ذلك فهو الشرط األساسـي       أكثرإن العمل ليس فقط مصدر كل الثروات بعد الطبيعة، ولكنه           "وكما بين ذلك إنجلز     . التقلبات

   ."األول لكل الوجود اإلنسانى

فلمدة عشرات اآلالف من السنين تـضمن أن يعمـل الرجـال والنـساء              . وتاريخيا اتخذ العمل اإلنسانى أشكاال متنوعة     
 وكـانوا   . فردا، يقتطفون ثمار الفواكه وجذور النباتات ويصيدون الحيوانات البريـة          ٤٠ جماعات من حوالى     فيويعيشون معا   

 أجـزاء  فـي  آالف سنة، بدأ العمل، ١٠بعد ذلك، منذ حوالى . على النساءقادرين على عمل ذلك دون حكام أو سيطرة الرجال       
ولكن الزال تنظيم العمل ال يتضمن وجود قسم من المجتمـع           . مختلفة من العالم، يشمل زراعة المحاصيل واستئناس الحيوانات       

تزال قائمة، مـع توزيـع الغـذاء        وكانت المساواة العامة بين جميع الرجال والنساء ال         . يعيش دون عمل بينما يكدح اآلخرون     
 القرن في وقد استمرت تلك الحياة  في أجزاء كثيرة من العالم حتى الفتوحات االستعمارية ـوالمالبس حسب احتياجات الناس  

  .الماضى
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 في بها    نسلم التي" التنافسية"و  " والمحبة للتملك "،"األنانية" تلك المجتمعات ال توجد أي عالمة على الطبيعة اإلنسانية           فيو
  : أوائل القرن الثامن عشر عن مزارعى اإليروكوافيهكذا الحظ أحد الباحثين : ظل الرأسمالية

إذا قابلت مجموعة من اإليروكوا الجائعين مجموعة أخرى لم ينفذ بعد مخزونها بالكامل، تقتسم األخيرة مع المجموعـة                  "
ضون أنفسهم بالتالى إلى نفـس مخـاطر االنقـراض مثـل مـن               تبقى دون أن تسألها ذلك، برغم أنهم يعر        الذياألولى القليل   

  ."ساعدوهم

  ):المونتاجنيس(والحظ كاهن يسوعي عن مجموعة أخرى 

ال يوجد الطموح والطمع في الغابات العظمى، ألنهم مسرورون بمجرد الحياة، وال واحد منهم سلم نفسه للشيطان مـن                   "
  ."أجل حيازة الثروة

عموما يمكن القول بأنه ال يوجد في قرية النوير من          " الرعاة النوير في شرق أفريقيا أنه        وذكرت دراسة كالسيكية لقبيلة   
  ".يعاني الجوع إال إذا عانى الجميع

كان ذلك نتاجا لتغيـرات     .  عام فقط  ٥٠٠٠ولم يظهر االنقسام الطبقي وسيطرة الرجال على النساء في أي مكان إال منذ              
وظهرت .  وسائل عيشهم، شملت الزراعة الكثيفة، واستخراج المعادن وبناء المدن األولى          جديدة في الطرق التي ينتج بها الناس      

فصائل دائمة من رجال مسلحين منظمين فـي الجيـوش          ـالطبقات المستغلة التي تعيش على عمل بقية المجتمع، وأسست دوال           
  .وقوات الشرطة ـ للحفاظ علي سلطتها وتوسيعها

ي ميزوبوتاميا القديمة وإمبراطورية اإلنكا في أمريكا الجنوبيـة، اسـتخدمت الطبقـات             أحيانا، كما في مصر القديمة وف     
وأحيانا، في اليونـان  . الحاكمة القوة المباشرة للدولة لالستيالء على الثروة التي خلقها أولئك الذين يعملون عبر فرض الضرائب        

 كما أوروبا في القرون الوسطى، تحكمت في األرض وأجبرت          وأحيانا،. القديمة وروما، تملكت العبيد الذين قاموا بكل األعمال       
ولكن في كل الحـاالت كانـت       .  من ناتجها  أكثرالذين يعملون فيها إما أن يعملوا لصالحهم دون مقابل أو يسلمونهم النصف أو              

  . األقلية تعيش من خالل إجبار غالبية المجتمع على العمل من أجلها

تمعات كان يوجد شئ واحد مشترك مع مجتمع المساواة الذي سبقها، كان هدف العمل ولكن برغم ذلك، ففي كل تلك المج     
كان العبد أو . برغم أن حاجات األقلية الحاكمة كان لها األولوية على حاجات غالبية الناسـهو تلبية احتياجات الناس المباشرة  

لذا فلو أكـل مالـك      . ألولئك الذين يعيشون على حسابهم    الفالح أو الحرفي يكدح إلنتاج منتجات تستخدم مباشرة إما ألنفسهم أو            
 من الالزم بكثير أو بنى لنفسه قصرا أو مقبرة مغالية في فخامتها، لن يتبقى لدى العبد ما يكفي لمعيشته وسيعاني من                      أكثرالعبد  
اة الفاخرة فسوف يتعرض    وإذا كان المحصول سيئا في أحد المواسم وأصر السيد اإلقطاعي على استمراره في نمط الحي              . الجوع

ولكن كان من المستحيل أن يأتي وضع يتعرض فيه الناس للجوع، كما في النظام الحالي، بسبب فـائض                  . الفالح القن للمجاعة  
ولهذا السبب  . حتى لو كان إلى حد كبير الستهالك طبقة واحدة تستغل اآلخرين          ـفقد كان اإلنتاج يتم من أجل االستهالك      . اإلنتاج

  ".القيم االستعمالية"س اقتصاديين آخرين في تسميته بإنتاج اتبع مارك
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ومع ذلك ففي المجتمع الرأسمالي الذي نعيش فيه اليوم فإن القليل جدا يتم إنتاجه لالستهالك المباشر، فعمال السيارات ال                   
سيارات حتى يتمكن صاحب    إنهم ينتجون ال  . ينتجون العربات الستهالكهم الخاص الفوري، أو حتى لالستهالك الفوري لمديرهم         

ونفس الشىء ينطبق على عامل الصلب وصانع األحذية وفني التصوير ومبرمج الكمبيـوتر أو              . عملهم من بيعها لشخص آخر    
فمن الممكن مثال أن تقضي حياتك كلها في صـناعة المـسامير،   . ينطبق في واقع األمر علي أي شخص يقوم بعمل مقابل أجر          

  .  من مئات قليلةأكثرورغم ذلك فمن المحتمل أن ال تستهلك منها شخصيا . يوميا بالعمل على آلةفتنتج عشرات اآلالف منها 

. يجب أن تبادل مقابل النقود قبل أن يحصل المنتجون على أي فائدة من جهـدهم              "  سلع"إنها  . إن األشياء تنتج لكي تباع    
  . م تبادلها أوالولكن يجب أن يت. وبالطبع في النهاية يجب أن يكون للبضائع فائدة

يجب أن يـتم    " قيما استعمالية "لذا فاألشياء في ظل الرأسمالية لها خاصية غريبة، فقبل إمكانية استخدامها، أي أن تكون               
ويتم قياس قيمتها حسب الثمن الـذي تحـصل عليـه عنـد             . تبادلها مقابل النقود والتي يمكن في المقابل تبادلها ببضائع أخرى         

كم من النقود، وبالتالي كم وحدة من البضائع األخرى، يمكن الحـصول عليهـا مقابـل                ـ" القيمة التبادلية  "فالمهم هو . مبادلتها
  . سلعتك

ومن خالل التبادل، تنشأ الصلة بين الجهد المبذول من فرد ما وبين جهد ماليين من األفراد اآلخرين عبر النظام العالمي                    
  .  التي نحصل عليها مقابل ما ننتجه بأنفسناويتضح ذلك عندما تنظر إلى ما نشتريه بالنقود

  العمل والثروة) ٤

ارتبـاط  " اليد الخفيـة  "وأرجعوا إلى ما أطلقوا عليه      . بدأ االقتصاديون السابقون على ماركس في تقديم رؤية لهذا النظام         
أنها ـاصـية واحـدة    وقد الحظوا أيضا شيئا آخر وافق عليه ماركس، وهو أن كل السلع تشترك فـي خ .أنشطة الناس ببعضها

  .جميعا من منتجات العمل البشري

تساءل ماركس في رأس المال عما يشترك فيه شيئان مختلفان تماما يتكلفان نفس الكمية من النقود، علي سبيل المثـال                    
د بالطبع ليس خصائصهما المادية، فهما يختلفان من ناحية الوزن، ومصنوعان من مـوا            . زوج من الجوارب ورغيف من الخبز     
إن المقارنة بين   .فبالطبع نحن ال نرتدي رغيف الخبز وال نأكل الجوارب        . استخدامنا لهما . مختلفة، ولهما شكالن مختلفان وهكذا    

االستخدام النهائي لرغيف الخبز باالستخدام النهائي للجوارب تشبه المقارنة بين وزن الفيل ولون السماء، إنهما شيئان مختلفـان                  
 من ذلـك، فهـذا      كثرواأل. نادى ماركس بأن ما يشترك فيه االثنان هو كمية العمل التي تستخدم إلنتاجهما            بدال من ذلك،    . تماما

  .العمل فعليا هو ما يحدد قيمتهما

ربما يصنع النجار منضدة ويبادلها ببدلـة ينتجهـا الخيـاط           . من األسهل فهم ذلك عندما ينتج األفراد للتبادل فيما بينهم         
فهـو يعتبـر أن البدلـة       . تطاع صناعة بدلة بنفس الجودة في وقت أقل مما يحتاجه في صناعة المنضدة            ولكنه ال يفعل إذا اس    ـ

  .تساوي على األقل نفس عدد الساعات من العمل الذي تساويه المنضدة

أربع فالنجار يبيع المنضدة التي تستغرق صناعتها       . وينطبق نفس المبدأ عندما يصنع الناس أشياء ويبيعونها مقابل النقود         
إن سعر المنضدة يعبر عـن      . ساعات مثال مقابل مبلغ من  المال يمكنه من شراء شئ آخر يستغرق أربع ساعات في صناعته                
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وطبعا لن يكون كل النجارين بالمهارة الكافية للقيام بالعمل المطلوب في أربع ساعات،             . كمية من العمل استهلكت في صناعتها     
لكن لن يبدي أحد استعداده ألن يدفع لهـم مـا           ). النسبة لي إذا حاولت صناعة منضدة     كما ب (فبعضهم  سيستغرق ضعف الوقت      

إن سعر المنضدة ال يعبر عن      . يعادل ثماني ساعات عمل مقابل المنضدة، حين يوفرها آخر مقابل ما يعادل أربع ساعات عمل              
  .لمهارةكمية العمل التي يقوم بها فرد محدد، ولكن كمية العمل الضرورية لفرد متوسط ا

العمل "وخالل التبادل، يقارن كل عمل فردي باستمرار بالعمل علي مستوى النظام ككل، أو كما وضعها ماركس، يقاس                  
  .للمجتمع ككل" العمل االجتماعي"لكل فرد كحصته من " المتجسد

 جزئيا، لدي كثير مـن      فذلك كان مقبوال علي األقل    . لم يبتدع ماركس الرأي القائل بأن العمل هو المصدر الوحيد للقيمة          
االقتصاديين األوائل الذين انتموا إلي النظام الرأسمالي الصاعد، من جون لوك في أواخر القرن السابع عشر، وحتى آدم سميث                   

  :هكذا جادل آدم سميث. في القرن الثامن عشر إلي ديفيد ريكاردو في أوائل القرن التاسع  عشر

إنـه لـيس    ...الفعلية التي يتحملها من يريدون حيازته، هو الكد والتعب لحيازته         إن السعر الحقيقي ألي شئ، أي التكلفة        
الذهب وال الفضة، ولكنه العمل، إن كل ثروة العالم كانت أصال مشتراة، وقيمتها بالنسبة لهؤالء الـذين يمتلكونهـا ويريـدون                     

و السيطرة، ولكن المـدافعين عـن الرأسـمالية    مبادلتها بشىء آخر، هي بالضبط مساوية لكمية العمل التي تمكنهم من الشراء أ          
فلو أن العمل هو مصدر القيمة، فكيف يأتي الـربح؟ لـو أن             . اندفعوا دائما في مشكلة كئود    " لنظرية العمل في القيمة   "المؤيدين  

اة بدرجـة أو  جميع السلع يتم تبادلها حسب كمية العمل المتضمنة فيها، إذن فيجب أن يكون كل من في المجتمع علي قدم المساو      
 قليال، مع وقت فراغ أقل قلـيال ولكـن يجـب أن    أكثرربما يختار البعض أن يعمل لمدة أطول، وبالتالي يجنون ثروة       . بأخرى

ومرة ثانية ربما يكون البعض أقل مهارة فيخسرون في البداية، ولكن مع الوقـت سـوف                . يعيش الناس حياة مرضية بالتساوي    
ولكن . فمن أين يأتي الربح المنتظم؟ بالقطع يستطيع األفراد تحقيق أرباح من خالل خداع اآلخرين        أذن  . يمكنهم اللحاق باآلخرين  

  . وبالطبع، في ظل الرأسمالية الحديثة فإن كل من يبيعون السلع تقريبا أغنياءـذلك ال يفسر كيفية وجود طبقة كاملة من األغنياء 

  :وكما أوضح ماركس

كنها أن تثرى نفسها كطبقة، فال يمكنها زيادة إجمالي رأس المال الذي تمتلكه من خالل               إن طبقة الرأسماليين ككل ال يم     "
  ."إن الطبقة ككل ال يمكنها خداع نفسها. كسب أحدهم لما يخسره آخر

ولكن إذا لم يكن الرأسماليون يحصلون أرباحهم من بعضهم البعض، إذن فمن الـضروري أن هنـاك مـصدر آخـر                     
  ولكن من أين؟. ألرباحهم

وبالفعل، حاول آدم سميث منذ مائة عام تقريبا قبل ماركس، تفسير الربح من خالل المزج بين نظريته للعمل كمـصدر                    
  ".عائد"للقيمة مع نظرية أخرى ترى أن رأس المال يضيف إلى القيمة بإنتاج 

 إنتاجية مـن  أكثر تجعل العملـمثل اآلالت، ومباني المصانع وهكذا  ـويشير سميث إلى أن بعض أشكال رأس المال  
يستطيع العامل باستخدام الرافعـة     :  بدائية تضيف إلى إنتاجية البشر بصورة هائلة       كثرالمتوقع في ظروف أخرى، حتى األداة األ      

ولكن اآلالت ومباني المصانع ليست أشياء توجـد مـن          . تحريك وزن أكبر بكثير بجهد أقل من عامل يحمل األثقال على ظهره           
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لهذا السبب أطلـق    . والرافعة التي تساعد العامل نفسها نتاج لكد عامل التعدين        . منتجات العمل اإلنساني السابق   إنها  . تلقاء نفسها 
  ").العمل الحي"في مقابل العمل الحالي، الذي أطلق عليه " (العمل الميت"ماركس على وسائل اإلنتاج 

زءا من هذا العمل عمل ُأنجز من قبل وليس عمال          تظل قيمة السلع عند البيع تعتمد على العمل المتضمن فيها، مع أن ج            
وإذا ادعى الرأسمالي بأنه يجب أن يحصل على عائد مقابل االستثمار في المصانع أو الميكنة، فيجـب أن نـسأل كيـف             . حاليا

ضيف إلـى   وفوق ذلك، ال يمكن لآللة أن ت      . استحوذ على هذا المصنع أو تلك اآلالت، ولم يحوزه أولئك الذين أنتجوه من كدهم             
إنه العمل اإلنسانى الذي يدير الماكينـة هـو مـا           . فاآللة وحدها ال يمكنها عمل شئ     . قيمة أي شئ دون أن يديرها العمل الحي       
  .يجعلها تنتج سلعا جديدة، مع قيمة زائدة

  .نفالبشر يستطيعون أن ينتجوا بدون الماكينة، ولكن الماكينة ال تستطيع إنتاج أي شئ دون أن يديرها اإلنسا

إن واقع  العمل اإلنساني هو الذي يحدد القيمة التبادلية لألشياء بصورة مطلقة يتضح مما يحدث مع التقدم التكنولـوجي                    
 عاما حيث قلل التقدم التكنولوجي مـن كميـة العمـل            ٣٠ أو   ٢٠فقد انخفضت أسعار منتجات كانت مرتفعة جدا من         . الحديث

هكذا فآلة الجمع الميكانيكيـة     .  تعقيدا أكثرخدمة في إنتاجها غالبا ما أصبحت أغلى و       الضرورية إلنتاجها، برغم أن اآلالت المست     
، ولكـن   ) جنيه إسترلينى بسعر العملة اليـوم      ٥٠٠ أو   ٤٠٠أي ما يعادل    ( جنيه إسترلينى في الستينات      ٥٠ أو   ٤٠كانت تكلف   

 جنيه إسـترليني، ونفـس الـشيء، كـان          ٢ أو   ١ اليوم من الممكن شراء اآللة الحاسبة اإللكترونية ذات إمكانيات أكبر مقابل          
الكمبيوتر متوسط اإلمكانيات تصل تكلفته إلى نصف مليون جنيه إسترلينى حينذاك، واآلن من الممكن الحـصول علـى نفـس                    

  . جنيه إسترلينى٧٠٠ أو ٦٠٠الكمبيوتر مقابل 

طلب تقريبا نفس كمية العمل إلنتاجها كما       إن البضائع التي لم ينخفض سعرها بهذه الطريقة هي البضائع التي ما زالت تت             
  .أي السيارات، األغذية والمشروبات، الطوب والمدافع الثقيلة، وكثير من المالبسـفي الماضي 

  األرباح واالستغالل) ٥

أصبحت فكرة أن العمل مصدر كل القيم، بما فيها تلك التي تعود على الرأسمالي في صورة الربح، والفائدة واإليجـار،                    
لقد تضمنت أن الرأسماليين كانوا طفيليين بالـضبط        . و للقلق بازدياد بالنسبة لمبرري النظام الرأسمالي بعد زمن آدم سميث          تدع

" التضحية"دفع هذا االقتصاديين من مناصري الرأسمالية إلى تطوير نظريات تستند إلى            . كما كان اإلقطاعيون الذين حلوا محلهم     
ن األرباح عائد يحق للرأسمالي مقابل استخدام ثروته في توظيف عمالة بـدال مـن اسـتهالكه                 ويدعون اآلن أ  . تفسيرا لألرباح 
  .الفوري الخاص

فتوظيف الناس يتضمن شراء عملهم، لو أن الرأسمالي يحـصل علـى            . ولكن ذلك، كما أوضح ماركس، محض هراء      
 وإذا كان األمر كذلك، فلماذا ال يحـصل         .الربح مقابل ذلك، إذن فيجب أن يحصل أي شخص آخر يشتري شيئا ما على أرباح              

  العمال على ربح مقابل شرائهم لألشياء التي يحتاجونها للمعيشة؟

والحقيقة، إن استثماره   . فالرأسمالي ال يضحي بثروته الحالية عندما يستثمرها      . هي محض خرافة  ’ التضحية‘إن نظرية   
وهو رقـم   % (١٠وهكذا إذا كانت معدالت األرباح      . ليه دون عمل  لها يحفظ قيمتها، بينما تكون األرباح شيئا إضافيا يحصل ع         
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 جنيـه   ١٠٠،٠٠٠، سيستطيع شخص يمتلك مليون جنيه قابلة لالستثمار أن ينفـق            )منخفض تماما حسب المستويات الرأسمالية    
 جنيـه   ١٠٠،٠٠٠ويحصل علي   ـعلي متعته الخاصة وتظل قيمتها كما هي في نهاية السنة           )  جنيه أسبوعيا  ٢٠٠٠أي  (سنويا  

 كـان قـادرا،   ١٩٩٥وعلي العكس فحتى لو أن العامل الذي يحصل علي متوسط أجر عام            . أخرى في السنة التالية بدون عمل     
  . سنة لكسب ما يكفي للقيام بهذا االستثمار٨٠نفسه تماما من الطعام، والمسكن والملبس، فسوف يستغرق " يحرم"بمعجزة، أن 

 هو أن الرأسمالي يمكنه تحقيق األرباح من خالل االستيالء علي جزء مـن عمـل   يشدد ماركس علي أن ما يحدث فعال  
العمال، بالضبط كما كان مالك العبيد يستمتع بحياة الرفاهية عن طريق إجبار العبيد علي الكد لـصالحه، وكمـا كـان الـسيد                       

 علـي   فـي يد هو أنه لم يكن هناك ما يخ       الفرق الوح . اإلقطاعى يمأل بطنه بإجبار الفالحين علي العمل في أراضيه دون مقابل          
لقد كانوا يعرفون ذلـك ألن      . العبيد أو فالحي القرون الوسطي مجمل الحقيقة القاسية بأن منتجات عملهم يستحوذ عليها آخرون             

  .شخص ما كان يقف وراءهم بالكرباج أو العصا

يبيع العمـال عملهـم     .  في ظل النظام الحالي    وعلي العكس، يبدو أن هناك تبادال عادال ومتكافئا بين العامل والرأسمالي          
أي أجورهم، وما يحصلون عليه يعتمد علي السعر الجاري لعملهم ويشبه كثيرا ما يحصل عليـه البقـال                  ـمقابل مبلغ من المال   

  ." يومي عادل مقابل أجر يومي عادلعمل"فيبدو أن هناك. مقابل البيض والذي يعتمد أيضا علي السعر الجاري

فكل منهمـا لديـه     . في الظاهر بين العامل والرأسمالي يخفي عدم مساواة جوهرية فيما بينهما          " العادل"لتبادل  ولكن هذا ا  
ولكن فقط أحدهما، أي الرأسمالي، هو الذي يسيطر        ). برغم أن الرأسمالي ال يضطر إلي استخدام هذه القدرة        (القدرة علي العمل    

ولكن إذا لم يكن لدي الناس الحق فـي اسـتخدام األدوات واألرض فـانهم               . علي األدوات والمواد الضرورية الستمرار العمل     
  . يواجهون الخيار الصعب بين الجوع أو العمل لدي أولئك األفراد الذين يمتلكونها

  :وكما أشار آدم سميث

عمل كـان  في الوضع األصلي لألمور، الذي يسبق كال من االستحواذ علي األرض وتراكم المخزون، فان كامل إنتاج ال "
  ..."لكن بمجرد أن تحولت األرض إلى ملكية خاصة، يطالب مالك األرض بحصة من المنتج...يخص العامل

وفي كل المصانع يكون الجزء األكبر من العمال في حاجـة  ...إن منتج العمل اإلجمالي عرضة لخصم مماثل من الربح     "
  ."موهو يقتسم معهم منتج عمله. إلى السيد ليقدم لهم مواد عملهم

وان ما كان صحيحا في أيام آدم سميث، عندما كان الكثير من الفالحين والحرفيين المستقلين الزالوا يمتلكـون وسـائل                    
ـ     .  صحة مائة مرة اليوم    أكثرعيشهم الخاص، أصبح     أي المـصانع، والماكينـات واألراضـي       ـ  إن جميع وسائل إنتاج الثروة

 شركة كبرى، يديرها مجموعة مغلقة      ٢٠٠يطانيا على سبيل المثال، تسيطر      ففي بر . في أيدي عدد صغير من الناس     ـ  الزراعية
 مليـون   ٢٤وليس للكتلة الهائلة المكونة مـن       .  مدير، علي وسائل إنتاج تنتج ما يزيد عن نصف الناتج القومي           ٨٠٠من حوالي 

يدويين الذين يطلـق علـيهم عـادة        ال ينطبق ذلك فقط علي العمال ال      . عامل في بريطانيا خيار إال محاولة العمل لصالح هؤالء        
فموظفي ". طبقة وسطي"الطبقة العاملة بل أنه ينطبق أيضا علي كثير من الموظفين ذوى الياقات البيضاء الذين يعتبرون أنفسهم   "
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األرشيف، ومشغل الكمبيوتر، وصغار المحررين في المجالت والجرائد أو بائعي المجالت جميعهم مضطرون إلي بيـع قـوة                  
  .نفس القدر مثل عمال السيارات أو عمال الموانيعملهم ب

. وقليل جدا من الناس، الذين يتركون المدرسة أو يستغنى عنهم في العمل، يستطيعون أن يقيمـوا مـشروعات خاصـة                   
 فالبديل الوحيد لمحاولة بيع عملهم للشركات التي تمتلك المصانع والمكاتب هو محاولة العيش على القدر الضئيل الـذي يـوفره                   

وحتى هذا القدر الضئيل يستمر في النقصان من قبل الحكومات التي تتحدث عن الحاجة إلى إعطـاء                 . نظام الرعاية االجتماعية  
  .على العمل" حافزا"الناس 

والحقيقة القاسية هي أن الجمهور األعظم من السكان ال يمكن أن يحظى بحياة شبه الئقة إال إذا كانوا مـستعدين لبيـع                      
ربما كانوا أحرارا بمعنى أنهم غير مجبرين على العمـل لـدى شـركة أو               .  الذين يسيطرون على وسائل اإلنتاج     عملهم لهؤالء 

  .ولكن البد لهم من السعي للعمل لدى شخص ما. رأسمالي محدد واحد

كنـه  ولكن العامـل الـذي يم     ...يستطيع العامل أن يترك الرأسمالي الفرد الذي استأجره عندما يشاء         "وكما بين ماركس،    
العيش فقط عن طريق بيع قوة عمله، ال يستطيع أن يترك كل طبقة المشترين، أي الطبقة الرأسـمالية، دون أن يتخلـى عـن                        

  ".إنه ال يخص هذا البرجوازي أو ذاك، ولكنه يخص الطبقة البرجوازية ككل. وجوده

، مجبر على الكد لصالح أحد أعضاء       "عبد مأجور "ولكنه  . ربما ال يكون العامل عبدا، أي ملكية شخصية لرأسمالي معين         
إن قيمة األجر في ظـل      . يضع ذلك العامل في موقف يضطره إلى قبول أجر أقل من الناتج اإلجمالي لعمله             . طبقة الرأسماليين 

  .الرأسمالية ال تصل أبدا إلى قيمة العمل الذي يقومون به بالفعل

  من أين يأتي الربح؟) ٦

، ولكـن مـاركس أوضـح أن عبـارة          "مقابـل عملهـم   " أن العمال يحصلون علي أجر       في لغتنا اليومية غالبا ما نقول     
والتي اختصرها إلـى    ـ" قدرتهم علي العمل  "، ولكنها أيضا تعني   "العمل الذي يقومون به   "إنها تعني . تعني شيئين مختلفين  "عملهم"
  ".قوة العمل"

وفير الطعام الكافي، والمسكن، والملبس وكذا وقـت  فقدرة الناس علي العمل تعتمد علي ت. وهذان المعنيان مختلفان تماما   
ولو . الراحة الذي يمكنهم من الذهاب إلي العمل كل يوم بحيوية كافية للقيام بالجهد المطلوب واالنتباه الكافي للمهام التي تواجههم  

  :م سميثو كما الحظ أد.لم يحصلوا علي أجر كافي لشراء هذه األشياء، سيكونون عاجزين جسمانيا عن العمل

فيلـزم أن يعـيش     . يوجد حد أدني معين من المستحيل بعده تخفيض األجر العادي ألقل نوعية من العمل لمدة طويلـة                "
بل يجب حتى في معظم األحوال أن يزيد إلى حد مـا، وإال             . اإلنسان دائما من خالل عمله، ويجب أن يكفي أجره لإلبقاء عليه          

  ." من الجيل األولأكثر وجنس العمال لن يستطيع البقاء سيكون مستحيال بالنسبة له إعالة أسرته

 الـذي  المجتمـع    فـي  يقومون به والظروف العامة      الذيبالنسبة للعمال يعتمد على العمل      " كافيا  "  فما يعتبر    ،وبالضبط
يتوقعون عامة الحصول    أوروبا الغربية، والواليات المتحدة واليابان وحتى كوريا الجنوبية          فيلذلك، فالعمال اليوم    . يعيشون فيه 
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 منتـصف   فيعلى غذاء أفضل، ومسكن وملبس أفضل، ووقت راحة أطول مما كان يتوقعه عمال مانشستر الذين قابلهم إنجلز                  
ويعرف صاحب .  وأيضا يتوقعون حياة، أفضل من حياة كثير من العمال الهنود واألفارقة اليومـأربعينات القرن التاسع عشر  

 بالـضبط كمـا     ، إنتاجية أكثرانا أنه يجب أن يوفر لعماله حد أدنى معين إذا أراد منهم أن يعملوا بصورة                العمل األبعد نظرا أحي   
وكمـا  .  من العلف إذا أراد أن يحصل على إنتاج أعلى من اللـبن فييعرف الفالح الماهر أنه يجب عليه أن يطعم بقراته بما يك     

يدرك العديد من المديرين أنه لو لـم يحـصل موظفـوهم            : ".. ١٩٩٥ر   يناي في تقرير نشرته جريدة الفايننشال تايمز       فيجاء  
 شـركة   فـي وأعلن أحد الـشركاء     ..".  العمل بكفاءة  فيوعمالهم على إجازاتهم ويستطيعون الحياة خارج العمل سوف يفشلون          

  ".أننى أصر على أن يحصل الموظفون على إجازاتهم وإال سيصبحون أقل إنتاجية"..محاسبة بريطانية هامة 

وبالطبع، ال يرى كثير من رجال األعمال األمور بهذه الصورة، فهم يمتعضون لكل بنس ينفقونه على األجـور ولكـل                    
والعمال بالتأكيد ال يعتبرون أجورهم فقط وسيلة لتمكنهم مـن العمـل لـصالح أصـحاب                . دقيقة ال يكدح فيها العمال لصالحهم     

عبوات قليلة من البيرة، أو سـيارة مـستعملة، أو لعـب    ـ لشراء ما يريدونه  األعمال، وإنما يعتبرونها كشىء يمنحهم الفرصة
لألطفال، أو توفير نفقات رحلة  لمدة أسبوعين، لهذا السبب يوجد دائما الصراع بين أصحاب األعمال والعمال، حيـث يحـاول            

اول العمال أن يرفعوا أجـورهم      أصحاب األعمال تخفيض األجور إلى ما دون الحد األدنى الضرورى إلعالة أسر العمال ويح             
  ..".وقت فراغ أطول قليال وقليل من بعض السلع الفاخرة"..فوق هذا الحد ليمنحوا أنفسهم 

 ظل الرأسمالية اليوم، بنفس القدر، تماما كما كان في أيام ماركس، هو أن جمـاهير العمـال اليـدويين                    فيولكن الواقع   
ا أو ذهنيا أثناء العمل وينفقون أموالهم على أشياء ال تقدم إال القليل إلعادة استعدادهم               وعمال الياقات البيضاء يتم استنزافهم جسدي     

فنحن قلما نرى عماال يدويين أو مكتبيين كثيرين ال يبدو علـيهم التعـب              .  اليوم التالى أو األسبوع التالى     فيإلى مواصلة العمل    
 فـي لصباح، أو عندما يتكدسون فيها مرة ثانية للعودة إلى البيـت             ا في األتوبيسات أو القطارات إلى العمل       فيعندما يتكدسون   

  .المساء

قوة "أى تكلفة تجديد ـ يحصل عليه العامل على تكلفة تجديد هذه القدرة عل العمل  الذيويعتمد تحديد األجر أو المرتب 
ول على أقصى إنتاج ممكـن بالقـدر        لو أن األجور قليلة جدا، فلن يستطيع العمال العيش ولن يستطيع الرأسمالى الحص            ". العمل
 فيومن ناحية أخرى، لو كانت األجور أعلى من تكلفة تجديد قدرة العمال على العمل، سيبذل صاحب العمل كل ما         .  يريده الذي

تماما مثل أي سلعة أخرى تباع وتشترى، تعتمد قيمة قوة عمل العامل على كميـة               .وسعه الستبدالهم بعمال آخرين أرخص منهم     
 إنتاج الغذاء الضرورى للحفاظ على لياقة العامل في يستهلك   الذيهكذا، فهى تعتمد على كمية العمل       .  الضرورى إلنتاجها  العمل

 اليوم، وكذا وسيلة المواصالت التي تنقله إلي العمـل،          فيوصحته واستعداده للعمل، أى الكمية الضرورية لتوفير ثالث وجبات          
ولكـن  . ة األسبوعية، باإلضافة إلي تربية أطفاله الذين سيصبحون الجيل الثانى من العمال            المساء والعطل  فيووقت قليل للراحة    

 تستطيع فعليا القيام بها بمجـرد   التي تجعلك الئقا وقادرا على العمل ليست نفس الكمية          التيكمية العمل الضرورية إلنتاج السلع      
.  إلنتاج الطعام والسكن والملبس لعائلتـك      االجتماعي العمل   ليإجما العمل، وربما تحتاج إلى أربع ساعات عمل من          فيأن تبدأ   

 أن يدفع   الرأسماليوسوف يرفض   . ولكنك تحت الضغط، يمكنك أن تعمل لمدة ثمانية أو عشرة أو حتى أثنى عشر ساعة يوميا               
  . لك أجرك لو لم تفعل ذلك

 كثيـرا مـن الـسعر    أكثروهذا يساوى   إنه يدفع لك السعر الجارى لقوة عملك، ولكنه يحصل منك على عمل يوم كامل             
 تعيش عليها ولكنك تعمـل لمـدة   التي اليوم، لذلك فأنك تحتاج إلى العمل لمدة أربع ساعات إلنتاج السلع          فيالجارى لقوة العمل    
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يع فألنه يتحكم في وسائل اإلنتاج يستط     . ثمانى ساعات، إذن فالرأسمالى يستحوذ على أربع ساعات عمل يوميا منك بدون مقابل            
  .مصدر الربح والفائدة واإليجار" فائض القيمة"أن يسرق فائضا من أربع ساعات عمل يوميا،هذا الفائض أطلق عليه ماركس 

 موقف يمكنه من اقتناص فائض قيمة       فييقتنص الرأسمالى هذه القيمة من العامل كل يوم، وبعمله هذا يضع نفسه دائما              
 تمكنه من الحصول على وسائل إنتاج جديدة وإجبار العمال على العمـل العبـودي               يالتألن فائض القيمة يمنحه الوسيلة      . أكبر

  . المستقبلفيلصالحه 

 كمـا  ،"مقدمو العمل"يدعون أنهم هم    . وبعد كل هذا يدعى الرأسماليون أنهم يصنعون معروفا للعمال بالسماح لهم بالعمل           
وبعض الناس داخل حركة الطبقة العاملة أغبياء بما        . ومون بها أوال   يق التيلو أنه ال يمكن للعمل االجتماعى أن يتم دون السرقة           

  . للقن" شريك"شريك للعبيد أو أن السيد اإلقطاعى "، كما لو أن مالك العبيد " اإلنتاجفيشركاء " العتبارهم فييك

حتى لو سـمحت     يمارسها الرأسمالى، ويظل هذا صحيحا       التي كل مرة يعمل العامل يضيف إلى السلطة         فيوالواقع أنه   
  :  رأس المالفيوكما أوضحها ماركس . الظروف بتحسين مستوى معيشة العمال

 استغالل العامـل    فيبالضبط، كما أن الغذاء األفضل واللبس والمعاملة األفضل ال تعوض العبد عن استغالله، فإنها ال تن               
 صاغها العامل المـأجور لنفـسه تـسمح         التية  المأجور، كما أن ارتفاع سعر العمل يعنى فقط أن طول ووزن السلسلة الذهبي            

  ..  يعانيه منهالذيبتخفيف التوتر 

يستطيعون حينئذ  .  أيديهم فييمكن هذا الرأسماليين من تركيز اآلالت والمصانع والمواد الخام الضرورية إلعادة اإلنتاج             
قة أن كل ما يعملونه هو سـرقة نـاتج عمـل    والحقيـلآلخرين  " يوفرون العمل"وأنهم هم الذين " خالقى الثروة"التظاهر بأنهم 

