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الترجمةتقديم

فىالهامالمرجعهذا. واالقتصادالتاريخودارسى، العربالمثقفينإلىنقدمأنيسعدنا
نحوMaurice Dobbدوبمورسفيهاأنفقدراساتثمرةكانالذىالرأسمالية، تطور

قيمة،إضافاتاالقتصادىبالتطورالخاصةالدراساتإلىبهاعامًا، فأضافالعشرين
ومنذ. أجمعالعالمفىواالقتصادالتاريخفىللباحثينعنهاغنىالضرورةالكتابجعلت

صدور، فكانمراتستذلكبعدطباعته، تكررتم1946عاماألولىالطبعةصدرت
عاممعدلةثانيةطبعةفىالكتابصدر، ثمم1959عامفىاألولىالطبعةطبعاتسابع

العالميةالحرببعدفيماالرأسماليةتطورحولتذييًالالمؤلفإليها، أضافم1963
الكتابطبعاتعدديكون، وبذلكمراتثالثالثانيةالطبعةطباعةالثانية، وتكررت

التىاألخيرةالطبعةعلىالترجمةهذهفىإعتمدناوقد. طبعةعشرأحدباإلنجليزية
.م1975عامصدرت

للكتابترجماتعدةنشرتالحصر، إذفتفوقاألخرىباللغاتظهرتالتىالطبعاتأما
العربية، حتىإلىالكتابترجمةلألسفواآلسيوية، وتأخرتاألوربيةاللغاتبمختلف

.العربيةقراءإلىاليومإنجازها، وتقديمهاإلىاللهوفقنا

استغرقتالعربيةإلىترجمتهعامًا، فإنعشريننحواستغرققدالكتابتأليفكانوإذا
النتائجاألفكار، واستنباطعرضفىفريدةطريقةللمؤلف، ألنسنواتثالثنحو

إلىأميننقل، ثمتاموهضماستيعابإلى–ترجمتهاعند–اآلراء، تحتاجعنوالتعبير
القارئيخاطبالمؤلفنجعلأنحاولناإنناالقولنستطيعإليها، ولعلنايترجمالتىاللغة

الحكمنتركمضنيةتجربة، وهىللعباراتمترجمينمجردنكن، ولمبلسانهالعربى
.الكرامللقراءعليها

يضع، بلفحسبالرأسماليةلتطورعرضًاالدراساتهذهفىلنايقدمالدوبومورس
األشياء، ولكنهبظواهريهتمالفهواالقتصادى، ولذلكللتطورمتكاملةنظريةأيدينابين

الكتابخرجحتىأنفقهاالتىالطوالالسنواتسرذلكلنابواطنها، ويفسرفىيتعمق
العالميةالرأسماليةتطورعنكتبماإلىالمؤلفرجعأيدينا، فقدبينالتىالصورةعلى
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تمثلهاجمعها، ثمالتىالمادةاألوربية، وهضماللغاتبمختلفخاصةعامة، واإلنجليزية
توجيهعنيتورعالمعينة، نجدهفكريةمدرسةإلىإنتمائهورغم. فذنظرىإطارفى

الرأسمالية،بتطوريتصلفيماالمدرسةتلكإليهاذهبتالتىاألفكارمنالكثيرإلىالنقد
صدقتماإذاتصدقنظريةكلأنيرى، ولكنهبسدانتهيشتغلمعبدًاللنظريةيقيمالفهو

بأس، فالاإلفتراضاتتلكأحدإلىالشكتسربإذاعليها، أماقامتالتىاإلفتراضات
.جذريًاتعديًالوتعديلهاالنظريةمراجعةمن

إكتسبهاالتىالعلميةالسمعةفىالزاويةحجركانالكتابهذاأنعلمناإذانعجبالولذا
:هى–اآلنحتى–للمؤلفأخرىأعمالأربعةصدور، فرغمدوبمورس

.والرأسماليةالسياسىاالقتصاد1.

.م1917منذالسوفيتىاإلتحادفىاالقتصادىالتطور2.

.واإلشتراكيةاالقتصاديةالنظريةفى3.

.والتخطيطاالقتصادىالنموفىمقاالت4.
قيمة،أهمها، وأخطرها، وأكثرهااليومنقدمهالذىكتابه، يظلاألعمالهذهصدوررغم

.إنتشارًاوأوسعها

بينكبيرًاجدًالاألربعيناتأواخرفىظهورهعندالكتابأثاركبيرعملكأىو
واليابانية،واإلنجليزيةاألمريكيةالجامعاتفىاالقتصادىالتطوربدراسةالمشتغلين

والمجتمعالعلم "مجلةمنالرابعالمجلدصفحاتعلىالجدلهذاأصداءوترددت
Science and Society "وإشترك، م1953خريفحتىم1950ربيعمنالممتدةالفترةفى

االقتصادىالتطوردراسةفىالمتخصصينكبارمنأربعةالهامالعلمىالحوارهذافى
وكوهاتشيروهارفارد، بجامعةاألستاذسويزىبول: وهمدوبمورسإلىباإلضافة
وكرستوفر، برمنجهامبجامعةاألستاذهيلتونورودنىطوكيو، بجامعةاألستاذتاكاهاشى

مناإلنتقالفىدوبمورسنظريةحولالحواروتركز. أكسفوردبجامعةاألستاذهل
فىجمعتالحوارلهذاثمرةجاءتالتىالدراساتألهميةالرأسمالية، ونظرًاإلىاإلقطاع
:بعنوانمستقلكتاب

The Transition from Feudalism to Capitalism



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

7www.RaoufAbbas.org

دوبمورسدراساتإلى، وإضافتهاالدراساتهذهترجمةفىالخيركلالخيررأيناوقد
بصدوراألخرىالترجماتمنغيرهاعنالعربيةالترجمةتتميز، وبذلكللكتابكملحق

قدمناقد–العملبهذا - واحد، ونكونمجلدفىحولهدارالذىالحوارمعالكتابنص
.قيمةمنتخلوالإضافةالعربيةللمكتبة

تكبدناهمارغم–شيئًامنهانغفل، فلمالكتابحواشىعلىالمحافظةعلىحرصناوقد
المزيدالقارئإعطاءعلى–دائمًا–حريصًاكانالمؤلفألن–مشقةمنذلكسبيلفى
الحواشىحفلتكما. آلخرحينمنالنصفىتردمعينةنقاطحولالتفاصيلمن

ألذهانتنويرًاذكرهافىرأىوالتى، مادتهمنهااستقىالتىالمصادرإلىبإشارات
.معينةبمسألةالخاصةالتفاصيلمراجعةأرادلمنتوجيهًاالقراء، أو

..العربيةالمكتبةفىفراغًاالهامالمرجعهذايسدأنونأمل

،السبيلقصداللهوعلى

.م1978أكتوبرأولفىنصرمدينة

حامدعباسرءوف
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مقدمة

مادةإلىاستنادًا–التاريخىالتطورحولعامةأحكامإلىبالتوصليعنىكهذاكتابًاإن
الذىاالقتصادىمنكلإرضاءعنيعجزقد–آخرينباحثينجهودتجميعهاعلىقامت

التىاألساسيةالمعلوماتإلىمفتقرًاالعملهذايعتبرالذىوالمؤرخبالتاريخغالبًايهتمال
–الكتابهذامؤلفيبدووقد. الواقعيةالميدانيةالدراسةخاللمنإالتحصيلهايتمال

نظرفىيبدوقد، كماتخصصهميدانعنبعيدةشطحاتصاحب–لالقتصادىبالنسبة
تتعلقالتىالمحاذيرتلكمثلولكن. التاريخىالبحثميدانعلىدخيًالهاويًاالمؤرخ

أنه، غيربالهعنتغربلمالعملهذامثلإلنجازالمؤلفبهايتسلحالتىالعدةكفايةبعدم
الاالقتصادىالتحليلبأنالراسخاإلعتقادمنالعملهذافىقدمًاللمضىالشجاعةاستمد

،التاريخىللتطوربدراسةإقترنإذاالمرجوة، إالثمارهيحقق، والمعينمغزىذايكون
بمجالتتصلمعينةتساؤالتيواجهالجاريةالمشاكلبدراسةيعنىالذىاالقتصادىوأن

دراسةبأنإعتقادهالمؤلفموقفودعم. التاريخيةالمادةعلىيطرحهاأنيريدإهتمامه
كبيرحدإلىاالقتصاديونتجاهلهالذى–نموها، وتتبعاألولىأصولهافىالرأسمالية

.واقعىاقتصادىنظامألىضروريًاأساسًايعدإنما–)الماركسيونعدافيما(

التحققنطاقتتجاوزخدمةلالقتصادىيقدمأنيستطيعالتاريخأنينكرونمنوهناك
حدإلىصحيحةإفتراضاتهى) السليمةالمنافسةإفتراضمثل (معينةإفتراضاتأنمن

التجاهاتوخطيريسيراستكمالعداهامامعينة، وأنزمنيةفتراتعلىما، تصدق
أىأنحقيقة–بدءذىبادئ–يتجاهلونهؤالءومثل. المستقبلإلىآثارهاتمتدقديمة
يستندأو (التغيرباتجاهاتتتعلقمعينةافتراضاتعلىيرتكزأنيجباقتصادىتكهن

الرجوعدوناالتجاهاتهذهاحتماالتتقديريمكناالفتراضات)، والتلكغيابإلى
تستهدفالتىالتساؤالتتطابقمدىعلىالحكميمكنأنهمأيضًايتجاهلون، كماللماضى
والنتائجالتطورعنمعرفةمنلديهايتوافرماضوءفىعليها، اإلجابةبعينهانظرية

مجموعةكانتإذاعماالنظربغض، وذلكالماضىحوادثعلىترتبتالتى
الفائدةوتحققالواقعيمثلدقيقًانموذجًاتقدمنطرحهاالتىوالتعاريفاإلفتراضات
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بتحقيقتتعلقمسألةليستببساطةانهاأخرىوبعبارة. كافيةبصورةورائهامنالمرجوة
المعقدةاالفتراضاتمنمجموعةبينالعالقاتبفحصتتصلمعينة، ولكنهاإفتراضات

تهدفإنها. المتغيرالواقعوككلاالفتراضاتمنالمجموعةتلك، وبينالبعضوبعضها
النمو،لعمليةالحقيقىالبناءعليهاقامالتىالكيفيةمعرفةإلىاالقتصادىالنمودراسةمن

العناصرفىالتغيرإحداثفىأثرًاللتغير، واألبعدقابليةاألكثرعناصرهومعرفة
محاولةفىاالقتصادىبالتطورخاصةتساؤالتبطرحتتصلمسألةإنها. األخرى

العالقاتوالحاضر، واستكشافبالماضىتتعلقالتىالصحيحةاإلجاباتالكتشاف
.تلكالتطورعمليةفىعليهاإنتباهنانركزأنيجبالتىالحاسمة

أن، كماتريثدونتكتبلمالتاريخيةالدراساتمنالمجموعةهذه، فإنحالأىوعلى
الجوانبفىالمتخصصينبينمنأصدقائهوتوجيهإرشادإلىيفتقريكنلمالمؤلف
المشروعألصولدراستهخاللبهاإهتمامهبدأالتىالدراسةهذهميدانمنالمختلفة

خاللمتقطعبشكلالعملهذاالمؤلفعامًا، وأنجزعشرينمنذتمتالتىالرأسمالى
فتراتمنتخللهللدراسة، وماالمنتظمغيرالتطورهذاكانوربما. لهاالتاليةالفترة

النقاطلبعضالنهائىالشكلعلىأثرهتركألجزائها، قدبناءطويلة، وإعادةإنقطاع
يرىالوليدالعملهذاكادماولكن. والتركيزالتحديدإلىمفتقرةبها، فجاءتالواردة

يختارأنعليهالكاملة، وكانللصياغةالخضوعمننفورهعلىالبرهانأقامالنور، حتى
يبهرأن، أوبمولدهأحاطالذىالغموضوسطاألخيرةأنفاسهيلفظأنإما: أمرينبين

.النورإلىخروجهصاحبتالتىالمسارببتلكالناسعيون

Berylسمولىبريل، والدكتورPostanبوستانلألستاذالفضلمنبالكثيرالمؤلفويدين

Smalley ،ميلروإدواردEdward Millerكما. المتأخرةالوسطىبالعصوريتصل، فيما
أثرهاRodney HiltonهيلتونورودنىChristopher Hillهلكريستوفرلتوجيهاتكان

استفاد، وكذلكستيوارتوعصرتيودوربعصريتصلفيماالدراسةهذهعلىالكبير
المؤلفيعدمولمالصناعيةللثورةدراستهفىH. L. Bealesبيلز. ل. هـمنالمؤلف

بالفلسفة، وقدمتالمتعلقةالنقاطبعضفىR. B. Brathwaiteبراثويت. ب. رتوجيهات
ذاتوإنتقاداتمقترحاتالتاريخيةمعلوماتهاخزانةمنDona Torrتوردونااآلنسةله
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تبدوحينماولكن. الماركسيةوبالكتاباتعشرالتاسعبالقرنيتصلفيماوخاصةبال
عنبعيدوناألجالءالعلماءهؤالء، فإنالدراساتهذهصفحاتبعضعلىالقصورمعالم

.المسئوليةتحمل

علىلإلجابةمحاولةسوىليستالدراساتهذهأنسبقماإلىيضافأنويجب
فىروعىأنهرغماالقتصادىالتطورمنمعينةظواهرإختيارتمبعينها، وقدتساؤالت
منالمستمدةالمقارنةالموادبعضأضيفت، وقدعاممغزىذاتتكونأنإختيارها
تلكتوضيحإطارفىجاءتالمقارناتهذهأنغيروهناكهنااألخرىالبالدتجارب

أوجهلهيغفرالقارئللرأسمالية، ولعلتاريخًاكتبقدأنهالمؤلفيعتقدوال. التساؤالت
جوانبلبعضعامةمالمحتقديمإلىإالتهدفالالدراساتهذهأنتذكرإذاالقصور

.الكاملةالتاريخيةالصورة

.1945نوفمبر/ كامبردج

دوب. هـ. م

الثانيةالطبعةعلىمالحظات

الثانية، لتغطيةالعالميةالحرببعدمافترةيعالجختامىفصلالطبعةهذهإلىأضيف
المؤلفيقملمذلكعداوفيما. الكتابلهذااألولىالطبعةظهورمنذإنقضتالتىالفترة
كانماعلىاألصلىالنصكتابتها، فبقىإعادةأواألخرىالفصوللمراجعةمحاولةبأية

.تعديلدونعليه

.م1962أكتوبر/ كامبردج
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الرأسمالية - األولالفصل

1

األخيرة، سواءالسنواتفىتداولهشاعالذى" الرأسمالية "مصطلحأنغريبًايبدوالقد
الأنهمتنوعة، حتىبصورةاستخدمالتاريخية، قدالكتاباتفىأوالعامةاألحاديثفى

االقتصاديةالنظريةأننالحظأنبنا، ويجدرالمصطلحهذامدلولعلىعامإتفاقيوجد
أن، كما1ندرفيماإالالمصطلحهذاتستخدملمالتقليديةالمدارسدعائمهاأرستالتى
االعترافترفضوالمؤرخيناالقتصاديينمنعددًاأتباعهابينتضمفكريةمدرسةهناك
.دقيقمدلولذايكونأنيمكنمعيناقتصادىنظامعنيعبركمصطلحالرأسماليةبأن

بعيدمجردبشكل–كالعادة–صيغتقداالقتصاديةالنظريةمفاهيمأنإلىذلكويرجع
خاللهامنإالالرأسماليةتعريفيمكنالالتىالنسبيةالتاريخيةالعواملعنتمامًا

.وحدها

تنوععلىالتأكيدمنينبعموقفهمالعدمية، فإنالنظروجهةيعتنقونالذينالمؤرخونأما
تكونالتىالعامةالتصنيفاترفضإلىتدعوالتىبالدرجةوتعقدهاالتاريخيةالحوادث

فترةوجودبعدمالقولإلى، ويذهبونالبعضوبعضهاالتاريخىالتفسيرنظرياتمعظم
عناصرمنمكونةالتاريخيةالفتراتكانتواحد، ولمانسيجمنمكونةواحدةتاريخية

عمليةمنبذاتهقطاععلىمعينمصطلحإطالق، فإنالبعضببعضهاممتزجةمعقدة
.السبيلسواءإلىالمؤرخيهدىالمحددًاعنصرًايخصالتاريخىالتطور

ميزتظاهرةنصفكنالوتجريدى، كمابشكلعنهالحديثيمكنقدكالرأسماليةونظام
اقتصاديةفكرةالنحوهذاعلىتبدومتفاوتة، ولكنهابدرجاتعديدةتاريخيةعصورًا

المصطلحهذانجدال: "االجتماعيةالعلومبموسوعةالموضوعلهذاالخاصةمقالتهفىSombartسومبارتيذكر1
المشاهير، وفىكتاباتإعتبارنافىأخذناإذاهذاكاسلأوسليجمانأومارشالأوكوديسأوجيدكتاباتفى) الرأسمالية(

يبدومفهومهاولكنالرأسماليةحولجدلهناكفيتشوفيلبوههرنبرجوريتشاردفاجنروأدولفشندلرمثلاآلخرينكتابات
مصطلحذكرالفرنسىالسياسىاالقتصادقاموسواللبلجريفالسياسىاالقتصادقاموسيتضمنالكذلكمرفوضاً

.الرأسمالية
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مثلأصولتتبعنحاولأنغايةيحققالالذىالعبثومن. تاريخيةفكرةمجردة، وليست
".النظام "هذا

يكنلمفإذاموضوعيةبإعتباراتالموقفهذامثلتدعيمإمكانيةفىالمرءويشك
،الحالىاالقتصادىللنظاموجهتالتىاالنتقاداتتاريخية، فإنكظاهرةوجودللرأسمالية

يعدالذى–ماركسويكون. الريحمهبفىتضيعالنظامهذاتغييرإلىدعتوالتى
.سرابوراءجرىقد–خاصبشكلالرأسمالىالنظامحولالحديثإبرازعنمسئوًال

األستاذألفكارعرضواالذينأولئكمثلالموضوعهذاتناولواممنالباحثينبعضإنبل
تعبيرمجردوعدوه" الرأسمالية "مصطلحأنكروا" الرأسماليةوظهورالدين "عنتاونى

.سياسى

االقتصادى،التاريخفىالبحثمجالعلىالتركيزمنقرننصفإنقضاءبعدواليوم
النقد، بمامستوىفوقالرأسماليةمنالموقفهذااالقتصاديونالمؤرخونيعتبرأنيندر
مؤرخًانجدأنناحقيقة. المصطلحهذاأصلإلىالشكبعينينظرونالذينأولئكذلكفى

طبخة "بإعتبارها" الحديثةالرأسمالية "فكرةيرفضالتجاريةالرأسماليةلعصركبيرًا
التطوربدراسةاهتمواالذينألولئكالثابتةالنظروجهةولكن. 2"صحيةغيرأيرلندية

إذمشهورةعباراتفىتاونىاألستاذبتلخيصهاقامالحديثةالعصورفىاالقتصادى
ستإلىينتمونالباحثينمنمجموعةاشتغالعلىقرننصفمضىبعد: "يقول

منالسياسية، هناكالنظروجهاتفىالتباينالرأسمالية، وبعدبموضوعمختلفةجنسيات
لمابالنسبةفريدًاحدثًاتمثلكانتوجدتإنبأنهايقولونأوالظاهرةهذهوجودينكرون
الرأسماليةأنيرىالذىMelchizdekملشزدكهؤالءومن. اإلنسانيةالمؤسساتعرفته
الواجب، فإنتاريخللرأسماليةكانإذاانهيقولأنبذلك، ويريداألزلمنذموجودةكانت

..آخرومؤلف.. كثيرةغماماتتلفهالرأسماليةتاريخألنفيهاالتاريخإقحامعدميقتضى
األخيرة، هذاالثالثةالقرونفىأورباتاريخمنكبيرًاحيزًاتشغلالالرأسماليةأنيرى

2Professor E. Heckscher, In Economic History Review Vol. V11, P. 45.
فىالمالبرأسيسمىبمامرتبطة "كانتإذا" محددمعنى "لهايكونأنيمكنالحديثةالرأسماليةأنذلكإلىهكشراألستاذويضيف

.الدرجةفىفقطمختلفةتاريخيةمراحلفىالمالرأسوجودإعتبارالصور، مثلمنصورةبأى" االقتصادعلم
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، نجدهالمصطلحاستخداممنالشديدحذرهإلىوباإلضافة. أصًالمحددوجودلهاكانإذا
.3"واقعةكحقيقةالرأسماليةوجوديتجاهل

تاريخيةمرحلةبإعتبارهاكاملبإعترافاليومحظيتقدالرأسماليةكانتإذاولكن
عن، يتحدثونالنظامهذالدراسةتصدواالذينالباحثينكلأنيعنىالهذامتميزة، فإن

للتعليقالفرصةيتيحالللمصطلحالمتبايناالستخدامأنبعضهميظنقدإذ. واحدشئ
اللفظىالتعبيرفىاإلختالفولكن. استخدامهمنأضرارأيةحدوثإلىيؤدى، والعليه

المتشابكةالتاريخيةالحوادثمنبالرأسماليةيتصلعمابالبحثيرتبط، الالمستخدم
هذايقود، بلفحسبالزمنيةاألحداثمكوناتبينمنلإلختيارمختلفةأسسباستخدام
مهدتالتىللظروفمتباين، وعرضالطابعمختلفةتفسيراتإلىاللفظىاالستخدام

.الرأسماليةلنشوءالسبيل

التاريخية،الحوادثعليناتفرضهماإلىيرجع" الرأسمالية "لمصطلحاستخدامناكانوإذا
محددتعريفهناكيكونأن، فالبداستخدامهإلىالذاتىالميلمجردإلىوليس

الصوابيكون، وبذلكالتاريخىالتطورعمليةمظاهرمنمعينبمظهريرتبطللرأسمالية
التاريخيةالنسبيةفىيعتقدونالذينأولئكوحتى. ذلكغيررأوامنكلجانبقد

المتجانسةالتاريخيةالمالحظاتمنمجموعةأيةبأنيسلمواأنعليهميجبالمتجانسة
الذينأولئك، فإنذلكإلىوباإلضافة. التطورلعمليةمتكاملةصحيحةصورةتقدم

يجانبهم، والالمصطلحهذامغزى–يبدوماعلى–يجهلونالالرأسماليةعنيكتبون
الكانواولو، حتىلهاستخدامهموراءمنإليهيرمونالذىالمعنىتحديدفىالصواب

.باستخدامهيتمسكون

شائعةأصبحتالتى" رأسمالى "كلمةأن–بدءذىبادئ–نوضحأنعليناوجبوربما
بينهاالنمساوية، ليسالمدرسةإلىيميلونالذينأولئك، خاصةاالقتصاديينبعضبين

استخدموقد. محدودةصالتإالالتاريخىالتفسيرجوانبمنكجانب" الرأسمالية "وبين
بالطريقةيسمىمااستخدامبهيعنىعلمىكمصطلح" الرأسمالى "كلمةاالقتصاديون
.اإلنتاجعمليةفىبالوقتاالستفادةالدائرية، أو

3Preface to 1937 Edition of Religion and the Rise of Capitalism
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إلىيرجع، والالمالرأسبطبيعةالخاصةبالنظريةوثيقًاارتباطًااألمرهذاويرتبط
استخدمها،وأبعاداالقتصاديةأصولهاإلىفقطيشير، وإنمااإلنتاجأدواتملكيةأسلوب

هذاالفنية، فإنالناحيةمنمالدرجة" رأسماليًا "المتطورةصورتهفىاإلنتاجكانولما
يحاولوالممبتدعوهأنالتاريخية، كماللتناقضاتبالنسبةالقيمةمحدوديبدوالمصطلح
–ريببال–، ينكرونالمصطلحهذايستخدمونإذوهم. النحوهذاغيرعلىاستخدامه

.معينًاتاريخيًانظامًاباعتبارهاالرأسماليةعلىينسحبخاصًامعنًالهأن

حينمنالرأسماليةمصطلحفيها، استخدمبالغرضتفىتكادالأخرىتفسيراتوثمة
زمنيةبفترةالرأسماليةتربطيجعلهاالذىالحدالضعفمنضمنية، تبلغبصورةآلخر

لذلكوتبعًا. متشابهةقسماتتحملالتىاالجتماعيةالظواهربينفاصًالحدًامحددة، وتقيم
العالقاتتحكمالذىالنظامأى: الفردىالمشروعبأنهاالرأسماليةيعرفونهؤالءفإن

ظلهفىاإلنسانيتمتعوالذىالمباشر، االتصالطريقعنفيهواالجتماعيةاالقتصادية
وعلى. 4القانونيةوالحدودااللتزاماتفيه، وتغيبعيشهكسبفىالحريةمنكبيربقدر
بعضفى-laissez)faireيعملدعه (العمللحريةمرادفةالرأسماليةاعتبرتالنحوهذا

.الحرةالمنافسةنظامعلىالمصطلحتطبيقات

مابينالتناقضعامبشكلعالجالرأسمالية، ولكنهمصطلحDiceyدايسىيستخدملمو
االقتصاد "نناقشها، وفترةالتىللفكرةمماثلنحوالفردى"، علىاالقتصاد "فترةأسماه

بهذااالهتمامأنورغم. 5عشرالتاسعالقرنسبعيناتإلىبدايتهايرجعالتى" المشاعى
منهأكثربالماضىمتعلقًاكانربماالدولةوتدخلالفردىاالقتصادبينالتمييزمنالنوع

ندر، غيرفيماإالالرأسماليةلتعريفأساسًااالقتصاديونالمؤرخونيتخذهبالحاضر، ولم
حولجدلمناآلننواجههماومعظمواضحةزالتالاالقتصادىالفكرعلىآثارهأن
نقيضًابإعتبارهالحر"، المشروع "نظامبأنهاالرأسماليةتعريفحوليدورالموضوعهذا

واضحةالمعنىهذاكفايةعدموتبدو. العملحريةحسابعلىوتدخلهاالدولةلتعدى

أمامللعملمتاحةوفرصالكسبأجلمنعادلةومنافسةحراقتصادتعنىالرأسمالية: "يلىفيمايتمثللذلكمثالًنوردأنيمكن4
المرءتجعلبدرجةقاطعالتعريفوهذا) J. H. R. Cromwel & H. E. Czerwonky, In Defence of Capitalism, P. 5 (الجميع

استخداميرفضونالذيناأللمانالكتاببيننجدهاأخرىأمثلةوهناك. بالفعلوجدتقد" الحقيقيةالرأسمالية "كانتإذافيمايشك
.الشمولىللنظامنقيضاًالرأسماليةويعتبرونالفاشىاالقتصادلوصفالرأسماليةمصطلح

5Dicey: Low and Opinion in England, Passim.
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القرنفىإرتبطتبالدهناكاألمريكيةالمتحدةوالوالياتبريطانياعن، ففضًالللعيان
تجاوزتوقد. التقليدىمنشسترطابعإلىينتمى" خالصفردى "بنظامعشرالتاسع

التضامنىالمشروععصرإلىالنظامهذااألمريكيةالمنحدةوالوالياتبريطانيا
محددةالرأسماليةكانتفإذا. العملحريةنجمأفلعندمااإلحتكارشبهأوواإلحتكار

سبقهاالذىالنظامطبيعةنميزأن–إذننستطيعالنحو، فكيفهذاعلىضيقًاتحديدًا
.متعددةجوانبمنبهاالشبهقريبكانوكالهماتبعهاالذىوالنظام

تأثيرًاالرأسمالية، أثرتبفكرةإرتبطتالبعضبعضهاعنمنفصلةتفسيراتثالثهناك
ببعضهاالثالثةالتفسيراتهذهتلتحموبينما. التاريخىوالتفسيرالبحثمنكلعلىكبيرًا

،التاريخىالتطوربطبيعةمعينةبنظرةمنهاواحدكلمعينة، يرتبطجوانبفىالبعض
إلىينتمىمنهاواحدكلأن، كماالرأسمالىللنظاممعينةزمنيةحدودًامنهاكلوتضع
.الحديثالعالمنشوئها، وتطورالرأسمالية، وقصةبأصوليتعلقمختلفة، فيمانتائج

ورنركتاباتلهروجتالذىالتفسيرهو–ذيوعًاأكثرولعله–التفسيراتهذهوأول
ظواهرخاللمنالرأسماليةمالمحيلتمسلمالذى، Werner Sombertسومبارت
"الروح "فىتمثلتالتى. الظواهرهذهشموليةفىالتمسهااالقتصادية، ولكنهجزئياتها

الروح "المغامرة، وبينأوالمشروعروحبينألفتوالتى، كلهالعصرحياةألهمتهاالتى
الذىالتطورفىالرأسماليةأصولعنسومبارتبحثوقد. وترشيدًاالبرجوازية"، وزنًا

التكويناتمنالنوعذلكإيجادإلىوجههوالذىاإلنسانىوالسلوكالفكرصاحب
مختلفةاقتصاديةمواقفثمة "أن، معتقدًاالحديثالعالمميزتالتىاالقتصاديةوالعالقات

المالئمالنموذجخلقتالتىهىالبرجوازيةالروحمختلفة، وأنظروففىالمجتمعتحكم
كانتالرأسماليةالروح "أنإلىذهبكما. 6"االقتصاديةالمؤسسةخلقتثملها، ومن
الرأسماليةالممارساتتصبحأنقبلالبعيدالماضىفىجنينيةبصورةأحيانًاموجودة
.7"واقعةحقيقة

6Der Moderne Kapitalismus (1928 E. D.), I, P. 25.
.سياسيةأفكاربأنهااألفكارهذهوصفوقد

7Quintessnce of Capitalism, Pp. 343. 4.
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إنمااالقتصادىالنشاطأنطبيعيًا"، يعتقدإنسانًا "الرأسماليةقبلماعصرإنسانوكان
كلوسطصامدًااإلنسانكان "الرأسماليةقبلماعصرالطبيعية، وفىحاجاتهسديحقق

الرأسمالىقامذلكنقيضوعلى. 8"األشياءكلمعياراإلنسانكان: والصعابالجهود
رأسًاالحياةمفاهيمكلقلب"األصلية، والبدائيةبنظرته" الطبيعىاإلنسانجذورباقتالع"

كلاالقتصادى، وأخضعللنشاطالرئيسىالهدفالمالرأستكديسعقب"، واعتبرعلى
عرفوقد. 9الدقيقةوالحساباتالمتزنالترشيدطريقعنغاياتلتحقيقالحياةفىشئ

كانتحيثماتوجد "أنهاتبسيطًا، فذكرأكثربصورةالرأسماليةMax Weberفبرماكس
المشروع"، وحيثماطريقعنتسدالصناعيةالمنتجاتإلىاإلنسانيةالجماعةحاجات

الروحالمال"، واستخدمرأسعلىاهتمامهاتركز.. رشيدةرأسماليةمؤسسة "هناككانت
الترشيدطريقعنالربحأجلمنالسعىفيهيتمالذىالموقفلوصف "الرأسمالية
.10"نظامىوبشكل

المادةتعالجالتىالكتاباتفىضمنًافنجده" الرأسمالية "لمصطلحالثانىالتفسيرأما
بأنهاالرأسماليةتعرفالتىالكتاباتتلكفىواضحًاصريحًاتحديدانجدالتاريخية، وال

كانحيث–الحرفطوائفنظاميعدحينوعلى. 11بعيدةسوقأجلمناإلنتاجتنظم
هؤالء، يرىالتعريفهذاإطارخارج–المدينةسوقفىبالتجزئةإنتاجهيبيعالحرفى

والزمانالمكانفىالتجزئةوتجارةاإلنتاجبينانفصالوقعحيثماوجودًاللرأسمالية
يستطيعوقتمابيعهابغرضالسلعشراءعلىاألموالينفقالذىالجملة، تاجربتدخل

.مجزربحتحقيق

بشكلميزتالتىالتطور، إلىاأللمانيةالتاريخيةالمدرسةنظرةمنالفكرةهذهوتنحدر
الذى" النقدىاالقتصاد"، والوسطىالعصورعالمسادالذى" الطبيعىاالقتصاد "بينمبدئى

8Der Moderne Kapitalismus, Vol. I, P. 31.
9Quintessnce of Capitalism, pp. 13-21, 239.

10General Economic history, P. 275, The Protestant Ethic and the Capitalism, P. 64.
بارسونزتالوكوتأكدوقدمعينةاختالفاتعنهاتختلفالوقتنفسفىولكنهاسومبارتمعفبرنظروجهاتتلتقى

Talcott Parsonsذهبمااختالفعلى (خالصاًاقتصادياًنظاماًيعدهاالتىفبرعندالرأسماليةبينكبيرفرقوجودعلى
)اآلنسنعالجهالذىالثانىبالتفسيرتتصلالتى (الربحأساسعلىالقائمةالعالقاتإلىدائماًويشير) سومبارتإليه

.سومبارتفكرةتماثل" الحديثةالرأسمالية "عنالتاريخيةوفكرته
)Journal of Political Economy, Vol. 37, P. 34(.

.نقدىاقتصادكلفىالرأسمالىاإلنتاجأسلوباكتشفواممنبأنهالقديمةرومامؤرخمومسنإلىماركسيشير11
)Capital, Vol, III, P914(.
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.الحديثاالقتصادىالعالمنمولمراحلتعريفهاعندالسوقحجمأهميةعلىوأكدت. تاله
–واستهالكهاالبضائعإنتاجبينتقومالتىالعالقة "تعدBucherبوخرآلراءووفقًا

، المعيار12"المستهلكإلىالمنتجمنالبضائعتقطعهالذىالطريقطول–أدقوبشكل
نظامًاباعتبارهاللرأسماليةالتعريفهذاويشيع. الرأسماليةمصطلحلتحديداألساسى
الفتراتمنفترةأىفىاألفرادمنعدد، ووجودالربحدوافعتحكمهاالقتصادىللنشاط

،األموالتلكاستثماروراءمندخلعلىالحصولبهدفأموالهماستثمارعلىيعتمدون
وجودعلىدليًالكلهذلك، واعتبراإلنتاجأوالرباأوالتجارةفىاالستثمارهذاكانسواء

.الرأسماليةعناصرمنعنصر

بأنهاالرأسماليةعشرالسادسالقرنفىاألسعارثورةمؤرخهاملتونإيرلويصف
يعتبربينما. 13"الدخلاجتناءهومحددبهدفالعقاريةغيرالثروةفيهتستخدمالذىالنظام"

مصادر "أنللنقود، ويعلن" مربح "استخدامكلعلىينطبقالمصطلحPirenneبيرن
وعندما. 14"للشكمجاًالعشرالثانىالقرنفىالرأسماليةوجودتحددالوسطىالعصور

أجلمناإلنتاجإلىيرمى - تجارىنظامالرأسماليةبأنالقائلةالفكرةهذهتقترن
الذى، Nussbaumنوسبوماألستاذاستخدمهالذىالتعريفأمامأنفسنانجدفإننا–السوق
االقتصادىالنشاطمناألساسىالهدف.. االقتصادىللتبادلنظام "الرأسماليةأنإلىذهب
يتميزالنظامأنهىثانيةسمةالتعريفهذاإلىحدود"، (ويضيفبالالربحتحقيقفيه

.15")المعدمينوالعمالالمالك "السكانبينالكبيربالتناقض

أصولعنالبحثللرأسمالية، إلىالمعنىهذاتأكيدوراءمنالباحثينهؤالءويهدف
، ويفترضونالضيقاالقتصادىباألفقخاصةتجاريةتجاوزاتوجدتحيثماالرأسمالية

فىالرئيسيةالمراحليحددون، حيثالوسطىالعصورعالمفى" طبيعىاقتصاد "وجود
التىالمشروعاتاالستثمار، أوأشكالتغير، أوالسوقتوسعلمراحلتبعًاالرأسماليةنمو

12Industrial Evolution, 89.
:ايضاًانظر

Schmoller, Principes d, Economic Politique, Passim.
13In Economica, Nov. 1929, P. 339.
14Economic and Social History of Medieval Europe 163 Pirenne in Americal Review, 1914. P. 949 seq.
15History of Economic Institutions of Europe, P. 61.

.سومبارتألفكارأميناًناقالًالكتابهذافىالمؤلفيبدوهذاعداوفيما
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منكثيرفىوتتطابقاألفكارهذهوتتشابه. السوقحجمفىاالتساعهذابهايرتبط
.رئيسًااختالفًاعنهمختلفةتظلاهتمامهابؤرة، ولكنسومبارتأفكارمعجوانبها

فىالرأسماليةسماتيلتمسلمالذى، ماركسلنافيقدمهللرأسماليةالثالثالتفسيرأما
،الربحبهدفالمتبادلةالسلعمنمجموعةلتمويلالنقوداستخدامفىالمغامرة، أوروح
مجردباعتبارهاإلنتاجأسلوبإلىيشر، ولملإلنتاجمعينأسلوبفىالتمسهاولكنه
وسائلبهاتملكالتىالطريقةإلىأشارولكنه- اإلنتاجيةبالقوىأسماهماوهو- فنيةمسألة
صلتهمخاللمنالبعضوبعضهمالناسبينتربطالتىاالجتماعية، والعالقاتاإلنتاج
-السوقأجلمنلإلنتاجنظامًارأيهفىالرأسماليةتكنلمذلكعلى، وبناءاإلنتاجبعملية

فىالعملقوةأصبحتنظامًاتشكلولكنها- السلعةإلنتاجنظامماركستعبيرحدعلىأو
المبادلة، والشروطعناصرمنآخرعنصركأىالسوقفىوتباعتشترى" سلعة" ظله

قطاعًاتمثلمعينةطبقةأيدىفىاإلنتاجوسائلملكيةتركزتقتضىذلكلوقوعالتاريخية
العملقوةبيعيعدالمعدمينمنطبقةظهورذلكعلى، ويترتبالمجتمعمنمحدودًا
، الاإلنتاجىالنشاطيقومهؤالءكواهلوعلى. العيشلكسبالوحيدالمصدرلهابالنسبة

هذاأنبجالء، ويتضحالعملعقودطريقعن، ولكنالقانونىاإلجبارطريقعن
.بنفسهينتجهاالتىالسلعةبيعويتولىاإلنتاجنظامإطارهمنيستبعدالتعريف

علىالمحدودغيراعتمادهعدا، وفيماوالعملالملكيةبينانفصاًالماركسعندنجدوال
الجامدة، وليسالسلعوبيعشراءإلىمنصرفًااهتمامهلجالمياومة، كانعمالاستخدام
عنللرأسماليةماركستعريفيميزوما. البشريةالعاملةالقوىوبيعشراءإلىمنصرفًا

منخصصةتمطبقةالنقود، ووجودإقراضأوالتجارةوجودفىيرىال، أنهغيره
أصحابفوجود. رأسمالىمجتمعلبناءيكفىالثراء، ماذوىحتىأوالممولينأوالتجار
المالرأسيتحولمالم، المجتمعهذامثللقياميكفى، المكاسبهمبلغتمهماالمالرأس
.القيمةفائضإلنتاجتحتهالعمليقعنيرإلى

نوضحأننريد، ولكنناالتفسيراتهذهمنتفسيركلمميزاتمناقشةإلىهنانرمىوال
كما" الرأسمالية"تعبيراستخدمتالثالثةالتفسيراتتلكآخرتلتالتىالدراساتأن

هذهمنأىوتبرير. المصطلحهذااستخدموامنإليهارمىالتىالمعانىبيانإلىنهدف
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يحيطبماوعالقتهاالتطورعمليةتفسيرفىنجاحهمدىعلىبالضرورةيعتمدالتعاريف
ألنهمااألولينالتعريفينرفضإلىونميل. صحتهاعلىبرهانًايقومتاريخىواقعمنبها

.المنشودالمعنىلتحديدتكفىالسطحيةمالحظاتعلىيعتمدان

"تجاريًانظامًا" باعتبارهاللرأسماليةالرأسمالية، ونظرتهللروحسومبارتمفهومويعيب
كأساسللنقودالمربحاالستثمارحقيقةعلىتركزالتىالمفاهيم، وكذلكاألولىبالدرجة
إلىمعينة، وتقودتاريخيةفترةالمصطلحلهذاتحددالالمفاهيمتلكالرأسمالية، أنلوجود

ولورأسماليةعصورًاكانتتقريبًاالتاريخيةالعصوركلأنمؤداهجامداستنتاج
، فإنازدادتقداألولىاالقتصاديةالمجتمعاتعنمعلوماتناكانتولما. معينةبدرجات

أصبحوقد. مبكرةأزمنةإلىالرأسماليةحدودمدواالمفاهيمهذهيستخدمونالذينأولئك
الوسطىالعصورفىشيوعًاأكثركانالسوقأجلمنواإلنتاجالنقودتداولأناآلنجليا
فتحتقدالرابعةالصليبيةالحربأنBrentanoوبرنتانالحظوقد. قبلمنيعتقدكانمما

.16معنىمنالكلماتهذهتحملمابكل" الرأسماليةعربدة "أمامالباب

وفقًا- تقودالتىاألدلة، تتراكمالقديمالعالمفىاالقتصاديةباألحوالمعرفتنااتسعتوكلما
.القديمةورومااإلغريقبالدفىحتىالرأسماليةوجودإنكارعدمإلى- المفاهيملهذه
القديمالعصرفىالعبيدشراءحديثة، ألنظاهرةليسالربحبقصدالنقوداستخدامفإن

الوقتفىالعاملةاأليدىاستئجارمثلتمامًاللنقودمربحًااستخدمًايكونأنيفترض
فىمجهولةخطيئةالربحسعاريكن، ولموالمرابينالرباالقديمالعالموعرف. الحاضر

مجتمعينالوسطىالعصورومجتمعالقديمالمجتمعاعتبرنافإذا. الوسطىالعصورعالم
الثمانيةالقرونتاريخفىالنظامهذاأصولنتتبعأنعليناالصعبمن، أصبحرأسماليين

،حالأيهوعلى. المسجلالتاريخعبرموجودةالرأسماليةأنهذامعنىاألخيرة، وكان
فىالحديثللعالمالمتميزةاالقتصاديةالمؤسساتيصفتعريفإلىصراحةنحتاجفإننا

يسعىالذىبالغرضوافيةتعدالذلكتحقيقعنتعجزالتىاألخيرة، والمفاهيمالقرون
.إليهالناس

تكنلمالوسطىالعصورفىالتجارةأنعلىبالتأكيدالرأىهذايبررأنويحاولبصراحةاألمرهذاسومبارتيقر16
.الرأسماليةبالروحوليسالحرفيةبالروحتتحرككانتولكنهاناضجةتجارة
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ومدرستهما، أنهماWeberوفبرلسومبارتالمثالىبالمفهوماألخذصعوبةمنويزيد
التىالروحالرأسمالية، تلكللروحنتاجًا- اقتصاديًاتكوينًاباعتبارها-الرأسماليةيعدان
هذهكانتفإذا. فيهاظهرتقدالرأسماليةأصولتكنلمعصورفىنجدهاأنيمكن
حتىنجد؟ الالتاريخفىظهورهاإلىأدىالذىتاريخية، فماظاهرةالرأسماليةالروح
الزمنىالتوقيتفىالعرضىالتوافقعدااللغز، فيماهذالتفسيرتكفىشافيةإجابةاآلن

األمرنهايةفىوالترشيد، فكونتالمشروعبينوفقتالتىالعواملمنمتنوعةلمجموعة
جدلإلىالرأسماليةقيامعواملعنالبحثقادوقد. الرأسمالىللعصرالحيوىالينبوع

الروحظهورفىالبروتستانتيةلعبتهالذىالدورصحةمدىحول، دارمقنعغير
نعتبرأنالمعقولفمنذلكصحوإذا). Tioeletschوترلتشفبريزعمكما (الرأسمالية
بأنقالالذىسومبارتبرأىنأخذأنمن، بدًالالدينىاإلصالحثمرةالرأسمالية

.17اليهودصنعمنكبيرحدإلىكانتالرأسمالية

منهاعاملكليرتبطالتىالرأسمالية، ظهورعواملنتتبعأنبمكانالصعوبةمنأنهكما
الرأسماليةنشوءألصلشرحهمعندالبعضذلكيفترضالحتمية، كمابالمتغيرات

عننبحثأنالواجبمنكانحينخالصة، علىاقتصاديةأسسإلىذلكفىمستندين
تحركهالتغير، قدوقوعإلىيؤدىالذىوالحدث. اقتصادىتغيركلوراءبشرىعامل

نظامظهوركانوإذا. األمرنهايةفىتتحققالتىالنتائجعنتمامًامختلفةظروف
أحشائهفىمقدمًايحملأنالبدالنموذجهذانموذج"، فإن "أنهعلىيفسرجديداقتصادى
لظهورتفسيركذلكيوضعأنيجبكما. المستقبلفىسيأتىالذىالنظامعناصر

.نفسهالنظامغيابقبلالنظاملهذاالمتكاملالنموذج

Aspercts of the Rise of Economic Individualism :كتابهفىروبرتسونرد17
موقفبيننفرقأنالصعبمنأنههبقولالرأسماليةللروحالبروتستانتيةتشجيعحولtroeletsch Weberادعاءاتعلى

منتبعهومنBrentanoبرنتانوذهبكما. التجارةوحريةالتجارىاالستثمارقضايامنوالكاثوليكالبروتستانتالكتاب
عصرقبلفيماالربحأجلمناالستثمارنماذجمنالكثيرنجدأنالممكنمنأنهإلىPirenneبيرنمثلالمفكرين
.الدينىاإلصالح

:انظر
Gordon Walker on"Capitalism and the Retmormation’’ in Econ Hist. Review’ Nov. 1937.

E’ Sayous in Revue d Histoire Economique et Sociale’ 11930 pp. 427. 44.
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فىالبحثمجالاتساعنتيجةالمعرفةازدادتكلماأنه- أخرىناحيةمن-بجالءويتضح
-الرأسماليةتعريف، يقتربالقرنهذامناألخيرةالعقودففىالحديثاالقتصادىالتاريخ

فقد. ماركسيدوتطورعلىظهرالذىالتعريفمنمتزايدةبصورة- تاريخىكمصطلح
والبروليتارى،الرأسمالىبينالطبقىالتمايزمنجديدلونظهورعلىاالهتمامتركز
علىأيضًااالهتمامتركزاالقتصادى، كماللنشاطمحركًاباعتبارهالربحعلىوليس
السيدبينقائمةكانتالتىالعملبعالقةشبيهةوالرأسمالىالمنتجبينعالقةظهور

فىالسببكانوربما. عشرالتاسعالقرنفىالمتطورالصناعىالنظامظلفىواألجير
عليهمفرضتقدالباحثونعليهااعتمدالتىالمادةأنإلى- عامةبصفة- يرجعذلك

للعصرالرئيسةالتناقضاتإلىبحوثهمفىالمؤرخينانتباه، ووجهتالتعريفبهذااألخذ
.ماركسبكتاباتتأثرهمإلىيرجعمما، أكثرالحديث

الثورةقبلموجودةكانتالرأسماليةأسسأنLipsonلبسونيزعمعندمافإنهولذلك
فىتتوفرإنماللرأسماليةالرئيسةالمالمح "أنإلىيذهب، فهوقرونببضعةالصناعية

يبيعالينتجونها، حيثالتىالسلعبملكيةظلهفىالعماليتمتعالالذىاألجور، نظام
لهاإلثنينبينفرق، وهناكالمالرأسلصاحبذاتهالعمليبيع، وإنماعملهناتجالعامل
.18"حيوىاقتصادىمغزى

المميزةالمالمح "أنذكرعندماهذهالنظروجهةمنCunninghamكاننجهامواقترب
باإلنتاجالعمال، وبقياماإلنتاجألدواتالعملصاحبملكيةفىتتمثلالصناعيةللمؤسسة

ينتجونها"،التىالسلعبيعوراءمنربحًاالرأسمالى، ويحققعليهيحصلونأجرلقاء
التىاألوضاعفىكبيرتغيرالمالرأسدخولعلىيترتبالربما "أنهذلكإلىويضيف

ورفاقهالعاملبينالشخصيةالعالقاتفىكبيرًاتغيرًايحدثظلها، ولكنهفىالعمليتم
لمصطلحكاننجهاماستخداميقتصرولم". العمللربالتابعمركزإلىيهبطعندما

18Economic History 3 rd Ed. vo’ II’ xxvi.
فهوآخرشخصيقدمهاصناعتهافىاستخدمتالتىالموادألنالسلعيمتلكالعامليكنلمإذا "أنهكذلكلبسونويضيف

وإذا"/ ينتجهاالتىللسلعةالعاململكيةهوالرئيسفالمعيارآخرلشخصملكاًأولهملكاًاإلنتاجأدواتكانتسواءأجير
؟ وفىاالشتراكىالنظامليشمليمتدالتعريفأنذلكيعنىفهلاإلنتاجأدواتملكيةعنالنظرغضقدلبسونكان

منظمة "باعتبارها" الوسطىالعصورفىالقرية "عنيتحدثعندماالقارئفضوللبسونيثيرالكتابمنآخرموضع
."رأسمالىأساسعلى

Ibd. P. 372.
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شملأوسعمعنىعليهأضفىالصناعية، ولكنهالمؤسساتوصفعلىالرأسمالية
فىاالتجاروعادةالمالرأسملكيةظلهافىتتحكمظاهرة "باعتبارهالتجارىالتعريف

.19"المجتمعمؤسساتكل
2

قاطعة، ترسمحدودًاثمة، أنمعيناقتصادىلنظامتعريفعنبالبحثانشغالنايعنىوال
أنيمكنالالنظمأنفالواقع. البعضوبعضهاالنظمبينلتفصلالتاريخصفحاتعلى
حقبإلىالتاريختقسيميرفضونالذينأولئكيرىخالصة، كمانقيةصورةفىتوجد
والفترةالسابقةللفترةالمميزةالعناصر، تتواجدالتاريخفتراتمنفترةأىففى. معينة

مزيجًالنالتقدمالبعضببعضهاالعناصرهذهتختلط، وأحيانًاجنبإلىجنبًاالالحقة
جديد، ورغممجتمعكلمنهامةعناصرعلىالقديمالنظامرحمينطوىكذلك. غريبًا
أنكما. الجديدللنظامالمتكاملالجنينالعناصرهذهتشكلأنالضرورةمنليسذلك

.الجديدالمجتمعضمنطويلةلفترةتبقىالقديمالمجتمعآثار

فتراتعدافيما-تاريخيةحقبةكلفىضمنًايتواجد- بهأخذناالذى-الرأسماليةومفهوم
درجة، تتفاوتمعيناقتصادىتكوينتأثيرتحتغيرهمعمختلطًا- قصيرةانتقال

هذاويعتبر. عليهالسابقةاالقتصاديةاالجتماعيةالعالقاتلشكلوفقًاتمييزه، ويتمتجانسه
أخذناإذاهذا- األقلعلىمبدئىكتقدير -الفتراتمنفترةكلعلىانطباقًاأكثرالمفهوم

الذىاالقتصادىبالوضعتحيطالتىالتعقيداتجانبامتجانسًا، وطرحنانظامًااعتبارنافى
األشكالبعضإرهاصاتعلىرئيسةبصورةهتمامناإنركزأنيجبالحيث. نعنيه

الفترةعلىجديدةتسمية، خلعاألشكالتلكمثلظهوريبررالالجديدة، كمااالقتصادية
منملحوظًاقدرًايحققأنجديداقتصادىشكلفيهايستطيعالتىبها، فالمرحلةالالحقة

ذاتمرحلةهىالتطور، اتجاهعلى، ويؤثرككلالمجتمععلىآثارًايخلفالنمو، تجعله
أىومستمرة، تدريجيةعمليةغالبيتهافىالتاريخىالتغيرعمليةأنحقيقة. كبيرمغزى

سلسلةفىمباشرةبصورةعليهسابقآخربحدثربطهيمكنالمعينحدثثمةليسأنه
.لهامتدادبأنهالحدثذلكوصفباستطاعتناتجعلالتتابعمنواحدة

19The progress of Capitalism in England’ pp. 24’ 73.
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لكلحقبأوفتراتإلىالتاريختقسيمعلىيقوم- للتطورتفسيركليتضمنأنوالبد
التطورعمليةفىالتقاءنقطثمةأنإلىاإلشارة- المتميزاالقتصادىنظامهامنها

حبلعندهاوينقطعالطبيعيةغيربالسرعةالتطورإيقاعفيهايتسمحيثاالقتصادى
.الجاريةالحوادثمسيرةفىحادتحولحدوثاالستمرار، مثل

تحددالتىاالجتماعية، الثوراتفى، تتمثلتلكالتاريخمجرىفىالفجائىالتغيرونقاط
التطوربأنالقائلةالنظروجهةفإنذلكوعلى. جديدآخرنظامإلىقديمنظاممناالنتقال
أنإلىتذهبالتىالنظروجهاتمنالنقيضعلىدورية، تقفثوراتبوقوعيتميز

االستمرارية،منمتفاوتةدرجاتذاتمتشابكةعوامليتضمناالقتصادىالتطور
هذاكانسواءمعينعاملشأنعلونتيجةيحدثالتغيرأنترىالتىالنظرووجهات

رأستراكم، أوالعملتقسيم، أواألسواقاإلنتاجية، أو، أوالسكانفىمتمثًالالعامل
شأنها،منالتهوينأوالقاطعةالجديدةالسماتتجاهلإلىميلهالرأىهذاويعيب. المال
النتيجةفىجذرىتغيرإحداثإلىمعينة، وتؤدىمرحلةفىتظهرقدالتىالسماتوهى
المنظمعندالمغامرةوروحالطموحفىتتمثلكانت، سواءالعقلإليهايتوصلالتى

جديدموقفظهورفىتتمثلكانت، أوالربحتحقيقفرصفيهاتتسعفترةفىالرأسمالى
الحقائق "إلىالذهنالقديمة، وينصرفالجماعيةوالروحالمساواةتسودهمجتمعفىللعمل

اإلنسانية،للطبيعةثابتةسماتتعدعناصرمنتنسجالتى، التاريخىالسموذات" العامة
.معينطابعذاتاجتماعيةأواقتصاديةبأنهااألوضاعتلكتفسرأو

.اإلهمالإالنوعهافىالفريدة" الحقبةروح "علىتركزالتىالنظرياتهذهتستحقوال
عبارةإليهتشيرالذىالحدثلطابعاألولىالوهلةمنذتعريفًانضعأنالصعبومن

الثورةتتضمنفبينما. االستعارةأسلوباستخدامعنتوقفنالواالجتماعية"، حتىالثورة"
التغيرعنتحدثناعندماإليهأشرناالذىبالمعنى- االستمرارعدممفهوماالجتماعية

منعنهنعبرالالبسيط، عندمامعناهيفقدالمفهومهذافإن- التطورمسارفىالمفاجئ
سمةتتضمنالثورةهذهمثلأنحينوعلى. الواسعالنطاقذاتالمتشابهاتمنطلق
بالتغيريقولونالذينوأولئك. السمةهذهمعيتفقالمغزاهاالتغير، فإنالسريعاإليقاع

، فيمرللتذبذبقابلولكنهثابتًاليسالنمومعدلأنعلىيوافقونالمحدود، ربماالنموذى
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القرنأواخرفىالسكانزادعندماحدثالنمو، مثلماسرعةفيهاتزدادبفتراتأحيانًا
تحدثىتالالثورىاالنتقالفكرةاعتبارهمفىيدخلواأندونعشر، وذلكالثامن

.النظامفىنوعيةتغيرات

المختلفةالمراحلتميزالتىواالجتماعيةاالقتصاديةالنظمبتفسيرنأخذأنجازوإذا
الحتميةهذهأنحتميًا، فالبدكانوقوعهاعرضًا، ولكنتحدثلمبأنها. التاريخىللتطور
شكلفىتجانسقيامإلىتؤدىالتاريخيةاألوضاعفىمعينةكيفيةوجودإلىترجع

هناكيكونعندما، وذلكانتقالفتراتإلىتؤدى، كماالزمنمنحقبةأىفىالتطور
واألخذ. ثابتةبعالقاتالبعضببعضهاترتبطالالتىالذاتيةالعناصربيندقيقتوازن

مسألة، ولكنهاالبحثمنالجانبلهذامالئماستهاللعنالبحثقبيلمنليسالرأىبهذا
معقدالمجتمعأنإلىترجعالظاهرةذاتها، هذهالتطورلعمليةاألساسىبالبناءتتعلق

-بذاتهاالقائمةالعناصرلبعضالبسيطالنموعنفضًال-والتداخلالصراعأنلدرجة
التحوالتحدوثحالةفىوالتغير، وذلكالحركةإلىيؤدىالذىالرئيسالعامليشكل

.األقلعلىالكبرى

مجالفىالعاديةغيربسرعةتتحركالحوادثالنحو، فإنهذاعلىاألمورسارتوإذا
إلىيؤدىالمتداخلة، مماالعناصرتوازنمعيارتغيرمجالوفى، بلفحسبالكمىالنمو

عندماما، وذلكبدرجةالمجتمعتركيبفىمفاجئتغيرجديدة، وحدوثتكويناتظهور
المجتمعمنهايتكونالتىالمتباينةالعناصرعنده، تتوازنمعينمستوىالتطوريبلغ

المجتمعأنالقولاالستعارة، نستطيعأسلوباستخدامإلىلجأنافإذا. بأخرىأوبصورة
تتداعىالتىاألفعالردودمنسلسلةيشبهماتطورهمنمعينةمستوياتفىيشهد

.متحركةبصورةحلقاتها

أساسًابالتالىيعدوالذىالنتائجهذهيفرزالذىاالقتصادىالمجتمعسمةأنالجلىومن
أنمعينة، هوزمنيةبفترةيرتبطمميزًااقتصاديًانظامًاباعتبارهاللرأسماليةلتفسيرنا
، تسودطبقاتإلىتنقسممجتمعاتأىطبقية، لمجتمعاتتاريخًا- يزالوال-كانالتاريخ
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طبقةمعينة، وتشكلبمصالحترتبطالطبقاتمنعددبينائتالفبعينها، أوطبقةفيها
.20كليًاأوجزئيًاالعداءاألخرىالطبقاتأوالطبقةمسيطرة، تناصب

الطبقةمادامت، كيفىتناسقتاريخيةمرحلةأىعلىيفرض، فإنهكذلكاألمركانولما
لمحافظةلالقوةاستخدامإلىبالطبعستلجأ- الوقتذلكفى-وسياسيًااجتماعيًاالمسيطرة

بينللعالقةالخاصالشكلذلكأى-نطاقهوتوسيعلإلنتاجالمعيناألسلوبذلكعلى
نقطةإلىيصلالمجتمعفىتغيرحدثفإذا. عليهيعتمدالطبقةتلكدخلألن- الطبقات

االجتماعية،القوىبينالقديمالتوازنالمسيطرة، واختلالطبقةهذهزعامةاستمرارتهدد
ذلكحتىجاريًاكانالذىالتغيرعندهايتوقفقدحرجةمرحلةبذلكيبلغالتطورفإن

المجتمععلىالطبقةتلكسيطرةفقدانإلى- االستمرارلهقدرإذا-يؤدى، أوالحين
.محلهاتحلجديدةطبقةلصالح

الوقتفىتحتلالتىالطبقةمصلحةفإنالقوىميزانفىاالنتقالهذامثلحدثومتى
الجديدة،المرحلةإلىباالنتقالاإلسراعتقتضىالمجتمعفىاالستراتيجيةالمراكزالراهن
منوليس. بهاالخاصةقواعدهاعليها، وتوسيعالسابقةالطبقةغريمتهاقواعدوتحطيم

حجمهتامة، ولكنتصفيةالقديماإلنتاجأسلوبتصفيةذلكعلىيترتبأنالضرورى
أسلوبويتجه. 21الجديداإلنتاجألسلوبخطيرًامنافسًايصبحالحتىبسرعةيتضاءل
إلى- الجديدةاالقتصاديةواإلمكانياتالجديدةاإلنتاجيةبالقوىمدعمًا-الجديداإلنتاج
معينة، حتىلفترة، وذلكالقديمالنظاموراءهايتحرككانالتىالحدودخارجاالتساع

بهاتدعمالتىالسياسيةالمحددة، واألشكالالطبقيةالعالقاتفيهتتصارعالذىالدوريأتى
الصراعيبلغاإلنتاجية، عندئذالقوىفىجديدتغيرقوتها، معالجديدةالحاكمةالطبقة
.أخرىمرةذروتهبينهما

الطبقاتظهورتتابععنالناتجالمستمرغيرالتطورحولالتفسيرهذامنتقتربالتىPirenneبيرنمالحظاتانظر20
االقتصادىتاريخنافتراتمنفترةكلفىتظهرالرأسماليينمنمنفصلةمعينةطبقةثمةأنأعتقدإننى: "المختلفة

رأسماليةمجموعةمنتخرجال "معينعصرفىالرأسماليينمنمجموعةكلكانتولما" مميزطابعذات) للرأسمالية(
مجردليسوالتاريخ" االقتصادىالنظامتطورفىاالستمرارأثرنجد "أننايحدثلذلكوتبعاً" عليهاسابقعصرفى

.البعضببعضهمتصلدرجولكنهصماءخطة
Stages in the Social History of Captalism in American Historical Review ’ 1914’ pp. 494.5.

كانتكلماطوالًتزدادالمدىطويلةخطةإلىيحتاجالتطورعمليةمنالجانبهذاأننفترضأنالضرورىمن21
مسائلتجاهمحددةمواقفإلىأخيراًيصلونالطبقةتلكأفرادأنيفترضولكنمحددةسياسةتتبعالمسيطرةالطبقة
.الصراعدائرةمنخصومهمإخراجمنتمكنهمالكبيرةالقوةوهذه) العملأواألسواقأواألراضىقضيةمثل (بعينها
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يتكونالحضارةتاريخأن- هيجلبأفكارتأثرًا-عشرالتاسعالقرنفىاالعتقادوساد
الحضارةتاريخالمتتابعة، ولكنالقوميةالحضاراتسيطرةتحددهامتتابعةعصورمن
معينبأسلوبمنهاكلتحتفظالتىالطبقيةالنظمتتابعمنيتكون- إليهانتهينالماوفقًا-

االقتصادىأوربابتاريخيتعلقهامأمروثمة. الحاكمةطبقتهالمصلحةالدخلالستدرار
الرئيسةالمراحلبينللدهشةالمثيرالتشابهمنالدرجةتلك، هوعندهنقفأنيستحق

هذهمنمرحلةكلتوقيتكانلقد "البعضوبعضهااالقتصادىالتطوربهامرالتى
بصورةاختلفتكماالتطورعمليةتفاصيل، واختلفتغيرهعنبالطبعمختلفًاالمراحل
الذىالتشابههذاولكن" المراحلتلكمنمرحلةكلميزتالتىالمعينةاألشكالملحوظة
العشرةالقرونفىاالقتصادىالتطورألشكالأساسىتماثلإلىيرجعأوربابهامتازت

.أوربابالدلمختلفبالنسبةاألخيرة

الذىبالمفهومطبقةتشكلاجتماعيةوحدةتضمالتى-المشتركةالمصالحترجعوال
تتكونأنالضرورىمنأحيانًا، فليسيظنكماالدخلفىكمىتماثلإلى- عنهتحدثنا
منيقتربون، أوللدخلالمستوىبنفسيتمتعونأناسمنمحددةأهدافبينهاتجمعطبقة

الذينأولئكمنتتكونالطبقةأنببساطةالقوليكفىالأنهكما. للدخلمفترضمستوى
وليسالدخلمصدرهوهنااألهميةمعيارأنواحد، رغممصدرمندخلهميستمدون

تضربهاالتىبالجذورتتعلقأساسيةمسألةإلىنشيرأنبنايجدرالحالةهذهوفى. حجمه
العالقةإلىاإلشارةتجدرالتحديدوجه، وعلىمعينمجتمعأرضفىاالجتماعيةالقوة
القوىمنوبالتالى، اإلنتاجعمليةمنككلاالجتماعيةالقوةهذهموقفتحددالتى

.المجتمعفىتعيشالتىاألخرىاالجتماعية

بذاتهالطبقةثابتةمشتركةمصالح- ناحيةمن-تكونالتىالعالقةأخرى، ترتبطوبعبارة
المصالحبينتناقضإلى- أخرىناحيةمن-معينًا، وتقوداقتصاديًانظامًاوتوفر

فائضثماروتوزيعالجتناءمعينبأسلوبالعالقةهذهمثل، ترتبطالنظامبهذاالمرتبطة
ولما. الحقيقىللمنتجاالستهالكيةالحاجةلتغطيةالالزمالعملحجميتجاوزالذى، العمل
تعتبرالطبقةتلكمسيطرة، فإنطبقةألىحيويةضرورةيمثلهذاالعملفائضكان

عملفائضفىالحقادعائهاعلىونفوذها، يعتمدورخاءها. المستقلةحياتهامجرى
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تكلفةيتجاوزالذى، العملإنتاجفائضفإن "أنجلزفردريكتعبيرحدوعلى. اآلخرين
هذاعلىعتمادًاإ، حجمه، وزيادةاالجتماعىاإلنتاج، وتكوينالعملعلىالمحافظة
ذلكإلىباإلضافةإليهاآلتمتميزةلطبقةملكًاالحاضرالوقتحتىاألزلمنذالفائض
.22"الفكريةوالقيادةالسياسيةالسيادة

، وتعددالمجتمعلتطورالمتباينةالمراحلباختالفالعملفائضامتالكصوروتختلف
بالمستوياتيرتبط، كمالإلنتاجمتنوعةووسائلطرقباستخداميرتبطاألشكالهذه

آخرأسلوبأىمثل "باعتبارهاالرأسماليةعنماركستحدثوقد. لإلنتاجيةالمختلفة
القوىمنتاريخيًامتطورةاإلنتاجية، وبأشكالمنمعينةبمراحل، ترتبطلإلنتاجمعين

انفصالعنهاسابقة، ينتجلعمليةنتاجبذاتهاهىالتاريخيةالمتطلباتوهذه. اإلنتاجية
علىتنطبقالتىاإلنتاجألحوال، ويكونمنهنبعالذىاألصلعنالجديداإلنتاجأسلوب

العملإنتاجيةتكونوعندما23"خىيتارانتقال، طابعالمعيناإلنتاجىاألسلوبذلك
للطبقةومنتظمضرورىدخلأى، يصبحاالجتماعىالتطورمرحلةفىللغايةمنخفضة
يكنلمالتطور، ماحديفوقأمرًا- فيهتساهموالاإلنتاجعلىتعيشالتى-المرفهة
.المنتجينقهرعلىيرتكز

على-كاناالقتصادىللتطورالبدائيةالمراحلفىالطبقاتتقسيم، فإنذلكعلىوبناء
تسودهالذىالمجتمعففى. 24"معينتاريخىمبررلهمغزىذا- "أنجلزتعبيرحد

الوالمبادلةالعملتقسيمكانولما. األرضبملكيةالثابتةالعالقاتالزراعة، ترتبط
التزاماتشكلعلىمباشرةيقدمالعملفائض، فإنالمجتمعذلكمثلفىكثيرًايتطوران

.عينيةكإتاوةسيدهإلىإنتاجهمنمعينةلحصةالمزارعتسليمشكليأخذشخصية، أو
ظهورإلى- ومتنوعةجديدةإنتاجأدواتاختراعيعنىالذى-الصناعةنموويؤدى
فائضامتالكمنجديدةأشكاًالجديدة، تتطلباقتصاديةمشاكلوظهورجديدةطبقات
العصورلمجتمعالمميزالطابعكانلقد. الجديدةاإلنتاجأدواتمالكلمصلحةالعمل

22Anti- Duhring’p. 221.
23Capital’ vol. III. pp. 1023. 4.

"لهاالمقابلالوجهباعتبارهابالضرورةاإلنتاجبأموالالتوزيعأموالترتبط "ماركسيقولذلكإلىوباإلضافة
24Op. Cit, p. 316.
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كانواالذينالمنتجينجبرية، أولئكبصورةالعملفائضبتقديمالمنتجينقيامهوالوسطى
.باألرضالبدائية، ويرتبطوناإلنتاجأدواتيملكون

العاملبينالعالقةهوالحديثللمجتمعالمميزالطابعفإنذلكمنالنقيضوعلى
حيثمنتمييزهايمكنخالصًا، والتعاقديًاشكًال- رأيناكما-تأخذالتىوالرأسمالى

ولم. المبادلةعلىالقائمالمجتمعفىالمعقدةالحرةالسوقعقودمنغيرهاعنالشكل
، إلىالوسطىالعصورفىسائدًاكانالذىالعملفائضاستغاللشكلمناالنتقاليكن

يحددللسالالتجدولخاللمننصفهاأنيمكنبسيطةعمليةالحديثة، مجردالعصور
معينةخطوطًاتميزأنالعينتستطيعال، كمامعينسلفمنمباشرةساللةكلانحدار
التقنية، وظهورالتغيراتهذايتضمنوال. هبوبهااتجاهتحددهذهاالنتقالحركةلزوبعة
ازديادأيضًايتضمن، بلفحسبالعملإنتاجيةعلىكبيربشكلتؤثرجديدةإنتاجأدوات
وعناألرضعنالمنتجانفصالازديادكذلكيتضمنالمبادلة، كما، وتطورالعملتقسيم

.كبروليتارىوظهروهاإلنتاجوسائل

يرتبطمعينمغزىيبرزالماضيةالخمسةالقرونتاريختحددالتىاالتجاهاتتلكبينومن
قدالتعاقدعالقةإلىالتبعيةعالقةمناالنتقالأنإلىذلكيرجعوال، البروليتارىبظهور
بشكلاستبدلتهذهاالنتقالعمليةأنإلىيرجعولكنه، تقليديًاشرحًامشروحةبصيغأحيط
وبذلك". بالموضوعية "يتسمخالصًااقتصاديًاعمًال- التاريخيةالمرحلةوسط-الجبرىالعمل
،اآلخرينعملفائضتستغلأنلطبقةيتيحالذىالمحيرالخاصالشكلذلكأساسوضع

".الرأسمالية "نسميهالذىالحديثالنظامجوهريمثلالذىوهو

3

الختالفتبعًاالبعضبعضهاعنتتميزالتىالمراحلمنبعددالرأسماليةتطورمرلقد
تلكنتتبععندماولكن. محددةبسماتتمييزهيمكنالذىالنضجنضجها، ذلكمستوى
نضعأناألولىللوهلةيجبالرأسمالية، فإنهللمرحلةكبدايةمنهاواحدةالختيارالمراحل

فإذا. التحديدفىاختالطثمةيكونالحتىاألهميةببعضتتسمالتىالمرحلةاعتبارنافى
عجزناذلكعلىيترتب، فإنهلإلنتاجمحددًاأسلوبًاباعتبارهاالرأسماليةعننتحدثكنا
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للنشاطاألولىالمالمحظهور، منذالنظامهذافجرفيهبزغالذىالتاريختحديدعن
معينةفترةعننتحدثأنيمكنالأنناالتجار، كماطبقة، وقيامالواسعالتجارى

أنعلينايجبإذ. الباحثينمنالكثيرفعلكما" التجاريةالرأسمالية "فترةباعتبارها
، علىاإلنتاجأسلوبفىفقطتحدثالتىالتغيراتفىالرأسماليةالمرحلةبدايةنلتمس
.25للرأسماليةمباشرًاخضوعًاالمنتجخضوعإلىيؤدىالذىالنحو

-أنناتعنىحيثبالجوهرتتصلولكنهاذاتهحدفىبالمصطلحتتعلقمسألةليستوهذه
وجودعليهيترتبالبذاتهاقائمةكطبقةالتجارطبقةظهورفإن- صوابعلىكناإذا

المظهرعلىبالذاأساسيًاتأثيرًايبدىالسوفالطبقةتلكظهورثورى، وإنمعنى
ثرواتهمترتبطالذينالرأسماليينطبقةظهورسيبديهمماأكثرللمجتمعاالقتصادى

أوالعبيدمالكمنكانتسواء-الحاكمةالطبقةتشتغلبينمابالصناعة، وأنهوثيقًاارتباطًا
التى-التجارطبقةالتجار، فإنمعقويًاتحالفًاتقيمبالتجارة، أو- اإلقطاعيينالسادة

بالدخولتهتمال- والمستهلكالمنتجبينبالوساطةسىرئيبشكليتصلنشاطًاتمارس
الذىالشمولىالراديكالىالنحوعلىاألمورمقاليدعلىالسيطرةأجلمنصراعفى

فىالقائماإلنتاجبأسلوبترتبطالطبقةهذهثرواتكانتولما. قليلمنذعنهتحدثنا
إلىالميلمنأكثراإلنتاجأسلوبعلىالمحافظةعلىحريصةتصبح، فإنهاالمجتمع
،العملفائضعلىيستحوزالذىالقائماإلنتاجبشكلااللتحامإلىميًالأكثرفهى. تغييره
.الشكلهذاتغييرمحاولةإلىتتجهالولكنها

تحديدضرورةلناالزاوية، يتضحهذهمنالرأسماليةتاريخفىالنظرنمعنوعندما
الذى (Pirenneبيرنيفعلعشر، كماالثانىبالقرنالانجلترافىالمرحلةتلكتاريخ
عشرالرابعبالقرنحتىالمنخفضة)، والاألراضىتجربةاألولىللوهلةاعتبارهفىيأخذ

هذابدايةنجد، ولكنناآخرونفعلكما- الحرفوطوائفبالمدنالتجارةنموشهدالذى-
بدأعشر، عندماالسابعالقرنومطلععشرالسادسالقرنمناألخيرالعقدفىالعصر
بينناضجةعالقاتشكلعلىملحوظ، سواءنطاقعلىاإلنتاجفىيتغلغلالمالرأس

التجارأوالكبيرةاألموالرؤوسوجودعلىللداللةال" التجاريةالرأسمالية "مصطلحالباحثينبعضاستخدام25
اإلنتاجكانعندماللرأسماليةالمبكرةالفترةعلىللداللةالمصطلحهذااستخدمواولكنهمالتجارةمجالفىالمتخصصين

.للمصطلحاالستخدامهذاإلىهنانشيرالونحنبالقطعةاإلنتاجنظامظلفىاليدويةبالصناعةالمشتغلللتاجرخالصاً
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خضوعفىيتمثلالذىتطورًااألقلالشكلعلى، أوالمأجورينوالعمالالرأسمالى
اإلنتاج "بنظاميسمىفيماللرأسمالىبيوتهمفىيشتغلونالذينالمحليينالحرفيين
العالقاتمنالشكلذلكعلىالسابقةاألمثلةمنالكثيرحقًانجدكناوإن". المنزلى
عناستقاللهظلهافىالحرفىفقدتطوريةتغييراتحدوثإلىتشيروالتى-اإلنتاجية

تجاراحتكارمواجهةفىالتجار، أولهيقدمهاالتىالديونطائلةتحتالوقوعطريق
.المالرأسيملككانالذىللتاجرالتابعوضعفىيصبحجعلهالجملة، مما

بالكوالك"،- "الحديثبالمصطلح-نسميهأنيمكنمماكبيرقدرحقًاهناككانأنهكما
أوالمحليونالتجارأوالقريةفىاألغنياءالفالحون، مارسهالمشروعأشكالمنكشكل
اليدوية،الحرفبهاتوجدكانتالتىالمدنفىاإلنتاجأدواتيملكونالذينالعمال

.القرنذلكحلولحتىأوعشرالرابعالقرنمنذالمأجور، وذلكالعاملفيهاستخدموا
قدرعلىتكنكبير، ولمحدإلىالحجمصغيرةكانتاالستغالليةاألشكالهذهولكن
مكتملةغيررأسماليةأشكالمجردمنأكثراعتبارهايمكنناحتىالنضجمنكاف

كأسلوبالرأسماليةبدايةتاريخلتحديدكداللةاتخاذهايبرروجودهايكاد، والالنضج
تحدىعلىقادرةيجعلهانطاقعلى، وتمتدالوضوحمنكافقدرعلىمالمحذىجديد

تمارسلم، إنهاالرأسماليينطبقةظهورمنبهارتبط، وماالرأسمالىاإلنتاجأسلوب
العقودنهايةحتىانجلترافىواالقتصادىاالجتماعىالتطورعلىمغزىذاتأثيرًا

.التيودورعصرمناألخيرة

السابعالقرنفىإحداهماالرأسمالية، تقعتطورفىحاسمتانمرحلتانثمةأنلياجويبدو
ذلكفىالفترة، بماتلكفىحدثتالتىواالجتماعيةالسياسيةالتغيراتفىعشر، وتتمثل

األضواءUnwinأونونبحوثألقتالذىالقانونيةالصفةذاتالشركاتبينالصراع
لموالذى، كرومويلثورةفىذروتهبلغالذىاالحتكار، ضدالبرلمانىعليها، والصراع

التىالفعلوردودالتسويةمحاوالتالظاهرة، رغمتلكمنالتخلصإلىنتائجهتؤد
التىالصناعية، الثورةفىفتتمثلالمراحلهذهثانيةأما. الملكيةعودةعهدفىحدثت
والتىعشر، التاسعالقرنمناألولالنصفومطلععشرالثامنالقرننهايةفىوقعت
المجالعلىدراميةأقلانعكاسلهاكان، فقداألولىبالدرجةاقتصادىمغزىذاتكانت
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لمستقبلبالنسبةحاسمةالمرحلةتلككانتلقد. األهميةمنيخلوال، ولكنهالسياسى
وتنظيمها، دفعتالصناعةبناءفىجذريةتغييراتخاللها، وقعتالرأسمالىاالقتصاد
ثمالحديثة، ومنالرأسماليةوالدةصاحبالذىالمخاضآالمبمثابةاعتبارهاإلىالبعض

العصورمنذواالجتماعىاالقتصادىالتطورمجالفىحسمًاالمراحلأكثرتعدفهى
.الوسطى

الثورةتمثلهماأن، إلىواضحبشكلاليومالمتقدمةالدراساتتشيرحالأيةوعلى
الرأسمالية،تطورمراحلمنناضجةغيرمبكرةمرحلةمناالنتقالفىيكمنالصناعية

لسيطرتهوأخضعهللرأسماليةالسابقاإلنتاجأسلوبعلىالمالرأستأثيرتفاقمحيث
حققتمرحلةإلىكامًالتحوًالبعديتحوللمأنهاقتصادى، غيركأسلوباستقاللهوسلبه

يرتكزالخاصاإلنتاجىنظامها- التكنولوجىالتطورمنأسسعلى- الرأسماليةفيها
التاماالنفصالتحقيقعلىتأثيرهالهاكان، وبذلكالمصنعفىالكبيراإلنتاجوحدةعلى
ومباشرةمبسطةعالقةظلهافى، وقامتاإلنتاجوسائلمنلهماتبقى، وبينالمنتجبين

.واألجراءالرأسمالىبين

.جمةصعوباتأمامناالنحو، تبرزهذاعلىالرأسمالىاإلنتاجألصولأرخناإذاولكن
فىاإلنتاجأسلوبمناالنتقالفىحاسمةمراحلثالثبوجودنعترفأنيجبفهل

تقديرنافى، فندخلمنطقييننبدوحتىالرأسمالىاإلنتاجأسلوبإلىالوسطىالعصور
اعترفنا، وإذاالتحولهذافىوالمبكرةالثالثةالمرحلة، ونعتبرهاإلقطاعىالنظامتفكك

الرأسمالية، فكيفإلىاإلقطاعمنللتحولالمبكرةالحاسمةالمرحلةهذهمثلبوجود
أواخروبينالمرحلةتلكبينالواقعةالفترةفىاالقتصادىالنظامعنالتحدثنستطيع
طابعذاتبهأخذناالذىالتحديدوفقتبدوالالتىالفترةعشر، وهىالسادسالقرن

السائداإلنتاجأسلوباعتبارنافىأدخلناماإذاالرأسماليةمرحلةبعدتعد، والإقطاعى
خاللها؟.

التىالمدنظهورأعتابفىالقديماإلقطاعأزمةشهدعشرالرابعالقرنأنريبال
فيمابالذاواقتصاديًاسياسيًانفوذًامارستوالتىالذاتية، باإلدارةكبيرحدإلىتتمتع
علىالقائماإلقطاعىاإلنتاجأسلوباهتزاألزمةتلكظلففى. القوميةبالشئونيتعلق
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فىدبالذىالوهنفىآثارهانرىالتفككمنمتطورةمرحلةإلىالقنانة، ووصل
نهايةتحديدنستطعلمماولكن. التالىالقرنفىاألراضىأصحاباقتصادياتأوصال

فيماإليهالحديثسيتطرقموضوعوهو-سقوطهعمليةتتبعطريقعناإلقطاعنظام
أنأيضَابوسعنا، وليسالوسطىالعصورنظامنهايةعننتحدثأننستطيعالفإننا- بعد

.الحاكمةاإلقطاعيةالطبقةسقوطعننتحدث

أسلوبتفككأنفى، تتمثلالتحولعمليةلفهمبالنسبةبارزةأهميةذاتحقيقةوثمة
، وأنالرأسمالىاإلنتاجأسلوبيتطورأنقبلمتقدمةمرحلةبلغقدكاناإلقطاعىاإلنتاج

كانلقد. القديماألسلوبرحمداخلالجديداإلنتاجأسلوببنمويتقدملمالتفككهذا
تأكيد، فقدبكلانتقالىطابعذاوإليزابيثالثالثإدواردحكمبينيفصالناللذانالقرنان

هذاتغنمكادتنفوذها، وماثروتها، وتدعمتنمىأنالتجاريةالبرجوازيةاستطاعت
البرجوازيةوالتحمت. العدوموقفالللنبالءالشريكموقفاتخذتحتىالممتازالوضع

تأثيرحدوثإلىظهورهاوأدى. التيودورعهدفىالنبالءبطبقةجزئيًاالتحامًاالتجارية
فروقمناالستفادةمنالماليةمكاسبها، وجاءتاإلنتاجأسلوبعلىمحدودمباشر

، تلكمواردهموضآلةللمنتجينالمحدودالحراكنتيجةوالزمانالمكانفىاألسعار
مداهاوتوسيععليهاالمحافظةإلىالتجاريةالبرجوازيةسعتالتىاألسعارفىالفروق

.26نالتهاالتىاالحتكارامتيازاتطريقعن

الفالحينمناألغنياءالوسطاءظهور، وفىالمدنفىالحرفييننشاطفىنجدكما
المالكللعمالالصغيركاإلنتاج: اإلقطاعىالنظامعنمستقًاليعدلإلنتاج، أسلوبًاالمالك
علىاشتمالهالرأسمالية، رغممرحلةبعديبلغلم، ولكنهفالحينأوحرفيينكانواسواء

.الداخلمنالماللرأسخضوعهشواهدظهورالرأسمالية، ورغمللعالقاتجنينيةمالمح
نتذكرأن، ويكفىالمجتمعفىتابعًاعنصرًاظلاالقتصادىالنشاطمنالنوعهذاولكن

يخضعأنقبلالماللرأسالتاريخىالشكليمثلالتجارىالمالرأسإن: "بقولهالظاهرةهذهعلىماركسيعلق26
يتحددذلكعلىوبناءعنهوخارجاًالمسقلاإلنتاجأسلوبأساسعلىالمالرأسويتطور.. طويلبوقتلسيطرتهاإلنتاج
Pirenneبيرينيقولكما) Capital, Vol. lll, 384". (للمجتمعالعامللتطورالمنعكسةبالنسبةالماللرأسالمستقلالتطور

منرخيصبثمنالغاللمنصغيرةكميةيشترىأنالمرءعلىكانالمحليةالمجاعاتفيهزادتالذىالعصرفى:" 
ساهمتكمااألسلوببنفستتزايدخياليةأرباحاًورائهامنفيحققتباعثمالمجاعاتتلكمنتعانىالالتىالمناطق

".التجاريةالثرواتتكوينفىكبيرحدإلىالمضاربات
)Economic and Social History of Medieval Europe’ 48(.
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للسلطةبأخرى، ويخضعونأوبصورةباألرضيرتبطونكانوااألقنانصغارغالبيةأن
والالعادةبحكميدفعمبلغًاالغالبفىكان (نقديًاإيجارًايدفعواكانواأنهماإلقطاعية، رغم

العملطريقعنمعظمهافىتزرعالكبيرةالمزارعكانتوبينما"). اقتصاديًاإيجارًا "يعد
منكبيرلقدرخاضعًا- الواقعفى-يزالالكانالعملمنالنوعهذافإنالمأجور
التىاألجوريعتبرونالمزارعتلكفالحةفىيعملونالذينجراءألا، وكاناإلرغام

يجبرأنالممكنمنفكان. عيشهملكسبوحيدًامصدرًاوليسثانويًامصدرًايتقاضونها
قراهممناالنتقالفىحريتهممنويحد،للعملمعينةبشروطالقبولعلىالعمالأولئك
قدعشرالرابعالقرنتشريعاتأنريبوال. اإلقليمسيدمنإذنعلىالحصولدون

حرية، وهىاألقنانعنتميزهمكانتالتىالحقوقالفقراءاألحرارالفالحينسلبت
المنتجينبينالريففىاالجتماعيةالعالقاتآخر، واحتفظتإلىمكانمناالنتقال
النظاممنرقيقةغاللةاألقلعلىبقيت، كماالوسطىالعصورطابعمنبالكثيروسادتهم

.اإلقطاعى

فىوقعتالتىتلكمثل-معينةتغيراتثمةكانإذاماحولالدائرالجدلركزوقد
إيقاعإلىاستنادًاالثورة، ليساسمعليهانخلعأنتستحق- عشرالثامنالقرنأواخر
هذهواحد، وكأنآنفىمختلفةصناعيةفروعفىوقوعهإلىاستنادًا، بلفحسبالتغير

تاريخأننقررأن، يجبالفهمسوءفىالوقوعنتجنبوحتى. القصيدبيتهىالمسألة
مختلففىواحدتاريخفىبالضرورةتبدأاالقتصادى، الالتطورومراحلالرأسمالية

الصوابمنمعينقدرعلىنكونوربما. المختلفةالصناعاتفىأوالواحدالبلدأجزاء
سماتمجموعهافىتتضمنبالرأسماليةالخاصةالتواريخمنمجموعةعنتحدثناإذا

تاريخعننتحدثأنمنالرئيسة، بدًالمراحلهيحددمعينبتاريخمنهاكلعامة، يبدأ
.بهااتسمتالتىالعامةوالمالمحللرأسماليةواحد

)ماحدإلىالمختلفةللمدنوحتى (انجلترافىالمختلفةلألقاليمكانأخرىوبعبارة
عشرالرابعالقرنينفىوذلكغيرهاعنوالمختلفةبهاالخاصةاالقتصاديةتواريخها
القرنفىأوربالبلداناالقتصادىالتطورمعالجةيمكنالنحوهذاوعلى. عشروالخامس

تتبعناإذاواقعيةأكثرالنظرةهذهوتبدو. البعضبعضهعنيختلفباعتبارهعشرالتاسع
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عنتحدثناإذاواقعيةأقلتكون، ولكنهاالقرنذلكعلىالسابقةالقرونفىالتطور
بينالتنسيقفىفعالأثرذاكانالرأسماليةظهورفإنالنحوهذاوعلى. الحاضرالتطور
.المختلفةالتطورمراحل

التىالقاطعة، االنتقالمالمحبعضلنا، تبدوككلالواحدالبلدعلىنظرةنلقىوعندما
الثورةتعبيراستخدمناإذاأنناالمدى، لدرجةطويلةكانتالتطورعمليةأنإلىتشير

بعضفىالتطورحركةإيقاعبداأسمائها، وإنبغيراألشياءسميناقداالقتصادية، نكون
منسلسلةبهاتقعالتىالسرعةهويعنيناوما. قاطعبشكلمحددًاالمستقلةشبهالقطاعات
التىالسرعة، تلكمعينقطاعفىالحاسمةالحوادثبعضوقوععنالناتجةالتغيرات

وليس. الطبيعيةالظروففىالعواملهذهفىالتغيرمعدلوبينبينهانقارنعندمانلمسها
التىالنتائجسلسلةتقعأن، والزمنىبتوافقالحاسمةالحوادثتلكترتبطأنضروريًا

الصددهذافىنواجهقدأنناريبال. الوقتنفسفىمختلفةأخرىقطاعاتفىتعقبها
إلىالمتجانسةالطبقةأشكالمنمعينشكلمنالرئيسةالتحوالتبينهامًافاصًالحدًا

مراحلتحددوالتىأهميةاألقلالتغيراتبتلكنلتقى، كماعنهتحدثناأنسبقآخرشكل
بيريناألستاذإليهأشارما، (وهومعيناقتصادىلنظاممحددعصرخاللالتطور

Pirenneسلمى "بشكلالرأسماليةتطورعنتحدثعندمامايبدوعلى.("

للنظامالممثلةالطبقةحالجديد، وتزياإلنتاجبأسلوبترتبطجديدةطبقةتبرزوحينما
هذهتأثير، فإنقبلمناألموربمقاليدتمسككانتالتىالقديمواالجتماعىاالقتصادى

السياسية، كماالوحدةهذهفيهتطورتالذىالبلدأرجاءجميعفىنلمسهأنيمكنالسياسة
جميعفىالتقريبوجهعلىمتماثلةالحالةهذهفىتكونأنالبدلهاالمباشرةالنتائجأن

الذىالنفوذفىتحولمنيعقبهاوماالسياسيةالتغيراتتلكوهى. البلدذلكأرجاء
بمراحلالخاصالمغزىأعطتالتىالتغيرات، وهىالقومىالمستوىعلىيمارس
عامفىالفرنسيةالثورةعشر، أوالتاسعالقرنفىاالنجليزيةمعينة، كالثورةتاريخية
.م1917عامفىالروسيةالثورة، أوم1789

بالتغير- بالضرورة-تاريخهامنالرئيسةالمراحلخاللالرأسماليةتطوروارتبط
بكليرتبطونالذينالرأسماليونكان، ولذلكاإلنتاجطابععلىأثرالذىالتكنولوجى
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منغيرهاعنتختلفالرأسماليينمنشريحةإلىاالنتماءإلىجديدة، يميلونمرحلة
اإلنتاجنظامخاللاهبمسارأموالهمرؤوساتخذتأناسًاتضمالتىاألخرىالشرائح
الثورةعلىالحالةهذهوتنسحب. تقديرأقلعلىالمرحلةبدايةهو، وذلكاألسبق

، حرموامعظمهمفىجددًارجاًالالجديدةالتكنولوجيةاألساليبروادكانالصناعية، فقد
القديمةالمصالحامتيازاتضدالنضالاالجتماعية، تابعواالمكانةأواالمتيازاتمن

.االقتصاديةالحريةاسمتحتالراسخة

علىيعتمدواأن- الغالبفى-عليهمكاننشاطهمالجددالرجالهؤالءيوسعوحتى
األحيانبعضفىالمصانعفقامت. منهمقدمًاأرسخكانواالذينالرأسماليينمشاركة
،قبلمنالمنزليةالصناعةيمولونكانوااليدوية، الذينبالصناعةالمشتغلينالتجاربجهود
بينالشقةتتسعلموبذلك. الجديدإلىالقديمالنظاممنتدريجيًاالمالرأسوتحول
العالقاتعلىأثرهالصناعةبنيةفىحدثالذىالتطورتركالجدد، وبالمقابلاألثرياء

، وقللتالعملتقسيمعلىجذريًاتأثيرًافأثرت: الرأسمالىاإلنتاجأسلوبداخلاالجتماعية
اإلنتاجأدواتيملكونالذينالعماليمارسهاكانالتىالباطنمنالمقاولةأعمالشأنمن

العاملعالقةتغييرإلىواألجراء، وأدتالرأسمالىبينيتوسطونكانواالذينكالحرفيين
.ذاتهااإلنتاجبعملية

إيجابيًاانعكاسًاكانتاالجتماعيةالعالقاتهذهأنافترضناإذاالصوابنتجنبقدولكننا
ذلكعلىيترتبالذىالمتبادلالتأثيرحجماعتبارنافىنأخذ، ولمالتكنولوجىللتطور

وال. االقتصادىالتطورشكلعلىاألحيانبعضفىإيجابيًاتأثيرًاأثروالذىالتطور، 
التكنولوجىالنمواحتوىالذىاإلطاربمثابةكانتالجديدةاالجتماعيةالعالقاتأنريب
هنابهأخذناالذىتطورهاومسارالرأسماليةمفهومكانفإذا. تطورهعجلةودفع

سلعةبيععلىتؤثرالتىالظروففىتغيرأىأنذلكعلىيترتبقدصحيحًا، فإنه
،ندرته، أوللعملالنسبيةبالوفرةتتصلالظروفهذهكانت، سواءالعملقوةهىمعينة

تؤثرأن، البدالمجتمعفىالسياسىالتأثيرعلىقدرتهم، ومدىالعمالتنظيمدرجةأو
،لحركتهالدافعةالقوةعلىثمفعالة، ومنبصورةالنظامرخاءعلىالظروفهذه

الصناعة،أمورمقاليدعلىالمسيطرونيتخذهاالتىواالقتصاديةاالجتماعيةوالسياسات
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قدظروفوهى. التكنولوجىالتقدمالصناعية، ومسارالمؤسساتطبيعةعلىتؤثركما
.النظاماستقرارعلىالتأثيرفىحاالتهاأقصىفىحاسمةتكون

العملسوقفىالتغيرعنالناجمالتأثيرأن- خطأأوصوابًا-التاليةالفصولفىوسنرى
الدراسة،هذهنطاقعنتخرجآفاقإلىالتأثيرهذايمتد، وقدالحدوثمتكررةظاهرة

الكتابمناثنان، افترضالمثالسبيلوعلى. اآلنسنتناولهاالتىتلكعنوضوحًاوتقل
،الجرائمعلىالعقوباتتجاهالدولة، وموقفالعملسوقفىالتغيربينعالقةثمةأن
فىندرةهناكتكونعندمااإلنسانيةباالعتباراتواألخذالتساهلإلىيميلالموقففهذا

إلىالدولةتتجه، بينماالمذنبالعاملعملقوةإلىحاجةهناكتكونوعندماالعملسوق
البروليتارىحياةتصبحكبيرًا، حيثالعملاحتياطىيكونعندماأشدإجراءاتاتخاذ

بتقديماالقتصادية، وسنغامرالسياسةعلىالعاملهذابأثريتعلقوفيما. 27الثمنرخيصة
-يبدومخصصة، إذدراسةتتناولهأنيمكنافتراضيًارأيًاكان، ربماعاماستنتاج

المجتمعفىللدولةاالقتصاديةالسياسةارتباطإلىتشيردالئلثمةأن- األولىللوهلة
أن، كماالعملقوةفىمتوقعةأوحقيقيةبندرةتتسمالتىبالفتراتطبقىأساسعلىالقائم
يكونعندما. االقتصاديةالحريةبروحالدولةسياسةفيهااصطبغتأخرىفتراتثمة

.صحيحًاالعكس

تتنوعمثلماومعقدةمتنوعةاإلنتاجفىالتدخلإلىالدولةتدفعالتىاألسبابتكونوقد
قدالتدخلأشكالمنمعينشكلإلىالدولةيقودالذى، فالوضعالتدخلوأغراضأشكال

، وكانالماضىفىاإلنتاجفىالدولةتدخلتعندماولكن. آخرشكلإلىيقودهاال
التدخلهذامثل، فإنالسلمزمنفىالطبيعيةالظروفمعيتفقثابتًاسياسيًاخطًاتدخلها

فرض، أوالرأسماليينمنمجموعةلصالحاالحتكارفرض: همافرضينتحقيقاستهدف
األجور، والحدلتنظيمالدولةجهودأننتوقعأنولنا. 28العملتنظيمإلىترمىالتىالقيود

27G. Rusche and Kirchheimer’ Punishment and Social Stucture.
التجارى،النظامظلفىسادتالتىوالتوظفالتجارةونظاماإلنتاجحجمأوأسعارتحددالتىاإلجراءاتهنانقصد28

أوالمصانعفىالعماللتشغيلالمنظمةالقوانينذلكيشملالحاضر، والعصرنافىتصدرالتىالتشريعاتوكذلك
تلكعنمختلفةدوافعأوجدتهاوالتى، اإلنتاجأوالتبادلعالقاتعلىمباشراًتأثيراًتؤثرالالتىاالجتماعيةالتأمينات

.العملسوقفىالتدخلإلىالدولةساقتالتى
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احتياطىينضبعندماوطأتها، تشتدالرأسمالىالمجتمعفىالعملحركةحريةمن
.العملسوقفىوفرةهناكتكونعندماوطأتها، وتخفالعمل

، أنالطبقىالمجتمعفىالعملسوقفىللتحكمالدولةدافعحولاالفتراضهذاويؤيد
القرنومطلععشرالرابعالقرنفىالغربيةأوربابلدانفىاالزديادفىأخذالدولةتدخل

،المثالسبيلوعلى. (العملقوةفىشاملةندرةشهدتالتىالفترةعشر، وهىالخامس
أن، كماباريسفىالحرفنقاباتفرنسافىصدرتالتىالطيبجونمراسيماستهدفت
عشرالسابعالقرنفىالظاهرةنفسوتكررت). برلمانىمرسومبمقتضىنظمتاألجور

Sully laffemasالفيماسسولىرصع- المثالسبيلعلى-فرنسافىشهدالذى

منكبيراحتياطىبوجوديتميزعشرالتاسعالقرنكانحين، علىColbertوكولبير
أكبرFaire Laissez29العملحرية، فحققتالسكانفىكبيرةوزيادةالعملفائض

.انتصارتها

نتيجةالرأسماليةظلفىاالقتصاديةالحريةازدهارظاهرةاألقلعلىالنظريةهذهويدعم
القانونيةالقيودأنحينالبروليتاريا، علىمنفائضوجودبسبباإلنتاجأسلوبتأمين
العاملة، حيثاأليدىمنالمعروضعلىالمتاحةاألعمالتزيدعندماالوجودإلىتبرز

وعلى. استقرارًاوأقلالمالرأسيدرهالذىللربحتوفيرًاأقلاإلنتاجأسلوبيصبح
الذىالنحوعلى-متذبذبةالصناعةنحوالدولةسياسةفيهاتبدوالتىالصورةنقيض

بالموتالمعروفالطاعونبعداألجورزيادةظاهرةأنإلى) Mercantilism, Vol. 1(كتابهفىHecksherيذهب29
أيةوعلىP. 138"السادةمصلحةاستهدف "الذىالتدخلذلكP. 138" مرةألولالدولةلتدخلقوياًدافعاًكانت "األسود

فىحقوقهاالحرفنقاباتواسترجعتعشرالخامسالقرننهايةنحوفرنسافىاالعتدالإلىالدولةسياسةمالتحال
:كتابهفىBoissonnadeبواسنادعشرالسابعللقرنبالنسبةأما. جزئىبشكلأمورهاإدارة

)D’ Etat: L’ industrie et les Classes Industrielies en France’ 1455- 1661.(
العسكرية، كماالثكناتنظاميشبهكانوالذىعشر، السابعالقرنفىوالعمالللصبيةوضعالذىالصارمالنظامإلى

الشكوىمواجهةوفى. العمالحسابعلىالعملربمصلحةاستهدفتالتىالحرفنقاباتتجاهالدولةسياسةإلىيشير
علىالعقوبات، وفرضتاالجتماعاتعقدأوالجمعياتتكوينالعمالعلىالدولةحرمتالعاملةاأليدىفىالنقصمن

على، وتمردهمقانونىباعترافتتمتعاللنقاباتالعمالتنظيمورغمPP 295-305آخرإلىعملمنينتقلونالذينالعمال
التىالفتراتأسوأمنتعدالفترةهذهفإن1660و1622عامىبينفيمامتعددةسنواتفىالمدنمنكثيرفىالسلطات

-PP 307مخيفبؤسحالةفىيعيشون، وكانواعوراتهمبهيسترونمايجدونيكادونالكانواالذينالعمالمنهاعانى
كولبيرعهدفىالنحوهذاعلىالحالواستمر308

)Boissonnade’ Colbert’ 1661- 83’ H. Hauser’ Les Debuls du Capitalism’ 36- 9, 102- 6’161 seq.(
فرنسافىبالصناعةالدولةقيامنتيجةاألوربيةالقارةفىللبروليتارياالمتطورغيرالطابعإلىWeberيشيركما

لتقديراإلجبارىالتدخلعصرأخرىمرةالحالىالقرنفىنشهدأنناكما)General Economic History, 164(وألمانيا
هذاولكن. الحربينعدافيماالبطالةمنكبيرةنسبةبوجودالمؤسساتدولةلألجور، وارتبطتواألدنىاألقصىالحدين
بيناالرتباطإلىتشيردالئلوهناك. العاملةللطبقةالقويةالمنظماتبظهوريتأثرألنهخاصطابعذاالحديثالوضع

العملسوقفىالدولةتدخلوزيادةالعملاحتياطىنضوبإلىأدىالذىالثالثيناتفىالعسكرىاإلنفاقزيادة
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االقتصادية،الحريةاجلمنتناضل، وكأنهااألحيانبعضفىالرأسمالية، تبدو- رأيناه
ظروفًااالقتصاديةالحياةعلىالدولةسيطرةتحكمالتىالتشريعاتغيبةفىتجدأنها

التشريعيةللعوائقالتاريخىالعدوالرأسماليةكانتالزاويةهذهومن. لتوسعهامالئمة
لتقيماالقتصادىالمجالفىالقانونىغيرالدولةتدخلنتاجاالحتكاركانواالحتكار، كما

.التجارىالرخاءحسابعلىاالجتماعىاالستقرارأسسشوكتها، لتضعقوةعلىالدليل

البرجوازيةقيامالحقيقية، ألنالصورةمالمحبعضإالتحملالالظاهرةهذهولكن
الرأسمالية، كماتطورمراحلمختلففىاالحتكارمرحلةعادةيتبعالمالرأسوتراكم
حينمنتبدوظاهرة، وهىالتكنولوجىالتطورعرقلةإلى- األحيانبعضفى-يؤدى
االمتيازاتعلىفيهاهوادةالحربًاعصرهابدايةعندالرأسماليةشنتوبينما. آلخر

معارضةتبدطريقها، لماعترضتالتىالتجاريةوالمؤسساتالحرفلنقاباتاالحتكارية
مصالحها،يخدمالتدخلهذاكانعندماالتجارةفىالدولةوتدخلاالقتصاديةلالمتيازات

.التجاريةالرأسماليةتاريختتبعمنبوضوحذلكويتجلى

برفعالصناعةقامت- الخصوصوجهعلىانجلترافى-عشرالتاسعالقرنوفى
فىحقها، وأكدتالعملسوقفىالعرضمن، وتحداألسواقحركةتعوقالتىالحواجز
القوىزيادةأمامالمجالتفتح، حتىالقديمالنظامبقايامعالمساواةقدموعلىالمنافسة
رائدةباعتبارها-انجلترافىسادتالتىالمالئمةالظروفتلكعدافيماولكن. اإلنتاجية

منالدرجةهذهعلىالتجارةلحريةالحماسنجدأنالنادرمنكان- الجديدةالتكنولوجيا
االحتكار، وتقهقرتمكانتحتلالمنافسةعادتحتىالقرننهايةتحلكادتالكفاية، وما

-Neoالجديدةالتجاريةبالرأسماليةيعرفأصبحالذىالعصربدايةقبلالتجارةحرية

Mercantilismاألسواقكانتاالستثنائية، عندماالفتراتبعضفىأنهالقولويمكن
والقدرةاإلنتاجزيادةمنالمزمنةالمخاوفعادية، كانتغيربدرجةتتسعالربحوفرص

التدخلبسياسةاألخذأرجئالمراقبة، كماموضعالنظامهذاعليهاعولالتىاإلنتاجية
.القومىالمستوىعلىوذلكالمخاوفهذهعلىترتبتالتى

تفصيًالاألكثرللدراساتكتمهيديصلحان، قدالتعميمطابعيحمالنأخيرانتعليقانوهناك
أنإلىالرأسمالية، يستندتفسيرفىنظرناوجهةعلىفالتأكيد. الفصلهذاستتبعالتى
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علىفعاًالأثرًا، يتركبهالمرتبطةاالجتماعيةالعالقات، وفىاإلنتاجطبيعةفىالتغيرات
القدولكن. ذاتهاحدفىالتجاريةالعالقاتعلىتأثيرهمنأكثرعامبشكلالمجتمع

فىرئيسبدوريقوم، والاإلنتاجمعالتأثيرتتبادلالواألسواقالتجارةأنهذايعنى
البرجوازيةأنبتتالتىالتربةبمثابةوحدهاالتجارةتكنفلم. المختلفةالتاريخيةالمراحل

حديبلغالالوسطىالعصورفىالريفىالمجتمععلىتأثيرهاأننموها، كمابدايةعند
زيادةطريقعنالمجتمعهذاعلىالمباشرغيرتأثيرهااعتبارنافىأدخلنااالفعالية، إذ
المجتمعفىوالفقراءاألغنياءبينواسعةالشقةجعلتالتى، الفالحينبينالتناقضات

.الفالحينفقراءبينمنريفيةبروليتارياشبهظهورإلىأدت، وبذلكالريفى

، ولكناإلنتاجبنموترتبطلمالصناعة، كمافيهاشكلتالتىالقوالباألسواقتضعولم
، كانتالعملمجالفىالعرضوزيادةلألسواقالمطردالنموفتراتأنالقوليمكن

وفىاإلنتاجطريقةفىوالتطوراألولىبالدرجةالصناعةتوسعشهدتالتىالفترات
الطابعإلىبالركود، تميلاألسواقتصابعندماأنهنالحظبينما. التنظيميةأشكاله

أوصالالمغامرة، وتتجمدروحمنينفرالذىاالستقرارعلىالمحافظة، وإلىالروتينى
.الصناعيةالرأسمالية

السابقةبالنظمبالمقارنةالتطورمنعاليةدرجةعلىالحديثةالرأسماليةأنريبوال
:أناذكرحيثالشيوعىالبيانفىوأنجلزماركسمنكلإليهذهبلماعليها، ووفقًا

لناقدممنأولفكانت.. معينةتاريخيةمرحلةفىمتطرفًاثوريًادورًالعبتالبرجوازية"
أندونلتظهركانتفما.. إنجازاتمناإلنسانىالنشاطيحققهأنيمكنماعلىالدليل

".اإلنتاجيةالعالقاتفىتطورمنعليهاترتب، ومااإلنتاجأدواتفىالثورةتلكتحدث
كانالنظامهذاالنوعية، ألنالناحيةمنشأنًاأقلكانللرأسماليةالتقدمىاألثرهذاولكن

غيربالتوسعنضجهمرحلةارتباطإلىذلكيرجعوال. التجديداستمرارأجلمنيناضل
.العملعلىالطلبفىالعاديةغير، والزيادةاألسواقفىالعادى

الثالثةالعقودفىأمريكاعشر، وفىالتاسعالقرنفىأوربافىالظاهرةهذهوانتشار
يدعالبماستستمرالمواتيةالظروفتلكبأنالقوليبرر، الالعشرينالقرنمناألولى
خبرفىأصبحتالظاهرةهذهبأننقوللكىالدليلنعدمالأننا، وسنرىللشكمجاًال
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األسواقشكلفىالتغيرتركهالذىالمدىالبعيداألثرهذا، فإنحالأيةوعلى. كان
العواملمناألخير، باعتباراإلنتاجفىلتأثيرهمتاحًااالقتصادى، يبدوالتطورعلى

التجارةقطاع، فإنذلكعنالنظربغض. االقتصادىالتطورلحدوثالحاسمةالشرطية
.30مباشربشكلالمجتمعإلىيمتدبحيثالتطورعمليةعلىكبيرتأثيرذامجاًاليكنلم

ذات- خاصةنتائجثمة، فإنبيناهالذىالنحوعلىاالقتصادىالتطورشكلكانوإذا
الحركاتفهمنستطيعوحتى. االقتصادىللتحليلمادة، وتقدمعليهتترتب- كبيرةأهمية

أكثرتبدوبالنظامالخاصةالنوعياتمعينة، فإنزمنيةحقبةفىاالقتصادىللنظامالكبرى
الالنظامهذاأنكما. النظممنغيرهمعالنظامفيهايشتركالتىالنوعياتمنأهمية
العالقاتمن- ببساطة-مستمدةمفاهيمناكانتإذاالتطوراتجاهاتمنالكثيريحقق

المعينة، وهوالرئيسةالعواملمنذاكأوالنوعهذابينفاصًالحدًابذلكالتبادلية، لنضع
.بالعصرالخاصاإلنتاجأسلوب: تعبيرماركسعليهأطلقما

أقلعلى-النمساويةوالمدرسةJevonsجيفونزمنذ-االقتصاديةالنظريةقامتوقد
المبادلة، وصيغتعلىقائممجتمعأىفىمشتركقاسمالملكياتأنأساسعلى- تقدير

النتائجمساربيانإلىنهدفولكنناالتطورحدوثفىالمختلفةالعواملأهميةمدىبيانتقريرهذامنالغرضليس30
شبيهإليهأشرناالذىالنحوعلىالتحديدوهذاإليهأدتالتىالمختلفةالعواملفعاليةومدىالتطورعمليةعلىترتبتالتى
ذاتكانتالتىاألحداثأووالحدثللتطورمباشراًسبباًيعدالذىالحدثبينميزحينميلستيوارتجونإليهذهببما

حالةوهى "المالئمالطريقعلىووضعتهامعينةعواملهيأتولكنهامباشربشكلالتطورإلىتؤدىأندونفعالتأثير
."مؤثراًليصبحمعينعاملإعداد "أو" معينإطارفىموضوعيةظروفخلقإلىتأثيرهايؤدىالتىالسببية

)System of Logic ’9 th Ed . ’vol. 388-90.(
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األساسيةالمادةتستبعدلنحينوعلى. 31التجريدىالمستوىهذاعلىاألساسيةالقوانين
فىتغيراتأنهاأساسثانوية، علىمادةفقطاعتبرتتامًااستبعادًاالتاريخيةالنسبيةأو
الثوابتبينالعالقةفىتتحكمالولكنها. للتغيراتالفعليةالقيمةعلىتؤثرالمادة"، قد"

بينفاصلحدوضعثمومن. البعضوبعضهاالسائدةالعالقاتأساسهاعلىتحددالتى
تقفالتىالحاجاتتحكمهوالذى، الملكياتعلىالتبادلية، القائمللعالقاتالذاتىالمجال

،االقتصاديونفيهيصولالمجالالنظام"، ذلك "فىالتغيرإطارخارجرئيسةبصورة
علماءبحثميدانيعدالذىالطبقية، والعالقاتبالملكيةالخاصةالقوانينومجال

".النظم "حولجدلمنبينهميدوربماالقوانينومؤرخىاالجتماع

الناحيتينمن-األخيرةالخمسةأواألربعةالقرونتطورفىالرئيسالعاملكانإذاولكن
وكانت، الرأسماليةبعصريسمى- السياسيةالناحيةيتضمنلموإنواالجتماعيةاالقتصادية

االفتراضىبالتركيب "مايسمىإلىبالضرورةماتكونأقرباالقتصاديةالنظريةقضيةأنإلىالباحثينبعضيذهب31
ليست "االجتماعيةالعلوممادةتكونالتىالقضاياأنأعلنعندمافبردربعلىHayekهايكاألستاذوسار". المسبق
العلومنظرياتتتكونوال.. أذهاننافىتنبتالتىاألفكارمنمتوائمةمجموعةمنمكونةطبيعية، ولكنهاحقائق

لالستنباط،منهجاًلناتقدمولكنها.. طبيعىسلوكواقعمناستمدتتجريبىساأسعلىموضوعةقوانينمناالجتماعية
التأكديمكنوال.. بالحقائقتتعلقالوالرياضياتالمنطقمثل، وهىالبعضببعضهاالمتناثرةالحقائقربطعلىيساعدنا

وجودمنالتأكدمنها، هوللتحققنفعلهأنمايمكنوكل.. الحقائقإلىصحتها، بالرجوععدمصحتها، أومن
".االستمرارعلىمقدرتهالتثبتاالختبارموضعالنظريةتوضعوبذلك.. معينةحالةفىوضعناهاالتىاالفتراضات

)The Facts of the Social Science in Ethics ’Oct. 1943’pp. 11 ’13.(
بالعالقاتتتصلاالجتماعيةالنظرياتتتناولهاالتى" الكليات "بأنالقائلةالفكرةمنمستمدمانوعاًالغريبالرأىوهذا
خاللمنعليهانتعرفالتىالمواقفإلىتستند" ةبغائ "بصورةتحددوانماعضوى، بشكلتحديدهااليمكنالتى

النظريةموضوعتكونالىالمسبقةالعامةاألفكاركلعقولنامنتستمدثمومن. التفكيرفىأسلوبنايعكسالذى، التحليل
االقتصاديةالدراساتاالقتصاد، وتتركزمجالباعتبارهالسوقاختيارعلىيعتمدالرأىفإنبهايتصلوفيمااالجتماعية

الحاجاتبأنها" الحاجات "، (وتعرفبالسوقتتصلكظاهرة" معينةحاجاتلسدالندرةوسائلتطويع "مشكلةحول
.)اإلنسانية

منبينالفردية، والفوارقالجبرى، والملكيةكالعملبنظمباإلحصاء، أوترتبطالتىالظواهرمعالرأىهذايتمشىوال
فكرىموقفإلىاللجوء، دونملموسطبيعىأساسعلىتصنيفهايمكنالظواهرهذهفكل. يملكونالمنويملكون

للحقائقالمالورأسكالنقودبأشياءتتصلالتىاالفتراضاتإخضاععدمسببيتضحالذلكإلىوباإلضافة. معين
نأخذأنالممكنمنكانوإذا (المالورأسالنقودحولالناسأفكارإلىالرجوعمناستخدامها، بدالًمنالمستمدة
تخلقالتىاألشياءإلنتاجوسيلةمباشر، ولكنهابشكلالسعادةيحققالالذىالشئذلكهىالنقودأنيرىالذىبالتعريف

كوسيلةيستخدمالذىالشئبأنهاالنقودعرفتإذاالنقود، ولكنعنالناسفكرةعنيعبرالتعريفهذامثلالسعادة، فإن
هذهسدفىبذاتهاتستخدمالالنقود، وأنوالمسكنوالوقودوالملبسللمأكلالناسيستخدمهاالتىاألشياءعلىللحصول
).بالنقودالمتصلةالحقائقبذلكنلمس، فإنناالحاجات
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يستطيعوال. 32النقدأماميصمدالاالفتراضهذامثلفإن، بيناهالذىالنحوعلىالرأسمالية
مختلفبينالنوعيةبالفروقمفاهيمهتعترفالوالذى، التبادليةللعالقاتالمحددالمجال

وبعضهاالطبقاتبينالنوعيةبالفروقتعترفالثمومنباإلنتاجيتصلفيماالطبقات
عواملكونهاحيثمنالتوعيةالفروقتلكبينالتشابهأوجهعلىللتركيزوذلك، البعض

التطورحولالكثيرلنايقدمأنالمجالذلكواليستطيع، المجردةالثمنمشكلةفىكمية
الزالتالمجاللهذامةوالمزعالذاتيةأنذلكإلىوأضف، الحديثللمجتمعاالقتصادى

.البحثموضع

الصعبمنأنهاالقتصاد، يعنىلعلممستقًالميدانًاالتبادليةالعالقاتاعتبارأنويبدو
تعدبينماأنهيرونمنوهناكالميدانذلكحدودتجاوزدونالتغيرعواملتطورتبين

مؤسساتتأثيراعتبارنافىنأخذلمناقصة، ماذاتهاحدفىالتبادليةالعالقاتدراسة
تعدالتبادليةالعالقاتعنهاتكشفالتىالقوانين، فإنالمجتمعفىالطبقىالبناءمثلمعينة

النظامأشكالمنشكلأىتحكمالتىالضروراتعنأساسية، وتعبرذلكمع
تعادلنظريةتستطيعحدأىإلى: مثلأسئلةعلىاإلجابةلناالتتضحوبذلك. االقتصادى

؟ وكمالمجتمعأشكالمنشكلبأىالمتعلقة" الضرورات "عنلناتعبرأنالحديثةالثمن
التاريخيةالمادةطريقعناتساعًاأكثربمدىتتصلعندماالضرورياتتلكمنيبقى

بها؟.المرتبطةبالمؤسساتالخاصة

أنإلىيذهب- الرسميةبالمصطلحاتعنهيعبركما-الرأىلهذاالمحتملالمعنىولكن
منأىفىتغييرإحداثإلىيؤدىالالتبادليةالعالقاتعلىالرئيسةالعواملتأثير

تلكفىالمتضمنةالمستقلةالمتغيراتسلبإلىالتطور، أوعمليةتحكمالتىالقواعد
علىالوقوفيستطيعالشرطهذاكانوإذا. االفتراضىباستقاللهاالقواعد، والمتصلة

إذا، فإنهكلوعلى. غيرهادونالمتغيراتبهذهالمتعلقةالعواملفىالتغير، فإنقدميه

اإلنتاجقوانينبعينها، وأنمؤسساتمعتناسبكانتالتوزيعقوانينأنلتأكيدكبيراًجهداًملستيوارتجونبذل32
بالنسبةللنقدمعوقة، ومثيرةزالتالولكنهابدائيةفكرة "بأنهاماركسوصفهاالفكرةهذهولكنذلكخالفعلىكانت

"البورجوازىلالقتصاد
)Capital ’vol. lll ’p. 1030.(

، وبذلكالتوزيعتحكمالتىالظروفعلىيعتمدالقيمةتقريرعنديتحددالذىالربحمعدلأنمليعتقدالمثالسبيلوعلى
ضمنواأنمنذالترهاتلهذهمكاناًيتركوافلمالمحدثوناالقتصاديونأما. التوزيعنظريةعلىالقيمةنظريةاعتمدت
.المتعادلللثمنالعامالبناءفىالتوزيع
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رئيسةمادةتأثيريكونكأن-قدميهعلىالوقوفعنالمناسباالفتراضهذاعجز
حدثإذاطابعهامنتغيرالقوانينهذهعنهاتعبرالتىالضروراتفإن- عمقًاأكثربعينها
اعتبارنافىنأخذلممعًا، ماوحاسمةواقعيةمدلوالتها، وتصبحالنظامفىأساسىتغير

.األساسيةاألوضاع

بغض-قوانينشكلفىتصاغأنيمكناالقتصاديةالمبادئبأنالقائلالرأىكانوربما
،الكثيرينجانبمنالصريحةالمعارضةمحلتكونال- معينةأساسيةأحوالعنالنظر
الطريقةأنواضحًاأليس. جادًاتقدميًاالرأىهذااعتبارإمكانيةفىالشكيبدونالذين
ظروفظلفىمعينلقانونتخضعوالتى، والتبادلالثمنأساسهاعلىيحددالتى

االحتكار، أوظروفظلفىبهاتقررالتىالطريقةعنمختلفةتكونأنالمنافسة، البد
)الزمنمرعلىاالئتمانحركةمنذلكيتبعوما (معينزمنأىفىاألثمانطابعألن

تلكطابععن- اآلخرينالباعةتصرفاتبائعكليجهلعندما- بالضرورةيختلف
الحالهوكما (التصرفاتبتلكجزئيةأوكليةمعرفةعلىالباعةيكون، عندمااألثمان

االقتصادى)؟.التخطيطظلفى

تحددالتىالقواعدعلىيؤثرالالظروفتغيربأنالقولفإنكذلكاألمركانوإذا
تقريرعنالحديثبصددكناإذاصحيحًايكونأنيمكنالذاتها" الضرورات "بواسطتها

منكبيرقدرعلىافتراضاتاستخدامإلىجديًايتجهالرأىهذاأنفرضوعلى. األثمان
خاصة، فإنحاالتباعتبارهابعينهانظرياتإليهاتستندالتىاألسس، لمعالجةالتعميم

بينبالعالقةتتصلالتىتلكهى، النوعهذاتحتتندرجالتىالوحيدةاالفتراضات
علىفعاًالتأثيرًاتؤثراألثمانبنيةأنإلىتذهبالتىاالفتراضاتوالحاجة، وهىاألثمان

المصادرعرضحاالتمنمعينةحالةفىأنهمؤداهانتيجةإلىتصلوالتىالحاجة، 
مصادرمنبهايرتبطوما (األسعارمنفقطواحدةمجموعةهناكاإلنتاجية، تكون

إلىصحتهاإلثباتتحتاجنتيجةللحاجة، وهى" األمثلاإلشباع "عنهاينتج) إنتاجية
هذهولكن. بالمنفعةتتعلقأوالمستهلكونيفضلهمابطبيعةتتصلمعينةافتراضات

.التبادليةالعالقاتبهاتقررالتىالطريقةلحسمكافيةليستاآلراء
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المتعلقةالمناقشاتفى، نجدهاالقتصاديينعلىنفسهفرضمماثلشائعجدلوهناك
النقودكمفىالتغيربينالثابتةالعالقةعنتعبرالتىالنظريةالنقود، تلككمبنظرية
ويرجع. األحوالكلفىصالحةتبدويجعلهابشكلصيغتوالتىاألسعار، فىوالتغير

إذاأنهالنقود، أوكمفىمستقلةحاسمةمتغيراتثمةبأنالقائلالثابتاالفتراضإلىذلك
أناآلنثبتوقد. معينشكلعلىقاصرًااالرتباط، كانالمتغيراتبتلكالنقودارتبطت

الذىللوضعبالنسبةخاصة، وبصفةاألحوالكلفىالصحةإلىيفتقراالفتراضهذا
.الفائقةاإلنتاجيةبالمقدرةواآلالتالعاملةالقوىفيهتتميز

مادامتالظاهرة، هذهتعليلتستهدفالتىالنظريةهذهتعميميمكنالالنحوهذاوعلى
.واألثمانالنقودبينعالقةمنالنظريةهذهإليهتذهبمماعليهاتصدقالحاالتهناك
يمكنمماالكثيريتبقى" ذاتيةمعادلة "مجردلتصبحوضعهامنالنظريةعدلتلوبينما
التدخلمعينةبحاالت، ويتصلواألثمانالنقودبينالحقيقيةالعالقةتعليلحوليقالأن
عامةمبادئتظهرربماالظاهرةهذهتعليلإلىنصلوعندما. النظريةهذهإطارفى

التىالحالةمثل (خاصةحاالتمعينة، تعدحاالتتظهرأنالممكنمنأنهجديدة، كما
نقولأنونريد). اإليجابيةالمرونةبعض (فيهانجدصفرًا، والفيهااإلنتاجعرضيكون

المسبقوالتحليلالتصنيفدقيقة، نتيجةبصورةتظهرقدالعامةالمبادئهذهمثلأن
الحاالتلتلكالعامةالمالمحبعضلعزلنتيجةمعينة، وليسبحاالتالمتعلقةللخواص
قويةقرينةاالجتماعيةللنظمالمقارنةالدراسةوتقدم. الظاهرىالتشابهطريقةباستخدام

كمنظريةمعملحوظبشكلتتشابه، قدالثمنلتعادلالحديثةالنظريةبأنالقولإلىتدفعنا
السياسىاالقتصاديبحثأنيجب "أنجلزفردريكماذكرهالناحية، ووفقهذهمنالنقود

اإلنتاجتطورمراحلمنبذاتهامرحلةبكلالخاصةالقوانينفىتاريخيًاعلمًاباعتباره
تصدقعامةقوانينيضعأنباستطاعته، سيصبحالبحثهذايستكملوالمبادلة، وعندما

.33"يتجزأالكالباعتبارهماوالمبادلةاإلنتاجعلى

موضوعًاليس، ولكنهمناسببشكلالموضوعهذامناقشةلمتابعةالمجاليتسعوال
مالمحهناكأنينكرأنأحديستطيعال، فبينماالمقامهذامثلفىنتجاهلهأنيمكن

33Anti- Duhring, 167-8.
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أهميتهلهالدراسة، وأنيستحقالتشابههذاالمختلفة، وأناالقتصاديةللمجتمعاتمشتركة
االقتصادىبالتطورالمتعلقةالقضاياأنجليًايبدوالتطور، بحيثلعمليةبالنسبةالخاصة

لمواحدة، مادفعةتفسيرهانستطيعال- التاليةللدراساتموضوعًانتخذهاالتىتلكمثل-
بالبالواقعيةيضحىالذىاالقتصادىالتحليلمنالتقليدىالنوعهذاإطارعننخرج
"االقتصاديةبالعوامل "مايسمىبينتفصلالتىالحدودتلغلمالعمومية، ومالحسابرحمة

".االجتماعيةالعوامل "و

-يساهم، بلفحسببعينهاقضاياحلعناليعجزالمنهجهذاأنذلكإلىأضف
إحاطةفى- المجتمعاتمنلمجتمعبالدراسةالتعرضبحثعندالسوقعلىباقتصاره
االقتصادتاريخيحفلالذىالمجتمع، ذلكباإلبهامالرأسمالىللمجتمعاألساسيةالطبيعة
باأللفاظبالتالعبيحفل، كماحولهدارتالتىالمتكملةغيرللنظرياتالخصبةباألمثلة

عملقوةذلكفىبماللمبادلةمتاحةاألشياءكلالسوقمستوىفعلى". اإلنتاجية "حول
السماتكلمنالغالبفىتجريدهاتمقدداممامتماثلةجميعًاتبدوالبروليتاريا، وهى

.للمبادلةموضوعًاكونهاعدافيمااألخرىالنوعية

عمليةفىيساهمفالمالكمستوياتبينمبادلةشئكلاعتبر، االقتصادىالتحليلصعيدوعلى
خاصًانظامًاباعتبارهاالرأسماليةجوهرإخفاءعلىاحتالواثمومن، تمامًاالعاملمثلالمبادلة
آنوقد. خاصةوامتيازاتاقتصاديةبقوةوتتمتع، العملفائضبامتالكمعينةطبقةفيهتنفرد

دراسةإلىعامبشكلالمبادلةمجتمعاتدراسةمناالقتصادىالبحثلينتقلاألوان
هذهترتبطأنبالضرورةذلكويقتضى، خاصةبصورةالرأسمالىاالقتصادنموفسيولوجية

.االقتصادأشكاللمختلفالمقارنةبالدراسةالدراسة
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المدنونمواإلقطاعسقوط - الثانىالفصل

1

، فتنوعتاإلقطاعمعنىحولدارالذىالجدلعلى) بريطانيا (البلدهذايستعصلم
وجدHelen Camكامهيلينالدكتورتعبيرحد، وعلىوتضاربتالمصطلحاستخدامات

هىاألرضملكية " بأنتقضىالتىالواقعةالحقيقةفىاإلقطاعروحالدستورمؤرخو
طريقعنتتحدد " اإلقطاعروحفإنالقانونلرجالالسياسية"، وبالنسبةالسلطةمصدر
زراعة "فىيتمثلاإلقطاعأنفيروناالقتصاديونالمؤرخوناألرض"، أماحيازة

بصفة- المسألههذهولكن. 34"األفرادعلىمعينةحقوقممارسةطريقعناألرض
الفلسفاتباختالفيرتبطلماإلقطاع، فتعريفالجدلمنالقليلهناأثارت- عامة

التاسعالقرنفىروسيافىاألخصوعلىأخرىبالدفىاألمركانكمااالجتماعية
علىيعتمدالمستقبلهأن، كماالبحثموضعالنظامهذاإرهاصاتتوضعولم. عشر
منالنقيضعلى-روسياوفى. الحاضرالوضعالنظام ، علىهذايتركهقدالذىاألثر
منهأكثراألفكارعلىالتأثيرفىكبيرًاشوطًااإلقطاعحولدارالذىالجدلقطع- ذلك
.آخرمكانأىفى

ًايرئيسموضوعًا، كانبالفعلوجدقدالغربىبالمفهوماإلقطاعكانماحولوالتساؤل
عشر،التاسعالقرنمنتصفوعنداألولالنصفخاللوالسالفيينالغربيينبينللجدل

حيازةشكلالسيد، وعلىأووالنبيلالفصلبينالعالقةعلىالبدايةفىالتركيزفتم
اشتقاقشكباليتبعتعريف، وهواألولىبالدرجةالقانونىالتعريفذلك، ليثمراألرض
إلىاالنتباهإثارةعيبيحمل "بأنهاإلقطاعمصطلحMainماينوصفأنمنذالكلمة

".فحسبالمتميزةالحوادثمنمجموعة

الذىبحثهفىلذلكناضجًامثاًالP. Struveستروف. باألستاذالمرحومتعريفويقدم
رابطة "هواإلقطاعإنقالألوربا، حيثاالقتصادىكمبردجتاريخمجموعةفىبهساهم

34History, Vol. Xxv, (1940- 1) p. 216.
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والحقوقالفرديةالواجبات، وبيناألرضومنحالخدمةبينعراهاتنفصمالتعاقدية
".الحقيقية

تحددبدايتهفإنروسيافىوجداإلقطاعأنمنالرغمعلىبأنهالقولالتعريفذلكوتبع
المرتبطةالحيازةوبدايةلألرضالطبيعيةالحيازةنهايةمعم1350عامبحوالىفقط

موثقةحجةإلىتستندالحيازةأصبحتعندماانتهىقداإلقطاعأنيفترضبالخدمة، وأنه
.35الطبيعيةاألسسإلىالحيازةعادتوبذلك) وراثيةالمثالسبيلعلىأصبحتعندما(

نموذجظهرالزراعةبتاريخالمتعلقةالروسيةالدراساتعلىالماركسيةتأثيروبزيادة
القانونيةالعالقاتمنأكبرأهميةاالقتصاديةللعالقاتيعطىاإلقطاعتعريفمنجديد
أقدمكانالذىM. Pokrovskyبكروفسكى. ن. ماألستاذفإنالمثالسبيلوعلى

لالكتفاءنظامإطارفىاإلقطاعرأىأنهيبدووالذىطويلة، لفترةالماركسيينالمؤرخين
باعتبارهالمبادلةاقتصاد "النقودعلىالقائمالنظامنقيضطبيعى"، علىاقتصاد "تىاالذ

اقتصادإلىيستنداإلقطاعبأنالقائلةالفكرةوهذه. 36"االستهالكإلىيهدفاقتصادًا
منعدد- األقلعلىضمنيًا-فيهايشتركفكرةهىاالقتصادية، قاعدتهباعتبارهطبيعى

مفاهيمعلىأكثربشكلقبتنطأنهاالقول، ويمكنالغربفىاالقتصاديينالمؤرخين
كتاباتعلىانطباقهامنأكثرSchmollerشمولرمثلاأللمانيةالتاريخيةالمدرسةكتاب

.ماركس

فىوضوحًاأكثردورًالعبتوالنقوداألسواقأنإلىتشيراألدلةمنكبيرقدروهناك
الفكرةمعتتفقحالكلعلىالفكرةهذه، ولكنقبلمنيظنكانمماالوسطىالعصور
حالةوفى. القنانةنظامعلىتقريبًاينطبقيكادالالمصطلحيجعلكبيرحدإلىالقانونية

القرنعنالحديثإلىالتعريفهذااستخدامجره- المثالسبيلعلى-بكروفسكى
التحديدوجهعلى، (فاختارلالقطاعاضمحاللفترةباعتبارهروسيافىعشرالسادس

35Cambridge Economic History of Europe, Vol. l, 427, 432.
36Brief History of Russia, Vol. l, 289.

