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 مقدمة
 

كررراس مرراركس يررلا ٌعرررال  المسررؤلة الجويرٌررة  ررً الرررنمط 
ويو ينا  ٌوضح معنرى . ورالرأسمالً، ويً مسؤلة العمل المؤج

. األجرة وكٌفٌة تحدٌديا، كما ٌحردد كٌفٌرة تحدٌرد سرعر البضراعة
ٌّز بٌن السعر واألجرة، بٌن األجرة اإلسمٌة واألجرة الفعلٌة . وٌم

مرن أجرل أن ٌ رل . وٌتناول كٌفٌة نشوء الربح وعبلقته براألجرة
ولٌشرٌر إلرى . إلى تحدٌد معنى  ائض القٌمة، أي ربح الرأسمالً

ٌُجبرر علرى ط بٌعة االستغبلل اللي ٌعٌشه العامل، والوضر  الرلي 
 .أن ٌكون  ٌه، لكً ٌستطٌ  إعادة تجدٌد لاته

ويررو أساسررً مررن أجررل   ررع طبٌعررة وضرر  الطبقررة العاملررة، 
ولمالا ستكون يً حّفرارة . والظروف التً تفرض علٌ ا النضال

 .قبر الرأسمالٌة

كخاتمررة  9899لقررد وضررعنا مقدمررة إنجلررز التررً كتب ررا سررنة 
ألن را تكمرل نررر مراركس، بعرد حررلف بعرض المسرائل التف ررٌلٌة 

كما حل نا  قرة من نر ماركس حرول قرو  . التً كانت تتناول ا
اإلنتاج وعبلقات اإلنتراج ألن را بردت خرارج الموضروط المطررو  

وأضررفنا بعررض العنرراوٌن لتسرر ٌل قررراءة . رغررع أيمٌت ررا الفائقررة
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 .النر

لماركسٌة األساسٌة الترً تقرول ونحن ينا ننطلق من الفكرة ا
د،  إن كران للرف  رً التحلٌرل ,بؤن األسراس االقت رادي يرو المحرد 

وبالتالً  رنن   رع التناقضرات وال رراعات  رً المجتمر  . األخٌر
ٌفرررض   ررع المسررؤلة األساسررٌة األولررى، التررً تتم ررل  ررً أسرراس 
االسرررتغبلل، والظرررروف الترررً ٌكّرسررر ا، والترررً تفررررض التمرررّرد 

ول ررلا ٌمكررن القررول بؤنرره لٌسررت . وبالتررالً النضررال واالحتجرراج،
ربمرررا سرررو  لرررد  بعرررض )الُمُ رررل يرررً الترررً تحرررّرف الطبقرررات 

بررل أن الظررروف الواقعٌررة يررً التررً تجعررل النضررال ( المفكرررٌن
إن ظروف استغبلل واضط اد الطبقة العاملة يرً الترً . ضرورة

تفرض علٌ ا أن تسعى لتغٌٌر الرنمط الرأسرمالً، وتؤسرٌس نمرط 
 .يو االشتراكٌة: لبدٌ

 سبلمة كٌلة
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 يً األجرة ؟ وكٌف تحدد ؟ ما

إلا سرررؤلت عرررددال مرررن العمرررال عرررن مقررردار أجررروريع، ألجابرررف 
، “إنررً اقرربض مررن ر  عملررً ماركررال واحرردال  ررً الٌرروع”: احررديع
وتبعرال لمختلرف . ، ويلمجررال “إنً اقبض مراركٌن” ال انً وأجابف

ف المبرال  المالٌرة  روط العمل الترً ٌعملرون  ٌ را ٌرلكرون مختلر
التً ٌتقاضايا كل مرن ع مرن ر  عملره لقراء القٌراع بعمرل معرٌن، 
م بلل لقاء حٌاكة متر من القماش أو تركٌ   فحة  رً المطبعرة، 

حرول نقطرة واحردة  باإلجمراطمتفقون   نن ع أجوبت عورغع تنوط 
األجررة يررً مبلرر  المررال الررلي ٌد عرره الرأسررمالً لقرراء وقررت  إن: 

 .أو لقاء القٌاع بعمل معٌنمحدد من العمل 

. عمررل العمررال بالمررال( كمررا ٌبرردو) الرأسررمالً ٌشررتري إلن 
. ظايرٌرال  إالولكن األمرر لرٌس كرللف . ولقاء المال ٌبٌعونه عمل ع

 نن مرا ٌبٌعونره  رً الواقر  للرأسرمالً لقراء المرال إنمرا يرو قروة 
 الرأسمالً ٌشتري قوة العمل يله لٌوع واحد، ألسبوط، . عمل ع
ومتى اشترايا اسرتخدم ا بتشرغٌل العامرل خربلل . ويلمجرا لش ر

وب لا المبل  المالً نفسه الرلي اشرتر  بره . الوقت المتفق علٌه
 أنكرران بوسررعه  ،الرأسررمالً قرروة عمررل العامررل، بمرراركٌن مرر بلل 

ٌشررتري كٌلرروغرامٌن مررن السرركر أو كمٌررة معٌنررة مررن بضرراعة 
مررن السرركر   الماركرران اللررلان اشررتر  ب مررا كٌلرروغرامٌن. أخررر 

والماركرران اللررلان اشررتر  . يمررا  مررن الكٌلرروغرامٌن مررن السرركر
سراعة مرن  97ساعة من استخداع قوة العمل يما  مرن  97ب ما 
 قرروة العمررل إلن بضرراعة شررؤن ا شررؤن السرركر ال أك ررر وال . عمررل
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 .بالمٌزان وال انٌةاألولى تقاس بالساعة . أقل

ون را ببضراعة بضاعة العمرال، أي قروة عمل رع، إنمرا ٌبادل إن
قرردر  ،ويررلا التبررادل ٌررتع و ررق نسرربة معٌنررة .الرأسررمالً، بالمررال

مقابرل . معٌن من المال مقابل قدر معٌن من اسرتخداع قروة العمرل
ويررلان الماركرران، أال ٌمرر بللن جمٌرر  . سرراعة حٌاكررة ماركرران 97

شرراءيا بمراركٌن ؟ ويكرلا برادل  أسرتطٌ البضائ  األخرر  الترً 
قوة العمل، ببضائ  متنوعة، وللف و قال ن بضاعة، يً إلالعامل 

 حٌن ٌعطٌه الرأسمالً ماركٌن  كؤنره ٌعطٌره قردرال . لنسبة معٌنة
مقابل . ، من الحط ، من النور، الخاأللبسةمن اللحع، من  معٌنال 

ٌرروع عملرره،   ررلان الماركرران ٌعبررران إلن عررن النسرربة التررً ٌررتع 
ٌعبرران عرن  بموجب ا تبادل قوة العمل ببضائ  أخرر ، أي أن مرا

القٌمرة التبادلٌرة لبضراعة معٌنرة،  إن. القٌمة التبادلٌة لقوة العمل
 ـررـاألجرة  .مقردرة بالمرال، إنمرا يرً بالضربط مرا ٌسرمونه سرعريا

لٌست إلن سو  االسع الخار اللي ٌطلق على  مرن قروة العمرل 
المسمى عادة  من العمل، لٌست إلن سو  االسرع الخرار الرلي 

 رً  إالضاعة الخا ة التً ال ٌوجد من را ٌطلق على  من يله الب
 .لحع اإلنسان ودمــه

 الرأسررمالً ٌقرردع لرره . مرر بلل  أول عامررل ن رراد ه، حائكررال  للنؤخرر
وٌشرررط الحائررف  ررً العمررل وت رربح الخٌطرران . النررول والخٌطرران

. مرر بلل  الرأسرمالً القمراش وٌبٌعره بعشررٌن ماركرال  لوٌؤخر. قماشرال 
ة مرررن القمررراش، مرررن   رررل أجررررة الحائرررف،  رررً يرررله الحال،ح ررر

لقررد تقاضررى الحائررف . ، مررن منترروج عملرره ؟ كرربلالعشرررٌن ماركررال 
ٌباط القماش بزمن طوٌل، بل ربمرا تقاضرايا حترى  أنقبل  أجرته
 الرأسمالً ال ٌد   إلن يرله . ٌ ن  القماش بزمن طوٌل أنقبل 
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األجرة من المال اللي ح ل علٌه من القماش، إنمرا ٌرد ع ا مرن 
النرول والخٌطران لٌسرت مرن  أنوكمرا . سرلفال  المال المكردس لدٌره

نتاج الحائف، إنما قدم ا له الرأسمالً،  نن البضائ  التً ٌح ل 
وقرد . علٌ ا الحائف مقابل بضاعته، قوة العمل، لٌست مرن نتاجره

وقرد ال ٌح رل مرن بٌر  . لقماشره مشرترٌال  أبردال ال ٌجد الرأسرمالً 
وقررد ٌبٌرر  . ةالقمرراش حتررى علررى المبلرر  الررلي  ررر ه لررد   األجررر

كررل  أنبالنسربة ألجرررة الحائرف ر غٌررر  القمراش بفائرردة كبٌررة جرردال 
 الرأسرمالً ٌشرتري . بالحائرف أبردال يله االحتماالت ال عبلقرة ل را 

بقسع من  روته الحالٌة، من رأسماله، قوة عمل الحائرف، برنفس 
الطرٌقة التً ح ل ب ا بقسع آخر من  روته على المادة األولٌرة 

يرله المشرترٌات،  أجرالءوبعد . النول –العمل  أداةوالخٌطان،  –
القمراش، ٌشررط  رً  إلنتراجومن ضرمن ا قروة العمرل الضررورٌة 

اإلنترراج بواسررطة مررواد أولٌررة وأدوات عمررل تخ رره وحررده دون 
ومررن ضررمن يررله األدوات، بررالطب ، أ رربح ا ن  رراحبنا . غٌررره

الحائف اللي لٌس له، شؤنه شرؤن النرول، أي ح رة  رً المنتروج 
 .أو  ً  منه

.  األجرة لٌست إلن ح ة العامرل  رً البضراعة الترً أنتج را
ٌشرررتري بررره  األجررررة يرررً قسرررع مرررن بضررراعة موجرررودة سرررلفال  إن

 .الرأسمالً كمٌة معٌنة من قوة عمل منتجه

مررررن  األجٌررررر قرررروة العمررررل إلن بضرررراعة ٌبٌع ررررا مالك ررررا، 
 .ٌبٌع ا؟ لٌعٌش لمنلا. الرأسمالً

عمل، إنما يً النشاط الحٌروي ولكن ظايرة قوة العمل، أي ال
ويرلا النشراط الحٌروي يرو . للعامل،إنما يً ظايرة حٌاته بالرلات

خر آخررر، لكررً ٌررإمن لنفسرره وسررائل العررٌش إلررى شرر مررا ٌبٌعرره
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ويكلا  نن نشاطه الحٌوي لٌس، بالنسبة لره، سرو  . الضرورٌة
والعمررل، بنظررره، .   ررو ٌعمررل لٌعررٌش. وسررٌلة تمكنرره مررن العررٌش

انرره . ترره، إنمررا يررو برراألحر  تضررحٌة بحٌاتررهمررن حٌا لررٌس جررزءال 
وللا  نن نتاج نشاطه لٌس كللف . شخر آخرإلى بضاعة باع ا 
 ما ٌنتجه لنفسه لٌس الحرٌر اللي ٌنسر ، ولرٌس . يدف نشاطه

 إن. اللي  اللي ٌستخرج من المنجع، ولرٌس الق رر الرلي ٌبنرً
مررا ٌنتجرره لنفسرره إنمررا يررو األجرررة، وٌتحررول الحرٌررر والررلي  

 ر بالنسبة له إلى كمٌرة معٌنرة مرن وسرائل العرٌش، وربمرا والق
إلرى قمرٌر مرن القطرن، أو إلرى بعرض النقرود النحاسرٌة، أو إلرى 

سراعة أو  97والعامرل الرلي ٌحٌرف طروال . منزل  رً قبرو البنؤٌرة
ٌغررزل أو ٌ قرر  أو ٌخرررط أو ٌبنررً أو ٌحفررر أو ٌقطرر  الحجررر أو 

مرن الحٌاكرة  97الرـ ، أتراه ٌعتبرر يرله السراعات.الخ األ قالٌنقل 
و الحفررررر أو تقطٌرررر  أأو الغررررزل أو ال قرررر  أو الخرررررط أو البنرررراء 

الحجرررر، ظرررايرة مرررن ظرررايرات حٌاتررره، أترررراه ٌعتبريرررا حٌاتررره ؟ 
الحٌاة تبدأ بالنسبة له حٌث ٌكرف يرلا النشراط، عنرد  إنبالعكس، 

سراعات العمرل  أمرا. المائدة،  ً الحانرة،  رً النروع علرى السررٌر
بنظره الحٌاكة والغزل وال قر ، الرخ ر  إطبلقال عنً ال ت  نن ا 97الـ

، والررليا  إلررى الحانررة، األكررلإنمررا تعنررً كسرر  مررا ٌمكنرره مررن 
ولررو كانررت دودة الحرٌررر تغررزل لتررؤمٌن عٌشرر ا كرردودة، . والنرروع
والعمرل . قوة العمل لع تكرن دائمرال بضراعة إن. كامبلل  أجٌرال لكانت 

 رـالعبد ال ٌبٌر  قروة . ال ، أي عمربلل حررلع ٌكن دائمرال عمربلل مرؤجورال 
. الفربل إلرى ال رور ال ٌبٌر  عملره  أنمالف العبٌرد، كمرا إلى عمله 

ويررو . تؤمررا  العبررد ٌبرراط، بمررا  ٌرره قرروة عملرره، مررن مالكرره، بٌعررال 
  و نفسره . د مالف آخرٌتنتقل من ٌد مالف إلى  أنبضاعة ٌمكن 

 إالوالقرن ال ٌبٌر  . ضراعته يروببضاعة، ولكن قوة عمله لٌسرت 
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مرن مالرف  أجررال ولرٌس يرو الرلي ٌتقاضرى . ال مرن قروة عملرهقسم
 .األرض، إنما يو باألحر  اللي ٌد   جزٌة لمالف األرض

أمررا العامررل . القررن مررن لرروازع األرض ورٌرر  مالررف األرض إن
  ررو . الحررر   ررو بررالعكس ٌبٌرر  نفسرره بنفسرره، وللررف بالتقسررٌط

ٌرررق رسررراعة مرررن حٌاتررره عرررن ط 95، 97، 90، 8ن عرررٌتنرررازل 
بعد ٌوع آخر، ألسخى العارضرٌن، لمالرف المرواد  دات، ٌومال المزأٌ

 العامرل . األولٌة وأدوات العمرل ووسرائل العرٌش، أي للرأسرمالً
 95، 97، 90، 8ولٌس من لوازع األرض، ولكن  ال ٌخر مالكال 

والعامررل ٌترررف . سرراعة مررن حٌاترره الٌومٌررة تخررر مررن ٌشررترٌ ا
رأسرمالً ٌ رر ه الرأسمالً اللي استؤجره، ساعة ٌطٌ  له، وال

ساعة ٌشاء، حٌن ال ٌبتز منه أي ربح أو حٌن ال ٌجد منه الربح 
ولكررن العامررل الررلي مررورده الوحٌررد إنمررا يررو بٌرر  قرروة  .المررؤمول

عملررره ال ٌسرررتطٌ  تررررف طبقرررة المشرررترٌن بكلٌت رررا أي الطبقرررة 
انرره ال ٌخررر يررلا الرأسررمالً أو . ال مررات جوعررال إالرأسررمالٌة، و

ٌجرد  ٌ را  أنمالٌٌن برمت را، وعلٌره لاف، بل ٌخرر طبقرة الرأسر
 . ً يله الطبقة الرأسمالٌة ٌجد مشترٌال  أن احبه، أي 

 