  .ثم يمنعون استخدامه إلعادة اإلنتاج إال إذا سمح لهم بالسرقة مرة أخرىـاآلخرين 

  النهب وصعود الرأسمالية ) ٧

نحن اليوم نسلم بديهيا بعملية بيع وشراء قوة العمل ويبدو ذلك طبيعيا مثل شروق الشمس وغروبها، ومع ذلك، فلم يكن                    
 أفريقيـا   في أواخر العصور الوسطى أو      في أوروبا   في.  من ظاهرة باهتة منذ مئات  قليلة من السنوات         أكثرأي مكان   ذلك، في   
 وسـائل إنتـاج     في القرنين الثامن والتاسع عشر كان لدى معظم الناس حقا مباشرا            في عصر االستعمار األوروبى     فيأو أسيا   

 . أراضـيهم  فـي  كان الفالحون يزرعون غـذاءهم       .م إلى إقطاعى طفيلى   حياتهم حتى لو اضطروا إلى تسليم جزء من إنتاجه        
  . ورشهم الصغيرة الخاصة بهمفيوالحرفيون ينتجون البضائع 

استخدام القوة لتجريد جماهير الناس من أى سيطرة على وسائل اإلنتـاج،  ـ غيرت ذلك  التيولكن السرقة الهمجية هى 
  . المجتمعفي تميزاً كثر المجموعات األوتم هذا بواسطة قوة الدولة وتحت وصاية بعض

وهى سلسلة من اإلجـراءات البرلمانيـة   ـ" بالحجوزات" كان صعود الرأسمالية مصحوبا    ، مثال ، إنجلترا وويلز  فيهكذا  
،  وهي   "التشرد"وتم تمرير قوانين أخرى ضد      .  كانوا يزرعونها لمئات السنين    التي طردت الفالحين من األراضى المشاع       التي
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 اسـكتلندا   في" للتطهيرات"وكان  . أجبرت الفالحين منزوعى الملكية على البحث عن عمل مقابل أجر يمكن الحصول عليه            التي  
  .نفس األثر حيث طرد اللوردات صغار المزارعين من األرض واستبدلوهم باألغنام وبعد ذلك بالغزالن

عالم، اتخذوا إجراءات إلنتاج نفس االنقسام بين جماهير وبعد أن اقتطع الحكام البريطانيين إمبراطورية ألنفسهم في بقية ال  
 الهند منحوا الملكية الكاملة لألرض لطبقـة        فيوعلى سبيل المثال    . الناس من خالل عملية السيطرة على وسائل كسب المعيشة        

 مـن المـال، ضـريبة        شرق وجنوب أفريقيا عادة ما أجبروا السكان على دفع مبلغ محدد           فيو. الزيمندار العليا المتميزة فعال   
 ال يمكنهم تدبيرها إال إذا أرسلوا بعض أفراد عائالتهم للبحث عن عمل لدى مالك المزارع األوروبيين أو رجال                   التيالرأس، و 
 أمريكا الشمالية والكاريبى عندما وجدوا أنهم لم يستطيعوا إجبار السكان المحليين ألن يصبحوا عمال مـأجورين                 فيو. األعمال

  . يريدونهاالتيتوردوا ماليين العبيد بعد اختطافهم من غرب أفريقيا لتوفير األرباح  اس،"أحرار"

 وقد تـضمنت    ."التراكم البدائى لرأس المال   "وقد أطلق ماركس على هذه العملية من خلق شروط نمو اإلنتاج الرأسمالى             
جماهير السكان مـن أى  " تحرير"حية أخرى  ومن نا، أيدى الطبقة الرأسماليةفي تركيز الثروات الضخمة ،من ناحية ـأمرين  

  .سبيل للسيطرة علي وسائل إنتاج معيشتهم

 إلى األمام، هكذا ففـي      أكثر دفعت ميكانيزماتها االقتصادية الخاصة هذه العمليات        ،وبمجرد أن وطدت الرأسمالية نفسها    
 فين اليدويين الذين كانوا يعملون لدى أنفسهم        بريطانيا، في أواخر القرن الثامن عشر كان الزال يوجد مئات اآلالف من النساجي            

.  تستخدم النول الكهربـائى    التي عاماً تم إخراجهم من سوق العمل من قبل الشركات الرأسمالية            ٥٠وخالل  . نسج القماش للبيع  
يجار إلى مالك    أربعينات القرن الثامن عشر تسببت مجاعة فظيعة نتجت عن مطالبة الفالحين الجائعين بدفع اإل              في أيرلندا   فيو

إلى موت مليون شخص من الجوع ومليونا آخرين هجروا         ـحتى بعد فشل محصول البطاطس    ـ  ) معظمهم بريطانيين (األرض  
  . بريطانيا والواليات المتحدةفيأراضيهم بحثا عن عمل 

" قتـصادية اال" أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيـة دفعـت الـضغوط           في ف .تكررت هذه القصة عدة مرات منذ ذلك الوقت       
ماليين من الناس لتـرك ممتلكـاتهم الـصغيرة    ـالتي تساندها إجراءات البوليس ضد من ال يستطيعون تحمل اإليجار  ـالعادية

وهناك لم يكن لهم خيار إال الكد مقابل أى أجر يمكنهم الحصول            . للبحث عن عمل في المدن الكبرى، وغالباً لم تنجح محاوالتهم         
 تقل حاجتها إلى استخدام القوة المباشرة إلجبـار النـاس           ، أى جزء من العالم    فيرأسمالية نفسها تماماً    فبمجرد أن توطد ال   . عليه

 التسليم بطبيعـة    فيويبدأوا  . ومع الوقت ينسى الناس أنهم كان باستطاعتهم كسب عيشهم دون العمل لدى اآلخرين            . على العمل 
 يحرف واقع عبودية األجـر وراء مقولـة أن          الذيإلدعاء الرأسمالى    األغلب يقبلون ا   فيو. العالقة بين العامل وصاحب العمل    

 ـ يخلقها األغلبية  التي تستحوذ على القيمة التياستغالل األقلية ـ واقع االستغالل  فيوتدريجيا يخت". يوفرون العمل"الرأسماليين 
  .عن الرؤيا

يوضح أن النـاس يخطئـون      . ا الموقف لتعريف مثل هذ  " صوفية البضاعة " وفي هذا السياق استخدم ماركس اصطالح       
والنتيجة هى انعدام   .  يقوم عليها  التي السوق الرأسمالى، دون النظر إلى العالقات اإلنسانية الحقيقية          فيبالنظر فقط إلى ما يحدث      

  .وجود أى طريقة أخرى مرئية لتنظيم األمور
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  ديناميكية الرأسمالية) ٨

" دينامية" ألنها كما يدعى ال تفسر       ،بريطاني، أن الماركسية قد انتهى زمنها      أحد قيادات حزب العمال ال     ،يقول تونى بلير  
  ".اقتصاد السوق"

 ألن تحليل ماركس الشامل للرأسمالية يقوم علـى فهمـه لديناميـة             ،هذا االدعاء يوضح جهل تونى بلير بأفكار ماركس       
  . ولحياة من يعملون داخل النظامالنظام، أي لعدم قدرة الرأسمالية على التوقف لتحويلها المستمر لإلنتاج

  : علي هذا الفهم١٨٤٨ في كتبه ماركس وإنجلز الذيولقد أكد البيان الشيوعى 

 قوى إنتاج هائلة وأكبر بكثير من كـل األجيـال الـسابقة             ،خلقت البرجوازية، خالل سنوات حكمها األقل من مائة عام        "
  ."مجتمعة

  :الرأسمالية ظل فيفقد تم تكثيف التحول المستمر للصناعة 

إن التثوير المنتظم لإلنتاج يميز عصر البرجوازية       . .ال يمكن للبرجوازية أن تستمر دون التثوير المنتظم لوسائل اإلنتاج         "
  ."عن كل العصور السابقة

  : الرأسماليةفي رأس المال يرى ماركس االندفاع المستمر لبناء صناعة أكبر كطابع مميز فيو

... الهوسى على التوسع الذاتى للقيمة، بعناد، الجنس البشرى على اإلنتاج من أجـل اإلنتـاج  يجبر الرأسمالي بإصراره    "
  ." واإلنتاج من أجل اإلنتاج،التراكم من أجل التراكم

فالجزء األول . ويبين كتاب رأس المال كيف أن هذا الهوس اًألصيل بالتراكم ينتج عن الطبيعة الخاصة للسوق الرأسمالى       
، ثم يبحث فيما يحدث عندما يظهر العمـل المـأجور وعنـدما             )اإلنتاج السلعى (بتحليل اإلنتاج من أجل السوق      من الكتاب يبدأ    

 الـذي  ويركز على توضيح كيف يؤدى اإلنتاج باستخدام العمل المأجور إلى عملية التراكم الجبرى               ،تتحول قوة العمل إلى سلعة    
  .يتجاهل الحاجات اإلنسانية والرغبات الفردية

 الواقع ينتمون إلي الطراز العتيق من المفكرين        فياآلخرون، وهم   " الحداثة"لخالف بين ماركس وتونى بلير ومدعي     ليس ا 
 فهم ديناميكية الرأسمالية، بل ألنه يرى، ما ال يرونه هم، أن ديناميتها ال تنفـصل عـن عـدم                    فيأنصار الرأسمالية، ألنه فشل     

  .إنسانيتها وعبثيتها

ومع ذلـك،   .  مليارات عامل على مستوى العالم     ٣نمط من اإلنتاج االجتماعى، يضم اليوم حوالى        تقوم الرأسمالية على    
، ومحـركهم   ) وبعضها تملكها دول قومية متـصارعة      ،معظمها يملكها أفراد  (يقوم بتنظيم اإلنتاج شركات منفصلة ومتصارعة       
 استغالل العمل المأجور يعنى عدم      فيكة تنخرط   إن واقع كل شر   .  المنافسة فيالرئيسي هو الحاجة إلى تجاوز بعضهم البعض        

 الماضى، فستظل خائفة من أن تقـوم شـركة منافـسة            فيإمكانية القبول بالوضع الحالي للمنشأة، فمهما كانت الشركة ناجحة          
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 لذلك تهتم كل شركة منافسة باستمرار بالحفاظ على أرباحهـا أعلـى مـن             .  مصانع وآالت جديدة أحدث    فيباستثمار أرباحها   
وهذا يعني أن كل شركة تحاول دفع عمالها إلى العمل  ساعات أطول بقدر اإلمكان مقابـل أجـور منخفـضة قـدر                     . منافسيها
فهذا ال يعنى سوي  التراجع خلف منافسيه وال يقوده في النهاية            . وال يجرؤ أى رأسمالى على التوقف لفترة من الزمن        . اإلمكان

  .سوي إلي اإلفالس

دينامية الرأسمالية، الضغط الواقع على كل رأسمالى لسباق أى منافس آخـر، للتطـوير المـستمر                إن هذا هو ما يفسر      
 تجعل هذا التطوير ممكنا، ولكن هذا أيضا هو ما يجعـل            التيللمصانع واآلالت، والضغط المستمر على العمال لتوفير األرباح         

  .النظام ال إنسانيا

ر الجهد أوتوماتيكيا، إلى رفع مستويات المعيشة وضمان وأسبوع عمـل            عالم عقالنى يؤدى إدخال آالت جديدة، توف       في
وهـذا ال  ـ  السوق  فيولكن هذا ال يحدث في ظل الرأسمالية، حيث تسعى كل شركة إلى تخفيض نفقاتها حتى تستمر . أقصر

  .يعنى سوي محاولة تخفيض مستويات معيشة العمال

الرأسمالية تصل حتى إلى درجة أن المديرين ال يكونوا أحراراً فـي             ظل   فيإن عبثية وعدم إنسانية عملية صنع القرار        
ولكنهم ال يستطيعون اختيـار  .  أن يستغلوا العمال بطريقة ما بدالً من األخرىفيفهم يستطيعون االختيار   . أن يفعلوا ما يريدون   

فهم أنفـسهم   . إال إذا أرادوا أن يفلسوا    ـ عدم استغالل العمال مطلقاً، أو حتى استغاللهم بدرجة أقل مما يفعل رأسماليون آخرون            
ولو لم يكـن الرأسـمالى      .  فالرأسمالية حقا سباق للفئران    ،خاضعون لنظام له قوانينه الصارمة بغض النظر عن مشاعر األفراد         

  .فأرا، وحاول معاملة العمال بشكل أفضل، ووضع احتياجاتهم فوق االندفاع إلى التنافس، فإنه لن يستمر طويال

 تهدد بدفع النظام ككل إلى الفوضـى، فإنتـاج          التين ذلك، تنتج المنافسة العمياء بين الرأسماليين حتى الظروف           م أكثر
ولكن القدرة على البيـع     .  اإلنتاج إال إذا باع بضائعه     فيوال يستطيع أى رأسمالى االستمرار      . الشركات المتنافسة يتعلق بالسوق   

) مثل السلع الفاخرة والمـصانع واآلالت لـشركاتهم  ( نفاقهم المباشر على البضائع على إـتعتمد على إنفاق رأسماليين آخرين  
ولكن هؤالء الرأسماليون ال يـستطيعون      )  المقابل على وسائل معيشتهم    فيالذين ينفقونها   (  يدفعونها للعمال    التيوعلى األجور   

  .اإلنفاق إال إذا باعوا منتجاتهم الخاصة

 فإذا انقطعت سلـسلة الـشراء       . كل موقع آخر   في النظام يعتمد على ما يدور       فيموقع   أى   فيإن السوق يجعل اإلنتاج     
  .عند ذاك تحدث أزمة اقتصادية.  التفتت والتوقففي يمكن أن يبدأ النظام بالكامل ،والبيع عند أى نقطة
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  تفسري األزمةتفسري األزمة  ::الثانيالثانيالفصل الفصل 
  رخاء وكساد) ١

أي تاريخ ما يطلق عليه االقتصاديون ـن الرخاء وفترات من الركود،  إن تاريخ الرأسمالية الصناعية هو تاريخ فترات م
 اإلنتـاج تتخللهـا     في من مائتى عام كانت هناك فترات من التوسع الشديد           كثرفأل". الدورة االقتصادية "الرأسماليون الرسميون،   

  .تتحطم فيها قطاعات كاملة من الصناعة وتتوقفـأزمات مفاجئة 

 وكل منها فرضت عبئا اكبر على أولئك الذين يعملـون،           ،ات كهذه خالل العشرين عام الماضية     لقد عانينا من ثالث أزم    
هذه األزمات الدوريـة    . من األزمة التي سبقتها، مع تزايد حياة الناس بؤسا حيث يفقدون مصادر معيشتهم وأحيانا بيوتهم أيضا               

  . يدور بها النظامالتيهى من صميم الطريقة 

ق أقصى ربح وإذ بدا من السهل تحقيق األرباح، تزيد كل الشركات على مستوى النظـام مـن                  فكل شركة تحاول تحقي   
فتفتح مصانع ومكاتب جديدة، وتشترى آالت جديدة وتضم عمال جدد، معتقدة أنها ستتمكن مـن               . إنتاجها بأقصى سرعة ممكنة   

 يمكن أن تبيع لهـا بـسهولة        التيشركات أخرى،   وحين تفعل الشركات ذلك، فهى توفر سوقاً جاهزا ل        .  تنتجها التيبيع البضائع   
، أكثـر  فترة رخاء، ويتم إنتـاج سـلع         فيفيدخل النظام ككل    .  استخدمتهم التيالمصانع واآلالت، أو بضائع استهالكية للعمال       

  .وتنخفض البطالة

 ،هكـذا . ة المختلفـة  فحرية السوق تعنى أنه ال يوجد تنسيق بين الشركات المتنافس         . ولكن ذلك ال يمكن أن يستمر طويال      
 نفس الوقت الشركات المنتجة للصلب بأى زيـادة         فيمثالً، من الممكن أن يقرر صانعو السيارات زيادة إنتاجهم، دون أن تقوم             

وبـنفس  .  إنتاجها الالزم لهياكل السيارات أو تشهد مزارع ماليزيا أي زيادة إلنتاج المطـاط الـالزم لإلطـارات                 فيضرورية  
 توظيف عمالة ماهرة، دون تقبل أى شركة منها أن تتولى التدريب الضرورى لزيادة العـدد           فيبدأ الشركات   الطريقة يمكن أن ت   

  .اإلجمالى من هؤالء العمال

ولكن السباق األعمى لتحقيق ذلك من الممكن       .  أسرع وقت  فيفكل ما يعنى هذه الشركات هو تحقيق أقصى ربح ممكن           
  .لحالية من المواد الخام والمكونات والعمالة الماهرة والتمويل الالزم للصناعةأن يؤدى بسهولة إلى استنزاف الموارد ا

 المواد الخـام والمكونـات      في كل ازدهار مرت به الرأسمالية من قبل، تصل إلى حد معين يظهر فيها فجأة العجز                 فيو
 المقابل إلى اتخاذ إجراءات لحماية      في العمال    االرتفاع ويدفع ذلك   فيوتبدأ األسعار ومعدالت الفائدة     . والعمالة الماهرة والتمويل  

  .مستويات معيشتهم

واألخطر من ذلك، بالنسبة للرأسماليين األفراد، يؤدى ارتفـاع التكلفـة           .  التضخم فييؤدى الرخاء بالضرورة إلى زيادة      
هى تخفيض اإلنتاج، وطرد    وسيلتهم الوحيدة لحماية أنفسهم     . بسرعة إلى تأكل أرباح بعض الشركات ودفعها إلى حافة اإلفالس         

 تنتجها شركات أخرى، وبالتالي يمهد الرخاء       التيولكنهم عندما يفعلون ذلك يدمرون أسواق البضائع        . العمال وإغالق المصانع  
  . الطريق إلى األزمة
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العمـال   المخازن ألن الناس ال يملكون القدرة على شرائها ويتم طرد            فيتتراكم البضائع   ". فائض اإلنتاج "وفجأة يظهر   
  . النظام ككلفي" فائض اإلنتاج" كمية أكثر فأكثرهذا يعنى أن استهالك العمال يقل وتتزايد . الذين أنتجوها لعدم إمكانية بيعها

 الماضـى، ولـذلك     فـي  كانت تبيعها    التيفعلى سبيل المثال، لن تتمكن شركات صناعة السيارات من بيع نفس الكمية             
ولكن عمال الصلب الذين طردوا لن      . جة لذلك، تغلق مصانع الصلب أبوابها وتطرد العمال       وكنتي. تشترى كمية أقل من الصلب    

ويأتى الدور على عمال السيارات فيطردون، ولكنهم حينـذاك         . أكثريتمكنوا من شراء السيارات، وبالتالى سيقل إنتاج السيارات         
لب، بالتالى سيقل الطلب على الصلب، وتغلق مصانع        لن يتمكنوا من شراء سلع مثل الغساالت أو الثالجات المصنوعة من الص           

 على السيارات وندخل في دائرة جهنمية تزعم فيهـا كـل            أكثر ف أكثر للصلب، ويطرد عدد أكبر من عمالها، ويقل الطلب          أكثر
 تقوم بـذلك،     كل مرة  فيولكن  . شركة أنه بإمكانها البقاء في المنافسة من خالل تخفيض األجور وزيادة اإلنتاجية وطرد العمال             

يزداد تقلص أسواق الشركات األخرى، وإلى اللجوء إلى مزيد من  طرد العمال ومن تخفيض األجور وأخيرا يـتقلص سـوق                     
  . منتجاتها هى نفسها

فعلى مدى أواخـر الثمانينـات كـان        . إن التحول من الرخاء إلى األزمة دائما يحدث بصورة مفاجئة للشركات الكبرى           
 أعلن رئيس وزراء بريطانيا     ١٩٩٠ فيو.  كال جانبى األطلنطى يعلنون أن اقتصادهم يحقق المعجزات        الزعماء الرسميون على  

جون ميجور، ووزير المالية نورمان المونت، مراراً أنه لن تحدث أزمة ركود، وأيدهم تقريبـا كـل المحللـين االقتـصاديين                     
إن آخر بحث اقتصادى من منظمـة التعـاون التنميـة    "..يمز  جريدة الفايننشال تافي تقرير لبيتر نورمان    فيالمحترفين، وجاء   

  ".%٣ العالم الصناعى قد استقر على معدل نمو اقتصادى ثابت بنسبة فياالقتصادية يشير إلى أن النشاط االقتصادى 

ادية ثم، وكما لو كان ذلك ضربا من الخيال، انفجرت األزمة، واآلن يعلن بيتر نورمان بنفسه مؤشرات األخبار االقتـص                  
". عمليا أصبحت كل المؤشرات الواردة عن تدهور الناتج وانخفاض مبيعات التجزئة وزيادة البطالة أسوا من المتوقـع                . "السيئة

" لقد فقـدنا الوضـوح    " واعترف أحد المحررين بها قائال      . وكانت جريدة الفايننشال تايمز نفسها عاجزة تماما عن فهم ما حدث          
وأكد سلفه نايجل لوسون، والذي كـان       .  الركود كما لو كانت ظاهرة طبيعية مثل المد والجذر         وتحدث المونت اآلن عن أزمات    

لقد وجدت دائما وسوف تـستمر إلـى األبـد          . الدورة االقتصادية حقيقة قائمة   " الثمانينات، أن    في" بالمعجزة االقتصادية "يتباهى  
  ".موجات الصعود والهبوط

يبدو النشاط  : " دائما أن األمور تسير كأحسن ما يكون حتى تحدث األزمة فجأة           وكما الحظ ماركس، يعتقد رجال األعمال     
ولكن األزمة دائما تحدث انقطاعا ودائما تؤدى إلى إهدار فظيع لحيـاة النـاس              ". التجارى دائما قويا وشامال حتى تحدث األزمة      

على األزمة هو أن يخبروا الشعوب بأنـه ال         ومع ذلك يكون الرد الجاهز ألصحاب األعمال والحكومات         . وفقدان هائل للموارد  
  ".يشد الحزام"و " على الجميع أن يقوم بتضحيات"سبيل لتفاديها وأن 

وأدى ـعما كان من الممكن أن ينتجه  % ٦ أزمة أوائل التسعينات كان إنتاج االقتصاد البريطانى السنوى أقل بنسبة في
وبمعنى آخر، بلغت   . لينى من الناتج كل عام لمدة ثالث سنوات تقريبا         بليون جنيه إستر   ٣٦ذلك إلى إجمالى خسائر وصلت إلى       

.  الواليات المتحدة بالمقارنة  ببريطانيا     فيكانت األزمة أقل خطورة     . الخسارة السنوية تقريبا نفس تكلفة الخدمات الصحية العامة       
ن نمو الناتج طبيعيا، لكان قد حقق فائـضا         ولو كا .  بليون دوالر سنويا   ٥٠ من   أكثر الناتج إلى    فيوبرغم ذلك وصلت الخسائر     

  . أفريقيا للحصول علي أسباب المعيشةفي بليون دوالر سنويا، وهذا الرقم يعادل ما يحتاجه كل السكان السود ١٥٠يبلغ 
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ـ                      ا وذلك ال يعد بأى شكل حسابا دقيقا إلجمالى الفاقد المتحقق، ألن هذه األزمة لم تكن األولى، ولكنها ثالث أزمة يمر به
وإذا كانت االقتصاديات الغربية قادرة على النمو خالل هذه السنوات بنفس متوسـط             . الغرب خالل السنوات الستة عشر السابقة     

  .مما كان عليه% ٤٠ من أكثر لكان إجمالى الناتج قد ازداد ب،سرعتها منذ عشرين عاما

 ينتج من   الذيات االقتصادية أكبر بكثير من ذلك       وليس خافيا علي أحد إن الفاقد الذي ينتج على مستوى العالم من األزم            
جميع الزالزل، واالنفجارات البركانية، والفيضانات واألوبئة مجتمعة، ولكن األزمات االقتـصادية ليـست             ـالكوارث الطبيعية 

در كما كانـت     الوجود تماما بنفس الق    في يحتاجها الناس    التيففي ظل تلك األزمات تظل وسائل إنتاج األشياء         . كوارث طبيعية 
 تكون المصانع والمناجم والمزارع قادرة على إنتاج السلع، ومن ناحية أخرى يكون العمال قادرون على ،فمن جانبـمن قبل  
 وليـست   ، الصناعات المغلقة  فيإنها آليات النظام الرأسمالي هي التي توقف الرجال والنساء والعاطلين عن العمل             . العمل فيها 

  .الكوارث الطبيعية

   علم االقتصاد الرأسمالى واألزمة االقتصادية)٢

 تسببه األزمة الرأسمالية، فقد حاول معظم االقتصاديين التظاهر بأنهـا ال تحـدث              الذيبرغم الفاقد وبؤس حياة الشعوب      
أنه حيث يرى أن األزمة مستحيلة، حيث       . ’جان باتبيت ساى  ‘فعال، واتبعوا قانونا طوره اقتصادى فرنسى عاش منذ قرنين هو           

المدرسـة  " المدرستين االقتصاديتين اليوم     فيهذا القانون متضمن    .  كل مرة تباع سلعة ما فهى تشترى بواسطة شخص آخر          في
للسوق تضمن أوتوماتيكيا إمكانيـة شـراء أى سـلعة تنـتج، إن             " اليد الخفية "ويزعم هؤالء أن    ". الكالسيكية الجديدة "و" الحدية

وهـذه  . لنظرية أن أسعار البضائع تعمل كمؤشرات لتوجيه الرأسماليين إلى مـا ينتجونـه            وتعتبر ا . ”الطلب“يساوى  ” العرض“
 وهى أيضا مبـررهم إلزالـة كافـة         . كل أنحاء العالم   في يتبعها السياسيون اليوم     التيالنظرية هى أساس موجة التهليل للسوق       

  . ”عفا عليها الزمن“ وخصخصة الصناعات وإعالن أن االشتراكية قد ،العقبات

العالقة بين الناتج والطلب، بـين البيـع        " مؤشرات األسعار " أن تحدد    ٠فال يمكن . نجد إن وهذه النظرية مليئة بالثغرات     
ال " مؤشرات األسـعار  "و.  وقت معين  فيألن اإلنتاج دائما هو عملية تحدث       . والشراء، أو بين اإلنتاج واالستهالك بشكل سلس      

  .اج ولكن عما كان مطلوبا قبل بدايتهتخبرك عما سوف يطلب عندما ينتهى اإلنت

 أبسط أشكال اإلنتاج السلعى مثل إنتاج الحبوب بواسطة جمهور صغار           فيويسبب عامل الوقت هذا مشاكل هائلة، حتى        
وبرغم ذلك، ال يؤدى هذا إلى زيادة إنتـاج         .  سنة وأثر على المحصول، ترتفع األسعار فعال       فيفإذا كان المناخ سيئا     . الفالحين

على الفالحين انتظار الموسم التـالى لحـصاد        ) على خالف أصحاب نظرية السوق    ( العالم الحقيقى    فيف.  تلك السنة  فيوب  الحب
ولكن لو لم تتبع، بالـصدفة، سـنة        . وربما يستجيبون لمؤشرات األسعار ويحصدون مساحة اكبر من السابقة        . المحصول الجديد 

  .الوحيدة ستكون إنتاج محصول اكبر مما يطلب المستهلكونأخرى يكون مناخها سيئا كاألولى، فإن النتيجة 

ألن أصحاب مزارع الخنازير يفاجئون بشكل متكرر بأنه إمـا          " دورة الخنزير "وأشهر مشكلة من هذا النوع معروفة بـ        
 بكثير من رغبة     يمتلكونها أكبر  التي يريدون بيعها، أو أن عدد الخنازير        التيأن يتعدى الطلب على لحم الخنزير عدد الخنازير         

 الدورة  فيوال تخت . ولكن موجات مماثلة من الصعود والهبوط دائما ما تحيط كل أنواع اإلنتاج الزراعى            .  شراء اللحوم  فيالناس  
  . الواقع تزداد سوءافيعندما ننتقل من عالم صغار الفالحين إلى الشركات الرأسمالية العمالقة و
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 رأس فـي  فهو يعتمد على القيام باستثمارات ضـخمة  .لة قبل االستهالك النهائىال يبدأ اإلنتاج الصناعى فقط بشهور قلي    
فال يمكن التنسيق بين    " السوق الحر " وحيث يوجد    . بناء المصانع وتركيب الماكينات، على مدى سنوات عديدة        فيالمال الثابت،   

 فـي  وضوحا منهـا     أكثر ،ومن األزمة والرخاء  " دالطلب الزائ "و  " اإلنتاج الزائد " وهكذا تكون التقلبات من      .الشركات المتنافسة 
  .النظام الزراعى الصرف

” المدرسة الحديـة  “ ولقد اعترف بذلك علنا أحد مؤسسى        .والطريق الوحيد أمام األرثوذكسية لتخطى المشكلة هو تجاهلها       
واضطر روى رادنر، ".  هذا الموضوعفيسوف نحل هذه المعضلة ببساطة بتجاهل عنصر الوقت " “فقد كتب   . هو ليون والراس  

 أواخر الستينات إلي البرهنة حسابيا على أن اقتصاد السوق التنافسى سيؤدى إلى معادلة، ألن يفترض أن                 فيوهو اقتصادى بدأ    
 فـي  أى وقـت     فـي  تـواجههم    التي النظام سيضطرون مقدما إلى تحديد كيف سيستجيبون لكل االحتماالت           فيأولئك العاملين   

  . مواجهة استحالة أن يفعل الناس ذلكفي" ينهار تماما"التوازن التام، كما استنتج إن نموذج . المستقبل

 ال يكون ذلك من خـالل التالقـى الـسلس           ، إذا تعادل كل من اإلنتاج واالستهالك أخيرا       ، العالم الحقيقى  في ، الواقع في
لقد اعترفت مدارس االقتصاديين المؤيـدين  . أى األزمةـ ولكن من خالل التوتر العنيف  ،والفعال والمريح بين العرض والطلب

  .للرأسمالية بذلك

 أشهرهم جون مـاينرد كينـز، إلـى رفـض           ،وفي الثالثينات من هذا القرن دفعت األزمة الكبرى ببعض االقتصاديين         
ه جادل ولكنـ البورصة  فيوحقق هو نفسه ثروة من خالل المضاربة ـكان كينز مؤيدا للرأسمالية  . الصياغة الفجة لقانون ساى
فقط " الطلب"و" العرض" “وبالتالى يتساوى   .  سوف تحدث أزمات يتقلص فيها كل من اإلنتاج والسوق         ،بأنه إذا ترك النظام لنفسه    

 ٦٠ من   أكثر عصرنا بعد مرور     فيوـ عصره في دفعه ذلك إلى رفض االعتقاد السائد        . مستوى منخفض جدا   فيألنهما يكونان   
 وعلى العكس اعتقـد  . االقتصادفي" حشر أنوفهم"أوتوماتيكيا فقط إذا توقفت الحكومات عن بأن االقتصاد سوف يزدهر  ـعاما  

  .كينز أن التدخل الحكومى فقط يمكنه إيقاف األزمات

لتـصبح  " المدرسة الحديـة  "وفي األربعينات والخمسينات والستينات كانت هذه اآلراء مضمنة داخل صياغة معدلة من             
وتباهى جون صموئيلسن، الفائز بجـائزة      .  ويتم تدريسها لطلبة علم االقتصاد     ،مات من كل األصناف   العقيدة المقبولة لدى الحكو   

لقد حدد المكتب   : " أن األزمات لن تحدث أبدا مرة ثانية         في عصره،   في علم االقتصاد    في مبيعا   كثر كتب الكتاب األ   الذينوبل و 
  ".االقتصاديةأى الدورة ـالقومى للبحث االقتصادى واحدة من أهم وظائفه 

 بدل  ، يوم وليلة تقريبا   في، وفجأة   ١٩٧٦ـ ٧٤ النظام لم يتحمل الكساد الكبير لسنوات        فيهذا اإليمان بالتدخل الحكومى     
وكما أوضح االقتـصاديان األمريكيـان   . االقتصاديون والسياسيون، الذين دعوا إلى النظرية الكينزية لمدة ثالثين عاما، أفكارهم    

دائما مـا   " اليد الخفية "وأن  " السوق دائما واضح  “ألفكار الكينزية حل محلها العودة إلى الفكرة القديمة بأن          مانكيف ورومر، أن ا   
  .تقود االقتصاد إلى التوزيع األمثل للموارد

وتتضمن هذه النظرية أنه، على العكس ". النقدية"وحاليا، يتبنى االقتصاديون والسياسيون، بدرجات مختلفة، نظرية تسمى  
 االقتصاد إال لمراقبة إجمالى كميـة النقـود ووقـف           فيون التدخل الحكومى ضروريا، ال يجب على الحكومات التدخل          من ك 

  .وهو ما يدعون أن النقابات تمارسه عند دفاعها عن مستويات المعيشة" االحتكار غير الطبيعى"
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الفتراض بأن السوق دائما يربط العرض بالطلب  أواخر السبعينات والثمانينات تميز بعودة ا  فيإن انتصار العقيدة القديمة     
 في بريطانيا ولدى أولئك الذين تبنوا أفكار مماثلة         في حزب المحافظين    فيبرز هذا االعتقاد تماما لدى جناح تاتشر        . معا بإتقان 

  .ولكنه تردد أيضا لدى الكثير ممن كانوا يساريين.  العالم الثالثفيالكتلة الشرقية السابقة و

 ألنهم كانوا إلى حد كبير متـأثرين بمدرسـة          ، هناك تناقضا يصعب مالحظته ضمن أفكار التاتشريين أنفسهم        ولكن كان 
 وقـد عـارض دائمـا       . كان اشهر شخصياتها فريدريك هايك     التيو" المدرسة النمساوية " اشتهرت بـ    التي وهى   ،أخرى منشقة 

ولكنه لم يقبل أبدا النظريات الحديـة       . السوق" دينامية"ويدمر   " االستبداد" على أساس أن ذلك يؤدى إلى        ،الكينزية وتدخل الدولة  
والنيوكالسيك، بإنكارها لألزمة، واعترف بأن النظام معرض حتما إلى موجات صعود وهبوط مدمرة، وعلينا التعامـل معهـا                  

  .في المعادلة" كشرط ما سيئ"

ن المنافسة حقيقية فقط بقدر ما ال يمكـن التنبـؤ           وتكو. وتبنى هايك أيضا أن السوق ينتج دائما عكس ما يحتاجه الناس          
 يحدثـه   الذيإن النظام العشوائى    .  كليتها عما استهدفه، أو كان من الممكن أن يستهدفه، عمدا أى شخص            فيبنتائجها، وتختلف   

  . أهمية، دائما قبل الحاجات األقل أهميةكثرالسوق ال يضمن أن يلبي ما يعده الرأى العام الحاجات األ

 ولكنه اتجه نحو ما أسماه      ، هايك، بمنتهى الصراحة، أن السوق ال يؤدى إلى التوازن السلس بين العرض والطلب             وشدد
  ".نظام اقتصادى" ال يؤدى إلى معادلة اقتصادية بل إلى الذي" التدمير البناء"نظيره النمساوى جوزيف شومبيتر 

سياسيين الذين يـسعون إلـى األصـوات االنتخابيـة أو           على أى حال، ليست هذه نظرية اقتصادية مستساغة بالنسبة لل         
الماليين من ـوأحيانا لحياة  ـيكون لوسائل المعيشة  " التدمير البناء" النهاية فإن هذا فيف. لأليديولوجيين الساعين لتغيير األفكار

عن التعـادل   " النيوكالسيكية " عادة تمتدح اليوم هى صياغة مهجنة، وفيها تحل الفكرة         التيلذلك فإن صياغة أفكار هايك      . البشر
  ".التدمير البناء"السلس محل فكرة 

وهو ما وعد به أنصار     .  تقدم إلينا هى أن الرخاء المنتظم سيأتى فقط لو آمن الناس بالسوق دون تحفظ              التيإن الصورة   
وبشروهم .  أواخر الثمانينات  في أزمة عميقة    فيالسوق شعوب الكتلة الشرقية السابقة عقب دخول االقتصاديات الستالينية القديمة           

