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لقد نشأ االقتصاد السٌاسً كعاقبة طبٌعٌة النتشار التجارة ،ومعه ظهر ،فً مكان المتااجرة
البسٌطة ؼٌر العلمٌة ،نظام متطور للؽش الجائز ،علم كامل لإلثراء.
إن هذا االقتصاد السٌاسً ،أو علم اإلثراء ،الذي نشاأ مان دساد التجاار المتباادل وجشاعهم،
ٌدمل على مالمده خاتم الطمع األشد تنفٌراً .وكان النااس ال ٌزالاون ٌعٌشاون بالتصاور السااذ
الاازاعم أن الثاار وة تكماان فااً الااذهض والفهااة وأنااه ٌنبؽااً لهااذا الساابض أن ٌصااار فااً كاال مكااان
وبأسرع ما ٌمكن إلى منع تصدٌر المعادن ""الكرٌمة"" .وكانا األمام تقاؾ بعهاها هاد بعا
أشبه بلئام ٌقب كل منهم بٌدٌاه االثنتاٌن كاٌس النقاود العزٌاز علٌاه وٌتلفا بدساد وارتٌااض إلاى
جٌرانه .وقد استعمل جمٌع الوسائل البتزاز أكبر قدر ممكن من النقود من الشعوض التاً كانا
تقوم معها عالقا تجارٌة ،ولالدتفاظ بشدة وثبا  ،وراء الدواجز الجمركٌة ،بالنقود المستوردة
بسالمة.
ُ
ولو طبق هذا المبدأ بكل تتابع وانسجام ،لقتل التجارة .ولهاذا طفقاوا ٌتجااوزون دادود هاذ
الدرجة األولى؛ وأصبح واهدا ً أن الرأسمال القابع بال دركاة فاً الصاندوق مٌا بٌنماا ٌتناامى
على الادوام فاً التاداول .ولهاذا صاار العالقاا باٌن األمام أكثار ماودة؛ وشارع النااس ٌساكون
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دوكاتهم كطعم لكً تعود هذ الدوكا إلٌهم مع دوكا أخرى ،واعتبروا أناه لاٌس مان الخساارة
إطالقا ً دفع مبلػ أكبر من الاالزم للساٌد ""أ"" لقااء بهااعته ماا دام ٌمكان بٌاع هاذ البهااعة مان
السٌد ""ض"" بثمن أكبر أٌهاً.
وعلى هذا األساس بنً النظام المركنتٌلً .وصاار طاابع التجاارة الجشاع مموهاا ً نوعاا ً ماا؛
وبدأ األمام تتقاارض شاٌئا ً فشاٌئاً ،وتعقاد المعاهادا التجارٌاة ومعاهادا الصاداقة ،ودخلا فاً
صاافقا تجارٌااة بعهااها مااع بع ا  ،وعامل ا بعهااها بعه اا ً بكاال هااروض المجاملااة ،وقاادم
بعهها لبع الخدما الطٌبة .ولكن هذا كان من دٌث الجوهر الطماع القادٌم باالنقود ،والجشاع
القدٌم ،وبٌن الفٌنة والفٌناة كاان الطماع والجشاع ٌتجلٌاان فاً الداروض التاً كاان ٌثٌرهاا التناافس
التجاري دائما ً فً تلك المردلة .وهذ الدروض بٌّن كذلك أن التجارة ،مثل النهض ،ترتكاز علاى
دق القبهة؛ وبدون أي وخز فً الهمٌر داولوا التوصل بالدهاء أو العنؾ إلى معاهدا تعتبر
أنفع المعاهدا .
إن نظرٌة المٌزان التجاري هً النقطة المركزٌاة فاً النظاام المركنتٌلاً كلاه .وألن ا راء
ا لزاعمة أن الثروة تتلخص فً الذهض والفهة كان ال تزال مترسخة بعناد ،لهذا السبض بالذا ،
كااانوا ال ٌعتباارون ماان الاارابح ؼٌاار الشاارون التااً ٌقااارنون بااٌن التصاادٌر واالسااتٌراد .فا ذا كااان
التصدٌر أكبر من االستٌراد ،فقد كانوا ٌعتبرون أن الفارق وصال إلاى البلاد نقاوداً وأن ثروتاه قاد
ازداد بفهل هذا الفرق .وهكذا تلخص فن االقتصادٌٌن فً الدارص علاى أن ٌعطاى التصادٌر
فً نهاٌة كل سنة مٌزانا ً مالئما ً هد االستٌراد؛ وفً صالح هاذا الاوهم المهادك ،هُادّ ً با الؾ
الناس! وللتجارة أٌها ً كان دمالتها الصلٌبٌة ومداكمها التفتٌشٌة.
إن القرن الثامن عشر ،قرن الثورا  ،قد ثوّ ر االقتصاد السٌاسً أٌهاً .ولكن كما أن جمٌع
ثورا هذا القرن كان أدادٌة الجانض ،وبقٌ فً إطار التهاد ،وكما كان الرودانٌة المجردة
مهادة للمادٌة المجردة ،والملكٌة للجمهورٌة ،والدق الربانً للعقد االجتماعً ،كذلك الثورة فاً
االقتصاد السٌاسً لام تاذلل التهاادا  ،ففاً كال مكاان بقٌا المقادما ذاتهاا؛ ولام تماس المادٌاة
االزدراء المسٌدً دٌال اإلنسان وإذالله ،ولام تفعال ؼٌار أن جعلا الطبٌعاة ،عوهاا ً عان اإللاه
المسٌدً ،مطلقاً ،مهادة لإلنسان؛ ثم إن السٌاسة لم تفكر فً دراسة مقدما الدولة بالذا ؛ ولام
ٌخطاار فااً بااال االقتصاااد الس ٌاسااً أن ٌطاارأ مسااألة شاارعٌة الملكٌااة الخاصااة .ولهااذا لاام ٌكاان
االقتصاد السٌاسً الجدٌد ؼٌر نصؾ التقدم؛ وقد اهطر إلى خٌانة مقدماتاه بالاذا وإلاى التنكار
لها ،وإلى االستنجاد بالسفسطائٌة والنفاق ،لكً ٌخفً التناقهاا التاً تخابط بهاا ،ولكاً ٌخلاص
إلااى تلااك االسااتنتاجا التااً دفعتااه إلٌهااا ،ال مقدماتااه ،باال روأ القاارن اإلنسااانٌة .وهكااذا اتخااذ
االقتصاد السٌاسً طابع الخٌرٌة؛ ودرم المنتجٌن دسن التفاته وأنعم به على المستهلكٌن؛ وأعلن
رٌااا ًء ونفاق اا ً اشاامئزاز الااورع ماان فظااائع النظااام المركنتٌلااً الدامٌااة ،وأعلاان أن التجااارة تخاادم
أواصر الصاداقة والودادة ،ساواء باٌن الشاعوض أم باٌن األفاراد .كاان كال شاًء تألقاا ً وروعاة- ،
ولكن سرعان ما أثبت المقدما وجودها من جدٌد ،وأسفر  ،على نقٌ الخٌرٌة المتألقة ،عن
نشوء نظرٌة مالتوس عن السكان ،عن نشوء هذا النظام األشد فظاظة ،األشد بربرٌة ،بٌن جمٌاع
األنظمااة التااً رأ النااور ٌوم ااً ،نظااام الٌااأس الااذي ٌمااتهن جمٌااع األقاوٌاال الرائعااة عاان الدااض
واإلنسان والمواطنٌة العالمٌة .إن هذ المقدما قد ولد النظام المصانعً والعبودٌاة المعاصارة
ورفعتهما إلى مستوى ال ٌقل فً شًء عن العبودٌة القدٌمة مان دٌاث الالإنساانٌة والقسااوة .وقاد
تبٌن أن االقتصاد السٌاساً الجدٌاد ،نظاام درٌاة التجاارة ،القاائم علاى مرلاؾ يدم سامٌث ""ثاروة
الشعوض"" ٌعكس ذلك النفاق والتذبذض والالأخالقٌة التً تهاد ا ن النزعة اإلنساانٌة الدارة فاً
جمٌع المٌادٌن.
ولكن ألم ٌكن نظاام سامٌثٌ ،اا تارى ،تقادما ً – باالطبع كاان تقادماً ،ناهٌاك بأناه كاان تقادما ً
هاارورٌاً .فقااد كااان ماان الهااروري دك النظااام المركنتٌلااً مااع ادتكاراتااه ومااع تهااٌٌقاته علااى
العالقا التجارٌة ،لكً ٌمكن أن تتكشؾ العواقض الدقٌقٌة للملكٌة الخاصة ،كان من الهاروري
أن تتراجااع إلااى المرتبااة الثانٌااة جمٌااع هااذ االعتبااارا المدلٌااة والوطنٌااة التافهااة لكااً ٌمكاان أن
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ٌصبح النهال فً زمننا عاماً ،إنسانٌاً؛ كان من الهروري أن تنصرؾ نظرٌة الملكٌاة الخاصاة
عن سبٌل البدوث التجرٌبً الصرؾ والموهوعانً الصرؾ وتتخذ طابعاا ً أكثار علمٌاة ٌجعلهاا
مسرولة عن العواقض أٌهاً ،وأن تنقل بالتالً القهٌة إلى المٌدان اإلنسانً العاام؛ أن ٌصاار إلاى
دفع الالأخالقٌة الكامناة فاً االقتصااد السٌاساً القادٌم إلاى الاذروة بمداولاة نفٌهاا وإدخاال النفااق
كعاقبة هرورٌة لهذ المداولة .كل هذا كان فً سٌاق األمور .وندن نعترؾ بطٌباة خااطر باأن
تعلٌل وتدقٌق درٌة التجارة هما وددهما اللذان أتادا لنا تخطً ددود االقتصاد السٌاسً للملكٌة
الخاصة ،ولكن ٌجاض فاً الوقا نفساه أن ٌكاون لناا الداق فاً تصاوٌر درٌاة التجاارة هاذ بكال
دقارتها النظرٌة والعملٌة.
ٌجض أن ٌزداد دكمنا صرامة بقدر ما ٌكون أولئك االقتصادٌون الذٌن ال ٌزال ٌتعٌن علٌنا
أن نبدي رأٌنا بصاددهم أقارض إلاى زمنناا ،ألناه بٌنماا لام ٌجاد سامٌث وماالتوس تدا تصارفهما
بشاكل جااهز إال بعا العناصار ،كاان أماام أداادث االقتصاادٌٌن نظاام اقتصاادي كامال؛ وقاد تاام
استخالص جمٌع االستنتاجا  ،وتم استٌهاأ التناقها بما ٌكفً من الدقة ،ومع ذلك لم ٌصلوا
إلى بدث المقدما  ،وال ٌزالون ٌأخذون على عااتقهم المسارولٌة عان النظاام بمجملاه .وبقادر ماا
ٌكون االقتصادٌون أقرض إلى زمننا ،بقدر ما ٌكونون بعٌادٌن عان االساتقامة .وماع كال تقادم فاً
الزمنٌ ،شتد التفلسؾ السفسطائً بالهرورة ألجل إبقاء االقتصاد السٌاسً فً مستوى العصار.
ولهذا ،مثالً ،كان رٌكاردو ماذنبا ً أكثار مان يدم سامٌث ،ومااك – كولاو ومٌال ماذنبٌن أكثار مان
رٌكاردو.
إن االقتصاد السٌا سً الددٌث ال ٌستطٌع أن ٌقٌِّم بصورة صدٌدة دتى النظاام المركنتٌلاً
ألنه هو نفسه ٌتسم بطابع أدادي الجانض وال ٌزال ماثقالً بمقادما المركنتٌلٌاة .ولان تساتطٌع أن
تبٌن للنظامٌن مكانهما الدقٌقً ؼٌر وجهة نظر تسمو فوق التهاد بٌن النظامٌن وتنتقد مقدماتهما
المشتركة وتنطلق من أسااس عاام ،إنساانً بدتااً ،عاام .ويناذاك ساٌتبٌن أن المادافعٌن عان درٌاة
التجارة ادتكارٌون أردأ من المركنتٌلٌٌن القدماء بالذا  .وينذاك سٌتبٌن أن إنساانٌة االقتصاادٌٌن
الجدد المنافقة تستر بربرٌة كان االقتصادٌون القدماء ٌجهلونها تمامااً ،وأن تشاوش المفااهٌم عناد
االقتص ادٌٌن القدماء بسٌط ومنسجم بالمقارنة مع منطق أخصامهم الزائاؾ؛ وإناه لاٌس بوساع أي
ماان الطاارفٌن أن ٌوجااه إلااى ا خاار مالمااة ال تنقلااض علٌااه بالااذا  – .ولهااذا ال ٌسااتطٌع االقتصاااد
السٌاسً اللٌبرالً الددٌث أن ٌفهم إعادة النظام المركنتٌلً من قبال لٌسا  ،فاً داٌن أن المساألة
بسٌطة جداً بالنسبة لنا .ف ن االقتصاد السٌاسً اللٌبرالً المتذبذض والمنافق ال بد له من االنشطار
بالهرورة مان جدٌاد إلاى أقساامه المكوناة األساساٌة .وكماا أناه ال باد لالهاو مان أن ٌعاود إلاى
إٌمانه األعمى أو أن ٌسٌر إلى األمام ندو الفلسفة الدرة ،كذلك ال بد لدرٌة التجارة أن تردي فً
جانض إلى عودة االدتكار ،وفً جانض يخر إلى القهاء على الملكٌة الخاصة.