وقبرررل التعمرررق  رررً بحرررث العبلقرررات برررٌن الرأسرررمال والعمرررل 
الظرروف العامرة الترً تسر ع  رً  بؤٌجرازا ن  سنتناولالمؤجور، 

 .تحدٌد األجرة

األجرررة، كمررا رأٌنررا، إنمررا يررً  مررن بضرراعة معٌنررة، قرروة  إن
لات را الترً تحردد  مرن أٌرة  القروانٌن راألجرة تحردديا إلن . عملال

: وللا،  السرإال الرلي ٌوضر  يرو السرإال الترالً. بضاعة أخر 
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 كٌف ٌتحدد سعر البضاعة؟
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 ما اللي ٌحدد سعر بضاعة ما ؟

 

المزاحمة بٌن المشترٌن والبائعٌن، النسبة بٌن العررض  إن ا
ة التً تحدد سعر بضاعة والمزاحم. والطل ، بٌن الطل  وتلبٌته

 .ما  بل ٌة

 الرلي ٌبٌر  بضرائ  . البضاعة لات ا ٌعرضر ا مختلرف الباعرة
األسعار وا ق من إزاحة سائر الباعة  بؤرخرمن ال نف نفسه 

ويكرلا  رنن . من مٌدان المعركرة وترؤمٌن أكبرر ت ررٌف لبضرائعه
كرل . ت ررٌف البضرائ ، السروق الباعة ٌتنازعون بعضر ع بعضرال 

 إنٌبٌرر  وحررده  أنٌبٌرر  أك رر مررا ٌمكرن،  أنٌبٌر ،  أنمرن ع ٌرٌررد 
ول رلا  رنن احرديع ٌبٌر  برؤرخر ممرا . ، دون سرائر الباعرةأمكن

 تقرروع بالتررالً مزاحمررة بررٌن الباعررة تخفررض سررعر . ٌبٌرر  ا خررر
 .البضائ  التً ٌعرضون

ولكن تقوع أٌضال مزاحمة بٌن المشرترٌن تر ر ، مرن جانب را، 
 .أسعار البضائ  المعروضة

، توجد مزاحمة بٌن المشترٌن والباعرة ر  المشرترون رال وأخٌ
ٌبٌعوا  أنٌشتروا بؤرخر األسعار، والباعة ٌرٌدون  أنٌرٌدون 

أما نتٌجة يله المزاحمة بٌن المشرترٌن والباعرة . بؤعلى األسعار
 تتوقررف علررى النسرربة بررٌن الطررر ٌن المتررزاحمٌن المشررار إلٌ مررا 

 – األقرو زاحمرة سرتكون أٌرة م: ، أي علرى الواقر  الترالً أعبله
. المزاحمررة  ررً جررٌش الباعررة أعالمزاحمررة  ررً جررٌش المشررترٌن 
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 ال ررناعة تعبررىء جٌشررٌن متجرراب ٌن، وكررل من مررا إنمررا تحترردع 
 ررالجٌش الررلي ٌكررون . معركررة  ررً  ررفو ه، بررٌن قواترره بالررلات

التضرررار   رررً داخرررل  رررفو ه أقرررل ٌحررررز الغلبرررة علرررى الجرررٌش 
 .الخ ع

مرة قطرن، وان ينراف أٌضرال حز 900 رً السروق  أنلنفترض 
. حزمررة قطررن 9000 ررً الوقررت نفسرره مشررترٌن ٌبتغررون شررراء 

ولرلا  ررنن . العررض أم رال الطلر   رً يرله الحرال ٌروازي عشررة 
 أنالمزاحمة بٌن المشترٌن سرتكون قوٌرة جردال،  كرل مرن ع ٌرٌرد 

يرلا الم رال  إن. ن أمكن على المئرة حزمرةإٌح ل على حزمة، و
 لقد عشنا  ً ترارٌخ التجرارة  تررات . ةلٌس بالفرضٌة االعتباطٌ

وسرررعى  ٌ رررا بعرررض الرأسرررمالٌٌن  ،سررراء  ٌ رررا موسرررع القطرررن
حزمة، بل جمٌ  مخزونرات القطرن  900المتحالفٌن إلى شراء ال 

مرن المشرترٌن،  رً الحالرة المعٌنرة،  ويكرلا،  رنن كربلل .  ً العالع
أعلرى  سٌسعى إلى إزاحة مشتري آخر من السوق بعرضه سرعرال 

أما باعة القطن الرلٌن ٌررون قروات الجرٌش . لحزمة القطننسبٌال 
الخ ررع تخرروض معركررة حامٌررة الرروطٌس بعضرر ا ضررد بعررض، 

  ررنن عالمئررة بكلٌت ررا،  أحررزمت عوالررلٌن تؤكرردوا إطبلقررال مررن بٌرر  
سٌمتنعون عن التضار  والتماسف بالشعر لكً ال ٌنخفض سرعر 

سربلع وإلا ال. خ رام ع علرى ر عرهأالقطن  ً  ترة ٌتنا س  ٌ را 
كرجررررل واحررررد إزاء  إن ررررع. ٌسررررتت   جررررؤة  ررررً معسرررركر الباعررررة

، وتكاد مطرالب ع ال تعررف حردال 8المشترٌن، وٌتكتفون كالفبلسفة
عروض أولئف اللٌن اشد ما ٌلحرون علرى الشرراء لرع تكرن  أنلو 

 .ل ا حدود معٌنة، بٌنة

ويكلا، إلا كان عرض بضاعة ما اضعف مرن الطلر  علٌ را، 
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وبقردر مرا . أٌرة مزاحمرة برٌن الباعرة تقرٌبرال  لٌس  مة إطبلقرال أو 
: النتٌجررة . تخرف يررله المزاحمرة تنمررو المزاحمرة بررٌن المشرترٌن
 .إرتفاط كبٌر إلى يلا الحد أو لاف  ً أسعار البضائ 

الحالرررة المعاكسرررة مررر  نتٌجت رررا المعاكسرررة أك رررر  أنومعلررروع 
 ائض كبٌرر  رً العررض علرى الطلر  ر مزاحمرة عنٌفرة : حدو ال 
 .اعة ر قلة  ً المشترٌن ر بٌ  البضائ  بؤسعار بخسةبٌن الب

مررا معنررى  ؟ولكررن مررا معنررى إرتفرراط األسررعار ويبرروط األسررعار
إلا رأٌت را  ةحبرة الرمرل كبٌرر إنالسعر العرالً والسرعر الزيٌرد ؟ 

وإلا كران السرعر . عبر مج ر، والبرج  غٌر بالقٌاس إلرى الجبرل
لرلي ٌحردد النسربة إنما تحدده النسبة بٌن العرض والطلر ،  مرا ا

 بٌن العرض والطل  ؟

لنسؤل أي برجوازي نشايده  ننه لن ٌترردد لحظرة، وسرٌقط  
بضرررررربة واحررررردة كؤنررررره االسررررركندر لو القررررررنٌن يرررررله العقررررردة 

إلا : المٌتا ٌزٌقٌة المعقدة بواسرطة جردول الضرر  وسرٌقول لنرا 
مررارف، وإلا بعررت يررله  900كلفنررً إنترراج البضرراعة التررً أبٌع ررا 

ح رلت علرى ربرح  ـبعرد سرنة طبعرال  ـماركرات  990البضراعة برـ
ماركررررال،  930، 970وإلا بعت رررا برررـ. متواضررر ، شررررٌف، مبلئرررع

مرارف ح رلت  700ح لت على ربح عالر وأخٌررال، إلا بعت را برـ
 ؤي عامل ٌسرتخدمه البرجروازي إلن . على ربح است نائً، يائل

 ررنلا ح ررل مقابررل يررله . لقٌرراس ربحرره؟ نفقررات إنترراج بضرراعته
اعة على قدر مرن البضرائ  األخرر  كلرف إنتاج را أقرل،  قرد البض

وإلا ح ل مقابل بضراعته علرى قردر مرن البضرائ  . منى بخسارة
ويررلا ال برروط أو . األخررر  كلررف إنتاج ررا أك ررر،  قررد حقررق ربحررال 

اإلرتفرراط  ررً الررربح إنمررا ٌقٌسرره بعرردد الرردرجات التررً ت رربط ب ررا 
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فرر   رروق ال ررفر، القٌمررة التبادلٌررة لبضرراعته تحررت ال ررفر أو ترت
 .نفقات اإلنتاج يو ال فر أن باعتبار

ن تغٌرر النسربة برٌن العررض والطلر  ٌتسرب  ألقد رأٌنا كٌف 
ب بوط ا، وٌرإدي ترارة إلرى أسرعار  تارة بنرتفاط األسعار وطورال 

 .إلى أسعار متدنبة مرتفعة وطورال 

بسب  من عرض غٌر  كبٌرال   نلا ارتف  سعر بضاعة إرتفاعال 
ن سرعر أٌرد بربل حردود،  ربل برد مرن امرن طلر  متزكاف أو بسب  

ن سررعر بضرراعة مررا ال ألبضرراعة أخررر  قررد يرربط، بنسرربة معٌنررة، 
ن ٌعبرر بالنقرد عرن النسربة الترً ترتع بموجب را مبادلرة أٌفعل غٌر 

 رنلا ارتفر  سرعر مترر مرن الحرٌرر . يله البضاعة ببضائ  أخرر 
سربة ماركات،  نن سعر الفضة قرد يربط بالن 6ماركات إلى  5من 

ت بسرعريا لرن سعر جمٌ  البضائ  األخر  الترً ظأللحرٌر، كما 
 للح ررول علررى الكمٌررة  .رالسررابق قررد يرربط أٌضررال بالنسرربة للحرٌرر

نفسرر ا مررن الحرٌررر ٌنبغررً ا ن اعطرراء كمٌررة أكبررر مررن البضررائ  
 .مقابل ا

ن الرسرامٌل إ ِاالََع ٌإدي إرتفاط سعر بضاعة من البضائ  ؟ 
ط ال رناعً المزديرر، ويرله ال جررة ستتد ق بالجملة علرى الفرر

من الرسامٌل إلى الفرط ال ناعً الناجح تدوع ما داع الرربح  رً 
أو برراألحر  حتررى  ،يررلا الفرررط ال ٌ رربط إلررى المسررتو  العررادي

الفترة التً ت بط  ٌ ا أسعار منتجاته، بسب  من  رٌض اإلنتراج، 
إلا يبط سرعر بضراعة مرن  ،وبالعكس. إلى ما دون نفقات اإلنتاج

البضائ  إلى ما دون نفقات اإلنتاج انسحبت الرسامٌل مرن إنتراج 
وباسررت ناء الحالررة التررً ال ٌسررتجٌ   ٌ ررا  رررط . يررله البضرراعة

ن ٌرزول،  رنن أال إوال ٌبقرى لره  ، ناعً معٌن لمتطلبرات الرزمن
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البضاعة، أي عرض ا، سٌؤخل  رً ال بروط مرن جرراء  إنتاج يله
لطلر ،  ٌرتفر  بالترالً ن ٌتناسر  مر  اأالرسامٌل يلا إلرى  ير 

سعريا من جدٌد حترى ٌبلر  مسرتو  نفقرات إنتاج را أو براألحر  
حتى ٌقل العرض عن الطلر ، أي حترى ٌرتفر  سرعريا مرن جدٌرد 

ن السررعر الجرراري لبضرراعة مررا إنمررا يررو  رروق نفقررات إنتاج ررا، أل
 .دائمال أدنى أو أعلى من نفقات إنتاج ا

كل دائرع، متنقلرة ن الرسامٌل  ً يجرة وت جٌر بشأننا نر  إ
ن إرتفراط األسرعار ويبوط را إو. من  ررط إنتراجً إلرى  ررط آخرر
 .ن جدال ٌٌإدٌان إلى يجرة وت جٌر شدٌد

وبوسعنا ان نبٌن من وج ة نظر أخرر  ان نفقرات اإلنتراج ال 
ولكرن يرلا األمرر ٌبعردنا . تحدد العرض وحس ، برل الطلر  أٌضرال 

 .عن موضوعنا ك ٌرال 

ت العرض والطل  تعٌد دائمال من جدٌد ن تقلباألقد رأٌنا للتو 
ن السرعر الفعلرً إ. سعر بضراعة مرا إلرى مسرتو  نفقرات إنتاج را

لبضرراعة مررا يررو حقررال دائمررال أدنررى أو أعلررى مررن نفقررات إنتاج ررا، 
ننررا إلا جمعنررا ح ررٌلة أولكرن اإلرتفرراط وال برروط ٌتكررامبلن، حترى 

المررد والجررزر  ررً ال ررناعة،  ررً حرردود  ترررة معٌنررة مررن الررزمن، 
تتع مبادلت ا بعض ا ببعض و قال لنفقرات  إنمان البضائ  أبٌن لنا ت

 .ن نفقات إنتاج ا يً التً تحدد سعرياأإنتاج ا، أي 

  بنفقات اإلنتاج ال ٌج    مه كمرا ٌف مره لن يلا التحدٌد للسإ
ن السرعر الوسرطً للبضرائ  أ االقت ادٌون ٌقولرون . االقت ادٌون

ويررع . ً رأٌ ررع يررو القررانونن للررف  ررأٌرروازي نفقررات اإلنترراج ر و
ن ررا مررن قبٌررل ال ررد ة يررله الحركررة الفوضرروٌة التررً أٌعتبرررون 
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ٌعوض بواسطت ا إرتفاط السعر عرن يبوطره، ويبروط السرعر عرن 
ن ٌعتبرر برنفس أوعلى يلا االسراس ٌكرون بوسر  المررء . إرتفاعه

ن تحدٌررد أن تقلبررات األسررعار يررً القررانون، وأالقرردر مررن ال رروا  
ويررلا مرا ٌقرول برره . إلنتراج يررو مرن برا  ال رد ةاألسرعار بنفقرات ا

ن يررله التقلبرررات الترررً أولكررن الحقٌقرررة يرررً . بعررض االقت رررادٌٌن
تفضً، كما ٌتضح عند النظر  ٌ ا عرن ك ر ، إلرى اشرد التردمٌرات 

، وتزعزط المجتم  البرجوازي حتى اسسه، اشربه برالزالزل اريابال 
عار بنفقرات األرضٌة، يً وحديا التً، بقدر ما تحردث، تحردد األسر

و رً . ن مجمرل حركرة يرله الفوضرى يرو نظام را بالرلاتإ. اإلنتراج
غمار يله الفوضى ال ناعٌة،  ً غمار يله الحركة الردائرة علرى 

بتطرررف  نفسرر ا، تعرروض المزاحمررة، إلا جرراز القررول، عررن تطرررف
 .آخر

ن سرررعر بضررراعة مرررا ٌتحررردد بنفقرررات إنتاج رررا أويكرررلا نرررر  
ٌرتفررر   ٌ رررا سرررعر يرررله  ن الفتررررات الترررًأب رررورة نجرررد مع رررا 

البضاعة  وق نفقات إنتاج را تعوضر ا الفتررات الترً ٌ ربط  ٌ را 
ن يرلا القرول ال أوطبٌعرً . ت اإلنتاج، والعكس بالعكسادون نفق

ٌ ح على كل من المنتجات بمفرده، إنما ٌ ح  قط علرى عمروع 
وبالتررالً  ررنن يررلا القررول ال ٌ ررح أٌضررال علررى . الفرررط ال ررناعً
 .ل ٌ ح  قط على عموع طبقة ال ناعٌٌن ناعً بمفرده، ب

ن تحدٌد السعر بنفقرات اإلنتراج مما رل لتحدٌرد السرعر بوقرت إ
ن نفقرات اإلنتراج تترؤلف، العمل الضرروري إلنتراج بضراعة مرا، أل

أوالل، مررن المررواد األولٌررة واسررت بلف األدوات، أي مررن منتجررات 
لترالً مرن أٌراع العمرل، وتم رل با  ناعٌة كلف إنتاج ا قدرال معٌنال 