االنتقادات، وتدورالثالثيناتأوائلفىالسوفيتالمؤرخينجانبمنلصاحبهنقداًالضمنىالتعريفهذاأثاروقد
والمفهومالخالصالسياسىالمفهومبينلإلقطاعمفهومهفىيجمعأنحاولقدأنهحولبكروفسكىإلىالموجهة
النمطعلىاإلقطاعأنفكرةأيدالذى (1707عامفىصدرسلفانسكىلبافلوفآخركتابمنذلك، ويتضحالقانونى
انظر. بكروفسكىمفهوممنقريباًظلروسيا)، وبذلكفىموجوداًكانالغربى

S. Bakhrushin in Protiv Historicheski Conseptsii M. N. Pokrovsovo, 177- 18.
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موسكوفا")، بسببفىاإلقطاعتفكك "هوروسياتاريخمختصرفصولألحدعنوانًا
.السوقأجلمناإلنتاجالفترة، وزيادةتلكفىالتجارةإحياء

أحرارًاكانواالذينالفالحيناسترقاقشهدتالتىالحقبةكانعشرالسادسالقرنأنغير
)للكلمةالعامبالمفهوم (اإلقطاعيةاألعباءكانتمتزايد، كمابشكلقبلمنأحرارشبهأو

تفادىاالنجليزاالقتصاديينالمؤرخينبعضحاولوقد. الفالحينكواهلعلىتتزايد
ممارسةطريقعنالقنانةعلىالتقديرىالتعرفطريقعن، أوًالالمأزقهذافىالوقوع
بيانمحاولةطريقعنالسيد، وثانيًامزرعةفىالمباشرالجبرىالعملأوالعملخدمات

النقودأساسعلىمحددةتعاقديةعالقاتبهاويستبدلعادةتختفىهذهالعملخدماتأن
عندواسعةسوقفىالمبادلةأجلمنواإلنتاجالتجارةفيهاتطورتالتىالدرجةإلى

محددتعريفتقديممنللهربمقنعًاسبيًاليوفرالهذاولكن. الوسطىالعصورنهاية
.الفصلهذافىسنوردهفيمانوضحأنسنحاولكما

حولاالختالفعلىيقومتعريفحولالجدلرفضعلىاالنجليزيةالعقليةاعتادتلقد
حدوديتجاوزالاأللفاظحولالجدلكثرةحميدة، ألنعادةهذهكانتاأللفاظ، وربما

علىحريصيندمناماالتعريفمسألةعنالنظرنصرفأنيمكنالأنه، غيرالتحذلق
مصطلحعلىمحددمعنىنخلععندماأنهذكرنانفسها، لقدعنتتحدثالحقائقجعل

لمجموعةاختيارناعنديستخدمالذىالتصنيفبمبدأحتمًانأخذفإنناالرأسماليةأواإلقطاع
كيفبأنفسنانقررسهًال، عندئذأومعقدًاالمعنىهذاكانالتاريخية، سواءالحوادثمن

، حيثالتأريخلعمليةالتاريخيقدمهاالتىالمادةالتاريخية، وهىالعمليةاستمراريةنقطع
.إليهانرتاحالتىوالنتائجالحوادثتحدد

، فإنهشكلهويحددالتحليلعليهيقومالذىاألساسبالضرورةيسبقالتصنيفكانولما
نتوصلالتىالنتائجعلىقويًاتأثيرًابهانأخذالتىالتعريفاتتؤثرأنذلكعلىيترتب

التقريبيةالنتائجنتجنبوحتى. التحليلمرحلةإلىالوصفمرحلةنتجاوزعندماإليها
وهو- الجدلخضمفىالدخولدون-لإلقطاعمعينبتعريفنسلمأنالواجبة، يكفىغير

العالقاتعلىيقوملنالتعريفهذاومثل. النهايةفىبهنأخذأنالمفترضمنتعريف
علىالمنتجة، ولكنالسلعةومصيراإلنتاجبينالعالقةوالسيد، والالفصلبينالقانونية
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يشتغلفالحًاأوالورشبعضفىيعملحرفيًاكانسواء (المباشرالمنتجبينالعالقة
للواجباتاالقتصادىاالجتماعىالمحتوىعلىيقومالمباشر، كماوسيده) األرضبزراعة

الفصلفىناقشناهاالتىالرأسماليةفكرةمعوتمشيًا. البعضببعضهماتربطهماالتى
هذالإلنتاج"، ويصبحأسلوبًا "وهلةألولاإلقطاعيعتبرسوفالتعريفهذافإنالسابق
.لهتعريفناطابع

بالقنانةنقصدهمامعفعليةبصورةيتطابقسوفالتعريفهذافإنالنحوهذاوعلى
حاجاتإلشباعإرادتهعنخارجبشكلبالقوةالمنتجكاهلعلىملقيًاواجبًاباعتبارها
، أوالمنتجيقدمهاخدماتشكلالحاجاتهذهأخذت، سواءأعلىلسيدمعينةاقتصادية

علىكانت، أوعملصورةفىعينًا، أوأونقدُاللسيدالمنتجيدفعهاماليةأعباءصورة
نلسونالدكتورإليهيذهبمانحو، على37"سيدهلخزانةالمنتجيقدمهاهدايا "شكل

Neilson .عادة، أواإلقطاعىالسيديملكهاعسكريةقوةتكونقدالجبريةالقوةهذه
.القانونقوةإلىمستندةتكونقدالقانونية، كمااإلجراءاتمننوعيدعمها

أنفى) ماركستعبيرحدعلى (العبوديةمع- ناحيةمن-يتناقضاإلنتاجىالنظامهذا
عملهلتحقيقالالزمةللعملالماديةالشروطيمتلككمااإلنتاجأدواتهناالمباشرالمنتج"

بهاالمرتبطةالريفيةالمنزليةوالصناعاتالزراعةيزاول، فهوحاجتهمايكفىوإنتاج
الحكامبينمباشرةكعالقةذاتهاتؤكدأنيجبالملكيةعالقة "مستقل"، بينماكمنتج

تكونقدالتىالحريةتغيبحيث " "..حرًاالمباشرالمنتجيكونالذلك، وعلىوخدمهم
مجردإلىفيهتصلالذىالحدإلى" الجبرىالعملعلىالقائمةالقنانةمنمعدًالشكًال

.38"تبعيةعالقة

لماألخيرالنظامظلفىأنهحيثمنالرأسماليةمننقيضطرفىعلىاإلقطاعويقف
حيلالعبودية)، كماظلفىالوضعكانكما (األولىمستقًال، بالدرجةمنتجًاالعامليعد
ناحيةمنولكنه. حاجتهمايسدينتجأنبإمكانهيعد، ولماإلنتاجأدواتوبينبينه

37N. Neilson, Costomary (in Oxford Studies in Social and Legal History). 15. Cf. Vinogradoff’ Villeiage in
England, 405.

فىاألحوالمعظمفىالبارزةالسمةتشكلأنهااالعتبار، رغمفىتؤخذأنيجبالالعملالتزاماتعالقة "أنيذكرحيث
"اإلقطاعىالعصر

38Capital, Vol. lll, 918.
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عالقةيستخدمهالذىاإلنتاجوسائلبمالكعالقتهكانت) العبوديةنقيضعلى(أخرى
نظرفىمعلومة)، فهولمدةيؤجرهأوعملهفيهايبيعالتىالحالةوهى (خالصةتعاقدية
واجباتعاقتهعلىتقعبآخر، والالسيدذلكاستبدال، وفىسيدهاختيارفىحرالقانون

مبالغبدفعأوماسيدعندالعملبيلزمكأناالستخدامعقدفىعليهاينصالتىتلكغير
.لهمعينة

إقطاعية، يرتبطقنانةبأنهوصفناهالذىاالجتماعيةبالعالقاتالخاصالنظامذلكوكان
بسيطةاإلنتاجأدواتعدة، فكانتألسبابالفنىالتطورمنمنخفضبمستوىتاريخيًا
ثمومن (العملتقسيم، وكانالطابعفردىعامةبصفةاإلنتاجكان، كماالثمنرخيصة
منبدائىمستوىعلى) مترابطةاجتماعيةعمليةباعتبارهاإلنتاجفىاألفرادبينالتنسيق
بشروط) رئيسةبصفةمماثلةألسباب (النظامارتبطالتاريخيةالناحيةومن. التطور
أوسعسوقحاجاتلتلبيةالقرية، وليسلمجتمعأولألسرةالعاجلةالحاجاتلسداإلنتاج

كماجنبإلىجنبًاايتواجدأنمنأبعدكاناوالقنانة" الطبيعىاالقتصاد"أنحجمًا، رغم
بواسطةالسيدمزرعةفالحةأىالضيعةزراعةفىذروتهالقنانةتطوربلغوقد. سنرى
يرتبطيكنلماإلقطاعىاإلنتاجأسلوبأنغالبًا، غيرواسعنطاقعلىالجبرىالعمل
.القديمالشكلبهذا

علىالسادةبواسطةلألرضالمشروطةبالحيازةارتبطاالقتصادىالنظامهذافإنوأخيرًا
بدايةوفىاألقلعلىالنظامتاريخمنفترةخاللالخدمة، وذلكحيازةمننوعأساس

)عامبشكل (النظاميرتبطكما. السياسيةالالمركزيةأشكالظهور، معالغالبالنظام
هذاولكن. لهتابعينأناسعلىقانونيةشبهأوقانونيةلواجباتاإلقطاعىالسيدبممارسة
منبقدرمصحوبة- الوقتنفسفى-القنانةنجدأنويمكنثابتًايكنلماالرتباط
وصفنعكسوحتى. الخدمةحيازةمنبدًاللألرضالوراثيةالدولة، وبالحيازةمركزية

القول، يمكن39")اإلقطاععلىمترتبةسمة "باعتبارهاالقنانةعنيتحدثالذى (جرادوف
اإلقطاعيةللقنانةعامةسمةليستعامة، ولكنهاسمةاإلقطاعيةفىاألرضحيازةبأن

.ثابتةليستأنها، غيراستخدمناهالذىالنحوعلىاقتصاديًانظامًاباعتبارها

39Article on Serfdom in Encyclopedia Britannica.
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2

المجتمعتفككمنعليهترتبومام1100عامبعدالغربيةأوربافىالتجارةإحياءويعد
عدةالتجارةبهانمتالتىالطريقةذكروردمتواترة، وقدلقصةكافية، مادةاإلقطاعى

بدايتها،عندالتجارىوبالمجتمعبالتاجرجاءتمستفيضة، وكيفوبتفاصيلمرات
عناستطاعت، وكيفاإلقطاعىالمجتمعخالياداخلغريبكجسممكانهافاتخذت
،الذاتىاالكتفاءعلىالقائماإلقطاعيةاقتصادإلىتتسربالنقودتجعلأنالمبادلةطريق
النتائجفكانت. السوقإلىواإلنتاجالمنتجاتفائضدفععلىالتاجروجودشجعوكيف
النقديةالدخولكافية، وأصبحتبصورةجذريةنتائجالقديمالنظامبناءعلىانعكستالتى

سوقللسادة، وتطورتمطمحًالتصبحتنموباألرضالمرتبطينالرجالوخدمات
:انجلتراعنحديثهعندالكتابأحدذكرمانحوىلوع. األرضسوقوكذلكالقروض

منتدفقتالتىالشرايينبمثابةالبحربشاطئلندنتربطالتىالكبرىالطرقكانت"
.40"السادةسلطةلتحللوسيلةخيربذلكفكانتالنقودخاللها

،القرونتلكفىملحوظةأهميةذاتكانتالعمليةهذهأنإلىالشكيتطرقيكادوال
.الوسطىالعصورنهايةعندبهااتسمتالتىبالتغييراتترتبطكانتأنهابجالءويتضح

النقدى، أواألجرالعملبالتزاماتالسيديستبدلأنإلىتطورتالتىاالتجاهاتأنكما
المأجور،العملطريقعنزراعتهافىيستمرأونقدىإيجارمقابلالضيعةيؤجرأن

.التطورلهذاضروريةشروطًاباعتبارهاالنقديةوالمعامالتالسوقنموبوضوحتتضمن
وظهوراإلقطاعانهياربينالرابطةكانتإذاعمانتساءلأنيمكنناحالأيهوعلى

كانإذا، وماالغالبفىبهتوصفالذىالنحوعلىومباشرةبسيطةالنقديةالعالقات
ممكنًاالوصفهذاكانسواءاإلقطاعالنهياركافيًاشرطًايعدأنيمكنالسوقاتساع
.حاسمًاعامًالحتىأووحيدًاعامًالباعتبارهالنحوعلى

،فحسببارزًاأثرًايعدالوالنقودالمبادلةانتشارنتيجةاإلقطاعتحللأنشائعًاكانلقد
لناالباحثونقدمولقد. الرأسماليةإلىاإلقطاعمنالمجتمعتحولفىفريدتأثيرذايعدبل
40W. H. R. Curtler, The Enclosure and Redistribution of our land, 41.

نابولزاألستاذويرجع) Op. Cit., 48 (التجارةتطوربقدرانتشراإلقطاعيةالسيادةنظاماضمحالل "أنبيرينويقول
".النقدىاالقتصادمعيتمشىأنالسيدعلىكان "أنهحقيقةإلىالنقدىاإليجارإلىاإلقطاعيةااللتزاماتمناالنتقال

)Cambridge Economic History, vol. l, 503, also 554- 5(
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كانتالتىالتجارةتأثيرنتيجةبأخرى، تفككأوبدرجةراكداقتصادصورةالغالبفى
وبذلك. األمرنهايةفىعليهاحتوتالذىالنظامإطارخارجتطورتخارجيةقوةبمثابة

األسبابيرىتفسير، وهوالحديثالنظامإلىالقديمالنظاممنلالنتقالتفسيرعلىحصلنا
فاالقتصاد. "الخارجىوالعالمالضيعةاقتصادبينالمبادلةنطاقفىتتمثلالموضوعية

،البعضببعضهمايمتزجاأنيمكنالاقتصادياننظامان" المبادلةاقتصاد "الطبيعى"، و
بذلكجاءمانحوعلىاألولالنظامتفككإلىيؤدىألنيكفىاألخيرالنظامووجود

.تفسيرال

فىاإلقطاعبناءعلىالتجارةتأثيرنضعالتفسير، عندماهذامثلكفايةحولالشكويثار
وعلى. المقارنةالدراسةموضعانجلتراأنحاءمختلففىحتىأوربا، أوأنحاءمختلف

والتىالنقود، تداولعلىترتكزالتىالقديمللنظامالمدمرةاآلثاركانت، إذاالمثالسبيل
نتوقعأنالطبيعى، فمنفعالحاسمعاملأمرهاحقيقةفىهىالحرغيرالعملعلىتقوم

عشرالرابعالقرنفىانجلترافىنقدىأجرعلىالقائمةالخدماتبينصلةوجود
التىبالشرايين "وثيقةصلةعلىكانتالتىلندنسوقمنالقريبةالمقاطعاتفى- مثًال-

واقعوفى". اإلقطاعسادةسلطةعلىمدمرأثرذاتالنقود، باعتبارهاعبرهاتتدفق
ذلكفىانجلتراشرقىجنوبفىينتشرالعملخدماتمناألكبرالجانباألمر، كان

.41وغربهاشمالهافىانتشارًاأقلكان، بينماالوقت

األهميةمادامتناقصًا، دليًالباعتبارهاكافيةغيرذاتهاحدفىكانتربماالحقيقهوهذه
الزراعةشكللتنوعالمقاطعة، تبعًاأنحاءمختلففىتتنوعالعمللخدماتالنسبية

زمنمنذيسودالنقدىاألجرمنالكثيرالضيعة، ومادامفىالمنزرعةاألرضومساحة
بضعةمرعلىالظاهرةهذهندرسعندماولكن. الجديدةللعالقاتنتاجًايعدوالبعيد

األسواقعنبعدًاأوتخلفًاانجلتراأجزاءأكثرفى "أنهأيضًاصحيحًايبدوفإنهقرون
فىاستمرتبينماأوًالالعملالتزاماتاختفتالغربىالشمالخاصةوبصفةالكبرى

  .42"أطوللوقتتقدمًااألكثرالشرقىالجنوب

41CF. H. L Gray in English  Historical Review, Oct. 1934, 635-6.
42M. Postan in Trans. Ryl. Hist. Society (Ns.), vol. Xx, 171.
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أنإلىبنايؤدى، قدالسوقظهورتأثيرأساسعلىالتغيرتفسيرفإنأخرىناحيةومن
.أورباأنحاءمختلففىالقنانةوسقوطالتجارةتطوربينمباشرةعالقةوجودنتوقع
بدرجةتتوافراالستثناءاتأنما، غيرحدإلىحقًاموجودةكانتالعالقةهذهومثل

نهايةعندأورباشرقفىاإلقطاعاستشرىحيثنجدهذلكعلىالبارزوالمثل. ملحوظة
فهى43أنجلزفردريكعنهاكتبالتى" الثانيةبالقنانة "مايعرفعشر، وهوالخامسالقرن
بالدفىحدثومثلما. السوقأجلمناإلنتاجبنموارتبطالقديمللنظامإحياءبمثابة

إلىالغاللتصديرفرصازدياديؤدالتحديد، لموجهعلىوبوهيميابولنداوفىالبلطيق
أدىازديادها، كماإلىأدى، ولكنالفالحينعاتقعلىالواقعةاإلقطاعيةالواجباتإلغاء
السوقلخدمةالمخصصةالكبرىالضياعأراضىمنالمنزرعةالمساحةزيادةإلى

التجارةنمواقترنحيثالمجرفىالشئنفسوحدث. 44األقنانعملعلىوالمرتكزة
نفسفىالفالحينعاتقعلىالملقاةالواجباتالكبيرة، وزيادةالضياعزراعةبنمو

.45الوقت

بنموارتبطتانجلترافىالعالقةهذهبدايةأنعلىدليلثمةثالثة، ليسناحيةومن
المراحلفىاإلقطاعبانهيارالمبادلةظهورارتبطإذا، حتىالسوقاجلمناإلنتاج
نحوملحوظةحركةهناككانتأنهاآلنبهالمعترفومن. القنانةسقوطمناألخيرة
الثالثالقرنفىالحقفعلردلهاعشر، كانالثانىالقرنمنذالظاهرتينبينالربط
علىالضغطفىاإلجبارية، والتوسعالعملالتزاماتزيادةنحواالتجاهفىتمثلعشر

الثالثللقرنالمميزةالمالمحمنكانالمدنوأسواقالتجارةنموأنغير. 46الفالحين
عشرالثامنالقرنمالمحمنيكن، ولماإلقطاعجانبمنالفعلردحدثعندماعشر
.الظاهرتينبينالربطإلىالميلرأيناحيث

ذاتهحدفىالنقدىاالقتصادنموأنإلىتشيرالتىاألدلةمنالكثيريوجدالواقعوفى
فىسببًاكانالنقدىاالقتصادنموأنعلىدليلهناكأنالقنانة، كمازيادةإلىأدى

43Marx- Engls Correspondence, 407- 8.
44Cf. H. See, Modern Capitalism, 161, also cf W. Stark, Urspung und Aufstieg des Landwirtschaftilchen Gross

betriebs in den Bohmischen Landern’ Camb. Econ. History, Vol. 1, 405.
45Camb. Econ. History, Vol. 1, 410.
46Cf. Kosminky in Econ. Hist. Revriew, Vol. V, No. 2h, PP. 43- 4, Ioc. Cit., 174- 8, 185- 7, N. Neilson,

Economic Conditions on the Manors of Ramsey Abbey’ 50 and Passim.
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خاصةبصفةأورباشرقتاريخفىسنجداألمثلةالتقاطنبغىكنافإذا. اإلقطاعانهيار
المستعمراتبأنالقائلةوالحقيقة. األولالنوعإلىتنتمىالتىاألدلةمنغنيةشهادة

للميالدوالثالثالثانىالقرنينفىاألسودالبحرشواطئعلىتقومكانتالتىاإلغريقية
تعبيرحدعلى (تكونأنمنالمستعمراتتلكتمنعتجارية، لممستعمراتكانت

الذينوالتجاراألراضىمالكتضمعسكريةمجتمعات) "Rostovstevروستوفستف
مثلاألولىالروسيةالمدنأنكما. 47"المحليينالسكانمناألقنانعلىسلطتهميفرضون

الكبرىالبلطيقبحيرةطولعلىللتجارةكمراكزطويًالناضلتالتىونوفجورود، كييف
طبقتهايمنعاألسود، لموالبحروالدنيبرالدوجابينيربطالذىالتجارىالطريقعلى

كما. الوقتنفسفىللتجارة، وكأداةالزراعىلإلنتاجكأداةالعبيدتستخدمأنمنالحاكمة
.أراضيهمفىالقنانةأشكالمنشكًاليطورواأنمنتمنعهملم

منبالقربسرجيفسكىترويستاديرمثلغنيةأديرةكانتقرونبأربعةذلكوبعد
فىنجاحًاالتجارةمراكزأكثرمن، تعداألبيضالبحرعلىسيرسلسانتديرأوموسكو

مزارعهمفىالفالحينعلىالعملالتزاماتفرضبدايةتمثلكانتالتىالفترةتلك
األلمانية،األديرةعلىالشئنفسويصدق). عينًاأونقدًاالضرائبدفععنكبديل(

أوأقنانإلىالبالدأبناءحولتوالتى، األلبشرقىالتجارةتمارسكانتالتىوالكنائس
كفالحينمايومًايزرعونهاكانواالتىأراضيهمفالحةفىعبيد، يعملونإلىحتى

السائدالنظاممنوطأةأشدالكنيسةأراضىفىباألرضلالرتباطنظامًاأحرار، وأقاموا
.األخرىالضياعفى

وهو (وعينًانقدًاالضرائبدفعنظاممناالنتقالتمعشرالخامسالقرنفىبولنداوفى
التزاماتنظامالجديدة)، إلىاألرضاستعمارمناألولىالمرحلةيميزكانىذلاالنظام
التى، م1466عامتورنمعاهدةأعقابفىالقمحتصديرتجارةبنموهذا، وارتبطالعمل

فىالبولندىاالحتاللتحتأوكرانيافىنجدكما. 48البحرإلىمخرجًابولنداأعطت
برزتأوكرانيا، حيثغربفىظهرتماأولظهرتالقنانة "عشر، أنالسادسالقرن

47M. Rostovstev in American Historical Review, Vol, xxxvl, 222.
48J. Rutkourki, Histoire Economique de La Pologne avant Les Partages, 31-6.

تطوراًأقلكانبينماالفستوالنهرمثلالمالحيةاألنهارحوضفىواستكملذلكقبلحدثقدكانالتغيرأنيبدو
.النقلصعوبةمنتعانىكانتالتىباألقاليم
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السادسالقرنمناألخيرالنصففىمرةألول) التصديرأجلمن (الغاللإلىالحاجة
."عشر

وكاتريناألكبربطرسحكمشهدالذىالقرنوهو- روسيافىعشرالثامنالقرنوكان
ازديادشهدتالتىالحقبةهو"- الروسللنبالءالذهبىالعصر "بمثابةوكانالمستنيرة

هاألدايعدالقنكانالعبودية، حيثمناقترابًاأكثرجعلهانحوروسيا، علىفىالقنانة
باستطاعتهكان، كمااألرضيبيعأندونالفالحينبيعيستطيعكانالذى، لسيدهالطيعة

غير. األحوالأغلبفىذلكعلىيؤاخذأنيقتله)، دونحتىأو (العذابسوءيسومهأن
أىفىتبلغهالمالتطورمنعاليةدرجةروسيافىالتجارةبلوغشهدالذىالقرنكانأنه

.49اليدويةالصناعاتفىملحوظًانموًاشهد، كماكييفعظمةأياممنذآخرقرن

نموبأناالعتقادإلىيدعوماهناككانإذاماحولالتساؤلعلىإجابةثمةأننظنوال
الملقاةالتقليديةالتزاماتهإلغاءعلىاإلقطاعىالسيديشجع- ذاتهحدفى-النقدىاالقتصاد

مايدفعهاليجدالسيدتعاقدية، وأنعالقةبهايستبدلأنتخفيفها، أو، أوأقنانهعاتقعلى
بدرجةتطورقدالنقوداستخدامكانإذاإالالعملبالتزاماتالنقدىاألجراستبدالإلى

أساسيًاشرطًايعدمعينةبصورةالسوقتطورفإنالناحيةهذهومن. وكافيةملحوظة
النقودواستخدامالتجارةانتشاريؤدىأنهذاعلىاليترتبولكن. التغيرلحدوث

المنتجتحريرمستوىمنأقلتزالالكانتالتى (العملالتزاماتاستبدالإلىبالضرورة
أساسعلىزراعتهاأوالسيدضيعةتأجيرعليهيترتبالاإلقطاعية)، كماااللتزاماتمن

.المأجورالعمل

حجمزيادةإلىعندهاتؤدىالتىالدرجةإلىالتجارةنمولتوقعأساسهناكهلترى
حاجةسدأجلمنالضياعلزراعةاإللزامىالعملتوفرمتساوية، حتىبدرجةالقنانة
كانعشرالثالثالقرنفىانجلترافىحدثمانعتبرأنالمنطقىمن؟ أليسالسوق
عشرالرابعالقرنينفىانجلترافىحدثالتجارة، مثلمالتطورطبيعيةنتيجةبمثابة

عشر؟والخامسعشرالرابعالقرنينفىالراينوحوضفرنسافىعشر، أووالخامس
إلىأقرباألولىالظاهرةاحتماًال، فإنالنتائجأكثرهماالظاهرتينهاتيناعتبرناوإذا

49M. Hrushevesky, A History of thw Ukraine, 172- 4.
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كانالتجارةنموأنعلىاألولىالتاريخيةالعصورمنذشواهدهناكدامتالصحة، ما
التنظيممنعاليةدرجةبقيامتسمحالتىالعبوديةاستبدالعلى- مايبدوعلى-يشجع

،اإلقطاعالنهيارالسابقةمناقشاتناوفى. 50تفككًاأكثرروابطهاتعدالتىبالقنانة، والنظام
علىاإلنتاجبالضرورةيعنىالسوقأجلمنالسلعإنتاجبأنالقائلاالفتراضأننجد

.غايةيحققالالذىالجدلمستوىإلى- األغلبعلى-انزلققدالمأجورالعملأساس

لنظامالداخليةالعالقاتتحليلالتقليدى، هوالتفسيرإليهيفتقرماأنبجالءويتضح
تفككتقديرفىالعالقاتتلكلعبتهالذىالدور، وتحليللإلنتاجأسلوبًاباعتبارهاإلقطاع
نتيجةباعتبارهالتحليللهذاالحقيقىالنتاجيعالجأنيجبكانوبينما. بقائهأوالنظام

،اإلقطاعلنظامالداخليةالعالقاتوتلكللسوقالخارجىاألثربينمعقدةداخليةلتفاعالت
الحظوكما. النظامتفككفىالفعالالحاسمالدورلعبتاألخيرةأنإلىمايشيرثمةفإن

، يعتمدالقديمالنظامعلىالتجارةتتركهالذى" التفككإلىيؤدىالذىاألثر "، فإنماركس
خاصةبصفةيعتمدأوصاله"، كماترابطومدىصالبته، "وعلىالنظامهذاطبيعةعلى

التجارة،علىيرتكزالالقديماألسلوبمحلسيحلالذىالجديداإلنتاجأسلوبأن "على
.51"بذاتهالقديماإلنتاجأسلوبطابععلىيرتكزولكنه

ذلكانهيارعناإلقطاعىلالقتصادالداخليةالقوىمسئوليةمدىعننبحثنكادوال
منالكثيرلهيتوافرالدراسة، والمنقليلقدرلهخصصمجالإلىنتجه، حتىالنظام
عدمأنإلىبقوةيشيرأيدينابينالذىاألدلةمنالنوعذلكولكن.االستنتاجاتأواألدلة
منالمزيدإلىالحاكمةالطبقةحاجاتجانب، إلىإنتاجىكنظاماإلقطاعنظامكفاية
اإلضافىالدخلإلىالحاجةتلكدعتأن، منذالنظامانهيارفىاألولالسبب، كانالدخل

طاقتهيفوقالضغطذلكعندهاأصبحالتىالدرجةإلىالمنتجعلىالضغطزيادةإلى
دخلها، والمصدراإلقطاعيةالحاكمةالطبقةمنهاستمدتالذىوالمصدر. االحتمالعلى

طبقةعملوقتفائض، هوالدخلهذاطريقهعنيتزايدأنالممكنمنكانالذىالوحيد
توفيرالممكنمنيكنلمولكنه. قوتهمإلنتاجالضرورىالعملعنيزيدالذىاألقنان

قيامالقديمالعالمفىالتجارىالمالورأسالتجارةتطورعندائماًينجمكان "بقولهالحقيقةهذهعلىماركسيعلق50
."العبودىاالقتصاد

51)Capital, vol. Llll, 390(.
lbid.
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، وكانتالوقتذلكفىالثابتةالمنخفضةالعملإنتاجيةظلفىاإلنتاجفائضمنالكثير
المنتجيخصصهالذىالوقتحسابعلىتتمأنبد، الاإلنتاجفائضلزيادةمحاولةأى

الالمنتجقوةعلىضريبةفرضإلىإماالصغيرة، وتؤدىأرضهمساحةلزراعة
القدرةلهيوفرالذىالحدمنأقلمستوىإلىقوتهإنقاصإلىبشرية، أوطاقةتتحملها
.البقاءعلى

أجلمنالضغطيمارسواأنمناإلقطاعسادةتمنعلمالحقيقةهذهفإنذلكورغم
حدإلىمدمرةكانتالنظامعلىالحتميةالنتيجة، ولكنممكنفائضأكبرعلىالحصول

.بقائهفىالنظامعليهايعتمدكانالتىالعملقوةاختفاءحتىأوإجهادإلىأدتكبير، فقد
بالنسبةيعدال- حرًاأوقنًاكانسواء-الفالحكان: "فرنسىكاتبتعبيرحدوعلى

حدأقصىإلىبهيستبدونالسلموقتففى، للدخلمصدرمجردإالالبارونأوللفارس
فالحىفىوالنهبالسلبيعملونالحربزمنالسخرة، وفىطريقعنممكن

الفالحكانلقد.. بخيلهمويدوسونهممحاصيلهمويحرقونويقتلونهماألخرىالمقاطعات
مثلالفترةتلكأدبفىوحتى". ذلكمنأكثرالخارجهاويسحقبلدهفىيستغلمخلوقًا

Chansons de gesteللفالحينتقالآسفكلمةنجدالرحيمة، "البالفروسيةتحفلالتى
األيدىمقيدووهمسيقواأوبالمئاتذبحوا، والذينومحاصيلهممنازلهمحرقتالذين

البشر،منمنزلةأدنىمخلوق، وكأنهمكانكلفىباحتقاريعاملالقنوكان". واألرجل
إلثراء، ووسيلةلخدمتهمأداة-ببساطة-يعتبر، ولكنهالحكاملسياسةهدفًامطلقًايعدوال

.52األسستلكعلىيعتمدالذىالنظامهذاإلىخاصةنظرةوللتاريخ. سادته

المستخدمةاإلنتاجألساليبنتيجةاإلقطاعىاالقتصادفىمنخفضةالعملإنتاجيةتبقولم
دفعالذىالحدإلىضئيلةاألرضغلةبقيت، بلفحسبالعملعلىالتركيزفىوالنقص
الدورةأعطتفقد. التربةإجهادعليهترتبللزراعةبنظاماألخذإلىتتجهأنالسلطات
مثلالمزروعةوالحشائشالجذريةالمحاصيلإنتاجفىالبدائية، والنقصالزراعية
معروفًاالحيوانىالسمادكانوبينما. الزراعةبعدللراحةمحدودةفرصة، التربةالبرسيم

كانت "التىالخاصةأرضهتسميددونحائًالللفالحالنسبىالفقرأحيانًا، وقفومستخدمًا

52A. Luchaire, Social France at the time of Philip Augustus, P. 384
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الحتىالتسميدهذاإلىالوسطىالعصورفىالسائدالنظاموفقالمزروعةتربتهاتحتاج
تسميدفىيستخدمهحتىللقنمتوفرايكنلماألغنامروثوحتى. 53"اإلنتاجيةقوتهاتفقد

.لهيقدمهأنعليهJustaldaeالسيدمزرعةلحقاكانألنهأرضه

تعبيرحدمنعدمة، فعلىأوبسيطةكانتاإلنتاجيةزيادةاحتماالتنإفحالأيةوعلى
الغتصابنتيجةللتربةتحسينأىكان: "الوسطىالعصورفىالمتخصصينثقاتأحد

المبادرة، وقضىروحعلىالفالحينيشجعال.. عالةمجرد "باعتبارهالسيدجديد"، وكان
لمالعملأن، حتىالقنكدثمرةاقتطاعفىبإفراطهمصدرهافىاإلنتاجيةالحيويةعلى
يعمل" القن "أنمنيشكونكانواالسادةأنعلمناإذاندهشالولذلك. 54"تمامًامجديًايكن
أنأو". المالحظةتحتيكنلمإذااإلهمالحدإلىالعملفىيتراخى، ولكنهأمامهمبجد
المجتمعفىلالستغاللتعرضًاالفئاتأكثروهم (باألرضالمرتبطينالفالحينعنيقال

يجدونوالبالعصىويضربونكالحيواناتويباعونيشترونكانوالما "أنهم) اإلقطاعى
أحسواإذاسادتهمأوامرعلىيتمردون "كانوااألنفاس"، فإنهمالتقاطأوللراحةوقتًا

.55"عليهمقبضتهمباسترخاء

المنتجونعليهاكانالذىاألحوالسوء- بجالء-المعاصرينكتاباتلناوتبين
يقود "كانالذىالرجلذلكمثلمنهأدنىهوماهناكليسحدًابلغواالذينالمسحوقون

عددالمرءيحصىأنالسهلمنيجعلحدًاالضعفمنبلغواعجافعجولأربع
منأصابعهتطلحتىاألرضيطأيكادوال"... "الرثاءإلىيدعوشكلهم، وكانضلوعهم

القدمينحافية "بجوارهزوجتهتسيرركبتيه"، بينماسروالهيغطىيكادوالالممزقحذائه
أناإلقطاعرجالبينالسائداالعتقادوكان". أقدامهامنالدمينبثقحتىالجليدفوق

على-اعتقادنزرعه"، وهوعندماأحسنبصورة، ينموالصفصافكنباتالفالح"
علىالفالحيحسدوال. ضيقنطاقعلىإالالتنفيذموضعيوضعلم- صحتهافتراض

53H. S. Bennett, Life on the English Manor, 1150- 1400, P. 78.
54P. Boissonnade, life and Work in Medieval Europe, PP. 140- 1. Also P. 145. Cf, the Remarks of Adam Smith,

Wealth of Nations, 1826 Ed., PP. 360-3.
55Cit. G. G. Coulton, Social Life in Britain from the Conquest to the Reformation’ PP. 340, 341- 2.
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إلىبورتونأسقفالحاجةتدفع، ولمالمسحوقالريفىوهوبهيعرفأصبحالذىاللقب
.56فظًاليسسيدهمبأنأقنانهتذكير

اإلقطاعيةالحاكمةالطبقةجانبمنللدخلالمتزايدةالحاجةعلىترتبالوقتنفسوفى
منعددبيناتجاهظهراألمربدايةوفى. المنتجينعلىالضغطمنالمزيدممارسة
وذلك" االستقطاعشبه "باسمعرفتعمليةطريقعنعددهممضاعفهإلىاالفصال

القارةفىانتشارًاأكثركانتظاهرةوهى (األعلىلسيدهمالعسكريةالمواردلتدعيم
عددالنبالء، وزيادةلعائالتالطبيعىبالنموذلكوارتبط). انجلترافىمنهااألوربية
علىعالةتعيشالتىالطبقةحجمفىتضخمحدوثإلىأدى، ممااإلقطاعأصحاب
وأعمالالحربآثارذلكإلىأضف. 57األقنانعملفائضعلىتعتمدوالتى، المنتجين

كبيراجانبًاابتلعتوالتى، اإلقطاعىالنظاممنيتجزأالجزءًاكانتالتىوالنهبالسلب
انتشارإلىأدت، حيثالوقتنفسفىاإلنتاجمواردومناإلقطاعيةالعائالتمواردمن

اإلنتاجية، تزايدتالقوىإنقاصإلىوالنهبالسلبأدىوبينما. 58األرضفىالخراب
الدخولنضوبإلىالصليبيةالحروبتلبيتها، وأدتالمنتجعلىكانالتىالحاجات

إسرافًا، كماالنبالءبيوتازدادتالفروسيةعصرتطورومع. الفترةتلكفىاإلقطاعية
بمظاهراألخذعلىالبعضبعضهممع، وتسابقهمومباذلهموالئمهمفىتبذيرًاازدادوا

علىالضغطنحواالتجاهزيادةإلىاألمربدايةفىالتجارةنمووأدى. واألبهةالبذخ
أوجدتهاالتىمتوفرة، واإلمكانياتأصبحتالتىالغربيةالسلعجاذبيةنتيجةالفالحين

.السوقأجلمنكفائضاإلنتاجزيادة

المزارعفىالعملواجباتبزيادة- رأيناكما-انجلترافىعشرالثالثالقرنواتسم
اإلقطاعسادةأنمنمعاصرمصدراألديرة، فيشكوأراضىفىالكبيرة، وخاصة

.59"واالستبدادبالقوةاألرضحراثةفىفسخروهم..السخرةطريقعنالفالحينحطموا"
إرادة "أنذكرعندمادوففينوجراالحظهالذىالتغيربدايةهوذلكيكونأنويحتمل

56H. S. Bennett, Ope Cit., PP. 164, 185- 6, 305
:راجعالمتأخرةالوسطىالعصورفىالكنيسةمؤسساتبحجميتعلقفيما57

Sombart, Der Moderne Kapitalismus, Vol. 1, 160- 2.
58Cf. The remarks of Mbloch, La Societe Feodale, Les Classes et Le.
59Gouverment des hommes, 16-24. Also See footnote to P. 49.
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عشرالثالثالقرنبأواخرالخاصةالوثائقفىورعونةقسوةأكثرتبدوونفوذهالسيد
يحتملالوقتنفسوفى. 60"ذلكعلىالسابقةالوثائقفىمنهاأكثرعشرالرابعوالقرن

تشجيعإلىتميلكانتلحراغيربالعملمدادًااأقلكانتالتىمساحةاألصغرالضياعأن
علىبالسيدالخاصةالمزرعةزراعةفى، وتعتمدلألرضنقدىإيجاردفععلىاألقنان
فى-فرنساوفى. 61عمليًاذلكبداحيثمااألحرارالفالحونيقدمهالذىالمأجورالعمل
Abbe deكلونىدىأبيهصوتمثلأصواتًاآلخرحينمننسمع- عشرالثانىالقرن

Clunyوأوجدواالتقليديةبااللتزاماتيقنعوالم، فهمبالفالحينالسادةاستبدادتستنكر
.62اإلضافيةوالمطالبالمستحدثات

ذهبيًابيضًاتضعالتىاألوزةإجهادفىتتمثلالمتزايدالضغطهذانتيجةتكنولم
الضياعمنقانونيةغيرهجرةحركةإثارةعليهترتب، بلفحسبالضيعةألصحاب

الدماءمنالنظامحرمانإلىأدىمماجماعاتالمنتجونهاجر، حيثاليأسبدافع
النظامعلىالصعبمنكاناألزماتمنسلسلةإثارةإلىأدى، كمالبقائهالضرورية
ترتبوقد. عشروالخامسعشرالرابعالقرنينفىيجتازهاأناإلقطاعىاالقتصادى

تؤدالبالد، ولممنغيرهاوفىانجلترافىكوارثوقوعاألرضمناألقنانفرارعلى
العصاباتقيامإلىأدتبل،فحسبالجديدةالمدنسكانتضخمإلىالظاهرةتلك

يحدثكانمثلماللفالحينهباتاألوربية، ووقعتالقارةوخاصةالقانونعلىالخارجة
حيثما "فرنساوفىJacqueriesباسمعرفتالتىالهباتوهى. 63فرنسافىآلخرحينمن
حتىأوجميعهاالقريةفالحىخروجذلكمعنى، وكانأرضههجرتعنيدًاالسيدبقى

عشرالثانىالقرنوفى. 64"ومستمرةعديدةالهجراتهذهكلها، وكانتالمقاطعةفالحى

60Villeinge in England, P. 408.
61Kosminsky, Loc. Cit.
62Cit. Levaseur, La Population Francaise, vol. l, P. 147.
تلك، وتضمنتاإلقطاعخدمةمنيهربونالذيناألقنانعلىشديدةعقوباتتوقيععلىاالنجليزىالتشريعنص63

القانونحظريدوية، كماحرفةيتعلمالذىالقنعلىتوقععقوباتهناككانتكما. بالنارالجبهةوكىالسجنالعقوبات
.حرفةلتعلمحرفيةبنقابةابنهيلحقأناسترلينياجنيهاًعشرينعلىقيمتهاتزيدأرضاًيحوزالذىالرجلعلى

Denton, Op. Cit. P. 222.
هجرةطريقعن، بلفحسبالمواصالتطريقعنالاإلقطاعيةالضياعنظامتأثرلقد "يقولحيثلبسونأيضاًوانظر

."انجلترافىالقنانةنظامبنهايةعجلتالضياعمنالجماعيةالهجرةتلك.. الفالحين
Lipson: Econ. History of England, Vol. 1, (Middle Ages), 1947 Ed., 92- 4

64A. Luchaire, Op. Cit., PP. 407- 8.
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أراضيهممنالجماعيةبالهجرة'll de Reريهجزيرةسكانقام- المثالسبيلعلى-
.65بهماالحتفاظيمكنهحتىلألقنانامتيازاتتقديمعلىالسيد، وأجبرسيدهمقسوةبسبب
فىالمتبادلالتعاونعلىعشروالثالثعشرالثانىالقرنينفىبينهمفيماالسادةواتفق
فىيقعونالذيناألقنانتبادلعلىاالتفاقياتتلك، فنصتاآلبقيناألقنانعلىالقبض

.إليهايلجأونالتىاألخرىاألراضىفىمطاردتهمحقالسيدمنحاألسر، أو

أنالعاملة، حتىاأليدىإلىالحاجةمتفاقمة، وازدادتظلتاآلبقيناألقنانمشكلةولكن
والوعودالمعاهداتالمجاورة، رغماألقاليمأقناناجتذابعلىبينهمفيماتنافسواالسادة

أدىمعينة، كماامتيازاتإيجادإلىبالضرورةأدتالتىالمنافسة، بتلكبينهمالمتبادلة
كاناألحيانبعضوفى. ذلكمنأكثراإلقطاعىاالستغاللةدلزياحدوضعإلىوجودها

ظلمنتيجةهجروهاالتىأرضهإلىالسكانيعيدحتىامتيازاتهبيعإلىيضطرالسيد
،الفالحونيدفعهنقدىمبلغأوإيجارمقابلفىالسادةلحقوقحدودا، فيضعلهم

منفرنسا، تكونتمنمعينةمقاطعاتفىريفيةكوميوناتالنحوهذاعلىوتطورت
بعضوممارسة- فالحيهابينمن-عمدةتنصيبفىالحقنالتالتىالقرىبعضاتحاد

.66المدنمثلالقانونيةالسلطات

زيادةطريقعنماحدإلىأكثردخلعلىالحصولفىهمعمطاماإلقطاعيونأشبعوقد
متاحةجديدةأراضىهناككانتأنهلىإيشيرم1300عامحتىالسكانى، فالنموالسكان
بلغقديكنلماإلقطاعىاالبتزازضغطأن، كماالتاريخذلكحتىللزراعةصالحة
كانأنهيبدوقليلة، ولكنالعصرهذافىبالسكانالمتعلقةوالمادة. بعدالقصوىحدوده

عشرالثانىالقرنينفىاألوربيةالقارةوفىانجلترافىالسكانفىملحوظةزيادةثمة
العاملةالقوىمنالمزيدتوفيرعلىساعدتالحقيقةهذهأنريبوال. 67عشروالثالث
عدافيماولكن. اإلضافيةاإلقطاعيةالضرائبمنالمزيدفرض، وعلىاإلقطاعىللنظام

65lbid., 407.
66lbid., 404- 6, 411- 14, M. Bloch, La Societe Feodate: La Formation Des Liens de Dependance, 422- 3
الرابعالقرنوبدايةالنورماندىالفتحبينفيمانسمةليونم53,إلى2منزادقدانجلترافىالسكانعددأنيبدو67

إلىعشرالحادىالقرنفىمليون7منالسكانزيادةإلىليفاسيرفيشيرذلكمنأكبرالزيادةكانتفرنساوفى. عشر
.18حتىأو16القرنحتىفرنساسكانيتجاوزهلمرقموهوعشرالرابعالقرنمنمليونا22ً- 20بينما

Levasseur: La Population Francais, Vol. 1, P. 169.
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المتاحةالزراعيةاألرضفىبالزيادةالسكانفىالزيادةفيهااقترنتالتىالمناطق
لدىالتىالزراعةوأدواتالماشيةفىكافيةزيادةبالتالىتطلبتالتى (للفالحين

لزيادةنتيجةالفالحينأعباءفىزيادةتعنىكانتالحتميةالنتيجةفإن). المزارعين
.المتوفرةاألرضعلىالضغط

الوسطىالعصورمرعلىالمزروعةالمساحةلزيادةملحوظةجهودهناككانتوحقًا
مثلالدينيةالطوائفبعضفيهاساهمتاألراضىالستصالحكبيرةجهودهناكفكانت

انجلترا، وفىالحرفوتشجيعالطرقصيانةعلىعملواكماترشيانسوالسالكلونياك
عملياتقامت، كماالغاباتوإزالةالبوراألراضىالستصالححملةهناككانت

عشر،الثانىالقرنفىالبحرمياهفيفجتعلىتعتمدالمنخفضةاألراضىفىاستصالح
مناطقبعضوجففتاأللبحوضفىألمانيافىمماثلةاستصالحعملياتوحدثت
قليلة،األرضتحسيناحتماالتكانتعامةبصفةولكن. والفوستوالودرألاحوض

إلىتشيرعشرالثالثالقرننهايةمعاألرضعلىالطلبزيادةعلىكافيةأدلةفهناك
بعضعدا، وفيماالسكانفىالزيادةمواكبةعنعجزتالمنزرعةاألرضمساحةأن

علىالضغطتجلىوقد. االضمحاللإلىتميلالعملإنتاجيةكانتالمحدودةالمناطق
وبافاريا،الراينسكسونيا، وحوضالمنخفضة، وفىاألراضىفىبوضوحاألرض
بعضينكرإذ. 68الشرقنحوللهجرةمحركًاعامًال، فكانتم1200عامبحلولوالتيرول
فىالغاباتمنطعةتالمقاألراضىبلغت "عشرالرابعالقرنأواخرفىأنهالباحثين
.69"القصوىحدودهابوهيمياوأواسطألمانياشرقشمال

عامبعدحادًاانخفاضًاأورباغرببلدانمعظمفىالسكانعددانخفضحالأيةوعلى
نستطيع، وال70م1000عاممنذحدثمانحوعلىالزيادةفىيستمرأنمنبدًالم1300

68J. Westfall Thompson, Feudal Germany, 496 and 521.
عليهكانتمماضعفا12ًالغنيةاألقاليمبعضفىاألراضىقيمةبلغتعشرالثامنالقرنفى "أنهإلىالمؤلفويشير
.%"50بنسبةذلكعنتزيدعشرالثالثالقرنمنتصفعندقيمتهاوأصبحتعشرالحادىالقرنفىقيمتها

69Nabholz in Camb. Econ. History, vol. 1, 396.
عندحادةبصورةتناقص، ثمالثانىإدواردحكمنهايةعندالزيادةعنتوقفإنجلتراسكانعددأنإلىدانتونيذهب70

.العرشالسابعهنرىتولىحتىالحدهذاعندواستقرعشرالرابعالقرنمنتصف
Denton: England in the Fifteenth Century, PP. 129- 30.

حالةفىولكنهتدهورفىيكونالربما "إنهفيذكرعشرالرابعالقرنفىأوربافىالسكانعددإلىبيرينويشير
."الثبات

Pirenne: Loc, Cit., P. 193.
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زيادةبسببالفالحينأراضىفىالعملإنتاجيةلتدهورنتيجةذلككانإذامانؤكدأن
الواقعةاإلقطاعيةاألعباءلزيادةمباشرةكنتيجةجاءأنهالسابقة، أوالقرونفىالسكان

حالأىوعلى. الظاهرةوتلكالعاملينهذينبينعالقةثمة، ألنالفالحينعاتقعلى
ماعليها، وترتبمواردهبإنقاصاإلقطاعىالمجتمعالظاهرةلتلكالمباشرةاآلثارهددت
.عشرالرابعالقرنفى" اإلقطاعىاالقتصادأزمة "عليهنطلقأنيمكن

،الحروبقيامعادةاإلقطاعيةالمواردوفىالسكانعددفىاالنخفاضهذاويواكب
ولما. الصددهذافىواضحةمسئوليةيتحمالنوالطاعون، فالحربالطاعونوحدوث

منعقود، فإنهببضعة71"األسودالموتطاعون "حدوثقبلبدأقدالتدهورهذاكان
التىالتغذيةسوءنتيجةانتشرللطاعونالمدمرفالتأثير. اقتصاديةجذورًالهأنالواضح

الفالحين)،جماهيربينعاليةبالطاعونالموتنسبةكانتحيث (السكانمنهايعانىكان
.الغاللمنمخزوناحتياطىوجودعدمبسببالكثيرينالمحليةالمجاعاتوحصدت

عامبعدبدأقدانجلترافىالزراعةتدهورأنإلىتشيرالتىاألدلةبعضوهناك
الرابعالقرنفىانجلتراوفى. فرنسافىتقريبًاالوقتنفسفىحدث، وربما72م1300
ازداد، قدالعملفىندرةمنعليهترتب، وماالريفسكانعددفىالنقصكانعشر
ملحوظ، وظهوربشكلاإلقطاعيةالمواردالنهياراألسود، نتيجةالموتقبلكبيرةزيادة

تأجيرهاطريقعنحجمهازيادةمنبدًالالسيدضيعةمساحةتخفيضنحواالتجاه
منأكثراالقتصاديةاألزمةعنتعبيرًاكانالضياعتأجيرأناآلنجليًاويبدو. للفالحين

فىالباحثينآراءحولهدارتالذىالمحوركانتالتىالتجارة، لتطورثمرةكونه
القرنفىنقصتقدالمنزرعةلألرضالكليةالمساحةأنإلىالدالئلوتشير. الماضى

الطاعونيجتاحأنقبلكاملجيللمدةارتفعت "أنهافيذكرالزيادةهذهعنليبسونيتحدثالمثالسبيلوعلى71
فىيتسببلموإناالقتصاديةاألزمةحجممنوسعقدالكبيرالطاعونفإنثمومن "قولهذلكإلىانجلترا"، ويضيف

".وقوعهقبلآثارهابدتقدكانتالعملسوقطبيعةفىالتغيراتوقوعها، ألن
)Lipson: Econ. History of England, vol. 1, 1937 Ed., PP. 113(-

ذلك، ومنذكنتمقاطعةفىحادزراعىكسادوقعحيثم1320عامقبلبدأتالظاهرةهذهأنسميثيذكر72
كنيسةضياعفىالسابقفىاستبدلتقدكانتالتىالعملخدماتمناالستفادةإلىترمىبسياسةاألخذبدأالتاريخ
".لهمالمتاحةالجبرىالعملموارداستغاللفىفائقاًجهداًالرهبانفبذل "بكانتربورىالمسيح

)R. A. L. Smith: Canterbury Cathedral Priory, 125- 7, 14.(
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التىتلكمنأكثرمساحاتاإلقطاعيةالضياعفقدت، فقدقبلذىعنعشرالخامس
.73لألقنانأجرت

زراعةاتساعمنالحدفىتأثيرًاالعواملأسبقكانتفرنسافىالعملندرةأنويبدو
وجنودهمألفصالهمالواسعةاألراضىمنحإلىالسادةيلجأاإلقطاعية، فلمالضيعة
أشرناوقد. المحصولمننصيبنظيرالصغارالفالحينإلىاألرضأجروا، بلفحسب

، عنللدخلمصدرًاباعتبارهااألرضفىبالعمالةاالحتفاظإلىالراميةالمحاوالتإلى
الاتجاه، وهوبعدهوماعشرالثالثالقرنمناعتبارًالألقنانالجزئىالتحريرطريق
المنخفضةاألراضىوفىالراينحوضفىأيضًانجدهوحدها، ولكننافرنسافىنجده
اشترىبورجندياوفى (أخرىأحياناالقرىلجميعالحريةببيعأوأحيانابالعتقوذلك

بسببوذلكللسيدأراضيهممنجزءعنالتنازلطريقعنالسادةمنحريتهمالفالحون
.)الشديدفقرهم

منبقدرالسيدضيعةفىالسخرةخدماتاستبدالإلىيرمىاتجاهالظاهرةهذهوواكب
منوالهربالثورةالسادةعلىفرضتهاالتىالتطوراتهذه، ولكنالمحصولاوالمال

.السكانعددتناقصعلىكداللةتكفىالذاتية، الالمبادرةروحتفرضها، ولماألرض
بعضفىالغاباتأجيال"، وزحفتلمدةأحيانًاالقرىهجرت) فرنسا (أنحاءجميعففى"

فىالوسطىالعصورمناألخيرانالقرنان، "كانالعنبومزارعالحقولعلىالمناطق
.74"السكانعددوتناقصالريفتداعىفترةيمثالنأورباووسطغرب

73M. Postan, in Econ. Hist. Review, May, 1933
أدتالتىالوقت"، ذلكفىالسياسيةالعصابات "قيامفىاإلقطاعمواردانهيارمسئوليةمدىعنبوستاناألستاذويتساءل

بالنظامارتبطتقدعشرالخامسالقرنفىازدادتالتىالعصاباتتلكأنويبدو. اإلقطاعنبالءقوةاستترافإلى
حوضفى" اللصوصالبارونات "األوربية، مثلالقارةفىالمزعجةأعمالهانشهدكما (األولىالقرونفىاإلقطاعى

العصاباتبهاتقومكانتالتىالرئيسةالطرقعلىالسلبأعمالعنأمثلةجواسيراندويعطينا). غيرهوفىالراين
كانتالصيانة"، حيث "باسمالمعروفالنظامظلفىتعملكانتالتىالعصاباتعشر، تلكالرابعالقرنفىالمسلحة

وراعىويلزأميربينهمومنالمالكةالعائلةأفرادوبعضالبالطرجالبعضفيهمبماالكبرىالشخصياتمنتأييداًتتلقى
بحمايةالمطالبونبهيؤمرونماتنفيذعلىأقسمواالذينشأنامنهاألقلاألفرادوبعضاإلقليمسيدوالملكة، "فكانالكنيسة

البضائعتلكمالكقلوبفىالرعبحمايتها، يثيروننظيرلسيدهمإتاواتعنهاالناسيدفعالتىالغيروبضائعملكية
."بهمالعاهاتوإحداثالمعارضينوضرباإلتاواتفرضطريقعنوالمحلفينوالقضاة

)J. J. Jusserand ’Eng. Wayfaring Life in the Middle Ages, 150- 7.(
74N. Bloch, Les Caracteres Originaux de L’histoire rurale Francaise, 117- 18, also 99- 100, 104, 111- 14, also

cf. Camb. Econ. Hist., vol. 1, 295- 321, and Bloch, La Societe Feodale, La Formation des Liens de dependance,
422- 5.
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نحوالهجرةألمانياووسطغربفىالسكانعددتناقصإلىأدتالتىاآلثارأهمومن
قادهاالتىاالستعمار، حركةاجتذابنتيجةعشرالثانىالقرنفىبدأتالتىالشرق

بدأتالتىالحركة، تلكاأللبنهروراءالواقعةالجديدةاألراضىفىوالكنيسة، الفرسان
تومبسونوستفولقولحدعلىحركهاوالتى (الوندالعلىالصليبىالهجومشنبعد

التصفيةعنهااألرض")، ونتجفىوالطمعالدينىالهوسمنالمشئومالمزيجذلك"
العاملةاأليدىإلىوالكنيسةاألديرةحاجةإخضاعها، وازدادتتمالتىللقبائلالجزئية

خاصةامتيازاتمنحتوقد. المجاورةاألقاليمفىللجزيةالخاضعيناألسالفمحللتحل
العاملةاأليدىندرةذلكعلى، وترتباألراضىتلكإلىالناسالجتذاباألمربدايةفى
هاجراللتينالمنخفضةواألراضىهولندافىحتىوحدهما، بلووستفالياسكسونيافىال

ألمانيا،غربفىأراضيهممنالسكانبنزوحالمستمرالتهديدوكان. 75الكثيرونمنها
كانتوالتىالخاصة، االمتيازاتذاتالمدنبهاتنموكانتالتىاألقاليمفىوخاصة
التزاماتلتطبيقباستمرارالفالحينمقاومةمنبهارتبطتإليها، وماالسكانتجتذب
اإلقطاعسادةاتجاهاإلقطاعية، وإلىنظامانهيارإلىمؤديًاعامًالذلككل، كانالعمل
ضياعهم"،هجرإلىالفالحينيدفعواالحتىالعملالتزاماتإلىالحاجةمنالتخفف "نحو
.76عشرالثانىالقرنبعدانتشراتجاهوهو

3

منكبيرجانب، ويعتمداإلطالقعلىواحدًاالوضعذلكتجاهالنبالءفعلرديكنولم
أورباأقاليمفىالفعلردودتباينعلىالالحقةللقروناالقتصادىالتاريخفىاالختالف
إلىاجتذابهمأجلمنلألقنانامتيازاتيمنحونالسادةكانالحاالتبعضوفى. المختلفة

حرببعدجنوبهاوخاصةفرنساأجزاءبعضفىالحالعليهكانكما (لديهمالعمل
بعضفىاستبدالهاحتىأوالقنانةأعباءتخفيففىاالمتيازاتتلكعام)، وتمثلتالمائة

بعضوفى. العملالتزاماتمنبدًالنقديةعوائددفععلىقائمةتعاقديةبعالقةاألحيان
اتخاذطريقعناإلقطاعيةاألعباءتشديدفىمتمثًالالفعلردجاءاألخرىالحاالت

االلتزامات، وفرضمنهماآلبقينعلىوالقبضبالضيعةاألقنانلربطحازمةإجراءات
75J. Westfall Thompson, Feudal Germany, 400- 39, 485- 501- 2, 610.
76F. L. Ganshof in Camb. Econ. History, vol. 1, 295
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طالماالذى" اإلقطاعىالفعلبرد "مايعرف، وهوقبلمنالنظرعنهاصرفقدكانالتى
.حولهالجدلدار

انجلترافىنجاحًا، وحتىوأكثروضوحًاأكثراألخيرالفعلردكانأورباشرقىوفى
اآلراءوتتفق. عشرالرابعالقرنفىالقنانةروابطلتشديدمحاولةوجودعلىأدلةهناك
أقلكانت" األسودالموت "تلتالتىالعمللندرةاالستجابةتلكأنعلىاليومعامبشكل
واضحًايبدوولكن. النجاححققتماونادرًاعليهتكونأنالمفروضمنكانمماانشارًا
كانتالتىالضياعبعضفىوخاصةالصددهذافىبذلتقدجهودًاأنحالأيهعلى

بعضفىحدثالذىللقنانةالحقيقىالبغضإلىأشرناأنسبقوقد. 77األديرةتملكها
وجدناه، كماالبلقان، وفىالدنماركفىفرأيناه: لهأمثلةاألوربية، وأوردناالقارةأنحاء

الفالحونهبطأسبانيابولندا، والمجر، وبوهيميا، وفىروسيا، وفى، وفىالبلطيقدولفى
بأنهيوصفأصبححتىالفالحمنزلةالقنانة، وانحطتمستوىإلىواليهودالمسلمينمن

حاجةلتسدالمتوسطالبحرفىالعبيدتجارةبعثتكما". السفنعبيدمنحاًالأسوأ"
.78المزارعينإلىاألراضىأصحاب

الحوادثمجرىتحديدفىكبيرًادورًالعبتواالجتماعيةالسياسيةالعواملأنالجلىومن
، جعلتالمحليينللسادةوالسياسيةالعسكرية، والقوةالفالحينمقاومةانجلترا، فقوةفى
هجرهممنعوبالتالى، الفالحينمقاومةعلىالتغلب- الحالةحسب-الصعبأوالسهلمن

اإلقطاعيةالسلطاتإلىالعونتمديدالملكيةالسلطةجعلالذىالحدلإلقطاعية، إلى
الفالحينمقاومةتتيحهاالتىبالفرصةبالترحيب- ذلكعكسعلى-تقومأنالمحلية، أو

األهميةمنكبيرةدرجةعلىكلهذلكوكان. النبالءمنالملكخصومموقفإلضعاف
بمنحهملضياعهماألقنانهجرعلىسيردوناإلقطاعيونالسادةكانإذاماتقريرفى

الصادرالعمالمرسومأننذكرأنيجب، كمادرهامأسقفيةضياعوبعضوكراوالندوويلزكانتربورىفىذلكحدث77
سواءالفقراءكلعلىإجبارىواجبالسيدخدمةأنعلىنص، بلفحسباألجورتنظيمإلىيؤدلمم1351عامفى

يلقىأنالسيدحقمنأنهعلىالعلياالمحاكمقراراتنصتبينما. الحركةفىحريتهممنوحدأحراراًأمأقناناًكانوا
أنهذاويعنى. آخرعملصاحبمعتعاقديةعالقةفىدخلقداألخيركانلو، حتىأرضهإلىويعيدهالقنعلىالقبض

لتأمينأخرىوسائلاستخدامإلىاحتاجواالسادة، وأناآلبقيناألقناناستعادةعلىقادرةتعدلماإلقطاعيةالمحاكم"
".المركزيةالحكومةجانبمنجاءلهمقدمالذىالعالج، وأنالعمالإلىحاجتهم

)B. H. Putnam, Enforcment of the Statutes of Labours, 222, also 200- 6.(
78Cf. Boissonnade, Op. Cit., 325-6, also J. S. Schapiro, Social Reform and the Reformation, 54 seq.,

J.K.Ingram, History of Slavery and Serfdom, 113 seq.
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القمعإجراءاتإلىاللجوءكانإذا، وماالقمعإجراءاتمنالمزيدباتخاذ، أواالمتيازات
.النجاحسيحقق

حمايةإلىانجلترا، أدىفىالملكمحاكمتأثيربأنالقولإلىالكتاببعضذهبوقد
ريبوال (سادتهميرتكبهاكانالتىوالمظالمالتعسفيةاألعمالمواجهةفىاألقنانحقوق

لمالملكجانبمنالتصرفاتتلكمثلفإنحالأيةوعلى). جزئيًاتأثيرًاكانذلكأن
إلىأدىفرنسافىالمطلقةالملكيةانتصارأن، كما79التقاليدبحكمالترحيبتلقتكن

.80"اإلقطاعىالفعلرد "النتشارحدوضع

)وموسكوفابولنداحتى (الراينشرقالواقعةاألقاليمتشهدلمذلكمنالنقيضوعلى
أن، وتحاولالذاتىبالحكميتمتعونكانواالذينوالنبالءالسادةمنتغارمركزيةسلطة

يتمتعونوأسبانياأورباشرقفىالمحليونالسادةوبقى. لسلطانهاالخضوععلىترغمهم
ضعففقدالمنخفضةواألراضىفرنسافىأما. نسبيًاقويةوسياسيةعسكريةبسلطة

اإلقطاعيونالسادةظلفرنساأنحاءبعضفىأنه، غيرعامالمائةحربنتيجةاإلقطاع
مؤسسةباعتبارهابنفوذهاالكنيسةاحتفظتكماالوقتلبعضالسياسيةبسلطتهميتمتعون
احتفظالذى (التاجنفوذيفوقبنفوذيتمتعونالباروناتيكنلمحيثانجلتراوفى. عالمية
كانالتىالواسعةالضياعمناستمدتللدخلمستقلةبمصادرالنورماندىالفتحمنذلنفسه

لمالنبالءأندرجةإلىالوردتينحروبنتيجةضعفًاازدادواأنهمالتاج)، كمايملكها
يكد، ولممعدوداتمرات، إالالسابعهنرىعهدفى، األولالبرلمانحضورإلىايدعو
بدايةفىاالجتماعاتتلكحضورإلىيدعونكانواالذينأولئكعددنصفعددهميبلغ

.81القرن

،اإلقطاعنظامتداعىفىساهمتالتىالعواملمنالسياسيةالعواملتعتبربينماولكن
فىالحوادثمجرىفىالتباينهذالحدوثكافيةتعدأنيمكنالالعواملتلكمثلفإن

اإللزاميةالخدماتزيادةفىاللورداتحقعندافعالعاماالنجليزىالقانونأنوأكدالحقيقةهذهكوسفنسكىأنكر79
.سادتهمضداألقناندعاوىسماعورفضحدوددوناألقنانعاتقعلىالواقعة

)Kosminsky: Angliskaia Dere vnia v. 13, 206-9.(
منوليسالخاصةالمحاكممنجاءتالحمايةتلكأنالمحتملمنفإنهمتأخروقتفىلألقنانالحمايةمنحتوعندما
.العامالقانونمحاكم

80M. Bloch, Op., 123, 139.
81Denton, Op. Cit., 257.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

68www.RaoufAbbas.org

تحطيممعجنبإلىجنبًاسارتموسكوفافىالسياسيةفالمركزية. المختلفةأورباأنحاء
إلىفرنسافىالمطلقةالملكيةقيامأدىالقنانة، وبينمااستخدامفىوالتوسع" البويار "قوة

المراحلفىاألقلعلى (عقبيهعلىتردهلمنهافا، اإلقطاعىالفعلردعلىقيودوضع
.)األولى

.النظامتداعىفىالبارزالدورلعبتقداالقتصاديةالعواملأنإلىالشواهدجميعوتشير
تتوافرال، فإنهالعواملتلكبهامتازتالذىوالهامالدقيقبالطابعيتعلقفيماأنهغير
نوعهوالنظريلفتماوأول. الناحيةهذهفىعليهااالعتماديمكنكافيةمادةلدينا

الزراعيةاألرضعلىالمراعىإقامةفىالتوسعفإنالمثالسبيلالسائدة، وعلىالزراعة
أوالعملبندرةتتأثرالظاهرةهذهأن، كماالعملالتزاماتإلىالسيدحاجةعلىيؤثر

لتربيةإنجلتراوشمالغربمنالواسعةالمساحاتمالءمةأنالواضحومن. وفرته
تلكفىاإلقطاعيينالسادةدفعت، قدالصوفتجاهاالستخدامفىالنظرتطورمعاألغنام

التىالعملالتزاماتإلىاللجوءمنأكثربشكلالمأجورالعملاستخدامإلىالمناطق
.الضياعزراعةعلىيعتمداإلنتاجكانإذاأكبربشكلإليهايحتاجون

الحاجةدفعتبوهيميا، حيثفىسادتالتىالحالةإلىنظرنا82ستاركالدكتورلفتوقد
فىاألفقىالتوسعإلىالمحليةالسوقحجموصغرالتصديرأجلمنالقمحإنتاجإلى

، فإنهكذلكشائعًاالرأسىالتوسعكانولما. الرخيصةالتكلفةمنأساسعلىالزراعة
ربماالتكلفة، ولذلكبرخصقورنتماإذاخاصةأهميةذاتالعملمننوعيةإلىاحتاج
مزارعهمفىلألقناناإللزامىالعملاستخدامفىالتوسععدماإلقطاعسادةفضل

اختيارأناالعتبارفىأخذناإذامقنعًايبدوالقدالتفسيرهذافإنحالأيةوعلى. الكبيرة
قلةنتيجةتقررقديكونأنالبدالحالةتلكمثلفىالزراعةفىاألفقىالتوسعطرق

نقدىإيجارمقابلاألرضلزراعةالفالحينتوافرعدمالمأجورة، (أوالعاملةاأليدى
مثالانجلترامثلأخرىحاالتهناكأن، كمااألراضىبوفرةبالمقارنة) لذلككبديل

82Stark, Op. Cit.
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جنبإلىجنبًايتواجدللتصديرالقمحإنتاجفىالتوسعكانالمنخفضة، حيثواألراضى
.83العملالتزاماتعناالستغناءنحواالتجاهمع

تلكزيادة، فإنالعرفبحكمخفيفةالعملالتزاماتفيهاكانتالتىالحاالتبعضوفى
مثلفى-نقديةبضرائبالعملالتزاماتاستبدالكانصعبًا، ولذلكأمرًاكانااللتزامات

المزيدلهتوفركانت، ألنهارضاهبمحضالقنالتزاماتلزيادةوسيلةيعد- الحاالتتلك
معروفةحقيقةوثمة. تذكرمقاومةدونللسيديدفعهاكانالشخصية، ولذلكالحريةمن

الخاصةحيازتهمفىالفالحينعملمنكفايةأقلدائمًاكانالجبرىالعملأنجيدًا، وهى
الجبرىالعملعائدفإناألقنانعلىاإلشرافمشقةالسيدتحملإذا، وحتىلمصلحتهم

الموادأسعارتافهة، مثلمسائلتؤثرقداألحيانبعضوفى. المستوىمضمونغيريظل
،الضياعفىللعاملينتقدمالتموينيةالموادبعضكانتحيث (القرارصنععلىالتموينية

العمل "عبارةالبيرة)، فنجدمنوقليلوسمكةالخبزمنرغيفًايتعدىالذلككانلوحتى
القرنمرعلىWinchesterونشستروثائقفىمراتعدةتتردد" اإلفطاريستحقال

الضيعةفىالعملالتزاماتاستبدالكانربماالحاالتتلكمثلوفى. 84عشرالرابع
)لهكفايةأكثركانالذىالخاصةحيازتهفىالقنعائدمنتدفع (عينيةأونقديةبضرائب

.للسيدمربحًا

أشرناالتىالعواملتلكمثل- ريببال-فعالةكثيرة، مساهمةعواملساهمتبينماولكن
علوأوالمأجورالعمل، ورخصالعملندرةأوالحقولهجرةأنواضحًاإليها، يبدو

بالعوائديستبدلأنفىأوًاليرغبالسيدكانإذاماتقريرفىدورًالعبت، قدتكلفته
مربحة،ريغ، أولهبالنسبةمربحةالوسيلةتلككانتإذاماأوالعملالتزاماتالنقدية

سادتقدتكونأنالبداالعتباراتهذهفإنحالأيةوعلى. إليهااللجوءعلىأجبرماإذا
لمجرد، وليسالسوقأجلمناإلنتاجعلىمنصبًااإلقطاعىالمجتمعاهتمامكانحيثما
المباشرة،العملبالتزاماتمقتنعًاالسيديكنلمفإذا. السيدلعائلةالبسيطةالحاجاتسد

يشيرالقنانة، إذنظامتدعيمإلىأدىقدعشرالثالثالقرنفىانجلترافىالقمحتصديرتجارةازدهاركانربما83
أجلمنالقمحتنتجكانتالتىاألقاليمفىوخاصةالقنانةدعمالقرنذلكفىالتصديرأجلمناإلنتاجأنإلىكوسمنسكى

.التيمزووادىميدالندفىالتصدير
)Ibid, 227-8.(

84A. E. Levett: Results of the Black Death in Oxford, Studies in Social and Legal Hist., vol. v., 157.
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مقابلالمأجورالعملعلىاالعتمادأوالخاصةضيعتهتأجيرهولهالمتاحالبديلفإن
.زراعتهافىنقدىأجر

كانفيمااألخيرالحلاختيارإلىالسيدفيهايضطرالتىالحالةعلىنظرةاآلننلقىدعنا
إلىالمباشرةالخدماتآخر، (منإلىشكلمنأقنانهعملفائضتحويلهوعندئذيفعله
الذىالفائضمنجديدنوعامتالكفىلفائضهذاعينًا)، ويستثمرأونقدًاتدفعمبالغ
منبجزءاالحتفاظكاناإلضافىالعملهذااستخداميمكنوحتى. المأجورالعمليثمره

فىالقديماألقنانبعملالجديدالعملضروريًا، واستبدالأمرًاللسيدكضيعةاألرض
فىالوقتبعضيشتغلواأنمنبدًالالوقتكليشتغلوناألقنانأصبحوبذلك. فالحتها
هذانتاجللسيد، ويقدمونالعرفبحكمبهاملتصقينكانواالتىاألرض، وهىأرضهم
.)المحليةالسوقفىبيعهاإلىدفعواوإال (اإلضافىالعمل

،القدممنذالتباينهذايحملكاناإلقطاعيةزراعةأشكالمنالجديدالشكلهذاولكن
كان- العملالتزاماتظلفى-السيدلضيعةالمخصصةالعملأوقاتمنوقتفكل

تقديمالطارئة، مثلالتكلفةنواحىبعضعنالنظربغض (للسيديعودخالصًافائضًا
المنتجونذكرنا)، وكانمانحوعلىالحصادوقتللفالحينالبيرةوبعضالخبز

العملوقتمنالسيد، ولكنضيعةفىإنتاجهمعائدمنالالعملهذابديلعلىيحصلون
عمليةعلىالسيدماينفقهتمثلاألخيرةهذهوكانت. بهمالخاصةالحقولفىيقضونهالذى

يقضونهالذىالعملالخاصة، ووقتلزراعتهملألقنانالمخصصةاألرضأى، اإلنتاج
مايكفىإنتاجيستطيعونحتىلهمتركه، ولكنهلهحقًاالسيديعتبرهوالذىفالحتها، فى

.مئونتهم

كانلومربحة، حتىتكونأنيمكنالطريقةبهذهاإلقطاعيةزراعةفإنذلكوعلى
اإلنتاجمقدارتقليلإلىأدتالمنخفضةالعملفإنتاجية. منخفضًاالعملإنتاجيةمستوى
وقتأناعتبرناالسيد، (إذاإنتاجحجمانقاصإلىأدت، كماوعائلتهالمنتجإلطعامالمتاح

فىالحالكانتوكما). سيدهلصالحالجبرىوالعمللصالحهالعملبينمقسمالقنعمل
تجعلكانتالقدرالقليلةالمحاصيل، فإنالمحصولفىالمشاركةأوالمقاسمةنظامظل

علىمضمونًاكانالسيدنصيبالقلة، ولكنفىيتساويانالسيدونصيبالفالحنصيب
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الضيعة،لزراعةالجديدالشكلظلوفى. اقتسامهيمكنإنتاجهناكأنطالماحالأية
منالسيدويقتطع- األمربدايةفى-األجورطريقعنالعملقوةشراءمنالبدكان

.السيدينالهالذىالفائضيشكلذلكبعدتبقىأجور، ومامنمادفعهيوازىماالمحصول
منالمتاحالفائضإضافةمع-مجزياالزراعةأشكالمنالجديدالشكليصبحوحتى
منكفايةأكثرالمأجورالعمليكونأنيكفىال- التقليديةالطرقظلفىاإلقطاععوائد
.معينًاأدنىحدًابلغتقداإلنتاجيةتكونأنالبد، إذلألقنانالجبرىالعمل

العملإلىالضيعةزراعة، وتحولالعملالتزاماتاستبدالأن- باختصار-القولويمكن
بالالفالحونكانسواء (للعملاحتياطىأولهما، وجود: أمرينتتطلبالمأجور، كانت

الفالحينلفئةبالنسبةالحالكانمثلمابمئونتهمللوفاءتكفىالاألرضكانتأوأرض
وثانيهما، مستوى) للعملفائضوقتوجود، معCottersكوترزباسمالمعروفةاالنجليز
القدرهذا. للفالحينالمدفوعةاألجورقيمةيفوقالمأجور، بقدرالعملإنتاجيةمنمرتفع

أنالجديد، يجباإلنتاجأسلوباستخداممنالمتاحالفائضيبلغهأنيجبالذىالملحوظ، 
ومن. استخدامهإلىالضياعمالكيجتذبأنمحسوسًا، يكفىضروريًاأدنىحدًايبلغ

الطبيعية، ويشجعالظروفيغطىبشكلكبيرايكونأنيجبالحدهذاأنأحيانًاالواضح
لهميحققالمأجورالعملطريقعنضياعهمزراعةبأناالقتناععلىالضياعمالك
، كاناألقنانعملفىالنقصمنتعانىكانتالتىالضياعحالةفىولكن. مجزيةمنافع
، ماداماألسلوبهذاالستخداماألجور، يكفىاستقطاعبعدالفائضمناألدنىالحدتوفير
هذاأننعلمعندماالتناقضفىنقعأنناريب، والالعملمنمتاحاحتياطىهناك

، وكذلكتحقيقهتمالذى) المأجورالعمللثمنبالنسبة (لإلنتاجيةالمتعارضالمستوى
علىدليًاليقوماستخدامهاظلالتىالقنانةمنكفايةأقلكاناالمأجور، ربماالعمل

.85فائدتها

يعملونعندمااألقنانإنتاجأى (األقنانعملعائدمنأكبريكونأنإلىالمأجورالعملعنالناتجالفائضيحتاجال85
يستبدللمالضيعة، فإنهفالحةفىللقنانةكبديلاستخدمقدالمأجورالعملأنافتراضنامنالرغمفعلى). السيدلصالح

العملالتزاماتاستبدلقدالسيدأنافترضنافإذا. للفائضمصدراًيشكلاألقنانعملإليها، فأصبحأضيفبها، وإنما
المأجورالعملأنتجإذااالستبدالمنسيربحالسيدالضيعة، فإنلفالحةالقنيخصصهكانالذىالعمللفائضمساوبمبلغ

عليهيحصلالذىالنقدىالبدلإلىيضافدخلبمثابةالفائضهذايصبحعندئذ. السيديدفعهاالتىاألجورعنيفيضما
.أقنانهمنالسيد
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بمبادرةالعملواجباتاستبدالنحواالتجاهتطبيقلطريقةافترضناهاالتىالشروطهذه
العمليكونعندما، أواستثنائىبشكلرخيصًاالعمليكونعندماتتحققأنالسيد، يمكن

أوالعملرخصإلىباإلضافةولكن. الوقتذلكفىالبدائىللمستوىبالنسبةمنتجًا
ذلكعلىويترتب. معينينومكانزمانفىمتوفرًاالعملذلكيكونأن، فالبدإنتاجيته

تحققكانتالتىالزراعةأشكالفىحدوثًاأكثرالمأجور، كانالعملإلىاالنتقالأن
ترتبطالزراعةأشكالكانتحيثمايسودكاناألقنانعملأنمرتفعًا، كماصافيًاإنتاجًا

تتجاوزتكنلماالقتصادىالتاريخمنفتراتفى، أوالعملإنتاجيةمنمنخفضبمستوى
العملثمنانخفاضنتيجةالتحولكانإذامنخفضًا، (إالمستوىاإلنتاجيةالطرقفيها

.)السكانفقربسببالمأجور

يترتبقد- بيناهالذىالنحوعلى-المدقعالفالحينفقرفإنآخرتناقضهناويواجهنا
بعضتقديمإلىالسادةيدفعقدسكانها، ممامناإلقطاعياتتفريغخطير، هوأمرعليه

باإليجاريستبدلواأن، أواإلقطاعأعباءمنتقللالتىاالمتيازات، تلكلألقناناالمتيازات
إلىيؤدىالذىالفالحينبؤسوألن. السكانهجرةلوقفمحاولةفى، العملالتزامات
فرنسافىملحوظًاعامًالذلكفكان (رخيصةالعاملةاأليدىيجعلالجماعيةالهجرات

القرنفىالمنخفضةاألراضىبعدها، وفىوماعامالمائةحربخاللالمثالسبيلعلى
.86)عشرالثالث

أكبريزرعونهاالتىواألراضىسوءًا، أقلالفالحينأحوالكانتعندماذلكعكسوعلى
كانحيث. (السكاننزوحنتيجةاستثنائيةبصورةنادرًاالعملكانعندمامساحة، أو

كانتاإلقطاعيةالسلطاتعامًا)، فإنالثالثينحرببعدأورباشرقفىحاسمًاعامًال
منالجديدة، بدأعباءإضافةطريقعن، وزيادتهاالعملالتزاماتعلىباإلبقاءتتمسك

الذىالمبدأهذاأهميةإلىتشيرمغزىذاتمالحظاتوثمة. استبدالهاعلىتعملأن
فىانجلترافىاألقنانعلىجديدةالتزاماتفرضمحاوالتانتشار، وهىإليهأشرنا
أمامالطريقوأفسحضعيفًاهذاالفعلردكان، بينماوقلتهالعملندرةشهدالذىالقرن

القرنمنالثانىالنصفمنذالمنخفضةاألراضىفىالعملخدماتاستبدالإلىاالتجاهأنعلىأدلةهناكأنيبدو86
لسدتكفىتكادالاألرضمنضئيلةحيازاتعلىيدهاتضعالفالحينمنطبقةبظهورمصحوباًعشر، كانالثانى

.المعدمينالفالحينمنطبقةعندئذتوجدكانتحاجتها، كما
Cf. L, Dechesne, Histoire Economique et Social de La Belgique, 62- 5.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

73www.RaoufAbbas.org

فىالنقصسدعندماعشرالخامسالقرنمنتصففىااللتزاماتاستبدالإلىاالتجاه
القرنأواخرفىذروتهاالظاهرةهذهبلغتاألجور، وقدتخفيضطريقعنالسكان
نهرشرقىموضعًالقدمهاوجدت" الثانيةالقنانة "أنالملحوظمنأنهكما. 87عشرالرابع
روسياوفى. المتاحةاألراضىبمساحةاالنتشار، بالمقارنةقليلالعملكان، حيثاأللب

التىالقرونفىقانونيةبروابطباألرضالفالحينربطحركةظهرت- المثالسبيلعن-
اجتذابإلىأدتالتى، الشرقىوالجنوبالجنوبنحوقالقوازمستوطناتتوسعشهدت

.88القيودمنالحرةاألرضفىطمعًاموسكوفاوسطمناآلبقينالفالحين

استبدالوهو، أالاإلقطاعلسيدمتاحًاكانالذىاآلخرالبديلاعتبارنافىأخذناوإذا
بالعملزراعتهاطريقعن، وليسللفالحينالضيعةتأجيرطريقعنالعملالتزامات

السيدأنبهالمسلمفمن. الحسبانفىتؤخذأنالبدمشابهةاعتباراتثمةالمأجور، فإن
التأثيرفىيوازيهاماهناكمعينة، ليسمقبولةباعتباراتيأخذضيعتهتأجيراختيارهعند
العملفىكمازراعتها، وبيناألقنانعملطريقعنالضيعةزراعةبيناختيارهعلى

)كبيرًاكانربما (معينًامبلغًايوفرالضيعةيؤجرعندمافإنهالمثالسبيلوعلى. المأجور
الضيعةتأجيريكونأخرى، قدبعبارةأو. اإليجاروتحصيلالضيعةإدارةنفقاتمن

االعتباركانوربما. والوكالءالخدممنكاملبفريقاالحتفاظمنأرخصلهبالنسبة
المحلية، وبصفةللسوقضيعتهإنتاجمالءمةعدمأومالءمةمدىهوأهميةاألكثر
السلعاليدوية، وأسعارالحرفمنتجاتأسعارإلىالزراعيةالمنتجاتأسعارنسبةخاصة

ونمنتيجة (عشرالرابعالقرنفىسادتالتىالمالءمةعدمحالةكانتوقد. المستوردة
فىضياعهمتأجيرإلىالضياعمالكدفعفىساهمالمدن)، عامًالفىالحرفنقاباتقوة

.89الوقتذلك

87Cf. H. Nabholz in Camb. Econ. History, vol. 1, 520.
88P. Liashchenko, Istoria Narodnovo Khoziaistva, S. S. S. R., Vol. 1, 157, A . Eck, Le Moyen Age Russe, 225,

257.
حوادثدفعفىرئيساًدوراًلعباألسعارفىالتغيرأنإلىيذهبالذىميللر، ذكرهماعلىالنقطةهذهفىاعتمدت89

تعتمدكانتأنهاواحدة، حيثوتيرةعلىتسيراألسعارتغيرعلىالمترتبةاآلثارتكنولم. المتأخرةالوسطىالعصور
منمعقولةبشروطالضياعتأجيرإمكانيةعلىتعتمدناحية، كمامنالدخلإلىالضياعمالكحاجةمرونةعدمعلى

العقدمنذالدخلفىهبوطاًشهدتكانتربورىفىالكنيسةضياعأنسبقفيماالثالثالعقدمنذالحظناوقد. أخرىناحية
صحبوقدالمالئمةغيرالسوقأسعارحركةإلىترجعكانتالحالةهذه، وأنتبعهوماعشرالرابعالقرنمنالثالث

.العكسوليسالعملالتزاماتفىتوسعالدخلفىالهبوطهذا
)Smith, Op. Cit., 127.(
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كوسيلة-حقولهممساحةتوسيعإلىالطامحيناألغنياءالفالحينمنفئةظهوركانوربما
بينمنالفئةتلكظهوركانربما- االجتماعيةمكانتهمولتحسينالزراعةوسائللتطوير
هذهمثل. بعدفيماالفئةهذهإلى، وسنشيرالتحولهذاحدوثعلىساعدتالتىالعوامل
السيد، فيؤجريختارهالذىالعملالتزاماتبديلتقديرعلىريببالساعدتالعوامل
كانتاألساسيةالعواملهذهولكن. فالحتهافىالمأجورالعملعلىيعتمدأوالضيعة

وتأجيرالعملالتزاماتبينالسيديختارعندماالبعضببعضهامرتبطة- عامبشكل-
بالنسبةنادرةاألرضكانتوكلما. المأجوروالعملالعملالتزاماتبين، أواألرض
يزدادثممرتفعة، ومناألراضىإيجاراتكانت، كلمامكانأوزمانأىفىللعمل

التزاماتطريقعنالضياعزراعةمنبدًالاألرضتأجيرسياسةاتباعنحواالتجاه
.نادرةالعاملةواأليدىمتوفرةاألراضىكانتعندماصحيحًاالعكسكان، بينماالعمل

"األرضعمل "نسبةعليهنطلقأنيمكنماإلىهناألمحناعندما، فإنناحالأيةوعلى
عنمنفصًالباعتبارهاألمرهذافىنفكرأنيجبالفإنهمحددينومكانزمانفى

حيازتهبالطبعهو) لألقنانكبديل (العملإلىالسيدلحاجةدافعًاكانفما. البعضبعضه
فىتدخلللزراعةعليهااختيارهيقعالتىالمساحةفإنللعملحاجتهحالةوفى (لألرض

للفالحينالمخصصةالمساحاتعلىاألرضتلكتزيدأنعلى) الحاجةتلكمدىتحديد
لسدالمتاحةالعاملةالقوىوفرةأوغيابأنحينعلى. السائدالقديمالعرفبمقتضى

لالستغاللالقوىتلكقابلية، بلفحسبالحاسمالعاملوحدهاليستاإلقطاعسادةحاجة
إيجارًاتدفعأنمحدود، أوعائدمقابلفىاألعباءمنالمزيدلتحملاستعدادهاأىأيضًا، 
العكسيةالنسبةتمثل، وهىاألرضمنصغيرةقطعةعلىحصولهامقابلفىباهظًا

الجرودوابالماشيةوعددالفالحينبعددالمتاحة، بالمقارنةالفالحينأرضلمساحة
.الزراعيةللقريةالفنىالتربة، والمستوىونوعيةالفالحونيمتلكهاالتىالفالحةوأدوات

الفالحينمنفئةخلقإلىيؤدىأنفسهمالفالحينبينالتناقضاتاتساعأنذلكإلىأضف
هذهمنتكونأن، يمكناألرضمنضئيلةمساحاتعلىأيديهميضعونالفقراء، الذين

منولعله. كلهاالقريةفىالموجودةالفالحينأرضمساحةإجمالىمنأهميةأكثرالناحية
أواألرضتأجيرإلىواالنتقالالسوقنموبينكانتالتىكتلكعالقةأىأنالصحيح
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،الفالحينبينالقائمةالتناقضاتعلىالتجارةتأثيرنتيجةكانتالمأجورالعملاستخدام
منيفترضكانللسيد، كمااالقتصاديةالسياسةعلىالمباشرالتأثيرنتيجةكونهامنأكثر
.قبل

بالمعروضالمرتبطةاألوضاعأننتذكرأن، يجبالمستحبغيرالتبسيطنتجنبوحتى
الكثيرتفسرمسألة، وهىالضياعمساحةباختالفغالبًاتختلف، كانتاألقنانعملمن
كانتالمتضاربةالتىالسياساتمنالكثيرأيضاتفسرمتناقضًا، كماوهلةألوليبدومما

مثل-أحيانًاالصغيرةالضياعوكانت. اإلقطاعنبالءلطبقةالمختلفةالمستوياتبينسائدة
القرنفىاإلقطاعيينوصغاربألمانياوالفرسانانجلترافىالصغارالباروناتضياع

تملكهاكانتالتىتلكوخاصةالكبيرةالضياعمنأقل- روسيافىعشرالسادس
أنهذلكإلىأضف. العملإلىبحاجتها، بالمقارنةاألقنانعملعلىالكنيسة، حصوًال

، كانالضياعمالكبواسطةبالقوةخطفهمأواألقنان" إغراءظاهرة "شاعتعندما
منعانوااألغنياء، كمانظرائهممنافسةمنمعاناةأكثرالصغرىالضياعأصحاب
حتىبالقانوناالحتماءإلىيتلهفونكانواولذلك. ضياعهمعلىاألقوياءجيرانهمغارات
.األصليينمالكهمإلىالهاربيناألقنان، ويعيداألرضىعلالعمليثبت

روسيا، وبصفةفىجودنوفبوريسقانونعلىنظرةنلقىأنعليناذلكولتوضيح
البوياركبارحفيظةأثارتوالتىالقيصر، أصدرهاالتىم1601وم1597مراسيمخاصة
عكسىأثرأحيانًااإلجراءاتلهذهكانولكن. المالكصغارلمصالحمراعاتهابسبب

،معينرقمعنإليهمالضيعةتحتاجالذيناألقنانعددهبطفإذا- رأينامانحوعلى-
أنوجدإذارئيسًااعتمادًاالمأجورالعملعلىاالعتمادإلىاإلقطاعسيديضطرحتى

يستطيعالتىاإللزاميةبالخدماتنسبيًايهتممجزى، والبربحعليهتعودالضيعةزراعة
لجيرانهبالنسبةأهميةأقللهبالنسبةالخدماتهذه، وتصبحأقنانهمنعليهايحصلأن

أوزيادةيكنلملهالمطروحالبديلفإنمتاحًاالمأجورالعمليكنلمفإذا. األغنياء
زراعةعنيعدلالحالة)، ولكنهتلكفىمالئمةتصبحالألنها (العملالتزاماتتوسيع

.90معينإيجارمقابلمنهاألرضيستأجرونعمنويبحثالضيعة

90Cf. Eileen Power on "Effects of the Black Death on Rural Organization in England" in History, lll (Ns.) 113
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الصعبةالسنواتفىالصغيرةالضياعمنهاعانتالتىاالقتصاديةالضائقةكانتوسواء
الطموحينالفالحينمشاريعكانتانجلترا، أوفىعشروالخامسعشرالرابعالقرنينمن

حركةاتساعفىكبيربقدرساهمتاألحداثمنأخرىسلسلةثمة، فإنذلكعنمسئولة
التناقضاتزيادةإلىذلكويرجع. المأجورالعملاستخدام، وزيادةالضياعتأجير

بثراءتتمتعالفالحينمنفئةوظهور- إليهاأشرناالتى-أنفسهمالفالحينبيناالقتصادية
طموحة،الفئةهذهكانت. الوقتذلكفىالقريةفالحىمنغيرهاعنيميزهانسبى
المحليةالتجارةنموذلكعلى، وشجعهاالمالرأسمنقليلقدرتكوينعلىوقادرة

.المحليةواألسواق

حجمزيادةإلىيميلونكانوابكفاية، كمااألرضزراعةعلىأقدركانواالفالحونهؤالء
لجيرانهمالمأجورالعملمنجديدة، واالستفادةأراضىاستئجارطريق، عنحيازتهم
يفتقروناإلقطاعية، كانوااألراضىمنالمساحاتلتلكمستأجرينوباعتبارهم. الفقراء

أنباستطاعتهميكنلمالصددهذاوفى (الفاقةإلىتستندالتى، لالستغاللالقابليةإلى
المزيدعلىالحصولمنأكثرهوماإلىيرمونكانواوربما). الذكىالمساومدوريلعبوا

أنغير. المتقدمةالفالحةوراءمنتعودالتىالمتزايدةباألرباح، بالمضاربةاألرضمن
الحالكانتالمقاطعة، كماسجالتضمنتحفظتكنلملزراعتهمالتفصيليةالسجالت

ولكن. التاريخفىمجهولةصفحةيمثلهؤالءنشاطبقىالضيعة، ولذلكلزراعةبالنسبة
فىعشروالخامسعشرالرابعالقرنينفى" الكوالك "طبقةمننوعًاكونواأنهميبدو

نظرائهممعالكثيرفىاشتركواأنهمفسنكتشفتاريخهميكتباالنجليزية، وعندماالقرية
.عشرالتاسعالقرنفىالروسيةالقريةفىظهرواالذين

رسمناهاالتى- الريفالقرية، وأزمةفقرصورةمعمتناقضًاالتطورهذامثليبدووقد
،يختفىسوفالتناقضهذاولكن. الصورةتلكمستلزماتمنبالتأكيدوهى- سبقفيما

فإناألمرحقيقةوفى. الوقتذلكفىسادتالتىاألوضاععلىفاحصةنظرةألقيناإذا
فىمحيرًايبدومماالكثيرتفسيرفىننجحالصورة، يجعلناتلكفىالعنصرهذاإدخال
نوعفىالتمايزأنالواضحومن. الوقتذلكفىالقريةباقتصادالمتعلقةالمغايرةاألدلة

الفالحينبينتناقضاتقيامإلىبالطبعيؤدىأنوالثروة، البداألوضاعالتربة، وفى
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تزدادأخذتالتىالتناقضاتتلك. الواحدةاإلقطاعيةسكانبين، وحتىالبعضوبعضهم
.الوضوحمنكافيةدرجةعلىاليومتعدبصورةبارزة، وأصبحتالقرونمرعلى
الفترةتلكفىاألرضاستأجرواالذينأولئكمنبهبأسالعددًاأنإلىذلكرجعوربما

موظفىأوالوكالءمعينة، مثلمراكزيحتلونأشخاصًاكانوا) أحيانًااشتروهاأو(
.91اإلقطاعية

حصولإمكانيةمندهشتهمالمؤرخينبعضأبدى: "بقولهذلكعلىماركسعلقوقد
مالكًا، بلليسالمباشرالمنتجدام، ماالظروفتلكظلوفى.. مستقلةملكيةعلىاألقنان

وأشار". األرضصاحبإلىيعودعملهفائضكلدام، وماباألرضمنتفعمجردكان
طريقةالصدد، وتحددهذافىقويًادورًاتلعباإلقطاعىالمجتمعوتقاليدعاداتأنإلى

أنيستطيعالالسيدأنذلكعلىويترتب. الزمنمرعلىوالسيدالقنبيناإلنتاجتقسيم
لحيازتهالمخصصالعملوقتخاللالقنيحققهاطبيعيةغيرإنتاجيةأىفىالحقيدعى

فئة "عشرالثالثالقرنفىانجلترافىيوجدكانأنهكوسمنسكىويزعم. 92بهالخاصة
وهذا". الفقراءالفالحينمنكبيرقسم "معجنبإلىجنبًاالفالحين"، توجدكبارمنمميزة

سواء،حدعلىاألحرارالفالحين، وحيازاتاألقنانحيازاتفىواضحًاكانالتناقض
ملحوظبشكلالتناقضاتتلكوازدادت. 93أكثربشكلاألخيرالفريقبينشيوعهارغم
كومبكاسلإقطاعيةمنقناأنقيلعشر، فقدالخامسالقرنوبدايةالفترةتلكبينفيما
المرتبطيناألقنانبعضأنكما. جنيهبألفىتقدرثروة- 1435عامفى-موتهعندترك

كانالذينالقريةفالحىمعظمأنورغم. 94األكرمنمئاتبضعيزرعونكانواباألرض
الكوالكيمنعلمذلكفقراء، فإنكانواالعاملةاأليدىمنحاجتهلسدالنظامعليهميعتمد

الفالحة،فىمتقدمةطرقًايستخدمواأنمن- كافمالرأسكونواالذين- الكبار
مواسمفىذلككانوربما (المأجورالعملاستخدامإلىويلجأواأكثرأراضىويزرعوا

.متوسطًاثراءيثرواأنمنذلكيمنعهممعينة)، لم

91Cf. M. Postan in Econ. Hist. Review, vol, xll, 11- 12.
92Capital, vol. lll, 923- 4.
93Article on "The English Peasantry in the Thirteenth Century" in Srednia Veka, Pub. By Institute of History,

Academy of Science, U.S.S.R., P. 46, and Op. Cit, 219-23.
94Curtler, Op. Cit. 62.
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المرابونفيهايرتعصالحةتربةدائمًاكانالقريةفقر، فإنذلكمنالنقيضوعلى
األقنانعندأحيانااشتغلواالفقراءالقرويينأنعلىأدلةوهناك. الموظفينوصغار

أرضحصادفىلمساعدتهمعماًالاستأجرواالقرويينبعض، وأنالحالالميسورى
لسدتكفىتكادالحيازتهمكانتالذينالفالحينمنالمتزايدةاألعدادأن، كما95السيد

فىهامًاعامًاليمثلونكانوا- االقتصادىالتناقضمظاهرمنمظهروهو- حاجتهم
تأثيرًاعشر، أثروالسادسعشرالخامسالقرنينفىحدثالذىاالقتصادىالتطور
أولئكثراءيكنلمكما. لإليجارالمطروحالرخيصللعملالدائماالحتياطىفىمباشر

.الضيعةزراعةأزمةمعيتناقضالفالحين

شرائحتجميعنحوباالتجاهيرتبطكاناألثرياءالفالحينمنالفئةتلكظهورولعل
القرننهايةعندنلمسهالذىالزراعية، الدورة، وتحسينالبعضبعضهامعاألرض
قيمةهبوطمن، استفادواالريفسكانمنقطاعصالحفىكانذلكوأن. عشرالخامس

مالكطبقةمنالدخلانتقالإلىأدىملحوظ، ممابشكلتيودورعصرفىالنقود
، تلكالطابعفىالفالحينوكباراألعيانصغاريشبهونكانواوبذلكإليهماألراضى

.96تيودورعصرفىانجلتراميزتالتىالسمة

العملالتزاماتمنبالتطورالمتعلقةالمجردةالحقيقةأنافتراضيجب، الحالأيةوعلى
منللفالحينتحريرًاالضيعة، يعدأرضتأجيرإلىالتحولالنقدية، أوالعوائدإلى

.االلتزامات، بتلكاألرضمالكوبينبينهمالحرالتعاقدعالقةالقنانة، واستبدالالتزامات
هى، اإلقطاعىالقنانةنظام، بتفككالعملالتزاماتتدهورتعرفالتىالشائعةوالفكرة

الضرائبنظاممن- اإلقطاعمنمبكرةمرحلةفىحدثالذىذائعة، فاالنتقالفكرة
العملالتزاماتطريقعنالضيعةفالحةنظامإلى- عينًاأونقدًاحصلىذالاإلجبارية

أكبربشكلتطور، قدالدخلمواردإلىاإلقطاعحاجةفيهازدادتالذىالعصرفى
الرغمعلىولكن. التطورذلكفعلردهىللعملالنسبيةالندرةاآلننسبيًا، وأصبحت

تكونأنالضرورىمن، فليسالعملالتزاماتمحلأخرىمرةحلتالضرائبأنمن

95Cf. Custumals of Battle Abbey (Camden Socy. Pubns.) Xviii xxxix, 22- 3.
:راجعاألثرياءالفالحينمنالفئةهذهظهورحولالتفاصيلمنللمزيد96

Tawney, Agraian Problem in the Sixteenth Century, esp. 72- 97.
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عيشهكسبالحركة، ومادامفىحرًايكنلمالمنتجدام، مااإللزامىطابعهافقدتقد
حقيقياتخفيفًاتضمنقداالستبدالأنافتراضيجبالأنهالسيد، كمابإرادةتقريبًامرتبط

.اإلقطاعيةلألعباء

الظروفبتنوع،اإلقطاعيةالعالقاتتعديلعليهترتبالذىاالستبدالمدىتنوعوقد
االلتزاماتمنالتغيرتمثلالحاالتمنكثيرففى، الحاالتمنحالةبكلالمرتبطة
القديمة، والتغيراألعباءعلىأدخلتالتىالتعديالتبعضفىالنقديةالعوائدإلىالجبرية

ضغطنتيجةمنحتامتيازاتشكلفىالتغيرمهدالذىاألعباء، وهوتلكشكلفى
تأجيرعلىالشئنفسشيوعًا، ويصدقالحاالتأكثركانتتلك، فإنأنفسهمالفالحين
.الضيعةمالكمنهاعانىالتىاالقتصاديةالضائقةإلىيرجعكانالذىالضيعةأرض
األعباءبقلةيرتبطالاالستبدالفيهاكانالتىاألمثلةمنالكثيرأيضًاهناكولكن

منالمزيدلفرضبديًالاالستبدالكانالحالةهذهوفى. بتزايدهايرتبطوإنمااإلقطاعية
يأتىإليهاللجوءكانعندماالطابعبهذايتسماالستبداليكنولم. األقنانعلىااللتزامات

أخذتقداإلقطاعيةالضرائبزيادةمحاولةأنويفترض. البدايةمنذالسيدمبادرةنتيجة
فىوجدناهالذىاالستبدالنحواالتجاهوكان. العمللقوةالنسبىالنزوحبسببالشكلهذا

منالكثيروكان. النوعهذاإلىينتمىعشرالثانىالقرنفىمبكروقتفىانجلترا
بسعرملحوظبشكليرتبطمايبدوعلىالفترةتلكفىحدثتالتىاالستبدالعمليات
.)القيمةتلكحسابمعهيمكنالذىالحد، (إلىالخدماتلهذهالسوق

،للمصطلحالدقيقبالمعنىاستبداالتتكنلمالنقديةالعوائدإلىالتغيراتجميعأنغير
اإلقطاعىالسيدفطنةولكنOpera Venditaالعرضىالتغيرشكلمنهاالكثيرأخذفقد

ذلكيكونعندماآخرإلىعاممنالعملالتزاماتإلىالعودةبحقيحتفظجعلته
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منجعلقدالقريةفىالمتاحةاألرضعلىالسكانضغطيكونأنويحتمل. 97لصالحه
رخيصًاالمأجورالعملكانثمالبقاء، ومنلهمايضمنيكسبأنالقروىعلىالصعب
إلىينتمونالذينالفقراءالفالحينعندالعملمنالفراغوقتأى- نسبىبشكلومتوفرًا
أدتهذهالعملوفرةوأن- المفتوحةالحقولفىاألراضىمننصيبلديهاليسعائالت

ذلكفى" الفقراءالفالحيناقتصاد "عنكوسمنسكىاألستاذويتحدث. 98االستبدالإلى
يالحظالعاملة)، كمااأليدىمناإلقطاعيةللضياعاحتياطىمخزون (باعتبارهالوقت
تدفعكانتالتىالمستغلةاإلقطاعيةالحيازاتقاعدةالحرة، باعتبارهاالحيازة "أنأيضًا

الحيازات، وكانتالنظامهذامنهاجاءالتىالقنبحيازةغالبًاإقطاعيًا، ترتبطإيجارًا
يتحملهاكانالتىتلكنوعمنالتزاماتتحملب- بأخرىأوبصورة- ترتبطالمستأجرة

.99"القن

،بقرنذلكبعدالعملالتزاماتاستعادةنحوالمغايراالتجاهكانذلكمنالنقيضوعلى
أثارهماإلىيرجعماالنشأة، بقدرالحديثةالمدنإلىالعاملةالقوىنزوحإلىيرجع
فىاألجوروارتفاعالعملندرةاإلقطاعية، وكانتالضيعةلزراعةدفعمنالسوقاتساع

العوائدقبولفىيترددوناألراضىأصحابجعلتالتىهىعشرالرابعالقرنمنتصف
حتى (100لالستبدالمتزايدنقدىبثمنيطالبون، وجعلتهمالعملالتزاماتعنكبديلالنقدية
آثارلهاكانالتىالظاهرةالعاملة، وهىاأليدىبهجرةمهددةاإلقطاعيةكانتعندما

97Lipson, Op. Cit., 91- 2, Levett, Op. Cit., 150.
:راجعالعملالتزاماتاستخدامإلىالعودةفىالسيدوحقالنقديةالعوائدحاالتمنللكثيرالعرضيةبالطبيعةيتعلقوفيما

Camb. Econ. History, vol. 1, 511, also N. Neilson, Customary Rents (in Oxford Studies in Social and Legal
History), 49.

كنتيجةالعملقوةفىوالنقص (المحصولهبوطأعقابفىيحدثكانالذىلألجورالطفيفباالرتفاعذلكارتبطوربما
.م1321، م1316، م1315أعوامفى) للوفيات

)Thorold Rogers in Economic Interpretation, 16- 17.(
ذلكمنالعكسعلىكانت، بلالمزارعاستقاللطريقعلىعالمةتكنلمالنقديةالعوائدأنإلىجونزريتشاردويشير

علىالتسويقومخاطرصعوباتتضعكانتحيث. السيدولمصلحةالمزارعصالحغيرفىالبدائيةالمجتمعاتفى
.الفالحكواهل

)Richard Jones, Lectures and Tracts on Pol. Economy, Ed. Whewell, 434.(
98Kosminsky, Op. Cit., 114.
99Kosminsky, "Angliskoe Krestianstvo V. 130 Veke" in Collected Papers, History, Moscow State Univ., 41,

1940, PP. 113-14.
100Lipson Op. Cit., 106.
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يقدمواأنعلىالسادةأجبرالحاالتمعظماألسود، وفىالموتطاعونبعدشديدة
.)ألتباعهمبديلةامتيازات

،األولىالحقبةفىمكانهاحتلالذىاالستبدالقدرتحديدفىمبالغةهناككانتوربما
حيثماأنهبافتراض- ناحيةمن-مدفوعينكانوااالستبدالعلىأكدواالذينأولئكوأن

العصربقايامنالنشأة، وليستحديثةلالستبدالنتيجةتكونفإنهاالنقديةالعوائدوجدت
والدكتوركوسمونسكىاألستاذإليهيذهبمانحوعلى (تاريخهمرعلىاإلقطاعى

للسيدواجبةكانتالتىااللتزاماتأن- أخرىناحيةمن- افترضوا، وألنهم101)نيلسون
وسواء. 102دائمةبصورةنقدًاالضرورةعندتدفع، وكانتالسجالتفىبالنقودتقيمكانت
محدودةأواالنتشارواسعةالنقديةالعوائدإلىااللتزاماتمناألولىالتحوالتهذهكانت

القرنفىأكبردورًاتلعبأنلها، قدربداياتمجردمنأكثرتكنلمنسبيًا، فإنها
.عشرالخامس

تمفقد: عدةبوسائلويضعفيتفككاإلقطاعىالنظامبدأعشرالخامسالقرننهايةوعند
تلكعلىالقضاءأنرغم (عليهالسابقالقرنفىالفالحينثوراتعلىالقضاءحقًا

شبحهاالسالح)، ولكنقوةاستخدامطريقعنمنهأكثرالخديعةطريقعنتمالثورات
إلىاإلقطاعياتمنالفالحينبهربالمستمرالتهديدصورةفى، القديمالنظاميفزعظل

النبالءمراتباندحرتكما. المدنفىالحرفيينإلىاالنضمام، أوالتالل، أوالغابات
العملالتزاماتإلىتفتقركانتالتىالصغيرة، الضياع، وأجرت، وتجزأتالقدامى
بينوخاصةالسكانزيادةأتاحتأنالمأجور، بمجردالعملإلىأولزراعتهاالكافية

، ويرتهنوناألراضىيشترونالتجاروكان. جديدمنالرخيصالعملالفقراءالفالحين
األسواقفىخطيرًامنافسًااألغنياءالفالحينمنالكوالكطبقة، فأصبحتالضياع

.الريفيةالعاملةالقوىاجتذابالمحلية، وفى

حركةوالBoswarthبوسوارثموقعةتحددبعد، فلمحانتقدتكنلمالنظامنهايةولكن
تأخر، فقداإلقطاعىاإلنتاجألسلوبالنهائىالتفككعشرالسادسالقرنفىاألسيجة

101Neilson, Op. Cit., 48, Kosminsky Anglisaia Dere Vnia V. 13 Veka, 75- 6, 176- 85.
102Ibid, 96.
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،لبسونتعبيرحدوعلى. االنجليزيةاألهليةالحربشهدالذىالقرنحتىذلكحدوث
منالكثيرهناككانفقد". االقتصاديةالقنانةانتحاربعدموجودةالشخصيةالقنانة"بقيت

عامفىاللورداتمجلسالتيودور، ورفضعصرفىالسيدبخدمةالمرتبطينالفالحين
طحنباقية، مثلالفالحينالتزامات، وظلتاألقنانعتققانونعلىالموافقةم1537
القرننهايةحتىالحصاد، وذلكوتراحيل، العملالسيد، وعوائدطاحونفىالغالل

القرنخاللاألرضعلىيدهميضعونااللتزاماتأصحابواستمر. عشرالسادس
حكمةمللقانونًايخضعونكانواأنهمأى" (اإلقطاعيةفىسائدًاكانماوفق "عشرالسابع

عامنهائيًاألغيتحيثالكومنولثعهدحتىباقيةاإلقطاعيةالحيازاتاإلقطاعية)، وظلت
السابعالقرنخاللالريفداخلالحركةفىالعمالحريةأنذلكإلىأضف. 103م1646
الفالحمغادرةفكانتمشددةقيودتحتتمارسكانتعشرالثامنالقرنفىوحتىعشر

شهادةعلىالحصوليفرضكاننظاموهو (السابقسيدهمنترخيصًاتتطلبللمقاطعة
.104)قانونيًارحيلهيصبححتىالشرطةبخاتمممهورة

إلىالغالبفىوتفتقراناإلقطاعيةااللتزاماتبتحللترتبطانمحددتانمسألتانوهناك
كانإذاماتقرير، مثلالقنعلىالمفروضةااللتزاماتأولهما، طبيعة: الفكرىالوضوح
يزرعهإنتاجشكلعلىالسيد، أوضيعةفىمباشرعملشكلعلىمنهيستقطعالفائض

منكجزءنقودصورةفى، أوكإنتاجمباشرةعليها، سواءيدهيضعالتىاألرضفى
بالنسبةالقنمكانةتحددالتىالتبعيةدرجةوثانيهما، هو. بيعهبعدالمحصولهذاعائد
علىيطرأتغير، فأىالقنلهايخضعالتىاالستغاللدرجةمنعليهايترتب، ومالسيده

ليسأنهاألخرى، كماالناحيةفىمماثلتغييربالضرورةعليهيترتبالاألولىالناحية
تلكطبيعةاإلقطاعية، وفىااللتزاماتمقدارفىالتباينأسبابتكونأنالضرورىمن

.وثيقًاارتباطًاالبعضببعضها، مرتبطةااللتزامات

103Lipson, op. Cit., 111- 12. Also A. L. Rowse, Tudor Cornwell, 48- 9.
نصتالتى، م1388عاملالئحةيخضعانتقاالتهمفىالعماليستخدمهكانالذىهذاالرخصأوالجوازاتونظام104

خطابعلىيحصلمالمآخرمكانفىيسكنأوليخدم.. أمراةأورجالًعاملأوخادميرحلأنيجوزال "أنهعلى
".الملكبخاتمممهوراًالخطابهذايكونأنعلىسيعودكانإذاعودتهووقترحيلهسببيتضمنترخيص

Cf. English Economic History, Selected Documents, Ed. Bland, Brown and Tawny, 171- 6, also 334- 5, 352- 3,
also E. Trotter, Seventeenth Century Life in the Contury Parish, 138- 9.
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،وثيقبرباطباألرضالفالحربطفىالرغبةظهور" اإلقطاعىالفعلرد "علىترتبفقد
فى- الظاهرةهذهوواكب. عاتقهعلىالملقاةااللتزاماتالحركة، وزيادةحريةوحرمانه

.السيدضيعةزراعةفىالعملالتزاماتاستخدامعنالتحولنحواالتجاه- الوقتنفس
األعباءمنالتخففمعجنبإلى، جنبًااالستبدالنحونجلتراإفىاالتجاهساربينما

أيةوعلى. دائمًاتحدثتكنلمالمواكبةهذهأنالقنانة، غيرعهدأواخرفىاإلقطاعية
األصولمنالكثيرفىيشتركانالتطورأشكالمنالشكلينهذينأنيبدوحال

للزراعة،السيديوفرهاالتىباألرضبالمقارنة (العملندرةأندرسناالتاريخية، فقد
الفالحتربطالتىاإللزاملحدودأساسًاتضع) السائدةالزراعةأساليبوباحتياجات

زراعةكانتإذاأنهحين، علىالقنلهايخضعالتىااللتزاماتنوعوتقرر. باألرض
بواسطةاألرضتلكفالحةأسستضعهذهالعملندرةالسيد، فإنطريقعنتتمالضيعة

العملفوفرة. المأجورالعملاستخدامنحواتجاههامنالمباشرة، أكثرالعملالتزامات
منالكثيرفهناكذلك، وعلىالحاالتمنحالةكلفىعكسيةنتائجإلىتؤدىورخصه
اإلقطاعيةااللتزامات، وزيادةاإلقطاعىالفعلردنواجهأننتوقعتجعلناالتىاألسباب
الروابطبتفككيرتبطالعملالتزاماتانهيارأننجد، كماالبعضببعضهمايرتبطان

.اإلقطاعية

الظروفاختالفنتيجةروسيافىانجلترا، واإلقطاعفىاإلقطاعبينالشقةبعدورغم
واضحةصورةيحملالروسىاإلقطاعتاريخالبيئية، فإناألحوالالتاريخية، وتباين

علىالمحافظةمعيتغيرالنقدية، الالعوائدإلىالعملعوائدمناالنتقالأنلحقيقة
النقديةالعوائدانتشاريحددالروسياففى. للنظرملفتةبصورةللقنانةاألساسيةالمالمح

المختلفةالمراحلآخروقتفىالعملالتزامات، وانتشاراألوقاتمنوقتفىالعينيةأو
حريةدرجةبينعالقةوجودإلىيشيرالالنسبيةأهميتهافىالتغيرإن، بلفحسبللقنانة
.عبوديتهأوالقن

يحتلونأشخاصهناككانعشروالثانىعشرالحادىالقرنينفىروسكييفانإقليموفى
األرضفىمستقرينعبيدًابعضهموالبويار، وكانالنبالءضياع، يزرعوناألقنانمرتبة

)Kholopi(يسمىكاناآلخر)، وبعضهم Zakupi (وكاناألرضبحرثيشتغلون ،
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االستقاللعلىالقدرةفقدوقداآلنالفالحأصبحفقد "أحيانًاالخيوللهميقدمونسادتهم
السيد،علىدائمًايعتمد، وجعلتهالدينوهدةفىالوقوعإلىالضرورةاقتصاديًا، ودفعته

وباإلضافة105"لصالحهوقتهمنتبقىما، ويشتغلالوقتبعضعندهيشتغلأنمضطرًا
الفالحة،وأدواتاألرض)، يمتلكونSmerdi (أحرارنصففالحونهناككانذلكإلى

.106العينيةالعوائدبعضلهيدفعونأعلىلسيدالتبعيةمنبنوعيدينونولكنهم

وفولجا،أوكابينالواقعةالمنطقةاستقرار، وشهدتكييفعظمةأعقبتالتىالفترةوفى
المستوطناتهذهفىالسائدةالعالقاتموسكوفا، كانتباسمبعدفيماتعرفأصبحتالتى

"السوداءباألرض "يسمىكانفيماالمستوطنونفخضع. التبعيةعلىقائمةالجديدة
كانسواء (لهعينيةعوائدبدفع، والتزمواأفصالهأحدأوأمير، مثلأعلىلسيدتدريجيًا
للنبالءكانالمحصول)، كمامنمعينةنسبةيمثلكانمحددًا، أوالعوائدتلكمقدار

.باألرضالمرتبطونالخولوبىبهايعملكانالتىالخاصةضياعهمواألديرةوالبويار
غيرأصبحأنعملهملبث، وماندرتهمبسببصعبًاكانهؤالءعلىالحصولولكن
كانت: "الوسطىالعصورروسيامؤرخىأحديذكر، إذاإلقطاعيينالسادةحاجةلسدكاف

..الوسطىالعصورفىروسيافىاإلقطاعتاريخمحورالزراعيةالعاملةالقوىمشكلة
التطورفىالرئيسةالظواهرمنالعاملةالقوىعلىالحصولأجلمنالصراعوكان

.107"الحقبةلتلكاالجتماعى

أراضىفىيعملونالذينالفالحين، علىالعملالتزاماتفرضإلىمتزايداتجاهوظهر
هذهمثلنجدكما. عشروالسادسعشرالرابعالقرنينبينالكبار، فيماالمالك

إيفيانعهدفىونلتقى. 108عشرالرابعالقرنفىباألديرةالخاصةالضياعفىااللتزامات
أيامستةبالعملمطالبينكانواالفالحينأنيذكرالذىاأللمانالكتابأحدبروايةالثالث

.الفترةتلكفىشائعًايكنلمهذاباألديرة، ولكنالخاصةالضياعفىأسبوعكلمتصلة
.العملوالتزاماتالعينيةوالعوائدالنقديةالعوائدمنخليطًانجدعشرالسادسالقرنوفى

105B. Grekov in Introduction to khoziastvo krupnovo Fao- dala 17 Veka, Vol., 1, also Grekov, Kievskaia Rus
(4th Ed., 1944)113 seq.

106Liashchenko, Op. Cit., 90- 2.
107A. Eck, Le Moyen Age Russe, 225.
108Ibid, 14.
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السادةضياعفىيعملونالذينالفالحينعائالتنسبةبلغت، فقدالوسطىاألقاليمفىأما
بشكلأكبركانتالنسبةأن، رغماألقاليمفىالعائالتعددجملةمناألقلعلى10%

بقيةأما. 109% 50منأكثربلغتحيثاألورالمنطقةوفىاالستبسمنطقةفىملحوظ
.المحصولفىالمشاركةمنلنوعأوالنقديةللعوائديخضعون، فكانواالفالحين

محلالعملالتزاماتفيهعشر، حلتالسادسالقرننهايةفىسريعتطورحدثولكن
نتيجةاإلقطاعىاالقتصادأزمةوقوععندتوقفالتطورذلكنولك. النقديةالعوائد
جاءالذى- االضطراباتعصرعلىالسابقةالسنوات- السكانفىالمتزايدالنقص
الجنوبية، ذلكالحدودأراضىصوبالفالحين، وهروبوالمجاعاتللحروبنتيجة

المنزرعةاألرضمساحةانكماشبسببشىءعملاستحالةإلى، أدىالسكانفىالهبوط
حدث، كماالمناطقبعضفىتركتالمنزرعةاألرضأعشارتسعةإن، بلالنصفإلى

محصولعلىيعتمدالذىالبدائىالزراعةنظامإلىالثالثةالحقولنظاممنتحول
األولالنصففى- الوسطىموسكوفافىالعملقوةفىالنقصهذاأدىوقد. 110واحد
نفسفىالعملوالتزاماتاإلقطاعيةالضياعزراعةانهيارإلى- عشرالسابعالقرنمن

، وربطاآلبقينالفالحينالستعادةقانونيةإجراءاتاتخاذفىاإلسراعإلىأدى، كماالوقت
القانونىالبناءتوجالذىالعمل "كلوتشفسكىعليهيطلقما، وهوسادتهمبأرضاألقنان
.111موسكوفافى" ةللقنان

روسياانفتاح، وعصروكاتريناألكبربطرسعصرفىأى- عشرالثامنالقرنوفى
الزيادةإلىاألخيرةاتجاهمع،شائعانالنقديةوالعوائدالعملالتزاماتنجد- الغربعلى
الصناعةفىبالعملألحقواالذينبالفالحينيتصلماعدافيما (األولىحسابعلى

فيماوخاصةالنقدية،للعوائدالخاضعينالفالحينأعباءازدادتوالمناجم)، كماالجديدة
تلكمتوسطضعفالزيادةتلكفاقتوربما (القرنذلكمنوالتسعيناتالستيناتبين

109Ibid, 225: Laishchenko, Op. Cit., 157- 8.
القرىمنالكثيرإن: "م1588عامفىانجلتراملكةاليزابيثالملكةلسفيرتقريرفىوردتالتىالفقرةنظرإ110

واألعباءاالستغاللفىاإلفراطنتيجةالناسهجرها، فقدالسكانمنخالية- كاملميلأوميلنصفمدىعلى- والمدن
األقلعلىقريةخمسونعليهى، تقعلسالفرووباوفولوجداموسكوإلىالمتجهالطريقفإن، ولذلكعاتقهمعلىالواقعة

".السكانمنومهجورةخاليةجميعهاكانت- ميلنصفمدىعلى
)Giles Flecher, of the Russe Cosse Common Wealth, 61(.