إن اإلنجاز اإلٌجابً الودٌد الذي دققه االقتصاد السٌاسً اللٌبرالً إنما هو صٌاؼة قوانٌن
مطورة بعد دتى االستنتاجا األخٌرة
الملكٌة الخاصة .وهذ القوانٌن ترد فعالً فٌه ،وإن لم تكن َّ
ومصاؼ ة بوهوأ .ومن هنا ٌانجم أن المادافعٌن عان درٌاة التجاارة علاى داق فاً جمٌاع النقااط
التااً ٌتناااول فٌهااا الكااالم البدااث عاان أقصاار ساابٌل إلااى اإلثااراء وبالتااالً فااً جمٌااع المجااادال
االقتصااادٌة البدتااة - ،وطبع اا ً فااً المجااادال مااع أنصااار االدتكااار ،ولااٌس مااع أخصااام الملكٌااة
الخاصة ،ألن أخصام الملكٌة الخاصة ،كما برهن على هذا االشتراكٌون اإلنجلٌز مان زماان فاً
التطبٌق وفً النظرٌة ،قادرون من وجهة النظر االقتصادٌة أٌهاً ،على دل المسائل االقتصاادٌة
دالً أصح.
وهكااذا ،فااً معاار انتقاااد االقتصاااد السٌاسااً ،ساانبدث المقااوال األساسااٌة ،ونكشااؾ
التناااق الااذي دملااه نظااام درٌااة التجااارة ،ونسااتخلص االسااتنتاجا النابعااة ماان طرفااً هااذا
التناق .
___________
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لقد ظهر تعبٌر ""الثروة الوطنٌة"" للمرة األولى بفهل سعً االقتصاادٌٌن اللٌبارالٌٌن إلاى
التعمٌما  .ولكن ال معنى لهذا التعبٌار ماا داما الملكٌاة الخاصاة قائماة .إن ""ثاروة"" اإلنجلٌاز
""الوطنٌة"" عظٌمة جداً ،ولكنهم مع ذلك أفقار شاعض فاً العاالمٌ .نبؽاً ،إماا طارأ هاذا التعبٌار
جانب اا ً تمام ااً ،وإمااا اتخاااذ مقاادما ٌكسااض بموجبهااا معنااى .والقااول نفسااه ٌصااح علااى التعااابٌر
االقتصاااد الااوطنً ،االقتصاااد السٌاسااً ،االقتصاااد االجتماااعً .ونظااراً لوهااع األمااور الااراهن،
ٌنبؽً تسمٌة هذا العلم بعلم االقتصاد الخاص ،ألن العالقا االجتماعٌة ال تتواجد بالنسابة لاه إال
فً صالح الملكٌة الخاصة.
________
التجارة – تبادل األشٌاء الهرورٌة ،البٌع والشراء – عاقبة مباشرة للملكٌة الخاصة .وهذ
التجارة ،مثل كل نشاط يخر ،ال بد لها ،فً ظال ساٌادة الملكٌاة الخاصاة ،مان أن تصابح مصادراً
مباشراً للدخل بالنسبة للتاجر ،وهذا ٌعنً أنه ٌنبؽً على كل تااجر أن ٌدااول أن ٌبٌاع باأؼلى ماا
ٌمكن وٌشتري بأرخص ما ٌمكن .ومن هنا ٌنجم أن شخصٌن لهما مصاالح متهاادة تماماا ً ٌقفاان
أددهما هد ا خر فً كل عملٌة بٌع وشراء .وإن النزاع ٌتسم بطابع عدائً دقا ً وفعالً ،ألن كالً
منهمااا ٌعاارؾ نواٌااا ا خاارٌ ،عااؾ أن هااذ النواٌااا مهااادة لنواٌااا  .ولهااذا كان ا العاقبااة األولااى
للتجارة ،من جهة ،عدم الثقة المتبادل ،ومن جهة أخرى ،تبرٌر عدم الثقة هذا ،وتطبٌاق الوساائل
الالأخالقٌة ألجل بلوغ هدؾ الأخالقً .ف ن القاعدة األولى فً التجارة ،مثالً ،هً لزوم الصم ،
إخفاء كل ما من شأنه أن ٌخف ثمان البهااعة المعنٌاة .ومان هناا االساتنتا التاالً ٌجاوز فاً
التجارة استخالص أكبر نفع ممكان مان عادم اطاالع الجاناض المهااد ،مان سارعة تصادٌقه ،كماا
ٌجوز بالقدر نفسه للتااجر أن ٌنساض إلاى بهااعته صافا ال تملكهاا .خالصاة القاول إن التجاارة
خداع ٌجٌز القانون .أما إن الممارسة تتطابق مع هذ النظرٌة ،ففً وسع أي تاجر أن ٌركد هذا،
إذا أراد قول الدقٌقة.
ثم إن النظام المركنتٌلً كان ٌتمٌز أٌهاً ،بدرجة معٌنة ،بصرادة ساذجة ،كاثولٌكٌاة ،ولام
ٌكن ٌخفً جوهر التجارة الالأخالقً .وقد رأٌنا كٌؾ عر على المكشوؾ جشعه الادنًء .لقاد
كاان التعااادي باٌن الشااعوض فااً القارن الثااامن عشار ،والدسااد الكرٌااه ،والتناافس التجاااري عاقبااة
مدتمة للتجارة على العموم .ف ن الرأي العام لم ٌكن قاد اكتساض بعاد الصافا اإلنساانٌة - ،ولاذا،
أي داع كان ٌدعو إلى إخفاء ماا كاان ٌنباع مباشارة مان جاوهر التجاارة ذاتهاا الالإنساانً ،المفعام
بالعداء
ولكن ،عندما شرع لوتر االقتصاد السٌاسً ،يدم سمٌثٌ ،نتقاد االقتصااد السٌاساً الساابق،
تؽٌر وهع األمور كثٌاراً .فقاد صاار العصار أكثار إنساانٌة ،وشاق العقال لنفساه طرٌقااً ،وأخاذ
األخالقٌاااة تااا ّدعً بدقهاااا الخالاااد .ودخلااا المعاهااادا التجارٌاااة المفروهاااة باااالقوة ،والداااروض
التجارٌة ،وانعزال الشعوض الشادٌد ،فاً تنااق دااد جاداً ماع الاوعً المتقادم .ومدال الصارادة
الكاثولٌكٌة دل النفاق البروتستانتً .وزعم سامٌث أن للنزعاة اإلنساانٌة أٌهاا ً أساساا ً فاً جاوهر
التجااارة ،عوه اا ً عاان ""أن تكااون أؼاازر منبااع للخالفااا والعااداوة"" ،إنمااا ٌنبؽااً لهااا أن تخاادم
""أواصاار الوداادة والصااداقة سااواء بااٌن الشااعوض أم بااٌن األفااراد"" (راجااع ""ثااروة الشااعوض""،
الكتاض الرابع ،الفصل الثالث ،الفقرة الثانٌة)؛ ذلك أن التجارة ،كما ٌزعم ،تنطوي ،بدكم طبٌعتها
بالذا  ،على كونها نافعة عموما ً وإجماالً ألجل جمٌع المشتركٌن فٌها.
كان سمٌث على دق دٌن أعلن أن التجارة إنسانٌة .ولٌس ثمة فً الدنٌا أي شًء الإنسانً
إطالقاً؛ وفً التجارة ٌوجد جاناض تلقاى فٌاه األخالقٌاة والنزعاة اإلنساانٌة داق التقادٌر .ولكان ماا
أكثر ما تلقٌاا داق التقادٌر! إن داق القبهاة القروساطً ،السالض الساافر علاى الطرٌاق العارٌ ،
صار إنسانٌا ً نوعا ً ما داٌن تداول إلاى تجاارة ،وصاار التجاارة إنساانٌة نوعاا ً ماا داٌن تدولا
درجتها األولى التً تتصؾ بمنع تصدٌر النقود إلى نظام مركنتٌلً .وا ن صار هذا النظام نفسه
هو أٌها ً إنسانٌا ً نوعا ً ما .وبدٌهً أن مان مصالدة التااجر أن ٌقاٌم عالقاا طٌباة ساواء ماع مان
ٌ شتري منه برخص أم مع من ٌبٌعه بؽالء .ولهذا تتصرؾ ببالػ الؽباوة تلك األمة التً تثٌار فاً
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نفوس مزودٌها وزبائنهاا شاعور العاداء دٌالهاا .وبقادر ماا تازداد عالقاتهاا ماودة ،بقادر ماا ٌازداد
نفعهاا .هناا تكمان إنساانٌة التجااارة؛ وهاذا األسالوض المرائاً لسااوء اساتؽالل األخالقٌاة فاً ساابٌل
أهداؾ الأخالقٌة هو موهاع اعتازاز نظاام درٌاة التجاارةٌ .صاٌح المناافقون أولام نادك بربرٌاة
نابن أخوٌاة الشاعوض ،أولام
االدتكار ،أولم ندمل الدهارة إلى أبعد زواٌا الكارة األرهاٌة ،أولام ِ
نقلل عدد الدروض – أجل ،كل هذا فعلتمو  ،ولكن كٌؾ فعلتمو ! فقد قهٌتم علاى االدتكاارا
الص ؽٌرة لكً ٌتطور االدتكار األساسً الكبٌر بمزٌد من الدرٌة ومزٌد من الطالقة هو الملكٌة؛
ودملتم الدهارة إلى جمٌع أطراؾ الدنٌا لكً تكسبوا تربة جدٌدة ألجل تطوٌر جشعكم الادنًء؛
لقد يخٌتم بٌن الشعوض ولكن بأخوٌة اللصوص ،وقللتم عدد الدروض لكً تبتزوا المزٌد فً زمان
السل م ،لكً ترزموا إلى الدد األقصى العداوة بٌن األفراد ،ودارض التناافس الشاائنة! – أٌان فعلاتم
شااٌئا ً مااا انطالقااا ً ماان الاادوافع اإلنسااانٌة البدتااة ،ماان إدراك أن التهاااد بااٌن المصاالدة العامااة
والمصاالدة الفردٌااة ال ٌملااك الدااق فااً الوجااود هاال كنااتم ٌوماا ً مااا أخالقٌااٌن دون أن تكااون لكاام
مصل دة فً هذا ،دون أن تخفوا فً أعماق نفوسكم البواعث الالأخالقٌة ،األنانٌة
بعد أن فعال االقتصااد السٌاساً اللٌبرالاً ماا ٌتوقاؾ علٌاه ،لكاً ٌجعال العاداوة عاماة عان
طرٌق إبادة القومٌا  ،ولكً ٌدول البشرٌة إلى قطٌع من الودوش الهارٌة - ،ألنه ما عسى أن
ٌكون المتنافسون إن لم ٌكونوا كذلك – التً تلتهم بعهها بعها ً للسبض التاالً بالاذا  ،وهاو أن
لكل مصلدة وادادة ماع الؽٌار - ،بعاد هاذا العمال التمهٌادي ،بقاً لاه أن ٌخطاو فاً الطرٌاق إلاى
الهدؾ خطاوة أخارى فقاط – انداالل العائلاة .ولبلاوغ هاذا الهادؾ ،ما ّد لاه ٌاد المسااعدة اختراعاه
اللطٌااؾ بالااذا – النظااام المصاانعً .فاا ن البقاٌااا األخٌاارة للمصااالح العامااة – الوداادة العائلٌااة
لألماوال ،قاد قوهاها النظاام المصاانعً ،وهاً تتواجاد – هناا ،فااً إنجلتارا ،علاى األقال – بساابٌل
االندالل .وصار الظاهرة التالٌة عادٌة تماماً ،وهً أن األوالد ،ماا أن ٌصابدوا بالكاد قاادرٌن
على العمل ،أي ما أن ٌبلؽوا التاسعة مان العمار ،دتاى ٌنفقاوا علاى أنفساهم أجاورهم ،وٌاروا فاً
البٌ األبوي مجرد ماأوى مادفوع األجار ،وٌعطاوا والادٌهم جازاء معٌناا ً لقااء المائادة والمساكن.
وهل ٌمكن أن ٌكون الدال ؼٌر ذلك وهل ٌمكن أن ٌدصل أمر يخر من انعزال المصالح القائم
فً أسااس نظاام درٌاة التجاارة وماا أ ن ٌبادأ تدرٌاك مبادأ ماا دتاى ٌشابع بنفساه جمٌاع عواقباه،
بصرؾ النظر عما إذا كان هذا ٌطٌض لالقتصادٌٌن أم ال.
ولكن االقتصادي نفسه ال ٌعرؾ أٌة قهٌة ٌخدم؛ ال ٌعرؾ أنه بكل تفلسفه األنانً ال ٌشكل
سوى دلقة فً سلسلة تقدم البشرٌة العام ،ال ٌعرؾ أنه ال ٌفعل ف فساد لجمٌع المصاالح الخاصاة
ؼٌر أن ٌمهد السبٌل إلى ذلك االنقالض العظٌم الذي ٌتدرك قرننا إلى لقائه – تصالح البشرٌة ماع
الطبٌعة ومع نفسها بالذا .