، مررن العمررل المباشررر الررلي نٌررال امررن وقررت العمررل، و  قرردرال معٌنررال 
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 .ٌقاس أٌضال بالوقت

ويرررله القررروانٌن العامرررة عٌن رررا الترررً ترررتحكع عامرررة بسرررعر 
 .البضائ ، تتحكع أٌضال طبعال باألجرة، بسعر العمل

، تبعرال للنسربة ن أجرة العمل سترتف  ترارة، وترنخفض طرورال إ
لحالررة المزاحمررة بررٌن مشررتري قرروة  بررٌن العرررض والطلرر ، تبعررال 

وتقلبرات أسرعار . العمل، الرأسمالٌٌن، وباعة قروة العمرل، العمرال
ولكررن  ررً . البضررائ  ب ررورة عامررة إنمررا تطابق ررا تقلبررات األجررور

حرردود يررله التقلبررات ٌتحرردد سررعر العمررل بنفقررات اإلنترراج، بوقررت 
 .العمل الضروري إلنتاج يله البضاعة التً يً قوة العمل

أٌرة نفقرات إنتراج قروة العمرل؟ ان را النفقرات الضررورٌة ولكن 
 .بقاء العامل بو فه عامبلل ولجعله عامبلل إل

ول ررلا، كلمررا قررل مررا ٌتطلبرره عمررل معررٌن مررن الوقررت ألجررل 
الترردرٌ  الم نررً، قلررت نفقررات إنترراج العامررل، يرربط سررعر عملرره، 

 فرً الفرروط ال رناعٌة الترً تكراد ال تتطلر  أي . ويبطت أجرتره
، تكراد نً، والتً ٌكفً  ٌ ا مجرد وجرود العامرل مادٌرال تدرٌ  م 

نفقات اإلنتاج الضرورٌة له تقت ر بوجه الح رر علرى البضرائ  
ول لا ٌتحدد سرعر . عاشته ولحفظ قدرته على العملالضرورٌة إل

 .عمله  ً يلا الحال بسعر الوسائل الضرورٌة للعٌش

 .ن اعتبارال آخر ٌنضع إلى يله االعتباراتأبٌد 

ال ررناعً الررلي ٌحسرر  نفقررات إنتاجرره وعلررى أساسرر ا   ررنن
 رنلا . سعر المنتجات، ٌدخل  رً حسراباته اسرت بلف أدوات العمرل

مارف، م بلل، وإلا كان سٌست لك ا  رً عشرر  9000كلفته آلة ما 
مرارف علرى سرعر البضراعة  900سنوات،  ننره ٌضرٌف كرل سرنة 
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لٌرة لرة البالكً ٌتمكن مرن االستعاضرة بعرد عشرر سرنوات عرن ا 
ن تشررتمل نفقررات إنترراج أوعلررى النحررو نفسرره ٌنبغررً . بآلررة جدٌرردة

قرروة العمررل البسررٌطة علررى نفقررات التناسررل الررلي ٌررتمكن جررنس 
ته مررن التكررا ر ومررن احرربلل العمررال الجرردد محررل طالعمررال بواسرر

ويكرلا ٌإخرل اسرت بلف العمرال  رً الحسرا  . العمال المسرت لكٌن
 .شؤنه شؤن است بلف ا لة

قرروة العمررل البسررٌطة تتررؤلف إلن مررن نفقررات  ن نفقررات إنترراجإ
والتناسررل يررله  وسررعر نفقررات المعٌشررة. معٌشررة وتناسررل العامررل

واألجرررة المحررددة علررى يررلا النحررو تسررمى الحررد . تشرركل األجرررة
يلا الحد األدنى لؤلجرة شرؤنه شرؤن تحدٌرد سرعر و. األدنى لؤلجرة

البضررائ  بنفقررات اإلنترراج علررى وجرره العمرروع، إنمررا ٌ ررح علررى 
ٌررٌن العمررال ال جررنس، ال علررى الفرررد بمفرررده،   نرراف عمررال، مبلال

ٌح لون على مرا ٌكفرً للمعٌشرة والتناسرل ر ولكرن أجرر الطبقرة 
 .وي يلا الحد األدنى، ضمن حدود تقلبات ااالعاملة بؤسريا ٌس

وكرللف  ،وا ن، وقد أوضحنا أعع القوانٌن التً تحدد األجررة
 .أك ر  ً موضوعناسعر أٌة بضاعة أخر ، نستط  ان نتعمق 

ٌترررؤلف الرأسرررمال مرررن مرررواد أولٌرررة وأدوات عمرررل ووسرررائل 
معٌشة مختلفة، تستخدع إلنتاج مواد أولٌرة جدٌردة وأدوات عمرل 

وكررل يررله األجررزاء التررً تإلررف . جدٌرردة ووسررائل معٌشررة جدٌرردة
مرن إنتراج العمرل، مرن العمرل  ،ق العمرللْ الرأسمال إنما يً من خَ 

وسررٌلة إلنترراج جدٌررد، يررو  لٌتخرر  العمررل المكرردس الررلي. المكرردس
 .رأسمال



 21 

 

 يكلا ٌقول االقت ادٌون

 

ن قٌمرة إ. سرودمن يو العبرد الزنجرً ؟ إنسران مرن العررق األ
 .يلا التفسٌر تعادل حقال قٌمة التفسٌر السابق

. ال  ررً ظررروف معٌنررةإ وال ٌ رربح عبرردال . الزنجررً يررو زنجررً
ال  ً إ وال ت بح رأسماالل . وآلة غزل القطن يً آلة لغزل القطن

وبرردون يررله الظررروف ال تكررون رأسررماالل، شررؤن ا . ظررروف معٌنررة
شؤن اللي  اللي لٌس بحد لاته عملة أو السركر الرلي لرٌس يرو 

 .بـسعرالسكر

ن الرأسرررمال ال ٌترررؤلف  قرررط مرررن وسرررائل المعٌشرررة وأدوات إ
العمل والمواد األولٌة، ال ٌتؤلف  قط من المنتجرات المادٌرةر إنمرا 

 جمٌرر  المنتجررات التررً ٌتررؤلف . لقررٌع التبادلٌررةٌتررؤلف أٌضررال مررن ا
 لررٌس الرأسررمال إلن مجرررد مجموعررة مررن . من ررا يررً بضررائ 

المنتجررات المادٌررة، إنمررا يررو مجموعررة مررن البضررائ ، مررن القررٌع 
 .التبادلٌة، من المقادٌر االجتماعٌة

ن الرأسمال ٌبقى يو نفسه سواء اسرتبدلنا القطرن بال روف إ
ن أارٌررة بالسرركف الحدٌدٌررة، بشرررط رز بررالقمح والسررفن البخواأل

القٌمرة  –جسد الرأسرمال –رز، للسفن البخارٌة ٌكون للقطن، لؤل
التبادلٌررة نفسرر ا، السررعر نفسرره الررلي لل رروف والقمررح والسرركف 

ن جسررد الرأسررمال قررد إ.  ٌ ررا سررلفال  الحدٌدٌررة التررً كرران مجسرردال 
 .ن ٌطرأ على الرأسمال أي تغٌٌرأٌتغٌر على الدواع دون 
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 ،كان كل رأسمال عبارة عن مجموعة مرن البضرائ  ولكن إلا
أي من القٌع التبادلٌة،  نن كل مجموعة من البضرائ ، مرن القرٌع 

 .التبادلٌة، لٌست رأسماالل 

. ن كل مجموعة من القٌع التبادلٌة يرً قٌمرة تبادلٌرة واحردةإ
 ن بٌترال إمر بلل، . وكل قٌمة تبادلٌة يً مجموعة من القٌع التبادلٌة

. مرررارف 9000مرررارف يرررو قٌمرررة تبادلٌرررة قررردريا  9000ٌسرررؤوي 
يرررً مجموعرررة مرررن القرررٌع  وي بفٌنٌغرررال او رررفحة مرررن ورق تسررر

ن المنتجات الترً ٌمكرن إ. من البفٌنٌ  900/900التبادلٌة قدريا 
وبالنسرربة المعٌنررة التررً . مبادلت ررا بمنتجررات أخررر  يررً بضررائ 

 تجري بموجب ا مبادلة يله المنتجات تشركل قٌمت را التبادلٌرة، أو
ن أن حجررع يررله المنتجررات ال ٌمكررن إو. بررالتعبٌر النقرردي، سررعريا

 ررً كون ررا بضرراعة أو كون ررا قٌمررة تبادلٌررة أو كون ررا  ٌغٌررر شررٌئال 
وسواء أكانرت الشرجرة كبٌررة أو  رغٌرة  نن را . لات سعر محدد
بمنتجررات  أو اطنانررال  وسررواء بادلنررا الحدٌررد ارطرراالل . تبقررى شررجرة

ً كونه بضاعة، قٌمة تبادلٌرة أخر ،   ل ٌغٌر يلا  ً طابعه،  
 .ٌن سعره تبعال لكمٌتهاوت قٌمته وٌتبان الحدٌد تتفإ؟ 

ولكرررن كٌرررف ت ررربح كمٌرررة معٌنرررة مرررن البضرررائ ، مرررن القرررٌع 
 التبادلٌة رأسماالل ؟

ن ررا، بو ررف ا قرروة اجتماعٌررة أن ررا ت رربح رأسررماالل بسررب  إ
مستقلة، أي بو ف ا قوة تابعة لقسع من المجتم ، تبقرى وتنمرو 

ن وجود طبقة إ. رٌق مبادلت ا بقوة العمل المباشرة، الحٌةعن ط
 .ال تملف غٌر قدرت ا على العمل يو شرط ضروري للرأسمال

ن سررٌطرة العمررل المكرردس، الماضررً، المتجسررد علررى العمررل إ
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يررً وحررديا التررً تحررول العمررل المكرردس إلررى  ،المباشررر، الحررً
 .رأسمال

سررٌلة ن جرروير الرأسررمال لررٌس  ررً كررون العمررل المكرردس وإ
للعمل الحً من أجل تحقٌق إنتاج جدٌد، بل  ً كون العمل الحً 

 .وسٌلة لحفظ قٌمة العمل المكدس التبادلٌة ولزٌادت ا
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 الربح
 

 ا ٌجري عند التبادل بٌن الرأسمالً واألجٌر ؟الم

ٌتلقرررى العامررررل وسررررائل معٌشررررته مقابررررل قرررروة عملرررره، لكررررن 
شررة، علررى الرأسررمالً ٌح ررل مقابررل مررا قدمرره مررن وسررائل المعٌ

علررى نشرراط العامررل المنررت ، علررى القرروة الخبلقررة التررً  ،العمررل
بواسررطت ا ال ٌرررد العامررل مررا اسررت لكه وحسرر ، بررل ٌعطررً أٌضررال 

ن العامرل ٌتلقررى إ. العمرل المكردس قٌمرة أكبرر مررن قٌمتره السرابقة
ألي غررض . من الرأسمالً قسمال من وسائل المعٌشة الموجودة

ولكننرً مرا ان . سرت بلف المباشررتفٌده وشائل المعٌشة يله ؟ لبل
ال إاست لف وسائل المعٌشة، حتى تضٌ  إلرى األبرد بالنسربة الرً، 

إلا استخدمت الوقت اللي تإمن  ٌه يله الوسائل وجرودي، لكرً 
أنرت  وسررائل عررٌش جدٌرردة، لكررً اخلررق بعملررً خرربلل يررلا الوقررت 

ولكررن . عررن القررٌع التررً ازلت ررا باسررت بلك ا قٌمررال جدٌرردة عوضررال 
بالضبط يله القوة الخبلقة النبٌلرة يرً الترً ٌتنرازل عن را ألٌست 

  ررً،  ؟العامررل للرأسررمالً مقابررل وسررائل العررٌش التررً ٌتلقايررا
 .بالتالً، ت بح مفقودة بالنسبة للعامل

غروشررن  ررً  5لنؤخررل مرر بلل، مررزارط ٌعطررً عاملرره المٌررؤوع 
غروشرنات الخمسرة ٌشرتغل يرلا العامرل كرل لومقابرل يرله ا. الٌوع

قردره  ً حقول المزارط وٌإمن له علرى يرلا النحرو دخربلل الن ار  
ويكلا ال ٌسترد المزارط  قط القٌع التً ٌترت  . عشر غروشنات
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 قررد . وع، بررل ٌضرراعف ا أٌضررال اعلٌرره التنررازل عن ررا للعامررل المٌرر
اسرررتخدع واسرررت لف إلن، ب رررورة م مررررة، منتجرررة، الغروشرررنات 

ب ررررله  وعر  قررررد اشررررتر االخمسررررة التررررً اعطايررررا للعامررررل المٌرررر
وع اللرلٌن ٌسرتنبتان االغروشنات الخمسة عمل وقوة العامرل المٌر

منتجرررات زراعٌرررة لات قٌمرررة مضررراعفة، وٌحررروالن الغروشرررنات 
وع،  ننه ٌتلقى مقابل اأما العامل المٌ. الخمسة إلى مائة غروشن

قوترررره المنتجررررة التررررً تنررررازل عررررن مفاعٌل ررررا للمررررزارط خمررررس 
ا على اشركال مختلفرة غروشنات ٌبادل ا بوسائل معٌشة ٌست لك 

ويكررلا اسررت لكت الغروشررنات الخمسررة . مررن السرررعة أو الرربطء
ب رورة منتجرة بالنسربة للرأسرمال، إل بودلرت : ب ورة مزدوجرة
غروشررنات، وب ررورة غٌررر منتجررة بالنسرربة  90ت بقرروة عمررل در  

ن أللعامل، إل بودلت بوسرائل معٌشرة زالرت إلرى األبرد وال ٌمكنره 
. إلا كرررر التبررادل نفسرره مرر  المررزارط الإٌعٌررد قٌمت ررا مررن جدٌررد 

 الرأسمال ٌفترض إلن العمل المؤجور، والعمل المؤجور ٌفترض 
 . كل من ما شرط ا خرر كل من ما ٌخلق ا خر. الرأسمال

العامرررل  رررً معمرررل للمنسررروجات القطنٌرررة، أترررراه ال ٌنرررت  اال 
نررره ٌنرررت  قٌمرررال تسرررتغل بررردوريا إالمنسررروجات القطنٌرررة ؟ كررربل، 

 .لى عمله لكً ٌخلق بعمله يلا قٌمال جدٌدةٌطرة علسل

ال إلا برودل بقروة العمرل، إن ٌتكرا ر أٌمكن له  ن الرأسمال الإ
ن قرروة عمررل العامررل المررؤجور ال إ. ال إلا خلررق العمررل المررؤجورإ

ال إلا كانررت تزٌررد الرأسررمال، وتعررزز إٌمكررن مبادلت ررا بالرأسررمال، 
تكا ر الرأسرمال  ويكلا  نن. بالضبط تلف السٌطرة التً تستعبديا

 .يو بالتالً تكا ر البرولٌتارٌا،أي الطبقة العاملة

يكرلا ٌرزعع  –وللا،  نن م لحة الرأسرمالً والعامرل واحردة 
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ن العامل ٌ لف إلا لع ٌشرغله إ!  عبلل . البرجوازٌون واقت ادٌويع
والرأسررمال ٌررزول إلا لررع ٌسررت مر قرروة العمررل، ولكررً . الرأسررمال

وبقررردر مرررا ٌسررررط وٌتكرررا ر . ترٌ ان ٌشرررأٌسرررت مريا ال برررد لررره 
الرأسررمال المعررد لئلنترراج، الرأسررمال المنررت ، وبقرردر مررا تزديررر 
ال ناعة بالتالً، وتغتنرً البرجوازٌرة، وتتحسرن األحروال، بقردر 
ما ٌحتاج الرأسمالً إلرى مزٌرد مرن العمرال، وٌبٌر  العامرل نفسره 