111V. O. Kluchevasky, History of Russia, vol. 3, 191
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البيضمثل- الحقبةتلكفى-العينيةالعوائداستخداماستمركما). القرنخاللالعوائد
.المباشرالعملالنقدية، والتزاماتالعوائدجانبإلىالمنزلىوالنسيجواللحوموالدجاج

الفالحونكانالمحلية، حيثالسوقعليهكانتالذىالتطورطابعيعكسذلككانوربما
 .النقديةالعوائددفعيستطيعونيجعلهممماإنتاجهمبيعيستطيعون

-العمللتزاماتإأهميةازديادفىتتمثلالتحريربعصرالدهشة، ترتبطتثيرحقيقةوثمة
، حيثاالستبسبإقليمالظاهرةهذهوترتبط. العوائدمنلغيرهابالنسبة- أخرىمرة

ثلثىنحوكانحتىالتحريرعصريحلكاد، فماصادراتهوزادتالقمحسوقاتسعت
للعوائدوليسالعملاللتزاماتيخضعوناالستبسمنطقةفىالخاصةالضياعفىاألقنان
اإلمبراطورمشروععارضواالذينوحدهمهمالجنوبيينالمالككباريكنولم. النقدية

إذاالسببلمعرفةسبيًالنعدموال. ذلكعكساألمركان، بلاألقنانبتحريرالخاص
اإلقليمهذافىالفالحينحيازاتكانت، فقدقبلمنذكرناهالذىالتفسيراعتبارنافىأخذنا

أنمنأصغرالمساحاتتلككانتالحاالتمنكثيرعامة، وفىبصفةالمساحةصغيرة
أتاحورخيصًا، مماوفيرًاالعملكانلذلك، وتبعًاالفالحأسرةرمقيسدمحصوًالتغل

العملالتزاماتألغيتعندماالمأجورالعملطريقعنالكبيرةالضياعزراعة
.112التقليدية

4

قوىلنموالتربة، ويعداإلقطاعبناءتداعىإلىيؤدىأثرًايتركالسوقنموكانطالما
تطورفىنلمسهأنيمكنالتأثيرهذا، فإنمحلهوتحلوتكتسحهاإلقطاعتضعفجديدة
وسياسىاقتصادىباستقاللتتمتعبذاتها، أصبحتقائمةوحداتعتبارهاإبالمدن

إقطاعاتعلىملحوظًا- تجاريةمراكزباعتبارها- تأثيرهاوكان. متفاوتةبدرجات
التىالنقديةالعوائدثمالنقود، ومنلتداولأساسًاوجودهاقدمفقد. خاصةبصفةالفرسان

اإلقطاعى)، وإذاالعصرطوالغائبةالعوائدتلكتكنلموإن (للسيدالفالحيدفعهاكان

112G. T. Robinson, Rural Russia Under the old Regime, 12- 60; P. Liashechenko, Op. Cit., esp. 90 seq., 119-
25, 157- 162; B. Grekov on "Kiev Russia", and S. Bakhrushin on "Feudal Order" in Protiv Historicheski

Konseptsii M. N. Pokrivskovo, 70- 116, 117- 39; A. Eck, Op, Cit., esp. 84- 93, 225, 257- 8, 173- 95; V. O.
Kluche V. O. Kluche Vsky, Op. Cit., esp. Vol. 1, 185 seq., 343 seq., vol. 2, 217- 241- vol. 3, 175- 193, vol. 5,

60- 75
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المدنتغذيةعلىساعدالزراعة، قد، وتدهوراإلقطاعىاالستغاللضغطكان
ساعدحر، قدغيرمجتمعوسطحرةكوحداتالمدنوجود، فإنالريفمنبالمهاجرين

منبالهرباإلقطاعياتمنخروجهمعلىها، وشجعيلإالريفسكاناجتذابعلى
اإلقطاعنظامعصردعائمتقويضفىكبيرًادورًالعبتالتىاإلقطاعيةاألعباءضغط
.لهوصفًانقدمأنحاولناالذى

على- المدنلتأثيرتعرضًاأكثركانواالذين- انجلترافىالصغيرةالضياعمالكعتادإو
الحروبتتهددهمكانتالمظلمة، عندماالفتراتفىالتجار، وخاصةمناالستدانة

يزوجونحتىالمدينة، أوفىحرفةلتعلمأبناءهميرسلونكانواماوغالبًا. والمجاعات
األستقراطيةبينالوراثاتسوق "ظهوركانثمالتجار، ومنأحدلبنتأبنائهمأحد

رغدًا، واستطاعواالعيشكانإذاحتى. 113تاونىاألستاذعنهيتحدثالذى" االنجليزية
أوالحرفنقاباتإحدىعضويةشراءإلىأحيانًا، سعوااألموالمنفائضًاتكوين

عندمامراعىإلىوحولوهاباألسيجةأرضهممنهمالكثيروأحاط. بالتجارةاالشتغال
وسطاءإلى- أحيانًا-تحولواعشر، كماالسادسالقرنفىالصوفتجارةاتسعت

فىتجرىالذينالرجالحتى "، أنهباندهاشاإليطاليينالكتابأحدالحظوكما. تجاريين
يرون، والوأبقارهمصوفهمالتجارة، ويبيعونفىيساهموننبيلة، كانوادماءعروقهم

.114"الريفيةبالصناعةاالشتغالفىغضاضة

التعاقدية،والمعامالتللتجارةمستقلةمراكزالحضريةالمجتمعاتتلككانتبينماولكن
، فمناإلقطاعىالنظامتفككعلىنموهاساعدغريبةأجسامًاباعتبارهاإليهاينظروكان
أنعليناالرأى، كانبهذاأخذنافإذا. المرحلةتلكفىالرأسماليةنواةنعتبرهاأنالخطأ
نعتبرأنيمكنالكذلك. متأخرةمراحلفىحدثتالتىالتطوراتاعتبارنافىندخل
تلككانتاإلقطاعية، حقًاالعالقاتلتفكيكالحاالتكلفىضروريًاالمدنتلكوجود

أصبحالذىربوىالالمالورأسالتجارخالياضمالذىالتجارىالعنصرالمجتمعات
أنفعلها، قبلفعلتاألخرىالتراكمأدواتأن، غيرواسعنطاقعلىبعدفيمايستخدم
.المتأخرةالقرونفىالحالكانتكمامسيطرًاعامًالهذاالمالرأسيصبح

113Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century, 187.
114Cit. J. R. Green. History of the English People, 18
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فىاإلقطاعيةللسلطةخاضعًا- معظمهايكنلمإن- ذاتهاالمدنتلكمنالكثيروكان
فىاألحرارالفالحينوضععنالدرجةفىتختلفكانتثمالمبكرة، ومنمراحلها

،القنعاتقعلىتقعكانتالتىاإللزاميةالخدماتمنتخلصهمرغماإلقطاعية، الذين
فىاألقلعلى-المجتمعاتتلكفكانت. للسيداألخرىااللتزاماتبعضعليهمكانفإنه

إطارعلىالمستقلةالفئات، ووضعالخدموضعبينماوضعهايتفاوت- األولىمراحلها
.اإلقطاعىاالقتصاد

اإلنتاجأشكالمنالمدنية، شكًالالحرفنقاباتمارستهالذىاإلنتاجأسلوبومثل
حيثالفالحبوضعشبيهوضعذاتطبقةإلىبصلةيمتالأسلوبوهوللسلعالبسيط
اليدويةالحرفعنيختلفشكل، وهولسيدهملكالحرفىيستخدمهاالتىاآلالتكانت
فىبيعهاأجلمنسلعتهينتجكانالحرفىأنفىاإلقطاعيةفىتمارسكانتالتى

للحرفىبالنسبةالحالعليهكانتكما (اإلقطاعىالسيدنحوكالتزامينتجها، والالسوق
القرننهايةعلىالسابقة (المبكرةالفترةهذهفىانجلترافىيوجدوال). القريةفى

علىرأسماليًا، حتىكاناإلنتاجأساليبمناألسلوبهذاأنإلىمايشير) عشرالخامس
عمالمنعاملينأوعامًالويستخدم،صبيهتدريبيتولىكانالحرفىأنمنالرغم

نطاقعلىيزالالكاناآلخرينعلىاالعتمادهذا، فإناإلنتاجفىلمعاونتهالمياومة
يستخدمعاملأنهعلىنصفهأننستطيعال، كماالحرفىلدخلأساسًايجعله، الضيق
.ذاته

أسلوب، إلىالنطاقالمحدودالحرالحرفىاإلنتاجأسلوبمنالتطورهذااحتاجوقد
فىسنأخذهاالتىالهامةالتاريخيةالمراحلمنالكثير، إلىالخاصالرأسمالىاإلنتاج

اإلقطاعيةالسلطاتمنحريتهانالتقدالمجتمعاتهذهأنريبوال. بعدفيمااعتبارنا
االقتصادقوىتصفيةفىالعملية، نجحتتلك، وخاللنضالدونالزمنمرعلى

تنظيممنمكنهاالذىاالقتصادى، باالستقاللالتمتعحقهامنأصبححيناإلقطاعى
تلكتذهبأنمنلمصلحتها، بدًالالتجارةتلكفوائد، ونقلالريفمعاالقتصاديةعالقاتها
نحوالتطورهذاعاصروقد. بالمنطقةالخاصاألسقفأوالسيدأواألميرإلىالفوائد
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مجتمعداخلالطبقىالتمايزعالماتأولىظهور- المدنشهدتهالذى-والرخاءالحرية
.المدينةوحكومةالكبرىالنقاباتبينتجاريةأوليجاركية، وظهورذاتهالمدينة

،المؤرخينبينتضاربموضعالزالتالتىالمدينةمجتمعاتأصولبوضوحنعرفوال
إلىمدينةمنكبيرًاتنوعًاتتنوعاألحوالأن، كماالكافىبالقدرمتوفرةليستفاألدلة

تمثلالوسطىالعصورمدنأنإلىأحيانًايذهبونمنوهناك. آخرإلىبلدأخرى، ومن
منللظهورعادت، ثمالفوضىزمنتداعتالتىالكبيرة، الرومانيةالمدنمنتبقىما

منمدينتينأومدينةهناكأنريبوال. الرخاءمعه، وجلبالنظاماستتبعندماجديد
.البربريةالهجماتخاللبوجودهمااحتفظتاقدتكوناأنالمحتملمنالكبرىالمدن
تلكفىاألسقفيةوالمنشأتاإلقطاعيةالحامياتفيهاقامتالتىالحاالتكانتولعلها

الحضريةالتجمعاتلعلالمراكز، أوتلكحولالمدنيةالحياةتطورتالقديمة، ثمالمراكز
.القديمةالمدنالغالبفىتحتلهاكانتالتىالمهجورةالمواقعفىقامتقداإلقطاعية

عصور "أنإلىالثقاتمنالكثيريذهبمقنعة، إذتبدوالهذهاالستمرارنظريةولكن
الستمراراحتمالهناكيجعلالحضرية، الالحياةعلىمدمرتأثيرذاتكانت" الظالم

عنالحديثعندعليهيعولماأننتذكرأنويجب. 115الوجودفىالقديمةالمدنتلك
على، بلالسكانعناصربعضحتىأووالمنشآتالمواقععلىيتوقفاالستمرارية، ال

فىالنحوهذاعلىاستمرارهناككانوربما. أهميةأكثرتعدالتىالحياةوأساليبنظام
قدذلكأنتصديقفىصعوبةنجدالهامة، ولكنناالرومانيةالمراكزمناثنينأوواحدة
أنهإلىتشيرالشواهدكل "أنلبسونيخبرنابانجلترايتعلقوفيما. العموموجهعلىحدث

..السكسونيةانجلترامدنإلىالرومانيةبريطانيامدنتطورفىاستمرارهناكيكنلم
،السكانهجرهافقدالنيرانبفعلدمرتقدتكنلمعامة، وإذابصفةالمدنهجرتفقد
الحاالتمعظموفى. 116"وكانتربورىللندنحتىالسنواتمنكثيرفىحدثمصيروهو
إلىبزغتالتىالتنظيماتمنجديدنوعجديدة، ومعسكانيةتجمعاتمعنتعاملأننانجد

مدينةموقعحولالتفتقدالتجمعاتتلككانتإذاوحتى. التاسعالقرنبعدالوجود
.تفسيرإلىيحتاجالوقتذلكمثلفىالتجمعاتتلكظهورسابقة، فإنرومانية

115Cf. Ashley, Surveys, 17, and 195.
116Econ. History, vol. 1 (Revised ed.). 188.
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نتيجةنمتوأنهاخالصةريفيةأصولكانتالعصرذلكمدنأنإلىأيضًاالبعضوذهب
ومجتمعالقريةمجتمعبيناستمرارالريفية، فهناكالمواقعبعضفىالسكانزيادة

وجهةوهى. المدنالقديمة، ومحاكماإلقطاعيةالمائةمحكمةبينخاصةالمدينة، وبصفة
.كذلكالثقاتمنيعدالذىStubbsستابسيتزعمهانظر

المدنإلىكبير، فأرجعتهانفوذذاتمدرسةالمدينةأصولتتبعتاألوربيةالقارةوفى
فلما. BelowوبيلوMaurerموريهكتاباتمنيتضحكما (Landgemeindeالريفية
تبعيةبعالقاتاحتفظواسكانها، فإناإلقطاعىالمجتمعبناءداخلنمتقدالمدينةكانت
المواطنيكونأنأىبالضرورة، زراعيةالمواطنةمؤهالت، وبقيتأعلىلسيدمعينة
أصبحتفقد- ثانويًانشاطًاكانتالتى- التجارةأما. المدينةحدودداخلألرضمالكًا
حيثيقعوالمدناألولىالقرىبينالفاصلالحدبأنوقالوا. المدينةلسكانالرئيسالعمل
تلكتحولتسكانها، ثملحمايةباألسوارمحاطةمعينوقتفىالحامياتتقامكانت

معنايتبقىالتفسيرهذامثلعليهايصدقالتىالحاالتفىولكن. 117مدنإلىالمواقع
التجارةالزراعىالمجتمعهذايتخذأنالبدكانلماذاشافيًا، هوجوابًايجدالقاطعسؤال

ماأقلاالقتصادية؟ وهولحياتهكأساستطورهمنمعينةمرحلةفىاليدويةوالحرف
.التحوللهذاتفسيرمنالريفىالمجتمعاستمرارنظريةلناتقدمهأنيجب

لتجارمستوطناتاألصلفىكانتالمدنأن، هوبيرينلنا، يقدمهثالثتفسيرولدينا
المختلفة،األسواقبين، ينتقلونجائلينباعةاألمربدايةفىكانواالذينفالتجار. القوافل

وكان- ألنفسهمالحمايةيوفرواحتىقوافلالغالبفى، كونوااإلقطاعياتبينويتجولون
والباعةالحمالينمثلالناسمنوضيعةفقيرةمجموعة "سميثآدمتعبيرحدعلىهؤالء

المشتغلوناليوميفعل، مثلمامستوطناتكونواالزمنوبمرور- 118"هذهأيامنافىالجائلين
مدينةموقعاختارواولعلهم. كنداغربىشمالفىالحيواناتوصيداألخشاببقطع

.الرومانيةالطرقملتقىعلىالمناسبموقعها، بسببلمستوطنتهممكانًاقديمةرومانية
.األديرةأحدموقعاجتذبهمبحاميتها، أوإقطاعيةلقلعةالحصينةاألسواراختارواربماأو
وأحيانًا. لنفسهاالكاملةالحمايةحولها، لتوفيرسورببناءالتجاريةالمستوطنةقامتثم

117Cf. Ashley, Beginnings of Town Life, in Quarterly Journal of Economics, vol.. x, 375- 7, 392, 402 seq.
118Wealth of Nations, 1826 Ed., 370.
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قائمةشخصيةلهميوفرالقلعة، ممابتحصيناتيلتحمburgالمستوطنةهذهسوركان
.معينةعسكريةمزايالهميوفر، كماقبلمنإليهيفتقرونكانوامابذاتها، وهو

علىللحصولونفوذًا، وتسعىمساحةتزدادالمستوطناتهذهمثلكانتماوكثيرًا
، كماقروضتقديمأوالمالمنمبالغدفعطريقعنالملكحمايةوعلىخاصةامتيازات

الحريةمنحتهمالملكيةاالمتيازاتوهذه. انجلترافىواإليطاليوناأللمانالتجاريفعلكان
.اإلقطاعيةالواجباتومناإلقطاعسلطةمنمتفاوتة، فحررتهمبدرجات- عامبشكل-

مكانهاتركتالمفككة، قدالقافلةروابطتكونأنيحتملالتطورمراحلبعضوفى
اإلقطاعسلطةعناالستقالللنفسهاتزعملمالتنظيماتوهذه. والنقاباتالرسميةللسلطة
فىالدخولإلىدفعهاالمحلية، مماالتجارةعلىالسيطرةفىالحقادعت، بلفحسب

.119المقاطعةسيدمعحادصراع

كانتالذىاللجوء، حقأوSauveteالحياةوحقالمدنظهوربينيربطرابعرأىوثمة
التفسيراتمعبالضرورةيتعارضالالتفسيرهذاأنورغم. اإلقطاعيةالسلطاتتمنحه

تنمالرأى، لملهذافوفقًا. األهميةفىغايةتكونقدلدرجةعنهايختلفالسابقة، فإنه
.الخاصةأغراضه، لتحقيقذاتهاإلقطاعبمبادرةخلقتتلقائيًا، ولكنهانموًاالمدن

التجارإلىحاجةفى، كانتالحامياتفيهاترابطكانتالتىاإلقطاعيةفالمنشآت
السكانية،العناصرهذهاجتذبتقدتكونأنيمكنثممتطالبتها، ومنلتلبيةوالحرفيين

التىواألديرةالكنائسوكانت. أعلىلسيدتخضعتكنلموالتىرابطة، تجمعهاالالتى
،الفوضىعصورفىالفئاتكلمنواآلبقينللحجاجطبيعيةمالجئالحياة،حقتفضل

المستوطنةدفعالثانوية، ممااألعمالمارستمنفصلةسكانيةتجمعاتكونواالذين
الجددللوافدينخاصةامتيازاتأحيانًايقدمالسيدوكانأجلهامنسوقإقامةإلىالمحلية

علمانية، توفرمنحةالحياةحقكانوأحيانًا. أهدافهلخدمةسوقإقامةعلىيشجعحتى
.اإلقطاعيةالقانونيةالسلطةتجاهالحصانةمنمعينًاقدرًا

Maitlandميتالندوضعهاالتى" الحامية "بنظريةمايسمىاالتجاههذاإلىوينتمى

اعتبرتفقد). ألمانيافىkeutgenكيوتجنوضعهاالتى" العسكرية "النظريةوتوازيها(
119Ashley, Loc. Cit., 389- 92: Pirenne, Belgian Democracy, 15 seq., and Medieval Cities, 117 seq., Carl

Stephenson, Borough and Town, esp. 6 seq
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عندبالمدينةالمحيطةالمناطقفىيقيمونالذينالسكانبهايحتمىمالجئالمدنهذه
وعلى. األتباعمن، وبفريقالمدنتلكفىلهمببيوتالسادةعضب، واحتفظالطوارئ

فىوكانتربورىتشسترمدينتىفىبيتًا200- 100بينمايتراوحماهناكالمثالسبيل
.120الثانيةفىعشرة، وأحداألولىفىمختلفةإقطاعيةوأربعونأربعةإلىانجلترا، تنتمى

فىالمدنلنشوءمقنعًاتفسيرًانتخيرأنفسنحاولأيدينابينالمعلوماتتوافرلعدمونظرًا
.المتباينةالحاالتفىالمختلفة، للمؤثراتوزنًايعطىتفسير، وهوالوسطىالعصور

أنمنالرغم، علىخالصريفىأصلذاتمعينةانجليزيةمدنهناككانتفربما
مصبمنبالقربنهير، أوضفةعلىموقعهاإلى- شكبال- ،  يرجعكمدنتطورها

بقيتأنهاقرية، ويبدومنمانشسترنمتفقد. تجاريةمراكزتصبحجعلهانهر، مما
.121هامًامركزًاأصبحتأنبعد، حتىالزمنمنردحًاتجارىطابعذاتغيرزراعية
مجموعةضماتحاد، منقديمينومعسكرقلعةمنبالقربيبدوماعلىكامبردجونشأت

كاننهيرمنبالقربموقعهالبرمنجهام)، ولكنبالنسبةالحالكانتكذلك (القرىمن
نشأتجالسجوأنيقالبينما. ألكسفوردبالنسبةالحالكانت، وكذلكذلكبعدنموهاوراء
وتدين. 122للتجارةكبرىفرصًاأتاح، مماننيانسانتمحرابحولدينيةتجمعاتمن

التجارأقامهاالتىالمستوطنة، وإلىالدانمركىالتأثيرإلىبالكثيرنورويتش
شمالىمعالتجاريةالطرقمفرقعلىموقعهامبكر، وإلىوقتفىهناكاإلسكندنافيون

األلمانالتجارأنيقالإذ (لندنتطوريالئمبيرينأوردهالذىالتفسيرأنويبدو. 123أوربا
).Ethelredإثلردعهدفىهناكمستوطناتأقاموا

دورًالعبتقدتكونأنالدينية، البدوالمنشآتالقالعوفرتهاالتىالحمايةتلكأنغير
األقنانمنكانت، أوقبلمنباألرضمرتبطةسكانية، كانتعناصراجتذابفى

منأكثرتكنلمالتى (باريسمثلاألوربيةالمدنعنالشئنفسيقالأنويمكن. اآلبقين
الراينمدن، وبعضرومانية)، وجنيفأسواربهاتحيطالتاسعالقرنفىصغيرةجزيرة

120Lipson, OP. Cit., 192.
121M. Bateson, Mediaeval English, 395.
122Cunningham, Groth (Early and Middle Ages) 95-6: Maitland, Township and Borough, 41 seq. 52; Lipson,op.

Cit., vol. 1, 185-9; Carl Stephenson, op. cit., 200-2; H. Can, Liber ties and Communities in Mediaeval English,
3-10.

123Lipson, Op. Cit., 194.
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األلمانيةالمدنعلىينسحبكما. األجانبللتجارمستعمرةتضمكانتالتى، كولونمثل
.، وبروج، وجنتومجدبورج، بريمنمثلالفلمنكيةأو

مجموعاتمنأصًالينحدرفيهاالمدينةتطورهامة، كانكثيرةمراكزهناككانتولكن
العسكرية،الحمايةأجلمنقلعة، الأوديرأسوارحول، استقرواوالحرفيينالتجارمن
ثمةألن، بلفحسبعندئذالموجودةالتجارةطرقعلىالمناسبموقعهابسببأو

نجدذلكوعلى. اإلقطاعيةالمنشأةحاجاتتلبيةيستطيعواحتىلهمأعطيتامتيازات
، عنأسقفيتهحولالسكانعشر، يجتذبالحادىالقرنفىفرنسافىدينيسسانتأسقف

أربعةفىخشبية، صلبانأربعالحياة، "فأقيمتبحقسكانهايتمتعمنطقةتخصيصطريق
فيليبالملك، ومنحburgمستوطنةإلقامةكافاألرجاء، بشكلمتسعةأرضزوايا، من

أعفاهاخارجية، كماقانونيةلسلطةالخضوعمنالكاملةالحريةالمستوطنةلهذهاألول
.124"العسكريةالخدمةومنالضرائبمن

وسانتوبيورى، ، وأبينجدون، ألبانسوسانتدرهاممثلمدنانجلترا، قامتوفى
علىالواقعةالنورمانديةالبارونيةومنحت. واألديرةالقالع، حولثمبتونأدموندز، ونور

، كوسيلةمدنمجتمعاتإلقامةالحرفيينالتجارالجتذابخاصةيلز، امتيازاتوحدود
النبيذوصانعىالخبازينمنجماعةثمةالمصادر، إنلناوتذكر. الحدودلتقوية

القديسخدمةفىيومًاونلبيورى، "يعمفىشاكلهمومااألحذيةوصانعىوالخياطين
وجودتجارى، وإلىنشاطوجودإلىتشيرالتىاألدلةبعضوهناك". والرهبانواألسقف

.125النورماندىالفتحقبلالنقودلسكدار

الثامنالقرنبينمنهاالكثيراضمحاللها، واختفاءبعدالمدنإحياءبأسبابيتعلقوفيما
عليهوماترتبالمتوسط، البحرفىالبحريةالتجارةبعثأنبيرينالعاشر، يرىوالقرن

للتجارة،المحليةالمستوطناتوبالتالىالقارة، عبرالقوافلتجارةبحركةتتصلنتائجمن
التجارةأوصالالمسلمينغزواتقطعتفقد. الظاهرةتلكوراءالفعالالعاملكان

فىجديدمنفتحتالقديمةالتجاريةالطرقأنمبكر، غيروقتمنذاألوربيةالبحرية

124Ashley, Loc. Cit., 374.
125Lipson, Op. Cit., 190: M. D. Lobal The Borough of Bury St. Edmunds, 1- 15.
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كعببعلويرتبطالتاليةالسنواتفىالشرقمعالتجارةاتساعوكان. عشرالحادىالقرن
والمدنالتجارةاضمحاللأن، أويبررهمالهبيرينرأىكانوسواء. الصليبيةالحروب

أنيبدو، فإنهالباحثهذاإليهذهبماعلى1000سنةعلىسابقًاكانكبيرنطاقعلى
فىاألكبرالدورلعبقدالمتوسطالبحرتجارةإحياءأنفىالشكمنمحددقدرثمة

عشرالحادىالقرنينفىالحضريةالحياةإحياءثمالقارة، ومنعبرالتجارةإحياء
زيادةاإلقطاعية، معالمستوطناتحجمزيادةأنيبدوالوقتنفسوفى. عشروالثانى

بعيدة، قدبلدانمنتأتىالتىالمنتجاتإلىالحاجةاتساعمنتبعها، ومااألتباععدد
.المدينةمجتمعاتإلىجذبعنصرالتجارة، وشكلإحياءفىساهم

ذاتها،اإلقطاعيةالمؤسساتجانبمنبمبادرةظهرتقدالمدنتكونأناحتمالويشير
يؤكدكما (مستقلةشبهمجتمعاتبتكوينالتجارمجموعاتلقيامنتيجةكونهامنأكثر

.الجوهريةالنقاطبعضيتضمنوالذىالبعضوبعضهاالمدنبينتمييزالبيرين)، إلى
مدنًا "األصلفىكانتالتىالمدنبينهامًايكونممكنا، فقدالتمييزهذامثلكانوإذا
طريقعنأوبيرينذكرهاالتىبالطريقةسواء- اإلقطاعىالمجتمععنمستقلة" حرة
التىوالمدن- فرنسافىعشرالثالثالقرنفىحدثكماالقرىلبعضامتيازاتمنح

سيدلسلطةالبدايةمنذأخضعتاإلقطاعية، أوالسلطاتبعضجانبمنبمبادرةبدأت
، ودانتاإلقطاعسادةمصالحلخدمةاإلقطاعىالمجتمعإلىمنتميةكعناصرنمتأعلى

.الجماعيةأوالفرديةاإلقطاعيةااللتزاماتببعض

بينباالختالفالقولحدوديتجاوزالتمييزهذابمثلالمدننشوءالرتباطمغزىوثمة
تحلقتالرومانية، أوالمدنبعضموقعضمتالمتضخمة، أوالقرىمننمتالتىالمدن
المدنهذهبينفاصلحدوضعبالطبعيمكنفال. تجارىطريقمعينة، أوبؤرةحول
أنالصعب، ومنوذاكهذابينوسطًا- ريببال- المدنمنكبيرعددكانلقد. وتلك
الحد،هذايتغيرأنيمكنالزمنمرورومع. األشكالتلكمنأىإلىانتماؤهانحدد
قدرًالنفسهاذاتها، وضمنتاإلقطاعية، أكدتللسلطةقبلمنخاضعةكانتالتىفالمدن

وثمة. اإلقطاعيةالسلطةلصالححريتهااألخرىالمدنبعضفقدت، كمااالستقاللمن
أرستقراطيةعائالتلبضعبالخضوع، بدأتاالستقاللمظاهركللهاأخرى، كانمدن
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سماتهامنالظاهرةهذهكانتالتىاإليطاليةالمدينة، (كالمدنداخلاألراضىتمتلككانت
.126)الهامة

بعضبمبادرةنشأالمدنمعظمالقضية، فإنهذهعلىحكمبإصدارنغامرأنلناجازفإذا
بأخرى، أكثرأوبطريقةاإلقطاعىالمجتمعإلىينتمىكعنصراإلقطاعية، أوالمؤسسات

،وأبنجدونبيورى، مثلمدنًاانجلترا، تعدوفى. مستقلةغريبةككياناتنشوئهمن
والدليل. المدنأشكالمناألولللشكلوكانتربورى، نماذج، ألبانسوسانت، ودرهام

Prterboroughبيتربروأسقفأنإلى، يرجعالحالتلكعلىالمدنهذهبقاءعلى

.المدنتلكحكامتعيينبحق- عشرالتاسعالقرنأواخرحتى-يتمتعانكاناوحاكمها
التىالخاصةاألماكنبعضفىالبداية، منذمستقلةبشخصيةتتمتعالمدنكانتوربما
الهانسا، ومدنمدنبعض، مثلاالستراتيجىموقعهابحكمللتجارةهامةمستودعاتكانت
يرجع- ذلكعلىترتبالذى- المدنمنالكثيراتساعكانوربما. لندن، وكذلكالراين
تمتدالتى- المدنبعضاستمرتربما. بهاالتجارمستوطناتوجودإلىرئيسبشكل

أوبصورة-الذاتىاالستقاللأوضاعمنبوضعاالحتفاظفىمبكرةأزمنةإلىأصولها
.الوسطىالعصورمرعلى- بأخرى

اإلقطاعيةالسلطةكانت، أوباالستيطانالعهدحديثةكانتالتىأورباأنحاءبعضوفى
األحرار، وتطورتالفالحينتضمالتىالقرويةالمجتمعاتمنالمدنواهنة، نمتفيها

فىأعلىسيدتدخللمقاومةمعًاتآزرواالتجار، الذينوصغارللحرفيينكمجتمعات
،وبسكوف، كييفمثلمدنًاكانتربما- المثالسبيلعلى-روسياوفى. شئونهم

مدنًا،أصبحتحتىتضخمتقبليةمستوطناتإلىبأصولهاترجعوسمولنسكونوفجورد، 
بالتدريجأصولها، وخضعتمنالمستمدالديمقراطىبالطابعمتأخروقتحتىواحتفظت
.واألقناناألرضتلكتملككانتالتىالبويارألرستقراطيةواالقتصاديةالسياسيةللسلطة

فىوفولجاأوكانهرىبينروسياشرقشمالفىنشأةاألحدثالمدنأنيبدوكما
أقامها، قدوياروسالف، وروستوف، سوزدالمثلعشروالثانىعشرالحادىالقرنين

صفوفبينمنيأتونالتجاركانحيثبولندامدنمثلأيضاًالشرقيةأوربامدنمنالكثيرفىالشئنفسونجد126
.النبالء

)J. Rutkowski, Op. Cit., 39.(
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النقيضعلى-فالديميركانتبينما. والتجارةللحرفمراكزلتكوناإلقطاعيونالسادة
، وحاولالبعضبعضهممعاألحرارالحرفييناتحادإلىأصولهافىترجع-ذلكمن

كمدينةلفوفوبدأت. 127الحربطريقعنلهمالخضوععلىاإجبارهالمحليونالبويار
قريةمنذاتهاموسكوتطورتعشر، كماالثالثالقرنفىجالكزاألميرأسسهالقلعة

.الصغارالنبالءأحدأراضىفىتقعكانت

علىالحرفبتنظيم- الكنيسةوخاصة-اإلقطاعيةالمؤسساتقيامحقيقةأنريبوال
أنيجبوال. االهتمامبعضبالتجارة، تستحقذاتىاهتماملديهاكان، كلماواسعنطاق

تمامًا، وأنالتجارةفيهاختفتالذىالعصركاناإلقطاععصربأنالظنخطأفىنتورط
المدنعلىالسيطرةتكونأنالطبيعىمنثمومن. غريبًاأمرًاكانفيهالنقوداستخدام

وكالء، كانالثامنالقرنفمنذ. اإلقطاعيةالمواردمنللمزيدقيمًاوإقامتها، مصدرًا
،تصنيعهأجلمنالصوفلشراءالمنخفضةاألراضىأنحاءيجوبونالفرنسيةاألديرة

والسيناللوارأساقفةبورجندى، وكانخمورلتجارةالهامةالمراكزمناألديرةكانتكما
فلورنسافىالصوفتجارةتاريخأنوقيل. التجارةتلكلخدمةنهريًاأسطوًاليمتلكون

يقومونالرهبانوكانم1238عامفىالديريةumiliatiأوملياتىطريقةبدايةإلىيمتد
كانتاأللمانللتجاراألولىالمستوطنةأنويبدو. 128القساوسةإشرافتحتالعملبهذا
وجاءواالنضال"، وفنونبالتجارةطويلوقتمنذتمرسوا "الرهبانمنجماعةتضم

السوقنجدكما. 129الملكيةالحمايةوضمنواBillingsgateجيتزبلينجإلىبسفنهم
المتاجرحاملةاألسقفسفنمنهاتتجهوكانتأبنجدونألسقفملكًابركشيرفىالرئيسة

النسيجلصناعةمركزًاكانتاألسقفيةأنإلىإشاراتهناك، بينمالندنإلىزالتيمعبر
.130عشرالثالثالقرنفى

المنخفضةاألراضىتجارمعالصوفبتجارةيشتغلونالبندكتينيونالرهبانوكان
-عشرالثانىالقرنفى-يوركشيرفىوصهرهالحديداستخراجصناعةوكانت. وإيطاليا

127Cf. B. Grekov and A. Jakubovski, La Horde d’or, 170- 2 P. Liashchenko, Op. Cit., vol. 1, 135- 8
128E. Dixon, The Florentine Wool Trade, Ryl. Hist. Society, Trans. Ns. Xll 158. Cf. Also Gentrude Richards

Florentine Merchants in the Age of the Medici, 39.
129G. Walford, Outline Hist. Of Hanseatic League, Ryl. Hist, Society Trans. 1x (1881), 83.
130C. V. H. Berks, vol. 11, 371, 388.
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منمكنهمثراءًابالتجارةاالشتغالوراءمنالرهبانأثرى، كماالدينرجاليدفى
فىالورشوانتشرت131الثانىهنرىعهدفىموبراىروجردىإلىاألموالإقراض
علىتعتمدأوربا، وكانتأنحاءجميعفىكبيرنطاقعلىالواسعةاإلقطاعيةالضياع

إشرافتحتوالنسيجبالغزلالنساءفيهايشتغلأماكنهناككانت، كمااألقنانعمل
.132السيدزوجة

تتمتع- عشرالحادىالقرنفى-أوربافىالتجارأشباهمنعلياطبقةثمةكانأنهويبدو
بالتجارةاالشتغالمنثرواتهاواسعة، كونتمستوطناتفىخاصة، وتقيمبامتيازات

مناصبلنفسهاالعبيد، واشترتأشباهعملوراءمنأرباحمنتجنيهكانتوالربا، وما
أننستطيعالذلكوعلى. لومباردىيهودمثلباهظة، تمامًاأرباحًاأكليركية، وحققت

ناحية، والحرفيينمناألديرةورهبانالمستقلينغيرالحرفيينبينفاصًالحدًانضع
أجلمنوناضلواالقلعةسورخارجسورًاشيدواأخرى، الذينناحيةمنالمدنوتجار

ألنفسهمحاميهم"، وحققوا "، أواإلقطاعىسيدهمعناالستقاللمنقدرعلىالحصول
.burgالمستوطنةفىمستقلةشخصية

اإلقطاعية، همالمستوطناتفىيقيمونكانواالذينالحرفيينأنإلىالبعضذهبوقد
نجد، والالذاتىاستقاللهأجلمنناضلالذىالمدينة، مجتمعقيادةزمامملكواالذين
أولئكأنإلىيشيرما، نجدالحاالتمنكثيروفى. الرأىهذاصحةعلىمباشرًادليًال

المدنسكانعنمنفصلةطبقةكونوا، وبذلكأسقفأوبسيديرتبطونظلواالحرفيين
لهذينأتاحتفرصهناككانتوربما. Ministeriales133ستريالنالمباسمعرفوا

فاصًالخطًانرسمأنالصعبمنيجعلمشتركة، مماقضيةحولااللتقاءالعنصرين
لسيدالتزاماتبتقديمأنفسهمالمدنسكانالتزامعلىاألمثلةمنالكثيروهناك. بينهما

131V. C. H. Yorks, vol. 11, 342- 3
الحرفيونفيهانسمة، تجمع2500تضملمدينةمركزاًريكويرأسقفيةكانتالمثالسبيلعلىالتاسعالقرنوفى132
صناعةكانتكما. لألسقفيةالسلعبتقديمجماعىالتزامالحرفهذهعلىإليها، وكانينتمونالتىللحرفتبعاًشوارعفى

كما. النسيجمنمعينةكمياتينتجنأناألسقفيةأقنانزوجاتعلى، وكانبريهدىجرماىسانتأسقفيةفىتقومالكتان
وكان "القديمةالعصورفىالعبيدعملعلىقامتالتى" بالمصانع "الشبهقريبةكانتالمستوطناتهذهأنالبعضذكر

عنمنفصالت، فكنللعملحقيقىتنظيميجمعهاالجماعاتمجرد- النادرةاالستثناءاتبعضعدافيماالنسوةهؤالء
".مستقلةغرفةفىمنهنواحدةكلتعملالبعضبعضهن

)A. P. Usher, Introduction to the Industrial History of England, 55- 7) Cf. Also Bucher, industrial Evolution,
102 seq.

133Cf. Ashley, Loc. Cit., 378, also Pirenne, Belgain Democracy, 40- 1
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أيامثالثةلمدةالسيدبخدمةيلتزمونهيرفوردمدينةسكان، فكانإقطاعىتابعكأىأعلى
،الدريسصنعوقتيؤدونهادوريةخدماتعاتقهمعلىتقعكانتالحصاد، كماموسمفى

أدموندز،سانتبيورىفىالمدينةسكانوكان. نقدىبمبلغاستبدلوهاأخرىوخدمات
استبدالهإلىاألسقفاضطرالتزامالحصاد، وهووقتالسيدضيعةفىبالعمليلتزمون

الذينالمدنلسكانكثيرةأمثلةوهناك. المدينةسكانمنشديدضغطتحتنقديةبعوائد
فكانت134نقديةعوائدمنهابدًاليدفعونللسادة، وكانواالتزاماتعاتقهمعلىتقعكانت

السيدطاحونباستخدامتلتزم- عشرالثامنكالقرنمتأخروقتفىحتى-منشستر
.135ومخبزه

تلكجانبمن، جاءتاالستقاللأجلمنالمدينةسكاننضالبادرةأنيبدوولكن
المدينةإلىقدمواتجارًاكانواألنهم، إمااإلقطاعلسلطةخضوعًاأقلكانتالتىالعناصر

تلكخاصة، وكانتبصفةلهممنحتبامتيازاتالبدايةمنذيتمتعونكانوا، أوالخارجمن
كانتبينماألنه، ربمااإلقطاعىاالقتصادجناحتحتالدخولإلىترتاحالالعناصر

يعتمدكانعيشهمكسبالمواطنة، فإنعلىللحصولشرطالمدينةداخلاألرضحيازة
.المتجولينالوسطاءبدوريقومونكانوا، أوللبيعالسلعإعدادالتجارة، أوعلىأساسًا
بنقاباتتعرفكانتمنهمنقاباتتكوينإلىمبكروقتمنذاتجهواالذينهموهؤالء

تلككانتالتى،المدينةحقوقأجلمن، أوالنقاباتتلكحقوقأجلمنالتجار، وناضلوا
لخدمةالمحليةوالسوقالمحليةالحرفاألمر، وتوجيهواقعفىعليهاتسيطرالنقابة

.مصالحها

ليشملانجلترافىامتدالذى- الذاتىاستقاللهاعلىالحصولأجلمنالمدننضالوكان
شكلاتخذ، كماالحاالتمنكثيرفىبالعنفيتسم- عشروالرابععشرالثالثالقرنين
المنخفضةاألراضىفىالحالكانتمثلما (األوربيةالمدنمنالكثيرفىاألهليةالحرب

).عشرعشر، والثالثالثانىالقرنينعشر، وخاللالحادىالقرنأواخرفىوإيطاليا
ففىذاتها، انجلترافىحتىالسلمعنيكونماأبعدكانالديمقراطىالصراعولكن

يخضعواأنمنبدًال" جميعًاالجحيمفىللتردى "استعدادهمالمدينةسكان، أعلنرنستابل
134Cf. Carl Stephenson, Op. Cit., 78- 80, 91.
135Lipson, Op. Cit., 201.
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.بالحرمانلهمالكنيسةتهديدمواجهةفىالكنيسة، وذلكعليهمفرضتهاالتىللضرائب
فىوالرهباناألسقف، وألقوام1327عامفىبالقوةالديربيورىمدينةسكانواقتحم
سكانمنغفيرجمعحاصربينما. التجاربنقابةاالعترافعلىيرغموهم، حتىالسجن

ألبانسوفى. بواباتهفىالنارأسكفورد، وأضرموامنحلفائهممعاألسقفمقرأبنجدون
إقامةحقالمواطنينيمنحأنرفضاألسقفالدير، ألنحولحصارًاالناسضرب
فىوالكاتدرائيةالمدينةبينضروسحرب، قامتنورويتشوفى. بهمخاصةمطاحن

الثائرةالمدنسكانكانكذلك. الكاتدرائيةفىالنارإضرامنتيجتها، كانت1272عام
.136م1381عامفىكما" الفالحينثوراتفىملحوظًاعنصرًايشكلون"

وراءمنتعودالتىالعوائدفىيكمنكاناالقتصاديةالمشكلةلبأنالواضحومن
كبيرًا، ولكنليساإلقطاعيةوالعوائدالضرائبمنالمحلية، فالعائدالسوقعلىالسيطرة
منمصالحخدمةإلىالتجارةتوجهكانتالسوقنظامفىالتحكمعنتنجمالتىالعوائد
العملصوبتتجهوالتىذاتهااإلقطاعيةالمؤسساتجهودوكانت. األمورزماميملك

مقاومةفىرئيسيارخيصة، سببًاتموينيةمصادرلتوفيرالمحليةالسوقبالتجارة، وتنمية
.العنفبمنتهىالذاتىباالستقاللالمدنسكانمطالبة

136Lipson, Op. Cit., 207, N. M. Trenholme in Amer. Hist Review, Vl, 651, 659, Cunningham, Growth (Middle
Ages), 2-0.
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البرجوازيةإرهاصات - الثالثالفصل

1

جزئيًا-الذاتىاستقاللهالكسبالمدينةمجتمعاتحققتهالذىالنجاحقدرتحديدعلينايشق
ريبوال. المساواةعلىقائمةمجتمعاتإلىتحولتاإلقطاعية، حتىالسلطةمن- كليًاأو
أدىسريعتطورثمةأنآخر، والبدإلىمكانمنكبيرًااختالفًايختلفكانالوضعأن
علىذلكسحبنا، وربمااألصليينالسكانبيناالقتصاديةاألساليبفىفوارققيامإلى

مالكبينهممنكانالسكان، فأولئكالحاالتمنكبيرعددفىاالجتماعيةاألوضاع
المحيطالريفمنبعيدة، أوأماكنمنالمدينة، والنازحونحدودداخلاألراضى

الذينالمدينة، أوسكانمنالقدامىالمواطنينبعضمناألرضاشتروابالمدينة، الذين
البوراألراضىعلىأيديهموضعواحتىما، أولفترةالسكانمنغيرهمعلىحلوا

.المدينةأسوارخارج

القديمة،األرستقراطيةاألسرأعضاءمنعددًاأنواضحًايبدوالكبرىأوربامدنوفى
المدينةبها، سكنواالمحيطةالمناطقالمدينة، وفىداخلاألراضىيملكونكانواالذين

داخلالوجودفىاستمرإقطاعيًاعنصرًاهؤالءومثل. األصليينسكانهاإلىباإلضافة
المستمرارتباطهمرغممستقلةشخصية- أحيانا -لهمالجديدة، وكانتالمدينةمجتمع

زماموامتلكوابلأخرىأحيانفىللمدينةاالقتصادىالنشاطفىهؤالءواندمج. بالمكان
.137فلورنسافىالحالعليهكانتكماأمره

حكومةعلىبالسيطرةاإلقطاعيةالعائالتتلكتكتفلماإليطاليةالمدنمنالكثيروفى
بلفحسبتجاريةإقطاعيةجمهورياتإلىبهاالمحيطوالريفوتحويلهاالمدينة

الخارجية،التجارةفىمطلقةحقوقعلىالحصولفىاإلقطاعيةامتيازاتهماستخدموا
فىتحكمتالتىالخمسالعائالتذلكعلىمثلوأبرز. الشامبالدمعالتجارةوخاصة

أرستقراطيةإلىينتمونكاليماالمجتمعفىالخارجيةبالتجارةالمشتغلينالتجاروكبارالبنوكرجالثلثنحوكان137
:انظر. المدينة

J. Luchaire, Les Democraties Italiennes, 75-6.
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-الحاالتتلكمثلفى-يؤدىهؤالءوجودوكان. 138عشرالثانىالقرنفىجنواتجارة
النضالذلكاإلقطاعية، وتحويلالسلطةضدالمدنلسكانالسياسىالنضالتعقيدإلى
إلىأيضًاأدىالمدينة، كمامجتمعفىداخلىطبقىصراعإلى- آلخرحينمن-

.الخارجيةالقوىمعالصراع

المدنسكانمندنياوأخرىعلياطبقةبينتمييزًااالنجليزيةالمدنبعضفىنجدكذلك
بالفئةارتبطتالسكانمنعلياشريحةقامتHerefordهيرفوردففىمبكر، وقتمنذ

.لمدينتهمالملكزياراتإحدىفىالفرسانمنحرسًاالمدينة، كونتسكانمنالصاعدة
وفى. مماثلةمكانة- مايبدوعلى-احتلواNottinghamنوتنجهاممدينةفرسانأنكما

كفئةأسوارهاخارجيقيمونالذينالمدينةسكان، عوملوداربى، وكانتنجدونونشستر، 
القديمةاألراضىمالكعائالتتميزإلىتشيردالئلكانتربورىفىنجدبينما. 139دنيا

بينتمييزًاألبانسسانتأسقفضدالنضالقصةفىنجدكما. 140وحولهاالمدينةداخل
العنفإلىاألخيرةالفئةلجأتالمدينة، وقدسكانمنMinorsوالصغارMajorsالكبار

تسويةالثوار، وحاولتإلىسرًاالعونبتقديماألولىالفئةاكتفت، بينمام1327عامفى
.141المحامينجانبمنبتدخلاألسقفمعالموضوع

يكنلمعشرالرابعالقرنقبلاالنجليزيةالمدنفىوجدالذىاالجتماعىالتمايزأنغير
سكانمنمعينًاقطاعًاعامةبصفةانتظمتقدالتجارنقابةتكونأنملحوظًا، ويحتمل

قدالحرفيينأنيبدووال- 142رئيسةبصفةبالتجارةاشتغلواالذينأولئكأى-المدينة
رسميدفعبأنملزمًاالتجزئةأوالجملةبتجارةيشتغلمواطنكلمنها، وكاناستبعدوا
نقابةعضويةفىالدخولدوناألقنانأشباهفئةإلىاالنتماءوحال. 143للنقابةعضوية

138Cf. E. H. Byrne on," Genoese Trade with Syria’’ in Amer Hist Review, 1920, PP 199-201.
Hist. Review, vol. v (1990), 634.

139C. W. Colby," The Groth of Oligarchy in English Towns, Eng.
140Brentano in English Guilds, 2
141Brentano in English Guilds, 2
نقابةوظائفبيناختالطاًثمةأنيبدوأدموندز، حيثوسانتبيورىفىكذلككاناألمرأنيبدو، الحالأيةوعلى142

.المدينةومجتمعالتجار
)M. D. Lobel, The Borough of Bury St. Edmunds, 79(

143Cf. Gross, Gild Merchant, 107.
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-االنجليزيةالمدنمنكثيرفى- الطوائفأعضاء، احتفظنفسهالوقتوفى. 144الطائفة
بامتالكارتبطالمدينةإلىاالنتماءحقأنأىمعًا، المدينةوبحقوقالزراعىبوضعهم

االشتغالكانالحاالتتلكمثلوفى. حدودهاداخلبيتامتالك، أواألرضمنقطعة
.للدخلعرضىمصدرمجرديكونأنيعدوالبالتجارة

فىالفوارقأن، كماالحرفنقاباتفىواألجراءالمعلمينبينقليلةالفوارقوكانت
جنبًا -العملربمعيشتغلاألجيرالحرفىكانفقد. 145كبيرةتبدوالالفئتينبينالدخل

كان، فوضعهمائدتهعلىطعامهيتناولكانماالورشة، وغالبًانفسفى- جنبإلى
الباحثينكبارأحدأنحتى. األجيرالمستخدموضعإلىمنهالعملرفيقوضعإلىأقرب
نجدأنيصعب "بأنهالقولحدإلى- المدينةسكانمنالقطاعلهذاتصنيفهعند -ذهب

النقاباتتكوينبدايةعند" المياومةوعاملوالمعلمالتاجربينطبقيةفوارقأى
سهولة- ريببال -يفسرالفئاتتلكبينالفوارقغياب، فإنذلكصحوإذا. 146الحرفية
والمهارة،الحذقمندرجةعلىكان، إذاالمعلممرتبةإلىالعادىالمياومةعاملانتقال

فى، وحقهبهالخاصةورشتهلهتكونأنفىالحقيضمنالطائفةنقابةإلىوبانتمائه
اءراألجمصالحبينللتمييزتكفىالهذهالترقىواحتماالت. التجزئةبتجارةاالشتغال
المختلفةالشرائحبينالدخلفىكبيرتفاوتقيامدونتحول، بلفحسبالعملوأرباب
منعليهيترتب، وماالحراكهذاتأثيرضوءفى، البعضوبعضهاالمدينةلمجتمع
.أنفسهموالتجارالمعلمينبينمنافسة

فىتفوقدخولهمعلىاألولىالمدنتلكمواطنوابهايحصلكانالتىواألساليب
وبالنسبة. االجتماعيةالمكانة، أوالدخلفىالملحوظالتفاوتغيابأواألهمية، وجود

معظمفىاختالفأىهناكيكنلملعلهأوطفيفاختالفهناككانالناحية، ربمالهذه
المدينةألراضىاألصليينالمالك، ازدادالزمنمروعلى. المدينةمجتمعداخلالحاالت

بقيمةتأجيرهاأوأراضيهمبيعوراءالمدينة، منرقعةواتساعالسكانىالنموثراء، مع

144Cf. H. S. Bennett, Life on the English Manor, 1150-1400, 301. For London cf Riley, Memorials of London,
58-9.

145Cf. Mrs. Green, Town Life, 11, 64.
146R. H. Gretton, English Middle Class, 65, Cf. Also E. R. A. Seligman, Two Chapters on the Mediaeval Gilds,

Publications of the Amer. Econ. Assocn, 1887, 90.
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هامًامصدرًا-147الباحثينبعضأكدهمانحوعلى -هذاشكلوقد. مرتفعةايجارية
.عشروالرابععشرالثالثالقرنينفىالمالرأسلتراكم

الضرورىاألساسشكل" الصغيراإلنتاجبأسلوب "ماركسأسماهماجليًا، أنويبدو
المنتجينمنمجموعةفيهاإلنتاجتتولىالذىالنظامذلكبعد، وهوفيماالمدينةلمجتمع

علىهذاويصدق. تامةحريةفىبمنتجاتهم، ويتجرونإنتاجهمأدواتالصغار، يمتلكون
-مبكرزمنمنذ -كانوامواطنينثمةفإنذلكاليدوية، ورغمالحرفعلىحالأى

مجردمنأكثر"ليسوامثل"-انجلترافى- كانوامنهموحدها، وقليلبالتجارةيشتغلون
نوعًايتسعنشاطهملها، وكانالمجاورةوالضياعالمدينةسوقبينيتنقلونجائلينباعة

المنتجاتمبادلةشكلالتجارة، فأخذتالطابعمحليةمعظمهافىالتجارةكانتعندماما
إلىالفالحونيجلبهاالتىالريفالمدينة، بمنتجاتسوقفىبالتجزئةتباعالتىالحرفية
.148لبيعهاالمدن

تلكبمستوى، قياسًاالمتواضعالرخاءأساسيكمناالقتصادمنالنوعهذامثلوفى
محدودًا، وذلكالمالرأستراكممجالكانضيقًا، وبذلكظلاالدخارحد، ولكناأليام
كانتفقد. المدنأراضىقيمةارتفاعالمتوقعة، أوغيرالمكاسبعنالنظربغض

عنالبحثأنوجلى. للغايةالحجمصغيرة- اإلنتاجيةالوحدةوكذلك -العملإنتاجية
الذىالصغير، اإلنتاجأسلوبخارجإلىينصرفأنالبدالمالرأسلتراكممصدر
بعدغيرتالتىالتطوراتتلكإلىأى، داخلهإلىالمدينة، وليسفىالحرفيونمارسه

قيامشكلالتطوراتتلكأخذتوقد. الحضريةالمجتمعاتلتلكالبدائيةالبساطةمنحين
على، وانكبتباإلنتاجصلتهاممتاز، انقطعتوضعذاتالمدينةسكانبينمنطبقة

تكمنكانت- اتساعًاوأكثرأرحبالسوقكانتحيث -وهنا. الجملةبتجارةاالشتغال
،بيديهيشتغلالذىللحرفىالمتواضعالحياةأسلوبتجاوزتالتى، للربحالخصبةالفرص

.المكاسبهذهمثليحققأنيومًابخلدهيدرلموالذىالمحلية، السوقفىسلعتهويبيع

:كتابهفىسومبارتخاصةوبصفة147
Der Moerne Kapitalismus, vol. 1, 643-50 .

:كتابهفىهوبسونذلكفىوتبعه
Evolution of Medern Capitalism.

148Eileen Power, The Mediaeval Wool Trade in England, 112-13
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الحضريةالثروةلتلكالنهائىالمصدرماهواألولىللوهلةيواجهناالذىوالسؤال
بذخإلىيعوداإلقطاعىالمجتمعفىاألرستقراطيةثراءمصدرأنالجلىالجديدة؟ من

العسكرى، واالستثماراتواألعياد، واإلنفاقالمهرجاناتفىوتبذيرهااإلقطاعيةالبيوت
كانت، إذلألقنانالجبرىالعملفىالمصادرتلكوتكمن. والكنيسةالديريةللفرقالكبيرة

أعباءعاتقهمعلىوقعتالذيناألقنانطبقةرمقيسدعمايزيدالذىالعملفائضثمرة
الظروفتلكظلفىوحتى. عادىغيربشكلمتدنيًاحياتهممستوىوثقيلة، وكانعديدة
منخفضةالعملإنتاجيةنسبيًا، وكانتكبيرسيدكللخدمةيعملونالذيناألقنانعددكان

المنتجيننصيبالسادةينتزعلمإذاضئيًال، هذاالمتاحالفائضمجملجعلالذىبالقدر
.القسوةمنكبيرًاحدًاعاتقهمعلىالملقاةاألعباء، وتبلغالبؤسحديبلغوا، حتىأنفسهم

فى، الماللرأسالمستمرالرأسمالية، والتراكمالدخولمصدرعلىنعثرأنالسهلومن
علىقائمةتعاقديةعالقاتوراءتختفىأنهاالحقة، رغملفترةالمتطورالرأسمالىاإلنتاج
استغاللعلىقيامهاحيثمناإلقطاعىالمجتمعمعوتتشابه. األكفاءبينالحرةالمبادلة

الحقيقىالمقابليتطلبهعمايزيدالذىعملهافائضاقتناصتابعة، بهدفبروليتاريا
العملإنتاجيةزيادةفىكماملحوظبشكليتزايدالحالةهذهفىالفائضولكن. ألجورها

.الحديثةالتكنولوجيابفضلممكنةأصبحتالتى

.أمرهابدايةفىالبرجوازيةحققتهالذى، المالرأسوتراكمالثراءعننتساءلأنولنا
تعملأقنان- عشروالخامسعشرالرابعالقرنينفى -لديهايكنلمالتىالبرجوازيةتلك
ويمثل. صناعيةبروليتارياتوظيففىبعدأموالهااستثمرتقدتكنخدمتها، ولمفى

ذلكشكلكان، أيماالمدنفىالحرفيينأوالفالحينإنتاجمنقسمًابالضرورةدخلها
إلىأوأنفسهمالمنتجينإلىيعودأنالبدكانالذىاإلنتاجمنمقتطع، وهوالدخل

عهدهفىالتجارىالمالرأساستطاعفكيف.إقطاعيةمواردشكلفىاألستقراطية
الثرواتهذهأساسلوضعكافإنتاج، وهواإلنتاجمنالقدرهذايجتذبأنالمبكر

عشر،الرابعالقرنفىأوربامدنبهاتمتعتالتىالعظمةالمبكرة، وتلكالحضرية
 ؟FlorentinوفلورنتينLombardلومباردمثلالماليةوالبيوت
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تلكأنإلى، فيذهبونسميثآدمأياممنذعليهاإلجابةمناالقتصاديونيمللمسؤالوهو
مكتسبة"، "كونهامن، أكثرمعنىمنالكلمةماتحملبكل" منتجة "كانتالمدنيةالثروة
للمستهلكينأوالمباشرينللمنتجين- التجارةانتشاروفرهاالتى -الخدماتنفسأنتجتها

نطاق، بتوسيعالمنتجمعيشةمستوىرفععلىالتجارةساعدتفقد. األرستقراطيةمن
تكنلمومواسمأماكنفىكبيرًا، وتتوفرتنوعًاتتنوعالتىالسلع، وتوفيراألسواق
عنالعامة، وليسالزيادةهذهمنمكاسبهاالبرجوازيةجنت، وبذلكقبلمنفيهاموجودة
.الثابتستهالكالامستوىعلىالجورطريق

كانتالتىالمجتمعاتمستوىرفعفىأثرهلهكانالتجارةانتشارأنفىجدالوال
مرحلةفىالتجارةأوجدتكماالمحلية، تمامًاللسوقالضيقةالحدودفىقبلمنتنحصر

منزادتثم، ومنذاتهاإلنتاجفىالعملتقسيمفىالتوسعإلىأدتالتىالشروطتالية
مسافاتمنوالتوابلالملحوبجلبها. سميثآدموصفهالذىالنحوعلىالعملإنتاجية

الخامالمواد، وبجلبهانكهتهيفقدأويتعفنأنمنميسورًا، بدًالاللحمأكلبعيدة، جعلت
األقمشةونسجغزليسرتحتىالمحلية، أواألقمشةجودةمنبعيدة، زادتمسافاتمن
فىالمحصوللتصريفسبيلعنالبحثطريقوعن. قبلمنمتعذرًاذلككانأنبعد

العجافالسنواتفىالتموينفىالنقصوفيرًا، وسدفيهااإلنتاجيكونالتىالمواسم
.للمجاعةأوالمحليةالسوقجشعلمأساةالتعرضالمزارعينتجنيبعلىالتجارةساعدت

لرأسالكبيرالهائلة، والتراكمللثرواتتفسيرًالنايقدميكادال، ولكنهصحيحذلككل
.الفترةتلكفىالتجارطبقةبهتميزتالذىالمال

المستخدمة، الاألدواتزيادةإلىأدتأنهانافعة، أوذاتهاحدفىالتجارةبأنالقولإن
تستطعلمحينعلىالملحوظالفائضهذاتثمرالتجارةجعلالذىالسببلتفسيريكفى

الكبيرةالمكاسبأساسالتجارةكونعلةتفسر، والذلكتحقيقاليدويةالحرف
حديثجديدمجالفىووفرةتوقعًاأكثرتكونالحظضرباتأنصحيح. المتفاوتة

تحظىأنيمكنالعرضية، الالظروفتلكوراءمنتعودالتىالمغانماالرتياد، ولكن
منالزمنوبمرور. الكبيرالحجمبهذاالدخلفىاالستمراروالدواممنالقدربذلك
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الخطمع، تتمشىللكسبطبيعيةتوقعاتإلىالمجالهذافىالمنافسةتؤدىأنالممكن
.للمنافسةحدوضعيتملمإذاليدوية، وذلكالصناعةعليهتسيرالذى

وخاصة -الزمانذلكتجارةكانتناحيةفمن: ظاهرتينتناولإليهنسعىالذىوالتفسير
اقتصاديًانهبًاأوالسياسيةاالمتيازاتلبعضاستغالًالإماتتضمن- الخارجيةالتجارة

بالغة، بمجردبسرعةاحتكاريًاسلطانًاالتجارطبقةأخرى، أحرزتناحيةومن. مقنعًا
شروطالمنافسة، ويحولمنيحميهاكانالذىاالتحادأشكالمنشكلألىتكوينها
الطبيعةهذهأنالواضحومن. والمستهلكالمنتجمعتعاملهالمصلحتها، عندالمبادلة

، ولتراكماألولىالمدنلثرواتالرئيساألساسكونتالفترةتلكفىللتجارةالمزدوجة
البدائى"،بالتراكم "ماركسماوصفهإلىاألولىالظاهرةوتنتمى. التجارىالمالرأس

أنفيمكنالثانيةالظاهرةتالية، أمامرحلةفىاالهتماممنأكبرقدرًانعطيهاوسوف
لرأسفائضطريقهاعنالتجارة"، يتحققخاللمناالستغالل "مننوعبأنهانصفها
، وحتىالريففىوالفالحينالمدينةفىالحرفيينمنكلحسابالتجارى، علىالمال
اإلقطاعيةمواردهامنجانبانتقلالتىقوةواألكثرالمستهلكةاألرستقراطيةحسابعلى
.البرجوزيةأيدىإلى- اإلقطاعىتراكمهاأو-

العصر، باعتبارهاذلكفىالتجاريةاألرباحعنماركستفصيلية، يتحدثفقرةوفى
تتحققلم "الحاالتمنكثيرففى". التحويلعنناتجةأرباح "منبالضرورةتتكون

عنتحققتالمحلية، وإنماالصناعيةالمنتجاتتصديرطريقعنالرئيسةالمكاسب
تطوربمرحلةتمرالتىاألخرىللمجتمعاتالتجاريةالمنتجاتمبادلةترقيةطريق

، والبيعبخسبثمنفالشراء. اإلنتاجمجالاستغاللطريقمستوى، وعنأقلاقتصادى
التىالتراكميةمتساو، فالنسبةأساسعلىتبادًالليسإنه. التجارةقاعدة، هومرتفعبثمن
قصوركانلقد. 149"األولىالوهلةمنذتمامًا، جائزةالمنتجاتتبادلطريقهاعنيتم

ذلكمنأوسعنطاقعلىمنتجاتهممبادلةعنالمنتجين، وعجزاألسواقفىالتطور
الموادفصلوكان. الذهبيةفرصتهالتجارىالمالرأسمنحالذى، هوالضيقالنطاق
كانتالتىالموادأنوحقيقة- الفترةتلكفى -المستهلكعنوالحرفى، الحرفىعنالخام

149Capital, 111, 387, 388.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

107www.RaoufAbbas.org

كونتالتىهى، والمكانالزمانفىأفقهحددتضآلتها، وأنالحجمضئيلةالمنتجيدفى
.التجاريةاألرباحمصدر

لرأسأتاحالذىالمحلية، هوالمجاعاتمعجنبإلىجنبًاالمحليةزماتاألوجودكانلقد
الضيقةالمحليةاألسواقوجود، فإنذلكإلىالنمو، وباإلضافةفرصةالتجارىالمال
أىأنيعنى، كانالبعضبعضهاعنتنفصلوالتىالبدائية، المواصالتظروفوسط
كبيرتأثيرحدوثإلىيؤدىكمياتهافىأوللبيعالمتاحةالمشترياتحجمفىصغيرتغير
أولئكمصالحتخدمنظملوضعمحاولةألىالنجاحفرصيوفر، مماالسوقسعرعلى

البدائية،الظروفهذهاستمرتوطالما. البعضوبعضهااألسواقهذهبينيتاجرونالذين
يملكونكانواالذينألولئكمتاحةعاديةغيرمكاسبعلىالحصولفرصاستمرت
السعى، وعدماألوضاعتلكمثلاستمراريكونأنالطبيعىومن. استغاللهاوسائل

أساسهواالحتكار، كانالسببولهذا. التجارىالماللرأسالشاغلالشغللتغييرها، هو
يمثلالتجارىالمالرأسظلأيضًاالسببولهذا. الحقبةتلكفىاالقتصاديةالحياة

فىالتجارةأحدثتهالذىالتأثيرأنرغم. القديمالنظامعلىمتسلقًانظامًا- كبيرةبدرجة-
تجاوزعندما -التجارىالمالرأسدورملحوظًا، وكانكاناإلقطاعيةالعالقاتتفكك

.ثوريًاوليسمحافظًا- المراهقةمرحلة

منالتجارية، أواألرباحمن، سواءتراكمهبدايةعندالمالرأسأنذلكإلىأضف
رأسبمقدورأصبحإذ. الثروةلزيادةآخرمنظورأمامه، اتسعالمدنأراضىقيمةارتفاع
ناحية،منالصغارالمنتجينعلىيتسلقالرباالربا، وأخذخاللمنيسمنأنالمال
اإلقطاعفرسانحسابعلىأخرى، وذلكناحيةمنالمتداعىاإلقطاعىالمجتمعوعلى

هناكيكنلمالتى، الملوكحاجات، وكذلكالمالإلىحاجةفىكانواالذينوالبارونات
.إلشباعهاحدًا

المدينة، قدوإدارةالتجارنقابةمارستهالذىالمحلية، السوقعلىالسيطرةأنريبوال
ناحية،منالريفمعمعامالتهاخالل، منككلالمدينةلمصلحةاألمربدايةفىوجه
علىالمدنسيطرةظاهرةعلىالتأكيدشاعوقد. أخرىناحيةمنالغرباءالتجارومع

تلكوتتضمن. اإلقطاعيةالسلطةمنالمدنتلكنالتهاالتىالمكاسبطريقعنأسواقها
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منالمدنالمدينة، وخلصتلدخلهامًامصدرًاكونتللسوقعوائدفرضحقالمكاسب
بتلكتمتعهانظيرتدفعهاكانتالتىالجزية، فىالمتمثلةالثقيلةأعبائهامنآخرجانب

.االمتيازات

يعدالتأكيد، ولكنهمنأقلقدرًانالتالسوقعلىالسيطرةلتلكآخرًامظهرًاثمةولكن
يشتغلونالذينتحددالتىالنظموضعحقتملكالبلديةكانتعدة، فلمانواحىمنأساسيًا

كفةترجيحلها، تتيحبالذاتبسلطةتتمتعكانتبها، فقديتجرونالتىبالتجارة، والسلع
تحديدالبلديةباستطاعةكانفإذا. المدينةسكانلصالحالسوقفىالمعامالتميزان

كانلمواطنيها، وإذاالمعامالتبعضفىالتفضيل- األقلعلى -أوبعينهامعامالت
أقصىالمدينة، وحدًاسكانيبيعهاالتىالسلعألسعارأدنىحدًاتضعأنباستطاعتها

فىالمتاحةوالشراءللبيعالبديلةالمصادرمنتقلليشترونها، وأنالتىالسلعألسعار
مباشرة،الريفسكانمعالتعاملفىالغرباءالتجارحقتحددبها، وأنالمحيطالريف

منمكنهاعريضًاسلطانًاالمدينة، أحرزتبلديةأنيعنىذلكعداها، فإنجهةأىمعأو
تحقيقحاولتالمدنأناألمروحقيقة. 150وحدهالصالحهاالمبادلةشروطعلىالتأثير

متشابهةالتنظيماتتلكألسواقها، وكانتوضعتهاالتىالتنظيماتخاللمنكلهذلك
.ملحوظبشكل

يستهدفالتسعيرذلك، وكانالتنظيماتتلكطليعةفىوالنبيذوالجعةالخبزتسعيروجاء
االهتماموكان. "رخيصةمنها، بأسعاركبيرًاجانبًاالمدينةسكانيستهلكالتىالسلعتوفير

هدفًاذلك، وكانمعينحدعنترتفعال، حتىالقمحأسعارعلىينصبللمدنالرئيس
،، والشحم، والصوفكالخشبسلعكانتوأحيانًا. 151"بالسوقالمتعلقةللتنظيماترئيسًا

، بلفحسبللسعراألعلىالحدالتنظيماتتلكتحددولم. للتنظيمأيضًا، تخضعوالشموع
السلعتلكتداولالمدينة، ومنعتشوارعمنبعينهابشوارعمعينةبسلعاالتجارربطت
األسعار، وماطريقهاعنترتفعالتىالثغراتلبيعها، لتالقىالمخصصةاألماكنخارج

.العرضفىاضطرابمنذلكعلىيترتب

150Schmoller, Mercantile System, 8-9. Cf. Also Ashley, Introducation, 7 seq.
151N. S. B. Gras, Evolution of the English Corn Market, 68.
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مماثلة،بأغراضمدفوعة" االحتكار "و" باالستئثار "الخاصةالتنظيماتمعظموكانت
.سلعمنلديهمماالمدينةسكانيبيعحتىالبيعمنيمنعون- عامة -الغرباءالتجارفكان

ألىيجوزالأنه "على- المثالسبيلعلى -Southamptonسوثامبتونمراسيمنصتفقد
أنالمدينة، قبلإلىتأتىالتىالسلعمننوعأىيبيعأوعلىيساومأنغريبأومواطن
أعضاءمنعضوهناكمابقى، وذلكالسلعتلكمنحاجتهابالمدينةالتجارنقابةتستوفى
منالغرباءالقصابين، منعتلندنقصابىشركةالئحةأنكما". الشراءفىيرغبالنقابة
الشركةأعضاءصباحًا، أماالعاشرةقبلSmithfieldفيلدسميثفىالمواشىشراء
برويكتجارنقابةقوانيننصتكذلك. 152الثامنةفىالماشيةمنحاجتهميشترونفكانوا
الجلود، ومنعتأوالصوفشراءمن- الطائفةأعضاءعدا -شخصأىمنععلى

.153داخلهاتباعالتىالمواشىلجلبالمدينةخارجالتوجهمنالجزارين

أوبالبرالقادمة -المؤنمنشحنةيستقبلأنتاجرأىعلىمحظورًا، كانباريسوفى
كانبريستولوفى. "154المدينةمركزدائرةمسبقة، خارجصفقةليعقد- النهرطريقعن

الميناء، ليقررواإلىبالبضائعمحملةسفينةكلوصولعنداجتماعًايعقدونالمدينةتجار
عنتنجممنافسةوقوعدونيحولونالطائفة، وبذلكفىزمالئهملصالحعملهيمكنما

وفى. 155الشحنةتلكبهاتشترىأنيجبالتىاألسعارمسبقة، ويحددونترتيبات
السلعةتلكبشراءالمدينةإدارةمعينة، تقومسلعةفىندرةفيهاتحدثكانتالتىالحاالت

لعمدةتقدمالوارداتكلكانت، حيثليفربولفىحدثمانحو، علىالمواطنينعننيابة
.156للبيعتطرحأنكلها، قبلالمدينةعننيابةليشتريهاالمدينة

معالتعاملمنمنعهمبالغرباء، ويستهدفيتعلقفكانالتنظيماتمنالثانىالنوعأما
دورلعبواالذينالمدينةتجارمنشرائهاأوالسلعببيعبالمدينة، وإلزامهمالمحيطالريف

أذواقكمالية، تناسبسلعًاالغرباءالتجارهابجليالتىالسلعمعظمالوسطاء، وكانت
يجلبونكانواذلكعداوفيما. لهاالمجاورالريفوأعيانالمدينةسكانمناألغنياء

152A. Pearce, History of the Butchant Gild, 43
153D. B. Morris, Stirling Merchant Gild, 43
154Saint - Leon, Histoire des Coporations de Metiers, 153
155Lipson’ Op. Cit., 245.
156Ashley’ Inroduction’ Bk’ 33 - 9, Cunningham’ Progress of Capitalism, 67, Gros, Op. Cit., 135-7
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-أحيانًا -يشترونالغرباءالتجاركانكذلك. الحرفلبعضالالزمةالخامالمواد
منوالجلودالمحلية، كالصوفالخامالموادبشراءيهتمونالمحلية، وقدالحرفيةالمنتجات

أعضاءمعيتعاملواأن- لذلكتبعًا -الغرباءعلىوكان. بهمسموحًاذلككانالقرى، إذا
أربابمنيكونأنعلى -المدينةمواطنىأحدضيافةفىيقيمواالتجار، وأننقابة

سريةمعامالتأىعنالمدينةإدارةأماممسئوًاليعدالذىالكفيلدوريلعب- عائالتها
الغرباءللتجاريسمحكانالعامةاألسواقمواسمفىولكن. ضيفهيمارسهامحظورةأو

.المعامالتأنواعشتى، ويمارسونللجميعويبيعونخيامهميضربواأن

والتى، لندنفىاألجانبالتجارلجماعاتالملكمنحهاالتىالخاصةاالمتيازاتواعتبرت
ستثنائية،إمتيازاتإ- ياردستيلمثل -بهمالخاصةاألحياءامتالكفىالحقتضمنت

منيحصلوناألجانبأولئكوكان. المدينةسكانسخطاألجانبالتجارأولئكعلىجلبت
ولكن. المملكةأنحاءسائرفىوالتجزئة، الجملةبتجارةاالشتغالحقعلىأحيانًاالملك

معمباشرةاالتجارأوبالتجزئةالبيعفىاألجانبالتجارحقتحدتاإلقليميةالحكومات
شهدهصراعموضعالظاهرةتلك، وكانتاألجانبالتجارمنغيرهممع، أوالريف
يستقبلون، كانواالخارجمنالوافدينالتجار "أنآشلىذكروقد. 157عشرالرابعالقرن

عندمابالتجزئة، أوبيعهامنالمدينةتجاريستفيدأجنبيةسلعًاأحضروا، إذابالترحاب
بغرضوالمزارعيناالنجليزالحرفيينمنالمدينةتجارجمعهاالتىالسلعةيشترون

كانإذاالمدينة، أماسكانمصالحيخدموندامواماالترحيبمحلكانوافقدتصديرها
معباالتجارلهمسمحالتىالشروطعلىيخرجون، فإنهمذلكعكسيحققوجودهم
.158"أساسهاعلىالمدينة

-عشرالثالثالقرنفى -التجولقانوننص، فقدلذلكمثًالستكلنديةإلاالمدنلناوتقدم
المحيطةالمقاطعةأجزاءمنجزءأىفىالغرباءللتجاربالنسبةوالشراءالبيعحظرعلى

ذلكويتجلى. هناكلتباعذاتهاالمدينةإلىبضائعهميجلبواأنعليهمبالمدينة، وكان
،م1364عامبيرثفىسكتلنداإملكوقعهاالتىسكتلندية، إلاالمدنمراسيمفىبوضوح

157Alice Beardwood, Alien Merchants in England, 1350-77, 39-40, 55-6.
158Ashley, Introduction, Bk, 11, 14. Cf. Also Mrs. Green, Town Life, 11, 37-40, Schmoller, Op. Cit., 11, Gross,

Op. Cit., 46-8.
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لتجارإالشيئًاأحديبيعالأن "علىفيها، ونصللمدناالحتكارىالطابعحددتوالتى
عبراألسواقإلىالسلعجلبالتجارأولئكحقبامتيازاتها، فمنيستظلالتىالمدن

.159"قيوددوناحتكارها، ويتولونهناكالتجار، ليشتريهاالمدن

الحد، ويستهدفالطوائفبنقاباتيتعلقالتجارية، فكانالتنظيماتمنالثالثالنوعأما
فرنسافىالمنافسةلحقوقتحديدهناكفكان. البعضوبعضهمالحرفيينبينالمنافسةمن

مجاورآخرحرفىمنالشراءيعتزمالذىالمستهلكمالحقةأوالسلعةعلىالنداءتشمل
مننوعًابآخرحرفىزبونإغراءتعتبرلندنفىالغزاليننقابةكانت، كماالحرفىلذلك

أدنىسعرتحديدظاهرةانتشارمدىعنواضحةمعلوماتلديناوليست. 160جرملا
منكحقبهمعترفًايكنلمالسلوكذلكمثلانورغم. الحرفيونينتجهاكانالتىللسلع
تلككانتكما. عالنيةأوسرًا- شكبدون -يمارسكانأنه، إالالحرفنقاباتحقوق

تميزكانتالتى، (كالفوارقالكثيرونعنهكتبما، وهوالمنتجاتبنوعيةتهتمالتنظيمات
.)عشرالتاسعالقرنفىالعمالنقاباتعنالطوائفنقابات

عدمالسلعة، أونوعيةفىالغششكلالمنافسةتأخذأندونتحولالتنظيماتتلكوكانت
سرًاالعملممارسةدونآخر، وتحولجانبحسابعلىالحرفةجوانبمنجانبإتقان
، (كماالرسميينالمراقبينأعينعنالظالمفىالتخفىمحاولة، أوبعينهمعمالءأجلمن

بيتفىالسلعبيعمحظورًا، وكذلكليًالالعملالسلعة)، وكانمنالمنتجتحديدذلكشمل
مزاولةمنيمنعونلندنفىالسكاكينصناعوكان". الشموعأضواء "علىالحرفى
قارعةعلىمفتوحدكانفىالحرفةبمزاولةمغلقة، ويلزمونغرفداخلحرفتهم
واألماكنالخاناتفىالبيعممارسةمنبراسيرفىالسالحصناعمنعكذلك. الطريق
الموادبعضشراءاحتكارحقعلىأحيانًايحصلونالمدينةمواطنووكان. 161الخاصة

المدنأيدىفىالمدينةلسكانتتحققالتىالفائدةوقوعدونللحيلولة "لحرفهمالضرورية
خارجيقيمونالذينلألفرادمعينةسلعةبيعيحظركاناألحيانبعضالمجاورة، وفى

159D. B. Morris, op. Cit., 53, 63.
160Saint - Leon, op. Cit., 152, F. Consitt, London Weavers’ Company, 83, 90.
161C. Welth, History of Cultures’ Company of London, vol. 1, 142, S. H. Pitt, Notes on the Hist. Of the

Worshipful company of Armourers and Brasiers, 13.
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صناعلغيرشحومهمبيعمنأحيانًايمنعونالقصابونكانالمثالسبيلوعلى. 162"المدينة
.المدينةفىالشموع

المدنسكانبينالتجارةشروطفىبالطبعمحدودًاتأثيرًاالتنظيماتتلكمثلوأحرزت
قيامحالةفىأخرى، ناحيةمنلهمالالزمةبالمواديمدونهمناحية، والذينمنوعمالئهم
أنالقروىباستطاعةكان، حيثالبعضببعضهااالتصالسهلةمسافاتعلىاألسواق

المتنافسة، وضعاألسواقتلكتجاوز، فإنحالأيةالمدينة، وعلىبسلعمنتجاتهيبادل
عنبعيدةسوقامتالكحقفكان. التجارةشروطعلىالتجارنقاباتسياسةلتأثيرحدودًا

علىبحرص، ويعملونبحماسالتجارإليهيسعىمعينة، امتيازمنطقةداخلالمنافسة
.عليهالمحافظة

الشهيرة، وكان" اإلغالقسياسة "جوهرهوالمحلىاالحتكارمنالنوعذلكوكان
، ونشوبالمدنبينالصراعأساس" اإلغالقحقوق "علىالحصولأجلمنالصراع
البلدياتدبلوماسيةمصادركل "أنشمولرفيذكر- كلهاأوربافىالداخليةالحروب
حقوقعلىالتجارية، وللحصولالطرقعلىللسيطرة، استخدمتالعنفإلىواللجوء
منهابالمدينة، والقليليمرالطرقمنالكثيركانالسياسة، حيثتلكوهدف. اإلغالق

أوالقوافلمرورأثناء- اإلمكانبقدر -الطريقفىالبضائعإليقافالسعىهويتجاوزها
.163"المدينةلسكانوبيعهاالبضائععلى، واالستحواذالسفن

حقاألخيرادعاء، هوبيركلىولوردبرستولبينالدائمةاالضطراباتأسبابأحدوكان
األسقفيةبينكانتربورىفىمريرصراعوقام. ردكليفشارعفىمستقلةسوقإقامة

أدموندزأسقفنجدكماوونجهاموستجيتفىتقعاألسقفأسواقكانتحيثوالمدينة
الكنعندسوقًاإيلىفىالرهبانأقامعندما- المدينةتجارمنكواحد -تمامًابشدةيحتج
حملة، فجردالتهديداتتلكالسوق"، ونفذلتدميروسالحهبخيلهيذهب "بأن، وهددهيث
ديررئيسومنع. 164مسلحرجلستمائةقوامها، كانالظالمجنحتحتالسوقعلى

162Ashley, op. Cit., 20.
163Mercantile System, 10.
164Lipson, Economic History (Middle Ages), 213.
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وأثير. 165التيمزنهروراءهادنهامعندسوقإقامةمنم1302عامفىرافورد
.بريدبورتمدينةمنقريبًاأقيمليمسوقحولاالعتراض

المدينة، فمنعخارجتقعالتىاألسواقإلىاالختالفمنمواطنيهامنعلندنوحاولت
منمواطنأىمنعالمدينة، كماأسوارخارجمنتجاتهمبيعمنلندنفىاألقمشةتجار

البضائعمنغيرهاأوالمواشىأوالقمحلبيعالتيمزجنوبووركسوثإلىالذهاب
فىالوساطةحتكارإليمتجاروحاول. 166"هناكاألسواقتقامأنالممكنمنكانحيث"

،سواهمألحدبيعهمنوإيلىكمبردجتجارمنعطريقشاير، عنكمبردجقمحتصدير
كانوا، ولكنهميارموثفىالمستوردةبالسلعاالتجارفىأحرارًالندنفىالسماكونوكان

مدينةمجلسواستخدم. 167يارموثتجارمنافسةلتفادىلندنفىالسمكتجارةيحتكرون
القفازاتصناعناضلوفنترى، كماكتجارإلبعادبالهراواتمسلحينرجاًالستراتفورد

وكانت. "168"سوقهمفىالجلودبيعمنولوبروىآشبفىالقفازاتتجارلمنعليسترفى
، وأكسفوردبوستونمنتغار، ولينبريستولمنتغار، وباثكمبوردجمنتغارإيلى

.169"لندنمنتغارجميعًااالنجليزيةالمدنكانتونشستر، كمامنتغار

بعضهاإلىتنظرالواحدالبلدفى "القائمةالوسطىالعصورمدنكانتعامةوبصفة
المختلفةالدولتفعلهمماوالعداء، أكثرالغيرةبروحمشربةجاريةت، نظرةالبعض

مريرًاصراعًاأنتوربفىاألقمشةاحتكارالخارجية، شنالتجارةمجالوفى. 170"اآلن
وتجارالهنسابينالصراعأدى، كماكاليهفىاألقمشةاحتكارضدالزمانمنقرونلمدة

الدانمركبينرحاهادارتم1546عامفىسنواتستاستمرتحربإلىمكوبنجها
ضدحربلشنم1570عامحتىم1563عاممنالدانمركمعلوبك، وتحالفت171ولوبك

.172نارفامعاالتجارحقأجلمنالسويد

165H. Liddell, History of Oxford, 553.
166Lipson, op. Cit., 212, H. T. Riley, Lider Albus, 238.
167Unwin, Finance and Trade under Edward 111, 234, 237.
168Unwin in Commerce and Coinage in Shekespear’s England, vol. 1, 315.
169A. Law, English Nouveaux Riches of the Forteenth Century, Trans. Ryl. Hist. Society, Ns. Lx, 51.
170Gross, op. Cit., 51.
171C. Walford in Trans. Ryl. Hist. Society, Ns. Ix, 114.
172H. Zimmern, The Hanse Towns, 26
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بعالقتهيتصلاستعمارى"، فيما "بطابعللتجارةالمدينةاحتكاراتسممتقدمةمرحلةوفى
اإلقليمعلىسلطتهابسطتمدنعن- انجلترافىحتى -آلخرحينمن، فنسمعبالريف
المدنوحصلت. 173المدينةسوقفىالتعاملعلىالقرىأجبرتوبالتالىلها، المجاور

علىمعينةوحرفيةتجاريةامتيازاتالجزية، وممارسةجبايةحقعلىاالسكتلندية
فىوالجسورالبواباتعلىاإلتاواتفرضحقكانكما. لهامجاورةواسعةمساحات
أمرًامعيناتجاهنحوالتجارةتحويلكان، وحيثماالمدنحرصموضعالمجاورةالمناطق
وفئاتالنقلوسائلعلىالسيطرةتلعبهكانتالذىالدورنفساإلتاواتلعبتفيهمرغوبًا
.الحاضرالعصرفىللدولالتجاريةالسياساتفىالنولون

بهاالمحيطالريفعلىللسيطرةالغنيةالمدنجمهورياتاتجاهتطوراألوربيةالقارةوفى
األلمانية، والمدناإلمبراطوريةوالمدناإليطاليةالكومونات، فتحولتاواستغالله

سبيلعلى -وفلورنساأولمفأجبرت. صغيرةدويالتإلىالسويسريةالهولندية، والمدن
التجاركولونياومنعت. المدينةإلىاألبقارجلبعلىلهاالمجاورةاألقاليم- المثال

البندقيةمنعت، كماالراينأعالىإلىنشاطهممدمنعشرالثانىالقرنفىالفلمنكيين
اإلدرياتيكشمالالواقعةالمدنمعمباشرةالتعاملمن- عشرالثالثالقرنفى -راجوسا

منرافناومنعت) للبندقيةاألغذيةاستيرادتستهدفالمعامالتهذهكانتإذاإال(
تصديرمنأكويليجامنعتوأنكونا، كماإيطالياشمالمنأوالبحرعبرمباشرةاالستيراد
التجارجنوةومنعت. لهاخاصًاموردًاالبندقيةتعتبرهاالتىالداخليةالمناطقإلىالبضائع

بيزابينمريرصراعمنها، ودارالجنوبإلىالواقعةالمناطقمعاالتجارمنالفرنسيين
بينالبضائعحركةاحتكارفىالحقاألخيرةادعاءبسببعشرالثانىالقرنفىولوكا
.الشماليةوالمناطقبيزا

من، وبساوبورجورجنزسوابيا، تجارمنعمنمكنتهاالقوةمندرجةعلىفيناوكانت
للبيعبضائعهمعرضعلىوأجبرتهمالمجرإلىجنوبًاالدانوبفىببضائعهماإلبحار

القرنفىحاولتكراكاو "انRutkuwskiروتكوسكىلناويوضح.فينامواطنىعلى
،البضائعتخزينحقلنفسهاالمجر، مدعيةمعاالتجارمنتورنتجارمنععشرالرابع

173Mrs. Green, Twon Life, vol. 1, 3.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

115www.RaoufAbbas.org

لفوفمدينةحاولتبرسالو، بينماتجاروجهفىالشرقإلىالطريقأغلقتوبذلك
منالهنسانوفجوردمدينةالشرق"، ومنعتإلىالواقعةالمناطقمعالتجارةاحتكار
التجاربينالتجاريةالوساطةبحق، واحتفلتمدينتهموراءالواقعةالمناطقمعاالتجار

.بهاالمحيطةوالمدناألجانب

تامًا،إخضاعًااألولىالمدينةإخضاعإلىوموسكونوفجوردبينالنهائىالصراعوأدى
حتى، والممتدةالشرقىالشمالىإلىالواقعةالمنطقةفىهااتباحتكارموسكوففازت
التجارنقاباتوكانت.والمعادنبالفراءغنيةمناطقوراءها، وهىومااألورالجبال

اإلنجليزالتجارمنعمنمكنتهاالقوةمندرجةعلى- عشرالسابعالقرنفى-الروسية
شمالالتقدممنالفرسالتجارمنعت، كماأرشنجلجنوبىاالتجارمن- عامة-

وبذلك. الروسالتجارنقاباتعلىقاصرةإسترخانتجارةكانتحين، علىإستراخان
ذاتالحريرتجارة، وخاصةوفارسأورباشمالىبينالتجارةباحتكارالروساحتفظ

كالكتانإستراخانفىالروسيةالمنتجاتبيعأسعارتثبيتفىالكبيرة، ونجحوااألرباح
مصاريفذلكفىبماالتكلفةسعرمن% 100%، 50بينتتراوحربحنسبةعندوالفراء
.174إستراخانفىعنه% 50بنسبةيزيدارشنجلفىالحريرسعركانكما. النقل

مناألجانبالتجار، فمنعواالخامالحديدتصديرحتكارإالسويديةالمدنتجارومارس
.المنتجينمنمباشرةوالشراءللحديدالمنتجةاألقاليمفىالتوغل

الداخلية، وبينالمدنبينتحولأنحاولتالهنساعصبة "أنHeckscherهكشرويذكر
".الداخليةاألسواقمناالقترابمنالمدنجميع، وحرمتبالبلطيقمباشرةعالقة

كانت "بأنهام1582عامفىهامبورجسياسةلبراندبورجاالنتخابىالمجلسووصف
منتجىرعاياعلىتمليهاالتىالشروطوفقمنخفضةبأسعارالقمحباغتصابنيةعم

.175"هواهاوفقمرتفعةبأسعارذلكبعدبيعه، وتتولىبراندبورج
فىألغىاالمتيازهذا، ولكنروسياعبربروسيامعالمباشراالتجارحقعشرالسادسالقرنفىاالنجليزالتجارمنح174

جنوبىالواقعةالمناطقمعاالتجارحقوقألغيتم1649ففى، الروسالتجارنقاباتمنبضغطعشرالسابعالقرن
االتجارأوالتجزئةبتجارةاالشتغالمناألجانبالتجارمنعم1667فىصدرتالتىالتنظيمات، وبموجبأرشنجل
،األجانبالتجاركلوجهفىأوبإلىالبحرىالطريقالقيصرحكومةأغلقتم1619وفى. الروسالتجارمعإالبالجملة

.وجهتهمسيبرياكانت، حيثواأللمانوالهولنديوناالنجليزالتجاريسلكهكانالذىالطريقوهو
R. H, Fisher, The Russian Fur Trade, 1550-1700, 78.

175E. Heckscher, Mercantilism, vol. 11, 50-76, Schmoller, Mercantile System, 13-14, 31.
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لمصالحنتاجًاالطموحة، كانتالسياساتتلكأنإلىتشيرالتىالدالئلمنالكثيروهناك
لسيطرتهمالمدينةحكومةأخضعواأنلبثوامااألغنياء، الذينالجملةتجارمنطبقة
علىالسيطرةالمدينة، فنظاملسكانالعامةالمصالحتخدمالسياساتتلكتكنولم. التامة
لتحقيقيستخدمأنالممكنمنكان- شرحناهالذى -فيهالتجارةالمدينة، واحتكارسوق
نوعينبينالفرقمنيكسبونكانوا، الذينالمتخصصينالتجارمنلمجموعةمعينةفوائد
،والحرفيينالفالحينمنالمحلىاإلنتاجبهايشترونالتىأحدهما، األسعار: األسعارمن

المدينة،سكانمنللمستهلكينأوللغرباءاإلنتاجذلكبهايبيعونالتىوثانيهما، األسعار
بعيدة،مسافاتمنالمجلوبةالسلعشراءطريقهاعنيستطيعونالتىاألسعارأو

إطارتشكلالتى -التجاريةالتنظيماتكانتوحيثما. المحليينللمشترينللبيعويطرحونها
الجملة، باعتبارهمتجارمصالحمعمتبايننحوعلىتجرى- الحرفأصحابمصالح

الجملة، مكنتهتاجراكتسبهاالتىالجديدةالسلطةالمحلية، فإنالحرفلمنتجاتالمشترين
.التنظيماتتلكيقبضأويبسطأنمن

األسواقوبينبينهمالغرباء، وتحولالتجارضدتوجهالتجاريةالضوابطكانتوحيثما
خالل، منلنفسهممتازًاوضعًايضمنالجملةتاجر، كاننشاطهممجالاألخرى، وتضيق

تخفيفعلىطرفكلطريقهاعناألخرى، يوافقالمدنتجارمعيعقدهااتفاقات
.للطرفينالمتبادلةالمنفعةأجلمناآلخرالطرفتجارةطريقفىتقفالتىالحواجز
-المثالسبيلعلى -قامتالتىالعالقاتأساسهىالتجاريةالمواثيقتلكمثلوكانت

هذهالتجارىالمالرأسيبلغوعندما. الفلمنكيةوالمدنألمانياوشمالساهنالبين
بال -االستيرادوتجارالجملةلتجارالجماعيةالجهودالنمو، تتجهمراحلمنالمرحلة

النمو،سبيللهممهدالذىالنظامالمدينة، ذلكفىاالحتكارىالنظامإضعافنحو- ريب
.المدنمنمجموعةيشملتنظيمطريق، عنلمصلحتهمالتجارةاحتكارتقويةأجلمن

إطارفى، الحرفنقاباتلوضعالحمايةوفرتالتىهى- األقلعلى -الحالتلكوكانت
على -الفلمنكيةالمدنفىالظاهرةهذهأدتوقد. بالمدينةالخاصةالتجاريةالتنظيمات

سا،لهنلالرأسمالية، والمصالحالمدنحكوماتبينحقيقةحربوقوعإلى- المثالسبيل
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لتصبحالريفصناعةتطورأن، وحاولتقومىأساسىعلىعملياتهاتديركانتالتى
األراضىمنجزءالقتطاعأولمتجارناضلبينما. المدينةفىاليدويةللحرفمنافسة
طائفةاستخدامها، ومنافسةالريفنساجويستطيععنها، حتىوفصلهاالمدينةحول

.تاليةمرحلةإلىينتمىالتطورقصةمنالجانبهذاولكن. المدينةفىالنساجين

عنمتميزًاكيانًا، باعتبارهاالمدنفىالمنظمةالتجاريةالمصالحإرهاصاتاتخذتوقد
تجاريةعناصرأولهما، قيام: عامةبصورةمتوازيان، شكالنالحرفطوائف

عنأنفسهماألقل)، فصلواعلىانجلترافى (األغنياءالحرفيينبينمنمتخصصة، جاءت
منالمعينةالمجاالتبعضاحتكارفىأخذتتجاريةمؤسسات، وكونوااإلنتاجعمليات
فرضتأنلبثتماالتىالجديدة، التجاريةالمؤسساتتلكظهور: وثانيهما. الجملةتجارة

متيازاتها، وإخضاعإلتوسيعالسياسىنفوذهاالمدينة، واستخدمتحكومةعلىسيطرتها
.م1200عاممنذةياألوربالقارةمنكثيرةمناطقفىذلكويتجلى. سلطانهالالحرفيين

بمؤسساتالكبرى، التحمتالمدنفىالحرفنقاباتأنالمنخفضة، نجداألراضىوفى
تلكوالنبالء، وأخذتالكنيسةمواجهةفىوضعهاأمنتاألغنياء، بعدماالتجار

تعبيرحدعلىكانتالنقاباتلعضويةرسومًاالجملة، وفرضتتجارةتحتكرالمؤسسات
كبيربثقليتمتعونكانواالذينأولئكالتجار"، وأزاحتصغاريدمتناولعنبعيدة "بيرين
.176"الزرقاءاألظافر "أصحابمنالحرفيينالتجزئة، وكذلكتجارالمدينة، وهمفى

أيدىإلى- ذاتهاالمدنفى -تنتقلبدأتالسياسيةالسيطرةأنالوقتنفسفىويتضح
مجلسأعضاءاختياروأصبح". األشراف "باسميعرفونأصبحواالذينالمواطنينأثرياء
طريقعن، يتمالمواطنينبيناالقتراعطريقعنمقاعدهتشغلكانتالذىالمدينةإدارة

علىاإلشرافالمجلسذلكأعضاءوتولى. أنفسهمبينهمومناألشرافبواسطةالتعيين
غيربشكلالسلطةفانتقلت. "المدينةسوقعلىاألجور، والسيطرة، وتنظيمالحرف
التجاريةالمراكزتلكفىالحكومةشكلثراء، وتغيراألكثرالمواطنينأيدىإلىملحوظ

.177"األوليجاركيةإلىاألثرياء، ثمحكمالديمقراطية، إلىمنوالصناعية

176Pirenne, Belgian Democray, 112, also Brentano in Eng. Guilds, cvii.
177Pirenne, op. Cit., 110, also Pirenne, Histoire de Belgique, vol. 1, 369 seq.
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المدينةأشرافيدفىتتركزالسلطةكانتحيثإيطالياشمالمدنفىمشابهتطورووقع
علىسيطرتالتىالحاكمةالطبقةتلككونتالمحليين)، وقدالنبالءمعتحالفواالذين(

بتجارةاالشتغالمنوتوسكانيا، والبندقية، ثرواتهالومبارديا، فىالجمهوريةالمدن
غربىمعاأللبجبالعبرالثمينةاألقمشةتجارة، ومنالشامبالدمعالمربحةالتصدير
، ففاقالمدنفىالثريةالعائالتالستثماراتمعينًاالبابويةالمواردوكونت. أورباوشمالى
منتصفومنذ. فلورنسامثلالمدنبعضفىاألهميةفىالتجارةوالرباالمصرفىالنشاط
فلورنسافىالمدينةحكومةعلىالتصديروتجارالبنوكرجالسيطرعشرالثالثالقرن

.178)الشهيرةكاليماالمثل(

بعضأفرادبينمنيختارونالعمدكان "عشرالرابعالقرنفىألمانياشرقىمدنوفى
أولئك، وكاناألراضىمالكأوالقماشينبالتجارة، أوالمشتغلةالمحدودةالعائالت
فىالمشاركةعنبعيدةالعامةوطبقةالحرفنقاباتظلتحين، علىخلفاءهميختارون
المؤسساتخاللمنالسلطةعلىالتجار، سيطرباريسوفى. 179"المدينةحكومة

.180بالمدينةوفىاإليطاليةالمدنفىحدثبماشبيهنحوالكبرى، علىالستالتجارية
الهنسا،تجارأيدىفىعشر، الثالثالقرنمنذ- يبدوماعلى -باريسحكومةوكانت

يحلكادوما. عشرالثانىالقرننهايةعنداالمتيازاتمنالكثيرعلىحصلواالذين
اتحادفىأنفسهمينظمونباريسنساجىكبارنجدعشر، حتىالرابعالقرنمنتصف

.الجديدةالتجاريةالمؤسسةلهذهوالصباغينالنساجينمنالحرفيين، ويخضعونالقماشين
رسومرفعتتجاريةمؤسسةكونوا، الذينباريسسروجيةمعالشئنفسوحدث

منلبيعهاالجلديةالمنتجاتشراءحقلنفسهادعتاإليها، واالنتماءمنلتحدالعضوية
.181بالجلودالمشتغلةالحرفأعمالمراقبةبحقلنفسهاجديد، واحتفظت

الباعةتحولفكانعشرالرابعالقرنفىاالنجليزيةالمدنفىالتطوراتتلكوقعتوقد
هامةسياسيةطبقةإلى- عشروالثالثعشروالثانىعشرالحادىالقرنفى -الجائلين

178Sismondi, op. Cit., 237, 442, 564, Luchaire, op. Cit., 95-6, 108 seq.
179F. L. Carsten, in Trans. Ryl. Hist. Soiety, 1943, P. 73 seq
180Ashely, Introdution, Bk. 11, 644 - 5, 647 - 51
181Cf. Lespinasse et Bonnardot, Les Metiers et Corations de la ville de Paris, iv, Levasseur, Hist. De Classes

Ouvriers en France (Ed. 1859) Tome 1, 285 seq., Wergeland, History of Working Classes in Frans, 32, Charles
Normand, La Bourgeoisie Francaise au xvlle Siecle, 153-6.
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ذلكوكان. 182العصرلذلكالمميزةالمالمحعشر، منالرابعالقرنفىاألشرافمن
السياسية، فثمةوللسلطةاالقتصاديةلالمتيازاتالمدنأشرافباغتصابيرتبطالتطور

علىأدلةهناكأنعشر، كماالرابعالقرنفىألغيتقدالمدنديمقراطيةأنعلىدليل
وإناألقلعلىالقانونيةالناحيةمن (بآخرأوبشكلمتاحةكانتالتجاريةاالمتيازاتأن
.المواطنينمنكبيرلقطاع) الفعليةالناحيةمنيكنلم

ففىالسياسية، والسلطةاالقتصاديةلالمتيازاتاالغتصابلذلكالحقيقيةاألشكالوتعددت
فيهمبماالمدينةسكانغالبيةمنتتكونكانتالتى -التجارنقابةتحولتالحاالتبعض

كما. 183الجملةبتجارةاالشتغالحقمنالحرفيينحرمتمغلقةمؤسسةإلى- الحرفيين
.184م1863عامفىالجملةتجارةممارسةمناستبعدواقدشروسبورىفىالحرفييننجد
الذينأولئكالزرقاء"، أواألظافرذوى "عنالحقنفسالتجارنقابة، منعتنيوكاسلوفى

التى (التجارنقابةكوفنترى، حرمتوفى. 185الطريققارعةعلىبضائعهميكومون
سيطرتأنلبثتماالجملة، ثمتجارةممارسةمنالحرفيين) متأخروقتفىتشكلت

فىجمعت "م1340عامفىتكونتالتىترنتىنقابةأنكما. ذاتهاالمدينةإدارةعلى
أنعلى- مبكروقتمنذ -العادةوجرت.. البلديةحكامطريقعنالسلطةزمامأيديها
التجاريكنولم.. سنواتلعدةمعًاالتجارنقابةورئاسةالعمدةمنصبواحدرجليشغل

-السبلمنسبيلبأى -أعمالهمعنمسئولينالمدينةفىتحكمواالذينالقالئلاألثرياء
."السلطةعنتنحيتهمالمجتمعحقمنيكنلم، كمامواطنيهمأمام

منتتكونالمدينةفىالمسيطرةالجماعةأنواضحًاعشر، أصبحالخامسالقرنوفى
علىللسيطرةسلطتهماستخدمواالذينالجوخوالصوفية، وتجارالحريريةاألقمشةتجار

بالتجارة، سواءاالشتغالحقمنوحرموهموالتجهيزالقماشبصناعةالمشتغلةالطوائف
تمييزهناكوكان. 186القماشينخاللمنذلككانإذاإالالمنتجات، أوالخامالموادفى

النساجينبالتجارة، وبيناالشتغالحقهممنكانالذيناألحرارالمواطنينبينواضح

182A. Law, “English Nouveaux - Riches in the Fourteenth century” in Trans., Ryl. Hist. Society Ns., IX, 49.
183Ashley, Introduction, Bk. 1, 80.
184Cunnigham," Gild Merchant of Shrewsburg", Trans. Ryl. Hist. Society, Ns Ix, 103.
185Gretton, op. Cit. 65.
186M. Dormer Harris, Life in an Old English Town, 88 - 93, 258 - 66.
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ألنهممبكر، إماوقتمنذبالتجارةاالشتغالمناألحرار، وحرمواغيرمنكانواالذين
أوأرضشراءعنالمدينة، وعجزواإلىالجددالوافدينمنكانواألنهمأقنانًا، أوكانوا

ومالبور،، وبيفرلىونشستر، وأكسفورد، فىالظاهرةهذهشاعتوقد. فيهابيتامتالك
منعتعشر، حيثالثالثالقرنفىلسترفىالشئنفسوحدث. األخرىالمدنوبعض

فىداربىفىالشكوىوعمت. 187ألعضائهاإالإنتاجهمبيعمنالنساجينالتجارنقابة
رسومبسببإليهااالنضماممنالمواطنينغالبيةحرمتالتىالتجارنقابةمن1330عام

نقابةوكانت. 188ألعضائهاإالمنتجاتهمبيعمنالمدينةسكانالباهظة، ومنعتالعضوية
تلكبينالتمييزالصعبمنبذاتها، وكانقائمةمؤسسة- بدايتهامنذ -اسكتلندافىالتجار
،، واإلسكافيون، والقصابونالصباغونمنععشرالثانىالقرنفمنذ. المدنوإدارةالنقابة

وفى. لخدمهموتركوهبأيديهمالعملممارسةعنتوقفواإذاإالالنقابةإلىاالنضماممن
االنضماممنوبيرث، وسترلنج، أبردينفىوالمجهزونالنساجونمنععشرالثالثالقرن
.189النقاباتتلكميثاقبموجبالتجارنقاباتإلى

المدنغالبيةفىالجديدالتجارىاالحتكارأداةاألصلية، كانتالتجارنقابةأنيبدووال
االنجليزيةالمدنمعظمأنإلىيرجعذلكبرنتانو)، ولعلمايذكرنحوعلى (االنجليزية

أكثرطابعذاتكانتثمإنشائها، ومنبدايةعندالقرىعنتمييزهايصعبكان
علىاألثرياءحكومةداخلالتجاريةالنقاباتامتدادظاهرةنجدوال. ومساواةديمقراطية

نقابة، اختفتاألحوالأغلبوفى. اسكتلنداوفىاألوربيةالقارةمدنفىلمسناهمانحو
الجملة، وفقدتلتجارةالجديداالحتكارفيهقامالذىالوقتنفسفىالوجود، منالتجار

البقاءفىعشر، واستمرتوالرابععشرالثالثالقرنينفىاألصليةوظيفتهاالنقابةتلك
.اسميةبصورة

187Ashley, Op. Cit., 83.
188G. Unwin, Finace and Trade under Edward 111, 234.
189Gross, op. Cit., 213, D. B. Morris, op. Cit., 54 -78, seq., Cf. Cunningham, Growth of Eng. Industry and

Commeres (Middle Ages), 348.
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الحرفيينعنبعيدًاالتجارمنتكونتالتجاريةالنقاباتأننالحظالوقتنفسوفى
حقوقتركيزوكان. 190الجملةتجارةمنمعينةفروععلىالتامةسيطرتهاوفرضت
تلكأعضاءمعالتعاملعلىالعادىالحرفىإجباريعنىالمؤسساتتلكيدفىالتجارة
حظرفقد. بالمدينةدكانهفىيمارسهاالتىالتجزئةبتجارةيتصلال، فيماوحدهمالنقابات
سلعةبتصديرخاصعقدإبرامحقلهم، وليسغريبتاجرألىمباشرةالبيععليهم
تلكالمدينة، وفىفىاألثرياءالجملةتجارأحدخاللمنذلكتمإذاالمدينة، إالخارج
.الوسيطدورالتاجريلعبالحالة

سبيلالمتخصصة، فعلىالشركاتمنعددإلى- أحيانًا -تنقسمالتجارنقابةوكانت
األقمشة، وثانيهالتجارةأحدها: أقسامثالثةإلىأندورفرفىالتجارنقابة، قسمتالمثال
منمجموعةبينالتقسيمهذاوشاع. 191الجلود، وثالثها، لتجارةالخردواتلتجارة

ألوانمنمعينلوناحتكاربحقاألولىالتجارية، فاحتفظتوالنقاباتالحرفيةالطوائف
وزع- مثًال -ريدنجففىمعينة، تجاريةمجاالتعلىالثانيةسيطرت، بينمااإلنتاج

، فإنالشركاتتلكأصولكانتومهما. 192شركاتخمسعلىالتجارنقابةاختصاص
مؤسساتمعجنبإلىجنبًاعشرالرابعالقرنمدنفىتشيعللتجارالعامةالشركات

ليفرىلشركاتاتحادأولتكونالثالثإدواردعهدعلىلندنوفى. متخصصةتجارية
األقمشةتجاربالتجار، مثلخاصالكبرىعشراألثنىالشركاتنصفوكان. الشهيرة

فىتضمكانتالتىالنقاباتتلكوحتى. والخردوات، والحرير، والبقالة، والجوخ
ثراء، كمااألكثرالتجاريةالعناصرسيطرةتحتوقعتأنلبث، ماحرفيينعضويتها

رئيستعيينحقعلىالمصوغاتتجارمنأقليةحصلتالصاغة، حيثحالةفىحدث
، وأخضعواالحرفعلىالتامةالسيطرةحققواالتجار "أنأونوينلناويذكر. الشركة
حرفية، أوأصولعلىقامتالتىالكبرى، عشراإلثنىالشركاتفى، لسلطتهمالصناع
بينملحوظًاسخطًااتحادهمأثار، وقد193"الحرفيينمنعناصرعضويتهافىضمنت

190Gross, op. Cit., 116, 127 - 9; S. Kramer, Craft Gilds and the Government, 24; Cunningham, op. Cit., 225; A.
A.P. Usher, Introduction, 181; Gretton, op. Cit. 67; Ashley in Publicatons Amer. Econ. (1887), 36 - 7, 58 - 9;

Kramer IN Eng. Hist. Review, xxlll, 250 - 1.
191Gross, op. Cit., 118 - 20.
192Gretton. Op. Cit., 67.
193Unwin, Industeial Organization, 42 - 4; also W. C. Hazlitt, Livery Companies of London 68; Lipson, op.

Cit., 379 - 81.
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منأحرزوهمانتيجةالثلثبمقدارازدادتاألسعارألن- الوقتذلكفى -لندنمواطنى
.194نفوذ

فىوكربلجيتتشيبمدينتىفىدارالذىالصراعفى، نجدهاالتجاهلهذاآخرمثالوثمة
فقد. أخرىناحيةمنوالنقاشينناحية، والنجارينمنالسروجيةبينالثالثإدواردعهد
الخاصةالسلعتجارةاحتكارأمريدبرونالسروجيةأنإلىوالنقاشونالنجارونذهب

الحرفيونرفضوعندما. وحدهمللسروجيةالسلعتلكبيععلى، إلجبارهمبحرفهم
الحقيقةكانتومهما. 195قيلكمابالسالحالسروجيةاالحتكار، هاجمهملهذاالخضوع

التجارى، وكانواالعنصريمثلونكانواالسروجيةأنالواضحمن، فإنهالنزاعذلكحول
نقاباتاتجاهفريدًا، فإنمثاًالهذاوليس. الحرفيينمعاستخدامعالقةإقامةفىبدأواقد

الصناعةفىالمنظمدورتلعببدأتالتىالتجارنقاباتهيمنةتحتللوقوعالحرف
الظاهرة،لتلكالصارخالمثلالنساجينحالةوكانت. 196الفترةتلكفىالحدوثكثيركان
ومالبورووأكسفوردونشسترمثلالمدنمنغيرهاوفىوحدها، بللندنفىليس

.عشرالثالثالقرنمنذللقماشيناقتصاديًاخضعوافقد. بيفرلى

منأكثراحتلوامقتدرينرجاًالكانوافقدالقماشونمنهانحدرالذىاألصلكانومهما
يغزلونهلمنويعطونهالصوفيشترونكانوااألقمشة، إذصناعةفروعمنفرع

عند، وبرزواكذلكوالتجهيزالصباغةعلىيشرفونكانواانهمالمحتمل، ومنوينسجونه
نظمواأنهمويبدو. النساجينمعاستخدامعالقةفىتجارى، فدخلواكعنصرم1300عام

الذين -النساجونوأصبح. الجوختجارةشركةفىاألقمشةتجارمنغيرهممعأنفسهم
فنجدلغيرهمالتابعوضعفى- بالحمايةتتمتعمستقلةطوائفبعيدعهدمنذلهمكانت

عندماالهجومهذابدأعشر، وقدالرابعالقرنمطلعفىحقوقهمعلىيشنعامًاهجومًا
، ورفعواالنساجيننقابةتستخدمهاالتىاألنوالعددتحديدحقهممنأنالقماشونزعم

منتصفيحلكادماولكن. عقودلبضعةضدهمالنساجون، وناضلبينهمباتفاقاألسعار
إذاالعملعناالمتناعحقفيهابما (امتيازاتهممنالكثيرلندننساجوفقدحتىالقرن

194lbid, 383 - 4.
195Riley, Memorials of London, 156-9.
196Cf. A. H. Johnson, History of Worshipful Company of Drapers, vol. 1, 24.
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بذلكالنساجينطائفةمغزاه)، وخضعتلهأمر، وهوالقماشينوبينبينهمخالفوقع
.العمدةلسلطة

األقمشة، وإلزامتجارةاحتكارحقعلىلندنفىالجوختجارحصلم1364عاموفى
ممارسةعن، والكفحرفهممزاولتهمإلىباالنصراف (والصباغينوالمجهزينالنساجين
للعناصرالحرفإخضاعتموبذلك). األقمشةوشراءبيعفىأوالصناعةفىالوساطة

الرابعالقرننهايةعند -باكويلهولفىقوميًامخزنًالندنفىالجوختجارالتجارية، وأقام
الجوختجارعمالءمعمباشرةالتعاملمنالريففىالجوختجارمنع (بهدف- عشر

المدنفىالنساجينحالتكنولم. 197)مباشرةلهمالقماشبيعطريقعنلندنفى
االستبداديةالتنظيماتعرقلت "سبيًال، فقدأسوأكانتلعلها، بلذلكمنأفضلاألخرى
للموطنينإالبضائعهمبيعأوالثروةامتالك، أوأدواتهمشراءمن، ومنعواتجارتهم
.198"الغرباءاألقنانمعاملةالمدينةمحاكمأمامعوملواالمدينة، بينماسكانمناألحرار

هذهمعمتوازخطفىالمدنأوليجاركيةأيدىفىالسياسيةالسلطةتركيزوسار
احتكارزمامملكواالذيناألثرياءالتجارفىنلمسهاالتىاألوليجاركية، تلكالتطورات

لجنةلعضويةونفوذًاثراءالمدينةسكانأكثرانتخابعلىالعادةفجرت. الجملةتجارة
أنيبدوولكن. ديمقراطيةاأليامأكثرفىالمدينة، حتىأمورتديركانتالتىعشراإلثنى

وصلإذا، حتىفيهيشتركونالمواطنينجميعكانساريًا، حيثظلاالنتخابحق
حل "م1300عامحوالىوفى. المدينةسكانجميعبموافقةذلكالسلطة، كانإلىاألثرياء
، "حرمالثالثإدواردحكمنهايةللمواطنين"، وعندالعامالمجلسمحلأرستقراطىمجلس
بيفرلىوفى. 199"البرلمانيةاالنتخاباتفىالمشاركةفىحقهممنالمدينةسكانجميع
يحلكادعشر، وماالرابعالقرنمطلععندبالظهوربدأتاألوليجاركيةأنواضحًايبدو

يوركاألوليجاركية، وفىأيدىإلىنوتنجهامفىاألمورتحولتحتىعشرالخامسالقرن
الرابعالقرنفىونشسترفىالشكوىوعمت. 200المدينةحكومةعلىالقماشوناستولى

197W. J. Ashley, Early History of the English Woolen Industry (Publications American Econ. Assocrn., 1887),
66 - 7.

198Mrs. J. R. Green, Town Life, vol. 11, 142; also Consitt, op. Cit., 8 - 29; Johnson, op. Cit., vol. 1, 206.
199C. W. Colby" Growth of Oligrachy in English Towns", in Eng. Hist. Review, vol. v (1890), 643, 648.
200Maud Sellers, Yourk Mircers and Merchant Adventurers, xiii.
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عطلواالكبار"، الذينوالعشروناألربعةالمواطنونمارسهالذىاالستبداد "منعشر
يتحدثونوأكسفوردجلوسترسكانكانالسابقالقرننهايةوعند. 201المدينةانتخابات

لصالحالفقراءعلىفرضتالتىالضرائبواقتدارًا، وعنقوةالسلطةاغتصابعن
وبحلول. المواطنينأثرياءأيدىفىتتركزالسياسيةالسلطةبيورى، نجدوفى. األغنياء

كبارمنعددعلىقاصرًاليصبحالمدينةمجلسحجمتضاءلعشرالخامسالقرن
نيوكاسلفقراءعشر، وجأراإلثنىحكمعننسمعوشروسبورىلينوفى. 202األثرياء

الذينالمستبدينعدوانعننسمعسكاربوروالتجار، وفىنقابةنفوذمنبالشكوى
.203الحكمفىنصيبًاينالواأنمنالمواطنينجمهورحرموا

،المدينة، الحكامفىيةاجتماعمراتبثالثبينالتميزالزمنذلكنحووشاع
الثرية،التجاريةاألوليجاركيةعلىينسحبتقسيم، واألدنياء، وهووالمتوسطون

بالسوقيرتبطونزالواالولكنهماإلنتاجوسائليمتلكونالذيناألغنياءوالحرفيين
التبعيةشباكفىوقعواأنلبثواماالمياومة، الذينوعمالالفقراءالحرفيينالمحلية، ثم
تقسيمًاسنجدكما. 204المدينةفىاألخريتيناالجتماعيتينالفئتينمنلواحدةاالقتصادية

كبار"، ومواطنين "إلىالسكانفيهيصنفعشرالسادسالقرنفىأخرىمدنفىمماثًال
.205الكبارأيدىفىتتركزالمدنتلكفىالسلطةصغار"، وكانتمواطنين"

األحياء، ولكنمختلففىالمواطنينطريقعنيتملندنفىالعامالمجلسانتخابوكان
عادالكبرى، ثمالنقاباتحقمنخاللهااالنتخابكان. قصيرةلفترةتغيرتالطريقةتلك
أيةوعلى. 206الشعبيةالمعارضةبسبب، ربماذلكبعداألحياءسكانإلىاالنتخابحق
قيمةتبلغوالحصانة"، وأنالكفاية "المجلسلذلكينتخبونفيمنيتوفرأنيجب، كانحال

العمدةبواسطةالحياةلمدىذلكبعديعينونأصبحواثم. إسترلينىجنيهألفبضائعهم
يختارنفسهالعمدةكاناألحياء، كماسكانيختارهمأربعةبينمنواحدًايختاركانالذى

201Colby, op. Cit., 646 - 7.
202M. d. Lodel. The Borough of Bury St. Edmunds, 93.
203Colby, op. Cit., 648.
204Ashley, op. Cit., 133 - 4 also Hazlitt, op. Cit., 69.
205A. L. Rowese, Tudor Cornwall, 90.
ورؤساءالمجلسأعضاءواستبدادللمدينةالعمدةإدارةسوءلمواجهةلندنحكومةضد1354عامفىالبرلمانتدخل206

.األسعارويرفعوناالحتكاريمارسونكانواالذيناألحياء
G. Unwin, Finance and Trade under Edward 111, 239.
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تعينهماألعضاء، ويتممنآخريناثنينبمعرفةالمجلسأعضاء، ويختارسلفهبمعرفة
عشرالخامسالقرنوبحلول. الكبرىالتجاريةالشركاتوأصحابالمجلسبموافقة
يمثلالذىالعضو، ويختاروااالنتخابحقوقاألحياءممثلوايتجاوزأنالشائعمنأصبح
مناصبهميشغلونالعامالتشريعىالمجلسوأعضاءالعمدةأصبح، حتىالمجلسفىحيهم
والعمداألحياءورؤساءالمجلسأعضاءمعظمكانفقدحالأىوعلى. دائمةبصفة

ويمكننا.السنينمنللعديدالكبرىعشراإلثنىالتجاريةالشركاتمنواحدةفىأعضاء
السلطةالمدينة، واحتكرتحكومةعلىطريقهمعنسيطرتالشركاتتلكأنالقول
الكبرىالنقاباتبينالعالقة، كانتالشركاتهذهإحدىمؤرختعبيرحدوعلى. فيها

.207كمبردجأوأكسفوردفىوالجامعةالكلياتبينبالعالقاتالشبهقريبةوالمدينة

طبقةمارستهاالتىاالقتصاديةالسياسية، والسياسةالتطوراتهذهبينواضحةوالعالقة
وتحرمالحاالتبعضفىالسلطةتحتكراالحتكاريةالمصالحبعضكانتفقد. التجار

االستبدادهذاضدمعًاالحرفونقاباتالتجارمنمعينقطاعمنها، وناضلاآلخرين
مشتركة،قضيةحولبيفرلىفىوالخياطونالقماشون، اتحدالمثالسبيلبالسلطة، فعلى

تجار، واتحد208المسيطرةالفئةضدم1380عامفىحملةواإلسكافيةالقصابونوشن
فى- عشرالرابعالقرنفى -لندنفىوالخردواتيةوالصاغةوالخياطونواألقمشةالجوخ
فى -تتكونالمدينةأوليجاركيةوكانت. الغذائيةالموادنقاباتسيطرةضدمعارضةجبهة
التجارمنوليسالمدينةفىالقدامىاألراضىمالكمنعناصرمن- الحاالتبعض
القرنفى -المدنفىالسياسيةالسلطةتركزتالحاالتمعظمفىالثراء، ولكنحديثى
.التجارىالمالرأسأيدىفى- عشرالرابع

بتجارةاالشتغالعلىاليدويةالحرفأصحابإجبارالرئيسةآثارهابينمنوكان
لبضائعهمالرئيسالمنفذتمثلالالمحليةالسوقكانتالمحلية، حينماالسوقفىالتجزئة
التىبالشروطإنتاجهميبيعونهمالحرفيونكانالتىالتجارلنقابةالحرفيينإخضاعبهدف
اقتصاديًا، انقلبتالحرفيينلحمايةوضعتالتىالتنظيماتأنذلكإلىأضف. عليهمتملى

207A. H. Johnson, History of the Worshipful Company of the Drapers of London, vol. 1, 27-8, 52, 54-8; H. T.
Riley, Lider Albus, 18, 35.