_________
القيمة هً أقرض مقولة تشترطها التجارة .وبصدد هذ المقولة ،كما بصدد جمٌع المقوال
األخاارى ،ال ٌوجااد أي جاادال بااٌن االقتصااادٌٌن القاادماء واالقتصااادٌٌن الجاادد ،ألنااه لاام ٌبااق لاادى
أنصار االدتكار الذٌن استدوذ علٌهم مباشرة ولع اإلثراء أي وق لالهتمام بالمقوال  .إن جمٌع
المجادال بصدد هذا الهرض من المسائل قد انطلق من االقتصادٌٌن الددٌثٌن.
إن االقتصادي الذي ٌدرس المتهادا ٌتعامل بالطبع مع قٌماة مزدوجاة القٌماة المجاردة،
أو الفعلٌااة والقٌمااة التبادلٌااة .ودااول جااوهر القٌمااة الفعلٌااة نشااض جاادال مدٌااد بااٌن اإلنجلٌااز الااذٌن
اعتبروا تكالٌؾ اإلنتا تعبٌراًُُ عن القٌمة الفعلٌة ،وبٌن الفرنسً ساي الاذي أكاد أن هاذ القٌماة
تقاااس بمنفعااة الشااًء .وقااد امتااد الجاادال ماان أوائاال ه اذا القاارن وهاادأ دون أن ٌلقااى د االً .ف ا ن
االقتصادٌٌن ال ٌستطٌعون أن ٌدلوا شٌئاً.
وهكااذا ٌركااد اإلنجلٌااز – وبخاصااة ماااك – كولااو ورٌكاااردو – إن قٌمااة الشااًء المجااردة
تدددها تكالٌؾ اإلنتا  .الدظوا – القٌمة المجردة ،ولٌس القٌماة التبادلٌاةexchangeable value ،
القٌمة فً التجارة ،التً هً ،على دد قولهم ،شًء ٌختلؾ تماما ً عن القٌمة المجردة .لماذا تكون
تكالٌؾ اإلنتا مقٌاس القٌمة ألن أدداً – اسمعوا ،اسامعوا! – لان ٌقادم – فاً الظاروؾ العادٌاة،
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وإذا طردنا المزادمة جانبا ً – على بٌع شًء ما أرخص مما ٌكلفه إنتاجاه .لان ٌقادم علاى البٌاع
ولكن الكالم هنا ال ٌتناول القٌمة التجارٌة - ،وما شأننا و""البٌع"" ومع هذا األخٌر ،تظهر داالً
من جدٌد على الدلبة التجارة التً اتفقنا على طردها جانبا ً – وأٌة تجارة! – تجاارة ٌتعاٌن علٌهاا
أن ال تأخذ بالدسبان األمر الرئٌسً - ،المزادمة! فً البدء ،كان أمامناا القٌماة المجاردة ،وا ن
أمامنا باإلهافة التجارة المجردة ،التجارة بدون المزادمة ،أي إنسان بدون جسد ،فكر باال دمااغ
ٌخلق الفكر .أفال ٌخطر البتة فً بال االقتصادي أناه ماا داما المزادماة قاد طردا جانبااً ،فاال
همانة البتة من أن ٌبٌع المنتج بهاعته دسض تكالٌؾ اإلنتا على وجه التدقٌق فٌا للتشوٌش!
لنواصل! لنفتر لدظة أن كل هذا كما ٌقول االقتصادي .لنفتار أن شخصاا ً ماا صانع،
ببذل قدر كبٌر من العمل ،وبنفقا بالؽة ،شٌئا ً ؼٌر نافع إطالقاً ،وال ٌلقى طلبا ً مان أي امار - ،
فهل هذا الشًء جدٌر بتكالٌؾ اإلنتا ٌجٌض االقتصادي كال إطالقاً ،ومان ذا الاذي ٌرؼاض فاً
شرائه ومن هنا ٌانجم أنناا هناا نواجاه دفعاة وادادة ،ال منفعاة سااي الساٌئة الشاهرة ودساض ،بال
أٌها ً مع ""البٌع"" – المزادمةٌ .نشأ وهع مستدٌل ،ولٌس بمقدور االقتصادي أن ٌبقاى للدظاة
واددة وفٌا ً لتجرٌد  .ولٌس المزادمة التً ٌداول ببالػ الجهد أن ٌستبعدها ودسض ،بال المنفعاة
التً ٌهاجمها أٌهاً ،تقتدمان تدلٌله خلسة فً كل لدظاة .إن القٌماة المجاردة وتددٌادها بتكاالٌؾ
اإلنتا لٌسا على وجه الهبط إال من التجرٌدا  ،من األوهام.
ولكن لنفتر أٌها ً للدظة أن االقتصادي على داق ،فباأي نداو ٌفكار ،والدالاة هاذ  ،فاً
نددٌد تكالٌؾ اإلنتا إذا لم ٌأخذ المزادمة بالدسبان إننا سنرى عند دراساة تكاالٌؾ اإلنتاا أن
هذ المقولة أٌها ً ترتكز على المزادمة .وهنا سٌتكشؾ من جدٌد إلاى أي داد ٌعجاز االقتصاادي
عن عر مزاعمه بانسجام وتتابع.
وإذا انتقلنا إلى ساي ،ف ننا نجد التجرٌد نفسه .ف ن منفعة الشاًء أمار ذاتاً بدا ٌ ،ساتدٌل
البتة تددٌد بشكل مطلقٌ ،قٌنا ً إنه ٌستدٌل تددٌدها عل األقل ما دام الناس ال ٌزالاون ٌتخبطاون
فً المتهادا  .ودسض هذ النظرٌة ٌنبؽً أن تملك أشٌاء الهرورة األولى قٌمة أكبر من أشٌاء
البذ  .إن المزادمة فً ظل سٌادة الملكٌة الخاصة هً السبٌل الممكن الودٌد الذي ٌردي إلى دل
موهوعً نوعا ً ما ،عام على ما ٌبدو ،بصدد منفعاة الشاًء بهاذا القادر أو ذاك ،بٌنماا المزادماة
بالذا هً التً ٌجض طردها جانبااً .ولكان ماا أن تجااز عالقاا المزادماة دتاى تظهار تكاالٌؾ
اإلنتا معها ،ألن أدداً لن ٌقدم على البٌع بأرخص مما أنفقه على اإلنتا  .ولذا ٌتدول جانض من
التهاد إلى الجانض ا خر هنا أٌهاً ،سواء شاروا أن أبوا.
لنداول أن ندمل الوهوأ إلى هذا التشوٌش .إن قٌمة الشًء تنطاوي عال عااملٌن ٌفرقاان
بالعنؾ ،وعبثاً ،كما رأٌنا ،بٌن األطراؾ المتجادلاة .فا ن القٌماة هاً النسابة باٌن تكاالٌؾ اإلنتاا
والمنفعااة .واللجااوء المب اشاار إلااى القٌمااة ٌجااري عنااد داال مسااألة مااا إذا كااان ٌنبؽااً إنتااا الشااًء
المعنً على العموم ،أي ما إذا كان منفعته تؽطً تكالٌؾ اإلنتا  ،بعد هذا فقطٌ ،مكن أن ٌتناول
الكالم اللجوء إلى القٌمة ألجل التبادل .ف ذا كان تكالٌؾ إنتا شٌئٌن واددة ،ف ن المنفعة ستكون
العنصر الداسم فً تددٌد قٌمتها المقارنة.
وهاذا األساااس هااو األسااس الصاادٌح الودٌااد للتباادل .ولكاان إذا انطلقنااا مناه ،فماان ذا الااذي
سٌدل مسألة منفعة الشًء هل مجرد رأي المشتركٌن فاً التباادل يناذاك ساٌكون طارؾ واداد
علااى كاال دااال مخاادوعاً .أم ٌجااض أن ٌكااون ثمااة تعرٌااؾ ٌرتكااز علااى المنفعااة المالزمااة للشااًء
بالذا  - ،تعرٌؾ ال ٌتوقؾ على األطراؾ المشتركة وٌبقاى ؼٌار واهاح بالنسابة لهام يناذاك ال
ٌمكن أن ٌتدقق التبادل إال قسراً .وٌعتبر كل مشترك فاً التباادل نفساه مخادوعاً .فبادون القهااء
على الملكٌة الخاصة ٌستدٌل القهاء على هذا التهاد بٌن المنفعة الفعلٌة المالزمة للشًء نفسه،
وبٌن تددٌد المنفعة ،بٌن تددٌاد المنفعاة وباٌن درٌاة المشاتركٌن فاً التباادل؛ وداٌن ٌاتم القهااء
على الملكٌة الخاصة ،فلن ٌبقاى مان الممكان التدادث عان التباادل فاً الصاورة التاً ٌتواجاد بهاا
ا ن .إن التطبٌق العملً لمفهوم القٌمة سٌقتصر أكثر فأكثر ينذاك على دل مسألة اإلنتا  ،وهاذا
هو مٌدانه الدقٌقً.
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فما هو وهع األمور ا ن لقد رأٌنا أن مفهوم القٌمة ممزق بالعنؾ ،وأن كاالً مان جوانباه
ٌُصور بطبل وزمر بصورة الكل .إن تكالٌؾ اإلنتا التً تشوهها المزادمة منذ باد بدء ٌجاض
أن تهطلع بدور القٌمة بالذا  ،والدور نفسه ٌجض أن تهطلع به المنفعة الذاتٌة البدتاة ،ألناه ال
ٌمكن أن تكون ثمة ا ن أٌة منفعة أخرى .ولمساعدة هذٌن التعرٌفٌن األعرجٌن فً الوقوؾ على
أقدامهما ،من الهروري أخذ المزادمة بالدسبان فاً الداالتٌن .واألطارؾ هناا هاو أ ،المزادماة
تشؽل عند اإلنجلٌز ،عندما ٌتددثون عن تكاالٌؾ اإلنتاا  ،مكاان المنفعاة ،بٌنماا عناد سااي ،علاى
العكس ،تدمال المزادماة معهاا تكاالٌؾ اإلنتاا داٌن ٌتدادث عان المنفعاة .ولكان أي منفعاة ،أي
تكااالٌؾ إنتااا تدملهااا! إن منفعتهااا تتوقااؾ علااى الصاادفة ،علااى الموهااة ،علااى تقلبااا أهااواء
األؼنٌاء ،وتكالٌؾ إنتاجها ترتفع وتهبط بدكم العالقة الصدقٌة بٌن الطلض والعر .
فً أساس الفرق بٌن القٌمة الفعلٌة والقٌمة التبادلٌة ٌقوم هاذا الواقاع بالاذا  ،وهاو أن قٌماة
الشًء تختلؾ عما ٌٌسمى بالمعادل الذي ٌُعطى عنه فً التجارة ،أي أن هذا المعادل لٌس معادالً.
إن ما ٌسامى بالمعاادل هاو ثمان الشاًء؛ وإذا ماا كاان االقتصاادي مساتقٌما ً الساتعمل هاذ الكلماة
عوها ً عن ""القٌمة التجارٌة"" .ولكن لكً ال تفقأ الأخالقٌة التجاارة العاٌن أكثار مان اللازوم ،ال
ٌزال ٌتعٌن على االقتصادي أن ٌدتفظ ولو بظل مظهر واقع أن الاثمن ٌارتبط بشاكل ماا بالقٌماة.
أما أن الثمن ٌددد تفاعل تكالٌؾ اإلنتا والمزادمة ،ف ن هذا صدٌح تماماً ،وهذا قانون الملكٌاة
الخاصة الرئٌسً .وهذا القانون التجرٌبً الصرؾ إنماا هاو أول قاانون وجاد االقتصاادي؛ ومان
هنا جرّ د فٌما بعد قٌمته الفعلٌة ،أي الثمن الذي ٌتقرر عندما تتساوى فٌه عالقة المزادمة ،عندما
ٌؽطً الطلض والعر أددهما ا خر .وعند ذاك ،بالطبع ،ال ٌبقى ؼٌر تكالٌؾ اإلنتا  ،وهذا ما
ٌسمٌه االقتصادي بالقٌمة الفعلٌة ،بٌنما ال نجد هنا ؼٌر تددٌد معاٌن للاثمن .ولكان كال شاًء فاً
االقتصاد السٌاسً موقوؾ بهذا الندو على رأساه؛ فا ن القٌماة التاً هاً شاًء ماا أ،لاً ،مصادر
الااثمن ،تؽاادو تابعااة للااثمن ،لمنتوجهااا بالااذا  .ومعااروؾ أن هااذا القلااض هااو الااذي ٌشااكل جااوهر
التجرٌد ،وعن هذا راجع فوربا .