 .بمزٌد من األجر

لعامرل  رً الشرط الضروري اللي ال غنرى عنره لكرً ٌكرون ا 
 وضرر  مقبررول، إنمررا يررو إلن نمررو الرأسررمال المنررت  نمرروال سرررٌعال 

 .قدر االمكان

نرره ٌعنررً نمررو إٌعنررى نمررو الرأسررمال المنررت  ؟  لاولكررن مررا
نره ٌعنرً نمرو سرٌطرة إسٌطرة العمل المكدس على العمل الحرً، 

 حٌن ٌنت  العمل المؤجور  روة . البرجوازٌة على الطبقة العاملة
سٌطر علٌره، القروة الترً تعادٌره، الرأسرمال،  رنن ا خرٌن التً ت

، أي وسررررررائل (Beschäftigungsmittel)وسررررررائل تشررررررغٌله 
ن ٌ ربح، مرن جدٌرد، أ، شررط إلٌرهمعٌشته، تعود مرن الرأسرمال 

ف بالرأسرمال مرن جدٌررد لقسرمال مرن الرأسرمال، المحررف الررلي ٌقر
 .إلى حركة نمو متسارعة

العمرال واحردة ال ن االدعاء بؤن م الح الرأسرمال وم رالح إ
ن الرأسررمال والعمررل المررؤجور يمررا طر ررا أال إٌعنررً  ررً الحقٌقررة 

ا خررر كمررا ٌشررترط المرابررً  أحررديما ا ررعبلقررة واحرردة ٌشررترط  ٌ
 .حديما ا خرأ المال ومبدد

  مررا داع العامررل المررؤجور عررامبلل مررؤجورال، ظررل م ررٌره رينررال 
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تلررررف يررررً وحرررردة م ررررالح العامررررل والرأسررررمالً . بالرأسررررمال
 .زعومةالم

 حٌن ٌنمرو الرأسرمال ٌتضرخع حجرع العمرل المرؤجور، وٌرزداد 
أي بكلمرررة، تمترررد سرررٌطرة الرأسرررمال  .عررردد العمرررال المرررؤجورٌن

حرٌن : حسرن األحروال أولنفترض . وتشمل عددال أكبر من اال راد
ٌنمرررو الرأسرررمال المنرررت  ٌرررزداد الطلررر  علرررى العمرررل، وبالترررالً 

 .ٌت اعد سعر العمل، األجرة

،   رو ٌلبرً كرل مرا ٌتطلر  بٌت، أي بٌت،  غٌرال م ما ٌكن ال
. ورة  رغٌرة أٌضرال امرن البٌرت، مرا دامرت البٌروت المجر اجتماعٌال 
ن ٌرتفرر  ق ررر منٌررف إلرى جانرر  البٌررت ال ررغٌر حتررى أولكرن مررا 

وإل لاف ٌغردو البٌرت . ٌنحط البٌت ال غٌر إلى مرتبة كرو  حقٌرر
طلبرال، أو ن ٌكرون متأن  احبه ال ٌمكرن لره أال غٌر الدلٌل على 

وٌمكرن . ن ٌكرون لره غٌرر متطلبرات متواضرعة جردال أنه ال ٌمكرن أ
ن ٌكبر قدر ما ٌشاء  ً مجر  تطرور الحضرارة، أللبٌت ال غٌر 

ور بالسرعة نفس ا أو بمقٌاس أكبر، اولكن، إلا كبر الق ر المج
ٌرد عسرره، بتعراظع ا نن سراكن البٌرت ال رغٌر نسربٌال سٌشرعر بتز

 .ان بٌته االربعةستٌائه، بالضٌق بٌن جدرإ

 ن زٌرررادة األجررررة زٌرررادة محسوسرررة لحرررد مرررا ٌفتررررض نمررروال إ
والنمو السرٌ   ً الرأسمال المنت  .  ً الرأسمال المنت  سرٌعال 

ٌفضررررً إلررررى نمررررو ال ررررروة، الترررررف، والحاجررررات والمسرررررات 
ن تكرررن المسررررات  رررً إويكرررلا، . االجتماعٌرررة بالسررررعة نفسررر ا

تٌرا  االجتمراعً الرلي تبع ره ن االرأال إول العامل قرد زادت، امتن
ٌرد مسررات الرأسرمالً الترً ا ً نفسه قد خرف، بالقٌراس إلرى تز

وبالقٌاس إلى مسرتو  تطرور المجتمر   .ول العاملالٌست  ً متن
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 نن حاجاتنا ومسراتنا إنما تنب  مرن المجتمر  ونحرن  ،بوجه عاع
ٌٌس اال نقٌسرررر ا برررراالغراض التررررً تلبٌ ررررا، بررررل نقٌسرررر ا بمقرررر

اتنا ومسراتنا تتسرع بطراب  اجتمراعً ولرلا  نن را  حاج. اجتماعٌة
 .نسبٌة

 السعر واألجرة، األجرة اإلسمٌة واألجرة الفعلٌة

واألجرررة ال تحرردديا  قررط بوجرره العمرروع كمٌررة البضررائ  التررً 
إنمرررا تنطررروي علرررى شرررتى . اسرررتطٌ  الح رررول علٌ رررا بالمقابرررل

 .العبلقات

و مبلرر  ن مررا ٌتلقرراه العامررل مقابررل قرروة عملرره إنمررا يررإأوالل، 
 ال يلا السعر نقدال ؟إتر  يل األجرة ال ٌحدديا . معٌن من النقد

ول مرن الرلي  والفضرة ا ً القرن السادس عشر ازداد المتد
سررر ل أغنرررى وأمرٌكرررا أ  رررً  رررر اكتشررراف منررراجعإ رررً أوروبرررا 

ومن جراء للف يبطت قٌمة اللي  والفضرة بالقٌراس . لبلست مار
قاضررون القرردر نفسرره مررن واسررتمر العمررال ٌت. إلررى سررائر البضررائ 

لقد ظرل سرعر عمل رع نقردال كمرا . الفضة النقدٌة مقابل قوة عمل ع
مسرروا ٌتلقررون أكرران علٌرره، ولكررن أجرررت ع يبطررت رغررع للررف إل 

. مقدارال أقل من البضائ  األخر  مقابل الكمٌة نفس ا من الفضرة
وكرران يررلا مررن العوامررل التررً ٌسرررت تنررامً الرأسررمال ون رروض 

 .رن السادس عشرالبرجوازٌة  ً الق

 

زدادت أسرررعار أيرررع إ 9848 رررً شرررتاء  ،حالرررة أخرررر  للنؤخررر
وسررائل العررٌش، الخبررز واللحررع والزبرردة والجبنررة وغٌريررا، زٌررادة 
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ن العمرررال ظلررروا ألنفتررررض . كبٌررررة بسرررب  مرررن سررروء الموسرررع
ألرع ترنخفض  ،ٌتقاضون المبل  نفسه من النقد مقابل قروة عمل رع

المبلرر  نفسرره مررن النقررد   مقابررل. أجرررت ع  ررً يررله الحررال ؟ أجررل
ولقررد يبطررت .. مسرروا ٌتلقررون قرردرال أقررل مررن الخبررز واللحررع، الررخأ

أجرررت ع ال ألن قٌمررة الفضررة قرررد يبطررت، بررل ألن قٌمررة وسرررائل 
 .العٌش قد ازدادت

ن سررعر العمرررل نقررردال ظررل علرررى حالررره دون ألنفترررض أخٌررررال 
تغٌٌررر، بٌنمررا يبطررت أسررعار جمٌرر  المنتجررات الزراعٌررة والسررل  

ٌة بسررب  مررن اسررتخداع آالت زراعٌررة جدٌرردة، وموسررع ال ررناع
 مقابل المبل  نفسه مرن النقرد أ ربح بامكران العمرال .. أو ر، الخ

 ويكلا ازدادت أجررت ع،. ن ٌشتروا قدرال أكبر من شتى البضائ أ
 .أن قٌمت ا نقدال لع تتغٌر رغع

ٌنطبرق ال وعلٌه  نن سرعر العمرل نقردال، أي األجررة اإلسرمٌة، 
 عربلل  ىالفعلٌرة، أي علرى مقردار البضرائ  الرلي ٌعطر علرى األجررة
 حٌن نتحدث عن إرتفاط األجرة أو يبوط را ٌجر  . مقابل األجرة

ال نؤخررل بعررٌن االعتبررار مجرررد سررعر العمررل نقرردال، أعلٌنررا بالتررالً 
 .مجرد األجرة اإلسمٌة  قط

ولكن األجرة اإلسمٌة، أي مبل  النقد اللي ٌبٌ  العامل نفسره 
لرأسررمالً، وال األجرررة الفعلٌررة، أي مقرردار البضررائ  ا إلررىمقابلرره 

الررلي ٌسررتطٌ  شررراءه ب ررلا المبلرر  النقرردي، ٌسررتنفدان العبلقررات 
 .التً تنطوي علٌ ا األجرة
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 األجرة والربح
 

 األجرة إنما تحدديا أٌضال بالدرجة األولرى نسربت ا مر  كسر  
الرأسررمالً، مرر  ربررح الرأسررمالً، وب ررلا المعنررى تسررمى األجرررة 

 .مقارنة، النسبٌةال

ن األجرة الفعلٌة تعبر عن سعر العمرل بالنسربة لسرعر سرائر إ
البضائ ، بٌنمرا األجررة النسربٌة تعبرر عرن ح رة العمرل المباشرر 
 رً القٌمرة الجدٌردة الترً خلق را بالنسربة للح رة الترً تعرود إلرى 

 .أي الرأسمال ،العمل المكدس

لبضراعة  رً ا مرل راألجرة لٌسرت إلن ح رة العا”: قلنا اعبله
ن األجرررة يررً قسررع مررن بضرراعة موجررودة سررلفال إ. التررً أنتج ررا

ولكرن . “ٌشتري به الرأسمالً كمٌة معٌنة من قروة عمرل منتجرة
ن ٌسررترديا الرأسررمالً مررن جدٌررد مررن أيررله األجرررة إنمررا ٌنبغررً 

الرر من الررلي ٌبٌرر  برره المنترروج الررلي  ررنعه العامررل ر ٌنبغررً ان 
وجرره عرراع  ررائض عررن ٌسررترديا ب ررورة ٌبقررى لرره مع ررا أٌضررال ب

ن سررعر مبٌرر  البضرراعة التررً إ. نفقرات اإلنترراج التررً قرردم ا، ربرح
القسع : سمالً إلى  بل ة اقساع أٌنتج ا العامل ٌنقسع بالنسبة للر

وكرللف بردل اسرت بلف  ،األول، بدل  من المواد األولٌة التً قدم ا
ا الت واألدوات وسرررائر وسرررائل العمرررل الترررً قررردم ا ر القسرررع 

دل األجرررة التررً د ع ررا ر القسررع ال الررث، الفررائض، ربررح ال ررننً، برر
ال بردالل لقرٌع كانرت موجرودة إ بٌنما القسع األول لٌس . الرأسمالً

ربرح  ـن بردل األجررة وكرللف الفرائض أ ً السابق،  من الواضح 
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 مررا مررن القٌمررة الجدٌرردة التررً أوجررديا لتٌالرأسررمالً ٌإخررلان بك
وب ررلا المعنررى . ألولٌررةعمررل العامررل واضررٌفت إلررى قٌمررة المررواد ا

ن نعتبررر األجرررة والررربح علررى السررواء، حررٌن نقارن مررا أنسررتطٌ  
 .ح تٌن من منتوج العامل ،معال 

وحتررى إلا ظلررت األجرررة الفعلٌررة كمررا يررً علٌرره، بررل حتررى إلا 
ن جمٌر  ألنفتررض مر بلل . ازدادت،  نن األجررة النسربٌة قرد ت ربط

بٌنمرا لرع ت ربط  وسائل العٌش قد يبطت أسرعاريا مقردار ال ل رٌن،
ماركررات  3ال بال لررث، أي ان ررا يبطررت مرر بلل مررن إاألجرررة الٌومٌررة 

ن ٌشرتري بالمراركٌن أن العامل ٌسرتطٌ  ا ن أ م  . نإلى ماركٌ
ت ال بل رة،  رنن اكمٌة من البضائ  أكبر مما كان ٌشرترٌه بالماركر

 ررنن ربررح . أجرترره قررد يبطررت مرر  للررف بالنسرربة لررربح الرأسررمالً
نره أقد ازداد بمقدار مارف واحد، أي ( ناعً م بلل ال )الرأسمالً 

ن ٌنررت  كمٌررة أكبررر ممررا مضررى مررن القررٌع أمررل اٌنبغررً علررى الع
التبادلٌررة لقررراء كمٌررة أقرررل مررن القرررٌع التبادلٌررة الترررً ٌررد ع ا لررره 

ويكرررلا ازدادت ح رررة الرأسرررمال بالنسررربة لح رررة . الرأسرررمالً
ن وت  رررً توزٌررر  ال رررروة االجتماعٌرررة برررٌاواشرررتد التفررر. العمرررل

ن الرأسرررمالً ٌسرررٌطر بالقررردر نفسررره مرررن إ. الرأسرررمال والعمرررل
وقد تعاظمرت سرٌطرة الطبقرة . الرأسمال على قدر أكبر من العمل

 وضرر  االجتمررراعًال  الرأسررمالٌة علررى الطبقرررة العاملررة، وتررررد
 .لعامل ويبط درجة أخر  بالنسبة لوض  الرأسمالًل

األجررة  ما يو إلن القانون العاع الرلي ٌحردد يبروط وإرتفراط 
 والربح  ً عبلقات ما المتبادلة؟

 نن ح رة الرأسرمال، الرربح، . الٌ ن عبلقات ما متناسبة عكسإ
األجرررة الٌومٌررة، والعكررس  ،ترتفرر  بقرردر مررا ت رربط ح ررة العمررل
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ن الربح ٌرتف  بقدر ما ت بط األجررة، وٌ ربط بقردر مرا إ. بالعكس
 .ترتف  األجرة

ل علرى ربرح ن الرأسمالً ٌستطٌ  الح روأقد ٌقول معترض 
أو  ،مررن مبادلررة منتجاترره مبادلررة رابحررة مرر  رأسررمالٌٌن آخرررٌن

ٌد الطلر  علرى بضراعته مرن جرراء ا تترا  أسرواق ابفضل من تز
.  ً األسواق القدٌمرة، الرخ أو من ازدٌاد الحاجات مإقتال  ،جدٌدة
ن ٌرررزداد علرررى حسرررا  أن ربرررح الرأسرررمالً ٌمكرررن لررره إلن أر و

إرتفرررراط األجرررررة أو  رأسررررمالٌٌن آخرررررٌن، ب رررررف النظررررر عررررن
ن أيبوط ا، ب رف النظر عن القٌمة التبادلٌرة لقروة العمرل ر أو 

ن ٌزداد من جراء تحسٌن أدوات أربح الرأسمالً ٌمكن له أٌضال 
 ..العمل وتطبٌق أسالٌ  جدٌدة  ً استخداع قو  الطبٌعة، الخ

ن النتٌجرة واحردة كمرا يرً رغرع أٌنبغً االقرار باد ء األمرر 
ن الرربح قرد ازداد ال أوالحقٌقة . ا بالطرٌق المعاكسالتو ل إلٌ 

. ألن األجرة قد يبطت، ولكرن األجررة يبطرت ألن الرربح قرد ازداد
 نن الرأسمالً قد اشتر  بالقدر نفسه من عمل الغٌر قردرال أكبرر 

ن ٌد    منال أعلرى للعمرل ر أي، بالترالً، أمن القٌع التبادلٌة دون 
بح ال ررررا ً الررررلي ٌرررردره ن  مررررن العمررررل يرررربط بالنسرررربة للرررررإ