208V. C. H. Yorks, vol. 111, 443.
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إدارةبمعرفةتحددالحرفيونينتجهاالتىالسلعأسعاروكانت. الحاالتمعظمفىضدهم
بهيتعاملونلألسعارأدنىحدوضعمنالحرفيونمنعحينعلى- أحيانًا -209المدينة

المجهزين- المدينةيحكمونكانواالذين -الجوختجارمنعكوفنترىففى. بينهمفيما
يشكلونباعتبارهممعينةحقوقًايعطيهمكانالذىنظامهموفقالعملمنوالخياطين

حقعلىالجوختجارحصلالسياسةلهذهالصباغينمعارضةحرفية، وأمامنقابات
تجارتخصكانتإذاإالاألقمشةصباغةمنالصباغينبالصباغة، ومنعوااالشتغال

وحدث. 210المدينةخارجمنأقمشةأيةاستيرادمنمنعوهم، كماالمحليينالجوخ
المدينة، بسببمجلسفىوعراكشغب، صحبهم1317عامفىبريستولفىاضطراب
الميناءفىألنفسهمعشراألربعةالمجلسأعضاءمنحهاالتىمتيازاتإلاعلىاالعتراض
الخبز،تسعيرإلغاءعنمسئوًالالجديدالنظامكانالحاالتبعضوفى. 211والسوق

بها، "فالخبازونيتمتعونالحرفيونكانالتىالخامالموادبشراءالخاصةواالمتيازات
الخبزتسعيرألغواالبلديةمناصبإلىوصلواالذيناألثرياءالغذائيةالموادوتجار

يرتكبمنضدالتجاريةاللوائحقررتهاالتى -الغرامةالطهى"، وتحولتبيوتومراقبة
منكليدفعهاالتىالترخيصرسوميشبهماإلىاألثرياءاإلدارةرجاليدعلى- جرمًا
صغاردفعهايستطيعكانرسوموهى. االقتصادىنشاطهممارسةفىاالستمراريريد

فيهطلبواالتماسًام1376عامفىيارموثفى" العامةفقراء "ورفع. 212والحرفيينالتجار
الفئةمنعتجرمبسىوفى. قبلمنالعادةعليهجرتكماسلعهموشراءببيعلهميؤذنأن

فىالحقلهمكانالتىوالشراءالبيعمسائلفىالمشاركةمنالمدينةفقراء "الحاكمة
معاالتجارمن- السواءعلى -وهلنيوكاسلفىالحرفيونومنع. 213"قبلمنممارستها

يمنع- بشراسةالخياطيننقابةضدهناضلت -إكسترفىمماثلحظر، ووضعالخارج
بالحرفالمشتغلونالرجال "منعوتشستربريستولالبحار"، وفىوراءفيماالمغامرة"

209Saltzmann, Industries in the Middle Ages, 201 - 10.
210M. D. Harris, History of the Drapers, Company of Convebtry, 6 - 13.
211Colby, op. Cit., 649 - 50; John Latimer, History of the Society of Merchant Adventurers of Bristol, 8.
212Mrs. Green, op. Cit., 49; Gretton, op. Cit., 53.
213Lipson, op. Cit., 321; Colby, Loc. Cit., 645.
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الالذينالتجارمعالجملةتجارةفىاالشتغالمنبالتجزئةيبيعونالذيناليدوية"، وأولئك
.214المدينةإلىينتمون

يملكونالذينأولئكوجهفىمغلقةدائرةتمثلالجديدةالتجاريةاألرستقراطيةتكنولم
خالل -ثراءاألكثرالحرفأربابلوائها، فشكلتحتلالنضواءيؤهلهمالذىالمال

هجرواالذينالجددباألعضاءالفئةتلكيمدمعينًا- عشروالسادسعشرالخامسالقرنين
لديهم، وتراكملديهمالحرفيينيستخدمونوأصبحوابالتجارة، بلواشتغلوااليدويةالحرف

تتيحهاالتىالتجزئةتجارةحدودليتجاوزنشاطهمآفاقيوسعونجعلهمالذىالمالرأس
التجاريةالشركاتامتيازاتدائرةفىللولوجطريقانأمامهموكان. المحليةالسوقلهم

تمتعتالتىالشركاتتلكإحدىفىلهممكانًايشترواأنفإما: المعقدةالشاقة
مكانضمانأجلمنيناضلواأنالسابقة، وإماصفتهمعنيتخلون، وبذلكمتيازاتإلبا

فىحدوثًاأكثراألولىالطريقةوكانت. التجاريةالشركةوضعيعادلالحرفيةلنقابتهم
دفعيستطيعلمنبالنسبةممكنًاإليهااالنضمامكانالتىالتجاريةلندنشركاتحالة

األقمشة،مجهزىنقاباتمنثراءاألكثراألعضاءالباهظة، فنجدالعضويةرسوم
شركةمثلشركةعضويةعلى، يحصلون، والصباغين، والنساجينالصوفىزوجزا
ىزوجزاالمجهزيننقابتىاندماجفىنجدهاالتجاهلهذاآخرمثالوثمة. الجوختجار

األقمشة،صناعشركةهىتجاريةلشركةوتكوينهمام1530عامفىلندنفىالصوف
مثلبالتفصيل، وسنتناول215الجوخشركةالمجهز، وتنافسالقماشفىتتجركانتالتى
.التاليةالفصولفىبلندناألقمشةبشركاتلحقتالتىالتطوراتتلك

تخصصًاأكثرالتجارةكانتحيث -إقليميةمدينةفىالتطورذلكمثليحدثكانوعندما
حكومةفىالثورةيشبهمايحدثكان- المصالحفىتجانسًاأكثرالحاكمةوالمجموعة
، حاولالمثالسبيلفعلى. اإلدارةفسادضداألمدطويلةمعركةتنشبالمدينة، أو

القرننهايةعندطائفتهمنقابةعلىسيطرواالذينالخياطيننقابةرؤساءمناألثرياء
،األجانبللتجارمباشرةالبيعفىالمالبستجارحقعلىيحصلواأنعشرالرابع

األوليجاركيةولكن. التجاريةالشركةحقوقأعطاهمالملكمنمرسومعلىفحصلوا
214Kramer in Eng. Hist. Review, XXll, 28 - 30.
215Unwin, Industrial Organization, 44 - 5.
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، واتجهلذلكارتياحهاتبدالمدينة، لمفىالسياسيةالسلطةعلىتسيطركانتالتىالتجارية
لبثوما. المدينةسكانبهايتمتعكانالتىالحريةمنالخياطينحرمانإلىالعمدة

امتيازاتفىيشاركواأنبمقتضاهالخياطوناستطاعاتفاقإلىتوصالأنالطرفان
لحقتالتىالهزيمةعلىالندممعاناةالمدينةلسكانوترك "المدينةوإدارةالتجارة

الخامسالقرنينفىانجلترافىشائعةكانتاالتفاقاتتلكمثلأنالمدهشومن. 216"بهم
طريقعنوضعهاعلىتحافظالتجاريةاألوليجاركيةكانتعشر، فقدوالسادسعشر

.االقتصاديةاالمتيازاتالسلطة، وفىفىلهاالثريةالحرفطوائفمشاركةعلىالموافقة

3

الحرفيينيدفىالمالرأستراكممعمتيازاتإلباتتمتعالتىالفئةحجمازدادوبينما
الثروةتكنلم، ولذلكالشئبعضانجلترافىالتجارىالمالرأسوضع، ضعفأنفسهم

لنموإمكانيةهناككانتالخارجيةالتجارةسوق، وخاصةالسوقنموومع. ازديادفى
تتسعالسوقوكانت. محدودبقدر، ولكنمتيازاتإلباتتمتعالتىالفئةأعضاءبعضثروة
االقتصادتغلغللزيادةكنتيجةأسواقها، ولكنوازديادالمدنلنموكنتيجةالالداخلمن

إيجارمقابلاإلقطاعىالسيدضيعةالمأجور، وتأجيرالعملنمومعالضيعةفىالنقدى
مجالهاففى، السريعالتجارىللنموالفرصأعظمقدمتالخارجيةالتجارةأنغير. نقدى

.البارزةالثرواتمعظمتكونت

نتيجةوضعهم، وتدعمالزمنمنفترةالميدانهذاعلىاألجانبالتجارسيطروهنا
التجارهؤالءطليعةفىوكان. انجلتراملكلهممنحهاالتىالخاصةمتيازاتإلا

األديرةمنمباشرةالصوفاشترواالذيناإليطاليونتبعهمالهنسا، ثممنالفلمنكيون
استالملضمانمسبقةقروضشكلفىمبالغيدفعونكانواما، وغالبًااألراضىومالك

التجاررغب، إذااألجانبالتجارامتيازاتعلىالقضاءاستلزم، مماالصوفمحصول
كانحيثسهًالأمرًايكنلمذلكولكن. التجارةلتلكالباهظةاألرباحاجتناءفىنجليزإلا

الظروفكانت، كمااالمتيازاتبتلكيتمتعونالذينالتجارألولئكمدينًاالبريطانىالتاج
ريتشاردالملكأنإلىتشيرأسطورة، فثمةالقروضمنالمزيدعلىالحصولتستدعى

216Mrs. Green, op. Cit., 173 - 81; Cf. Also B. Wikinson, The Mediaeval Council of Exerer.
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وفى. األلمانربقةمنالتخلصمقابلالهنسالتجارمتيازاتإلامنح) األسدقلب (الصليبى
عشر، وفىالرابعالقرنفىوترييرلكولونيامدينيننجلتراإملوككاناألوقاتمنوقت
ثالثونقدرةلقرضكضمانانتوربفىالبقاءإلىوطفلهاالملكةاضطرتالمراتإحدى
حتىاالمتيازاتبتلكتتمتعاألجنبيةالتجاريةالشركاتظلتولذلك. إسترلينىجنيهألف

-حروبهوخاصة -الملكمصروفاتلتمويلالكافيةاألموالتقديماالنجليزالتجاراستطاع
.عليهميفرضهاالتىالضرائبولسداد

التىوالقروضالصوفتصديرضريبةمنالناتجةالمواردعلىيعتمدالتاجبدأوقد
القرنعقودبعضوحتىعشرالثالثالقرننهايةمنذاالنجليزالصوفمصدرويقدمها
"المحصولزمالة "إطارفىأنفسهمنظمواالذيننجليزإلاالتجارعشر، واستطاعالرابع

تصديرتجارةاحتكارحقوقعلىالحصولفىالقروضإلىالملكحاجةمنيستفيدواأن
قاطعبشكلPowerباورواألستاذأونويناألستاذحددوقد. الثمينةالقيمةذاتالصوف

نموصاحبتوالتىعشر، الرابعالقرنفىقامتالتىالدستوريةاألزمةعلىذلكتأثير
.البرلمان

ملكىبمرسومالمنخفضةاألراضىفىللصوفإجباريةمؤسسةأقيمتم1313عاموفى
يراهماوفق "للبيعوعرضهالمؤسسةتلكفىلالستيرادالمعدالصوفتجميععلىنص

موجهًاسالحًاالمرسومهذااالنجليزيةالشركةأعضاءاعتبرفقد". التجاروشركةالعمدة
الشركةولكن. بشدةذلكعارضواالذينالتصديرتجارةفىاألجانبمنمنافسيهمضد
رفعفىنجحتأنها، غيرالنطاقوضيقةصغيرةكانتاالحتكارهذابأرباحتمتعتالتى

التصديربتجارةاالشتغالعناألجانبالتجارإبعادوفىاألجانبللعمالءبالنسبةاألسعار
انجلترافىالصوفأثمانبخسحسابعلىكانذلكالمنخفضة، ولكناألراضىمع

عدة، منألسبابالشركةتلكامتيازاتمراجعةإلىالحاجةدعتأنلبثتوما. ذاتها
الذينحسابعلىالمنخفضةاألراضىتجارةلصالحكانتمتيازاتإلاتلكأنبينها

تجارةمصالحتمهدأنالطبيعىمنوكان. إنجلترافىللصوفالداخليةبالتجارةيعملون
أن، حيثالحقوقلتلكالتاماإللغاء) البرلمانفىوزنهالهاكانالتى (المتناميةالصوف

الكثيرورغبت. لصوفهمأعلىأسعارعلىيحصلونالتجارتجعلالحرةالتصديرتجارة
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تجارتها، وبذلكتزيدحتىأسواقهافىاألجانبالتجاريشتركأنفىالصغيرةالمدنمن
.الثغورومدنلندنعنيختلفونكانوا

المنتجينبينالوسطاءدوريلعبواأنفىرغبواالذينالكبرىاالنجليزيةالمدنتجارأما
فىشركاتعدةBrugesبروجفىالصوفشركةمحليحلأنفضلوا، فقدوالمصدرين

منيمكنهممركزفىكانوابروجتجارأنذلكفىوحجتهم. االنجليزيةالمدنمنعدد
األراضىمدنتجارالمدينة، ولمنعسوقالحرفىالتعاملوبينالباعةبينيحولواأن

الصوفبتجارةاشتغلواالذيناالنجليزالتجارمعمباشرةالتعاملمنالصغيرةالمنخفضة
االنجليزية،الموانئإلىالشركةنقلحولجدلثارذلكمنالنقيضوعلى. االنجليزى

علىاالنجليزالتجار، ويجعلالموانئتلكإلىاألجانبالمشترينيجتذبذلكأنبحجة
شراءمناألجانبالتجارلمنعونظرًا. المشترينمنكبيرةبمجموعةمباشرةصلة

الوساطة، حيثتجارةبإبقاءالوقتنفسفىطالبوا، فقدالمدنتلكغيرمنالصوف
الذيناالنجليزللتجار، ويبيعونهاألراضىومالكاألسقفياتمنالصوفالوسطاءيشترى

.217الصوفتصديربتجارةيشتغلون

عدافيما (ذلكعلىعاماتفاقهناك، كانبروجاحتكارامتيازاتبإنهاءيتعلقوفيما
الذىWilliam de la Poleمثلاألثرياءالضرائبممولىمنثالثينتضمصغيرةدائرة
المقاطعاتممثلوالتصدير)، واتحدالحتكارالمحدوداالمتيازعلىاإلبقاءجانبإلىوقف

فىللتغييرالسياسةوتعرضت. االحتكارذلكإللغاءالملكإلىالتماستقديمفىوالمدن
إالاألجنبيةاألقمشةارتداءالثانىإدواردحرم، فقدالثالثوإدواردالثانىإدواردعهدى
عنأوربيةحربتمويلإلىالحاجةالثالثإدواردودفعت. الكنيسةرجالوكبارللنبالء
الملك)، فمنح1334- 1332و1327- 1326 (فترتينفىالصوفاحتكاراتمنحطريق
امتيازًامنح، كماالمدنمنآخرعددإلىمتدإبروجفىالصوفالحتكارجديدةحقوقًا
ومنعالصوفتصديرتجارةبإطالقسمحعشرالرابعالقرنخمسيناتفىسنواتلبضع

.الخارجمناألقمشةاستيراد

217G. Unwin, Finance and Trade under Edward 111, 213; A. L. Jenckes, Staple of England, 14 seq. ; Eileen
Power, Wool Trade in English Medieval History, 91; Alice Beardwood, Alien Merchants in England, 1350 -

1377, 38 - 40, 55 - 6.
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إلىبروجاحتكارعادم1359ففىطويًال، يعمرلمالحرالصوفتجارانتصارولكن
الذيناالنجليزالصوفمصدرىمنالضيقةالدائرةتلكمتيازاتإ، وجددت218قوتهسابق
علىمحدودةبفوائدإاليعدلماالحتكارهذااستمرارولكن. الشركةتلكتنظمهمكانت

.توسيعهاعلىيعملأنمنبدًالاالنجليزىالصوفسوقبتضييقاالنجليز، وهددالتجار
االنجليزيةاألقمشةلصناعةرسمىتشجيعإلىيحتاجالمجالهذافىتقدمأىوكان

تصديراحتكارأنريبوال. المنخفضةاألراضىأقمشةلمنافسةللخارجوتصديرها
علىومحافظته- باورتعبيرحدعلى -التصديرقنواتتضييقمنإليهأدىوماالصوف

علىقصدبغيرساعدقد" للصوفالخارجىوالسعرالمحلىالسعربينكبيرفرق "وجود
أنيعنى، كانللصوفالمحليةاألسعارانخفاضاالنجليزية، "فإناألقمشةصناعةنمو

أيضًا، ألنهاالخارجوفى، بلفحسبالداخلفىالسوقًاتجدأنيمكناالنجليزيةاألقمشة
باهظةمبالغيدفعونصناعهاكانالتىاألجنبية، األقمشةمنكثيرًاأرخصكانت

الصوفصادراتاالنجليزيةاألقمشةصادراتفاقت، وبذلكالخامالموادعلىللحصول
ألنهم (القماشينينتقدونالصوفاحتكارتجارنجدالزمانمنقرنيننحووبعد219"حجمًا
األقمشةصناعةإخضاعضرورةإلىالدعوةفىواشتركوا). الزراعةانحطاطفىتسببوا
.220المدنفىالسائدالطوائفلنظام

األقمشة، فقدتصديرتجارةوهوالجديدالميدانهذااحتلمنأولهمالقماشونوكان
م1358عاموفى. 221وبرجنوأنتورببروجمثلأماكنفىالمصانعينشئونبدأوا

توماسسانتجمعيةحصلت- بروجفىالصوفاحتكارإعادةعلىالسابقالعاموهو-
مخزنإلنشاءالفالندرزكونتمنامتيازلألقمشة، علىلندنشركةنواة، وهىبيكيت

فىالصوفالحتكارصارخًاتحديًاهذاواعتبر. االنجليزيةاألقمشةلتجارةأنتوربفى
المنخفضةاألراضىتجارةحولوالهنسااإلنجليزالتجاربينمريرصراع، ونشببروج

إلىاالنجليزىالصوفاحتكاربمقتضاه، انتقلالتاريخذلكمنسنواتأربعبعداتفاقإلىالوصولتمحالأىوعلى218
دونإيطالياإلىوتصديرهالصوفشراءحقعلىاإليطاليينالتجاربعضحصلإذكامالًاالحتكارهذايكن، ولمكاليه

.بكاليهالمرور
219Eileen Power, op. Cit., 101.
220E. E. Rich, The Ordinance Book of the Merchants of the Staple, 245.
221Maud Sellers, York Mercers and Merchant Adventurers, xli.
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احتكارحقألنفسهمدعوااالذيناالنجليزالتجاربينصراعصاحبه، كماالشمالوبحر
.الصوفاحتكارأصحابوبيناألقمشةتجارة

والمدنالمختلفةالمدنفىاألثرياءالتجارمنكبيرعددكون "عشرالخامسالقرنوفى
شركة" وهلوأبسوتشواكسترونوروتشويوركلندنفيهاانجلترا، بمافىالبحرية
واألراضىوهولنداانجلترابيناألقمشةتجارةاحتكارحقعلىحصلتتجارية

، وكانتبيكيتتوماسسانتلجمعيةالثانىالجيلتمثلالشركةتلكوكانت. المنخفضة
لندنفىاألقمشةتجارةوشركةالشركةتلككانت، حيثبالقماشينوثيقةصلةعلى

النطاقمحدوداالحتكارذلكوكان. م1526عامحتىواحدةحساباتسجالتتستخدمان
األقمشةشركتىمناألثرياءكباربعضسوىفيهالدخولأحدباستطاعةيكنلمأنهحتى

.222األعيانأبناءوبعضوالجوخ

، فكانتالوطيسحاميةالهنساوتجاراالنجليزاألقمشةتجاربينالتجاريةالحربوكانت
مكانكلفىيالحقوناالنجليزالتجاركانغنيمة، كماوتوخذتهاجماإلنجليزيةالسفن

تلكمرة، وصاحبتذاتوالنهبللسلببيرجنفىاالنجليزيةالمستوطنةوتعرضت
طبيعية،المخاطرتلكتكنولم. االحتكاروراءمنتعودكانتالتىالمكاسباألخبار
كمنتصفمتأخرزمنكلها، وحتىالتجارةعلىاالحتكاراستيالءعنناتجةولكنها
يوملمدةإالاالتجاريستطيعونالدانزجفىاالنجليزالتجارعشر، كانالسادسالقرن
المدينة، فحرموالسكانبالبيعإاللهميسمحيكنلماليومذلكفى، وحتىأسبوعكلواحد
منأسوأ "يعاملونكانوااالنجليزالتجارأنوقيل. األخرىبروسيامدنمعاالتجارمن

.مبالغةمحضيكونقدذلكأناليهود"، رغمباستثناءاآلخريناألجانبالتجارمعاملة

التشجيعوهو (عشروالسادسعشرالخامسالقرنينفىللتجارةالتاجتشجيعبازدياد
القروضتقديمفىخصومهممنافسةعلىاألقمشةتجارقدرةبزيادةيزيدكانالذى

التجارامتيازاتصفيتحيناالنجليز، علىاألقمشةتجارمركزتدعم) والرشاوى
االنجليزيةاألقمشةشراءمنالموازينتجارمنعإليزابيثعهدوفى. انجلترافىاألجانب

فىالموازينشركةنهائيًاأغلقتالقرننهايةوفى). م1576عام (Blaskwell Hallفى
222W. E. Lingelbach, Merchant Adventurers in England, in Trans Ryl. Hist. Society, Ns. XVl, 41 - 2.
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لصالحذلككلحينرسميًا، وعلىاالنجليزىالصوفتصديرمنع1614عاموفى. لندن
مصدرىأصابت، بلفحسباألجانببالتجارتلحقلمالسيئةآثارهاألقمشة، فإنصناعة
بتجارتهاالشتغالإلىالصوفتصديرعن، فتحولواالصميمفىاالنجليزىالصوف

داخلالصوفتجارةفىالوساطةاحتكارعلىم1617عامفىالداخلية، وحصلوا
.223معينةمدنعلىالصوفبيعالمملكة، واقتصر

بعيدًا، فامتدشوطًاقطعقداالنجليزالتجارنشاطعشر، كانالسادسالقرنمنتصفوعند
جديدةعامةشركاتستأوخمسنحوأسستحيثالمتوسطوالبحرالشمالبحرعبر

الشركةإنشاءم1553عاموشهد. جديدةمناطقمعاالتجارامتيازاتعلىحصلت
شركةأولاالحتكار)، باعتبارهاحقوقتأسيسهامنعامينبعدمنحتالتى (الروسية
فىأعضاء" المغامريناإلنجليزالتجارشركة "أعضاءمنعددوكان. سفنًاتمتلكمساهمة

التىالسنةنفسوفى.تأسيسهافضللهمكان، وربماالوقتنفسفىالجديدةالشركةتلك
القيصرمعاتفاقيةعقدفىنجحتالبريطانىالتاجمنامتيازهاعلىالشركةفيهاحصلت

معالتجارةحقبمقتضاهاكانسلور، منحتريتشاردممثلهاطريقعنالرابعإيفان
.KholmgoryوVologdaفىمخازنإقامةوحقاألبيضالبحرطريقعنموسكوفا

وبخارى،فارسإلىبرحلةالشركةموظفىأحدينسونكجينقامم1557عاموفى
.أستراخانومعروسياعبرفارسمعالتجارةحقعلىم1568عامفىالشركةوحصلت

اإلفريقية،الشركةأسستاالمتيازعلىالروسيةالشركةفيهاحصلتالتىالسنةنفسوفى
وسينيورناساوصفهالذىالنشاطوراءمنفاحشًاثراءأعضاؤهاأثرىالتىالشركةتلك
أنفاسهميلفظواحتىوتشغيلهمشرائهمأوالوطنييناألفارقةخطف "بأنه- بعدفيما-

االنجليزنحوهايشعرلم "التىالتجارةالضمير"، وهىبتأنيبالشعوردوناألخيرة
كانوامثلماالضميربوخز- وتدينًاحكمةالعالمشعوبأكثرمنكانواالذين -والهولنديون

.224"البريةالخيوليستأنسونعندمايشعرون

223E. E. Rich, op. Cit., 77 - 86.
224Senior, Slavery in the U. S., 4.
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فىالتجارةالحتكار "Eastland companyالشرقيةالشركةأسستم1578عاموفى
األودروشرقىوبوميرانيا، وبروسيا) نارفاعدافيما (ولتوانياوبولنداوالسويدالنرويج

ومن". فنلنداحتىكوبنهاجنإلىأيضًانشاطهاوامتد. وكونجزبرجوأيلبنجدانزجحتى
عقوبات، وتوقيعالغراماتالتجارية، وفرضاللوائحوضع "لهامنحتالتىالسلطاتبين

تمكنتأنلبثتوما". المناطقتلكمعيتاجرونالذيناألحرارغير، علىإلخ.. السجن
التعاملحقعلىالحصولطريقالهنسا، عناحتكارقلعةاقتحاممنتأسيسهابعد

.225البروسيةالمدنمنوغيرهاإيلبنجتجارمعمباشرة

علىالسابقالعامفىاألسبانيةالشركةالمغامرينالتجارشركةأعضاءعددوأسس
أسبانيافىوالفواكهوالزيوتالخمورتجارةحتكارإضبغرالشرقيةالشركةتأسيس

منحم1581عامفىوأخيرًا. المنافسينمنالتخلصمنمكنهاامتيازظلتحتوالبرتغال
ولغيرهم"UsbornوStaperالسيربينهممنالتجاركبارمنألربعةمتيازإخطاباتالتاج

أوسبورنيحددهمعشر، والذيناإلثنىعددهميتجاوزلمالذيناإلنجليزالرجالمن
تجارةتقتصرأنعلىتركيامعلالتجارسنواتسبع، لمدةووكالئهموعمالهموستابر
عامفىتشكلتالتى (الليفانتشركةأصلذلكوكان". الفترةتلكخاللعليهمتركيا
كباربينمنإليزابيثالملكةالبندقية)، وكانتوشركةتركياشركةبينكاتحادم1592

يتجددامتيازهاالشرقية، وأصبحالهندشركةأنشئتم1600عاموفى. فيهاالمساهمين
.226األولجيمسعهدعلىم1605منذباستمرار

ناضلتمتفاوتة، وقدبدرجاتحتكاريةإالخارجيةبالتجارةالمشتغلةالشركاتوكانت
المجلبالتدخلهذاتجارتها، ألنفىالتدخلضدمريرًانضاًالالمغامرينالتجارشركة
الحمايةلهاتتوفرأنيجباألسعارأن، كمابمكاسبهمالتجارمنللقليليحتفظقدللربح
)النجاحعنبعيدةكانتوإن (جبارةجهودًاالروسيةالشركةبذلتوقد. المنافسةتأثيرمن
قواتهمااستخدمتاواألسبانيةالشرقيةالشركتينأننارفا، كماعبرالتجارىالتدخللمنع

تمارسلندنفىتتمركزالتىالمغامرينالتجارشركةوكانت. التجارةعلىللسيطرة

225A. Szelagowski and N. S. B. Gras in Trans. Ryl. Hist. Society 3rd Series, v. 1, 166, 175.
226C. Walford, Outline History of Hanseatic Leagus, Trans, Ryl Hist., Society, lX (1881), 128; M. Sellers, op.

Cit., Cawston and Keane Early Chartered Companies, 15 - 22, 27 - 8, 61 seq.
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ويوركنيوكاسلاإلقليمية، مثلالمدنفىلهاالتابعةالشركاتخاللمننفوذها
.وبريستول

مناألكبرالجانبعامة، كانبصفةالتجارةبحقوقيتمتعوناألقاليمتجاركانوبينما
.التجارةعلىيسيطرونالتجارأولئك، وكانلندنتجارأيدىفىيتركزالتجاريةالحركة
الباهظة،العضويةرسومطريقعنالشركاتلتلكالممتازةالمراتبإلىالترقىوحدد
-المثالسبيلعلى -عشرالسابعالقرنبدايةفمع. الزمنبمرورتتزايدأخذتالتى

إلىأضف. إسترلينىجنيه200إلىالمغامرينالتجارشركةفىالعضويةرسومارتفعت
العضوية، "ووصفبحقوقالتمتععنبعيدينكانواالتجزئةوتجارالحرفيينأنذلك

المشتغلة" الشركاتلوائحكلميزتالتىالعامةالمالمحأحدبأنهبعادهمإإلىاالتجاه
.227"أونوينتعبيرحدعلىالخارجيةبالتجارة

عنداألسعارعلىلإلبقاءبعنايةللبيعالمطروحةالسلعكمياتنظمتذلكإلىوباإلضافة
لنظامالشركاتتلكأخضعتهالذىبالسفنالنقلفىالتحكمطريقعن، وذلكمعينحد

تحددكما، تمامًاالبضائعمنسفينةكلنصيبطريقهاعنيحددكانالتىالحصة"، "
التىلألسعاراألدنىالحدواضحًايبدووال. الحديثالكارتلنظامطريقعنالحصص

.الشركاتتلكأعضاءعلىفرضتالتىشرائهاألسعاراألقصى، والحدالسلعبهاتباع
القرنفىاألسعارلتثبيتاتفاقيةعقدواقدالصوفاحتكارتجارأنعلىدليلوهناك
لتسهيلللصوفالمحتكرةالمدنمنواحدةمدينةلصالحعشروالخامسعشرالرابع
قدالمغامرونالتجاريكونأنالمحتملومن. 228األسعاراتفاقياتتطبيقعملية

.مماثلةأساليباستخدموا

الحدثبتت، بلفحسبالعرضفىالليفانتشركةتتحكملماألولجيمسعهدوفى
دورفإنحالأيةوعلى. 229األدنىالشرقبالدمنالمنتجاتشراءألسعاراألعلى

بالتصديرالمشتغلينوالتجارالحرفيينبينالمحليونوالتجارالقماشونلعبهالذىالوساطة
عشر،السادسالقرنفىمنهمالشكوىازديادعننسمع، إذباالحتكاراتيتأثريكنلم
227Studies in Economic History, 173, also 181.
228Eileen Power, op. Cit., 89 - 90.
229M. Epstein, Early History of the Levant Company, 117 - 26, 130 - 1.
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أصابوالألسعار، حتىمتدنبمستوى، واحتفظواالبيعفرصضيقواأنهمإلىتشيرالتى
التىالشكوىذلكعلىمثالوأصدق. طبيعىغيربكسادللتصديرتعدالتىالبضائع
أصحابهافيهاذكروالتى، م1550عامفىالملكىالديوانإلىالقماشينبعضضدرفعت

الصناعجعلتبصورةالقماششراءسعرثبتتاتفاقيةوضعواالمغامرينالتجارأن
.230القماشمنقطعةكلفىواحدًاجنيهًايخسرون

تلكإطارخارجكانواالذينبالتجارةالمشتغلينمنالكثيرونهذهحتكاراإلسياسةوقلد
قيودوضعتالحرففىبالصبيةالخاصةالنظمطريقالمدينة، فعنمجتمعفىالشركات

عشروالخامسعشرالرابعالقرنينفىولكن. جددأفرادقبولمنالحداستهدفتشديدة
األعضاءعددمنالحدلمصلحةالحرفةإلىاالنتماءمتطلباتلزيارةعاماتجاههناككان
التىالوسائلتوفرت- الحرفةفىأباهيخلفأنلالبنأتاحالذى -اإلرثحقطريقفعن

الطائفة، وأصبحتإلىاالنتماءمتطلباتتتحاشىبالتجارةالمشتغلةالعائالتجعلت
أىعلىيتعذرأصبحالزمنوبمرور. وراثيةامتيازاتبذلكالحرفيينالمعلمينمراكز
شراءمنيمكنهكافبثراءمتعتيحرفية، والعائلةإلىينتمىالالخارجمنشخص
فىموجودًااالحتكارىاالتجاههذاوكان. المعلممرتبةإلىالطائفة، الوصولعضوية
شائعًاكانمافاقنحوالكبرى، علىاألوربيةالمدنمنالكثيرفىعلنيًاأصبحالسر، ثم

متيازًاإمدينةكلفىالمحليةالصناعة) "بيرينتعبيرحدعلى (كانتحيثانجلترافى
.231"مواقعهميرثونالذينالمعلمينمنلمجموعةمغلقا

علىاالعتراضحقعلى- مبكروقتمنذ -االنجليزيةالحرفنقاباتوحصلت
ماالحرفةمعلممرتبةإلىأحديصلالأناشتراططريق، عنبحرفتهمالجددالملتحقين

الوافدينعنالمواطنةحقوقحجبطريقالكاملة، وعنالمواطنةحقوقعلىيحصللم
الحرفةأعضاءمنستةجانبمنوكفالةتزكيةعلىالجديدالوافدحصلإذاالجدد، إال
كبارموافقةعلىالحصولضرورةذلكبعداشترطثم. 232السمعةبحسلهمالمشهود
الرابعالقرنمنتصفقبل "أنهأشلىويذكر. الجديدالعضوقبولعلىالطائفةعرفاء

230Studies in Econ. History: The Papers of George Unwin, 148.
231H. Pirenne in La Fin du Moyen Age, vol. 2, 147.
.م1319عاممنذذلكتطبيقبدألندنمدينةحالةوفى232
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األعضاءقبولمناإلقاللطريقعنالمنافسةمنللحدملحوظةرغبةهناكعشر، كانت
عاديةغيرعضويةرسوميفرضونبأنهمم1321عامفىلندننساجوواتهم. 233"الجدد
-سنواتبعشرذلكبعد-، ونجد234للطائفةاالنضمامفىيرغبونالذينأولئكعلى

فىيصعبرسومًا "الصبيةمنيحصلونكانواالذينالطوائفنقاباتضدعامةشكاوى
هوماإلىجرينالسيدةوتذهب. 235"طوائفهمعضويةفىالدخولمقابلفىدفعهاالغالب

تبتدعالحرفية، كانتالتلمذةفترةمنينتهىالرجلكانعندما "إنهفتقولذلكمنأبعد
وتدلنا. 236"األجيرملالعامرتبةعندتابعًايظل، وبذلكوضعهعلىإلبقائهخادعةيلح

حتكاريةإلاحيلالتلكممارسةلمنعالزمانمنقرنينخاللصدرتالتىالتشريعات
الطائفةعضويةمنالحدأن) عشرالسادسالقرنمنالثالثيناتفىصدرالذىالتشريع(

أالمعلميهمأماميقسمونوالصبيةالمياومةعمالكانالحاالتبعضعادة، وفىأصبح
.237المعلمينأولئكمنبإذنإاللحسابهمالمهنةيزاولوا

يكنلمالذين -الحرفيونالعماللجأأنتيودورعصرفىاالتجاههذاازديادعلىوترتب
فوقصغيرةغرففىسرًاالعملإلى- المعلممرتبةإلىالترقيةتكاليفدفعباستطاعتهم

عنبعيدًاللعملالضواحىإلىالخروجإلىاضطرواالخلفية، أوبالشوارعالمنازلأسطح
الظاهرة،هذهضدفيهاهوادةالحربًاالطوائفنقاباتشنتوقد. للطائفةالقانونيةالسلطة

هذاوعن. الرسميين" المفتشين "عددالقانونية، وزيادةسلطتهادائرةتوسيعطريقعن
القرنوفى. لنظامهاالخضوعإلىالطائفةنظامعلىالخارجينإعادةيتمكانالطريق
تتاحال، حتىاألنوالتأجيرعلىحظرًالندنفىالنساجينطائفةفرضتعشرالخامس
.238الخاصلحسابهمللعملالفقراءالحرفيينالعمالأمامالفرصة

كما -المدينةفىالتجاريةواألوليجاركيةالحرفنقاباتبينالصراعينشبكانماوغالبًا
البيعفىالراغبينالحرفيينبينمنافسةقياممصلحتهممنكانالذين- بعدفيماسنرى

233Ashley, Introduction, vol. 1, Bk. 11, 77.
234Ibd., 75; Gretton, Op. Cit., 69-70.
235Kramer, Graft Gilds and the Government, 78 - 9; F. Consitt, Weavers, Company, 21 seq.
236Mrs. Green, op. Cit., 102; cf. Also A. Abram, Social England in Fifteenth Century, 121.
237Unwin, Industrial Organization, 56; Kramer, op. Cit., 80; Hibbert, Influence and Development of English

Gilds, 66 - 7.
238Consitt, op. Cit., 105.
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فىأوالمنازلأسطحفوقسرًاالحرفةيمارسونالذينمحدد، والمعلمينبسعر
منأكثرلندنفىالمالبسوشركاتالتجارنقاباتتمسكإلىذلكأدىوقد. الضواحى

منتصفعند -المالبستجارنقابةإلىاالنضمامرسوماالحتكار، وبلغتبنظامقبلذى
أصبح "بقولهالجوخلتجارةلندنشركةمؤرخوصفهالذىالحد- عشرالسادسالقرن

إلىاالنضماميستطيعيكنكبيرة، ولمثروةإلىيحتاجالمالبستجارنقابةإلىاالنتماء
مناالستفادةباستطاعتهمكانالذينأولئكمثراء، وهالجوختجارأكثرسوىالنقابةتلك

.239"المحدودةالعضويةفرص

الناحيةمن -وراثيًاأصبحاألوربيةالقارةفىالطائفةإلىاالنتماء "أنرنتانولناويذكر
يشتغلأالأحيانًايحتمالنظاموكان". العضويةشروطتخطىصعوبةبسبب- العملية

أنصغيررأسماليملكونالذينأولئكيستطيعلم، وبذلكمستدانبرأسمالالمعلمون
الحرفىالعامليرحلأن- أحيانًا -تشترطاأللمانيةالمدنوكانت. موضعًالقدمهميجدوا
عليهكانمعلمًاالحرفىتنصيبوعند. المعلممرتبةإلىيصلأنقبلسنواتخمسلمدة
بينوشاع. 240الطائفةأعضاءإليهايدعوالتكاليفباهظةوالئمنفقاتيتحملأن

بالترقيةلهيسمحأنقبلصنعهمنممتازةقطعةبتقديمالصبىمطالبةاألوربيةالطوائف
العاملمنذلك، واستدعىوالكمالالدقةالقطعةتلكفىيشترط، وكانالمعلمدرجةإلى

م1581عامفرنسافىمرسومصدروقد. القطعةتلكلينجزكاملعامعملالحرفى
مرتبةإلىللوصولتحملهاالفقراءالحرفيينعلىكانالتىالباهظةالنفقات "استنكر
.تعسفيًاتحديدًابالطائفةيلتحقونالذينالصبيةعددباريسفىحددكما". المعلم

،المعلمينأبناءوهمالخصوصيينالصبية: الصبيةمنفئتان- عامةبصفة -هناكوكانت
حددالغرباء، وقدالطائفة، والصبيةإلىاالنتماءمنتحدالتىالضوابطمنيعفونوكانوا
منأدنىبحدمطالبونالغرباءالصبيةأولئكيكنولم. ورشةلكلواحدبشخصعددهم
قبولهمنظيرالمالمنمبلغًايدفعواأنآبائهمعلىكان، بلفحسبالخدمةسنوات
أنالصبىعلىالتىللسنواتاألدنىالحدارتفعالمبلغدفععناآلباءعجزفإذا. كصبية

239A. H. Johnson, op. Cit., vol. 1, 193.
240Brentano in Eng. Guilds, cxxxviii, cl; M. Kowarewsky, Die Okonomische Entwicklung Europas, vol. v, 165

- 75.
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المعلممرتبةإلىالغرباءالصبيةوصولكان "لذلكونتيجةالمرحلةتلكفىقضيهاي
فىأباهيخلفكانالذىالصبىتمتعالتضحية، بينمابروحالتحلىخاللمنفقطيتحقق
يمرالمعلممرتبةإلىالوصولأصبح "الصبيةعددوبتزايد،"كبيرةبامتيازاتالمهنة

.241"اجتيازهايمكنالبعقبات

نتيجةالتدنىمنبالفعلالموجودينالحرفيينمكاسبحمايةالتطوراتتلكعنينتجولم
، بلفحسبالثريةالحرفنقاباتداخلالمالرأسلتراكممعتدلأساسالمنافسة، ووضع

الذين -األجراءطبقةحجمالمدينة، فازدادمجتمعبنيةعلىكذلكالتطوراتتلكأثرت
فىأعضاءهؤالءكانحينوعلى. المجتمعذلكقاععندتساعًاإ- الترقىفرصفقدوا

ذلكمنالنقيضوعلى. حمايتهامنحرموافيها، كماحقيقىنفوذلهميكنلمفإنهالطائفة
العمالعلىالجائرةالنظممنالكثيرالمدنوحكوماتالحرفنقاباتتشريعاتفرضت

وتحرمهمعمياءطاعةالمعلمينبطاعةوتلزمهمأجورهمبالتحديدتتناول، كانتالحرفيين
.")ومؤمراتدسائس "تعتبركانتالتى (االجتماعاتعقدأويمظالتنحقمن

،الربحجتناءإفرصتسعتإجراءألاالعمالمنالمهضومةالطبقةتلكوجودونتيجة
.جراءألاالعمالتشغيلفىالمباشرستثمارإلاطريق، عنالمالرأسلذلكتبعًاوتراكم

حتىاألهميةمستوىإلىيرقىالالرأسمالىللدخلمصدرًايشكلكانذلكأنغير
فى -التجارىالمالرأسيحققهاالتىالمكاسبعشر، وكانتالسادسالقرنأواخر
المنتجينجماهيرحرمانوعنحتكارإلاعنناتجة- عشروالخامسعشرالرابعالقرنين

عنناتجًاكونهامنالتجارة، أكثراتساعيحققهاكانالتىالمكاسبمنستفادةإلامن
للطبقةالمفرطةالمكاسبستمدتإأخرىوبعبارة. 242للمعيشةمنخفضبمستوىحتفاظإلا

النصففىولكن. المنتجينلدخل- الكلىوليس -النسبىالتخفيضمنالجديدةالتجارية
)األولنصفهاألقلعلىأوعشرالسابعالقرنوربما (عشرالسادسالقرنمنالثانى
بالتضخم "كينزاللوردوصفهالذىالقرنففى، كذلكيعدلماألمرأنإلىالدالئلتشير

انجلترافىليسصارخبشكلتدهورتقداألجورأنواضحًايبدو" األرباحفىالعظيم
241Lespinasse et Bonnardot, op. Cit., c-cx. ; H. Hauser, Les Debuts du Capitalisme, 34 - 6; Levasseur, Hist. Des

Classes Ouvrieres en France (Ed. 1859), Tome 1, 230.
أوالعادىالقروىبحياةيتعلقفيماوذلكشكدونالقرنينهذينفىالمعيشةمستوىفىنسبىارتفاعهناككان242

.روجرزيذكرمانحوعلىالمدينةفىالعادىالحرفى
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نموعنمسئولةالحقيقةوهذه. أيضًاالمنخفضةواألراضىوألمانيافرنسافىبلوحدها
هناكولكن. للعملطلبًابضراوةوناضلتالعيشفرصمنحرمتالتىالبروليتاريا

ذلكفىتدهورقدوالحرفيينالفالحينمنالفقيرللقطاعالمعيشةمستوىأنأيضًااحتمال
منأنذلكإلىنضيفأنويجب. 243)محدودةذلكعلىاألدلةأنرغم (المزدهرالقرن

كانتعليها، سواءواالستيالءاآلخرينممتلكاتنهبالبرجوازيةثراءمصادربين
.بعدفيمابالتفصيلسنتناولهماوهوالمنتجينصغارممتلكاتإقطاعية، أوممتلكات

اإلقطاعىالمجتمعمعللتوافقاستعدادهاهوالجديدةالبرجوازيةتلكمالمحأحدوكان
تلكمالمحمنعامًاًاحملمأنهاكماالدهشةتثيرحقيقةالمتيازاتها، وتلككسبهابمجرد
مصاهرةفىكالرغبة- أخرىناحيةمن -اقتصاديًاالتوافقذلكوكان. الطبقة

يتمثلكما- ثالثةناحيةمن -سياسيًاالتوافقوكان. النبالءألقابوحمل. األرستقراطية
ذلكيحدثكانماوغالبًا (األرستقراطيةمعسياسىبائتالفللقبولاستعدادهمفىذلك
وعائالتالبرجوازيةأثرياءبيناألوربيةالمدنمنوغيرهاإيطاليامدنحكوماتفى

عصرفىحدثكما (البالطفىومناصبوزاريةوظائفقبولأو) القديمةالنبالء
.)انجلترافىتيودور

تلكفى -البلدانمنبلدفىالتجارىالمالرأسحققهالذىاالزدهاردرجةلناتقدموال
منالكثيرففى، الرأسمالىاإلنتاجبهاتطورالتىوالسرعةللسهولةمقياسًا- الفقرة

الحظكما -وجدقدالتجارىالمالرأسكانولما. تمامًامختلفًااألمركانالحاالت
واحدنمطذايكنلمتأثيرهللكون"، فانالوسطىالعوالمفىأبيقورآلهةمثل- "ماركس

فى "الوجودفىاستمرولكنه. عشروالسادسعشرالرابعالقرنينبينبزوغهعشية
بالوساطة، واعتمدتالعملخاللمنالتجارىالمالرأسازدهرلقد". المجتمعخاليا

كانالتىالسياسية، والمكاسبقلمأالتعلى، والقدرةوالخداعالتسللعلىثرواته
حاجاتتلبيتها، كانتعلىوالمرابونالتجارعملالتىفالحاجات. يجنيهاأنباستطاعته

سبيليسلكواأنالجددالرجالهؤالءعلىوكان. والملوكواألمراءاإلقطاعيينالسادة

تخدملماألسعارأنإلىتشيرالتىالدالئلبعض- المثالسبيلعلى -أونوينيذكرالتصديربأسواقيتصلوفيما243
نتيجةعشرالسادسالقرننهايةعندتضاءلالمحليةالصناعيةالمنتجاتتصديرحجمإن، بلفحسبالحرفيينمصالح
 .Studies  inEcon.Hist. 18-5 198-204, 216-20باالمتيازاتتتمتعكانتالتىللشركاتاالحتكارىللنشاط
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،الرياءبالجشع، ويمزجواوالحدباالغتصاببينمعًا، ويجمعواوالدهاءاالستعطاف
.الفارسلباستحتالمرابىشحويخفوا

نظاميعنيهميكنلم، كماعليهالسيطرةاستمرارسوىشئفىالمنتجيعنيهميكنفلم
كانوا، ولكنهمأيديهممتناولفىدائمًاتكونالتىالرخيصةالسلعتوفيرهبقدرإالاإلنتاج
كما) يكسبونهالذىالربححدعليهايعتمدالتى (التجارةبشروطكبيرًااهتمامًايهتمون
أوالعبيدأكانتسواءبهايتجرونالتىالسلعنوعإلىبااليلقوابحجمها، ولميهتمون
لهمتحققالسلعتلكدامت، ماالذهبأوالصوفية، القصديراألقمشةأو، الصوفالعاج

،مطامعهمطليعةفىالسياسيةاالمتيازاتعلىالحصولوكان. ينشدونهاالتىالمكاسب
يمثلونكانواولما. الثانيةالمرتبةفىلهمبالنسبةيأتىبالسياسة، فكاناالشتغالأما

ثروتهم، النضعافهإتجنبوا، فقدالقديماالقتصادىالنظامعلىبالضرورةتتسلقعناصر
.النظامذلكبثراءترتبطكانتاألمرنهايةفى

سكنىإلىبالثراءالعهدحديثةالبرجوازيةتلكمنالعلياالشريحةاتجهتثمومن
ودخل. ماليًاارتباكًاتعانىأندونالنبالءمثلالصيدممارسة، وإلىالريففىالقصور

فنجد. تامبارتياحالصاعدةالفئةتلكمعمشاركةعالقةفىاإلقطاعيةالعائالتمنمابقى
:نبيالليسبأنهذكرهالذىالضيعةصاحبيذكرديفوقصةفىالتاجر

.244"نبيالًأشترىأنباستطاعتىسيدى، ولكنياال"

متيازاتهاإالغيورةعلىالجديدةاألرستقراطيةتلكعشر، أصبحتالسادسالقرنوبنهاية
مثلأقامتهاالتىالمؤسساتونفوذنفوذهاثورية، وأصبحكونهامنأكثرمحافظة

من، بدًاللإلنتاجكأسلوبالرأسماليةتطورإعاقةإلى، يتجهاالمتيازاتذاتالشركات
.األمامإلىعجلتهادفععلىالعمل

244Defoe, The Complete English Gentleman (Ed. Buhlbring), 257
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الصناعىالمالرأسظهور - لرابعاالفصل

1

يحتفظأنهإلىالتجارىالمالرأسعلىالتاريخيةمالحظاتهمعرضفىماركسأشار
مستقًالظلالذىاألسلوب، ذلكاألولىمراحلهفىاإلنتاجبأسلوبخاصةخارجيةبعالقة

النقاباتتنتجهاالتىالبضائعيحركرجل "مجردالتاجركان، حيثالمالرأسيمسهفلم
اإلنتاجيةالمناطقبيناألسعارفروقمنيكسبحتى" الفالحونينتجهاأوالحرفية
بصورةليستغلهاإلنتاجبأسلوبحالأيةعلىيرتبطالتجارىالمالرأسوبدأ. المختلفة

الذىالعملفائضويمتص.. المباشرينالمنتجينشروطمنيقلل "فعالية، وحتىأكثر
الربحمصالحلخدمةاإلنتاجأسلوبوليحول- ناحيةمن" -القديماإلنتاجأسلوبإلىيستند

.أخرىناحيةاتساعًا، مناألرحبواألسواقحجمًااألكبر

الحقيقى"، حيثالثورىأولهما، "األسلوب: سبيالنماركسيراهكماالتطورهذاسلكوقد
التجارة،أبوابيطرقونفبدأوا، أنفسهمالمنتجينمنفريقأيدىفىالمالرأستراكم

الحرفيةالقيودمنمتحرررأسمالىأساسعلىاإلنتاجينظمونبدأواالزمنوبمرور
امتالك "فىبدأالقائمةالتجارطبقةمنقطاعفىوثانيهما، يتمثل. الطوائفلنقابات
أنلبثماانتقالى"، ولكنهكأسلوبتاريخيًادورًالعب "ثممباشر"، ومنبشكلاإلنتاج
األسلوبتطورأعاق، وبذلكالحقيقىالرأسمالىاإلنتاجأسلوبطريقفىعقبة "أصبح

.245"األخير

إليهيشيرالذىاالنتقالنوعأن- بجالء -األخيرةالعقودفىتجمعتالتىاألدلةوتوضح
عشر، وأنهالسادسالقرنمنالثانىالنصففىانجلترافىفعلهيفعل، كانماركس
، وهىاإلنتاجأسوبفىمغزىذاتتغيراتبالفعلحدثتللعرشاألولشارلباعتالء
عشرالسابعالقرنفىانجلترافىالسياسيةاألحداثعلىخاصةبصفةتصدقظروف

أبعدالتطورهذاحدودولكن. القديمةالبرجوازيةبالثورةالمتصلةالشواهدكلتحملالتى

245Capital, vol. 111, 388-96.
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تباينًاتباينالتطورطبيعةمدىأنمتنوعة، كماكبواتثمة، فكانالوضوحعنماتكون
حددهمااللذانالسبيالنيعدولم. التطورهذافيهاحدثالتىالصناعاتباختالفكبيرًا

معتقاطعهماأماكن، وعندمراحلعلىيظهرانولكنهمامجراهمافىمميزانماركس
تغيرت، كمااالنتباهتسترعىبصورةيمتزجانوالوالءالمصالحفإن. البعضبعضهما
ذلكخاصة، ورغمبصورةنتقالإلامراحليميزماأهمبسرعة، وهواالجتماعيةالمواقع
تزايدتمثلالتىاالتجاهات، تلكواضحبشكلعريضة، تبرزاتجاهاتثمةفإنالتعقد

.اإلنتاجعلىالمالرأسسيطرة

تفصيليًاشرحًااونوينشرحهالذىالشكلالقائمةالصناعاتفىالتطورذلكأخذوقد
جمهورعلىالخالصةالتجاريةالعناصرسيطرةتزايدالتحديدوجهعلىذكرعندما

تتكونكانتالتىالمؤسساتفرضتمعينةحاالتوفى. لهماآلخرينوخضوعالحرفيين
والقماشين)، واحتكرتالجوخكتجار (الخالصةالتجاريةالعناصرمناألولىبالدرجة

، أوفيهم، وتحكمتالحرفيينعلىعة، سيطرتهانالمصالسلعبعضفىالجملةتجارة
تختفى، حيثالريففىللحرفيينالعملتوفرالوقتنفسفىبدأت، بينماابتلعتهمحتى

بالنسبةحدثكماأخرىحاالتوفى. المدينةفىالحرفنقاباتفرضتهاالتىالقيود
كونتالتىالحرفيةالعناصرالطائفة، وفىنقابةفىتجارىعنصرتحكماألقمشةلصناع
Yeomanryالخاصةباسميعرفونالعناصرهؤالءمعًا، وأصبحالحرفةفىالدنياالمراكز

.Bachelorsأو

مراحلمنمتأخرةمرحلةفى -التجارعناستقاللهالحرفىالعنصرهذانالوعندما
الشركاتمنللكثيربالنسبةالحالكانتكما -بذاتهقائمجديدكيانإلىبتحوله- التطور

أوليجاركيةسيطرةتحتبدورهاالجديدةالشركةدخلت- ستيوارتعهدفىظهرتالتى
تطورالوقتنفسوفى. المؤسسةداخلثراءاألكثرالرأسمالىالقطاعفىتمثلتصغيرة
والبارودوالورقالنحاسكصناعة -الجديدةالصناعاتمنعددفىاإلنتاجأسلوب

تتطلبوالتىالحديثة، المخترعاتكافية، نتيجةبدرجة- والتعدينوالمناجموالصابون
اتخذتالتىالمشروعاتقامتلذلكالعادى، ونتيجةالحرفىقدرةيفوقكانرأسمال
.واسعنطاقالمأجورعلىالعملالمساهمة، واستخدامالشركلتشكل
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هامةتحولبمرحلةتمركانتحيثعشرالسادسالقرنفىللزراعةالشئنفسوحدث
طريقعنألموالهمالمدينةتجاراستثمارفىتوسعًاالقرنذلكشهدجزئية، إذتكنلمإن

إلىتهدفالمضاربة، أوطابععليهايغلبالصفقاتتلككانتوبينما. الضياعشراء
الربحباجتناءاهتمامهامن، أكثرللفالحيناألرضتأجيرطريقعنباإليجاراالستفادة

المالرأسفيهااتجهفريدةحاالتوجودمنيخللمرألماذاتها، فإناألرضفالحةمن
كنمطالمأجورالعملطريقعنالضياعفيهاالزراعة، واستغلتتحسينعلىالعملإلى

لتوفيرخاصةبصفةاألرضفيهااستخدمتالتىالحاالتوتلك. للفالحةرأسمالى
رعاةأصبحواثمالكفافعلىيعيشونكانواممنالكثيرالزمانذلك، وشهدالمرعى
بعضالظاهرةهذهشملتوقد. المربحةالصوفتجارةلصالحواسعنطاقعلىلألغنام

الخامسالقرنشهدهاالتىاالقتصاديةالصعوباتدفعتهمالذينالقدامىالضياعأصحاب
.المشاعاألرضحولاألسيجةوضربالضياعتحسينإلىعشر

نجدوالتىبذاتها، قائمةأمالكأوضياعلىإوتحويلهااألرضجتسييفإنحالأيةوعلى
الحاالتفىجديدة، حتىأسسعلىالزراعةحولها، أرستالمعاصرةالمادةمنالكثير
.لإليجارمحصلينمجردالجددمالكها، وكانللفالحينتؤجرفيهاالضيعةكانتالتى
فىهامًادورًاالظاهرةتلك، فلعبتعامشكلباألسيجةضحيةهوالصغيرالفالحوكان
إذاكأجراءيستخدمونكانواالذينالريفيةالبروليتارياشبهأوالبروليتارياحجمزيادة

وعلى. الحظجانبهمإذايودورىتالالفقرقانونشراسةفريسةيقعونالحظ، أوأسعدهم
."الفقرقانونببدايةالقنانةتتوقف "تاونىاألستاذتعبيرحد

كانواالذينالمستقلينالفالحينعددفىملحوظةزيادةأخرىناحيةمنالقرنذلكوشهد
بينومن. المفتوحالحقلنظامخارجواقعةحيازاتباعتبارهامستأجرةأراضىيزرعون

نحوعلى (Yeomen246باسمعرفواالذيناألغنياءالفالحينمنهامقطاعظهرهؤالء
بواسطةالحقولمنالمزيدحيازةطريقعناغتنواالذين) أسبقفصلفىرأيناما

فئتهمالفقراء، وازدادتلجيرانهمبالنسبةالمرابيندورلعبواالشراء، وربماأوالتأجير
حد، وعلىالغنىالفالحعلىللداللةعامةبصفةاستخدمتالحر، ولكنهاالمالكقانوناًتعنىYeomenكلمةكانت246

وأرفعمنزلةاألعياندونوضعهمكانالذينالفالحينمنالوسطىالفئة "علىللداللةاستخدمتمعاصرمصدرتعبير
:انظر" والفالحينالرعاةمنقدراً

Midred Campbell, The English Yeomen, 22 seq.
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يجندوهمالذيناألجراءالفالحيناستخدامعلىيعتمدونفأصبحواالقرننهايةعندنموًا
الفالحينمنالجديدةالفئةتلكوكانت. الفقراءالرعاةمنأواألسيجةنظامضحايابينمن

.الزراعةطرقتحسينعاتقهاعلىحملتالتىهى

الضياعفىالقنانةاختفت "عشرالسادسالقرنبدايةمنذأنهتاونىاألستاذلناويذكر
،اإلطالقعلىفيهاموجودةتكنلمإذاهذااإلقطاعياتمنالكثيرفىالصغيرة
علىيزيدلماأوكبيرلفالحتأجيرهاهىالضيعةالغالالستالوحيدةالطريقةوأصبحت

القرنمنتصفعند -الكبيرةالمزارعنموازدادالكبار، بينماالفالحينمنأربعةأوثالثة
الفالحينيدتحتتقعالتىالمساحةكانتالمناطقبعضفىأنهحتى- عشرالسادس
اثنينفىمزرعةوستينبسبعلذلكمثًالاألقنان"، ويضربيدتحتتقعالتىتلكتوازى

منأكثركان "حيثاألخرىالكونتيناتوبعضونورفولكبولتشيرفىإقطاعيةوخمسين
350األرضتلكربعمنأكثرمساحةوتجاوزتأكرًا200يتجاوزالمساحةنصف

.247"أكرًا

بينأوالمعتدلةالوسائلصاحبالغنىالفالحبينفاصلخطإقامةبالطبعيمكنوال
المحتكرينبين، أوالناشئينالرأسماليينمنالعملالصغير، وصاحبالحرفىالمعلم

العملصاحبوالتاجرالصانععشر، والتاجرالخامسالقرنإلىينتمونالذينالتجارين
بالنموتتعلقالحاالتهذهكلفىفالمسألة. عشروالسابععشرالسادسالقرنينفى

النمو (األولللجانبفبالنسبة. كيفيةتغيراتإلىمعينةمراحلفىيؤدىالذىالكمى
نتائجعلىكافبشكليعتمدجعلهإلىصغيرشخصعندالمواردزيادةتؤدى) الكمى
مكاسبيقدرانه، كماعائلتهوعمليدهعملعلىاعتمادهمنالمأجور، أكثرالعمل

عنأما. جهدمنيبذلهماأساسعلىتقديرهمنأكثررأسمالهإلىبالرجوعمشروعة
منتتحققالتىالمكاسبنطاقخارجيتركزاالنتباهفإن) الكيفىالتغير (اآلخرالجانب
الربحسبيًال، ونحوإليهاالتاجرالتمسكلمااألسعارفروقعلىوترتكزالمضاربةوراء
عمليةفىالتحكمإلىتقودالتىالشراءتكلفةإنقاصطريقعنتحقيقهيمكنالذى

-أنفسهمالمنتجينبينمنالرأسماليةالطبقةمولد -األولالجانبإلىويرجع. اإلنتاج

247Agraian Problem in Sixteenth Century, 210-13.
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تدهورمنعليهترتبعشر، وماالسادسالقرنشهدهالذىاألسعارفىالسريعالتغير
شكوال. الطبقةتلكخلقفىكبيربقدر، ساهمالربحفىالحقيقية، وتضخماألجورفى
شكلتالفقراءزمالئهمحسابالربا، علىوراءمنهؤالءعلىعادتالتىالمكاسبأن

.بالذاتإضافة

إليهالدافعفكان- اإلنتاجلعمليةالتجارىالمالرأساقتحاموفه -الثانىالجانبأما
التجاريةالبرجوازيةوعددثروةزيادةمنعليهترتب، ومااألسواقفىالمتزايدةالمنافسة
منالتقديرىالمضاربة، واالقترابعلىالقائمةالمكاسبفرصتضييقإلىواتجاهها
منقوةأكثرالتأثيرهذامثليكونأنالممكنومن. الحقعصرفىالحقيقيةاألسواق

التصدير، حيثتجارةمجالفىمحدودًادورًالعبقديكونأنالمحتمل، ومنغيره
ألولئكبالنسبةإال (بعيدةتزالالالحمايةمنكبيربقدرتتمتعالتىالواسعةاألسواقكانت
وراءمنكبيرةمكاسبتحقيقطريقعن) األسواقتلكارتيادبامتيازتمتعواالذين

.البيعالشراء، وأسواقأسواقبينكافيةحواجزفرضتالدولةسياسةأنكما. المبادلة
منالرغمعلى، وذلكاالختالفتماممختلفًاالوضعكانالداخليةالتجارةمجالفىولكن
التجارىالمالرأسمنالقديمالقطاعبينالفاصلالخطالمحلية، فكانالسوقاتساع
مواقعهمدعموا، والذينالقديمالجيلإلىينتمونالذينالتجاربينالجديد، يقعهونوص

أنفسهموجدواالتجارة، الذينميدانإلىالجددالوافدونالتصدير، وأولئكتجارةفى
يركزواأنإالأمامهميكن، ولمعليهمامتنعتالتىالتصديرتجارةنظامعنبعيدين

.بالدهمحدودداخلالجملةتجارةعلىنشاطهم

الذىالمبادلةمعدلعلىالتأثيرعنبعيدةالقديمةالتجاريةاالحتكاراتتكنلموبالطبع
أخرى،وبعبارة. معهاتتعاملكانتالتىالمحليةاألسواقفىالمنتجينوبينبينهاساد
تجارةعندهاكانتالتىالدرجة، إلىللمنتجاستغاللعنصرلوجوددائماحتمالثمةكان

عنالجددالمنافسيناستبعادقليلة، فتمأيدىفىتنحصراألقمشةأوالصوفتصدير
الصوفشراءفىللمنافسةحدالفضوليين"، ووضع "علىفرضتالتىالقيودطريق
الحرفيينأوالرعاةمناألقمشةأوالصوفشراءبأسعاراالحتفاظإلىذلك، وأدىالخام

كانتإذابهالشراءيتمأنالممكنمنكانالذىذلكمنأدنىحدعندالمحليةالسوقفى
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التجاريةالمصالحأن- المثالسبيلعلى -الحظناوقد. القيودمنمتحررةالسوق
الحظنا، كمايعارضونهمكانواالصوفجزازىمتحكمة، وأنكانتبالتصديرالمشتغلة
المحلية،األسواقمنمباشرةالصوفوشراءاألجانبدونحالتالتىالقيودتلكوجود

إلىأقمشتهمإحضارعلىنوروتشقماشىإجبارحاولواالذينلندنتجارعننسمعبينما
عند، وذلكاألجانبالتجارمعمباشرةالتعاملمن، بدًالهناكلبيعهالندنفىبالكولهول

.248عشرالسادسالقرننهاية

مالئمةظروفخلقإلىيرمىالحرفنقاباتالحتكاراألساسالهدفأنرأيناكما
زجاجةعنقإقامةطريق، عنالبيعأسواقفىدائمةالشراء، وحاجةسوقفىللعرض

نقاباتمنكللسياساتاألساسالمبدأرأيناكذلك. االحتكاريةاالمتيازاتبهتحيط
فيشملواسعنطاقعلىيطبقالتصديرتجارتضمالتىاالحتكاريةوالشركاتالحرف
إجراءاتظلهافىتتخذجديدةمالمحتوفيرتطلبتالسياسةتلكولكن. كلهاالبالد

توفيرأجلمنعليهممباشرةضغوط، وفرضالمنتجينبينالمنافسةمنللحدصارمة
التىالمحاوالتتلكلمثلالرئيسالشكلوكان. للعرضومتطورةرخيصةمصادر
خاصةبينمعينةتبعيةعالقةإقامةفىيتمثلالمعروضةالسلعأسعارخفضإلىتهدف
وعندئذ. عليهيعيشونالذىالعمللهميوفرالذىالعملصاحب، والتاجرالحرفىعمالء
فىالحرفىيرغبالذىاألجرتخفيضطريقعنرخيصًاالسلعمنالمعروضيصبح

أخرىناحيةمنللعملأحسنتنظيمقيامناحية، وتشجيعمنعملهمقابلعليهالحصول
.)الحرفبينالعملتقسيمتطويرمثل(

وقتفىسادالذى" الحضرىاالستيطان "بينفاصلخطيوضعأنبالطبعيمكنوال
بأسعارالسلعمنالمعروضتوفيرإلىيهدفكالهماكانالتطور، فقدذلكوبينمبكر

إلىيهدفكمامنتجاتهمعلىالطلبلمصادرالمنتجينتبعيةزيادةطريقرخيصة، عن
.بعينهاسوقعلىالتدفقعلىأجبرتالتىالمعروضةالسلعمصادرحجمتوسيع

التاجريمارسهاكانالتىالمنتجفىالتحكمدرجةفىكانإنمااإلثنينبينوالخالف
التىاإلنتاجية، والمواقع، وأساليبهمالتحكمبذلكتأثرواالذينالمنتجينالمشترى، وحجم

248Unwin, op. Cit., 101.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

148www.RaoufAbbas.org

فلمنفسهاإلنتاجطبيعةتغييرفىبدأمعينةدرجةالتحكمذلكبلغوعندما. فيهايقيمون
ضغطهمنوالتشديدالقائماإلنتاجأسلوبعلىببساطةيعتمدالصانعالتاجريعد

أسلوبتغييرطريقعناإلنتاجيةمنيزيدأناستطاع، ولكنالمنتجينعلىاالقتصادى
فىبالتحكمالتجارىالمالرأساهتماميزداد، فبينماالنوعىالتغيريبرزوهنا. اإلنتاج
مهد"- التجارةخاللمناالستغالل "بنسميهأنيمكنماتطويرطريقعن -اإلنتاج
يشيرمانحو، وعلىالحاالتبعضفىتحقيقهافىالغاية، ونجحهذهتحقيقإلىالطريق
يمكنأنفسهمالمنتجينبينرأسماليةعناصربظهورالنهائيةالمرحلةتلكترتبطماركس

وتنظيمإخضاعمهمةعاتقهمعلىتجار، يأخذونوأنصافصناعأنصافاعتبارهم
.خاللهمنبرزواالذىالقطاع

التحكمإلىالتجارىالمالرأسمنقطاعاتتحولأى -التحولهذامناألولىوالمرحلة
والجلودالنسيجصناعةمجالفىواسعنطاقعلىوقعت- اإلنتاجفىالمتزايد

شركاترأسعلىالكبارالتجارقامعندماعشرالسادسالقرنفىالصغيرةوالصناعات
علىالحرفيينالجلود، بتشجيعوباعةواألقمشةوالجوخالصوفيةالمنسوجاتشركاتمثل

الطائفيةالنقاباتلقيودتحديًايمثلذلككان، ولماوالريفالضواحىفىلحسابهمالعمل
الجديدالتطورهذاكانالحرفية، فقدالتلمذةونظامالحرفيينعددمنتحدكانتالتى

فىعمالألاأصحابالتجاروحاول. الجددوسادتهمالحرفيينجمهوربينصراعمحور
التىالقيودمنيحدواحتىلنفوذهمالمدينةفىالحرفيةالنقاباتإخضاعالحاالتمنكثير

.منهايتخلصواأواإلنتاجعلىالحرفيةالنقاباتتفرضهاكانت

يجأرونالحرفييننجد) المثالسبيلعلى (النسائيةالمالبسصناعنقابةحالةففى
لوائح "أنمنعشرالسابعالقرنأوائلفىالمدينةومجلسلندنعمدةإلىبالشكوى

يخضعوالمالفقراءالحرفيينأنالتنفيذ، كماموضعتوضعلمبالحرفةتتصلالتىالنقابة
االشتغالفىسنواتسبعفترةالحرفىقضاءباشتراط "الخاصةاللوائحذلكفىلها"، بما
المالبسصناعمنالكثيرأن "و" فيهابالعملوالنساءلألجانبالسماحوكذلكبالحرفة
استخدمواالصناعأولئكمنالكثير، وأنبتشغيلهالمسموحالصبيةعددتجاوزواالنسائية
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فيهاسمحمزعزعةتسويةإلىالوصولتمالحالةتلكوفى". والبناتوالنساءاألجانب
.نقاباتهملوائحتطبيقمنللتأكدالتفتيشحقبمزاولةللحرفيين

الذيناألخرىوالحرفالحريرصناع "أنإلىتشيرتهمةم1633عامفىنواجهأنناغير
باالنضماماألغنياءللفالحينوسمحوابهمخاصةمراكزألنفسهمبالنقابة، اتخذواالتحقوا

حقوقفىيفرطونالذينأولئكأيدىعلىالضربالنقابة، وأهملوافىوالتحكمإليهم
منالمشترينإلىسلعهمبيعمنالمنتجينلمنععديدةمحاوالتقامتكما. 249الطائفة

صورةفىالتاجرمنالخامالموادعلىأحيانًايحصلالفقيرالحرفىوكان. المنافسين
تعديليطرألمالمرحلةتلكوفى. البيعفىحريتهعلىقيدًاالدينربقةتصبححتىقرض
كانالتغيرأنكماللتجارةاألقمشةتجهيزمرحلةعدافيماذاتهاإلنتاجأسلوبعلى

تلكفىقاصرًاالصانعللتاجرالتقدمىالدور، وكانلإلنتاجالفنىاألسلوبفىمحدودًا
االحتكاراتفرضتهاالتىالحواجز، وتحطيمالحرفىاإلنتاجحجمتوسيععلىالمرحلة
.المدينةفىالحرفية

القرنمنذالنسيجصناعةفىاألعمالأصحابالتجارفئةظهورعلىدالئلوثمة
خارجيقيمونحرفيينإلىأسندالعملأنإلىتشيرشكاوىفىنجدهاعشرالخامس

بتحديديتصلفيماالحرفيةالنقاباتلوائحطائلةتحتيقعونالكانواالمدينة، ولذلكحدود
طوائفقدمتهاالنوعهذامنشكوىفنجد. الطائفةإلىاالنتماءمنوالحدالصبيةعدد

األقمشةصناعةمراكزمنوغيرهانورويتشنجد، كمام1464عامفىأمبتوننورث
مايتضحالمدينة، والحدودخارجيقيمونالذينالنساجيناستخداممنالمدينةسكانتمنع
مواجهةفىأنه، غيرالمحلييناألقمشةتجارمنأولندنتجارمنالمخالفونكانإذا

يحظرقانونصدرعشرالسادسالقرنفىالمدنمختلفمنجاءتجديدةشكاوى
.التقليديةالحضريةالمراكزحدوداألقمشة، خارجوصناعةالنسيجبصناعةاالشتغال

.مؤقتةبصفةالريفيةالصناعةقيامتأجيلمنأكثرإلىيؤدلمالقانونذلكولكن

249FF. Durnville Smythe, A Historical Account of the Worshipfull Company of Girdlers of London, 84, 88, 90-
2.
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حرفيىمنافسةنتيجةتدهورقدرخاءهاأنمنورسترمدينةشكاوىمواجهةوفى
ورشسترمقاطعةفىاألقمشةصناعةمنععلىنصم1534عامفىقانون، صدرالريف
الحظرذلكمتدإم1555عامقانونوبصدور. الرئيسةالخمسالمدنحدودخارجشاير
علىوعملاألقمشةوصناعةبالنسيجاالشتغالالقانونانجلترا، فحددأنحاءسائرإلى
غيرهاالمدينة، أوسوقأو. المدننقاباتالمدينة، أوخارجاألنوالعددزيادة "منالحد
إلىوباإلضافة. 250"سنواتعشرمدىعلىاألقمشةصناعةفيهاشاعتالتىاألماكنمن
الذينألولئكإالالنسيجمهنةمزاولةم1563عامفىالصادرالحرفيينقانونحرمذلك

إذاإالبالطائفةااللتحاقمنالصبيةمنعكمابهاالمعترفالطوائففىالتلمذةبفترةمروا
علىالحرفةبتلكاالشتغالحرموبذلك "جنيهاتبثالثةتقدرآلبائهمالحرةالملكيةكانت
.251"الريفسكانأرباعثالثة

عناصرلسيطرةالحرفيينإخضاعتستهدفعامةحركةوجودعلىالواضحالدليلولكن
تلكنصف، فكانلندنفىالكبرىالخمسالمالبسشركاتتطورفىنجدهتجارية

عامةبصفةنشاطهميمارسونهؤالءواستمر) القماشينمثل(التجارمنيتكونالشركات
األصلفىكانتالتىالشركاتتلكتكنولم. التصديرتجارةأوالجملةتجارةقطاعفى

سيطرةتحتتقعأصبحتحرفية، قدعناصرعضويتهافىضمتحرفية، أومنظمات
السادسالقرنمناألولىالعقودمنذالحرفيينإخضاعفىقوتهااستخدمتتجاريةأقلية
بعداالسمبهذايعرفونأصبحواالذين (الخردواتوتجارللصاغةذلكحدثوقد. عشر

بصناعيتعلقوفيما. األقمشةوصناعالترزيةالقبعات)، وكذلكتجارإليهمضمواأن
.بينهماالتجاهذلكوجودعلىقبلمنمثاًالأوردناالنسائيةالمالبس

قادةاتجاهخاللمنالحرفية، يبرزالنقابةداخلالتجارىالعنصرظهوركانماوغالبًا
، ألنالوقتنفسفىالمتماثلةالحرفيةالنقاباتعضويةعلىالحصولإلىالنقاباتتلك
بمجاليتصلفيمانقاباتهمتفرضهاالتىالقيودمنالتخلصفرصةلهميتيحكانذلك

النقاباتداخلالتجاريةالعناصربينالمصالحفىالتشابكهذا، وكانوالبيعالشراء
شركةفإنالمثالسبيلوعلى. أحيانًاالبعضبعضهافىندماجهاإإلىيؤدىالمتشابهة

250Lipson, op. Cit., 487, 502-6; Froude, History of England vol. 1, 58.
251Studies in Econ. History: Papers of Georgs Unwin, 187.
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مناألغنياءمعًا، وكانوالجزارينالنساجيناندماجمناألصلفىنتجتاألقمشةصناع
والنساجينالجوختجارنقابةبعضويةالتمتععلىواجدرقدالشركةتلكأعضاء

.معًاوالصباغين

التجارية، وكانالعناصريدفىالشركةفىالعلياالمراكزكانتالحاالتتلكمثلوفى
كانتطالما "أنهأنوينالحظ، وقدبينهممنيختارونمجلسهاوأعضاءالمدينةحكام

أنأحدباستطاعةيكن، لمالترقىمراحلالجتيازالنفقاتمنالمزيدإلىماسةالحاجة
غالبية "أنذلكعنالشركة"، ونتجتلكأعضاءمناألثرياءسوىالحكممراكزإلىيصل

مؤرخويشير. 252"تدريجيًااألربعةالحكاماختيارفىنصيبهافقدتاألحرارالمواطنين
أما. 253"التبعيةمستوىإلىهبطواأنلبثوامااألصالءالحرفيين "أنإلىاألجواخشركة

يمتونالأشخاصيدفىكانتفيهاالرئيسةالمراكزفإنالسكاكينصناعنقابةحالةعن
يومهمقوتيملكونالذيناألحرارالمواطنينباستطاعةيكنولم "بصلةالصناعةتلكإلى

عليهمكانالتىالباهظةالعضويةرسومإلىباإلضافة، ألنهالقماشينسلكفىالدخول
نفقتهعلىالحاناتإحدىإلىالنقابةمجلسيدعوأنالجديدالعضوعلىدفعها، كان

.254"الخاصة

أنعشر، "رغمالسادسالقرنمنذضيقنطاقعلىالترزيةنقابةمجلسشكلوقد
فىلالجتماعدعوتهمضرورةعلىنصاألعضاءجميعلهيخضعكانالذىالقانون
النقابةرئيسيقدمأنمنالجمعية، وبدًاللتلكأثرًانجدنكادالعمومية، فإنناجمعيةشكل

أماماتالجتماعاقاعةفىالمألعلىالرئاسةفيهايتولىالتىالسنةنهايةعندحساباته
المراجعينلبعضأوالمساعدينلمجلسالحساباتتلكيقدمالطائفة، أصبحأعضاءجميع
أحدهماقسمينإلىالنقابةتقسيمالحقبةنفسحوالىفىوظهر. 255"المجلسيحددهمالذين

بالقسمالخاصةالسجالتكانتولما. الحرفيينيضمحرفىالتجار، واآلخريضمتجارى

252G. Unwin, Industrial Organisation in the 16th and 17th Centuries, 42.
253A. H. Johson, History of the Company of Drapers of London vol. 1 23, also 148-51
254C. Welch, History of the Cutlers, Company of London, vol. 11, 79, 86-7
255C. M. Clode, Eary History of the Guild of Merchant Tailors, part 1, 153.
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واضحًايبدوالاألولالقسموبينبينهقائمًاكانالذىالعالقةنوعفإنفقدتقداألخير
256.تاماستقاللعالقةوليستتبعيةعالقةكانتأنهانفترضولكننا

الشركاتالتعاقدية، سيطرتالشركاتعلىتجاريةأوليجاركيةسيطرتحينوعلى
المدينةحكومةوقوعمدىويحدد. "لندنمدينةحكومةعلىبدورهاالكبرىعاقديةتال

كانواوالعمدوالنبالءالمجلسأعضاءمعظمأنحقيقةالكبرىالنقاباتأيدىفىاآلن
تحلكادتوما. الكبرىالتعاقديةالشركاتإحدىأعضاءبينمنسنواتلعدةيختارون

فىاندمجتقدالمدينةومنظماتالحرفيةالمنظماتكانتحتىعشرالخامسالقرننهاية
.257"البعضبعضها

المالبسبتجارةالمشتغلةالتجاريةاألوليجاركيةأنإلىتشيرأدلةهناكالوقتنفسوفى
فىدخلت، وبذلكالريففىالمنزليةالصناعةتنظيمبدأتوالخردواتوالجوخواألقمشة

، رفعالمثالسبيلوعلى. اإلقليميةالمدنفىالجوخوصناعالقماشينمعصراع
التجارىالنشاطاتساع "منم1604عامفىالعامالمجلسإلىشكوىاألقاليمفىالقماشون

فىالجوخصناعشكوىاآلخرين"، وكذلكنشاطيعرقلممااألثرياءلندنلتجار
المدينة، وكانواداخل" صناعتهمفىشخصستمائةعلىمايزيدتشغيل "منشروسبورى

لشراءويلزإلىعمالئهمإرسالمنلندنتجارمنعفىاألوقاتمنوقتفىنجحواقد
الالزمةالموادلتوفيرشروسبورى، وذلكسوقإلىيتجهكانالذىاألبيضالقماش
فىالمشتغلونأوالمحليونالقماشونوكان. بهمالخاصةالمحليةاألقمشةتجهيزلصناعة
فىالجوخصناعمثلتمامًاللمدينةالحرفىبالنظاميرتبطوناألقمشةتجهيز

دعتإذاالمحليةالحرفنقاباتوإحياءتدعيممصلحتهممنكانشروسبورى، حيث
عاملمرسومبالنسبةاألمركانكما -لهمالقانونيةالحمايةوضمانذلكإلىالحاجة
المالرأسيمولهاالتىالريفيةالصناعةمنافسةمواجهةالحرفيونليستطيع- م1555

الحد،هذاإلىرجعيًاالمحليينالرأسماليينهؤالءنفوذكانوهكذا. لندنمنالقادمالكبير
إلىالعملتقسيمالمتدادحدووضعالجديدةالمنزليةالصناعةفىالتحكمإلىيهدف

.بالفعلإليهايتسرببدأقدكانالذىالحرفةبتلكالمشتغلين

2569Ibid, 61 seq.
257A. H. Johnson, op. Cit., vol. 1, 50-1.
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يستخدمونتجارًااألوقاتمنوقتفىالمحليونالقماشونأصبحأخرىحاالتوفى
بالنسبةاألمركانالمجاور، مثلماالريففىالمدينةحدودخارجالحرفيينمنغيرهم
عامفىالنساجونقدمهابحقهمشكوىعننسمعالذيناألثرياءيسكسإوسافولكلقماشى

لألقمشةمحددثمندفععلىبينهمفيمااتفقواالقماشينمناألثرياء "أنإلى، تشيرم1539
عاممرسومحولااللتفاففىنجحواالذينولتشيرقماشىعننسمعالمنسوجة"، أو

الذىالصراعذلكمنلناويتبين. 258الريففىاألنوالعددزيادةمن، وتمكنوام1555
ثمةالكبير، أنوصنوهالصغيرالمالرأسبينالكبرى، أووالمدناألقاليمبيندار

بينالصراعهذاتحولوقد. الفريقينبينالمصالحتضاربعننتجاقتصادىصراع
تأثيرلهقطاع، إلىواألقاليمالرئيسيةالمدنوالكبيرة، وبينالصغيرةاألموالرؤوس
.الكومنولثعهدفىالبرلمانيينبين- ماحدإلى -كبير

اموبعضهوالمتأخرةالمتقدمةالفترتينمنكلبينهاماختالفهناككانأنهغير
ضدبثقلهااإلقليميةالحرفنقاباتألقتستيوارتومطلعتيودورعصرففى. البعض
حينلها، علىالمنافسةالريفيةالصناعةضدخاصةوبصفةاليدويةالصناعاتفىالتوسع

تشريعاتاهتمامأنيتضحعكسيًا، كماتأثيرًالندنتجاروخاصةالتجاريةللمصالحكان
فىساهمهامًاعامًالكانالحرفنقاباتنفوذعلىبالمحافظةوستيوارتتيودورعهدى
منالعشريناتفىستيوارتنظامضدالتجاريةالمصالحجانبمنقويةمعارضةتجميع
.عشرالسابعالقرن

حجمبتوسيعيهتمأنفسهمالحرفيينمنفريقأصبحعشرالسابعالقرنمنتصفوعند
بينواضحتمييزهناكوأصبح. الحرفلنقاباتالتقليديةالقيودمنوبالتخلصالصناعات

سواءالريفيةالصناعةفىاإلقليميينالمنظمينبينوالصغيرةالكبيرةاألموالرؤوس
هناكأصبحالمحلية، كماالتجاريةالنقاباتأعضاءمنأواألغنياءالحرفيينمنكانوا
الرئيسة، وبينمواردهمنالصوفعلىحصلواالذيناألثرياءالقماشينبينواضحتمييز

.بهالخاصاالحتكارمنالصوفشراءعنبديلأمامهميكنلمالذينالفقراءزمالئهم
القطاعاتأكبرباعتبارهاألقمشةصناعةقطاعفىبقوةتتجلىاالتجاهاتتلككانتوبينما

258G. D. Ramasy, The Wiltshire Woollen Industry, 58-9.
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يالحظكذلك. التجارإلىتمتدلماالتجاهاتتلك، فإنالوقتذلكفىانجلترافىالصناعية
واإلسكافيةالجلودباعةبينالوقتنفسفىالعمالأصحابمنمماثلةطبقةظهور

صناعيستخدمونأصبحواالذين (السكاكينلهم)، وتجارالحرفيينأخضعواالذين(
األدواتوتجاروالحدادينالصفيحوصناع) م1415عاممنذلحسابهمعمدةألواالسكاكين
.259الحديدية

تسلطبدايةفىتمثلالجاذبيةمركزفىهامتحولبدايةعشرالتاسعالقرنمطلعوشهد
بين، ومنأنفسهمالحرفيينصفوفبينمنبرزتالتىاألعمالأصحابالتجارطبقة
الثورىالطريق "بأنهاماركسيصفهاالتىالظاهرةوهى. الكبرىالنقاباتأعضاءكبار

القليلإالحولهايتوافر، فالالوضوحعنتكونماأبعدالعمليةتلكوتفاصيل". الحقيقى
التىالحوادثيفسرالحقيقةتلكوجودولكن. مباشرًااتصاًالبهاالمتصلةاألدلةمن

علىتسيطركانتالتىالتجاريةاألوليجاركيةحولت، فقدالملبوساتشركاتفىوقعت
الواسعونفوذهمالمتزايدةثروتهملهموضمنتالتجارةإلىالكلىنشاطهاالشركاتتلك
علىاحتلتالتصدير، أوبتجارةالمشتغلةالممتازةالفئاتبينقدمموضعالزمنمرعلى
األمورتكنلموإذا. التجارةتلكهامشعلىيعيشونالذينبالعمولةالوكالءموقعاألقل
متزايدة،بصورةمحدودةأصبحتبالمنتجينعالقتهمفإنالنحوهذاعلىجرتقد

المشتغلةاألخرىبالعناصرواحتفظواأنفسهمحولمغلقنطاقضربإلىواتجهوا
المستوىعلىالحرفيةالصناعةوتوسيعتطويرعلىالعملمن، بدًالخارجهبالحرفة
.عشرالسادسالقرنفىفعلوامانحوعلىالوطنى

أموالهااستثمارإلىتجهتإاألثرياء، الحرفيينبينمنرأسماليةعناصرظهوروشكل
، تحديًاالعملصاحبالتاجردور، ولعبتلحسابهماآلخرينالحرفيينتشغيلطريقعن

سيطرتهاتفرضاألخيرةوظلت. القديمةالتجاريةالعناصرأقامتهاالتىالمغلقةللتنظيمات
بفروعاالشتغالفىالخالصالحق) ميثاقهابحكم (تملكالتىالشركةاستمرارخاللمن

أولهما، نضال: مظهرانلذلكتبعًالهاالموجهالتحدىواتخذ. 260اإلنتاجمنمعينة

259G. Unwin, op. Cit., 26-46.
فىسائداًكانمماالعكسعلىوذلكالجملةتجارةفروعبأحداالشتغاللندنمواطنىمنمواطنأىحقمنكان260

.الحرفيينأوالحرفإلىيمتدلمالحقذلكاألخرى، ولكنالمدن
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فىفحاولواالشركةإدارةفىنصيبعلىالحصولأجلمنالطائفةأعضاءمناألثرياء
.مستقلةشركةإطارفىلهمخاصوضعوإقامةاستقاللهمضمانالحاالتمنكثير

التىالجديدةستيوارتعصرمؤسساتعليهقامتالذىاألساسفىوثانيهما، تمثل
يشيرالتىالمؤسساتذاتها، تلكالملبوساتشركاتبينمنحرفيةعناصرمنتكونت
علىسيطرواالذينالحرفيينبينالرأسماليةللعناصربسرعةخضعتقدأنهاإلىأونوين

.البروليتارياأشباهمنطبقةإلىبالحرفة، وحولوهمالمشتغلين

إلىتتحولأنالبالطبنفوذاستطاعتالتى (القفازاتشركةحالةفىذلكحدثوقد
تجارلسيطرةقبلمنيخضعونكانواالذينالجلودصناعبواسطةفتكونت) مؤسسة
أجلمناللبادصناعبهاقامالوقتلبعضالنجاحتحرزلممماثلةمحاولةوثمة. الجلود

الذينالدبابيسصناعفعلوكذلكالخردواتيةلنقابةيخضعونكانواأنبعدحريتهمنيل
الساعاتصناعفعلالنسائية، وكذلكالمالبسشركةسيطرةتحتقبلمنيقعونكانوا
شركةعناستقلواالذينالحريربصناعة، والمشتغلونالحداديننقابةعنانفصلواالذين

بالشكوىالجلودصناع، جأرم1619عامفىاألوللجيمسقدمالتماسوفى. النساجين
، والمنتجاتهوتجارةالخامالجلودمصادرعلىقبضتهمأحكموا "الذينالجلودتجارمن

،للحرفيينمراعاةدونيريدونهالذىبالثمنيبيعونهاحتىيشترونهاالتىالسلعيتركون
فىالمتحكمةالمجموعةأنمنبعدفيماواشتكوا". كسبًاالصانعيحققأنيهمهميكنفلم

وأعضاءكالحكامالجلودعنشيئًايعرفونالالذينأولئكأيدىإلىنتقلتإ"الشركة
والمالبسالجواربوتجارالنحاسينمثلأخرىبمهنوالمشتغلين.. المدينةمجلس

أبناءمناألثرياءإلىلهمالتماسفىالترزيةشركةأعضاءأشاركما". إلخالداخلية
منكبيرةأعدادإلحاقطريقعنالطائفةأعضاءمناآلخرينعفونضيالذينحرفتهم
ومراجعةالشركةمجلسعنالترزيةنقابةأعضاءإقصاءإلىويتجهون"بالعملالصبية

."الحسابات

بخدمةمرتبطينأصبحوا "أنهمتبهمامراختالفعلىالطباعةشركةأعضاءأعلنكما
القائمة، وفىاالستخدامشروطظلفى، حياتهمطوالاألثرياءمنمحدودةمجموعة
بعديتحولون "الصبيةمنالكثيرأنلهم"، كمامالءمةالرؤساءيراهاالتىاألوقات
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النساجونوتظلم" لتماسإلامقدمومنهايشكوالتىالتبعيةحالةإلىتلمذتهمفترةانقضاء
الذينالمعلمونطرد"لذلكالدخالء"، ونتيجةبواسطةيكسب "الذىشركتهممجلسمن
فىناجحةبمحاولةقامواالذيناللبادصناعأنكما". الدخالءتعقبعاتقهمعلىيقعكان

رأسإلىحاجتهملتغطيةمساهمةشركةلتكويناألولجيمسحكممناألولىالسنوات
أواخرفىأصدروهبيانفىأعلنواوقد. الحرفيينوصغارمتوسطىبينمنكانواالمال
الكثيرلشراءدائمًااستعدادعلىكانواثراءاألكثراللبادصناع "أنعشرالسادسالقرن

لالختيار"،أحسنفرصًاأمامهمكانت، وبذلكالحسابعلىنقدًا، أو) الخامالموادمن(
الجيدةاألنواعبثمنالصوفمنالردئالنوععلىيحصلونالحرفيينفقراءوكان

أصبحواالفقر، حتىوهدةإلى، وانحدرواالعملمنالحرمانلقسوةيوميًافتعرضوا"
الخامالصوفعنهمقطعواالذينللتجارالدينربقةفىالناس"، ووقعوامواجهةنشويخ

.بالشكوىجأرواكلماكلية

منالكثيرعانواالذينالحرفيينصغارجانبمنعامةالشكوىكانتأخرىوبعبارة
احتفظوا"الذينالخردواتتجارضدأخرىمرةشكواهم، ورفعواالمالرأسفىالنقص
منكبيرةكمياتوباعواالصناعةفىالمومساتواستخدمواالصبيةمنكبيرةبأعداد
استطاععندماولكن". هواهمعلىوتصرفواللعملنظامًايحددواحدود، ولمدونالسلع
فىمنهماألثرياءكانلشركتهمامتيازعلىالكومنولثعهدفىيحصلواأناللبادصناع
عشرةيستخدمونالحرفةأعضاءمنالكثير "أنإلىاإلشارةسبقتوقد. الصفوفمقدمة

وإعدادهوتنظيفهالصوفانتقاءفى، ذلكعلىيزيدماأوشخصًاثالثينأوعشرينأو
فىالخردواتيةذكرحينوالصبية"، علىالمياومةعمالإلىباإلضافةهذاللتصنيع
ولكنهاأعضائهامنالفقراءلمصلحةتعملال "أنهاالجديدةللشركةمعارضتهممعرض

التىللطريقة "فريدةصورة- أونوينتعبيرحدعلى -ذلكويقدم". منهماألغنياءتخدم
مننوعمواجهةفىالصغارالمعلمينعنللدفاعالحرفيةالمنظماتإليهالجأت

."لهماآلخرينإخضاعإلىيسعىالرأسماليين

للحصولالجلودسلخبحرفةالمشتغلونبها، قامالنجاحمنأقلقدرًاحققتمحاولةوثمة
م1606عامبهتقدموامزورطلب "طريقعلىالسالخيننقابةمنمعينةحقوقعلى
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".ونقبائهاالطائفةرئيسإلىالرجوعدونالملكمنترخيصخطابعلىللحصول
رفضالنقابةمجلسأنمتياز، إالإلاعلىالحصولفىنجحواالحرفيينأنورغم

.متيازإلاإلغاءفىونجحالملكىالديوانلدىوتدخلبهعترافإلا

العنصرعشر، أصبحالسادسالقرننهاية، فمنذللقماشينبالنسبةمختلفًاالوضعوكان
بأحوالاهتمامهقلالخارجية، وبذلكبالتجارةًاممهتالملبوساتشركةفىالتجارى
حصلالذىالشركةمجلسعضويةالمتيازالمحدودةمقاومتهمفىذلكويتجلى. الصناعة

هذاولكن. الكومنولثعهدفىنهائيًاالمسألةتلكتسوية، وتمتوالمعلمونالنقباءعليه
إدارةفىدورًايلعبونأصبحواقدالحرفيينجمهورأن- يظنقدكما -يعنىالمتيازإلا

يستخدمونكانواالذينالحرفيينأثرياءمصلحةمن- العكسعلى -ذلككانالشركة، إذ
نحوعلى -رأواالشركة، والذينمجلسفى، ويمثلونواسعنطاقعلىالصغارالحرفيين

وعمالالحرفيينصغاربينمنانتخابهميتملموالمعلمينالنقباء "أن- أونوينيذكرما
البعضطالبوعندما". الصناعكباربينمنالمجلسبواسطةيعينونالمياومة، ولكنهم

بينماأنهذلكإلىأضف. الطلبذلكأنفسهموالمعلمونالنقباء، عارضالعامباالنتخاب
التقليديةاللوائحتجاهلالرؤساءمراكزعلىسيطرواالذيناألعمالأصحابكباريحاول
تأثرتالذينالصغارالحرفيينفإنيستخدمونهمالذينالحرفيينعددلزيادةللصبية
مواجهةفىالملبوساتشركةفىالتجارىالعنصرجانبإلىوقفواذلكنتيجةأحوالهم
وصغارهمالحرفيونكباروقفأنسبقالذىالتجارىالعنصرنفسالقديمة، وهواللوائح

كانتالتىالمصبوغةغيراألقمشةتصديرحولالنزاعدب، عندماوجههالسواءفىعلى
.261القماشينكبارتهم

منالقليلبالصناعة، هناكالمشتغلينالتجاروضعهالذىاإلنتاجنظامإلىوباإلضافة
.أجرمقابلمباشرةالعمالاستخدمواالذينالرأسماليونامتلكهاالتىللمصانعاألمثلة
اإلنتاجأدواتتكنلم، حيثالنسيجصناعةفىالمرةهذهنادرةكانتاألمثلةتلكولكن

األدوات، فكانتالمصنعإلنتاجأساسًالتضعالتجهيزعمليةإطارخارجتعقدتقد
المتواضعة، وكانالوسائلصاحبالحرفىيدمتناولفىتزالالاإلنتاجفىالمستخدمة

261Unwin, op. Cit., 126-39, 156-71, 196-210; Margret James, Social Problems and Policy during the Puritan
Revolution, 205, 211-12, 219; J. F. Wadmore, Some Account of the Skinners' Company, 20.
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الفرقوكان. األولىبالدرجةفردىجهدإلىالعمللحاجةسقيفةتحتإقامتهاالممكنمن
منعددإقامةيتطلباألولأنفى، يتمثلالمنزلىواإلنتاجاليدوىالمصنعبينالوحيد

.العمالبيوتفىمبعثرةتكونأنمنبدًالالمبنىنفسفىالبعضبعضهابجانباألنوال
.ذاتهااإلنتاجيةالعمليةطبيعةعلىتغييريطرأأندوناإلنتاجأماكنتركيزفتم

مننوعإقامةأوالورشةداخلالعمللتقسيمالمرحلةتلكفىمحدودةالفرصةوكانت
تكاليفيوفرالرأسمالىكانذلكمنالعكسالتركيز، وعلىلذلكنتيجةالجماعىالعمل

وفيما. بيوتهمفىالحرفيينإلىالعملأسند، إذااإلشراف، وتكاليفبالمصنعحتفاظإلا
عناستثناءيمثلالنسيجصناعةفىالمصنعإنتاجظلوالمصبغةالتجهيزمصنععدا

فإنالظروفتلكفىوحتى. عشرالخامسالقرنمنالثانىالنصفحتىالقاعدة
الرغبةتمألهمالذينالرأسماليينمنملحوظعددوجودإلىنجدها، تشيرالتىالحاالت

جونويعد. الصناعيةالبروليتارياظهوربدايةمنذالصناعةفىأموالهماستثمارفى
ألحدبنًاإ، وكانالصناعيينالرأسماليينهؤالءأشهرJohn Winchcombوينشكومب

عندماالنظربعيدالصبية، وكانمنكواحدالقماشينأثرياءأحدبخدمةلتحقإالقماشين
وامتلكالنساجينمنمئاتبضعاستخدمفقدعنهرتيتواماصحوإذا. سيدهأرملةتزوج
.262للتجهيزومصنعًاللصباغةدار

دارمنكبيرةأرباحلديهتراكمتالذىالمدينةنفسمندولمانتوماسعنونسمع
ووليمبريستولفىبالنكيتتوماسوظهر. جنيهآالفعشرةتكلفتالتىالعرض
نسمعكذلك. مالمسبورىأسقفيةاستأجراالنساجينألحدابنًاكانالذىولتشيرفىستامب

ديرفىوالنساجيناألنوالجمعالذىشايرأكسفوردفىOsney Abbeyأبىأوسنىعن
الصناعةنظامكانعندماوحتى. العمالمنألفينيستخدمبأنهيفخرمهجور، وكان

.263القماشيمتلكهكبيرمصنعفىتتمكانتالتجهيزعمليةفإنسائدًاالمنزلية

األقمشة،تجهيزفىرأسمالهميستثمرونالذينالقماشينبينصراعًاالزمانذلكوشهد
ثماألقمشة، ومنبتصديريهتمكانالذى، لندنمدينةفى" الخالص "التجارىالمالورأس

262Johnson, op. Cit., vol. 11, 48; V. C. H. Berks, vol. 11, 388.
263V. C. H. Gloucester, 2, 158.
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نشبالذىالصراعفىبوضوحذلكويتجلى. المجهزةغيراألقمشةتصديريفضلكان
.المجهزغيرالقماشتصديرلتحريمكوكايينمشروعحولم1614عامفى

قواعدإلرساءكافيةبدرجةتقدمقدكانالصناعاتمنعددفىالتكنولوجىالتطورلكن
منأكبرأموالرؤوسالمشروعاتتلكفى، وساهمتالمصنعنظامأسسعلىاإلنتاج

سبيلعلى -التعدينصناعةففى. وبالنكت، واستامب، دولمانيمتلكهاكانالتىتلك
التعدينعملياتفىللبدءالجنيهاتبعضيتجاوزالرأسمالاستثماريكفىكان- المثال
الغالبفىيتمالفحماستخراجعشر، وكانالسادسالقرنبعدفيماصغيرنطاقعلى

عنيتمالعملكانعندماوحتى. اإلقطاعىالسيدلحسابأولحسابهمالفالحينبواسطة
استخراجعمليةلمزاولةكافيًاكانجنيهًاستونأوخمسونمبلغغنية، فإنمنشآتطريق

.المعادن

كفايةأكثرمضخاتاختراععننتجالذىالمناجممنالمياهنزحأساليبتطورولكن
قدم)،200إلىالغالبفىتصلكانت (أعمقأبعادإلىالمناجماستغاللعلىشجع
هذاإلىالمناجماستغالل، ألنتاينمنطقةفىكبيرةتعدينمشروعاتقيامعليهاوترتب
الجديدةالمناجموبدأت. المالرأسمنكبيرقدرإلىتحتاجمضخاتإقامةيتطلبالعمق
مولوا، الذينوغيرهريدلبيترالسير، مثلالمغامرينمنمجموعاتطريقعنتمول
بالكتالسير، أوجنيه600قدرهابتكلفةم1600عامحوالىيوركشايرفىالفحممناجم
محاولةفىجنيهألفعشرونخسرإنهقيلوالذى، نيوكاسلتجارمنواحدًاكانالذى

.المناجمأحدمنالمياهلنزح

مغامرىبينشائعًاكانوالذىالجنيهاتمنمائتينأومائةيبلغالذىالمالرأسواصبح
نسمعذلكمنوبدًال. الماضىذكرياتمن- عشرالسابعالقرنفى -يبدوإليزابيثعصر

طنالفعشرينمنيقربماتنتج، كانتالفحممستخرجىمنمجموعةمنأكثرعن
يستخرجكانأحدهمأننسمعكما. م1638عامفىللتيمزالجنوبيةالضفةعلىالسنةفى

الذىنوتنجهاممنبالقربووالتونعنكذلكسنويًا، ونسمعجنيهًا450قيمتهتبلغفحمًا
مناآلالفتبلغأموالرؤوسعننسمع، كمام1598عامفىطنألفعشرونينتجكان

17و14مثلمبالغتعدأنالغريبمنيكنولم. المياهمضخاتعلىأنفقتالجنيهات
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ذاتمبالغبدوورثفىالفحممناجمفتحإعادةعلىأنفقتالتىكتلكالجنيهاتمنألفًا
يقدربمام1680 - م1560عامةبينفيماانجلتراأنحاءسائرفىالفحمإنتاجوازداد. بال

.264ضعفًاعشربأربعة

ميدلتونهيوجالسيرعننسمعويلزجنوبفىوالفضةالرصاصبمناجميتعلقوفيما
بلغتسنوىبإيجاراألولجيمسعهدمطلعفىشايركارديجانمناجميؤجركانالذى
م1609عامفىأرباحًاتحققكانتالتىالمناجمعنأيضًانسمعجنيهًا، كما400قيمته
منظمثمة، كانالطويلالبرلمانعهدمناألولىالسنةوفى. شهريًاجنيهًا2000تبلغ

أنشاير، واستطاعكاردنجفىالتعدينعمالمنعامًال260ماستخدباشلتوماسيدعى
علىجمعها (األهليةالحربخاللالجنيهاتمنألفًاأربعونقيمتهبلغتقرضًاللملكيقدم
فىالتعدينامتيازعلىذلكمقابلفىالملكمنالتعدين)، وحصلأرباحمنيبدوما

إلدارةشركةأسستالملكيةعودةعهدفىعامًاثالثينبنحوذلكوبعد. شايركاردينج
ظهر، بينماسهممائةعلىوزعجنيهًا4200قدرهبرأسمالوماريونيثكاردنتونمناجم

والفضةالرصاصمناجميمتلككان" التعدينمشروع "باسمعرفتحادإالقرنختامفى
،المعادنلصهرميناء، وقناة، ومصانعإلىويلز، باإلضافةجنوبفىوالفحموالنحاس

طريقعنجنيهألفمائةإلىرأسمالهيرفعأناالتحادذلكحاولوقد. للطوبوأخرى
.265الجمهورمساهمة

الملحية، وهىالصخورتحليلطريقعنالملحاستخراجطريقةإليزابيثعهدفىوبدأت
البركفىالمملحالماءغليان، أوأحواضفىالبحرمياهتبخيرمحلحلتالتىالطريقة
خمسةنحوتنتجشيلدفىللملحمصانعهناككانتاألهليةالحربنهايةوعند. والعيون

الملحمصانعكانتحتىالثانىشارلعهديحلكادوما. سنويًاالملحمنطنألفعشر
سنةالستونوخالل. "266السنةفىطنألفعشرينإلىيصلقدماتنتجتشيشايرفى

والبارودالورقتنتجالتىالمصانعأولىأقيمتعشرالسادسالقرنمناألخيرة
نجلتراإالسكر، واستوردتبتكريرتشتغلالتىالمصانعأولىأقيمت، كماوالمدافع

264J. U. Nef, Rise of the Brit. Coal industry, vol. 1, 8, 19-20, 26-59, 60, 378.
265D. J. Davies, Economic History of South Wales Prior to 1800.
266Nef, op. Cit. 174 seq.
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أنفىيتمثلالجديدةالصناعاتتلكمغزىالخارج"، وكانمنللملحاألولىالمصانع
ولمالمصانعتلكفيهاأنشئتالتىالحاالتكلفىكبيرةاستثماراتإلىاحتاجاألمر"

أولئكفيهاكانالتىالحاالتفىتدبيرها، حتىالحرفمعلمىمجموعاتباستطاعةيكن
.267"المالمنصغيرًاقدرًايملكونالحرفيون

القرنمنتصفعندسارىإقليمفىالمياهدفعبقوةتدارالتىالبارودمصانعوظهرت
المائيتينالعجلتينمنواحدةتكلفتتفورددارفىللورقمصنععشر، وأقيمالسابع
هناككانتم1630عاموبحلول. الجنيهاتمنوألفينألفبينماتديرانهكانتااللتين
وفى. انجلتراأنحاءجميعفىالطريقةبنفستدارالتىالورقمصانعمنأكثرأوعشرة
آالفعشرةقدره، برأسماللندنفىأقيمتمعصرةعننسمعاألولجيمسعهد
إلىمبكروقتمنذيحتاجالحديدمصانعتشغيلكان "الحديدصناعةوفى. 268جنيه

بعضهامعاألراضىمالكمنمجموعةتعاونتإذاإالتوفيرهيمكنكبير، الرأسمال
يقدرإنتاجهاكانالتىالصهر، أفرانعشرالسابعالقرنفىنجدولكننا. 269"البعض
إنشاءتكلفةوقدرت. الصغيرةوالمسابكالمصاهرمحل، تحلاألرطالمنآالفببضعة
،المنشآتمن، وغيرهاالعمالإقامةأماكن، معالمسابكمنللصهر، واثنينحديثفرن

إنتاجيةقدرةذاتوملحقاتهافرناألتلكوكانت. جنيهبألفم1683عامفىدينغابةفى
بواسطةيمولالغربىالريففىالحديدمصانعمنالكثيروكان. سنويًاطن1200تبلغ

.المحليينواألعياناألراضىمالك

علىترتبميدالند، إذغربىالمساميرصناعةفىمماثلتطورالوقتنفسفىوحدث
أثرياءبينمنالغالبفىجاءتالرأسماليينمنصغيرةطبقةقيامالحديدقطعآلةظهور

صناعةفىالشئنفسوحدث. المساميرصناعةحرفةمعلمىمنالميسورينأوالفالحين
.270برمنجهامإقليمفىالماءبقوةتدارالتىالشحذآلةاختراععندوالسكاكينالسيوف

الملكية،المناجمشركة، أحدهماشقيقتانشركتانأسستعشرالسادسالقرننهايةوعند
مناجماستغاللتتولىاألولى، وكانتوالمسابكالتعدينيةالمصانعشركةواألخرى

267Nef in Econ. Hist. Review, vol. v, No. 1, 5.
268Ibid, 7, 8, 11, 20.
269T. S. Ashton, Iron and Steel in Industrial Revoluiton, 5.
270W. H. B. Court, Rise of the Midland 1600-1838, 80 seq. 103 seq.
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.النحاسيةالمنتجاتبصناعةالثانيةاختصتالثمينة، بينماوالمعادنوالنحاسالرصاص
األخيرةالشركةوامتلكت. واحدوقتفىعاملآالفعشرةتستخدمانالشركتانوكانت
أوعاملمائةواستخدمتجنيهآالفسبعةرأسمالهابلغالتىتنترنفىاألسالكمصانع
.أكثر

فىلألسالكمصنعإقامةفىجنيهآالفستةالرأسماليينمناثنانأنفقم1449عاموفى
قامتعشرالسابعالقرننهايةوعند. السويدمنالمستوردالخامالنحاسلتصنيعناشركأ

وزعجنيهألفأربعينمنيقرببرأسمالللنحاسنجليزيةإلاالشركةسمإتحملشركة
المعادنوسبكالتعدينصناعاتكانت "الملكيةعودةقبيلأنهغير. سهمسبعمائةعلى

العمال، فجمعالمصنعنظامأساسعلىتقوماألسالكوصناعةالنحاسيةوالمصنوعات
حملةقبلمنمعينينمديرينإشرافتحتكبيرة، واشتغلوابأعدادالبعضبعضهممع

.271"المالرأسأصحابأواألسهم

األخذجعلبشكلاإلنتاجفىالفنىاألسلوببتغيرترتبطكانتالحاالتتلكأنغير
بمابالمقارنةمتقدمةأنماطًاتعدالتغيراتتلككانتضروريًا، وبينماأمرًاالمصنعبنظام

.الحقبةتلكفىككلالبالدالقتصادبالنسبةمحددوزنذاتكانتأنهابعدها، إالسيأتى
بها، وعددالمرتبطينالرأسماليين، وعددالمصانعفىالمستغلالمالبرأسيتعلقففيما

الصناعةفىنجدهاالتىتلكمنأهميةأقلكانتأنهاواضحًافيها، يبدوالمشتغلينالعمال
التىاألرستقراطيةعلىاألولىبالدرجةقاصرة- سنرىكما -كانتالمنزلية، بينما

.الملكمنحهاخاصةامتيازاتصورةفىمشاريعها، وقامتالتراخيصعلىحصلت

ماركسأسماهمااألهميةفىتساوىالصناعةتلككانتإذامانقررأنالسهلمنوليس
بالقوةالعمليدارال، حيثالورشأواليدويةالمصانعفىاإلنتاجاليدوية، وهوبالصناعة

تلكنصنفأنيمكنالولكننا. 272الحرفيةاألدواتعلىبالضرورةاآللية، ويعتمد
مصانع "أنها، علىقبلمنإليهاأشرناوالتى، المالرأسعلىاعتمدتالتىالمؤسسات

.المصطلحلهذااستخدامهعندماركسقصدهالذىبالمعنى" Manufactoriesيدوية

271H. Hamilton English Brass and Copper Industries to 1800, 85; also 13-17, 27, 60, 244.
272Marx, Capital, vol. 1, p. 366 seq.
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توماسأونيوبورىجاكامتلكهاالتىالنسيجورشعلى- ريببال -هذاويصدق
عنداسكتلندافىأقيمتالتىاليدويةالنسيجمصانعبعضعلىذلكينسحب، كمابالنكت
القرنفىانجلتراتسودظلتالمنزليةالصناعةولكن. 273عشرالسابعالقرنمنتصف

اليدوية، فظلتالصناعةورشأوالمصنعنظاميسودهاكانمماعشر، أكثرالسابع
شيوعًاأقلاليدويةالصناعةورشوكانت. لإلنتاجاألساسالطابعهىالمنزليةالصناعة

.مثًالفرنسافىمعينةمناطقفىمنهاالوقتذلكفىانجلترافى

الطوائفنقاباتعنتامًااختالفًاتختلفالفترةتلكفىالمنزليةالصناعةكانتلقد
لسيطرةتخضعالصناعةتلكأصبحتاألحوالأغلبففىمنها، انحدرتالتىالحرفية

إذاقتصادىاستقاللمنلهمكانمامعظمالمنتجونالحرفيونفقد، كماالمالرأس
التجاريةالعناصربواسطةاستخدمواالذينالحرفيينإلىالحقبةتلكفىاإلشارةكثرت

السابعالقرنفىصدركتيبفىوردتالتىاإلشارةتلكمثلاليدويةبالصناعةالمشتغلة
، وأنالقماشينمنآالفخمسةانجلترافىكانأنهبهوجاءالصوفتجارةحولعشر

عدديتجاوز، وبذلكالعمالمنوخمسينبمئتينيحتفظهؤالء، كانمنواحدكل"
منيقتربأصبحقدالحرفىوضعوكان. 274شخصًاالمليونالصناعةبتلكالمشتغلين

اليدوية، منهالصناعةورشإلىاقترابًاأكثرالنظامكانثمالبسيط، ومناألجيروضع
وورشالمنزليةالصناعةكانتإذاوحتى. المدينةفىسادتالتىالقديمةالحرفإلى

واألدواتاإلنتاجيةوظيفتهاطبيعةفىاليدويةالحرفنقاباتتشبهاليدويةالصناعة
الثورةعرفتهالذىالصناعىاإلنتاجنظامنقيضعلىكانت، فقداإلنتاجفىالمستخدمة
.275الصناعية

والمشتغلينالرأسماليينبينالطبقيةالعالقات، وظهورالماللرأساإلنتاجخضوعويعتبر
تلكارتبطتالجديد، وإنوصنوهالقديماإلنتاجأسلوبمنفاصًال، حدًاباإلنتاج

إلتمامضروريةتعدالتىالصناعية، بالثورةالمتصلةالتكنولوجيةبالتغيراتالتطورات
زيادةالبشرىللعملاإلنتاجيةالقوة، وزيادةناضجرأسمالىإنتاجأسلوبإلىالتحول

273Records of a Scottish Manufactory at New Mills, ed. W. R. Scott.
274Reply to a Paper Intituled Reason for a Limited Exportation of Wool, Anon.
275Marx, op. Cit., 311, 353.
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المنزليةالصناعةنظامكلفىمميزًاطابعًاالماللرأساإلنتاجخضوعكانولما. كبيرة
الثانية، فالتماثلاألولىكانتستيوارتعهدأوائلففىاليدوية، الصناعةوورش

سابقالمنزليةالصناعةوجود، وكاناإلسمفىإالالقديمةالمنزليةالصناعةمع "تشتركان
يقفقطاعإلىالقديمةالصناعةتلكوتحولت.. المدينةفىالمستقلةالحرفظهورعلى

.276"السلعمخزنأواليدويةالصناعةورشةأوالمصنعهامشعلى

بعضهمامعالحاالتمعظمفىاليدوية، يتداخالنالصناعةوورشةالمنزلىاإلنتاجوكان
وعلى. اإلنتاجىالمصنعنظامفىأحيانًايتداخالنكاناالواحدة، كماالصناعةفىالبعض
، كماالعملصاحبيملكهاالتىالتجهيزبورشةيرتبطالمنزلىالنساج، فإنالمثالسبيل

أنكما. القطعبورشةيرتبطكانبانجلتراالغربىالريففىالحرفىالمساميرصانعأن
نظامإلىبدورهاتلكاليدوية، وتحولالصناعةورشنظامإلىالمنزليةالصناعةتحول

التغير)، كذلكلصالحتعملالفنيةالظروفدامتما (نسبيًابسيطًاكاناإلنتاجىالمصنع
.النظمتلكمنوآخرنظامبينربطتوسيطةعواملقامت

.اإلنتاجمراحلمنواحدةمرحلةفىالبعضببعضهمايختلطانالنظاماننجدماوكثيرًا
الرأسماليينأحدمنعليهيعملالذىالنولإكسترفىالنساجستأجرإ، المثالسبيلفعلى
الغزالعكسعلىوذلك (سيدهلحسابأحيانًايشتغلعشر، وكانعابالسالقرنفى

.)منزلهفىيعملكانالذى

كلية،استقاللهميفقدون "كولموادىمنبالقربالواقعةالمناطقفىالنساجيننجدكما
فىيعملون، وكانواسادتهممنبالقربالمنازلمنقطاعاتفىالحياةعلىوأجبروا

الرأسمالىاألقمشةتاجرأحيانًانجدكما. 277"سكناهمأماكنيتوسطالذىالمكشوفالفناء
علىليشتغلواواحدمكانفىيتجمعونعماًاليستخدم، كمابيوتهمفىعماًاليستخدم
.278عشرالثامنالقرنفىواحدة، وذلكورشةفىلهمأقامهاالتىاألنوال

276Marx, vol. 1, 464-5.
277W. G. Hoskins, Industry, Trade and People in Exeter, 1688-1800, 55.
278Heaton, op. Cit., 296.
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، بلفحسبالمنزليةالصناعةفىاإلنتاجعمليةلتغييرالطريقبتمهيدالرأسمالىيقمولم
منأكثر- الفترةتلكفى -الصناعةفىالمالرأستوغلوكان. تطورهاعجلةدفع

مثل (واحدةوحدةباعتبارهااإلنتاجفىالمتتابعةالعمليات، فنظمتطفيلىنمومجرد
ذلكعلىيترتبولم). األقمشةصناعةفىوالصباغةوالتجهيزوالنسيجالغزلمراحل
يشتغلونالذينالعمالبين، أولإلنتاجالمختلفةالمراحلبينالعملتقسيمفىالتوسع

توفيرأمكن، بلفحسب279واحدمنتجإعدادفىويشتركونمختلفةإنتاجيةبعناصر
العملياتتلكأخرى، وأصبحتإلىمرحلةمناإلنتاجيةالمادةنقليستغرقهالذىالوقت

.لهاتوفرتالتىالتداخلعملية، بفضلالبعضبعضهامعمتوازنة

فىآلخرحينمنتترددكانتالتىالشكوىمنالتطورهذاأهميةنتبينأنويكن
المختلفة، وتناولتالمراحلبينالتنسيقنقصحولدارتوالتى، النسيجصناعة

نقصنتيجةالعملانتظارفىالوقتيضيعونكانواألنهم- خاصةبصفة -النساجين
أوالصوفنسجصناعةفى، الرأسماليينالقماشينأنذلكإلىأضف. 280الخامالمواد
فىالصباغة، كانواحتىالخامالصوفمناإلنتاجعمليةعلىسيطروا، الذينغزله

القماشنوعوفق، وذلكللنساجينالغزلإعدادعنداإلنتاجنوعيةتحديدمنيمكنهموضع
كانتالتىالحاالتفى، الغزلنوعيةاختالفمنالشكوىعمتبينما. يريدونهالذى

أوالقماشإشرافتحتيعملونالمستقلينعمالطريقعنتتمالصوفغزلعملية
.وكالئه

المميزاتمناليدوية، واعتبرتالصناعةورشةلصالحأحيانًاتعملالظاهرةتلكوكانت
علىإلشرافلالفرصةواحدة، يتيحورشةفىفالعمل. الحقبةتلكفىالنظاملذلكالفنية
التىالحاالتفىالمنزلية، حتىالصناعةنظامفىمتبعًاكانمماأفضلبصورةالعمل
كما. األقمشةتاجرإلشرافيخضعونالمنزليةبالصناعاتالمشتغلونالعمالفيهاكان
بتطوير- الوقتنفسفى -يهتماليدويةالصناعةورشةصاحبالتاجرالرأسمالىكان

المالرأستوفرلعدمذلكعنيعجزونالحرفيونكان، بينماوأساليبهاإلنتاجأدوات
.الحرفنقاباتتقاليد، ولصرامةلديهم

279Marx, op. Cit., 327 seq.
280Lipson, op. Cit., vol. 11, 47-8.
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االختراعاتالنبثاقالتربةالفترة، مهدلتلكمميزةسمةكانالذىالعملتقسيمأنكما
،العملأدواتفىاختالفًا "يخلقذاتهحدفىالعملفتقسيم. بعدفيماظهرتالتىاآللية
،معيناستخداممعيتفقثابتُاشكُالبموجبهاألدواتتأخذأنيجبالذىاالختالفذلك
تتصلالستخداماتتطويعهاطريق، عنالعملأدواتوتحسينتبسيطإلىيؤدىمما

المالئمةالماديةالظروف- الوقتنفسفى -تخلق، وبذلكالعاملوظيفةبتفاصيل
.281"البسيطةاألدواتمنمزيجمنتتكونالتىاآللة، عتراخال

لألشكالمثاالنالصغيرةالمعادنوصناعاتالداخليةوالمالبسالجواربصناعةوتقدم
الصناعةورشنظامفىالمنزلىالرأسمالىاإلنتاجنظاماستمرارعلىتدلناالتىاالنتقالية

المثالينهذينأحدوينتمى. اإلنتاجىالمصنعنظامفىالنظامينكالاليدوية، واستمرار
عشر، فيشيرالثامنالقرنمطلعإلىاآلخرالمثالينتمىعشر، بينماالسابعالقرنإلى
إليزابيثالملكةعهدفىشاهدقدأنهإلى- شايرنوتنجهاممنقسيسوهو -لىوليم

ذلكوكان". الصناعةبتلكخاصًانوًالاخترعتالجوارببصناعةالمشتغالتمنامرأة"
يشيرالذىالمبسطالوصفمنوتطورًاتعقيدًاأكثرالجواربتحيكالتىاآللةأوالنول
علىالصعبمنأصبحثممرتفعًا، ومنثمنهاكانفقدمعقدةاآللةتلككانت، ولماإليه

.ويمتلكهايشتريهاأنالفقيرالحرفى

الطريقةفىجديدًاتقدم "اآللةتلكتكن، لمم1655عامفىقدمالتماسجاءوحسبما
وقتفىتعملاإلبرمنكبيرةأعدادعلىتحتوىكانتولكنهاالجواربلحياكةالشائعة

مائةنحوالزيادة، فبلغتقبلمنتستخدمكانتالتىاإلبرعددعلىكثيرًاواحد، تزيد
.282"الواحدةاآللةفىإبرة

الدقيقةفىغرزةألفينإلىألفمنإنجازيستطيعكاناآللةأواإلطارذلكأنويبدو
فىفقطغرزةمائةتنتجقبلمنالمستخدمةاليدويةاألداةكانتحينالواحدة، على

ثمن، بلغإيطالىتاجرطلبعلىبناء، صنعتالنوعهذامنآالتذكروردوقد. الدقيقة
متناولفىتكنلماآللةتلكأنوواضح. الزمانذلكبعملةجنيهًاثمانونمنهاالواحدة

281Marx, op. Cit., 333.
282Representation of the Promoters and Inverters of the Art, Mystery or Trade of Framework Knitting to the

Lord Protector For Incorporation, 1655.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

167www.RaoufAbbas.org

اقتناءطريقعنأموالهماستثماريستطيعونكانوا، الذينالحرفمعلمىكبارسوىأحد
.الجديدةاآللة

عهد، خاللم1657عامبعدإالواسعنطاقعلىالجديدةالطريقةتلكاستخداميشعولم
الجوارببتجارةيشتغلونكانواالذين (الرأسماليينمنمجموعةكونت، حينالكومنولث
تكونتالشركةهذهأنويبدو. 283اآلليةالجواربصناعةشركة) الداخليةوالمالبس
أيدىفىتظلأنيجبالشركةأمورمقاليدأنبقانونها، وجاءالبارزينالتجاربواسطة

إلىالجواربحياكةآالتتأجيروكان". الموظفينمننفسهاعلىمغلقةأوليجاركية"
.الشركةتلكأعمالبينمنالمنزليينالحرفيين

امتالكأساسعلىقاماآللة، فقدتلكظهوربعداستمرقدالمنزلىاإلنتاجنظامأنورغم
م1660أعوامبينوفيما. المنتجينمنلألفراداآلالت، وتأجيراإلنتاجألدواتالرأسمالى

منالداخليةوالمالبسالجواربحياكةفىالمستخدمةالجديدةاآلالتعدد، زادم1727و
.فرنساإلىوخاصةالسلعةتصديرعلىالطلبزيادةبسببآلة، وذلك800إلىآلة600

قليًال،ذلكمنأقلأوسنواتعشرإنتاجشراءمقابلللعمالتؤجراآلالتتلكوكانت
نظامعلىالمفروضةالقيودمنللتخفيفالشركةفىنفوذهمالرأسماليينكبارواستخدم

.284الرخيصةالعاملةاأليدىمنبالمزيدالصناعةتلكإمداديضمنواالصبية، حتى

عامفىالمشكلة (العموممجلسلجنةعشر، ذكرتالثامنالقرنمنالثانىالنصفوفى
".العملأصحابالبتزازيتعرضونكانواالصناعةتلكعمال "أنتقريرهافى) م1779
الصافىاألجرأصبح، حتىلهاألعمالأصحاباحتكارنتيجةالحياكةآالتإيجاروزاد

حياكة، يشتغلآلةيمتلكالذىالعاملوكان. أسبوعيًاشلناتثمانيةأوستةعنيزيدال
أحدمنآلةتأجيريقبل، حتىالرأسماليينجانبمنللمقاطعة، يتعرضبنفسهعليها

.الشركةأعضاء

تلكنواةأنويبدوم1663عام" الحياكةإطاراتورششركة "اسمتحتالملكيةعودةعصرفىالشركةتنظيمأعيد283
.سنواتلعدةنشاطهاتمارسوظلتم1657عامعلىسابقوقتفىموجودةكانتالشركة

284J. D. Chambers. in Economica, Nov 1929; A. P. Usher, A History of Mechanical Inventions, 240-5; W.
Felkin, History of Machine Wrought History and Lace, 23 seq.
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عشر،السابعالقرننهايةعدة، فعندالعتباراتحديثطابعذااآلخر، فكانالمثالأما
جرنيويتشمدينة، منكراولىأمبروسيدعى، كانالسابقينالحديدتجارمنتاجرأقام
ورشةبينمتوسطةمرحلةتمثلكانتصغيرةصناعيةمدينةالدرونيتنهرضفافعلى

واألقفالالمساميرإنتاجالمنشأةتلكالمنزلية، وتولتالصناعةومركزاليدويةالصناعة
التىالصغيرةالقريةوتحولت. األخرىاألدواتمنوغيرهاالنجارةوأدواتوالمزاليج

،السكانمن1500نحوفيهيعيشصناعىمجتمعإلىالمنشأةتلكموقعفىتقعكانت
ملكًاكانتالبيوتتلكأنبيوتها، رغمفىوتعملتسكنالمختلفةالعائالتوكانت

الخاموالمواداإلنتاجألدواتبالنسبةالحالكانت، كذلكمنههؤالءواستأجرهالكراولى
البدايةفىيودعأناإلنتاجيةاألسرتلكمنأسرةربكلعلىوكان. يستخدمونهاالتى

، وقدوأسرتهفيهايشتغلورشةعلىالحصولحقكبير"، تعطيهمبلغشكلفىمساهمة"
.الصبيةأحدجانبالمياومة، إلىعمالمنعاملينأوعامًالذلكإلىباإلضافةيستخدم

الموادقيمةخصمالقطعة، بعدأساسعلىأجرهعلىيحصلهذاالورشةصاحبوكان
حكمينمنيتكونالمنازعاتلفضخاصمجلسللمنشأةوكان. عليهاحصلالتىالخام
رئاسةالقسيس، وتولىالورشأصحابيعينهماآخرين، وحكمينكراولىيعنيهماكان

فىعضوًاأصبح، ثمم1706عامفىالفارسرتبةعلىكراولىحصلوقد. المجلس
.285جنيهألف200قدرهابلغثروةكونقدعندئذأندوفر، وكاندائرةعنالبرلمان

الحقبةتلكفىاليدويةالصناعةلورشالبارزةالسمةيشكلالمنشآتمنالنوعهذاوكان
أنإلىيشيراسكتلندا، مافى" الجديدةالشركة "سجالتفى- المثالسبيلعلى -فنجد
الكابتنأقامكما. األنوالبداخلها، أقامتالمساكنمنعددًااشترتالشركةإدارة

عشر، وأقامتالثامنالقرنفىباسكتلندافارسفىالكتانلنساجىمستعمرةأوركهارت
.286النساجينمنمائةلتضمشايرتأمبتوبنورثنيوركفىمساكنللقماشينمؤسسة

285V. C. H. Durlham, vol. 11, 381-7.
286Records of Scottish Manufactory at New Mills, 31; S. J. Chaman, Lancs. Cotton Industry, 23; Introduction to

Industrial History of England, 348.
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المعاصرة، ومصانعالسجالتعنهاتتحدثالتىنيوكاسلفىالسيوفصناعةكانتكذلك
مدينةفىسائدًاكانالذىبذلكالشبهقريبنظامعلىللحديد، تقومالشهيرةكارون

.287كراولى

الحرفيينفقدانعنمسئوًالاإلنتاجأدواتقيمةالحياكة، وارتفاعآالتتعقدكانلقد
المصنعنظامإلىاالنتقالوراءاألسبابنفسكانتمتزايدة، كمابصورةالستقاللهم
.الحديدلصناعةالمختلفةالنحاسية، والفروعوالمنتجاتالنحاسصناعةفىاإلنتاجى

أهميةأقلدورًايلعبفيهاالثابتالمالرأسكانالتىاألخرىالحاالتفىولكن
الحرفىعلىيتعذرالذىالمالرأسعلىالقائمةالمنزليةالصناعةتسودكانت- نسبيًا-

يوركشايرفىالسميكالصوفنساجوكانولذلك. بدونهالخامالموادعلىالحصول
يشترون، فكانواإقليمهمفىالخامالصوفوفرة، نتيجةستقاللإلامنكبيربقدريتمتعون

.288للتجارالقماشويبيعونالمحليةالسوقمنالصوف

أمثالمن -للرأسماليينتوفرالنكشيرفىالقطنونسجغزلصناعةكانتحينعلى
علىاعتمادهابسببالصناعة، وذلكتلكبدايةمنذكبيرًانفوذًا- منشسترفىتشيتام
فىالغربىالجنوبفىالصوفإنتاجعلىالشئنفسويصدق. 289المستوردالخامالقطن
لذلكتبعًاويسيطرالخامالمواديمتلك "الرأسمالىالقماشكانعشر، حيثالسابعالقرن
بينمنالمختلفةبعملياتهاإلنتاجيمرالذينأولئككانالمختلفة، بينمابأشكالهاإلنتاجعلى

فىالوضعوكان". ىالظاهراستقاللهمرغمالعمللصالحيشتغلونعمال، مجردأيديهم
وحملتبالنبالءتشبهتحقيقيةأرستقراطية "القماشونشكلحيثبذلكشبيهًانورويتش
.290"السيوف

التجارلسيطرةتخضعوولتشير، لمكوتسوولدمثلأخرىمناطقفىالصناعةولكن
إلىيرجعذلككان، وإنمالإلنتاجالالزمةالخامالموادعلىالحصولصعوبةنتيجة

، ممالندنفىالبعيدةالسوقإلىاألقمشةنقليتطلبهمااللذينوالتكاليفالوقتطول"

287Scrivenor, History of the Iron Trade, 75 seq.
288Cunningham, Growth (Mod. Times, 1), 506.
289Wadswoth and Mann, Cotton Trade and Industrial Lancashere, 1600-1780, 36 seq., 78 seq.
290Paul Mantoux, Industrial Revolution in the 18 Century, 63, 67.
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يتولىكانالذىاألقمشةتاجرسيطرةتحتووضعهالصغيرالنساجاستقاللأعاق
.291"إنتاجهتسويق

منالرأسماليينيدفىبدايتهامنذكانتيوركشايرفىالصوفغزلصناعةأنكما
سبيلفعلى (بعيدةمناطقمنالخامالصوفجلبإلىتحتاجكانتألنهااألعمالأصحاب
.292)تيلتهبطولمشهورلينكولنشايرمقاطعةصوف، كانالمثال

منأكثر، ليسالسلعتسويقأوالخامالموادعلىالحصوليكونأنالمحتملمنأنهغير
قامواتجارمنالخامالموادشراءيؤدىحينفعلى. الماللرأساإلنتاجإلخضاعوسيلة
فرصتقليلالمحلية، إلىالسوقمنالموادتلكشراءمنبعيدة، بدًالمسافاتمنبجلبها

الحرفىإخضاعإلىيؤدىال، فإنهالبعضوبعضهمالتجاربينالمنافسةمناالستفادة
الكافية، وماداميدهتحتالتىاإلنتاجوسائلمادامتالموادتلكمنهيشترىالذىللتاجر

منكلوفى. الخامالموادتوريدلمتعهدمدينًاتجعلهقروضإلىحتاجي
، والفقراءالمستقليناألغنياء: الحرفيينمنفئتانتوجدكانتحيثيوركشايروالنكشير

دور، ويلعبونلحسابهمالثانيةالفئةيستخدموناألولىالفئةأفرادمنالكثير، كانالتابعين
كانكما. الرئيسةالسوقفيهاتقعالتىالمدينةفىالتجاركباروبينبينهمالوسيط

)عشرالثامنالقرنفى (نشاطهميزاولونوهاليفاكسليدزأقاليمفىالصغارالحرفيون
واحدةكلكانتالتىاليدوية، الصناعةورشيملكوناألقمشة، الذينتجارجانبإلى
والتجهيزوالنسجالغزلبينتجمعكانت، كماالنسيجأنوالمناكثرأودستةتضممنها

.293ديفوقولحدعلىواحدسقفتحت

يفوقالماللرأستبعيتهمدىتقريرفىدورًاتلعبالمنزلىللمنتجاالقتصاديةفالحالة
.التبعيةتلكتقريرفىاإلنتاجتسويقصعوبةأوالخامالموادندرةعامليلعبهالذىالدور
تلكفىالمنزلىالحرفىاستقاللأساس، كانتاألرضملكيةإنالقوليمكنوهنا

291G. D. Ramsay, op. Cit., 20.
292Heaton, op. Cit., 353.
293Heaton, Yorkshire Woolen and Worsted Industries, 297-8.
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النسيجبصناعةيشتغلغنيًافالحًاكانفإذا. 294الرأسمالىاإلنتاجمراحلمنالمرحلة
طالمل، إلنتاجهالالزمةالخامالموادوتوفيربيتهحاجةسديستطيع، فإنهإضافىكعمل
المشترى،يختارأنبذلكويستطيع. معهيتعاملالذىالتاجرمناالستدانةمنبمنجاةظل
فرصةلهيوفرالتريثكانكلمابيعهافى، فيتريثسلعتهفيهيبيعالذىالوقتيختاركما

الخامالموادشراءعنيعجزيجعلهالمالفىنقصًايعانىوقد. أعلىسعرعلىالحصول
يعجزكثيرًا)، وقديتأخربيعهكانالذى (القماشمنإنتاجهيبيعأنقبلأسابيعلبضعة

،المشترينألحدمسبقًارهنًاإنتاجهالسنة، فيرهنمواسمبعضفىعائلتهحاجةسدعن
المشترىبالتاجرعالقتهبروليتارى، وتصبحنصفإلىاألمرحقيقةفىيتحولعندئذ
.العملبصاحب- األيامتلكفى -المنزليةالصناعةعاملعالقةمنقريبةلذلكنتيجة

السوقحالةفى، أوالخامالموادعلىحصولهسهولةعلىيؤثرالظروففىتغييرفأى
.للتاجرتابعإلىلتحويلهالسبيل، ويمهدبمستواهليهبطكافيًاكانالسدادأوالبيعتاريخأو

.مثلهكانمنعلىبالغًاتأثيرًا، يؤثراألوضاعفىطفيفتغير، أوتافهحادثكلألن

ستدانة،إلاإلىاحتياجهممنعليهيترتبوما. الحرفيينمنالقطاعهذافقرأنريبوال
النولكان، حيثالرأسماليينأيدىفىالنسيجأنوالوقوعفرصتزايدعنمسئوًاليعد
خاضعةالمنزليةالصناعةبقيتوقد. 295الحرفىعليهيحصلالذىللقرضضمانًايعد

وبذلك. 296األغنياءالفالحينمنالوسطىالطبقةاستغاللبقى، ماالماللرأسجزئيًا
ببعضهاالصناعيةاإلنتاجألدواتالصغيرةوالملكيةلألرضالصغيرةالملكيةارتبطت
،الماللرأسالمنزليةالصناعةعليهقامتالذىاألساسهذاعلىالخضوعوتم. البعض
.المالكمتوسطىمنالطبقةتلكبنهايةعجلتالزراعية، بصورةالملكيةتركزتعندما

علىعيشهاكسبفىفتعتمدالثانية، أمااألراضىمالكبينمنأولهمانشأتفئتينإلىالنساجينجاسكليقسم294
.الصناعةفىلهاالالزمةالخامالموادعلىالحصولصعوبةتعانىاألخيرةالفئة، وكانتالنسيجصناعة

Geskell, Artisans and Machinery, 26.
الصناعةكانتعشر، كلماالسابعالقرننهايةمنذملحوظغيربشكلتحدثكانتالتبعيةعمليةأنمانتويذكر295

.المالإلىالحاجةتعانىالمنزلية
Mantoux, op. Cit., 65.