_________
ٌستفاد من نظرٌا االقتصادي أن تكاالٌؾ إنتاا البهااعة تتاألؾ مان ثالثاة عناصار مان
الرٌع العقاري عن قطعة األر الهرورٌة ألجل إنتا الخدما  ،من الرأسمال مع الدخل منه،
ومن األجرة لقاء العمل المطلوض ألجا ل اإلنتاا والتصانٌع .ولكان ٌتباٌن فاً الداال أن الرأسامال
والعمل متماثالن ألن االقتصادٌٌن أنفسهم ٌعترفون بأن الرأسمال هو ""العمل المتراكم"" .وهكذا
ال ٌبقااى عناادنا سااوى طاارفٌن الطاارؾ الطبٌعااً ،الموهااوعً – األر  ،والطاارؾ اإلنسااانً،
الذاتً – العمل الذي ٌنوي على الرأسمال وعلى شًء ما يخر ،ثالث ،عدا الرأسمال ،األمر الذي
ال ٌخطاار فااً بااال االقتصااادي ،وأقصااد ،فه االً عاان العنصاار الباادنً للعماال البسااٌط ،العنصاار
الرودً لقابلٌة االختراع ،للفكر .فما شأن االقتصادي وروأ االختراع أولم ٌدصل على جمٌاع
االختراعا بدون مشاركته وهل كلفه وادد منها على األقل شٌئا ً ما فلماذا ٌقلق فً هذ الدال
بصددها عند دساض تكاالٌؾ إنتاجاه إن شاروط الثاروة بنظار هاً األر والرأسامال والعمال
وإلى أكثر من ذلك ال ٌدتا  .وال شأن له وللعلم .ورؼم أن العلم قاد دمال إلٌاه الهاداٌا مان خاالل
برتوله ودٌفً ولٌبٌخ وواط وكارتراٌ وإلخ ،..الهداٌا التً رفعته هو نفسه وإنتاجه إلاى ارتفااع
ال سابق له ،فما شأنه وهذا فاألشٌاء من هذا النوع ال ٌساتطٌع أن ٌأخاذها بالدسابان ،ونجاداا
العلم تتخطى ددود دساباته .ولكن فً ظل نظام معقول ٌقؾ فوق تجزر المصالح كما هو الدال
عند االقتصادٌٌن ،سٌكون العنصر الرودً ،بالطبع ،فً عداد عناصر اإلنتا  ،وٌجد مكاناه باٌن
تكالٌؾ اإلنتا وفً االقتصاد السٌاسً .وهنا ،باالطبع ،سانعرؾ بشاعور مان االرتٌااأ أن العمال
مادٌا ً أٌهاً ،ونعرؾ أن ثمرة واددة فقط من ثمار العلم ،مثل يلة جاٌمس
فً مٌدان العلم ٌتعوّ
واط البخارٌة ،قد جلب للعالم فً السنوا الخمسٌن األولى من وجودها أكثر مما أنفق العالم منذ
بادء بدء على تطوٌر العلم.
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وهكذا نجد قٌد العمل عنصري اإلنتا – الطبٌعاة واإلنساان – ونجاد األخٌار ،ماع خواصاه
البدنٌة والرودٌة؛ وا ن بوسعنا أن نعود إلى االقتصادي وإلى تكالٌؾ إنتاجه.
____________
إن كل ما ٌمكن ادتكار لٌس له قٌمة - ،هكذا ٌقول االقتصادي .هذ الموهوعة سندرساها
فٌما بعد بمزٌد من التفصٌل .ودٌن نقول ال ثمن له ،ف ن هذ الموهوعة صدٌدة بالنسبة لنظام
قائم على الملكٌة الخاصاة .ولاو أناه كاان مان الممكان الدصاول بساهولة علاى األر كماا علاى
الهواء ،ف ن أدداً لن ٌدفع الرٌع العقاري .ولكن بما أن الدال لاٌس هكاذا ،وبماا أن رقعاة األر
المستأثر بها فً كل دالة بعٌنها مددودة ،ف ناه ٌتعاٌن دفاع الرٌاع العقااري عان األر المساتأثر
بهااا أي المدتكاارة ،أو شاارارها بااثمن البٌااع .ولكاان بعااد هااذا التوهااٌح لنشااوء قٌمااة األر  ،ماان
الؽرٌض جداً أن نسمع من االقتصادي أن الرٌع العقاري هو الفرق بٌن مدخول القطعة التً تجلض
الرٌع ،وبٌن أسوأ قطعة ال تعاو ساوى العمال لدراثتهاا .ومعلاوم أن التعرٌاؾ للرٌاع العقااري
معاارو كلٌ اا ً للماارة األولااى عنااد رٌكاااردو .أؼلااض الظاان أن هااذا التعرٌااؾ صاادٌح علمٌ اا ً إذا
افترهنا أن هبوط الطلض ٌنعكس ينٌا ً فً الرٌع العقاري وٌستبعد مان الدراثاة رقعاة مناسابة مان
أسوأ قطعة من األر المدروثة .ولكن الدال لٌس هكاذا ،ولاذا كاان هاذا التعرٌاؾ ؼٌار كامال،
ناهٌك أنه ال ٌشتمل على أسباض نشوء الرٌع العقاري وبأنه ٌنبؽً بالتالً أن ٌسقط من الدسااض.
وعلى نقٌ هذا التعرٌؾ ،عاد العقٌد  .ض .تومبسون ،نصٌر عصبة مكافدة قوانٌن الدباوض،
إلى تعرٌؾ يدم سمٌث وعلله .إن الرٌاع العقااري ،دساض فهماه ،هاو العالقاة باٌن مزادماة الاذٌن
ٌسعون إلى االنتفاع باألر وباٌن المساادة المدادودة مان األر المتاوفرة .هناا ،علاى األقال،
تظهر العودة إلى مسألة نشوء الرٌع العقاري؛ ولكن هذا التفسٌر ٌنفً الفوارق فً خصض الترباة
كما ٌؽفل التعرٌؾ المذكور أعال المزادمة.
وهكذا نجد أمامنا من جدٌد تعرٌفٌن أدادًٌ الجانض ،وبالتاالً ؼٌار مداددٌن للشاًء نفساه.
وكما عند دراسة مفهوم القٌمةٌ ،تعٌن علٌنا هنا أٌها ً أن نجمع هذٌن التعرٌفٌن لكً نجد التعرٌؾ
الصدٌح الذي ٌنبع من تطور الشاًء نفساه ،والاذي ٌشامل بالتاالً جمٌاع الدااال المتواجادة فاً
الواقع .إن الرٌع العقاري هو النسبة بٌن ماردود قطعاة األر  ،الجاناض الطبٌعاً (الاذي ٌتشاكل
بدور من الخاواص الطبٌعٌاة ودراثاة اإلنساان ،العمال المباذول علاى تدساٌن قطعاة األر ) –
وبٌن الجانض اإلنسانً ،المزا دمة .لٌهز االقتصاادٌون رروساهم بصادد هاذا ""التعرٌاؾ"" .فا نهم
سٌرون ،لما فٌه رعبهم ،إنه ٌنطوي على كل ما ٌم بصلة إلى الموهوع.
وال ٌمكن لمالك األر فً أي دال من األدوال أن ٌلوم التاجر.
ف ن مالك األر ٌنهض بادتكار األر  .إنه ٌنهض بتدوٌله فً صالده نمو عادد الساكان
الذي ٌزٌد المزادمة ،وٌزٌد معها قٌمة أرهه ،بتدوٌلاه إلاى مصادر لنفعاه الشخصاً ماا لام ٌكان
نتٌجة لجهود الشخصٌة ،ماا ٌؽادو مان نصاٌبه مان بااض الصادفة تمامااً .إناه ٌنهاض عنادما ٌارجر
أرهه مستأثراً فً يخر المطاؾ بالتدسٌنا التً ٌجرٌها مستأجر قطعة أرهه .وهنا ٌكمن سار
ؼنى كبار مالكً األراهً المتعاظم على الدوام.
إن البدٌهٌا التاً تصاؾ أسالوض كساض مالاك األر بالنهاض ،أي التاً تقارر علاى وجاه
الهبط أن لكل امر الدق فً نتا عمله ،أو أنه ال ٌدق ألدد أن ٌدصد دٌث لم ٌزرع ،لٌس
مان اختالفنااا .إن البدٌهٌااة األولاى تنفااً واجااض إطعاام األوالد ،والثانٌااة تداارم كال جٌاال ماان دااق
العٌش ،ألن كل جٌل ٌرث ما تركه الجٌل السابق .هاتان البادٌهٌتان هماا ،علاى العكاس ،عاقبتاان
للملكٌة الخاصة .فمن الهروري إما تدقٌق جمٌع العواقض الناجمة منها ،وإماا التخلاً عنهاا كماا
عن المقدمة.
ً
ودتى االستئثار األولً باألر ٌتبرر بالزعم أن الدق فً الدٌاة العامة كان موجودا مان
قبل؛ ولذا تسوقنا الملكٌة الخاصة إلى التناقها  ،أٌا ً كان الجهة التً نتجه إلٌها.
إن جعل األر التً تشكل بالنسبة لنا كل شًء ،التً هاً الشارط األول لعٌشانا ،موهاع
متاااجرة ،قااد كااان الخطااوة األخٌاارة فااً المتاااجرة بأنفساانا ،وقااد كااان وال ٌاازال دتااى أٌامنااا عماالً
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الأخالقٌ اا ً ال تتفااوق علٌااه ؼٌاار الأخالقٌااة المتاااجرة بااالنفس .ولكاان االسااتئثار األولااً باااألر ،
ادتكارها من قبل عدد قلٌل من األفراد ،درمان جمٌع ا خرٌن من الشرط األساساً لعٌشاهم ،ال
ٌقل البتة من دٌث الالأخالقٌة عن المتاجرة باألر .
وإذا استبعدنا الملكٌاة الخاصاة هناا أٌهااً ،فا ن الرٌاع العقااري ٌقتصار علاى دقٌقتاه ،علاى
الراي المعقول الذي ٌكمان مان دٌاث الجاوهر فاً أساساه .وفاً هاذ الداال تعاود قٌماة األر ،
المفصااولة عاان األر بصااورة الرٌااع ،إلااى األر بالااذا  .وهااذ القٌمااة التااً تقاااس بالقاادرة
اإلنتاجٌة للمسادا المتساوٌة فً دال تساوي كمٌة العمل المبذول فٌها ،إنما ٌجض بالفعل أخذها
بالدسبان عند تعرٌؾ قٌمة المنتوجا بوصفها قسما ً مان تكاالٌؾ اإلنتاا  ،كماا أنهاا ،مثال الرٌاع
العقاري ،عباارة عان النسابة باٌن القادرة اإلنتاجٌاة والمزادماة ،ولكان بالمزادماة الدقٌقٌاة ،بتلاك
المزادمة التً ستتطور فً دٌنها.
__________
لقد رأٌنا أن الرأسمال والعمل هما متماثالن منذ باد بدء؛ وسنرى فٌما بعد من مداكماا
االقتصادي نفسه أن الرأسمال ،نتٌجة العمالٌ ،صابح دااالً مان جدٌاد ،فاً ساٌاق اإلنتاا  ،أسااس
العمل ،مادة العمل؛ وأن فصل الرأسمال عان العمال ،المدقاق للدظاةٌ ،قهاى علٌاه بالتاالً دااالً
من جدٌد فً وددتهما؛ ومع ذلكٌ ،فصل االقتصادي الرأسمال عن العمل ،ومع ذلك ٌتمسك بشدة
بهااذا التشااعض إلااى شااعبتٌن ،ؼٌاار معتاارؾ بوداادتهما إال بصااورة تعرٌااؾ الرأساامال ""العماال
المتراكم"" .إن القطٌعة بٌن الرأسمال والعمال ،النابعاة مان الملكٌاة الخاصاة ،لٌسا ؼٌار تشاعض
العمل إلى شعبتٌن فً نفساه بالاذا  ،هاذا التشاعض المناساض لدالاة التشاعض األولاى والناابع منهاا.
وبعد تدقٌق هذا الفصلٌ ،نقسم الرأسمال من جدٌد إلى رأسمال أولً وإلاى رباح ،إلاى زٌاادة فاً
الرأسمال ٌدققها الرأسمال فً سٌاق اإلنتا  ،رؼم أن الممارسة تهم دااالً مان جدٌاد هاذا الاربح
إلى الرأس مال وتدخله معه فً التداول .ثم إن الربح نفساه ٌنشاطر بادور إلاى فائادة مئوٌاة ورباح
صاااؾٍ  .وفااً الفائاادة المئوٌااة تبلااػ المعقولٌااة هااذ االنشااطارا الدااد األقصااى .ولكاان الأخالقٌااة
المراباة ،الأخالقٌة الدصول على دخل بدون بذل العمل لمجرد منح قر  ،جلٌة للعٌاان – رؼام
أن جذورها تكمن فً الملكٌة الخاصة – واكتشفها مان زماان بعٌاد الاوعً الشاعبً ؼٌار المتدٌاز
الذي ٌكون عادة على دق األمور من هذا النوع .وجمٌع هاذ االنشاطارا واالنقسااما الدقٌقاة
تنجم من الفصل األولً للرأسمال عن العمل ،ومن انشقاق البشارٌة الاذي ٌنجاز هاذا الفصال إلاى
رأسمالٌٌن وعمال ،االنشقاق الاذي ٌتفااقم ٌوماا ً بعاد ٌاوم ،وال باد لاه ،كماا سانرى ،أن ٌشاتد علاى
الدوام .ولكن هذا الفصل بٌن الرأسمال ،والعمل ،مثله مثل فصل األر عن الرأسمال والعمال،
الاذي درساانا أعااال ٌ ،تبااٌن فااً يخاار المطاااؾ أماراً مااا ؼٌاار ممكاان .وال ٌمكاان فااً أي دااال ماان
األدااوال تددٌااد النصااٌض الااذي ٌعااود إلااى كاال ماان األر والرأساامال والعماال فااً هااذا المنتااو
المعٌن أو ذاك .ف ن هاذ المقاادٌر الثالثاة ؼٌار متسااوٌة القٌااس .إن األر تخلاق الماادة الخاام،
ولكن لٌس بدون الرأسمال والعمل .والرأسمال ٌفتر وجود األر والعمل ،والعمال ٌفتار
على األقال وجاود األر كماا ٌفتار  ،بقادر أكبار ،وجاود الرأسامال .ووظاائؾ هاذ العناصار
الثالثااة مختلفااة تمام اا ً وال ٌمكاان قٌاسااها بمقٌاااس مشااترك رابااع مااا .ولااذا ،دااٌن ٌتعااٌن فااً ظاال
العالقا الدالٌة تقساٌم الادخل باٌن هاذ العناصار الثالثاة ،فمان المساتدٌل أن نجاد مان أجلهاا أي
مقٌاس مالزم لها داخلٌاً؛ وٌب فً األمر مقٌاس ؼرٌض تماماً ،صدفً ،بالنسبة لها المزادمة أو
الدق المتأنق العائد للقوي .إن الرٌع العقاري ٌنطوي على المزادمة؛ ورباح الرأسامال ال ٌقارر
ؼٌر المزادمة؛ أما دال األجرة ،ف ننا سنرا ا ن.