وسوف ـ الخمـسينات والـستينات    في أدعى أن ألمانيا الغربية شهدتها التيكتلك " معجزات اقتصادية"بأن السوق سيؤدى إلى 
  ". يوما٥٠٠ أو ٤٠٠" خالل فييحدث ذلك 

برنـامج التكيـف    "لث مع    من بالد العالم الثا    ٧٠ أو ٦٠وهي نفس الرسالة التي وجهها صندوق النقد الدولى إلى حوالى           
 عن ذلـك، حيـث وعـد الـشعب          ١٩٩٢ في االنتخابات العامة    فيولم يختلف خطاب حزب المحافظين البريطانى       ". الهيكلى

 يعود فيها للسلطة ببرنامجه لزيادة مساحة حرية السوق إلـى مـدى             التي اللحظة   فيالبريطاني بأن االنتعاش االقتصادى سيبدأ      
  .أوسع

 حالة بالد أوروبا الشرقية     فيف.  الواقع ذلك التعادل المزعوم، ولكن حدث التدمير       فياالت، لم يحدث     كل من تلك الح    فيو
 بالد أفريقيا كان االنخفاض الهائـل لمـستويات   فيو. من الصناعة عبر أسوأ أزمات عرفها التاريخ % ٤٠ـ   ٢٠تم تدمير من    
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 حالة بريطانيا،   فيو. ما مضت أصبحت موطنا لماليين الجوعى      عا ٢٠المعيشة، وكقارة كانت قادرة على إطعام كل سكانها منذ          
  .كان ذلك يعنى أسوأ أزمة عرفتها منذ الثالثينات

  كيف تتفجر األزمة) ٣

حيث تتزايد األرباح، ويتسابق    . إن الحماس لقدرات السوق العجيبة والمزعومة عادة يصل إلى قمته أثناء فترات الرخاء            
 يسيطر عليها األغنيـاء إلـى   التيوتنتقل بعض الثروات . أكثر وأكثر زيادة إنتاج السلع     فيسراع   اإل فيالرأسماليون فيما بينهم    

. فيحقق المقاولون أرباحا من بناء مكاتب ومخازن ومـصانع جديـدة          .  التراتب االجتماعى  فيأيدى أولئك الذين يتلونهم مباشرة      
ويزدهر السماسرة حيث تنتقل الثروات بسرعة مطردة من . همعلى خدماتـظاهريا  ـوتجد الوكاالت اإلعالنية طلبا غير محدود  

وتشعر قطاعات كاملة من الطبقة الوسطى بأن عليهم فقط أن يبدأوا مشروعاتهم الخاصة وستنهمر األموال فورا بين                 . يد إلى يد  
  .أيديهم

اخرة من الشمبانيا والكافيار    وتشترى كل هذه المجموعات لنفسها عددا متزايدا من السلع، مما يزيد الطلب على السلع الف              
 مواقع البناء   فيويزداد أيضا الطلب على عمل جماهير العمال، حيث تزداد فرص العمل            . إلى سيارات البورش والشقق الفاخرة    

ويجد هؤالء العمال الجدد أن بإمكانهم شراء سلع لم يكونوا      .  تصميم اإلعالنات وطباعة إعالنات بديلة     فيومعارض السيارات، و  
 المقابل يؤدى إلى زيادة الطلب على سلع ينتجها قطاع آخر كامل من العمال، وهكذا تنتشر حالة فيوهذا ـرين على شرائها  قاد

  .من الزواج بين أوساط عمال الصناعات المختلفة

ويتنـافس أصـحاب العمـل،    .  وقتنا الحالى، لم تكن لمستوياتها الـسابقة فيحتى ولو، كما ـ وتنخفض البطالة أخيرا  
ويبدأ عمال آخرون، وقد أصـبحوا أقـل        . لمتلهفين على عمال ذوى درجة معينة من المهارة، فيدفعون األجور قليال إلى أعلى            ا

 التي وسائل اإلعالم ويطالبون بزيادة األجور و      في يسمعون عنه    الذي" الرخاء" المطالبة بنصيبهم من     فيخوفا من تهديد البطالة،     
  .ضطرون إلى تلبيتهايشعر أصحاب العمل أحيانا أنهم م

وكذلك العمال .  أوضاعهمفي قاع المجتمع تظل أعداد واسعة من الناس ال تشعر بأى تحسن فيولكن على صعيد آخر، و
ولكن لفترة قصيرة يبدو اإلدعاء بأن السوق يعنـي         . الذين تزداد أجورهم يجدون هذه الزيادات غير كافية بسبب ارتفاع األسعار          

  .خص ال ينظر فيما وراء األفق، بأنه ينطبق مع الواقعالرخاء، بالنسبة ألى ش

 تحيل الرخاء إلى أزمة تتطور بالفعل عنـدما يـصل           التيغير أن الصورة ال تظل على ورديتها طويال، فكل العوامل           
.  المهـرة   التمويل لالستثمارات الجديدة وتزايد أجور بعض العمـال        فيأى ارتفاع األسعار، العجز المتزايد       ـ الرخاء إلى قمته  

 تخفيض بعض األرباح، فمن الممكن أن       في) هذه العوامل (وبالفعل، حتى عندما تبدأ     .  وراء الطبيعة الحادة للرخاء    فيولكنها تخت 
ويحول الرأسماليون، الذين يعتقدون بأن فرص تحقيق األرباح        . أكثرتؤدى إلى تزايد المضاربة، وإلى سباق محموم لجنى أرباح          

ويشترون المواد الخام معتقدين أنهم سيستطيعون بيعها بأسعار أعلى،     ـ تهم من قطاع إلى آخر بسرعة أكبر      لن تنتهى أبدا، ثروا   
 اإليجارات، ويتأرجحون وراء أحدث مشروعات اإلعالنات، ويدفعون بمبـالغ          في أكثرويمولون بناء المكاتب متوقعين ارتفاعا      

وحتى العمال يمكن أن ينجـذبوا إلـى جنـون المـضاربة،            . بدا البورصة بافتراض أن أسعار األسهم لن تنخفض أ        فيضخمة  
 هـذا   فـي وينتعش الغشاشون والمحتالون من كل صنف       .  الديون لشراء المنازل اعتقادا منهم أن أسعارها سترتفع        فيويغرقون  

 يتوقع أن يجـد     وأى محتال صغير يقود مؤسسة تعد بالربح السريع مهما كان المشروع سيئ السمعة،            . الجو من اإلثراء السريع   



 
 
 

 
 
 

net.socialists-e.www                                                                                   ٢٨                                                 مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

 الدفاتر لتمويل مناقصة، يجد من السهل       في أن يصبح أكبر من خالل التالعب        فيوكل رأسمالى كبير يرغب     . بعض المشترين 
  .أن يفعل ذلك

  

 هذا الجو البراق، حيث تبدو األموال كأنها تتساقط كالمطر على الطبقات شاربة الشمبانيا، وال يبدو هناك أي ارتباط                   فيو
 فـي هكذا كان، على سبيل المثـال، الوضـع         .  محل العمل  في الرائع في جنى األرباح والنشاط األسود لالستغالل         بين النشاط 
واعتقد أولئك الذين   .  أواخر الثمانينات حيث تفوقت كل من شركة ميردوخ وماكسويل وهانسون ورايخمان برازرز            فيبريطانيا  

  .وهبوا حياتهم لنظام الربح أن زمنهم قد أتى

وأدينت .  الماضى في جذبت إليها بعض أولئك الذين عارضوا النظام         التيكانت قوة أخر فترات الرخاء الرأسمالى       وهكذا  
احتفت على طـراز الطبقـة      " الماركسية اليوم "الماركسية من كل الجوانب كنظرية غير واقعية، بل أن مجلة أطلقت على نفسها              

 عالم مـا    فيلقد أصبحنا، كما ادعوا،     . ختالط بمجلس وزراء حزب المحافظين    المتوسطة العليا بالمالبس غالية الثمن ومتعة اال      
  .عالم ما بعد الثورة الصناعية وما بعد اإلنتاج الكبير، ما بعد األزمة، وما بعد الحداثة ـ بعد الماركسية

الكبيرة لعهد الثمانينـات     انفجرت األزمة، وأفلست األسماء      ،"ماركسيينـ  بعد"ثم، وتماما كما تنبأ أولئك الذين لم يكونوا         
الماركـسية  ـ  مثل بى آندس كالرار، وكانرى وورف، وهابتيات وماكسويل، وأخيرا أفلست الرؤية ما بعد            ـالواحدة بعد األخرى  

  ".الماركسية اليوم" تبنتها مجلة التي

ي الـصحف الكبـرى     لقد تحولت فجأة نغمة وسائل اإلعالم، وأعلن فجأة أولئك الذين استخدموا الصفحات االقتصادية ف             
  .وأنه يهوى وال أحد يستطيع إدراك إلى أين" على حافة التحلل"لالحتفال بالرخاء أن النظام 

هكذا، مثال، استطاع رائد الصلب األمريكى آندرو كارنجى أن         . وكان ذلك يحدث دائما عندما يتحول الرخاء إلى إفالس        
  : ثمانينات القرن الماضىفييكتب 

إن التربة ممهدة السـتقبال  .  تغير الموقففيخرات سنوات عديدة تصبح أقل فأقل، دون أى أمل   يجد الصناعيون أن مد   "
 يجرب عبثا كل األطباء منذ      الذي موقف المريض    فيإن الصناعى   . أى شئ يعد بتخفيف األزمة، بل أنه يقابل بمنتهى الترحيب         

  ".سنوات

  . ألمانيا والواليات المتحدةفين اإلحباط شامال تقريبا  الثالثينات، حيث كافيوسادت هذه النغمة نفسها مرة ثانية 

 هذه األثناء يتبنى االقتصاديون والصحفيون الذين قبلوا سابقا معجزات نظام السوق كافة أشكال التفسيرات الغريبـة                 في
، حـدوث   "علم االقتصاد الحدى  " القرن التاسع عشر أرجع جيفون، أحد مؤسسى         فيف. واألسطورية حول سبب حدوث األزمات    

 التـي  إلى موجة جديدة من النظريـات        ١٩٧٥ـ٧٣وأدت أزمة   .  ادعى أنها تؤثر على المناخ     التياألزمات إلى البقع الشمسية     
وأدت أزمة أوائل التسعينات إلى استنتاجات أشد غرابة،        . ادعت أن البترول ينفذ من العالم وأن العالم يواجه عصرا جليديا جديدا           

 في محللى الدورة االقتصادية احتراما      أكثرواحد من   "، حسب رأى جريدة الفايننشال تايمز، هو        الذي و مثل نظرية وليام هوستين   
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يمكن ـ عالقتهمـا بـاألرض    فـي مثال الموقع النسبى لكوكبى المشترى وعطارد ـ" الدورات الكونية"، والذي يرى أن "العالم
 جامعة كمبريدج، ببساطة أن تزايـد       فيلن، أستاذ الجراحة     نفس الوقت، يعتقد روى كا     في. مباشرة أن تسبب كوارث اقتصادية    

والحل الوحيد لذلك هو الحد من      " لتوفير التوظف الكامل  " البالد الصناعية المتقدمة يقف حائالً أمام قدرة الحكومة          فيأعداد الناس   
 المالية للقيام بالرعاية المناسبة      والموارد فيالنضج الكا " سنة والذين يمكنهم توفير وضمان       ٢٥اإلنجاب ليقتصر على من تخطوا      

  ".لألطفال

 يؤدى إلي حدوث األزمة نجد بعضها يحتوى على األقـل علـى             الذيوتمشيا مع تلك التفسيرات المخبولة لما هو الخطأ         
.  يرجع كل شئ إلـى المـضاربة والمـضاربين      الذي التفسيرات شيوعا، من هذا النوع، هو ذلك         أكثرو. بعض عناصر الحقيقة  

  .أنه لو أن هذا الجانب من الرأسمالية فقط يمكن تجنبه، فلن تحدث األزمات أبداويدعى 

 األزمة، فهى تسمح لبعض الرأسماليين أن يزيدوا ثرائهم بينما يتجـاهلون العمليـات              فيوبالطبع تلعب المضاربة دورا     
ض حتى ترتفع األسعار ورفع األسـعار       يحقق المضاربون ثروات هائلة مع كل رخاء عن طريق االقترا         . الحقيقية إلنتاج الثروة  
تزيـد  .  النهايـة  فـي عندما تأتى األزمة    " تأثير المعاناة " تفاقم بشدة    التيو. وتكون النتيجة زيادة المديونية   . حتى يزيد االقتراض  

يحـدث   تحاول الحفاظ على نوع ما من السيطرة على ما           التي تواجه الحكومات الرأسمالية     التيالمضاربة أيضا من الصعوبات     
  . االقتصاد القومى عندما تهرب الباليين وحتى التريليونات من الدوالرات والين يوميا من البالد إلى بلد آخرفي

 التنظيم الرأسمالى لإلنتاج،    فيوبرغم ذلك، ليست المضاربة وال المضاربين هم سبب دورة الرخاء واألزمة، فتلك توجد              
 التيتساعد المضاربة والمضاربون على زيادة حدة الرخاء واألزمات         . حقيق األرباح  المنافسة بين الرأسماليين الصناعيين لت     في

فليس المضاربين هم الطفيليين األساسيين الذين يدفعون النظام إلى األزمة، ولكنهم طفيليون يعيـشون      .  أى حال  فيسوف تحدث   
  .على حساب طفيليين آخرين هم الرأسماليين

 فيكانت تلك   . معلقين أن األمور ستصبح على ما يرام لو تم القضاء على المضاربين           ويدعى بعض السياسيين وغالبية ال    
، ادعـى هارولـد     ١٩٦٤ فـي فمثال  . األغلب رؤية أولئك الذين يسعون إلى صيغة محسنة جزئيا من النظام الرأسمالى الحالى            

خفاء هم الذين دفعوه إلى التخلى عن وعوده         ال في بريطانيا، أن األثرياء الذين يعملون       فيويلسون، رئيس وزراء حكومة العمال      
  .  الواقع يشكلون القطاعات الرئيسية من الشركات البريطانية الكبيرةفي حين أنهم كانوا فياالنتخابية 

المؤسـسات  " قصر عمـر  "واليوم يلقى الكتاب االقتصاديون أمثال ويل هوتون الكثير من اللوم بخصوص األزمة على              
وعلى أقصى اليمين، كان يسهل دائما على الفاشيين .  لعبه كبار الصناعيينالذيندن، متجاهلين تقريبا الدور في مدينة ل" التمويلية

كطريقة لتحويل غضب الجماهير بعيـدا  ـ " يهود"أو " فاسدين"و" دخالء"مدعين أنهم ـ"التمويليين"ـ والنازيين التحريض على  
را ما يكون الرأسماليون الصناعيون سيسعون إلى زيادة أرباحهم من خـالل             الواقع، ناد  فيو. عن كبار الرأسماليين الصناعيين   

بينما يسعى الرأسماليون التمويليون إلـى    ـ أسواق البورصة العالمية   فيمثال المضاربة   ـالمضاربة عندما يبدو ذلك سهال ومتاحا     
  .زيادة ثرواتهم الخاصة عبر شراء الشركات الصناعية

النظام الرأسمالى أو على األقل يظنـون       " انهيار"نا ما يخلط البعض بين األزمات وبين        وهناك نقطة أخرى أخيرة، فأحيا    
ولكن حتى في أشد األزمات عمقا، ال يفلس كل الرأسماليين، سيظل هناك دائمـا              . أنه ال يمكن أبدا أن يحدث انتعاش بعد األزمة        
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 انتهـت   التـي مكاتب الـرهن وتوزيـع األغذيـة        من فتح   ـالبعض ممن يجدون طرقا لتحقيق األرباح من خالل بؤس اآلخرين         
لذلك يمكن أن يتحمل النظـام حتـى   . صالحيتها، إلى تأسيس شركات التصفية أو توفير حراس أمن لحماية األغنياء من الفقراء     

  .أسوأ األزمات لو لم يؤد نضال عمالى ناجح إلى تغييره إلى مجتمع أفضل

قائيا وبسالسة كما يدعى مؤيدو النظام الرأسمالى، فإن النظام الرأسـمالي           وهذا يعنى أنه، برغم أن األزمات ال تنتهى تل        
 الواقع،  في.  االستثمار من جديد   في من إمكانية تحقيق األرباح للبدء       فييصل أخيرا إلى نقطة عندها يثق الرأسماليون بالقدر الكا        

 التـي راء المواد الخام واآلالت من الـشركات        تمكن األزمة نفسها بعض الرأسماليين من زيادة ربحيتهم وإنتاجهم من خالل ش           
وعادة ما تمارس نوعا من الضغط على تكلفة العمل حيث يقبل العمال، خوفا من فقدان أعمالهم، أجـورا          . أفلست بسعر رخيص  

ـ                   . وشروطا أسوأ  ن وبمجرد أن تستمر األزمة لفترة، عادة ما يتبع ارتفاع أسعار الفائدة انخفاض أسـعارها، األمـر الـذي يمك
  .الرأسماليين من االقتراض بشروط أسهل

ثـم يتـسع    .  قليال من العمال   أكثرويتم توظيف عددا    ـوهكذا يحدث انتعاش اإلنتاج بعد عدة شهور أو أحيانا عدة سنوات          
ويمكن أن تفـسح حلقـة      .  وهكذا أكثر تتمكن هى نفسها من زيادة اإلنتاج، وتوظيف عمال          التيالسوق بالتالى لشركات أخرى و    

حتى تنتج فترة رخاء جديدة، ومعها مرحلـة قـصيرة          " االنتعاش" األزمة المجال لصعود الدورة الحميدة من        فيور اللعينة   التده
" المعجـزات "جديدة من التفاؤل الزائد عن الحد لدى الطبقة الرأسمالية ومبرريها األيديولوجيين، حيث يظهر الحديث مرة أخرى               

  . تدميراأكثر تماما حتى تتجمع المكونات ألزمة أخرى
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الوضع يزداد سوء  ::الفصل الثالثالفصل الثالث
ً
الوضع يزداد سوء
ً
  اا

  األزمات تزداد عنفا) ١

 أغلب القـرن  في اإلحصائيات االقتصادية فيالرخاء  ـاألزمة   ـ لرخاء اـمن السهل أن نرى بوضوح دائرة األزمة  
معدالت البطالة إلى حـوالى      اإلنتاج، مع انخفاض     فيكانت فترات من الزيادة السريعة      .  كتب خالله ماركس   الذيالتاسع عشر   

سنوات الرخاء السبع والسنوات الـسبع      "يتبع إيقاعا منتظما وطبيعيا مثل القمر أو        ) الرخاء واألزمة (وبدا أن التبدل بين     %. ١٠
ولكن يوجد أيضا اتجاه طويل المدى، على مدى دورات عديدة لتصبح األزمات أطول وأشد عمقـا      .  الكتاب المقدس  في" العجائز
  . الرخاء أقصر وطفيفاوليصبح

يـشار إليهـا غالبـا     ـ أتت منه تعليقات كارناجى  الذيالوقت  ـهكذا كانت أواخر سبعينات وثمانينات القرن الماضى  
بعـد ذلـك    . ، بمعنى أن االقتصاد الرأسمالى العالمى بدا أنه يعانى من متاعب أسوأ مما عرفها من قبل               "الكساد الكبير "بسنوات  
  ".الكساد الكبير" نت ثالثينات القرن العشرين، مع مستويات بطالة أعلى بكثير، يشار إليها بالمثل بـ  عاما، كا٥٠بحوالى 

   األزمة الرأسمالية؟فيكيف يمكن فهم هذا التفاقم 

لقد الحظ بعض االقتصاديين األوائل المناصرين للرأسمالية مثل ديفيد ريكاردو أن معدالت األربـاح تتـدهور بمـرور                  
هـذا  . كانت أقل كثيرا عندما كتب ريكاردو وآخرون مما كانت عليه قبل ذلك بعشرة أو عشرين أو ثالثـين عامـا                   الوقت، فقد   

 معدالت الربح يمكن من تفسير تزايد عمق األزمات، ألنه مع انخفاض معدالت األرباح ستحتاج الصناعة إلى وقت                  فيالتدهور  
  رباح نفسه؟ولكن كيف كان يفسر تدهور معدالت األ. أطول لالنتعاش

، فبعد حد معين، ال ينمو عائد المحاصيل مـن  "قانون تناقص الغلة" أى ـ الزراعة  فيفسر ريكاردو ذلك بظاهرة توجد 
إن .  ريها، بسبب االقتراب من حدود خصوبة التربة       فيمزرعة معينة بنفس سرعة كمية البذور المزروعة أو الجهد الذي يبذل            

اليوم، هو عدم وجود أى سبب واضح لوجـوب         " النيوكالسيك" علم االقتصاد بـ     فيلت تدرس    الزا التي هذه النظرية،    فيالخلل  
 مـن   أكثر دورات اإلنتاج الطويلة     فيكما إن اإلنتاج الصناعي غالبا ما يكون أرخص نسبيا          . انطباقها على المنتجات الصناعية   

  .ربحوبالتالي، فال يوجد سبب يوجب انخفاض معدل ال. دورات اإلنتاج القصيرة

وكما .  فإن تزايد عمق األزمات وارتفاع مستوى البطالة يعد لغز غامض بالنسبة لالقتصاديين الرأسماليين اليوم              ،وبالتالى
  :يقول أحدهم، أندرو أوسولد من كلية لندن لالقتصاد

ين ال يعرفـون لمـاذا     والحقيقة إن االقتصادي  .. .يبدو أن ارتفاع البطالة على مستوى دول العالم الغربى ال يمكن إيقافه           ..
  ..تتجه البطالة إلى التزايد

وبالتالى لتزايد عمق األزمات علـى  ـوعلي صعيد آخر، فلقد قدم ماركس تفسيرا التجاه معدالت الربح نحو االنخفاض  
 فيخل  فكل رأسمالى يد  .  الطبيعة الخاصة للتراكم الرأسمالى    فيوأوضح أن ذلك كامن     . المدى الطويل وارتفاع مستويات البطالة    
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 التـي  هذه المنافسة هى إدخال ميكنة جديـدة باسـتمرار، و          فيوالطريقة الوحيدة للصمود    . منافسة مع كل الرأسماليين اآلخرين    
  ".العمل الميت"ستتضمن كميات أكبر من 

ـ     . وكل رأسمالى يضطر إلى إدخال كمية اكبر من اآلالت التي توفر العمل بقدر اإلمكان              ن لذلك ينمو االستثمار أسرع م
  .قوة العمل

ويمكن مالحظة ذلك اليوم إذا نظرنا إلى استثمارات كل الشركات تقريبا، نجد أنها مصحوبة  بـدرجات متفاوتـة مـن                     
. وهذا ال يعنى دائما انخفاض إجمالى قـوة العمـل         .  عبر تخفيض عدد العمال المطلوبين لكل مهمة       ـ" إعادة الهيكلة "سياسات  

ولكنها نادرا ما تتواكب مع نمو الناتج اإلجمـالى أو توسـع            . لناتج بتزايد قوة العمل اإلجمالية     ا فيفأحيانا ما تسمح زيادة كبيرة      
إلـى  ") التركيب العضوى لرأس المـال    " عرفه ماركس بأنه     الذي(فيميل معدل االستثمار بالنسبة للعمل      . االستثمارات اإلجمالية 

  .التزايد

فقـد أشـار االقتـصادى      .  حدوث ذلك على مدى ربع القرن األخيـر         تبين التيوتوجد الكثير من الدراسات االمبيريقية      
 صناعة الواليات المتحدة    في إلى أن معدل رأس المال بالنسبة للعمل         ١٩٨١ جريدة بوكنج بيبر الشهيرة في     في" بايلى"األمريكي  

عدالت رأس   م في، بينما كشف اإلحصائى كوللين كاالرك عن زيادة         ١٩٧٥ـ٧٢ في ٢ر٢٤ و   ١٩٦٨ـ١٩٥٧ في ١ر٤٣كان  
 والحظ أحد محررى الفايننشال تايمز      .١٩٧٥ـ٧٢ في ٢ر١٩ إلى   ١٩٦٢ـ٥٩ في ١ر٨٧ بريطانيا من    فيالمال بالنسبة للناتج    

  :١٩٧٧ فيمتخبطا " صموئيل بريتان" 

 الـبالد   فـي ...  الـصناعة  فـي  كمية الناتج عن كل وحدة من رأس المال          فييوجد اتجاه ضمنى طويل المدى للتدهور       
  ..ومن الممكن تكوين صياغة معقولة إلى حد ما بالنسبة ألى بلد بمفردها، ولكن ليس للعالم الصناعى ككل.. .الصناعية

 في المملكة المتحدة، كما هو الحال       فيو: كيف أنه   ) ١٩٨٩يونيو  ( لبنك لويدز   " ايكونوميك رفيو " مجلة   فيويشير مقال   
  . العاملين إلى الثبات، بينما يتزايد حجم رأس المالالكثير من البالد الصناعية الحديثة، يميل عدد السكان

إن نمو معدل االستثمار بالنسبة للعمل ال يشكل مشكلة بالنسبة للشركة الواحدة، فكل ما تهتم به شركة معينة هو الحصول          
لذا سـتميل كـل     . على الماكينات الموفرة للعمل أسرع من منافسيها حتى تتمكن من اإلنتاج أرخص منهم لدفعهم نحو اإلفالس               

 تحتاج أقل كمية من العمل، معتقدة أن ذلك سيمكنها من االستحواذ على األسـواق               التيشركة دائما للبحث عن أحدث الماكينات       
  .من منافسيها ويزيد من أرباحها على حسابهم

زداد معـدل   ألنه لو كل شركة أدخلت آالت موفرة للعمـل، إذن سـي           . ولكن ذلك يمكن أن يشكل مشكلة للرأسمالية ككل       
  .االستثمار بالنسبة للعمل على مستوى النظام ككل بصورة أكبر

وعندما تزداد اآلالت أسرع من العمل، ينمو االستثمار أسرع         .  يخلق القيمة  الذيهو  ـوليس اآلالت ـ  وكما رأينا، أن العمل   
بتة، إذن سينمو االسـتثمار أسـرع        يحصلون عليها كفائض قيمة، ثا     التيوإذا كانت حصة أصحاب العمل من القيمة        . من القيمة 

  .كثيرا من األرباح
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  .أى معدل الربح بالنسبة لالستثمارـولكن إذا كان األمر كذلك، فسيتدهور حتما معدل الربح 

 تحقيق التراكم، بقدر ما يزداد الضغط على مستوى النظـام الرأسـمالى،             فيبكلمات أخرى، بقدر ما ينجح الرأسماليون       
  .حنحو انخفاض معدل الرب

ومن الهام مالحظة أن هذه الرؤية بكاملها تقوم على فهم أن ما هو جيد بالنسبة للرأسمالى الفرد، سيئ بالنـسبة للنظـام                      
 حصلوا عليهـا    التييستثمر الرأسمالى الفرد ألنه يستطيع التفوق على منافسيه واالستحواذ على بعض األرباح             . الرأسمالى ككل 

ولكن لو فعل كل الرأسماليين ذلك، ينخفض إجمالى معدل الـربح حتـى       .  توفر العمل  التيدمة و من قبل بزيادة التكنولوجيا المتق    
 تـوفر   التـي  التكنولوجيا   فيوهذا بدوره يزيد من الضغط التنافسى على كل منهم ويدفعهم إلى زيادة االستثمار              . يصيبهم جميعا 

  . لمعدالت الربح على مستوى النظامأكثرالعمل وإلى انخفاض 

بعض االقتصاديين أن ماركس البد أن يكون مخطئا حول ميل معدل الربح لالنخفاض، الن أي رأسمالي لن يقوم        ويدعى  
وتبناها الكثيرون ممن   " أوكيشيو" قدمها االقتصادى اليابانى     التيكانت هذه هى الرؤية     . باالستثمار إذا كان ذلك سيخفض أرباحه     

ولكن هذه الرؤيـة    .  السبعينات والثمانينات  في،  "جان ستيدمان " الماركسية، مثل    كان ممكنا أن يشكلوا الجناح اليسارى من ناقدى       
 نفس الوقت، عن غير     فيمحض هراء، ألنها ال تفهم أن الرأسمالى الفرد يمكن أن يفعل أشياء لزيادة أرباحه الخاصة بينما يقوم                  

  .عمد، بتخفيض ربحية النظام ككل

 الـسبعينات والثمانينـات     فيانتهى بهم األمر إلى موقف غريب       " ستيدمان"و" يوأوكيش"إن االشتراكيين الذين تبنوا آراء      
.  تجاوزها فيباإلدعاء بعدم وجود ضغط يدفع معدالت الربح نحو االنخفاض، وعدم وجود سبب ألن تصبح األزمة أشد صعوبة                  

ابقة، وهزت فيها ثـالث أزمـات        شهدتها عقود س   التي هذه السنوات انخفضت معدالت األرباح بشكل أقل من تلك           فيومع ذلك   
  .النظام عالميا

  تزايد االستغالل) ٢

 إن ميل معدالت الربح نحو االنخفاض، ال يعنى أن ذلك يحدث دائما، كما أن قانون الجاذبية ال يمنع بعـض األجـسام                      
اض بينمـا يبحـث     من الصعود ألعلى، بل إن هذا الميل يعمل كضاغط على األرباح نحو االنخف            ) مثل الصواريخ والطائرات  (

  .الرأسماليون عن وسائل لتعويقه

 الوسائل وضوحا بالنسبة لهم للرد على هذا الضغط على األرباح هو جعل العمال يعملون أشد ولمـدة أطـول                    أكثرإن  
  : وقال أنهم يحاولون ذلك بثالث طرق". زيادة معدل االستغالل"وصف ماركس ذلك بأن الرأسماليين يحاولون . مقابل أجور أقل

  فائض القيمة المطلق) أ

فتكون النتيجـة أن عـدد      . أوال، يمكن أن يجبر الرأسمالى العمال على الكد لمدة أطول دون زيادة أجورهم بنفس النسبة              
لهذا السبب سمى ذلك ماركس بزيـادة فـائض القيمـة     ـ" بشكل مطلق "التي يقدمها العامل للرأسماليين يزداد      " الزائدة"الساعات  
  .المطلق
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 األيام األولى للرأسمالية الصناعية، ويقدم كتاب رأس المـال          فيريقة لدفع األرباح إلى أعلى كانت منتشرة جداً         هذه الط 
ففـي الـبالد    .  عليه الزمن  فيعلى أي حال، فلحقبة طويلة من القرن الحالي، بدا أن ذلك قد ع            . لماركس أمثلة كثيرة على ذلك    

وأصـبح  . لعمال الرأسماليين على قبول أسبوع عمل أقل وإجازات مدفوعة األجرالصناعية المتقدمة على األقل أجبرت مقاومة ا    
وخـالل األزمـة    .  سـاعة  ٤٤ ساعة ثم تحول إلى      ٤٨ العصر الفيكتوري أسبوعا من      في ساعة   ٧٢أسبوع العمل المكون من     

ن مقـدرا أن يـؤدى إلـى         أوائل الثالثينات ذهب الكونجرس األمريكى أبعد من ذلك بالتصويت على مشروع كا            فياالقتصادية  
وبرغم أن ذلك المشروع رفض أخيرا بعد معارضة الشركات الكبيـرة، كانـت الفكـرة               .  ساعة ٣٠تخفيض أسبوع العمل إلى     

  .الرائجة هى أن المستقبل سيشهد عماال يتمتعون بكميات اكبر من وقت الفراغ

  :نت هناك تنبؤات واثقة أن الواليات المتحدة، كافي دراسة عن ساعات العمل فيوكما يقول هونيكت 

 من مائة عام، وأنه قبل أن ينتهى هذا القرن، سيكون مطلوبا            كثر االنخفاض كما حدث أل    فيساعات العمل سوف تستمر     
  ". ساعة أسبوعيا١٤أى أقل من ـ ساعة سنويا ٦٦٠من العامل المتوسط أقل من 

، ١٩٣٣ عـام    فـي إلى نقطة تحولها    ) ات العمل لتخفيض عدد ساع  ( الواقع وصلت حركة القرن طويلة المدى        في"ولكن  
  ".وانعكست العملية فجأة، مع تزايد عدد ساعات العمل لعشر سنوات

ولكن بعد ذلك ومع مرحلة جديـدة       .  أمريكا على مستوى جديد أعلى     في مرحلة األربعينات، استقرت ساعات العمل       فيف
  : هونيكوت أيضا ازدادت مرة أخرى، كما يقول ١٩٧٣من األزمة االقتصادية بعد 

 الواليات في سنة الماضية حول متوسط أسبوع العمل ١٥قامت منظمة لويس هاريس بسلسلة من البحوث على مدى الـ  
  .١٩٨٥ في ساعة ٤٨ر٤ إلى ١٩٧٣ في ساعة ٤٠ر٦من % ٢٠ووجدت أن متوسط أسبوع العمل قد زاد بنسبة . المتحدة

 سـاعة   ٤٥ر١، حيث يعمل العامل المتوسط من الذكور لمدة         ١٩٨٣ بريطانيا ازداد متوسط أسبوع العمل عنه في         فيو
 السنة حتى منتصف السبعينات، ولكنها استقرت       في اليابان انخفض متوسط ساعات العمل       فيو. فيأسبوعيا شاملة الوقت اإلضا   

ولكن منـذ ذلـك     . ات التسعين في وسط أوروبا الغربية استمر اتجاه ساعات العمل لالنخفاض حتى بداية الركود             فيو. بعد ذلك 
الوقت يمارس أصحاب العمل ضغطا متزايدا لعكس هذا االتجاه، ويدعون أن هذه الساعات تجعل الشركات األوروبية أقل قدرة                  

 ألمانيا لمنع أصحاب العمـل      فيوتطلب ذلك إضراب نقابة عمال المعادن       . على المنافسة بالمقارنة مع اليابان والواليات المتحدة      
  . ساعة٣٥ تطبيق أسبوع العمل المكون من فيوعودهم من التراجع عن 

  "فائض القيمة النسبى) "ب

أوضح ماركس أنه بمجرد أن يجد الرأسماليون أنهم        . ثانيا، يمكن أن يضغط الرأسماليون على العمال لزيادة كثافة العمل         
زيـادة إنفـاق    " إلجبار العمال على      منتصف القرن التاسع عشر، سيتحولون     في من ذلك    أكثرلن يستطيعوا زيادة أسبوع العمل      

  ..". يوم العملفي وقت محدد، وزيادة توتر قوة العمل وإحكام شغل الفراغات فيالعمل 
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 التـي " اإلدارة العلمية "وأصبح السباق نحو زيادة اإلنتاجية وسواساً بالنسبة للشركات الكبيرة، كما اتضح من التوجه نحو             
 الصناعة يمكن تقسيمها إلى     فيكان تايلور يعتقد أن كل وظيفة تؤدى        . قرن التاسع عشر  أسسها األمريكى تايلور في تسعينات ال     

بهذه الطريقة، اصبح ممكنا تقليل أى انقطاع       . مكونات جزئية وتوقيتها، حتى يتم تعيين الحد األقصى لما يستطيع العامل إنجازه           
  %.٢٠٠ل يوميا زيادة مقدارها  إيقاع العمل، بإدعاء تايلور أنه يمكن زيادة كمية العمل المبذوفي

 يعمـل   التيإن السرعة   .  مصانع سيارات هنرى فورد    فيوجدت التايلورية التعبير الكامل عنها مع إدخال خط التجميع          
 صناعات أخـرى، تحقـق نفـس        في.  يتحرك بها الخط، بدال من مبادرتهم الفردية       التيبها الناس اآلن اعتمدت على السرعة       