 .للرأسمالً

و ضرربل عررن للررف، لنررلكر بررؤن متوسررط سررعر كررل بضرراعة أو 
النسرربة التررً تبادلرره بموجب ررا مقابررل بضررائ  أخررر ، إنمررا تحرردده 

ولررلا . نفقرات إنتراج يررله البضراعة، رغرع تقلبررات أسرعار البضرائ 
تتعررررادل بالضرررررورة الخررررداعات المتبادلررررة  ررررً داخررررل الطبقررررة 

ن ا الت وتطبٌق أسالٌ  جدٌدة  ً اسرتخداع وتحسٌ. الرأسمالٌة
قررو  الطبٌعررة  ررً اإلنترراج، ٌتٌحرران  ررً وقررت معررٌن مررن العمررل، 
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وبالقررردر نفسررره مرررن العمرررل والرأسرررمال، خلرررق قررردر أكبرررر مرررن 
المنتجرررات، ولكن مرررا ال ٌخلقررران إطبلقرررال قررردرال أكبرررر مرررن القرررٌع 

ن أ لرً، ا رنلا كنرت اسرتطٌ ، بفضرل اسرتخداع المغرزل . التبادلٌة
بالمئرة عمرا  900أنت   رً مرد  سراعة قردرال مرن الخٌطران ٌزٌرد 

،  رننً ال 50رطل بردالل مرن  900قبل اختراط المغزل ا لً، م بلل 
 900اتلقى، ب ورة وسطٌة وخبلل  ترة طوٌلة نسربٌال، مقابرل الرـ

رطربلل،  50رطل قردرال مرن البضرائ  ٌزٌرد عمرا كنرت اتلقراه مقابرل 
ن أأو إلنررً اسررتطٌ   ،بالمئررة 50الن نفقررات اإلنترراج قررد يبطررت 

 .أنت  بالنفقات نفس ا ضعف اإلنتاج

أخٌررررال، م مرررا كانرررت النسررربة الترررً تتقاسرررع بموجب رررا طبقرررة 
ما  ً بلد إالرأسمالٌٌن، البرجوازٌة، الربح ال ا ً من اإلنتاج، 

ما  ً السوق العالمٌرة بكلٌت را،  رنن المبلر  االجمرالً ال را ً إو
كررل حررال، سررو  المبلرر  الررلي  ل ررلا الررربح ال ررا ً لررٌس، علررى

ويكررلا، . اضررا ه العمررل المباشررر، باالجمررال، إلررى العمررل المكرردس
 نن يلا المبل  االجمالً ٌزداد تبعال للنسبة الترً ٌزٌرد ب را العمرل 
الرأسمال، أي تبعال للنسبة التً ٌرزداد بموجب را الرربح بالمقارنرة 

 .م  األجرة

قرررات برررٌن ويكرررلا نرررر ، حترررى إلا بقٌنرررا داخرررل حررردود العبل
ن م الح الرأسمال وم الح العمرل أالرأسمال والعمل المؤجور، 

 .المؤجور متضادة تمامال 

.  رً الرربح سررٌعال   ً الرأسمال ٌوازي نمروال  سرٌعال  ن نموال إ
ال إلا يبط سعر العمل، األجرة إن ٌنمو بسرعة أوالربح ال ٌمكنه 

ى ولرو ن األجرة النسبٌة قد ت بط حترإ. النسبٌة، بالسرعة نفس ا
ارتفعت األجرة الفعلٌة  ً الوقت نفسه م  األجرة اإلسرمٌة، مر  
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قٌمررة العمررل نقرردال، ولكررن شرررط أال ترتفرر  األجرررة الفعلٌررة بررنفس 
بالمئرة  رً  5 رنلا ارتفعرت األجررة . النسبة التً ٌرتف  ب ا الربح

بالمئرة،  رنن األجررة النسربٌة  30مراحل االنتعاش وارتف  الرربح 
 .ال تزداد، بل ت بط

وعلٌه إلا ازداد دخل العامل م  نمو الرأسرمال بسررعة،  رنن 
ال وة االجتماعٌة التً تف ل بٌن العامرل والرأسرمالً تتسر   رً 
الوقت نفسره، كمرا ٌتعراظع بالترالً سرلطان الرأسرمال علرى العمرل 

 .وتتفاقع تبعٌة العمل إزاء الرأسمال

ن للعامررل م ررلحة  ررً نمررو الرأسررمال بسرررعة إنمررا أ ررالقول 
نه كلما زاد العامل بسرعة  رروة ا خررٌن كلمرا أنً  ً الواق  ٌع

ازداد الفتات اللي ٌلتقطه من على المائدة ر وكلمرا أمكرن تشرغٌل 
وكلمرا أمكرن تولٌرد عردد أكبرر مرن العمرال،  ،عدد أكبر من العمرال

 .كلما أمكن زٌادة جٌش العبٌد  ً تبعٌة الرأسمال

 : لقد الحظنا إلن 

ءمررة للطبقررة العاملررة، نمررو الرأسررمال ن الظرررف األك ررر مبلأ
بؤسرررط مررا ٌمكررن، ال ٌقضررً علررى التنرراقض بررٌن م ررالح العمررال 
وم الح البرجوازٌٌن، م الح الرأسمالٌٌن، م ما كان التحسٌن 

 رالربح واألجررة يمرا، مرن . اللي ٌدخله  ً حٌراة العامرل المادٌرة
 .بعد كما من قبل،  ً عبلقة متناسبة عكسال 

ل بسررعة،  رنن األجرررة قرد تنمرو، ولكررن  حرٌن ٌنمرو الرأسررما
ن حٌراة العامرل إ. ربح الرأسمالً ٌنمو بما ال ٌقاس مرن السررعة

 رال وة . المادٌة تتحسرن، ولكرن علرى حسرا  وضرعه االجتمراعً
 .االجتماعٌة التً تف له عن الرأسمالً تزداد اتساعال 
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 :أخٌرال 

ن القول برؤن الظررف االنسر  للعمرل المرؤجور إنمرا يرو نمرو إ
نرره كلمررا أنررت  بؤسرررط مررا ٌمكررن، ٌعنررً  ررً الواقرر  مرأسررمال الال

نمرت القروة المعادٌرة ل را،  رروة ا خررٌن أزادت الطبقة العاملة و
التررً تسررٌطر علررى الطبقررة العاملررة، كلمررا تحسررنت األحرروال التررً 
تسمح ل ا  ٌ ا من جدٌد بالعمل على زٌرادة ال رروة البرجوازٌرة، 

برررؤن ت رررن  بنفسررر ا  علرررى تعزٌرررز سرررلطان الرأسرررمال، راضرررٌة
 .السبلسل الليبٌة التً تجريا ب ا البرجوازٌة  ً لٌل ا
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 الرأسمال المنت  واألجرة
 

نمررو الرأسررمال المنررت  وزٌررادة األجرررة، تررر ، يررل يمررا حقررال 
يمررررا كمررررا ٌررررزعع االقت ررررادٌون اتنف ررررع عر و ٌقررررا االرتبرررراط ال

نرا نره ال ٌمكنأال ن دق مرزاعم ع، برل أالبرجوازٌون ؟ ٌنبغً لنا 
نه بقدر ما ٌسمن الرأسمال بقردر أن ن دق ع بتاتال حٌن ٌقولون أ

ن البرجوازٌررة بالغررة الفطنررة والحنكررة،   ررً إ. مررا ٌسررمن عبررده
تحسرر  وتجٌررد الحسررا  وال تقلررد السررٌد االقطرراعً  ررً غررروره 

ن شررررروط حٌرررراة إ. وأويامرررره إل ٌتبررررايى ببرٌررررق لبرررراس خدمرررره
 .البرجوازٌة إنما تكري ا على الحسا 

 : ن ندرس يلا األمر عن ك   أ بد وللا ال

 ما يو تؤ ٌر نمو الرأسمال المنت   ً األجرة ؟

حٌن ٌنمو الرأسمال المنت  للمجتم  البرجوازي بكلٌته  رللف 
 الرأسمالٌون ٌزدادون . ععأنه حدث بالنتٌجة تكدس عمل أٌعنً 

وزٌادة الرسرامٌل تعرزز المزاحمرة . عددال والرسامٌل تزداد حجمال 
وتنرامً مقرادٌر الرسرامٌل ٌترٌح سروق جٌروش . سمالٌٌنبٌن الرأ
من العمال إلى مٌدان المعركة ال ناعٌة، م  اعتدة قتالٌة  أضخع

 .قو  وأكبرأ

ن الرأسرررمالً ال ٌسرررتطٌ  إزاحرررة ا خرررر واالسرررتٌبلء علرررى إ
ن ٌبٌرر  أولكررً ٌسررتطٌ  . ال إلا برراط بؤسررعار أرخرررإرأسررماله 
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ن ٌنررت  بكلفررة أٌرره ن ٌحررل برره الخرررا ، علأبؤسررعار أرخررر دون 
ولكن إنتاجٌة العمل . ن ٌزٌد إنتاجٌة العمل قدر االمكانأأقل، أي 

تررزداد علررى االخررر مررن جررراء زٌررادة تقسررٌع العمررل،من جررراء 
. ا الت على نطاق أوسر   ؤوسر  وتحسرٌن ا علرى الردواع إشاعة

 بقرردر مررا ٌررزداد جررٌش العمررال الررلٌن ٌقسررع العمررل بٌررن ع وتشرراط 
بقدر ما ترنخفض نفقرات اإلنتراج أسررط . س  الت على نطاق أوا

ولرلا تقروع برٌن الرأسرمالٌٌن . نسبٌال، وٌغردو العمرل أو رر مرردودال 
 ،زٌررادة تقسررٌع العمررل وإشرراعة ا التلمبرراراة متنوعررة المظرراير 

 .والست مار يلٌن العن رٌن علىؤكبر نطاق ممكن

ولكن إلا استطاط رأسمالً، بفضل تقسرٌع العمرل علرى نطراق 
وبفضررل اسررتغبلل  ،ع ا الت الجدٌرردة وتحسررٌن ااخدأوسرر  واسررت

قو  الطبٌعة على وجه ا ٌد وعلى نطراق أكبرر، إلا اسرتطاط يرلا 
ن ٌ رررن  بالقررردر نفسررره مرررن العمرررل أو مرررن العمرررل أالرأسرررمالً 

المكرردس قرردرال مررن المنتجررات، مررن البضررائ ، أكبررر ممررا ٌ ررنعه 
لقمراش  رً ن ٌنت  مترال كامبلل من اأمزاحموه ر إلا استطاط م بلل 

 ترررة معٌنررة مررن الوقررت بٌنمررا ٌنررت  مزاحمرروه ن ررف متررر مررن 
 ن ٌفعل؟أنفسه  ً الفترة لات ا،  ما عساه  شالقما

تر من القماش بالسعر السابق من ٌبٌ  ن ف الأنه ٌستطٌ  إ
 ً السوق، ولكن تلف لن تكون الوسٌلة إلزاحة خ ومه وزٌادة 

ع بالنسرربة لرره والحررال، بقرردر مررا ٌتسرر  إنتاجرره، تتعرراظ. ت رررٌفه
ن وسرررائل اإلنتررراج األقرررو  أوالحقٌقرررة . الحاجرررة إلرررى الت ررررٌف

ن ٌبٌ  بضاعته بؤسرعار أرخرر، أواألغلى التً أوجديا تتٌح له 
ولكن ا تكريه  ً الوقت نفسه على بٌ  مزٌد من البضائ ، علرى 

ويكررلا  ررنن . االسررتٌبلء علررى سرروق لبضررائعه أكبررر بمررا ال ٌقرراس
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ٌ  ن رف المترر مرن القمراش بسرعر  احبنا الرأسرمالً يرلا سرٌب
 .أرخر مما ٌبٌ  مزاحموه

ولكن يلا الرأسمالً لن ٌبٌ  المتر الكامل من القماش بنفس 
ن إنتراج المترر أال من اللي ٌبٌ  به مزاحموه ن ف المتر، رغرع 

. بكاملرره ال ٌكلفرره أك ررر ممررا ٌكلررف مزاحمٌرره إنترراج ن ررف المتررر
ال إٌسرترد بالمفابرل  ال،  ننه لن ٌح ل على أي ربح زائرد ولرنإو

 نلا ازداد دخله  ً يله الحال  ؤلنه وظرف وشرغل . نفقات إنتاجه
رأسررماالل أكبررر ولررٌس لكونرره استح ررل مررن رأسررماله أك ررر ممررا 

نره ٌبلر  ال ردف الرلي ٌنشرده أ رع . ٌح ل الرأسمالٌون ا خررون
ن ٌبٌ  بضاعته بسعر ٌقل بعض األجزاء من مائرة جرزء ألمجرد 

يكلا ٌزٌح ع مرن السروق، أو ٌنترزط مرن ع و. عن سعر مزاحمٌه
علرررى األقرررل قسرررمال مرررن ت ررررٌف ع، إل ٌبٌررر  بؤسرررعار أدنرررى مرررن 

ن السعر الجاري يو دائمال أكبر أو أقل أوأخٌرال، لنلكر . أسعاريع
مررن نفقررات اإلنترراج، حسرربما ٌررتع بٌرر  البضرراعة  ررً   ررل ٌبلئررع 

ً وحسبما ٌكون سعر متر من القماش  ر. ال ناعة أو ال ٌبلئم ا
السرروق أكبررر أو أقررل مررن نفقررات إنتاجرره السررابقة والعادٌررة،  ررنن 
الرأسمالً اللي استخدع وسائل إنتاج جدٌدة ا ٌد، سٌبٌ  بؤسعار 

 .تزٌد على نفقات إنتاجه الفعلٌة بنس  مئوٌة مختلفة

ولكررررن امتٌرررراز  رررراحبنا الرأسررررمالً ال ٌرررردوع طرررروٌبلر  ررررنن 
الت نفسرررر ا الرأسررررمالٌٌن المنا سررررٌن ا خرررررٌن ٌسررررتخدمون ا 

وتقسٌع العمل نفسره، علرى النطراق نفسره أو علرى نطراق أوسر ، 
ويرلا التحسرٌن ٌنتشرر وٌعرع حترى ٌ ربط  مرن القمراش ال إلرى مررا 
دون نفقات إنتاجه السابقة وحس ، بل أٌضرال دون نفقرات إنتاجره 

 .الجدٌدة
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ويكررلا ٌجررد الرأسررمالٌون انفسرر ع بعضرر ع إزاء بعررض،  ررً 
قبل استعمال وسائل اإلنتاج الجدٌدة، لات الوض  اللي كانوا  ٌه 

ن ٌسررلموا ضررعف اإلنترراج أوإلا كررانوا ٌسررتطٌعون ب ررله الوسررائل 
ن ررع مكريررون ا ن علررى بٌرر  ضررعف أال إبررال من السررابق نفسرره، 

وإل تبلر  نفقرات اإلنتراج . إنتاج ع بسعر أدنى مرن السرعر السرابق
ٌرادة زٌرادة تقسرٌع العمرل، ز: يلا المستو  الجدٌد، تتجدد اللعبة 

. عرررردد ا الت، اتسرررراط نطرررراق اسررررتخداع تقسررررٌع العمررررل وا الت
 .والمزاحمة تفضً من جدٌد إلى رد الفعل لاته ضد يله النتٌجة

ويكلا نر  كٌف ٌتغٌر علرى الردواع أسرلو  اإلنتراج ووسرائل 
اإلنتاج بشكل  روري ر كٌرف ٌرإول تقسرٌع العمرل بالضررورة إلرى 

اج علررى نطرراق ضررخع  الت علررى نطرراق أكبررر، واإلنتررا اسررتخداع
 .اإلنتاج على نطاق أضخعب

للف يو القانون اللي ٌقلف على الدواع باإلنتراج البرجروازي 
ن ٌشرردد أٌضررال أخررارج طرٌقرره السررابقة، وٌكررره الرأسررمال علررى 