وما أن نستبعد الملكٌة الخاصاة دتاى تساقط مان الدسااض جمٌاع هاذ االنشاطارا المنافٌاة
للطبٌعةٌ ،سقط مان الدسااض الفارق باٌن الفائادة والاربح؛ الرأسامال ال شاًء بادون العمال ،بادون
الدركة .وتتلخص أهمٌة الربح فً أهمٌة ذلك الثقل الذي ٌهعه الرأسامال فاً كفاة المٌازان عناد
تددٌااد نفقااا اإلنتااا ؛ وهااذا الااربح سااٌكون مالزماا ً للرأساامال باانفس القاادر الااذي سااٌعود بااه إلااى
الوددة األولٌة بٌن الرأسمال والعمل.
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_______________
العمل ،العنصر الرئٌسً فً اإلنتا "" ،مصدر الثروة"" ،النشاط الدر لإلنسانٌ ،ظهر عند
االقتصادي فً وهع ؼٌر مفٌد .وكما فُصل الرأسمال عن العمل ،كذلك ا ن ٌنشطر العمل أٌها ً
للمرة الثانٌة؛ إن إنتا العمال ٌواجاه العمال بصاورة األجارة ،وهاو مفصاول عان العمال؛ وبدكام
العادة تقرر المزادمة أٌهاً ،ألنه ال وجد لمقٌاس ثاب ألجل تددٌاد نصاٌض العمال فاً اإلنتاا .
دساابنا أن نقهااً علااى الملكٌااة الخاصااة دتااى ٌسااقط ماان الدساااض هااذا االنقسااام ؼٌاار الطبٌعااً،
وٌصبح العمل مكافأة للعمل ،وتتكشؾ بكل وهوأ األهمٌاة الدقٌقٌاة لألجارة المؽترباة مان قبال
أهمٌة العمل ألجل تددٌد تكالٌؾ إنتا شًء ما من األشٌاء.
_______________
لقد رأٌنا أن كل شًء ٌندصر فً المزادمة ،فً يخر المطاؾ ،ماا داما الملكٌاة الخاصاة
قائمة .والمزادماة هاً مقولاة االقتصاادي الرئٌساٌة ،ابنتاه المدبوباة وال أكثار ،التاً ال ٌكال مان
مالطفتها وتدلٌلها - ،ولكن انظروا أي وجه مدوزة ٌتكشؾ هنا.
تقسٌم اإلنتا إلى جانبٌن متهادٌن – الجاناض الطبٌعاً والجاناض اإلنساانً – األر التاً
هً مٌتة وقادلاة إذا لام ٌخصابها اإلنساان ،والنشااط اإلنساانً ،الاذي األر علاى وجاه الهابط
شرطه الرئٌسً .ثام رأٌناا فٌماا بعاد كٌاؾ انشاطر النشااط اإلنساانً بادور إلاى عمال ورأسامال.
وكٌؾ عامل هذا الجانبان أددهما ا خر بعداوة .وهكاذا قاد دصال عنادنا نهاال جمٌاع العناصار
الثالثااة بعهااها هااد بعا عوهاا ً عاان مساااندة بعهااها بعهااً ،وا ن ،إهااافة إلااى هااذا ،تجلااض
الملكٌة الخاصة معها انقسام كل من هذ العناصر الثالثة .ف ن قطعة من األر تعاار قطعاة
أخرى ،ورأسماالً ٌعاار رأساماالً يخار ،وقاوة عمال تعاار قاوة عمال أخارى .وبتعبٌار يخار
نقااول بمااا أن الملكٌااة الخاصااة تعاازل ك االً فااً وددتااه الفظااة بالااذا  ،وبمااا أن لكاال فاارد نفااس
المصاالدة التااً لجااار  ،فاا ن مالاااك األر ٌواجااه مالااك األر بعااداوة ،والرأساامالً ٌواجاااه
الرأسمالً ،والعامل ٌواجه العامل .وفً هاذ العاداوة باٌن المصاالح المتماثلاة ،مان جاراء تماثلهاا
على وجه الهبط ،تكتمل الأخالقٌة دال اإلنسانٌة الراهن؛ وهذا االكتمال هو المزادمة.
_______________
إن االحتكار هو نقاٌ المزادماة .ولقاد كاان االدتكاار صاٌدة الماركنتٌلٌٌن القتالٌاة ،بٌنماا
كانا المزادمااة صااٌدة االقتصااادٌٌن اللٌباارالٌٌن الدربٌااة .ولااٌس ماان الصااعض أن ناارى أن هااذا
النقٌ ٌخلو كلٌا ً من أي مهمونٌ .نبؽً على كل مزادم أن ٌتمنى لنفسه االدتكار ،سواء كاان
عاالً أو رأسمالٌا ً أم مالك أر  .وٌنبؽً على كل جماعاة ؼٌار كبٌارة مان المازادمٌن أن تتمناى
االدتكااار لنفسااها هااد جمٌااع ا خاارٌن .إن المزادمااة ترتكااز علااى المصاالدة ،والمصاالدة تخلااق
االدتكار من جدٌد؛ خالصة القول إن المزادمة تتدول إلى ادتكار .ومان جهاة أخارى ،ال ٌمكان
لالدتكار أن ٌوقؾ تدفق المزادمة؛ وفهالً عن هذاٌ ،خلق االدتكار نفسه المزادماة ،مثلماا مناع
االستٌراد أو الرسوم العالٌة تخلق مباشرة مزادمة التهرٌض – .إن تنااق المزادماة ٌشابه تماماا ً
تناق الملكٌة الخاصة بالذا  .فً مصلدة الفرد بمفرد أن ٌملك كل شاًء؛ أماا المجتماع ،ففاً
مصاالدته أن ٌملااك كاال فاارد علااى قاادم المساااواة مااع ا خاارٌن .وهكااذا تكااون المصاالدة العامااة
والمصلدة الفردٌاة علاى طرفاً نقاٌ  .إن تنااق المزادماة ٌاتلخص فاً أناه ٌنبؽاً علاى كال
اماار أن ٌتمنااى االدتكااار لنفسااه ،بٌنمااا ال بااد للمجتمااع بأساار  ،بصاافته هااذ  ،أن ٌخساار ماان
االدتكار ،وال بد له بالتالً من أن ٌقهً علٌه .وفهالً عن ذلاك ،تفتار المزادماة االدتكاار،
عنٌنا بالهبط ادتكار الملكٌة - ،وهنا ٌتبدى نفاق اللٌبرالٌٌن من جدٌد - ،وما دام ادتكار الملكٌاة
قائماً ،ف ن ملكٌة االدتكار ستظل تملك معه التبرٌر نفسه ،ألنه ما دام االدتكار قائمااً ،ف ناه ٌعناً
الملكٌة .ولهذا ،أي تذبذض دقٌر أن ٌتهجم المارء علاى االدتكاارا الصاؽٌرة وٌداتفظ باالدتكاار
األساسً! وإذا أدرجنا هنا موهوعة االقتصادي المذكورة ينفاً - ،فا ن كال ماا ال ٌمكان أن ٌكاون
موهع ادتكار ،ال ٌملك قٌمة ،ولذا ال ٌمكن لكل ما ال ٌجٌز هاذا االدتكاار أن ٌادخل فاً صاراع
المزادمة هذا؛ – ولذا ٌلقى تأكٌدنا أن المزادمة تفتر االدتكار التبرٌر التام.
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______________
ٌتلخص قانون المزاحمة فً كون الطلض والعر ٌساعٌان علاى الادوام إلاى التطاابق فٌماا
بٌنهما .وفً كونهما ،لهذا السبض بالذا  ،ال ٌتطابقاان أباداً .فا ن الطارفٌن ٌنفصاالن أدادهما عان
ا خر وٌتدوالن إلى طرفً نقٌ داد .إن العر ٌساٌر دائماا ً وراء الطلاض مباشارة ،ولكان ال
ٌددث أبداً أن ٌلبٌه بدقة؛ فهو إما كبٌر أكثر من اللزوم ،وإما صاؽٌر أكثار مان اللازوم ،ولكناه ال
ٌتناسض أبداً مع الطلض ،ألنه ما من أدد ٌعرؾ ،فً هذ الدالة الالواعٌة للبشرٌة ،مقادار الطلاض
أو مقاادار العاار  .فا ذا كااان الطلااض أكباار ماان العاار  ،فا ن السااعر ٌرتفااع ،األماار الااذي كأنمااا
ٌستدث العر  .وما أن ٌظهر فً الساوق هاذا العار المتزاٌاد دتاى تهابط األساعار؛ وإذا زاد
العر على الطلض ،ف ن هبوط األسعار سٌزداد إلى دد أن ٌشتد الطلض بادور مان جاراء ذلاك.
هكذا ٌددث على الدوام .وال تقع أبداً دالة سلٌمة ،بل ٌددث دائما ً تعاقض التهٌج واالرتخاء ،الذي
ٌنفً كل تقدم ،وٌددث التذبذض األبدي الذي ال ٌنتهً أبداً .وهذا القانون ،مع تسوٌته الدائمة ،التً
تعو فً مكان عان الخساارة فاً مكاان يخار ،إنماا ٌجاد االقتصاادي قانوناا ً ممتاازاً .وهاذا هاو
موهااع اعتاازاز الرئٌسااً ،وال ٌمكنااه أن ٌشاابع ماان النظاار إلٌااه ،وٌدرسااه فااً جمٌااع الظااروؾ
الممكنة وؼٌر الممكنة .ولكنه واهح مع ذلك أن هذا القانون قاانون طبٌعاً بدا  ،ولاٌس قاانون
الااروأ .إنااه قااانون ٌلااد الثااورة .وٌظهاار االقتصااادي مااع نظرٌتااه الرائعااة عاان الطلااض والعاار ،
وٌداول أن ٌبرهن لكم أناه ""ال ٌمان أباداً إنتاا كمٌاة مان المنتوجاا أكبار مان اللازوم"" .بٌنماا
الواقع ٌجٌض باألزما التجارٌة التً تنشض من جدٌد بانتظام مثل الماذنبا  ،وتدادث عنادنا ا ن
بالمتوسط كل خمس – سبع سنوا  .وفً السنوا الثمانٌن األخٌرة ،دل هذ األزما التجارٌة
بانتظام مثلما كان تدل األوبئة الكبٌرة من قبل ،وجلب من البالٌا والالأخالقٌة أكثر مماا جلبا
األوبئة( .راجع وٌد"" .تارٌخ الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة"" ،لندن ،سنة  ،2481ص.)122
وبدٌهً أن هذ الثورا التجارٌة تركد صدة القانون ،تركد صدته بأكمل ندو ولكن لاٌس باذلك
األسلوض الذي ٌصور لنا االقتصادي .فما عساانا أن نفكار فاً هاذا القاانون الاذي ال ٌساتطٌع أن
ٌشق لنفساه طرٌقاا ً إال عبار الثاورا الدورٌاة إناه قاانون طبٌعاً ٌرتكاز علاى كاون المشاتركٌن
ٌتصاارفون هنااا بااال وعااً .فلااو أن المنتجااٌن ،بصاافتهم هااذ ٌ ،عرفااون أٌااة كمٌااة ٌدتااا إلٌهااا
المسااتهلكون ،ولااو أنهاام ٌنظمااون اإلنتااا  ،وٌوزعونااه فٌمااا بٌاانهم ،السااتدال تذبااذبا المزادمااة
واستدال مٌلها إلى األزمة .ابدأوا اإلنتا عن وعً ،مثال النااس ،ولاٌس مثال الاذرا المنتشارة،
التً ال تعً وددتها األصلٌة ،تتخلصوا من جمٌع هذ المتهادا االصاطناعٌة والباطلاة .ولكان
ما دمتم تواصلون اإلنتا باألسالوض الداالً ،ؼٌار الاواعً ،ؼٌار المعقاول ،الموهاوع فاً دكام
الصدفة ،ف ن األزماا التجارٌاة ساتبقى أٌهااً؛ وال باد لكال أزماة الدقاة أن تكاون أكثار شاموالً،
وبالتالً أشق من األزمة السابقة ،وال بد لها أن تخرض عدداً أكبر من صؽار الرأسمالٌٌن ،وتزٌد
بصورة أسرع فأسرع تعداد أفراد الطبقة التً ال تعٌش إال بالعمل؛ وال بد ،بالتالً ،مان أن تزٌاد
بصورة ملدوظة عدد األفراد الذٌن ٌدتاجون إلى عمل – األمار الاذي ٌشاكل معهالة اقتصاادٌٌنا
الرئٌسااٌة ،وأخٌااراً ال بااد لكاال هااذا أن ٌسااتتبع ثااورة اجتماعٌااة ال تدلاام بهااا دكمااة االقتصااادٌٌن
المدرسٌة.