ل بأقصى سرعة عبر زيادة خضوعهم للرؤساء، مثال بتركيب آالت العد الميكانيكية على اآلالت لـتعلن  الضغط على الناس للعم  
 مختلف وظائف عمال الياقات البيضاء مع زيادة استخدام الحساب،          فيواليوم، يتم تجريب نفس المنهج      . معدالت العمل المنجزة  

  .مفاتيح الكمبيوتر، وهكذاومحاوالت ربط األجر بالناتج، واستخدام عداد الضربات على 

  :إن زيادة شدة العمل لها ثالث ميزات بالنسبة للرأسماليين

 فـي  نفس الوقت من منافسيه وهكـذا يغـرقهم          في أكثراألول، أن من يزيد شدة العمل لعماله يكون قادرا على اإلنتاج            
لهذا الـسبب فـإن     . يدون من إنتاجية عمالهم   ولكنه يفقد هذه الميزة بمجرد أن ينسخ الرأسماليون اآلخرون طريقته ويز          . السوق

 فخ معركة عبثية ال تنتهـى مـن         في مختلف الشركات    فيالسباق نحو زيادة اإلنتاجية ال ينتهي، فكل ما يفعله هو إيقاع العمال             
  . من بعضهم البعضأكثرالعمل الشاق 

 وقت فيمال ينتجون ما يعادل وسائل معيشتهم  دواما، فزيادة اإلنتاجية تعنى أن العأكثرولكن المكسب الثانى للرأسماليين   
، )أى قوة عملهم  (هكذا فبدال من قضاء، مثال، أربع ساعات إلنتاج السلع الضرورية لتجديد قدرتهم على العمل               . أقل من ذى قبل   

 يذهب  الذيوإذا استمر يوم العمل بنفس الطول، فسوف يزداد الجزء          .  ثالث ساعات أو حتى ساعتين     فيفيمكنهم أن يفعلوا ذلك     
لهذا السبب،  . وبالتالي يزداد فائض القيمة بالنسبة لقوة العمل، برغم أن يوم العمل الكلى يظل ثابتاً             . إلى الرأسمالى كفائض قيمة   

  ".زيادة فائض القيمة النسبى"أطلق ماركس على هذه الظاهرة 

ات التغير التكنولوجى السريع، فهى تمكنهم من        أوق فيإن زيادة كثافة اإلنتاج لها ميزة ثالثة بالنسبة للرأسماليين، خاصة           
ويكون ذلك مفيدا بشكل خاص بالنسبة  لهم إذا ربطوا بين زيادة كثافة             .  من آالتهم قبل أن تصبح قديمة      أكثرالحصول على عمل    

  . يمكنهم من إدارة الماكينات طوال ساعات اليوم وكل أيام األسبوعالذيالعمل ونظام الوردية ومرونة العمل 

قد وصلت أهمية زيادة كثافة العمل لدرجة أن الرأسماليين، أحيانا، يكونون على استعداد للمساومة والقبول بتقصير يوم                 و
  :الحظ ماركس.  مقابل زيادة اإلنتاجيةفيالعمل 

 أينما نجد عمال، ال يجرى بشكل منتظم، ولكنه يتكرر يوما بعد يوم بانتظام ال يتوقف، سنتوصل حتما إلى نقطـة حيـث       
 كل من طول يوم العمل وكثافة العمل بعضهم البعض، بطريقة تجعل تطويل يوم العمل مالئما فقط مع كثافة أقل، وتـتالئم                فيين

  .درجة أعلى من الكثافة فقط مع يوم عمل أقصر
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وطبق أحد نظرياته لزيادة كثافة العمل على مجموعة من عـامالت           . ومن جانب الرأسماليين أدرك تايلور ذلك بوضوح      
.  الحديث مـع بعـضهن الـبعض       فيوكن يعملن لمدة عشر ساعات ونصف، ولكنه الحظ أنهن يقضين بعض الوقت             . الفحص

 إنتاجيتهن، برغم   فيوأدى ذلك إلى زيادة هائلة      . فخفض يوم العمل ساعتين وأبعد المقاعد فيما بينهن بحيث ال يستطعن الحديث           
فما كان من تايلور إال أنه منحهن أربع راحات لمدة عشر دقـائق             .  انخفض أن ذلك أرهقهن كثيرا لدرجة أن انتباههن للعمل قد        

  . كل مرة أتاحت لهن الفرصة للتمشية والحديث إلى بعضهن، فاستعدن انتباههن للعملفي

وبطريقة مماثلة بمعنى ما، حاول هنرى فورد، عالوة على العمل بأقصى حد، التمسك بأن يكون لعماله فترات محـددة                   
 تـضعف قـدرتهم علـى       التي أشياء مثل شرب الخمور      فيوحاول اإلشراف عليها حتى ال يقضيها العمال        ـ" فراغوقت ال "من  
  .العمل

 تقرير عن اليابان نُشرته جريدة الفايننشال       فيووفقا لما جاء    . ومازال نفس هذا االتجاه يسيطر في بعض الشركات اليوم        
أعلنت شركة اوكى الكهربائية لصناعة اآلالت أنه سوف يتم تقيـيم           .. .ةإن كثير من الشركات منعت الساعات اإلضافي      : "تايمز

قلق حول العمـل    " بريطانيا أيضا، يوجد     فيوتستطرد فتشير أنه    ". باحثيها على أساس نتائج البحث بدال من عدد ساعات العمل         
ارسة الحياة خارج العمـل سـيعجزون   أدرك الكثير من المديرين، مثال، أنه ما لم يسمح للموظفين باإلجازات ومم       "حيث  " الزائد

  ".عن العمل بكفاءة

 في ف . هذه األيام  في مقابل زيادة كثافة العمل نادرا ما يترجم إلى واقع           في الواقع، هذا الحديث عن أسبوع عمل اقصر         في
ور لمدة   من عشر سنوات، حيث يعمل واحد من كل ستة عمال ذك           كثر ساعة أل  ٢١٠٠ السنة   فياليابان استمرت ساعات العمل     

 بريطانيا ال زال المديرون يفضلون الضغط على العمال للعمل ساعات أطول عوضا عـن               فيو.  ساعة سنويا  ٣١٠٠تزيد عن   
 قطاعـات   في ساعات أسبوعيا، بينما يبذل المديرون       ٩هكذا يعمل العامل اليدوى المتوسط وقتا إضافيا لمدة         .استخدام عمال جدد  

 ألمانيا يبذل أصحاب العمـل،      فيو. تطبيق أسبوع عمل أطول وإجازات أقل على الموظفين       مثل التعليم العالى قصارى جهدهم ل     
 ساعة، اآلن قصارى جهدهم إلجبار العمال على قبول العمـل           ٣٥بعد فشل محاوالتهم لتحطيم اتفاقية أسبوع العمل المكون من          

إن الهم األساسى ألصحاب العمـل      "الفايننشال تايمز   وكما ذكر راينر هوفمان، من اتحاد النقابات األوروبى، لجريدة          . يوم األحد 
ويعنى ذلك محاولة إجبار العمال على قبول       ". األوروبيين هو تخفيض تكلفة وحدة العمل إلى الحد األدنى لصالح القدرة التنافسية           

 ساعات العمل السنوية،     اإلجازات األسبوعية، وقبول أنظمة    في أكثر، مع زيادة عمل الوردية، والعمل       "مرونة "أكثرأنماط عمل   
  . يجبر العمال على أسبوع عمل أطول من المعتادالذيو

غير أن هناك سبب بسيط يفسر لنا لماذا يكون االتجاه اليوم مرة أخرى نحو زيادة وليس تخفيض ساعات العمـل؟ فقـد                      
 الضغط على معدالت الربح،      يمكن لزيادة كثافة العمل أن تعوض      الذيأشار ماركس في رأس المال إلي أن هناك حدود للمدى           

بل ـخاصة إن هذه الضغوط تنشأ ألن الكمية الكلية من قوة العمل الموظفة على مستوى النظام ال تزداد بنفس سرعة االستثمار                   
 االنخفاض بشكل مطلق، فمهما تم إجبار العمال على عمل أشد، فإن مجموعـة صـغيرة مـن        فيإن، من الممكن فعليا أن تبدأ       

  . تنتجه مجموعة كبيرةالذينها أن تنتج فائض قيمة بالقدر العمال ال يمك
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 أربـع سـاعات منهـا       فـي  ساعات يوميا، تك   ٨ويبين ذلك مثال بسيط، نفترض، أن هناك مليون عامل يعمل كل منهم             
 مليون ساعة مـن فـائض       ٤سوف تحصل الطبقة الرأسمالية منهم على ما يعادل         . لتعويض صاحب العمل عن تكلفة أجورهم     

  .ة يومياالقيم

 عامل كنتيجة إلدخال تكنولوجيا  حديثة تزيد اإلنتاجية عشر   ١٠٠ر٠٠٠ولكن ماذا سيحدث لو تم تخفيض قوة العمل إلى          
  مرات؟

 ٧ويحصل أصـحاب العمـل علـى        .  دقيقة ٢٤أى  ـ عشر األربع ساعات   فييستطيع العمال اآلن تغطية تكلفة أجورهم       
 الواقع، ينخفض من فيو. كن إجمالى فائض القيمة من قوة العمل ككل ال يزداد        ول.  دقيقة فائض قيمة من كل عامل      ٣٦ساعات و 

وحتى لـو ازداد الـضغط      .  ساعة ٧٦٠٠٠٠=  دقيقة   ٣٦ ساعات و  ٧ ×١٠٠ر٠٠٠ مليون ساعة، إلى     ٤ = ١٠٠٠ر٠٠٠× ٤
 دقيقة إضافية لكل    ١٢بـ   يقدمها كل عامل فقط      التي على العمال بزيادة شدة العمل إلى الضعف، ستزاد كمية العمل الزائد             أكثر
  . ساعة لهم جميعا٢٠٠٠٠= ١٠٠ر٠٠٠×  دقيقة ١٢أو فقط ـعامل

بهذه الطريقة، يدرك الرأسماليون أخيرا أن هناك حدود لقدرتهم على تعويض انخفاض معدل الربح عبر زيادة إنتاجيـة                  
 مثالنا، فإن كل ساعة إضـافية يمكـن         يفو. وعندما يحدث ذلك، سوف يزداد لديهم إغراء محاولة زيادة ساعات العمل          . عمالهم

أى خمسة أضعاف ما يقدموه من ـ ساعة إلى فائض القيمة  ١٠٠ر٠٠٠ األجر تضيف فيإجبار العامل على تقديمها دون زيادة 
  .مضاعفة شدة العمل

 فـي ء   الممارسة نادرا ما يستطيع الرأسماليون إجبار العمال على العمل لساعات أطول دون تقديم أى شـي                فيبالطبع،  
 صالحهم، ألن كثير من العمال سوف يتـأقلمون         فيولكن غالبا ما يعتبرونها     . فيوعادة ما يدفعون مقابال للوقت اإلضا     . المقابل

  .مع أسعار الساعات، ما دام هناك وقتا إضافيا كافيا يمكنهم من معادلة النتيجة

  )تزايد البؤس" (اإلفقار) "جـ

ـ         الوسيلة الثالثة بالنسبة للرأسماليين    أو كمـا وضـعها     ـ لمحاولة رفع مستويات األرباح هى التخفيض المباشر لألجور
وألن ماركس استخدم هذه العبارة فقد ظهرت الكثير من الهجمات المباشـرة علـى تحليالتـه        ". اإلفقار المطلق للعمال  "ماركس  

 الذيوهذا هو السبب، مثال،     .  الرأسمالية  ظل فياالقتصادية منطلقة من االدعاء بأن ماركس أكد أن العمال دائما سيزدادون فقرا             
  ".شبح الرأسمالية" كتابه في صحيفة االوبزيرفر، لنبذ أفكار ماركس فييطرحه وليام كيجن، المحلل االقتصادى 

 الربع الثالـث مـن      في إنجلترا   فيلقد كان يعيش    .  ظل الرأسمالية  فيولكن ماركس ال يدعى أن األجور تنخفض دائما         
للقائد االشـتراكى   " القانون الحديدى لألجور  "وقد رفض بوضوح نظرية     . ر حيث رأى أن ذلك قطعا ال يحدث       القرن التاسع عش  
ولكنه رأي أن الرأسماليين سيحاولون تعويض الـضغط علـى          .  اعتبر أن األجور ال يمكن أن ترتفع أبدا        الذياأللمانى السال،   

  . يذهب لألجورالذيمعدالت الربح نحو االنخفاض بتخفيض الجزء من الناتج 

ومن الممكـن أن    .  مستوى معيشة العمال   في تزايد، كان ذلك مناسبا تماما لزيادة محدودة         فيعندما كان الناتج اإلجمالى     
  .عندما ينخفض نصيب العمال من الناتج، دون أن تسوء أحوال العمال أنفسهم" بؤس نسبى"يحدث 
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لذا شهد  .  األجور في مقابل تحسينات محدودة     فيلى زيادة اإلنتاج     الممارسة، يحاول الرأسماليون دائما دفع عمالهم إ       فيو
 مستويات معيشتهم حتـى خـالل فتـرة مـن           في السبعينات والثمانينات تحسنا طفيفا      في البالد األوروبية الرئيسية     فيالعمال  
  . الوردية، وزيادة التوترفيولكنهم دفعوا ثمن هذا التحسن عبر زيادة العمل . األزمات

مـنهم  % ٣٨ بريطانيـا أن     فـي  سنة   ٢٦ عن الرجال ممن بلغوا      ١٩٧٨ فييل المثال، ذكرت دراسة أجريت      وعلى سب 
 فـي من النـساء    % ٢٣من الرجال و    % ١٩ أن   ١٩٨٢ في العمل، وأعلنت دراسة     فييشعرون أنهم تحت ضغط عصبى حاد       
يفـرزون  " "عمال اآلالت" الثمانينات أن فية وكشفت دراس" فييعانون من التوتر العاط"األعمال غير الماهرة ومتوسطة المهارة   

". ويشكو العمال من عدم قدرتهم على الهدوء بعد عمل طوال اليـوم           . .معدالت عالية من مادة األدرينالين أثناء ساعات الراحة       
  ".  طول اليوم يجعلهم عاجزين عن التفاعل مع زوجاتهم وأطفالهم بعد العملالذيالتعب الشديد "باإلضافة إلى أنهم أشاروا إلي 

 قامت بها النقابات السويدية أن نسبة العمـال الـذين يـشعرون أن              التيويبدو أن الصورة تزداد سوءا، فتبين األبحاث        
، بينما األعـداد    ١٩٨٠ في% ١٥ إلى   ١٩٧٠ في% ٩ازدادت من   " درجة عالية من التوتر أو الضغط الذهني      "أعمالهم تتضمن   

وقد كـشف  ". تسارع إيقاع العمل"، ومعظمهم يلقون باللوم على  %٣٧إلى  % ٢٢ارتفعت من   " التوتر إلى حد ما   " تشكو من    التي
وبينـت  ".  نسبة السكان الذين يعانون من شروط عمـل شـاقة          فيالزيادة المستمرة   "المعهد السويدى للدراسات االجتماعية عن      

آلالت وتكنولوجيا اإللكترونيات إلى زيـادة الوقـت    استخدام افيدراسات يابانية أنه بدال من تخفيض أعباء العمل، أدت الزيادة        
أجري عن  [ بريطانيا بين أحدث األبحاث      فيو.  مواقع اإلنتاج  في المصانع و  في وتوتر ذهنى اكبر     ، ومنح إجازات أقل   في،اإلضا

نموذج أسبوع العمـل     ظل إجهاد شديد ويقتربون من       فيعمال المكاتب يعملون    " قام به العالم النفسى ديفيد لويس، أن         ،]الماليين
يعمل عمال المكاتب أشد من ذى قبل مع انخفاض وقت الراحة إلى            " ساعة يوميا والعمل المسائى، حيث       ١٢اليابانى المكون من    

  ". دقيقة٢٠

 فقط من خالل تخفيض القسم مـن النـاتج          فيعند نقطة معينة يمكن أن ييأس الرأسماليون من زيادة أرباحهم بالقدر الكا           
 الواليات المتحدة على مدى     فيويحدث ذلك   .  اتباع سياسة محاولة تخفيض األجور بشكل مطلق       فيعمال ويبدأون    يخص ال  الذي
تـضمنت تخفيـضا   " تنـازالت "فقد انخفض متوسط األجور، حيث فرض أصحاب العمل على النقابات .  عاما الماضية٢٠الـ  

لنقابات القوية إلى مناطق تضعف فيهـا النقابـات، وتخفـيض           بنقل المصانع من مناطق ا    " الهروب"لألجور واتبعوا استراتيجية    
  . هذه العمليةفياألجور إلى حوالى النصف 

إلجبار العمال على قبول أجور أقل      " مقاوالت الباطن " بريطانيا، مع استخدام     فيوتتم اآلن محاوالت لتكرار هذه العملية       
وعندما تفشل هذه الوسائل، تهـدد    . الخ.. عات من الخدمة المدنية    مجاالت مثل النظافة، والخدمة، وقطا     فيللحفاظ على وظائفهم    

  .الشركات بنقل اإلنتاج عبر البحار، إلى بالد يكون فيها العمال أقل تنظيما وأقل أجورا

ليست قوانين لالقتصاد الرأسمالى،    " زيادة البؤس "و" فائض القيمة النسبى  "و  " زيادة فائض القيمة المطلق   "إن الميول نحو    
. ولكنها وسائل يلجأ إليها الرأسماليون عندما تتعرض معدالت الربح للضغط         . إنها ليست اتجاهات هيكلية ال يمكن مقاومتها      حيث  

 المجتمع وتزيد من احتماالت الصراعات      فيوهى أيضا وسائل تثير المقاومة العمالية بدرجات متفاوتة، مؤدية إلى تأكيد العداء             
  .الطبقية الواسعة
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  وصفبشاعة ال ت) ٣

  . معدل الربح ولحماية أنفسهم من األزمةفييحاول الرأسماليون زيادة معدل االستغالل لتعويض االنخفاض 

وتنطلق أحد المبادئ األساسية لنموذج النقديين من مدرسة النيوكالسيك االقتصادية من أنه من الممكن تجنب األزمة لـو                  
التكـاليف  "، سيؤدى ذلك إلى نقطة فيها تـنخفض         فيضت األجور بما يك   وتتمسك بأنه، إذا انخف   .  عمل ذلك  فينجح الرأسماليون   

وعندئذ سيبدأ الرأسماليون االستثمار من جديد وسيزداد سوق الـسلع          ". الحدية لإلنتاج عن األسعار وسوف تحافظ على الربحية       
 تمنـع   التيللعمل و " النقابيةاالحتكارات  "إن مفتاح حل األزمة، كما تصر هذه المدرسة، هو كسر           . حتى يحدث التوظف الكامل   

  .انخفاض األجور

فقـد حـدثت نفـس      . ولكن مجمل تاريخ الرأسمالية يبين أن زيادة معدل االستغالل بهذه الطريقة ال يخفف من األزمات              
 توجـد بهـا     التـي  بالد فيها نقابات ضعيفة أو ال توجد بها على اإلطالق، كما حدثت في البالد                فياألزمات بنفس الحجم تماما     

 أوائل الثالثينات علي سبيل المثال لم يحقق ضعف النقابات األمريكية والبريطانية واالنعدام الفعلى للنقابات في                فينقابات قوية، ف  
 الثمانينـات   في ظل تاتشر وريجان     في بريطانيا والواليات المتحدة     فيولم يمنع إضعاف النقابات     . إيطاليا الفاشية هجوم األزمة   

  . األربعينات والخمسينات والستينات عندما كانت النقابات أقوى بكثيرفي األزمة أشد عمقا منها والتسعينات أن تصبح

 الثالثينات واألربعينات ضد األفكار القديمة هى أن تخفـيض     فيولقد كانت أحد النقاط القوية لدى االقتصاديين الكينزيين         
وليس خافيا على أحد أن البطالة تزداد مع هجوم األزمـة ألن            . األجور من الممكن فعال أن يزيد عمق األزمة، وليس أن ينهيها          

وتخفيض األجور يقلل إجمالى سوق السلع االستهالكية، ويعنى بالتالى أن عددا أقل            .  تنتجها التيالشركات ال تستطيع بيع السلع      
هو اتساع الفجوة بين مـا      ـة األجور أو لزيادة اإلنتاجية دون زياد    ـإذن فاألثر المباشر لتخفيض األجور    . من البضائع يمكن بيعه   

  .إنه تعميق لألزمة. يتم إنتاجه وما يمكن أن يشترى

.  االستهالك نتيجة لتخفـيض األجـور      فيوطبعا، ال يهم ذلك لو ازداد االستثمار أوتوماتيكيا للتعويض عن أى انخفاض             
ولكـن ال   .  الطلب على السلع االستهالكية    يف االنخفاض   ،وبالتالي سوف يعوض الطلب على المبانى الصناعية الجديدة واآلالت        

وبالفعل، إذا توقعت الشركات انخفـاض      .  االستثمار في االستهالك يعوض تلقائيا بزيادة      فييوجد ميكانيزم يؤكد أن االنخفاض      
مـتالك   النهاية إلى ا   فياالستهالك، فمن المحتمل أن يخافوا من انكماش سوق منتجاتهم فيخفضون استثماراتهم لتجنب التوصل              

  . بكثير مما يستطيعون بيعهأكثرمصانع قادرة على إنتاج بضائع 

وكل ما فعلوه حتـى اآلن  . ولم يستطع الكالسيكيون الجدد، األرثوذكس، أبدا الرد على انتقادات الكينزيين العنيفة لموقفهم       
 النخفاض األجور لم يـتم تحطيمهـا         ذلك هو أن مقاومة العمال     فيهو التأكيد على أن، األزمات لو لم تحل نفسها، فإن السبب            

  .فيبالقدر الكا

 يعتري أيضا رؤية بعـض الماركـسيين   الذيذلك القصور ـ الرؤية الكينزية  فيولكن دائما ما نجد أوجه قصور أيضا 
ان وبول سويزى، وذلك ألنهم لم يستطيعوا تفسير لماذا يجب أن يظل االسـتثمار              المتأثرين بالكينزية، أمثال األمريكيين بول بار     

ويرجع هذا إلى قبول الكينـزيين للكثيـر مـن أفكـار            .  يؤدى فيها إلى أزمات أعمق وفترات رخاء أقل        التيمنخفضا للدرجة   
 ال  الـذي على األرباح نحو االنخفاض و    النيوكالسيك العقائديين ولذا لم يتمكنوا من إدراك الوجود الحتمى للضغط طويل المدى             
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وتوقع أن يستمر   " الكفاءة الحدية لرأس المال   " يمكن إيقافه عبر تخفيض األجور لذلك تحدث كينز نفسه عن انخفاض فيما اسماه              
إلـى   ترجع األزمـة     التيغير أن معظم اتباعه تخلوا عن هذه الفكرة وبنوا أفكارهم على فقرات من كتاباته               .  المستقبل فيذلك  

تدعى هذه الفقرات أنه، لـو أن الـشركات         .  النظام الرأسمالى  فيالحالة النفسية لرجال األعمال بدال من وجود اتجاه هيكلى ما           
ولكن، لو خمدت الروح    ". بسبب الحافز العفوى للفعل بدال من الخمول      ـالروح الحيوانية   " قامت باستثمارات، يكون ذلك بسبب      

  ".تتفاقم درجة األزمات واالنتكاسات"ستضعف المؤسسة وتموت، لدرجة أن .. .لعشوائىالحيوانية وتراجع التفاؤل ا

 االقتصاد بهدف خلق شعور     فيهكذا ادعى الكينزيون أن الميل نحو األزمات يمكن إيقافه عبر التدخل الحكومى المحدود              
 ظل األزمـة، يجـب أن تنفـق         فيدلوا بأنه   وجا. بالتفاؤل حول احتماالت المستقبل بين أولئك الذين يديرون الشركات الكبيرة         

بهذه الطريقة، سوف تخلق سوقا للسلع، وتسمح للشركات بزيادة إنتاجها ويتم           . الحكومة األموال لتحبط عمليات تخفيض األجور     
اتجـة  وهو ما سيسمح حسب رأيهم، بزيادة الثروة الن. أكثر فأكثرتشجيع االستثمار عبر جعل األمور تبدو وكأن األسواق ستنمو         

  . كل من دخول الطبقة العاملة واألرباحفيعن انتعاش االقتصاد من األزمة بزيادة 

ولكنهـا  . سيطرت األفكار الكينزية على الفكر االقتصادى السائد خالل الربع القرن الذي تلي أزمة الثالثينات كما رأينا               
 إيقـاف   في االقتصاديات الرئيسية    فيلتدخل الحكومى   فقدت تأثيرها مع أزمة منتصف السبعينات، فقد فشلت الدرجة العالية من ا           

وتراجعت الحكومات ورجال   . األزمة وبدا أن النتيجة الوحيدة هى تفضيل مستوى عالى من التضخم على زيادة معدالت البطالة              
 المعادية للنقابـات     الربط بين القوانين   في تؤكد علي أن حل األزمة يكمن        التي كل مكان تقريبا إلى األفكار القديمة        فياألعمال  

  .وتزايد البطالة لتخفيض األجور

بيد أن االقتصاديين المتأثرين بالكينزية، مثل جالبريث في الواليات المتحدة وويليام كيجان وويل هوتون وبول آورميرود                
ة إلى أى طريق أكيد     ومع ذلك، فهم يستطيعوا اِإلشار    .  هذه العقيدة الجديدة   في بريطانيا، استطاعوا الكشف عن ثغرات هائلة        في

 حث بريطانيا وأمريكا على نسخ وسـائل        في يقدمونه النخفاض االستثمار يتمثل      الذيوالعالج  . للتخلص من تزايد حدة األزمة    
برغم أن نفس هذه االقتصاديات تمر بأزمات حادة، وتريدها بديال عن ترك األمور ببـساطة إلـى                 ـاالقتصاد األلمانى واليابانى  

  .بؤس العمالالسوق لتزيد من 

ألنه يعنى زيادة عدم .  مسألة واحدة، فتخفيض االستهالك من المحتمل أن يزيد من تأثير أى أزمةفيلكن كينز كان محقا    
وسيتطلب ذلك أن يسد االستثمار فجوة هائلة إذا كـان      . التوازن بين القدرة اإلنتاجية لالقتصاد وبين مستويات استهالك الجماهير        

  .سيتعاظم"  اإلنتاجفيفائض " حالة عدم القدرة على بيعها، فإن احتمال وجود فيو. م إنتاجها أن تباعلكل البضائع التي يت

سـيجد الرأسـماليون    .  لتشجيع ذلك االستثمار، ستحدث إذن أزمة عميقة       فيوإذا لم تكن معدالت األرباح مرتفعة بما يك       
ستغالل لتوسيع سوق السلع االستهالكية، سـتنخفض معـدالت         فلو زادوا استغاللهم للعمال لزيادة اال     . أنفسهم في معضلة كبيرة   

  . إليقاف تطور األزمة على الرغم من ذلكفياألرباح ولن يزداد االستثمار بما يك

. وينشأ هذا التخبط بسبب تقدم التراكم إلى ذلك المستوى حيث يوجد تناقض هائل بين حجم اإلنتاج وحجم قـوة العمـل                    
دم قدرة قوة العمل على إنتاج أرباح كافية لتتناسب مع مستوى االستثمار المطلوب، بما يؤدى               ويعبر ذلك عن نفسه من خالل ع      

  .إلى رفض الرأسماليين لالستثمار وعجز الشركات عن بيع منتجاتها
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 يتم إنتاجهـا، حيـث أن       التي مجتمع عقالنى لن تكون هناك مشكلة من هذا النوع، وذلك لوجود حاجة مطلقة للسلع                في
فأولئـك الـذين    . ولكن القوة الدافعة للنظام الحالى ليست تلبية حاجات الجمـاهير         . لمجتمع هى تلبية حاجات الجماهير    أولويات ا 

  .يسيطرون على رأس المال يتصرفون بطريقتهم هذه من أجل زيادة أرباحهم، وزيادة ما يمتلكونه من رأس المال

   الحياةفيكيف يستمر النظام ) ٤

وعلـى  .  بعض األحيـان   فيليدى أن الرأسمالية ستبقى إلى األبد، ويعتبر األزمات حادثة تقع           يفترض علم االقتصاد التق   
ولكن هذا ال يعنى أن الرأسمالية تنهار ببساطة مـن          .  النظام فيالنقيض، يبين تحليل ماركس أن األزمات الحادة مرض مزمن          

بعضها  ـذ انهى ماركس كتابه رأس المال، فترات رخاء          سنة من  ١٢٥ فيشهد النظام   . تلقاء ذاتها، أو أن األزمات تستمر لألبد      
كما شهد األزمات، ووجدت فترات تحسنت  فيها مستويات معيشة العمال، كما وجدت فترات            ـاستمر لفترة طويلة جداً  من الوقت      

  .تحولت إلى األسوأ

 أربعينات القـرن التاسـع      في  من ذلك، توسع النظام بشكل هائل على المدى الطويل، عندما بدأ ماركس أبحاثه             كثرواأل
 الواليات المتحـدة،    فيعشر، كانت الرأسمالية الصناعية تميز فقط شمال إنجلترا، وأجزاء من بلجيكا والساحل الشمالى الشرقى               

 أوروبـا   فـي  ثمانينات القرن التاسع عشر، كانت الرأسمالية سائدة         فيوبحلول يوم وفاته    .  فرنسا وألمانيا  فيمع مواقع صغيرة    
واليوم، تسيطر الرأسمالية على كـل بـالد     .  اليابان في عموم أمريكا الشمالية، وكانت تتقدم بخطواتها األولى         فيربية تماما و  الغ

 ضعف ما   ٣٠ أو   ٢٠، و ١٩٤٥ فياليوم، يعادل إجمالى الناتج االقتصادى العالمى أربعة أو خمسة أضعاف ما كان عليه              . العالم
  .سع عشر أربعينات القرن التافيكان عليه 

لو تحدث تحليل ماركس للرأسمالية ببساطة عن ركود النظام الرأسمالى أو تدهوره، لكان من الممكن بوضوح أن يكون                  
  . النظامفي تحدثت فقط عن التوسع التيمخطئا تماما مثل تلك المدارس االقتصادية األرثوذكسية 

  .معينة" عوامل تعويق"االنخفاض توجد أيضا ولكن في الواقع، أكد ماركس على أنه مع اتجاه معدل الربح نحو 

 يأخذها الرأسـماليون    التيفماذا كانت عوامل التعويق هذه؟ بعض هذه العوامل، بحثناها بالفعل، أي اإلجراءات المختلفة              
وال يمكنها  .  حد ذاتها ال يمكنها إيقاف األزمة      فيولكن هذه اإلجراءات    . لزيادة معدل االستغالل وبالتالى يرفعون معدالت الربح      

أيضا إيقاف االتجاه طويل المدى لتدهور معدالت الربح، ألنه، كما رأينا أيضا، االستغالل الكثيف لعدد قليل من العمال ال يمكن                    
  . تنتجه مجموعة اكبر من العمال تستغل بكثافة أقلالذيأن ينتج فائض قيمة بنفس الحجم 

 ذلـك الوقـت كانـت       في. عصر ماركس هو التجارة الخارجية     فيهناك عامل آخر ساعد على زيادة معدالت األرباح         
 آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبـا  فياالقتصاديات الرأسمالية الكاملة محاطة بمجتمعات ما قبل رأسمالية اكبر منها كثيرا   

ن أفريقيا إلى األمـريكتين، إجبـار   نهب الهند، نقل الماليين من العبيد م(واستطاع الرأسماليون استخدام أبشع الوسائل   . الشرقية
  .إلحكام القبضة على ثروات هذه المجتمعات وبالتالي  زيادة أرباحهم الخاصة) الصينيين  على شراء األفيون، احتالل مصر

اآلن والعالم بكامله رأسمالي يستطيع رأسماليو بلـد معـين تحـسين            . غير أن هذه الطريقة ال تصلح لوقت طويل اليوم        
مثل بترول الشرق األوسط فـي الـستينات وأوائـل    ـ إجبار حكام بالد أخرى على بيع بضائعهم بأثمان رخيصة  موقفهم عبر 
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السبعينات، ولكن ذلك يؤدي إلى إعادة توزيع األرباح بين البلدان الرأسمالية، وليس زيادة األرباح على مستوى العالم الرأسمالي                  
  .ككل

 ذا أهمية حيوية، ويظل هكذا اليوم، وذلك هي الطريقة التي يكون بهـا لكـل                عامل التعويق الثالث كان بالنسبة لماركس     
  . أزمة منفردة أثراً على االتجاهات طويلة المدى داخل النظام

فهى تخلق ذعرا واسعا في أوساط الطبقة الحاكمـة والبـؤس الـشديد بـين               . إن األزمات مؤذية جداً بالنسبة للرأسمالية     
ألنهم يجـدون بإمكـانهم     . لها ميزات بالنسبة للرأسماليين األفراد الذين يستطيعون تجنب اإلفالس        ولكنها أيضا   . جماهير الناس 

  .شراء أصول الرأسماليين اآلخرين بسعر  رخيص ويستطيعون استغالل ارتفاع مستويات البطالة لتخفيض األجور

 واالنتظار حتى انخفضت أسـعار       استطاع بعض الرأسماليين التراجع    ١٩٢٩ فيهكذا أثناء أزمة وول ستريت الكبرى       
وفي األزمة األحدث في أوائل السبعينات انخفضت قيمة مبنـى          . األسهم وبعد ذلك اندفعوا لشراء شركات بكاملها بسعر رخيص        

كان ذلك مميتاً بالنـسبة     .  مليون ٦٠كاناري وورف للتنمية في أقصى شرق لندن، والذي تكلف بناؤه بليون جنيه إسترلينى إلى               
  .ولكنه كان هبة من اهللا للشركات التي اشترته بسعر المزاد. األصليين، أخوان رايخمان الذين أزيحوا من السوقلمالكه 

تتغلب الشركات الرأسمالية على األزمة بواسطة الكانيبالية، أي أن يأكل بعضها البعض األخر، ويـستطيع األحيـاء أن                  
ها األولى ويجدون بإمكانهم البدء في توسيع اإلنتاج مـستخدمين أحـدث            يستحوذوا على وسائل اإلنتاج بسعر أقل بكثير من قيمت        

ويمنع ذلك تزايد تكلفة االستثمار أسرع كثيراً من إجمالي قوة العمـل وتخفيـف              . المصانع واآلالت بدون دفع السعر الكامل لها      
  .الضغط على معدالت الربح

 الكثير من الشركات المنفردة وتسمح للباقين بزيادة أرباحها         الرأسمالية،  حيث تتنحى جانبا    " إعادة هيكلة "تفرض  األزمة    
جزء كبير من رأس المال خالل األزمة، فاألزمة لها ذلك األثر المتناقض الذي يـستعيد               " تدمير"وبسبب  . على حساب األخرى  

  .معدالت األرباح والتوسع في الصناعة

 ١٨٨٤ا اندفعت الواليات المتحدة بسرعة في الركود فـي          وكما يالحظ أحد المؤرخين لألزمة االقتصادية الحديثة، عندم       
في صـناعة   % ٢٢ إلى   ١٥في النسيج ومن    % ٣٠ إلى   ٢٥تأتي األزمات بتتابع سريع، ارتفعت البطالة وانخفضت األجور من          

ـ                 تطاعت الحديد والصلب، ولكن مجموعة شركات كارناجي استطاعت توفير أرباح هائلة خالل فترة االزدهار السابقة ولهذا اس
  .١٨٨٦وكان هناك تحسنا عاماً في المناخ االقتصادي في أوائل . أثناء الكساد شراء المصانع المنافسة لها بسعر رخيص

وبطريقة مماثلة، واكب االنتعاش من األزمة في بريطانيا في أوائل تسعينات القرن التاسع عشر موجة من التسابق مـن                   
والتـي مكنـتهم مـن      ) ليز، لويدز، ميدالند، ناشيونال بروفيشنال، ويست منيستر      بارك(خمسة بنوك كبيرة على شراء الشركات       