:راجعالنكشيرفىاألرضوملكيةالنسيجصناعةبينالعالقةبأهميةيتصلفيما296
Wadworth and Mann, op, cit., 314 seq.
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المنخفضة،األراضىفى، الرأسمالىباإلنتاجلحقتالتىالتطوراتتلكنضجتوقد
عصرىفىانجلترافىشهدناهالذىذلكعنمبكروقتفىاإليطالية، المدنوبعض

المدنبظهوريرتبطللرأسماليةالمبكرالظهورأنريبوال. وستيوارتإليزابيث
منطبقةتوجدكانتعشر)، حيثالثانىالقرنوحتىعشرالحادىالقرنمنذ (الفلمنكية
التى، وهىالعملعلىالحصولأجلمنالبعضبعضهامعتتنافسالمسحوقينالمعدمين

ورشصاحبالرأسمالىالتاجرظهوروبدأ. 297"الشرسةالدنياالطبقة "باسمبيرنيصفها
الحاالتمنكثيرعشر، وفىالثالثالقرنمنذالفلمنكيةالمدنبعضفىاليدويةالصناعة
التجارعلىمغلقة، قاصرةمؤسساتإلى- م1200عامبحلول -الحرفنقاباتتحولت

متناولعنبعيدةكانتعضويةرسومالجملة، وفرضواتجارةاحتكروااألثرياء، الذين
من" الزرقاءاألظافر "ذوىمنوزنلهميكنلمالذينأولئكإبعاد، فتمالحرفيينصغار

بضائعهمبيعيستطيعونالصغارالحرفيونظل، وإن298الحرفيةالنقاباتعضوية
، مثلماسلعهملتصريفكافيًامجاًالالمحليةالسوقكانتالمحلية، كلماالسوقفىبالتجزئة

فىالحرفيينمصالحتقويضيتم، فلمولييجوناموكهانوالكبيرةالمراكزفىالحالكانت
.بالغةبصورةالمدنتلك

كانواالحرفيةالنقابةمحتكرىالخارجية، فإنالسوقعلىيعتمدالحرفىكانعندماولكن
من، كانلحرفتهالالزمةالخامالموادشراءفىأيضًاعليهماعتمدفإذا. الوحيدينعمالءه
ذلكأنويبدو. األثرياءالجملةتجارألحدتبعيةعالقةفىالوقوعيتفادىأنعليهالصعب

النحاسيةالمصنوعاتالفلمنكية، وحرفالصوفحرفحالةفىحالأيةعلىحدثقد
فىاألجنبيةالمصادرعلىيعتمدونالحرفيونكانالميز، حيثووادى، دينانفى

تصريففىيقطنونهاالتىالمناطقخارجتقعأسواق، وعلىالخامالموادعلىالحصول
العملقدموا، الذينالرأسماليوننظمهلإلنتاجواسعنظامقيامذلكعن، ونتجإنتاجهم

.للحرفيين

297Pirenne, Mediaeval Cities, 160 also 177 seq.
298Pirenne, Belgian Democracy, 112; also Brentano in English Guilds, cvii.
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لهؤالء،مثالعشر، أبرزالثالثالقرنفىدوااألقمشة، وعمدةتاجربروكبواجانويعد
تجهيزمراحلفى، وتحكمالحرفيينمنكبيرةلمجموعةالخامالمواديقدمكانفقد

التبعية، وكانوضعإلىعمالهبمستوىهبط "أنهيمتلكها، وقيلكانورشفىاألقمشة
األجرنظاممننوعًا، وأقاممنهاستأجروهابيوتفى، ويقطنونلهيدينونمعظمهم
.299"العينى

،، وجنت، وبروجواليل، دينانمثلأخرىمدنفىأمثالهمنالكثيرونهناكوكان
.، ولوفان، وبروكسلأومىوسانت

شمالفىالبضائعلعبورجسرأكبرهىالوقتذلكفىالمنخفضةاألراضىكانتولما
مايؤهلهموالمكانة، الوسائلمنيملكونكانواالذينكثيرة، ألولئكمغانمتحققتفقدأوربا

جواالتشراءسبيللهمالمتاحةالمواد "يسرتوقد. التجارةمنالنوعبهذالالشتغال
فىوحدهموكانوا.. واحدوقتفىبالمئاتالصوفباالتالنبيذ، أودنان، أوالقمح
الفلمنكىالقماشجودتهأكسبتالذىالثميناالنجليزىالصوفشراءمنيمكنهموضع
.300"لهاواحتكارهمالخامللموادامتالكهمبحكمالصناعةعلىسيطرواذائعة، كماشهرة

أشباهالمنتجينمنالدنياالفئةلحالدهشتهالثالثإدواردمبعوثىأحدأبدىوقد
وثنيينوكأنهمسادتهميعاملهمالذيننوالمستعبدالفقراءالخدم "أولئكفوصفالبروليتاريا

فىفراشهمإلىمبكرًا، ويأوون، يستيقظونآدميينالخيولكأنهم، أومسيحيينوليسوا
منالقليلإاليأكلون، والمتواصلشاقعملفىالنهارسحابةمتأخر، ويقضونوقت

عليهميعودأندوناألجالفسادتهمإثراءأجلمنذلك، كلالمتعفنوالجبنالرنجة
.301"نفعأىأنفسهم

بدأتقدمنهاقطاعاتكانتالتىالتجارىالمالرأسمنالجديدةالقوةتلكظهوروكان
الحكوماتعلىهامةآثارًاتركالمبكر، قدالعصرذلكفىاإلنتاجإلىتتحولبالفعل
، أولهما، أنالبعضبعضهمابالاتصناتجاهاوظهر. الرئيسةالفلمنكيةالمدنفىالبلدية
،المدنتلكمواطنىمناألثرياءطبقةأيدىإلىنتقلتإالرئيسةالمدنفىالسياسيةالقوة

299A. H. Johson, History of the Company of Drapers of London, vol. 1, 76; also Pirenne, op. Cit., 97, 160.
300Pirenne, op. Cit., 98-9.
301Ashley, Early History of Eng Wool Industry, Publications Amew. Econ. Assocn. (1887), 43.
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باسمعرفواالذينالبلديةموظفووكان". النبالءطبقة "باسميعرفونأصبحواالذين
األجور، ومراقبة، وتنظيمالحرفعلىباإلشرافيختصونكانوا، والذينالمفتشين
قبلمنالعادةجرتأنالطبقة، بعدتلكأفرادبينالنبالء، ومنقبلمن، يعينوناألسواق

.نتخابهمإبالمدينةمجلسقيامعلى

فيمامتيازاتإلالتبادلمشتركةاتفاقياتفىالمختلفةالمدننبالء، دخلالوقتنفسوفى
.المنخفضةاألراضىمدنفىالتصديرتجاركبارضمالذىالهنساحلف، وكونوابينهم
فىمتيازًاإالمدينة، لمواطنىتعطىكانتالتى، اللوائحقبضةمنالتخفيفذلكعنونتج

بعالقاتهميتصلفيماالهنساتجارمركزتدعمحينعلىاألخرىالمدنتجارمعالتعامل
قماشهمبيعمنالحرفيونفمنع. الحلفذلكفىالداخلةالمختلفةالمدنفىالحرفيينمع

المشتغلةالحرفوأخضعت. وحدهمالهنساتجارمعيتعاملواأنعليهمبالجملة، وكان
.لهاالمنظمة، واللوائحالحرفعلىالسيطرةزمامملكواللتجار، الذينالصوفبصناعة
احتكارمارستالتىالواحدة، الطبقةنفوذأمامالقديمة، الطريقالمدينةتنظيماتوأفسحت

علىسلطانهمالكبارفلورنسا، فرضفىكماوالميزالشلدضفافالجملة، "فعلىتجارة
مماثلةتطورات- الوقتنفسفى -وحدثت. 302"الدنياالطبقاتأبناءمنالصغار، والعامة

فىاألمورمقاليدعلى- مثًال -ستراسبورجفىالنبالءاأللمانية، فسيطرالمدنفى
يحصلونكانواالذينالحرفيينبينمنجاءتالحاكمةالعائالتبعض "أنالمدينة، حتى

، "كانكولونفىبينما". الشوفانمنجوال400إلى300بينمايتراوحريععلى
.303"للنبالءأقنانًاالغالبفىالحرفيون

كلفىالبرجوازيةمنصغيرةأوليجاركيةأيدىإلىكاملةبصورةتنتقللمالسلطةولكن
المصرفيينمنالسكانكان، حيثوآراسلييجاألسقفية، مثلالمدنففى، المدن

أيدىفىالسلطةمعينة، ظلتبامتيازاتيتمتعونالذينالتجزئةوتجاروالحرفيين
لم، وإنلذلكنتيجةالرأسمالىواإلنتاجالمدينةنبالءطبقةمنكلظهور، وتأخراإلقطاع

بينوسياسىاجتماعىائتالفثمةوكان. التطورذلكحدوثدونالظروفتلكتحل
غلبتالتىالمدنفىاألغنياءوالبرجوازييناألرضمالكمنالقديمةاإلقطاعيةالعائالت

302Pirenne, Belgian Democracy, 110 seq. also Pirenne, Histore de Belgique, vol. 1, 69 seq.
303Brentano in English Guilds, cix, cx.
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فىمثيلتهامثلوالعقاراتاألراضى، تشترىاألولىالفئةفكانت. التجاريةالصفةعليها
إقراضوعلىأراضيهاريععلىاألعيانحياةلتعيش- أحيانًا -التجارةانجلترا، وأهملت

اإلقطاعأمراءحاجةلكن" المتطفلين "اسمعليهميطلقونالعامةجعلممالآلخرينالنقود
.الماليدهافىتراكمالتىالجديدةالطبقةمنيستدينونجعلتهمأنلبثت، مااألموالإلى

التقدمتحقيقعلىاهتمامهاالبرجوازية، ركزتنبالءمنالطبقةتلكتحكمكانتوحيثما
عصرالعصرذلكيكنولم. وفقرهمالحرفيينمنزلةتدنىمنالرغموالرخاء، على

األسواقإقامةعصركان، بلفحسبوالنحاساألقمشةولصناعةللتجارةالسريعالنمو
سدتشييدالحقبةتلكإلىيرجعكما. القنوات، وشقالبضائعالكبيرة، والجسور، ومخازن

.العلمانيةالمدارسوإقامةيبرسفىاألقمشةسوق، وإقامةدكبوش

جانبمنبثورةعشرالثالثالقرنفىتواجهالكبارالرأسماليينسيادةأننجدأنناغير
فى (ودعمهاالكنيسةبتشجيع- يبدوماعلى -تحظىكانتالتىالثورة، تلكالحرفيين

فىالمنتجونفيها، وشاركاإلقطاعنبالءقطاعاتالمثال)، وبعضسبيلعلىلييج
فىهبة، وقعتم1225عامففى. الرأسماليينلسيطرةالخاضعةالجديدةالصناعات
،أحبطتالهبةتلكولكن. الكومونمجلسمحلهمالنبالء، وحلكبارأزيححيثفالنسين

عامًا، وقعتعشرينبنحوذلكوبعد. بالمدافعالمدينة، وقصفهاحولالحصارضرببعد
وقع، كمادينانفىاألمدقصيرةثورةوحدثت. الفلمنكيةالمدنفىاالضراباتمنموجة
المدينة،عنالحرفيينرحيلعنها، نتججنتفىالفاشلةالهباتمنعددذلكبعد

.برابانفىمستقللمجتمعوتكوينهم

فبدأ. "العنفإلىلجوئهمبفضلالعليااليدلهمتكونأنفىالنبالءنجحالمرحلةتلكوفى
عدا، فيماوجودهمنهدفكلفقدقدمدينة، وكأنهعشرسبعمنالهنسا، المكوناتحاد

النساجونفمنع. 304"العمالمطالبمواجهةفىالنبالء، حكومةمصالحعلىالمحافظة
فىمعًامنهمأشخاصسبعةمنأكثريتجمعأن، ومنالسالححملمناألقمشةومجهزو

.منهمبالمضربينصارمةعقوباتواحد، وأنزلتوقت

304Pirenne, Belgian Democracy, 132.
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عشر، وكانالرابعالقرنمطلعفىأخرىمرةالظهورإلىعادالمسلحالنضالولكن
التمسحينللنبالء، علىالعونقدمفرنساملكالعادلفيليبالمرة، ألنهذهتعقيدًاأكثر

الحربطابعللنضالأعطىالمنخفضة، ممااألراضىكونتمنالعونالحرفيون
عامفىالضاربةالحربوبدأت. والفرنسيينالمنخفضةاألراضىأبناءبينةوميالق

علىبروجفى (بالجملةالفرنسيونوحلفائهمالنبالءخاللهاذبحعارمةبثورةم1302
.كورتراىموقعةفىالمنخفضةاألراضىبانتصارم1320عامفىوانتهت). المثالسبيل
المدينة،حكومةفىالحرفطوائفحقوقتأكيدعامة، إعادةبصفةالحربتلكعنونتج

علىوترتب. للمدناإلقليميةبالحدود، والتمسكالحرفنقاباتبلوائحالعملإلىوالعودة
.البالدتلكفىالرأسمالىاإلنتاجبتطورنكسة، لحقتوقوعذلك

،الحربمنالثانىالعامخالل) الناسعامةالكنيسةراعىأيدحيث (لييجفىحدثوقد
هذاعلىتمردًاالنبالءنظموالتجار، وعندماالحرفيينبينالسلطةمراكزقسمتأن

للحصولضروريةالطوائفنقاباتعضويةالتمرد، وأصبحتذلكسحق، تمالوضع
طوائفتمثيلأساس، علىيوترختفىديمقراطىنظاموأقيم. السلطةفىمنصبعلى

بينموزعةالسلطةكانتدينانوفى. متساويةبصورةالسلطةفىالمختلفةالحرف
بروجوفى. الصغرىالحرفيةالطوائفمنالكبيرة، وتسعالنحاسصناعالتجار، وطائفة

علىالحرفطوائفالمفتشين"، وحصلت "علىالجزئيةالسيطرةالحرفيوناستعادوجنت
.المدينةحكاملسلطةخاضعةكانتأن، بعدالذاتىاستقاللها

الحرفة،إلىالمنتمينعددمنالحدحققتبصورةالحرفطوائفلوائحوصيغت
للقضاءمحاوالتالمحلية، وقامتالسوقعلىالحرفيةالنقابةأعضاءهيمنةوضمنت

سوقلصالحالريففىالتجارةحريةمنالمدينة، والحدلصالحالريففىالصناعةعلى
فىاألقمشةإنتاجوحرم. لتحقيقهتسعىحتكاريةإلامتيازاتإلاكانتماالمدينة، وهو

بوبرنج، وأصبحتويبرسوبروجكنتحولالواقعةاليدوية، بالمناطقالصناعةورش
منالهنساوحرمت. بجنتترموندألحقتألودنارد، كماتابعةوجرامون، ليبرستابعة
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كانوالعلهم (الحرفيينمنمعينلقطاعالجملةبتجارةاالشتغالحقوأعطىهااتاحتكار
.305)أثريائهممن

ففى. كليةعليهايجهزلمالرأسمالية، فإنهبنموالحرفيةاالمتيازاتإحياءأضربينماولكن
الصناعةكامًال، واستطاعتالحرفيينانتصاركني، لمودينانبروجمثلاألقاليمبعض

.المواقعمنعددفىالحرفنقاباتسلطةتتفادىالقرى، أنفىالمنزليةالرأسمالية
الكبارالرأسماليينعشر، بينالخامسالقرنفىحدثالذىالتحالفأنذلكإلىأضف
دعمالذىالتحالفالبورجندى، (وهوالطيبفيليببقيادةوالنبالءاإلقطاعوأمراء

إلىذاتيًاالمستقلةالمدنإلخضاعالسبيلالمدن)، مهدلسيطرةمعارضتهمفىالفالحين
عنيفة، ولكنمقاومةنفوذهاعلىالعدوانهذاالمدنبعضقاومتوقد. المركزيةالسلطة

الخطر، ضدالبعضبعضهامعالتعاونمنقدرأىتحقيقوبينبينهاحالواخصومها
المدنسكانمناألغنياءتأييدالداخلىمركزهامنيواجهها، وأضعفكانالذىالشامل

.بورجاندىألسرة- الريفيةالصناعةفىأوالتصديرتجارةفىيدلهمتكانالذين-
يدعلىالنهايةفىأخضعتالبورجاندية، ولكنهاالقوىضدبطوليًانضاًاللييجوناضلت
.مماثلةبصورة، وبروججنتمنكلضربتكما. عنادهاضحية، وراحتفيليبجيوش

الحكومة، وساهمتالمدنإدارةفىيشتركونالوقتذلكمنذاألميرموظفووأصبح
محكمةأمامتنظرالتىالقضايااستئنافحقومنحالمدنحكاماختيارفىالمركزية

والقرىالمدنعلىالمدينةحكومةسيطرةعلىوقضى. قوميةمحكمةإلىالمدينة
المرحلةتلكمهدتوبذلك. بالمدنالخاصةاالحتكارامتيازاتألغيتلها، كماالمجاورة
، وإنالرأسمالىاإلنتاجتنميةصففىوقفواالبرجوازية، الذيننبالءحكمأمامالطريق

التجارىالمالرأستحالفبواسطةشراءهتم، قدوالمدنالطوائفنقاباتإخضاعكان
.اإلقطاعيةالسلطةبقايامع

التجار"، بعدطبقةلمصلحةمكانكلفىالنظاماستقرارتمقدأنه "بيرينلناويذكر
منمحدودعددبينمنالمدنوحكامالمجلسأعضاءفاختير. "أسبانيامعالحرب

لوائحالبلدية"، وعطلتبالسياسة، ومناصباالشتغالاحتكرتالتىالغنية، العائالت
305Pirenne, Histore, vol. 1, 405 seq., Belgian Democracy, 128-71.
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باإلدارةيشتغلونالذيناألفراداألثرياءالتجارطبقةوقدمت. "الحرفنقاباتوامتيازات
.والمحلىالقومىالصعيدينعلى" الدولةمجالسوعضوية

فىاليدويةالصناعةورشفىاألقمشةصناعةإحياءالجديدةاألوضاعتلكعنونتج
.الدولةوعاصمةللمنسوجاتالجديدة، السوقأنتوربعلىيعتمدأغلبهاكانالتى، الريف
الحديدصناعةمجالفىالرأسماليةالمشاريعوهانووناموزلييجفىتظهروبدأت

فرصأتاحوااألغنياء، الذينالمعلمينمن، طبقةالحرفعلى، وقامتالفحمواستخراج
مجردكانوااألقمشة، والذينومجهزى، النساجينالفقراء، وخاصةللحرفيينالعمل

متسولين "منأكثرليسواالحرفىالتنظيمحقوقمنحرمانهمبعدأصبحواأجراء، والذين
.306"قسرًايعملون

عدا، فيماالراينحوضمدنفىعنهإيطاليا، مختلفًاشمالمدنفىالوضعيكنولم
خاصةوبصفة -اإلقطاعييناألمراءقوةبلغتبإيطاليا، حيثيتصلفيماهاماختالف
مجردمنأكثرتحقيقالبرجوازية، منالجمهورياتمنعإلىأدتالتىالدرجة- الكنيسة
بصفة -تتقاسمهاكانتالجمهورياتتلكداخلالسلطةأنمشروط، كماذاتىاستقالل
،األراضىامتلكتالتىالقديمةاإلقطاعيةالتجارية، والعائالتاألوليجاركية- عامة

كانتمبكروقتومنذ. لهاالمجاورةالمناطقالمدينة، أوفىالتقليديةحقوقهاومارست
والحرفيينالسكانمنعريضجمهور "األرستقراطية، وكانبواسطةتحكمالمدنتلك

قائمةاإلقطاعيةااللتزاماتوظلت. 307الحكمفىالمشاركةمن" تمامًامحروموالتجار
انجلترا، وبقىفىشائعًاكانبمامقارنتهيمكنالمدىإلى- المدنداخلفىحتى-

زمنحتىالنبالءوعائالتلألساقفةإقطاعيةشبهخدماتيقدمونالحرفيينمنالكثير
.المجتمعفىخاصًامكانًااإلقطاعيةالطبقةمتأخر، واحتلت

المشتغلةالطوائفثراءازدادالصليبيةالحرببعدالمتوسطالبحرتجارةإحياءومع
مجتمعداخلأرستقراطيةاألثرياءالتجارالساحلية، وكونالمدنفىالتصديربتجارة
قيودفرضفىنفوذهمواستخدمواالتصديرتجارةباحتكارأيديهمفىواحتفظوا. المدينة

306Perenne, Belg, 188-238; Histoire, vol. 11, 347 seq.
307W. F. Butler, The Lombard Communes, 80; also E. Dixon in Trans. Ryl. Hist. Society, N. S. xll, 160.
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ترقىعلىقيودًا- بدورها -النقاباتتلكووضعت. منهمشأنًااألقلالطوائفنقاباتعلى
كانالعامل "أن، وقيلالعمالألجوراألعلىالحد، وحددتالمعلمينمراتبإلىالصبية

.308"لمعلمهقناالعمليةالناحيةمن

، وعلىالصوفصناعةفىالماللرأسخاضعلإلنتاجنظاموجودعلىأدلةوهناك
أنهوقيل. عشرالرابعالقرنمطلعمنذاليدويةالصناعةورشفىاإلنتاجنظاموجود
بصناعةيدوية، تشتغلصناعةورشة200، حوالىم1338عامفلورنسافىيوجدكان

مريرنضالالمدينة، ودارسكانربعمنيقربماأوعاملألف30، وتستخدمالنسيج
،المالرأسعامة، كانوبصفة. 309مستقلةمنظمةلهمتكونأنفىالعمالحقحول

استثمرواالرئيسة، الذينالحرفنقاباتفىالبعضبهايتمتعكانالتىالممتازةوالمكانة
،الراينوحوضفرنساإلىاأللبجبالعبر، أوالشرقإلىالتصديرتجارةفىأموالهم

اإلقطاعألمراءالقروضتقديمفىأموالهمالبابوية، واستثمرواأراضىبفالحةأشتغلواأو
وتطويرالحرفييناستغالل- هؤالءعند -األهميةفى، يفوقأراضيهمرهنمقابل

.الصناعة

التحدى، فقدمنالتجاريةاألوليجاركيةحكميسلمالمنخفضة، لماألراضىفىحدثوكما
، ومرتالحرفيونبهاقامالتىالديمقراطية، الثوراتمنعشر، عددًاالرابعالقرنشهد
هبةحدثتفقد. اإليطاليةالمدنمنعددفىديمقراطىنظامخاللهاقامالزمانمنحقبة
أيدىإلىالحكمتحولعنها، نتجم1371عامفى- المثالسبيلعلى -نايسيفى

كبارأيدىمنالسلطةنقلفىم1378عامفىفلورنسافىمماثلةثورة، ونجحتالحرفيين
فىنجحواالصوفصناعةفىاألجراءالعمالأنكما. صغارهمأيدىإلىالحرفيين

،الحرفنقاباتسيطرةضدبثورةقامواأن، بعدالوقتلبعضالسلطةعلىاالستيالء
المدنفىوالمصرفيةالتجاريةاألرستقراطيةتحالفوكان. سادتهمإليهاينتمىكانالتى
حصلتعامة، فقدبصفةالديمقراطيةالحركةلمواجهةضمان، أقوىاإلقطاعنبالءمع

308J. L. Sismondi, History of the Italian Republics, ed. Boulting, 242 seq; also E. Dixon, op. Cit., 163-9 and
Gertrude Richards, Florentine Merchants in the Age of the Medici, 41

309Cunningham, Western Civilization (Mod. Times), 165; N. Rodolico in History (NS.) vol. VII (1922), 178-9.
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للطوائفالمتواضعةالموارد، واستغلتاإلقطاعفرسانمساعدةعلىالمدنأرستقراطية
.310األرستقراطيةوإثراءاإلقطاعقوةلتدعيمالصغرىالحرفية

والخامسعشرالرابعالقرنينفىالحرفطوائفبهاقامتتمردحركاتعننسمعكما
أصحابمنرأسماليةعناصرظهورأعقابفىاأللمانية، المدنمنعددفىعشر، 
-المثالسبيلعلى -الحركاتتلكووقعت. الحرفطوائفعلىللسيطرة، سعتالعمال

عنونتج. بروجأوفلورنسافىحدثت، كما، وهلوأوجزبرج، وفرانكفورت، كولونفى
،الحرفنقاباتبينالوسيطدورالحكومةفيهالعبتتسويةإلىالتوصلالحركاتتلك

إحياءفرصة- أحيانًا -ذلك، وأتاحلألرضالمالكةالتجاريةالقديمةالعائالتمنوالنبالء
الحرفيينسحقإلى، أدىاإلقطاعونبالءالمدننبالءتحالفولكن. المدينةاحتكارات

نهرشرقىالواقعةالمدنفىالمدىطويلديمقراطىصراعحدثكما. أخرىأحيانًا
عشروالخامسعشرالرابعالقرنينمن، واتخذالمدننبالءضدموجهًا، كاناأللب

سحقعلى، وترتباإلقطاعيينجيرانهممعالتحالفإلىالمدننبالء، دفعلهمسرحًا
.311"المجتمعفىحاكمةكطبقةالنبالءمركزالديمقراطية، "تقويةالحركة

،البعضوبعضهااألقاليمالتجارة، بينعلىمصالحهاتعتمدرأسماليةطبقةظهوريؤدولم
المدينةاحتكارعلىالقضاءعليها، إلىالريفيةالصناعةاعتمادزيادةعلىتعتمدكما

اإلقطاعأمراءقوةازديادإلىيرجعكانذلكولكن. األلمانيةالمدنتلكفىللتجارة
وقتماوالبيعالشراءفىالريفسكانحقأيدوااإلقطاعية، الذينالضياعوأصحاب
نظامواحتفظ. حتكاريةإلاحقوقهامنالمدنحرمانفىنفوذهم، واستخدموايشاءون
الريفإلىيمتدلمالسلطانذلكالمدينة، ولكنحدودداخلبسلطانةالطوائفنقابات

كانتالذىالرخاءتالشىالتجارية، كماحتكاريةإلامتيازاتإلالها، وتالشتالمجاور
الريفية،الصناعةفىملحوظتقدمذلكعلىيترتبأن، دونالمدنتلكمنالكثيربهتنعم

.312المدينةحرفمكانلتحتل

310Simondi op. Cit., 443-50 seq ;also cf N. S. B. Gras, Intreduction to Economic History, 147-8.
311F. L. Carsten in Trans, Ryl Hist. Society, 1943, 73 seq.
312Brentano, on Hist. of Gilds in Toulmin Smith’s English Gilds, cviicxx; Schmaller, Mercantile System, 16-
37.
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المدنمنالكثيرفىالظهورفىالرأسمالىباإلنتاجنسميهأنيمكنماتأخروبينما
نتجتالتىالتطوراتإيطاليا، فإنوشمالالمنخفضةاألراضىمدنفىالفرنسية، عنه

انجلترا،فىحدثبماالشبهقريبنحوعلىالجديد، سارتاالقتصادىالنظامذلكعن
،وباريسشارترمثلمواقعفىنكتشفولكننا. األوربيةالقارةفىحدثعماويختلف

الذينأولئكمعشر، وهالرابعالقرنفى، حتىالرأسماليينالنبالءطبقةوجودعلىأدلة
القرنينفىإنجلترافىاألقمشةتجارفعل، مثلمالحسابهمالحرفيينيستخدمونكانوا

،الحرفنقاباتداخلكبيرًانفوذًاألنفسهمعشر، وضمنواوالسادسعشرالخامس
وكان. الحاالتمنالكثيرفىلسيطرتهماألخرىالحرفيةالطوائفإخضاعفىونجحوا

بتلكمرتبطًايكنلمأنهخاصة، رغمبصفةالصوفصناعةفىواضحًااالكتشافهذا
، وفىباريسفىوالجلودوالمعادنالنسيجحرففىكذلكواضحًاكانكما. الحرفة
الحرفعلىاألقمشةتجارطائفةسيطرت، حيثوأبيفيلإميانمثلاإلقليميةالمدن

.القبعاتصناعةحرفةفيهابما- عشرالخامسالقرنفى -األخرى

األقمشة، منوتجارالجوختجاربينوريمباريسفىنشباألمدطويلصراعًاأنكما
، علىالمدينتينهاتينإحدىفىاألولىالفئةفيهنتصرتإ، السوقعلىالسيطرةأجل
فىحدثمانحووعلى. الثانيةالمدينةفىاألخرىنصيبمنالنصركانحين

..المنسوجاتبصناعةشتغلتإ، األعمالأصحابالتجارمنطبقة، "ظهرتستراسبورج
االشتغالمنم1381عامفىمنعوا، الذينالعمالمنالطائفةأعضاءعننفسهاوميزت

.313باتًامنعًااألقمشةبيعمنبعدفيمامنعواالخاص"، ثملحسابهم

فى، الطوائفنقاباتداخلتطوراتعدةحدثت- المعهودةبدقته -أونوينأوضحاموك
نقاباتفىحدثبماشبيهنمطعلىالحقبة، وقعتتلكفىوستراسبورجباريسمثلمدن

فأنشأت. سبقفيمابالتفصيلتناولناهاوالتى، لندنفىظهرتالتىوالشركاتالحرف
والزجاجوالحريرالورقصناعةالجديدة، مثلالصناعاتفىرأسماليةمشروعات
منحدالذىالرسمىالمرسوملناقدموربما. انجلترافىعنهامبكروقتفىوالطباعة، 

الذى، المالرأسنفوذاتساعمدىعلىعشر، دليًالالتاسعالقرنفىالطوائفسلطان

313Unwin, op. Cit., 36-7.
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القديمة،الصناعاتمنمعينةفروعالجديدة، وفىالصناعاتفىبالفعلتطورقدكان
القرنبدايةحددت: "هوسيهقولحدوعلى. نفوذهنطاقلتوسيعالسبيليلتمسوكان

مركزة، تستمدصناعاتالجديدةالصناعاتكلالرأسمالية، فكانتمولدعشرالسادس
."باستمرارعددهيتزايدكانالذىالعاطلينجيشمنعمالها

علىيعتمدالذىالصناعىاإلنتاجنظامنجدكولبير،تنظيماتشهدالذىالتالىالقرنوفى
يقوم) مثًالوالبيف، ، وليون، وروين، وريمسيدان (فىاليدويةبالصناعةالمشتغلالتاجر

كانتالتى، الرأسماليونيملكهاكانالتىاليدويةالصناعةورشمع- جنبإلىجنبًا-
:مثلمراكزفىاألجراء، مئاتأحيانًاكبيرة، وتستخدمأموالرؤوسفيهاتستثمر
فىالنسيجأنوالنصفكانالمثالسبيلوعلى. ، ولوفييهوكاركاسون، ، وريممونتوبان

وكان. اليدويةالصناعةورشأصحابللرأسماليينملكًا- الحقبةتلكفى -ريمإقليم
، ومنعالعمالتجميعحقللرأسماليينأعطى- الفترةتلكفى -المراسيممنعددصدور
، وتوعدهماإلضرابعليهم، وحرمأنفسهمتنظيممنمنعهم، كماأعمالهمتغييرمنالعمال
العمالمنبروليتارياوجودعلىدليل، خيرذلكعلىأقدمواماإذاالموتحتىأوبالجلد

رأتباريسبجامعةالالهوتكليةأنعشر، (كماالسابعالقرنفىفرنسا، فىاألجراء
علىيشهدكما). عماليةمنظماتتكوينلخطيئةاستنكارهاتعلنأناألنسبمنأنه

فىوقعتالتى- الثورةدرجةإلىتصلالتى -الهباتمنالعددالطبقة، ذلكتلكوجود
البؤس "بواسوناداسماهماآخر، كاحتجاجإلىحينونورماندى، من، ، وليونباريس

.314الحقبةتلكفىتفشىالذى" المخيف

اإلنتاجأنيالحظ) فرنساماحدوالى (المنخفضةواألراضىوألمانيابإيطاليايتعلقوفيما
ذلكفشلمنأوضحانجلترا، بصورةفىعنهنسبيًامبكروقتفى، ظهرالرأسمالى

الذى، والنضجالنجاحأنويبدو. البالدتلكفىالمتوقعنموهيحققأنفىالجديدالنظام
الغنية، أعاقاألوربيةالتجاريةالمراكزتلكفى، والمصرفىالتجارىالمالرأسحققه
الصناعىالمالرأسأن، حتىتقدمهعلىيساعدأنمن، بدًالاإلنتاجفىستثمارإلاتطور

314Unwin, op. Cit., 21, 25-36, 42-8, 8011, 98-9; H. Hauser, Les Debuts du Capitalisme, 14-16, 22-3, 26-7, 42,
102-6; 280; Renard and Weulersee, Life and Work in Modern Europe, 169 seq., 185-9, 200 seq.
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األختبمثابة- لإلقطاعاألموالوإقراضالشرقتجارةلمكاسببالنسبة -يعدكان
.الخطابعنهايرغبالتىالمبغضة، الصغرى

ضمانًاذاتهحدفىليسالتجارىالمالرأستطورأن- حالأيةعلى -الواضحومن
تحوالتحدوثإلى- بالضرورة -يؤدىال، وأنهظلهفىالرأسمالىاإلنتاجلتطور

فىالصناعة، ويبدأإلىالتجارىالمالرأسمنكبيرجانبيتجهعندماكبيرة، حتى
ضوءفى، الحقائقتلكإلىننظروعندما. اإلنتاجأسلوب، وتغييرلسيطرتهإخضاعها
منطبقةقيامأنإلىيذهبالذىماركسرأى، فإنالرأسمالىللتطورالمقارنةالدراسة

فىثورىتحوللوقوعىأساسشرطأنفسهمالمنتجينبينمنالصناعيينالرأسماليين
.األهميةمركزيحتلاإلنتاج

3

ةالمدينة، وسيطرفىاإلدارىاالستقاللانهيارذكرنا، أنمماواضحًايبدووقد
اإلنتاجلنموتوافرهايجبالتىالشروطبين، منالحرفنقاباتعلىاالحتكارات
رأسالمنزلية، ويركزالصناعةفىاليدوية، أوالصناعةورشفى، سواءالرأسمالى

اآلخرالشرطولكن. المجالينهذينفىالصناعةفىالتحكمعلىثقلهكلالتجارىالمال
رأسمالإلىالحاجةاألهمية، وهومنالثانيةالمرتبةفىيأتى، الرأسمالىاإلنتاجنمو

المالرأسفرضهاالتىالتجارةمجالفى، االحتكاراتقيودمن، متحررناشئصناعى
الصناعيةاالستثماراتحقلفىالتوسعمجالاألخير، يظلالشرطالتجارى، وبغير
فىاالستثمارطريقعناجتناؤهايتمالتىللمكاسببالنسبةالحالمحدودًا، وكذلك

تبدو- خاصةبصفة -الصناعىالمالرأسلتراكمالفرصةكانتثمومن. الصناعة
.األقلعلىالتصديرتجارةاحتكاراتتحققهاكانتالتىالثرواتعكسمتواضعة، على

كانتاألهمية، كمامنقدرعلىالحقبةتلكفىالسياسيةالصراعاتكانتالسببولهذا
كثيرةالتعقيدشديدة- الصراعاتتلكأساسعلىقامتالتى -االجتماعيةالتحالفات

.التغير
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اآلخرينالشرطينبعديدرجأنثالثًا، يستحقشرطًانضيفأنباستطاعتناكانوربما
فىالمالرأساستثمارعلىتشجعظروفتقومأنالضرورىفمن. األهميةحيثمن

اإلقطاعيينضياعرهنطريقعن، الالمجالذلكفىحركتهتعوقالزراعة، وال
جنبًا -الرأسماليةالزراعةنموطريقعنالمستأجرة، ولكناألراضىشراءالكبار، أو

مثلتلعبوال. عامةبصفةتصحبهاكانتالتى" البدائىالتراكم "أشكالمع- جنبإلى
فىرئيسًاعامًالتعد، بلفحسبالريفيةالبروليتارياخلقفىهامًادورًاالتطوراتتلك
فرنسافىغائبًاكانعاملاليدوية، وهوالصناعةمنتجاتلتصريفداخليةسوقخلق

اإلقطاعيةاألعباءاعتبارنافىأخذناالفرنسية، إذاالثورةقيامحتى- المثالسبيلعلى-
منتجاتفىالمحلىالتجارىالتبادلوأدتالتىوالقيود،الزراعةكاهلتثقلكانتالتى

.األرض

من -المنخفضةباألراضىالطيبفيليبانجلترا، بنظامفىالتيودورعصرقورنوربما
تظلولكن. القوميةاإلدارةمنللحدالذاتىاالستقاللإخضاعتمأنبعد- النواحىبعض
،تقلصتقدانجلترافىاإلقطاعيةالعائالتأنفرغم. النظامينبينهامةاختالفاتهناك

تقاليدبالثراء، استمرتالعهدحديثةالعامةفئاتبينمنتأتىاألرستقراطيةوأصبحت
سياسةعلىالبالد، وتؤثرمنكبيرةمساحةتحتلاإلقطاعيةاألرستقراطيةومصالح
.القديمللنظاماالستقرارتحقيقعلىالعملإلى-خاصةبصفة -تميلكانتالتىالدولة، 

التجارطبقةأيدىإلىمتزايدةبصورةتنتقل- الوقتنفسفى -العقاريةالملكيةوكانت
خاللبها، منتمتعتالتىلالمتيازاتبوضعهاتدينكانتالتىالطبقةاألثرياء، تلك

التجارةمنمعينةمجاالتفىتتحكمكانتالتىاالحتكارية، الشركاتمنعددعضوية
وشاركتهم. والسياسىالمالىللعونطلبًاإليهمتركنالجديدةالملكيةوكانت. الخارجية

وجيمسإليزابثفعلتكما (المربحةالتجاريةمشروعاتهم- األوقاتمنوقتفى-
األلقابالبرجوازية، علىمنالعلياالشريحةتلكحصلتذلكمقابلاألول)، وفى

السياسيةالسلطةتتركزكانتالبالط، حيثفىمكانًالهاأفسحتالتىالملكية، والمناصب
.العصرذلكفىالحقيقة
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الشركاتعلىيهيمنونالكبار، الذينالتجارأولئكمصلحةمنيكنرأينا، لموكما
الحرفية، فقدالنقاباتوضعتهاالتىالمدينة، والضوابطاحتكاراتعلىالكبرى، التأثير

حرفبينحادانشقاقهناكيكنلمثمومن. القضيةتلكتجاهعامةبصفةمحايدينكانوا
وتجارالحرفأصحاببينالمنخفضةاألراضىفىحدثالذى، كذلكوبينهمالمدينة

، منالمدنلحكوماتاالقتصاديةالحرفية، والسلطةالنقاباتلقيودالتصدىالهنسا، وجاء
، الذينالريففىالضياعأصحاب، وبعضالتجاريينالرأسماليينمنأحدثجيلجانب
فكان. المنزليينالحرفييناستخدامخاللالريفية، منالصناعةمامزأيديهمفىملكوا
منحادصراعفىاليدوية، يدخلونالصناعةورشيديرونالذينالتجارأولئك

، وذلكسلعهمبهايبيعونالتى، واألسعاراألسواقلهمحددتالتىالتجاريةاالحتكارات
دائمًاكانتالتى (التصديرشركاتعضويةعلىالحصولعنيعجزونكانواعندما

.)طموحهمموضع

ورشيديرونالذينالتجار، أواألقاليمتجاربين- خاصةبصفة -حادًاالعداءهذوكان
علىالحصولفىالصعوباتواجهتهم، كلمالندنفىالتصديراليدوية، وتجارالصناعة

كانتانااللت" الشرقيةالشركة "أو" المغامرينالتجارشركة "مثلشركاتداخلمراكز
يقفونكانوااألثرياء، الذينالمدينةتجارمنمجموعةلسيطرة- رئيسةبصفة -تخضعان

سبيلعلى -األقمشةتجارةفىونسمع. الشركتينعضويةفىاألقاليمتجارقبولوجهفى
السادسالقرن، خاللاألقاليمفىالقماشونبهامتكررة، تقدممريرةشكاوىعن- المثال

نبالءخاصةالخارجية، وبصفةالتجارةشركاتعليهمفرضتهاالتىالقيودعشر، ضد
المغامرينالتجار "أنإلىأونوينويذهب. الشركاتتلكرأسعلىكانواالمدينة، الذين

.315إليزابثحكمخالل" قبلذىمنأكثرالتصديرتجارقنواتتضييقأجلمنناضلوا

علىاالحتكاريةالسيطرةضديحتجونانجلتراشرقىفىاألقمشةتجارنجدكما
الذينبأسوتسناألقمشةتجارأيضًانجدكما. الليفانتشركاتفرضتهاالتى، المبيعات

الشركةحددتهاالتىباألسعارالقبوليرفضونالشرقيةالشركةدائرةخارجظلوا
التجارإلىمباشرةأقمشتهمبيعلهميخولترخيصًاالملكىالمجلسمن، وطلبواألقمشتهم

315Studies in Economic History, 189.
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أصابماعلىتحسرهمعرضفى -يذكركاتبًاانجلتراشمالىفىونجد. 316األجانب
كانالتىبالشركاتيرتبطونالتجار "أن- م1585عامفىهلميناءفىركودمنالتجارة

تلكالخاصة، ولكنمصلحتهملخدمةلوائحهايصوغونلندنمواطنىمنرؤساؤها
يناضلونهلتجارواستمر". بالدهمفىاآلخرينلمصالحومغايرةضارةكانتاللوائح

علىاحتكارى، وأصرواترخيصعلىحصلتقدكانتالتىجرينالند، شركةضد
.317التجارةحريةإطالق

تعدىاتخذعشرالسابعالقرنمنتصف، وعندسنواتعدةالصراعذلكواستمر
تلكشكاوىمنملحوظة، ندركهاالتصدير، أبعادًاشركاتنشاطمجالعلى" الطفيليين"

وعقد. الجانبينبينوالصراعاالحتكاكفرصتخلقالظاهرةتلككانت، حيثالشركات
،الكومنولثمنوليتز، بتشجيع، ، وهلنيوكاسلفىزمالئهممعاجتماعًايوركتجار
الضفةإلىيأتواالأنيجب "لندنتجارأنفيهالتجارة، ذكروامجلسإلىالتماسًاوقدموا

منلندنأهالىتمكناألسواقتلكإقامة "وراءها، ألنأسواقًايقيمواأوللترنتالشمالية
إلىأرسلوهخطابفى -وهليوركتجاروأضاف". الشماليةالمناطقتجارةابتالع
.318"ضخمحوتابتلعهاصغاركأسماكنبدوإننا: "قولهم- ليتزدائرةعنالبرلمانعضو

مصالحهاكانتالتىالضخمة"، الحيتان "صففى- عامةبصفة -يقفالملكيةنفوذوكان
بعضالصغيرةاألسماكإلعطاءمحدودةجهود، بذلتحالأيةوعلى. بهامرتبطة
ناحيةمن -بثقلهاالملكيةوألقت. اإلطالقعلىجهودأيةتبذللمالحركة، أوفىالحرية
الصناعةمنظمىبيننزاعشجب، عندماالقديمالصناعىوالنظامالمدنصففى- أخرى
علىالملكيةحرص- ريببال -ذلكإلىالدافعوكان. المدنالجدد، وحكوماتالريفية

االجتماعية، تطبيقًاالقوىبينالتوازن، وتحقيقاالجتماعىالنظاماستقرارعلىالمحافظة
، الذيناألراضىمالكمنالريفيةالصناعةمنظموهددهاتيكانالتىالمحافظة، لمبادئ
الضياع، لمالكالرخيصالعملتوفيريتمالقرية، وحتىمجتمعمنجذورهمانتزعوا

للفالحين، بتوفيرهمصالحهميهددالمنزليةالصناعةانتشاركاناألثرياء، الذينوالفالحين

316Lipson, Econ. History, vol. 11, 323, 342; V. C. H. Suffolk, vol. 265-6.
317Cal. S. P. D. 1653-4 vol. LXV, 62-70.
318Heaton, op. Cit., 165-7.
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هذاعلىتتصرفالحكومةجعلالذىالدافعكانومهما. للعملبديلةمصادرالفقراء
.للشكمجاًاليدعالبماالرأسمالىاإلنتاجنموتعويقإلىأدتسياستهاالنحو، فإن

األراضىلمالكالمباشرةالمصالحفى- لذلكتبعًا -تقبعالتجارةحركةبراعموكانت
لهاكانالتىالتجارية، لندن، وشركات، والقماشينالجوخاألسيجة، وتجارأصحاب

سعىالتىالتجارةحريةأنبالناعنيغربأاليجبوهنا. الريفيةالصناعةفىإصبع
التاسعالقرنفىالحالكانتكماعامًامبدأتمثلومقيدة، والمشروطةهؤالء، كانتإليها

ولم. الفئاتتلكنشاطتعوقكانتالتىالقيودبعضإلزاحةكأداةاتخذتعشر، ولكنها
حركةتكنلمأنهاالخارجية، كماللتجارةالداخليةاألمورإلىموجهةالحركةتلكتكن
أوالتجاريةالشركاتتحكماالقتصاد، أوفىالدولةتدخلعلىللقضاءتسعىعامة

القضاءإلىتسعى- يةلالعمالناحيةمن -الحركةتلككانتفقد. السوقفىالصناعية
حركةبذلكتكنفلم. محلهاالفئاتلتلكجديدةامتيازات، وإحاللاآلخرينامتيازاتعلى

.معينةطبقيةمصالحعنتعبيرًاكانت، ولكنهاعاممبدأأجلمنتناضل

، تحولالفئاتبعضمصالحاستهدفالذىالتجارية، للقيودالمستحكمالعداءذلكولكن
لالحتكاريةالمعاديةستيوارتملكالمواقفاالحتكار، نتيجةضدعامةحركةإلى

التراخيصالتطور، تلكذلكفىاألصلوكان. جديدةصناعاتإقامةأجلالتجارية، من
وللكتبةلخدمهامنحتهاالتىلخلصائها، والمعاشاتإليزابثالملكةمنحتهاالتىالقيمة

إلىأسالفهعليهاأقدمالتىالتصرفاتتلكحولاألولجيمسولكن. رواتبهمعنعوضًا
عجزسدإلى، يرمىمحضمالىالهباتلتلكالرئيسالهدفأنوواضح. عامنظام

منالهدفيكناألسعار، ولمثورةعنالمتزايدة، الناجمةالنفقاتاستنزفتهاالتىالخزانة، 
.الصناعةلتقويةكولبيريةسياسةتحقيقذلك

ظاهرهافىكانتالتى -الملكيةالمنححاد، ألنتناقضوقوعالسياسةتلكعنونتج
تطورالصناعية، وعطلتالمصالحجانبمنمعارضةلقيت- الصناعةةايحمإلىترمى

معينة،مجاالتفىأكلهاأتتالملكيةالسياسةتلكأنننكرالولكننا. الرأسمالىاإلنتاج
فىكانتالتىالصناعية، االستثماراتحمايةفىتقدميًادورًا، فلعبتالتعدينصناعةمثل
تلكمناستفادواالذين -الصناعةرجالبعضأنالحماية، كماتلكإلىالحاجةأمس
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النتيجةتلكولكن. األهليةالحربخاللللملكيةوالئهمعلىظلوا- الملكيةالمنح
إلىينتمونألفرادتمنحالصناعيةاالمتيازاتمعظمتكنلم، مالتحدثتكناألخيرة، لم
.البالطرجالألصدقاءالبالط، أو

اقتصارومقيدًا، بسببمعوقًا- عامةبصفة -كانالصناعيةاالحتكاراتنظامولكن
الذينأولئكدائرةضاقتثم، ومنبعينهمأفرادعلىالملكمنالممنوحةالتراخيص

، ونظامالنظامهذابينملحوظتشابهوهناك. الصناعيةالتراخيصعلىحصلوا
مستحكمًا،العداءيكونأنوطبيعى. فرنسافىكولبيرأقامهالذى. الصناعيةاالحتكارات

يدفعهمكان، الذينالحرفيينمنالغنيةالجديدة، والشرائحالصناعيةالمصالحبين
وكان. األعمالأصحابسلكفىالصناعة، والدخولفىأموالهماستثمارإلىطموحهم

عهدفىالجديدةالمؤسساتإقامةلحركةالدافعةالقوة- رأينامانحوعلى -الرجالأولئك
إخضاعاستهدفتالتىالتجاريةاألوليجاركيةعنلالستقاللسعتالتى، ستيوارت
.لسيطرتهاالصناعة

الملكية، ليتخذوااالمتيازاتشراءعلىيتلهفونالجددالصناعةرجالكانبينماولكن
الذىالمالرأسامتالكعلىيعتمدالغايةتلكمثلتحقيق، كاناستقاللهملتحقيقأداةمنها
كاناالحتكارحقوقلمنحستيوارتنظامألن. الميدانفىالسيادةستكونلمنيحددكان

نظامًاكانثماالقتصادية، ومنالحقوقتوزيعطريقةيحددالذىالبالطنفوذعلىيعتمد
حقوقثمنيدفعواأنعليهمكانالجدد، الذينالصناعةلرجالبالنسبةالتكاليفباهظ

.البالطداخلالنفوذإحرازاالحتكار، وتكاليف

اجتماعيةأصولمنجاءواالذيناألفرادضدبثقلهيرمى- بطبيعته -كانالنظامولكن
بوضوحذلكويتجلى. الجددالقادمينضد، وأخيرًالندنلصالحاألقاليممتواضعة، وضد

اجتماعيةأصولإلىينتمونكانواالصناعةبتلكالمشتغلين، فإنالدبابيسصناعحالةفى
علىالحصولفىالبالطرجالعلىاعتمدواثممتواضعة، ومنوسائلهموضيعة، وكانت

شركةأمورعلىالحقيقيةالسيطرةتركيزذلكعنالصناعة، ونتجاحتكارامتياز
.البالطرجالأيدىفىالدبابيس
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، واللباد، وتجهيزالقفازاتبصناعةالمشتغلةالحرفيةالنقاباتمراكزكانتحينوعلى
الرأسماليةالعناصراألصحعلىأو (أنفسهمالمنتجونالحرير، يشغلهاونسجاألقمشة

االحتكاراتغالبية، وكانتالنظامذلكوراءمنمغانمالحاالتبعضفىبينهم)، وحققت
يتمتعونكانواالنبالء، الذينأيدىفىتتركزالصناعاتبتلكللمشتغلينمنحتالتى

،، والصابون، والزجاجالشبصناعةاحتكاراتفىالحالكان، مثلماوالجاهبالثروة
الحتكاراتمومبسنجيلزللسيرمنحالذىوالترخيصالقصدير، وشراءاللعبوأوراق
والتى، باتنجهامدوقكونهاالتىالعصابةوالفضية، وكذلكالذهبيةالخيوطصناعة
جيمسعهدفىبرلمانيةلجنةلتحقيقموضوعًاجعلتهاسخيفةفضيحةفىتورطت

فىنفوذهبفضلالفحمصناعةباحتكارترخيصعلىدادلىدوقحصلكما. 319األول
الكبيرةالرشاوىبفضلالشهيرمشروعهإلقامةترخيصًاكوكاينألدرمانالبالط، ونال

المعدنية، حصلتاوالصناعاتالملكيةالمناجمشركتىأنكما. البالطلرجالقدمهاالتى
كبارمنالبالط، كانوارجالكبارمنوغيرهماوليسترسيسلواسعة، ألنامتيازاتعلى

.320مساهميها

للشركاتاالمتيازاتمنحسياسةبسبباألقاليمفىالبرجوازيةمصالحوأضيرت
منمحدودًاعددًاتضمكانتالتىالشركات، تلكستيوارتعصرفىاالحتكارية

سكانمنصغيرةدائرةكلها، لمصلحةالبالدفىالصناعةاحتكارحقاألعضاء، وتملك
احتكاركبيرًا، فتسببالنظامذلكبسبباختيرتالتىالمصالححجموكان. العاصمة
المنافسهاألخرىالزجاجبمصانعاإلضرارفى، مانسلللسيرمنحالذىالزجاجصناعة

صناعجانبمنجاءتالتىالجريئةاالحتجاجاتلمواجهةمرتيناالمتيازذلك، وتجددله
أسعارمضاعفةالصيد، بسببموانئغضبالملحاحتكاروأثار. المستقلينالزجاج

الصناعةتلك -وستمنسترفىالصابونصناعلشركةمنحالذىاالحتكاروأدى. الملح
صناعةتحطيمإلى"- الصابونلصناعةوالمؤلمالكريهبالمشروع "كالرندونوصفهاالتى

سعرزيادةنيوكاسللشركةمنحالذىلندنإلىالفحمنقلاحتكارعلى، وترتبالصوف

319Hyde Price, English Patents of Monopoly, 25-33.
320Ibid., 109; Scott, op. Cit., 1, 40, 46, 143.
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ممن، وغيرهم، والصابونالزجاجبصناعأضرمما% 40بنسبةلندنسوقفىالفحم
.صناعاتهمفىالفحمعلىيعتمدونكانوا

الكبرى، فإنالتجاريةلندنشركاتبعضبمصالحالضررالنظامذلكألحقكذلك
،الزنكتجارةشركةمصالحمسرالىوالترللسيرمنحالذى - القصديربيعاحتكار
نتيجةالصابونلصناعالشئنفسوحدث. برموداشركةبمصالحالدخاناحتكاروأضر

جرينالند،شركةبمصالحكذلكأضرتالتىالصناعة، لهذهوستمنسترشركةاحتكار
مندرجةعلىاألولشارلوكان. الصابونبصناعةللمشتغلينالزيوتتبيعكانتالتى

نصيبعلىحصولهالشرقية، مقابلالهندلشركةمنافسةلشركةامتيازًايمنحجعلتهالغباء
بامتيازتتمتعكانتالتى -المغامرينالتجارشركةأعضاءعلىكانكما. أرباحهامن

.321امتيازهالتجديدكرشاوى، الجنيهاتمنألفًا70نحويدفعواأن- قديم

عامفىالبرلمانية، معاركهاأولى- االحتكاراتضدالموجهة -المعارضةوخاضعت
التجارةفىاالمتيازاتإللغاءقانونمشروعقدم، عندمام1604عامفى، ثمم1601

التجاريةالمراكزحسابعلىلندنلتجارالقائمالنظاممحاباةإلىالخارجية، فأشار
، مقابلذلكفىالراغبينأمامالتجاريةالشركاتعضويةأبوابفتح، واقترح322األخرى

.القانونلمشروعتأييدهمعرضفى- سانديزأدوينالسيدوأعلن. معتدلالتحاقرسمدفع
منغيرهابينكبيرةأهميةتحتلثمللثروة، ومنالرئيسالمصدرهىالتجارة "أن

حريةالطبيعية، ومعالحقوقمعيتنافىمحدودةفئةأيدىفىتركهافإنالمصادر، ولذلك
،ستيوارتعصرفى" عائلة200 "يدفىكانتاالحتكاراتتلكأنويبدو". انجلترارعايا
،ألنفسهمالتجارةاحتكرواالشركاتهذهرؤساءإن: "قائًالاستطردالنائبذلكلكن
المشتغلينبقيةتقدير، أماأكثرعلىشخص200نحوأيدىفىكلهاالتجارةكانتوبذلك
."اليسيرالنذرإالينالوافلمفيها

عامفىاالحتكاراتعلىشاملهجومشنإلىالمعارضةمتواصلة، عادتمناقشاتوبعد
،الشركاتامتيازاتإعفاءعلىاالحتكار، نصلمقاومةقانونمشروع، بتقديمم1624

321Hyde Price, op. Cit., 73, 114-17; Scott, op. Cit., 145, 169, 203, 217, 219; H. Levy, Economic Liberalism, 21
seq.

322Scott, op. Cit., 119-20.
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14و21بينماتتراوحالجديدة"، لمدةبالصناعةالمشتغلة "، والمقاطعاتوالمؤسسات

فىمحدودًانجاحًاإاليحرزلم- المماثلةالتشريعاتمنكغيره -التشريعذلكولكن. عامًا
ليس: "م1640عامالبرلمانفىالمتحدثينأحدقالالكومنولثعهدوفى. هدفهتحقيق
أصحابضدالموجهاالحتكاراتقانونمنأفضلوضعهيمكنقانونهناك

علىوالتعدىاالحتكاراتمنالكثيرالقالئلالسنواتهذهغضونفى، فنجدالمشروعات
هوالقانونالنورماندى)، وكأن (الفتحمنذاألخرىالسنواتفىنجدمما، أكثرالحريات

الشهيراستنكارهكولبيرجونالسيرأعلنحيناالحتكارات"، علىتلكصانع
نجتحجرةنجدنكادفال- مصرضفادعمثلتمامًا-مساكنناامتلكت "التىلالحتكارات

أننامدفأتنا، حتىإلىطبقنا، ويجلسونفىكوبنا، ويأكلونمنيرتشفونم، فهاحتاللهممن
أختامهم، ويضعونحانتهالساقىيشاركون، فهمالغسيلالنبيذ، وإناءزجاجةفىنجدهم
أنالقولويمكن". واحدًادبوسًالنايتركوا، ولنالقدمأخمصإلىالرأسشعرمنعلينا
إلى -كانواالحتكاراتاالقتصاديةباالمتيازاتالخاصةالملكيةللمنحالبرلمانتحدى
التىالموضوعاتبينمن- السجنعقوبة، وتوقيعالضرائبفرضحقاستنكارجانب
.عشرالسابعالقرنثورةنشوبإلىأدت

لندنشركاتأعضاءبينمن -االمتيازاتبأصحا، كانالطويلالبرلمانعهدبدايةوفى
وفى. للملكأشياعًاالتجاركبارمنالقليل، وكانالبرلمانصفإلىيميلون- التجارية

كانواالعامةمجلسأعضاء، ولكنللندنعمدةجرنىريتشاردالسيرانتخبم1641عام
لبرجقائدًا" المزعجاألرعن "النسفوردالسيرالملكنصبوعندما. للبرلمانمشايعين

الصبيةأمطرالقرار، وإالذلكإلغاءالملكمننفسهجيرنىريتشاردالسير، طلبلندن
كبيرةقروضًاالمغامرونالتجارقدمكما. 323الحجارةمنبوابلالبرجلندنفىالحرفيون

التحمسبابمنذلككانإذامانعرف، وال324م1642وم1641عامىفىالبرلمانإلى
.تحقيقهايمكنمكاسبوراءسعيًا، أوالبرلمانلقضية

323C. H. Firthon, London during the Civil War, in History, 1926-7.
324Margaret James, Social Problems and Policy during the Puritan Revolution, 149.
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مؤيدىبينمنكانواالكبرىلندنشركاتأعضاءمناألفرادبعضفإنحالأيةوعلى
اولئكأنالواضحمنأنهغير. 325ومستشاريهموظفيهمنبعضهمكان، كماكرومويل

يناصرونكانوا، الذينالبرلمانداخلالمتطرفاليمينىالجناحدعامةكانواالتجار
الكاملةبالقطيعةيقبلونالكانوا، ولكنهمامتيازاتهبعضعنللتنازلالملكعلىالضغط

السنوات، وفىناسبىفىهزيمتهبعدشارلالملكمعالتفاوضصففى، ووقفوامعه
.)والمستقلينبالمشيخيينالسبلتفرقتعندما (الجيشمطالبمعارضىمنكانواالتالية

المشيخيينأيدوامن- المثالسبيلعلى -لندنفىالجوخشركةأعضاءبينمنوكان
المجموعةأنالواضحومن. 326للمستقلينالمستحكمالعداءبينهمشاعبشدة، ولكن

حزبًاوليستوتعايشوفاقحزب، كانتلندنمدينةحكومةعلىسيطرتالتىالحاكمة
عضوًاالثالثينيتجاوزوافلم. البرلمانفىصغيرًاالمالورجالالتجارعددوكان. ثوريًا
.327الحمايةعهدبرلماناتأولفىعضوًاالعشرينمن، وأقلالطويلالبرلمانفى

-ريببال -أولئكبينمن، وكانالريفأعيان، أوالمحامينمناألعضاءغالبيةوكانت
.األراضىباألسيجة، ومالكالمحاطةالضياعاألثرياء، وأصحابالفالحينمنكبيرعدد

كالرندونعليهأطلقماوهو - الثورةمركزوصناعاتهابتجارتهالندنكانتبينماولكن
ونالت. 328"المملكةفىالسيئةالطباعكلملتقىكانتالتى، لندنلمدينةالمشاغبةالروح"

بينداروالذى، شرحناهالذى، الصراع، وكاناألقاليمفىعريضةجماهيرتأييدالثورة
االحتكارىالتجارىالمالرأس، وبيناألقاليمفىالصناعيةشبهأوالصناعيةالمصالح

بيناألربعيناتمنتصففىاستحكمالذىالعداءفى- ريبوال -هامًا، عامًالالمدنفى
وحزبالملكحزببينالبالدانقسام، أنالقولإلىحاجةوالوالمستقلينالمشيخيين
.واجتماعيةاقتصاديةأسسعلىيقوم، كانالبرلمان

فىالحالكان، مثلماالبرلمانقضيةتؤيدخاصةبصفةالصوفصناعةمراكزفكانت
غربفىالصناعيةالغربية، والمناطقاألقاليمفىوسرنستروجلوسترأنجيلياشرق

325M. P. Ashley, op. Cit., 50-10.
326A. H. Johnson, History of the Draper’s Company, vo;. 111, 215.
327M. P. Ashley, op. Cit., 7.
328History of the Great Rebellion, vol. VI, 264.
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كانواالذينأولئكبين، وخاصةالبيوريتاننفوذمركزليسترمدينةوكانت. ريدينج
ويسلم. 329التجاريةالمحالوأصحابالداخليةوالمالبسالجوارببتجارةيرتبطون
كانتالتىبالسكانالمزدحمةالمدنوبرادفورد، وهىوهالفاكسليدز "بأنكالرندون

الزراعيةالمناطقفىاألعيانكانحيناألعيان"، علىاألقمشة، أعيتتجارةعلىتعتمد
منالصغيرةالمجموعةانالنظر، يلفتومما. الملكحزبيناصرونيوركشايرمن

حين، علىالملكىالحزبناصرتزليدحكومةعلىتسيطركانتالتىاألثرياء، التجار
.330البرلمانتشايعالمدينةسكانجماهيركانت

البرلمانيةالقضيةتؤيدالصناعةفىبجذورهاضربتالتىالبرجوازيةكانتعامةوبصفة
للمنسوجاتلندنشركةتجار، أوباألقاليماألقمشةتجارمنأفرادهاكانتامًا، سواءتأييدًا
منمحدودةمجموعةوشكلت. الريفيةالصناعةتنظيمفىالمالرأساستغلواالذين

الرأسماليةالمشروعاتأكبرتمتلككانتالتى -االحتكاريةالملكيةالتراخيصأصحاب
عنابتعدتالتىالعناصركانتأخرىناحيةومن. القاعدةلتلكاستثناء- تقدمًاوأكثرها

مترفةطبقةإلى، وتحولتاألرضفىأموالها، واستثمرتالصناعىالنشاطفىالمشاركة
تأييدها، فقدمتالقائمالنظامباستقرارترتبطمصالحهاأنأطيانها، تشعرريععلىتعيش
المدنعدافيماالتاجأيدت- انجلتراوشمالىغربىفى -الزراعيةالمناطقأنكما. للملك

تخلفًا، فلمالبالدأرجاءأكثرمنالمناطقتلكوكانت. األقمشةبتجارةالمشتغلةوالموانئ
.331بهاقائمةاإلقطاعيةالعالقاتبقاياالرأسمالية، وظلتالزراعةإليهاتمتد

للثورة، استمدواالدافعةالقوةكانواالذينالجديد، والمستقلينالكرومويلىالجيشأنغير
وصغارالمزارعأصحابقطاعاتاإلقليمية، ومنالصناعيةالمراكزمنقوتهم

ووقف. الشرقىوالجنوبالشرقفىينتشرونكانوااألغنياء، الذينالفالحينومتوسطى
اختالفعلىالجديد، الحرفيونالفالحين)، وجيشهأعيانمنكانالذى (كرومويلوراء

لألساقفةالفائقةالخطيرة، وكراهيتهمالفقراء، باتجاهاتهموالفالحين، والصبيةمراتبهم
مالكلوباء "ضهمغ، وبواالحتكاريينالصناعيةالمشروعاتوأصحابوالقسس

329R. W. Greaves, The Corporation of Leicester.
330Heaton, op. Cit., 207, 227.
331G. Davies, The Early Stuarts, 266.
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كانوامنكل، أنكرومويلضباطكبارأحدزوجةوذكرت. والعشور" األراضى
،الجشعينالبالطرجالنظروجهاتعارضوا "الذينأولئك، همالبيوريتانبيوصفون
، وفجورالمشروعاتأصحابلصوصيةعارضوا، كماالمتغطرسينالمتعالينوالقساوسة

للحزبيناالجتماعية، البنيةالبيوريتانقديسىأحدباكسترووصف". واألعيانالنبالء
الفرسانمنكبيرًاقطاعًاالملكناصر: التالىالنحواألهلية، علىالحربفىالمشاركين
صففىووقف،..األعيانأولئكعندالمشتغلينالفالحيناالنجليز،.. ومعظمواألعيان
التجار،مناألكبر، والقسمالمقاطعاتمعظمفىاألعيانمنصغيرقطاعالبرلمان
تعتمدالتىواألقاليمالمؤسساتفى، وخاصةالوسطىالطبقةأبناءمن، وغيرهموالمالك

.332"المماثلةالصناعاتمن، وغيرهاالمنسوجاتصناعةعلى

مجردتكنلمإن -األهميةبالغدورًالعبتقداألرضمسألةأنفىالشكبعضوثمة
الوفاقعمليةعنمسئوًالذلككانالبرلمانية، وربماالقضيةداخلالخالفاتفى- خلفية
فىاالستثماراتاألهلية، كانتالحربوقوعالملكية، فعندعودةعهدفىتمثلتالتى

تتسممواقف، تتخذاألموالأصحابطبقةجعلالذى، بالقدرازدادتقداألراضى
مالكحقوقطرحإلىتؤدى، قدإجراءاتأيةاتخاذفىيترددونبالمحافظة، وتجعلهم

استثمارأنذلكإلىأضف. الفالحينتحرير، وتشجيعالبحثبساطعلىاألراضى
اتساعًا، قدأقلنطاقعلىالرأسماليةالزراعة، وقياماألراضىشراءفىاألموالرؤوس

فيها، وذلكيرغبونالجددالمالككانالزراعىالنظامفىطفيفةتغيراتحدوثإلىأدى
.م1646عامفىالبرلمانقررهاالتىاإلقطاعيةالحيازاتإلغاءعنالنظربغض

،فحسباللورداتمجلسجانبمنتأتلمالتىالقوية، المعارضةالنظر، تلكيلفتومما
التجار،كبارخاصة، وبصفةالعموممجلسأعضاءمنالمشيخيينجانبمنجاءتبل

علىالحراسةفرضاقتراحضدوجهتوالتى، لندنلمدينةالعامالمجلسشكلواالذين
الحراسةفرضبعدالمذنبينألراضىالمنظمالبيعواألسقفية، وضدالملكيةالضياع

فىبالتحكمتقضىقوانين- م1656عامفى -البرلمانإلىقدمتوعندما. 333عليها

332Cit. By Christopher Hill, The English Revolution, 1640, 18.
333Christopher Hill in Eng. Hist. Review, April, 1940, 224-34.
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تلك، قوبلتالتحكيممن، بدًالااللتزاماتأصحابعلىغراماتاألسيجة، وفرض
.جريئةبمعارضةالقوانين

كانوا، الذينالفالحين، وفقراءالمالكوصغارلألرضالمستأجرينالفالحينأنغير
الثورة، وبلغدعامةليصبحوامهيئين، كانواالمالككبارجورأواألسيجةنظامضحية
، وكانالوقتذلكفىالسكانعددثمننحو- كنججريجورىلتقديروفقًا -تعدادهم
نشرالذىالصوتالحقبة، ذلكتلكفىتصدركانتالتىالنشراتفىيترددصوتهم
تتجلىثمومن. منزعجينمواقفهمعنيتراجعون، وجعلهمالمالكدوائرفىالفزع

تلككانتبرجوازية، فبينماثورةكلفىنجدهاالتىالمتناقضةالمالمحتلكبوضوح
النهاية،حتىالتحريررسالةلحملالراديكاليةالعناصرجانبمندافعةقوةتتطلبالثورة

الراديكالية،العناصرظهورالحركة، بمجردتلكعنتخلتالبرجوازيةمنقطاعاتفإن
تتناقض، الذينالمالكغيرمنالمجتمعفىالدنياالفئاتتمثلكانتالعناصرتلكألن

.الكبيرةالملكياتحقوقمعمطالبهم

المستأجرينالفالحينشكاوىعننسمع- طويلبوقت -الكومنولثعهدظهوروقبل
أنفيهاوردوالتىللحراسة، الخاضعةللضياعالجددالمشترينضدوجهتالتىلألرض

حقوقهمالفقراءالمستأجرينسلبواطغيانًا، ألنهمالناسأكثرمنيعدونالرجالأولئك"
البرلمانيةالقوانينأنقبل"، وذكروامنبهايتمتعونكانواالتى، وحريتهملهمكانتالتى

كبارظلمهم، الذينلألرضالمستأجرينالفالحيننفوسفىالطمأنينةبعثإلىتهدف"
قدمتالتىاألسيجة، وااللتماساتحركةمعارضةإطارفىالمتعنتين"، وذلكالمالك
.334العشورإللغاء

الماشية "أنمناشتكى، عندماالشعبىالسخطانتشارعنيعبرالحفارونستانلىوكان
باستطاعةيكنلمأنهالجدد، حتىالريفوأعياناألسقفياتعندتتكدسكانتواألغنام
عنلعجزهمببقرةيحتفظواالفقراء، أنالعمالالصغار، أوالمستأجرينالفالحين

، وسداداألرضفىالعملعبءكاهلهمعلىيحملونهؤالءكانحينلىعإطعامها، 

334Margaret James, op. Cit., 87; Cal. S. Dom. June 20; Jan. 21and 28; 1650, April 13; vol. XXXLX, 88 and 91-
2; vol. XLI, 2.
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الذيناألعيانكانبينما. كواهلهمبهاتنوءكانتالتىاألعباءمن، وغيرهاالضرائب
يصبح،.. ولناألرضفىمابأطيب، ينعمونعملهمعلىعالة، ويعيشونيظلمونهم
فرصةللعامةيفلحها، وتتاحأرضًاالمعدمالفقيرينالاألحرار، حتىمنشعبًااالنجليز
.335"العمل

ضدسخطهعنعبر، عندماالمدنسكانلمعاناةمماثًالوصفًا- أيضًا -ليلبورنذكركما
الفقراءعرقيسرقونالذيناللصوصأولئك: والعوائداإلنتاجورسومالعشور"

كل "علىسخطهعنعبركما". التجارةطريقفىءكأداعقبة، ويقفونالناسومتوسطى
منوغيرهاوالصباغةاألقمشةصناعةوتدمرتعوقالتىاالحتكاريةالتجاريةالشركات
.336"المجاعةشفاعلىاآلنيقفونالذينالفقراءاآلفبهايشتغلالتىالنافعةالحرف

من، يعلنطبقىبوعىيتمتعمنهمواحدًاالمالككباربيننجدللدهشة، أنالمثيرومن
عارمةثورةفىسيتسببونفإنهم- شئكلقبل -يردعهموازعًايجدوالمإذا "أنهمجانبه
خطة: "اعتبرهمايستنكرالنشراتكتابمنواحدًانجدوكذلك. 337"المالككبارضد

الشغبإلثارة "لندن"، ومؤامرةبمدينةالشهيرةعشراإلثنىالشركاتضدمرسومة
، والفالحينسادتهمضدالخدم،.. وإثارةواألقاليمالمدنمنالمدينة، وغيرهافىوالهرج

ضد، والفقراءالدائنينضديننالباعة، والمديضد، والمشتريناألراضىأصحابضد
.338"الخيلركوبفىالتفكيرعلىشحاذكلوتشجيع. األغنياء

إذا: "قائًالمنتقاةبعبارات- العامالتصويتحقحولأثارهجدلفى -إيرتونوأجاب
الملكية،..نحطمبذلكالحياة،.. فإنناجسدهفىتدبرجلألىالحقذلكمنحعلىوافقنا

ومنذ. 339"دائمةمحليةمصالحيملكالشخصمتساوية، كلبحقوقيتمتعأنيجبفال
األسقفيةإلىأنظرإننى: "بقولهالمشيخييننظروجهةأدموندوولرأوجزمبكروقت

أن- بعدفيما -علينايصعبعنوة،.. فقدالناسأخذهاإذاعطًال، وإنهاأومزلقًاباعتبارها
فىالمساواةتحققتوإذا. الحراسةمناستعادتهاعلينايصعبملكياتنا، كماعلىنتعرف

335Winstanley, Law of Freedom in a Platform and The True Levellers, Standard Advanced.
336John Liburne, England’s New Chains Discovered (1648.(
337Cal. S. P. Dom, vol. CCCCL, 27.
338England’s Discoverer or Levellers’ Creed (1649.(
339Clarke Papers, ed. C. H. Firth, vol. 11, 214
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قدالتالىالمطلب، فإنااللتماساتاأليدى، وتقديمتآزرطريقاألساسية، عنالنواحى
.340"الثانويةالنواحىفىالمساواة، وطلبالزراعىالقانونيكون

غيرتطورًاشاغرًا، شهدتاالنجليزىالعرشفيهاظلالتىالفترةأنفىشكثمةوليس
العمالبينخاصةاإلقليمية، وبصفةالمدنمنوغيرهالندنسكانبينللديمقراطيةعادى

وعامة -لندنمواطنى "أنالمعاصرينأحدوذكر. المياومةوعمال، والصبيةالحرفيين
أحدرؤيةيطيقونالأصبحوا، حتىالكومنولثوطباععاداتتشربوا- بهاالناس

شابههاماأوفرنسىكلببعبارةمظهرهفىالمتأنقالرجليحيونالعامةالنبالء، فكان
الوجودفىاستمرتالجمهوريةالمعارضةأنالواضحومن. 341"البذيئةالعباراتمن

العاملةالطبقاتصفوفبينواسعًاتأييدًا، ونالتالحكمإلىالثانىشارلعودةبعدحتى
طريقعنوجودهاعنتعبرلمالتىالمعارضةاإلقليمية، تلكوالمدنلندنمنكلفى

وجودهاالمحلية، وكانالهباتعنمسئولةكانت، بلفحسبوالمظاهراتاالجتماعات
جيمس، وخلعالحكملتولىأورانجوليمدعوةعلىالحاكمةالطبقةإرغامفىقويًاعامًال
.342الثانى

االقتصادية،سياستهاإطارفىالتغييراتمنعددبإدخالالكومنولثحكومةقامتوقد
المشرعاهتمالفترةتلكفخالل. الرأسماليةبتطوريتعلقفيماخاصةأهميةذاتكانت

زيادةالصناعية، فنجدالمصالحوكذلكاإلقليميةالمصالحبرعاية- قبلذىمنأكثر-
نجحالملبوساتوشركاتالريفأثرياءبينالديمقراطيةالحركاتعددفىملحوظة
منأنفسهمحرروااللباد، وبذلكصناعفعل، مثلمابهخاصتنظيمتكوينفىبعضها

المالحةقانونيؤدالخارجية، لمالتجارةمجالوفى. التجارىالعنصرعلىاالعتماد
،فحسباالنجليزيةوالمالحةللتجارةقويةدفعةإعطاءإلى- م1651عامفىدراالص-
تلكشكاوىفىنالحظ، وكماللشركاتاالحتكاريةاالمتيازاتإنقاصإلىكذلكأدىبل

منالنضالفرصة" للطفيليين "الفترةتلكأتاحت- م1660عامبعد -التاجإلىالشركات
فى (الليفانتشركةامتيازاتدعمتحينوعلى. هامةامتيازاتعلىالحصولأجل

340Reresby Memoirs, cit., Beloff, Public Order and Populer Disturbances, 1660-1714, 32.
341

342Beloff, op. Cit., 34-55.
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امتيازاتالشرقية، وجددتالشركةامتيازاتتجددللحكومة)، لمقدمتهقرضمقابل
مصالحبينالتوفيقفيهاروعىمفاوضاتبعدوجرينالندالمغامرينالتجارشركتى

.الشركتينهاتينومصالح" الطفيليين"

عهدخالل- سنواتثالثلمدة -للجميعومفتوحةحرةالشرقيةالهندجزرتجارةوكانت
الهندشركةامتيازجددعندماوحتى. االحتكاريةالشركاتأعداءأسعدالحماية، مما

كانتالتىالتجاريةوالمحطاتالقالعكلببيعالشركةتهديدتحت -م1657عامالشرقية
مصالحبينالتوفيقأساسعلى- يبدوماعلى -قامالتجديدذلكفإن- الهندفىلها

حجماالحتكار، اتساعقبضةتخفيفعننتجقدأنهعلىأدلةوثمة. ومنافسيهاالشركة
.343الخارجيةبالتجارةالمشتغلةالشركات، وأرباحالصادراتأسعارالتجارة، وهبوط

لم، ولكنهاالكومنولثعهدباختفاءوالسياسيةاالجتماعيةالتغيراتتلكبعضواختفت
ماإلىالراهنةاألوضاعإعادةعنيكونماأبعدالملكيةعودةعهدجميعًا، وكانتختف
الملكيةالحقوقنالتالسياسيةالناحيةفمن. 344البعضظن، كماقبلمنعليهكانت

.البرلمانأيدىإلىوالجيشوالتشريعوالماليةالتجارةفىالتحكمقاضية، وانتقلضربة
أداةالتاج، فقدStar Chamberباسمالمعروفةالمحكمةمثلالملكيةالمحاكمإلغاءومع

عامفىألغيتالتىاإلقطاعية، الحيازاتتعدولم. التنفيذيةسلطتهالستقاللأساسية
سلفهتذكرهماالثانىشارلخليفةنسىوعندما. معينةتاريخيةحقبةنهايةلتعلنم1646

الهزيمةإللحاقكافيًاالشعبىالضغطكانفقد. أخرىمرةالرحيلعلى، أجبربحكمته
علىطيعملكجلوسطريقعنجديدةأهليةحربتقعأندونالرجعيةبأهداف
قدالبالطنفوذيكنلموإذا. الحقوقمرسومهوتعاقدىبرباطبالبرلمان، وربطهالعرش
الشئونعلىالعامةقبضةقويت، "إذالبرلمانلسلطةيخضعاآلنأصبحتمامًا، فقدأحبط

تأثيرهملزيادة- بعدفيما -السبيلهيأعملأسلوبالثوريةالفترةمنذالمالية، وتابعوا
.345)"اللجاننظام (تدريجىبشكلاإلدارةعلى

343M. P. Ashley, op. Cit., 111, 31.
344E. G. Durbin, Politics of Democratic Socialism.
345G. N. Clarc, The Later Stuarts, 11.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

199www.RaoufAbbas.org

شركاتامتيازاتالملكية، فخضعتاالحتكارمنحمنيعانىالصناعةقطاعيعدولم
منتمكنهالم، بدرجةالمجالسلتلك- الشرقيةالهندشركةعدافيما -الخارجيةالتجارة
رأسملكالمساهمةالشركاتمنجديدنوعمحلهاوحل. 346السابقوضعهااستعادة

أصحابهااستعادهاالتىللحراسة، الخاضعةالضياععنالنظربغض. أمرهازمامالمال
.البرجوازيينمناشتراهامنأيدىفىظلمنهابقىماالملكية، فإنالعائالتأفرادمن
قصيرًاشوطًاعشر، قطعتالسابعالقرنفىانجلترافىالبرجوازيةالثورةأنريبوال

نموعجلةلدفعالكفايةفيهماحققتواالجتماعية، ولكنهااالقتصاديةسياستهافىنسبيًا
البالدفىمعدلهفاقالذىالنمو، ذلكالتالىالقرننصففىالصناعىالمالرأس

المسرحالثورةهيأتالسياسية، وبذلكالدفعةتلكمثلإلىتفتقركانتالتىاألخرى، 
.التالىالقرنفىوقعتالتىالصناعيةللثورة

وأفريقياوروسيااليفانتشركاتعدافيمااالحتكارحقوقوألغىالتجارةحريةأطلقم1688عامفىقانونصدر346
.بلندنمقارنةاألخرىالموانئتجارةاتساعالقانونذلكعنونتج. والشرقية
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التجاريةوالمدرسةالمالرأستراكم - الخامسالفصل

1

تكوينفىأساسيةمرحلةبإعتبارها- المالرأستراكمعمليةعنالحديثيبدوقد
منطبقةيدفىالمالرأسمناقشة، فتجمعإلىيحتاجالتقريريًاحديثًا- الرأسمالية

كشكلالرأسمالية، وظهورواسعنطاقعلىرأسماليةممارساتفىالبدءقبلالرأسماليين
يحتاجأنمنأوضح- للكثيرينبالنسبة- االقتصادى، يبدوالنظامعلىيسيطرإنتاجى

بواسطتهايتمالتىللعمليةالحقيقيةالطبيعةعنالبحثفىنبدأعندماولكن. تأكيدإلى
منعددأذهاننافىنعتقد، ويقفزمماسهولةأقلالتقريرىالجانب، يبدوالمالرأستجميع

بذاتهامرحلةوجودأنإعتقدواممنالكثيرهناكذلكإلىوباإلضافة. الهامةالتساؤالت
الصناعةنموعلىالزمنفىوالسابقةالمنفصلةالمرحلةهى -المالرأسعندهايتراكم

.أسطورةمجرد- ذاتهاالرأسمالية

أدوات، تراكمبالتراكميقصد، فهلاالقتصاديينجانبمنالتساؤالتتلكأولجاءوقد
،لإلنتاجأدواتإلىتتحولأنيمكنالتىوحججهاالثروةحقوقتراكمذاتها، أواإلنتاج

هذاعلىاإلجابةكانتذاتها؟ فإذاحدفىإنتاجيةعواملليستأنهامنالرغمعلى
الصناعةظهوريتطلبلماذا: هوآخرسؤال، واجهنااألولالجانبترجحالسؤال

كهدف- المالرأستراكميكونال؟ لماذاالتراكمعلىسابقةفترةوجودالرأسمالية
ذاتها؟الصناعةلنمومرادفًا- واضح

،النسيجأنوال، أوالغزلآالتيخزنونكانواالرأسماليينأن، علىتاريخىدليلثمةليس
،الزمانمنعقودلبضعةضخمةمخازنفى، الخامالموادمنكمياتالمخارط، أوأو

كما. الصناعةلقيامالكافىبالقدرممتلئةالمخازنتلكفيهتصبحالذىالوقتيحينحتى
سببثمةأنيبدو، والالتصرفذلكلمثلضرورةهناك، فليسالمنطقمعذلكيتفقال

، فلماذالذلكسببهناكيكنلمفإذا. بسواء، سواءاإلنتاج، ونمواألدواتنموبينللربط
األرباحبخطوة، منخطوة- أساسيةبصفة- الصناعيةالمعداتتطورعمليةتمويليتمال
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األحيان)؟بعضفىالقروضباستخدام (النموذلكعلىالسابقةالسنواتفىتتحققالتى
.الهواءفىتتبخرالرأسماليةالصناعةلقيام، كمتطلبمسبقتراكمإلىالحاجةمشكلةإن

يسبقالذى) ماركسحددهاكما" (البدائىالتراكم "فكرةالبديهة، فإنإلىلجأناوإذا
-األولالمحلفى -بأنهيفسرأن، يجبالزمنىالتوقيتفىالرأسمالىاإلنتاجإزدهار

والتى، بالفعلالقائمةاألصولإلىالملكية، يضافالرأسمالية، ولحججللمصالحتراكم
لرأستراكم- أخرىناحيةمن -أنهكما. األولىبالدرجةالمضارباتخاللمنتراكمت

وسائلإلى- لديهاالمختزنة -الثروةحججتحويلعلىقادرةطبقةأيدىفىالمال
نتحدثعندماأخرىوبعبارة. المجتمعفىالخاصوضعهالهايوفرهما، بحكملإلنتاج

الملكية،، وتحولاألصولملكيةإلىنشيرأنيجب- التاريخىبالمفهوم -التراكمعن
.للعيانالظاهرةالملموسةاإلنتاجوسائلكميةإلىوليس

حقوقإنتقالمنأكثرثمةيكنلم، فإذاإيضاحإلىالقول، يحتاجذلكيقالعندماولكن
إلىتفتقرالتىالقديمة، الحاكمةالطبقةأيدى، مناألرضأوالثمينةالمعادنأوالديون
، فإنهالكسبشهوةعملية، تحركهاجديدةطبقةأيدىالصناعة، إلىتفضلال، أوالتنظيم
أنيمكنعمليةعلىخاطئًا، للداللةاستخدامًااستخدمتقد" تراكم "كلمة، أنالقوليمكن

كونهامنأخرى، أكثرإلىيدمنالملكيةلحقوقإنتقالبأنها- أدقبصورة -توصف
.ذاتهااألصولأوللحقوقتراكمًا

ماكلهوالثروةإنتقالكانالجوهر، فإذامسألةتقفاإلصطالحمسألةجانبوإلى
الماليةالوساطةمثل -اإلقراضلمؤسساتالكافىالتطوريكونالبالعملية، فلماذايتصل

أيدىفىالصناعةبقيامالكفيلةالوسائللوضعكافيًا- الجديدةوالطبقةالقديمةالطبقةبين
مثل -تلكمنتعقيدًاأكثرتاريخيةعمليةأيةعننبحثأنيجباألخيرة؟ ولماذاالطبقة
صناعية؟رأسماليةلقيامكشرط- اجتماعيةثورةوقوع

إنتقالمجردمنأكثرشئهناكيكونأنيجبالتحدى، فإنهلهذاإجابةثمةكانفإذا
طريقعنالصناعيةللرأسماليةالكاملاإلزدهاردوافعتفسرالأسبابًاهناكللثروة، ألن

تركيزخاللمنتفسرهابرجوازية، ولكنطبقةأيدىإلىالثروةحقوقإنتقالمجرد
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ما، وهوالنوعهذامنأسبابًاثمةأنيلىفيماوسيتضح. محدودةأيدىفىالثروةملكية
خاصًاطابعًاتضفىموجودة، فإنهااألسبابتلكمثلكانتإذاولكن. قليلبعدإليهسنعود
من -التراكممصطلحيستخدمتاريخية، وسوفعمليةبإعتبارهالمالرأستراكمعلى
.إنتقالهاوكذلكالثروةحقوقملكيةتركزإلىلإلشارة- فصاعدًااآلن

إلىملكيتهاحجممنالطبقاتمنطبقةطريقهاعنتزيدالتىالمختلفةالسبلوتنقسم
منالملكيةحقوقبشراءالطبقةتلكتقومأنفىأولهمايتمثل: السبلمنرئيسيننوعين

وبعبارة. ترفيهبوسائلأواستهالكيةبوسائلمبادلتهماطريقعناألصليينأصحابها
يزيدالحالةتلكمثلاستهالكية، وفىسلعمقابلأونقدًاتباعقدالملكيةتلكفإنأخرى
أوبأراضيهماستبدالهامقابلفىالمالية، أرصدتهممن، أواستهالكهممنالقدامىالمالك
أرصدتهامنتنقصالجديدةالطبقةأنكما. مثًالالفضةكسبائكالثابتةاألشياءمنغيرها

ويمكن. ثابتةأشياءتمتلكأنتستطيع، حتىاألدنىالحدإلىاستهالكهامنالمالية، وتقلل
ينظروكان". اإلدخار "طريقعنمشترياتهاتمولالطبقةتلكأناألخيرةالحالةفىالقول
أنهاعلىالدخلإدخاربواسطةثابتةثروةعلىالحصولبهايتمالتىالطريقةإلىدائمًا

منعدد، وقامبالفعلأخذه- األقلعلى -أوالتراكميأخذأنيمكنالذىالوحيدالشكل
تحصلالتىللدخلالمفاجئةالمكاسبعنالناجمةالرأسماليةأصلترجعالتىالنظريات

بتلكويقصد. اإلفتراضهذاإلىالرأسماليةعصرقبلفيماالناشئةالبرجوازيةعليها
، أوالمساكنإيجاراتإرتفاعالعملة، أولتغييرنتيجةاألرباحالمفاجئة، تضخمالمكاسب

.مفاجئةبصورةللتجارةجديدطريقإفتتاح

للثروةملكيتهامنتزيدأنالجديدةالطبقةطريقهعنآخر، استطاعتسبيلهناكولكن
نوععلىالبرجوازيةتحصلفقد. الصددهذافىأهميةاألكثرالدورلعبالثابتة، لعله

أكثرعادى، (وفىغيربشكلرخيصًاالنوعذلكيكونعندماالملكيةأنواعمنمعين
فىإرتفاعًاأكثرالملكيةتلكقيمةتصبحباإلكراه)، وعندماعليهاتحصلتطرفًاالحاالت

القوىمثل (األخرىاألشياءبهايستبدلون، فإنهمالسوقفىقيمتهاتغيرنتيجةالحقةفترة
االستبدالهذاخاللومن. نسبيًامنخفضةقيمتهاتظلالتى) الصناعيةالمعداتالعاملة، أو
.المجتمعفىالثروةمجملمنأكبرنصيبعلىالبرجوازية، تحصلالمزدوج
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قيمةزيادةعلىتعتمدنتائجهالتركز، أنسبلمنالسبيللذلكاألساسيةالمالمحومن
خاصةظروفتدخلمنالبدولكن. مدخراتهأوالعادىالدخلعلى، وليسالمالرأس
:مرحلتينإلىينقسمالمزدوجاإلنتقال، فإنواسعنطاقعلىالزيادةتلكتحدثحتى
منكافيةدرجةعلىظروفتدخلأنالضرورىومن. التحقيقومرحلةالتملكمرحلة
وجودعنالنظربغضالحقبتينهاتينبينفيماالملكياتأوالملكيةتلكقيمةلترفعالقوة
التخلىأواألولىالمرحلةفىالملكيةتلكلشراءاالستعدادلديهايتوافراألفرادمنطبقة
–ريببال–ضرورىأمرالخاصةالظروفتلكمثلووجود. الثانيةالمرحلةفىعنها
مادامت، الدخلإدخارطريقعنملحوظتراكميحدثمحدودة، حتىكانتولوحتى

إلىبدورهاتؤدى–مثًالكاألرض–الملكيةمنمعيننوعإلحرازالبرجوازيةجهود
حتى–الملكيةهذهعنللتخلىالبرجوازيةمحاوالتأنكما. 347قيمتهاعلىالضغطزيادة

،صالحهملغيرقيمتهاعلىالضغطإنخفاضإلىتؤدىقد–الصناعةفىأموالهاتستثمر
تناقصذلكعلىيترتبفاشلة، وقدالتراكممحاولةتصبحوبذلك. الظروفتلكغابتإذا

الخسارةتلكتؤدىوقد. زيادتهامن، بدًالالتحقيقومرحلةاإلمتالكمرحلةبينالملكية
بعضإدخارطريقعنلإلثراءالبرجوازيةمحاولةإحباطإلىالمالرأسقيمةفى

رأستراكمعنتسفرالاإلدخارطريقعنالملكيةحيازةأنيتضحالسببولهذا. الدخل
.مساعدةظروفهناكتكنلمإذاكبيرًاتراكمًاالمال

فىالبرجوازية، يتمثلأيدىفىالثروةلتراكمالالزمالتاريخىالعاملفإنذلكوعلى
إلىالبرجوازيةتسعىالتىاألغراضقيمةتخفيضإلىتؤدىالتىالمؤثراتبعض

.التحقيقمرحلةخاللالنسبيةقيمتها، وزيادةاإلمتالكمرحلةخاللعليهاالحصول
حاجةفىلألرضالسابقينالمالكتجعلالتىالظروفخلقفىالمؤثراتتلكوتتمثل
أكثريكونونعادية، عندئٍذغيربصورةاإلنفاقفىيسرفونتجعلهم، أوالمالإلىماسة

المرحلةفىتؤدىوالتى، األولىالمرحلةخاللبخسبثمنأراضيهمعنللتخلىاستعدادًا
.عادىغيربشكلرخيصة) العامةعناصرهابعضأو (اإلنتاجوسائلجعلإلىالثانية

كانت: "تاونىاألستاذقولحدمحدودة، فعلىكانتاأليامتلكفىللتركزالعاديةاألغراضأننذكرأنيجب347
األبقار،، إلىالخامالموادمخزون، إلىالقمحمن: أوضاعهمإلختالفتبعاًتتفاوتالسكانمناألكبرالقطاعمدخرات
يسعونالناسكانوالتى، اإلرثطريقعنآخرإلىشخصمنتنتقلالتىاألشياءتلكوالنقود، وهى، والحلىواألثاث

.تراكمهاإلى
)Introduction to Thomas Wilson's A Discourse Upon Usury, 103-4(
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مختلفةظروفظلفىحدوثهيمكنالطبيعية، ولكناألحوالفىذلكحدوثيمكنوال
المنافسةعلىحرة، وقائمةالسوقفيهاتكونالتىاألحوالفى–األقلعلى–تحدثال

لتدهورنتيجةتكونقدالدولة، كماتفرضهاحازمةلسياسةنتيجةتحدثوقد. السليمة
أولئكوإضعافإفقارإلىمزدوجًا، فيؤدىأثرًايتركقدللمجتمعالقديمالنظامفىفجائى
المكاسببعضلتحقيقفرصةللبرجوازية، ويقدمالقديماإلنتاجبأسلوبيرتبطونالذين

مثلحدثفإذا. للدولةاالقتصاديةالسياسةتوجيهفىطريقهاعنتؤثرثمالسياسية، ومن
إلىاإلقطاعىالمجتمعمنلإلنتقالاألساسيةالمالمحنفسرأنباستطاعتناكانذلك

كأسلوبالرأسماليةأنوهى: الكتابهذامناألولالفصلفىذكرناهاالتىالرأسمالية
كانوإذا. التفككدرجاتأقصىاإلقطاعىالمجتمعبلغحينإالكافيًانموًاتنململإلنتاج
،المالرأستراكمأماالبابفتحالذىالتاريخىالعامل–ذاتهحدفى–يشكلالتفككذلك
أنيجبكان، إذالتفككلذلكالرئيسالدافعبذاتهيوفرالالرأسمالىاإلنتاجنموفإن

–اإلقطاعىالمجتمعسمةكانالذى–الصغيراإلنتاجأسلوبخاللهايتحطمحقبةتنقضى
تحتتقعكانتالتى–الدولةسياسةتصاغ، وبذلكالماللرأسيخضعجزئيًا، أوتحطمًا

الجديدالمجتمععلىوكان. 348البرجوازيةأهدافيحققبشكل–الجديدةالبرجوازيةنفوذ
.أنقاضهبين، ومنالقديمالنظامأزمةخاللمنيبرزأن

عشرالخامسالقرنينفىإنجلترافىحدثتالتىالفعليةالتغيراتفىالنظرنمعنوعندما
–المختلفةالحقبفىوقعتالتىاالقتصاديةالمصاعبأنلناعشر، يتضحوالسادس

الباعةموضعووضعتهم–صغارهمأواإلقطاعييناألراضىمالككباربينفيماسواء
فىاألكبرالدورلعبت، قدللقروضكضمانأراضيهمرهنإلى، ودفعتهمالمعسرين

بشدةتضغطالظروفقوةكانتوهنا. الصاعدةالبرجوازيةأماماألراضىشراءتيسير
دفعوا "الفقراء، الذينمورتوماسسيرلفالحىبالنسبةالحالكانت، مثلماالمالكعلى
هناككانتالعقاريةالرهونإلىوباإلضافة". يملكونماكلبيعإلىاإلبتزازطريقعن
ديونخاصة، أوديونكانتسواء–الفترةتلكفى–الدينربقةفىللوقوعأخرىسبل

،اآلننبحثهاالتىبالقضيةالديونتلكإرتباطومغزى. سهلةاستثماربشروطللدولة، تقدم
التيودورية، إلىالتشريعاتاتجاهإليهالدافعالمتأخر، كانتيودورعصرفىالسياسىالصراعأنبالذكرجدير348

مجتمعفىالحرباألراضى)، واالقتصادوالمضاربةاألسيجةحركةمقاومةمثل (الريفىالمجتمعاستقرارعلىالمحافظة
.القديمالملكيةنظامتفككدونالحيلولةطريقالمدينة، عن
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المغانمتحقيق، أوالمدنيينملكيةإلقتناءتتيحهاالتىالفرصمنأقلدخًالتعطىفهى
.الفائدةمعدليهبط، عندماالديونبيعوراءالمضاربة، منطريقعن

فرصًاالسياسىونفوذهااالجتماعيةمكانتهاإلىالجديدةالطبقةأضافتالوقتوبمرور
إتجهت، السياسىالنفوذالقضائية، أوالحيلالجبرية، أوالقوةممارسةمنأخرى، نشأت

يدعلىاألديرةملكياتحلويقدم. مصالحهامعتتفقشروطوفقالملكيةإنتزاعإلى
القرنفىالكومنولثعهدفىوبيعهاالملكيةاألراضىعلىالتيودور، واالستيالءملوك
بثمنالملكيةعلىلالستحواذأقلفرصأيضًاهناككانتولكن. لذلكمثاًالعشرالسابع
التجارةالخارجية، وخاصةالتجارةحالةفىالقهرى، وذلكالنفوذظروف، تحتبخس

طريقعنالملكيةعلىاالستحواذمنكبيرقدرهناككانسنرىفكما. االستعمارية
.والنهبالقوة

خاصة،عشر، ظروفًاالسادسالقرنفى349النفيسةالمعادنمنالمعروضزيادةوقدمت
وهو. األسعارفىتضخممنتبعها، بماالمالرأستراكمتاريخفىهامًادورًالعبت
ثمرةجاءتالتىالبرجوازيةالدخولعنالتحدثعند–عادة–إليهيشارالذىالدور
التغيراتحدوثفىفريدًاعامًاليكنلمأنه، إالالعاملهذاأهميةورغم. األسعارتضخم
المدىعلىرئيسًاعامًاليكنلمالبرجوازية، كماالثرواتتراكمعلىطرأتالتىالنقدية
إنتقالتيسيرفىقويًاعامًال–ريببالكان–األسعارتضخمأنذلكإلىأضف. البعيد

األموالعلىللحصوليسعوناألراضىمالككانالبرجوازية، حيثأيدىإلىاألراضى
إلىاألراضىأسعاروإتجهت، لألراضىالتقليديةالقيمةمقابلفى–لذاتهيطلبكهدف–

.األخرىالسلعقيمةزيادةرغمالهبوط

تعدفهى، األولىعنأهميةتقلالالتراكمعملياتبهاتمرالتىالثانيةالمرحلةولكن
سبيللتيسير) جزئيًااألقلعلى (تباعأواألصليةالتراكمأهدافتتحققلها، وفيهامكملة

أجلمنللتراكماألصليةاألغراضبيع، وهوالصناعىاإلنتاجفىحقيقىاستثمار
تاريخفىأساسياًعامالًبإعتبارهعشر، السادسالقرنمنذالنفيسةالمعادنمنالعرضزيادة "عنماركسيتحدث349

إلىويضيف". المدخراتوتكوينلتداولتكفىالنقودمنكمية "إلىالحاجةإلىهنايشيرولكنه" الرأسمالىاإلنتاجتطور
ألنهماالرأسمالىاإلنتاجيبدأأنقبلأوالًتتكونأنيجبالكافيةالمدخراتأنعلىتفسيرهيمكنالذلك "أنذلك

."معاًيتطوران
)Capital, Vol.II 396.(
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،الخامالحديد، والمواد، ومنشآتالمصانع، وبناءالقطنغزلآالت) إيجادأو (االستحواز
إلىالنهائىاإلنتقالذلكلتيسيرتوفرهايجبالتىالشروطوتعد. العاملةوالقوى

المرحلةأمامالطريقأفسحتالتىالشروطلتلكالتام، النقيضالصناعىاالستثمار
فىالفردىاإلسرافالدولة، أوديونحجمفزيادة. األحوالأغلبفى، وذلكاألولى

إكتنازنحواتجاه، وظهوراألراضىشراءلصالحعاديةغيرظروفقياماالستدانة، أو
طريقهاعننماالتىالظروفنفسوهى–) الفائدةمعدلإرتفاعإلى، (يؤدىاألموال
أىأن، حيثعكسىتأثيرذادورًاالثانيةالمرحلةفىتلعب–للثروةالبرجوازىالتراكم
فى–يؤدىصناعىمالرأسإلىالقديمةاألشكالتلكمنالثروةلتحويلعاماتجاه

،التحولزيادةمن، ويحداألولالشكلتدهورحدةزيادةإلى–الظروفتلكمثلمواجهة
مرنعرضقيامذلكويتطلب. ملحوظبشكلالسابقينالمالكإفقارعنهينتجأو

الحاجةذات–الضيقةللسوقأموالها، كبديلالبرجوازيةفيهاتستثمرالتىللسلعورخيص
.عنهاالبرجوازيةتنصرفالتى–األصولإلىالمرنة

األموالالستثمارإيجابىدافعوجودأناألهمية، حيثمنكبيرةدرجةعلىالشرطوهذا
علىالقيودإختفاءلعبهالذىالدوريفوقالحقبةتلكفىحاسمًادورًاالصناعة، لعبفى

وجودالحالةهذهفىاألولىالمتطلباتوتشكل. األصولمناألخرىاألشكالمبيعات
األدواتإنتاجسهولة، معالخامالموادعلىالحصول، وسهولةللعملضخمإحتياطى
، وتشلقدميهعلىالوقوفالصناعىاالستثماريستطيعالالشروطتلكوبغير. واآلالت

فاإلهتمام. قبلمنالبرجوازيةحققتهاالتىوالمكانةالثروةحجمبلغمهماتقدمهحركة
السكانزيادةمع–عشرالسابعالقرنأواخرفى–األجورإرتفاعبخطورةالملحوظ
الثامنالقرنفى–لالقتصاديينالمتزايد، واإلصرار350األحداثاستخدامإلىوالحاجة

اإلهتمامأعراضمنالتجارة، يعدحرية، ومزايا351الدولةديونخطورةعلى–عشر
.الجديدالوضعبمتطلباتالمتزايد

عرضبدونهايتوفرأنيمكنالالتىالبروليتارياتكوينعمليةالتالىالفصلوسيعالج
باإلمكانيكنفلم. القنانةبعمليرتبطشئإلىباإلشارةنقملم، ماللعملورخيصكبير

350T. E. Gregory in Economica, Vol. 1, No. 1.
351Adam Smith, Wealth of Nations, BK. V, Chap. 3.
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فائضلقياماألساسىالشرطغاب، إذاكاٍفواسعنطاقعلى" سلعةإلى "العملقوةتحول
هىالتىالعمليةتلكفهمأسئوقد". طبيعيًا "اقتصاديًاقطاعًابإعتبارهالصناعة، فىالقيمة
الصناعيةالثورةكانتوالتىالصناعية، للرأسماليةالكاملالنضجلتحقيقأساسيةعملية

إجابة–الوقتنفسفى–وتقدم. البدائىللتراكممعينةمظاهرمفتاحلهابالنسبة
:بينهمانميزأنحاولنااللتينالتراكممرحلتىبينالفصلعلىالمنطقىلإلعتراض

).صناعىاستثمارإلىالبرجوازيةثروةتحولأو (التحقيق، ومرحلةاإلمتالكمرحلة

كونهمامنأكثرمتعاقبتينبإعتبارهماالمرحلتينهاتيننعالجاللماذا: سؤاللنايعنوقد
،والديونلألراضىاألولىالبرجوازيةالتراكماتإعتبارنافىنأخذال؟ لماذامتالزمتين

المستثمرينمنالتاليةالموجةإلىللملكياتإنتقالأنهاعلىإليهاننظرأنمنبدًال
؟.تالزمىبشكلجرا، وهلمالبرجوازيين

دورتلعبالصاعدةالبرجوازيةمنقطاعاتهناكتكونأنيجبالحالةتلكمثلوفى
تلكباعةدور–بالتالى–تلعبأخرى، وقطاعاتاألصولمنمعينلنوعالمستثمرين

عمليةفىمنفصلتينمرحلتينوجودإلفتراضداعهناكيكونالثمومن. األصول
األولىالمرحلةفىالبرجوازيةإتجهتبها، الخاصةمتطلباتهامنهاواحدة، لكلالتراكم
أنمنبدًال–مثًالكاألراضى–الملكيةحقوقإحرازفىأموالهااستثمارإلىمنهما

.الجديدةاإلنتاجوسائلفىاألموالتستثمر

تداخلتفقد. األساسياتعنبحثناخاللمنكبيربشكلالصورةبسطناقدأنناوالريب
مجاًاليدعالبماعشرالسابعالقرنفى–ماحدإلى–البعضبعضهمافىالمرحلتان

خاللمناألرباحإجتناءبواسطةالوقتطوال–ماحدإلى–التراكم، واستمرللشك
وجهتهاالتىالثروةاستثماريقتصرالمنزلية، ولمالواسعة، والصناعةالتجارةتمويل

أيديها،إلىالقائمةاألصولونقل–العقاريةالرهونعلى–األراضىإلىالبرجوازية
.األراضىتلكتحسينإلىبعضهاإتجهولكن

،الكمالحديبلغأنيكادوالكامًال–يبدوماعلى–يكنلمالمرحلتينتداخلأنغير
القرونفى–نضجتقدتكن، لمالمربحالصناعىاالستثمارشروطأن، هورئيسلسبب
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والسيولةوالعقباتالصعوباتاألخرى، تفضلاالستثماراتوكانت. تامًانضوجًا–األولى
الرئيسةالشروطتبرزولم. الصناعيةللمشروعاتالمخصصالماللرأسالمحدودة

فترةتقدمت، حتىواسعنطاقعلىالصناعةإلىاالستثماراتإلجتذابالضرورية
وبعبارة. المعدمينمنطبقة، وخلقالسابقينالمالكإزاحةيكفلكافبشكلالتركز
منيتبعهوماالقائمةالملكيةتركزمرحلةوهى–للتراكماألولىالمرحلةكانتأخرى
.الثانيةللمرحلةالمالئمةالظروفلخلقضروريًاتطورًا–ألمالكهاالقديمةالطبقةفقدان

وظيفتهااألولىالمرحلةخاللهاتستكملفاصلةفترةتنقضىأنالضرورىمنكانولما
.زمنيًامنفصلتينالمرحلتيننعتبرأنالضرورىالتاريخية، فمن

إلىقديمةطبقةمنللملكيةالبسيطاإلنتقالخاللمنالبدائىالتراكمذلكمالمحتبدووال
قليلةحفنةأيدىفىالملكيةتركزإلىيؤدىاإلنتقالذلككانلوجديدة، حتىأخرىطبقة
الصاعدة،البرجوازيةإلىالصغارالمالكمنالملكيةإنتقالفىتبدو، ولكنهاالناسمن
إهتمامكثيرًاأغفلتالتىالحقيقةتلكوتبرر. الصغارأولئكإفقارمنعليهيترتببما

بالتراكم "أسماهماأشكالمنشكًالبإعتبارهااألسيجة، حركةمثلبظاهرةماركس
تلكأنأساسعلىنقدموضع–الغالبفى–الحقيقةهذهعلىتأكيدهالبدائى"، وكان

يرتبطأنيجبألنهكافيًاليسوحدهفالغنى. البرجوازيةثراءمصادرإحدىتعدالظاهرة
علىأثرواالذينأولئكأعدادأضعافعددهم، يتجاوزلملكياتهمكثيرينأفرادبفقدان

تلك، ألنأنفسهمالناقدينأولئكإلىالحقيقةفىيوجهأنيجبالنقدذلكولكن. حسابهم
مثل–الكتابمنالكثيرعليهاأكدوالتى، التراكمعمليةفىتدخلالتىالمتنوعةالعوامل
تأثيرًاتؤثرأناستطاعت–الرباومغانمالعاليةواإليجاراتالفجائيةوالمكاسبالديون
،المنتجينصغارمنالمتشابهةالقطاعاتبينالفصلفىمساهمتهافقط، بقدرحاسمًا

تأثيراتخاللمنالرأسماليةقيامتفسرالتىالنظرياتوقصور. اإلنتاجوسائلوبين
حقيقةفى–يرجع) إلخ.. والتسليحكالديون (المالىالحكومةنفوذأوالنقديةالتغيرات

منكبيرجيشنشوءلكيفيةتفسيرًاتقدمالثراء، والبمظاهرفقطتهتمأنهاإلى–األمر
.المنتجينالمالكمنمجتمعفىالبروليتاريا
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الصناعية، فقدللرأسماليةالكاملالنضجلتحقيقضروريةتعدمعينةأخرىشروطوثمة
فىالعرضلقلةكنتيجةال) سنرىكما (األولىالقرونفىالصناعةفىاالستثمارتأخر
تأخركما. واألسواقاإلنتاجيةالوسائلتطورلقصورنتيجة، بلفحسبالعملسوق

، وقيامالمدنفىالحرفيةالنقاباتنظامبقاءنتيجة–أيضًا–الصناعةفىاالستثمار
تلكتحولوكان. قبلمنرأينامانحوالكبرى، علىاإلحتكاريةالتجاريةالشركات
المنتجحولتركزالذىالسابقاإلنتاجأسلوببتحلل–ماحدإلى–مرهونالظروف
حتىالعائدقليلةاإلنتشارمحدودةالصناعيةالرأسماليةوتظل. المحليةوالسوقالصغير

تتعهدهاأنالصناعية، دونالرأسماليةلنموالتربةجميعًا، وتعدالظروفتلكتتغير
.بالرعايةالحكوميةوالحمايةالسياسيةاإلمتيازات

2

االقتصاديةواألزماتالحروبتسببهالذىالمالىاإلرتباكأهميةإلى–سبقفيما–أشرنا
قيمةفىالهبوطوتبع. المدنتجارلدىأراضيهمرهنإلىاألراضىمالكدفعفى

الكبيرةالضياعزراعةفىأزمة–عشرالرابعالقرننهايةعندحدثالذى–األراضى
حربخاللثرواتهموفقدواالعائالتمنالعديدهلكعشر، وكذلكالخامسالقرنشهدها

، وحصلتواسعنطاقعلىالقرنينهذينخاللاألرضاأليدى، فتداولتالوردتين
التىسيلىعائلةفنجد. الشرفألقابعلىحصلتالجديدة، كماثروتهاعلىالبرجوازية

منسنويًاجنيهألفىعلىقيمتهتزيدبماتتجركانتوالتى، الصوفبتجارةإشتهرت
،والخيلالقصورعلىأرباحهاالمنخفضة، تنفقواألراضىإنجلترابين، فيماالصوف

أنه: "بوستاناألستاذفيهموقال. 352النبيلةالغنيةالعائالتإلىينتمونألفرادبناتهاوتزوج
، حيثأسكسإلىماركلينمنتنتقلالعائلة، وهىتلكمصالحنرقبأنلناالمفيدمن
إلىتمامًا، منصرفةاإلقليممجتمعفىمندمجةالعائلةلتلكالجديدةالفروعهناكنجد

القرنأوائلفى" بيركلىعائلةحياة "كتابفىنجدكذلك. 353"الصيدبمتعةاإلشتغال
عددإنحدرغيرها"، كمايشترونوالإقطاعياتهميبيعون "أنهمإلىيشيرعشر، ماالخامس

.العامةطبقةإلىمنهمكبير
352Cely Papers, XV.
353M. Potan in Econ. Hist. Review, Vol. XVII, 6.
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التجارعددزيادةإلىوآثامهالعهدمساوئأرجعم1514عامفىالملكإلىإلتماسوقدم
األفرادمنوغيرهم، والدباغيناألقمشة، والصاغة، والجزارين، وصناعالمغامرين
شغلهايستطيعونالالتىالمؤسساتمنالكثيرعلىيوميًايستحوزون "، الذينالجشعين

التىاآلثارإلىبدقةيشيرتشريعًاعشر، نجدالسادسالقرنأواخروفى". إدارتهاأو
اإلضطرابمناألعيانقلقعن، ويعبرالقرنخاللاألراضىملكيةإنتقالعلىترتبت

إلىمادةإلضافةإنجلتراغربمناطقأعيانوسعى. عنهينجمقدالذىاالجتماعى
وسومرستولتشيرفىاألقمشةتجارإلىاألراضىإنتقالمنتحد. م1576عاممرسوم

تعبيرًا، وذلك354أكرا20هؤالءمنفردكلملكيةتتجاوزأالعلىشاير، نصتوبلوستر
.الحقبةتلكفىاألراضىشراءفىاإلقليمفىاألقمشةتجارتوسعمنمخاوفهمعن

المؤكدالمادة، ومنتلكلتطبيقبذلتمحاوالتثمةأنتثبتالتىاألدلةمنالقليلوهناك
.الموجةتلكمواجهةفىالنجاحمنكبيرًاقدرًاتحققلمأنها

القرنفىواسعنطاقعلىحدثفيماالكبيرةالنبالءلعائالتالماليةاألزمةوتتمثل
جنيهًا7000و6000بينمايتراوحبمبلغمدينًانورفولكدوقأصبحعشر، فقدالسادس

.دائنيهلدىإقطاعياتثالثمقابلهااآلن)، رهنالمبلغهذاأضعافستةيعادلماوهو(
،نورفولكدوقدينأضعافثالثةيعادل، مبلغًاأيسكس، ولوردهنتجدونلوردواستدان

الخمور، وأحدتجارمنثالثة، لدىلقروضهضمانًاإقطاعياتأربعةأيسكسلوردورهن
.الجنيهاتمنألفًا59بلغتأنهاقيلديونربقةفىليستردوقوقعبينما. األقمشةتجار

ألفًا820نحوالسنويةقيمتهابلغتأراضىوزعت "وحدهااألديرةإقطاعياتحلتوعندما
األفرادمنألف، علىاليومبعملةالجنيهاتمن16.500.000يبلغبرأسمالالجنيهاتمن

عصرنهايةعندقبلمنلإليجارطرحتقدكانتأراضمنتبقىماواحدة، وبيعدفعة
ثالثبيعطريقعنإليزابثعهدفىثروتهابيركلىعائلةواستعادت. 355التيودور

أنتاونىاألستاذ، والحظجنيهآالفعشرةبمبلغلندنتجاركبارألحدإقطاعيات
للنبالءإفالسخزانةوكأنها، تبدوإليزابثحكممناألخيرالعقدفىبيرلىمراسالت"

.356"واألعيان

35418 Eliz. C. 16.
355A. H. Johnson, The Disappearance of the small Landowner. 78.
356Tawney in Econ. Hist. Review, vol. XI, No, 1, 11- 12.
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بلغتقدالمدينةلتجارالكومنولثعهدفىالملكيينديونكانتقرنبنصفذلكوبعد
التجارطبقةاستثماراتمعظموكانت. 357الجنيهاتمنمليونينعنيقلالماوحدها
نيةفيهاإختفتالتىالحاالتفىالمضاربة، أماطابعتحملالزراعيةالضياعفىالناشئة

وفى. لذلكاألساسالدافع، كانالمالرأستأمين، أواالجتماعىالتقدمفإنالمضاربة
الحالكانتكمااألراضىبشراءالمدينةفىالتجاريةالشركاتقامتالحاالتبعض

بهتقدململتمسموضوعًاكانتالتى، ويتلىبنورثشايرنوتنجهامإلقطاعيةبالنسبة
بيعأسعدهقد "المالكأن، فذكروام1629عامفىاألولشارلالملكإلىالفالحون
أعيانمنوثوكارترايتجونالسيدينإلىبدورهاباعتهاالتى، لندنمدينةفىاإلقطاعية

الفرصةإيجاراتها، وأتيحتإنخفضتعندماالمشتراةالضياعمنالكثيروبيع. 358جراندل
التىالمخاوف، كانتويتلىنورثحالةوفى. ثانيةمرةالجددمالكهالتسييجها، فباعها

منسينتزعانبراندلوالسيدكارترايتالسيد "أنإلىترجعاإللتماسمقدمىأثارت
يصبحوبذلك.. إيجارهمعقودتنتهىوالغابة، عندمااألرضالمستأجرينالفالحين
فىاألرضبتجارةالمشتغلينمنفئةوظهرت". مأوىأوعملبالاإللتماسأصحاب

أوأزواجًاأوأفرادًاالكبيرةالضياعيشترون "فكانوااألديرةأراضىتقسيمعملياتغمار
أفرادثمةوكأن.. بعدفيماويبيعونهايقسمونهاإنجلترا، ثمأنحاءجميعفىكشركات
.359"بعدفيماببيعهاليقوموااألديرةمنأكثرأولعشرينكانتأراضىعلىحصلوا

الفرساناليدذاتضيقدفعألمانياففىالظاهرة، لتلكتكرارًااألوربيةالقارةفىونجد
نفس، وحدثالمدنتجارلدىأراضيهمرهنفىالتوسعإلىالنبالءمنكبيروقطاع
أحدعنونسمع. 360م1529عامكمبراىمعاهدةتوقيعبعدالمنخفضةاألراضىفىالشئ

كبيرقسمإليهآلحتىاألموالإقراضطريقعنأثرى "بفرنساأورليانزفىالجزارين
ثرواتوقامت. 361"النبالءمنوالقصوروالطواحيناألفرانفإشترىالمدينة، بيوتمن

أقرانهماإلمبراطورية، وكونوالضياعالفضةمناجمرهنأساسعلىالشهيرةالفوجير

357Ibid.
358English Economic History: Select Documents, Ed. Bland, Brown, Tawney, 259.
359Liljegren, op. Cit, 118 – 19.
360Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, 82, Schpiro, Social Reform and the Reformation,

59, 63, etc, J. Wegg, Antwerp, 1477 – 1599, 293.
361F. L, Nussbaum, History of the Economic Institution of Modern Europe, 117.
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،التيرولفىالفضةبمناجمالمضاربةطريقعنثرواتهمالمدينةسكانمنألولسر
.أسبانيافىالمجر، والفضةفىوالنحاس

العواملبيناالستدانة، منفىوالدولةالملكالمصرفية، وتوسعالمؤسساتنمووكان
معامالتوراءمنالبنوكرجالأثرىأورباففى. البرجوازىالتراكمطورتالتىالقوية

جيورجيوكاسادىفنشأ. المدينة، واإلقراضالدولة، وعوائدضرائب، واستثمارالصرف
يتورعونال "المصرفيونهؤالءوكأن. جنوةمدينةقرضتمويلمن–الصيتذائع–

ماحتى%، أو50قدرهافائدةعلىالغالبفىيحصلونوكانوا.." المدنيينإعتصارعن
بدايةفى–إيطاليافىونجد. 362"ماليةضائقةيعانونالذيناألساقفةمن% 100علىيزيد

فلورينماليينأربعةعلىيزيدماواحدعقدخالليقترضونأساقفة–عشرالرابعالقرن
عشرالسادسالقرنفىالفورجرفلورنسا، وحققفىالمصرفيةالبيوتمنخمسمن
تقديمبواسطةالسنةفىالدوكاتمن525.000و175.000بينماتراوحتأرباحًا"

.363"ومواردهموجبايةأسبانياملوكإلىقروض

نشاطلزيادةالعواملأبرزمنكاناالقتصادىاإلنهيارأوالبذخعاداتأنالمعروفومن
،الكمبياالتبخصميشتغلونإنجلترافىاألقمشةتجاروكان. ثرواتهموتضخمالمرابين
وطور. الودائعيقبلونكانوا، كماللقروضكسماسرةالرسميةالعقودكتبةوإشتغل
وكانت. القروض، وتقديمالكمبياالتالنفيسة، بإصدارالمعادنودائعإقترانعادةالصاغة
.كبيرةأبعادًا–عشروالخامسعشرالرابعالقرنينفى–بلغتقداإلنجليزىالتاجقروض

،المثالسبيلوعلى. للتاجكدائنينواللمباردييناليهودمحليحلوناإلنجليزالتجارفبدأ
حربفىالمتحاربينالجانبينإلىالقروضتقديمفىاإلحتكاريةالشركاتتجارتوسع

الحربسنواتحتىمتباعدةفتراتعلىالتاجإقراضفى، واستمروا364الوردتين
.األهلية

للتاجإقراضًاكانالعليا، سواءللبرجوازيةشامًالإمتيازًايكنلماألموالإقراضولكن
يرغمونولتشايرفىاألقمشةتجارمنعددًامالية، فنجدضائقةيعانونالذيناألفرادأو

362Pirenne, Op. Cit., 132.
363Nussbaum, Op. Cit., 119.
364Power and Postan, Studies in English Trade in the Fifteenth Century, 315.
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فترة، وفىمنهملكلجنيهًاخمسينحدودفىللملكقرضتقديمعلىم1522عامفى
أعيانمنوسبعينخمسةبينمناألقمشةتجارمنعددكانالقرنذلكمنمتأخرة
قروضًاله، فقدمواالملكمنعاجلطلبإلى–م1588عامفى–استجابواقدولتشاير
.365منهملكلجنيهًاوخمسينوعشرينخمسةبينماتتراوح

الطغاةمندنيافئةكانواالقروضسماسرة "أنتيودورعصرمنتاونىاألستاذويذكر
الدكاكينألصحابالضروريةبالحاجاتيتجرونكانواالدراما، إذكتابصورهمالذين

الشئونكتاب، تعليقاتالمذهلوإبتزازهمأعدادهم، وأثارتالمعوزينالفقراء، والحرفيين
أرستقراطيةهناكالطغاة، كانتهؤالءقمةوعلى. بالدهشةالمصطبغةاالقتصادية

المعامالتفىتخصصواالذيناألجانبمنمعظمهاالكبار، كانالممولينمنصغيرة
ماتدبيرعلىالحكومةمساعدةوراءمنضخمةعموالتعلىوحصلوا.. المصرفية

التى، القروضوسطاءمنكبيرعدديقع.. وأولئكهؤالءوبين..  قروضمنتحتاجه
العقارى، وتمويلالرهنعملياتشباكهموإصطادت. والمحامونالتجاربهايشتغلكان

حدثالذىالمالىالتطوروكان.. الحكوميةالديونفىالصغيرة، واالستثمارالمشروعات
الراسخة، أكثرالبرجوازيةتلكنشاطثمرةعشرالسادسالقرنمنالتالىالنصفخالل
.366"الكبارالرأسماليينضرباتنتيجةكونهمن

منهماثنانكانالذين" البؤساءالمرابينمنثالثة "نورفولكمرابىمنمائةبينونجد
مثلقحلةمدينةفىالمرابىنجد "منهما، بينمالكلجنيهألفمائةيعادلفيمايتعامالن

مقدارهاثروةيكونأنوالصناعة، استطاعالتجارةمراكزعنبعيدةكانتالتى، ليك
ال–مبكروقتمنذ–اإلنجليزللتجارمساعدًاعامًالالضرائبوكانت. 367"جنيهألف

تجاركبارمنكلالمجالهذافىالدولة، وساهمقروضعملياتعنتمييزهيمكن
فيماماركسالحظوكما. األقاليمفىاألقمشةوتجاروبريستولوهللندنفىالصادرات

للتراكمالقويةالعواملأحدالعامالدينأصبح "لألموالالمتزايدةالدولةبحاجةيتعلق
تحولثمالنمو، ومنعلىالقدرةالمالمنحتالتىالسحريةالعصابمثابةكانإذ. البدائى

365G. D. Damsey, Op. Cit., 47.
366Introduction to Wilson's Discourse upon Usury, 92.
367Ibid, 89.
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أوتوظيفهعنتنشأالتىوالمخاطرللمتاعبيتعرضأنإلىحاجةدونرأسمالإلى
.368الربافىاستغاللهحتى

بدأاالقتصادىالمدأن، كماإنتقالفترة–بالضرورة–التيودورملوكآخرحكمكانلقد
وأصبحت. إليزابيثحكممناألخيرةالسنوات، قبلالصناعىاالستثمارنحوبقوةيتجه

.عشرالسابعالقرنفىإنجلترافىالتراكمأشكالمنالشكللهذامالءمةأكثراألحوال
فىعليهكانمماأوسعنطاقعلىينتشرالزراعةتحسينفىالمالرأساستثماروبدأ

علنيةبصورةاألسهمبيعوإنتشرالمساهمة، الشركاتشعبيةوإزدادت. التيودورعصر
ذلكفىاستثمارهافىالمستثمرة، والرغبةاألموالوفرةإلىيشيرأحيانًا)، ممابالمزاد(

.الثروةأنواعمنالنوع

فنفىالمالية، برعتباألوراقوالمشتغلينالمشروعاتأصحابمنطائفةوظهرت
االستثمارتشجيعفىفائدةأقل–الغالبفى–نشاطها، كانالسندات، وبيعالعروضتداول
باريسفىالشئنفسوحدث. الخاصةجيوبهمعلىالجمةبالفوائديعودكان، ولكنهالدائم
يتخفونكانوا "أنهمعنهمديفويذكرالذين" المشروعاتتجار "منطائفةوجدتحيث
معسريعةاجتماعاتالدولة، ويعقدونموظفىمكاتبإلىالكبار، ويختلفونوراء

أسهمفىالمستثمرالمالرأس، كانم1703عاموبحلول". المجتمعسيداتمنالجميالت
تلكمناألكبرالقسموكان. 369جنيهماليينبثمانيةيقدراإلنجليزيةالمساهمةالشركات

فىالخارجية، وليسالتجارةفىالمستثمرالمالرأسيمثل–النصفولعله–األسهم
.المحليةالصناعة

،التعدينحقلفىالمشتغليناألفراداستثماراتالمجموعذكإلىيضافأنيجبأنهغير
تنظيمإطارفىاليدوية، وذلكالصناعةورشأصحابالمعدنية، والتجاروالصناعات

قيمة، فإنكقرائنوكنجPettyبتقديراتنأخذأنالممكنمنكانوإذا. المنزليةالصناعة
كانتوبينما. الملكيةعودةتلتالتىعامًاالعشرينفىتضاعفتالفرديةالملكيات
،بدايتهفىلهامستوىأدنىبلغت–القرنمرعلى–اإلرتفاعإلىتتجهالحقيقيةاألجور

1, 779. 368Capital, vol,
369W. R. Scott, Joint Stock Companies, vol. 1, 161, 340 – 2, 357 – 60, 371.
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حينوعلى. التيودورعصرفجرفىبلغتهالذىالمستوىمنأدنىالقرنطوالوظلت
بالثراءالعهدحديثةلعناصراألخرىواألراضىالتاجأراضىشراءنحواالتجاهاستمر

عهدخاللالمصادرةالملكيةواألراضىالتاجأراضىخاصة، وبصفةالمدنفى
منالثانىالنصففى–إنجلترافىوالعقاراتاألراضىأسعارإرتفاع، فإن370الكومنولث

والشركاتالصناعةفىاالستثمارنحواألمواللتوجيهملحوظًادافعًاكان–القرنهذا
السابقالقرنفىالجدد، األثرياءإجتذبتالتىباألراضىالمضاربةمنالمساهمة، بدًال

.371القرنذلكعلى

الخارجيةالتجارةوراءمنتحققتالتىالمكاسبظاهرةوكأن–األولىللوهلة–يبدووقد
إلىوالمشروعاتالمالرأسالصناعة، بتحويلفىاالستثمارعرقلتالعصر، قدذلكفى
سببلناويفسر–ماحدإلى–ذلكصحةفىشكثمةوليس. فائدةاألكثرالمجالذلك
عصرفىالجديدةالبرجوازيةاألرستقراطيةوجهتهالذىالمحدود، اإلهتمامذلك

فىللمغامرينالسهلةالمكاسبتزايدلنايفسر، كماالصناعىالمجالتنميةالتيودور، نحو
.رجعىتأثيرذاتجعلتهابسرعةالخارجيةالتجارةحقل

البحار، كانتوراءفيماالتجاريةالمغامراتحققتهاالتىالمكاسببعضأنشكوال
نفقاتغطتبحمولة–م1499عامفى–لشبونةإلىعادجامادافاسكوأنفقيل. مذهلة
قيمتها، بماقدرتبغنيمةهندجولدنإلىعاددريكضعفًا، وأنستينيوازىبمارحلته

رحلةفىعليهااإلسترلينية، حصلالجنيهات، منونصف، ومليوننصفبينمايتراوح
عشرالسابعالقرنفىحققتالشرقيةالهندشركةوأن. جنيهآالفتكاليفها، خمسةبلغت

عائدًا% "100نسبتهاتبلغالتىاألرباحعائدرالىواعتبر. 372%100نسبتهابلغتأرباحًا
واعتبرت". للصيدالسفنأرسلتإذا "ربحمنتحقيقهيمكنبماقورنتماصغيرًا"، إذا

%، تجارة50نسبتهتتجاوزلمربحًافيهاالعبيدتجارةتحققكانتالتىاإلفريقيةالتجارة
–الملكيةعودةبعد–العبيدتجارةإلحتكارجديدةشركةوتكونت. جدًاالمكاسبمعتدلة

%.300و% 100بينماتراوحتأرباحًاحققت) روبرتواألميريوركدوقفيهاساهم(
370Christopher Hill in Eng. Hist. Review, April 1940.
371Ehrenberg, Capital and Finance in the Age of the Renaissance, 364.
372Earl Hamliton in Economica, Nov, 1929, PP. 348 – 9; J. E. Gillespie, The Influence of Overseas Expansion

on England to 1700, 113 seq. ; W. R. Scott, Op. Cit., vol. 1, 78 – 82, 87.
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إطارخارجاالستثمارفرصالخارجية، ظلتالتجارةمجالفىالطفيليينإنتشارورغم
أن–عامةبصفة–الطفيليينعلىوكان. لألفرادبالنسبةمحدودةاإلحتكاريةالدوائر
يكنلموإذا. اليدويةالصناعةأوالداخليةالتجارةفىالمتاحةالكسببفرصيقتنعوا
التىاالستثنائيةلألرباححدلوضع–ريببال–كافيًاكانالمنافسةضغط، فإنكذلكاألمر
الحدإلىاألرباحتلكبمستوىالهند، والهبوطتجارة، أوالليفانتتجارةتحققهاكانت

التجارة،تلكأرباحاستثمارإعادةطريقعنذاتيًايتمولالمجالذلكوكان. الطبيعى
ورشفىاالستثمارعلىتأثيرًاأقلالخارجيةالتجارةمكاسببريقكانالسببولهذا

إلىأضف. متوقعًاكانمماأكثر–بالثراءالعهدحديثةللطبقةبالنسبة–اليدويةالصناعة
التيودور،عهدفىالخارجيةالتجارةإذدهارعلىساعدتمباشرةغيرطرقًاثمةأنذلك
حققهاالتىالثرواتبعضعرفتفقد. القرنذلكفىالصناعىاالستثمارتنشيطعلى

على–شكذلكفىما–الصناعيةالمشروعاتإلىطريقهاالخارجيةبالتجارةالمشتغلون
،المستعمراتأسواقوخاصة–سنرىكما–البحاروراءفيمااألسواقإتساعأدىحين
.عشرالسابعالقرنفىإنجلترافىاليدويةالصناعةأرباحزيادةإلى

نشاطوراءمنالصناعةعلىعادتالتىالتعويضيةالفوائدبعضهناككانتبينماولكن
تلكيدفىيكنلمالصناعىاالستثمارفىالمبادرةزمامالخارجية، فإنالتجارةشركات