ً
إن تقلض األسعار الدائم الذي تخلقه ظروؾ المزادمةٌ ،دارم التجاارة نهائٌاا مان يخار يثاار
األخالقٌااة .وٌنقطااع الداادٌث عاان القٌمااة .إن ذلااك النظااام الااذي ٌهاافً ،دساابما ٌباادو ،مثاال هااذ
األهمٌة على القٌمة ،والذي ٌرفع تجرٌد القٌمة ،بشكل النقود ،إلى مصؾ وجود خاص ما - ،هذا
النظام نفسه ٌدمر بواسطة المزادمة كل قٌمة مالزمة داخلٌا ً لألشٌاء ،وٌؽٌر كل ٌوم وكال سااعة
عالقة جمٌع األشٌاء بعهها ببع علاى صاعٌد القٌماة .فاأٌن تبقاى فاً هاذا اإلعصاار اإلمكانٌاة
ألجل تبادل ٌرتكز على المباد األخالقٌة وفاً هاذا التذباذض المتواصال إلاى أعلاى وإلاى أسافل
ٌجض على كال امار أن ٌدااول اؼتناام الفرصاة السااندة ألجال الشاراء والبٌاعٌ ،جاض علاى كال
امر أن ٌصبح مهارباً ،أي أن ٌدصد دٌث لم ٌزرع ،أن ٌؽتناً بفهال خساارة ا خارٌن ،أن
ٌبنً دساباته على تعاسة الؽٌر أو أن ٌؽتنم الفرصة ألجل الكسض .إن المهارض ٌأمل دائماا ً فاً
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المصائض ،وبخاصة فً القدط ،وٌستؽل كل شًء كما استؽل ،مثالً ،فً دٌنه ،درٌق نٌورورك.
ولكاان ذروة الالأخالقٌااة هااً المهاااربة فااً البورصااة باااألوراق المالٌااة ،المهاااربة التااً تناازل
التارٌخ ،والبشرٌة معه ،إلى دور وساٌلة تلباً جشاع المهاارض الداذر أو المهاارض المجاازؾ.
ولكن ال ٌنافقنّ التاجر ""الوقور"" المتأدض بصدد لعبة البورصة أشكرك ،أٌها الخالق ،وإلخ .إن
هذا التاجر مقٌ مثل المهاربٌن باألوراق المالٌة ،وهو ٌهارض بقدر ما ٌهاربون ،وال باد لاه
ماان أن ٌهااارض - ،إذ إن المزادمااة تجباار علااى هااذا - ،وتجارتااه تنطااوي ،بالتااالً ،علااى تلااك
الالأ خالقٌة التً تنطوي علٌها صفقا رجاال البورصاة .إن دقٌقاة المزادماة تاتلخص فاً نسابة
القوة المستهلكة إلى القوة المنتجة .وفً نظام جدٌر بالبشرٌة ،لان تكاون ثماة مزادماة ؼٌار هاذ .
سٌتعٌن على المجتمع أن ٌدسض ما ٌمكن إنتاجاه بالوساائل الموجاودة تدا تصارفه ،وأن ٌعاٌن،
وفق اا ً لنساابة هااذ القااوة المنتجااة إلااى جمهااور المسااتهلكٌن ،إلااى أي دااد ٌصااح زٌااادة أو تخفااٌ
اإلنتا  ،إلى أي دد ٌصح إجازة البذ أو الدد منه .ولكن ألجال تكاوٌن فكارة صادٌدة عان هاذ
النسبة وعن مقدار ازدٌاد القوة المنتجة الاذي ٌمكان توقعاه مان تنظاٌم المجتماع بصاورة معقولاة،
لٌطالع قرائً بدوث االشتراكٌٌن اإلنجلٌز ،وكذلك جزئٌا ً بدوث فورٌه.
إن المزادمة بٌن مختلؾ األفراد ،المنافساة باٌن الرأسامال والرأسامال ،باٌن العمال والعمال
وإلخ .فً ظل هذ الظروؾ ،تندصر فاً التبااري الاذي ٌقاوم علاى الطبٌعاة اإلنساانٌة والاذي لام
ٌوهااده بصااورة مقبولااة دتااى ا ن ؼٌاار فورٌااه - ،التباااري الااذي سااٌجد  ،مااع إزالااة المصااالح
المتهادة ،المجال األصٌل والمعقول المالزم له.
_____________
إن نهال الرأسمال هد الرأسمال ،نهال العمل هد العمل ،نهاال الملكٌاة العقارٌاة هاد
الملكٌة العقارٌةٌ ،دفع اإلنتا إلى دالة من الدمى ،تنقلض فٌها جمٌع عالقاته الطبٌعٌة والمعقولاة
رأسا ً على عقض .وما من رأسمال ٌستطٌع أن ٌصمد لمزادمة رأسمال يخر ،إذا لم ٌطور نشاطه
إلى أقصى دد .وما من قطعة أر تمكن دراثتها بنفع ،إذا لام ٌرتفاع مردودهاا باساتمرار .وماا
من عامل ٌصمد فً وجاه مزادمٌاه إذا لام ٌباذل فاً العمال جمٌاع قاوا إلاى أقصاى داد ،دون أن
ٌتنكر لجمٌع األهداؾ اإلنسانٌة دقااً .إن االساترخاء فاً جاناض هاو دتماا ً عاقباة مثال هاذا التاوتر
الخارق فً الجانض ا خر .ودٌن ٌكاون تذباذض المزادماة تافهااً ،وداٌن ٌكاون الطلاض والعار
متساوٌٌن تقرٌباً ،فال بد أن تدل فاً تطاور اإلنتاا مردلاة ٌظهار فٌهاا فاٌ مان القاوة المنتجاة
كبٌر إلى دد أنه ال ٌتوفر شًء لجمهور هاخم مان الشاعض ألجال العاٌش ،وإن النااس ٌشارعون
ٌموتون جوعا ً – وذلاك بسابض الاوفرة علاى وجاه الهابط .وفاً هاذا المجاال ،وفاً هاذ الساخافة
المتجساادة ،تتواجااد إنجلتاارا زمن اا ً مدٌااداً .أمااا إذا تذبااذض اإلنتااا بمزٌااد ماان القااوة - ،وهااذا عاقبااة
هرورٌة لوهع األمور الموصوؾ - ،دل تعاقض االزدهار واألزمة ،وفٌ اإلنتا والركود .إ
االقتصاادي لاام ٌسااتطع ٌوماا ً أن ٌستوهااح لنفسااه هاذ الدالااة الجنونٌااة؛ وألجال توهااٌدها ابتاادع
نظرٌة السكان التً هً سخٌفة بقدر سخافة هذا التناق فاً وجاود الؽناى والفقار فاً ين واداد،
ودتى سخٌفة بقدر أكبر .إن االقت صادي لم ٌتجرأ على ررٌة الدقٌقاة .لام ٌتجارأ علاى االعتاراؾ
بأن هذا التناق هو عاقبة بسٌطة للمزادمة ،وإال ألطٌح بكل نظامه.
أما بالنسبة لنا ،ف ن هذا أمر من السهل تفسٌر  .إن القاوة المنتجاة الموجاودة تدا تصارؾ
البشرٌة ال داد لهاا .ومان الممكان زٌاادة ماردود األر إلاى ماا ال نهاٌاة لاه بتوظٌاؾ الرأسامال
والعماال والعلاام .وماان الممكاان فااً ؼهااون عشاار ساانوا إٌصااال برٌطانٌااا العظمااى ""الفائهااة
السكان"" ،كما ٌستفاد مان دساابا أبارز االقتصاادٌٌن واإلدصاائٌٌن (راجاع ألٌساون"" ،مبااد
السكان"" ،المجلد األول ،الفصل األول والفصل الثانً) إلى دالة تتمكن فٌها مان إنتاا ماا ٌكفاً
من الدبوض ألجل عدد من السكان ٌوازي ستة أهعاؾ عددهم الدالً .إن الرأسمال ٌازداد ٌوماا ً
بعد ٌوم وقوة العمل تنمو ماع نماو الساكان ،والعلام ٌخهاع قاوى الطبٌعاة للنااسٌ ،وماا ً بعاد ٌاوم،
وبقدر أكبر فأكبر .وهذ القدرة المنتجة التً ال دد لها من شأنها ،إذا ما استعمل عن وعً وفً
مصلدة الجمٌاع ،أن تخفا فاً فتارة وجٌازة ،وإلاى الداد األدناى ،العمال الاذي هاو مان نصاٌض
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البشرٌة؛ ومن شأنها ،إذا وهع تد تصرؾ المزادمة ،أن تقوم باألمر نفسه ،ولكن فً إطار
التهاد .إن قسما ً مان األر ٌُعار ألفهال أشاكال الدراثاة ،بٌنماا ٌبقاى القسام ا خار – وفاً
برٌطانٌا العظمى وإرلندا  83ملٌون أكار مان األر الجٌادة – ؼٌار مداروث .وٌادور قسام مان
الرأسمال بسرعة ال تصدق ،بٌنما القسم الثانً ٌبقى مٌتا ً فً الصنادٌق .وٌشتؽل قسم مان العماال
 21 – 28ساعة فً الٌوم بٌنما القسم ا خر ٌبقى بال عمل ،بال شؽل ،وٌمو جوعاً .أو أن هاذ
األهداد ال تفعل فعلها فً ين وادد الٌوم تجري أمور التجارة جٌداً ،الطلاض كبٌار جاداً ،فاً كال
مكااان ٌسااٌر العماال ،الرأساامال ٌاادور بساارعة مدهشااة ،الزراعااة تزدهاار ،العمااال ٌشااتؽلون دتااى
الهاانى – ؼااداً ٌداال الركااود ،الزراعااة ال تعااو الجهااود المبذولااة ،تبقااى مسااادا كبٌاارة ماان
األر ؼٌر مدروثة ،الرأسمال ٌتجمد فجأة فً أو دركته ،العمال ٌبقون بال شؽل ،والبلد كلاه
ٌعانً من فٌ الثروة وفٌ السكان.
وسٌر األمور هذا ال ٌمكن أن ٌعتبار االقتصاادي صادٌداً ،وإال تعاٌن علٌاه ،كماا قٌال ،أن
ٌتخلى عن كل نظامه القائم على المزادمة؛ وتعٌن علٌاه أن ٌارى كال ساخافة اختالقاه للتعاار
بااٌن اإلنتااا واالسااتهالك ،بااٌن فااٌ الثااروة وفااٌ السااكان .ولجعاال هااذا الواقااع ٌتطااابق مااع
النظرٌة - ،ذلك أنه لم ٌكن من الممكن إنكار هذا الواقع – اخترع نظرٌة السكان.
ٌزعم مالتوس ،مرسس هذا المذهض ،أن السكان ٌهؽطون دائما ً علاى وساائل العاٌش ،وأن
عدد السكان ٌ تزاٌد بقدر ما ٌتزاٌد اإلنتا  ،وأن المٌل المالزم للسكان إلى التكاثر أكثر من وسائل
العٌش الموجودة تد تصرفهم هو سابض الفقار كلاه ،والعٌاوض كلهاا .ألناه دٌاث ٌوجاد عادد مان
السكان أكثر من اللزوم ،تعٌن إقصارهم بندو أو يخر إما ٌجض تموٌتهم باالعنؾ ،وإماا ٌجاض أن
ٌموتوا جوعا ً .وما أن ٌددث هذا ،دتى تتشكل من جدٌد ثؽرة تمتلئ فاً الداال مان جدٌاد بفهال
تكاثر السكان الباقٌن ،وٌدال الفقار الساابق مان جدٌاد .وهكاذا ٌدادث ،دساض زعماه ،وفاً جمٌاع
الظروؾ ،ال فً الدالة الدهارٌة ودساض ،بال أٌهاا ً فاً الدالاة الطبٌعٌاة .إن متودشاً هولنادا
الجدٌدة* دٌث ٌوجد إنسان وادد بكل مٌل مربعٌ ،عانون مان فاٌ الساكان بقادر مان الشادة كماا
فاً إنجلتارا .خالصاة القااول ،إذا شائنا أن نكاون منساجمٌن ،تعااٌن علٌناا أن نعتارؾ بااأن األر
كانا فائهاة السااكان دتاى عنادما لاام ٌكان ٌوجاد سااوى إنساان واداد .وماان هاذ المداكماة ٌاانجم
استنتا مفاد ما ٌلً بما أن الفقراء على وجه الهبط هام الفائهاون ،فاال ٌتعاٌن فعال أي شاًء
من أجلهم عدا تسهٌل موتهم جوعا ً قدر اإلمكان ،وإقناعهم بأنه ٌستدٌل تؽٌٌار أي شاًء فاً هاذا
الصدد ،وبأن الخالص الودٌد ألجل طبقتهم ٌتلخص فً التكاثر أقل ما ٌمكن؛ وإذا لام ٌسافر هاذا
عن أٌة نتٌجة ،تعٌن على األقل ،إنشاء مرسسا دكومٌة ألجل إماتة أوالد الفقاراء باال ألام ،كماا
اقترأ ""ماركوس"" ،علما ً بأنه ٌجض أن ٌكون نصٌض كل عائلة عمالٌة ولدٌن ونصؾ ولد وأناه
ٌجض إماتة األوالد الزائدٌن عن هذ النسبة بال ألمٌ .عتبر منح الصدقا جرٌماة ،ألن هاذا ٌعازز
فٌ السكان! وبالمقابل ٌعتبر من المفٌد جداً إعالن الفقر جرٌمة وتدوٌال البٌاو ألجال الفقاراء
إلى مرسسا قمعٌة كما فعل ذلك فً إنجلترا قانون الفقراء ""اللٌبرالً"" الجدٌد .صدٌح أن هذ
النظرٌة تتطابق بصورة سٌئة جداً ماع تعاالٌم الكتااض المقادس بصادد كماال الارض وخلقاه ،ولكناه
""سًء ذلك الدد الذي ٌواجه الكتاض المقدس بالوقائع!"".