وتوازنا مع ذلك، تركزت الملكية في صناعة النسيج والتعدين، وتم ترشـيد شـامل للـصناعة، وإدخـال                  . االحتكار شبه التام  
أجبر العمال على قبـول أجـوراً أقـل         تكنولوجيا جديدة في صناعة األحذية والطباعة، وإغالق العديد من المصانع األمر الذي             

  .وشروط عمل أسوأ
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أعاقت األزمات ميل االستثمار لالرتفاع بمعدالت أسرع كثيرا من قوة العمل خالل النصف الثاني من القـرن التاسـع                   
 وحسب أحد التقديرات تضاعف معدل االسـتثمار بالنـسبة للعمـل فيمـا بـين              . ولكنها لم تقض على هذا االتجاه تماماً      . عشر
، بينما يرد في تقدير ثالث أن معدالت االستثمار         ١٩١٨و١٩٠٠فيما بين   % ٢٥ وحسب تقدير أخر ارتفع بنسبة       ١٩١٢و١٨٨٠

  . ١٨٨٣ـ ٧٥في أعوام % ٢ر١٦ إلى  ١٨٦٤ في %٢ر.٢بالنسبة للناتج ارتفعت من 

يكشف عن اتجاه ثابت    "تحدة  وحسب ما أوضحت دراسة هامة لجلمان، أن معدل االستثمار بالنسبة للعمل في الواليات الم             
كانـت  " أنه كان بطيئاً إلى حد ما بالمقارنة مع المثال االفتراضي الذي قدمه  ماركس             "في تلك الفترة برغم     " إلى حد ما لالرتفاع   

  : كما الحظ المؤرخ إريك هوبسباومالنتيجة أنه مع نهاية القرن،

شكالت التسويق وهامش الربح ومع تدهور األرباح الهائلة        كل من االقتصاديات الصناعية الجديدة والقديمة عانت من م        "
  ".للصناعيين األوائل سعى رجال األعمال بلهفة إلى مخرج من األزمة

 إلى ما يشبه إغالق ثلث القدرة الصناعية، برغم أن ١٩٨٢ـ ٨٠أدت أزمة . شهدت بريطانيا حالة مشابهة في الثمانينات    
غير أن ذلك أبطأ  بقدر كبير من نمـو االسـتثمار            . ١٩٨٧ما كانت من قبل بحلول      الشركات كانت تنتج حوالي نفس الكمية ك      

  :وكما أوضح المقال الوارد في نشرة لويد بنك والمذكور أنفاً. بالمقارنة مع العمل

% ٢، ثم تباطأت إلـى      ١٩٧٠في  % ٤كانت كثافة رأس المال ترتفع، ولكن بمعدالت متدهورة فقد كانت ترتفع بمعدل             "
  ".١٩٨٢م بحلول عا

بقبولهم لتخفيضات طفيفة في األجور مع شروط عمل أسـوأ  ـ في شروط كهذه، يمكن للزيادة في استغالل العمال فعالً  
ولكن مرة أخرى، كما حدث منذ قرن مضى، فإن انتعاش معدالت الربح كان فقط              . أن تزيد معدل الربح قليالً    ـخوفا من البطالة  

. ئل الثمانينات، ولكن ال يزال أقل من مستوى الخمسينات والستينات وأوائل السبعينات بكثير            انتعاشا جزئياً، يزيد عن مستوى أوا     
اتضح ذلك بصورة مرعبة عندما تحول الرخاء فجأة إلى أزمة، بدأت في بريطانيا والواليات المتحدة، ثم في فرنـسا وألمانيـا                     

  .واليابان في أوائل التسعينات
  



 
 
 

 
 
 

net.socialists-e.www                                                                                   ٤٤                                                 مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

  س املالس املالتركيز ومتركز رأتركيز ومتركز رأ  ::الفصل الرابعالفصل الرابع
  تركيز رأس المال) ١

إن الطريقة التي يمكن لألزمة من خاللها تخفيف بعض مشكالت الرأسمالية دفعت بعض مؤيدي النظام إلى اإلدعاء بعدم                  
فقد صرح شخص مثل نايجل لوسون وزير المالية السابق لحزب المحـافظين فـي              . وجود تلك المشكالت على المدى الطويل     

بل أن أتباع مدرسة االقتـصاديين  . متكررة ال تدعو للقلق، حيث أن جميع األزمات يتبعها فترات ازدهار       بريطانيا أن األزمات ال   
، ألنه كما يدعون، تدمير بناء يمهد الطريق إلنتاج كميات          "بالتدمير الذي تسببه األزمة   "النمساوية وبينهم هايك يرحبون بإيجابية      

  .أكبر من الثروة

ى بعض الناس الذين يتأثرون بالماركسية، فيدعون أن إعادة هيكلة النظام وتخفيض قيمة             وتوجد رؤية من  نفس النوع لد      
ونتيجة . رأس المال الذي يحدث في األزمة يسمح للنظام بتطهير نفسه من كل الضغوط التي قد تؤدي إلي انخفاض معدل الربح                   

مشية فترات الرخاء، ويتضمن ذلك أنه ربما يكون        لذلك ال توجد حاجة لالتجاه طويل المدى نحو تزايد حدة األزمات وقصر وها            
للتبدل بين االزدهار واألزمة آثاراً فظيعة على العمال، ولكن ال يوجد سبب يجعل النظام عاجزاً عن االستمرار كما هو قائم إلى                     

أحوال العمال داخـل    وأحياناً ما يضيفون أنه ال يوجد سبب أيضا لالعتقاد بأن الحكومات اإلصالحية ستعجز عن تحسين                . األبد
  .النظام

ولكن أي رؤية من هذا النوع تتجاهل شيئاً آخر يحدث للرأسمالية كلما تقدمت في العمر، هو أن عدد الشركات المتنافسة                    
يميل إلى التناقص، بينما تسعى حفنة من الشركات الكبرى إلى السيطرة على صناعات بكاملها واقتصاديات بكاملها وهذه العملية       

  ".تركيز وتمركز رأس المال"يها ماركس أطلق عل

فإذا أفلست أي شركة من هذه الشركات العمالقة، تسبب خسائر هائلة في بقية االقتصاد فتتأثر البنوك التي أقرضتها تأثرا           
ـ   تهالكية بالغاً، وكذلك أيضا بالنسبة للشركات الصناعية األخرى التي توقعت أن تبيع لها الخامات واآلالت أو أن تبيع بضائع اس

وفجأة تتحول أرباحهم إلى خسائر ويصل حجم الدمار إلى الدرجة التي تعجز قدرة الشركات األخرى عـن تعويـضها                   . لعمالها
والبد من أن يفيد تدمير أحد الشركات شركات أخرى، غير أن ذلـك يهـدد               . بشراء اآلالت والمواد الخام بسعر رخيص تقريباً      

  .ركات الرابحة والخاسرة على حد سواءبحدوث ثقب اقتصادي أسود يبتلع الش

والنتيجة أنه بمجرد أن يسيطر على النظام حفنة من الشركات العمالقة فإن األزمات ال تحل نفسها أوتوماتيكيا بل تصبح                   
  .أسوأ ألن كل شركة عمالقة تنهار تجر وراءها اآلخرين مثل قطع الدومينو

 أي اتجاه لسيطرة حفنة من الشركات الكبرى علـى النظـام بهـذه    غير أن الكثير من مبرري الرأسمالية ينكرون وجود    
هكذا، يتحدث التاتشريون في بريطانيا والجمهوريون في الواليات المتحدة وحتى اإلسالميون في الجزائر عن أهميـة                . الطريقة

كل أزمة تؤدي إلى ابتالع     ولكن ذلك يتجاهل أن     . الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مدعين أنها المحرك الرئيسي لالقتصاد        
ـ وبالطبع تظهر شركات جديدة حيث يجد أفراد بالصدفة  . بعض الشركات لشركات أخرى، وتركيز رأس المال في أيدي القلة

وكما الحظ ماركس أن هذه الشركات الجديدة فـي         . أنفسهم في موقف يمكنهم من التحول إلى رأسماليين       ـمحترمون أو نصابون  
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ام العصر الذهبى أحيانا ما يكشفون عن قدرات إبداعية وتنافسية أعلى من منافسيهم من ذوي اإلمكانيـات                 سعيها المحموم القتح  
ـ خاصة بالنسبة للبرامجـالكبيرة هكذا مثال في السبعينات والثمانينات، أحرزت التقدم في مجال الكمبيوتر   شركات صـغيرة  ـ

تستمر طويال وأسرعت شركات عمالقة بـشرائها سـواء كانـت           لكن الغالبية العظمى من هذه الشركات لم        . ومتوسطة الحجم 
وبحلول التسعينات سيطرت ثالث أو أربع شركات عمالقة على هـذا المجـال علـى               . شركات موجودة سلفا أو شركات جديدة     

 من رجال   جيال جديدا " أن   ١٩٩٢وبشكل عام وكما جاء في تقرير لجريدة الفايننشال تايمز البريطانية في خريف             . مستوى العالم 
  " األعمال ازدهر في رخاء الثمانينات يعاني من االنقراض المنظم

كانت نتيجة انقراض مثل هذه الشركات الصغيرة في أزمة تلو األخرى على مدى قرن ونصف هـو زيـادة سـيطرة                     
  :الشركات العمالقة، وكما قال هوبسباوم فعال منذ مائة عام

 ١٨٩٧لمانيا والواليات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي وبحلول  عـام            كان تأسيس االحتكارات والكارتالت يميز أ     "
 ١٩٠٠ و   ١٨٩٨ مليون دوالر، وفي الثالث سـنوات بـين          ١٠٠٠ شركة صناعية ضخمة برأس مال يزيد على         ٨٢كان يوجد   

 برأس  ١٩٠١ مليون دوالر، وظهرت أكبرهم جميعا شركة الصلب األمريكية في           ١١٤٠ شركة عمالقة برأس مال      ١١تأسست  
  ." مليون دوالر١٤٠٠مال 

 عندما بدأت في كل بلد حفنة من الشركات في السيطرة على            ،تزايدت سرعة هذه  العملية خالل سنوات ما بين الحربين         
صناعة ما مثال فورد وجنرال موتورز وكريسلر في صناعة السيارات في الواليات المتحدة، وشركة أي سي أي في صـناعة                    

ريطانيا، أو شركة كروبس وتايسن في الصناعات الثقيلة بألمانيا، وبحلول السبعينات وصلت درجـة التركيـز                الكيماويات في ب  
من األصول الصناعية، وفي معظم الصناعات كان       % ٤٨ر٤االقتصادي إلى أنه في الواليات المتحدة امتلكت أكبر مائة شركة           

من النـاتج   % ٤٩طانيا في نفس الفترة كانت أكبر مائة شركة تنتج          وفي بري . يوجد اثنين أ و على األقل ثالثة شركات متنافسة        
اإلجمالي وفي كثير من الصناعات مثل الكيماويات والصناعات الغذائية والمنظفات والحاسبات الكبيرة وقطع غيار الـسيارات                

  . شركتين متنافستينكثركان يوجد على األ

 في تركيز رأس المال، وذلك مع سلسلة مـن عمليـات الـشراء              وقد نتج عن أزمات العشرين عاما األخيرة زيادة أكبر        
واالندماج التي تمت بين الشركات عابرة الحدود الوطنية، وهكذا فمن الممكن أن تكون إحدى الشركات التي تعمل تحـت أسـم                     

.  فـي اليابـان    الواليات المتحدة مملوكة ألشخاص أو شركات في فرنسا أو بريطانيا، وأخرى تعمل تحت أسم بريطاني مملوكة               
ويكون ذلك صحيحا بصفة خاصة بالنسبة للتمويل والصناعات الرئيسية مثل االتصاالت والحاسـبات والطـائرات والـسيارات           

بـدءاً مـن أعمـال      " الخدمية"والكيماويات والمنتجات الغذائية وهو أيضا صحيح بالنسبة للبنوك وجزءا واسعا من الصناعات             
  .الحراسة نهاية بصناعة السينما

 ١٥ شركة من الشركات عابرة القومية تسيطر على ثلثي التجارة العالمية وأن أكبر              ٥٠٠وتشير التقديرات اليوم أن أكبر      
  . دولة١٢٠شركة منها جنرال موتورز وإكس وآي بي إم ورويال داتش شل يزيد مجموع دخلهم عن دخل 



 
 
 

 
 
 

net.socialists-e.www                                                                                   ٤٦                                                 مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

. النظام، سيزيد من عمق مشكالته    " تنقية"د ذلك على    ولو أفلست أي واحدة من هذه الشركات العمالقة، فبدال من أن يساع           
فهى ترتعد عندما يهدد السوق مستقبل أي واحدة من هذه          " السوق الحر "والنتيجة هى أنه برغم ما تعلنه الحكومات عن معجزات          

  . الشركات، وتفعل كل ما في وسعها لتحافظ على استمرار هذه الشركات

أسرعت السلطات البريطانية التي تتمسك بالسوق وحرية التجارة إلى مساندة بنـك            فقد اتضح ذلك فعال منذ قرن، عندما        
واتضح بدرجة أعلى في سنوات ما بين الحـربين، عنـدما تـدخلت             . بارنيجز عندما كان على حافة االنهيار في المرة األولى        

. بنوك الكبرى والـصناعات الرئيـسية     الحكومات اليمينية في بلد تلو األخرى، وأممت الشركات عند الضرورة لوقف انهيار ال            
واتضح مرة أخرى في الثمانينات عندما تدخلت حكومة بوش في الواليات المتحدة لتدعيم مؤسسات التسليف واالدخار وعنـدما                  

  .إلنقاذ بنك جونسون ماثي" قارب النجاة"نظمت حكومة تاتشر عمليات 

ـ ا كان في أزمات منتصف السبعينات أو أوائـل الثمانينـات     أوائل التسعينات أكبر ممفيوكان عدد اإلفالسات الكاملة 
وربما تم إنقاذ شركة إس آند إل، ولكن عدد من الشركات الكبـرى علـى جـانبي                 ـعلى األقل في الواليات المتحدة وبريطانيا     

 والتجارة، والشركة   األطلنطى  أزيحت عن السوق مثل شركة الطيران العمالقة بان أم، وكذا البنك الدولي الضخم بنك االعتماد                
  .العمالقة بولي بيك وشركة العقارات أولمبيا آنديورك وأكبر شركة طباعة في العالم شركة ماكسويل لالتصاالت

فحتى اإلفالس الكامل لم يكن له األثر اإليجابي على بقية النظام كما كان في              . وبرغم ذلك، ليست هذه هى نهاية المسألة      
 الشركات العمالقة ال يملكه مساهمون أفراد يتحملون خـسائر تلـك االنهيـارات ويتركـون      الماضي ألن معظم رأس مال هذه     

فالمساهمون األساسيون في هذه الشركات هم البنوك ومؤسسات مالية أخرى والبد أن تحـاول              . المكاسب لشركات كبيرة أخرى   
 تتحمل الكثير من تكلفـة انهيـار ماكـسويل          لذا كان على البنوك أن    . تعويض خسائرها من بقية القطاعات الرابحة في النظام       

وفي بداية األمر حاولت البنوك تعويض هذه الخسائر من خـالل زيـادة معـدالت    . وأولمبيا ويورك وبان أم وبولي بيك وهكذا    
  .الفائدة على القروض األخرى بما فيها الممنوحة للشركات الكبيرة األخرى

يكون ذلك ميزة للنظام ككل، حيث يمكنه من        ) كسويل، أصحاب المعاشات   حالة ما  في(وعندما يعاني المساهمون األفراد     
فالبد أن  . ولكن عندما تعاني المؤسسات المالية العمالقة، يختلف الموقف تماماً        . الرخاء  بسبب استهالك المساهمين ورأس مالهم      

وهذا يزيد من حدة االتجاه نحو      . النظامتتحمل هذه المؤسسات الخسائر الناتجة ولذا تسهم في تخفيض الربحية على مستوى بقية              
  .األزمة بدال من تخفيضه

وأوضح الدالئل على ذلك كان استمرار ارتفاع معدالت الفائدة على المدى الطويل طوال فترة األزمة فـي الـسبعينات                   
المعدالت الحقيقيـة    أزمة أوائل الثمانينات عندما كانت       فيوضعف ارتفاعها في الستينات وفي تناقض واضح بالنسبة لما حدث           

  .للفائدة سلبية

وبدال من إفساح المجال أمام بقية النظام لالستمرار في النمو المربح، تمثل عمليات إفالس الشركات متعـددة الجنـسية                   
  .الحديثة عبئاً أكبر على النظام الرأسمالي
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  اإلمبريالية والحرب) ٢

 مما كانت منـذ قـرن،       أكثر الثمانينات، واضحة فعالً     في" بيرالكساد الك "كانت مشكالت الرأسمالية طويلة المدى، أثناء       
وكانت واضحة مرة أخرى خالل الثالثينات، عندما تحدث بعض المعلقـين عـن             . عندما تحدث كارناجى عن صعوبة األزمات     

  .ش بدا وكأنه لن يأتى أبدا انتظار انتعافي كلتا الحالتين وجد الرأسماليون وكذلك العمال أنفسهم فيو. للرأسمالية" األزمة النهائية"

 فـي  السنوات حيويـة     أكثر كلتا الحالتين ولكن كانت سنوات ما بعد األزمة من           فيومع ذلك فلم تنتعش الرأسمالية فقط       
وقد شهدت هذه   .  حدث منذ األربعينات حتى أوائل السبعينات      الذيكان ذلك صحيحا بشكل خاص بالنسبة للتوسع        . تاريخ النظام 

  . تاريخ النظامفيتضمنت أكبر وأطول فترة توسع "  طويالًازدهاراً"الفترة 

 الستينات لإلدعاء بـأن الرأسـمالية تتالشـى     فيدفع هذا االزدهار والتوسع الناس في كل من نهاية القرن ومرة أخرى             
ة، كما لن يؤد إلى  لم يكن على حافة االنهيار، وال يحتاج إلى المرور بأزمات دوري الذيتدريجياً إلى شكل أفضل من المجتمع، و      

  .مواجهات طبقية حادة بعد ذلك

 كلتا الحالتين اكتشفت الرأسمالية آليات جديدة لتعويق االتجاه نحو تزايد عمق األزمات، ولكنهـا كانـت                 في الواقع،   في
تمتـد   نهايـة القـرن الماضـى أن         فيكانت اآللية الرئيسية    . وسائل مؤقتة وعندما انتهت آثارها عادت األزمات بشكل أقوى        

  . هي العملية التي اشتهرت تاريخياً باإلمبرياليةـ أوربا الغربية وشمال أمريكا فيالرأسمالية إلى ما وراء بالدها األصلية 

 توسيع وإحكام قبضتها علـى معظـم بقيـة          فيففي سبعينات وثمانينات القرن الماضى بدأت القوى الرأسمالية الرئيسية          
 اإلمبراطورية البريطانية القديمة لتستولى على حاولى ثلث مساحة الكرة األرضية شـاملة             وسعت الحكومات البريطانية  . العالم

نصف أفريقيا وشبه القارة الهندية ومعظم منطقة الشرق األوسط واستولت الحكومات الفرنسية على الهند الصينية ومعظـم مـا                   
واستولت الواليات المتحدة على    ).  تحت سيطرة األتراك   رغم إنها كانت أسمياً   (تبقى من أفريقيا، وبدأت في السيطرة على لبنان         

 فـي وتوسعت هولندا من قاعدتها     . الفليبين من أسبانيا، وحازت السيطرة على الدول الساعية لالستقالل مثل كوبا ووسط أمريكا            
) اآلن ليبيـا  (ريبـولى   ، واحتلـت إيطاليـا ت     )اآلن زائير (واحتلت بلجيكا الكونغو    . جافا لتسيطر على ما يسمى اآلن بإندونيسيا      

وجنوب غـرب أفريقيـا   ) اآلن تنزانيا(وبدأت ألمانيا تحلم بإمبراطورية استعمارية خاصة بها واستعمرت طنجانيكا     . والصومال
 الـصين، وقـسمت     فيوأقامت كل القوى األوروبية الرئيسية مناطق  نفوذ         .  شمال أفريقيا  فيوحاولت بناء قاعدة    ) اآلن نامبيا (

 آسـيا فقـد     في أفريقيا بينما    في ظلت مستقلة    التي  كانت أثيوبيا هى البلد الوحيدة        ١٩١٤فيما بينها وبحلول عام     البالد بسرعة   
  .رزحت الدول، فيما عدا الصين المنقسمة وأفغانستان وتايالند، تحت حكم أوروبا مباشرة

تقدوا أنهم سيحققون أرباحاً هائلة من      اإلمبراطوريات ألن رجال المال والصناعة بها اع       وقد أسست القوى األوروبية هذه    
ورأوا أن سيطرتهم على هذه المناطق يضمن لهم الحصول على مواد خام رخيصة وبذلك يكسبوا               . عملهم بهذه اإلمبراطوريات  

  .ميزة على بقية الدول الرأسمالية األخرى

 أفريقيـا وآسـيا   فيقامة مستعمرات في هذا السياق ظهرت الدبلوماسية الدولية لتوازن الصراعات بين القوى العظمى إل  
فمن ناحية سـعت تلـك      .  الشرق األوسط وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية      فيوتمارس نفوذها على الحكومات المستقلة أسمياً       

زة  لم تكن لديها إمبراطوريات إلى حيا      التيبينما سعت تلك    . القوى صاحبة اإلمبراطوريات إلى االهتمام بتدعيم قوتها العسكرية       
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مستعمرات ومناطق نفوذ من األولى، وعندما جاءت اللحظة الحاسمة خاضوا إلعادة تقسيم المستعمرات حربـاً عالميـة ضـد                   
  . الجانب اآلخرفي جانب وألمانيا والنمسا والمجر فيبعضهم البعض حيث كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا 

اطوريات كان مدفوعاً بعوامل غير اقتصادية، ولكن ذلك        ويدعى بعض المؤرخين الرسميين أن االتجاه نحو إقامة اإلمبر        
يتجاهل واقع أنه منذ ثمانينات القرن الماضى وما بعدها كان التمويليون والصناعيون بين أشد المؤيدين تحمساً لالستعمار والذين                  

ينتقل إلى الخـارج، وبـدأت   وبحلول التسعينات كان نصف إجمالى االستثمارات البريطانية      .  جدواه قبل ذلك   فيكانوا متشككين   
ببنوك مثل بارينجز،وشركات صـناعية     ( السيطرة على اقتصاد بريطانيا      في اعتمدت أعمالها على اإلمبراطورية      التيالشركات  

يونيون (وبلجيكا ) شركة قناة السويس(، وفرنسا )وشلـاآلن بى بىـ  شركات البترول مثل آنجلو ايرانيان  أكثرمثل يونيليفر و
 البلقان وبقايـا    فيلها  " منطقة نفوذ "وفي ألمانيا مارست الصناعة الثقيلة ضغوطا متزايدة على الحكومة لتقتطع           ). مالقةفاينير الع 

  .التركية.اإلمبراطورية

  :وكما الحظ إيريك هوبسباوم تماماً

 أوروبا الغربيـة    لم يعترف المؤرخون السياسيون بوجود أسباب اقتصادية وراء التقسيم الفعلى للعالم بين حفنة من قوى              
  . العقود األخيرة من القرن التاسع عشر وليس لدى المؤرخين االقتصاديين أدني مشكلة في ذلكفي) باإلضافة للواليات المتحدة(

وقد حدث ذلك االستثمار وراء البحار ألن الصناعيين والتمويليين سعوا إلى ضـمان أربـاحهم وإلـى المـواد الخـام                     
فلو أن نصف االستثمارات انتقلت إلـى الخـارج         . ر هام غير مباشر على النظام الرأسمالي ككل       الرخيصة، وهو ما كان له أث     

وأصبحت الشركات أقل انزعاجاً من أنها إذا لم تـدخل اسـتثمارات            %. ٥٠النخفضت األرصدة المتاحة لالستثمار محلياً بنسبة       
وبالفعـل  : ثمار الكلى يرتفع أسرع من قوة العمل الموظفـة  ولذا لم يعد االست   . موفرة للعمل فان منافسيها المحليين سوف يفعلون      

ــ  ١٨٩١  الفتـرة     في ١ر٨٢ إلى   ١٨٨٣ـ  ١٨٧٥ الفترة   في ٢ر١٦ بريطانيا من    فيانخفض معدل االستثمار بالنسبة للناتج      
 المجال أمام    ثمانينات القرن التاسع عشر    في واستطاعت معدالت الربح أن تزداد وأفسح التشاؤم الرأسمالى الطويل األمد            ١٩٠١

الكساد " سنوات   فيثالث مرات   % ١٤أو  ١٣ من   أكثرمرحلة جديدة من التفاؤل واالزدهار، فالبطالة التي كانت قد ارتفعت إلى            
  .١٩١٢ إلى ١٨٩٥من % ١٠أصبحت أقل من " الكبير

 وال عجب أيـضا أن      ،"التدريجية" بريطانيا هى    في" الجديد" حزب العمال    في كون األفكار السائدة     فيوبالتالي ال عجب    
. المزعوم الحزب االشتراكى الـديمقراطى األلمـانى      " الماركسى"قد تزايد تأثيرها لدى الحزب      " التدريجية"و" التراجعية"األفكار  

  .ولفترة بدا للمالحظين السطحيين أن الرأسمالية يمكن أن توفر األمان ومستويات معيشة أفضل للعمال

 تستمر طويالً، استطاعت اإلمبريالية فقط تعويق انخفاض الربحية لمدة عشرين عامـا،   الرأسمالى لم " الرخاء"ولكن فترة   
 العـودة إلـى     في تحققت من االستثمارات القائمة      التي النضوب، وبدأت األرباح     في الخارج أخيراً    فيوبدأت فرص االستثمار    

كانت األرصدة الساعية لألرباح تتزايد في بريطانيا إلـى         البالد الرأسمالية المتقدمة، وبحلول نهاية العقد األول من القرن الحالى           
 الصناعة حسب إحدى التقـديرات مـن        في وارتفع معدل االستثمار بالنسبة للعمل       ، كانت عليه منذ عشرين عاما     الذيالمستوى  

ـ    فـي " الكساد الكبيـر  " بداية   في  هكذا، إلى مستوى أعلى قليالً مما         ١٩١٣ـ  ١٩٠٨ في ٢ر١٩ إلى   ١ر٩٢ بعينات  أواخـر س
وثمانينات القرن التاسع عشر، وليس غريباً أن ظهرت عالمات جديدة من الضغوط نحو انخفاض معدالت الربح وأن األزمـة                   
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 نفس الوقت، أدت ضغوط     فيو. ١٩١٤ـ  ١٩١٣بحلول  % ١٥ خطورة مع ارتفاع البطالة مرة أخرى إلى حوالى          أكثرأصبحت  
كانـت  . قتسام جزء من النفوذ إلى صدامات متكررة مع اإلمبرياليات القائمـة          الدول الرأسمالية ذات اإلمبراطوريات األصغر ال     

النتيجة هى الحرب بين أسبانيا والواليات المتحدة على الفليبين وكوبا، والحرب بين اليابان وروسيا من أجل السيطرة على شمال       
لمغرب، والسباق بين ألمانيا وبريطانيا لبنـاء        ا في، والصدام بين فرنسا وألمانيا على النفوذ        ١٩٠٥ـ  ١٩٠٤ فيالصين وكوريا   

 عجـل بانـدالع   الـذي  وهو الصدام ـ جنوب شرق أوروبا  فيأسطول أكبر، وأخيراً الصدام بين روسيا والنمسا حول النفوذ 
  .الحرب العالمية األولى

ترة محدودة، وكان الثمن    وبالرغم من أن اإلمبريالية خففت من ميل النظام إلى أزمات اقتصادية أكبر، ولكن كان ذلك لف               
 أعقاب الحرب عادت األزمة االقتصادية أكبر وأشد تدميراً مما كانت عليـه             فيو. هو دفعها إلى فظائع وخسائر الحرب العالمية      

  . تاريخ النظامفي

  العسكرة ورأسمالية الدولة) ٣

 فـي  قبل، حيث ارتفعت البطالـة        عرفها النظام من   التي إلى حد بعيد أسوأ األزمات       ١٩٢٩ في بدأت   التيكانت األزمة   
 من ذلك، لم تظهـر أي بـشائر عـن    كثرواأل. إلى حوالى ثلث قوة العملـالواليات المتحدة وألمانياـ أكبر قوتين صناعيتين  

  .إمكانية انتهاء األزمة من تلقاء نفسها

 عبر سياسـات    ١٩٣٤ـ  ١٩٣٣ في كلتا البلدين    في استحضار انتعاش اقتصادى محدود      فيوقد تطلب تدخل الدولة لتبدأ      
ولكنها لـم   .  ألمانيا في الواليات المتحدة وبرامج األشغال العامة التي تبنتها الحكومة النازية الجديدة            فيلروزفلت  " العقد الجديد "

 لم يكن اإلنتاج الصناعي في ألمانيـا يتخطـى أربعـة            ١٩٣٤ فيف.  جسم األزمة  في من إحداث خدش سطحى      أكثرتفعل شيئاً   
 ١٩٣٧فـي   "، بينما في الواليات المتحدة كان واحد من كل سبعة من السكان ال يزال عاطالً عن العمـل                   ١٩٢٩ أخماس حجمه 

 فـي  انتظامـاً  كثرالتدهور االقتصادى األ" وصفها أحد المؤرخين أنه التيـ عندما بدأت مرحلة جديدة من التدهور االقتصادى  
  .تاريخ الواليات المتحدة

 فـي  ألمانيا حدث ذلـك      في.  االستعدادات الهائلة للحرب   في من األزمة حتى بدأت الحكومات       لم يبدأ االنتعاش الحقيقى   
 عنـدما دخلـت     ١٩٤١القائم على التسليح الضخم، ولم يحدث  ذلك في الواليات المتحدة حتى             " التأهب" بتأسيس اقتصاد    ١٩٣٥

 التحريك الضخم   في فقط   فيات الكبير لم ينته أبداً، لقد اخت      أن كساد الثالثين  : "البالد الحرب العالمية الثانية، وكما أوضح جالبريت      
  . األربعيناتفي

فقد منحت  .  كانت امتداداً منطقياً لها    التيكان الستعدادات الحرب بعض الفوائد المماثلة لإلمبريالية بالنسبة للرأسمالية، و         
مثلما حدث عنـدما اسـتولت   ـ  بالد أخرى  فيها الشركات العمالقة الفرصة لالستيالء على المواد الخام والمصانع من منافسي

 تحدى الشركات الكبـرى البريطانيـة مـن أجـل       فيالشركات األلمانية الكبيرة على اقتصاديات تشيكوسلوفاكيا وبولندا وبدأت         
يـرة   شمال أفريقيا، أو عندما اغتصبت الشركات اليابانية الكب   في" حرب الصحراء "السيطرة على بترول الشرق األوسط و شنت        

  . فيتنام وإندونيسيا والمااليافي كانت تديرها شركات بريطانية وفرنسية وألمانيا التيالمزارع 
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 بقية  فيباإلضافة إلى ذلك وفرت استعدادات الحرب للشركات أسواق مضمونة من الدولة لبضائعهم ال تتأثر بالتذبذبات                
 وينخفض مع الرخاء واألزمة، كذلك كان الطلب على المـصانع           كان الطلب على الغذاء والبضائع االستهالكية يرتفع      . االقتصاد

 تنقلها، غير أن الطلب على الدبابات والسفن الحربيـة والطـائرات المقاتلـة بـات                التي تنتج هذه السلع والسفن واللوارى       التي
  . تسليح نفسهافيمضموناً طالما استمرت الحكومات 

وعند الـضرورة  ـ قطاع الخاص، فقد تزايد تخطيطها لالقتصاد بالكامل   الواقع، لم تطلب الدولة األسلحة فقط من الفي
  . الوقت المناسب وبالكميات المناسبةفيحتى تطمئن إلى إنتاج األسلحة ـأممت الشركات الخاصة

 حتى تتأكد مـن أن ودائعهـا        في وما بعدها سيطرت الدولة على الكثير من النظام المصر         ١٩٣٥ ألمانيا النازية منذ     فيو
وكانت الشركات الصناعية مجبرة قانونا على إيداع كل أرباحها فوق حد معين لـدى الدولـة لـنفس                  . دم لتمويل  التسليح   تستخ

وكان يهدف إلى تنفيذ برنامجا استثماريا من       "ديكتاتوراً اقتصادياً " عين جورينج    ١٩٣٦الغرض وأثناء خطة السنوات األربع لعام       
مثل دعم االستثمار، اإلعفاءات الـضريبية،ضمانات  ـ اً أم ال مستخدما كافة الوسائل   مليارات مارك، سواء كان مربح٨ إلى ٦

وعندما رفض رئيس أحد الشركات العمالقة، تايسن، أن ينفذ أوامره، صـادر جـورينج ملكيتـه          . لألسعار،والطلبيات واألرباح 
  .وأجبره على الهرب إلى الخارج

 االقتـصاد   فيلمتحدة الحرب، لم تسيطر الدولة فقط على قطاع األسلحة          وبنفس الطريقة، بمجرد ما أن دخلت الواليات ا       
من % ٩٠وتولت مسئولية   . بل حددت أيضا ما يجب أن ينتج من السلع االستهالكية           مثل نصف إجمالى الناتج القومى     الذيوـ  

  .لشركات الخاصة إلدارتها سلمتها بعد ذلك لالتي بناء مصانع سالح جديدة وفيإجمالى االستثمارات وأنفقت مبالغ طائلة 

وإلى تحـدي أى معارضـة لممارسـاتها    ـ وبسرعة، دفعت استعدادات الحرب الدولة إلى تجاهل آليات السوق القديمة  
فلم يعد التطور االقتصادى داخل ألمانيا النازية وأمريكا فترة الحرب  يعتمد على التدفق الحر لألرصدة                . تبديها الشركات الكبيرة  

 تـدفق األرصـدة إلـى      فـي وبدالً من ذلك،حددت الدولة ما يجب إنتاجه ثم تـسببت           .  ربحية من االقتصاد   كثرألإلى األجزاء ا  
سواء من خالل توجيه أوامر مباشرة للشركات أو من خالل توجيه السوق حتى تجعل تلـك القطاعـات   ـ القطاعات المناسبة  

  . مربحة

 الفاقد من إنتـاج  في اقتصاد الحرب ناجحاً، فقد لعب كل من صا       جعل الذيولم يكن تجاوز الدولة آلليات السوق فقط هو         
 يحدث أثناء   الذياألسلحة والدمار البربرى الناتج عن الحرب دورهما وكان  لهما نفس األثر على النظام مثل تدمير رأس المال                   

تثمار نحو النمو أسـرع  مـن قـوة    ومعها اتجاه االسـ  الصناعات اإلنتاجية  فيفقد قلال الثروات المتاحة لالستثمار . األزمات
  .العمل

  : العشريناتفيكان الماركسى األلمانى جروسمان هو أول من الحظ ذلك عندما كتب 

، لخلق مساحة تنفس من أجل      )للرأسمالية(إن التدمير والفاقد الناتج عن الحرب يعدان وسيلة للتخفيف من االنهيار القائم             "
ويوفر بالضرورة حافزاً جديداً    ) الرأسمالية(يمة رأس المال المرتبط بها يضعف انهيار        إن الحرب وتدمير ق   ...تراكم رأس المال  
  ".لتراكم رأس المال
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وقد أوضح أنه برغم أن الحرب تسمح لبعض كبار الرأسماليين األفراد بزيادة ممتلكاتهم بصورة هائلة، فإن أثرها علـى                   
 المقابـل يوقـف     فـي وذلك  . لتالى ال يزداد االستثمار أسرع من قوة العمل       ، وبا "إبطاء التراكم "و  " تدمير القيمة "النظام ككل هو    