 .وللف ألنه قرد شردديا مرن قبرل ،قو  العمل المنتجة على وأٌضال 
فررف ومررا ان ،لرأسررمال أي  ر ررة للراحررةلالقررانون الررلي ال ٌرردط 

 !إلى األماع ! إلى األماع : ٌ مس  ً إلنه 

ومررا يررلا القررانون اال القررانون الررلي ٌجعررل بالضرررورة سررعر 
لنفقررات إنتاج ررا، وللررف ضررمن حرردود تقلبررات  وٌال ابضرراعة مررا مسرر

 .التجارة من  ترة إلى  ترة
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 المزاحمة

 

وم مررا بلغررت وسررائل اإلنترراج التررً ٌضررع ا الرأسررمالً قٌررد 
ن تعرررع ألقررروة،  رررنن المزاحمرررة ال تلبرررت العمرررل مرررن الضرررخامة وا

ج يله، ومتى تعممت  نن النتٌجرة الوحٌردة للمرردود انتوسائل اإل
نرره ٌ رربح مضررطرال ا ن ألن ٌسررلع، لقرراء أاألكبررر لرأسررماله يررً 

ال من نفسه، منتجات تزٌد عشر مرات، أو عشرٌن أو مائة مرة 
ال ن ٌ ررف ا ن قردرأنره ٌنبغرً لره أولكن، بما . عما  ً السابق

مررن المنتجررات ربمررا ٌزٌررد الررف مرررة لكررً ٌعرروض بقرردر أكبررر مررن 
ن بٌررر  أ ة عرررن انخفررراض سرررعر البٌررر ، وبمرررا المنتجرررات الم ررررّ 

مقادٌر أكبر من البضائ  غدا ا ن ضرورٌال لره ال مرن أجرل مزٌرد 
 –من الكس  وحس ، بل أٌضال من أجرل اسرتعادة نفقرات اإلنتراج 

أٌنا، ٌزداد سعريا أك رر ن أدوات اإلنتاج نفس ا، كما سبق ورأإل 
ن يررلا البٌرر  بكمٌررات كبٌرررة أ رربح ا ن مسررؤلة أوبمررا  – ررؤك ر 

حٌوٌررة ال بالنسرربة ل ررلا الرأسررمالً وحسرر ، بررل بالنسرربة أٌضررال 
بقدر ما ت ربح وسرائل  لمنا سٌه،  نن النضال السابق ٌشتد عنفال 

ويكررلا مررا ٌنفررف تقسررٌع العمررل . اإلنترراج المخترعررة أك ررر  عالٌررة
 .له ا الت ٌتطوران  ً نطاق أوس  بما ال حدّ واستخداع 

 م مررا تعاظمررت وسررائل اإلنترراج المسررتخدمة،  ررنن المزاحمررة 
ن تنتزط من الرأسمال ال مرار الليبٌرة الناجمرة عرن يرله أتحاول 

القرروة بتخفررٌض سررعر البضرراعة إلررى مسررتو  نفقررات إنتاج ررا، 
 جاعلرة بالتررالً مرن ترررخٌر اإلنتراج وتسررلٌع مقرادٌر أكبررر  ررؤكبر
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من المنتجات مقابرل مجموعرة األسرعار السرابقة، قانونرال الزامٌرال، 
ويررلا بقرردر مررا تظ ررر إمكانٌررة اإلنترراج بنفقررات أقررل، أي إمكانٌررة 
. إنتراج قردر أكبرر مرن المنتجرات بواسرطة القردر نفسره مرن العمرل

ويكررلا إلن ال ٌكسرر  الرأسررمالً، بج رروده، سررو  واجرر  تقرردٌع 
نره، بكلمرة، ال أن العمرل،أي مزٌد من اإلنتاج  ً الوقرت نفسره مر

ن أوبمررررا . ال شررررروطال أ ررررع  لزٌرررادة قٌمررررة رأسررررمالهإٌكسررر  
المزاحمة تبلحرق الرأسرمالً علرى الردواع بواسرطة قرانون نفقرات 

ه ضررد خ ررومه ٌعررود ضررده لن كررل سرربل  ٌشررحأاإلنترراج، وبمررا 
ن ٌتغل  على المزاحمرة برؤن ٌسرتعٌض أباللات،   و ٌحاول ابدال 
القدٌمررة والطرررق القدٌمررة لتقسررٌع العمررل برربل توقررف عررن ا الت 

بررا الت والطرررق الجدٌرردة التررً يررً أك ررر كلفررة ولكن ررا ترررخر 
اإلنتاج، وال ٌنتظر حتى تجعل المزاحمة من يله ا الت والطررق 

 .الجدٌد آالت وطرق قدٌمة ولى ع ديا

ن يله الحركرة المحمومرة شرملت السروق أ نلا ت ورنا ا ن 
ادركنرررا كٌرررف ٌرررإدي نمرررو  ،احررردالعالمٌرررة بؤسرررريا  رررً وقرررت و

الرأسمال وتكدٌسه وتمركزه إلى تقسٌع  ً العمل ٌجري ب ورة 
ال انقطاط  ٌ ا، ب رورة ٌفروق  ٌ را نفسره بنفسره، وعلرى نطراق 
ٌررررزداد اتسرررراعال علررررى الرررردواع، وإلررررى اسررررتخداع ا الت الجدٌرررردة 

 .وتحسٌن ا الت القدٌمة
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 الرأسمال المنت  واألجرة مرة أخر 
 

تررإ ر يررله الظررروف المبلزمررة لنمررو الرأسررمال ولكررن كٌررف 
 المنت ،  ً تحدٌد األجرة ؟

ن ٌقروع أن تقسٌع العمل على نطاق أكبر ٌتٌح للعامل الواحد إ
 5ر  ٌزٌد المزاحمرة إلن برٌن العمرال  70و، 90عمال، و 5بعمل 

ن العمررال ال ٌتزاحمررون  قررط بررؤن ٌبٌرر  إ. مرررة 70، و90مرررات، 
الرررربعض ا خررررر ر إنمررررا  بعضرررر ع نفسرررره بؤسررررعار أرخررررر مررررن

، 90عمررال، و 5ٌتزاحمررون أٌضررال ألن عررامبلل واحرردال ٌقرروع بعمررل 
، وتقسررٌع العمررل الررلي ادخلرره الرأسررمالً وال ٌررزال ٌوسررعه 70و

على الدواع يو اللي ٌكره العمال على يرلا النروط مرن المزاحمرة 
 . ٌما بٌن ع

و ضربلل عررن للررف، ٌغردو العمررل بسررٌطال بقردر مررا ٌررزداد تقسررٌع 
 العامل ٌتحول . وال ٌبقى لم ارة العامل الخا ة أٌة قٌمة. لالعم

إلى قوة منتجة بسٌطة، رتٌبة، إلى قوة ال ٌطل  من ا أٌرة كفراءة 
ولرلا . وٌغدو عمله  رً مقردور الجمٌر . جسدٌة أو  كرٌة ممتازة

ٌضغط المزاحمون على العامل مرن كرل الج رات ر  رع لنرلكر بؤنره 
ون تعلمره سر بلل، بقردر مرا تقرل بقدر مرا ٌكرون العمرل بسرٌطال وٌكر

ستٌعابه، بقردرما ت ربط األجررة، ألن األجررة إنمرا إلنفقات اإلنتاج 
 .تحدديا نفقات اإلنتاج، شؤن ا شؤن سعر أٌة بضاعة أخر 

 بقدر ما ٌ بح العمل، إلن، أقرل لرلة واشرد تنفٌررال، بقردر مرا 
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العامررل إلررى االحتفرراظ  ى ٌسررع. تررزداد المزاحمررة وت رربط األجرررة
مرا بالعمرل سراعات إ: ل أجرته وللف بالعمل أك ر مما مضرىبمجم
  ررو إلن برردا   . بننترراج قرردر أكبررر  ررً السرراعة نفسرر ا إمرراأك ر،

والنتٌجة . البإس ٌزٌد أٌضال من مفاعٌل تقسٌع العمل المشإومة
نه كلما اشتغل أك ر، كلمرا تقاضرى أجررة أقرل، وللرف لمجررد أيً 

حع ر اقه  ً العمل، وٌجعل نه، بقدر ما ٌك ر عمله، بقدر ما ٌزاأ
مررن ع مررزاحمٌن لرره ٌبٌعررون انفسرر ع بشررروط سررٌئة كشررروطه، 
وألنرره،  رررً آخررر المطررراف ٌررزاحع نفسررره بنفسرره، ٌرررزاحع نفسررره 

 .عضاء الطبقة العاملةأمن  بو فه عضوال 

وا الت تحرردث المفاعٌررل نفسرر ا ولكررن علررى نطرراق أكبررر، إل 
رٌن، وعرن ن ا تستعٌض عن العمرال المرايرٌن بعمرال غٌرر مرايأ

ن رررا، لمجررررد أالرجررال بالنسررراء وعررن الراشررردٌن باالحررداث، وإل 
ن را أظ وريا، تلقرً العمرال الٌردوٌٌن بالجملرة إلرى الشرارط، وإل 

 ررً مجررر  تطوٌريررا وتحسررٌن ا واتقان ررا، تطرررد العمررال  ئررات 
لقررد رسررمنا اعرربله لوحررة عاجلررة للحررر  ال ررناعٌة بررٌن . كاملررة

ن أٌررز بمٌررزة خا ررة، ويررً ن يررله الحررر  تتمإالرأسررمالٌٌن ر 
المعارف  ٌ ا إنما تكس  عن طرٌق تقلٌل جٌش العمال أك ر ممرا 

 القرررادة، الرأسرررمالٌون، ٌتنا سرررون . تكسررر  عرررن طرٌرررق زٌادتررره
 .ن ٌسر  أكبر عدد من جنود ال ناعةألمعر ة من ٌستطٌ  

ن العمررال الررلٌن تجعل ررع أن االقت ررادٌٌن ٌزعمررون أ ررحٌح 
ٌجرردون عمرربلل  ررً  ررروط  ررناعٌة ا الت  ررً عررداد الفائضررٌن 

 .جدٌدة

ن يررإالء العمررال أولكررن ع ال ٌجرررإون علررى تؤكٌررد مباشرررة 
 الوقررائ  . الررلٌن سرررحوا ٌجرردون عمرربلل  ررً  ررروط عمررل جدٌرردة
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ن رع ٌإكردون  قرط انره أوحقال نقرول . ت ر  عالٌال ضد يلا الكل 
ستتو ر وسرائل شرغل جدٌردة ألقسراع أخرر  مرن الطبقرة العاملرة، 

ن أسع االجٌال الفتٌة مرن العمرال، الرلي كران علرى وشرف م بلل، لق
وللرف، طبعرال، عرزاء كبٌرر، . ٌدخل  ً الفرط ال ناعً المتبلشرً

 لرن ٌعردع السرادة . كما ٌزعع، للعمال المقرلوف ب رع إلرى الشرارط
دط المررروتى ”الرأسرررمالٌون لحمرررال ودمرررال طرررازجٌن لبلسرررت مار، و

وازٌون انفس ع بره للف حقال عزاء ٌعزي البرج. “يعاٌد نون موت
 لو قضت ا الت على طبقة األجراء، . أك ر مما يو عزاء للعمال

نرره برردون عمررل مررؤجور، أ ؤٌررة كار ررة ريٌبررة تحررل بالرأسررمال، إل 
 !ن ٌكون رأسماالل أٌكف عن 

ن العمال اللٌن طردت ع ا الت مباشررة مرن أولكن، لنفترض 
ٌرردخل ن أالعمرل، وكرل قسرع الجٌرل الجدٌررد الرلي كران علرى وشرف 

ن ررع أ  ررل ٌظررن . يررلا الفرررط مررن العمررل، ٌجرردون عمرربلل جدٌرردال 
سٌتقاضررون عررن يررلا العمررل الجدٌررد األجرررة نفسرر ا التررً كررانوا 

ن يررلا الظررن لٌنرراقض كررل إٌتقاضرون ا عررن العمررل الررلي  قرردوه ؟ 
ن ال ررناعة الع رررٌة أولقررد رأٌنررا كٌررف . القرروانٌن االقت ررادٌة

لمعقررد، األعلررى، بعمررل تسررعى دائمررال إلررى االستعاضررة عررن العمررل ا
 . بسط، أدنىأ

 كٌررف تسررتطٌ  إلن  ئررة مررن العمررال قررل ت ب ررا ا الت خررارج 
ال إن تجد ملجرؤ ل را  رً  ررط  رناعً آخرر أ رط  ناعً معٌن، 
 سوأ؟أإلا د   ل ا أجر أقل، 

لقد استش د على سبٌل االست ناء بالعمال اللٌن ٌشتغلون  ً 
اعة تتطلر  وتسرت لف ن ال رنأوقٌرل طالمرا .  رن  ا الت بالرلات

ن أد عرددال، ودان ترزأمن ا الت،  بل بد لآلالت بالضررورة  مزٌدال 
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ٌزداد بالتالً  ن  ا الت، وكرللف إلن عردد العمرال العراملٌن  رً 
 ررن  ا الت، والعمررال العرراملون  ررً يررلا الفرررط ال ررناعً يررع 

 .اخ ائٌون، وحتى متعلمون

 ررحٌح ن ررف  9848ولكررن يررلا القررول الررلي كرران قبررل عرراع 
ن ا الت قررد اسررتخدمت، أ قررط، قررد  قررد مررل لاف كررل قٌمترره، إل 

عع،  ررً  ررن  ا الت كمررا  ررً إنترراج الخٌطرران ؤعررع  ررأب ررورة 
ن العمال العاملٌن  ً م ان  ا الت لع ٌبق بوسرع ع إالقطنٌة، و

ال برررردور آالت إالت المتفنرررة الراقٌرررة، ن ٌضرررطلعوا، بجانررر  ا أ
 .بدائٌة للغاٌة

لم ن ، بدالل عن الرجل اللي طردته ا لرة، ولكن، أال ٌشغل ا
والحرال، ألرع ٌكرن مرن الواجر  ! ربما  بل ة اطفال وامرأة واحدة 

لررع ٌكررن أعالررة  بل ررة اطفررال والزوجررة ؟ ن تكفررً أجرررة الرجررل إلأ
عالرة الجرنس وتناسرله ؟ إلن ٌكفً الحد األدنى من األجرة أٌج  

ا البرجوازٌرون  ما تعنً إلن يله الطرٌقة  ً التعبٌر الترً ٌحب ر
عمالٌرة، بردالل  تراتن ارب  حٌاإ: ن ا ال تعنً غٌر األمر التالً إ؟ 

مررن حٌرراة عمالٌررة واحرردة، تفنررى ا ن لكررً تعٌررل أسرررة عمالٌررة 
 .واحدة

بقدر ما ٌنمو الرأسمال المنت ، بقدر ما ٌتس  تقسرٌع : لنوجز
وبقدر ما ٌتس  تقسرٌع العمرل واسرتخداع . العمل واستخداع ا الت

ت، بقرردر مررا تنتشررر المزاحمررة بررٌن العمررال، وبقرردر مررا ت رربط ا ال
 .أجوريع

ن الطبقررة العاملررة إنمررا تنضررع إلررى  ررفو  ا أونضررٌف أٌضررال 
جماعررات مررن  ئررات أعلررى  ررً المجتمرر ، جماعررات مررن  ررغار 



 46 

ال ناعٌٌن و غار ا حا  الرٌ ، ممن لٌس عنديع مخرج آخر 
غابرات األٌردي  ويكلا  نن. ال ر   أٌدٌ ع إلى جان  أٌدي العمالإ

للعمررل تتكررا ف أك ررر بٌنمررا األٌرردي لات ررا تررزداد  التررً ترتفرر  طلبررال 
 .نحوالل ويزاالل 