فهاال ٌتعااٌن علااًّ أن أعاار بمزٌااد ماان التفصااٌل هااذا المااذهض الخسااٌس ،السااافل ،هااذا
التجدٌؾ الكرٌه على الطبٌعاة البشارٌة ،وأن أتتباع اساتنتاجاته الالدقاة أخٌاراً ،تبارز هناا أمامناا
الأخالقٌااة االقتصااادي فااً أرفااع أشااكالها .ماااذا تعنااً جمٌااع دااروض ووٌااال نظااام االدتكااار
بالمقارنة مع هذ النظرٌة والواقع أنها بالذا دجر الزاوٌة فاً نظاام درٌاة التجاارة اللٌبرالاً،
الدجاار الااذي ال بااد أن ٌنهااار الصاارأ كلااه إذا مااا سااقط .ألنااه مااا دام قااد أقااٌم البرهااان علااى أن
المزادمة هً هنا السبض األول للفقر والبرس واإلجرام ،فمن ذا الذي ٌتجاسار ،والدالاة هاذ  ،أن
ٌقول كلمة فً الدفاع عنها
* اسم أوسرتاليا القدمي .الناشر.
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إن ألٌسون قد زعزع فً المرلؾ المذكور أعال نظرٌة ماالتوس باستشاهاد باالقوة المنتجاة
المالزمة لألر  ،وبمعارهة مبدأ مالتوس رواقع أن كل امر راشد ٌستطٌع أن ٌنتج أكثر مما
ٌستهلك - ،هذا الواقع الذي بدونه ما كان البشرٌة تكاثر  ،ودتى ،فهالً عان ذلاك – ماا كانا
تواجد  ،وإال ،ب َم كان من الممكان أن ٌعاٌش الجٌال الناشائ ولكان ألٌساون ال ٌتسارض إلاى كناه
األمور ،وٌتوصل بالتالً فً يخر المطاؾ ،إلى نفس النتٌجة التً توصل إلٌها ماالتوس .صادٌح
أنه ٌبرهن عدم صدة مبدأ مالتوس ،ولكناه عااجز عان ددا الوقاائع التاً سااق ماالتوس إلاى
مبدئه.
ولااو أن مااالتوس لاام ٌنظاار إلااى القهااٌة بندااو أدااادي الجانااض ،لكااان رأى ،بااال مناااص ،أن
فٌ السكان أو فٌ قوة العمل ٌرتبط دائما ً بفاٌ الثاروة ،وفاٌ الرأسامال ،وفاٌ الملكٌاة
العقارٌة .وال ٌكون عدد السكان مفرطا ً فً الكبر إال دٌث القوة المنتجة مفرطة فً الكبر عموماً.
وهذا ما تبٌنه بوهوأ ما بعد وهوأ دالاة كال بلاد فاائ الساكان ،وبخاصاة إنجلتارا ،مناذ أن
كتض مالتوس .هكذا كان تلك الوقائع التً كاان ٌجاض علاى ماالتوس أن ٌدرساها بمجملهاا والتاً
كان ال بد لدراستها أن تردي إلى استنتا صدٌح ،وعوها ً عن هذا ،تمسك بواقاع واداد ،وتارك
الوقائع األخرى جانباً ،ولهذا خلص إلى استنتا جنونً .وتلخص الخطأ الثاانً الاذي اقترفاه فاً
الخلط بٌن وسائل العٌش ووسائل الشؽل .إما أن السكان ٌهؽطون دائما ً على وسائل الشؽل ،وأن
عدداً معٌنا ً من الناس ٌمكن توفٌر شؽل له ،وأن العدد نفسه منهم ٌجري إنتاجه - ،خالصة القاول
إن إنتا قوة العمل قد هبطها دتى ا ن قانون المزادة ،وأنه تعر بالتالً هو أٌها ً لألزما
والتذبذبا الدورٌة – ف ن هاذا واقاع ٌعاود الفهال فاً إثباتاه إلاى ماالتوس .ولكان وساائل الشاؽل
لٌس وسائل العٌش .ففاً داال ازدٌااد قاوة ا ال ونماو الرأسامال ،ال تتزاٌاد وساائل الشاؽل إال
كنتٌجة أخٌرة .أما وسائل العٌش ،ف نها تتزاٌد فً الدال ما إن تزداد القوة المنتجة نوعاا ً ماا علاى
العموم .وهنا ٌبرز تناق جدٌد فً االقتصاد السٌاسً .ف ن الطلض كما ٌفهماه االقتصاادي ،لاٌس
الطلض الفعلً ،واالستهالك ،كما ٌفهمه ،استهالك مصطنع .إن الممثال الفعلاً للطلاض ،المساتهلك
الفعلً ،لٌس بنظر االقتصادي إال ذاك الذي ٌستطٌع أن ٌعر معاادالً لماا ٌدصال علٌاه .ولكان
إذا كااان ماان الواقااع أن كاال اماار راشااد ٌنااتج أكثاار ممااا ٌسااتطٌع أن ٌسااتهلكه ،وأن األوالد مثاال
األشجار التً تعٌد النفقا علٌها بفٌ وعالوة – وكال هاذا مان الواقاع – ف ناه ٌنبؽاً الظان أناه
كان ال بد لكل عامل أن تتوفر له إمكانٌة إنتا كمٌة أكبر بكثٌر من الكمٌة التً ٌدتا إلٌها ،وأنه
كان ال بد للمجتمع بالتالً أن ٌزود بطٌبة خااطر بكال ماا ٌلازم؛ كاان ٌنبؽاً الظان أناه ٌجاض أن
تكااون العائلااة الكبٌاارة بالنساابة للمجتمااع هدٌااة مرؼااوض فٌهااا شاادٌد الرؼبااة .ولكاان االقتصااادي ال
ٌعرؾ ،بدكم ؼالظاة مفاهٌماه ،أي معاادل ؼٌار ماا ٌُادفع نقاوداً رناناة مدسوساة .وهاو مقٌاد فاً
متهاداته بدرجة من الشدة بدٌث إن الوقائع الدامؽة للؽاٌة قلما تقلقه مثلها فً ذلاك مثال المبااد
العلمٌة للؽاٌة.
ً
ندن نقهً على التناق بمجرد أننا نلؽٌه .ودٌن تتماز المصالح المتهادة دالٌاٌ ،زول
التهاد بٌن فٌ السكان فً جهة وفٌ الثروة فً الجهة األخرىٌ ،زول ذلك الواقع المادهش،
المدهش أكثر من جمٌع عجائض جمٌع األدٌان مأخوذة معاً ،وهو أنه ال بد لألمة أن تمو جوعاا ً
بسبض الثروة والوفرة ،على وجه الهبط؛ ٌازول الازعم الجناونً القائال إن األر عااجزة عان
إطعام النااس .إن هاذا الازعم هاو أسامى يٌاا الدكماة فاً االقتصااد السٌاساً المساٌدً؛ أماا أن
اقتصادنا السٌاسً هو مسٌدً من دٌث الجوهر ،ففً وسعً أن أبرهن هذا فاً كال موهاوعة،
فً كل مقولة – وسأفعل هذا فً دٌنه .إن نظرٌة ماالتوس لٌسا ساوى التعبٌار االقتصاادي عان
العقٌدة الدٌنٌة بصدد التناق بٌن الروأ والطبٌعة وبصدد فساد االثنتٌن النابع من هناا .وبطاالن
هذا التنااق الاذي كشاؾ مان زماان فاً مٌادان الادٌن ومعاه ،قاد بٌنتاه كاذلك ،كماا يمال ،نظرٌاة
مالتوس بأناه كفار طالماا لام ٌوهاح لاً ،انطالقاا ً مان مبادئها بالاذا  ،باأي نداو ٌمكان أن ٌماو
الشعض جوعا ً – بسبض الاوفرة علاى وجاه الهابط – وطالماا لام ٌجعال االقتصاادي هاذا التوهاٌح
متطابقا ً مع العقل والوقائع.
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ولكن نظرٌة ماالتوس كانا عاامالً انتقالٌاا ً هارورٌا ً بالتأكٌاد ،دفعناا إلاى األماام إلاى ماا ال
نهاٌااة .فبواسااطتها ،كمااا علااى العمااوم بواسااطة االقتصاااد السٌاسااً ،شاارعنا نهااتم بااالقوة المنتجااة
لألر البشرٌة .وبعد التؽلض على هذا النظاام االقتصاادي للٌاأس ،هام ّنا أنفسانا إلاى األباد دون
الخااوؾ ماان فااٌ السااكان .وماان نظرٌااة مااالتوس ،نسااتمد أقااوى الدجااج االقتصااادٌة فااً صااالح
التدوٌل االجتماعً ،ألنه دتى لو كان مالتوس على دق بالتأكٌد ،لكان مان الهاروري ماع ذلاك
الشروع داالً فً هذا التدوٌل ،ألنه وداد دون ؼٌار  ،ألن تناوٌر الجمااهٌر المدقاق بفهال هاذا
التدوٌل ،من شأنهما وددهما دون ؼٌرهما أن ٌجعال من الممكن أٌها ً الدد المعنوي من ؼرٌازة
التكاااثر ،الااذي ٌعتباار مااالتوس نفسااه أسااهل وسااٌلة هااد فااٌ السااكان وأكثاار الوسااائل فعالٌااة.
وبواسطة هذ النظرٌة صرنا نفهم خارق إذالل البشرٌة ،وتبعٌتها لظروؾ المزادمة؛ وقاد بٌنا
لنااا هااذ النظرٌااة كٌااؾ دولا الملكٌااة الخاصااة اإلنسااان فااً يخاار المطاااؾ إلااى بهاااعة إنتاجهااا
وإبادتها ال ٌتوقفان هما أٌها ً إال على الطلض؛ وكٌؾ قتل نظاام المزادماة مان جاراء ذلاك وٌقتال
ٌومٌا ً مالٌٌن الناس .وكل هذا رأٌنا  ،وكل هذا ٌدفزناا علاى وهاع داد إلذالل البشارٌة هاذا عان
طرٌق القهاء على الملكٌة الخاصة والمزادمة وتهاد المصالح.
ولكن لنرجع مرة أخرى إلى النسبة بٌن القوة المنتجة والسكان لكً نبٌن إلاى أي داد ٌخلاو
الخوؾ الواسع االنتشار من فٌ السكان من دون أي مبرر كاان .فا ن نظاام ماالتوس ٌقاوم كلاه
على الدساض التالً .إن عدد السكان ٌنمو ،كما ٌزعم مالتوس ،بمتوالٌة هندسٌة +4 +8 +1+2
 81 +21وإلااخ وإن القااوة المنتجااة لااألر تنمااو بمتوالٌااة دسااابٌة .+1 +1 +8 +8 +1 +2
الفرق جلً ،مرعض؛ ولكن هل هو صدٌح أٌن أقٌم البرهان على أن القوة المنتجة لألر تنمو
بمتوالٌة دسابٌة لنفتر أن مسادة األر المدروثة مددودة .إن قوة العمل المبذولة فً هاذ
المسادة تنمو مع نمو السكان ،ودتى لنفتر أن مقدار الؽلاة لاٌس دائماا ً ٌازداد ماع ازدٌااد نفقاة
العمل بنفس القدر الذي ٌزداد به العمل؛ وفً هذ الدالة ٌبقى عنصر ثالث لٌس لاه ،باالطبع ،أٌاة
أهمٌة بنظر االقتصادي ،هاو العلام؛ والداال أن تقدماه ال نهاٌاة لاه ،وٌجاري ،علاى األقال ،بانفس
الساارعة التااً ٌجااري بهااا نمااو السااكان ،وبااأي نجادااا تاادٌن الزراعااة فااً هااذا القاارن للكٌمٌاااء
وددها ،ودتى لشخصٌن فقط ،هما السٌر همفري دٌفً وٌوستوس لٌبٌخ ولكن العلم ٌنمو ،علاى
القل ،بالسرعة التً ٌنمو بها السكانٌ .نمو السكان بنسبة عدد أفراد الجٌل األخٌر ،وٌتدرك العلم
إلى األمام بنسبة كتلة المعاارؾ التاً ورثهاا مان الجٌال الساابق ،ولاذا ٌنماو العلام هاو أٌهااً ،فاً
الظاروؾ العادٌااة تمامااً ،بمتوالٌااة هندساٌة .ومااا هااو المسااتدٌل علاى العلاام ولكاان ماان المهاادك
التددث عن فٌ السكان ما دام ""ٌوجد فً وادي المسٌسٌبً من األراهاً ؼٌار المدروثاة ماا
ٌكفً ألجل نقل كل سكان أوروبا إلٌه"" ،ما دام من الممكن علاى العماوم اعتباار الثلاث فقاط مان
األر مدروثااً ،ومااا دام ماان الممكاان زٌااادة منتااو هااذا الثلااث ماان األر إلااى سااتة أهااعاؾ
وأكثر ،وذلك عن طرٌق تطبٌق األسالٌض المدسّنة المعروفة دالٌا ً لدراثة األر  ،وعن طرٌقها
فقط.