االتجاهذلكعلى–التصديربأسواقالمهتمة–العلياالبرجوازيةتقبللمإذ. الشركات
فى–كانتالتى، الوسطىالبرجوازيةقطاعفيهالمبادرةزمامإمتلكالذىالجديد، 
أضف. إنتشارًامنهاأكثركانتأنهاالعليا، غيرالفئةمنإمتيازًاوأقلثراءأقل–معظمها

عهدفىالتجاريةوالشركات" المغامرينالتجار "مثلشركاتكانتحينعلىأنهذلكإلى
القيودظاهرةاإلنجليزية، فإنللصناعاتمتسعةسوقًا–نشاطهابدايةفى–، تقدمإليزابيث

أكثرالطفيليين"، أصبحت "اإلحتكارية، واستبعاداإلمتيازاتمنصحبتها، والمستمدةالتى
عددفتحديد. عشرالسابعالقرنمروعلىعشرالسادسالقرننهايةعندوضوحًا

التجارة، ترتبحجمحسابعلىالتجاريةبالشروطاألكبرواإلهتمامبالتجارة، المشتغلين
الذينأولئكوجهفىالوقوفإلىبهم، ودفعتالصناعىاالستثمارتقدمإعاقةعليه

.الصناعةفىبالتوسعثرواتهمإرتبطت
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إطالقعلى، والعملاإلحتكاراتبمقاومة–لذلكتبعًا–الصناعيةالمصالحوإرتبطت
منحالبأىمشروطةغيرتكنلملإلحتكارالمعارضةتلكولكن. التجارةحرية

القرنفى–حقًا–إنجلترافىوالخارجيةالداخليةالتجارةحريةأصبحتلقد. األحوال
ظروفًاكانتأنهاالناضجة، غيرالرأسماليةأيديولوجيةمنيتجزأالجزءعشرالتاسع

.أساسيةبتحفظاتاألخرىالبالدفىالتجارةحريةمبدأمعينة، واستقبلبإعتباراتخاصة
موطنفىالتنظيميةوالقيوداإلحتكاريةاإلمتيازاتلصالحالتحولفىبدأقدالمدوكان

عشرالتاسعالقرنيبلغأنالليبرالية، قبلمانشستراتجاهاتفى، وكذلكذاتهسميثآدم
سوقإلىحاجةفىالصناعيةالثورةعصرفىاإلنجليزيةالصناعةتكنولم. نهايته
الخامالموادإلىحاجةفىأيضًاكانت، بلفحسبمنتجاتهالتصريفاألرجاءمتسعة

الغذائيةالموادالقطن)، وكذلكخاصةوبصفةالخارجمنغالبيتهايستوردكانالتى(
حقليكنلمإذا، هذاالمتنامىالعماللجيشأساسيةضرورةبإعتبارهاالرخيصة
.بالقيودمكبًاللإلنتاجالجديدةاألشكالفىاالستثمار

، ورائدةوالقطنللقمحمستوردةبإعتبارهاقادرةالوقتذلكفىإنجلتراكانتحينعلى
وراءمنشيئًاتخسروالشئكلتكسبكانتوالتىالجديدةالصناعيةاآلالتمجالفى
التجارةحريةمبدأرفععلىقادرةمصنوعاتها، كانتأمامالخارجيةاألسواقفتح

األخرى، وبصفةالبالدعنهتعجزكانتماوهو. العامالمبدأمستوىإلىالخارجية
المواداستيرادعلىوليسالزراعةفىالذاتىاإلكتفاءعلىتعتمدكانتالتىالبالدخاصة
التىالبالدأمريكا، تلكمثلالخامالموادفىذاتيًامكتفيةكانتألمانيا، أومثلالغذائية
حاجةيغطىالزراعىاإلنتاجكانوحيثما. الناشئةالصناعةحمايةبسياسةتأثرت

المنافسةأبعادتعنىالالسياسةتلككانتالتصديربمتطلباتويفى، المحلىاالستهالك
السلعأسعارمستوىلرفعتسعى، بلفحسبالمحليةالسوقعناألجنبيةالصناعية
توجه، وبذلكالعالمىالمستوىعندالزراعيةالسلعبأسعارتحتفظمحليًا، بينماالصناعية

بينقبلمنيحدثكانمامثلالصناعة، تمامًامصلحةإلىحدودهاداخلالتجارةشروط
الرأسماليةأخرى، وجهتوبعبارة. التجاريةالرأسماليةنظامظلفىوالمستوطناتالمدن

الوالياتوأيضًا–بعدفيماوروسياوفرنساألمانيامثلبالدفى–أوربافىأنظارها
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مارسهاالتى" الداخليةاإلستعماريةبالسياسة "نسميهأنيمكنمااألمريكية، نحوالمتحدة
المنتجاتتصديربأسواقإهتمامهيزدادأنالزراعة، قبلتجاهالصناعىالمالرأس

.الصناعية

نموإعاقةفىالخارجيةالتجارةمكاسبلتسببفريدًامثاًالالمنخفضةاألراضىوتقدم
األقمشة، فقدلصناعةاألولىالقالعفىالرأسمالىاإلذدهارعنالنظرالصناعة، فبغض

إنجلترا، وبرزتموضعهعندثابتًأ–المتأخرةالقرونفى–الصناعىاالستثماركان
التىالثرواتحالتفقد. عشرالثامنالقرنفىالرأسمالىاإلنتاجتقدممجالفىوهولندا
البريطانيةالسنداتوأصبحت. الصناعةوبينالمالرأسبيناألجنبيةالتجارةحققتها

سنداتاإلنجليزيةالسنداتزحزحت، وبذلكأمستردامبورصةفىللمضاربةرئيسًاهدفًا
يحصليكادالالهولندىالرأسمالى "موقعها، وكانعنالهولنديةالشرقيةالهندشركة
اإلتصالطريقاإلنجليزية، عنالماليةاألوراقفىاستثماراتهمن% 5قدرهافائدةعلى

%20بينيتراوحماإلىالعاديةاألوقاتفىربحهيصل، وقدلندنفىالوكالءبأحد
.373"المضاربةطريقعن% 30و

أماممفتوحًاالباببإبقاءمصالحهمإرتبطتالذينوالتصديراالستيرادتجاروكان
الصناعةمطالبةوجهفىالوقوفمنالقوة، مكنتهممندرجةاألجنبية، علىالمنتجات
خاللمننفسهاعنالعملندرةعبرتبينما. الجمركيةالحمايةسياسةبتطبيقالهولندية

نفسوفى. الصناعىاالستثمارطريقفىحجرعثرةوقفتالتى، العملتكلفةإرتفاع
فىصادراتهاتناقصنتيجةشديدةألزماتالهولنديةالكتانصناعةتعرضتالوقت

منأكثرإلىهارلمفىاألقمشةتجهيزصناعةإنتاجإنخفض (اإلنجليزيةالمنافسةمواجهة
منالتجهيزمصانععددعشر، ونقصالثامنالقرنونهايةبدايةبين، فيماالنصف

.374)مصانعثمانيةإلىمصنعًاعشرين

الصناعةتطورعشر، أعاقتالثامنالقرنفىالهولنديةالقروض "أنويلسونويذكر
مواقفإعترضتفقد.. مباشرةوغيرمباشرةبصورةالتطورذلكالهولندية، وأرجأت

373C. H. Wilson, Anglo – Dutch Commerce and Finance in the Eighteenth Century, 62.
374Ibid, 61.
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المالرأس، مجرىالمصارفرجالمناإلنجليزية، وحلفائهماألقمشةتجارإحتكار
..التجارىالمالرأسبواسطةالصناعةبتسميدأونوينأسماهماحدوث، فمنعتالمحلى
الماليةاالستثماراتإلىالمحلىالمالرأستدفقبسببلهولندااالقتصادىالتطوروتأجل

يحملالرأسمالية، الإلىالطريقمناألولىالمراحلهولندادخولوكان. 375"الخارجية
.الطريقذلكعلىالرحلةإلكمالضمانًا

الصناعىاالستثمارحقلتوسيعفى، الصادراتسوقإتساعأهميةبالتفصيلوسنذكر
أنويمكن. تالفصلفى، تالهوماعشرالثامنالقرنمنتصفإلنجلترا، منذبالنسبة
،للمصنوعاتالوطنيةالسوقكانتكيفنرىاألهمية، عندماتلكمالمحبعضنتبين

،المدنفىالغنيةالوسطىالبرجوازيةتطورأدىلقد. الفترةتلكقبلفيماالنطاقمحدودة
البرجوازيةنموكانحقًا، وبذلكالحرفيةالصناعةلمنتجاتأساسيةسوقإيجادإلى

البرجوازيةتلكفكانت. الصناعةلتشجيعهامًاشرطًاثروتهاوكذلكأعدادهاوزيادة
تلكأنغير. األمراءالتجارحفنةمن–الصددذلكفى–كثيرًاأهمالميسورةالمتوسطة

عنيقلالصناعية، ماالمنتجاتعلىجشعة، أنفقتطبقةكانتالصاعدةالبرجوازية
–المجالهذافى–إنفاقهاوالصناعة، وزيادةالتجارةمنجمعتهالذىللدخلالحقيقيةالقيمة
مستوىتحديدكانالوقتنفسوفى. لهادافعًاوليساليدويةالصناعةلنموتاليًاكان

علىضيقةقيودًاوضعقد–المالرأستراكملزيادةشرطًايعدالذى–الجماهيرمعيشة
.الكماليةبالسلعيتصلفيماإالالسوق

الحرفيةالنقاباتحدودخارجالصوفيةالمنسوجاتصناعةإمتدتعندمامبكروقتومنذ
التصديرأسواقعلىتعتمدالرئيسةاإلنجليزيةالصناعةتلكالمدينة، كانتواقتصاد
الخامسالقرنينفى–إنجلترافىالمنسوجاتصناعةفىالتوسعواكبكما. كبيرةبدرجة
المنخفضةاألراضىفىاإلنجليزيةالمنسوجاتأسواقاتساع- عشروالسادسعشر

أكثراإلنجليزىاإلنتاججملةمنأقلقدرًاإمتصتالخارجيةالسوقأنورغم. وألمانيا
فىالخارجيةاألسواقفىاإلنجليزيةالبضائعحجمفبلغ (الحاضرالوقتفىتستهلكهمما

يشيرمانتوأناإلنتاج)، إالمن% 10و% 7بينمايتراوحماعشرالثامنالقرنمطلع

375Ibid., 200 – 1; also cf. C. H. Wilson in Econ. Review, vol. IX, 113.
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مؤثرةجذريةتغييراتتحدثاإلختمار، حتىمنكبيرقدرإلىيحتاجكاناألمر "أنإلى
تلكقدمتكمنتبينالتيودورعصرميزتالتىالصناعاتبينفمن. 376"كبيرحجمذات

الجلودصناعاتمثلاألثرياء، وذلكحاجاتلسدقدمتالتصدير، وكملسوقالصناعات
،، والقفازاتالقبعات، وصناعاتالصنادلأواألحذيةبصناعةتتصلكانتسواء

.، والزنك، والسكاكينالداخلية، والسيوف، والمالبسوالجوارب

فىاالقتصادىالرخاءدعامةكانتالتىالرئيسةللصناعاتبالنسبةالشئنفسوحدث
المزركشة،األقمشةصناعاتكولبير، مثلنظامظلفى–عشرالسابعالقرنفى–فرنسا

الحاجاتبتلبيةترتبطالصناعاتتلككانت، فقد، والحرير، والسجاد، والخزفوالزجاج
مرضىبشكليتقدمالصناعىاالستثماروكان. 377رئيسةبصفةالبالطلدوائرالكمالية

النظرالمعدنية، بغضالصناعاتفىالنطاقمحدودكان، ولكنهاآلالتتطورتحتى
دافعًاالحكومىالطلبكانفقد. العسكريةاألغراضتغطىالتىالحكومةطلباتعن

أن، كماالستيوارتعصروخاللالتيودورعصرأواخرفىالمعدنيةالصناعاتلتطور
التمشيط،أدواتإلىالصناعاتتلكالصوفية، وحاجةالمنسوجاتصناعةفىالتوسع

عنالنظروبغض. المعاصرةاألسالكصناعةلتطور–رئيسةبصفة–المجالأفسح
منالغربيةاألقاليمفىالمساميرصناعةتجعلألنكافيةالمعادنإلىالحاجة، كانتذلك

منغيرهاعلىالحدادة، تتفوقمنتجاتوبعضاليدويةاألدواتوصناعةإنجلترا
عصرفىبقوة، البحريةدعمتهالذى، السفنعلىالطلبزيادةأنكما. الصناعات
إلىعشر، أدىالسابعالقرنفىالمالحةعشر، ومراسيمالسادسالقرنفىالتيودور
.اإلنجليزيةالموانئرخاء

الصناعيةالرأسماليةمولدإلىيؤدىالحكومىاإلنفاقبأنالقائلةالفكرةكانتوبذلك
مساعدًاعامًالبإعتبارهاألهميةمنجانبعلىاإلنفاقفذلك. الصحةمنجانبًاتتضمن

فىكانتالتىاألهمية، تلكالصناعىلالستثمارالمالئمةالظروفخلقفى) إالليس(
بالنسبةمختلفًاكانالبالدفىاالجتماعىالتطورأنحتىالكبرمندرجةعلىالغالب

376P. Mantoux, Industrial Revolution in the Eighteenth Century 105.
377Joseph Aynard, La Bourgeoisie Francaise, 296 – 300.
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علىاألكبربطرسعهدفىالسالحطلباتتركتهالذىاألثرذلكيوضحلها، كما
.النضجمكتملةتكنلمأنهارغمالناشئةالروسيةالصناعة

منالجديدالطرازبإنجلترا، وإدخالالتيودورعصرفىالريفيةالبيوتبناءأدىكذلك
السلممن، بدًالالدرجثابتكاملبيتوهو (الفالحينأثرياءيدعلىالمزارعبيوت

التىالبناياتمنالكبيرإليزابيث)، والعددحكمنهايةعنديستخدمكانالذىالمتحرك
عامفىوقعالذىالكبير، الحريقتلتالتىالعشرينالسنواتفى، لندنفىشيدت
بشكلأثربالبناء، كماالمتصلةالصناعاتلتنشيطالمباشرالدافعتوفيرإلى، أدىم1666
.األخرىالقرونفىلهامثيًالنجدالاألخرى، بدرجةالصناعاتفىمباشرغير

تحقق، وقدشكذلكفىماسوقهاتطويرإلىيدفعذاتهحدفىالرأسماليةنموكانلقد
عليها، وثانيهما،شجعتالتىوالمجاالتجنتهاالتىأولهما، األرباح: طريقينعنذلك
القرىمثلالقديمةاالقتصاديةللوحداتالذاتىاإلكتفاءتحطيمإلىاتجاههاطريقعن

كانثمومن. المبادلةفلكإلىوحاجتهمالسكانمناألكبرالجانباإلقطاعية، لتجذب
ظهورمنصحبهوماعشرالسادسالقرنفىإنجلترافىالرأسماليةالزراعةظهور
علىمعا، أمراومستهلكينكباعةبالسوقارتبطوا، الذينالميسورينالفالحينمنطبقة
فىالراحةوسائلمستوىارتفاع- المثالسبيلعلى–ويالحظ. األهميةمنمتميزجانب
فىإنجلترا، وخاصةأنحاءمنكثيرفى، القرنذلكخاللالميسورينالفالحينبيوت

.الفالحينأولئكبيوتتأثيثفىذلك، ويتجلىاألغنامتربيةفيهاشاعتالتىالمناطق

عصربدايةفى–القائمةالصناعاتفىالتوسعأوالجديدةالصناعاتفىاالستثمارولكن
السلعسوقأنإلىتذهبكانتوالتىعندئذ، سادتالتىالفكرةمنهحدث–الصناعة

فىجديدةأسواقفتحتإذاالنجاحتحققأنتستطيعالجديدةالمشروعاتمحدودة، وأن
األسواقفىبنجاحطريقهاشقعلىتساعدهاسياسيةإمتيازاتعلىحصلت، أوالخارج
"مخرج "إيجادضرورةفكرةتمحىأنيجبوكان. منافسيهاحسابعلىالقائمة

كانتالتىالتفاؤلروحتشيعتجارى، حتىتهيبمنبهاإرتبطالصناعية، وماللمنتجات
النموأمامالمجالالصناعية، وتفسحالثورةعصرفىالرائدةلألنشطةجوهريًاعنصرًا
كان، كماأمامهالفرصةالصناعيةالثورةأتاحتالذى، الصناعىاإلنتاجقوىفىالمتزايد
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الصناعةعهدفىقبلمنلهاتكنلمأبعادًاإتساعهافىالسوقتأخذأنالضرورىمن
–بالمشروعاتإهتمامًااألكثرالقطاعفيهابما–البرجوازيةأنالمفهوممنولكن. الحرفية

مشروعاتهاتعودأنتضمنالسياسية، حتىواإلمتيازاتالتجارةتنظيمإلىتتطلعكانت
الجديد، والتقسيماآلالتلعصرالكبيرةاإلمكانياتتصبحأنقبل، وذلكبالربحعليها

.العيان، واضحةاآلالتتلكجلبتهالذىللعملالجديد
3

الثانيةللمرحلةبالنسبةالصادراتسوقإتساعأهميةتقديرفىاالقتصاديونإختلف
فىالصناعىباالستثمارالخاصاالقتصادىالفكرعنميزناهاالتى، البدائىللتراكم

عمليةفىمتواضعًامكانًايحتلالصادراتسوقإتساعأنإلى، فذهبوااألولىالمرحلة
الفكرفىوضوحًاأكثرالظاهرةتلكعلىالتأكيد، أصبححالأيةوعلى. التراكم

يسمىمايميزأخرىناحيةمنالتأكيدذلكيكن، ولمالزمنمرعلىاالقتصادى
القرنعشر، وخاللالثامنالقرنأواخرفىتلتهاالتىالمدارسالتجارية، عنبالمدرسة
.آخرنوعمنتأكيدميزهاعشر، ولكنالتاسع

يكنواالستثمار، ولماإلنتاجلنموالزمًااألسواقإتساعومدرستهسميثآدماعتبرفقد
السوقلقدرةبالنسبةتفاؤًالأكثرالكالسيكيةالمدرسةوكانت. سابقيهمعذلكفىيختلف

عنالكثيرعرفواأنهمبسواء، غيرسواءالعملوتقسيمالصناعةتقدمالنمو، مععلى
القرنعلىالسابقةالفترةفىظهرواالذيناالقتصاديونالكتابويتميز. النموذلكأهمية
االقتصادىالتنظيمأنبإعتقادهم، القرنذلكمنذظهرواالذينأقرانهمعشر، عنالثامن
سوقفىاألسعاربينالربحنسبةعلىالتجارة، ولإلبقاءمنربحأىلتحقيقأساسشرط

ويقومفكرهممنكبيرًاجانبًايمثلاإلعتقادهذاوكان. البيعسوقفىواألسعارالشراء
المعروفاالقتصادىبالنظاميتصلللمناقشةقابلغيرتعميمًا، ويعدإفتراضىأساسعلى
.لهم

تقدمهاالناشئة، لتحقيقالبرجوازيةللطبقةبالنسبةضروريًاشرطًاالسياسىالنفوذيكنولم
للفائضالوحيدالطبيعىالشكلكاناألرضريعإن، بلفحسبالبدائىالتراكمعصرفى
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مدارجأولىعندفيهالصناعةتزالالصغير، والاإلنتاجأسلوبعلىيقوممجتمعفى
–لهاصيغةأكملفى–نجدهافكرةوهى. المأجورالعملاستخدامعلىتطورها، تعتمد

.العقيموالعملالمنتجبالعمليتعلقفيماالشهيرةالفرنسيةالطبيعيينمدرسةأفكارضمن
يستخدمهمالذينالعمالعددكانمامنخفضة، ونادرًاتزالالالعملإنتاجيةفكانت

جوهريةأرباحتحقيقإمكانيةنتصورأنعلينايصعبوبذلك. كبيرًاالواحدالرأسمالى
الفائدة،إعتبارعلىالعادةوجرت. اإلنتاجفىاالستثمارطريقطبيعية"، عن "بصورة
نظمتثم، ومناألرضريعمنإقتطاعًاأوحاجتهحسابعلىالصغيرللمنتجإبتزازًا

.378"يجنيهأنالرباماليستطيعاألراضىمنمساحةأكبرريع " القائلالمبدأبواسطة

لمنافسةاليدويةالصناعةورشفىباالستثمارمنهمالمشتغلونأوالتجارتعرضفإذا
الشراء، لتغطيةوسعرالبيعسعربينالفرقيكفى؟ قدلهميتبقىللربحمصدرفأىمطلقة
منكانأنهغير. المعيشيةحاجتهلسديكفىما–الحظحالفهإذا–لهويوفرالتاجرنفقات

المنافسةظلفىمتواضعةثروةتكوينإمكانيةيرواأنالمعاصرينالكتابعلىالصعب
الناجحةالمضاربةثمرةيعد–الفترةتلكفى–الربحنجدعندمانعجبالثمومن. المطلقة

عددإزدادإذابسرعةيختفىقدالذىالربحاألسعار، ذلكفروقمناالستفادةتحققالتى
أصحابيشبهونالقرونتلكتجارفكان. بيعهاأجلمنالسلعشراءعلىالمقبليناألفراد

ثمرةبإنتزاع، ويهددونهمينافسونهمالذينأولئك، فيخشوناليومالصناعيةاإلمتيازات
.المشروعاتتلكإحباطعنهيسفر، ممامشروعاتهم

ويبيعهالتاجريشتريهمابيناألسعارفروقوحمايةبالتجارةالمشتغلينعددتحديدوبدون
مستمرمصدرلهيتوفرالمفاجئة، والالحظضرباتمنالتجارىالمالرأسيحرم
إفتراضالطبيعىمنكانطويًال، ولذلكيتالزمانالقدالقيمةوفائضفالمنافسة. للدخل

الستثمارالمغامرةعلىالحافزتفقدانقد، وأنهماينضبقدوالصناعةالتجارةمعينأن
تلتمسأنالبرجوازيةالطبقةتستطيععنهما، والالتنظيمغابإذاالمجالذلكفىاألموال

.سبيًالالوجودإلى

378W. Petty, Economic Writings, vol. 1, 48; cf. Also Turgot, The Formation and the Distribution of Riches,
Sections, Ivii, Jviii.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

224www.RaoufAbbas.org

بوجودالقائلةالفكرة، فإنالعملإنتاجيةلزيادةالضرورىالتقنىالتقدميحدثوحتى
المأجور، كوظيفةالعملاستخدامفىالمالرأساستثمارمنمستمدصناعىإنتاجفائض

المحافظةأوإليجادهإحتكارىأوسياسىتنظيمإلىيحتاجالوالذىطبيعية"،  "اقتصادية
االقتصاديةالموضوعيةفكرةأنذلكإلىأضف. إليهتستندماتجدتكاد، العليه

)لالنسانالواعيةاإلرادةعنتمامًامستقلة، بصورةصنعهمنقوانينوفقيعملاقتصاد(
فائضبقىتقدمًا، ماتحرزتكاد، الالكالسيكىالسياسىاالقتصادجوهرتمثلالتى

.الواعىالتنظيمعلىإنتاجهفىيعتمدالقيمة

المدرسةكتاببهعبرالذىالتجارى، والشكلالفكرضمن–ذكرناكما -كلهذلكويدخل
تأكيدهمفىالكالسيكييناالقتصاديينأفكارمنتجانسًاأقليبدوأفكارهمعنالتجارية

تبنوها،التىالسياساتفتنوعت. األفكارتلكفىتتمثلالتجارى"، كماالنظاممبادئ "على
أوأهدافأىتتضمنتجاريةسياسة (وجودبإنكارشومبيترمعالقولإلىبعضهموذهب

فىاإلنتباهعليهيتركزالذىالعامالخطهىوالنقود. 379)محددةاقتصاديةأغراض
فىأساسىجوهرىعنصرحالأيةعلىللثروة، فإنهامرادفةتكنلمإنالتى، كتاباتهم

كينزاللوردأعادوالتى، المحالمنضربًاسميثآدمعدهاالتىالفكرةوهى. األمةثروة
الفائدةمعدالتوإنخفاضالنقودوفرةبينالبديهىباإلرتباطإعترفعندماإعتبارهاإليها
التجاريةالمدرسةعلىينكرونكتابًانجدأيضًاوالعمالة، وهنااالستثمارعجلةدفعفى
أسسبينمنيكنلماألموالتراكم "أنلبسونفيقررالوحدةعناصرمنالعنصرهذا

ماعلىقام) م1750–م1558 (التجارىللفكرالرئيسالبناءوأن.. التجاريةالمدرسة
علىتعودالتىالفائدةأنعلىالتأكيدذلكصحوربما. 380"للثروةميداسمفهوميشبه
أفكارفىعامًاأورئيسًاعنصرًاتعدالثمينة، الالمعادنمنكبيرةكميةإمتالكمناألمة

الذينالمتأخرينالتجاريينالكتابعلىذلكويصدق. قبلمنيعتمدكانكماالتجاريين
الرئيسالهدف" الكنوز "إجتذابتعتبركانتالتىالقديمة، " السبائكمدرسة "عنيتميزون
استمرواهدفًاكانعشرالسابعالقرنفىوالفضةالذهبتدفقأنغير. الخارجيةللتجارة

379Schumpeter, Business Cycles, vol. 1, 234.
380Lipson, Econ. History (3rd Edn.), vol. 11, Ixxx, Ixxxvii.
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إهتمامهميفوقبالملكيةإهتمامهمأنإدعوامهما–آلخرحينمن–إليهالسعىفى
.نهايتهالقرنيبلغأنقبلعليهالتأكيدعنالتجارة، وأمسكواعجلةلدفعكعاملبالمال

–مفيدةتقليدية، يعتبرونهاقاعدة–األرجحعلى–يستخدمونالتجاريونالمفكرونوكان
النظامإلىالكنوزإجتذابوراءمنتعودالتىللمنفعةمعالجتهمعند–أخرىنواحىمن

للمنفعة،األقصىالحدقاعدةيستخدمونالمتأخروناالقتصاديونكانكماالتجارى، تمامًا
صالحفىتوازنخلقأنواضحًاويبدو. Laissez faireالعملحريةسياسةلتبرير
األجنبيةالبضائعبإدخالذلكإرتباطعدممعالصادراتفىالتوسعطريقعنالتجارة

عشر، كماالسابعالقرنفىاالقتصاديينللكتابالشاغلالشغلالوطنية، كانالسوقإلى
فىالتوسعالمدرسةلتلكالعامالهدفكانفقد. اإلتساقطابعكتاباتهمعلىأضفىأنه

المحدودة،الوطنيةالسوقفىالمبيعاتحجمإلىخالصةإضافةبإعتبارها، الصادرات
ذلكمثللتحقيقالضرورىالشرطهوالمعادنتدفقوكان. المرونةإلىتفتقرالتى

كانواالذىالرئيسالهدفولكن). الخارجيةاالستثماراتغيبةفى (التجارىالتوازن
لتحقيقوسائلمجردكانتالتىللمعادنوليسللسلعإضافيةسوقإيجاد، هوإليهيسعون

.الهدفذلك

–إهتموا، مالئمتجارىميزانإيجادأساسعلىنظريتهمأقاموابينماأنهمالواضحومن
أىللتجارة، مناسبةشروطعلىالحصولوراءمنتعودالتىبالفوائد–الدرجةبنفس

، كانتتقديرهممحلالتجارىالميزانكانوبينما. مرتفعبثمنوالبيعبخسبثمنالشراء
.إهتمامهممنكبيرًاجانبًا- األحيانبعضفى–وتشغلهامةالمناسبةالتجاريةالشروط

.بتوضيحهايهتموالمنادرًا، كماإالاإلثنينبينالعالقةيناقشواولم

ما،بلدفىيتوفرالذىالمالمقدارفىليساألهميةمعيارأنذكرواالكتاببعضلكن
البالدتملكهلمابالنسبةالبلدذلكفىيتوفرالذىالمالمقدارذلكمناألهمولكن

األممماليةمنأكثرماليتناتكنلمإذا: "كوكقولذلكعلىمثالوأبرز. األخرى
فمن. 381"اآلنلديناالتىالماليةخمسسوىنملكالكناإذاأهتمالفإننىلنا، المجاورة
رفعإلىالبالد، يؤدىإلىالذهبيجلبالذى، المناسبالتجارىالميزانأنالمتوقع

381Coke, Treatise, III, 45; cit. Hickscher, op. Ct., 239.
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البلدفىاألسعارمستوىتخفيضإلىيؤدىالوطنية، كماالسوقفىاألسعارمستوى
،الخارجمنتستوردالتىالمنتجاتأسعار–بالتالى–، فتنخفضالذهبمنهنزحالذى

.المصدرةالسلعأسعاروتزيد

إن، وقالعندهالمسألةجوهرذلكاعتبرعندماواضحًا–المثالسبيلعلى–كوكوكان
ذلك "أنفىاألخرى، يتمثلاألمملدىعماأموالهتقلالذىالبلدعلىيعودالذىالضرر
ومنذ". الثمنغاليةاألجنبيةالبضائعكل، ويجعلبخسبثمنتباعالوطنيةبضائعنايجعل
،الصادراتكميةعلىينصبالالرئيسىإهتمامهمومالنز، أنهيلزأوضحمبكروقت
مضاراستعراضطريقواالستيراد، عنالتصديرأسعاربينالعالقةعلىينصبولكنه

الذىالعملةتخفيضنتيجة (األجنبىالصرفسعراإلنجليزية، علىالعملةقيمةتخفيض
)مالينزظنحدعلىاألجنبىالصرفسوقفى، والمضاربةإزاءهمخاوفههيلزأبدى

وبعبارة. جدًاغاليةاألجنبيةجدًا"، والبضائعرخيصة "اإلنجليزيةالصادراتيجعلمما
العملةقيمةرفعسياسةعنتختلفالكتابأولئكلهاروجالتىالسياسةتكنأخرى، لم

رفعإلىفيهدعا–األوقاتمنوقتفى–مناقضًاإقتراحًاقدمميسلدنأنالحديثة، (رغم
).إنجلترامنالشراءمناألجانباألجنبية، لمنعالعمالتقيمة

التىالفائدة، فإناألموالإجتذابنتيجةالبالدفى–األسعاروكذلك–األجورإرتفعتوإذا
أنيبدوولكن. الصادراتتكلفةإرتفاع، نتيجةبالطبعتقلالصانعأوالتاجرعلىتعود

عدمالدولة، تضمنتفرضهاالتىاالقتصاديةالتنظيماتأنإفترضواالتجاريينالمفكرين
هذهمثلعنتنتجقدالتىالممكنةباآلثارمحدودًاإهتمامًابذلواأنهمكماذلكحدوث
يرغب، أويدفعهأناألجنبىالمشترىيستطيعالذى، الطلبسعرتدهورنتيجةالسياسة

إيجاداتجاهفىفعلردفىتتسببثم، ومنبالدهسوقإلىالمصدرةالسلعفىدفعهفى
.الوارداتفىفائض

اإلنجليزيةالمالية "مانكتابفقراتإحدىفى، وردتاإلعترافذلكإلىإشارةوثمة
ما،مملكةفىالمالوفرةأنعلىيوافقونالناسجميع "أنفيهاالخارجية"، ذكروالتجارة

فهى، ولذلكأرباحهممنالناسبعضدخلوفرةثمنًا، بقدرأغلىالوطنيةبضائعهايجعل
إلىذلكأدىاألموالتوافرتكلماالتجارة، ألنهبكميةيتعلقفيماالعامةللمنفعةمنافية
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.382"واستهالكهااستخدامهاإنخفضالسلعأسعارإرتفعت، وكلماالسلعأسعارإرتفاع
،اإلنتقامموضوعالفارس"، حول "و" الطبيب "بينأدارهالذىالحوارخاللهيلزويذكر

إنكماشإزديادأنإلىيشيرمما. لألجانببالنسبةضروريةاإلنجليزيةالصادراتأن
.العصرذلككتاببينبهمسلمًاأمرًاكاناإلنجليزيةالبضائععلىاألجنبىالطلب
إرتفاع "أنإلىمرتفعة، فيشيربأسعارالصادراتبيععنآخرموضعفىمانويتحدث
".المبيعاتكميةإنخفاضإلىاآلنحتىيؤدلماألسعار

السهولة، علىبتلكاألجنبىالطلبإنكماشإفتراضهمسبب–األولىللوهلة–يتضحوال
فىطريقهاتشقأنتستطيعالصادراتأنيعتقدونجعلهمالذىالرئيسالسببكانحين

الربحكميةفىإنخفاضذلكعلىيترتبأنمرتفعة، دونبأسعاراألخرىالبالدأسواق
أصبحت، حيثبخلدهمتدرلمعشرالتاسعالقرنظروفأنإلىالتجارى، يرجع

الظروفإعتبارهمفىيأخذونكانواللبالد، ولكنهم–عامةبصفة–متاحةالبديلةاألسواق
يصلاإلنجليزية، قدالتجارةإليهاتتجهالتىاألخرىالبالدعلىضغطفيهايمارسالتى
.اإلرغامحدإلى

التجارةنظامعلىتطبيقهاعلى–رئيسبشكل–نجاحهافىتعتمدسياستهمكانتلقد
إحتكارالمستعمرللبلديضمنأنالسياسىالنفوذباستطاعةكاناالستعمارية، حيث

فى–التجاريونالمفكرونوضعهاالتى–التجاريةالنظرياتمغزىويكمن. السوق
،دفاعهمإلىأخرىنقطةإضافةويمكن. المستقلغيراالستعمارىالنظامعلىتطبيقها

عنتعبيرهممن، أكثرالصناعىالمالرأسبلسانيتحدثونأنهماإلعتبارفىأخذناإذا
التجارىالمالرأسباسميتحدثونأنهمالقولنستطيعلعلناالتجارى، (أوالمالرأس
،بخلدهمدارتالتىالتجارةوألن). اإلنتاجفىمباشرةمصالحعلىاستحوذقدكانالذى
كانتالتىالمستعمراتاإلنجليزية، بمنتجاتالصناعيةالمنتجاتتبادلتعنىكانت

ثمومن. الصناعةتكلفةفىكعنصردخلترئيسة، وبذلكبصفةالخامالموادتتضمن
بالنسبةالصناعىاإلنتاجتكلفةتخفيضإلىللتجارة، تؤدىمناسبةشروطأىكانت

.الصناعيةاألرباحزيادةعليهيترتبالمصنعة، مماالبضائعألسعار

382Mun, England's Treasure, Pol. Econ. Club Ed. Of Tractson Commerce, 138.
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،الصادراتزيادةعنيتحدثونكانواعندماإهتمامهممحورالصناعيةالمنتجاتكانتفقد
العكس)،، (ولكنالخامالمواداستيرادإلىيمتدالالوارداتحجمبضغطإهتمامهموكان
التجارة"، بأنهعملمجمل "كولبيروعرف. المعاصرينالكتابكتاباتبهتشهدماوهو

السلععلىالحظرالوطنية، وفرضالصناعةتخدمالتىالسلعاستيرادتسهيل "فىيتركز
الذىالشرقية، والترخيصالهندشركةتجارةعنماندفاعمنجانبوتمثل. 383المصنعة
وأعلن. للصناعةالخامالموادجلبتالتجارةتلكأنفى، السبائكلتصديرعليهحصلت

وأبدى. الصناعةفىاستخدمت، إذاالمالقيمةتفوقالمستوردة، قدالبضائعأنكوك
قيودبفرضالمطالبة، وكررالخامالموادتصديرعلى–مبكروقتمنذ–أسفههيلزجون
.الزراعىالكسادلعالجالقمحتصديرحرية، وإطالقالخامالصوفتصديرعلى

الوسائلعن، فضًالالمستعمراتإنتاجفىالتحكمإلىالراميةاإلجراءاتوأصبحت
السياسةإهتمامالمستعمر، موضعالبلدحاجاتلخدمةسبيًالتتخذكانتالتىالجبرية
فقد. عشرالثامنالقرنمناألولالنصفوخاللعشرالسابعالقرننهايةعندالتجارية

أسسوضعإلىإتجهتالنية "أنم1699عاموالصناعةالتجارةلمفوضتقريرفىجاء
يماثل، شيئًاالزراعاتبتلكيشتغلونالذينالسكانينتجالأمريكا، بحيثفىزراعتنا
مصنعة،لبضائعالمستعمراتإنتاجبتحريمالكفيلةالخطواتواتخذت". إنجلتراإنتاج
منتجاتمنالكثيرتصدير، ومنعللخارجيصدرالذىاإلنجليزيةالصناعةإنتاجتنافس

إنجلتراتمسكأنذلكوراءمنيرتجىوكان. اإلنجليزيةغيراألسواقإلىالمستعمرات
مناألمريكيةالمستعمراتسكان، منعالمثالسبيل، وعلىالمستعمراتتجارةبزمام

تصديرإقتصر، بينمام1699عامفىصدرمرسومبموجبالصوفيةالبضائعتصدير
.األخرىاإلنجليزيةوالمستعمراتإنجلتلراعلىالمستعمراتتلكمنوالسكرالتبغ

مثللصناعاتالجمركيةاإلعفاءاتالوزراء، منحترئاسةوالبولروبرتتولىوخالل
علىالمفروضةالجماركألغيت، بينماالخارجإلىتصديرهاالحرير، لتشجيعصناعة
القبعاتصناعةحرمتولكن. واألخشابالهندىوالقنبالصباغةموادمثلالخامالمواد

المنتجاتتصديرأيرلنداعلىوحظر. اإلنجليزيةالصناعة، لصالحالمستعمراتفى

383Heckscher, op. Ct., 146.
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حرماألوربية، كمااألسواقفىاإلنجليزيةالصوفيةالمنتجاتتنافسالالصوفية، حتى
.384لندنخاللمنإالاألخرىالمستعمراتمعاإلتجارعليها

اإلرهاصاتإحباط "إلىتهدفبأنهام1636عامأيرلندافىسياستهسترافوردلوردوحدد
تضرقدإذجانبهايخشى "أنهاالستطاعة"، حيثبقدر.. المنسوجاتلصناعةالصغيرة
حاجةفىأنفسهمسيجدونأنهماألقمشة، كمامنمبيعاتناإنقاصطريقعنذاتهابتجارتنا

المؤرخذكركما. 385"بأنفسهمالصوفينتجونالدامواماعندنامناألقمشةجلبإلى
تربيةيتولىكانالذىاأليرلندىالفالح "أن–عشرالتاسعالقرنفى–أليرلندااالقتصادى

آخرمكانأىإلىصوفهمتصديربعدميلزمان، كانالخامالصوفتاجر، وكذلكاألغنام
الذىاألدنىالحدعندالسعريثبتواأنباستطاعتهمكانثمإنجلترا، ومنبخالف
فىالمستعمراتمنالحديديةوالقضبانالغفلالحديدباستيرادسمحوبينما. 386"يناسبهم

أوالمسابكإقامةعلىالحظرفرضوكذلكاإلنجليزالحديدصناعلصالحم1750عام
.المستعمراتفىالصهرأفران

شئونفىالمدينةتدخلزيادةعلىتدل "السابقةالسياسة، كانتالكتابأحدقولحدوعلى
فىالمدنمارستهاالتىالسياسةتشبهاإلحتكاريةالسياسةتلككانتفقد. 387"الدولة

قامتالتىالعالقةوكذلك. لتطورهااألولىالمراحلفىبهاالمحيطالريفمععالقاتها
ناحية، والعمالمناإلحتكاريةالشركاتكونواالذينبالصناعةالمشتغلينالتجاربين

الرئيسالهدف–دائمًا–يعدكانلمااستمرارًاكانتكما. أخرىناحيةمنالحرفيين
أوأولمأوالبندقيةأوفلورنسامثلمدنسياساتفىيماثلهاماوثمة. اإلحتكارلسياسة
عليهاأطلقناالتىالظاهرةعشر، وهىوالرابععشرالثالثالقرنينفىليوبكأوبروج
.الكتابهذامناألولىالفصولفى" المدينةاستعمار "اسم

اإلحتفاظطريقعنالمحليةالصناعةتكلفةتخفيضإلىيرمىالذىالهدفتحقيقوتم
أنهاعلى–بدقة–هكشراألستاذإليهايشيرالتىالسياسةلها، تلكحدأدنىعندباألجور

384C. F. Brisco, Econ. Policy of Robert Walpole, 160, 185.
385English Economic History: Select Documents, Ed. Bland, Brown, Tawney, 47.
386G. O' Brien, Econ. Hist. Of Ireland in the Seventeenth Century, 186.
387N. S. B. Gras, Introduction to Economic History, 201 – 2.
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بجماهيراإلحتفاظإلىتتجه "رعاياها"، وأنهاغالبيةإفقارطريقعنالبالدثراءتحقق"
من "لقلةجيدةحملدوابتجعلهمالفقر، حتىمنمعينمستوىعندالسكان

.388"مواطنيهم

تظلأنعليهاكانالتى، المستعمراتإلىتمتدبدأتاإلحتكاريةالتنظيماتأنغير
الدولةاقتصادفىالمتنامية، الصناعةالرخيصة، لمصلحةالزراعيةللمنتجاتموردًا

لصالحللربحمتزايدةفرصخلقفىالكبيرالسياسة، تأثيرهاتلكمبرروكان. المستعمرة
الصناعية، وخفضالمنتجاتأسعارمستوىرفعطريق، عنالصناعىالمالرأس

الدولةبينمايجمعمنضبطاقتصادإطارالزراعية، ضمنالمنتجاتأسعارمستوى
فىفائضتحقيق) رأيناكما (عليهيترتبالذىالتأثيرذلك. 389ومستعمراتهاالمستعمرة
وزيادةالمستعمرالبلدمنالذهبإمتصاصإلىيؤدىالمستعمرة، قدالدولةصادرات

.المستعمرةالدولةعلىالذهبتدفق

فىووفرة، ورخصالبيعأسواقفىندرةخلقإلىيرمىالذىالمخطط، هذاضوءوفى
الأحدًا "أنإلىيذهبالذىالقولالبضائع"، ويتأكدمنالخوف "يتحققلشراءأسواق

أكدهمافهميمكنوبذلك". اآلخرينخسارةحسابعلىإالالكسبيحققأنيستطيع
.التجارىللفكراألساسالجوهرأنهعلىهكشراألستاذ

لمخاطرتتعرض–اإلحتكاريةالمشروعاتغالبيةشأنشأنها–السياسةتلكوكانت
–تجنبهاأو–النتيجةهذهإلىالوصولولكن. أسعارهازيادةمعالمبيعاتحجمإنخفتض

فىالتكاليفتخفيضفىوالسياسية، االقتصاديةالضغوطنجاحمدىعلىيعتمد
للشراءسلعلتوفيربجدالعملعلىالمستعمراتتلكإرغامطريق، عنالمستعمرات

بال–كافيةالسياسيةالضغوطتلككانتماوغالبًا. قبلمنمتاحةكانتالتىالكميةبنفس
.اإلبتزازنتيجةالربحتخفيضاالستمرار، مععلىالمستعمراتتجارةإلرغام–ريب

أغلبفىليست) "سومبارتتعبيرحدعلى (تيودورعصرفىالكشفيةالرحالتوكانت
".البحاروراءفيماالواقعةاألراضى، لنهبالتنظيمفائقةغزوحمالتإالاألحوال

388Heckscher, op. Cit., vol. II, 153, 166.
389James Mill, Elements of Pol. Economy, 3rd Ed., 213.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

231www.RaoufAbbas.org

الذينالرجال "، والقراصنة، والمالحينإلىلإلشارةفرنسافىالعبارةنفسواستخدمت
الروشيلأوروينأوالهافرأودييبمنعشرالسادسالقرنفىالتجاريةسفنهمأرسلوا

ألفريدالحظوكما. 390"الوقتنفسفىوقراصنةبحارةوأمريكا، وكانواأفريقياإلى
".دماءإراقةدونأورباإلىوالسكرالفضةتجلبأنالنادرمنكان "مارشال

فى–قليًالإالتختلفعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىاالستعماريةالسياسةتكنولم
اإليطاليةالمدنوتجارالصليبيونإتبعهاالتىالسبلعن–استغاللهاوضراوةقسوة

الهنودالفالحينعلىالضغطوإشتد. الشرقفىالبيزنطيةاألراضىسلبفىالمسلحون
تصرفاتBurkeبوركواستنكر. للتصديرالخامالحريرإنتاجأجلالقز، مندودلتربية
نصيبهمالبنغالفالحىسلبت، أواألنوالفوقمنالهندفىالقماشإنتزعتالتىاأليدى
حولتأنهاإلىالشرقيةالهندلشركةالكبرىاألسهموأشارت.. والملحاألرزمنالقليل
فىالسمورفراءتشترىهدسونخليجشركة، وكانتأرباحإلىالزمنمرعلىقوتها
أهالىإلىالحديديةاألوانىالروسوباع. شلناتثمانيةأوسبعةقيمتهابضائعمقابل

الهولنديةالشرقيةالهندشركةوكانت. السمورجلودمنملؤهايساوىمامقابلاأللتاى
وإشترت. هولندافىبهيباعكانالذىالثمنعشر–الوطنيينمن–الفلفللمنتجىتدفع

فىجنيهًا، وباعتها487.000مقابلم1691عامفىبضائعالفرنسيةالشرقيةالهندشركة
لثرواتآخرمصدرًاالرقيقتجارةوكانت.. الجنيهاتمن700.000ومليونبمبلغفرنسا
عملعلىتعتمدوالتبغوالقطنالسكرقصبزراعةكانتفقد. المستعمراتفىطائلة
.391"العبيد

ولم. 392"العبيددممنبمالطمشيدةوكانتإالطوبةفيهاتوجدال "إنهبريستولعنوقيل
المستعمراتإلى، والصعاليكالمتسولين، واألطفالالمذنبينتصديرعلىاألمريقتصر

فيهاساهممربحةتجارة–الغرضلنفس–األطفالإختطافأصبح، بلالعملحاجةلسد
شركاتعنتختلفالكبرىالتجاريةالشركاتتكنولم" 393. البالطوسيداتالحكام

390Sombart, Quintessence of Capitalism, 70, 72.
391Nussbaum, op. Cit., 123.
392Eric Williams, Capitalism and Slavery, 61.
393J. E. Gillespie, Influence of Oversea Expansion on England to 1700, 23 – 7.
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حربية،شبهغزواتشنتقدبأنهاتوصفأنعليها، فيمكنسابقةكانتالتىجنوة
.394"السيادةحقوقعليهاالدولة، وأسبغتدعمتها

-دورًالعبالذىللتجارة، المنظمالدولةاستغالليمثل–بإختصار–التجارىالنظامفكان
السياسةهىتلكالرأسمالية، فكانتالصناعةتكوينفى–األهميةمنكبيرجانبعلى

أن–الوقتذلكفى -أهميتهامنوبلغ. البدائىالتراكمعصرفىالضروريةاالقتصادية
الوحيدالشكلبإعتبارهاالخارجيةالتجارةمكاسبيعالجونكانواالتجاريينالكتاببعض

العكسوعلى (الدولةودخلالتراكممنلكلالوحيدالمصدريعدونهاثم، ومنللفائض
).الصافىالمنتجبإعتبارهالريععلىالطبيعيونأكد

مما، أكبرالمالمنكميةجمعفى "الحاكمرغبإذاإنهمان، أعلنالمثالسبيلوعلى
، ويجعلهمبرعاياهاألذىيلحقالخارجية، فإنهتجارتهميزانكفةترجيحمنيجنيه

األمة، ولكنهاثراءتحققالالداخليةالتجارةأندافينانوذكر. 395"عليهعبئًايصبحون
ثروةإلىخالصةإضافةالخارجيةالتجارةتمثلآخر، بينماإلىشخصمنالثروةتنقل

الفائضزيادة" البالدلثروةخالصةإضافة "بقولهيعنىدافينانأنالواضحومن. البالد
.الصناعة" لعقم "الزراعة، نقيضًا" إنتاجية "إعتبروا، عندماالطبيعيونفعلكماتمامًا

الفكربينالبعدفىأساسيًاإختالفًاللتجارة، نجدالمنظمةبالشروطيتصلوفيما
النمطعلىصيغالذىالمتأخر، االقتصادىوالفكر–الوقتذلكفى–االقتصادى

عادةجرتفقد. تقبلهفىالمحدثونالمعلقونترددالذىاإلختالفالكالسيكى"، وهو"
ثابتةعواملتعدالتىالطلبوجداولالعرضبجداولالتعاملعلىالمحدثيناالقتصاديين

ألفرادمعينةأساسيةفكريةبمواقفيربطونهاأنهملها، كمايعرضونالتىالقضيةفى
، أوتخفيضللمشترينبالنسبةاألسعاررفعأنإعتبارذلكعلىوترتب. ذاتيًامستقلين
المشترياتإنقاصإلى–بالتالى–، يؤدىاإلحتكاراتبواسطةللموردينبالنسبةاألسعار

"المنحدرالعرضمنحنيات "حولاألخيرةالسنواتفىمتزايدنقاشوثمة: المبيعاتأو
لتغير" البديلالتأثير "الدخل"، وعلىالممكنالتأثير "العمل)، وحولحالةفىوخاصة(

394Sombart, Quintessence, 73.
395Mun, England's Treasure by Forraign Trade, 68.
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، أولإلعالنات، نتيجةللمستهلكينالحاجةجداولفىتحولحدوثاألسعار، وإمكانية
.البيعلوسائلالمتزايدللضغط

الكتابتمسكالتقليدية، وقدالفكريةالعاداتمنالتخلصالصعبمنأنهغير
تصورهممختلفة، فكانبتقاليد–التجاريةالمدرسةإلىينتمونالذين–االقتصاديون

المرونةفيهاالنظامية"، فرأواالمنتجات "اليومنسميهما، يشبهوالطلبالعرضألحوال
شروطفىتتحكمالتىاألحوالتغييرأنويبدو. السياسيةالضغوطمواجهةفىالشديدة
الطبيعىالهدفكانمصلحتهيخدمقالبفىالسوقتضعأىماشخصلصالحالتجارة

.السياسةتلكلواضعىالشاغلالشغلالتجارية، وأصبحللسياسة

،اإلجراءاتتلكمثل، أنعلمتهمقدالخبرةأنالداخلية، يفترضبالسوقيتعلقوفيما
القائمةباإلمتيازاتشغلقدالميدانيكونعندما، وخاصةمعينحدعندبسرعةتتوقف

ذلككانإذاإالنشاطهمجاليوسعأنالتاجريستطيعالوهنا. اإلحتكاريةوالتنظيمات
،للربحأكبرفرصتحقيقعنعاجزةالداخليةالتجارةإعتبرت، ولذلكغيرهحسابعلى

الواقعةالبكراألراضىفىمختلفًاكانالوضعولكن. القيودمنالمزيدعليهافرضإذا
، والمستوطنينويستبعدونيستغلونالذينالوطنيينالبحار، بسكانهاوراءفيما

تبشرالجبرية، والسلبالتجارةإمكاناتكانتاقتصاديًا، حيثالمستقرينالمستعمرين
.الواسعبالثراء

4

منوضوحًاالتجارية، أكثرالمدرسةكتابمنوالمتأخرينالمتقدمينبينالخالفاتلعل
فتراتفىاالستيرادأوالتصديرحظرمنالبارزة، موقفهمالخالفاتومن. اإلتفاقنقاط

عشرالرابعالقرنينففى. السلعأنواعمختلفمنموقفهمخاصةمتباينة، وبصفة
،فحسبالثمينةللمعادنبالنسبةالتصدير، الاالقتصاديةالسياسةعشر، نظمتوالخامس

إلىالسياسةتلكإتجهتأخرى، ناحيةومن. والصوفكالقمحللمنتجاتبالنسبةبل
).المجتمعفىالعلياالطبقاتحاجةتسدكانتالتىالخمورمثل (الوارداتبعضتشجيع
كانت–الخامالصوفصادراتتخفيضخاصةوبصفة–القيودتلكبعضأنورغم
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الفكرةمعيتناقضكانالقيودتلكمثلعلىالتأكيدالمحلية، فإنالصناعةلصالح
، وكانالفضائلمنفضيلةيعد–الفترةتلكفى–األسعاررخصكاناألخيرة، إذ

.البالدفىالسلعوفرةإلىيؤدىالألنهشكموضعالتصدير

جاءتأنهاعلى" العرضسياسة "يسميهاالتىالسياسة، تلكعنهكشراألستاذويتحدث
والوفرة، دونللمبادلةالحقيقىالغرضعنكشفالذى" الطبيعىاالقتصاد "لظروفنتاجًا

األسعاررخصعلىالتأكيدأنإفتراضالمعقولمنيبدوولكن". النقودقناع "يحجبهأن
بالدرجة–إنجلتراكانتالرأسمالية، عندماالصناعةنموعلىالسابقةالفترةإلىينتمى
وخاصة (المستهلكمصلحةمن، وكانالخامالغذائية، والموادللموادمنتجة- األولى
الصناعةتطورتعندماوحتىرخيصةالطلبمصادرتظلوالتاجر، أن) المدينةسكان
.الخارجيةاألسواقبتوسيعإهتمامهايفوقإهتمامًاالخامالموادرخصتولىكانتفإنها
شركاتمثل–منهمالنفوذأقوياءاستطاعالتصديربتجارةيهتمونالتجاركانوبينما

منمباشرةاستفادةواستفادواالغرضلهذاخاصةتراخيصعلىيحصلواأن–اإلحتكار
.التجارةبتلكاآلخرينإشتغالعلىفرضتالتىالقيود

قويةصناعيةمصالحظهرتالتصدير، حتىفىالتوسعفضائلعلىالتأكيدوتأخر
منتجاتهتصريفسوقتتسعأنالصانعمصلحةمنالتجارية، فكانالمصالحعنمتميزة

مصلحتهمنوكان. المنافسةالسلعاستيرادمنالحدمصلحتهمنكان، كمااإلمكانبقدر
الحقيقة، تلكلعمالهالضروريةالغذائية، والموادالخامالموادأسعارخفضتشجيع-  حقًا–

،المصنوعاتلتصديرروجتعندماإعتبارهافىتضعهاالتجاريةالمدرسةرأيناالتى
.االستهالكىالترفحاجةتسدالتى، والسلعالخامالموادعدا، فيماالسلعاستيرادوتقييد

موضعالصادراتبيعوأصبح–حالأيةعلى–موضعهمنإنتقلالثقلمركزأنغير
األقمشةصناعةتطوربعد–القماشون، كانالمثالسبيلوعلى. الرئيساإلهتمام
التوسعتقتضىمصالحهمكانت، بينماالصوفتصديرحظرجانبإلىيقفون-  الصوفية

منافسووهم (األقمشةبتجهيزالمشتغلونفعلكماالصوفية، تمامًااألقمشةتصديرفى
1614عامفى" المغامرينالملكتجار "شركةكونوا، الذينالمغامرينالتجارشركة

للتصدير، ماتحمسوافقد) طويًالشركتهمتعمرلماألقمشةالمصبوغة، والذينلتصدير
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الجلودوتجارالدباغونقدموبينماالمصبوغةغيراألقمشةتتضمنالالصادراتدامت
لندنشركةالجلود، قدمتتصديرعلىالحظرلرفععشرالسابعالقرنفىإلتماسًا

يؤدىسوف "الجلودتصديرأنزعمالحظر، علىلتجديدآخرإلتماسًااألحذيةلصناعة
مرة،مائةأفرادهايزيدوالتىالجلود، بتصنيعتشتغلالتىالعائالتآالفحالتدهورإلى
".الجلودومصدرىالدباعينعددعن

أنواعكلوتحملإعفاء "سياسةالمعدالتكتابفىاألولجيمسأعلنم1611عاموفى
القطنوغزلالخامكالقطن (أعمالهمفىمملكتنارعايااستقرارتخدمالتىالتجارة

نفسفى–الوطنيةالمصنوعاتعلىالضرائبالهندى)"، وإنقاصوالقنبالخاموالحرير
مرسوموصدر. الخامالموادمنمعينةأنواعتصديرعلىالقائمالحظرإبقاءمع–الوقت
عنمعينةإعفاءاتمنحاستمراررغم (الصوفتصديرعلىخاصةبصفةالحظرفرض
عهدفىالسياسةبتلكالعملواستمر). العامةالماليةلصالحالملكيةالتراخيصبيعطريق

عودةعهدفىالبرلمانمرسومضمن، وأدمجتوكرومويلاألولشارلمنكل
.396الملكية

وارداتعلىحظر، وفرضم1700عامفىالضرائبجميعمناألقمشةمصدرووأعفى
وإتهامهاالشرقية، الهندشركةمعنزاعبعدوالصينوفارسالهندمنوالبفتةالحرير

واستمرت. اإلنجليزيةالصناعةتحطيمعلىلتعملالشرقيةالمنسوجاتتستوردبأنها
تأثيرذلكفىالسببكانعشر، وربماالسابعالقرنمنتصفحتىالقمحتصديرمعارضة

فىالرأسمالىاالستثمارإتخذعندماولكن. العملثمنعلىمباشربشكلالقمحسعر
سياسةالقمحتصديرتقييدبسياسةاستبدل–الملكيةعودةبعد–واسعةأبعادَاالزراعة
.القمحتصديروتشجيعالوارداتعلىضرائبفرض

المنتجاتتصديرحريةإطالقإلىدعواالذينعشرالسادسالقرنكتاببداوبذلك
يعدذلكأن، غيرالمبتذلالتحيزمنالفكر، يحررونتقدميونمفكرونوكأنهمالصناعية
.التصديرتقييدمعالسبائكيينآراءتتفقأنبمكانالصعوبةمنكانللحقيقة، ألنهتجاوزًا

وفائضالسبائكتدفقبينالعالقة، وتناولواالتناقضإلىأشارواالذينالكتابوألن
396Lipson, op. Cit., vol. III, 21 – 3.
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–الطبيعىمنوكان. الخارجيةالتجارةنظريةطريقيعترضون، كانواالبضائعتصدير
تلقىالالفكرةتلككانتوإنلذاتها، حتىمرغوبة" الكنوز "أنإفتراض–لهمبالنسبة
أوالنقودإكتنازشكليتخذفيهاالبرجوازىالتراكمكانالتىالمرحلةإلنتهاء، اآلنقبوًال

، يعوقللتراكمالقديمةاألغراضبتلكالتمسكأن، كمااألراضىشراءأوالسبائك
إلىالنقدمنالكثيرنوجهأننملكوال. البرجوازيةطابعأصبحالذىالصناعىاالستثمار

.الصادراتعقالوفكالمحليةالسوقحمايةإدعاءمعيتالءمنجدهعندمااإلفتراضهذا

ناحية، ونتيجةمناآلراءلتلكنتيجةالسبائكتصديرتقييدسياسةمنالتخفيفوتم
الجدلويدور. أخرىناحيةمن) أكبربصورةربما (الشرقيةالهندشركةإلصرار
السبائكمقابلهافىتصدرالتىالوارداتأنحول–الموضوعبهذاالمتعلق–األساس
فىالتوسععنها، وينتجالخامالموادمنتتكونالوارداتتلككانتفيها، إذامرغوب

.البالدإلىالكنوزمنالمزيد–بالتالى–الصناعة، فتجلبتشجيعطريقعنالصادرات

بأنالقائلاإلفتراضتمامًايختفىبدأعشرالسابعالقرنمنالثانىالنصففىولكن
وبهذا. للربحجلبًاأكثرتجاريةشروطلتطويركأداة، وليسلذاتهمرغوبالنقودإكتناز
للثراء، ولكنأساسىكمتطلبمابلدفىللنقودالمطلقالكماإلعتبارفىيؤخذالالصدد

.األخرىبالبالدبالمقارنةالبلدذلكيملكهالذىالمالمقداريراعى

مابلدرصيدفىاألموالفىزيادةكلبأنالقائلالرأىإغفالالنادرمنكانأنهورغم
على–دافينانكانفبينما. تدريجيًايتحولالظاهرةتلكعلىالتأكيدبدأنافعة، فقدتعد

تدفعالتىالصادراتزيادةبأن، بالقولالسبائكييننظروجهاتيشايع–المثالسبيل
كثيرًايتحولالتجارة"، نجدهطريقعنماأمةتحققهالذىالربح "، تحددبالسبائكقيمتها
للتجارة"،مقياس "مجردإالليساوالفضةالذهببأنالقولالقديمة، إلىالنظروجهةعن
بأنالقولأنإلىوذهب". وأصلهاالتجارةمحورهوالصناعىأوالطبيعىاإلنتاج "وأن

كنوزاسمعليهنطلقأنيستحقالذىالوحيدالشئيكوناأنمنأبعدوالفضةالذهب"
فىإحصائهعلىالناسإعتادمامؤخرةفىالنقودتأتىاألمرحقيقةففىثروتها، أواألمة
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وراءمنتعودالتىالفائدةالرئيسإهتمامهمحوراألخرى"، وكانالبالدمعمعامالتهم
.397منخفضحدعندبالتكلفةاإلحتفاظطريقعنالتصديرفىالتوسع

لم–التجاريةالسياسةآثارحولدارتالتى–الحقبةتلكمفكرىآراءأنذلكيعنىوال
تعكسحينعلىأنهااأليديولوجياتلكلالمميزفالطابع: عدةنواحىمنمشوشةتكن

ثممعينة، ومنبزاوية–الوقتنفسفى–يختصتعكسهماالمعاصر، فإنعالمهاوتفسر
التاريخيةالمراحلفى–معينةعالقاتعلىالضوءألقىلقد. وتشوههاالحقيقةتخفى
، وأصبحأنظارهمعنأخرىعالقاتغابتبينما- الكتابأولئكلهاتعرضالتى

المالرأسظهوربدايةشهدتالتى–الفترةتلكأيديولوجيةتكادوال. الغموضيكسوها
زيادةفىالخيركلالخيرأنإلىيذهبالذىالقاطعاإلفتراضعلىتركزأن–الصناعى

.ممكنحدأقصىإلىمعينةأرباح

تخضعأنيجبالتجارةبأنالقائلالمبدأشكلفىظهرتقداأليديولوجيةتلكدامتوما
أنالمنطقىمن، فإنهالملكشخصفىالحاكمةالسلطةللدولة، وتجلتالعامةللمصالح

كلإنجازبعديتبقىالذىالمالبمقدارتقاسأرباحهمكانتالذينالتجارمعامالتنربط
واقعيًاالكاتبتفكيركانوكلما. للملكاالقتصاديةوالشراء، بالمعامالتالبيععمليات

يضرباإلفتراضذلكأنغير. للسياسةالحقيقيةالغايةليسذلكبأنوعيًاأكثركانكلما
فىكافيةجذريةتغيراتتحدث، وحتىفكرهالكاتبمنهايستمدالتىالتقاليدأعماقفى

بصورةالتقاليدمجافاةعلىيقوم–الفكرفىثورىتغيرحدوثعليهايترتبالظروف
العصرذلكفىينشأالذىالجيلتجعلطبيعيًا، بصورةالمواءمةمساريصبح–واضحة
.إتباعهيستطيع

الرئيسالتناقضظللذلك، ونتيجةالسبائكعنالبحثعنحديثًايلوكونالتجاريونوظل
الحديثالتفسيربأصولالمفكرينأولئكتزود، رغماإلضطرابويبذرالزيفيرعى

التجارى، وبينوالميزانالتجارةشروطبين، الخلطذلكأمثلةاالقتصادية، ومنللظواهر
إلىالشاملالربحفىالزيادةإرجاعإلىاألمة، واالتجاهومغانمالتجاريةالشركةأرباح

397Devenant, Essay on the East India, 1697, 31, and Discourses on Public Revenues, 15 – 16, also Lipson,
Economic History of England, vol. III, 65 – 6.
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المذهبذلكبنتائجيقبلونالمفكرونواستمر. التوابلواستيرادالخارجيةالتجارة
زمنالبضائعإليهابيعتإذاإنجلتراتحطيميمكنأنهنابليونقولاالقتصادى، مثل

رأىمنها، أوالذهبنزوحعليهيترتبمماتتوقفأنيمكنصادراتها، وأنالحرب
إفقارهاإلىيؤدىسوفالبالدمنبلدداخلحربقيامأنإلىيذهبالذىدافينان
يتضمنالاألولىتكاليفأجنبية، ألنأرضعلىالحربتلكقامتلومماأقلبصورة
.السبائكتصدير

على–الرباكانفقد. لهاالتابعةالموضوعاتمنالمركزية، عددالحمايةبمسألةوإرتبط
الكتابرأىحالأيةوعلى. الفترةتلككتابمنعددإهتمامموضع–المثالسبيل

هناالفائدة، فكانواأسعاروإنخفاضالنقودوفرةبينسببيةعالقة–يبدوماعلى–األوائل
فارق، معتحريمهفىوالرغبةالرباحولتيودورعصرفىثارالذىالجدليتبعون

الفائدة، فكرواسعرتخفيضفىالرغبة–ولسونتوماسمثل–كتابًاشاركواواحد، فبينما
التحريمطريقعنبها، وليسطالبواالتىاإلجراءاتطريقعنذلكتحقيقفى

تفسيرويمكن.. المالبرأساسمًاالنقودعرفواأنهم "فينراألستاذأشار، وكماالقانونى
.398"اسمًاالحقيقةمتطابقاالمالورأسالنقودإعتبرواإذاآرائهممنالكثير

الالمشروعاتفيهكانتالذىالعصرهذافىمفهومةتعدالالمطابقةتلكمثلولكن
الفردالرأسمالىكانالحقيقة، فقدمنكبيرًاجانبًاتعكسإنها، بلفحسبالمهدفىتزال
نطاقمنيحداقتصاديًا، والرائدًايكونأنأرادإذاالمواردعلىالسيطرةإلىحاجةفى

مثل (المطلوبةالمواردوفرةعدم–اإلقراضفيهتطورقديكنلمعصرفى–محاوالته
وفرةعدم–كذلك–منهايحدالتعدين)، ولكنحقوق، أوالخامالموادالعاملة، أوالقوى
األقلعلىأو (التجربةوعلمته. المواردتلكتعبئةطريقهاعنيمكنالتىالسيولةوسائل
فرصتزيدال" النظامفىوفيرةالنقودتصبحعندما "أنه) ذهنهفىإنطباعًاتركت

مبيعاتيعنىذلكالحركة، وأنعلىقدرةأكثراألسواقتصبح، بلفحسباالستدانة
.الالزمةاإلمداداتتوفيرخاللها، يتموالبيعاإلنتاجبينأقصر، وفترةوأسرعأحسن

398Viner, Studies in the Theory of International Trde, 31.
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أذهانفىالتجاريةالسياسةمظاهرمنالمظهرذلكيستقرأنالنادرمنكانأنهغير
منإجتناؤهايتمالتىالمتزايدةباألرباحإهتمامموضع–عامةبصفة–يصبحوأنالناس
،بعدهوماعشرالسابعالقرنأواخركتابأهموبدأ. المتطورةالتجارةشروطوراء

ذلكمنوبدًال. الفائدةوسعرالنقودبينبسيطةرابطةأىوجودتامبوضوحينكرون
نموعلىثمرأسمالية، ومنطبقةونموالتجارةنموعلى) هيومبينهمومن (أكدوا

منتصفوفى. الفائدةأسعارلخفضالمؤكدالطريقبإعتبارهالمالرأسإحتياطات
سواء (اإلكتنازأهميةعلىيؤكدونالكتاببعضوقفتلكالنظروجهاتبينالطريق

التجارة، ومنعنلالستدانةالمتاحةاألموالرؤوستحولفى) سبائكأونقودشكلفى
اعتبرتالتىوالدعةالبذخحياةعلىينفقون، ممنوغيرهمالتجارعلىاالستدانةتعزثم

.تمامًاكاإلكتنازلألرستقراطيةخاصًاملمحًا

وشركةالشرقيةالهندبشركةيتصلفيماالكتابأولئكبينشديدخالفهناكوكان
ذلكفىوشاركهم. االقتصادىتنظيرهمقاعدةتشكالنكانتا، اللتينالمغامرينالتجار
التجارلشركةللدعوةيروجميسيلدنوكتب. ستيوارتعهدفىالمشاهيرالنشراتكتاب

كانالذىلمالينزمعارضتهرئيسها، خاللنائبمنصبيشغلكانالتى، المغامرين
تجار "شركةتسمىكانتالتىالسئالطالعذاتالمنافسةالشركةفىلكاكايينشريكًا
صاحبةالشركاتعن–األولىنشرتهفى–يدافعميسيلدنكانفبينما". المغامرينالملك

.السبائكتصديرلهايخولالذىوالترخيصالشرقيةالهندشركة) ضمنيًا (إنتقداإلمتياز، 
–مانأنكما. الشرقيةالهندشركةبخدمةإلتحقعنماالرأىهذاعنعدلقدكانوإن
عنحديث "كتابهفىقدم–الشرقيةالهندلشركةومديرًااألقمشةتجارألحدابنًاكانالذى

علىالقيودتخفيفوهو (فكرهفىليبراليةاألكثرباالتجاهيعرفأصبحالتجارة"، ما
خاصةكحجة") األخرىالموازين "ب" العامالميزان "نظريةواستبدالالسبائكتصدير
ماعلىالشئنفسويصدق. إليهاوجهتالتىاإلنتقاداتمواجهةفىالشرقيةالهندبشركة

السابعالقرنأواخركتاببهاالحرة"، نادىللتجارة "اتجاهات–عامةبصفة–يعدكان
وقتفى (المحافظينحزبإلىينتمونكانوا، الذينونورثودافينانتشايلدعشر، مثل

اإلنتقاداتعلىيصدقالحزب)، كمابذلكمرتبطةمؤسسةالشرقيةالهندشركةفيهكانت
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حزبإلىينتمونرجاليمتلكهاكانالتى" البريطانيينالتجار "شركةإلىوجهتالتى
.399"فرنسامعالتجارةتحريمإلىالراميةاألحرار، وسياستها

إذاالعذرلهإلتمسناربما–الحديثالمنظارخاللمن–التجاريينكتابيتأملمنوكل
فىواضحةغيررغبةالدولة، تضمنصالحفىتجارىميزانعلىتأكيدهمأناستنتج
تؤيدهالالتفسيرذلكولكن. الخارجيةاالستثماراتتشجيعطريقعنالفائدةسعرزيادة

التىالفترةتلكفى، يحدثالخارجىاالستثمارمنمعينًاقدرًاأنريبوال. قليلةأدلةإال
تمثلوال. العصرلذلكبالنسبةبالكثيريقدر، كانالزمانمنقرنعلىتربوكانت

رأس–كذلك–تمثل، بلفحسبالتجارةأرباحالموظفالمالرأسيحققهاالتىاألرباح
، وبناءالخارجفىالتجاريةالمحطات، وتحصينالمعداتفىالمستغلالثابتالمال
الحالكانتكما (نواياهمحسنلتأميناألجنبيةالبالدألعيانتقدمالتىوالرشاوى، السفن

–بذاتهالقائم–االستثمارمنالنوعذلكأنغيرالجديدالعالمزراعاتالشرق)، وفىفى
استثناءاتبعضمستقلة، معمشروعاتكونهمنالتجارية، أكثرللمشروعاتمكمًالكان

، وكانالزنوجمنالعبيدبهايعملكانالتىالهندفىالسكرقصبزراعةقليلة، مثل
إلىبالضرورةينصرف–السواءعلى–االقتصاديينوالمنظريناألعمالرجالإهتمام
يكمنوهنا. الخارجفىاالستثمارظروفإلىإنصرافهمنالتجارة، أكثرشروط

والنظامالتجاريةالرأسماليةلعصرالقديماالستعمارىالنظامبينالجوهرىاإلختالف
ملحوظة،أبعادًاحقققدالمالرأستصديريكنلمالحديثة، إذلإلمبرياليةاالستعمارى

.االقتصادىالنظاممسرحعلىرئيسًامكانًاإحتلقديكنلمكما

القرنأواخرمفكرىكتاباتفىأخرىمرةالظهورإلىاالستثمارعلىالتأكيدعادولكن
.البريطانيينالتجاربشركةصلةعلىكانواالذيناألحراركتاباتعشر، مثلالسابع
المتأخرةالفترةكتابأفكاربيناإلختالفأوجهلفهمبمفتاحيزودناالتأكيدهذاأنواعتقد
أولئكإليهأشارالذىاالستثمارولكن. التقدمةالفترةإلىينتسبونالذينأولئكوأفكار
فىوليسالداخلفىاالستثماربزيادةيختصضمنية، كانإشارةالمتأخرونالكتاب
على–وفسرت. التصديرأسواقفىالتوسععنالناتجاالستثمارذلكوهوالخارج

399E. A. J. Johnson, Predecessors of Adam Smith, 57 – 62, 73 – 6, 145 – 9.
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كماللبضائعمبسطًاميزانًاكونهعنيعدوالبماالمالئمالتجارىالميزاندعوى–أيديهم
تحققحتىالتجارةتنظيميجبإذ. التجارةعنالناتجةللعمالةبالنسبةالحالهو

ما، وهوالخارجفىالوارداتتحققهاالتىالفرصتلكتفوقعمالةفرصالصادرات
المنتجاتعلىاالستيرادوإقتصرالمصنعةالسلعصدرتإذاتحقيقهبإمكانيةإعتقدوا
.الخام

الكتابإهتمامكانوهلة، فقدألوليبدوالدهشة، كماالعمالةعلىالجديدالتأكيديثيروال
التجارة، واعتبرواالعمالأجوردفعبعدالصافىاإلنتاجأوالفائضعلىيتركزالتجاريين

مرتفع"،بثمنوالبيعبخسبثمنالشراء "مبدأتخدمبصورةبعنايةالمنظمةاالستعمارية
.فيهاالمستثمرالمالرأسمقدارتفوقبصورةالفائضذلكحجملزيادةاألمثلالسبيل
معينة،تجارةوراءمنتعودالتىاإلحتكاريةالمكاسبعلىتتركزإهتمامهمبؤرةوكانت

اإلحتكاريةالمصالحفيهتطورًا، وسادتأقلالصناعىاالستثمارفيهكانعصرفى
.المالئمةالتجارةشروطعلىاإلنتباهتركزلذلك، وتبعًااإلمتيازاتتلكصاحبةللشركات

الطلببحجماإلهتمامفى–عشرالسابعالقرنأواخرفى–تحولحدوثنالحظولكننا
فرصزيادةتعنىالصادراتفزيادة. المحليةالصناعةلمنتجات، بالنسبةالصادراتعلى

مجالتوسيعفىالعمالةاستخدامزيادةالمحلية، وتمثلالصناعةفىالعمالةاستخدام
الزراعى)، ألناالقتصادفىاألرضمساحةزيادةمثلتمامًا (الصناعةفىاالستثمار
إلىإضافةتعدالعمالةاستخدامجديد، وزيادةفائضإنتاجيعنىجديدعاملكلتوظيف
بالنسبةاألسعارفىالمفترضالتغيرثمومن (التجارةشروطتغيرأنحينعلى. الفائض
.معينرأسمالاستثمارمنتحقيقهيمكنالذىالربحمعدلزيادةإلىيتجه) التكلفةلمعدل
التجارةحجمفىالتوسعاألقل)، تحقيقعلىحينإلى (التجاريةالسياسةهدفيظلوبذلك

حدعندالمالرأسمنأكبرحجمبتوظيف–مالئمةتجاريةبشروطشراؤهايمكنالتى–
ذلكوزيادةالتجارةحجمإلى–بالطبع–كليةاإلهتماممركزويتحول. الربحمنمعين

.الحجم

إلىأدتاالستعمارية"، إنهاالتجارةإحتكارات "علىسميثآدمهجومقاعدةوكانت
األسعارمنمجموعةتثبيتلمصلحةالسوقنطاقلتوسيعمحاولةكلتضييق
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أنفقرر–النقدذلكمتابعًا–عشرالثامنالقرنمطلعفىمانديفلوكتب. اإلحتكارية
يكنلممااألخرىاألممبضائعتشترىأنأمةتستطيعالمقايضة، والأساسهالشراء"

سدادًا) األخرىاألمم (بضائعشراءرفضناإذاوأنه.  منهااألممتلكتشتريهمالديها
مابشراءأنفسهمسيقنعونمعنا، ولكنهمالتجارةفىيستمروالنمصنوعاتنا، فإنهملقيمة

استمرتولكن. 400"نشتريهأننحنرفضناماشراءفىالراغبةاألمممنيحتاجونه
النظاميهتزولم. والحمايةالقيودبنظام–الوقتذلكفى–تتأثرالجديدةالصناعيةالمصالح

لذلكوتبعًا. قائمًااستغاللهإحتماالتمنالكثيروظلاألمريكيةالثورةنتيجةاالستعمارى
.القديمالنظرىللبناءتطعيمبمثابةالعمالةاستخدامعلىالجديدالتأكيدكان

أساسية،جدمسألةهامشالمتأخرينالتجاريينكتاباتفىالمزدوجالعاملهذاويلمس
تاريخمرعلىبهنلتقى، بلفحسبالفترةتلكفىالجوهرىالتناقضهذايقابلناوال

تتوسعأنتستطيع، حتىاألسواقفىمستمراتساعإلىتحتاجفالصناعة. الرأسمالية
المالرأسربحيةعلىالمحافظةأنغير. الماللرأسجديدةلتراكماتمجاًالوتجد

وقتمن–إحتكاريةقيودفرضإلىاللجوءإلىيحتاج–الربحيةتلكزيادةأو–المستثمر
.جديدتوسعحدوثإحتماالتمن، وتقللالمالئمالوضعفىالسوقتضع–آلخر

تضييقنتيجةيتحققالذىللربحالالزمالشرطهوالجماهيرمعيشةمستوىوتخفيض
.اإلنتاجيخدمهاالتىالسوقنطاق

بيننشبالذىالصراعخاللمن–النظامذلكبدايةفى–نفسهعنالتناقضهذاعبروقد
–والرباالتجارةفىراسخةأقداملهمكانت، الذينالرأسماليينمنالقديمالجيلمصالح

فىالمستثمرينمنالجديدالجيلمصالحوبين–المالرأسظهوربدايةكانتحيث
ويجدر. حداثةاألكثراإلنتاجأساليبفىأوالصناعاتفىالجديدة، أوالتجاريةالمجاالت

القديمةالقطاعاتدفعتالتىاألسبابفهميمكنناحتىالحقيقةهذهإلىالنظرنوجهأنبنا
استعدادهارجعية، وتبدىميولذات–بسرعة–تصبحأنإلىالبرجوازيةمنالراسخة
فىالراهنةاألوضاععلى، للمحافظةأوتوقراطىنظاممع، أواإلقطاعبقايامعللتحالف

.ثوريةاألكثرالتغيراتوجه

400Mandeville, Fable of Bees (Ed. 1795), 58 (Remarks on Line 180.(
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المالرأسبينالصراعفىعشر، السابعالقرنفىنفسهعنالتناقضذلكوعبر
نفسهعنالتناقضذلكعبركما. الممتازةبإحتكاراتهمالتجارةوأمراءالناشئالصناعى

الصناعيينالرأسماليينمنالجديدةالطبقةتحدىفىعشر، التاسعالقرنمطلعفى
الصناعىالمالرأسمنالشكوىوكانت. ككلالتجارىوللنظاماألحرارألرستقراطية

يحققالالقائماإلحتكارىالنظامأنإلىترجعال–الحاالتتلكمنحالةكلفى–الناشئ
، ولكناإلمتيازاتدائرةفىيدخلهاالتجارية، والاألرباحمنمعقوًالقسطًاللصناعة

اتساعدونالصناعة، وحالتنمومنحدتاإلحتكاراتأنعلىتتركزالشكوىكانت
.الصناعىاالستثمارنطاق

آخرإهتماملالستثمار، جاءمتسعةميادينبإيجادالجديداإلهتمامذلكجانبوإلى
تحسيناتإدخالطريق، عنالقائماالستثمارحقلكثافةزيادةعلىتقومجديدةبإحتماالت
نتائجلهاكانت، حتىاإلحتماالتتلكاستيعابيتمكادوما. العملإنتاجيةمنفنية، تزيد

عشرالسابعالقرنفىنجدوال. العمليةوالتطبيقاتاالقتصادىالفكرمنكلثورية، على
يستوعبواأنالكالسيكييناالقتصاديينعاتقعلىووقع. اإلدراكلذلكقليلةإشاراتإال

.ودقةبوضوحالدالالتتلكالمتزايدة، وتفسيرالعملإنتاجيةودالالتإحتماالتمنكل
بجوتأثرواالذينالكتابكتاباتفى–م1700عامحول–نجدهاالتىاإلشاراتولكن

لذلكومثال. السائدالجوذلكإلىعشر، تشيرالسابعللقرنوالفنيةالعلميةاإلكتشافات
فىيكمنالثرواتلتحقيقالسبلأقومبأن، القائلةPostlethwaytأوجرومثلكتابآراء

لالتجاهدالالتوثمة". العاملةالقوىفىاالقتصاد "إلىتؤدىالتى، المخترعاتتحقيق
اإلختراعاتعصرأصبححينعنهالبحثفىالصناعىالمالرأسبدأقدكانالذى

.واقعةحقيقةالصناعية
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البروليتاريانمو - السادسالفصل

1

الذىللجدلالرئيس، الموضوعالمستعمراتمنالمختلفةلألنواعالمتباينةالسماتشكلت
الرئيسةاإلختالفاتبينومن. االستعماريةالمشاكلعالجواالذيناألوائلالكتاببيندار

) –إنجلندنيو (مستعمراتبينقامتالتىالخالفات، تلكبينهمنقاشموضعكانتالتى
)فرجينيامثل (ومستعمرات– المالكصغارمنمجموعةالغالبفىتضمكانتالتى
منطبقةاألرضبزراعة، وقامالمالكمنحفنةيدفىاألرضملكيةتركزتحيث

موضعكانتثم، ومناألمالوطنفىاالجتماعىالنظاماألخيرةفعكست. األجراء
أنصارتقديراألولىنالتحينعلى. المحافظةاألرستقراطيةالميولذوىالكتابإعجاب
الفرقأنإتضحأنلبثوما. الجديدالمثالىللمجتمعنموذجًابإعتبارهاوالمساواة، الحرية

بيعتجاهالحاكمةالسلطةإتبعتهاالتىالسياسةفى، يكمنالنظامينبينالجوهرى
.مواقعهاوتحديداألراضى

منمجتمعقام– المريحبالتقسيطأو –صوريةبأسعاراألراضىهباتتمنحكانتوحيثما
كانذلكمنالنقيضوعلى. األجراءمنضئيلعددإالفيهيعمل، الالمزراعينصغار

فيهتبرزالذىالمالككبارمجتمعقيامعلىيساعدكبيرةمساحاتفىاألراضىبيع
عبارتهفىويكفيلدجيبونقولحدوعلى. والمعدمينالمالكبينالحادةالطبقيةالفوارق

السكانية، لكلالكثافةفيهاتقلالتىالمناطقفىورخصهااألرضوفرةتتيح "المشهورة
ثمنرخصكلما... العملندرةإلىاألرضرخصويؤدى... التملكفرصةيرغبمن

منقطعةعلىيحصلأنفردكليستطيعأحرارًا، بحيثالسكانجميع، وكاناألرض
العمليعزالاإلنتاجمنالعملنصيباعتبارنافىأخذنافإذا. يشاءحسبمااألرض
.401"ممكنأجربأىالعمالتجميعالصعبمنيصبح، بلفحسب

401Gibbon Wakefield, A View of the Art of Colonization, 325 England and America, vol. 1, 247.
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العالمفىرأسماليةإنتاجيةعالقاتإقامةفىيرغبونالذينألولئكواضحًاوأصبح
أىتنالأنمناألغلبيةوحرمانالناسمنأقليةعلىاألرضملكيةقصرالجديد، أن

نفسإدراكوقاد. تلكمحاوالتهمفىاألساسحجريكونأنالملكية، يجبمننصيب
تخفيضإلىأفريقيامنمعينةمناطقفىاالستعماريةاإلدارة– أحدثعصرفى –الحقيقة

اإلحتياطىذلكمنتبقىماعلىالضرائبالوطنية، وفرضللقبائلالسكانىاإلحتياطى
.البيضمناألعمالألصحابالالزمةالعاملةبالقوىاإلحتفاظبغرض

الصناعيةالثورةصاحبتالتىالتغيراتالحظواالذينأولئكأذهانفىثًالامذلكوكان
عامفىيسجل" سترشايرجلو "عرضمؤلفإنجلترا، فنجدفىالريفىالمجتمعفى

العاملوضعهوالزراعةحقفىترتكبالتىاآلثامأكبر "بأنالقائلالرأىم1807
الطبقىالبناءيتحطمثمومن) األرضمنقطعةبإمتالكلهكالسماح (االستقاللموضع
إلىباستمراريحتاجونالفالحين "أنالفترةنفسكتابمنآخرمفكروذكر". للمجتمع
يكسبونالالذينالرجالأولئكالصناعة، وهمرجالإليهميحتاجكما، تمامًاالعمال

.402"عليهماإلعتماديمكنوالذينكدهممنإالعيشهم

أنغير. شائعًااليومأصبحالبروليتاريامنطبقةوجودتشترطالرأسماليةبأنوالقول
–الرأسماليةالروحوجوهرالمختلفةبأشكاله –المالرأستطورإختصواالذينالكتاب

فىمتوقعأمرالطبقةتلكوجودأنإلىينتبهونكانواما، نادرًاالتحليلمنكبيربقدر
لومبارديا، والمشتغلونمرابىحيلإلىيرجعذلككانوربما. معينةتاريخيةظروف
كانواالذينالصعاليكقصةمنبريقًاأكثر، كانتأمستردامفىالماليةاألوراقبتجارة

.ملكياتهموتنتزعيطاردونكانواالذينالفقراء، والفالحينويشنقونبالناريكوون

منتكونتالتىالعمليةالبدائى"، هوبالتراكم "يسمىماأن– السابقالفصلفى –رأينافقد
طريقالملكية، عنتركيزفىذلكويتجلى. مشتركًانتاجًابإعتبارهاالمالورأسالعمل

ناحية، كمامنفعليًاإنتزاعًاالملكياتإنتزاعواإلحتكار، والربا، أواالقتصادية، الضغوط
فكل. أخرىناحية، منلملكياتهمالسابقينالمالكفقدانمنذلكعلىيترتبفيمايتجلى

402W. Hasbach, A History of the English gricultural Lab cure 103, 136.
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الكبيرةالملكياتنضجيتحقق، إذمنهأقدمنوعأنقاضعلىيقومالملكياتأنواعمننوع
.الصغيرةالملكياتإبتالعخاللمن

االقتصاديونإليهذهبمانحوعلى –والتقتيرالحرصنتيجةالرأسماليةالطبقةتنشأوال
االقتصاديةالمميزاتطريق، عناآلخرينملكياتإنتزاعمنتنشأولكنها– تقليدىبشكل

:ماركسرأىفىالنضجمرحلة– إنتاجىكنظام –الرأسماليةتبلغوحتى. السياسيةأو
:معًا، وتتناقضانالبعضبعضهماالسلعمالكمنمتباينتانمجموعتانتواجهأنيجب"

عنيملكونهماقيمةلزيادةيسعون، الذينالعيشووسائلاإلنتاج، ووسائلالمالمالك
منعملهمقوةيبيعونالذيناألحرارناحية، والعمالمناآلخرينعملشراءطريق
األساسيةالشروط، تتحققالسوقفىللسلعاالستقطابذلكوجودومع... أخرىناحية

التىالوسائلملكيةعنالعمالإنفصاليشترطالرأسمالىفالنظام. الرأسمالىلإلنتاج
التاريخيةالعمليةإال، ليسالبدائىبالتراكميسمىمافإنذلكوعلى... عملهمبهايحققون
أساس، هواألرضمن) الفالح (الزراعىالمنتجوانتزاع...اإلنتاجوسائلعنالمنتج

.403"كلهاالعملية

جيشظهوربأنالواضحاإلفتراضالظاهرة، لتلكالشائعاإلهمالذلكأسبابأحدولعل
منالمزيدوجودإلىأدىالذى، السكانعددلزيادةنتيجة، كانالعمالمنإحتياطى

األفواهعددالمتاحة، وزيادةاألعمالفىالعملفرصلهاتتوفرلمالتىالعاملة، األيدى
والمهمة. لهاالطعامتوفيرعن– الوقتذلكفىالمتاحة –الزراعيةاألرضتعجزالتى

.للعملفرصةالعاملةاأليدىمنالمتزايدالجيشهذامنحهىللرأسمالية، التاريخية

 –طبيعيةنشأةذاتبإعتبارهاالبروليتارياعننتحدثأن، يمكنالقولهذاصحفإذا
عنمستقلتانعمليتانبإعتبارهماالبروليتاريا، ونموالتراكمنعالجوأن– تنظيميةوليست

أنفالواقع. الحقائقمواكبةعنيعجزالناقصالتصورهذاولكن. البعضبعضهما
أنكما. البروليتارياتزايدشهدتالتىالقرونفىبسيطةبنسبةيزيدونكانواالسكان

فىالنسبىباإلختالفيرتبطيكنالمختلفة، لمالبالدفىالعملإحتياطىندرةأووفرة
سريعةزيادة– حقًا –إنجلترافىالصناعيةالثورةصاحبلقد. فيهاالسكانىالنمومعدل

403Marx, op. Cit., 737 – 9.
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فىالعملإحتياطىلتضخمأخرىأسباب – أيضًا – ثمة، ولكنالسكانفىعاديةغير
.الحرفيةالصناعاتوإنهياركطبقة، الفالحينإختفاءمثل: الحقبةتلك

–قيامهاعند –العاملةالقوىإلىالمتزايدةحاجتهاتسدالصناعيةالرأسماليةأنريبوال
مانحوالنمو، علىعلىالذاتيةللبروليتاريا، بقدرتهاالطبيعىالزيادةمعدلطريقعن

أورباسكانزاد– المثالسبيلعلى –عشرالتاسعالقرنخاللفى. الكتاببعضيرى
خاللإنجلتراسكانيزدلمولكن. قبلمنعليهكانواعماونصفمرتينيعادلبما

الرابعالقرنمنتصفأقدامها، (بينفيهاالصناعيةالرأسماليةثبتتالتىالثالثةالقرون
مليون5.5 : 3.5من (نسمةبمليونىإال) كنججريجورىقدرهالذىعشر، والوقت

إنجلترا، وربماعممثلما) المتسولينوباء (فرنساعمعشرالسادسالقرنوفى). نسمة
القرننهايةعندألفًاثمانين– وحدهاباريسفى –بلغالمتسولينعددإنفقيل. أكبربشكل

القرنمطلعفى –باريسسكانمنالمعوزيننسبةالمعاصرينأحدوقدر. عشرالخامس
فى "، أنهالقرننفسفىمونتوبانأسقفوأعلن. المدينةسكانبربع– عشرالسابع

أنهغير404"الطعامنقصنتيجةيوميًاشخصًا450يموتأبراشية750تضمالتىأسقفيتى
عليهكانماعلىظلقدم1700عامفىفرنسافىالسكانتعداديكونأنالمحتملمن
"المتسولينبوباء "إشتهرالذىالقرنكانوربما. عشروالسادسعشرالرابعالقرنينفى
ينصرفاإلهتمامأنوواضح. 405فرنسافىالسكانتعدادإنخفاضشهدالذىالقرنهو

االجتماعيةالطبقاتعلىالسكانتوزيععلىتؤثرالتىالعواملإلىاألولىبالدرجة
.السكانتعدادمجملعلىتؤثرالتىتلكإلىإنصرافهمنالمختلفة، أكثر

معركةتالالذىالقرنفى –إنجلترافىالمعوزينجيشزيادةعنالمسئولةوالعوامل
األراضىاألديرة، وتسييج، وملكياتاإلقطاعحلمنكللعبفقد. معروفة– بوسوارث

الذينعددكانوإذا. ذلكفىالفالحة، دورًاطرقعلىطرأالذى، والتغيراألغناملتربية
–الحينذلكفى –عددهم، فإناليومبمقاييسمحدوداإلجراءاتتلكوراءمنأضيروا

،الناساألغنامفيهالتهمتالذىالعصرهوذلككانلقد. العملحاجةعنيزيدكان
أمالكسلبت "سكانها، عندمامنىرالق" الشرهةالوحوش "فيهأفرغتالذىوالعصر

404F. L. Nussbaum, History of the Economic Institutions of Modern Europe, 108.
405Levasseur, La Population Francaise, vol. 1. 169, 202 – 6' D'a – venel, Paysans et Ouvriers, 370.
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والرحيلممتلكاتهمبيععلىاإلبتزاز، فأجبرواطريقعنأوالعنفضغطتحتالفالحين
إلفقارجديدةوسائلالسادةفيهإخترع "الذىمحطمون"، والعصرفقراء، وهمقراهمعن

السبعةاآلنبلغت، حتىأضعافالثالثةإلى، ثمالضعفإلىالغراماتبزيادةفالحيهم
منبحيازتهمماعلىأيديهم، ووضعواإنتزاعهيمكنماكلمنهمنتزعواا، وأضعاف
واللصوصالطرققطاعمعاملةالمعوزونفيهعوملالذىالعصروهو". أراضى

كانتوالتىالتيودور، بتشريعاتوردتالتىالعقوباتطائلةتحت، فوقعواوالمتشردين
.إربًاعلنًا، وتمزيقهم، وشنقهمبالنار، وجلدهمبكيهمتقضى

روبرتيدعىشخصوإمتلكهمانورثمبرالند، فىتقعانكانتااللتاناإلقطاعيتانلناوتقدم
أنه "معاصرةوثيقةفتذكر. الريفمنكبيرقطاعفىحدثلمادقيقًا، تصويرًاديالفال

ديالفالروبرتالمدعوسلبهم.. ديالفالسيتونإقطاعيةفىفالحًاعشرإثنىيوجدكان
ثالثةإلىاألراضىإيجارقيمة، ورفععليهمكبيرةغراماتبفرضأرهقهم، أوأراضيهم
عليها،باالستيالءومراعيهمأراضيهمأحسنمنأجزاءمنهمللقطعة، وسحبجنيهات
بدفع، ألزمهمنفقتهمعلىالمراعىأرضسيجأنوبعد. مراعيهمتركعلىوإجبارهم

سلبهملقد. عليهايقيمونهاالتىالمبانىعنتعويضاتدفععليهمكبيرة، وفرضغرامة
.عليهحصلالذىالتعويضأوالغرامةإليهميردأنورفض– واحدعامفى – شئكل
فقد. بالكادتكفىالفالحينمنانتزعتالتىالحيازاتوكانت. المبانىبتقويضقامأنبعد

".للزراعةالصالحةاألراضىمنأكرًاستينتبلغمنهاكلمساحةكانت

قنًا، لديهمعشرخمسةهناككان. "الشخصنفسيملكهاكانالتىهارتلىعيةطاإقوفى
".تكنلمالماضيةسنةالعشرين، وكأناآلنشئكل، فقدواواألثاثالخيولمنيكفيهمما

.مراعىإلى" أحرارمالك "يملكهاكانالتىالزراعيةاألراضىمنأكرًا720وتحولت
كلفىمميزطابعذاتكهذهحوادثتكنلموبينما. 406"واحدلشخصملكًاوأصبحت

تكنلماإلنجليزية، فإنهماالمقاطعاتجميععنها)، أوالبعيدة (األخرىاإلقطاعيات
إنتزاعنحويسيرالوقتذلكفىالعاماالتجاهوكان. األحوالمنحالبأىفرديةحوادث

406Quoted in Tawney, Agrarian Problems in the Sixteenth Century. 257 – 8.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

249www.RaoufAbbas.org

مزارعفى، وإدماجهاالفالحينرمقيسدماتنتجالتىالصغيرةالزراعيةالحيازات
.كبيرة

الستةبينمنوجودها)، فنجدعلىأدلةهناكاألقلعلى (مستمرة، أوالعمليةتلكوكانت
الزراعيةاألراضىمساحةثلثىنحو– حاالتهاتاونىاألستاذفحصالتى –إقطاعيةعشر

تلكمنحالةكلفىالضيعةصاحبواحد، وهورجلحوزةفىيقعمنهاثمانفى
يكتبماتشبهعبارةم1630عامفى) شايرليستر (إلقليمخريطةعلىوكتبت. الحاالت

.407"واتبرومدينةفيهتقعكانتالذىالمكانهنا: "هىالقبورشواهدعلى

منلالجئينموطنًاتيودورعهدفىاإلنجليزىالريفنجدأنالغريبمنوليس
يتدفقون – الحقبةلتلكالرسميةالوثائقفىذكرهموردالذين" – والشحاذينالمتشردين"

المفتوحةالحقولذاتالقرىإلىينزحون، أوعملأومأوىعنبحثًاالمدنعلى
األخيرالنوعوإلى. البورأوالمشاعاألرضحافة، علىآمنغيرمأوىألنفسهمليلتمسوا

السابعالقرنفىالنشراتكتابأحدحظًا، يشيرأحسنكانربماالذىالمتشردينمن
علىتستخدمالتىالمفتوحةالحقولفيهاتقعالتىالمدنمعظمأوكلفى: "بقولهعشر

رغمأقيمتالتىقانونيةالغيراألكواخ، وسكانالطفيليينالنزالءمنحشد، هناكالمشاع
الكسالى "كانواألنهمالعملإحتياطىمناألعمالأصحابتذمرمنوتزيد". القانون
.408"لهمدفعهافىيرغبونمماأكبرأجورعلىحصلواإذاإال– عادة –العمليقبلون

القطعتلكمنحتىحرمانهمالسادة، يتطلبلمشيئةالفقراءالفالحينأولئكإخضاعوكان
.بهايتشبثونزالواالالتى. األرضمنالصغيرة

بعضبتحويلإقترنتحيث (التالىالقرنفىكبيرةاألسيجةحركةآثارتكنلموبينما
فىجديدةذروة، وبلغتم1600عامحتىزراعية)، استمرتأراضىإلىالمراعى
منالتيودورعصرفىالحركةتلكآثاروكانت. الصناعيةةرالثوصاحبتالتىالضجة

بآثارهاقورنتماإذا، متواضعةالمعدمينأعدادوزيادةالكبيرةالملكياتتركزحيث
بتلكوإرتبطت. عشرالتاسعالقرنومطلععشرالثامنالقرنفىالذروةبلغتعنما

407Quoted in Tawney, Agrarian Problems in the Sixteenth Century. 223, 259 – 61.
408Ff. Hasbach, History of the English Agricultural Labourer, 77 – 80.
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عشر،السادسالقرننهايةعندشهدناهاالتى –الصناعيةالرأسماليةإرهاصاتاآلثار
العاملة،األيدىنقصمنالشكوىعمتولكن. واضحةبصورة– ستيوارتعهدوفى
الجيشتطورلضعفيكونأنوالبد. الملكيةعودةأعقبالذىالقرنمرعلى

آخرعهدبين، فيماالصناعىاالستثمارنموتعويقفىأثرهالوقتذلكفىالبروليتارى
.الثالثجورجحكمونهايةستيوارتملوك

عشر،الثامنالقرنمنتصففىسريعًاالملكياتإنتزاعإيقاع، استمرحالأيةوعلى
عدد– السيئةآثارهاتقديرفىيبالغوالمالذينوأحد –األسيجةبحركةالمعجبينأحد"فحدد

بأربعةم1788وم1740عامىبينفيماالكبيرةالملكياتإبتلعتهاالتىالصغيرةالمزارع
يصبح، وبذلكاألبراشياتمنواحدةكلفى– المتوسطفى – المزارعتلكمنخمسةأو

األراضىنسبةتصللمحينعلى. 409"كلهاإنجلترافىألفًاخمسينأوأربعينعددها
الزراعية،األراضىمساحةمن% 10إلىالتيودورعصرفىالحركةبدايةفىالمسيجة

.الحركةبتلكتأثرًاأكثركانتالتىاألربعةالمقاطعاتفىحتى

األراضىنسبةبلغت "عشرالتاسعالقرنمناألولعشر، والنصفالثامنالقرنوخالل
بينمايتراوحما– البورواألراضىالمشاعالحقولتسييجمراسيمبواسطة –المسيجة

بتلكتتأثرلمحينوعلى. فقطمقاطعةستينفى% 5نسبةإلى%، وهبطت50إلى% 25
مراسيمفإن– الفترةتلكمطلعفى –مقاطعةاألربعينبينمنمقاطعة25إالالحركة
ذلكإلىأضف. 410"مقاطعة36إلىعشروالتاسععشرالثامنالقرنينفىإمتدتالتسييج

تسعةأوثمانيةبلغت– المتأخرةالفترةفى –سيجتالتىاألراضىمساحةمجموعأن
اإلجماليةالمساحةخمسحوالىالمبكرة، وشملتالفترةفىسيجتالتىتلكأضعاف

كاللوردرجلضميريتحركأنللدهشةالمثيرومن. 411إنجلترافىالزراعيةلألراضى
أكلت، فقدالحكاياتفىالغولمثلأبدوإننى: "التالىالصريحباإلعترافليدلىليستر
".جيرانىجميع

409Mantoux, Industrial Revolution in Eighteenth Century, 177.
410A. H. Johnson, op. Cit., 90.
411Ibid, 90 – 1.
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استبدالنحواالتجاهفىالزراعيةالملكيةفىالتغيرألبعادمقياسًايعدالذلكولكن
إنتزاعإلىفباإلضافة. المتعددةالصغيرةالعدد، بالملكياتالمحدودةالكبيرةالملكيات
منحرمانهمأوالمالكصغارمنالكثيركواهلأثقلتالتىالديونبالقوة، كانتالملكية
الثامنالقرنأواخرفىالمنزليةالصناعةفىيمارسونهاكانواالتىاإلضافيةاألعمال

كانواالذينالكبارالمالكمنافسةمنمعاناتهمعشر، أوالتاسعالقرنومطلععشر
عنالتنازلإلىدفعتهم، قدالمالرأسإلىتحتاجلإلنتاججديدةطرقًايستخدمون
.للملكياتواضحإنتزاعهناكيكونأنثراء، دوناألكثرللفالحينملكياتهم

تأجيرلتفضيلالمالككباربينواضحاتجاهثمةكاناألراضىبتأجيريتعلقوفيما
صغيرةمساحاتفىتأجيرها، علىالفالحينمنمحدودلعدداألرضمنكبيرةمساحات

اإليجاراتزيادةإلىدعواهيانجآرثر، يربطالمثالسبيلوعلى. منهمكبيرلعدد
أوعشرخمسجيدة، فاجمعزراعةعلىتحصلأنأردتإذا : "القائلةبالنصيحة
".الحاليينمستأجريهاوفاةواحدة، بمجردمزرعةفى) الصغيرة (المزارعمنعشرين

منمعينةمناطقفى –ملحوظاتجاهظهوربدأعشرالثامنالقرنمنالثانىالعقدومنذ
فىونجد. الحياةلمدىاإليجاريةلإليجار، بالعقودالسنويةالعقوداستبدالنحو– إنجلترا
لمدىالمستأجرينمصالحلشراءنشطةمحاوالتقيامعلىعالمات "الضياعبعض

 –الصغيرالمستأجرذلكعلىآثارهاوإنعكست. 412"الواسعةالحملةدرجةالحياة، بلغت
.األراضىإيجاراتفىإرتفاعمنتبعها، وبماالعملياتبتلكتأثرالذى– رئيسةبصفة

يستحوذكبارفالحونيزرعهاالتىالجيدة، تلكالمزرعةفىيرونالمالككباروكان"
–عشرالثامنالقرنمنتصفعند –آدنجتونوكتب. 413"أكثرأوأكرًا200علىمنهمكل
فالحينإنجلترا، ستةمنمتعددةمناظقفىنجدأنالشائعمنكانأنهإلىيشيرما

المؤرخينأحدوقدم. قبلمنفالحًاأربعونأوثالثونيزرعهاكانأرضًايزرعون
تستندستنتاجاتإ– إليهااإلشارةسبقتالتىالزراعيةللتغيراتتعرضواالذين –المحدثين

عددفىنسبى، ونقصللضياعملحوظتجميعثمة "أنإلىالمتوفرة، تشيراألدلةإلى
مقاطعاتخاصة، وبصفةم1785وعامعشرالسابعالقرنبدايةبينالصغار، فيماالمالك

412H. J. Habbakuk, in Econ. Hist. Review, vol. x, no. 1, 17.
413Ibid,, 15.
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أراضىيملكونالذيناألحرارالمالكعددأن– المثالسبيلعلى –وجدكما". ميدالند
أكسفورد،مقاطعةأبراشياتمنأبراشيةوعشرينأربعةفىأكر، مائةعنمساحتهاتقل

تلكضمنتندرجالتىاألراضىمساحةتناقصت، كماالنصفعنيزيدبماتناقصقد
تناقصقد "جلوسترأبراشياتمنعددفىالمالكعددكانبينما. الثلثينبمقدارالملكيات

414"الخمسمنأقلإلىملكياتهممساحةتناقصت، كماالثلثمنيقربماإلى

كانتحيث" المروجأجملالحلوةالمرحةالقرية "عملهفىسميثجولدذكرهمايكنولم
:الفقير"، وحيثالرجلقوةتزداد، وتهدمالغنىالرجلقوة"

،عرائشكوسطالطغاةأيدىبدت
خضرتك... ،كلالدماروأحزن
كلها،األرضعلىواحدسيدوقبض
.البسامسهلكزراعةفىنصيبكوضاق

فىإنجلترافىالحالعليهكانتلمااستثناءكان، أوخيالىتصويرمجردذلكيكنلم
.عشرالثامنالقرن

فىالطائفيةالنقاباتإنغالقإزدياد– التيودورعصرفى –األسيجةحركةتأثيروصاحب
إلىالنازحينالمدينة، أمامفىعملعلىالحصولطريقسدنفسها، مماعلىالمدن
الطائفة، وتكاليفإلىاإلنتماءمتطلباتتضييقوحال. كأجراءالعملعدا، فيماالمدن

الدقيقة، والمتطلباتالمعلممرتبةإلىالصانعيرقىحتىدفعهايجبكانالتىالرسوم
عاملمرتبةوتجاوز– المتطلباتتلكيملكالالذى –الصانعفنية، دونقطعةإلنتاج

الجدد، وسعتالوافدينقبولطريقفىالعقباتوضعتالمدنبعضأنكما. المياومة
،الجائلين، والباعةالعاطلينمنتتكونكانتالتى –المختلطةالجماعاتلطرد

ألقاهاخطبةفىسيسلوقال. 415المدينةأسوارحوليستقرونكانواالذين– والحرفيين
عليهم، ألقينااآلخرينمعالسكنىإلىبيوتهمسلبتالذينالفقراءذهبإذا "م1597عام

414A. H. Johnson, op. Cit., 132 – 3.
415Tawney, Agrarian Problem, 276 – 7' E. M. Leonard, English Poor Relief, 107.
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الذىالفقراءلقانونخضعواالمدينةخارجتجولوا، وإذاالنازحينقانونبموجبالقبض
".بجلدهميقضى

وجههاهىالضاريةالمنافسةكانتاإلحتكار، فقدتعنىالمسيجةالضياعكانتولما
فىالشئنفسوحدث. المسيجةغيرالمناطقفىالكسادحدوثإلىيؤدىالذىاآلخر، 

الرأسمالية، يسرتالصناعةطريقفىعقبةتشكلكانتبينماالتىالحرفإحتكارظل
جعلتهمالذينأولئكمراكزتضخيمطريقعن– قصدبغير –العملللرأسمالية، سبيل

بنموتأثرأوالحرفيةالطوائفنظامكتفكعندماوحتى. السيدإرادةمعيتماشونظروفهم
الحرفيينعددكثروكلما. قليًالإال – درجاتهأولعنديقفونكانواالذينالريفيةالصناعة

بالرأسمالىالبروليتاريا، يرتبطونوضعمنتقربحالةفى، وأصبحوااستقاللهمفقدوا
.الدينربقةفىوقوعهم، ويزدادالمستخدمالمالرأسعلىالحصولعنعجزهمنتيجة

كلفىاإلنتاجعلىالمالرأسسيطرةتزايدإليهادفعالتى –الصبيةعددكثرةتوأد
أجراء، مهماعماًالكلهاحياتهميقضواأنلهمقدرالذينأولئكعددزيادةإلى– مكان
عمالأمامتمامًامسدودًاالتقدمطريق، أصبحالتقنىالتطورومع. لديهمالطوحتوفر

سلكفىالدخولعلىقيودوضعإلىحاجة، دونالحرفيينالمعلمينوصغارالمياومة
التجربةتلكوظلت. اإلنتاجيتطلبهالذىالمالرأسبسببالحرفية، ولكنالطوائف
، وتحقيقالمصنعإلقامةالالزمةالوسائللديهمتتوفرلمالذينألولئكبالنسبةضرورية

فى، إالالالزمالتدريبعلىالحصول، أوعملعالقاتبالتقدير، وإقامةجديرةسمعة
األعمالتلك. المأجوراليدوىالعملأىالشروط، تلكمنواحداتتطلبالالتىاألعمال

بواسطةشغلهاعلىالعملسوقبهاتمتعتالتى– النشأةحديثة –الحريةساعدتالتى
.المالمنوالخاليةالعملفىالراغبةاأليدىوفرة

منهامًاقطاعًاشكلتالبروليتارياأننفترضأن– حالأيةعلى –الخطأمنكانوربما
محدودًا،عددهاظلفقد. عشرالسابعالقرنأوعشرالسادسالقرنفى، سواءالسكان

أثرياءيمتلكهاالتىالكبيرةالمزارعحراكها، لحمايةعلىالقانونيةالقيودفرضتكما
أولئكيدعلىيتمكانالعملمعظمالعاملة، وألناأليدىإلىالحاجةمعاناةمنالفالحين

.ومزعزعًاواهنًااإلرتباطذلككانلو، حتىباألرضاإلرتباطببعضإحتفظواالذين
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–عشرالسابعالقرنفى -بريطانيافىالريفيةالبروليتارياحجمكالفاماألستاذوقدر
1:1.74.416بحوالىالفالحينإلىاألحرارالمالكنسمة، ونسبةمليوننصفبحوالى

–عشرالثامنالقرننهايةحتى –بالشللأصيبقدالرأسماليةالصناعةنموأنجليًاويبدو
العاملةاأليدىرخصخاللمنالصناعةنموعلىساعدتالتىالقويةالدفعةبعدوذلك

إضعافمنالتيودورعصرفىحدثمماالرغمعشر، وعلىالسادسالقرنفىووفرتها
،الوقتنفسوفى. الصناعةلتركزالمالئمةاألماكنفىوفرته، وعدمالعمللجيشنسبى

أن، دونباألرضيتشبثونيزالوالمالذينالصغارالفالحينمنكبيرعددوجودكان
وإجتذاب، المنزلىاإلنتاجنموفىهامًاعامًال– يبدوماعلى –لمعاشهميكفىمالهمتوفر
نظامفىالتركزنحواتجاههمنالمنزلية، بدًالالصناعةفىاالستثمارإلىالمالرأس

.اليدويةالصناعةورشةأومصنع

الريفية،الصناعةلتشجيعباألرضالفالحينإرتباطاستمرارنحواالتجاههذاويفسر
ذاتالرأسماليةالنماذجالعاملة، استمرارلأليدىمتحركعرضتكويندونوالحيلولة

أقلفيهاالبدائىالتراكمكانالتىالبالدفىالمصنعنظامنمو، وتأخرالبدائىالطابع
ترفع، ولماألرضمنالريفيةالبروليتارياأنصافمنالقطاعذلكيقتلعولم. تطورًا
شهدتالتىالفترةمجئالمدينة، حتىإلىالقريةمنالعملحركةتعوقالتىالعقبات
.نضجهادرجاتأقصىتبلغأنالرأسماليةالصناعةاستطاعتعندئذ. الصناعيةالثورة

إلى– المبكرةالقرونتلكفى –تخلفمنالبروليتارياتطورعليهكانمايرقبمنوأن
يعجزأنمنالخشيةوتتجلى. العاملةاأليدىلتوفيريستخدمالقسرعندهاظلالتىالدرجة

اإلجراءاتفى– واضحةبصورة –والصناعةالزراعةحاجاتتلبيةعنالعملإحتياطى
وفى. الفترةتلكفىالعامةللسياسةالطبيعيةالمقوماتمنتعدكانتالتىالتعنتية، 
استثنائيةحاجةفيهابرزتالتىملحوظًا، أوفيهاالعاملةاأليدىنقصكانالتىاألوقات

النتائجومن. العملضغطمثلمعينةإجراءاتإتخاذإلىاللجوءالعاملة، يتمالقوىإلى

416Cambridge Historical Journal, vol. 1, 95.
.كنججريجورىتقديروفقنسمةمليون5-5حوالىيبلغالقرنذلكنهايةعندوويلزإنجلتراسكانتعدادوكان
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المتاحالعرض،العاملةاأليدىعلىالطلبتجاوزحالةفىاألجورإرتفاع، لذلكالمفزعة
.السوقفىمنها

فىالنقصلمعالجةم1351وعامم1349عامالصادرةالعمالولوائحمراسيمطبعتومنذ
لألجور،األقصىالحدالقانوناألسود، وضعالموتطاعونأعقبالذىالعاملةاأليدى

محاولةأىعلىعقوباتاللوائحتلكتفرضولم. تحديدهسلطةالمحليينالحكامخولأو
عقوباتكذلكفرضت، بلفحسبالعملشروطلتحسينالصناعأوالعمالجانبمن

تكتفولم. الالئحةحددتهعمايزيدأجرًايتقاضىأنيقبلالذىالعاملعلىصارمة
إمرأة،أمرجًال –الستينسندونالعملعلىقادرأىأنعلىنصت، بلبذلكاللوائح

المنصوصباألجورالعملعلىالمستقلة، يجبرالعيشوسائلإلىيفتقر– حرًاأمكانقنًا
.417الحركةفىالعمالحرية– الوقتنفسفى –قيدت، كمااللوائحبتلكعليها

الحدوضعحقالمحليينالحكامإليزابثتشريعات، خولتالزمانمنبقرنينذلكوبعد
علىغرامةفرضعلىم1604فىصدرمرسومونص. لألجوراألقصىوالحداألدنى
صناعةمعلمىعلىوحرم" اللوائحتقررهمامعتتفقأجورًايدفعال "الذىاألقمشةتاجر

.صناعتهمفىاألجورتحديدفىاإلشتراك– الحكاممناصبيشغلونالذين –األقمشة
اإلخاللاألسعار، إلىفىالسريعالتضخمفيهأدىالذىالوقتفىكانذلكولكن

كانالذىالحدإلى– الريففىوخاصة –لألجورالقديمةاللوائحوضعتهاالتىبالحدود
إلىالتيودورسياسةسعتالذىوالزراعة، الصناعةبينبالتوازنيخلأنلهالمقدرمن

الغربيةاألقاليمفىالمناطقبعضمنتقاريرفى، جاءالمثالسبيلوعلى. عليهالمحافظة
السنواتخاللترتفعلماألجورأن– عشرالسابعالقرنمنالثانىالعقدفى –إنجلترامن

قداألسعارتكونأنالمحتملومن. 418تضاعفتاألسعارأنالسابقة، رغماألربعين
عشر، بينماالسادسالقرنفىإنجلتراأنحاءسائرفى) الفضةأساسعلى (تضاعفت
.419فقط% 40بنسبةاألجورإرتفعت

417B. H. Putnam, Enforcement of the Statutes of Labourers, 71 seq.
418G. D. Ramsay, op. Cit., 69.
419Earl J. Hamilton in Economica, Nov. 1929, 350 – 2, George Wiebe, Zur Geschichte der Preisrevolution des

xvl und XVII Fahrhunderts, 374 seq.
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التىبالدرجة– الوقتذلكفى –إزدادقدوالمعوزينالمعدمينعددأنذلكإلىأضف
كما. والطلبللعرضالمالئمةغيرالمؤثراتزيادةعنتنجمالتىاألخطارإلزالةتكفى
الذىالعاطلينالمتشردينمنالكبيرالعدد "علىحنقهم– الوقتذلكفى –المسئولونأبدى

–الواقعفى –تبدولألجوراألدنىبالحدالخاصةالموادكانتوبينما". البالدبهمفاضت
شروطمنالعاملحمايةعلىضئيلتأثير– يبدوماعلى –لهاملزمة، كاننصوصذات

منوضعوهاالتىاألجورلوائحنفسإصداريعيدونكانواالحكامالسيئة، ألناالستخدام
.420المعيشةتكاليففىاإلرتفاعاستمرار، رغمتعديلدونأخرىبعدسنةقبل

تنظيمأعادتالتىم1563عامفىالصادرةالصناعالئحةروجرزثورولدويصف
يشتغلونالالذيناألفرادلكلبالنسبةإجباريًاالزراعةفىالعملجعلتااألجور، بأنه

الحصولدونأبراشياتهمأومدنهممغادرةالمستخدمينعلىأخرى، وحظرتبأعمال
العاملإفقارعلىتعملكانتالصارمةاللوائحغالبية "، ألنكتابىترخيصعلى

منبقرنذلكبعداالستيطانمرسومأتمهالذىالخفضمستواه"، ذلكوخفضاإلنجليزى
ميدانفىبالسوءتنذركانتظاهرة، وهىأرضبغيرقنًاالعامل، "وجعلالزمان

دبجهامؤامرةثمة "أنالكاتبنفسالشهيرة، أعلنالفقراتبعضوفى. 421"الزراعة
فىالمصلحةصاحبةالعناصرودبرتها-م1824عامحتىم1563عاممنذ –القانون

من، وحرمانهمباألرض، وربطهمأجورهماإلنجليزالعمالبخسإلىنجاحها، تهدف
اإلنجليزىالقانونشغلفقد...منهامنجاةالالفقرمندرجةإلىبهم، والهبوطاألمل

إلىاإلنجليزىالعاملبمستوىبالهبوط– الزمانمنقرنينمنألكثر –عليهوالقائمون
السخط، ومضاعفةعنللتعبيرالمنظمةالمحاوالتكلعلى، والقضاءللكفافحدأدنى

.422"الطبيعيةحقوقهفىيفكرعندماعليهتفرضالتىالعقوبات

فىالحالكانتكما(كافيًا– الظروفتلكظلفىحتى –العملعرضيكونالوعندما
يقررأن، أوالعمالتسخيرحقللمنظمالتاجيمنحأنالشائعمنالتعدين)، كانصناعة
فىذلكوحدث. شنقًاباإلعداممنهيفرونأوالعملعنيمتنعونالذينالمذنبينمعاقبة

420Lipson, op. Cit vo. III, 258, 276.
421Thorold Rogers, History of Agriculture and Prices, vol. v, 628; Six Centuries of Work and wages, vol. 11,

433.
422Six Centuries, vol. 11, 398.
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منالكثيرمنهافرالتى– ستيوارتعصرفى – ويلزبجنوبالرصاصمناجمحالة
أنعلىشنقًااإلعداميفضلون "أنهم، وأعلنواتتهددهمكانتالتىالعقوبات، رغمالمذنبين
.423"العملبهذامرتبطينيظلوا

تشريعاتفنصت. العملسوقخلفيةفى–الحقبةتلكمرعلى –يقعاإللزاموكان
بأقصىعليهايعاقبجريمةالبطالةجعلتقسرًا، كمابالعملالعاطلينإلزامعلىالتيودور
والعاطلونالمتشردونمعاقبةعلى1496عامفىصدرقانونونص. العقابصنوف
.بلياليهاأيامستةمدةبالحبسعوقبواذلكمنهمتكررفإذا.بلياليهاأيامثالثةلمدةبالحبس
،العرباتمؤخرةإلىوثاقهميشد "بأن– م1534عامفى –بلندنالمتشردينعلىوحكم

المزعجةالالئحةوقضت". الحديدمنبأغاللأعناقهموتطوق.  ..بالسياطيجلدواوأن
صدرهعلىيكوىأنيجب "العمليرفضمنكلبأنالسادسإدواردأصدرهاالتى

لمدةالحاالتتلكمثلعنيبلغشخصألىعبدًا، ويصبحالملتهبالحديدمنبقضيب
غيرأوبالسالسلوتقييدهبضربه "العملإلىعبدهيسوقأنالسيدحقمنعامين"، وأن

إذاجبهتهأوخديهعلىيكويهالحياة، أولمدىعبدًايجعلهالمهينة"، وأنالوسائلمنذلك
.الهربحاول

،األولىالمرةفىاليمنىاألذنصوانبحرقالشحاذينبمعاقبةإليزابيثقانونوقضى
بدوافعاألولىالعقوبةخففتأخرى، ثممرةالتسولإلىعادواإذاباإلعدامومعاقبتهم
.424جلدهيلتهبحتىالعارىظهرهعلىالمتسولجلدإلى– م1597عامفى –انسانية
المالكطبقةوخشيت– الملكيةعودةبعد –حادةأزمةتشكلالعملندرةأصبحتوعندما

بالمطالبةاألصواتإرتفعت، الكومنولثعهدفىحدثمانحوعلىالتمردتكرارمن
والتوسعالعملعلىالفقراء، وإجبارمنخفضحدعنداألجورعلىلإلبقاءالقانونبتدخل

.425مداهاإزدادكلماالتشردظاهرةعلىاإلصالحيات"، والقضاء"، والعملبيوتنظامفى

المناطقفىعشرالسادسالقرنإجحافًا، فشهدأكثراألوربيةالقارةفىالتشريعاتوكانت
القرنكان، كماالعمالجيشالفقر، وتضخمحدةإزدياد) ألمانياوفى (وفرنساالمنخفضة

423D. J. Davies, Econ. Hist. of S. Wales Prior to 1800, 81.
424E. M. Leonard, Early History of English poor Relief, 25; F. M. Eden, State of the poor, Ed. Rogers, 10 – 18.
425T. E. Gregory in Economica, No 1, p. 45.
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تدنىعلىللمحافظةالتدخلالحكومةوحاولت. للعمالالحقيقيةاألجورفيهتدنتالذى
الحالعليهكانتمماحدةأكثراألسعار، بشكلفيهتضاعفتالذىالوقتفىاألجور، 

عنالمضربونالصارمة، وعوقببالعقوباتالعمالإتحادمحاوالتوقوبلت. إنجلترافى
فى –تربوطويلة، كانتلفتراتبالعملالعمالوإرتبط. والنفىوالسجنبالجلدالعمل
الخدمةمنالهاربونيطاردكماطوردواالعملتركوا، وإذسنواتبضععلى– الغالب

شن– العملندرةمنمعاناةالقرونأكثرمنكانالذى –التالىالقرنوفى. العسكرية
.إنجلترافىالتيودورنظامشنهاالتىتلكالفقراء، تفوقعلىفيهاهوادةالحربًاكولبير
العبوديةأوالبالدمنالنفىبيناإلختيارعلىالعيشسبللهمتتوفرالالذينأولئكوأجبر

.السفنعلىلخدمةلاألبدية

البحارة،إلىالسفنحاجةلسدوفرنساهولندافى" المشردينصيد "حمالتونظمت
كعقوبةالسفنخدمةفىاألبديةبالعبوديةأحكامًاتصدرحتىللضغطالمحاكموتعرضت

التىالمتنوعةالمؤسساتلخدمةللعمالدائمةتجنيدعملياتهناكوكانت. التهمأتفهعلى
أوالدهميلحقونالالذيناآلباءعلىباهظةغرامات، وفرضتباإلمتيازاتتتمتع

علىتقومتأديبيةمؤسساتبإعتبارهاالعاطلينإصالحياتعددوتضاعف. بالصناعة
أجرتالخاصة، كماالمشروعاتفىللعمليؤجروننزالؤهاالجبرى، وكانالعمل

.426المقاولينإلى– أحيانًا –اإلصالحيات

تطورفىهامًادورًالعبقد– بيناهالذىالنحوعلى –البروليتارياتكوينكانإذا
الصلةتتبعباستطاعتنايصبحأنالمتوقعإهتمامنا، فمنموضعنعدهاالتىالرأسمالية

كما–العملسوقفىالسائدةالعملية، واألحواللتلكالرئيسيةالمراحلبينالوثيقة
وال. الصناعةونموالعمليةتلكبينالصلةوبلتالى- الحقيقيةاألجورحركةتعكسها
الحقيقيةاألجوربها، أنالمسلمالحقائقالعالقة، فمنتلكمثلعلىالعثوريصعب
عصرحوادثعلىالسابقينالقرنينخالل– ملحوظبشكل –إنجلترافىإرتفعت

نهايةعند– نسبيًا –عاليًاحدًابلغتالتى، العملندرةشهدتالتىالفترةالتيودور، وهى

426Cole, Colbert, vol. II, 433; G. Rusche and Kirchheimer, Punishment and Social Structure, 41 – 5; 53 – 4; P.
Boissonnade, Colbert, 1661 – 83, 256 – 269, 8; P Boissonnade, La Socialism d' Etat; L' industrie et les Classes

Industrielles en France, 1453 – 1661, 303 – 8.
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إزدادتقدكانتربماالحقيقيةاألجورأنإلىالتقديراتوتشير. عشرالخامسالقرن
الرابعالقرنمناألولىالعقودخالل– القمحبأسعارمقدرة –الضعفأوالنصفبمقدار
وفقد– م1500عامبعد –العكسيحدثبدأولكن. عشرالخامسالقرنونهايةعشر

.عليهيزيدمافقدوا، بلالزمانمنقرنينخاللكسبوهماالعمال

اإلنتقالفىهامكعاملاألسعاربثورةيسمىماعلىاإلهتمامتركزاألخيرةالسنواتوفى
الذىالكبيراألثر "هاملتوناألستاذفأرجع. الحديثالعصرإلىالوسطىالعصورمن

أورباإلىأمريكامنوالفضةالذهبتدفقإلى" الرأسماليةتقدمعلىأمريكاإكتشافتركه
إلى" الحديثكمبريدجتاريخ "مؤلفهفىمأثورةفقرةفىكينزاللورد، ودعاالقرنذلكفى

إليزابيثعصرشكلتالتىاالقتصاديةالعواملهذهيذكروالم "إنهمقولهمتسجيل
 –العواملتلكعلىالتأكيدكانإذاماحولاآلراءوإختلفت. 427"التقدمسبيللهويسرت

يستطيعالقوىتأثيرذاتالعواملتلككانتبالمبالغة، وإنيتسم– كثيرًايترددالذى
ماالتأثير، بقدرذلكحجم– المقامهذافى –يهمناالحالأيةوعلى. القليلونإالإنكاره
تقررهاكانتوالتىاألسعار، ثورةحققتهاالتىالتأثيراتتلكإليهذهبتالذىالمدىيهمنا
محدد، حيثمكان، أومعينزمانفى– العملإحتياطىحجمأى –العملسوقحالة

.النقديةالظاهرةتلكوقعت

تكونالقد– السواءعلىالسلعجميعأسعارمستلتىا –األسعارثورةأنالشائعومن
التىالتأثيراتتلكلهاتكنلمحالأيةوعلى. االقتصادىالنظامعلىملحوظتأثيرذات
تركهالذىالتأثيروأعطى. الكتابأولئكعنهايتحدثوالتى، معينبطابعالعصورتطبع

علىالمختلفة، أوللطبقاتالنسبيةالدخولعلى– التيودورعصرفى –األسعارتضخم
لعبهالذىالتأثيرذلكمنجانبويرجع. الخاصمغزاهالتضخم، لذلكالملكياتقيمة

وهم. رأينامانحوعلىالقديمةالمالكطبقةإفقارنحواتجاههإلى– ريببال –التضخم
مواكبةعن– األقلعلى –عاجزًاكانأو (ثابتًاعندهمالخالصالريعكانالذينأولئك
بقيمةالصاعدةللبرجوازيةأراضيهمتركإلىإتجهواثماألسعار)، ومنمستوىإرتفاع

.منخفضة

427Earl J. Hamilton in Economica, Nov. 1929, 344; J. M. Keynes, Treatise on Money, vol. II, 156.
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كبارحققهاالتىوالمكاسب– القرنذلكفى –الصوفعلىالمتزايدالطلبكانوربما
التضخمذلكتأثيرأعاققد– األراضىقيمةعلىأثرتالتى –األسيجةنظاممنالمالك
تأثيركاناألهمية، بينمامنجانبعلىظلقدالتضخمتأثيرأنالبدولكن. جزئيةإعاقة
لثورةالتاريخىالدورأنريبوال. أهميةأقلالحقيقيةاألسعارحركةعلىالنقدىالتغير