ن ال ناعً ال رغٌر ال ٌسرتطٌ  ال رمود  رً أوبدٌ ً تمامال 
حررر  مررن شررروط ا األولررى اإلنترراج علررى نطرراق ٌتعرراظع علررى 

 ررناعً ضررخع ال  يررو ن ٌكررون ال ررناعً بالضرربطأالرردواع، أي 
 . ناعً  غٌر

ن  ائردة الرأسرمال أس  مة حاجة إلى المزٌرد مرن الشرر  ولٌ
تنخفض بقدر ما ٌنمو الرأسمال، بقردر مرا ٌرزداد حجمره وعردده، 

ن ٌعرٌش أنه ال ٌبقى بالترالً  رً وسر   راح  الرٌر  ال رغٌر أو
نرره ٌنضررع إلررى أمررن رٌعرره،  ٌضررطر للجرروء إلررى ال ررناعة، أي 

 رررفوف  رررغار ال رررناعٌٌن، وعلرررى يرررلا النحرررو، ٌزٌرررد عررردد 
 .مرشحٌن لبلنتقال إلى  فوف البرولٌتارٌاال

كرررره حركرررة التطرررور المو رررو ة اعررربله وأخٌررررال، بقررردر مرررا تُ 
الرأسرررمالٌٌن علرررى اسرررت مار وسرررائل اإلنتررراج الجبرررارة القائمرررة 

، وعلرى تحرٌرف جمٌر  نروابض بدال أواستغبلل ا على نطاق متس  
التسرلٌف مرن أجرل تحقٌرق يررلا الغررض، بقردر مرا ترزداد الررزالزل 

ال إلا إعٌة التً ال ٌحرا ظ العرالع التجراري علرى نفسره  ٌ را ال نا
شرررٌاطٌن الجحرررٌع بقسرررع مرررن ال رررروة ومرررن  حضرررحى علرررى مرررلب

. أي بقدر ما تزداد االزمات ـ المنتجات وحتى من القو  المنتجة
ويررله االزمررات تتقررار  أك ررر  ررؤك ر وتشررتد عنفررال، ألن السرروق 

لمنتجررات وتنمررو العالمٌرة مررا تنفررف تضررٌق بقرردر مررا ٌنمررو مقرردار ا
بالتالً الحاجة إلى اتسراط أسرواق، وألن األسرواق الجدٌردة الترً 
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ن كرل ازمرة سرابقة تفرتح أبعد ٌوع، إل  ٌمكن است ماريا تقل ٌومال 
أو أسررواقا لررع تسررت مريا  ،أمرراع التجررارة العالمٌررة أسررواقال جدٌرردة

ولكرن الرأسرمال ال ٌعرٌش . ال ب ورة سرطحٌةإالتجارة حتى لاف 
  و كالسٌد البربري من مالكً العبٌد ٌجتل   ،س من العمل وح

إلى قبره ج ت عبٌده، ويع جمرايٌر العمرال الرلٌن ٌ لكرون خربلل 
نرره حررٌن ٌنمررو الرأسررمال بسرررعة، تنمررو أويكررلا نررر  . االزمررات

المزاحمة بٌن العمال ب رورة أسررط بمرا ال حرد لره، أي بقردر مرا 
كبرر نسربٌال ٌسرط الرأسمال  ً نموه، بقدر ما ترنخفض بمقرادٌر أ

ابوا  الرزق، وسائل معٌشة الطبقة العاملة ر وم  للف  نن نمو 
 .الرأسمال بسرعة يو الشرط االنس  للعمل المؤجور
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 خاتمة
  رٌدرٌف إنجلز

 

االقت اد السٌاسً الكبلسٌكً ٌسرتمد مرن النشراط العملرً  إن
ال ناعً  أنال ناعً يله الفكرة الرائجة بٌن ال ناعٌٌن ويً 

وقرد كانرت يرله الفكررة تكفرً . أجررهعمالره وٌرد    ٌشتري عمرل
. األسرعاروالمحاسربة وحسرا   األعمراللمباشررة  ال ناعً تمامال 

مٌرردان االقت رراد السٌاسررً، حتررى  إلررى سررلاجةنقلررت بكررل  إن مررا 
 .مديشال   ٌه بلبلة غرٌبة وتشوشال  أحد ت
 أسرعار أناالقت اد السٌاسً ٌواجره الواقر  الترالً، ويرو  إن

 ،“العمررل”ئ ، ومن ررا سررعر البضرراعة التررً ٌسررمٌ ا جمٌرر  البضررا
ترتفرر  وت رربط بفعررل ظررروف غاٌررة  ررً  وأن رراتتغٌررر باسررتمرارر 

البضراعة  إنتاج إلى لة  بؤٌةما ال تمت  التنوط والتباٌن، وك ٌرال 
تتحرردد علررى وجرره العمرروع بفعررل  إنمررا األسررعار أننفسرر ا،  ٌبرردو 
سررً بمظ ررر ظ رر االقت رراد السٌا أنولكررن، مررا . ال رد ة وحررديا

ٌجررد القررانون  أن، األولررىالعلررع، حتررى ترترر  علٌرره، بررٌن م ماترره 
على أسرعار  اللي تختفً وراءه يله ال د ة التً تشرف ظايرٌال 

. البضررائ ، والررلي ٌسررٌطر  ررً الواقرر  علررى يررله ال ررد ة عٌن ررا
التررً تتقلرر  باسررتمرار، وترجحات ررا  األسررعاروضررمن حرردود يررله 

أدنررى، بحررث  إلررىمررن أعلررى  أعلررى وطررورال  إلررىتررارة مررن أدنررى 
االقت اد السٌاسً عن النقطة الوسطٌة ال ابتة التً تدور حول ا 

وبكلمة مروجزة، انطلرق االقت راد . يله التقلبات ويله الترجحات
عرن قٌمرة البضرائ  بو رف ا  البضرائ  باح رال  أسعارالسٌاسً من 

، عررن القٌمررة التررً تسرراعد علررى باألسررعارالقررانون الررلي ٌررتحكع 
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 إلررىوالتررً تمكررن نسرربت ا كل ررا  األسررعار،  ترجحررات تفسررٌر جمٌرر
 .يله القٌمة  ً آخر المطاف

قٌمرة  أناالقت راد السٌاسرً الكبلسرٌكً قرد وجرد  إنوالحال، 
والمتجسد  ٌ را،  إلنتاج اٌحدديا العمل الضروري  إنماالبضاعة 

نتوقررف عنررده  أن أٌضررال وبوسررعنا نحررن . واكتفررى ب ررلا التفسررٌر
 أنلكرل سرروء  رً الف رع، ال برد لرً مررن  اجتنابرال  أنرًغٌرر . لحظرة
وقد . يله أٌامنا ً  إطبلقال  يلا التفسٌر لع ٌبق كا ٌال  أن إلى أشٌر

من درس بتعمق قدرة العمل علرى خلرق القٌمرة  أولكان ماركس 
 إلنتررراج ال ٌررر عل أو نررره لرررٌس كرررل عمرررل ضرررروري ظايرٌرررال أووجرررد 

يررله البضرراعة  إلررى، األحرروالبضرراعة معٌنررة ٌضررٌف،  ررً مطلررق 
 إلنقلنرا   رنلا. من القٌمة ٌتناسر  مر  كمٌرة العمرل المبرلول درال ق

قٌمررة بضرراعة  أنرٌكرراردو،  أم ررال، مرر  اقت ررادٌٌن بنٌجررازالٌرروع 
ال تغٌر  عرن   ننمرا إلنتاج راٌحدديا العمل الضروري  إنمامعٌنة 
ويكلا ٌكفً . ماركس ب لا ال دد أبداياالتحفظات التً  أبدال بالنا 
مسرايمة  رً نقرد ”ة عند ماركس  رً كتابره لنجد البقٌ وإننا. ينا

رأس ”مرررن  األولو رررً المجلرررد ( 9859)“ االقت ررراد السٌاسرررً
 .“المال

طبق االقت ادٌون طرٌقرة تحدٌرد القٌمرة بالعمرل،  أنولكن ما 
. ر تنرراقض ررحتررى راحرروا  ررً تنرراقض ا“ العمررل”علررى البضرراعة 
 ع . ؟ بالعمل الضروري المتجسد  ٌ ا“ العمل” كٌف تحدد قٌمة 

ي قرردر مررن العمررل ٌنطرروي علٌرره عمررل العامررل  ررً الٌرروع،  ررً أ
نره ٌنطروي علرى عمرل ٌروع، إ،  ً الشر ر،  رً السرنة ؟ األسبوط
مٌرر  القررٌع، جكرران العمررل يررو مقٌرراس   ررنلا. ، شرر ر، سررنةأسرربوط
ولكننرا .  رً العمرل إال“ قٌمة العمل”ال نستطٌ  التعبٌر عن   نننا

 إلامررن العمررل  بشررؤن قٌمررة سرراعة اإلطرربلقال نعرررف شررٌئا علررى 
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ويكررلا لرع نقتررر  مررن . تعررادل سرراعة مرن العمررل أن راعر نرا  قررط 
 .درنا  ً حلقة مفرغة أنال دف قٌد شعرة ولع نفعل غٌر 

ولررلا حرراول االقت رراد السٌاسررً الكبلسررٌكً اسررتخداع طرٌقررة 
تعررادل نفقررات  إنمرراقٌمررة بضرراعة معٌنررة  إن:   ررو ٌقررول. أخررر 
العمررل ؟ للجرروا  عررن يررلا  إنترراجولكررن، مررا يررً نفقررات . إنتاج ررا

ولما . المنطق بعض الشًء ةالسإال، ٌضطر االقت ادٌون مجا ا
العمررل  إنترراج، تحدٌررد نفقررات األسررفكرران مررن غٌررر الممكررن، مرر  

 إنترراجٌعر رروا مررا يررً نفقررات  أنلاف  إلبالررلات،   ررع ٌحرراولون 
  ررً تتغٌررر حسرر  . ٌمكررن تحدٌررديا إنمرراويررله النفقررات . العامررل

اجتماعٌررة معٌنررة، ومكرران  أوضرراطن ررا  ررً الررزمن والظرررف، ولك
، معٌنررة ومعرو ررة علررى االقررل اإلنترراجمعررٌن، و رررط معررٌن مررن 

ونحن نعٌش الٌوع  ً ظرل سرٌادة . حد ما إلىضمن حدود ضٌقة 
الرأسمالً حٌث طبقرة كبٌررة مرن السركان، تنمرو وتتكرا ر  اإلنتاج
عملرت لقراء اجرر مرن  إلا إالتعرٌش  أنبعد ٌوع، ال تسرتطٌ   ٌومال 

 أولٌررةوآالت ومررواد  أدواتمررن  ـ اإلنترراججررل مررالكً وسررائل أ
تتررؤلف  اإلنترراج ررً  األسررلو يررلا  أسرراسوعلررى . ووسررائل عررٌش

 ررً مجمررل  أو ـالعامررل مررن مجمررل وسررائل عٌشرره  إنترراجنفقررات 
التً يً ضرورٌة، ب ورة وسطٌة، لمرده بالقردرة  ـ نقدال  أ مان ا

عنره بعامرل  على العمل، والحفراظ علرى يرله القردرة، لبلستعاضرة
، أي اإلنتراجالمروت عرن  أوالعمرر  أوالمرض  أق اهما  إلاجدٌد 

لتمكرررررٌن الطبقرررررة العاملرررررة مرررررن التناسرررررل والتكرررررا ر بالمقرررررادٌر 
ٌبلرر   من ررا  إنمرراوسررائل العررٌش يررله  أنولنفترررض . الضرررورٌة

 ران العامرل ٌتقاضرى ، ماركرات  رً الٌروع 3ب ورة وسرطٌة  نقدال 
ماركررات  ررً  3قرردريا  أجرررةمررن الرأسررمالً الررلي ٌشررغله  إلن
سراعة  رً  97ٌشرغله الرأسرمالً لنقرل  األجررةولقاء يله . الٌوع
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 : و ً يله الحال ٌفكر الرأسمالً على النحو التالً تقرٌبال . الٌوع
 أن  علٌره ترٌتر إنمرا ـر ويو خّراط م بلل  ـالعامل  أنلنفترض 

المادة  أنولنفترض . حداٌ ن  قطعة آلة وٌنت ً من ا  ً ٌوع و
الضرروري المحضرر  ابشركل م األ رفرحدٌد والنحاس الـ  ألولٌةا

ن است بلف الفحع  رً ا لرة البخارٌرة أماركال ر و 70تكلف  ـسلفال 
التررً  األدواتواسررت بلف يررله ا لررة نفسرر ا والمخرطررة وسررائر 

ٌشتغل ب را العامرل، ٌبلر ،  رً ٌروع واحرد، وبالنسربة لمرا ٌ رر ه 
 3العامررل  أجرررة أنا ترضرنا لقررد . العامرل، مررا قٌمترره مرارف واحررد

ماركررال  74ويكررلا تبلرر  تكررالٌف قطعررة ا لررة . ماركررات  ررً الٌرروع
علررى  ائنررهٌح ررل مررن زب أنولكررن الرأسررمالً ٌحسرر  . باإلجمررال

ماركرات عرن النفقرات  3أي بزٌرادة  ،ماركال  77 من وسطً قدره 
 .التً قدم ا
جاءت يله الماركات ال بل ة التً ٌضع ا الرأسمالً  أٌن من 

االقت رراد السٌاسررً الكبلسررٌكً ٌإكررد أن البضررائ   إنً جٌبرره؟  رر
تناسر  كمٌرات  بؤسرعارتباط ب رورة وسرطٌة حسر  قٌمت را، أي 

 كؤن متوسرط . العمل الضرورٌة التً تنطوي علٌ ا يله البضائ 
ٌسراوي  ـماركرال  77أي  ـنايا م راالل ل مرن قطعرة ا لرة الترً اتخر

 رل أماركرال مرن  79كرن ول. قٌمت ا، ٌساوي العمل المتجسد  ٌ ا
ٌبردأ  راحبنا  أنٌمرة موجرودة قبرل ق، كانرت 77يله الماركرات الرـ

، األولٌررةماركررال تنطرروي علٌ ررا المررادة  70الخررراط العمررل، من ررا 
ا الت  أوالعمل  إ ناءومارف واحد ٌنطوي علٌه الفحع المحروق 

التً استخدمت ل لا الغرض ونق ت  بلحٌت ا للعمرل  واألدوات
قٌمرة المرادة  إلرى أضرٌفتماركات  6تبقى . لا المبل بما ٌوازي ي

، كمرررا ٌقرررر بررره اقت رررادٌونا 6ولكرررن يرررله الماركرررات الرررـ. األولٌرررة
 إلرىمن العمل اللي ٌضٌفه عاملنرا  إالتنجع  أنٌمكن ا  باللات، ال
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سراعة قرد خلقرت قٌمرة  97ن عملره مردة نلا  ركوي. األولٌةالمادة 
 97ٌمررة عملرره مرردة ن قنماركررات ر وبالتررالً  رر 6جدٌرردة قرردريا 
وعلى يلا النحو نكرون قرد تو رلنا آخرر . ماركات 6ساعة تعادل 

 .“قٌمة العمل”اكتشاف  إلىالمطاف 
ماركررات ؟ ولكننررً لررع  6” ـرر. ٌ تررف بنررا خّراطنررا ـرر“ !قررف” 
 أنالمغلظرة  األٌمرانالرأسرمالً ٌحلرف  إن! ماركات  3 إالاقبض 

طالبرت  إلاوماركرات  3 إالسراعة ال تسراوي  97قٌمة عملً مدة 
 “ ما معنى يلا ؟. ،  انه ٌسخر من6ًبـ

حلقة مفرغة،   را نحرن  إلىبقٌمة العمل  كنا بلغنا سابقال  وإلا
لقرد  تشرنا عرن . ا ن نتٌه تمامال  ً خضع تناقض ال مخررج منره