  .انخفاض معدل الربح

 اسـتخدم   الذي األربعينات والخمسينات والستينات من قبل االقتصادى األمريكى         فيوقد تم تطوير وتعميق نفس الرؤية       
 يحدث بـه    الذيتاج السالح يبطئ من المعدل      وأوضحوا أنه برغم أن إن    . أسم أوكس دوفانس ومن قبل الماركسى مايك كيدرون       

  . أزمات متكررةفيتراكم رأس المال، فهو يتيح له الفرصة أيضا لالستمرار بسالسة، دون االنتهاء إلى الركود 

معـضلة  ( القصة الـشهيرة     فيإن اقتصاد الحرب بالمقارنة مع اقتصاد السلم يشبه السلحفاة بالمقارنة مع األرنب البرى              
 اقتصاد السلم، ألن ثروات كثيرة كان من الممكن أن تـستثمر   في اقتصاد الحرب أبطأ منه      فيالبداية يسير التراكم     في). إيسوب

ولكن لهذا السبب بالذات ال يتحتم على اقتـصاد الحـرب أن يتوقـف              . بصورة إنتاجية يتم تضييعها على األسلحة بدالً من ذلك        
  .باقتصاد السلمعبر األزمة، وبالتالى يلحق " اللتقاط أنفاسه"

 انفـق علـى بـرامج       ١٩٤٣ فيواتضح هذا تماماً أثناء الحرب العالمية الثانية، فتقريباً نصف ناتج االقتصاد األمريكى             
 أواخـر   فيومع ذلك، مع كل هذا الفاقد، كان إنتاج البضائع االستهالكية أكبر مما كان عليه خالل أزمة اقتصاد السلم                   . الحرب

 سنوات الحـرب تزيـد      فيخصم الضرائب لتمويل بعض هذه األسلحة، كانت أرباح الشركات األمريكية           وحتى بعد   . الثالثينات
  .١٩٣٨ فيعلى ضعف ما كانت عليه 

 سنوات الحرب الباردة بين أواخر األربعينات ومنتصف الـسبعينات، فقـد توقـع غالبيـة                فيواتضح ذلك مرة أخرى     
حرب العالمية الثانية تكرار ألزمة سنوات ما بين الحربين ولم يحـدث ذلـك آلن               المراقبين االقتصاديين أن يشهد عالم ما بعد ال       

 فـي من النـاتج األمريكـى      % ١، فارتفع من أقل     "وقت السلم  "فياإلنفاق على السالح استمر بمعدالت أعلى كثيراً عما سبق          
كـان ال يـزال     % ٩  أو    ٨ى حوالى    أوائل الخمسينات وحتى خالل الستينات عندما انخفض إل        في% ١٥الثالثينات إلى حوالى    

  . الصناعة المدنيةفيمساوياً إلجمالى االستثمار 

بين األربعينات والسبعينات وشهدت بلد بعد أخرى فعليـاً  " عصرها الذهبى "لقد شهدت الرأسمالية ما أطلق عليه البعض     
خمس مرات واالقتصاد الفرنسى أربعـة      نموا اقتصاديا غير مسبوق، فتضاعف حجم االقتصاد األمريكى ثالث مرات واأللمانى            

 فـي  عانى تدهوراً طويل المدى كان ينتج بحلول الـسبعينات ضـعف إنتاجـه               الذيمرات وحتى االقتصاد البريطانى البائس      
  .األربعينات

 معظـم   فـي ازدهرت الرأسمالية بصورة لم يسبق لها مثيل وتحسنت ظروف حياة معظم العمال واختفت البطالة تقريبا                
ولم يتم فقط إعادة بناء المدن الكبـرى بعـد          .  بريطانيا وألمانيا واسكندنافيا   في% ١الصناعية المتقدمة ولم تتجاوز حوالى      البالد  

 تعود إلى ثالثينات وأربعينات القرن الماضى، وسـاعدت         التيدمار الحرب، ولكن حلت العقارات السكنية الجديدة محل األكواخ          
 المعاشات الكثيرين ألول مرة من التطلـع إلـى          فيى الحياة لمدة أطول ومكنت التحسينات       الخدمات الصحية المجانية الناس عل    

  .حياة الشيخوخة
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 فترة الرخاء، وقـد     في تالشت   التيالقائمة على الصناعات القديمة     " المناطق البائسة  "فيولكن لم يختف الفقر فقد استمر       
 البالد المتقدمة كان ذلك عادة فقراً       فيولكن  . ائلها وبعض العجائز   فقدت ع  التيعانى منه أيضا ذوى األمراض المزمنة واألسر        

  . الثالثينات كما لم يسمع أحد عن المتسولينفي الشوارع كما فيمتواريا فلم يعد العاطلون يتسكعون 

ـ           ل إيطاليـا  كان الرخاء باألساس رخاء البالد الصناعية المتقدمة ولكنه لم يدع بقية العالم دون تأثير، فقد بدأت بـالد مث
 السباق بالبالد الصناعية القائمة القديمـة       في حاالت قليلة    في اللحاق، وحتى    فيوأسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية وسنغافورة      

 بالد العالم الثالث الكبيرة مثل الهند والصين والبرازيل والمكسيك حدث نمو سريع للجيـوب               في مكان أخر    فيو. مثل بريطانيا 
لقد جعل النمو   .  أكواخ المدينة المترامية   في الريف أو    فيوإن استمر غالبية السكان يعيشون تحت البؤس الشديد         الصناعية، حتى   

  .حتى الفقراء يعتقدون أنها فقط مسألة وقت وسوف تتحسن األمور

التاسـع  ومرة أخرى أعطت سنوات الرخاء الطويل تلك دفعة قوية ألفكار مماثلة لتلك التي تطورت في تسعينات القرن                  
وبالفعل وصل األمر ببعض الكتاب إلى تأكيد أنها لم         . عشر وبدا للمفكرين السطحيين أن الرأسمالية قد تغلبت على كل مشكالتها          

  .تعد رأسمالية ولكنها شكل ما أعلى من التنظيم االقتصادى

انية، والفاقد الهائـل القتـصاد      ومع ذلك فما كان من الممكن أن يحدث هذا التوسع للنظام دون فظائع الحرب العالمية الث               
العصر الذهبى على   " أمجاد" تال الحرب، واألخطار الجمة على البشرية كلها من سباق السالح النووى، لقد اعتمدت               الذيالسالح  

  .بربرية القنبلة النووية

  رأسمالية الدولة، الستالينية والعالم الثالث) ٤

 عاما كانت إلى حد كبير      ٤٠راً على الدول الغربية المتقدمة، فلمدة حوالى        لم تكن رأسمالية الدولة العسكرية أمر اً مقصو       
ها شـموال هـى      أكثر تحولت إلى رأسمالية الدولة و     التي العالم ككل، وحقا كان أول االقتصاديات        فينموذج التطور الرأسمالى    

ولكن مع أواخر العشرينات كانت     . االشتراكية أواخر العشرينات وقد أطلقت على نفسها أسم         فيروسيا الستالينية المتخلفة نسبيا     
كانت الثورة تهدف إلى بناء مجتمع يحـدد فيـه          . ١٩١٧ ألهمت ثورة    التيروسيا فعلياً بعيدة كل البعد عن االشتراكية الحقيقية         

القـوى  العمال ما يحدث بشكل واعى، ولكن إشعال الطبقات الحاكمة القديمة للحرب األهلية والتدخل العسكرى من قبـل كـل                    
 عرقلة الثورة، فأصبح هناك بؤس اقتصادى منقطع النظير، وتوقفت كل الصناعات الروسية تقريبا، ودمـرت                فيالغربية تسبب   
  . قامت بالثورة، وبدون الطبقة العاملة ال يمكن أن تتحقق الديمقراطية العماليةالتيالطبقة العاملة 

وائل العشرينات ولكن تزايد اعتماد حكمهم على بيروقراطية مكونـة           أ في السلطة   فياستمر الثوريون الذين قادوا الثورة      
 الحـزب المتفـرغين يتـزعمهم       في اإلمبراطورية القيصرية القديمة إلى جانب شريحة جديدة من مـوظ          فيمن العديد من موظ   

اصـة، وطـردوا    احتفظ هؤالء البيروقراطيون بجزء من لغة الثورة ولكنهم حكموا باستمرار لمـصلحتهم الخ            . جوزيف ستالين 
إن وجه الميت مخنوقا ربما يـشبه وجـه األحيـاء،           .  من الحزب الحاكم   ١٩١٧العناصر الثورية التي قامت على أكتافها ثورة        

  . جوهرهافي الواقع كانت مختلفة في الظاهر فقط ولكن في ١٩١٧ تشبه روسيا ١٩٢٧ فيوبنفس الطريقة كانت روسيا 

 أيـدى القطـاع     فيهم ترك األرض وبعض القطاعات الصناعية والتجارية        ولبعض الوقت كان حكام روسيا من مصلحت      
 مـن   ١٩١٧لطرد أولئك الذين تمسكوا بمبادئ ثورة       ) المعروفين برجال النيب  (الخاص، ومعتمدين على تأييد المالك المتميزين       
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جدد التهديدات من التـدخل      إلى جانب ت   ١٩٢٨ـ  ١٩٢٧ فيولكن هذه السياسة أدت إلى أزمة اقتصادية كبيرة         . أمثال تروتسكي 
  .عند ذاك تحول الحكام الجدد مائة وثمانين درجة  وتبنوا نموذجهم الخاص من رأسمالية الدولة العسكرية. الغربى

 فـي  أمس الحاجة لبعض الوسائل لحماية سيطرتهم على روسيا من التهديد األجنبى، فرأوا أن الحل يكمـن  فيلقد كانوا  
فبهذا فقط يتمكنون من إنتاج الدبابات والسفن الحربية والطائرات والبنـادق اآلليـة علـى نفـس      . بناء الصناعة بأقصى سرعة  

ونحـن  ..إن إبطاء خطوات التصنيع سيعنى أن نتخلف، وأولئك الذين يتخلفون يهزمون          " مستوى الدول الغربية وكما قال ستالين     
  ". عشر سنوات وإال سيدمرونافينقطع هذه المسافة متخلفون عن الدول المتقدمة بحوالى خمسين أو مائة عام، ويجب أن 

أن يخبر عماله بأن ـ كان منطق ستالين هو نفس منطق آى رأسمالى صغير يواجه ضغوط تنافسية من رأسمالى أكبر  
  .بقدر ما يمكنهم حتى يلحق بمنافسه" يضحوا"

 أماكن أخرى خـارج  في استخدمت التي" ائىالتراكم البد"بالنسبة لستالين هو نسخ كل وسائل     " اللحاق بالغرب "كان سبيل   
 بريطانيا على طرد الفالحين من األراضى من خالل التسييج والنزح، ودمر ستالين             فيفمثال اعتمدت الثورة الصناعية     . روسيا

مالية وكما راكمت الرأس  .  أجبر الماليين على الهجرة إلى المدن      الذيو" التجميع"بدوره سيطرة الفالحين على األرض من خالل        
 معسكرات الجوالج   فيالبريطانية ثرواتها عن طريق العبودية من منطقة الكاريبى وأمريكا الشمالية، قام ستالين بتجميع الماليين               

 االتحاد السوفيتى من حقوقهـا   فيوكما نهبت بريطانيا ايرلندا والهند وأفريقيا، جرد ستالين الجمهوريات غير الروسية            . العبودية
 بريطانيا إنكار أبسط حقوق العمـال       فيوأخيرا وكما تضمنت الثورة الصناعية      . املها آالف األميال عن أوطانها    وأبعد شعوبا بك  

 ساعة يوميا، أتبع ستالين نفس الشىء، فدمر استقالل النقابات وأطلق النار على             ١٦ودفع الرجال والنساء واألطفال للعمل حتى       
  %.٥٠المضربين وخفض األجور الحقيقية بحوالى 

 طفولتها أنه بينما اسـتغرقت الرأسـمالية        فيكان االختالف الجوهرى الوحيد بين ستالين وإجراءات الرأسمالية الغربية          
لذلك كانت الوحشية والبربريـة     .  عشرين عاماً  فيالغربية مئات السنيين الستكمال التراكم البدائى، سعى ستالين إلى إنجاز ذلك            

  .أشد تركيزاً

 بريطانيا أثناء الثـورة     فيصغيرة الحجم   " السوق"عبر نسخ رأسمالية    " اللحاق بالغرب "ية الستالينية   لم تستطع البيروقراط  
ولكن لـم تكـن     .  حجمها للصناعات الغربية   فيكان بوسع روسيا أن تنجح عسكريا فقط إذا كانت صناعاتها مماثلة            . الصناعية

وكان علـى الدولـة أن تتـدخل لتحقيـق الحجـم            . ا بعضاً هناك وقت لالنتظار حتى تنمو الشركات الخاصة، بأن يأكل بعضه         
  .الضرورى من اإلنتاج

كان على احتكارات رأسمالية الدولة وليس الشركات الخاصة تحقيق التراكم، وكان على الدولة تنظيم االقتـصاد ككـل                  
  .وتخضع إنتاج آى شئ آخر لمصلحة هذا التراكم

آلن الستالينية فعالً قضت علـى الرأسـمالية   ـلكثيرون يعتقدون ذلكومازال اـ رأى الكثيرون أن هذه هى االشتراكية  
الخ، ولكن وسائلها كانت مشابهة جداً لوسائل اقتـصاديات الحـرب           .... أوروبا الشرقية والصين   في روسيا وبعدها    فيالخاصة  
  .الثقيلة وإنتاج السالحفقد قامت بالتخطيط كما فعلوا من أجل تخفيض استهالك الجماهير لصالح بناء الصناعات . الغربية
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  :  شئون اقتصاديات أوروبا الشرقيةفيوكما يالحظ مايكل كازر أحد الكتاب الغربيين المتخصصين 

 ابتدعت أثناء االحـتالل     التي غالباً ما قلدوا ببساطة الوسائل       ١٩٤٥ المنطقة بعد    فيالمخططين االشتراكيين الجدد    "كان    
 لـم   ١٩٤٥ـ  ٣٩ في تم تحجيمها عن طريق تحديد األسعار والكميات         التيات السوق    وقت الحرب فكثير من عالق     فياأللمانى  

  .تعاود الظهور أبدا

إن إجراءات التخطيط اإلدارى واإلدارة شديدة المركزيـة        : "والحظ أيضا أحد أشهر المخططين البولنديين أوسكار النج       
  ". آليات خاصة باقتصاد الحرب تستخدم القهر الواسع ليست الطابع المميز لالشتراكية ولكنهاالتي

 الثالثينـات   فـي جاذبية لدى حكام الكثير من رأسماليات العالم األضـعف          " التخطيط"كان لهذا الشكل من تدخل الدولة و      
فاستجابت إيطاليا موسولينى ألزمة الثالثينات بتأسيس شـركتين ضـخمتين تحـت إدارة             . واألربعينات والخمسينات والستينات  

 البرازيل واألرجنتـين وضـعت الحكومـات المـستبدة          فيو. ، إلقامة صناعات جديدة   )إى إن آى  (و  )  آر آى  آى(الدولة، هما   
 مقدمة االقتصاد وتطلع حكام المستعمرات السابقة مثل الهنـد ومـصر وسـوريا والعـراق                في تديرها الدولة    التيالصناعات  

إلنجاز التصنيع، هكذا أيضا حكـم الكومينتـانج تـايوان    والجزائر إلى مستويات عالية من ملكية الدولة وخطط الخمس سنوات           
، وهكذا حتـى    "التخطيط الموجه "وتبنت الحكومات اليمينية الفرنسية اتجاها يدعى       .  كوريا الجنوبية  فيوالديكتاتوريات العسكرية   

  .١٩٦٦في بريطانيا جهزت  الدولة خطة طويلة المدى في 

ين، احتياج حكام البالد الرأسمالية ذات القدرات التنافسية األضعف إلـى            كل مكان هى نفس دوافع ستال      فيكانت الدوافع   
 مواجهـة   فـي وإال لن تتمكن أبداً من البقـاء        .  السوق العالمى  فيالدولة لزيادة ثرواتهم وحمايتهم من اآلثار المباشرة للتذبذبات         

  . تنافسيةكثرصناعات منافسيها األكبر واأل

لرأسمالى األرثوذكسى لمدة نصف قرن تقريباً يقوم على ضرورة تـدخل الدولـة وأن              وكنتيجة لذلك كان علم االقتصاد ا     
  .أمر مرغوب فيه" التخطيط"

أحدهم ـ روسيا  لقد كانا شخصين مختلفين  في الغرب، وجوزيف ستالين فيكان جون ماينارد كينز قد بنى هذه الرؤية 
اتجه مؤيدو األول ألن يكونـوا   . صة، و اآلخر ديكتاتور سفاح     البور فيليبرالى وموظف  حكومة أصبح مليونيراً من المضاربة         

. أما مؤيدو الثاني، كانوا من أشد أعداء االتجاه األول، شكلوا األحزاب الـستالينية            . أعضاء في األحزاب االشتراكية الديمقراطية    
واستخدامها لتوجيه االقتـصاد القـومى      فكل منهما اعتقد أن االستيالء على الدولة القائمة         :  فكرة هامة  فيومع ذلك فقد اشتراكا     

  .يمكن أن يمنع األزمات ويضمن استمرار التقدم الصناعى

  تبدد الوهم ) ٥

  .١٩٦٢و١٩٣٢ ثروات النظام الرأسمالى خالل الفترة من فيلقد حدثت كما رأينا تغيرات هائلة 

ية أسوأ مما عرف النظام من قبل،        بدا أن كل تنبؤات ماركس حول النظام تتحقق، فقد حدثت أزمة كارث            ١٩٣٢ عام   فيف
ووجد الماليين مـن  ـألمانيا والواليات المتحدة  ـ فكان ثلث السكان عاطلين عن العمل في أكبر اقتصادين صناعيين في العالم  
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 الـبالد   فـي  البالد المتقدمة، و   في نفس الوضع البائس الذي تعاني منه جماهير العمال حتى           فيجماهير الطبقة الوسطى أنفسهم     
 بؤس فظيع، وكان عمق األزمة ينمـى أبـشع          فيالمستعمرة أدى انهيار أسعار المواد الخام إلى إغراق أعداد هائلة من السكان             

 العـالم   فـي  أى مكان    فيالديكتاتوريات التي عرفها التاريخ، فشهدت ألمانيا صعود هتلر في مدة الحكم، وبدا أنه ال يوجد أمل                 
  .سوى التخلص الكامل من الرأسمالية

إن السيطرة الشاملة لألفكـار     " عن خبرة شبابه     ١٩٥٦ في حزب العمال    فيوكما كتب أنتونى كروسالند القيادى اليميني       
بـدأ  .... تاريخ الحركة العمالية البريطانية    في الثالثينات كانت انعكاسا لحالة من االزدهار الثقافي منقطعة النظير           فيالماركسية  

  . بدا أنها تكتسح الرأسمالية العالميةالتيجود تحليل شامل لتفسير الكارثة كثير من الناس يشعرون بضرورة و

وبدا أن .  كل البالد الصناعية المتقدمةفيولكن األمور بدت مختلفة تماما بعد ذلك بربع قرن فكان هناك التوظيف الكامل   
قيقية سنة بعد أخرى، وحتـى الحكومـات        وارتفعت األجور الح  . اإلنتاج يتوسع باستمرار مع أطول رواج عرفه النظام من قبل         
وبدت النازية كأنها كـابوس  مـن الماضـى مـع اسـتقرار              . اليمينية شكلت دولة الرفاه لرعاية الفقراء والمرضى والعجائز       

  . البالد المتقدمة وزحفها إلي دول أوروبا الجنوبية األقل تطوراًفيالديمقراطية البرلمانية 

. ار العديد من المثقفين الذين أعلنوا قديما تبنيهم للماركسية أنها اآلن لم تعد تـصلح              كانت هذه األوضاع هي خلفية إصر     
وأكـدوا أن   .  سادت حينذاك بأن األزمات كانت أمراً من أمور الماضى وأن الـصراع الطبقـى يتالشـى                التيفقد قبلوا الفكرة    

جدل الوحيد فيه كان حول كيفية انتشار مزايـا الثـروة           ما بعد الرأسمالية وال   " رفاهية"الرأسمالية كانت تتحول ببطء إلى مجتمع       
  .غير المحدودة ووقت الفراغ الهائل

" التناقضات الداخليـة  "إن االعتقاد بأن    "مستقبل االشتراكية   " كتاب واسع االنتشار وهو      فيووضع كروسالند هذه الرؤية     
فقـد  ... النهاية واضح أنه اآلن لم يعد له مبرر        فيبكامله   الرأسمالية ستؤدى تدريجيا إلى إفقار الجماهير وإلى انهيار النظام           في

إن معدالت النمـو    ...حل التوظيف الكامل محل الكساد، وتناقص عدم االستقرار بشكل واسع وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ              
 للرأسمالية التقليدية مـا     إن كل المالمح األساسية   ...الحالية ستستمر ومن المحتمل أن يتميز المستقبل بالتضخم وبدالً من البطالة          

  ". تقريبا إما أعيد تشكيلها أو تحولت تماما١٩١٤قبل 

 االستحواذ على القـرارات االقتـصادية الهامـة مـن أيـدى             فيوزعم كروسالند أن ذلك قد حدث ألن الدولة نجحت          
 موقعها القيـادى وانتقلـت مـصادر        لقد فقدت طبقة رجال األعمال الرأسمالية     "الرأسماليين التقليديين الذين يهتمون فقط بالربح       

إن الحكومة تستطيع بالتأثير أساسا من خالل الموازنـة، بـرغم           ...وروافع القوة االقتصادية من أيدى األفراد إلى أيادى الدولة        
وجود آليات أخرى مساعدة، أن تمارس آى تأثير تريده على توزيع الدخل ويمكنها أيضا تحديد توزيع الناتج الكلى داخل أطـر                     

إن القوة االقتصادية لسوق رأس المال وبيوت التمويـل،         ....واسعة بين االستهالك واالستثمار والصادرات واإلنفاق االجتماعى      
وبالتالى سيطرة رأس المال التمويلى على الصناعة أصبحت أضعف كثيراً وهذا التغير يجعل من السخف الحديث عـن طبقـة                    

  ".حاكمة رأسمالية
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 لينفصل عـن    ١٩٥٩ في دفعت قيادة حزب العمال البريطانى إلى القيام بأول جهد منسق له             لتياكانت هذه هى األفكار     
ـ     ٤٠ وبرغم أن القيادة أخيرا تراجعـت عـن هـذا          " الملكية العامة لوسائل اإلنتاج والتوزيع والتبادل     " عاما من التزامه القديم ب

  .رون أولوية التحرك السياسي لتحدى النظامالتحول فقد أثرت أفكارها على كثير من العمال الذين ما عادوا ي

وبعد ذلك بعشرين عاما تحولت األمور مرة أخرى تحوالً دائرياً فقد وصل رخاء ما بعد الحرب الكبير إلى نهايته مـع                     
  . وثق بها أناس مثل كروسالند مؤثرةالتي، وفجأة لم تعد اإلجراءات الكينزية ١٩٧٦ـ ١٩٧٤ركود 

ن أن أفكاره األولى كانت مبالغة جداً، برغم أنه ال يزال يحاول الـدفاع عـن مرتكزاتهـا                  واعترف كروسالند نفسه اآل   
 حالة مـن األزمـة شـبه    فيمازلت توجد عدم المساواة القصوى بين الطبقات، والفقر تزايد بدالً من القضاء عليه، واالقتصاد          "

أنه صعب االسـتجابة  ـالراكد، المتحجرـ لبريطانى  برهن المجتمع ا: ".. ١٩٧٤ في، وكتب "الدائمة والتضخم واسع االنتشار
  ". لهجتهافيإن الكتابات التراجعية األولى كانت شديدة الغرور ....للتغييرات عما كان مفترض

 التعامل مع األزمة، تحول المئـات مـن االقتـصاديين    فيوخالل العامين التاليين، عندما اتضح عجز الوسائل الكينزية       
وأسـرع  .  نظريات ما قبل الثالثينـات     في" النقدوية"ن الذين كانوا يتعصبون للكينزية فجأة إلى النظريات         والمحررين االقتصاديي 

 بريطانيا تبنى رئيس وزراء حزب العمال جيمس كاالجان النظرية الجديدة علنا في مـؤتمر               في اللحاق بالركب و   فيالسياسيون  
.. .طى األزمة من خالل تخفيض الضرائب وتنشيط االقتراض الحكومى        إننا عادة نعتقد أنه باإلمكان تخ     : ".. ١٩٧٦الحزب عام   

 كل مرة حدث ذلك يرتفع فيو. ، وبقدر ما كان متاحاً من قبل كان يعمل على حقن االقتصاد بالتضخم  "هذا الخيار لم يعد موجوداً    
 تزيد عن الضعف بينما طبقت برنامج       تبنته حكومته للكينزية هو أنها سمحت للبطالة أن        الذيمتوسط معدل البطالة، وكان البديل      

  ). مليار اليوم٢٠ما يعادل ( مليار جنيه إسترلينى ٨صندوق النقد الدولى لتخفيض موازنة الرعاية االجتماعية بقيمة 

ـ واآلن أخبر كروسـالند   .  الجناح اليميني لحزب العمال كان يوجد زعماء بارزين قالئل يرتجفون لما يحدثفيحتى 
مسئولى وزارة الخارجية المرتبكين أن صندوق النقد الدولى مؤسسة         ـ أن بريطانيا لم تعد رأسمالية     ١٩٥٦ في  أصر الذيالرجل  

  .إلى فرض فلسفته عليها" اشتراكية"رأسمالية، وما ال يطاق هو أن تضطر، حكومة 

هم طرحـه لبرنـامج      أمكـن  الذيومع ذلك رأى أمثال كروسالند أنه مستحيل تغيير بقية حكومة العمال والبديل الوحيد              
ولكـن زمالئهـم    .  العالم كله خالل الثالثينات    فيصندوق النقد الدولى هو فرض ضوابط على الواردات، كما فعلت الحكومات            

 أعلـن   الذي سياسات البطالة وتخفيض الرعاية االجتماعية       فيومستشاريهم أصروا أنها لن تنجح وانتهى بهم األمر لالنحصار          
  .لن تعد ضروريةالكنزيون ذات مرة أنها 

 الثمانينات عندما تخلت حكومـة      في فرنسا   فيوتجربة حكومة العمال البريطانية لم تكن الوحيدة من نوعها، فقد تكررت            
 فـي  مليون عاطـل، و    ٤سياسات نتج عنها ما يقرب من         " إلنعاش"الحزب االشتراكى بزعامة ميتران عن المحاوالت الكنزية        

راكيين الديمقراطيين سياسات جعلت أرض األحالم النموذجية لالشتراكيين الديمقراطيين تعانى          السويد حيث  اتبعت حكومة االشت     
  %.١٤من نسبة بطالة بلغت 
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 أوائل الثمانينات تمت محاولة إلنعاش السياسات       فيولبعض الوقت   . أن الواقع األليم يشير إلى أن الكينزية لم تعد ناجحة         
 فـي ". اشـتراكية " أطلقوا عليها    التياستراتيجية اقتصادية جديدة و   " العمال، فقد أعدوا     الكينزية في بريطانيا من قبل يسار حزب      

الواقع تمركزت هذه االستراتيجية على الفكرة القديمة لكينز وكروسالند بأن الدرجة العالية من سيطرة الدولة شـاملة ضـوابط                   
وعلى آي حال فمع أواخر الثمانينـات تخلـى         .  األزمة  االقتصاد من  فيالواردات، يمكنها أن تخرج بالقطاع الرأسمالى الخاص        

وتوجب على القيادات اليسارية السابقة مثل روبين كـوك وديفيـد بالنكيـت             . العديد من أشهر أنصار هذه السياسة عن فكرتهم       
تقلبات " من ترافقها مع   بالرغم) التي تتخلى عن مبدأ الملكية العامة لوسائل اإلنتاج       (وكليرشورت أن يدخلوا المادة الرابعة الجديدة       

  ".السوق الحادة

  عيوب قاتلة) ٦

 الشرق في الغرب كان يماثله انزالق االقتصاديات الستالينية      فيإليقاف األزمة الرأسمالية    " الكينزية"إن فشل تدخل الدولة     
للتغلـب علـى فوضـى      " العالم الثالـث   "في الغرب و  فيأدى ذلك إلى زيادة تخبط أولئك الذين تطلعوا إلى الدولة           .نحو األزمة 
وبقدر ما تزايدت االقتصاديات الشرقية قوة بعد قوة، كان يستخدم نموذجهم لتبرير سياسات ترمي لزيادة االسـتثمار                 . الرأسمالية

وكان لسان حال كثير من اليساريين يقول لو فقط أمكن بشكل ما تطعـيم              .  الغرب فيوالقدرة التنافسية من خالل سيطرة الدولة       
  . بالديمقراطية البرلمانية، فسيكون هناك سبيل للخروج من األزمة من خالل برنامج إصالحالستالينية

.  االنهيار االقتصادى  فيولكن هذا الرأى لم يستطع الصمود أمام أحداث الثمانينات عندما اتضح أن الدول الشرقية بدأت                
وخاللها، شهدت صعود الحركـة  ـ  وأوائل الثمانينات   أواخر السبعيناتفي) المتميزة(األزمة ـفقد مرت بولندا بدورة الرخاء  

 وما بعدها أعلن ميخائيل جورباتشوف زعيم االتحاد ١٩٨٦الجماهيرية للعمال، حركة تضامن، وتدميرها من خالل الحكم  ومنذ      
 أزمة الغرب   حتى أزيح هو نفسه عن السلطة مع تطور الركود إلى أزمة بنفس حدة            ـ" الركود"السوفيتى أن اقتصاده يعانى من      

  . سنوات ما بين الحربينفي

ومع سقوط حائط برلين وتفكك االتحاد السوفيتى، ادعى، كثير من أولئك الذين فهموا االشتراكية باعتبارها خليطا مـن                  
  .سياسات ستالين وكينز، أن الرأسمالية برهنت على تفوقها على االشتراكية

ن استراتيجية التغلب على األزمات القديمة لرأسمالية الـسوق عـن            سقطت، ولك  التي الواقع، ليست االشتراكية هى      فيو
جعل ذلك السقوط الفائزين والمغلوبين سواء بسواء عاجزين عن مواجهة أزمات جديدة            .  سقطت التيطريق رأسمالية الدولة هى     

 إنهاء األزمـة    في  الشرق مع فشل الخصخصة والسوق     في و ١٩٩٠ في بدأت   التي الغرب مع األزمة العالمية      فيكما اتضح   ـ
  .المتفاقمة

ولكن هـذه   .  تاريخ الرأسمالية استطاعت خاللها وسائل رأسمالية الدولة العسكرية تخفيف األزمات          فيلقد جاءت مرحلة    
  .المرحلة انتهت ثم لم تستطع كل محاوالت الحكومات إصالح األمور مرة ثانية

 قمة رخاء ما بعد الحرب من       في أعدت   التيالدولة العسكرية   وقد تنبأت بذلك الدراسات الماركسية األولى عن رأسمالية         
لقد أوضحوا في الخمسينات والستينات أن رأسمالية الدولة العسكرية تحتوى على عيوب هيكلية             . قبل أناس مثل فانس وكيدرون    

  .كانت يتجاهلها الكينزيون ومبررى الستالينية معا
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 تضمن استثمار كميات أكبـر      الذيلى القيام بأشكال من اإلنتاج العسكرى       أوالً، أن المنافسة بين القوى العظمى دفعتها إ       
كثيراً من رأس المال وبالضبط تم استبدال إنتاج البنادق بإنتاج الصواريخ وبإنتاج السفن الحربية وإنتاج األسطول النووى بشكل                  

خص تستخدم اآلن أقل من نصف هذا        آلف ش  ١٢٠ كانت ذات يوم تستخدم      التي ستيل و  فيمتزايد وأصبحت مصانع مثل بوينج      
 أوائل الخمسينات لم يكـن      في أمكنه تحقيق التوظف الكامل لالقتصاد ككل        الذيونتيجة لذلك، فإن حجم اإلنفاق العسكرى       . الرقم

  .قادراً على تحقيق ذلك مع أوائل السبعينات

.  لم تنفق هى نفسها الكثير على الـسالح        لتياثانياً، وفر اإلنفاق العسكرى للقوى العظمى سوقاً لعديد من البالد األصغر            
تـستورد التليفزيونـات والـسيارات    ـمن إنتاجها القومى على السالح% ٨ من أكثر تنفق التيـ هكذا كانت الواليات المتحدة  

  . استطاعت توظيف ثروات هائلة لتطوير صناعاتها المدنيةالتيعلى األسلحة و% ٠ر٥ تنفق أقل من التيوالصلب من اليابان 

وتطورت صناعات البالد ذات اإلنتاج العسكرى المنخفض أسرع كثيراً من منافسيها ذوى اإلنتاج العـسكرى المرتفـع،         
 نفس الفتـرة كانـت      في. وأصبحت تمثل جزءاً أكبر بكثير من النظام العالمى مما كانت عليه قبل ذلك بعشرين أو ثالثين عاماً                

 الصناعات المدنية تقوم بتحويل الثروات إليها من صناعة الـسالح           في المنافسة   الدول ذات اإلنتاج العسكري الكبير تحت ضغط      
 أوائل الخمسينات إلـى     في% ١٢ الواليات المتحدة انخفضت النسبة المخصصة إلنتاج السالح من الناتج القومى من حوالى              فيف

  . السبعيناتفي% ٧حوالى 

 يتم تخصصيها إلنتاج السالح كان كافيـا        التي النظام العالمى    فيار  ولكن تدهور النسبة الكلية من الموارد القابلة لالستثم       
لذا فقد شهدت السبعينات أولى     .  تخلق عدم االستقرار االقتصادى على مستوى النظام       التيليعيد إلى الظهور كل العوامل القديمة       

شهدت هذه السنوات أيـضا عـودة       . وقت نفس ال  في تؤثر على كل االقتصاديات الغربية الرئيسية        التياألزمات منذ الثالثينات    
 وذلك ألن عملية تزايد االستثمار على مستوى النظام ـاالتجاهات القديمة، التي بينها ماركس، إلى الظهور على مستوى واسع  

  .تكون أسرع كثيراً من قوة العمل الموظفة وبالنسبة التجاه معدل الربح نحو االنخفاض

 تطور خالل فترة الرخاء الطويل وأعاق بشدة قدرة الحكومات القومية على التعامل مع              الذيوأخيراً، كان االتجاه الثالث     
  .األزمات

. فقد كان التوسع الكبير للنظام مصحوبا بالنمو السريع للتجارة العالمية، بحوالى ضعف سرعة الناتج االقتصادى العالمى               
وقـد  . ت من أهمية احتياطى النقد األجنبى لدى الحكومات القومية         يوم معين قلل   في بالد مختلفة    فيوالمبالغ المتدفقة بين البنوك     

 فـي فمثالً، كانت معظم الحكومـات      . فاقم ذلك من صعوبة أن تقوم هذه الحكومات بالرقابة على ما يفعله الرأسماليون بأموالهم             
لكثير منها بعجزها عن القيـام      الخمسينات تعتقد أنها تستطيع تحديد سعر صرف معين لعمالتهم، ومع أواخر الثمانينات شعرت ا             

  .بذلك

 تعمل عبر الحـدود القوميـة   التيكان نمو التجارة مصحوبا بتدويل التمويل واإلنتاج، حيث لم يكن هناك غير الشركات        
وأصبحت حفنة من الشركات المتعددة الجنسية العمالقة تـسيطر         .  أشكال التكنولوجيا تقدماً   أكثر فيتستطيع أن تقوم باالستثمار     