______________
إذن ،تعااار المزادمااة الرأساامال بالرأساامال والعماال بالعماال والملكٌااة العقارٌااة بالملكٌااة
العقارٌة ،كما تعر كالً من هذ العناصر بالعنصرٌن ا خرٌن .وفً الصراع ٌنتصر األقوى؛
وللتكهن بنتائج هاذا الصاراعٌ ،جاض علٌناا أن نادرس قاوى المتصاارعٌن .أوالً ،الملكٌاة العقارٌاة
والرأسمال – وكل مهما بمفرد – أقوى من العمل ،ألنه ٌتعٌن على العامل أن ٌعمل لكً ٌعاٌش،
بٌنما ٌستطٌع مالك األر أن ٌعٌش من رٌعه والرأسمالً من فوائد  ،وعلى األقل ،من رأسماله
أو بفهل الملكٌة العقارٌة المدولة إلى رأسمال .ومن جراء هذا ،ال ٌبقى للعامل ؼٌر الهروري
الهااروري ،ال ٌبقااى لااه ؼٌاار وسااائل العااٌش ،بٌنمااا ٌتقاساام الرأساامال والملكٌااة العقارٌااة أؼلبٌااة
المنتوجا  .وفهالً عان ذلاكٌ ،زدازأ العامال القاوي مان الساوق العامال الهاعٌؾ ،والرأسامال
الكبٌر الرأسمال الصؽٌر ،والملكٌة العقارٌة الكبٌرة الملكٌة العقارٌاة الصاؽٌرة .وتركاد الممارساة
صدة هذا االستنتا  .وإنها لمعروفة أفهلٌا الصناعً الكبٌر والتاجر الكبٌر بالنسبة للصاناعً
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الصااؽٌر والتاااجر الصااؽٌر ،ومالااك األر الكبٌاار بالنساابة لمالااك مااورؼن* وادااد ودٌااد ماان
األر  .ومن جراء هذاٌ ،بتلع الرأسمال الكبٌر والملكٌة العقارٌة الكبٌرة ،فً الظروؾ العادٌاة،
بموجض دق القوي ،الرأسمال الصؽٌر والملكٌة العقارٌاة الصاؽٌرةن أي ٌجاري تمركاز الملكٌاة.
وأثناء األزما التجارٌة والزراعٌةٌ ،جري هاذا التمركاز بسارعة أكبار بكثٌار – .وعلاى العماوم
ُدسم من الادخل ألجال
تنمو الملكٌة الكبٌرة بصورة أسرع بكثٌر مما تنمو الملكٌة الصؽٌرة ألنه ٌ َ
تكاالٌؾ الدٌااازة فاً الملكٌااة الكبٌارة نصااٌض أقال بكثٌاار .وتمركاز الملكٌااة هاذا هااو قاانون مااالزم
للملكٌة الخاصة بقدر ما تالزمهاا جمٌاع القاوانٌن األخارى ،وال باد للطبقاا المتوساطة أن تازول
أكثر فأكثر دتى صبح العالم مقسوما ً إلى ملٌونٌرٌن وفقراء مدقعٌن ،إلى مالكاٌن عقاارٌٌن كباار
ومٌاااومٌن فقااراء .ولاان ٌجاادي نفع اا ً أي قااانون ،أو أي تقسااٌم للملكٌااة العقارٌااة ،أو اٌااة تقسااٌما
للرأسمال من باض الصدفة؛ فال بد لهذ النتٌجة أن تدل وهً تدل إذا لم ٌسبقها تدوٌال العالقاا
االجتماعٌة تدوٌالً تاماً ،وتماز المصالح المتهادة ،والقهاء على الملكٌة الخاصة.
إن المزادمة الدرة ،شعار االقتصادٌٌن الرئٌسً فً أٌامناا ،هاً شاًء مساتدٌل ،فقاد كاان
االدتكار ٌنوي ،على األقل ،وقاٌة المستهلك من الخداع ،رؼم أنه لم ٌكن بمقدور أن ٌدقاق هاذ
النٌة .أماا القهااء علاى االدتكاار ،ف ناه ٌفاتح البااض علاى مصاراعٌه أماام الخاداع .أناتم تقولاون
المزادمة تنطوي على الوسٌلة هد الخداع ،إذ أن أدداً لن ٌشتري أشٌاء ردٌئة ،ولكن هذا ٌعناً
أنااه ٌنبؽااً أن ٌكااون كاال اماار خبٌااراً فااً كاال صاانؾ ماان البهااائع؛ وهااذا مسااتدٌل .وماان هنااا
هارورة االدتكاار ،كماا تباٌن تجاارة الكثٌار ماان البهاائعٌ .جاض أن تملاك الصاٌدلٌا وماا إلٌهااا
االدتكار .والبهاعة األهم – النقود – تدتا  ،أشد ما تدتاا  ،إلاى االدتكاار علاى وجاه الهابط.
وكلمااا كانا أداة التااداول تكااؾ عاان أن تكااون ادتكااار الدولااة ،كانا تنشااض أزمااة تجارٌااة! ولااذا
ٌعترؾ االقتصادٌون اإلنجلٌز ،بمن فٌهم الدكتور وٌد ،بهارورة االدتكاار هناا .ولكان االدتكاار
أٌها ً ال ٌقً من النقود المزٌفة .انظروا إلى المسألة من أي جانض كاان ،فا ن كال جاناض ٌعار
من المصااعض قادر ماا ٌعرهاه أي جاناض يخار .إن االدتكاار ٌلاد المزادماة الدارة ،والمزادماة
الدرة تلد – بدورها – االدتكار ولهذا ٌجض أن ٌسقطا كالهما ،ومع إزالة مبدأ والدتهما ستزول
المصاعض نفسها أٌهاً.
____________
لقد تسرب المزادمة إلى جمٌع عالقاتنا الدٌاتٌة وأنجز االستعباد المتباادل الاذي ٌتواجاد
فٌه الناس دالٌاً .والمزادمة هً تلك ا لٌة الجبارة التً تدفع المرة تلو المرة إلاى النشااط نظامناا
االجتماااعً بساابٌل الشااٌخوخة أو بساابٌل الهاارم أو باألصااح انعاادام النظااام ،ولكاان التااً تبتلااع فااً
الوق نفسه قسما ً من قوا المستهعفة فً دال توتٌرها كال مارة .إن المزادماة تساود علاى نماو
البشرٌة العددي ،وهً تسود كذلك على تطورها األخالقً .إن من ٌلم ،ولو نوعا ً ما ،ب دصاءا
اإلجرام ،اإلجرام سنوٌاً ،والذي تلد به أساباض معٌناة جارائم معٌناة .إن انتشاار النظاام المصانعً
ٌردي فً كل مكان إلى تفاقم اإلجرام .ومن الممكن التكهن سلفا ً بما ٌكفً من الدقة ،سواء بالنسبة
لمدٌنة كبٌرة أم بالنسبة إلى مدٌناة صاؽٌرة - ،كماا لام ٌكان ذلاك مان الناادر فاً إنجلتارا – بالعادد
السنوي لالعتقاال والجرائم الجنائٌة ،ودتى بعدد جرائم القتل ،وعدد جرائم السرقة مع العناؾ،
وعدد السرقا الصؽٌرة وإلخ ..إن هذا االنتظام ٌبرهن أن اإلجرام أٌها ً توجهه المزادمة ،وإن
المجتمااع ٌخلااق الطلااض علااى اإلجاارام ،وإن هااذا الطلااض ٌلبٌااه عاار مناسااض؛ وإن الثؽاارة التااً
تتشكل إثر عملٌا االعتقال أو النفاً أو اإلعادام التاً تطاال عادداً معٌناا ً مان النااسٌ ،سادها فاً
الدال من جدٌد أناس يخرون ،مثلما كل نقص فً السكانٌ ،سد فً الدال قادمون جدد ،وبتعبٌر
يخر نقول إن اإلجرام ٌهؽط على وسائل العقاض مثلما ٌهؽط السكان على وسائل الشؽل .وإنً
ألترك لقرائً القول إلى أي دد من العدالة تمهً معاقباة المجارمٌن فاً هاذ الظاروؾ ،ناهٌاك
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عن جمٌع الظروؾ األخرى .فهنا ٌهمنً أمر وادد فقط ،هو أن أثب انتشار المزادمة فً مٌدان
األخالق أٌها ً وأن أبٌن أي درك من االندطاط ساق الملكٌة الخاصة اإلنسان.
___________
فً نهال الرأسمال والملكٌة العقارٌة هد العملٌ ،ملك العنصران األوالن فً وجه العمال
أفهلٌة خاصة أخرى ،هً مساعدة العلم ،ألن العلم أٌها ً موجه فاً ظال العالقاا الراهناة هاد
العمال .ماثالً االختراعاا المٌكانٌكٌاة جمٌعهااا تقرٌبااً ،وبخاصاة يال هاارؼرٌفس وكرومبتااون
واركراٌ لؽزل القطن ،قد استدعاها نقص قوة العمل .إن الطلض المشاتد علاى العمال قاد اساتتبع
دائما ً اختراعا زاد كثٌراً من قوة العمل وقلل بالتالً مان الطلاض علاى العمال البشاري .وإن
تارٌخ إنجلترا منذ  2773دتى أٌامنا دلٌل متواصل على هذا .واالختراع الكبٌر األخٌر فً ؼزل
القطن  -المول*  -قد اساتتبعه الطلاض الخاارق علاى العمال وارتفااع األجاور ،وقاد هااعؾ عمال
ا ال  ،وخف بالتالً العمال الٌادوي إلاى النصاؾ ،ودارم نصاؾ العماال مان العمال ،وخفا
بالتالً أجور النصؾ ا خر؛ وقهى على اتفاق العمال هد الصناعٌٌن ودمر البقٌة األخٌرة من
القوة التً كان ال تزال تتٌح للعمل أن ٌصمد فً الصراع ؼٌر المتكافئ هاد الرأسامال( .قاارن
الاادكتور ٌااور"" .فلساافة المانٌفاااكتورا "" ،المجلااد  .)1صاادٌح أن االقتصااادي ٌقااول إن ا ال
نافعة للعمال فً يخر المطاؾ ألنها ترخص اإلنتا وتخلق بالتالً ألجل منتوجاتها ساوقا ً أوساع،
وإن ا ال ترمن على هذا النداو ،مان جدٌاد ،وفاً يخار المطااؾ ،شاؽالً للعماال الاذٌن بقاوا باال
عمل .صدٌح تماماً .ولكن لماذا ٌنساى االقتصاادي هناا أن إنتاا قاوة العمال تهابطه المزادماة،
وأن قوة العمل تهؽط دائما ً على وسائل الشؽل ،وأنه سٌظهر بالتالً ،من جدٌد ندو الزمن الذي
ال بد أن تدل فٌه هذ المنافع ،عدد فائ من المتزادمٌن الذٌن ٌفتشون عان عمال ،وأن المنفعاة
تمسً بالتالً شبداً ،بٌنما الخسارة – الدرمان المفاجئ من وسائل العٌش بالنسبة لنصؾ العماال
وهبوط أجور النصؾ ا خر – لٌس البتة شبدا ً لماذا ٌنسى االقتصادي أن تقدم االختراعا ال
ٌتوقؾ أبداً وأن هذ الخسارة تتأبد بالتالً لماذا ٌنسى أن العامل ال ٌستطٌع أن ٌعٌش – فً ظال
تقسٌم العمل ،المتعاظم إلى ما ال نهاٌة لاه بفهال دهاارتنا – إال إذا كاان بوساعه أن ٌجاد مجااالً
لبااذل قااوا علااى يلااة معٌنااة للقٌااام بعماال جزئااً معااٌن؛ وأن االنتقااال ماان شااؽل إلاى يخاار ،جدٌااد،
مستدٌل تماما ً على الدوام تقرٌبا ً بالنسبة للعامل الراشد
ومع دراساة تاأثٌر اإلنتاا ا لاً ،أصال إلاى موهاوع يخار ،أبعاد ،هاو النظاام المصانعً؛
ولكن ال رؼبة عندي وال وق لالنصراؾ هنا إلى بدثه .ولكناً يمال فاً أن تسانح لاً الفرصاة
عما قرٌض لكً أدلل بالتفصٌل الأخالقٌة هذا النظام الكرٌه وأفهح بال هوادة نفااق االقتصاادٌٌن
الذٌن ٌبرزون هنا بكل لمعانهم.
كتبه إنجلس فً أواخر  – 2481كانون الثانً (ٌناٌر) .2488
صدر فً مجلة "" ""Deutsch- Franzosische Jahrbucherسنة .2488
التوقٌع فرٌدرٌك إنجلس.
ٌصدر دسض نص المجلة
النص األصلً باأللمانٌة
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