ساعة  97 ان قٌمة . مما كان ٌنبغً لنا أك رقٌمة العمل ووجدنا 
كررررات بالنسرررربة مار 6ماركرررات بالنسرررربة للعامرررل و 3عمرررل يررررً 

ماركرررات وٌضررر   3 أجررررةللرأسرررمالً الرررلي ٌرررد   من رررا للعامرررل 
ويكرلا ٌكرون للعمرل بالترالً ال . الماركات ال بلث الباقٌة  ً جٌبه

 !أٌضال قٌمة واحدة، بل قٌمتان ا نتان ومتباٌنتان كل التباٌن 
 نعٌرد القررٌع المعبررر عن ررا نقرردال  أنراقررة مررا وٌرزداد التنرراقض خَ 

نشررؤت قٌمررة جدٌرردة  97ً سرراعات العمررل الررـ فرر. وقررت العمررل إلررى
سرراعات، ويررو المبلرر   6ماركررات  ررً  3ماركررات، أي  6قرردريا 

ويكرلا  ران العامرل تلقرى . ساعة عمل 97اللي تلقاه العامل لقاء 
 إمرا، إلن. سراعات عمرل 6ساعة عمل ما ٌعادل منتوج  97لقاء 
 97 أن وإمررا، األخررر ضررعف  أحرردايماٌكررون للعمررل قٌمترران  أن

 .ُمحال إلىو ً الحالتٌن كلٌ ما، ن ل !  6 تساوي
مرررن يرررلا  أبررردال لرررن نخرررج   نننررراوم مررا برررللنا مرررن الج ررود، 

. نتحدث عن شراء وبٌر  العمرل وقٌمرة العمرل أنناالتناقض طالما 
 ررران الشرررعبة . االقت رررادٌٌن أل رررحابناويرررلا مرررا حررردث بالضررربط 
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مررن االقت رراد السٌاسررً الكبلسررٌكً، ونعنررً ب ررا مررلي   األخٌرررة
، عررن حررل يررلا األولررىكرراردو، قررد ان ررارت لعجزيررا، بالدرجررة رٌ

.  قررد وقرر  االقت رراد السٌاسررً الكبلسررٌكً  ررً مررؤزق. التنرراقض
وكرران كررارل مرراركس يررو الررلي وجررد السرربٌل للخررروج مررن يررلا 

 المؤزق
لررع  إنمررا، “العمررل” إنترراجفقررات نمررا اعتبررره االقت ررادٌون  إن

ومرا . مل الحً نفسهالعا إنتاجالعمل، بل نفقات  إنتاجٌكن نفقات 
أ دٌب أنما ”: ٌقول ماركس . ٌبٌعه العامل للرأسمالً لٌس عمله

ٌكرون ملكره، ولرلا ال  أن، حتى ٌكرف عملره عرن العامل عمله حقال 
ٌبٌعره يرو عملره  أنمرا ٌسرتطٌ    رؤك ر“ .ٌبٌعره أنٌعود بوسرعه 
ٌقطر  علرى نفسره ع ردال بتحقٌرق عمرل يرو عملره  أنالمقبل، أي 
ٌن  ررً عررطرر  علرى نفسرره ع ردال بتحقٌررق عمرل مٌق أنالمقبرل، أي 

الرلي سرٌقوع بره )ولكنه، والحال يله، ال ٌبٌر  عملره . جٍل معٌنأ
ٌضرر  تحررت ت رررف الرأسررمالً لمرردة معٌنررة  إنمررا(  ررً المسررتقبل

 األجرة ً حالة )للقٌاع بعمل معٌن  أو( الٌومٌة األجرة ً حالة )
بٌر  قروة ٌ أوجرر معرٌن ر   رو ٌرإجر أقوة عمله مقابرل ( بالقطعة
ال  و ٌقرال  قوة العمل يله مرتبطة بشخ ه ارتباطرال  أنغٌر . عمله

تطرابق بالترالً نفقرات  إنتاج راوللا  ان نفقرات . ٌمكن   ع عراه
 إنترراجومررا كرران ٌسررمٌه االقت ررادٌون نفقررات . يررو بالررلات إنتاجرره
وبالتررالً نفقررات  ،العامررل إنترراجيررً بالضرربط نفقررات  إنمرراالعمررل 
قروة  إنتراجنعرود يكرلا مرن نفقرات  أنوسرعنا وب. قوة العمل إنتاج

قٌمررة قرروة العمررل، وتحدٌررد كمٌررة العمررل الضررروري  إلررىالعمررل 
قوة عمل من كٌفٌة معٌنة، كما  عل ماركس  رً  إلنتاجاجتماعٌال 

، الف رل األول، المجلرد “الرأسمال”)قسع شراء وبٌ  قوة العمل 
 (.الراب ، البا  ال الث
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لعامرل قروة عملره للرأسرمالً، ٌبٌر  ا أنولكن مالا ٌحدث بعد 
 – جرر متفرق علٌره سرلفال أٌضع ا تحت ت رر ه مقابرل  أنأي بعد 

ٌقررود  الرأسررمالً إنبالقطعررة ؟  أجرررال  أع ٌومٌررال  أجرررال سررواء أكرران 
 األشررٌاءم ررنعه حٌررث تترروا ر جمٌرر   إلررى أومشررغله  إلررىالعامررل 

 حرررع، )مرررن مرررواد أولٌرررة ومنتجرررات  انوٌرررة  ،الضررررورٌة لعملررره
 ررً لاف  أو ،و ررً يررلا المشررغل. ، وآالتوأدوات، (.، الررخأ رربا 

الٌومٌرة، كمرا  وأجرتره. الم ن ، ٌشرط العامل  ً الكد  والعمل
 أوسرواء أكسرب ا بالمٌاومرة  ـماركرات،  3، سبق وا ترضرنا آنفرال 

 أن رً يرله الحالرة  أٌضرال ونحرن نفتررض . سٌان  األمربالقطعة، 
 األولٌررررةاد ن المرررروٌُضررررم   إنمرررراسررررلعة  97العامررررل بعملرررره مرررردة 

ماركرات، يرله القٌمرة الجدٌردة  6المستخدمة قٌمرة جدٌردة قردريا 
ومرن . ٌحقق ا الرأسرمالً ببٌر  القطعرة بعرد االنت راء مرن  رنع ا

ماركررات للعامررل ر وٌحررتفظ لنفسرره  3يررله الماركررات السررتة ٌررد   
سراعة  97خلق العامرل  رً  إلاويكلا، . بالماركات ال بل ة الباقٌة

 3سراعات قٌمرة قردريا  6 انه ٌخلق  ً  ،تماركا 6قٌمة قدريا 
سررراعات للرأسرررمالً، ٌررررد  6، حرررٌن ٌشرررتغل إلن  رررو . ماركرررات

للرأسررمالً مررا ٌعررادل الماركررات ال بل ررة التررً قبضرر ا علررى شرركل 
سراعات عمرل ٌكرون كرل من مرا قرد بررأ لمتره تجراه  6 بعد . أجرة

 .حديما على ا خر أي شًءا خر وال ٌترت  أل
لقررررد اسررررتؤجرت ! روٌرررردف ”:  ا ن الرأسررررمالً ٌ ررررر وإلا

سراعات لٌسرت سرو  ن رف  6و. سراعة 97العامل لٌروع كامرل، 
السررراعات السرررتة  أبضرررال ، إكرررد  وإعمرررل حترررى تنت رررً إلن. ٌررروع

. “!وحٌنلاف  قرط، ٌبرر ء كرل منرا لمتره تجراه ا خرر  – األخر 
بمرلء ”ٌخض  بالفعل للعقرد الرلي قبرل بره  أنوٌج  على العامل 

سرراعة كاملررة مقابررل  97 ررد بموجبرره العمررل والررلي تع ،“إرادترره
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 .ساعات عمل 6منتوج ٌكلف 
عاملنرا  أنلنفتررض .  ً العمل بالقطعرة والحالة نفس ا تمامال 

وكرل قطعرة . قطعة مرن البضراعة عٌن را 97ساعة  97ٌ ن   ً 
وتبررراط  ،واسرررت بلف ا الت األولٌرررةتكلرررف مررراركٌن مرررن المرررواد 

اال تراضررات السررابقة  إلررىاسررتندنا   ررنلا. بمرراركٌن ون ررف مررارف
للقطعرة، أي انره  ال بفٌنٌغ 75نفس ا،  ان الرأسمالً ٌعطً العامل 

سرراعة  97ماركررات ظرل العامررل ٌكررد   3قطعررة  97ٌعطٌره مقابررل 
 30عشرررة قطعررة   نرراالرأسررمالً  ٌقرربض مقابررل اإل أمررا. لكسررب ا

 األولٌرةماركال من يلا المبل  مقابل المادة  74ماركالر وبعد خ ع 
ماركررات  3ماركررات ٌررد   الرأسررمالً من ررا  6ت ٌبقررى وتلررف ا ال

 فررً . األولررىماركررات كمررا  ررً الحالررة  3وٌضرر   ررً جٌبرره  أجرررة
، أي هسررراعات لنفسررر 6ٌضرررال، ٌشرررتغل العامرررل أالحالرررة ال انٌرررة 

 6و( سرراعة 97ن ررف سرراعة  ررً كررل مررن الررـ) ألجررره تعوٌضررال 
 .ساعات للرأسمالً

القت ررادٌٌن ال ررعوبة التررً تحطمررت علٌ ررا ج ررود خٌرررة ا إن
ننطلرق مرن  إنترزول مرا “ العمرل”انطلقروا مرن قٌمرة  أن رعطالما 
 ان قوة العمل يً  رً . “العمل”ال من قٌمة “ قوة العمل”قٌمة 

، األخررر مجتمعنررا الرأسررمالً الحررالً بضرراعة كجمٌرر  البضررائ  
بالفعررل   نن ررا. ولكن ررا مرر  للررف بضرراعة مررن نرروط خررار تمامررال 

 ررً  ، ررا قرروة تخلررق القٌمررةتت ررف بمٌررزة خا ررة تتقرروع  ررً كون
تخلرررق عنرررد  أن رررا إلبرررل أك رررر مرررن للرررف،  .كون رررا ٌنبررروط قٌمرررة

استخدام ا ب ورة مبلئمرة قٌمرة تفروق القٌمرة الترً تملك را يرً 
 اإلنسرانًالراينرة ال تنرت  قروة العمرل  اإلنتراجو رً حالرة . نفس ا

كبررر مررن القٌمررة التررً تملك ررا والتررً أ ررً ٌرروع واحررد  قررط قٌمررة 
ا ر  لررد  كررل اكتشرراف علمررً جدٌررد، لررد  كررل تكلف ررا يررً نفسرر 
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اختراط تقنً جدٌد، ٌزداد يلا الفائض من المنتوج الٌومً لقروة 
وبالتالً ٌقرل القسرع مرن العمرل الرلي  ،العمل على كلفت ا الٌومٌة

 .تقدٌع عمله للرأسمالً دون أي مقابل إلىٌضطر  ٌه 
قة ن الطبن : يكلا يو النظاع االقت ادي لكل مجتمعنا الحالً 

ن القٌمررة لٌسررت أل ،العاملررة وحررديا يررً التررً تنررت  جمٌرر  القررٌع
سو  شكل آخر للعمل، لٌسرت سرو  التعبٌرر الرلي تعرٌن بره  رً 
 مجتمعنررا الرأسررمالً الحررالً كمٌررة العمررل الضررروري اجتماعٌررال 

ولكن يله القٌع التً ٌنتج ا العمال . المتجسدة  ً بضاعة معٌنة
وا الت  األولٌرررةواد تخرررر مرررالكً المررر إنمرررا ،ال تخرررر العمرررال

والسررلفٌات المالٌررة التررً تتررٌح ل ررع شررراء قرروة عمررل  واألدوات
الطبقررة العاملررة مررن مجمررل  إلررىويكررلا ال ٌعررود . الطبقررة العاملررة

القسرع ال ررانً الررلي  إن. المنتجرات التررً تبرردع ا سرو  قسررع  قررط
 األك رر، ، علرىواللي ٌترت  علٌ را ،تحتفظ به الطبقة الرأسمالٌة

  رؤك ر أك ررم  طبقة المبلكٌن العقارٌٌن ٌرزداد  أٌضال تتقاسمه  أن
 أنكما سبق ورأٌنا، لد  كل اكتشراف واخترراط جدٌرد،  رً حرٌن 

بالنسربة لكرل  ررد مرن  محسروبال )الطبقة العاملرة  إلىالقسع العائد 
ببطء شدٌد وب ورة طفٌفرة ال ٌإبره  إالنه ال ٌزداد أ إما( أ راديا
نره ٌرنقر  رً بعرض أ أٌضرال  ماوإ ،نه ٌجمد على حالهأ وإمال ا، 

 .األحوال
 ولكن يله االكتشا ات واالختراعات التً ٌزٌح بعضر ا بعضرال 

 اإلنسرانًبسرعة متزاٌدة على الدواع، ويلا المرردود مرن العمرل 
تست ٌر  رً  إنمااللي ٌنمو كل ٌوع بمقاٌٌس لع ٌسم  ل ا بم ٌل، 

الرراين  الرأسرمالًٌرإدي باالقت راد  أنال بد  آخر المطاف نزاعال 
 من ج ة،  روات ال عد ل ا و ائض من المنتجرات . التبلشً إلى

، السرررواد أخرررر ومرررن ج رررة . ال ٌسرررتطٌ  المسرررت لكون شرررراءه
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 إلرىبرولٌترارٌٌن،  إلرىالمجتمر  الرلٌن تحولروا  أ ررادمن  األعظع
أجررراء، وغرردوا بالتررالً عرراجزٌن عررن امررتبلف يررلا الفررائض مررن 

 ، ررغٌرة ال حررد لغنايررا طبقررة إلررىوانقسرراع المجتمرر  . المنتجررات
ٌجعل يرلا المجتمر   ،غٌر المالكٌن األجراءوالى طبقة كبٌرة من 

الكبررر  مررن  األغلبٌررة أنٌختنررق  ررً تر  رره بالررلات،  ررً حررٌن 
 إطبلقرال حترى يرً غٌرر محمٌرة  أو ،تكاد تكون غٌر محمٌرة أ راده

بعرد ٌروع  ٌشرتد ٌومرال  إنماويلا الوض  . من غائلة البإس المدق 
 إزالتررهولررلا  رران . مررن طرراب  اخرررق ال  ائرردة منررهمررا ٌت ررف برره 

ومن الممكن قٌاع نظراع اجتمراعً جدٌرد حٌرث . ضرورٌة وممكنة
ربما بعرد مرحلرة انتقرال  ـتزول  ٌه الفوارق بٌن الطبقات وحٌث 

 ـ أخبلقٌال ق ٌرة، عجفاء لحد ما، ولكن ا على كل حال مفٌدة جدال 
 ة القائمة اسرتخدامال ال ائل اإلنتاجٌةبفضل استخداع قو  المجتم  

، وبفضررل اسررتمرار تطررور يررله القررو ، وبفضررل العمررل من اجٌررال 
توضرر  وسررائل الحٌرراة  ـوالمتسرراوي بالنسرربة للجمٌرر ،  اإللزامرً

العقلٌررة  اإلمكانٌرراتمررن كررل  واإل ررادةوالتمترر  بالحٌرراة والتطررور 
. والجسمانٌة تحت ت رف الجمٌر  وبرو رة متنامٌرة علرى الردواع

علررى الظفررر   ررؤك ر أك رررعمررال ٌوطرردون العررزع ال أنوالرردلٌل علررى 
ٌقدمره لنرا  إنمراب لا النظاع االجتماعً الجدٌد عن طرٌق النضرال 

  .ماي أولمن على جانبً المحٌط ٌوع 

 