وتعرضت الحكومات  . ى صناعة الطائرات والكومبيوتر وبرامج الكومبيوتر وصناعة السيارات واالتصاالت وصناعة السفن          عل
 أكثـر  أوقفت صناعاتها الوطنية الخاصة عن التعاون مع هذه الشركات لخطر أن تفقد وسيلة الحـصول علـى                   التيالرأسمالية  
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ت التعاون سلمت السيطرة على القطاعات الرئيسية من الـصناعة للرأسـمالية             اختار التيولكن تلك الحكومات    . التقنيات تقدماً 
  . اهتمت باألرباح العالمية وليس استقرار رأس المال القومىالتيالمتعددة الجنسية 

وأصـيبت الحكومـة    . وجدت الحكومات نفسها تزداد عجزا بمجرد تفجر األزمات بدرجة لم تشهدها منذ نصف قـرن              
 التـي  نفس اللحظـة     في" تصدير العملة " بالشلل بسبب    ١٩٨٢ـ  ١٩٨١ في والحكومة الفرنسية    ١٩٧٧ـ  ١٩٧٦ فيالبريطانية  

  ".الوسائل الكينزية"أتبعوا فيها حتى الحد األدنى من 

 الطريق العصيب خالل    فينفس الدرس   " حديثة التصنيع "المضيفة والبالد   " العالم الثالث " بالد   فيوتعلم القادة السياسيون    
 يعـدها   التـي " برامج التكيف الهيكلى  " اقتصادياتهم أسرعوا إلى تبنى السوق و      فيومع بداية ظهور عالمات األزمة      . تالثمانينا

  .ستلقى نجاحاً أينما تسقط رأسمالية الدولة" السوق الحر"صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، على آمل كاذب بأن رأسمالية 

 فـي فقد وجدت أن معدالت نموها تتدهور ويتزايد تخلف اقتصادياتها    . لشرقية الدول ا  فيلم تكن األمور مختلفة عن ذلك       
ـ حتى أكبـر االقتـصاديات الـشرقية     . محاوالتها للمنافسة من داخل حدودها الوطنية الضيقة مع االقتصاديات الغربية األكبر

وعنـدما  . ن يواكب إنتاجها من السالح     كان يحاول أ   التيكان أقل من نصف حجم اقتصاد الواليات المتحدة و        ـاالتحاد السوفيتى 
 الثمانينات وجد حكام االتحاد الـسوفيتى       في" الحرب الباردة الثانية  "بدأت الواليات المتحدة جولة جديدة من اإلنفاق العسكرى مع          

  .فجأة أنهم لم يستطيعوا الصمود

 يدار مركزياً لـصالح الحركـة       الذي وبدا أن المخرج الوحيد من ذلك هو التخلى عن اقتصاد رأسمالية الدولة العسكرية            
  . ال يمكن التنبؤ بهاالتيالحرة للسوق العالمى الخارج عن سيطرتها، مع موجات صعودها وهبوطها 

قـد  " االشـتراكية "المفاجئ لحكام بالد الكتلة الشرقية، من المجر وبولندا إلى الصين وفيتنام أن             " االكتشاف"من هنا كان    
ومن هنا أيضا كان التطلـع  . برأسمالية الدولة القديمة" العالم الثالث" الغرب وفيثقة كل المعجبين  دمر الذياالكتشاف ـ فشلت  

ــ  ١٩٨٩ فـي  الغرب والعالم الثالث، لتبنى مزايا اقتصاد الـسوق          فيالملحوظ، لدى كثير ممن ظلوا طوال حياتهم اشتراكيين         
ة جديدة طاحنة برهنت إنها كنظام لم تتغير بأدنى درجة، من  أزمفي، بالضبط عندما كانت الرأسمالية على وشك الدخول        ١٩٩٠

  .ناحية األسس، منذ مزق ماركس مظاهرها إرباً قبل أعوام طويلة
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   اهلاوية  اهلاوية السقوط يفالسقوط يف  ::الفصل اخلامسالفصل اخلامس
  مرحلة جديدة ) ١

 في الرأسمالية  منتصف الخمسينات كما اختلفت هذهفي منتصف التسعينات مختلفة عن الرأسمالية       في قد تبدو الرأسمالية    
ويتواكب . فمرة أخرى تواجهنا المستويات العالية من البطالة واألزمات المتتالية ومساحات ضخمة من البؤس            . أوائل الثالثينات 

 يزيد من تقلص الـسوق بالنـسبة        الذيفائض اإلنتاج مع تخفيض ميزانية الرعاية االجتماعية والضغوط نحو تخفيض األجور            
ظهر اإلحباط حتى بين مؤيدى النظام القائم حول مستقبله، فيعبر ويل هاتون عن حالة منتـشرة عنـدما                  للمنتجات ومرة أخرى ي   

  : يكتب عن بريطانيا

يوجد إحساس متزايد وصحيح تماماً بأزمة تشمل كل الطبقات عن طبيعة وإمكانية العمل وآثـاره علـى كـل جوانـب                     
وينتشر عدم االطمئنان وانخفاض األجور والقـدرات المهـدرة   ... مدننافي من العناية بأطفالنا إلى التدهور المتزايدـ المجتمع  

 في سن العمل    فيواحد من كل أربعة من الرجال       ... ساد الظن ذات مرة أنها لن تمس       التيوتصل المشكلة إلى المهن والوظائف      
من ـ والى مظاهر التوتر االجتماعي  وتزايدت أعداد من يعانون من الفقر الشديد إلى نسب مقلقة، وتت...البالد عاطل عن العمل

ويتزايد انقسام الـبالد علـى      ... فقر شديد  فيويربى واحد من كل ثالثة أطفال       ...كل يوم تقريباً  ـتفكك األسرة إلى نمو الجريمة    
يم فهذه الطبقة المتميزة تتمتـع بـالتعل      .  تقودها التينفسها، مع وضوح عدم اكتراث طبقة الضباط المتعجرفين بالرتب األخرى           

وعلى الجانب اآلخر يوجد عدد أكبر فأكبر من الناس أنهم من العمال الفقراء الجـدد، أو ممـن                  . والوظائف والسكن والمعاشات  
 حالة من القلق خوفاً على وظـائفهم        فيوبينهما يوجد عدد متزايد من الناس       .... حالة شبه بائسة   فييعيشون على حساب الدولة     

  .ويزداد قلقهم حول قدرتهم على الحفاظ على مستوى معيشة الئق" التضحية"و" خفيض التكلفةت"الدائم و" التحجيم" عصر من في

 الـذي ويحاول هاتون أن يرجع ما يحدث ليس إلى مشاكل الرأسمالية عموماً ولكن إلى خصائص النموذج البريطـانى                  
 بريطانيـا لـيس إال   فيإن ما يحدث "ف  مدينة لندن، ولكنه اضطر أن يعترفييدعى أنه مشوه بسبب دور المؤسسات التمويلية       

فنادراً ما توجد دولة غربية ال تشكو على األقل من إحدى المـشكالت المماثلـة               ... أماكن أخرى  في حدة مما يحدث     أكثرشكال  
ة من إجمالي قوة العمل منخفـض % ١٠ العمل مرضاً مزمناً، وكما أن أجور أدنى    في الواليات المتحدة يعد القلق      فيف. لبريطانيا
 الواليات المتحدة ال يدر دخـالً       فيوتقريبا واحد من كل خمسة وظائف       .... بريطانيا فيعن أجور نفس الشريحة     % ٢٥بحوالى  

  .كافياً لرعاية أربعة أشخاص

قد قدم وصفاً مرعبـاً للواليـات       .  الخمسينات والستينات  في" مجتمع الرفاهية "كان جالبريث أحد المنظرين البارزين لـ       
 ٦١٧ القمة يصل إلى حوالى      فيمن األسر   % ١ كان دخل    ١٩٨٨ في"وم تقريبا بنفس درجة وصف هاتون لبريطانيا        المتحدة الي 

 في% ٢٠ويعيش أغنى   …من الدخل قبل الضريبة     % ١٣ر٥ويسيطرون على   )  آالف إسترليني أسبوعياً   ٨حوالى  (ألف دوالر   
مـن إجمـالى    % ٥١ويحصلون علـى    .. أكثرف) سبوعيا إسترليني أ  ٧٠٠حوالى  ( ألف دوالر سنويا     ٥٠رخاء بدخل يصل إلى     

إن رفاهيتهم ومستواهم االقتصادى المرتفع يدعمه ويقويه وجود طبقة أساسية ضخمة وذات أهمية كبيـرة               . الدخل قبل الضرائب  
تـصادية  إن هذه الطبقة جزء ال ينفصل عن عملية اق        ... المجتمع الراقى  في الوجود   في االقتصاد المعاصر ال تحظى بالقبول       في

 اقتصادنا  فيفالفقراء  ...إن المتضررين اقتصاديا يعتمدون على وجودها     . أوسع وتخدم مستويات معيشة ورفاهية المجتمع الراقى      
  . ال يقوم به األثرياء، ويجدونه مقززاً جداً وحتى مرهقاًالذيمطلوبون للقيام بالعمل 
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ولكنه يقصد ثلثى أولئك الـذين يهتمـون بالتـصويت    ـ من ثلثى الجماهير  " غالبية راضية"يتحدث جالبرث ببلبلة عن 
 الواقع، يالحظ أن الغالبية العظمى من السكان األمريكيين تسوء أحوالهم على            في. ، وليس ثلثى السكان البالغين    )نصف الناخبين (

جـور للعمـال    مدى الخمسة عشر عاما الماضية، كما إن أربعة أخماس األسر تعانى من انخفاض دخلها وانخفاض متوسط األ                
 %.٥٠بحوالى 

الميل الداخلي للرأسمالية يتجه نحو عدم االستقرار والركود واالنكماش وعلى اتجـاه            "وهو أيضا يصر في كتاباته على         
بل وبعنف إلى الداخل ـليس فقط على المستهلكين والعمال والجماهير بصفة عامةـ النظام االقتصادى بقوة للتحول إلى التدمير  

 القـوة   فـي يكتب عن تزايد حدة االنكماش واألزمة بسبب الركود االقتصادى طويل المدى، عن الخطر المتضمن               و". على نفسه 
 المدن الناتجة عن تزايد الحرمان واإلحباط، بل إنه يقارن بين           في األحياء الفقيرة    فيالعسكرية المستقلة، وتزايد عدم االستقرار      
 أوروبا الـشرقية  فيأمور قليلة كان ممكنا أن تكون لألحداث المتفجرة ".. قبل انهياره  الواليات المتحدة اليوم واالتحاد السوفيتى      

إن الشيوعية قد فشلت والرأسمالية منتصرة، هل من الممكن أن يكـون            .  بريطانيا في الواليات المتحدة أو ربما      فيما يضاهيها   
  .فية بنفس الدرجة؟ لألسف توجد هذه العيوب النظام الناجح وخفيالمرء متشائماً جداً ليرى عيوباً قاتلة كامنة 

فما زالوا يحاولون االحتفال بانهيار     . بالطبع، ال نسمع مثل هذه اإلدانات القاسية لما يحدث من اقتصاديى اليمين المحافظ            
سير بطريقـة   ولكنهم يضطرون لالعتراف بأن النظام ي     .  االتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية    في تديرها الدولة    التياالقتصاديات  

  . منتصف الثمانيناتفي الخمسينات بل وفي تدميراً بكثير مما كان يتردد أكثر

لقد تمكن رئيس وزراء حكومة المحافظين السابق نايجل لوسون من الهجوم على خليفته كليرك لعجزه عن فهم حتميـة                   
 جريدة الفايننشال   في الماضى والمحرر    في" يةللنقدو" تحمس   الذيوالحظ صموئيل بريتان    . للرخاء واألزمة " الدورة االقتصادية "

.  تنتج عدم استقرار العمـل     التي تعانيه كل البالد و    الذيالعوامل الكامنة مثل التراجع عن ضمان العمل مدى الحياة          "تايمز ببلبلة   
الوسطى المزمن،   عناوين رئيسية مثل العمل الزائد مرض الطبقة         في حياة العاملين    فيوتعكس صحف المحافظين زيادة التوتر      

 فـي  الضغط لزيادة أعباء العمل بالدعوة إلى توفير العمل والنقد العنيف للممارسات األسبانية القديمة               فيوحتى وهم مستمرون    
 الكثيرين الذين يعيشون داخله مع الدعوة إلى تخفيض ميزانية          فينفس الوقت يعترف اليمين الجديد بعجز النظام عن بث األمل           

 الواليات المتحدة، وامتداح ورش القرن التاسع عشر كطريقة للتعامل في حالة نيوت جينجريتش فيحتى ـ اعية  الرعاية االجتم
  .مع الطبقة الدنيا

 فـي حتى اليساريون المحافظون مثـل ايزنهـاور   ـ إن هذه الدعوة كانت مفارقة بالنسبة لدعوة الخمسينات عندما وعد  
الجميع بحياة أفضل، وعندما كان الحلم األمريكى يعنى ليس فقط االزدهـار للطبقـة              ـ بريطانيا فيالواليات المتحدة وماكميالن    

نحن جميعـا   " بريطانيا باالنتخابات حول شعارات      فيالعليا ولكن أيضا األمان للطبقات الدنيا، وعندما فازت حكومة المحافظين           
 فـي ارقة بالنسبة للثمانينات، وعندما وعد كل من ريجـان          إنها أيضاً مف  ". أنتم لم تشهدوا رخاء كهذا أبداً     "و  " طبقة عاملة اليوم  

  .حيث تنهمر الثروة من األغنياء على الفقراء" بالرأسمالية الشعبية" بريطانيا فيالواليات المتحدة وتاتشر 

 الربع األخير مـن القـرن       فيوبطريقتهم الخاصة، يعترف كل من يسار الوسط واليمين بأن النظام دخل مرحلة جديدة              
  . الربع األول من القرنفي شهدها التيرين مرحلة تتشابه بوضوح ولكن بدرجة أعلى بكثير مع تلك العش
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 كل بالد العالم    في كل البالد المتقدمة وتقريبا      فيتوضح اإلحصائيات المجردة ذلك حيث كانت معدالت النمو االقتصادى          
  . سنة مضت٢٥منتصف السبعينات عما كانت عليه منذ غير اآلسيوية منخفضة منذ " حديثة التصنيع"الثالث وكذلك البالد 

 فيأو حتى   % ٨ البالد المتقدمة تنتشر معدالت البطالة بنسبة        فيوقد ارتفع متوسط معدل البطالة خالل هذه الفترة أيضا ف         
تـى الجـزء    وح.  العالم ككل  تقدر األمم المتحدة عدد العاطلين بألف مليون شخص           فيو% ٢٠حالة أسبانيا وايرلندا تصل إلى      

يتركز ) الصين وهونج كونج وتايوان وسنغافورة    " (بالمجال االقتصادى الصينى  " ينمو أسرع من االقتصاد العالمى والشهير        الذي
، ولكن ال يمكن توفير في عمق الصين الواسع يتوق مئات الماليين إلى الهرب من البؤس الري        فيالنمو حول مناطق معينة، بينما      

  . المدنفيفرص عمل لهم 

  ١٩٨٨ـ ٧٩ لكل فردالقوميإجمالي الناتج   ١٩٦٨ـ ٦٠ متوسط معدالت النمو  الدولة

  ٠ر٩  ٢ر٦  الواليات المتحدة
  ٣ر١  ٨ر٨  اليابان

  ١ر٩  ٤ر٢  ألمانيا الغربية
  ٢ر٤  ٤ر٩  فرنسا

  ٢ر٦  ٢ر٧  المملكة المتحدة
  ١ر٦  ٦ر٣  إيطاليا

  

رغم كل الضغوط لزيادة سـرعة العمـل وتخفـيض          و. إن تباطؤ معدالت النمو يعكس انخفاض متوسط معدالت الربح        
من % ٦٠ أواخر الثمانينات فقط حوالى      في كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبى        فيكان متوسط معدالت الربح     . األجور

  . الخمسينات والستيناتفيمستواها 

نها لتعزيز موقفها بتخفيض قـوة       الماضى بمحاولة كل م    فيردت الشركات على انخفاض األرباح كما كانت تفعل دائما          
  ". كثيفة رأس المال" وزيادة االستثمارات أكثرالعمل 

 الصناعات اإلنتاجية فـي     فيسنوياً  % ٢ر٤لقد تزايد معدل رأس المال بالنسبة للعمل على مستوى العالم، فازداد بنسبة             
 في الثمانينات، وتضاعف    فيد البريطانى ككل    سنويا بالنسبة لالقتصا  % ٢ وازداد بنسبة    ١٩٧٨ و   ١٩٧٧الواليات المتحدة بين    

 فتـرة  فـي  دوالر ٢٠٠٠ أمريكا الالتينية تزايد االستثمار بالنسبة للعامل بمقدار في و١٩٩٠و١٩٨٥الصناعة الصينية فيما بين  
ـ       . ولكن ذلك يعنى أن االستثمارات الجديدة توفر فرص عمل جديدة أقل فأقل           . الثمانينات ات فينجـرف النـاس خـارج القطاع

  . قطاعات جديدة متقدمة تكنولوجياًفيدون توفير فرص عمل لهم " غير القادرة على المنافسة"الصناعية القديمة 

 الخمسة آالف   فيإن توسع اإلنتاج باستخدام عمل أقل، من الممكن أن يؤدى إلى تحقيق األحالم الطوباوية للبشرية كلها                 
 ظل فيولكنه ـة والى التحرر من ضغط العمل وإلى وقت فراغ لإلبداع الحقيقىإلى عالم خالى من الندرة القاتلـ سنة الماضية  

فهناك عدم التوازن المتزايد بين مستوى االستثمار ومستوى الـربح          . النظام الحالى بدال من ذلك ينتج ببساطة مفارقتين لعينتين        
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قتصاد وبين القدرة الشرائية لـدى النـاس لتـوفير          المطلوب لدعم ذلك االستثمار، وهناك الفجوة المتزايدة بين الناتج الممكن لال          
  ".الطلب الفعال"

إن تراكم رأس المال اإلنتاجي يحدث بطريقة عشوائية، فجأة يتقدم إلى األمام ويقضى على الوظائف القديمة ثم خوفا من                   
منافسيها وتطلب مـن    عدم تحقيق أرباح يتوقف فجأة ويمنع إيجاد فرص عمل جديدة، وتخفض الشركات قوة العمل حتى تسبق                 

 أشكال من المنافـسة     في أكثرومع تزايد حدة المنافسة تخصص الشركات موارد        .  وأشد أكثربقية العمال الموجودين أن يعملوا      
ومع انخفاض متوسط معدالت الربح، هكذا يتزايد السعى        .  اإلنفاق على التسويق واإلعالن والتطوير والتغليف      فيغير اإلنتاجية   
 أسواق السلع   في تنمية المكاتب وقيم األراضى و     في البورصات العالمية و   في تحقيق أرباح طائلة من المضاربة       المحموم وراء   

 تمويل عالمى كامل من األسهم والسندات واألوراق المالية المنفـصلة           فيوالعمالت األجنبية وتنصب تريليونات من الدوالرات       
  .ل واآلالتتماماً عن اإلنتاج الحقيقى للثروة من خالل العم

 التـي  جوهرها تماماً الطريقة في يعمل بها ليست جديدة إنها التيربما يكون النظام قد دخل مرحلة جديدة ولكن الطريقة       
  .وصفها ماركس

 قدمها تقلل   التي عقالنية مما كان يعتقد، بل ألن الصورة         أكثرماركس ليس أن النظام أصبح      " لتجاوز"إن المعنى الوحيد    
فالرأسماليون ال يحاربون فقط بعضهم البعض على األسواق، بل أيضا يستخدمون الدولـة إلجبـار                . ة النظام من درجة تدميري  

  .الرأسماليين المنافسين على اإلذعان لطلباتهم، مستبدلين المنافسة االقتصادية بمظاهر الجبروت العسكرى

 التـي نية لإلذعان ألوامرها بالبرهنة على أنها الوحيدة        فتحاول الرأسمالية األمريكية أن تقنع الرأسمالية األوروبية واليابا       
ويعتمد الرأسماليون اإليرانيون واألتـراك     .  الشرق األوسط  في مناطق البترول الغنية الهامة      فيلديها القدرة على إشعال الحرب      

ويـشجع  . حاد السوفيتى الـسابق    الحزام الجنوبى من االت    في المنافسة فيما بينهما على النفوذ والتعاقدات        فيعلى مساعدة دولهم    
 بالد البلقان   فيالرأسماليون األتراك واليونانيون سباق تسلح على مستوى صغير حيث يسعى كل منهم ألن يلعب دوراً مسيطراً                 

 فـي وألمانيا تدعم كرواتيا والواليات المتحدة تدعم مسلمى البوسنة واليونان تدعم الصرب     .  سيطرت عليها روسيا ذات يوم     التي
وتشن العسكرية الروسية حرباً فظيعة للسيطرة على أنابيب البترول الهامة عبر الشيشان            . يوغوسالفيا السابقة  فيحروب البشعة   ال

وتصطدم كل من الصين والفليبين وماليزيا من أجل السيطرة         . ومن أجل النفوذ على جمهورية طاجيكستان على حدود أفغانستان        
وتحاول إسرائيل أن تنـزع مـن       .  بحر الصين  فيا تقع بالقرب من الجزر الغير مأهولة        على احتياطات البترول المفترض أنه    

  . الجزيرة العربيةفيمصر السيطرة االقتصادية 

 أشـكال األسـلحة     أكثـر  أى نقطة من الزمن توجد نصف دستة حروب أو حروب أهلية باستخدام              فيولكن النتيجة أنه    
  . جزء أو آخر من العالمفيالتقليدية بشاعة 

 في تصيب قطاعات أوسع من البشر   فإن هناك شيء آخر يتهددنا لم يكن واضحا                 التيوإلى جانب المذابح والمجاعات     
كان ماركس وإنجلز مدركين تماماً أن الـسعى المجنـون   .  البقاءفي نعتمد عليها التيهو خطر تدمير البيئة ـ عصر ماركس  

وكتب إنجلز عـن ذلـك   ـ والهواء وسوء األغذية وانتشار األوبئة القاتلةتسمم األرضـ لتراكم رأس المال يؤدي إلى التلوث  
 مناطق صغيرة نسبيا مـن      في عصر كانت الرأسمالية فيه محصورة       فيولكنهما كانا يعيشان    .  كتابه ضد دوهرنج   فيبوضوح  
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 في السحب المشعة من تشرنوبيل  انتشرت بهاالتيكما اتضح من الطريقة ـ  العالم بأسره  فيالعالم، وتأثيرها ال يقع على البيئة 
ومـن تـدمير طبقـة األوزون بـسبب الغـازات      .  خلت بها البحار من األسماكالتيوكما اتضح من الطريقة  . أوروبا بكاملها 

 أدت إلى عدم استقرار المناخ      التيواألهم من ذلك هناك خطر ظاهرة االحتباس الحراري         .  اإليرسول والثالجات  فيالمستخدمة  
  .كل فأغرقت البالد المنخفضة وحولت مناطق خصبة إلى صحراء العالم كفي

  . يتوقع المدافعون عن السوق الرأسمالى أن ندافع عنهاالتيهذه هى األوضاع 

  ال إجابات جديدة ) ٢

 المؤمنين بإصـالح    أكثرو.  ظله فيتبدو التوقعات بائسة بالنسبة للنظام الحالى وبالنسبة لخمسة مليارات إنسان يعيشون            
لو لم تعترف الرأسمالية الغربية عموما والرأسمالية البريطانية على         "فيحذر وليام هوتون قائال     .  األفق يرون ذلك   فيام سعة   النظ

  ". نعيش فيه فسوف ننقاد إلى الدمار الشاملالذيوجه الخصوص بأن عليها مسئوليات اجتماعية وسياسية نحو العالم 

 تـسعينات   فـي  الخمسينات أو حتى     فيجاحاً بصورة مطلقة مما بدت عليه       ومع ذلك فإن محاوالت إصالح النظام أقل ن       
  .القرن التاسع عشر

 كانت تصور على أنها أرقى مثال على التنظـيم االشـتراكى الـديمقراطى    التيـ  السويد  فيويالحظ هوتون نفسه أنه 
 فـي لتلجـيم الزيـادة   "راكية ديمقراطيـة  جاءت الهجمات األولى على دولة الرفاه منذ الثالثينات من حكومة اشتـللرأسمالية  

 أواخر الثمانينات سياسة االنكماش التنافسى والتقشف       في فرنسا تبنت حكومة الحزب االشتراكى       في، بينما   "االقتراض الحكومى 
 فيال   بريطانيا، ولم يكن االشتراكيون األسبان وحزب العم       في أدت إلى البطالة بين الشباب أعلى من مستواها          التياالقتصادى  

 كـل   فـي و. نيوزلندا أقل حماسا حول تخفيض الموازنة والخصخصة وإعادة هيكلة دولة الرفاه مما يدعى المحافظون الكنديون              
  .مكان هدأت الحدة األيديولوجية للمنافسة السياسية فاألحزاب السياسية المختلفة عندما تتولى السلطة تقدم برامج متماثلة

 فيون المتحدث االقتصادى لحزب العمال مؤتمراً حول التغيرات االقتصادية العالمية            بريطانيا، استغل جوردون برا    في
 الماضى تعويض فشل وجور قوى السوق الحرة من     فيلقد حاول حزب العمال     " النتقاد محاوالت اإلصالح السابقة بقوله       ١٩٩٤

إلنفاق إصالحا سـريعاً انفـصاليا للتـدهور        خالل استبدال السوق بالحكومة وغالبا ما اعتبر سياسات الضرائب واالقتراض وا          
  ".يتخلى عن كينز"كلمته تحت عنوان براون ـ تتفق مع الكثير من أفكار براونالتيـ ولخصت صحيفة االندبندانت "  القومى

 فيينـأي انتشار اإلنتاج متعدد الجنسية والتمويل وكـذلك التـسويق  ـ الرأسمالية  " عولمة"برر براون موقفه بالقول أن 
تم توضيح هذه الرؤيـة بـصورة       . محاوالت الكينزية القديمة من قبل الدولة القومية لحماية نفسها من تقلبات االقتصاد العالمى            ال

 سلسلة من   في اكتماال ودقة من قبل أحد المستشارين السابقين لبراون فيجادل االستاذ ميجناد ديساى من كلية لندن لالقتصاد                  أكثر
 التـسعينات   فـي نحن نشهد اآلن    ... مجال بلد واحد   فيلم يعد ممكنا إتباع سياسات كينزية يسارية         " صحيفة تريبيون  فياألعمدة  

 القرن التاسع عشر أدركوا مع الحركة العالمية لرأس المال، والدولـة عـاجزة عـن                فيعودة لنوع من االشتراكيين األمميين      
  ."ممارسة سيطرة كبيرة على االقتصاد
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ات االشتراكية واإلصالحية ال ينتج عن فشل اإلدارة أو جبن القيادة، إن المشكلة هى إعادة               أن عدم نجاح الحكوم   "ويؤكد  
ولمدة قرن بعد ماركس وإنجلز تظل الرأسمالية تعيد إنتاج نفسها باستمرار، وهذا يعنى أنـه حتـى الملكيـة                ...إحياء الرأسمالية 

  ".العامة لالقتصاد ليست ضمانا للسيطرة على السوق

رؤية قيادة حزب العمال إلى نبذ الصياغة القديمة للفقرة الرابعة من وثيقة الحـزب، والتخلـي عـن تبنيـه     دفعت هذه ال  
 فـي  تسعينات القرن الماضى و    في" التراجعيين"، وحجتهم مثل أولئك المفكرين      "للملكية العامة لوسائل اإلنتاج والتوزيع والتبادل     "

 ذلـك   فـي ويؤيدهم  .  الرأسمالية في" التغيرات الجوهرية "تتجاهل  " قديمة"خمسينات القرن الحالى، إن هذه الصياغات أصبحت        
  .مثل هوتون وديساى" يسار الوسط"اقتصاديون يمكن تسميتهم 

 تـسعينات   فيبرنشتاين  " التراجعيين" استخدمها   التيومع ذلك يوجد فارق هام بين أفكار قيادة حزب العمال اليوم وتلك             
فقد رأى برنشتاين وكروسالند أن النظام ال يتطلـب التغييـر الثـورى             . نات القرن الحالى   خمسي فيالقرن الماضى وكروسالند    

 كل البالد المتقدمة نـرى مزايـا        في"الجذرى ألنه كان يتغير من تلقاء نفسه إلى شكل ما إنسانى وعقالنى هكذا أصر برنشتاين                
 فـي وتكتسب المصلحة العامة سلطة إلى مدى يتزايـد         ...البرجوازية الرأسمالية تميل خطوة خطوة إلى التنظيمات الديمقراطية       
هكذا يخلص أفراد وأمم بكاملها جزءاً أكبر من حياتهم         ....مواجهة المصلحة الخاصة ويتوقف التأرجح البدائى للقوى االقتصادية       

  ". تحاصرهمالتيمن سيطرة الضرورة 

قد زاد  ...إن التوسع الهائل للسوق العالمية    "الماضى  كان التدويل المتزايد للنظام يعنى أن األزمات الكبرى أمر من أمور            
باإلضـافة  ". واألزمات االقتصادية العامة المشابهة لألزمات األولى سوف تعتبر غير محتملة الوقوع          ..من إمكانية معالجة الخلل   

  . القطاعات الرئيسية من اإلنتاجفيأن حافز المضاربة يتوقف عن أن يلعب دوراً حاسماً "

أن تمارس أى تأثير ترغب فيه على توزيـع الـدخل           "د كما رأينا هذه الرؤية مدعيا أن الحكومة تستطيع          طور كروسالن 
، وادعى أن هذا يتـيح  "وتقرر داخل حدود واسعة تقسيم الناتج الكلى بين االستهالك واالستثمار والصادرات واإلنفاق االجتماعى   

لقـد  ". المـساواة "أن تزيد من حقوق العمال وتخلق الشروط من أجل          لها ضمان التوظف الكامل، وأن تقلل من مستوى الفقر، و         
  ".غير ضرورية" جعلت من السيطرة االشتراكية على وسائل اإلنتاج المملوكة ألفراد التيكانت هذه القدرة هى 

رة قوى  وعلى النقيض ينادى بلير وبراون وآخرون بأن هدف الملكية االجتماعية يجب إسقاطه ألنه ال سبيل إليقاف سيط                
برغم ذلك كما ـ " بديناميكية السوق وعنف المنافسة" صياغاتهم الجديدة للفقرة الرابعة فيفيرحبون  . السوق على الجنس البشرى   

لفروع كاملة من الصناعة وحياة أولئك  " التدمير البناء "هى  " ديناميكية السوق "أن  ) من أنصار هايك  (يحتمل أن يوضح أى هايكى      
  . مقابل أجر أقلفيبينما عنف المنافسة يعنى زيادة الضغوط للعمل أشد ولوقت أطول الذين يعملون فيها، 

فهم يرددون أقوال   . ربما ال تتكلم قيادة حزب العمال نفسها بهذه المصطلحات الهايكية، ولكنهم يقبلون منطق هذه الرؤية              
، "قوة عمل مرنة  "تبنون مطلب أصحاب العمل من أجل       وي" العمل مدى الحياة  "السياسيين اليمينيين بأنه على الناس أن ينسوا فكرة         

وحقا، لديهم رؤية جاهزة للتأثير بأن حكومات العمال الماضية ظهر          ". بالتوظيف الكامل "ويرفضون أن يلزموا أنفسهم بأى وعد       
عدم تقديم أى وعود     المستقبل، كما يدعون، هو      فيوالطريقة الوحيدة لتجنب ذلك     ". لم تستطع تقديمها  "فشلها ألنها وعدت بأمور     
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 الحقيقة ما يطرحونه ليس وعود برنشتاين وكروسالند بإصالحات غير محدودة كبديل عن الثورة، ولكن إصـالحية     فيو. تقريباً
  .بدون إصالحات

  النزع األخير لإلصالحية) ٣

تراف علنا بعدم قدرتهم    ولكن ال يمكنهم االع   . هذا هو الشعار المفضل لقيادة حزب العمال      " نقول ما نعنى ونعنى ما نقول     "
لذا يتالعبون بأفكار معينة ويعتمدون على اقتصاديى يسار الوسط وصـحافته           .  تؤيدهم التيعلى تقديم أى إصالحات للجماهير      

 تعمل أفضل كثيراً من تلـك       التيويجادل هؤالء بأنه توجد نماذج بديلة من الرأسمالية         . مثل ويل هوتون وويليام كيجين لتقديمها     
 ألمانيا واليابـان أمثلـة      في توجد   التي) بكلمات هوتون " (الشعبى"و  " السوق االجتماعى "وتعتبر أشكال   .  بريطانيا فيت   فشل التي
ويقال أن هذه النماذج تمنح العمال درجة أعلى من األمان لذلك تتمتع بتعاون أكبر مهم وهذا يوفر للشركات أرباح أعلـى                     . لها

 هـذه   في من ذلك، إن تبعية رأس المال التمويلى لرأس المال الصناعى            أكثرو. طاً أفضل  نفس الوقت يقدم للعمال شرو     فيبينما  
  : ألمانيافيوالنتيجة يدعى هوتون أنه . البالد يجعل من األسهل بالنسبة لها الهروب من األزمات

ـ                ل اإلدارة  تتجاوز النقابات عن حق اإلضراب وإتباع مصالحها الخاصة بغض النظر عن ظروف الشركات، وفي المقاب
وبدال من ذلك هناك التوفيق لـصالح الـسلوك         . تتخلى عن إدارة الشركات أوتوقراطياً من أجل المصالح الضيقة لحاملى األسهم          

والبنوك األلمانية جهات دعم مستقرة للصناعة األلمانية ولحـاملى         .  يهدف إلى تنمية اإلنتاج واالستثمار     الذيالمنظم والتعاون و  
 الملكية والدعم التمويلى بنظام رفاهية يوفر درجة عالية من الرعايـة االجتماعيـة،              فييقابل هذا االستقرار    و...األسهم القدامى 

بينما تشدد األنظمة الرأسمالية بشرق أسيا وخاصة اليابانية على الثقـة واالسـتمرارية             . كتعبير واضح عن التضامن االجتماعى    
 يكون األفراد أعضاء فيها وليـسوا       التيلشركة هى الوحدة االجتماعية الرئيسية و     فا... العالقات االقتصادية  فيوالسمعة والتعاون   

والدولة تسعى إلى بناء الوفاق وتوجه الـشركات والنظـام          .  أقل مستوى له على العالم     في الدخل   فيوالتفاوت  ...ببساطة عماالً 
  . يرسخه هذا الوفاقالذي االتجاه فيالتمويلى 

 بريطانيـا إعـادة تـشكيل    فـي يؤيد حكومة إصالحية ) المختلفين قليالً(ون وكيجان إن منطق كل من وجهتى نظر هوت   
  .الرأسمالية البريطانية لتتفق مع هذا الخط

 التـسعينات ولكـن أيـضا النمـوذجين         في عانت من األزمة     التيومع ذلك، لم يكن النموذج البريطانى للرأسمالية فقط         
 في% ٨ من أكثرنت ألمانيا تفيق من أزمة حادة، مع مستويات بطالة جارية ال تزال كا ـ  وقت الكتابةفيف ـاأللمانى واليابانى  

ضـريبة  "وقد انخفضت المستويات الحقيقية لمعيشة العمـال بـسبب       . عما كانت عليه منذ ربع قرن مضى      % ٢الغرب مرتفعة   
كما أثار أصحاب العمل إضـرابات  . أللمانيةالمصممة لتغطية تكاليف استيعاب اقتصاد ألمانيا الشرقية داخل الرأسمالية ا     " الوحدة
 ساعة عمـل    ٣٥ محاولة فاشلة لتخفيض األجور أقل من مستوى التضخم وتأجيل تطبيق نظام             في صناعة التعدين الرئيسية     في

لتخفيض المعاشـات وأرصـدة     " تراعى الجانب االجتماعى  "وهناك حمالت منظمة من أصحاب العمل المزعوم بأنها         . أسبوعياً
  .ة االجتماعية األخرىالرعاي

تحت ضغط العولمة والمنافسة الحادة على التكلفـة        "وكما يعترف هوتون نفسه إن نموذجه أبعد ما يكون عن االستقرار            
 التالشى وهناك مخاوف من أن تجبر الشركات األلمانية الكبرى علـى الحـصول علـى                فيبدأت الصناعات متوسطة الحجم     
وتحـت نفـس    .  موطن الصناعات متوسطة الحجم    فيفة بينما يفوز المنتجون العالميون بالعمل       إمداداتها من بالد منخفضة التكل    



 
 
 

 
 
 

net.socialists-e.www                                                                                   ٦٧                                                 مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

 محاولة جادة لالقتداء باليابانيين   فيوتطالب الشركات الكبرى    ... مداها فيالضغوط يزعم أن البنوك األلمانية تصبح أقصر عمراً         
 just in" (الوقت المحدد"وأنظمة صناعة ) فيذ بمقاوالت الباطنوالتن(واحتواء التكاليف من خالل االتفاق على األعمال الفرعية 

time ( مرونةأكثرلدفع مورديها ألن يصبحوا .  