عناألجورعندهعجزتالذىالحدكبيرًا، إلىإعتمادًاالتأثيرذلكعلىإعتمداألسعار
، علىالمالرأسوأصحاباألعمالأصحابجميعرىث، فأالسلعأسعارإرتفاعمواكبة
"األرباحتضخم "األسعارثورةالعاملة، وخلقتالطبقةمعيشةمستوىإنخفاضحساب

شهدتالتى.. الذهبيةالسنوات "تلكعنمسئوًالبإعتبارهكينزاللوردعنهتحدثالذى
،428"الخارجيةالبريطانيةاالستثماراتوأصلمنبع "وبإعتباره" الحديثةالرأسماليةمولد
األسعار، أوحركةمعتحركتقداألجوركانتإذافيماالحاسمالسؤاليتمثلوبذلك

.بهااللحاقعنعجزت

كانتوبينما. االتساقعنتكونماأبعدالنقدىالتضخمآثارالناحية، كانتهذهومن
القرنمناألولالنصففىاألسعاربثورةمتأثرة– أسبانيافى –تبدوالحقيقيةاألجور
مماأعلىكانتم1620عامحلول، وعندذلكبعداإلرتفاعإلىعشر، عادتالسادس

األرقامإلىيستندالذى (هاملتوناألستاذتقريرمنكل، ويشيرم1500عامفىعليهكانت
إلى– وجوننوباألستاذوضعهالذى –ووايب)، والفهرسروجرزثورولدأوردهاالتى
قبلعليهكانتمانصفمن، أقلم1600عامفىكانتإنجلترافىالحقيقيةاألجورأن

.429الزمانمنبقرنذلك

األرباحبتضخمأسبانياعظمةترتبط: "يقولحيث– أخرىمرة –كينزاللوردإلىونعود
فىاألرباحإنكماشإلىنجمهاأفول، ويرجعم1600عامحتىم1520عاممنالفترةفى

–الحقبةنفسفى –إنجلتراقوةظهوروتأخر. م1630عامحتىم1600عاممنالفترة
عامىبينفيماذروتهبلغالذىاالقتصادى، نظامهاعلىالجديدةاألموالعرضبتأثير

428Earl J. Hamilton, Op. Cit., 155 – 9.
429Earl Hamilton, Americn Treasure and the Price Revolution in Spin, 1501 – 1650; Thorold Rogers History of

Agriculture and Prices, vol. IV; Wiebe; Zur Geschichte des Preis – revolution des XVI u. XVII Fahrhunderts, P.
374 seq.
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بالنسبةاألرباحتضخمفترةوإنتهتاألرماداموقعةشهدالذىالعاموفى. م1630وم1585
.430"إليزابثللملكةبالنسبة، وبدأتفيليبللملك

فيها، فمنيقعالتىالظروفبتباينالمتباينالتأثيرذلكمثلالنقدىالعاملكانفإذا
تأثيرنتيجةتقريرفىالحاسمالدورالعملسوقفىالسائدةالشروطتلعبأنالمفروض

المعادنتدفقعنتنشأالتىاالتجاهاتتعتمد– "فيبرقولحدعلى –ألنه. العاملذلك
المثلهذاأمامناوجدنااالتجاهلذلكمثاًالإلتمسناوإذا. 431"العملنظامطبيعةعلىالثمينة
فىفائضاألسعار، حدثبثورةعشرالسادسالقرنفىبريطانياتأثرتفعندما "البسيط
عصرإليزابثعصرمنجعلتوالتىبيناهاالتىالحوادثأعقابفى، وذلكالعملسوق

أوبالكىالبربريةالتشريعاتعليهمقضت، الذينوالمعدمينوالمشردين" التسولوباء"
المشردينمنالجرارالجيشذلكفىتمثلتالعملفىمماثلةوفرةوحدثت. علنًاالشنق
وإنتزاعللظلمنتاجًاكانوالذى، القرنذلكفىوألمانيالفرنساالمميزالطابعكانالذى

.432الحرفبطوائفاإللتحاقفرصوتضييقالفالحينملكيات

جانبمنأسبانيافىالعاملةاأليدىعلىكبيرطلبهناككانذلكمنالنقيضوعلى
الجديدالعالمإلىالهجرةفرصةللعمالأتيحتوالكنيسة، حيثاإلقطاعيةالمؤسسات

وإزدادالبالد، منالعربطردنتيجةالسكانعددتناقصمرتزقة، كماكجندللعمل
مرحلةأنذلكإلىأضف. الطاعونبسببعشرالسادسالقرننهايةعندتناقصًاالسكان
.إقطاعيًايزالالكانالذىالبلد، ذلكفىبعدبدأتقدتكنلمالبدائىالتراكم

حقًا، وبدأالتالىالقرنمناألولالنصففىإنجلترافىالعملإحتياطىمعيننضبلقد
حدثالذى، والتباطؤستيوارتعصرفىالصناعةنمومعالعملفىحقيقيةندرةظهور

األسيجةحركةنشأتحتىاستمرتالتىالندرة، تلكالمزارعوتوسيعاألسيجةحركةفى
ألسبابيكنلمإنأوربافىالشئنفسوحدث. الصناعيةالثورةووقعت– جديدمن– 

عامًاالثالثينلحربالمدمرةالسكانيةاآلثارأدت– المثالسبيلعلى –ألمانياففىأخرى، 

430Keynes, Op. Cit., 161.
431M. Weber, General Economic History, 353.
432Ruche and Kirchheimer, Punishment and Social Structure, 11 – 14; E. Levasseur, La Population Francaise,

vol. 1, 189; E. M. Leonard, Eng. Poor Relief, 11 – 13.
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ثابتةكانتالحقيقيةاألجورولكن. حينإلىاالقتصادىالنشاطفىإختناقحدوثإلى
.عشرالخامسالقرننهايةعندبلغتهالذىالمستوىعنقلتالفترة، وإنتلكخالل

عهدفى (إنجلترامنكلفىعشرالسابعالقرنخاللاإلرتفاعإلىاألجوروإتجهت
التشريعاتتعيدأن، قبلالقرنذلكمناألولىالعقودخالل (الكومنولث)، وفرنسا

األجورلتخفيضآخراتجاهإنجلترافىظهروأخيرًا). أخرىمرةتخفيضهاالجائرة
الثامنالقرنأواخرفى –عنفوانًاأشدكانتالتىالجديدة، األسيجةحركةمعالحقيقية

منأيديهمفىبقىمامنهمإنتزعتأنبعدالفقراءالفالحينجيشمنوزادت– عشر
الحروبونهايةعشرالثامنالقرنمنالستيناتبينفيما، وذلكالمشاعأرض

.الصناعىالتوسعمراحلمنجديدةلمرحلةمصاحبًااالتجاهذلكوكان. 433النابليونية

بالملكياتالعددمحدودةالكبيرةالملكياتاستبدالفىالكالسيكىالنموذجإنجلتراوتقدم
إلىالمبكرالنسبىاإلنتقالىالتغيرلذلكالراديكاليةبالطبقةالعديدة، ويرتبطالصغيرة

الملكياتإلنتزاعالكالسيكيةالطريقةكانتفإذا. واضحةبصورةالصناعيةالرأسمالية
فىالرأسماليةنمونتفهمأنالصعبمنالبروليتاريا، يصبحبهاتنشأالتىالطريقةهى

نجدأنويمكن. ثباتًاوأقلتخلفًاأكثر– بدايتهفى –النموذلككانأوربا، إذابالدبعض
القارةفىأوربا، وليسمنمعينةمناطقفىإنجلترا، فىسادتالتىلتلكمشابهةظروفًا

بعضفىكبيرةمزارعم1789عامفىفرنسافىنجد. عشرالتاسعالقرنبدايةفىكلها
فىموجودةكانتالتىتلك، تماثلفرانسدىوايلوأرتوا، بيكاردى، مثلفرنساأنحاء

المزارعتضمالفرنسيينالمالككبارمنحفنةأخذتفقد. "عشرالثامنالقرنفىإنجلترا
تلكفىحتى –ولكن. 434"األثرياءإلىالمتجمعةالحيازات، وتؤجرالبعضبعضهاإلى

وفى. الخمسمقدارالطريقةبهذهتزرعكانتالتىاألراضىمساحةتتجاوزلم– األقاليم
أن، بعدالفالحينصغارإلى –أراضيهم– استثناءبال –النبالء "أجرفرنساأنحاءمعظم
قوةيبيعونالذين –العمالمنالقليلوكان. 435"صغيرةمساحاتإلىبتجزئتهاقاموا

ونورماندىالمنخفضة، األراضىخارجالواقعةالمناطقفى، وذلكالمعدمينمن– عملهم
من –فقراءفالحونهناككان. فرساىحول، وماوبريتانىوبورجنديا، وبيكاردى، 

433Hasbach, op. Cit., 116 – 31, 174 – 6.
434J. H. Clapham, Economic Development of France and Germany, 17.
435Ibid, 17.
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تكنلموإن –التى، األرضمنصغيرةقطعًايمتلكونزالواال– البروليتارياأنصاف
.436الفقروهدةمنإلنقاذهمكافيةكانتأنهاإال– عائالتهمحاجةلتسد

الفالحينمن% 70% - 60بينمايتراوحمافرنسا، كانشمالأنحاءبعضوفى
يملكونكانوامننسبةوتراوحت. الزراعيةاألراضىمنواحدهكتارمنأقليملكون

الهكتاراتوتعد (المالكمجموعمن% 90% - 80بينماهكتاراتخمسةمنأقل
فى –هناككانبينما). الواحدةالعائلةحاجةلسدتكفىالتىلألرضاألدنىالحدالخمسة

أراضىشراءفىالتوسعيؤدولم. 437األغنياءالفالحينمنضئيلةأقلية– الوقتنفس
البرجوازية،بواسطة– الفرنسيةالثورةعصرخاللالمصادرة –النبالءوأراضىالكنيسة

الطرازعلىأسيجةحركةقيامالفالحين"، إلىأرستقراطية "Seeسىيسميهمومن
،الغنىالفالح، أوالدينرجلمنمستأجرًا، بدًالالبرجوازىأصبحوبذلك. اإلنجليزى

.تغييرأىعليهيطرأوإرادتها، لمللمزرعةالحقيقىالتأجيرولكن

اإلنجليزىالطرازعلى، والدانمركوهولشتين، شلزويجفىأسيجةحركةهناكوكانت
حدثكما. الدانمركفىالحكومةتأييدالحركةتلكعشر، ونالتالثامنالقرنأواخرفى

أىإليهتوجهأنقبلالريفيةللحياةالقديماإلطارالسويد، "فإنهارجنوبفىمماثلتطور
التىلتلكمماثلةكانتألمانياغربىفىاألوضاعولكن. 438"أعلىمنحاسمةضربة
فىوتجميعهاالصغيرةالملكياتإنتزاعنحواتجاههناككانبينماففرنسا، فىسادت
ناحية،منالفرسانضعفنسبيًا، نتيجةتطورًاأقلاالتجاهذلك، كانالمالككبارأيدى
النظامعلىالمحافظةتستهدفالتىالتشريعاتإصدارإلىيميلونكانوااألمراءوألن

هناكتكنولم. أخرىناحيةمن) إنجلترافىالتيودورملوكمثلتمامًا (القديماالقتصادى
أنصافهناككانولكن– الوقتذلكحتى –الريففىالمعدمينمنالمعالممحددةطبقة

كانتالذينأولئكمنتتكون –فرنسافىالحالعليهكانتمانحوبروليتاريا، على
الطارئةالعمالةاألثرياء، وشكلواالفالحينلدىفإشتغلوا، حاجتهملسدتكفىالحيازاتهم

.السادةضياعفىالمأجورة

436Ibid 18
437H. See, Economic and Social Conditions in France During the Eighteenth Century, 2 – 6, 17 – 21
438Clapham, op. Cit., 32
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غربها، فكانفىعنهاألقوياءالينكرتركزإزدادحيثألمانياشرقىفىاألمروإختلف
تقدمًايحرزالينكرمنالمالككبارحيازاتمساحةوتوسيعالملكياتإنتزاعنحواالتجاه
إختفىحتىبوميرانياأنحاءبعضفىاألمور، "وتطورتاألقاليممنالكثيرفىسريعًا

فىالقنانةألغيتعندما. 439"حيازتهريععلىيعيشالذىالحقيقىالفالحالغالبفى
األقنانمنإمتيازًااألكثرالفئةعلى، وكانوهاردنبرجشتاينمراسيمبموجببروسيا

ثلثأحيانًايبلغ (حيازتهممنجزءعنيتنازلواأن) الصغيراإلنجليزىالمالكويشبهون(
حقيقةفى – إنتزعت، بينماالتعويضسبيلعلىللسيد) أخرىأحيانًاونصفهاالمساحة

يشكلون، وأصبحواإرادتهمبمحضأقنانًاكانوا، والذينالفالحينفقراءحيازات– األمر
.الينكرمزارعفىللعملإحتياطيًا

–األولإسكندرالقيصرعهدفى –الروسيةالبلطيقوالياتفىالفالحينتحريروكان
معدمة، كانتبروليتاريايشكلونالسابقوناألقنانأصبح، حتىحيازاتهمبإنتزاعمصحوبًا

.صورىتعاقدىأساسعلىالسادةعندالعملعلى، وأرغمتباألرضترتبطتزالال
–م1861عامفىالصادر – التحريرمرسومقضىروسيا، فقدأنحاءلبقيةبالنسبةأما

إنتزاععملياتتحدث، ولمقبلمنحوزتهمفىكانتالتىباألرضالفالحينبإحتفاظ
مالكوعوض. البلطيقووالياتبروسيافىحدثتالتىكتلكواسعنطاقعلىللملكية
لمدةأقساطعلىالفالحينمنتحصلهاأنالدولة، علىلهمدفعتهابمبالغذلكعناألقنان

األراضىمساحةنقصهذاالتعويضنظامتطبيقعنونتج. 440عامًاوأربعينتسع
ذلكالتحرير، وكانمرسومصدورعندلهمكانتالتىتلكعنللفالحينالمخصصة

األراضىحزامفى% 25إلىيصلكانكلها، ولكنهروسيامستوىعلىمحدودًاالنقص
فىلهانظيرالبصورةصغيرةالحيازاتكانتالدنيبر، حيثىشرقتقعالتىالسوداء
حقمنأصبحالمالككبارمنبضغطالقانونعلىتعديلوأدخل. المناطقمنالكثير
الحيازةمتوسطبربعاإلحتفاظوبينالتعويضدفعبينيختارأنبمقتضاهالفالح

كانتالتىالمناطقفىالثانىاإلختيارعلىفالحيهمالمالككبار، وشجعلهالمخصصة
".الفقربحيازات "يسمىكانماأعدادكثرت، وبذلكاألراضىقيمةفيهاترتفع

439Ibid., 37. Cf. Also F. A. Ogg, Economis Development of Modern Europe, 203.
.م1906 – م1905عامىفىوقعتالتىللثورةنتيجةم1905عامفىاألقساطتلكألغيتوقد440



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

265www.RaoufAbbas.org

ريعكفايةعدم، دفعهااألقاليمتلكفىالبروليتارياأنصافمنطبقةخلقذلكعنونتج
إلىأجر، ودفعوالقاءالصناعةفىالقريبة، أوالكبيرةالمزارعفىالعملإلىحيازتها

، وهىالمالكمزرعةفىالعملمقابل، أومرتفعبإيجاراألرضمنقطعة" تأجيرمجاعة"
معاالتجاهذلكقوىوقد. الفالحينلحركةالتالىالقرننصفميزتالتىالظاهرة

القرنأواخرفىالروسيةالقريةاقتصادياتعلىوإنعكست. ذلكتبعتالتىالتطورات
قطاعوأصبح. بعدفيماذكرهاعلىسنأتىالتى، العشرينالقرنومطلععشرالتاسع
مصدرًا "يشكلزراعيةحيازاتلديهمتكونأندونتحررواالذينالسابقيناألقنان
.441"الجديدالصناعىللجيش

2

 –تخلفًاأكثريكون، وقدواسعنطالقعلىنجدهالبروليتاريالظهورآخرسبيلوثمة
إنتزاععلىقاموالذىإنجلترا، فىظهورهاإلىأدىالذىذلكمن– فضوًالأقلولكنه

منصادرانسياسيانخطانبإعتبارهماالكبيرة، المزارعمساحة، وتوسيعالملكيات
صغارمجتمعاتداخليوجدالذىاالقتصادى، التناقضفىالسبيلذلكويتمثل. أعلى

.اقتصادىتفاوتحدوثدونتحولمؤسساتفيهاقامتالتىالحاالتفى، إالالمنتجين
كمفى– الزمنمرورمع –تظهرالتىالتناقضاتهى، التناقضذلكعواملوأبرز

العاملدورالديونوتلعب. والدوابالفالحةوسائلكيفها، وملكيةأوالزراعيةالحيازة
واضحانمثالنيبرزالصددهذاوفى. نهائيًاإنتزاعًااألرضملكيةإنتزاعفىالمساعد
.بروليتاريًاأوالماللرأسخادمًاالصغيرالمنتجطريقهاعنيصبحالتىالعمليةألسس

المجتمعاتحالةفىذلككانمثلمامكانأىفىبوضوحتتجلىالالعمليةتلكولعل
تلكتقدمهالذىوالمثال". الحرالتعدين "بممارسة– القدممنذ –تقومكانتالتىالتعدينية، 
لتلكاالستقراركفالنيكاناوالعرفالقانوننأل، خاصمغزىذوالمجتمعات
المؤديةالقوىأنغيرالناسبسطاءحقوقوتحفظالمنتجينصغارتضمالتى، المجتمعات

نهايةفى– ذلكرغم –، سادتالمجتمعاتلتلكالنهائىوالتفككاالقتصادىالتناقضإلى
.األمر

441G. T. Robinson, Rural Russisa under the Old Regime, 89, also 83 – 92.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

266www.RaoufAbbas.org

مرسومعادةيؤكدهعرفىحقوهو" –الحرالتعدين "حقفيهاقامالتىاألقاليموتضمنت
مناجم "باسمالمعروفةوديفونكونوولفىالقصديرتعدينومناطقدينةغاب– ملكى

وجرت. كمبرالندفىوالستونمندبوتاللشايردربىفىالرصاصومناجم" القصدير
باسمعرفبحق– سيدًاأوقنًاكانسواء –المناطقتلكفىيقيممنكليتمتعأنالعادة
أوالملكإلىرسومدفع، مقابللحسابهالمعادنعنالتنقيبلهيبيحالذى" اإللتزام "حق
يمكنالالحقهذاعلىحصلومتى. المنطقةعلىالمحليةالسيادةحقوقصاحبإلى

إحتياطىكانوكلما. التعدينقوانينخالفأوعملهمتابعةعنعجزإذاإالمصادرته
منقليلةلفئةإحتكارًاالمناجمملكيةتصبحأندون" اإللتزام "حقوقمتوفرًا، حالتالخام

.الناس

يصبحأنقنألفقرمتاحًاكانكما– واضحةبصورة –يحددالتعدينيةالحيازةحجموكان
التعدينقانونونص. 442"معينةمحكمةفىحدوده، وسجلالتعدينحقنال، إذانفسهسيد
يصبحبذلكالخاصالترخيصعلىبالتعدينالمشتغلحصولبعدأنهعلىمندبفى
فىذلكوجدوحيثماأينمااألرضيحفروأنمندوببغابةالتنقيبفىالحريةمطلق"

عن، أوالفأسإلقاءطريقعنإماتحددبهارحصالمالمنطقةمساحةوكانت". صالحه
المشتغلاستقاللضمنوديفونكورنوولوفى. 443"ساعة24خاللخازوقين "دقطريق

المعدنلغسلالجاريةالمياهعلىالحصولفىحقهعلىالمحافظةطريق، عنبالتعدين
مناألخشاببقطعلهشاير، سمحدربىوفى. المعدنلصهرالالزم، والحطبالخام

أينماالمستخرجالمعدنيصهرأنحقهمنكانوكمبرالندسومرستوفىالملكغابات
.444يشاء

، فقدالنواحىبعضمنالمدنفىالطوائفلنقاباتموازيةالتعدينيةالمجتمعاتتلكوتعد
فىقضائيةبسلطاتوتمتعت– تمامًاالحرفكنقابات –خاصةبمراسيمحقوقهاضمنت
المسائللمعالجةللتعدينمحكمةمبكروقتمنذلهابالحرفة، فكانالمتصلةالمسائل

تنظمالتىالتشريعاتلسنخاصمجلسثمة، كانالرصاصمناجممنطقةوفى. الفنية

442G. R. Lewis, The Stannerier, 35.
443V. C. H. Somerret, 11, 367.
444Saltzmann, Industries in the Middle Ages, 46; V.C.H. Cornwall, 1,526; Somerset, II, 368; Derby, II, 326.
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القيودمنالتعدينيةالمجتمعاتبينها، خلواألساسالفارقوكان. المناجمواستغاللالتعدين
، أفسحذلكفىيرغبمنلكلالتعدينحقجدد، فإباحةأعضاءقبولمنتحدالتى

.جديدةتعدينحقوقعلىالحصولأمامالمجال

مناجمومجلسالتعدينمحكمةعدافيماللتعدينخاصةمنظماتهناكتكنولم
نقابةإلقامةسعوابالتعدينالمشتغليناألحرارالرجالأنعلىدليليوجدوال. الرصاص

تنظيموضعإلىيتجهونالمشتغلونكانحيثدينغابةعدا، فيمابهمخاصةحرفية
للحدوتحديدالبيعفىالجماعيةالمساومةنواةنجدوهنا. أعمالهمويحددالجميعلهيخضع
وعلى. بالتعدينالمشتغلينمحكمةتعينهمالذين" المساومين"بواسطةالبيعألسعاراألدنى
أبناءعلىقاصرًادينغابةفىالتعدينمجتمعدخولاألخرى، كانالمناطقنقيض

دونوللحيلولة. المنطقةمناجمفىيعملونكانواالذين، والصبيةالتعدينحقوقأصحاب
أوخيولأربعةمنأكثرإمتالكالمعدنيينعلىقليلة، حظرحفنةيدفىالنفوذتركيز
الخاموالمعدنالفحمنقلكانالوسطاءتدخلمن، ولحمايتهممسبكأوعربةإمتالك
.445أنفسهمالمعدنيينعلىقاصرًا

ثمةأنالبد–المعدنيينبينالمساواةتحقيقاستهدفتالتى –النظمتلكوجودورغم
غيرهمسبقوامنأنالمساواة، فالبدلقاعدةمغايرنحوعلىتسيربينهموجدتاتجاهات

عليهاالحصولفرصجديدة، وكانتمناطقإلىالحظقادهمأوالمناطقبتلكالتعدينفى
دامتوما. طبقىلتناقضأساسًاتقدمالمحظوظةالفئةحققتهاالتىالمزاياتكادممكنة، ال

عملهاقوةتبيعطبقةعليهتقومالذىاألساسيختفىللجميعمتاحةالمستقلالعملفرص
قدالمحظوظةالفئةلتلكتحققتالتىالمزاياأنغير. لذلكالبديلإمتالكهالعدملآلخرين

لمما– نسبيًا –ضئيلةتظلالتناقضات، ولكنبينهمالكوالكمنطبقةلقيامأساسًاتصلح
متجانسةكمجتمعاتالمميزبطابعهاالحرالتعدينمناطقوإحتفظتخارجية، قوىتتدخل

.الحادةالتناقضاتمنتخلوالصغارللمنتجين

كبيرةدرجةعلى– عشرالرابعالقرنفى" –التكلفةإتفاقيات "بنظاميسمىماظهوروكان
المجتمعاتتلكبنظامأخلتالتىالمؤثراتمنلسلسةمقدمةيكنلمإناألهميةمن
445Lewis, op. Cit., 168 – 73; V. C. H. Gloucester, 11, 233 – 4.
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، مقابلالعملممارسةمنالتعدينيةالجماعةفىالشركاءأحديعفىكانحيث. التعدينية
أو –الحقوقتلكالتعدينحقوقيمتلكونكانواممنالكثيروباع. نقدىمبلغعلىحصوله
يتصرفواأنمنالمجاورة، بدًالالمدنتجار، أوالقس، أواإلقليمأعيانإلى– منهانصيبًا

،السباكوريتشارد، الصائغتوماسمثلأشخاصًانجدلذلكونتيجة. مغايرةبصورة
،وزيللوست، وكاتبالدوسسانتدير، ورئيسبودمن، وقسيسالزنكىوتوماس
مسجاونالتجارمنمتنوعة، ومجموعةميخائيلسانتوجبلراتشتيواردديرورؤساء

".الرصاصمنتجى "سجالتفى

يؤجرونهاالتعدينحقوقمالككانحيث" اإلتاوات "بنظام، نلتقىالحقتطوروفى
،اإلنتاجمنقسطعلىالحصولمقابل– الصغارالمعلمينألحدأو –العمالمنلمجموعة

استخراجصناعةولكن. 446بأنفسهمالمنجماستغاللفىالرغبةلديهمتتوفرلمإذا
احتماالتوظلتالحرللتعدينمتاحةفرصهناككانت، طالمابذلكتتأثرلمالرصاص

–إنتاجىنشاطممارسةمنوليس –التعدينحقوقملكيةمندخلهاتستمدطبقةقيام
نصيبعلىإالالتعدينحقأصحابمنيحصلونالالمستأجرونكانضئيلة، حيث

لجأ، وإاللالستغاللمعينحدأساسعلى، مقدرةلمناجمهمالقصوىاإلنتاجيةيعادل
عنوعدل– آخرموقعفى –لنفسهالتعدينحقعلىالحصولإلىالمنجممستأجر
قيمةفىالفرقفى، يتمثلتحقيقهيمكنالذىالوحيدالفائضأخرى، فإنوبعبارة. التأجير

.اإليجار

استخدمإبراهاميدعىللرصاصمنتجعنعشرالرابعالقرنفى، نسمعحالأيةوعلى
فىالرصاصبصناعةالمشتغلينمناألثرياءمنبعض "عننسمععامًال، كما300

رغمفيهابالعملالعمالبالقوة، وألزمواالرصاصمناجمعلىاستولوا، الذينكورنوول
قيمتهتقدرمايستخرجونكانوا، بينمايومينكلواحدPennyبينى، مقابلإرادتهم
الرصاصوبيعتصنيعمنلحسابهميشتغلونالذينالواحد، ومنعوااليومفىبنسبعشرين

ثمةأنالواضحمنولكن. استثنائيةكانتالحاالتتلكأنغير447"بأنفسهمينتجونهالذى
تلكأهمومن. االقتصادىاستقاللهممناألحرارالمعدنيينلحرمانتسعىكانتعوامل

446Lewis, op. Cit., 189 – 90; V. C. H. Cornwall, 11, 593, 556.
447Lewis, op. Cit., 189 – 90.
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الخامالمعدنوتجارالمسابكأصحاببهاتمتعالتىالمتناميةاالقتصاديةالمزاياالمؤثرات
.لهماألحرارالمعدنيينتبعيةزيادةإلىأدتالتىاإلمتيازات، تلكالرصاصومشترى

الواحد،العامفىيومينعلىقاصرًاكانالرصاصبيعأنإلىالقديمةالسجالتوتشير
التىالضرائبعنهامعينة، وتحصلمدينةفىالسكةبداريدمغالرصاصكانحيث

منالرصاصمنتجىشكوىعن– عشرالرابعالقرنمطلعفى –ونسمع. القانونيحددها
مسافةعلىتقعالتى، وزيللوستمدينةفىيتركزكانالرصاصتجارةإحتكارأن

مناطقعنالتسويقمكان، وبعدالبيعإنتظامعدموأدى. 448التعدينمناطقمنبعيدة
وسائلإلىيفتقرفكان. بمصالحهيضرموضعفىالصغيرالمنتجوضع، إلىالتعدين
يعجزوقد. ختامهافىإنتاجهيبيعأنعليهكانالتىالستةالشهور، خاللعملياتهتمويل

الذىالمنتجكانحينعلى. التسويقفيهايتمالتىالمدينةإلىإنتاجهنقلتكاليفدفععن
ذلكعلى، أقدرالتعدينغيرأخرىمصادرمندخلهيستمد، أوالمالرأسبعضيملك
.كله

التبعيةدائرةفى، التعدينحقوقومستأجرىاألحرار، المدنيينوقوعذلكعنونتج
،لهمالالزمالمالرأسيقرضوهمأنباستطاعتهمكانالوسطاء، الذينأولألثرياء
الرصاصفىالحرةالتجارةوبدأت. فيهايباعالتىالمدينةإلىإنتاجهمنقلأمرويرتبون

المالإقراضوأصبح. اإلختفاءفى– الحرالتعدينالستمرارضروريًاشرطًاكانتالتى–
شائعًا– "ةعاشاإل "باسميعرفالذى –التعدينحقوقومستأجرىالصغار، دنيينعللم

بالتعدينالمشتغلينكواهلعلىالملقاةالديونأعباءزيادةإلىمتزايدة، وأدىبصورة
ظلهافىيعملونالتىاومةسالمشروطكانتوبذلك. مناجمهمسوىيملكونالالذين
السادسالقرنوبحلول. الضرورىقوتهممنأرباحها، وتستقطعصالحهملغيرتسير

نتيجةسوءًاحالته، وزادتلغيرهالتبعيةفىغارقًاالتعدينحقمستأجرعشر، أصبح
.األوديقيمالالذىالمجرداألجرمستوىإلىدخله، وهبطالنقلضريبةنظامتطبيق
العماللرؤساءالمناجمتأجيرلنظام– األمرنهايةفى –مكانهالتعدينتأجيرنظاموأخلى

448Ibid., 210; V. C. H. Cornwall, 1, 558 – 9.
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إلىالمناقصاتبهبالقطعة، هبطتأجرعلىحصولهم، مقابلالمناقصاتطريقعن
.449ممكنمستوىأدنى

آخرينموضعينبتحديدالمؤسفةالحالةتلكتحسينعلىيعملأنالسابعهنرىوحاول
عنعاجزينكانواالرصاصمستخرجىمنالفقراءألن "الرصاصفيهماللسكة، يدمغ

دارينسوىهناكيكنلم، عندمامناسببثمنبيعهفرصةتحينحتىبإنتاجهماإلحتفاظ
 –أفرادأوفرديمتلكأنيجبال "أنهعلىم1495عامفىالصادراألمرونص". للسكة
،للرصاصمنجمأى– جنيهات10علىغلتهاقيمةتزيدأراضىحوزتهمفىتكون

مناجميملكونالذينأولئك، أواإلرثبطريقالمناجمتلكيمتلكونالذيناألفرادباستثناء
التىاالتجاهاتضبطفىاألثرمحدودةكانتاإلجراءاتتلكولكن". أراضيهمفىتقع

المشتغلينمنالكثيرعلىقبضتهاالتبعيةأحكمتحتىكثيرًاتأخرتولعلها. بيناها
النظروبغض. اإلرثبطريقالتعدينلحقوقملكيتهمإثباتالكثيرون، واستطاعبالتعدين

قانون "أنلويسلرانيذكر– التيودورعهدمطلعفى –اتخذتالتىاإلجراءاتتلكعن
غيرالرصاصمستخرجو، تركالعملحريةبروحإتسمالذىاإلنجليزىالتعدين

.450"السوقومحتكرىالوسطاءرحمةتحتحماية، ووضعهمبدونالمنظمين

، بدعوىالمعدنلشراءإحتكارأسسفقد. المنتجينكواهليثقلأكبرعبءثمةكانولكن
اإلحتكارذلكأثاروقد. لصناعتهاألموال، وتوفيرالرصاصسوقفىاالستقرارتحقيق

أصحابمتوسطواستفادوسواء. الرصاصومنتجىلندنفىالزنكنقابةمنكلإحتجاج
 –بالتعدينالمشتغلينوأثرياءالمسابكوأصحابالمحليونالتجاروهمالرصاصمصالح

استطاعذلكمنالعكسوعلى. فائدةأىيحققوالمالمناجمعمال، فإن-يستفيدوالمأو
أسعارفىالوقتنفسفى، وزادالمنتجمنالرصاصشراءأسعاريخفضأناإلحتكار

المنخفضالمستوىذلكعندالخامالرصاصسعر، وظلالزنكصناعإلىالرصاصبيع
،الكومنولثعهدخاللالعملعناإلحتكاروتوقف. التصديرأسعارإرتفاعمواجهةفى
.مثقالمائةلكلجنيهات6إلى3منالخامالرصاصشراءسعرإرتفاعإلىأدىمما
مستأجرىأجورأن، يبدوالبيعأياميحددالذىالدمغةنظامبإنهيارذلكإرتباطومع

449L. L. Price, West Barbry, 37.
450Lewis, op. Cit., 211.
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إلىإرتفعتقد– المناقصةنظامأساسعلىيعملونكانواالذين –التعدينوعمالالمناجم
.451الشهرفىشلنًا30مستوى

وإنخفضت– الملكيةدعوةمع –جديدمنالسكةونظامالشراءإحتكارمنكلعادولكن
حيثوتروروفارموثفىشغبحوادثوقوعذلكعلىوترتب. النصفإلىاألجور
الذىالطلباإلحتكار، ذلك، وإلغاءالرصاصبيعحريةبإطالقالتعدينعمالطالب

مجدية،تكنلمالتعدينعمالمقاومةولكن. 452األثرياءالرصاصمستخدموعارضه
وهناك. تامًاخضوعًاالماللرأسالمنتجينخضوعأصبحعشرالسابعالقرننهايةومع

قدمواالذيناإلحتكاريونالتجارقمتهمافىيأتى: الخضوعذلكميزتاالربامنمرحلتان
ومع. بسكه، والمشتغلين، وتجارهالرصاصاستخراجصناعةمعلمىإلىالقروض

وقدم% 60حوالىبلغللربححدًا، حققواالرصاصبهيشترونكانواالذىالسعرخفض
إلى– بدورهم –القروضبسكه، والمشتغلون، وتجارهالرصاصاستخراجصناعةمعلمو

نسبتهبلغتللربححدًابدورهمالمناقصة، وحققوابنظاموالمشتغلينالمناجممستأجرى
الرصاصلمناجمأصحابإلىالمسابكمالك، تحولم1700عاموبحلول% 90أو% 80
فىالعمالأولئكواستخدموا– العماللجماعاتالقروضبتقديميشتغلواأنمنبدًال–

األجورلنظاممكانهالرباأساسعلىاالستغاللتركوبذلك453بالقطعةأجرلقاءمناجمهم
.الرأسمالى

أنعلينايصعبثماألخرى، ومنالحرالتعدينمناطقعناليسيرالنذرإاللديناوليس
اإلطارأنالمأجور، غيرالعملإلىالحرالتعدينمناإلنتقالحكمتالتىالعواملنتتبع
فىبالتعدينالمشتغلونوضعهاالتىالحمايةتنظيماتأصبحتفقد. واضحًايظلالعام
العادةوجرت. الزمنمرعلىشيوعًا، أكثرأنفسهمطريقهاعنقوواوالتى، دينغابة
وقام. المعدنيةالحرفلنقاباتأحرارًا، تقليدًامعدنيينليصبحوااألثرياءإنتخابعلى

الواضحالحظر، رغمجماعتهمخارجمنألفرادمناجمهمبتأجيرالتعدينحقوقأصحاب
الجماعةتفسخفىقوةاألكثرالعاملكانالخامصهرإحتكارولكن. التصرفذلكلمثل

451Ibid., 220; V. C. H. Cornwall, 1, 558 – 9.
452Lewis, op. Cit., 220.
453Lewis, 214 – 16; H. Levy, Monopoly and Competition, 9.
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فىللصهرأفرانإلقامةالرأسماليينمنألفرادتراخيصًاالتاجمنحفقد. القديمةالتعدينية
القديمة، كماالمسابكعلىالقضاءإلىذلكوأدى– عشرالسادسالقرنأواخر – الغابة
التعدى "منبالشكوىجأرواالذيناألحرارالمعدنيينصفوفبينهباتوقوعإلىأدى

.454"الملكيةالتراخيصحملةجانبمنحقوقهمعلىالمتزايد

استغاللحقالملكمنحعندما– م1640عامفى –قاضيةضربةاإلمتيازاتتلكولقيت
10بينمايتراوحللملكيدفعهسنوىجعلمقابلونترجونالسيرإلىكلهاالغابةمناجم

دعوىرفعأخرى، تبعهاهباتوقوعذلكعلىوترتب. الجنيهاتمنألفًا16وآالف
التاليةالقليلةالعقودوخالل. حقوقهمإثباتعنعجزوااألحرارالمعدنيينقضائية، ولكن

علىمفروضًاكانالذىالحظرم1678عامفىكبيرًا، وألغيتتناقضًاحقوقهمتناقضت
تنازلسنواتبتسعذلكوبعد. الخارجمنأفرادبواسطةالخاموالمعدنالفحمنقل

القادمينالرأسماليينتدفقوإزدادا.البيعأسعارتحديدفىحقهمعناألحرارالمعدنيون
أصبحأيسر، حتىبشكلاإلنتاججديدة، وتسويقوسائلاستخدامطريقعنالتعدينعلى

أثرًاتركالتعدينقانونأنغير. 455عابرةذكرىمجرداألمرنهايةفىالحرالتعدين
،ذلكعلىدليل، وأبرزالرأسماليينالمستغلينتعدىفأجل– سريانهفترةاللخ –ملحوظًا

.عشرالسابعالقرننهايةحتىالمنطقةفىأقدامهمتثبيتعنعجزواأنهم

المعدنييننظامتفككفىكبيرأثر– مندبسفى –الخامالمعدنصهرإلحتكاروكان
صهرفىالمعادنمستخرجىحريةضمنتالتى –التعدينقانونموادتعدولم. األحرار
جهدكلاألقوياءاللوردات، "وبذلاألرضمالكإحترامموضع– شاءواأينماإنتاجهم
التىاألفرانفى، يصهرأراضيهممنالمستخرجالرصاصخامأنمن، للتأكدممكن

المالرأسوالمغامرونالمضاربونقدمعشرالسادسالقرننهايةونحو. 456"يمتكونها
الذين –المعدنيينأنكما. اإلنتاجمنأنصبةأو" أجزاء "، مقابلبالتعدينالمشتغلينإلى

،بريستولتجار "أنونسمع. نقديةمبالغمقابلمناجمهمرهنوا– ماليةضائقةيعانونكانوا
فكان". اللعبةتلكفى، شاركواالمحليينالضرائبالمجاورة، وجباةالمناطقوأعيان

454V. C. H. Gloucester, 11, 225; Lewis, op. Cit., 208.
455V. C. H. Gloucester, 11, 225 – 8.
456V. C. H. Somerset, 11, 368.
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اإلحتياطىإلى، والوصولالمناجماستغاللفى، التعمقالماللديهميتوفرمنباستطاعة
صهرإحتكارتحاشىمنمكنهمأفضلوضعفىكانواوربما. بالمعدنغنىاألكثر

إلىيفتقرونالفقراء، الذينالمعدنيون، أبعدحالأيةوعلى. منهاينتجونهماوتسويق
.المناجممالكمنالجديدةالطبقةعندباألجريشتغلونوأصبحوا– تدريجيًا –المالرأس
.457التطوراتتلكعنتفاصيلأيةلناتقدمالالمعاصرةالسجالتولكن

التىلتلكمماثلةتطوراتعلىأيدينانضعأنبسكسونيا، نستطيعالفضةمناجموفى
إلىالتعدينحقوقتأجيرعلىاإلقطاعيينالسادةعادةجرتفقد. إنجلترافىحدثت

عنلحسابهمالمعادناستخراجفىالرغبةلهمتتوفرلماألحرار، إذاالعمالمنجمعيات
علىتعاونيةبصورةالمناجمبإدارةالجمعياتتلكوقامت. األقنانعملاستخدامطريق
نصيبتقديمأساسعلى– عامةبصفة –يتمالتأجيركانولما. الروسيةالجمعياتنسق
منباإلعفاءخاصةوحمايةمعينةبإمتيازاتالجمعياتتلكتمتعتللسيد، فقداإلنتاجمن

المنطقةتزدهروعندما. المدنمجتمعاتشأنذلكفىشأنهااإلقطاعىللقانونالخضوع
،الذاتىالحكممنمعينةدرجةعلى، وتحصلبالتعدينالخاصةالمدينةمستوىإلىترقى
.بهاالخاصقانونهالهايكونمحلية، وأنمحكمةإقامةحقوعلى

األصلفىتضم– خاصةبإمتيازاتتمتعتالتى –الجمعياتتلككانتإذاماندرىوال
إلىإنتماءلهميكنلمومنحرفيين، أوفالحين، أواإلمتيازاتمنبقدريتمتعونأقنانًا
حلولمعولكن. األخيرةالطبقةتلكمنيكونواأنالمحتمل، ومناألرضرقيقطبقة
الكثيرون، وباعواالستقاللالثراءمنبقدريتمتعمنهمعددعشر، أصبحالرابعالقرن
الضياعأصحاب: مثلخارجهامنأناسفيها، إلىنصيبهمالجمعية، أوفىحقهم

.المدنتجارأوالقساوسة، أوالمحليين

أمثلاستخدامتحقيقأجلمناإلنتاجمنقدرلقاءالتأجيرنظاماإلقطاعيونالسادةوشجع
يستبعد، وأنالمعدومينالعمالمنالمستأجرونيكونأنإشترطواأنهمويبدو. لمناجمهم
ببعضالمستأجرينالتأجير، وزودوامنزراعيةأراضىيمتلكونالذينالفالحون

457Ibid., 374 – 6.
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لسكببديلةوسائلأمامهميكن، لمالمعدمينمنالمستأجرينلكونونظرًا. األدوات
.كدهمثمرةمنكبيرجزءعنللجمعيةللتنازلاستعدادعلىكانواثم، ومنالعيش

بدورهمكانوا، والذينالمنجميمتلكونالذينالجمعيةأعضاءبينفاصلحدقاموبذلك
، والمستأجرونالمناجماستغالللحقإمتالكهممندخلهمعلىيحصلونمستأجرينمجرد

قدرمقابلاستغاللهالجمعية، وتولوامنالمنجماستأجروا، الذيناإلنتاجمنحصةلقاء
مناجمفىسادالذىالنظامذلكيشبهبالحصةالتأجيرنظاموكان. اإلنتاجمنكبير

العملنظامإلىالتحولطريقمنتصففىوقوعهحيثمناإلنجليزىالرصاص
لقاءالتأجيرنظاممحلالحلولإلىباألجرالعملنظامإتجهالزمنوبمرور. باألجر
الفريقينبينالمساومةعلىالقدرةفىالتفاوتزيادة، "نتيجةاإلنتاجمننصيب

.458"المعنيين

نصيبمقابلالمناجممستأجرىمستوىتدنىالستكمالآخرعاملسكسونيافىوتدخل
العاملذلكوتمثل. ومندبسدينغابةفىحدثكمااألجراء، تمامًادرجةإلىاإلنتاجمن
إلىالصهرإحتكارحقوقواستندت. الخاموشراءالمعدنصهرإحتكارقيامفى

.اإلقطاعيينالسادةمنالحرفةبتلكالمشتغلونإشتراهاللصهر، مصانعإقامةإمتيازات
، وترددتالبيعصعوبةتصاعدعلىأدلةالسجالتلناتقدم"عشرالخامسالقرنوفى

التىالمناسبةغيرالشروطمن– اإلنتاجحصصمقابل –المناجممستأجرىشكاوى
اإلمبراطوروأقام. 459"الصهرأفرانوأصحابالخاممشترىتعسفعليهمفرضها

،لمطالبهماإلحتكار، استجابةعناءهؤالءعنليخففللصهرمنافسةدارًامكسمليان
إقليمفىمماثًالإجراءفرديناندوإتخذ، المناجمبمستأجرىالخاصالخامصهرلتولى
مؤقتغيرحلتقديمفىإالينتجلمالمشكلةعالجعلىالحرصولكن. السوداءالغابة

مصالحهملحمايةحرفيةنقاباتتكوينإلىالتعدينعمالاتجاهنعأحيانًافنسمع. لها
فحلعشرالسادسالقرنمرعلىالتدهورفىاستمرتحالتهمولكن. اإلضراباتوتنظيم

حصةلقاءالمنجماستئجارنظاممحدد، محللوقتالعملنظامأوبالقطعةاإلنتاجنظام
المناجمتأجير– عشرالسادسالقرننهايةعند –الشائعمنوأصبح. اإلنتاجمن
458Lewis, op. Cit., 180, also 74.
459Ibid., 1800.
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بمرور –نجدحتىذلكواستمر "أجراءعماًالاستغاللهافىيستخدمونالذينللرأسماليين
...الجمعياتأعضاءيسلبالذىالصناعةرجلصورةفىيبدوالمنجممستأجر– الزمن

.460"حقوقهمكل

فىلهاتكرارًانجدأنالتعدينية، يمكنالمجتمعاتلقصةالرئيسةالخطوطأنريبوال
القرونفىاإلنجليزالفالحينقصةتقدم، حيثالفالحينمجتمعاتمنالكثيرتاريخ
بينجدلدارالروسبالفالحينيتعلقوفيما. مماثًالنموذجًا– بعدتدونلمالتى – األولى

فعلهافعلتالتىبالعواملعشر، يتصلالتاسعالقرننهايةعندالديمقراطييناإلشتراكيين
كومونأوmirالميرأعماقفىبجذورهاتضربكانتالتىالروسية، القريةمجتمعفى

من، وأنهالمستقبلإشتراكيةنواةتمثلالميرأنإلىالشعبيةالمدرسةكتابوأشار. القرية
القتصادالتقليديةالمالمحعلىالمحافظةطريقعنالرأسمالىالتطورتجنبالممكن
اقتصادأنأخرى، إلىناحيةمن– لينينخاصةوبصفة –الماركسيونوذهب. القرية
نحواالتجاهفىبالفعل، وتطورالسوقتأثيرمواجهةفىيتفككأنلهمقدرًاكانالقرية

عقودجانبإلى (الربالعبوقد. الفالحينبينالطبقىالتمايزنمومعالرأسماليةالزراعة
وكان. التطورذلكفىرئيسًادورًا) عمًالأوعينًاالربويةشبهالمتنوعةالقروض
أواإلدارةحسننتيجة –لجيرانهيتوفرمماأكثرالماللديهيتوفرالذىالفالحباستطاعة

الفالحةوأدواتالدواب، ويدبراألرضمنإضافيةمساحةالمالكمنيستأجرأن– الحظ
.الالزمة

وفرةلعدمالغنىجارهحذويحذوأنمنيمكنهوضعفىيكنلمالفقيرالفالحولكن
نصفنحوفيقدمالمقاسمةلنظاميخضعأنعليهكانأرضًااستأجر، فإذالديهاإلمكانات
يعملأنعليهكان، حيثالعملمقابلاألرضيستأجرأن، أواألرضلمالكالمحصول

على –لألرضالفقيرالفالحتأجيروكان. اإليجارسدادمنبدًالاألرضمالكمزرعةفى
ذلكإضافية، ألنأرضًايؤجرأويشترىالذىالغنىالفالححالةعنيختلف– النحوهذا

رمقيسدماتدبيرعنالفقيرالفالحذلكعجزالفقر، وعلىعلىدليًالكاناالستئجار
–تدريجيًا –أجبرلذلكونتيجة. لهالمتاحةالزراعةوسائلحدودفىحيازتهمنعائلته

460Ibid., 181 – 3.
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يسمىماهوذلكوكان. والعملالمقاسمةنظامىظلفىباهظةإيجاريةقيمةدفععلى
.العصرذلكفىالروسىالريفىاألدبفىكثيرًاعنهانسمعالتى" االستئجاربمجاعة"

األثرياءوالفالحونالمالككبارعليهيحصلكانالذىالعملقيمةرخصأنريبوال
الزراعةطرقتحسينطريقفىكأداءعقبةالتقليدية، كاناالستغاللأشكالظلفى

الرأسماليةتطور "كتابهفى، لينينيذكرمانحوعلى– خاصةبصفة – الميكنةواستخدام
".روسيافى

القمحوتقاوىالزراعةوأدواتالدوابإلى– غالبًا –يفتقرونكانواالفقراءالفالحينولكن
رأسقلةووضعت. األرضمنالمزيدإلىإفتقارهممن، أكثرحيازتهملزراعةالالزمة

جيرانهعلىيعتمدجعلهيزرعها، مماأنالفالحيستطيعالتىاألرضلمساحةحدًاالمال
وروسياأوكرانياعدافيما (القرىمعظمفىالعادةوجرت. النقصهذاسدفىاألثرياء
وفقالفالحينعلى– آلخرحينمن –الكومونأراضىتوزيعإعادةعلى)البيضاء
أنالنظامهذامثلمنالمرءيتوقعثمومن. يزرعهاأنمنهمكليستطيعالتىالمساحة

يخدم، اللألرضالدورىالتوزيعهذاولكن. االقتصادىالتفاوتأسسوضعإلىيؤدى
الحيازاتكانتلذلكونتيجة. القمحتقاوىأوالمعداتإلىيفتقرالذىالفالحمصلحة
 –الحيازاتتلكأجروا، الذينالميسورينالفالحينإلىتذهباألرضمنالكبرى
يستطيعالالحالةتلكوفى. المقاسمةنظامأساسالفقراء، علىرفاقهمإلى– بدورهم
عليهكانوعندئذ. األرضفالحةفىالزراعة، وأدواتالدوابيستخدمأنالفقيرالفالح

يغطىالذىاألجيرالعاملوضعفىجعله، مماالغنىزميلهمن– بدورها –يستأجرهاأن
نصيبمقابلغيرهأرضزراعةفىالعملطريقعنالضئيلةحيازتهريعفىالعجز

مانحوعلىالكوالكأواألغنياءالفالحينأنذلكإلىأضف. عينىكأجرالمحصولمن
ألنهم... الفالحينإبتزازعلىبقدرتهمالعديدينمنافسيهمعلىإمتازوا، "ستبنياكيذكر
استخداممنمكنهموضعفىكانواثمالقرية"، ومنكومونفىبارزينأعضاءكانوا

أعضاءمناألفرادعلىتمارسهاللميرالذاتيةاألداةكانتالتىالكبرىالسياسيةالسلطة"
.461"الكومون

461Stepniak, The Russian Peasantry, 55.
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 –المالإلىيحتاجكانالفالحكافيًا، ألنيكنلمعينًااألراضىإيجارقيمةسدادولكن
الغنىرفيقهإلىالفقيرالفالحولجأ. التقاوىلشراءأوالضرائبلسداد– بعينهامواسمفى

وبذلك. آخرإلىحينمنتتجددالتىالمالإلىالحاجةتلكمواجةفىالومألاإلقتراض
لمعداتالالزمةاألموالإقتراضفىالغنىزميلهعلىالفقيرالفالحإعتمادإلىأضيف

مثلبينهماالعالقةفأصبحتالقمحمنمحصولهبيعفى– أيضًا –عليهوإعتمادهالزراعة، 
، فإنهاالتفاقمإلىالعالقةتلكالتجاهونظرًا. والمدينالدائنبينتقومالتىالتبعيةعالقة
يحدثأنعلىالعادةوجرت. الدائنلصالحإنتزاعًاالفالححيازةإنتزاعإلىتنتهىكانت

الفالحيبدىأن... البذروموسمالضرائبتحصيلموسمخاللالعامفىمرتينحوالى"
إلىالشديدةحاجتهضغطتحتالجلد، وذلكمنأسرتهإلنقاذشئبأىللتضحيةاستعداده

بالبروليتارىإلى– عادة –الفالح، يتحولأعوامبضعةوخالل. البذورأوالمال
.462"أرض

لألرضمؤجرين، وأصبحواحيازتهممساحةوسعواالذين –الكوالكقامتاليةمرحلةوفى
–للفالحينالمال، وأقرضوامحلىنطاقعلىالقمحبتجارةوإشتغلواالزراعة، وأدوات

نظامفىومدينيهمالمعدمينزبائنهماستخدامفىوبدأواالريفيةالصناعةأسسبوضع
بعديحققونالريفيةبالصناعةالمشتغلينالرأسماليينأولئككانماوغالبًا. المنزلىاإلنتاج

الكثيرونوكون. حديثةلمصانعمالكًايصبحواالمدينة، وأنإلىلإلنتقالكافيًاثراءذلك
الطبقةعصب) الخراب: روايتهفىجوركىذكرهاالتىأرتامانوفعائلةمثل (منهم

أثقلتالتبعية، حتىأعماقفىالفقراءجيرانهمغرقحينالروسية، علىالرأسمالية
الضئيلة،حيازاتهمعلىالمحافظةباستطاعتهميعد، ولمكواهلهموالضرائبالديون

–األقلعلى –األسرأفردبعضأصبحالريفية، أوالبروليتاريابصفوفأسرهموإلتحقت
المناجمفىبالعملحيازاتهممندخلهمفىالنقصيعوضونالذينالبروليتارياأنصافمن
.463منهمالقريبةالصناعةأوالمدنأو

462N. I. Stone in Political Quartetly, XIII, 107 seq.
463Ibid., also Lenin, "Development of Capitalism in Russia" and "The Agrarian Question in Russia" in Selected

Works, vol. 1; L. A. Owen, Russian Peasant Movement, 1917, 88 seq. ; G. Pavlovsky, Agricultural Russia on
the Eve of the Revolution, 107 – 8, 199 – 206



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

278www.RaoufAbbas.org

 –نجدالتىاألجور، نظامإلىوالتحول،الطبقىالتفاوتنموإلىتشيرالتىواألمثلة
هذافى، مفيدةالعالمأقاليممنإقليمأىفىالريفيةالمجتمعاتفىيماثلهاما– غالبًا

ذالألرضالحرةالحيازةإختفاءيكونبينماأنهإلىتشيرفهى: أسبابالصدد، لعدة
فى– ىالرئيسالعاملأو –الوحيدالعاملليسأنهالبدائية، إالالمجتمعاتفىبارزةأهمية
مثلأخرىعواملفهناك. 464أحيانًاالبعضيظناألجراء، كمامنتابعةطبقةخلق

كلمالملكيتهفقدانهإلى، وتؤدىاستقاللهالصغيرالمنتجتسلبقداإلحتكارأوالديون
التفاوتأن– الوقتنفسفى –واضحًايبدووال. لألرضالحرةالحيازةوجدت

،األعمالأصحابطبقةأحدهماطبقتينإلىالمجتمعإنقسامإلىيؤدىالاالقتصادى
األرضفيهابمااإلنتاجوسائلملكيةكانتإذا، إاللهمالتابعيناألجراءطبقةواألخرى
.المجتمعمنالميسورةالفئةعلى– بأخرىأوبصورة – قاصرة

إلىالصغار، مفتقرًاالمنتجينعلىالقائماالقتصاديكونكيفاألمثلةهذهوتصور
–بعيدةالسوقكانتإذاوخاصة – السوقأجلمناإلنتاجمؤثراتمواجهةفىاالستقرار

بعضتتخذالقوة، أولهتكفلالتىالمزاياببعضيتمتعالصغارالمنتجيننظامكانإذاإال
يكونثمومن. وضعفًافقرًااألكثرألعضائهخاصةالحماية، وبصفةلهلتكفلالتدابير
.تحقيقهايمكنالتىالنتائجحيثمنمغزىذاالدولةوتدخلالسياسىالنفوذ

اإلثراءفىوالربااإلحتكارمنكللعبهالذىللدورتصويرًااألمثلةتلكتقدموأخيرًا
فىوجهينذاعادةيكونفالربا. التابعةالطبقةإخضاعالممتازة، وزيادةللطبقةالمستمر
أوالفرساننحوأىالقديمة، الحاكمةالطبقةنحوأحدهمايتجه: البدائىالتراكممرحلة

بأىعنهالبحثإلىالمالإلىحاجتهمتدفعهمالذينالملوكأواألمراءأوالبارونات
صغارمعاناة، وهمالضحاياهؤالءأكثرنحواآلخرالوجه، ويتجهثمنوبأىوسيلة

الضحايا، أوهؤالءأحدإسرافكانإذامافىتحديدًاالقولويصعب. المعوزينالمنتجين
مناألولالنوعكانبينماولكن. المرابينإلثراءاألكبرالمصدراآلخر، هوفقر

الطبقةيدمنالثابتةاألصولملكيةمننهائىإنتقالمنعليهيترتببما –الصفقات
النوعالبرجوازية، فإنثروةتنميةفىقويًاعامًال– الجديدةالطبقةإلىالقديمةالحاكمة

464Achille Loria in Economic Foundations of Society, 1-9; and Analyse de la Propriete Capitaliste.
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فرصتوفيرعلى– أيضًا –ساعد، بلفحسبالنتيجةتلكإلىيؤدلمالصفقاتمناآلخر
تلكحققتومتى. اإلنتاجفى– حاسمًاعامًالوجودهايعدالتى –الطبقةتلكاستثمار
علىاالستثمارهوالدائمهدفهاهامة، ألنمزايانوعيتهالهاوجودها، وفرتالطبقة
تنفذ، والرباقدالتعدينمصادرمحدودة، ألنلهابالنسبةالطبيعةفهبات. اآلخرينحساب
.الموتإلىأمرهمينتهىالعبيد، وحتىمنهيتغذىالذىالمصدريدمى: العلقكدوديبدو
تعيد، بلاألجيالعبرنفسهاإنتاجتعيدالفهىالقيمة، بنوعيتهاتتميزالبروليتارياولكن
).ذلكعكسالحاضرالعصريثبتلمما (واسعنطاقعلىنفسهاإنتاج
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عشرالتاسعوالقرنالصناعيةالثورة - السابعالفصل

1

بمدىتتصلرئيسة، مشكلةكهذهدراسةالصناعية، تواجهالثورةمرحلةإلىنصلعندما
أيدينا، غنيةبين– حقيقيةسجالتصورةفى –الخامالموادفنجد. المختلفةوأبعادهالتطور

أيدىعلىويصنف) جميعهايكنلمإن (الموادتلكمنالكثيريختزنبالمادة، حيث
،التفاصيلمنبالكثير– الصنعالمتقنة –الصورةوتحفل. المجالهذافىخبرةأحرزت

فى، يقعوتمثلهالمنظرتذوقبرغبةمنهااإلقترابإلىالفضوليدفعهمنكلأنحتى
نوعيةمنبالقليلتحتفظالتىالخطوطبعضسوىشئرسميستطيعالوقد. محيرمأزق

يرسمثمومن. بهااإللمامعنيعجزالتىالتفاصيلتتبعفىغارقًايصبحقد، أواألصل
، ونجحالمأزقذلكمنالتخلصاستطاعإذاوحتى. اآلخرونفعلهلماممسوخةصورة

بعضعلى– بالضرورة –يعتمدالعملذلكمثل، فإنكاملبشكلالصورةيعكسأنفى
.الباحثينمناثنانعليهايتفقالقدالتىاإلختيارأسس

أنيمكن، ممااآلخرينالباحثينأعمالفىبالفعلذكرهيردلممماالقليلإاللنايتبقفلم
عشرالتاسعالقرنشهدهاالتىاالقتصاديةلألحداثالرئيسةبالمالمحيتعلق، فيمانتناوله

، أضاءتملئتإذاالحوادثتلكمجرىفىثغراتفثمة. أمريكاأوأورباأوإنجلترافى
الرخيصة،الطباعةعرفالذىالقرنكنلو. الظالمفىغارقةتزالالالتىاألركان
قرنأىعنتخلفماتفوقوثائقيةمصادرلنا، خلفعالمىنطاقعلىالمعرفةوإنتشار

أو،الحوادثلتلكالرئيسيةالمالمحعليهكانتفيماشكأدنىلنايتركالحتى،قبلهآخر
نواجهها، إذاقدالتىواالجتماعيةاالقتصاديةالحياةلصورةالرئيسةالخطوطعليهكانت

أوبيلأوPittبتأيامسادتالتىكتلكاجتماعيةوفظرظلفىنعيشأنلناقدرما
.جالدستون

مئاتإلىترجعمادةيعالجالذىالمعاصراالقتصادىتواجهالتىالصعوبةأنغير
أنالغريبفمن. المادةتلكوفرةأمامالحيرةمشكلةليستبهالالسترشادالسنوات
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المادةمنمعينةنوعيةفىفقرفثمة: إعتباراتلبضعةذلكعكسفىتكمنالصعوبة
لتطورالعريضةالخطوط، ومنالتحليلإلىالوصفمنينتقلإليها، وعندمايحتاجالتى
–زمنيةمرحلةكلنهايةعندتبدوكما –الصورةتفاصيلبواعثها، ومنإلىالحوادثتلك
بصفة –يرجعالظالمذلكأنريبوال. الظالمدياجيرفىغارقًانفسهحركتها، يجدإلى

لهايجدمانادرًاطرحهاإلىاالقتصادىالمؤرخيحتاجالتىالتساؤالتأنإلى– جزئية
فى –يرجعذلكولكن. عليهالإلجابةالمناسبةالمادةشكلفىصحيحة، أوكافيةصياغة
.بعدمتاحةليستبعينهاتساؤالتعلىاإلجابةتتطلبهاالتىالمادةأنإلى– معينةحاالت

منقريبةالقرنهذاحوادثأنإلىيرجعذلكأن– وهلةألول - المرءيظنوقد
الرؤيةمنمختلفمستوىإلىالوصولالمسجلةالتفاصيلبوفرةيمكنناثمأنظارنا، ومن

.نطرحهاالتىالتساؤالتفى– خاصةبصفة –يكمنالفترةتلكبواعثعنبحثناأنحتى
فىيكمنتفسيرهاأنيفترضالحوادثتلكصورةلمالمحالكاملاإلنعكاسأنغير

منبزغالذىاالقتصادىالفترة، فالنظامهذهفىتواجهناالتىالموضوعيةالظروف
مظهرهعنجوهرهفىكثيرًاواختلفمعقدبشكلاألمرحقيقةفىنماالصناعيةالثورة

.صعوبةأكثرتفسيرهتجعلالتىبالصورة

أعيننا،أماممالمحهيبرزكلهالمنظر، وتركناالحوادثتلكصورةعنبعيدًاوقفنافإذا
االقتصادىالتغيرإيقاعأنألفة، حقيقةوأكثرهماأولهما: بارزانملمحانيبهرناأنفالبد
،اإلنتاجاالجتماعية، وحجموالعالقاتالصناعةببنيةيتعلقعشر، فيماالتاسعالقرنفى

القرونفىالتغيرإيقاعبمستوىبالمقارنة –طبيعيًايكنوتنوعها، لمالتجارةوإتساع
 –الثابتةالمفاهيمجذريًا، منتحويًالالمجتمععنالناسأفكارحولأنهحتى– السابقة
الحياةبنوعآلخرجيلمنمرتبطينيظلواأنفيهللناسقدرلعالم– بأخرىأوبصورة

التقدممفهومللطبيعة، إلىمجافيةالتقاليدمخالفةكانت، وحيثمولدهمعندلهمحددالذى
جوًايعيشمجتمعأىأنعلىطبيعيةداللةالتقدمإطرادوبإعتبارللحياة، قانونًابإعتباره
ينذر "م1760عاممنإعتبارًااالقتصادىالتقدمماكوالى، أصبحتعبيرحدوعلى. صحيًا

 –يكونوأنالبدعشرالتاسعللقرناالقتصاديةالحياةتفسيرأنالجلىومن". بالسرعة
.أخرىتاريخيةحقبةأىفىذلكوضوحمن، أكثروحركتهلتغيرهتفسيرًا– أساسيةصفة



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

282www.RaoufAbbas.org

أو (عشرالتاسعالقرنفىتقدماالقتصاديةالحوادثأنفى، يتمثلالملمحينهذينوثانى
 –المالئمةالظروفمنخليطًا) إنجلترافى، منهاألولىأرباعالثالثةفىاألقلعلى

التغيرشهدالذىالعصركانوقد. الرأسمالىالمجتمعدهارزإل– استثنائيةبصورة
مراتبفىطبيعيةغيرسريعةزيادةشهد، كماالعملإنتاجيةمنزادالذىالتكنولوجى

وسوقاالستثمارحقولوسعتالتىالحوادثمنسلسلةأيضًاشهدالبروليتاريا، كما
نموالسوقضيقأعاقكيفرأينافقد. مثيللهايسبقلممعًا، بدرجةاالستهالكيةالسلع

فرضتهاالتى –المنخفضةاإلنتاجيةوإعترضتالسابقة، القرونفىالرأسماليةالصناعة
فىالعقباتتلكتضعالعملندرةتوسعها، وكانتطريق– الحقبةتلكفىاإلنتاجأساليب
فى– نهائيةبصورة –العقباتتلكإزاحةوتم. آلخروقتمنالرأسماليةالصناعةطريق
إتساعًا،أرحبآفاقواالستثمارالمالرأستراكموواجهت. الصناعيةالثورةعصر
.االقتصاديةالمؤشراتجوانبمختلفمنبتغذيتهماقامت

العملعرضعلىأثرتالتى –والمالئمةالجديدةالظروفتلكتزامنأنيبدويكادوال
الباحثينمنالقليلواعتبر. البعضببعضهيرتبطالالظهورفى– واألسواقواإلنتاجية

تربطالتىالعالقةبتلكالخاصةالطبيعةعنكاملةإجابةإليجادكافيةالمتاحةاألدلةأن
مرحلةنتاج– كبيرحدإلى –كانتأنهاالجلىمنولكن. البعضببعضهاالظروفتلك

عرضيةنتيجة، وليستبالفعلبريطانيافىبلغتهاقدالرأسماليةكانتالتىالتطور
السكانزيادةأناآلنالمعروففمن. تلكالتطورعمليةإطارعنخارجةلظروف

يكونوقد. المواليدمعدلزيادةإلىرجوعهامن، أكثرالوفياتمعدلهبوطإلىترجع
من –الوفياتمعدلهبوطإلىأدىالذىالعامةبالصحةواإلهتمامالطبية، الرعايةتحسين
القرنمخترعاتكانتماعشر، بقدرالثامنالقرنمطلعفىالعمللندرةإنعكاسًا– ناحية
وكان. لذلكفعلردأيضًاالعملعلىاإلعتمادمنالتخفيفتستهدفالتىعشرالثامن
وإرتفاع، العملتقسيمفى، والتوسعللمخترعاتمشتركًانتاجاذاتهحدفىالسوقتوسع
التقديريلقىالالذىساىقانوناألقلعلىذلكيؤكدكما (السكاناإلنتاجية، وزيادةنسبة
).اآلن
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بروزها، فليسعندالعواملتلكبهماإرتبطتاللذانالشكلأوالدرجةكانتكيفماولكن
ذلكأن، أوالطبيعىالنظاممنجزءًاالمستمرإرتباطهماإعتبارإلىيدعوسببثمة

أنغير). ساىقانونمنتطرفًااألكثرالصيغعدافيماوذلك (البقاءلهمقدراإلرتباط
.معظمهميكنلمعشر، إنالتاسعالقرنكتابمنالكثير– بجالء –إفترضهماذلك

القرن، وعمقبالشكوكاإلفتراضاتتلكمثلعشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعوأحاط
وجهوعلى –العالميتينالحربينبينمافترةفىبلورت، حتىالشكوكتلكالعشرين
إال– بدايتهافى –غريبةكانتاآلراءتلكأنورغم. اإلختالفتماممختلفةآراء– التحديد

االقتصادىالوضعأنالرأى، إلىذلكويذهب. واسعنطاقعلىبقبولاليومتحظىأنها
مرحلةمنأكثرتكن، لمم1875 – م1775عامىبينتقعالتىعامالمائةخاللسادالذى
اإلنتقالتحققأنلهايقدرلمالظروفمنمجموعةنتيجةالرأسماليةتاريخفىإنتقال

، "لمالمحدثينالكتابأحدتعبيرحدعلى، أوالزمنمرعلىنقيضهاخلقت، بلفحسب
.465"هائلةعلمانيةفورةسوىتكن

الثورة "باسمعرفالذىالصناعةبنيةعلىطرأالذىالتحولأن – اآلنالشائعومن
تطورعدموكان. الزمانمنعقدينأوبعقدوقوعهتحديديمكنحدثًاليس466"الصناعية

تعجزالحقبة، ولملتلكالبارزةالمالمحمن – متساويةبدرجة – المختلفةالصناعات
ناهيك (الواحدةالصناعةأقسامببعضحتىأو –المختلفةبالصناعاتالخاصةالتواريخ

تلكلتطورالرئيسةالمراحلزمنتحديدعن)– المختلفةالبالدفىالصناعةعن
عمليةخاللمنمعينة، يتمصناعةبنيةفىالتحولكانماكثيرًا، بلفحسبالصناعات
.الزمانمنقرننصفتستغرق

بإدارةعادةيرتبطالذى، اإلنتاجطبيعةعلىيدخلالذىالتغيرفىالتحولجوهرويكمن
 –يتمثلالحاسمالتغيرأنعلىماركسوأكد. الحيوانيةوغيرالبشريةغيربالقوىاآلالت

465J. R. Hicks, Value and Capital, 302 F.
هذاسك "أن، وقيلم1887عامطبعتالتىمحاضراتهفىتوينبىأرنولدإلىالمصطلحلهذااستخدامأوليرجع466

هذاأنجلزاستخدمالحقيقةوفىBeales in History vol. XIV, 125،المحاضراتتلكطبعتاريخإلىيرجع"المصطلح
إبتكارفىالفضلإليهويرجع، أيضاًم1844عاموفى" إنجلترافىالعاملةالطبقةأحوال "كتابهفىم1845عامالمصطلح

المصطلحهذا
C. F. Mantoux, The Industrial Revolution in Eighteenth Century, P. 25.

.عشرالتاسعالقرنعشريناتمنذالفرنسيينالكتاببينشائعاًكانالمصطلحأنويبدو
)Cf. A. Bezanson, Quarterly Journal of Economics, vol. XXXVI, p. 343.(
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فىقبلمنالبشريةاأليدىتشغيلهاتتولىكانتالتىاألدواتتثبيتفى– األمرحقيقةفى
، -أواالنسانكانإذاعماالنظربغض.. األداةمحلاآللةحلت "الحظةتلكاآللة، ومنذ

تؤدىالتىآلالتاتشغيلبعد "يحدثأنهوالمهم". لذلكالدافع– األخرىاآلالتبعض
ويشير". مماثلةبأدواتالعاملبواسطةقبلمنتؤدىكانتالتىالعملياتنفسبأدواتها
إعتمدتمحدود، طالمابطابعتحتفظالواحدةاآللة "أنإلى– الوقتنفسفى –ماركس

أنقبلكاملةبصورةيتطورأنآلىنظامأىيستطعلموأنه.. وحدهااالنسانقوةعلى
.467"القديمةالمحركةالقوىمحلالبخاريةاآللةتحل

تحديدهتمسواءاإلنتاجعمليةفىجذريًاتحوًال– حالأيةعلى –الحاسمالتغيرذلكوحقق
.للقوةجديدمصدربواسطةاألدواتبإدارةاآللة، أوإلىالبشريةاليدمناألداةبتحويل

ذلكحدثفقد (فحسبالمصنعهوواحدعملمكانفىالعمالتركزذلكيتطلبولم
فرضاليدوية")، ولكنهالصناعةورشة "ماركسيسميهكانفيماالسابقةالفترةفىأحيانًا
بينومن. معًاآدمىونصفآلىنصفنشاطًابإعتبارهجماعيًا، طابعًااإلنتاجعمليةعلى

منتتحققلمالتعقيدمندرجةإلىالعملتقسيمنطاقإتساعالجماعيةالعمليةهذهسمات
الوظيفيةالناحيتينمن –قائمًاكانماظلفىتخيلها، يمكنالدرجةإلىوإتساعه، قبل

.الواحدةاإلنتاجوحدةفى– والجغرافية

وقعمعالبشرى، ليتسقالمنتجنشاطإلىالحاجةزيادةفىتتمثلأخرىسمةوثمة
االجتماعيةإنعكاساتهلهكانتالذى، التوازنفىالفنىالتحولاآللية، ذلكالعمليةحركات

الذىالدورزيادة، وفىالمالرأسعلىالعاملإعتمادزيادةفىتمثلتالتىواالقتصادية، 
تفاصيلفىالبشرىالمنتجعلىتفرضتنظيميةقسريةقوةبإعتبارهالرأسمالىيلعبه

أن– المنتصربلهجة –الصناعاتفلسفةكتابهفىأورأندروويعلن. اإلنتاجيةعملياته
العمل"، واالستغناءمساواةتحقيق "إلىتقودأنهافىيكمنالجديدةلآلالت" األكبرالهدف"

العمالبجهدوهبطت" والجموحالذاتيةاإلرادةذى "الماهرللعاملالخاصةالقدراتعن
إتقانهاواحدة، يتمعمليةعلىيركزونوالمهارة، عندمابالحذرتتسمأعمالممارسةإلى"

.468"الشبابأيدىعلىبسرعة
467Capital, vol. I, PP. 308, 378.
468Andrew Ure, The Philosophy of Manufactures, Ed. 1835, 20 – 1.
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-عامةبصفة–الفردىبالطابعيتسمبشريًانشاطًاالقديمالزمنفىيعتبرالعملكانفقد
التىاألدواتتكنلم، بينماوطرازهالعملوقتإحتيارفىحراكانالمنتجأنبمعنى

 –الفترةتلكبهاتتسمالتىاآلالتوكانت. ألصابعهإمتدادًاكونهاعلىتزيديستخدمونها
أوالفطريةالعظيمة، ومهارتهقوته، وكانتالعامليدفىإيجابية– "مانتوقولحدعلى

التبعيةعالقاتتفرضولم. 469"لإلنتاجالدقيقةالتفاصيل، يحددذكاؤهالمكتسبة، أو
عن– مباشربشكل –التجاروبينبينهمأوالبعضوبعضهمالمنتجينبيناالقتصادية

، فقدإطارهعنخارجةظروفطريقعنفرضت، ولكنهاذاتهاإلنتاجضروراتطريق
ذلك، أوغيرالمصنعنصفأوالمصنعاإلنتاجوشراءبيععالقاتالعالقاتتلككانت
.الحرفيةاإلنتاجأدواتأوالخامالموادعرضعلىتطرأالتى، الدينعالقاتمن

واحد، ولكنهمكانفىيتجمعالعملكانحيث" اليدويةالصناعةورش "علىهذاويصدق
بعضهعلىيعتمدنشاطًايعدفردية، والوحداتفىعنصرًا– عامةبصفة –يمثلكان

حينعلى. عمًاليحققأنعليهكانعضويًا، إذاالبعضببعضهاإلرتباطيتطلبالبعض
البشرية، وكانوغيرالبشريةاإلنتاجأدواتبينمايجمعالقديمالنظامفىالحرفىكان

تكونأنتعدو، والالحجمضئيلةظلتالبشريةغيراألدواتالبقاء، ألنعلىقادرًا
الحديدة، ألندالجالظروففىموضعًالقدمهيجدأنعجزعنولكنه. البشريةلليدإمتدادًا
، وألنعليهالسيطرةباستطاعتهيعدلمحدًاالكبرمنبلغاإلنتاجيةالوحدةلحجماألدنى

ضروريًاالمالوأصبح. تغيرتقدكانتوالبشريةاآلليةاإلنتاجيةاألدواتبينالعالقات
دوروظهر. اإلنتاجيةللوحدةالجديدالشكليتطلبهاالتىالمعقدةالمعداتلتمويلاآلن
أصبحالتاجر، ولكنهأوالمرابىدوريلعبالرأسمالىيعدفلمالرأسماليينمنلنوعجديد
نظامًاويفرض. اإلنتاجيةالوحدةعملياتويخططينظمالذىالصناعة، رجلدوريلعب

الثقيلةواجباتهأداءعلىاالقتصادية، وأجبرحقوقه، سلبتالعمالمنجيشعلىشموليًا
.سيدهوإشرافالجوعسياط، تحتاآلخرينخدمةفى

بالثورةيسمىأنعندهايستحقلدرجةالمتعددةمظاهرهفىحاسمًاالتحولذلكوكان
التغيرلذلكتوينبىقدمهالذىالكالسيكىالوصففىوردمماشئيكفىالصناعية، وال

469Op. Cit., 193.
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وذلك. االستمراريةبمبدأيتمسكونالذينأولئكإليهيميلالذى، المصطلحإهماللتبرير
الوثيقةالعالقةعلىإعتمادهمنأقلبدرجةذاتهالتقنىالتغيرسرعةعلىيعتمدالتبرير

مغزىإلىيمتدواالجتماعية، كمااالقتصاديةوالعالقاتالصناعةوبنيةالتقنىالتغيربين
الصناعاتبعضفى – حقًا – التحولحدثفقد. العالقاتتلكعلىالتفكيرذلكمؤثرات

–وصفناهاالتى –الحوادثتلكتعالجاألخرى، وبينماالصناعاتفىعنهمبكروقتفى
منالمجموعةتلكتوقيت، فإنالبعضببعضهامرتبطةمجموعةأنهاوعلىثورةبأنها

بعضهابينوثيقةعالقةأىبوجوديوصىاللإلنتاجالمختلفةالخطوطفىالحوادث
الطابعإعتبارنافىأخذناإذاالنحوهذاعلىتكونأنالمتوقعمنيكنلمأنهكما. البعض
علىكانالتىاإلختالفتمامالمختلفةالتقنيةوالمشكالتالصناعةفروعلمختلفالمتباين

.الصناعةميدانالمحركةبالقوىتدارالتىاآلالتتحتلأنقبللهاحًالتجدأنمنهاكل
البقاء،فىاالستمرارعلىالقديماإلنتاجأسلوبإصراربالمالحظةيجدرماولعل

نظامغزاالتىالصناعاتفى، حتىالزمانمنعقودلعدةواضحًامكانًاوإحتالله
.ميدانهامنجانبًاالحديثالمصنع

التىالثورةعنمسئولةكبرى"، كانتإختراعاتأربعة "ثمةأنتوينبىأرنولدويرى
، واإلطارم1770عامفىهارجريفزإخترعهالذىالمغزل: "هىالقطنصناعةفىحدثت
الذىةلبالبغالمسمىكرومبتون، ومغزلبعامذلكقبلأركرايتإخترعهالذىالمائى
، ورغمم1792عامكيلىوإخترعهذاتيًايعملالذىةلالبغ، ومغزل1779عامإخترع

جيمسيكنلموحده"، إذاالصناعيةالثورةالمخترعاتتلكمنواحدكليحدثلم "ذلك
ذلكبعدالقطنصناعةفىاستخدمتالتى، م1769عامفىالبخاريةاآللةإخترعقدوات

لنوللالتغيرعمليةفىالحاسمةالروابطتلكإلىتوينبىويضيف. عامًاعشربخمسة
حتىواسعنطاقعلىيستخدملموالذى (م1785عامفىكارترايتإخترعهالذىاآللى

أصابتالتىبالمؤثراتيتعلقوفيما). عشرالتاسعالقرنمنوالثالثيناتالعشرينات
عشر،الثامنالقرنمطلعفىبالفحمالصهرطريقةإختراعيذكرالحديدصناعة

.470"1788عامفىالصهرأفرانفىالبخاريةاآللة"واستخدام

470Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth Century, 90 – 1.
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فىجذريةتغيراتلظهورالطريقمهدإختراعأول "هارجريفزنولأنجلزواعتبر
فىتمثلتتمامًاجديدةلعناصر "أركرايتبإدخالذلكاإلنجليز"، ويربطالعمالأوضاع
.471البخاريةواتوآلةاآللىالنولوبين" هارجريفزومغزلمغزلهمميزاتبينالربط
هذهإلى– م1733عامفىكاىإخترعهالذى –الطائرالمكوكإضافةعلىالعادةوجرت
وصفهالذىاإلختراعوهوذلكالمبكرة، العالقةذاتالحاسمةالمخترعاتمنالسلسلة
ليوناردورأهاالتىللصعوباتحًالوضع" إستراتيجيةأهميةذاإختراع "بأنهأوشر

وكذلك". تقديرهايمكنالنتائج "بأنهمانتووصفهماعليه، وترتب472حاسمةصعوبات
آلةمنالشبهقريبةكانتالتى (السنةنفسفىوياتبولإخترعهاالتىالنسيجآلة

ناحية،من، هذاضيقنطاقعلىمعروفةعمليًا، وبقيتنجاحًاتحققلم، ولكنهاأركرايت
عامالحجرىبالفحمالحديدصهرلطريقةدادلىإختراعبينالربطتمأخرىناحيةومن

مناألولىالعقودفىوكدالكولبرفىالصهرفىالفحمباستخدامداربىوقيامم1621
)م1784عامفى (المنصهربالحديداألكسجينلمزجكروتعشر، وطريقةالثامنالقرن

الهوائيةنيوكومنبآلةترتبطالبخاريةواتآلةكانتمشابهنحووعلى. الحديدوصناعة
فيها، "غيرللضغطالفعالالمصدريشكلالهواء "كانوالتى، م1712عاماخترعتالتى
م1698عاماخترعتالتىسافرىالبخار"، وآلةإنتاجعلىيعتمدكانالحقيقىتشغيلهاأن

هذينمنكلولكن. المضغوطالبخارعنالناتجالفراغمبدأعلىتقومكانتوالتى
واألعمالالمناجممنالمياهلنزحالعملىباستخدامهمايرتبطانكانااإلختراعين

.473المائية

بالفعلظهرتقدالصناعيةالثورةوبينبينهانربطالتىالتغيراتأنقبلمنذكرناولقد
الأنهااستثنائية، إالالحاالتتلكتعدوبينما. التيودورعصرنهايةمنذمعينةمجاالتفى

ولكن. نيفاألستاذكتاباتذلكتوضحكما– األحوالمنحالبأى –األهميةمنتخلو
فىالتطبيقإلىطريقهاتعرفلم– الفترةتلكعرفتهاالتى –األحدثالتقنيةاألساليب

).االجتماعىوالبناءالعمالةعلىبتأثيرهايتعلقفيماوذلك (للبالدالرئيسةالصناعات

471Engels, Op. Cit., 4 – 6.
472A.P. Usher, A History of Mechanical inventions, 251.
473A. P. Usher, A History of Mechanical invention, 307–9.
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للرأسماليةمعزولةطالئعكونهاعنتزد، لمالمصانعشكلاتخذتالتىالمشروعاتفتلك
منهاعددإعتمدفقد. إفتراضهعلىالعادةجرتمماأكبروزنهاكانلوالصناعية، حتى

مناالقتصادىالصراععلىإعتمادهمنالسياسية، أكثرواإلمتيازاتالدولة، حمايةعلى
كانتالنسيجحرفورشأونيوبورىفىجاكإمتلكهاالتىتلكمثلفورش. البقاءأجل
ذلكعليهاأطلقلوحتى"-للصناعة "عشرالتاسعالقرنبمفهوم" مصانع "بالكادتعد

".اليدويةالصناعةبورش "ماركسوصفهماإلىأقربفهى– االسم

والتىالفرديةالجهودعلىتعتمدظلتالتىللصناعةنادرةأمثلةثمة، أنذلكإلىأضف
تميلاالقتصاديةعالقاتهاكانتلو، حتىاإلنتاجحيثمنومبعثرةالنطاقمحدودةكانت
لنظامأواليدويةبالصناعةالمشتغلللتاجرخضوعهابحكمالطابعرأسماليةتكونأنإلى

لمم1589عامفىالجواربصنعآللةالشهيرلىوليمإختراعوحتى. المنزلىاإلنتاج
إعتمادبمعنى (رأسماليةعالقاتقيامإلىفقطأدى، ولكنهالمصنعنظامقيامإلىيؤد

آالتتأجيرظلفىالمنزلىالفردىاإلنتاجأساسعلى) الرأسمالىعلىاقتصاديًاالمنتج
.قبلمنشرحناهالذى، الجواربحياكة

إلىإنتقاًال–م1717عامفىلومبإخترعهاالتى-الحريرنثرآلةحققتذلكنقيضوعلى
تخصصالمحدود، وقلةغيرالمستمرذاتيًا، وإنتاجهاتدارالتى، "بأدواتهاالمصنعنظام
تؤدلم "لومبآلةأنمانتومحدودًا، فيؤكدذلكرغمظلتأثيرهاولكن. 474"يديرونهامن
صاحباكونهمامنأكثررائدان "لومبوتوماسجونظلجديد"، فقدإختراعإلى

.475"بدأتقدتكنلمولكنهاالصناعيةالثورةببدءنذيرًاذلكمبادرة.. ، وكان

األفرانبعضقيام– حقًا –وستيوارتالتيودورعصرمنكلالحديد، شهدصناعةوفى
بأربعتقوم، وكانتالمالرأسمنكبيرةمبالغفيهااستثمرتالتىالكبيرة، العالية

ولكن. اآللية، والقطعوالدرفلة، المياهدفعبقوةتداربآالت، والصهرالطرقهىعمليات
مبعثرةظلتالصغيرةاألفرانتلك، فإنالنباتىالفحمباستخداميتمالصهركانطالما
منتحدالوقودوفرةكانتإذ. ملموساقتصادىتأثيرعنهاينجمأن، دونالغاباتوسط

474Mantoux, op. Cit., 199.
475Ibid., 201.
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كظاهرة –الكبيرالحجمذاتالحديثةالحديدمصانعتظهرولم. موضعهاتحددكماحجمها
فىالفحماستخدامعلىالمترتبةالفنيةللمشكالتحلإلىالوصولبعدإال– اقتصادية

 –الصناعةتلكفروعمنالكثيرفىيعوقهكانالمعدنإنتاجفىالتوسعأنالصهر، كما
.476الغفلالحديدندرة

 –للصناعةالرئيسةالميادينالثورةبهاغزتالتىالسرعةأناآلنبهالمعترفومن
يظنمماأقلكانت–الغزوذلكوسائلالحاسمةالمخترعاتمجموعةوفرتعندما

والصغيرةقديمةالصهرالأفراننظاممناإلنتقالالحديد، تمإنتاجمجالففى. البعض
أنرغم (عشرالثامنالقرننهايةكامًال، عندإعتمادًاالنباتىالفحمعلىتعتمدالتىالحجم

عامفىالغفلالحديدمنبريطانياإنتاجخمسنحوتنتجتزالالكانتاألفرانتلك
إخترعهاالتىالجديدةالطرقكانتعشرالتاسعالقرنعشريناتوبحلول). م1788
التىالبخاريةالمطرقةإنجلترا، وجاءتفىللحديدالمنتجةالمناطقفىتستخدمكورت

تقدركولبروكديلمصانعقيمةكانتحينوعلى. التحولعمليةلتكملناسمايثإخترعها
فىاإلنتاجيةالوحداتمنكاملةمجموعةإنشاء "، كانم1715عامفىجنيهآالفبخمسة
توماستقديروفقم1812عامفىجنيهألفخمسينمنأقليتكلفالالحديدصناعة

أسبوعيًاالحديديةالقضبانمنطن300اإلنتاجيةطاقتهتبلغالذىالمصنعآتوود، وكان
.477"الجنيهاتمنألفًاوخمسينومائةألفخمسينبينيتراوحمام1833عامفىيتكلف

كنترىبالدفىالمساميرصناعةتخلفًا، فكانتأكثركانتالمعادنتشغيلصناعاتولكن
واستمرتصغيرةورشًايديرون، الذينالمنتجينصغاربأيدى– الثالثيناتفى -تزالال

يوزعمخازنيمتلكالمساميرورشةصاحبكانحيث. السبعيناتحتىالنحوهذاعلى
مساحاتيؤجر، أوالمنازلفىالمساميرمنتجىعلىاإلنتاجوطلباتالخامالموادمنها
.بهمخاصةمسابكيملكونالالذينالمساميرلمنتجىلمخزنهالمجاورةالدكاكينمن

عامفىمعاصركاتبلنايذكر– عامةبصفة –برمنجهامفىالمعادنبصناعةيتعلقوفيما
عاموفى". فرنسافىالزراعةمثل.. التشرذمإلىإتجهت "الصناعةتلك، أنم1845

476Ibid., 195.
477T. S. Ashton, Iron and steel in the industrial Revolution, 163.
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العمالمنستةأوخمسةيستخدموناليدويةالصناعةورشأصحابمعظم "كانم1856
ذلكأنحاءجميعوفى" عشرالتاسعالقرنمناألولىعامًاالستينخاللفى...،فقط

اليدويةالصناعةورشأصحابعددفىزيادة.. يعنىالصناعةفىالتوسعكان "اإلقليم
.478"كبيرةمصانعفىاإلنتاجيةاألنشطةتركزيعنىوال

،الخيلوعدةوالسروجالمعدنيةوالسلعوالمجوهراتالبنادقبصناعاتيتعلقوفيما
جانبإلىالمجزأةاإلنتاجيةالعملياتمنعددتواجدعشرالسادسالقرنستيناتشهدت
حرفىعلىالعمليوزعفرديملكهاالتىالصغيرةاإلنتاجيةالوحدةفىالبعضبعضها

تلكتحويلعن– األحوالمنكثيرفى –البخاريةالقوةظهوروعجز. المنزليةالصناعة
إلى" المصانع "وقسمت. المصنعنظامأساسعلىتقومصناعاتإلىالصغيرةالصناعات

بخارية،بآلةتربطهاأنابيببها، تتصلالبعضبعضهاعنالمنفصلةالورشمنعدد
لعملياتالبخارقوةإلىيحتاجونالذينالمنتجينصغارإلىتؤجرالورشكانتحيث

.479معينةإنتاجية

كبار "عشر، كانالتاسعالقرنعشريناتفىشيفلدفىللسكاكينمصنعأولقاموفيما
صناعلدىإنتاجهممنجانبتصنيعإلىيلجأون– الستيناتحتى" –السكاكينصناع
يعملوناألمرحقيقةفىبالمصانعيسمىبماإشتغلواممنالكثيرونولكن. صغار

األحيانبعضفىوينتجونالمصنعيوفرهاالتىالمحركةالقوة، فيستأجرونلحسابهم
.480آخرينلحساب

عهدفىإنجلترا، فىالخارجىالعملأنإلىكالفاماألستاذ، ذهبكهذهحقائقضوءوفى
منالرغمالصناعية، فعلىالرأسماليةأشكالمن" سائدًاشكًالاليزال "، كانالرابعجورج

من –أرضًايكسبالكبيرة، كانالمصانعلصالح– ناحيةمن –األرضيفقد "كانأنه
استخدامينتشرولم. 481"الحرفىواإلنتاجالمنزلىاإلنتاجحسابعلى– أخرىناحية

منقرننصفعلىيزيدمابعدالثالثيناتفىإالالقطنصناعةفىالبخاريةاألنوال

478G. C. Allen, Industrial Development of Birmingham and the Black Country, 1860 – 1927, 113 – 14.
479Ibid., 151.
480J. H. Clapham, An Economic History of Modern Britain: The Railway Age, 33, 99, 175.
481Ibid., 178.
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،كارترايتإختراععلىقرننصفمرور، وبعدوكرومبتونآركرايتمخترعاتظهور
.اإلختفاءإلىطريقهفىهارجريفزمغزلاستخدامكانعندئذ

نصفنحو، فكانالخمسيناتخاللالصوفصناعةفىإنتصارهااآللةوحققت
وكانت. م1858عامفىالمصانعفىيعملونيوركشايرفىالنسيجبصناعةالمشتغلين

نظامعلىتعتمد – م1851عامحتى – تزالالالداخليةوالمالبسالجواربصناعة
33يستخدمونوكانواألفًا15الصناعةتلكفىالمعلمينعددبلغ (الصغيرالحرفىاإلنتاج

دوالبوكان. المنزلىاإلنتاجنظاموفقرأسماليونيستخدمهالذى) مياومةعاملألف
.الصناعةتلكعلىآثارهمايعكسانبدآقداألسطوانيةبرونلوآلةالجواربصناعة
ربعتتجاوزال. القطنصناعةفىعاملمائةعلىيزيدماتستخدمالتىالمصانعوكانت

بينما. الصوفصناعةفىالعشرعددهايتجاوزلم، كماالحينذلكفىالقائمةالمصانع
،عمالعشرةمنأقلمنهمكل، يستخدممنتجينأيدىفىمتزايدبشكليتركزاإلنتاجكان
الصناعةورشةنظاممناألحذيةإنتاجوتحول.واألحذيةالمالبسمثلصناعاتفى

بالكماكينةاستخدمت، عندماالقرنذلكمناألخيرالربعفى، المصنعنظاماليدوية، إلى
.482أمريكامنجلبهاتمالتىاألتوماتيكيةاآلالتمنوغيرها

منالثانىالنصفحتى –اليدويةالصناعةالمنزلية، وورشالصناعةبقاءعلىوترتب
مابالصناعة، نادرًاوالمشتغلينالصناعيةللحياةبالنسبةهامةنتائج– عشرالتاسعالقرن

المصنعبروليتاريةطابعتتخذلمالعاملةالطبقةأنيعنىذلككانفقد. الكتاباستوعبها
فىسادالذىبعابالط– الوقتذلكقبل -العمالوإحتفظ. القرنذلكمناألخيرالربعحتى

،استخدامهمعالقات، وطبيعةومصالحهمبعاداتهميتصلالرأسمالية، فيماعهدمطلع
المخططاتووضعالتنظيمعلىقدرتهموظلت. سواءحد، علىاستغاللهموظروف

علىحتىأو –الصناعةعلىيتركزإهتمامهمأفقجعلمتطورة، مماغيرالمدىالبعيدة
بهايتصلوما –للحرفىالفرديةالتقاليدبقاءوكان. الطبقةعلىيتركزمماأكثر– اإلقليم

ونموإنتشارطريقفىعثرةحجريقف– العملصاحبمرتبةإلىللوصولطموحمن
الشارتيينحركةداخلالخالفاتوعكست. الطبقىالوعىعنالعمالية، ناهيكالنقابات

482Ibid., 33 – 5, 94 – 5, 143 – 193.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

292www.RaoufAbbas.org

كونورأوقيرجوسإليهمتوجهالذينالشماليةالمدنفىالمصانععمالبينالتناقض
.كنترىبالكفىالحرفومعلمىتفلوتبعواالذينلندنمدينةوحرفيى، بدعواه

سيطرةاستمرت– بدائيةتزالالكانتالتى –العاملةالقوىبينالتجانسعدمونتيجة
عالقةبهاتسمتالذىالبدائىللطابعونظرًا. اإلزديادفىالعملعلىالمالرأس

سابقة،مرحلةفىسائدةكانتالتىالعملتقاليدواستمرار– شائعةبقيتالتى – االستخدام
إرتبطتالتىالصغيرة، االستغاللأشكالإلىالمزيداإلنتاجية، وأضيفنموتعطل

،العينى، واألجر، والجزاءاتاألطفال، واستخدامالمضنى، والعملالطوالالعملبساعات
يكنلمم1870كعاممتأخروقتوفى. البدنيةالسالمةأوالصحيةالرعايةوغياب

مقاولإلىيلجأكانولكنمباشرااستخداماالعمالمنالكثيريستخدمالكبيرالرأسمالى
العاملكانفقد. الوقتنفسفىصغيرعملموظفًا، وصاحب، يعدبالعماللمدهوسيط

،العملمقاولدور– األمرحقيقةفى –يلعبعشرالتاسعالقرنمنتصففىالماهر
.العملمنالنوعلهذاوالشكليةالسيكولوجيةالسماتويحمل

تحتلتزالالكانتالتىالصناعاتفىفقطسائدًاالعالقاتمنالنوعذلكيكنولم
السروجية،المسامير، أوأوالبنادقصناعرؤساءمنفيهاكانبماالمنزلىاإلنتاجمسرح

يعملونمنزليونصناعيتبعهمالذينالسباكين، أوالعرباتبصناعةالمشتغلينالحدادينأو
يتيحنظام، وهوالمصانعفىحتىسائدًاالعمالمقاولىنظامكانفقد. إشرافهمتحت

بيوتفىاألجور، ودفعوالدينالعينىاألجرخاللمن، والغشالدنئللطغيانالفرصة
عمالنجدكما. وشاقةقويةمعركةاألولىالعماليةالنقاباتضدهخاضتوالتىعامة، 
لعدد، وفقًاالرأسمالىمنأجورهمعلىالحديد، يحصلونصناعةفىالصهرأفران

واألوالدوالنساءالرجالمنمجموعات، ويستخدمونالفرنينتجهاالتىاألطنان
يأخذونالفحممناجمفىالمقاوليننجدكما. الصبمراقبةأوالفرن، لتشغيلوالخيول

.معاونيهمذلكفى، مستخدميناإلنتاجمنمعينقدرإلنجازالمنجمإدارةعاتقهمعلى
أثناءيراقبونهممالحظينإشرافتحترجًال، يضعهم150هؤالء، يستخدمبعضوكان

المعدنية،الصناعةوحداتفىالمعلمهناكالحديد، كاندرفلةوحداتوفى. العمل
وقتفىعامًالثالثينأوعشرينيستخدمالذى، المشرفهناكوكانالسالسلومصانع
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.483البناتمنمساعداتيستخدمنكناألزرارمصانعفىالعامالتالنساءواحد، وحتى
فىتبد، "لمبرمنجهامفىالصغيرةالمعدنيةالصناعاتعلىالمصنعنظامأدخلوعندما
والموادوالمصنعالعملأماكنيجدأنيجبالعملصاحبالقائلة، بأنالفكرةاألفق
.484"الصناعيةالعملياتتفاصيلعلىاإلشرافيتولى، وأنالخام

مبالغخصممثل– الكبيرةالمنشآتداخلحتى –البقاءفىالقديمةاألوضاعاستمرتفقد
واستمر. واإلضاءةالمحركةالقوةوقيمةالعملمكاناستئجارقيمةتمثلاألجورمن

المنزلية،الصناعةورشفىسادتالتىبالعاداتالتمسكفى– ناحيتهممن – العمال
ثالثةفىكلهاألسبوععملوالثالثاء، ويركزوناإلثنينيومىالعملعنيمسكونفكانوا

حلتالتى (الغازيةاآللةإدخالتنتظرأنالمعدنيةالصناعاتعلىوكان. 485منهأيام
، وتقويةالمواصفاتالباطن)، وتطورمقاولىإلىالقديمةالبخاريةالقوىتأجيرنظاممحل

إلىإنتقالهاتستكملحتى) اآلليةواألدواتللمكابسلتطويعه (بالصلبالمشغولالحديد
مختلففىالمستخدمالعملنوعتقريب "علىبذلك، وتؤثرالحقيقىالمصنعنظام

.486"المستخدمةاآلليةاألساليبتشابهالمعدنية، نتيجةالصناعات

مستمرةسلسلةبإعتبارهاالصناعيةالثورةإلىنظرواالذينالكتابمنالكثيرأنويبدو
واحدًا،تغيرًاكونهامنعشر، أكثرالتاسعالقرنبعدماحتىاستمرتالتغيراتمن

رؤيةالقدرة، علىيفقدونبذلكوهم. خالصةتقنيةلثورةكمرادفالمصطلحاستخدموا
والذىلإلنتاجاالجتماعيةالعالقاتالصناعة، وفىبنيةفى، التحوللذلكالخاصالمغزى

التقنىالتغيرعلىإهتمامناركزناوإذا. معينحاسممستوىعندالتقنىالتغيرعلىترتب
عمليةيشكلوقوعهبدايةمنذكانالتغيرذلكأنوالهامالصحيحفمن– األولىبالدرجة–

نضجلمرحلةملمحًابإعتبارها –الحقيقةتلكإلىننظرأنعليناأنريبوال. مستمرة
تلككلفى، الصناعىالنظامالحاسمة، وبدايةالتحولمرحلةوقوعبمجرد– الرأسمالية
.لإلنتاجالتقنىاألساسفىالثوراتمنالسلسلة

483Allen, op. Cit., 146, 160 – 5.
484Ibid., 159.
485Ibid., 166.
486Ibid., 448.
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كيانابإعتبارهمتقبًالاالقتصادى، واصبحالكيانفىعنصراالتقنىالتقدماصبحفقد
الموانع، أزيحتالبخاريهالقوهوصولفمع. ومتغيرًااستثنائيًاشيئًاباعتبارهوليسطبيعيا

تستطيعالتىالعملياتحجم، وكبراآلالت، وانتشارااللىالتعقيدوجهفىتقفكانتالتى
كلأنذاتية، طالمادافعةقوهتراكم-ماحدالى –التقنيهالثورهوتطلبت. إنجازهااآلالت

البشرىوالفريقالوحداتتخصصزيادةفىتتمثلالتىنتائجهلهكانتاآللةفىتقدم
، مماالفرديهالعملحركاتتبسيططريقعنالعملتقسيمإدارتها، وكذلكيتولىالذى
تؤدىالمبسطةالحركاتجعلتالتىالمخترعاتمنالمزيدإلىالتوصلسبليسر

.اآللةبواسطه

،العملإنتاجيةزيادةنحواتجاهأولهما: آخران، اتجاهانالتراكمىاالتجاهبهذاوإرتبط
القيمةفائضحجموزيادة) الحقيقيةلألجورنسبىإرتفاعاألقلعلىأوثبات (ثمومن
زيادةنحو، وثانيهما، اتجاهالماللرأسجديدتراكممنهايستمدأنيمكنالتى

كقاعدةاليومبهيسلمالذى -األخيراالتجاهذلكوكان. المالرأسوملكيةتركيزاإلنتاج
بنيةفىحسمًاأكثرلتغييرالتربةهيأتالتىالفنية، المعداتتعقدزيادةثمرة- ثابتة

التى) اإلحتكاريةشبهأو (اإلحتكارية" الرأسماليةالمؤسسة "الرأسمالية، وخلقالصناعة
.الحاضررصالعفىنجدها

القرنينبينفيما - الحاسمةالمخترعاتمنالمجموعةتلكميالدتاريخيحتوىواليزال
تلكأصولنعرفالوبينما. الغامضةالنقاطمنالكثيرعلى- عشروالتاسععشرالسابع

تتصلالعرضيةحوادثنعتبرهاأننستطيعوالدوافعهاعلىنقفحتىالمخترعات
صلةثمةليسأنمنالبعضيذهبمانحومنها، علىنبتتالتىاالقتصاديةباألوضاع

اجتماعيًا،نتاجًابإعتبارهاالصناعيةالمخترعاتإلىاآلنينظرأنهريبوال. االثنينبين
يساعدماوبعض -المشكالتيرثمخترعكلبها، وأنمستقلتطورلهاليسأنهبمعنى
يستخدمهاالتى، والموادالمخترعذهنفىتردالتىفالتساؤالت. سابقيهعن- حلهاعلى
وعلى. الزمنوحاجاتواالقتصاديةاالجتماعيةالظروفبواسطة، تتحددمشروعهفى
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مبتكرًاكونهمنأكثراليومطموحعنمعبرًا) عصرنافى (المخترعيبدو: "بيلزقولحد
.487 "له

المنجزاتإلىالصلةببعضتمت- ريببال -عشرالثامنالقرنمخترعاتكانتوبينما
جهدنتاجأنهاإلىيشيرمالمحهامنملحوظجانبعشر، كانالسابعللقرنالعملية
.الوقتذلكفىالصناعةحاجاتمعرفةعلىوحرصواالتجربةمارسواعمليينرجال
فىالضغطقوانينمبادئحولالعلماءمنوغيرهبويلبحوث، كانتالمثالسبيلوعلى

.والبخاريةالهوائيةالمحركاتإختراعإلىقادتالتىاألساسيةالشروط، أحدالغازات
ناحيهمن -للحلطريقهاالمعادنصهرفىالفحمالستخدامالعمليةالمشاكلوعرفت
وضعهاالتىفالمشاكل. دقيقًااستيعابًاالمعدنيةالمركباتكيمياءاستيعابقبل- اخرى
نبتتمسبقة، ولكنهاكإفتراضاتتصاغتكنلمأنفسهمأمامواإلختراعالصناعةرجال
.بهممرتالتىالكاملةالتجاربخاللمن

بالنسبةكافيًاليس– المبدأناحيةمن –الشكالتمنمشكلةحلمجرد، أنذلكإلىأضف
وهناك. االقتصادىالتطورعلىأثرًايتركالذىاإلختراعذلك، وهوالناجحلإلختراع

والتعبيرالمبدأإكتشافبين– آلخرحينمنتالحظالتى –الفجوةعلىاألمثلةمنالكثير
إنجازبينتنشأالتىالفجوةعلىأمثلةأيضًاهناكأنكما. حقيقىإنجازشكلفىعنه

تعقد "أوشرسماهمافحسبنتذكرأنيجبوال. تجاريةفكرةبإعتبارهوتبنيهمشروع
منمجموعةذروة– عامةبصفة –يمثلالناجحاإلختراع، ألن"اإلنجازتحقيقعملية

بدايةفى– البعضبعضهاعنأحيانا، وتستقلالبعضببعضهماالمرتبطةاإلكتشافات
.488األيدىمختلفعلىحلهافىوتعتمد– األمر

الناجحاإلنجازيتطلبهاالتىوالخبرةالقدرةأننتذكرأن– أيضًا –علينايجبولكن
فىيشتغلمنلدىتوفرهامن، أكثرالصناعىالمنظمعندغالبًا، تتوفروتطبيقاته
المالية،أوالماديةالوسائلالذهنية، أوالقدراتأو. الخبرةمننوعيتحققوال. المعامل

االقتصاديةالظروفتكنلماالقتصادية، ماالناحيةمنممكنًاالمشروعتجعلالتى

487Beales, History, vol. XIV. 128.
488R. C. Epstein, Industrial invention in Quarterly Journal of Economica, vol. VI, 242 – 6.
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أالالمحتملمنأنهكما. معينةمرحلةاالقتصادىالتطوريبلغحتىأى، لذلكمالئمة
وعلى. معينصناعىحلإيجادضرورةإلىيدعوالذى، النهائىشكلهاالمشكلةتتخذ

نفستحمللهامماثلةآلةتظهر، لمالغزلآلةونفذاصمماقدوبولباتأنمنالرغم
مستقبلذاتتكونأناآللةلتلكقدرعامًا، حيثوثالثينخمسةبعدإالفكرتها

إليهإفتقرالذىالعملىباإلحساسيتمتعآركرايتأنإلىيرجعذلكولعل. اقتصادى
فى –النجاحتحقيقعنآركرايتالمالنقصأعاقذلكورغم. سبقاهاللذانالرجالن
كما. المجالهذافىوبولباتحظسوءمنأقلحظهسوءكانوإن– األولىالمراحل

لناجازإذا (م1620عامالحديدصهرفىالفحماستخدامطريقةإكتشفقددادلىأنيبدو
.الزمانمنبقرنذلكبعدناجحًااستخدامًااستخدمهاداربىولكن) بروايتهنأخذأن

يستخدملم، ولكنهم1816عامفىالجوارببصناعةالخاصإختراعهبرونلوصنع
أنعليهكانالبخارىالمحركتطورأنذلكعلىزد. م1847عامفىإالفعالةبصورة
غالياتصناعةباإلمكانيصبحالحديد، حتىإنتاجفنفىنوعيةتحسيناتحدوثينتظر

مندرجةعلىآالتللبخار، وصناعةالعالىالضغطلضمانقدرةأكثروإسطوانات
تشكيلعلىالقادرةاآلليةاألدواتبواسطةالمحددةاألغراضلتأديةوالدقةالبساطة

.489كافيةبدقةالمعدنيةاألجزاء

الذىاإلكتشافشكل– الوقتنفسفى –الصناعةفىالسائدةالظروفحددتوبينما
–وأيديهمأفكارهموهدت – المخترعيندفعتالصناعةأحوال، فإنإليهالتوصليمكن

الفحمباستخدامالحديدصهرطريقةإكتشافكانفقد. المخترعاتتلكتصنيعإلى
إختراعوجاء. الخشبىالوقودندرةتفاقم– األحيانبعضفى –فرضهالمشكلةاستجابة

ذراعقصر، بسببالخامالمادةاستخدامفىالتوسعلصعوبةحًالالطائرللمكوككاى
الثامنالقرنستيناتفى –المخترعينونال). ألخرىيدمنالمكوكبإلقاء (النساج
والصناعاتالفنونتشجيعجمعيةقدمتهماجائزتينصورةفىواضحًاتشجيعًا– عشر

فىالحريرأوالقطنأوالكتانأوالصوفمنخيوطستغزليحققمخترعألحسن"
تلبيةعنالغزلقصورعلىواحد"، للتغلبشخصعملإاليتطلبواحد، والوقت

فيهايشتغلالتى "المواسمفىالتجار، وخاصةلحسابيعملون، الذينالنساجينحاجات
489Usher, op. Cit., 320.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

297www.RaoufAbbas.org

الحصول) اليدويةالصناعةورشأصحاب (علىويصعب... محاصيلهمبحصادالغزالون
التىالمخترعاتتكنلموبذلك. 490"لنساجيهمالغزللتوفيرتكفىعاملةأيدىعلى

تتصلكانت، بلفحسبالبعضببعضهاتقدمهافىتتصلالحديثالعالمعلىأدخلت
مطلعفىبهابالمشتغلينالمتعلقةالمشاكلاالقتصادية، وطبيعةالصناعة، والمصادربحالة

.النموسبيللهاوفرتالتىالتربةبمثابةكانتالتىالرأسمالية، عصر

تلكإلىالوصولقبل –منهالتجعلتكنلمالصناعةحالةالكفاية، أنفيهبماويتضح
الرباكانفقد. واسعنطاقأىعلىالمالرأسالستثمارمناسبًاحقًال– المخترعات
–األيامتلكفىالحالكانتكما –باإلمتيازتحظىالتىالتجارةخاصةوبصفةوالتجارة

فىتدخلالتىالكبرىالصدفإعتبارنافىأخذناإذاإرتفاعًا، حتىأكثرأرباحًاتحقق
التىالقرونبذاتها، ونعتبرقائمةالتقنىاإلبتكارفترةنعتبرأن– طبعًا – الخطأومن. ذلك
.491كاملتقنىجمودفترةتلتها

وشهد. المائيةوالعجلةاألقمشةتجهيزآلةظهورالمتأخرةالوسطىالعصورشهدتفقد
عددتأسيسإلىأدتالتىاإلكتشافاتمنمجموعةعشروالسابععشرالسادسالقرنان

أعماقعلىالتعدينسبيليسرتالتىالمضخاتتحسين، مثلاألولىالمصانعنماذجمن
للحركةهيوجين، ودراسةوالبندولالقذائفبإنطالقالخاصةالعلميةكبيرة، والدراسات

أنغيرالمماثلةاآللياتمنوغيرهاالساعاتصناعةفىعمليًاطبقتالتىالدائرية، 
–البعضببعضهماالمخترعاتتلكإرتباطرغم –كلهذلكتجاوزتالبخاريةاآللةمرحلة

490Mantaux, op. Cit., 220.
النحوعلىاألمريكيةاالقتصاديةللجنةالنهائىالتقريرفىالقرونمرعلىظهرتالتىالعديدةالمخترعاتذكرورد491

:التالى
رئيسةصناعيةمخترعات6: العاشرالقرن
رئيسةصناعيةمخترعات4: عشرالحادىالقرن
رئيسةصناعيةمخترعات10: عشرالثانىالقرن
رئيسصناعىمخترعا12ً: عشرالثالثالقرن
رئيسصناعىمخترعا17ً: عشرالرابعالقرن
رئيسصناعىمخترعا50ً: عشرالخامسالقرن
رئيسصناعىمخترعا15ً: عشرالسادسالقرن
رئيسصناعىمخترعا17ً: عشرالسابعالقرن
رئيسصناعىمخترعا43ً: عشرالثامنالقرن
رئيسصناعىمخترعا108ً: عشرالتاسعالقرن
رئيسصناعىمخترعا27ً): 1927عامحتى(العشرينالقرن

The Executive Secretary of the US Temporary National Economic Committee, Final Report, P. 105.
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فىلالستثمارمجاًالالحركة، فتحالذاتيةاآلالتبإختراعالبخاريةاآللةإرتباطألن
،ووفرتهإتساعهفىالمخترعاتلتلكموازيًاكانالذى" البشرىالعملعناالستغناء"

أساسًا– الوقتنفسفى –المعدنيةالمكوناتنظريةبتطبيقاتالجديدةالمعرفةقدمتبينما
النموفىاآلليةأدواتهاإزدادتالتىالصناعة، لمعداتقبلمنمتاحًايكنلمماديًا

.والتعقيدوالضخامة

–الصغيرالحرفىاإلنتاجعلىيعتمدكانالذى –القديماإلنتاجألسلوبقدرللتغيرونتيجة
المنتجينمنالكثيربدخولالمصنعبروليتارياوتضخمت. بالبقاءتمسكه، رغميقتلعأن

الشقةوإتسعت. عيشهمكسبفىالصغيراإلنتاجعلىيعتمدونكانوافيها، الذينالصغار
،والمعدمينالمالكبينوكذلك– ملحوظبشكل –واألجراءالسادةطبقةبيناالقتصادية

إلىطبقةمناإلنتقالتفرضإنتاجيةوحدةإقامةكانتاالقتصادية، حيثالحواجزنتيجة
.أخرى

المالرأستراكمبطءأنإعتبروا، الزمانذلكاقتصاديىالدهشة، أنبعضيثيرومما
ميدانإعترضتالتىالحدودتلكفىاالقتصادى، وليسللتقدماألساسالحدفى

فىالنقصالتجارة، أوفىالحكوماتتدخلبأنالتسليمعليهميجبوكان. االستثمار
،المالرأسمنالمعروضوفرةالركود، رغمحدعندالتقدملتجميد، يكفىالعملعرض
ذلكفىشاعتالتىالتفاؤلروحوتتميز. الكافىبالقدرالمختلفةالصناعةفروعوتطور
،اإلنتاجزيادةعنتنجمالتىاألخطارعلىأكدالذىمالتوسعلىريكاردوردفىالوقت
أنإلىردهفىيذهبريكاردووكان". ةالفعالالحاجةنقص "عنتنتجالتىوالتخمة
قيمةفىهبوط، يحدثالماللرأسسريعبتراكمالظروفسمحتحيثما (أبرزمالتوس

ضرورةإلىيشيرما) األرباحفىإنخفاضعليهيترتبالعملقوةلقيمة، بالنسبةالسلع
كان، إذاإشباعإلىتفتقرالالتىالحاجة، تلك492للسكانخاصةحاجةهناكتكونأن

.منخفضحدعندالوفياتمعدلعلىللمحافظةكافيًاالمتاحالغذاء

بروليتاريا،إلىالسكانتحول– طبعًا" –السكانإلىالحاجة "بتلكيعنىريكاردووكان
الجديدةللرأسماليةحيويةحاجةوهى. الجددالصناعةلمالكنفسهاتأجيرفىترغب

492Ricardo Notes on Malthus, P. 169.
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فىإليهاألمحناالتىالتطوراتحدوثالحاجة، دونتلكسديمكن، والالتوسعفىاآلخذة
أنورغم. كبيرًاإرتفاعًاللبروليتارياالطبيعيةالزيادةمعدلإرتفاع، ودونالسابقالفصل
الفرصأدت" البشريةالقوىعناالستغناء "نحويتجهالعصر، كانذلكمخترعاتتأثير

فىملحوظةزيادةإلىاالستثمارمجالبتوسيعالمخترعاتتلكأتاحتهاالتىالكبيرة
القرنمناألخيرةالعقودفىهبطقدالوفياتمعدلأنالحظناوقد. العملإلىالحاجة
للثورةالحامسةالسنواتخاللمرتفعمستوىعندالمواليدمعدلعشر، وظلالثامن

.الصناعية

الصناعية، كانتإنجلتراغربىشمالمدنفىقامتالتىالصناعةأنذلكإلىأضف
إحتياطىبذلكفقدمت. الجياعاأليرلنديينالمهاجرينمنهائلعددإجتذابعلىقادرة
منتصفعند –لندنفىالبناءصناعةفىالمهرةغيرالعمالإلىالحاجةغذىللعملهام

إلقامةالالزمالعملتالصناعية، ووفرالمدنتوسععلىوساعد– عشرالثامنالقرن
.493عشرالتاسعالقرنمنوالخمسيناتاألربعيناتفىالحديديةالسكك

أدنىبلغقدكانأنبعدالنابليونيةالحربنهايةمنذاإلرتفاعإلىالوفياتمعدلوعاد
التحول، رغمالثالثيناتأواخرحتىالهبوطفى، واستمرم1811عامحوالىلهمستوى

اإلرتفاعذلكوكان. الوفياتمعدلإنخفاضتالئمبصورةاألعمارتركيبعلىطرأالذى
االقتصادى،الضيقثمرة– الكبرىالمدنفىاألطفالبينتركزالذى –الوفياتمعدلفى

الصحيةغيرالحقبة، بمساكنهاتلكفىالجديدةالصناعيةالمدنفىسادتالتىوالظروف
األعصابحمى "إلنتشارمالئمةتربةخلقتوالتىالكريهة، الروائحعنهاتنبعثالتى

وغيرهاجاسكلالسيدةعنهاكتبتالتىوالكوليرا". الهواءفسادعنالناجمةواألمراض
.بعدفيما

العقودفى –عليهكانماإلىيعد، ولمالثالثيناتنهايةعندالهبوطفىالمواليدمعدلوبدأ
قياسًا (م1876 – م1850عامىبينالنسبىإرتفاعهرغم– عشرالثامنالقرنمناألخيرة

.المدينةسكانمن% 10تبلغالتاسعالقرنمنتصفعندالنكشيرفىيقيمونالذيناأليرلنديينالسكاننسبةكانت493
:انظر

J. H. Clapham in Bullietin of the international Committee of Historical Sciences, 1933, 602.
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بأنالكالسيكىالسياسىاالقتصادتفاؤلوأصبح494)الزمانمنعقدفىالمتوسطعلى
إلىيستند، الالمالرأستراكميتطلبهاالتىبالدرجةحجمًاسيزدادالبروليتارىالجيش
الزيادةمعدلفىهبوطمنالحقبةتلكبهتميزتبما– القرننهايةعند –صلبةأرض

".البدائىالتراكم "مرحلةوبإنقضاء، للسكانالطبيعية

منعيشهميكسبونكانواالذينأولئكإلجتذابقوية، دفعةالسكانزيادةأعطتوبينما
خاللالبروليتارياصفوفالمنزلية، إلىالحرفأوالزراعةفىالصغيرةاألنشطةمزاولة
وجوديكنولم. الصناعةحاجةلسدالسكانفىالمجردةالزيادةتكنالصناعية، لمالثورة

التىاألماكانفىوفيرةبكمياتمتاحةكانتمجردًا، ولكنهاوجودًا– كسلعة –العملقوة
الجوعوجودومع. ضروريًاشرطًاالعاملةالقوىحراككانثمإليها، ومنإحتاجت

يشارالتىالعواملمنالكثيرنجدالالتنظيمإلىالعملوإفتقارالعمللطلبقوىكدافع
بأنالقولاالقتصاديينباستطاعةلها، وأصبح، مكاناللحراكمعوقابإعتبارهااليومإليها
يقيدهاحرة، والالعملسوقتكونعندماحجمهابلغ، مهماالعملعلىالطلبزيادة
لسديكفىالذىالعملعرضعامةبصفة، تجتذباإلحساندعاةأوالمشرعينتدخل

.قصيرةفترةخاللحاجتها

علىإهتمامهميركزونالصناعة، الوملوكاالقتصاديينمنكلأندائمًانعىأنويجب
عنيتحدثون، عندماالعملبثمنكذلكيهتمون، بلفحسبالعملسوقفىالعرضوفرة

منعددلشغلكافيًاالعملعرضيكونأنيريدونالوأنهم. بعرضهالعملوفرةإرتباط
كبير،فائضوجودحدإلىكافيًاالعمليكونأنيريدون، ولكنهمفحسبالمتاحةاألعمال

إلىيؤدى، مماللعملطلبًا– البعضبعضهممع –بضراوةيتصارعونالعماليجعل
 –الشروطتلكوتتحقق. عليهاالطلبإزدادكلماالسلعةتلكثمنإرتفاعدونالحيلولة
وضعتهاالتىاألجورلوائحالتسوية، وتصبحبقوانينالعمليوقفعندما– كاملةبصورة
ويرجع. األمرنهايةفىالجدوىالمحلية، عديمةالمحاكمعليهاوصدقتالقديمةالحرف
الحروبتلتالتىالفترةخالل –ظلأنهسبيهمالند، إلىنظامعلىوالحقدالهجومتركيز

.الصناعةفيهترغبكانتالذىالعملعرضمرونةأمامالوحيدةالعقبة– النابليونية
494Clapham, op. Cit., 53 – 5; T. H. Mershall in Econ. Hist. Supplement, No. 4 to Econ. Journal, Jan. 1929; G. T.