 من أكثريعترف هوتون بأنه تضمن دائماً ساعات طويلة وغالبا ظروف عمل مهينة، و     " الشرق األقصى "وبالنسبة لنموذج   
 عامـا أو ديكتاتوريـات    ٤٠ن وسنغافورة ومثل اليابان فعليا لمـدة        ذلك عادة ما يفرضه دولة الحزب الواحد مثل تايوان والصي         

  .عسكرية مثل كوريا

 بريطانيا والواليـات المتحـدة   فييواجه اآلن الكثير من نفس المشاكل كما ـ اليابانفيـ  شرق أسيا  فيإن أكبر اقتصاد 
 الفايننـشال   فـي وقد جاء   . المالى لبنوكها الكبرى   أوائل التسعينات تهدد االستقرار      في أزمة عميقة    فيفقد اندفع   . وقارة أوروبا 
بينما تعانى كثير من    . حتى أصبح حوالى سدس اإلنتاج الصناعى عبر البحار       " االنتقال المنتظم لإلنتاج إلى الخارج    "تايمز أخبار   

 ارتفعت البطالة إلى    ١٩٩٤ فيو.  الخارج في الداخل وتواجه تحديات متزايدة      فيالصناعات اليابانية من فائض الطاقة اإلنتاجية       
بعد كل هذا فمن الـصعب فهـم        .  فرصة عمل فقط لكل مائة شخص يبحث عن عمل         ٦٤ عاما مع توفر     ٤٠ فيأعلى معدالتها   

  . بريطانيافيلماذا يجب أن تطرح الرأسماليات اليابانية واأللمانية المترنحة نموذجاً لرأسماليات أضعف مثل تلك 

رأس "من الرأسمالية غالبا ما يكون مرتبطاً برؤية حول أهميـة           " الشرق أسيوى "أو  " النموذج األوروبى "إن الحديث عن    
فقد أكد جولدن براون على سبيل المثال أن هـذا هـو مفتـاح        .  العمل ذو التعليم العالى    في، المهارات المتضمنة    "المال البشرى 

حول مـن يملـك     " الجدل القديم "اون أن ذلك يجعل      من ذلك يدعى بر    أكثرو. التطور الرأسمالى اليوم فضالً عن وسائل اإلنتاج      
  .الصناعة ال معنى له

 رأس المال   فيفي حين يرى براون أن طريق الرأسمالية البريطانية للتغلب على جوانب ضعفها هو أن تقوم باالستثمار                 
ى وخدمات اجتماعيـة    ويمكن أن ينتج ذلك عن مستويات معيشية أعل       .  على تدريب قوة عمل ماهرة     أكثرالبشرى عبر التركيز    

  .  افضل يعوضها مستوى إنتاجية أعلى، حيث يدخل االقتصاد مجاالً جيداً الرتفاع الناتج الشهيرة بـ النمو الكيفي

أوالً أن أعلى أشكال العمل مهارة اليوم ال يتحقق من تلقـاء ذاتـه بـدون                . وتحتوى هذه الفكرة على ثالثة ثغرات أولية      
 اعتمادا عليها عما سبق، ولهذا السبب يتزايد معدل االستثمار بالنسبة للعمـل علـى               أكثرحقيقة أنه    ال فيو. وسائل إنتاج متقدمة  
  .مستوى العالم ككل

فحتى البالد المتخلفة صـناعيا     . ثانياً ال يوجد سبب لماذا يجب أن تستطيع أى دولة معينة أن تحتكر توريد العمل الماهر               
اس ذوى التعليم العالى لديهم كل المهارات المطلوبة للوظائف شديدة التعقيـد مثـل              مثل الهند والصين تضم عدة ماليين من الن       

الهندسة المدنية وهندسة الكومبيوتر وهكذا، ناهيك عن وظائف ذات المهارة المتوسطة مثل إدخال البيانات ومعالجـة البيانـات                  
ن حيازة هذه المهارات، ولكن إجمالى السكان كبير        ويمكن فقط لنسبة ضئيلة من إجمالى السكا      .  الكومبيوتر فيومعالجة الكلمات   

 كثير  في لتكون هذه النسبة الضئيلة قادرة على توفير كميات موازية من العمل الماهر للرأسمالية العالمية لما توجد                  فيبالقدر الكا 
لتـصميمات المعقـدة ومهـام       نفس الوقت فإن التقدم في تكنولوجيا االتصاالت يجعل من الممكن تنفيذ ا            في. من البالد المتقدمة  

  . البالد األقل تقدما إلعادة إرسالها إلى المراكز المتقدمة لإلنتاجفيالكومبيوتر 
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 فـي  ظل هذه الظروف سوف يستخدم الرأسماليون التهديد بنقل هندسة الكومبيوتر مثال إلى مكان ما مثل بانجـالور                   في
وال شئ مما يقترحه براون وهوتون سـوف        .  بريطانيا فيوة العمل   الهند كأداة لتخفيض األجور وزيادة ظروف العمل سوءاً لق        

  .يوقفهم

 كـل مـن النظـام العـالمى وقطاعـه      فيمحورياً فلن يوقف ذلك االتجاه العام " رأس المال البشرى"ثالثاً حتى لو كان   
ـ ــ   هكـذا . ستظل الضغوط قائمة على أصحاب العمل لتقليل مستويات التوظيف     . البريطانى نحو أزمات أعمق    نجد أن ـمثالً

، والقائمة على التكامل بين تكنولوجيا االتصاالت والكومبيوتر بدالً من          "تيليماتيكس"تكنولوجيا االتصاالت الجديدة المعروفة باسم      
 دراسة لألستاذ جون جودارد بجامعـة نيـو         في توفرها، حسب ما جاء      التي من   أكثرتساهم في توسيع التوظف، تدمر وظائف       

 سوف يزداد مع الوقت بـسبب الـضغوط   الذي تسببه أزمة اإلنتاج الزائد الدورية، الخراب    الذييوقف الخراب   وال شئ   . كاسل
  .نحو انخفاض معدل الربح

 اقتصاد قومى ال يمكنه التخفيف من اتجاهات الرأسمالية نحو األزمة وهو أمـر لـم                فيإن عجز رفع مستوى المهارات      
 سنوات ما بين الحـربين، ألن مـسألة المهـارات           فياسع عشر، بل أيضا كينز       منتصف القرن الت   فييالحظه ماركس فحسب    

ألزمة اإلنتـاج   "ولذلك ليس لها تأثير بالنسبة      " جانب الطلب " االقتصاد وليس    في" جانب العرض "باستخدام لغة االقتصاديين تهم     
بالتخلى عن هذا االدعاء يعترف إصـالحيو       . معها اعتادت الكينزية على االدعاء بأنها قادرة على التعامل          التيوالبطالة  " الزائدة

 تواجه جماهير الناس اليوم مثل البطالة المتزايدة، وعدم اسـتقرار العمـل             التياليوم أنهم ال يملكون حلوالً للمشكالت األساسية        
  .على مستوى العالم، وتزايد أعباء العمل والضغوط من أجل تخفيض مستويات المعيشة

إن األجانب يملكون ربع األسـهم البريطانيـة        ".. أن الخيارات محدودة بالنسبة للدولة القومية       كما يعترف هوتون كيف     
إن معارضة أسواق رأس المال قوية بشكل خاص والحكومة البريطانية ستكون سجينة مطالبها مـن               . والسندات والودائع البنكية  
  ."أجل الحذر المالى والنقدى

 ظل هذه الظروف تكون اإلصالحية الكينزية أوهام فاشلة، ولكن بدالً           في فهم أنه     استنتاجه إلى  فيوبرغم ذلك، لم يصل     
  .من ذلك يدعى أن الكينزية على مستوى أوروبا يمكن أن تنجح بينما الكينزية القومية ال يمكنها ذلك

لعمل بمفردهـا وهنـا     والبالد المنفردة ال تستطيع ا    .  استقراراً أكثر بناء نظام عالمى     فيإن بريطانيا لها مصلحة خاصة      
إن بالد االتحاد األوروبى مجتمعة لديها القـدرة علـى تنظـيم            . يصبح االتحاد األوروبى وإمكانياته لتنظيم الفعل المنظم حاسما       

 إجبار الواليات المتحدة واليابان على إدارة عالقـاتهم أفـضل           في تدفق رأس المال، وأن تلعب دوراً        فيأسواق المال والتحكم    
ولديهم إمكانية إدارة الطلب أى دفعه وتخفيضه عند الضرورة دون أن تخرج سياساتهم عن مـسارها                . فاقية عالمية كجزء من ات  

  .إذا أرادت أوروبا الدفاع عن فكرتها عن دولة الرفاه سيتوجب عليها أن تفعل ذلك بطريقة موحدة...بسبب أسواق رأس المال

رأس "أنها مليئة بالثغرات مثل إصالحية      " األوروبية الكينزية "صالحية  مع ذلك يبرهن أى امتحان دقيق لما أطلق عليه اإل         
 حين فيفهى تفترض أن قوى الرأسمالية األوروبية المختلفة يمكنها أن تسقط خالفاتها ببساطة وتتعاون اقتصاديا، " المال البشرى

األوروبى، أو حتى تنسيق سياسـاتها الخارجيـة         التعاون لإلبقاء على تعادل عمالتها داخل االتحاد النقدى          فيأنها فشلت طويالً    
  . يوغوسالفيا السابقة الواقعة مباشرة عبر حدود االتحادفيللتعامل مع الحرب األهلية 
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ولكن في الواقع، كل بلد من بالد االتحاد ترتبط الشركات الوطنية الكبرى بعالقات وثيقة مع الدولة القوميـة وتمـارس                    
  .د الشركات األخرى والبالد األخرىضغوطا عليها لحماية مصالحها ض

حكومات الواليات المتحـدة  ـ  العالم  في من ذلك، إن تدويل النظام يعنى أنه حتى حكومات االقتصاديات الكبرى أكثرو
إن أوروبا رأسمالية موحدة ستجد نفـسها خاضـعة   . محدودة القدرة فيما يمكن أن تفعله بسبب ضغوط المنافسة العالمية   ـواليابان
  .الضغوط، وسيكون رد الشركات الكبرى هو توجيه ضغوطها على الحكومات لمهاجمة أحوال العماللنفس 

قدرة " أن البدائل هى إما      ١٩٩٤ أوائل   فينشر  " هل يمكن ألوروبا أن تنافس؟    "هكذا ادعى ملحق لجريدة الفايننشال تايمز       
أو أن يصبح االتحاد األوروبى ميـاه راكـدة لالقتـصاد           تنافسية أعلى وتحرير سوق العمل واإلصالح الراديكالى للقطاع العام          

  .العالمى

إن . أخيرا، واألهم، يتجاهل الكينزيون األوروبيون أن واقع الرخاء الطويل بعد الحرب لم يكن نتيجة لإلجراءات الكينزية            
بل كان يرمز لشىء . مس شروق الشفي يتسبب الذي الصباح هو في من كون االستيقاظ أكثر الرخاء الطويل فيكينز لم يتسبب 

 فـي كان يحدث على آى حال، عندما تحولت الحكومات إلى مستوى هائل من اإلنفاق العسكرى ومعه إلـى التـدخل الواسـع                      
ومن الغريـب   ". العصر الذهبى "وحقا، كانت وصفاته الخاصة للحفاظ على استمرار الرخاء نادراً ما استخدمت أثناء             . االقتصاد
 أحد أعمدته لجريدة الجارديان موضـحا  فياعترف بذلك ـ المتحمسين من كينزيى آخر الزمانأكثرحد أـ  أن هوتون  فيبما يك

 الخمسينات  في بان كمية الضخ الكينزى إلدارة الطلب        ١٩٦٨ قدمه روبين ماتيوس منذ فترة طويلة تعود إلى          الذيإن البرهان   "
 عن الفترة الطويلة من التوسع االقتصادى، وقد تمت محـاوالت           والستينات كان منخفضاً نسبياً ولم يكن ممكنا أن يكون مسئوال         

 كل البالد المتقدمة عندما وصلت هذه الفترة إلى نهايتها في منتصف السبعينات وتم التخلى عنهـا                 فيالستخدام الوسائل الكينزية    
  . كل مكان ألنها لم تنجحفي

ذه السياسات يمكـن أن تـنجح إذا اسـتخدمت علـى        وهنا نجد إن أمثال هوتون يسعون إلى الشهرة عندما يدعون أن ه           
  .المستوى األوروبى بعد عشرين عاما

 فرنـسا وألمانيـا وإيطاليـا وأسـبانيا     فـي وانـدادهم  ـ أنهم يشكون في ذلك، فيرفض السياسيون أمثال بلير وبراون  
مل ولكن ذلك يؤدى بهم إلى سياسات     الرعاية االجتماعية أو مستويات البطالة أو ظروف الع        فيأن يعدوا بتحسينات    ـواسكندنافيا

  .اقتصادية ال يمكن تمييزها عن معارضيهم المحافظين

كان ممكنـا أن    " الجارديان إللقائه كلمة     فيومن هنا أضطر هوتون مرة ألن يعترف بذلك عندما انتقد قائد حزب العمال              
إن هذا الموقف امتداد لثـورة اليمـين        ...لدولىيلقيها إيدى جورج محافظ بنك إنجلترا أو ميشيل كامديسو رئيس صندوق النقد ا            

  ". يضم منظروه ميلتون فريدمان وفريدريك هايكالذي السبعينات فيالجديد 

  االشتراكية أو البربرية ) ٤

نجد .  الجزء األول من هذا القرن     فيفي أوائل القرن الواحد والعشرين نجد أنفسنا نعيش في ظروف شبيهة بتلك السائدة              
اجه العالم إذا لم نتمكن من التعامل مع األزمة الحالية، هو الدخول من جديد في أوضاع مماثلة ألوضاع النصف                   الخطر الذي يو  
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شملت حربين عالميتين، وصعود النازية، وانهيار الديمقراطية عبر معظم أوروبـا،           " األوضاع"تلك  . األول من القرن العشرين   
 مدى سنوات قليلة، فال شك أنهـا سـتكون علـى            في إذا كان لها أن تتكرر       .وانتصار الستالينية، ومعسكرات الموت والكوالك    

وسوف نواجه أنظمة فاشية تمتلك أسلحة نووية، مع خراب ودمار بدرجة حتـى هتلـر لـم يكـن                   .  فظاعة بكثير  أكثرمستوى  
  .وسوف نواجه فعال مستقبل البربرية، إن لم يكن الدمار النهائى للبشرية كلها. ليتخيلها

 إطالق نفس القوى البربريـة      فيفبالفعل بدأت أزمة التسعينات     . ن تعامل التحذيرات من هذا المستقبل بميوعة      ال يجب أ  
 في بلد تلو األخرى يصنع المغامرون السياسيون الذين يؤيدون النظام الحالى مـستقبلهم الـوظي              فيو.  الثالثينات في رأيناها   التي

 روسيا حصل جيرنوفسكى العنصرى المعجب بهتلر ونصير الحرب النوويـة           فيو. بمحاولة التضحية باألقليات الدينية والعرقية    
 بومباى، معجب أخر بهتلر، بال ذاكارى، ويدير المقاطعة، يهـدد           في و .١٩٩٣ انتخابات نوفمبر    فيمن األصوات   % ٢٤على  

 سكان تركيا بينمـا يحـاول        تركيا تشن الدولة والجيش حربا ضد األكراد وهم خمس         فيو. بإشعال الحرب ضد األقلية المسلمة    
 رواندا أطلق الديكتاتور السابق مذبحة بشعة للتوتسى قام بها الهوتو، بينما            فيو. الفاشيون تحريض المسلمين السنة لقتل العلويين     

  .  بوروندى المجاورةفييوجد تهديد بمذبحة للهوتو من التوتسى 

.  توفير حتى الحد األدنى من حياة الئقة لغالبية الجمـاهير     في فشل رأسمالية السوق     فينجد كل هذه الفظائع لها جذورها       
 تشكك ما إذا كانوا سيستطيعون التمتع       فيوبدالً من ذلك تدع خمساً من سكان العالم يعانون من سوء التغذية ومعظم بقية السكان                

  .غداً بالقدر الضئيل المتاح لهم اليوم

كمة وإصالحيي اليوم الجبناء بأنه ال يوجد بديل عن هـذا النظـام،             وهنا يخبرنا كل من المدافعين عن سلطة الطبقة الحا        
ولكن لو أن هذا صحيح إذن ال يوجد أمل لإلنسانية وتصبح السياسة مجرد نقل للكراسي على التيتانك في وقت الغرق لالطمئنان                   

  .إلى أنه ال أحد سيزعج األغنياء والمتميزين عندما يجلسون للطعام على مائدة القبطان

إن البشر لديهم القـدرة للـسيطرة       . إن النظام المجنون الغتراب العمل بكامله هو نتاج لما نفعله نحن          . ن يوجد بديل  ولك
على وسائل إنتاج الثروة وإخضاعها لقراراتنا ولقيمنا، فلسنا مضطرين ألن نتركها للتقلبات العمياء للسوق، للـسباق المجنـون                  

بدالً من ـ إن التقنيات الجديدة المتوفرة اليوم لديها اإلمكانيات  . ق على بعضهم البعض سباقهم للتفوفيلمالك متصارعين للثروة 
أن تسهل هذه السيطرة، فعمليات العمل األتوماتيكية يمكنها أن توفر لنا وقت فراغ أطول مع وقت لإلبداع                 ـأن تجعل حياتنا أسوأ   

دام الكومبيوتر بمعلومات فائقة حول الثـروات المتاحـة لتلبيـة    ويمكن أن يمدنا استخ. وفرصة أكبر لتحديد إلى أين يتجه العالم  
  . احتياجاتنا وعن كيفية تخصيصها بكفاءة

ولكن هذا البديل ال يمكن أن يتحقق من خالل العمل داخل النظام، من قبول المنطق الالعقالنى للـسوق عـن التـراكم                      
إن هذا البديل يمكن أن يتحقق فقط من الـصراع    . قدوا وظائفهم التنافسى، من خالل العمل إلجبار اآلخرين على العمل أشد أو يف          
  .ضد النظام وضد األثر المدمر لمنطقه على حياة جماهير الناس

إن العولمة هى طريقة أخرى للقول      . النظام" عولمة"وبذلك يدعى اإلصالحيون أن هذا الصراع ال يمكن أن ينجح بسبب            
بياً من المؤسسات التمويلية والصناعة العمالقة، كل منها تنتشر من قاعدتها الوطنية            أن النظام يسيطر عليه باطراد عدد قليل نس       
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 عدد من البلدان، وتزداد قوة أولئك الذين يديرون هذه المؤسسات عما سبق عنـدما يتعلـق     فيللسيطرة على حياة ماليين الناس      
  .ها أو دفعها خارج الحكم يالئمالذي المسار في تحاول تنظيم أنشطتها التياألمر بدفع الحكومات 

 تكونه أقـل    الذيولكن هذا ال يعنى أن أولئك الذين يريدون مجتمعاً إنسانيا يحتاجون إلى مقاومة هذه المؤسسات والنظام                 
 إصراراً، إنه يعنى أنهم سينتقمون منا بعنف لو         أكثرعلى العكس تماما أنه يعنى أننا يجب أن نحارب أشد بطريقة            . من الماضى 
 لحظة  فيذات مرة   " تونى بن "لقد أشار اإلصالحى البريطانى     .  بهوادة بدالً من اعتبار الصراع هو صراع حتى النهاية         حاربناهم

وبحـديثهم اآلن عـن     ". بإمكانك أن تقشر البصلة طبقة طبقة، وال يمكنك أن تسلخ نمراً مخلباً مخلب            " أوقاته راديكالية    أكثرمن  
م نمر، وليس ثمرة مسالمة تنتظر فقط اإلزاحة البرلمانية كما اقترح كروسالند وأتباعـه              يعترف اإلصالحيون أن النظا   " العولمة"

ولـيس هـذا   . ولكن مع أنهم يرونه نمراً فإن استنتاج إصالحيي اليوم هو أن يترك الوحش يجـول بحريتـه              . منذ أربعين عاماً  
  .االستنتاج مقبوالً ألى شخص ال يريد أن يؤكل حياً

إن الشركات العمالقة قوية فقط طالما أن ماليين        . لنضال الجاد ضد النظام، ألنها تقطع كال الطريقين        ا فيإن العولمة ال تن   
واندفاع عملياتها العالمية   .  العالم يتحملون أنشطتها، ويمكن أن تصاب بالشلل مع بداية مقاومة جديدة           فيالعمال الذين تستخدمهم    

 من ذلك أن إدراك العمـال للطبيعـة         أكثرو.  واحدة من مواقعها الوطنية     أى فينفسه يمكن أن يزيد عرضتها لضربات العمال        
 مما سبق المصالح المـشتركة      أكثر عدد من البلدان أن يروا بشكل ملموس         فيعابرة القومية ألصحاب العمل يمكن أن يجعلهم        

فس شعار الـشركة ويغنـون    تربطهم ألنهم يخضعون لنفس الضوابط ويواجهون نفس المديرين بل ويجبرون على ارتداء ن  التي
  .نفس أغنية الشركة

 إدراكا بكثير عما سبق بمـا       أكثر جزء ما من العالم      فيوأخيراً وليس أخراً، إن عالمية وسائل االتصال تعنى أن العمال           
  مـع كفـاح    ١٩٦٨ فيحدث ذلك   . ويمكن أن تلهم أى انتفاضة ثورية شعوب القارات البعيدة فجأة         .  مكان آخر  فييفعله العمال   

 بولنـدا،   فـي  مع الصعود المفاجئ لنقابة تـضامن        ١٩٨٠ فيوحدث ذلك   .  فرنسا في" أحداث مايو " فيتنام و  فيالتحرر الوطنى   
 فـي وتكرر مرة أخرى    .  جنوب أفريقيا  فيوحدث ذلك خالل منتصف الثمانينات مع االنتعاش الفجائى للصراع ضد العنصرية            

  . أى مكانفي المرة القادمة عندما يحدث أى تمرد عمالى كبير في  المكسيك وسوف يحدثفي مع تمرد التشياباز ١٩٩٤

إن الطبيعة العالمية للنظام الرأسمالى تمنع أى حكومة وطنية مهما كانت راديكالية ومهما كان تأييدها بين جماهير الناس                  
 أكد مـاركس وإنجلـز علـى        وبرغم ذلك ليست هذه ظاهرة جديدة فقد      .  تنتج عن النظام   التيمن االنفصال تماماً عن الضغوط      

يا عمـال   "وانتهى بـ   " ليس للعمال وطن  "وأكد البيان الشيوعى أن     . الطبيعة العالمية للصراع ضد الرأسمالية منذ قرن ونصف       
كتمهيد " أممية شيوعية " روسيا   في عصر الحرب العالمية األولى أسس قادة الثورة العمالية          فيومنذ ثمانين عاماً    ". العالم اتحدوا 

أن ـ ذلك الوقتفيخاصة بلد متخلف مثل روسيا ـ، بالضبط ألنهم أدركوا أنه ال يمكن لبلد واحد  "ل العالم الشيوعية المتحدةلدو"
ومنذ سبعين عاماً كـرر ليـون       . تقيم مجتمع الوفرة بعزل نفسها عن موارد الثروة والتقدم التكنولوجى الموجود خارج حدودها            

ألن محاولـة   " يوتوبيا رجعيـة  "كان  "  بلد واحد  فياالشتراكية  "اً على أن الحديث عن      مصرـتروتسكي هذه الرؤية ضد ستالين      
  .إعادة بناء مجتمع على إطالقها دون توافر الثروة الموجودة داخل العالم الرأسمالى ككل ستسقط حتما
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 مكـان مـا ال      فيية تبدأ   فكل عمل .  نفس الوقت  في العالم   في كل مكان    فيولكن هذه األفكار ال تعني أبداً انتظار الثورة         
واليوم هذا ـ  مكان توجد فيه الرأسمالية  فيويمكن أن تبدأ . تكون عملية مواجهة االغتراب والبؤس وبربرية الرأسمالية استثناء

  . مكان واحدفيولكنها ال يمكن أن تحقق نجاحاً نهائياً ببساطة ـبالفعل ما يحدث في العالم

 تعتمد على واردات الطعام والمواد الخـام  التي بلد مثل بريطانيا فيخاصة ـ نظام   يتحدى الالذيإن بقاء التمرد نفسه 
ويعتمد نجاح إعادة   . يعتمد على كسب تأييد أولئك الذين تلهمهم الثورة خارج حدودها         ـوسلع أخرى عديدة على األقل لمدة قرنين      

ولكنها يمكن  . دة تطيح بالرأسمالية أن تستمر بمفردها     فال يمكن لبلد واح   . تشكيل المجتمع على المدى الطويل على انتشار الثورة       
  . أجزاء أوسع كثيراً من النظام العالمىفيأن تكون معبراً يشجع الثورات الناجحة 

 مناطق واسعة من العالم، فإن محاوالت الهـرب مـن           فييدعى معارضو االشتراكية أنه حتى مع االنتشار لالشتراكية         
شل، ويزعمون أن محاولة تنظيم كل مجاالت اإلنتاج حتى تلبى مليون حاجة إنسانية هى مؤسسة               قوانين السوق محكوم عليها بالف    

 ستملى على اآلخرين أين سيعملون      التيوراء قدرات أى شخص، ويتنبأون أن كل ما يمكن أن يحدث هو ظهور صفوة جديدة و               
  .وماذا سيستهلكون

 على االنتقال إلى االشتراكية لم يفعلوا ذلك باعتبـار أن           على أى حال، عندما تحدث ماركس وإنجلز ولينين وتروتسكى        
بل كل ما أكدوا عليه أن أولئك الذين يصنعون الثروة          .  يوم وليلة  فيالدولة تسيطر على كامل عملية صناعة القرار االقتصادى         

 يعمـل   التـي  ترسم الحـدود     التيعليهم أن يتولوا مسئولية القرارات الهامة، أى القرارات         ـمن خالل منظماتهم الديمقراطية   ـ  
 فـي ستذهب الغالبية العظمى من النـاس للعمـل   ـ اليوم السابق عليهافيكما ـ  اليوم التالى للثورة  في. داخلها بقية االقتصاد

 إنفاق نقودهم كمـا يرغبـون لتلبيـة حاجـاتهم           في مقابل عملهم، وسيستمرون     فيالمصانع والمكاتب، وسوف يتقاضون نقوداً      
مندوبى المصانع والمكاتـب والمنـاطق الـسكنية        ـ  " المنتجين المتحدين "ن ما سيتغير برغم ذلك هو أن مندوبى         إ. االستهالكية

سوف يقررون األولويات االقتصادية الهامة وعلى وجه الخصوص لن يتم تحديد المجاالت الهامة             ـوأصحاب المعاشات وغيرهم  
  .ء بين شركات متصارعة ولكن من خالل صناعة القرار التعاونىلالستثمار االجتماعى بعد ذلك على أساس المنافسة العميا

 التاريخ من طريقة معينة إلنتاج الحاجات اإلنسانية إلى أخرى دائما ما تضمن كل من               فيلقد أدركوا أن كل تغير عظيم       
  ).الثورة(والتغير المفاجئ ) التطور(التغير التدريجى 

ة التطور االقتصادى البطىء على مدى قرون عديدة، حيث حـل اإلنتـاج             هكذا شمل االنتقال من اإلقطاع إلى الرأسمالي      
 القرى الفالحية المنعزلة بدرجة أو بأخرى، ولكن أيضا تغيرات سياسـية            فيالرأسمالى من أجل السوق محل اإلنتاج اإلقطاعى        

والنقطة .  السلطة فيالمواقع الهامة   ثورية مفاجئة حيث طردت الطبقة الرأسمالية الصاعدة الطبقة القديمة اإلقطاعية الحاكمة من             
 التحرك للوراء بدالً من فيهى أنه بدون التغير الثورى فإن التغير التدريجى كان سيصل إلى توقف مفاجئ وكان المجتمع سيبدأ     

الرابـع   القرن في الواقع عندما لم يكن التطور االقتصادى مصحوبا بالثورة السياسية بداية عبر أوروبا فيكما حدث ـ األمام  
  . القرن السابع عشرفي أوروبا الوسطى فيعشر وبعدها 

وبنفس الطريقة، ال يمكن أن تحدث اإلطاحة بالرأسمالية بواسطة آلية اقتصادية جديدة تقوم على التعاون اإلنسانى مـرة                  
 من جملة عمليات اإلنتـاج       الحقيقة سوف يستغرق الناس عقوداً عديدة ليتعلموا التنظيم الواعى للكثير          فيو.  يوم وليلة  فيواحدة  
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.  تحمل آليات السوق القديمـة     في هذه األثناء سيكون أمامهم اختيار ضئيل عدا االستمرار          في المجتمع الحديث، و   في تدور   التي
ولكن باالستيالء على السيطرة السياسية وبالسيطرة على الصناعات الرئيسية يمكنهم أن يبدأوا صناعة القرارات الهامة، األمـر                 

فيمكنهم مثالً منع الشركات المتصارعة من تبديد ثروات هائلة على إقامة           .  سيكون له عند ذاك أثر بالغ على أي شئ آخر          الذي
مواقع صناعية للمنافسة مع بعضهم البعض وبعدها يخبرون عمالهم بأن عليهم أن يقبلوا أجوراً أقل وعمالً أشد حتى يعوضـوا                    

ويمكنهم تحويـل   .  اتجاهات مختلفة من العالم    فيلى الدعاية أو على إرسال عينات منتجات        ويمكنهم منع التبديد الهائل ع    . قيمتها
 إزالة  فيوعموما يمكنهم أن يبدأوا     .  يحتاجها بشدة أولئك الذين يتم إفقارهم اليوم       التيمساكن األغنياء الفاخرة إلى مواقع للخدمة       

  .الفوضى بالقرار اإلنسانى الواعى

 تتخذها حفنة من المديرين     التي صعوبة من تلك     أكثر عليهم اتخاذها    التيتكون معظم القرارات    وعندما يفعلون ذلك، لن     
 أيـدى خمـس   فـي  بريطانيا مثالً أربعة أخماس صناعة وتوزيع األغذيـة  في. الذين يسيطرون على كل صناعة رئيسية اليوم    

الف السلع وتحاول مالئمتها مع أذواق خمسين       وكل من هذه الشركات عليها أن تنسق بطريقة مخططة إنتاج وتوزيع آ           . شركات
 الواقـع  فـي ـ وهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك، ليس ألن هؤالء المديرين عباقرة  . مليون مختلفين من األطفال والنساء والرجال

أحـدث  لكن ثرواتهم تمكنهم من استخدام أعداد كبيرة من ذوى المهارات يـستخدمون             ـكثير منهم يكونون من الحمقى األغبياء     
ولكن جزءاً هائالً من هذا العمل الماهر يتم تبديده فاألشخاص ذوى المهارات يخضعون للمنافـسة بـين شـركات                   . تكنولوجيا

فبدالً .  إنتاج األغذية وأولئك الذين يستهلكون الغذاء      فيمتصارعة ولذا يعجزون عن التعاون مع بعضهم البعض، مع من يعملون            
 استغالل عمال الشركات من ناحية وتشكيل أذواق المستهلكين بطرق          فيهد تخصص للمساعدة    من ذلك، فإن كمية هائلة من الج      
 تعتمد على تعميم المبادرة من أسفل وبـروح  التيـ إن ملكية وسيطرة دولة عمالية ديمقراطية  . غير صحيحة من ناحية أخرى

 الشركات  فيكون هناك التكرار المستمر للجهود      حيث لن ي  (على هذه الشركات سوف يجعل بالفعل تنسيق اإلنتاج أبسط          ـتعاونية
  . استجابة لالحتياجات الحقيقية للمستهلكينأكثرو) المتنافسة

 فـي والشك ستحدث أخطاء    . إن هذا ال يعني أن هذا التنظيم االشتراكى للمجاالت الرئيسية لإلنتاج سيكون دون عيوب             
والشك ستوجد خالفات النهائيـة     .  مجال آخر  فيا بأقل من الضرورى      مجال ما أو تقديره    فيالمبالغة في تقدير ما يريده الناس       

ولكن هذه األمور ستحدث كحوادث عـابرة لـيس         . حول كيفية التقدم بالضبط، والشك سيكون هناك عدم الرضا وكذلك الرضا          
اه نحو اإلنتـاج     الحاضر ال يمكن ألى عدد من المناقشات على األرض أن تصحح االتج            في.  ميكانيزم النظام  فيكشىء هيكلى   

 تنـتج عـن     التيوالسبب أن النظام ال يعتمد على القرارات العقالنية         . الزائد من ناحية ونقص الضروريات من الناحية األخرى       
نقاشات منطقية بين جماهير الناس ولكن على جهود مجموعات صغيرة من األغنياء إلخضاع كل شئ لمنافستهم ضد بعـضهم                   

  .أكثرلجنى ثروات 

 تؤدى إلى األزمات والرخاء، وتزايد البطالة إلى جانب زيادة أعباء العمـل واإلنتـاج               التيمنافسة العمياء هى    إن هذه ال  
 فظاعتهـا واالنفجـارات العنيفـة       فيالمتزايدة  "المحلية" البضائع وتخفيض مستلزمات الرعاية االجتماعية والحروب        فيالزائد  

  .للكراهية الدينية والعرقية

 طريقة اإلنتاج فإن ذلك يمكن أن       في تحدث   التي عندما تصطدم أشكال الحكم الطبقى مع التغيرات         لقد أوضح ماركس أنه   
انتصار طبقة جديدة نتيجة لصراعات عنيفة أو اندفاع المجتمع إلى الوراء مـن خـالل التـدمير المتبـادل                   : يؤدى إلى نتيجتين  
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 فقالت إن االختيار في ظل      أكثرا لوكسمبورج المسألة بوضوح     للطبقات المتصارعة، وقد وضعت الثورية األلمانية البولندية روز       
  ".االشتراكية أو البربرية"الرأسمالية يكون 

 أجزاء كثيرة من العالم يمكننا أن نرى بوضوح شـديد وجـه             في يتطور بها المجتمع اليوم      التيوإذا نظرنا إلى الطريقة     
تج باستمرار آراء للتقدم الحقيقى القائم على التضامن وعلى التعاون          ولكن يمكننا أيضا أن نرى نضاالت ضد النظام تن        . البربرية

إن أولئـك الـذين يـدعون إلـى     . وعلى رعاية الناس لبعضهم البعض عندما يقومون بوعى وبشكل جماعى بصياغة مستقبلهم  
ورة يرون في هذه الصراعات     أما أولئك الذين يتطلعون إلى الث     . اإلصالحات المائعة للنظام القائم يدعون إلى الخضوع للبربرية       

 ."عالم لنكسبه" نهاية البيان الشيوعى فيإمكانية التقدم لألمام ال للخلف، فالزال هناك أمامنا كما كتب ماركس وإنجلز 
 