Griffith, Population problem in Age of Malthus, 28, 36.
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الذىالريفيةالحرفوتحطيماألسيجةحركةقياممنصاحبهوماذلكعنالنظروبغض
توفراستثنائيةبشروطتتمتعإنجلترا، كانتالريففىالسكانتضخمزيادةإلىأدى

مالكبينالمصالحتضاربعبروبينما. الصناعيةللرأسماليةالالزمةالعملسوق
القمحقوانينحولدارالذىالصراعفىنفسه، عنالصناعىالمالورأساألراضى

قانونأور)، كانأندروقولحداإلقطاعى"، علىاالستبدادأنهىالذىالتصرفذلك("
علىاإلعتداءعلىدليًاليقدم... التدبيرسئقانون "بأنهسميثآدموصفهالذى (التسوية
يدفعونالالذينأولئكاستبعادإلى– األمربدايةفى –يتجه") والعدالةالطبيعيةالحرية

إحتياطىعلىللمحافظةالفريدةسبينهمالند، المحاولةنظاموظل. األبراشيةفىالضرائب
النظامذلكأخلىم1834عاموفى. المدينةنحوتحركهمن، والحدالريففىالعمل

.العملسوقفىالتجارةحريةعقالأطلقالذىالجديد"، الفقراءلقانون "الطريق

 –كانتأنهااألخرى، علىالبالدفىالعملحركةعلىفرضتالتىالقيودتلكوبرهنت
إلثباتالبالدتلكمنمثالننأخذأنويكفىالحديثةالصناعةلنموخطيرًامعوقًا-أحيانًا
أماكنمغادرةمنالفالحونمنع، حيثالبلطيقوالياتحالةأوردناأنسبقفقد. ذلك

ولعب. الكبيرةللضياعمتاحًاالرخيصالعمليظلحتى– األقنانتحريربعد –إقامتهم
بهإمتاز، بمام1861عامبعدالروسيةاإلمبراطوريةأنحاءبقيةفىالقريةكوموننظام
عائلةحيازةإنتقالطريقفىوضعتالتى، والعقباتالضرائببأداءجماعىإلتزاممن

–م1905عامبعدستليبنتشريعاتصدورحتىقائمةظلتالتىالعقباتتلك –الفالح
بفائضتمتعتالتىاألقاليمالمدينة، ومنإلىالقريةمنالعمالةتدفقإعاقةفىدورًالعب
وكانت. والمناجمالمصانعلتشغيلإليهالحاجةتعانىكانتالتىاألقاليم، إلىالعملفى

ومطلععشرالتاسعالقرنأواخرخالل –بروسيافىالعمالصنقمنمستمرةالشكوى
، تنتشرالمالككبارمنأفراديملكهاالتىالكبيرةالضياعكانتحيث– العشرينالقرن
حدلوضعالينكرمصالحعنالمعبرينالسياسيينجهودوتكررت. واسعنطاقعلى

.495"األراضىمنالهروب "لذلك

495W. H. Dawson, Evolution of Modern Germany, 266 seq.
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تلكفى –المدنإلىالريفىالعملإحتياطىهجرةطريقتعترضالتىالعقباتوكانت
التوسعمناطقفىعنهالريفيةاألقاليمفىالعملثمنإختالففىتتمثل – البالد

بينشائعًااألجورإختالفكان– المثالسبيلعلى –القيصريةروسياففى. الصناعى
ذلكويقيم (1:2نسبةإلىالكبرى، فوصلالصناعيةوالمراكزالبعيدةالريفيةاألقاليم

الريفية، كمنافسالحرفعلىاإلبقاءفى، العاملذلكأهميةعلىالبرهاناإلختالف
وشرقىغربىفىلذلكمماثًالاليوميةاألجورفىاإلختالفوكان). الحديثةللصناعة

كانتوبذلك. 1.15496إلى1.9منعشرالتاسعالقرننهايةمنذنسبتهفبلغتألمانيا
.العملسوقحريةبفضل– البالدبتلكبالمقارنة – أحسنوضعفىاإلنجليزيةالرأسمالية

.النحوهذاعلىومستمرةثابتةالشراءسوقفىالشروطكانتماونادرًا

.الصناعيةالثورةزمنالعاملةالقوىورخصبوفرة، يتعلقواضحبتناقضنلتقىولكننا
التىالجديدةاآلالتواستخدامإختراعأنمنهانستنتجالتىاألمثلة، كبيرمنعددفهناك
بواسطةقويةدفعةلقيتكبيرة، قدبدرجة" العملعلىاإلعتمادتقليل "فرصةأتاحت
العملكانمناطقفىالغالبفىحدثتوأنها. عشرالثامنالقرنفىللعملالنسبيةالندرة
الصغيرةالورشفىالحرفىاإلنتاجأساليبأنحتى– عاديةغيربصورة – رخيصًافيها
.البقاءعلىقادرةكانت– غيرهاأو–

العملتوفيريعتبرونعشر، كانواالثامنالقرنمخترعىمنالكثيرأنالواضحومن
منتعودالتىالفوائدأبرزأنهإلىيشيرما –المثالسبيلعلىياتكتبفقد. مبدئيًاهدفًا
بمقدارالغزلعمليةتتطلبهالذىالعملتوفيرإخترعها، هوالتىالغزلآلةاستخداموراء

 –الغزالينندرةأنجيدًاالمعروفومن. 497الصناعةرجلأرباحمنتزيدثمومنالثلث
–النساجينحاجاتلسديكفىيكنلمالذىالحدإلىالغزلمنالمعروضأنقصتالتى
التجار، عقدم1800عاموفى. الصناعةتلكعلىالغزلآالتبإدخالاإلسراعإلىدفعت

لمواجهةاآللىالنولعلىتحسيناتإدخالفىالنظربهدفالنكشيرمدينةفىاجتماعًا
بوجهةم1870عامفىالمعاصرينالنشراتكتابأحدوأدلى. النساجينعددفىالنقص
وشيفلد، وغيرها، قد، وبرمنجهام، وليستر، نوتنجهاممدنكانتربما "أنه، فذكرنظره

496Ibid., 273.
497Mantoux, op. Cit., 217.
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عناليدوىالعملقيمةتقدمإعاقةفىتستمرمادامتالخارجية، التجارةفىاألملفقدت
.498"البشرىالعقلإليهايتوصلالتىالحاذقةالتحسيناتكلتبنىطريق

العواملمنغيره، بينعليهاإلهتمامنركزأنيستحقالالعاملذلكتأثيركانوربما
توقيتفىمؤثرًانعتبرهالصناعية، وأنالثورةالبعضبعضهامعأنتجتالتىاألخرى
.استخدامهفىالبدءنقطة، وتحديدالتقنىالتغير

واضحًا،يبدوالتناقضفإنالعوامللهذهنعطيهاالتىالتوكيددرجةكانتمهماولكن
منمعينقدرعندتتوازنالتاريخيةالقوىمنلمجموعةنتاجًاتعدالصناعيةفالثورة

المعدنيةالعناصرأحدفوجود. بمفردهاالقوىتلكمنلواحدةنتاجًااإلرتباط، وليست
السبيكةمنمعينةنوعيةإلنتاجضروريًايكونمحدود، قدبقدر) المثالسبيلعلى(

فىجذريًاتغييرًايحدثزائدة، قدبنسبة– الوقتنفسفى –وجودهأنالمعدنية، غير
البروليتارىالعملعرضوجودأن– بالتالى –صحيحًايكونوقد. السبيكةتلكنوعية
وجودوأن. الرأسماليةالصناعةلنموضرورى، شرطمعينمستوىعنيقلبثمنالمتاح

األخرىالعناصرمنلغيرهمتفاوتة، بالنسبةبدرجة) الرخيصالعمل (الهامالعنصرهذا
النظامبقدوميعجلأنلهقدرالذىالتقنىالتغيرحدوثتأخيرإلىيؤدىالضرورية، قد

عمليةفىاألخرىالعواملمواكبةعنالعملعرضقصورولعل. الجديداالقتصادى
تلكبوقوععجلعشر، قدالثامنالقرنمناألولالنصففى، التطورالرأسمالى

.جديدتقدمآفاقفتحتالتىالتقنيةالتغيرات

حدثمانحوعلى –عشرالتاسعالقرنمطلععندوفيرًاأصبحقدالعمليكنلمإذاولكن
حتى، أوسرعتهمن– بالفعلبدأقدكانالذى –الحديثةالصناعةتقدميخففأنفالبد– 

فى –التقنىالتغيرأنعلىتامإتفاقهناكيكونأنيجب، ولكنالتقدممتابعةعنيتوقف
، وهوبهيتأثرلمأواألجوربمستوىتأثرسواءالعملتوفيرعلىيقومكان– الفترةتلك

االستنتاجهذا، كانذلكصحفإذا. كلهعشرالتاسعالقرنميزالذىالتقنىالتغيرطابع
لجيشالمتوازنةالزيادةتوفيرعلىبتوسعهاقادرةالرأسماليةمادامتاألهميةبالغ

498Liliam Knowles, Industrial and Commercial Revolutions in the Nineteenth century, 31 – 2.
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، أنالمالرأسباستطاعةأصبحثمومن. بذلكتتسمالمخترعاتظلتالبروليتاريا، طالما
.العملعرضفىالزيادةيفوقملحوظسرعةبمعدليتقدم

بصفة –الجديدةالتكنولوجيامولالذىالمالرأسجاءبينماالمعروفة، أنهالحقائقومن
ملكواالذيناألفراد، جاءليفربولمثلالتجاريةوالمراكزالتجاريةالبيوتمن– رئيسة
فكانوا. متواضعةأصولمنتوسيعهافىالمبادرةزمامالجديدة، وأخذواالصناعاتزمام

قامواصغيرمالرأسيملكونالذينالفالحينأثرياء، أوالحرفمعلمىإلىينتمون
الريفيةالبرجوازيةعزيمةمعهمثراء، فجلبوااألكثرالتجارمشاركةطريقعنبتنميته

وقتهممعظمقضواالذينأولئكمنأكثروكانوا. الجسوروطموحهاتلينالالتىالصغيرة
إمكاناتإدراكثم، ومناإلنتاجعمليةبتفاصيلمعرفةالسوقأوالتجارةبيوتفى

الجددالرجالأولئكبينمنوكان. ناجحًااستخدامًاواستخدامهاالجديدةالتكنولوجيا
الفالحونبينهممنكان، كما، واإلسكافية، والنساجينالساعاتية، والقبعاتحرفمعلمى

–إضافىكعملقبلمنالنسيجبصناعةإشتغلالذى –الثرىالفالحكونفقد. 499والتجار
يمتلكالصناعة، وكانيعتادجعلته، كماالمالرأسبعضيملكمتواضعة، جعلتهثروة

.رأسمالهمنيزيدأنبيعهاأورهنهاطريقعنيستطيعالتىاألرض

تلكإلىينتمىعشرالتاسعالقرنمطلعفىلمعتالتىالجديدةاألسماءمنالكثيروكان
وإسحق، ديلودافيد، وداربى، وولكنسنويدجوود، ، وستروت، وفيلدن، بيلمثلالطبقة

كليةوزميلاألعيانأحدنجلكارترايتكانوبينما. كليفوكروشاى، وراد، دويسون
منجاءالذىوكرومبتون، النساجهارجريفزالمخترعينزمالئهبينمن، كانمجدالين

ماديةبإمكاناتطريقهيشقبدأالذىوآركرايت، المالكصغارإلىتنتمىأسرة
تلكأفرادمنأىيقمولم. المالبعضإليهجلبتالثانيةزوجتهأنمتواضعة، رغم

.كبيرةصناعيةمنشأة، بتأسيساألولالثالثةالمشاهيرمنالمجموعة

يجعلالحديثة، كانالصناعةروادبينديمقراطىاتجاهوجودمنالرغمعلىولكن
القديمة، والتجاراألحرارحزبعائالتمصالحمعحادًاتناقضًاتتناقضمصالحهم

499Cunningham, Growth (Modern Times, II), 619; Gaskell, Areisans and Machinery, 32 – 3, 94 – 5; Radcliffe,
Origin of Manufacturing, 9 – 10; S. J. Chapman, Lancs Cotton Industry, 24 – 5; Marx, Capital, vol. 1, 774.
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االقتصادية، يجبواإلمتيازاتالتجاريةاللوائحوراءيحتمونكانوا، الذيناإلحتكاريين
بفضلالمتواضعةأصولهمعلىتعالواقدأنهمالمبالغة، فنظنفىالوقوعنتجنبأن

فقد. سميلزمثلالمعاصرينمنبهمالمعجبونفعلمانحوالصناعية، علىالمشروعات
رادوقام. البدايةمنذالمالرأسلهتوفرإذاإالرجلمكانةترتفعأنالنادرمنكان

نولألفنحو– األوقاتمنوقتفى – يزودالقرية، وكاننساجىإنتاجبتنظيمكليف
لتنظيممماثلةماديةإمكاناتيجدأن) أوينروبرتحما (ديلواستطاعبالعمليدوى

مؤسسًايصبحأنقبلأقمشة، وذلكتاجرعندككاتبعملهبفضلالمنزليةالنسيجصناعة
األجراء،أوالمياومةعمالبينمنالروادأولئكمنالقليلوجاء. نيوالناركلمصانع

.اآلخرينحمايةإلىأوحظضربةإلىببدايتهميدينونالذينأولئكبينومن

العالقاتأوالمالرأسميزةإلىمستندينالحديثةالصناعةبدأواالذينأولئكوحتى
التكنولوجياتحتاجهاالتىالكافيةالماديةاإلمكاناتعلىالحصولصعوبةالتجارية، كانت

آلركرايتحدثمانحوعلى (عملهمنطاقتوسيععنيدهم، تغلالمشروعلبدايةالجديدة
، كانأقلبسرعةفيهاالسوقتوسعتالتىالصناعيةالقطاعاتوفى). مثًالالفكرثاقب

الصغيرة، أقلاإلمكانياتذوىنجدولذلك. الجددالرجالألولئكإتساعًاأقلالمجال
الجديدةالمصانعمالكبيوركشاير، نجدريدنجوستمنطقةوفى. هؤالءبينإنتشارًا
النساجينرؤساءصغاركان، بينما500الرأسماليينالتجارطبقةإلىالغالبفىينتمون

.التعاونمننوععلىتقوممصانعبإدارةيقتنعون

.كأداءعقباتالمحدودةاإلمكاناتذوىالرجال، واجهتواآلالتالحديدصناعةوفى
اإلقتراضبواسطةالمالرأسزيادةصعوبةحولترددتالتىالشكاوىمنذلكونتبين
فكتب. عاديةغيربصورةالصناعاتمنالنوعهذافىبالشكوىترتفعاألصواتوكانت
منيتخذأنمنهطلبقد، كانبوتومبيتريدعىشخصإلى– المثالسبيلعلى – بولتن
استخداميقبلالالمشروعهذامثل، ألنأخاكيناسبذلكأنأعتقدال: "صبيًاأخيه

تربىالذىالشخص، ألنالغنىالتاجرلدىماعلىيزيدمايتطلبالثراء، فهومتوسطى
لثروةمالكًايكونأن، أوفيهأجيرًاعامًاليكونأن، إماالمشروعهذامثلفى

500Cunningham, op. Cit., 618; Mantoux, op. Cit., 271.
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منجزءًاباعأنالشاقة، فبعدتجربتهمنتعلمهمايعكسهذابولتونوكان. 501"كبيرة
، كانزوجتهمزرعةمنجنيهآالفثالثةعلى، وحصلأبيهعنورثهاالتىاألرض
إلى، باإلضافةالميسورينأصدقائهأحدمنجنيهآالفخمسةإقتراضإلىمضطرًا

دفعصعوبةمناألوقاتمنوقتفىيعانىاألخرى، وكانالصغيرةالقروضبعض
.502النحوهذاعلىإقترضهاالتىالديونعلىالمستحقةالفوائد

صمويلخلدهمالذين" والصناعةاإلختراعرجال "منرجًالوالعشرينالثمانيةبينومن
صغارطبقةمنرجًالعشرأربعةدقيقة، جاءتفاصيلعنهمتتوافرسمايلز، والذين

، وماالمدارس، واإلسكافية، ونظارالنسيجحرفومعلمى، الميسورينالفالحينأوالمالك
منفقطثمانيةالثرية، وكانالوسطىالطبقةصفوفبينمنمنهمستةوجاء. شابههم

رجًالوالعشرينالثمانيةهؤالءبينومن503"ماليةعأصولإلىبالصلةيمتونبينهم
فقطواحدكانهؤالءبيناألهمية، ومنمنقدرعلىرأسماليينمنهمأفرادثمانيةأصبح

)لشركائه (إختراعهأرباحثلثىيتركأنعليه، "وكانعمالىأصلإلىينتمى– نلسنهو–
أما504"االستخدامشائعاإلختراعذلكلجعلالضرورىوالنفوذالمالرأسليضمن
.الوسطىالطبقةمنالمتوسطةأوالدنياالشريحةإلىينتمون، فكانوااآلخرونالسبعة

سمايلزصمويلعنهمكتبوالذينعمالىأصلإلىينتمونالذينالروادمنالقليلوحقق
لريتشاردفقيرًا، فتبقىكورتهنرىومات. الخاصةبجهودهم– للصناعةكرجال –تقدمًا

لتكوينبالنسبةأهمالذكاء "أن– سمايلزتعبيرحدعلى –أثبت، وبذلكإختراعهكروشاى
505"الصناعيةالمهارةمنأهماألعمالإدارةعلى، والقدرةاإلختراعمناألموال

إلىويرقىلندنفىوظيفةينالأن– وتدبيرهعملهبفضل –كليمنتجوزيفواستطاع
فوكسأما. عامًالثالثينتستخدمصغيرةلورشةرئيسًاوفاتهعند، وكانالمشرفدرجة
، وبذلكإختراعهإلىأبيهمخدومإهتماميجذبأنبمواهبه، استطاعالخدمألحدابنًافكان

صبىفكانموراىأما. الصغيرمشروعهبهيبدأالذىالمالرأسيضمنأناستطاع

501J. Lord, Capital and Steem – Power, 91; also 108.
502E. Roll, An Early Experiment in industrial Organization, 10 – 11.
503Samuel Smiles, Men of Invention and Industry and Industrial Biography.
504Smiles, Industrial Biography, 159.
505Smiles, Industrial Biography, 114.
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التحسيناتعلىكمكافأةالهندسيةليتزشركاتبإحدىماهرًاميكانيكيًاليصبحترقىحداد
فىلآلالتصغيرمصنعفىشريكًاذلكبعدأصبحالصناعة، ثمعلىأدخلهاالتى

رجلالمالرأسلهاقدمشركةفىميكانيكياشريكًاروبرتريتشاردأصبحكما. المدينة
فىللطباعةشركةإلقامةماًالإقترضألمانىلفالحابنًاكوينجكانبينما. شاربيدعى

.فقيرًاوماتالفشلنصيبهكانإنجلترا، ولكن

ودقةالحظبينيجمعكانالذىبيانكونىإشراقًا، سيرةالسيرمنالسلسلةتلكوأكثر
المتواضعة،أصولهمنرفعهفىساهمتالتىالحظ، فرصمناالستفادة، وبراعةالعمل

يرتبطمتجولمطبوعاتبائععندصبيًاحياتهبدأفقد. الناجحينالرأسماليينمصافإلى
الريفيةأسرتهلهتركتهالذىالمالبعضذلكفىمستثمرًالحسابهمحًالأقامبأيرلندا، ثم

شراءفىببراعةالماديةإمكاناتهبيانكونىواستخدم. لومبارديافىتقيمكانتالتى
مواطنيهجهلمستغل– القيمةمرتفعفيهالذهبكانوقتفى –الفالحينمنالجنيهات

وراءمنحققهاالتىالمكاسبتلكطريقوعن. كبيرةأرباحلتحقيقالذهببسوق
المجاورةالمناطقفىالعجلتينذاتللعرباتخطًاالذهبية، أقامبالجنيهاتالمضاربة

أنإستطاعوأخيرا. للسفروسيلةإلىحاجةفىكانواالذينالفالحينفورد، ليجتذبلووتر
ووترفورد، ثمإنتخاباتفىالمرشحينألحدعرباتهتأجيرطريقعنصغيرةثروةيجمع
كسبعلىالمنافسساعد، وبذلكمنافسهخدمةإلىوإنتقل، المرشحذلكخدمةعنتوقف

.لمبدأهالمفاجئتغييرهجزاءجنيهألفقدرهامكافأةعلىمنه، وحصلاإلنتخابات
والعلف"،الخيولسوقفىالتحكم "باستطاعتهجعلالذىالمالرأسلديهأصبحوعندئذ
.506المحترمةالثريةالشخصياتمنأصبحقدكانالمنيةأدركتهوعندما

وحصل. التجارمنالقطنيةالمنسوجاتصناعةفىالمستثمرالمالرأسمعظموجاء
المالإقتراضطريقعن– األمربدايةفى –إلختراعهالالزمالمالرأسعلىآركرايت

األثرياءالتجارمناثنينمن– بعدفيما –المالإقترض، ثمبنوتنجهاممحلىمصرفمن
الجددالصناعةرجالأحد –كليفرادواستطاع. اليدويةالجواربصناعةورشأصحاب
فرانكفورتمدينتىمعيتجراسكتلنديًاتاجرًاشاركمصنعًا، عندمايقيمأن– البارزين

506Smiles, Men of Invention and Industry, Passim.
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الحصولفىاآلخرينعلىيعتمداألخيرة، وأصبحسنواتهفىتضعضع "، ولكنهواليبزج
رجلالقطنباستيرادالمشتغلالتاجريمكن "أنالشائعمنوكان. 507"المالرأسعلى

ثالثةلمدةالحسابعلىقطنًاإعطائهطريق، عنمشروعهيقيمأنمنالشابالصناعة
رجلإنتاجشراءطريقالمساعدة، عنتلكمثليقدمالتصديرتاجركانشهور، بينما

غالبيةاستطاعتالتجارةمنالمالرأستدفقطريقوعن. آخربعدأسبوعًاالصناعة
صناعةفىتتوسعوأنالعملفىتبدأالنكشير، أنفىاألولىالصناعيةالمشروعات
.508"القطنيةالمنسوجات

ويورالنكشيرفى– أحيانًا –الصناعةرجالدوريلعبونالرأسماليونالتجاروكان
الصناعةرجالوإمدادوالصباغةالمنسوجاتبصناعةروتشيلدناثانفإشتغلكشاير، 
.والدهمناستمدهجنيهألف30قدرهمالبرأسيتجركان، بينماالخامبالمواداآلخرين

رأسمالهتضاعفأنوبعد.، والشرقوفرانكفورتمانشستر، بينتدورتجارتهوكانت
ومع.بلندنالمالسوقإلىاهتمانهمجال، نقلسنواتعشرمنأقلفىمراتثالث
الذينواالقتصاديينالصناعةرجالأنمننعجبنكاد، الالمكاسبتلكمثلوجود
اتساعالصناعىاالستثماريفوقأنمنبالخوفأنفسهميشغلواالعصر، لمذلكعاشوا
.االستثمارميدان

2

سؤالأذهاننافىعشر، يقفزالتاسعالقرنفىونتائجهالتقنىالتغيرطابعإلىعدناإذا
فرصة– األولىبالدرجة –يهيئأنالتقنىالتغيريستطيعكيف: إجابةإلىيحتاجهام

؟لألرباحمتزايدبمعدلالمالرأساستثمارفرصةتوفيراالستثمار، بمعنىحقلتعميق
وعندما. خالفموضع– غالبًا –ذلكتحقيقالتقنىالتغيرباستطاعةالقائلالرأىكانلقد

التى، الرأسمالىللتقدمالدافعةالقوةمشكلةقلبإلى– مباشرة –نصلالمسألةتلكنثبت
.المتفائلةاآلراءتلكمثلاألخيرالقرناقتصاديوعنهاكون

507G. Unwin in introduction to G. W. Daniels, Early History of the Cotton Industry, XXX. ,
508Ibid. ,
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االستثمار،ربحيةزيادةإلىالتقنىالتغيريؤدىأنلتوقعكافيةأسبابثمةأنيبدووال
إنتاجيةمنيزيدالذى، التقنىالتغيريتجهوبينما. العملتوفيرطابععليهغلبمهما
الضرورىمنالمنافع)، فليسمجملأو (الثرواتزيادةريكارد)، إلىرأىفى (العمل

كميةإنتاجفىالمستخدمالعمليخلقها، مادامالتىالقيمزيادةإلىالتغيرذلكيؤدىأن
وبعبارة. أصغركميةإلنتاجقبلمنمتطلبًاكانالذىالعملعنيزيدلنالسلعمنكبيرة

كميةتزيدوبينما. األسعارثم، ومنالتكاليفخفضفىمتمثًالالتقدمتأثيرأخرى، يكون
بداوبذلك. نسبيًاصغيرًايصبحمنهايتحققالذىوالربحالمنتجةالوحدةسعر، فإناإلنتاج
توصلالتىالنتائجأكثر، منالربحمعدلبالضرورةيزيدالعملإنتاجيةتحسينأنإنكار
.شططًاريكاردوإليها

الذىاألساسقدمتأنها، ويبدولذلكالمجالإتسعكلماللمناقشةتصلحالنتيجةتلكولكن
يحتاجالالتقنىالتغيرأنإلى، الذاهبةالكالسيكىالفكرفىالواضحةالفكرةعليهقامت

وتبعًا. المالرأسربحيةفىتتحكمالتىالعواملبينإدراجهإلى– األولىبالدرجة– 
عرضبواسطة– بالضرورة –المالرأساستثمارحقليتحدد) رأيناكما (الرأىلهذا

كانتولما. العمالجيشأوديقيمالذىالغذاءعرضبظروفاألخير، ويتحددالعمل
حريةغيبةوفى (األرضمنالعائدبتناقصبالتهديدمشغولةالكالسيكيةالمدرسة

، واستبعادالعامللذلكالمحدوداألثرعلىاإلهتمامتركيزإلىإتجهتاالستيراد)، فقد
إليهيؤدى، وماالسكاننمومعالمعيشةتكاليفإرتفاعخطورةاألخرى، وهوالعوامل

.509لذلكنتيجةاألرباحفىهبوطوالعاملة، القوىتكلفةفىإرتفاعمن

أسبابثمةأنإلىيذهبالذىالشهيرماركسلرأىالمناقشة، نعرضتلكغمرةوفى
نحواتجاهذاتهاالمالرأسعمليةيالزمثم، ومنالربحمعدللهبوطخالصةتقنية

سنيور،مثل (قبلمناالقتصاديينبعضأدرجهابسيطةحقيقةتلكوكانت. اإلحباط
نسيجفىتدخلكانتمااألهمية، ونادرًامركزعندهمتحتللمولكنها) ولونجفيلد
نسبةأىالمتاح"، العملإحتياطىمعدل "زيادةإلىيتجهالتقنىالتغيرأنبإعتبار، أفكارهم
.الجارىاإلنتاجفىالمستخدمالعملإلى) قيمتهاأساسعلىمقدرة (الرأسماليةالمعدات

509Ricardo, Principles, 398 – 9.
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إلىأجورشكلفىمباشرةيدفعكانسواء (المالرأسإجمالىعلىالربحمعدلويتجه
معدل "إعتبارنافىأخذناالهبوط، إذاإلى) الرأسماليةالمعداتفىيدخلكان، أوالعمال
صنعفىمباشرةالمستخدمةالعاملةالقوىقيمةإلىالمنتجقيمةنسبةالقيمة"، أوفائض
).األجورشكل (المنتجذلك

تأثيرحدوثإمكانيةعلىالمبدأ، أكدهذاماركسفيهأعلنالذىالوقتنفسفىولكن
الحياةيكفلماإنتاجعلىالتقنىالتقدمأثرفإذا. سابقيهعنتمامًايختلفالتقنىللتقدمآخر

األجرسلعرخصإلىأدىإذاأى –لإلنتاجاألخرىالخطوطعلىيؤثر، كماللعمال
يؤدى، بلفحسبالصناعيةالمنتجاترخصإلىيؤدى– األجرفىتدخلالالتىوالسلع

مالكًانفسه– معينةقوةيستخدمالذى –الرأسمالىيجدقدحقًا. ذاتهاالعملقوةرخصإلى
منوحدةكلقيمةمادامت (وبعدهالتقنىالتقدمقبلاإلجماليةالقيمةنفسيساوىإلنتاج

–الوقتنفسفى –األجورإنخفضتإذاولكن). للتغيرنتيجةرخصتقدالمنتجوحدات
القيمةتلكمنصغيرةنسبةتمتصالعاملةالقوى، فإنالعمالغذاءرخصبسبب

.الرأسمالىالمتاحالربح– وكم –نسبةلذلكنتيجةالمنتجة، وتزيد

تزيدأنالعاملة، يجبالقوىقيمةفىهبوطحدوثيمكنحتى "أنهإلىماركسويشير
تتعلقكانت، سواءالعملقوةقيمةإنتاجهايحددالتىالصناعةفروعفىالعملإنتاجية
إنتاجيةفىالزيادةولكن... الوسائلتلكمحلالحلولتستطيعأوالتقليديةالمعيشةبوسائل
وسائلأو –الحياةضروراتإلىالحاجةتسدالالتىالصناعيةالفروعتلكفىالعمل
السلعقيمة "أنآخرموضعفىويذكر" العملقوةقيمةتمسال– الضروراتتلكإنتاج

يتعادل– العكسعلى –النسبىالقيمةففائض... العملإنتاجيةمععكسيًاتناسبًاتتناسب
اإلصرارإلىيدفعهالمالرأسعندفطرىاتجاههناكثمومن... اإلنتاجيةمعمباشرة
.510"نفسهالعاملقيمةتنخفضوبذلك، السلعقيمة، لتخفيضالعملإنتاجيةزيادةعلى

،اآلالتلتحسينكنتيجةاالستثمارحقلتوسععننتحدثأننستطيعفإنناذلكوعلى
الذىالتحسين، فإناإلنتاجقيمةرخصعلىشامًالأثرًايتركالتقنىالتغيركانحيثما
قيمةلمجمل، بالنسبةالعملقوةقيمةتخفيضإلىالصناعة، ويؤدىفنونعلىيدخل

510Capital, vol. I (Unwin ed.) 304 – 5, 577.
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التقنىالتقدمأثرأنأوالهما: المقامهذامعبوضوحتتناسبانمالحظتانوثمة. إنتاجها
).الربحعلىالنسبىالتأثيرإعتبارنافىأخذناإذا (العملإنتاجيةإرتفعتكلمايضعف

صافىمننسبيًاكبيرنصيبعلىاألجور، وتحصلالعملإنتاجيةتنخفضفعندما
 –السلعقيمةتخفيضإلىالصناعة، ويؤدىقانونعلىيدخلالذىالتحسين، فإناإلنتاج
كبيربقدرللرأسمالىكربحالمتاحالفائض، يزيدمعينبقدر –العملقوةقيمةوبالتالى

يصبحاإلنتاجية، حيثمنعاليةدرجةعندهاتتحققالتىالمرحلةفىولكن. نسبيا
قوةوبالتالى–السلعرخصكبيرا، فانالعملوحداتمنوحدةكلتنتجهالذىالفائض
العمالعندهيصبحالذىالحدإلىيصل، حتىأقلبنسبةالفائض، يزيدمعينبقدر- العمل
قولحدعلى (مجانيةسلعًاأصبحتاألجورسلعاألجور، ألنإلىبحاجةليسوا

ومن. الفائضحجمعلىأبعدآثارًااإلنتاجيةتحسينيتركالالحالةتلكوفى511)ماركس
"–االستثمارحقلتوسع "اسمعليهأطلقناماكتقليل –أقوىالتأثيرذلكيصبحأننتوقعثم
المبكرةمرحلتهافىمنهالصناعية، أكثرالرأسماليةمراحلمنمتقدمةمرحلةفى

.حجمًاأصغرالعملإنتاجيةكانتبدائية، عندماواألكثر

،السالبهقالالذىكذلك" حديدىقانون "يوجدالأنهفىالثانية، فتتمثلالمالحظةأما
 –عليه، يترتبالعمالإعاشةفىتدخلالتىالموادقيمةفىرخصأىأنعلىيقوم

 –ذلكحدوثويتوقف. العمللصاحببالنسبةالعملتكلفةفىمماثلهبوط – بالضرورة
التىفالظروف. محددومكانمعينزمانفىالعملسوقحالةعلى – حدوثهعدمأو

يكونللغاية، حيثمرنًاالعملعرضفيهايكونالتىتلكهى، االتجاهذلكمثلتالئم
مناألولالنصفففى. التكوينطريقفىالفائضذلكيكونأوللعملكبيرفائضهناك
يتمتعونالالعمالوكانالتنظيمإلىتفتقرالعملسوقكانتعشر، حيثالتاسعالقرن
األمورأنإفتراضريببال، يمكنالعملصاحبمواجهةفىالمستمرةالمساومةبميزة

تلك (إليهالحاجةالعملعرضفاق، كلماحالأيةوعلى. المنوالهذاعلىسارتقد
توفيرعصرفىالمالرأستراكممعدلمنأقلتقدممعدلتحققكانتالتىالحاجة

استمرارإلىذلكأدىباستمرارتجنيدهيمكنللعملإحتياطىجيشهناكالعمل)، وكان
.العملقيمةعلىالعكسىالضغط

511Capital, vol. III, P. 290.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

312www.RaoufAbbas.org

منظمًاالعمليصبحعندماخاصةمعينة، وبصفةبدرجةالظروفتلكتتغيرعندماولكن
الفقد. تمامًامختلفالتقنىتقدمللالصافىالناتجيصبحالجماعية، قدالمساومةلممارسة

جانبيتمثل، والالعملقوةقيمةفىمماثلرخصاألجورسلعقيمةرخصعلىيترتب
رأسربحيةزيادةفى– منهاكبيرجانبحتىأو –ذلكعلىتترتبالتىالنتائجمن

أرباعثالثةأواألخيرالقرننصفففى. الحقيقيةاألجورإرتفاعفىيتسبب، ولكنهالمال
األمريكية،المتحدةبريطانيا، والواليات: مثلبالدفىالصناعىالتقدمشهدالذىالقرن
زادالذى، التقنىللتقدمكنتيجة" االستثمارحقلتوسع "اسمعليهاأطلقناالتىالعمليةكانت

ذلكتواضعًا، منأكثردورًا– األقلعلى –لعبتأو. ضئيلةأهمية، ذاتالعملإنتاجيةمن
.عشرالتاسعالقرنمناألولالنصفخاللالرأسماليةتطورعنفوانفىلعبتهالذى

مثلمناقشةمبدئيًا، فإنأمرًايبدواالستثمارىوالغرضاالستثماربينالتمييزأنورغم
الناجمة، والمؤثراتالتقنىالتقدممؤثراتبينالفصلفىالفشلإلىينتهىكاناألمرذلك
معالتقنيةالمعرفةفىيحدثالذىالتغيرأثر، مثلالماللرأسالبسيطالتراكمعن

وقد. التقنيةحاالتمنمعينةحالةفىالمالرأستراكمزيادة، وأثرمعينكمذارأسمال
أنواعمنالنوعينهذينبينالفصل– يةلالعمالناحيةمن –المستحيلأوالنادرمنيكون

.التغير

زيادةعليهيترتب– التحليلبغرض –النوعينبينالتمييزفىالتوفيقعدمأنغير
حالة "إفتراضفىاللبسمنفيهانسلمالأخرىصعوبةثمةأنكما. الفكرإضطراب

الذىتطبيقهامعالسائدةالتقنيةالمعرفةحالةإلىتشيرالتقنية"، فقدحاالتمنمعينة
فإذا. بالفعلوالمستخدمةالسائدةالتقنيةاألساليبحالةإلىتشير، أوللتنوعيخضع

رأستراكمزيادةأنذلكعلىيترتباألخير، فإنهالمثلفىثابتةالتقنيةأنإفترضنا
، وهىالمعينالطابعذاتواآلالتالمصانععددتضاعفتأخذأنمنلهامفرالالمال

رأسفىزيادة: "ماركسسماهاوالتى، المالرأس" بتوسيع "اليومإليهايشارالتىالعملية
.512"الماللرأسدائمتقنىبتكوينمصحوبةالمال

512Capital, vol. I, 625 – 35.
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طاقنيتسعلميديرها، فإذاالذىالعملإلىالحاجةتتضاعفاآلالتعددمضاعفةومع
ويتم. معينةمرحلةعندتتوقفقدالتوسععملية، فإنالمالرأسبإتساعالعملعرض

حاجتها، ويتركزلسدالكافىالعملالجديدةالمصانععندهاتجدالنقطةإلىالوصول
يصبحوهنا. األزمةوتقعالربحيختفىحتىالعملقيمةرفعفىاالستثمارفىالتوسع
–بالضرورة –منهيحدالصناعةفتقدم. الكالسيكيةبالصورةالشبهقريبةصورةأمامنا
صعوباتعنالناجمة (البطالةتعتبرالعكسوعلى. البروليتارىالجيشحجمإتساعمعدل

إليهسنعودمااالستثمار، وهولعمليةالمفاجئاإلعتراضمنينتجقدمامثلالتسويق
.الماللرأسالكاملالنقصأعراضأحد) بعدفيما

إذافيمانشكأنالمنطقىفمن– حينإلى –جانبًاالسوقحاجةمشكلةنحيناإذاحتىولكن
فىإنجلترامثلالرأسماليةفيهنضجتبلدفىللوضعحقيقيةصورةيعكسذلككان

األزمةفىنجدأنباستطاعتناكانإذاعماتساؤلثمةأنعشر، كماالتاسعالقرن
إلىيشيرماوثمة. الدقةبمنتهىالصورةهذهمعيتفقماعشرالتاسعللقرناالقتصادية

الوضعميز– سنرىكما –السبعيناتفىحدثالذىالكسادفىكهذاشئوجود
التاسعالقرنفىاألخرىالمناسباتفىذلكنجدأنالصعبمناالستثمارى، ولكن

يتصورهمماإنطباقًاأكثركانوربما. كبيرةبدرجةمعهايتفقمانجدالوبالتالىعشر، 
.المستمرالتنوعنحوباتجاههمالحاضرالوقتفىاالقتصاديون

منوقتأىفى– عامةبصفة –يواجهالالمنظمأنللجدلالمثيرةالشائعةالمسائلومن
بضعةبينبإختياريواجهعمليًا، ولكنهفيهاالستثماريجدفريدتقنىبشكلاألوقات
.التقنيةالبدائلمنبمجموعةالمنظمأخرى، يواجهوبعبارة. البعضوبعضهاتقنيةأشكال
منتتحققالتىالمجزيةالربحمعدالتتقديرطريقبينها، عنالحقيقىاإلختيارويتقرر

تواجههالتىالعمليةالبدائلتكونوقد. معينةأوضاعظلفىمنها، كلفىاالستثمار
يكونوعندما. محدودًاإختيارهيكون، وبذلكاالقتصاديونيعتقدهمماالعددفىأصغر
كلويكون) االقتصاديةالنظروجهةمن (واسعةبقفزاتالتقدمفىآخذًاالتقنىالتغير

لألساليبالعضويةاجيةاإلنتبينالفرق، يصبحالطريقعلىعالمةبمثابةإختراع
إختيارفرصةإالللمنظمتتركالقدالتىبالدرجة– يةلالعمالناحيةمن –كبيرًاالمختلفة
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الخطواتتحددالحالةهذهوفى. اإلطالقعلىاإلختيارفرصةلهتتيحالمحدودة، أو
منوقتفىالصناعةتتبناهاالتى، الطريقةاإلختراعطريقفىالتاريخقطعهاالتى

.األوقات

وتعديالتتحسيناتإدخالطريقتدريجيًا، عنالتغيرفيهايتقدمالتىالفتراتفىولكن
، فإنحينإلىبالثباتاألساسيةومبادئهاالعامةبنيتهاتتسمالتىاآلليةالعمليةفىصغيرة
 –الصناعيةالثورةصوتإرتفععندما، وحتىالمنظمأماميتسعىلالعماإلختيارمجال
هارجريفز،مغزلبيناإلختيارفرصةالغزالأمامكانت– عشرالثامنالقرننهايةعند
أوالمائىالنولبينما– عشرالتاسعالقرنمطلعفى –يختارأن، أوكرومبتونوبغلة
 –للبدائلالعضويةاإلنتاجيةفىاإلختالفأنالقولويمكن. البخاربقوةيدارالذىالنول

والعملالرخيصالعملبيناإلختالفتجعلدرجةالكبرمنيبلغالقد– كبرهغمر
.البدائلتلكبيناإلختيارفىالتأثيرعنالنادر، يعجز

الذى –الرأسمالىاالستثمارصورةتكونأنعليهيترتب، فإنهكذلكالحالكانتوإذا
وجودمثل (واقعيةأكثر– التقنيةالمرحلةبهاتتسمالتىالثباتحالةمواجهةفىيتقدم

.حدةعلىصناعةكلفىيستخدممعينتقنىأسلوبمن) البديلةالطرقفىمعينمجال
عن– األمربدايةفى-اإلتساعنحوالمالرأساستثمار، يتجهالظروفتلكمثلوفى

أكثرأنهاعلىتبرهنوالتى، النوعذلكإلىتنتمىالىالمصانععددمضاعفةطريق
هناككانطالما– للمقاومةأدنىكحد –ذلكفىوتستمر. القائمةالظروففىربحية
بإقامةيسمح) كافيةبصورةالعملعرضفىسريعتوسعأو (العملمنكاففائض

.سواءحدعلىالتقدمولتحققلتشغيلهاالعمالواستئجارجديدةمصانع

حدإلىالزيادةمعدلأوهبوطالفائضاستنزافبمجرد –نادرًاالعمليصبحعندماولكن
إلىيؤدىبماالندرةتلكتأثيرعلىعالماتهناكوتكون–المالرأسزيادةمنأدنى

، فيختاربديلعنللبحثالمنظمعند) عليهمتفق (اتجاهثمة، يصبحالعملقيمةإرتفاع
األخذنحوإختيارهفىالتحوليتجهأنذلكعنوينجم. أمامهالمتاحةالتقنيةالبدائلأحد

الطريقة، وهىقبلمنيستخدمهاكانالتىتلكمنللعملتوفيقًاأكثرتكونتقنيةبطريقة
المفضلالبديلاآلنأصبحتالقديمة، ولكنهااألوضاعظلفىربحيةأقلكانتالتى
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رأس" توسع "بنقيضاالتجاههذاوسمى. متوفرغيرلتشغيلهاالالزمالعملأصبحعندما
بهذايرتبطالذىالتقنيةالطريقةفىالتغيرووصف. المالرأس" تعميق "نحو، اتجاهالمال

، أكثرالعملتكلفةفىوبالتغيراالستثمارينشدالذىالمالرأسبنمو" متأثر "بأنهاالتجاه
ويمكن513المتاحالمعرفةرصيدإلىجديدةإضافةعنناشئأنهذاتى"، بمعنى "كونهمن
"التوسع "يؤدىأن، قبلعليهكانتمماأصغرالجديدالوضعهذافىالربحنسبةتبدوأن
.بسرعةاألجوررفعإلىالمالرأساستثمارفى

"التوسع "كانلومماأكبرربحًايحققوضعإلى" التعميق "نحوالتحركيصلبينماولكن
ندرةبواسطةيتحققالذى" لإلعتصار "جزئيةمحاولة– النحوهذاعلى –استمر، يمثلقد

فىالضمقبلأى (األصلىالوضعمنمنخفضةبربحيةيتميزالوضعينوكال. العمل
هذافإنذلكوعلى). نادرًاالعمليصبحأنوقبلالبعيدالمدىإلىاالستثمارعملية

الذى "الهبوطإلىالربحنسبةاتجاه– األولىبالدرجة –ماركسإعتبرهماهوالوضع
الحوادثمجرىكانالقيمة"، وكلمافائضفىالنسبيةللزيادة... المعوقالتأثيريقوى

الفرصكلالمالرأساستثمارعمليةتستهلكأنالمتوقع، فمنالنموذجهذامنيضخم
النحوعلى (االستثمارحقلتوسيعإمكانياتتوفيرحالةفىباستمرار، إاللهاالمتاحة

الذىاإلبتكار، وهوللمخترعالذاتىاإلبتكاربواسطةللرأسمالى) اآلنشرحناهالذى
.العمالميزانيةفىتدخلأشياءإنتاجفىتطبيقهيمكن

،األولالمحلفىويأتى. سبقفيمافصلناهالذىالتحليلبهذاتتعلقانصعوبتانوهناك
الطرقتبنىفىاإلسراعإلىيؤدىاألجورفىالعاماإلرتفاعبأنالقائلالرأىصالحية

أن– التحديدوجهعلى –بالنا، هوعنغابإفتراضإلى، استنادًاللعملتوفيرًااألكثر
فىالمالرأسعلىتحصلالتىالفائدةنسبةأيضًاتنخفض، بلفحسبترتفعالاألجور

اإلرتفاعذلكأن، كماالعملتكلفةفىإرتفاعهويحدثماكلكانفإذا. الوقتنفس
للعملوتوفيرًاتعقيدًاأكثرآلةصنعتكلفةتشغيلها، فإنوكذلكاآلالتصنععلىينسحب
زيادةدرجةبنفس) أجلهامنيقترضالذىالمالرأسفوائدتزدادثمومن (تزدادسوف

إقامةطريقفىتقومالتىالعقبةكانتفإذا. للعملتوفيرًااألقلاآلالتتشغيلتكاليف

513J. R Hicks. Theory of Wages, 125 seq.
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ماقائمةستظلالعقبةتلكفإن. إلنشائهاالكبيرةالتكلفةفىبالضرورةتتمثلاألولىاآللة
والذى، للتشغيلالالزمالعملتكلفةبهتزيدالذىالقدربنفسستزيداإلنشاءتكلفةدامت

فإن– الوقتنفسفى –الفائدةنسبةهبطتإذاولكن. توفيرهاآللةتلكإدخاليستهدف
بنسبةترتفع) الفائدةمنهتخصمكبيررأسمالتوظيفتتطلبالتى (تعقيدًاأكثراآللةتكلفة
.المنافسةالطريقةتكلفةمنأقل

الكالسيكيينلالقتصاديينبالنسبةطبيعيًا– يبدوماعلى –األخيراإلفتراضهذاوكان
إنخفضتاألجور، إرتفعتإذا "بأنهالقائلريكاردورأىقادهمفقد. ضمنًاتقبلوهالذى

نسبةتقليل– بالضرورة – عنهينتجالربحتوقعاتفىالهبوطأناستنتاجاألرباح"، إلى
فيماالشكالضرورة، ويثيرتلكتحدىإلىيتجهالحديثاالقتصادىالفكرولكن. الفائدة

، فإنكذلكاألمركانإذا. الظروفتلكمثلفىالفائدةنسبةهبوطالمتوقعمنكانإذا
وجهفىمسدودًايصبح– للعملتوفيرًااألكثربالطرقباألخذ –الظروفتلكتجنبطريق

الجيشمواردحدودتخلقهاالتىالعملومجاعةاالستثمارعمليةفاقتالرأسمالية، وإذا
قدالتىالوحيدةوالنتيجة. األرباحفىسريعهبوطإلىتؤدى، فإنهاالصناعىاإلحتياطى

يظهراالستثمار، حتىبعمليةالشللوإلحاقاقتصاديةأزمةوقوعهىذلكعلىتترتب
لرأسالمربحاالستثمارأمامجديدةفرصًا، ويتيحالعملإنتاجيةمنيزيدجديدإختراع
.بأخرىأوبصورةالمزمنبالركودتتميزفتراتوقوعفرصلذلكتبعًاوتتدعم. المال

رأسفىبالزيادة" المتأثر –"التقنىالتغيربينالفاصلبالخطالثانية، فتتصلالصعوبةأما
التقنيةاإلختياراتمجاليغيرالذىالتقنية، المعرفةفى" الذاتى "والتغير– المستثمرالمال

؟التحليلبغرضولواالثنينبينفاصًالخطًانضعأنحقيقةالسهلمنفهل. كليةالمتاحة

درجمنجديدةبآلةالخاصةالنشرةببساطةيسحبالالمنظم، فإناألحوالتتغيرعندما
يطلبولكنه–اقتصادياالستخدامهاالمالئمةللظروفإنتظارًاتقبعكانتحيث –مكتبه

، أواآلالتمنجديدطرازإيجادإمكانيةبحث– والتصميماألبحاثقسمأو–مهندسيهمن
تكلفةبأقلالعملبتوفيرتسمحالموجودة، بصورةاآلالتعلىالتعديالتبعضإدخال

اإلختراعاتمنعددًاأن– رأينامانحوعلى –المحتملمنأنهريبوال. ممكنةإضافية
التىالحقيقيةالتاريخىالتغيرعمليةوفى. كهذهبدوافعصنعتقدالمبكرةالمتميزة
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لم، كماالمالرأساستثمارلتقدمتخضعالبذاتهاقائمةعمليةاإلختراعيكنتواجهنا، لم
تؤثرالتى، خترعاتالمنموعلىتأثيرهاعنمنفصلةالمالرأساستثمارعمليةتكن

فىأوردناهالذىالتميزهذاويفيد. الربحيةعلىاالستثمار، بتأثيرهاعمليةعلىبدورها
باستطاعتهماكانواحدة، طالماعمليةفىالعنصرينمنكللعبهالذىالدوربيان

أنيجبالولكن. للحقيقةخطيرتحريفوقوعدونالبعضبعضهماعناإلنفصال
المتداخلة، وأنهالتبعيةمننوعًاتمثلالالعاملينهذينحقيقةبأناإلعتقادإلىذلكيقودنا

.مشتركًانتاجًابإعتبارهانتائجهامعالجةيمكنال

المدىعلى –المالرأستراكمأوالتقنىالتغيرعلىيؤثرماإفتراضأنذلكويعنى
دقةعلىكثيرًاذلكيعتمدفسوف. أحيانًايظنمماسهولةمبدئيًا، أقلإفتراضًا – البعيد

الحقيقيةللظروفالتجريبيةالدراسةمشتركة، وتستطيععمليةفىالداخلةالعناصرتركيب
يتسمعنهنتحدثالذىالتمييزونوع. العمليةتلكماهيةعلىالضوءتلقىأنوحدها

أذهاننافىنحتفظأنعلىيساعدنامبدئيًاتبسيطًاويعد– شكذلكفىما –باألهمية
المستوىهذاعلى –القولباستطاعتنايجعلكلهذلكولكن. الحقيقيةالعمليةبأساسيات

والتداخلبالصراعمشروطًا– مستمرةبصفة –سيظلالرأسماليةتوسعبأن– التحليلمن
منالمربحتوظيفهناحية، وشروطمناالستثمارفرصينشدالذىالمالرأستوسعبين

.أخرىناحية

البروليتارى،الجيشفىالزيادة، ونسبةالتقنىالتغيرطابعإلىاألخيرالجانبويتحول
الخاموالموادللعمالالطعامتوفيرل) الهامةاإلمكانياتأو (الطبيعيةالمواردوعرض
الذىالنحوعلى– ماحدإلى –اآلخرعلىمنهاكلالصناعية، ويترتبللعمليةالالزمة

االستثمارفرصتوسعإمكاناتتضيقأننتوقعتجعلنا– ذكرناها –أسبابوثمة. بيناه
.المالرأستراكماستمر، كلماالمربح

أنهغير. التغيرعليهايعتمدالتىللعواملالمبدئىالتبسيطهذافىاألسواقإلىنشرلم
للنسبةحاسمًاحدًا– متعددةنواحىمن –يكونأنيجباألسواقتوسعأنالبديهىمن

–الكالسيكيةالمدرسةرائد –سميثآدمأعطىوقد. الرأسماليةبهاتتوسعأنيمكنالتى
ثمومن (العملتقسيمفىالتوسعفىيتحكمعامالباعتباره،السوقلحجمكبرىأهمية
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عنمباشرة، يتحددوأكثرمختلفسبيليوجدأالولكن)ضمنيةبصورةاآلالتتطور
منتحقيقهيمكنالذىالربحأنأى،السوقإتساعبواسطةالمالرأساستثمارطريقه

المنتجاتإلىالحاجةكانتإذاماعلى، يعتمدالمالرأسمنمعينقدراستثمار
صغيرة؟أوكبيرةالصناعية

التغيرعندهيوسعأبعد، قدمجالثمةأنواضحًااإلعتبار، ويصبحبهذانأخذأنوبمجرد
لم، إذسبقفيماعنهتحدثناعماتمامًايختلفمجالوهو. المالرأساستثمارحقلالتقنى
الستثمارجديدًاحقًالاآلليةاألنوالإختراعفيهخلقالذىالمجالذلك. معهيختلطيكن
العصورفى –الطائرةإختراعخلقالبخارية، أواآلالتصناعةتوسيعفىالمالرأس

.الطائراتمصانعفىلالستثمارجديدًاحقًال– الحديثة

المالرأسأرصدةنمومعجنبإلىجنبًااألسواقإتسعتإذاأنهالواضحومن
الحاجةتكوينأنرغم (المالرأستطورعلىحدًايضعأثرًاتتركالالمستثمر، فإنها

النسبىالنموعلىثم، ومنالماللرأسمعينمجملبهايوزعالتىالطريقةعلىيؤثر
هذاريكاردومدرسةإلىينتمونالذيناالقتصاديونأسقطوقد). المختلفةللصناعات

إعتبارباستطاعتهمكانثمومن. معينبإفتراضذلكإلى، مدفوعينحسابهممنالعامل
الدخلكلأنإفتراضوهو– العكسمنبدًال –اإلنتاجعلىدائمًايعتمداالستهالكأن

واإلنفاقوحدةفى، ينفقاألرضمالكأوالرأسمالىأوالعاملبواسطةسواءيتحققالذى
معينةزمنيةفترةفى-بأخرىأوبصورة – واحدةدرجةوتدفقها، علىالنقودوتحصيل
.فقطزمنىفارقمعالدخلمجرىمعيتزايدأنهما، حتىبصورة

الذى (االستهالكيةالسلععلىالمباشرةالمصروفاتإلى– النحوهذاعلى –اإلنفاقويرجع
باالستهالك "عادةيسمىماإلىأيضًايرجعاإلنتاجى")، كماغيراالستهالك "أحيانًايسمى

وشراءاإلضافىالعملاستئجارعلىالرأسماليونالمنظمونينفقهمااإلنتاجى"، وهو
االستهالكيةالسلعإلىالحاجةتزيدالظروفتلكمثلوفى. الجديدةالرأسماليةالسلع

مشكلةأىوجوديكونالصناعية، والالمعداتفىتحدثزيادةأىمعالرأسماليةوالسلع
عن– فقط – ناجمةتكونللحاجة، ولكنهاالمطلقالنقصعنناتجالحاجةمشاكلمن
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النوعينهذينبينالجديدةالصناعيةالمعداتتلكبهاتوزعالتىالنسبةأوالدقيقالتوازن
.البعضوبعضهاالمتنوعةالجوهريةفروعهابينالصناعة، أومنالرئيسين

تناسبتالتىالبارعةالتبسيطاتأحدريكاردومذهببناءفىاإلفتراضهذاإدخالوكان
لم، ولكنهاللتحليلاألولىللمراحلتحورًاتعدبها، كماالمرتبطالفكرمع– الغالبفى– 

لىع –لهاكانلقد. وبديهيةساذجة– الغالبفى –تبدوبارعة، ألنهاحيلةمجردتكن
عندسواء –الحقيقىالعالمإلىننظروعندما. الزمانذلكظروففىيبررهاما– األقل
فالنظام. الحاسمالشرطبذلكاألخذعدمتبررمهملةأسبابًانجد– اليومأوالوقتذلك

بمعنى(دخلهممنجانبتوفيربواسطتهاالناسيقررآليةطريقةيتضمنالالرأسمالى
أو –زيادةثم، ومناالستهالكعلىدخلهمكلإنفاقعنمعينةزمنيةفترةفىاإلمتناع
منأو –المنظمونيتخذهاالتىالقراراتمعتتسق) يمتلكونهاالتىالنقود– زيادةمحاولة
المصنعة،السلعأوالخامالموادمنإحتياطاتهم، وتكوينالمصانعلتوسيع– شابههم
التىاألداةيقدمالفائدةمعدلبأناإلعتقادعلىجرتقدالعادةأنورغم. التوسعبغرض
نطاقعلىاليوماالقتصاديون، يعترفالقراراتمنمجموعتينبينوجودهايتطلب
هذامنأداةثمةكانإذا، هذاالفروضأحسنعلىالغرضتالئمالاألداةتلكبأنواسع

.النوع

االستثمارفىآليةثمةليسأنه، هواليومشائعًايعدالمسألةهذهلتقريرآخرسبيلوهناك
لذلكمعينتوظيفعنالناتجواالستهالكالدخلفىذلكمثليوجدالثمومن(

الصناعيةالمعداتبتشغيلتحتفظالتىالحاجةلخلقيكفىمستوىعندتظل) االستثمار
فىقصور– هناكيكونأنالمحتملمنأو –هناكيكونثمومن. طاقتهابكاملالقائمة
تمنعوبذلك. األحيانأغلبوفى– آلخروقتمن –اإلنتاجيةالمعداتنمووراءالحاجة

باستطاعتهاكانالذىالربحتحققأنكامًال، ومناستخدامًاتستخدمأنمنالمعداتتلك
شروطبأناإلعتقادإلىتدعوأسبابًاسنرى، هناكوكما. أخرىظروففىتحققهأن

.بأخرىأوبصورةمتأصلة، أصبحتالحديثالعصرفىالمتزايدةاإلنتاجيةالقدرة

هناكعشر، وكانتالتاسعالقرنمناألولالنصففىمختلفًاكانالوضعأنغير
الرأىبذلكاألخذإلىالكالسيكىالفكراتجاهسببتفسرالتىالظروفمنمجموعة
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زيادةنحوتتجهالتىالمؤثراتفىإستثنائىبثراءتتسمالفترةتلككانتفقد. المتفائل
الفترةتلكفىاألوضاعوكانت. الرأسماليةاإلستهالكية، والسلعالسلعمنكلعلىالطلب
تعتبرأصبحتوالتى، السوقنطاقتوسيعإلىتتجهالتىللعواملالمستمربالتدخلتتسم

.العملحريةبمبدأاستهلالذىالجديدللعصرالدائمةالمالمحمنطبيعية، وتعدعوامل
منالجديدةالمجموعةتلكيخلقلمالذىالدافعة، العواملتلكأبرزالتقنىاإلبداعوكان

منمجموعةأو –جديدةصناعةخلق، بلفحسبقبلمنمنهاأمثلةنايرأالتىاآلالت
ودعمت. الميكنةنحواالتجاههذاتخدمالتىاآلالتإنتاجإلىتحتاج– الجديدةالصناعات
تلكآثارمن– األوقاتمنوقتفى –بريطانيافىالخارجيةلتجارةلاالستثنائيةالظروف
باإلضافة، هذاالسكانحاجةعلىطرأتالتىالمؤثرات– أيضًا – دعمتها، كماالعوامل

.لهامثيلالبسرعةعددهمتضاعفالذينالمدنسكانزيادةإلى

الثورةعلىالسابقينالقرنينأوالقرنفىمحدودةالرأسماليةالسلعإلىالحاجةكانت
الرأسماليةبالسلعيسمىأنيمكنماأبعادوكانت– ومطلقةنسبيةبصورة –الصناعية
العادى،البناءميدانعلىيتركز– رأيناكما –االستثمارىالنشاطوكان. ضئيلةبالتالى

أصابها، وبناءالذىالحريقبعدلندنبناءإلعادةمعينةفتراتفىحجمهإتسعالذى
التىالسقوفترميممثل –الجاريةاإلصطالحاتفىالعاديةالبناءأنشطةوتركزت. السفن
األكواخوبناء– حجمهاصغرمنالرغمعلىالريففىهامةمحليةصناعةتعتبركانت
الريفية، وبناءالبيوتبناءفىالتوسعذلكإلىويضاف. المتزايدينالسكانإليواء

السنواتميزتالتىالواسعة، وصوامعهمالميسورينالفالحينمزارعوتشييدالكنائس
عشرالثامنالقرنمثلكما. إنجلترافىوستيوارتالتيودورعصرىفىرخاءاألكثر
صناعةدهرتزفإ. لندنمدينةخاصة، وبصفةالمدننموبسببالعمرانىالنشاطذروة
نصيبمنمعظمهاكان– إنجلتراغربىفىوالمساميراألدواتاتصناعمثل –معينة

.اليدويةالصناعةورشفىالمشتغلينالحرفيين، أوالمنزليينالحرفيين

األولىاآلالتكانتفقد. المالرأساستثمارمجالأفسحالصناعاتتلكمنالقليلولكن
طريقيستخدمونها، وعنالذينالرجالبواسطةالعملموقعفى، وتقامالخشبمنتصنع

فىفقطتصنعالتىهىالضروريةالمعدنيةاألجزاء، وكانتلحسابهميشتغلونحرفيين
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صناعةإلى– والساعاتيةاألقفالوصناعالنجارينمثل –الحرفيونوتحول. بعيدةأماكن
، وبدأاآلالتتعقدتوعندما. ذلكاألمرتطلب، كلمااألنوالأوالمغازلأوالعجالت

هامة، تلكمراكزيحتلونالمصانعومصممىالصناع، أصبحاألولىالمصانعظهور
بعضمع (التجارةفروعمنفرعًا) "المعاصرينأحدلروايةوفقًا (كانتالتىالصناعة
514"البراعةفىغايةكانشاقًا، وإنعمًالكانولكنه) الحداديحققهاالتىالمساعدة

الحديد،لصهرفرنًا59هناككانف – بذاتهاالمجالمحدودةالحديدصناعةوكانت
منالكبيرالجانبوكان- 515سنويًااألطنانمنألفًا17مقاطعة، تنتج18علىموزعة
.الطلبأوامرعلىيعتمدسوقها

نستطيعاليجعلناالذىالحدصناعة، إلىلكلالخامالمادةكانالخشبأنريبوال
منهتصنعكانتكما. الخشبمنتصنعواألوعيةالنقلوسائلفكانت516ذلكإنكار
الصناعاتومثلت. البيوتمناألكبر، والجانبالمدافع، والجسور، وعرباتالسفنأيضًا

.التقليديةالبسيطةبأدواتهاالقديمةالحرفيةالصناعةمناألكبرالقسمالخشبية

، وكانتقبلمنالحظناضيقة، كمااالستهالكيةالمصنعةللموادالوطنيةالسوقوكانت
قيودتحتترزختزالالالصوفيةللمصنوعاتبالنسبةاألهميةالبالغةالخارجيةالسوق

عاماإلنجليزيةالموانئغادرتالتىالسفنحمولةوقدرت. التجارىالنظاموشروط
البضائعحركةمن% 2و% 1بينيتراوحما، أوطنألف317علىيزيدالبمام1700
.517اليوموحدهاليفربولفى

عشرالثامنالقرنمنتصفجذريًا، فعندتغيرًاالوضعهذاتغيرالصناعيةالثورةوبوقوع
عليهكانتماىمثلإلىللخارجالمصدرةالبضائعحملتالتىالسفنحمولةتضاعفت

بصناعةيتعلقوفيما. ملحوظةزيادةذلكبعدالتصديرتجارةوإزدادت، القرنبدايةعند
فاقتالخارجفىالمنسوجاتعلىالطلبزيادةأنإلىيشيرماثمة، نجدالمنسوجات

.القرنذلكمناألخيرالنصففىالتقنىللتغيررئيسًادافعًااإلنتاجية، وكانتالطاقة

514Mantoux, Op. Cit., 221.
515L. W. Moffit, England on the Eve of the Revolution, 147.
516J. U. Nef, Rise of the British Coal Industry, vol. 1, 191.
517Mantoux, op. Cit., 102.
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فىأضعافهثالثةإلىالرقم، وزادطنالمليونالصادراتتجاوزتم1785عاموبحلول
عند- اإلسترلينيةبالجنيهاتمقدرة–الصادراتقيمةوبلغت. القرنمناألخيرينالعقدين

المنسوجاتصادراتقيمةوكانت518بدايتهعندعليهكانتماأمثالثالثةالقرننهاية
قيمةوبلغت. الصادراتجملةقيمةمن% 30نحوتبلغم1800عامفىوالقطنيةالصوفية

قيمةجملةمن% 60نسبةم1850عامفىبهاالمرتبطةوالمصنوعاتالمنسوجات
.قرننصفخاللتضاعفتالتىالصادرات

وتعقيدا، كماعددااإلنتاجيةالمعداتوإزدادتالبخار، بقوةتداراآلالتأصبحتومنذ
مبانىإقامةإلىفقطالحاجةتبرزأيضًا، لمفيهاالمستخدمةالمعدنيةاألجزاءإزدادت
منالقريبةالمناطقفىالعمالإليهايأوى، ومساكناآلالتتلكفيهاتنصبخاصة

.اآلالتإنتاجفىمتخصصةمصانعإلىالحاجةظهرت، بلفحسبالجديدةالمصانع
مشروعهىاآلالتإنتاجفىالمتخصصةالوحيدةالمؤسسةكانتم1800عاموقبل

ثلثهامنأكثر، كانالتاريخذلكعندآلة300نحو، وأنتجوواتبولتونأقامهالذىسوهو
.التعدينبصناعةخاصًاوالسدسالخمسبينتراوحوماالنسيجبمصانعخاصًا

اآلالتصناعةفىمتخصصةمصانععشرالتاسعالقرنمنالعشريناتقبلتظهرولم
برامابواسطةالجديدةاآلليةاألدواتإختراعوكان. 519النكشيرفىأولندنفىسواء

،الشرائحقطعوذراعالقطعمخرطةخاصةوبصفة– القرننهايةقبل –سالىومود
االقتصاد "وكان. اآلالتإنتاجصناعةفىتخصصًاأكثرفروععليهقامتالذىاألساس

يعتمدالتىالصناعاتمن (الفترةتلكفىمعينةصناعةلكلىالرئيسالهيكل" الخارجى
فىالجديدالتوسعإلىيستند) كبيرةبدرجةاألخرىالصناعاتمنعددتطورعليها

.المتخصصةالميكانيكيةالهندسة

واستخراجالحديدصناعةعلىجديدًاعبئًا– بدورها –وصيانتهااآلالتإنتاجزيادةوألقت
اإلنتاجبذلك، وتضاعفطنالمليونم1835عامالحديدإنتاجفبلغ. الخاموالمعادنالفحم
طنماليينستعندثبتالذىالفحمإنتاجأما. التاليةعامًاالعشرونخاللمراتثالث

518Ibid., 103 – 4.
519Clapham, op. Cit., vol. 1, 152 – 3.
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65وحوالىم1825عامبحلولمليونًاالعشرينبلغعشر، فقدالثامنالقرننهايةفى

.520عشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتمنتصفعندمليونًا

معبدورهاالحاجةتلكاالستهالكية، تضاعفتالسلعإلىالمحليةبالحاجةيتعلقوفيما
يتوقعهالذىالمدىبلغتقدالزيادةتلكتكنلمإذا، حتىالمدنوتوسعالسكانزيادة
بروليتارياباستطاعةكانإذاولكن. دخولهاوقلةالجماهيرمعاناةظروفبسببالمرء

التىلألشياءحدالضرورية، فالالعيشحاجاتعنتفيضقليلةبنساتتوفرأنالمصانع
،البيوتفىقبلمنتصنعاألشياءتلككانتحين، علىالسوقمناآلنشراءهايمكنهم

السكانزيادةأدت، بلفحسبالمصنعإنتاجلصالحالمنزلىالنسيجصناعةتتدهورفلم
.العائالتمنعائلةكلتحتاجهاكانتالتىوالقباقيبالشيالنعددزيادةإلى

بدرجة –اإلتساعإلىيميلكانالعوامللتلكالمترابطالتأثيرأنفىالشكبعضوهناك
وخمسيناتأربعيناتفىالنابليونية، ولكنالحروبأعقبتالتىالفترةفى– متوازيةغير

لإلنفاقالسابقةاألشكالاألهميةفىفاقجديدنشاطظهورعشر، بدأالتاسعالقرن
العقودعلىنطلقعندماوحتى. الرأسماليةوالسلعالماللرأسبإمتصاصهاالستثمارى، 

الغالبفىنعجزالحديدية"، فإنناالسككعصر "عشرالتاسعالقرنمنتصفشكلتالتى
التطورفىالحديديةالسككبناءإحتلهاالتىالفريدةاالستراتيجيةاألهميةاستيعابعن

منتقديرناعنتغيبفائدةذاتالحديديةكامًال، فالسككاستيعابًاالفترةلتلكاالقتصادى
الحديثةالحربمعداتإالذلكفىيفوقهاكبيرة، والبدرجةالماللرأسإمتصاصهاحيث

.الحديثالمدنىالعمرانمعالناحيةهذهمنتتساوىوتكاد

فىالحديدعلىللطلبالوحيدالمصدركانتالحديديةالسككبأنالقولذلكيعنىوال
المرافقبناءمثلالعصرذلكفىالحديدعلىقامتكبيرةمشروعاتالحقبة، فثمةتلك

نجدالذىأندسوثمرفأاألربعيناتفىأمثلتهامصبوبة، ومنحديديةأعمدةعلىالمقامة
ونصفميلمسافةعاديًا، يمتدحدًاالطولمنبلغقد "بأنهمعاصرمصدرفىلهوصفًا
إنجلترافىميلألفىإلىإمتدالذىالحديدىالخطولكن. 521"الضحلةالخليجمياهفوق

520Ibid., 425, 431.
521The Times, Oct. 3, 1844.
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منطنمليوننصفمنيقربمااستهلكقديكون، ربمام1848 – م1847الفترةفى
تلكفىالحديدإنتاجربعيعادلماأىوحدهما، والكراسىالقضبانلصناعةالحديد
العملسبيلالحديديةالخطوطإقامةعلىاإلنفاقيسرتوكذكرهلماووفقًا. الفترة

وبحلول522ذروتهااإلنشاءاتتلكفيهابلغتالتىالفترةفىالسنةفىعاملألفلثالثمائة
وشمالىالعظمىبريطانيافىأقيمتالتىالحديديةالخطوططولبلغقدكانم1860عام

عامىبينأخرىمرةالنصفبمقدارالرقمهذاوإزداد، ميلآالفعشرةنحوأيرلندا
.م1870وم1860

الحديديةالسككأهميةقصةجوانبكليمثلإنجلترافىالحديديةالسككبناءيكنولم
تصديرعننتحدثعندماأننامنالرغموعلى. بريطانيافىالثقيلةوللصناعةلالستثمار

عامعلىالسابقوالعقدعشرالتاسعالقرنمنالثمانينات– عامةبصفة –نعنىالمالرأس
فىإنكارهيمكنالدورًالعبتالخارجيةاالستثماراتأنننسىأنيجب، الم1914

شكل– الحقبةتلكفى-الخارجيةاالستثماراتأخذتفقدعشرالتاسعالقرنمنتصف
حدثكماالمباشراالستثمارشكلتأخذرئيسة، ولمبصفةالحكوماتإلىاألموالإقراض

،واسعنطاقعلىالحديديةالسككبناءإلىتوجهكانتاالستثماراتتلكولكن. بعدفيما
الرأسماليةالسلعتصديرمتابعةعلى، وساعدتالماللرأسمربحًامخرجًاقدمتوبذلك

.البريطانية

أوربا،فىالحديديةالسككبناءاألربعيناتفىالحديديةالسككإنشاءذروةصاحبفقد
فىالمالرأسمتوسطوكان. األمريكيةالحديديةالخطوطبناءفىالتوسعذلكوتبع

،الجنيهاتمنمليونًاعشربخمسةيقدر– م1875وم1850عامىبينفيما – بريطانيا
فى –بلغتالتىالسابقةاالستثماراتعنالناتجةاألرباحاستثمارإعادةإلىباإلضافة
فىملحوظةزيادةالخمسيناتوشهدت. 523الجنيهاتمنمليونًاخمسين– السبعينات

الثالثةالسنواتفىوالصلبالحديدصادراتقيمةالرأسمالية، فتضاعفتالسلعتصدير
عامعليهكانتماأمثالخمسة– السبعيناتأوائلفى –وبلغتالعقدذلكمناألولى
.م1850

522Took and Newmarch, History of Prices, vol. v, 357.
523L. H. Jenks, Migration of Capital, 332 and 413.
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مليونًا35الحديديةالسككقضبانصادراتقيمة، بلغتم1865وم1856عامىبينوفيما
وثمانينثالثة– م1875وم1865عامىبينفيما –الصادراتتلكوبلغت. الجنيهاتمن

والقصديروالنحاسالحديدصادراتكانتم1857عاموبحلول524الجنيهاتمنمليونًا
رؤوستحولتم1865م1857عامىبينوفيما. البريطانيةالصادراتإجمالىخمستبلغ

العامة، وكانتوالمرافقالهنديةالحديديةالسككفىاالستثمارإلىاإلنجليزيةاألموال
.525البريطانيةالمصانعإلىغالبًاتوجهالهنديةالحديديةللسككالحديدطلباتجميع

قضبانعلىكبيرطلبخلقفىوأمريكاروسيافىالحديديةالخطوطإنشاءواستمر
تمقداأللمانيةالحديديةالسككبناءأن، ورغمالستيناتفىالبريطانيةالحديديةالسكك

عندماالتسعيناتفىذروتهبلغالروسيةالحديديةالسككبناء، فإنم1875عامحلولقبل
الحديديةالسككبناءاستمروبينما. الحديديةالخطوطمنميلألف16حوالىأقيمت

م1887عامالنشاطعشر، دبالتاسعالقرنمناألخيرالربعحتىالتدهورفىاألمريكية
.526ميلألف13عندئذطولهابلغالتىالمتحدة، الوالياتفىالحديديةالخطوطبناءفى
 –م1865منالفترةخاللتضاعفقداألمريكيةالحديديةالخطوططولأنريبوال

الحديديةالخطوطمعداتمنمتزايدةنسبةأن، رغممراتخمسأوأربعإلىم1895
القرنبلغعندما– البريطانيةوليس –األمريكيةالمصادرعلىتعتمدكانتاألمريكية

.نهايته

، والهند،األمريكية، واألرجنتينالمتحدةالوالياتفىالحديديةالخطوططولزادوقد
وحتى. م1900عامميلألف262إلىم1870عامميلألف62منمعًاوكندا، وأستراليا

حديديةخطوطًااإلنجليزالرأسماليونأصدرم1914عامعلىالسابقةالسبعالسنواتفى
كانتالتىالبالد، وهىجنيهمليون600قيمتهابلغتالبحاروراءفيماتقعالتىالبالدإلى

.527الغذائيةوالموادالخامالموادبإنتاجرئيسةبصفةتهتم

524Ibid., 174.
525Ibid., 207 seq.
526D. L Burn,. Economic History of Steelmaking, 78.
527A. K. Carmcross, Home and Foreign Investment in Great Britain, 1970 – 1930.
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طبيعةذاتكانت– أشرنامانحوعلى –السوقمجالوسعتالتىالعواملتلكمثلولكن
معينًاحدًاهناككانأنهمستمرًا، بمعنىتأثيرًاوليسوقتىتأثيرفتأثيرها. إنتقالية

معينةمجموعةفظهور. األرضسطحعلىبعينهامنطقةتحتاجهاالتىالحديديةللخطوط
أن، يمكناآلالتمنجديدشكلما، إلنتاجلصناعةالحاجةتخلقالتىاإلختراعاتمن

صناعاتإيجادفىتستمرالواحدة، ولكنهامرةالجديدةالصناعاتتلكإقامةإلىتؤدى
إنتباهناركزناإذافقطإنتقاليةتبدوالعواملتلكمثلأنإلىأحيانًاالبعضويذهب. جديدة
لخطبدايةجعلهادونيحولواضحسببثمةليسحدة، وأنهعلىمنهامثالكلعلى

.الحاجةظروفعلىمستمرًاإتساعيًاتأثيرًاتمارسثماألخرى، منالعواملمنمتصل

إلىبدورهميتحولونالذينكاألطفالالمخترعاتمنمعينةمجموعةتصبحالولماذا
ذىمنتعقيدًاوأكثرأكبرلآلالتصناعةالمخترعاتتلكمنجيلكلفيتطلبأحفاد
التىالتقنيةالمبتكراتبواسطةاآلالتلصناعةالحاجةعلىيحافظاألقلعلى، أوقبل

إلىاالقتصادىالتقدميؤدى، أالالتشبعحدالحديديةالخطوطبناءبلغإذايوجدها؟ وحتى
فىالتوسععلىتساعد– الحديديةالخطوطبناءعنتختلف –جديدةأغراضإيجاد

البترولأنابيبمدالكهربائية، أوالصناعاتمثلالثقيلةالصناعةفىوالتوسعاالستثمار
.528العالية؟الطرقبناءأوالمختلفةالقاراتفى

حدثلمامالحظاتناعنالنظر، بغضالتساؤالتلتلكإجابةإلىالتوصلالصعوبةومن
تلكمثلكانتإذاماوتقرير. بعدفيماإليهاسنعودمسألة، وهىالزمنمرعلىبالفعل

العمليةلتركيبالكاملالتغيرعلى – بوضوح –ذاتها، يعتمدإنتاجتعيدالحوادث
منها، واليتجزأالجزءيعدالذىكلهالوضعتغييرعلىيعتمدأىالمتداخلة، التاريخية

.واحدةفصيلةمنبإعتبارهاسماتهامناسقاطهيمكن

الذى –للرأسماليةالذهبىالعصرذلكبأناإلعتقادإلىتدعوخاصةأسبابثمةولكن
لالستثماراألساسيةبالطبيعةنعنيهبمااألسبابتلكوترتبط. إنتقالىعصر– ذكرهأوردنا

المعداتمنرصيدًاتتركلالستثمارمحاولةكلأنحقيقةاإلنتاجية، وهىالمعداتفى

:فىالرأىهذاتفاصيلانظر528
Schmpeter, Capitalism, Socialism and Democracy.
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األزمات، تحدثكاليشكىالدكتورإليهذهبمانحووعلى. قبلذىمنأكبراإلنتاجية
ومأساة... اإلنتاجأيضًايخلق، بلفحسبينتجالاالستثمار "ألنالرأسماليةظلفى

.529"مفيدألنهاألزماتيسببأنهاالستثمار

التىكتلكدافعةعواملظلفى، ثابتثانوىبمعدليستمراالستثمارأنإفترضنافإذا
الصناعاتذلكفىللصناعة، بمااإلنتاجيةالمعداتفىمقابلةذلكعنشرحناها، ينتج

العملمنالمتزايدةالرأسماليةالمعداتتلكتتمكنوحتى. استهالكيةسلعًاتنتجالتى
عدمبسببورائهامنأصحابهاعلىتعودالتىاألرباحهبوطدونطاقتها، وتحولبكامل

، ولكنمعينحدعنداالستهالكبمستوىاإلحتفاظيجبكامًال، الاستخدامًااستخدامها
 –يؤدىاألسواقهبوطتأثيرفإنذلكيحدثلمفإذا. الدرجةبنفسباستمرارزيادتهيجب

.االستثمارعمليةتوقفإلى– آجًالأوعاجًالإن

فائضيذهب، بينماالسكانجماهيراستهالكمنالفقريحدالتىالطبقيةالمجتمعاتوفى
التشبعحدبالفعلاستهالكهمبلغاألثرياء، الذينأيدىإلى– األجورعنيزيدالذى –الدخل

المعداتنمومعدلعناالستهالكقصور، فإنالتراكمتحقيقإلىيتطلعونالذينأو
التخلص– بالتالى –يمكنوحتى. االستثمارإعاقةفىواضحًاهامًادورًاالرأسمالية، يلعب

مجالتوسيعبعواملتسميتهاعلىإصطلحناالتىالدافعة، العوامل، فإناالتجاهذلكمن
األثرياء)،استهالكمنحاجاتنشطت، أوللصادراتجديدةحاجةنشأتسواء (السوق

بقدريخلفهالذىالجيلمنهاجيلكليخلقأنيجب، بلفحسبنفسهاتنتجأنيجبال
.متوقعًاأمرًايعدذلكحدوثأنعلىدليًالالحوادثمجرىيقدموال. حجمهمنأكبر

3

فىإنتعاشفترتىوتخللتهم1873عامفىبدأالذى –الكبيربالكسادعرفماوأصبح
مرحلتينبينفاصًالحدًايعد– التسعيناتمنتصفحتى، واستمرم1888وم1880عامى

عنفوانفىالرأسماليةفيهاكانتالتىالمبكرةالمرحلة: الرأسماليةتطورمراحلمن
القوليمكنوالتىترددا، األكثرالمضطربةالتالية، والمرحلةالتفاؤليحدوهاإزدهارها

عبارتهإنجلزعليهاأطلقالتىالفترةوهى. والتدهورالشيخوخةعالماتحملتأنها
529Kalecki, Essays in the Theory of Economic Fluctuations, 148 – 9.
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الطبقةكانتالتىالمرحلةأنهااإلنجليزى"، كماالصناعىاالحتكار ...إنهيار "المشهورة
فىاشتراكيةمنلهاكانوما... الممتازوضعهافقدت "قدفيهااإلنجليزيةالعاملة

530".إنجلترا

عنتكونماأبعدكانتفقد. وأسبابهاومغزاهاالمرحلةتلكسماتبينكبيرتباينوثمة
األرقامإعتبارنافىأخذناوإذا. المحدثونالمعلقونخاصةبصفةعليهأكدالذىالركود
وكانت. تمامًاالنقيضعلى– األمرحقيقةفى –كانت، فإنهاالفنىوالتقدملإلنتاجالقياسية
منأكثر،اقتصاديةمكاسبفترة– بوظائفهمإحتفظواالذين –األجراءللعمالبالنسبة
أنهااقتصادية، بمعنىأزمةفترةكانتأنهاننكرأننستطيعالولكننا. خسارةفترةكونها
الدالالتكل، وتشيرالمشروعاتوربحيةاإلنتاجيةالقوىنموبينحادًاصراعًاشهدت

الرأسماليةحالةفى –االقتصاديةاألضاعفىوقعتمعينةأساسيةتغيراتثمةأنإلى
.عشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعفى– األقلعلىالبريطانية

فبينما. لهاتشخيصناعلى– بالضرورة –المرحلةتلكلمغزىتقديرنامنالكثيرويعتمد
حوادثمنعليهترتبوما –الكبيرللكسادالمعينةالظاهريةالمالمحبعضكانت

الاألساسيةالتساؤالتمنعددثمةالكفاية، فإنفيهبماواضحة– بدايتهعندبهإرتبطت
األدلة، يتعلقمنالكثيرعليهيعتمدالذىوالتساؤل. بالغموضمحاطةعليهااإلجابةتزال

ميداننطاقمنحدتوالتى– حدوثهفىتسببتالتى –المتنوعةللعواملالنسبىبالوزن
.سبقفيماعنهتحدثناالذىاالستثمار، 

أنيجب، ألنناالعواملتلكمنواحدإلىالكبيرالكسادنرجعأن– بالطبع –يمكنوال
عنتحدثنامتعددة، وإذاأبعادله– رأيناكما –االستثمارفميدان. جميعًالهانتاجًانعتبره
منغيرهدونبعدإلىترجعأنالبدتلكالمرونةعدم، فإنمرونتهعدمأونطاقهضيق
عامًالبإعتبارهمعينحدعننتحدثأنالجائزمنيكونقدأنهغير. األخرىاألبعاد

ذلكضيقعنعوضًايقومالاألخرىاالتجاهاتفىعملىتوسعأىأنحاسمًا، بمعنى
.االتجاه

530Preface to 2nd edition of The Condition of the Working Class in England.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

329www.RaoufAbbas.org

المتنوعةللعواملالنسبيةاألهمية) ذلكباستطاعتناكانإذا (نقرر، أنبمكاناألهميةومن
اإلعياءأدىمدىأى، إلىالمثالسبيلوعلى. للكسادالمباشرةاألسبابمنكانتالتى

عنهتحدثناالذىبالمعنىاالستثمارلغرضالجزئىالتشبعإلىالسبعيناتفىاالقتصادى
الذىالنحو، ذلكعلىالمالرأستراكمسرعةنتيجةالربحنسبةفىهبوطحدوثأى-

كانتلو، حتىاإلنتاجعمليةمنتحقيقهايمكنالتىالقيمةفائضزيادةإمكاناتفاق
خطيرتقييديحدثبسواء، ولمسواءاإلنتاجإتساعمعإتسعتقدالسلعإلىالحاجة

مالزمةعنالفعالةالحاجةعجزإلىيرجعالكسادذلككانمدىأىإلى؟ أولألسواق
االستهالكعنها، وعجزتحدثناالتىالتوسععواملتضاؤلإلىأى – اإلنتاجفىالتوسع

بسوا؟سواءاإلستهالكيةالسلعإنتاجنحوالموجهةاإلنتاجيةالقوىبزيادةالزيادةعن

التىالظروفمناألولالشكلوجودعلىاألدلةبعضهناكتكونأنالمحتملمن
،القرنمنالوسطىالعقودفىللعمالالحقيقيةاألجور– األمرحقيقةفى –فيهاإزدادت

بدأتقدكانتالعملإلىالحاجةأنحقيقةعلىمبدئىكدليليؤخذأنيمكنذلكألن
قدريكاردوأتباعيخشاهاكانالتىالظروفالبروليتارى، وأنالجيشفىالزيادةتفوق
فى58من– باولىاألستاذتقديروفق –لألجورالقياسيةاألرقامفإرتفعت. بالفعلمرت
األجورإرتفعت)، كلما100 = م1914بإعتبار (م1874عامفى80إلىم1860عام

البناءصناعةفىالعملتكلفةإرتفعتكذلك531ذاتهاالسنواتفى70إلى51منالحقيقية
فىالزيادةيفوقما%، وهو50نسبةمنيقرببما– م1875وم1860عامىبينفيما–

زيادةوساهمت. 532لالستثماربالنسبةالكبيرمغزاهلهكاناألولية، مماالموادتكلفة
علىالنقاباتإلندماجنتيجةالمهرةالعمالتنظيمزيادةفى– ريببال –تلكاألجور

.عشرالتاسعالقرنمنوالستيناتالخمسيناتفىالقومىالمستوى

إنتاجفىكبير، وتوسعالمالرأساستثمارفىطبيعيةغيرسرعةالستيناتوشهدت
 –الغفلالحديدمنالعالمىاإلنتاجإزداد، المثالسبيلوعلى. الصناعيةاإلنتاجيةالمعدات

، وجاءاألطنانمنمليونًا14.4إلىطنمليون8.9من– م1872وم1866عامىبينفيما
فىالصهرأفرانمنجديدةفرنًاثالثيننحووأقيم. وحدهابريطانيامنالزيادةتلكخمس

531Bowley, Wages and Income in the United Kingdom since 1860, 34.
532G. T. Jones, Increasing Retuns, 89.
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القوىزيادةإلىأدىمما– م1874وم1869عامىبينفيما –وحدهندالكليفإقليم
النكشيروشمالىبكمبرالندالدمحجرمنطقةوفى%. 50بنسبةاإلقليمذلكفىاإلنتاجية

التىاألفرانعدداد، وزالسبعيناتمطلعفى% 25اإلنتاجيةالقوىفىالزيادةنسبةبلغت
.533سنواتأربعخاللفىفرنًا21إلى7منلنكولنشايرفىالخامالفسفورتستخدم
، وفىأضعافبثالثةككلالحديدمصانعفىالمستثمرالمالرأسفىالزيادةوقدرت
.534م1875 – م1867بينفيما، وذلكبضعفينالتعدين

األزمةعلىالسابقينالعامينفىاإلرتفاعمنكبيرًاحدًابلغتاألجورأنذلكإلىأضف
الخاصةالدقيقةغيرللمادةوفقًا (م1873عامفىالبطالةنسبةمباشرة، وكانتاالقتصادية

-إستثنائيةيصورة –منخفضةالفائدةمعدالتوكانت%. 1تتجاوزتكادال) الفترةبتلك
وفقًا– (الخصوصوجهعلى –م1971شتاءفىالخصمأسعاروكانت. السبعيناتطوال
ضوءفىتبلغهأنالمتوقعمنكانالذى" المستوىمنكثيرًاأدنى) "االيكونومستلتقرير
رؤوسمقدارأن "إلىمارشالألفردأرجعهاالتىالظاهرةوهى. 535التجارةإتساع

الخصمسعرهبوطإلىأدىالذىالحدإلىيتزايدكاناالستثمارفرصتنشدالتىاألموال
التقنيةالتغيراتوكانت. 536"االستثمارحقلبلغهالذىالكبيراإلتساعمنالرغمعلى

ولكن. العملحركةمنمعينًاقدرًا، لتوفرالمالرأسمنمتزايدةكميةتمتصالسريعة
حولهاتتوافرالالتى (للعملاإلنتاجإمتصاصنسبةتكونأنالبدذلكمنالرغمعلى

.جدًاكبيرةزيادةإزدادتقد) عليهااإلعتماديمكنإحصاءات

الكتاببعضعنهاعبرالتىالنظروجهات، حولقولهيمكنمماالكثيروهناك
تسببهلموالثمانيناتالسبعيناتفىاألسعارفهبوط. بالكساديتعلقفيماالمعاصرين

ولكنه– عليهاالقتصاديونأجمعمانحوعلى –الذهببعرضالمرتبطةالنقديةالمؤثرات
السنواتفىحدثتالتىالتقنيةالتغيراتلبتهاجالتىالتكاليفلهبوططبيعيةنتيجةكان

الوالياتمنكلعنالثمانيناتأواخرفىكتبالذى –ويلزعليها، وقدرالسابقةالقليلة
األخيرة، بلغالسنواتفىاإلنتاجعمليةفىوالجهدالوقتتوفيرأن– وبريطانياالمتحدة

533D. L. Burn, op. Cit., 21.
534D. H. Robertson, A Study in Industrial Fluctuations, 33.
535Economist, Jan. 27, 1872.
536Official Papers, 51.
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أكثرنسبتهابلغت، كماالصناعاتمن" القليلفى% "80% - 70بينماتراوحتنسبة
عمليةفىالمتوسطفىوالخمسينالثلثبينمامنها"، وتراوحتالكثيرفى% "50من

قداإلنتاجيةالسلعفىللعملالحقيقيةالتكلفةتكونأنالمحتملومن. 537كلهااإلنتاج
، يبدوحالأيةوعلى. م1880وم1850عامىبينفيمابريطانيافى% 40بنسبةإنخفضت

إنخفاضعلىعالمةذاتهحدفىيكنلماألسعارهبوطأنعلىكافيةأدلةهناكأن
التقنىالتقدمإلىيرجعأنهعلىاألسعارهبوطتدهورفسرأخرى، إذاناحيةومن. الطلب
يتعلقوفيما. تفسيرباليظالنالكسادوطبيعةاألرباحتدهورنإ، فالتكاليفوهبوط

فىالزيادةنحوهماتتقدمقداللذيناالتجاهينبينالتمييزنتذكرأنالمهمالناحية، منبهذه
–األولالمحلفى –الزيادةتتخذفقد: المميزةالمستثمر، وآثارهماالمالرأسأرصدة

إنتاجيةمنوتزيد" ةالعمالتوفير "نسبةمنتزيدالتىالتقنيةالمخترعاتتمويلشكل
إنخفاضنسبةبنفسهبطتقد– الحالةتلكفى –البيعأسعارأننفترضودعنا. العمل

للتغير،نتاجًابإعتبارهالربحمعدليهبطقد، ثمالعملأساسعلىمقدرةالحقيقيةالتكلفة
كربحالمتاحالفائضلزيادةالكفايةفيهماب– أيضًا –العاملةالقوىسعريهبطلمما

"الماللرأسالعضوىالتركيب "بماركسأسماهماإرتفاعدونللحيلولةكافيةبدرجة
).التقنىبالتقدمالمتأثرالعمل، لتوجيهإلخ.. الميكنةنسبةفىالزيادةمثل(

المصانععددمضاعفةشكل– الثانىالمحلفى –المالرأسفىالزيادةتأخذوقد
أن، دوناإلنتاجيزيدثم، ومنالعملاستخداممنبذلكاإلنتاجية، فتزيدوالمعدات
عجزإذاالربحيةفىهبوطيحدثالحالةهذهمثلوفى. بالضرورةالتكاليفتنخفض
اإلنتاجية، ويكونالطاقةفىالتوسعمواكبةعنالعملعرضفىأوالسوقفىالتوسع
فى –فاقتقداإلنتاجيةالطاقةأنعلىإفتراضيًادليًال– الحالةتلكفى –البيعأسعارهبوط
تلكفى – إتخذاالستثمارأنمهمتناصعوبةمنويزيد. الطلبزيادة– األمرحقيقة

.تقديرهايصعبمعًا، بنسبالشكلينهذين– الفترة

الكبيرة، يتوقعالدرجةهذهبمثل– الفترةتلكخالل –إزدادتقدالعملإنتاجيةكانتإذا
فقد". النسبىالقيمةفائض "بماركسأسماهفيماالتعويضيةالزيادةبعضيجدأنالمرؤ

537D. A. Wells, Recent Economic Changes, 28.
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م1860عامىبينفيما –ملحوظًاإرتفاعًاإرتفعتقداألجورأن– حالأيةعلى – رأينا
آخذةالبيعأسعاركانتحين، علىتنخفضأنمنبدًال– م1874عامبعدوحتىم1874و

أنعلىكثيرةأدلةثمةأنيبدوالوبذلك. األجورهبوطنسبةمنأقلبنسبةالهبوطفى
.بعدهحتىأوم1873عامقبلاألهميةمنبقدريحظىكانالتعويضىملاالعذلك

السبعيناتبينفيماملحوظًاإنخفاضًا– حقًا –الغذائيةالموادأسعارإنخفضتلقد
أمريكافىالداخليةالمناطقفتحنتيجةالمصنعةالموادألسعاربالنسبةتسعيناتوال

اإلنخفاضذلكولكن. المحيطعبرالنقللحركةالسريعالحديدية، والتقدمالسككبواسطة
منالقوة، مكنتهمندرجةعلىالعملفيهاكانظروففىالغذائية، تمالموادأسعارفى

ظروففىالقرنأوائلفىحدثالذىلألجور، كذلككبيرتخفيضحدوثمقاومة
فىذلكأثرحينرئيسة، علىبصفةالحقيقةاألجورزيادةذلكعلىوترتب. مشابهة

.ضئيلةبدرجةاألعمالألصحاببالنسبةالعاملةالقوةقيمةتخفيض

قياديًامكانًاتحتلكانتالتى –الخارجيةاالستثمارسوقفىوقعتالتىاألحداثوكانت
أننتذكرأنويجب. 1873ألزمةالكبرىاألسباببينمن– االستثمارحقلفى

اتجاهدونيحولهامأمانصمام– التاريخذلكقبل –تمثلكانتالخارجيةاالستثمارات
تلكوكانت. إنجلترافىالمربحفظيوالتإمكانياتتجاوزإلىالتراكمعملية

بأى –تكنبعد، ولمفيماإتخذتهاالتىباألبعادبالمقارنةمتواضعةالخارجيةاالستثمارات
العامًالكانت، ولكنهاذلكاألحداثلناستبينكمامحبطًانشاطًاتمثل– األحوالمنحال

.إنكارهيجب

عامىبينففيما. األمنىالصمامذلكإغالقبإحكامالالزمةالمباشرةالبدايةإرتبطتفقد
وبيرو،لمصر، وروسيا، والمجرقدمتالقروضمنسلسلةهناك، كانتم1873وم1867
منالحديدية، وعددبالسككالخاصةالقروضمنعددإلى، باإلضافة، والبرازيلوشيلى

المليارىمنكبيرًاجانبًااإلنجليزنوالرأسماليوقدم. الشبهاتإكتنفتهاالتىالمشروعات
ويذكر. م1873 – م1867بينفيمااألمريكيةالحديديةالسككفىاستثمرتالتىدوالر
سنواتلعدةالمفضلالنشاطأصبحقدكانالخارجىاالستثمار "أنجيفنروبرتالسير
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علىالمستحقةالفائدةسدادعنأسبانيا، والتوقفإفالسوكان. 538"م1873عامقبلفيما
الماليةالصعوباتوتسببت. السائدةاالستثماراتأصاببارد" دش "، بمثابةالتركىالدين

الوافدالمالاإلنجليزى، ورأسالمالرأسعلىبأخرىأوبصورةتعتمدكانت "بالدفى
إلنجلترا"،ملكًاتعدكانتالتىبعد، "فيماأفريقياوجنوب– النمسامثل" –أخرىبالدمن

.539جيفنتعبيرحدعلىالخاجيةالقروضسوقفىمفاجئشللحدوثفىوروسيا

فىاالستثمارتشجيعزيادةالنتيجةكانت– مبدئىبشكل –االستثمارعمليةضبطوبعد
منواحدًاالحقيقةهذهوتفسر. الداخليةالسوقمنإنجلترا)، بدًالفى (المحليةالسوق

والطاقةاإلنتاجعندهاستمرالذىالحدالكساد، وهوبهاإتسمالتىفضوًالاألكثرالمالمح
العقدفىالحالعليهكانتعماقليًاليختلفبمعدلالزيادةفى– السواءعلى –اإلنتاجية
فى-خاصةبصفة –ملحوظًااإلنتاجيةالطاقةفىالتوسعذلكوكان. م1870علىالسابق

الصهرأفرانعدد، فاستمرالسبعيناتمنتصفرأسمالية، عندسلعًاتنتجالتىالصناعات
عامفى55.3منعامةالرأسماليةالسلعإلنتاجالقياسيةاألرقاماإلزدياد، وزادتفى

.540م1877عامفى61.6إلىم1873

االستثماراتإنهارتأيضًا، كماالمحليةاالستثماراتإنهارتم1877عامنهايةوعند
األرقامتنخفضلم– ذلكمنالرغمعلى –ولكن. سنواتببضعذلكقبلالخارجية
عامفىعليهكانتعمام1879عامفى0.8بمقدارإالالرأسماليةالسلعإلنتاجالقياسية

لإلنتاجالقياسيةاألرقامتهبطلم% 10علىتزيدكانتالبطالةنسبةأنورغم. م1877
.541)60إلى62من (قليًالإالم1879وم1873عامىبينفيما

 –م1880بينفيمااألجلقصيرإنتعاشحدوثعلىالمحلىاالستثمارتنشيطوساعد
عليهكانتمافاقتالفترةتلكفى –اإلنتاجيةالطاقةفىالمستمرةالزيادةولكن. م1883

منتصففىالربحومعدالتاألسعارعلىعكسىضغطعنها، ونتجم1873عامقبل
فىبالغةصعوبةالرأسماليون، "وجدم1885عامفىجوشنالحظوكما. الثمانينات

538Sir Robert Giffen, Economic Enquiries and Studies, vol. 101.
539Ibid., 102.
540Ff. W. Rostow, Loc. Cit., 154.
541Ibid.
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منأكثرأو% 60بنسبةالحديدسعرهبطفقد". أموالهملرؤوسمجزعائدعلىالحصول
كانوبينما% 40علىيزيدبماالفحمسعر، وهبطالزمانمنكاملعقدمرعلىذلك

شلناتوخمسجنيهاتبأربعةيباع، أصبحم1874عامفىجنيهًا12بسعريباعالصلب
.م1884عامفىالواحدللطن

الناجمةالتكلفةاقتصادياتإلى– رأيناكما – األسعارفىالهبوطذلكمنالكثيرويرجع
بنصفالحديديةالقضبانمنواحدطنإلنتاجالالزمالعملمقدارفقدر. التقنىالتقدمعن
إلى– جزئيةبصفة –يرجعالصلبرخصوكان. القرنمنتصفعندعليهكانما

فى– حالأيةعلى –البريطانيةالصناعةأبطأتالتى (الجديدةاألساسيةالعمليةاقتصاديات
فىوبيعهبسمرصلبصناعةالممكنمنوكان). إهمالهاإلىتميلوكانتبهااألخذ

قضبانطنإنتاج، وأصبحم1873عامفىالطنبيعسعربربعم1886عامإنجلترا
وكانت. 542م1868عامفىيحتاجهاكانالتىالفحمكميةنصفإلىيحتاجالصلب

محلكانتللنظر، ولكنهالفتًاأقل– جملتهافى –االستهالكيةالسلعإنتاجاقتصاديات
المنسوحاتصناعةفىالحقيقيةالتكلفةهبطتالمثالسبيلفعلى. حالأىعلىاإلعتبار
بالمالحظةالجديرةوالحقيقة. المتوسطفىسنويًا%0.5بنسبة- السيعيناتخالل–القطنية

عامىبينفيماالجديدةاألقطانشركاتمنشركة400منيقربماتأسيسأمكنأنه
.م1883وم1873

ضئيلة، فقدبنسبةاألجورهبوطإلىأدتقداألسعارتغيراتتكونأنالممكنومن
بعدها، وظلتم1880وم1874عامىبينفيما% 10عنتقلبنسبةاألجورإنخفضت

واضحًا، أنيبدوولكن. 543ضئيًالإرتفاعًاإرتفعتحتىأو– بأخرىأوبصورة –ثابتة
معظمفىفاققديكونأناإلنتاجية، البدالطاقةزيادةعننتجالذىاألسعارهبوط

للجنةإتضحفقد. وحدهاالتكلفةإنخفاضضوءعلىتفسيرهيمكنالذىالحداالتجاهات
إنتاجأن–بللوثيانالسيربشهادةجاءلماوفقًا – والصناعةالتجارةلكسادالملكية
اإلنتاج، وزاد1884و1879بينفيما% 82بنسبةكلهالعالمفىإزدادالغفلالحديد

تجاوز" األسعارفىكبيرإنخفاضحدوث "علىساعد%، مما31بنسبةوحدهالبريطانى
542D. A. Wells, op. Cit., 28.
543Bowley, op. Cit., 8, 10, 30, 34.
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رجالأنشكالشاهد، والقولحدعلى (ذلكعنالتكلفة، ونتجفىتعويضىهبوطكل
علىيحصلونكانواالعمال "إن) المناسباتتلكمثلفىالمبالغةإلىيميلونالصناعة
.544"يءشالحديدلمنتجىيتبقىوالكلهااألرباح

، أماالفحمصناعةفىسادتمشابهةظروفثمةأنالنهائىتقريرهافىاللجنةووجدت
ظل "الذىاإلنتاجمقابلفىأكبر"، بشكلاألرباحتناقصتفقد "النسيجلصناعةبالنسبة

فيمااللجنةإليهاتوصلتالتىالعامةاالستنتاجاتوتمثلت". زادأوعليهكانماعلى
منالفائضة، كانتاإلنتاجيةالقدرة... أننعتقد: "يلىفيماككلوالتجارةبالصناعةيتعلق

قداآلنمنهنعانىالذىالكسادالجارية، وأنالسنواتخاللالتجارةمالمحأبرزبين
فى –تميزالتىالراهنةللظروفالبارزةوالسمة... الحقيقةهذهضوءفىجزئيًايفسر
خاللهاستمرالذىالوقتطولفىالسابقة، تتمثلالكسادفتراتعنالفترةهذه– رأينا

فىالمالرأسوتراكم– عامةبصفة –السلعإنتاجبأنمقتنعونونحن... القدرةفائض
سادالتىالسنواتفىوخاصةالسكانفىالزيادةنسبةتفوقبنسبةإزدادالبالد، قدهذه

.545"الكسادخاللها

الكبير،الكسادبهاإتسمالتى" القدرةفائض "لظاهرةالتفسيرهذاعلىحديثمعلقوخلع
بديًاليعدالالمالمحدودًا، فرأسالعمالعرضكانيزداد، بينماكاناإلنتاج "أنفذكر
علىنتائجها، فإنالعملإلىالحاجةتوفرالتىاآلالتاستخدامورغم. للعملكافيًا

بصورةالعملإلىالحاجةلتقليلتكفىبدرجةالنطاقواسعةتكنلم– ككل –الصناعة
.546"األجوربتخفيضتسمححادة

مساهمتهاعلىاألدلةاإلعتبار، فإنبعينالسوقعواملمؤثراتأخذإلىنعودوعندما
إحتفظتالتى" –التوسععوامل "أنإلىاإلشاراتوضوحًا، وتتوفرأكثرتبدوالكسادفى

فىالتأثيرعنعجزتاألقلعلىاالسترخاء، أوفىأخذتالقرنبدايةفى – بالطلب
تستخدمأنعليهاكانإذا– الكبيرةالزيادةتحتاجهالذىبالقدر – اإلنتاجيةالطاقة

.كامًالاستخدامًا
544Final Report of Royal Commission, P. viii.
545Ibid., ix and xvii.
546Rostow, Loc. Cit., 150.
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عدمنسبةتكونأنالمحتملحقًا، ومنالزيادةفىمخترعاتالدفعقوةاستمرتلقد
كاملعقدمرعلىالبديلةالمعداتعلىالطلبزيادةعليهاترتبالتى (الميكنةاستعمال

شاهدًاويقوم). القليلةاالستثناءاتبعضعدافيما (تقلأنمنبدًالإزدادتقد) الزمانمن
البحريةوالمحركاتالتوربينات، واستخدامالصلبصناعةفىبسمرعمليةذلكعلى

كبيرةبدرجةتحسنتالتى (الميكانيكيةالهيدروليكية، واألدواتالمتطورة، والماكينات
،الدقيقصناعةفىالصلبقواديسوإدخال) التشغيلفىالقياسأدواتتطورنتيجة

الحياكة،ماكيناتإدخال، وكذلكالزجاجصناعةفىالصهريجيةسيمنسأفرانوإدخال
.المتناوبوالكبس

الذى" النسبى "التأثيرأناإلفتراضإلىيدعونااألسبابمنكبيرقسط، ثمةذلكورغم
من– ملحوظةبدرجة –قوةأقلكانالرأسماليةالسلعسوقعلىالمخترعاتهذهتركته
السلعصناعةعلىالقرنهذامناألولالنصففىالمخترعاتتركتهالذىاألثر

.الوقتذلكفىحجًااألصغرالرأسمالية

عندالرأسمالىلالستثمارقويًادافعًاتعدكانتالتىالحديدية، السككبناءصناعةأنكما
فىالحديديةالسككبناءتنشيطمواجهةفى– األقلعلى –نطاقهاضاقالقرنمنتصف
وآسيا،أفريقيافىوإنتشارها) ذلكنقولأنباستطاعتنايكنلمإذاحتى (الثمانيناتأواخر

الوالياتفىالحديديةالسككطولفضاعفت. التشبعحدبعدبلغتقدتكنلمحيث
خاللأمريكااألزمة، وشيدتعلىالسابقةالسبعالسنواتخاللاألمريكيةالمتحدة

عاموبعد. 547الحديديةالخطوطمنميلألف25حوالىمنهااألخيرةاألربعالسنوات
الذىالمفاجئالتوقفذلكفجأة، وكانالحديديةالخطوطإنشاءمشروعاتتجمدت1873

أضف. الصناعةتلكلتدهورمباشرًافعاًالسببًا1874و1873عامالماليةاألزمةصاحب
طولمنبهتميزتبما –الحديدلقضبانكبديلالصلبقضباناستخدامأنذلكإلى

،للمعدنالبديلةالحاجةإيجادفى– الوقتنفسفى –مناسبًااقتصاديًاعامًالكان– العمر
.بالفعلالقائمةالحديديةالخطوططولعننشأتالتى

547Clapham, op. Cit., VOI III, 381.
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للصناعةبالنسبةخاصةأهميةذاالصادراتعلىالطلبفىالحاداإلنكماشوكان
الخارجىاالستثمارتدهورإلى– جزئيةبصورة -اإلنكماشذلكالبريطانية، ويرجع

مباشرة، زادتم1873عامسبقتالتىالسنواتففى. الحديديةالسككبناءطلباتوتوقف
عامىبينففيما. كذلكقيمتهازادت، كماالكمحيثمنكبيرةزيادةالبريطانيةالصادرات

عام، وبحلولالثلثيتجاوزبماالبريطانيةالخارجيةالتجارةزادتم1873 – م1867
أنكما. م1860عامفىعليهكانتعما% 80بنسبةتزيدالصاداتجملةكانتم1873
بينالفترةفى% 66نسبتهاملحوظة، فبلغتكانتوالصلبالحديدصادراتفىالزيادة
.وحدهام1872وم1868عامى

صادراتكميةنقصت1876عامومزعجة، فبحلولمتوقعةغيربصورةالمدانحسرثم
وهبطت. م1872عامفىبلغتهاالتىبالذروةمقارنة% 25بنسبةالبريطانيةالمنتجات

الحديدصادراتنقصت، كماالنصفبمقداروحدهاالمتحدةالوالياتإلىالصادرات
وكان. 548القيمةحيثمن% 40علىيزيد، وبماالكمحيثمنالثلثبمقداروالصلب
الحديديةالسككبناءأنورغم. الحديديةالقضبانسوقفىخاصةبصفةشديدًاالتدهور

1882عامفىأخرىمرةالنشاطإليه، وعاد1878عامفىحذرًاإنتعاشًاشهدأمريكافى

أوائلبعد –جاءتاألمريكيةالحديديةالسككمعداتمنكبيرةنسبة، فإن1887و
الصادراتعانتأنيحدثولم. المتناميةوالصلبالحديدصناعةمن– السبعينات
روبرتالسيرقولحد، علىالسابقالكسادظروففىالشديدالهبوطهذامثلالبريطانية

قيمةتفق، لم1890عاموإنتعاشها1880عامالصادراتإنتعاشورغم. 549جيفن
.القرننهايةبعدإالم1873 – م1872عامبلغتهاالتىالذروةالصادرات

الوارداتفائضفىملحوظةبزيادةمصحوبًاكانالصادراتتدهورأنذلكإلىأضف
فقطجنيهمليون240، م1883عامفىالصادراتقيمةبلغتحينوعلى. المنظورة

العشرالسنواتفىبقيمتهامقارنة) فقطجنيهمليون191.5، 1879عامفىقيمتهاكانت(
.فقطجنيهمليون371بلغتالتىالسابقة، 

548Giffen, Inquiries and Studies, vol. 1, 104 – 6.
549Ibid., 105.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

338www.RaoufAbbas.org

الغموضمنأقلقدرهناكالكبير، فإنالكسادأسبابحولالغموضبعضثمةكانإذا
الشديدةاآلثاراألعمالرجالالحظأنفبعد. البريطانيةالرأسماليةعلىبآثارهيتعلقفيما
متزايدًاإهتمامًا، أبدواالربحوحداألسعارإنخفاضعنهاونجمالمنافسةعلىترتبتالتى

أوبالحمايةتتمتعالتىالسوقالمنافسة، مثلمنالحدشأنهامنإجراءاتإلتخاذ
فىالمطلقةالمنافسةبأخطاراإلهتمامذلكوجاء. واإلنتاجاألسعاروإتفاقيات، اإلمتيازات

التوسعأسسفوضع– الثقيلةالصناعةفىوخاصة –اإلنتاجتركزفيهإزدادالذىالوقت
.األعمالفىالتحكموسياسةالملكيةتركيزفى

فىظهورهقبلالمتحدةوالوالياتألمانيافىالجديدةالصناعاتفىالتركزهذاوظهر
تطورقد– القرنمناألولالجزءفىتأسستالتى –األعمالبناءكانبريطانيا، حيث

ففى.. البقاءعلىحرصًاأكثرالبناءبذلكالمرتبطةالتقاليدفردية، وكانتأكثربصورة
فىالحالهوكمابسرعةالنموإلىالقديمةالعظاملالقتصاد، تميلالعضوىالبناء

.لإلنسانالعضوىالتركيب

لجعلكافيةبدرجةوإتسعتنمتالتى، الترستاتظهورالسبعيناتفىأمريكاوشهدت
شرمانقانون، وصدورالثمانيناتأواخرفىضدهاتشريعإصدارإلىماسةالحاجة
وتكونت". التجارةفىالتحكمأجلمناإلتحاد "ضدهوجالذىم1890عامالكاسح
فىألمانيافىالفحمعلىوالقائمةالحديدبصناعاتالمرتبطينالمنتجينجمعيات

التالية،الثالثةالعقودخاللغيرهاوفىالصناعاتتلكفىعددها، وتضاعفالسبعينات
هذا، وكانكارتل400حوالى– الكارتللجنةتقديروفق –م1905عامفىبلغتحتى

للتطور... نتاجًا– "الكارتيالتداعيةليفمانعباراتفىجاءمانحوعلى –التطور
لهايتعرضالتىالمخاطرفىمتزايدة، وزيادةمنافسةمنصحبهللصناعة، بماالحديث
.550"األرباح، وهبوطالمالرأس

القرنمطلعحتىإنجلترافىملحوظةأبعادًااألسعارالتفاقياتالثابتةاألشكالتأخذولم
نطاقعلىكانتالتى (والصلبالحديدصناعةفىاإلندماجحركةبدايةأن، كماالعشرين

550Dawson, Evoluton of Modern Germany, 174. Cf. Also H. Levy Industrial Germany, 2 – 18.
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بنايجدرولكن. 551التسعيناتأواخرإلىترجع) أمريكاشهدتهمماتواضعًاأكثر
شاركالتى) التصديرسوقإلقتسام (الدوليينالحديديةالسككصناعإتفاقيةأنمالحظة

منالحدإلىدعتالتى" العادلةالتجارة "حركةبدايةأن، كماالبريطانيونالمنتجونفيها
.الثمانيناتإلىالبريطانية، ترجعالمحليةالسوقعلىاألجنبيةالمنتجاتتدفق

 –يتسمالإنجلترافىعشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعفىحدثالذىالكسادوكان
الكسادمالمحمنبارزًاملمحًاكانالذىاإلنتاجية، القدرةفائضفىبالتوسع– نسبيا
ناتجًا– أساسًا –الكسادذلككانفقد. الحربينبينمافترةفىحدثالذىالكبيرالثانى
.الكالسيكيةالكتبفىنجدهبماشبيهنحوعلىاألسعارالمهلكة، وتدهورالمنافسةعن
التىالمتأخرةالفترةوحوادثاألولىالفترةحوادثبينالرئيسةاإلختالفاتبينومن

هبوطمواجهةإلىتهدفالتىاإلحتكاريةالسياسةإنتشار: عدةنواحىمنمقارنتهايمكن
بينوقعتالتىالفترةخاللاألسعارعلى، والمحافظةاإلنتاجتحديدطريق، عنالطلب

.الكسادين

بأنهاالمبكرةالقرونفىالتجاريةللمرحلةهكشراألستاذوصفسبقفيماإقتبسنالقد
،الثمانيناتفىبالفعلبدأتالتىالجديدةالمرحلةوكانت". السلعمنالخوف "بشغلت
البالالجديدة، مشغولةالتجاريةالرأسماليةمرحلةبإعتبارهاعنهايتحدثونكانواوالتى

.اإلنتاجيةالطاقةمنالخوفإلىالسلعخشيةمنتحولالذىالخوف، ذلكمماثلبخوف

األذهانإلىأخرى، أعادتبإهتماماتعشرالتاسعالقرنمناألخيرانالعقدانوإتسم
اإلمتيازذاتبالمجاالتاإلهتمامالمبكرة، وهوالقرونشهدتهاالتىالتجاريةالرأسمالية

.الخارجىاالستثماربمجاالتآخرإهتمام، اإلهتمامبذلكوإرتبط. الخارجيةالتجارةفى
فىنظيرلهايسبقلمالمرحلةلتلكمميزةعالمةالخارجىباالستثماراإلهتمامهذاوكان

التراكمعصربينالتناقضاالختالفهذاوميز. التجاريةالرأسماليةمناألولالطراز
.الصناعيةالرأسماليةأيامالمتطور، وأواخرغيرالرأسمالى

551Burn, op. Cit., 229; also Clapham, op. Cit., vol. III, 221.
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، والسلعالمالرأساالستثمار، وتصديرلحقلجديدةآفاقإيجادإلىالحاجةكانتفقد
شعور– الثمانيناتفى –فاستيقظ. الناضجةالرأسماليةلتلكالهامةالمالمحالرأسمالية، من

الصناعيةاألوربيةالدولفىاليقظةتلك، وتزامنتللمستعمراتاالقتصاديةبالقيمةيددج
الدولإستيالءتم- وولفليونارديشيرمانحوعلى–العقدذلكفخالل. الكبرىالثالث

ستينعلىيزيدماأفريقيا، يسكنهاأراضىمنمربعميلماليينخمسةعلىاألوربية
العشر،السنواتتلكخاللماربوبريطانياضمتفقدآلسيابالنسبةأما. نسمةمليون

األولىالخطواتفرنساإتخذتلسلطانها، بينماوبلوخستانالماليوجزيرةشبهوأخضعت
–الوقتنفسفى –ونشب.وتوكنجآنامعلىباستيالئهاالصينوتقسيمإخضاعنحو

.552الهادىالمحيطحولالكبرىالثالثاألوربيةالدولبينصراع

خسارةتعويضيجب "بأنهتطالبوشيفلدبرمنجهاممثلمراكزفىاألعمالدوائروبدأت
تشمبرلينجوزيفالمستعمرات"، ودعاسوقعلىالحصولطريقعناألمريكيةالسوق

،الخارجفى" جديدةأسواقلخلق "خطواتإتخاذمعالمحليةاألسواقحمايةإلىالحكومة
أيها –اإلمبراطوريةواإلمبراطوية"، ألنالتجارة "نخبليشربمراتعدةكأسهورفع

.553"التجارةعنها، تعنىالتعبيرأردناإذا– السادة

بإشتراك– القرننهايةعند –الكتاببعضنادىألمانيا، حيثفىمماثلتيارهناكوكان
إلىيدفعها، وأنهحاسمكقرارمتواضعة، ثمكبدايةأورباخارجالتوسعسياسةفىألمانيا

الشرقفىاأللمانىالنشاطعنوتحدثوا". وتجارتهاالصناعىإلنتاجهاالهائلةالزيادة"
جديدةأسواقعن، يبحثالعالممنأخرىأجزاءفىنفعلهمايفعل "أنهعلىاألدنى

.554"أموالنارؤوسالستثمارجديدةلصادرتنا، ومجاالت

بدأوا "إنهم: التالىالنحوعلىالرأسماليينعلىالكبيرالكسادتجربةأثرروستوصلخو
المضمونةالخارجيةاألسواقفى) الربححدودضيقمأزقمن (مخرجعنيبحثون

552Leonard Woolf, Economic Imperialism, 33 – 4.
553Speech to the Congerss of the Chambers of Commerce of the Empire, London, June 10, 1896; also speech at

Birmingham, June 22, 1894; also L. Woolf, Empire and Commerce in Africa, 18.
554Dawson, op. Cit., 345, 348.
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رجالوإتحادات، واإلحتكاراتالجمركية، الحمايةاإليجابية، وفىلإلمبريالية
.555"األعمال

اإلنتاجيةالمعداتتظلجديدة، حتىأسواقعناالستثمار، والبحثحقلإتساعوأصبح
معلقةأراضىإلىالعالمفىالمختلفةالمناطقتقسيمعلىطاقتها، والتسابقبكاملتعمل

إتفاقياتتكنولم. عصريًانظامًاكبيرةبسرعة، أصبحباإلمتيازاتتتمتعوأسواق
لم، كماالقرنأوائلفىالحرفيينالحديدصناعبينشائعةكانتجديدًا، فقدشيئًااألسعار

تركيزبمثابةكانالجديداإلهتمامهذاولكن. جديدًاحدثًاالمالرأستصديريكن
تمامًامتبايناالقتصاديةلالستراتيجيةتخطيطعنه، نتجاإلختالفتماممختلفللمصالح

.ريكاردوزمنالصناعةروادبأذهانيدوركانالذىذلكعن

منحالبأىوحدهالبلدذلكعلى– إنجلترافىتتبعناهالذى –الكبيرالكساديقتصرلم
.األمريكيةالمتحدةوالوالياتوروسياألمانيافى– كذلك –شديدًاوقعهكانفقد. األحوال

.هينًامسارًاوإتخذخفيفًا، كانفيهاالكسادوقعتصنيعًا، فإنأقلكانتفرنساأنورغم
إنجلترا،فىعليهكانتمماوقعًاأشدألمانيافىاألزمةبدايةاألمر، كانتحقيقةوفى
%.50بنسبةم1877 – م1873عامىبينفيمااأللمانىالحديداستهالكفهبط

.اإلختالفبعضمختلفًامسارًااألخرىالبالدفىالكسادنتائجإتخذت، حالأيةوعلى
وأوائلالستيناتأواخرفىروسيافىنشأتالتىالرأسماليةالصناعةتدهورتفقد

إلىالكسادفيها، واستمرالسبعيناتمنتصففىوقعتالتىاألزمة، نتيجةالسبعينات
إليهسريعًا، دفعإنتعاشًاالتسعيناتشهدتولكن. عامًاعشرخمسةأوأعوامعشرة

التىاالستثمارذروةعندالمصانععددوإزداد. الحديديةالسككببناءالمتجدداإلهتمام
.556الحديثةالصناعةإنتاج، وتصاعدالنصفبمقدارالكسادتلت

حدثمماأسرعاالقتصادىاإلنتعاشإلىدفعتتوسععناصرهناكألمانيا، كانتوفى
بدايتها،فىعندئذكانتالصناعيةالثورةألن. جديدةبقوةآخر، وزودتهمكانأىفى

فىوقعتالتىالحوادثوبرهنت. األلمانيةالوحدةتحققتحتىالنطاقمحدودةوكانت

555Loc. Cit., 158.
556P. Liashchenko, Istoria Narodnovo Khoziaistva, S. S. S. R. vol. 1, 138.
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االقتصادىالتطورفىحاسمةتحولنقطةأنهاعلىم1872 – م1866عاممنالفترة
فىالمدنىالعمرانفى· سريعاتوسعاالقرنمناألخيرةالثالثةالعقودفشهدت. أللمانيا

عليهكانعما- القرنمنالثانىالنصفخالل –سنويًاالسكانمعدلوإرتفعألمانيا، 
بدرجة (الكيماويةوالصناعاتالكهربيةالصناعاتنموولعب. منهاألولالنصفخالل

.التسعيناتأواخرفى، وخاصةاإلنتعاشعجلةدفعفىهامًادورًالعبتأقل)، حيث

لالستثمارإمكاناتمنوفرتهالمتحدة، بماالوالياتفى" الحدودتوسيع "سياسةوأعطت
فىالكبيرةالطبيعيةالزيادةونتيجةالهجرةنتيجةزادالذىالعملوإحتياطى، واألسواق

التاسعالقرنمناألخيرالربعفىالمقاومةعلىقدرةاألمريكية، الرأسماليةالسكان
التجاريةاألعمالروحواستمرت. نشأةاألقدمالبريطانيةللرأسماليةتتوفرعشر، لم

رجالمنالرواديسلباأنيستطيعانالالعملوعرضاألسواقأنمنالمتفائلة، الواثقة
التقنىالتنظيممجالفىإنجازاتهاتحقق– عقودلبضعة –، استمرتمكاسبهماألعمال

كلاألمريكيةالقارةفىيمتص– رأيناكما –الحديديةالسككبناءواستمر. والصناعى
وإزداد. القرنمناألخيرةالسنواتحتىالمتناميةالثقيلةالصناعةومنتجاتالمالرأس

،األوربيينالمهاجرينمننسمةمليونالعشرينمنيقربماإلىالمتحدةالوالياتسكان
أمريكاقارةأنريبوال. م1900وم1860عامىبينفيمامراتثالثالسكانفتضاعف
بنسميهأنيمكنما– الحالىالقرنمناألولالعقدحتى –شهدتقدالشمالية

نحوأنظارهاتحويلفىاألمريكيةالمتحدةالوالياتتأخريفسرالذى" الداخلىاالستعمار"
.ومهازلهاالجديدةاإلمبريالية

أتاحتهاالتىوالفرص– إنجلترافى –المالرأستصديرإنتعاشأنفىالشكبعضوثمة
بينفيماالجديدةالرخاءمرحلةظهورفىىاألساسالعاملالجديدة، كانتاإلمبريالية

منالكبيرالكسادذكرياتتالشىإلىالهندىالصيفذلكوأدى. م1914وم1896عامى
وتجدد. الكسادسنواتخاللتلطختقدكانتأنالتجارة، بعدسمعةوتحسنت. األذهان
عنالحديثوأصبح. أبديًااالقتصادىالتقدمتجعلأنلهاقدرقدالرأسماليةبأناإليمان

كبشرىالعشرينالقرنمناألولالعقدوفىالتسعيناتفىجديدمنيتردداإلشتراكية
غير. م1906عامبعدسياسيةقوةأصبححتىالبريطانىالعمالحزبتطورجديدة، بينما
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العقدفى– خطيربشكل –إنجلترافىيتزعزعلمللعملكنظامبالرأسماليةاإلعتقادأن
.األولىالعالميةالحربعلىالسابق

تحتالثمانيناتفىبالفعلإنتعشتقدالخارجيةاالستثماراتاألمر، كانتحقيقةوفى
الجنوبيةأمريكانحواالستثمارسوقأنظارالجديدة، وتحولاالستعماريةالحركةضغط

األراضىمضارباتوكانت. والهندكنداونحو– والبرازيلوشيلىاألرجنتينوخاصة– 
النشاطإحياءفىالهامةالعوامل، منشيلىفىالنتراتصناعة، وتطويراألرجنتينفى

أسرةباسم– خاصةبصفة –وإرتبطت، م1890عاموإنهيارهم1887عاماالستثمارى
.557الجنوبيةأمريكافىكثيرًاتورطتالتىبارنج

عندعليهكانتالذىالرقمبلوغإلى– م1888عامفى –الخارجيةاالستثماراتوعادت
ولكنها. الجنيهاتمنمليونًا82تجاوزتأنهاىأهوبسون)، لتقديراتوفقًا (م1872عام

.السبعيناتمنتصففىبلغتهالذىالمستوىإلىالتسعيناتفىاإلنخفاضإلىعادت
عامفىفقطمليونًا17وفقط، الجنيهاتمنمليونًا21– م1894عامفى – فبلغت
السنداتشراءإعادةعملياتببعضأمريكاقيامالسنواتتلكوشهدت. 558م1898

.قبلمنبريطانياتملكهاكانتالتىاألجنبية

عامحدثالذىاإلنتعاشبدايةعندملحوظًادورًاالخارجيةاالستثماراتتلعبولم
فىحادهبوطمواجهةفى، مكانه– األمرحقيقةفى –اإلنتعاشذلكإتخذفقد. م1896

م1897عامىبينفيماوحدثت. أفريقياوجنوبوأستراليااألمريكتينإلىالصادرات
صدورإلىأدتالتىاألمريكية، الصادراتأرقامفىالدراميةالزيادةتلكم1900و

.559"ألوربااألمريكىالغزو "عنوانتحتاألمريكيةالدورياتفىمقاالت

الدراجاتإختراع– السنةتلكفى –االقتصادىلإلنتعاشالمباشرةاألسبابأهممنوكان
منمعينعدد، وإقامةالسفنبناء، وأيضًابرمنجهامفىذروتهاالدراجاتصناعةوبلوغ

لعبتهالذىالدوروكان. الكهربيةاإلنشاءات) ماحدإلى(إنجلترا، وفىالحديديةالخطوط

557Wesley Mitchell, Business Cycles, 47 – 8.
558C. K. Hobson, Export of Capital, 204.
559Wesley Mitchell, op. Cit., 60, 69.
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، وبصفةاإلنتعاشعلىالمحافظةفىيتمثلالخارجيةواألسواقالخارجيةاالستثمارات
القرنمناألولىالسنواتفىجديدإنتكاسعالماتظهورالنشاط، بعدإحياءخاصة

.العشرين

البريطانيةالخارجيةاالستثماراتمدإرتفاعبدايةشهدالذىالعامهوم1904عاموكان
وأرجنتينية،كندية، وقروضيابانى، قرضالترانسفالقرضفأعقب. واسعنطاقعلى

يتجهالبريطانىالماللرأسالرئيسالمجرىوكان. الحديديةالسككمشروعاتلتمويل
أخرى، ونحومرةاألمريكيةالمتحدةالوالياتنحوإتجه، كماواألرجنتينكندانحو

والهندأفريقياوشرقوغربمصرنحوأقل، وبدرجاتوالمكسيكوشيلىالبرازيل
الحديدية،السكك: فىتتمثلاالستثماراتلتلكالمفضلةاألغراضوكانت. والصين
األراضى، والزراعة، وشركات، والتعدينوالترام، العامة، والبرق، والمرافقوالموانئ
.التأمينوشركاتالتجارية،والشركات،العقارى، والبنوكوالرهن

الماضيةالقليلةالسنواتخالل "تطورقدأنهإلى– م1906عامفى –أشارهوبسونولكن
والصلبوالحديدالنسوجاتصناعةالصناعية"، مثلالمشروعاتفىاالستثمارنحواتجاه

أنروسيا، "ويبدوفىوالحديدالهند، والمنسوجاتفىالجوتكندا، وصناعةفىوالورق
.560"أزيحتقدالناجحالخارجىالصناعىاالستثمارطريقتعترضكانتالتىالعقبات

،الجنيهاتمنمليونًا104– م1906عامفى –للخارجالمصدرالمالرأسمقداروبلغ
وبلغت. م1890وم1872عامىفىالخارجيةاالستثماراتبلغتهاالتىالذروةفاقوبذلك

الذىالرقمعنيزيدماأى، م1907عامفىالجنيهاتمنمليونًا141االستثماراتتلك
ظهرتالتىالضوابطورغم%. 75منيقرببمام1890عامفىاالستثماراتتلكبلغته
الجنيهاتمنمليونًا225إلىالخارجيةاالستثماراترقم، قفزم1909 – م1908عامىفى
أوثلثنحويمثلالخارجفىالمستثمرالبريطانىالمالرأسوكان. 561م1913عامفى

فاقت، وربماالحرببدايةعندالبريطانيةالرأسماليةالطبقةتملكهكانتماربع
وكان. 562عندئذبريطانيافىالداخليةاالستثماراتصافى– قليًال –الخارجيةاالستثمارات

560C. K. Hobson, op. Cit., 158 – 60.
561Hobson, op. Cit., Clapham, vol. III, 53.
562Cairncross, op. Cit., 223.
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،الخارجفىالبريطانيةوالممتلكاتالمستعمراتفىموجودًااالستثماراتتلكنصفنحو
م1912 – م1911عامىوخالل. 563باألمريكتيناآلخرالنصفمنكبيرةنسبةوكانت

األخيرالعقدخاللعليهكانتعما% 30بنسبةللخارجالمصدرةاألموالرؤوسزادت"
منكلخالل –للخارجالمصدرةاألموالرؤوسبلغتعشر، كماالتاسعالقرنمن

.564"والسبعيناتالثمانيناتفىالذروةسنواتمنسنةأىفىتبلغهلمحدًا– السنتين

السنواتفىبالبطءحركتهاإتسمتوإن– الوقتنفسفى –السلعصادراتوقفزت
والمصنوعاتالمنسوجاتصادراتقيمةفإرتفعت. 1896لعامالتاليةلإلنتعاشاألولى

226بلغتقدكانتأن، بعدم1900عامبحلولالجنيهاتمنمليونًا282إلىالبريطانية

فىالتحسنذلكوكان). 1890عامفىمليونًا263و (1895عامفىالجنيهاتمنمليونًا
البريطانيةوالممتلكاتاألجنبية، والمستعمراتالبالدبينبالتساوىموزعًاالصادرات

"اقتصادىنفوذمجاالت "تعدكانتالجنوبيةأمريكامثلمناطقأنإلىذلكويرجع(
).األجنبيةالبالدمنبإعتبارهاتصنف، وكانتالوقتذلكفىلبريطانياحيوية

إلىالصادراتوكانت. الجنيهاتمنمليونًا375الصادراترقم، بلغ1906عاموبحلول
السنةنفسوفى. الصادراتإجمالىثلثنحوالبريطانية، تمثلوالممتلكاتالمستعمرات

كانتماضعفعلىيزيدماوالصلبالحديدصادراتقيمةبالرخاء، بلغتإتسمتالتى
%،30بنسبةالقيمةحيث%، ومن70بنسبةالكمحيثمنتزيد، وكانتم1890عامعليه
)562(.م1900وم1890لعامىالصادراتأرقامعن

أنفى– بوضوح –الخارجيةواالستثماراتالرأسماليةالسلعتصديربينالعالقةوتتجلى
فىالكمفىمتواضعةزيادة– م1904عامحتى –سجلتوالصلبالحديدصادرات
بينفيماعليهكانتمما1904 – 1903الفترةفىأقلفقط، وكانتالتسعيناتمنتصف

كما. وقيمةكمًاتزدادالحديدصادراتأخذت1904عاموبعد. 1890 – 1887عامى
، وبلغ1913و1909عامىبينفيما– النسيجآالتوخاصة –اآلالتصادراتزادت

وإزدهرت. 1890 – 1881الفترةفىعليهكانماأضعافثالثةحوالىالسنوىمتوسطها

563Sairncross, 247.
564Clapham, op. Cit., 61; Op.cit, 79
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عامفىالهندسية، وبلغتوالصناعاتوالصلبالحديدصناعةبإزدهارالسفنبناءصناعة
علىيزيدماله"، فأنتجتمثيلالنشاط "بأنهاإليكونومستوصفتهالذىالحد1906

.العامفىطنالمليون

 –1901عامىبينفيما% 50بنسبةالصادراتزيادة "أنكالفاماألستاذالحظوقد
رجالربحوعظم... االستثمارفىزيادة– أساسًا –يمثلكان1907، وعام1903

نحوالمواردوإتجهت... الصادراتحجمتضخممع– مهشابهومن –الصناعة
القذرة، ألنالبريطانيةالمدنتعميرإلىاتجاههامنالخارجية، أكثراالستثمارات
الصناعاتولكن. 565"للربحتحقيقًاأكثر– ببساطة –تبدوكانتالخارجيةاالستثمارات

فىاإلعتقادساد، "فقدالطلبزيادةتلبيةفىوحدهاتشتركلمالرأسماليةللسلعالمنتجة
الوحيدةالشكاوىوجاءت. البحاروراءماإلىتمتدالرفاهيةجذور، بأنالوقتذلك

علىكليًاإعتمادًاتعتمدالتىالصناعاتمن) 1907 – 1905 (الثالثالسنواتخالل
ثلثتشكلكانتعليهاتعتمدالتىوالمنتجاتالمنسوجاتأنورغم. 566"المحليةالسوق

إجمالىوبلغ) 1850عامالصادراتجملةمن% 60قيمتهابلغت (فقطالصادراتتلك
مما% 40نسبة1913 – 1909منالفترةفىالمصدرةالقطنيةالمنسوجاترداتيا

.1884567 - 1880منالفترةفىعليهكانت

القرنمناألولالعقدفىسادتالتىالظروفتضمنتهامعينةعناصرثمةكانولكن
السكونفترةفىعنهاكثيرًاتختلفالبريطانيةالرأسماليةإلىالنظرة، جعلتالعشرين

الممتدةدهرةزالمالسنواتعنعشر، وتختلفالتاسعالقرنمنتصفعندبهامرتالتى
إنجلتراسكان، كاناألولالمحلففى. المدمرةالعاصفةهبوبقبل1873 – 1867من

عددزادفقد. عقودخمسةأوبأربعةذلكقبلالحالعليهكانتمماأقلبنسبةيزيدون
القرنمناألولىالخمسالسنواتبينفيما% 9بنسبةواسكتلندةوويلزإنجلتراسكان

السكانكانحينعلى. األولىالعالميةالحربعلىالسابقةاألربع، والسنواتالعشرين
عشركل% 13و% 12بينتراوحتبنسبة– عشرالتاسعالقرنمنتصففى –يزيدون

565Op. Cit., 53.
566Ibid., 52.
567Ibid., 66.
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بصورةسريعًاتقدمًايحرزالمالرأستراكم، كانالوقتنفسوفى. 568سنوات
علىالسابقةاألربعينالسنواتفى% 50بنسبةالمشتغلونالعمالعددوإزداد. ملحوظة
إزدادحين)، على1913و1873اإلذدهارعامىبينفيماأى (األولىالعالميةالحرب
المالرأسإجمالى%، وزاد80تفوقبنسبةبريطانياداخلالمستثمرالمالرأسإجمالى

.569%165بنسبةالخارجفىالمستثمر

ملحوظةبسرعةتتقدموالخارجيةالداخليةاالستثماراتكانتحينثانية، علىناحيةومن
نتيجةتزيداإلنتاجيةالمعدات)، وكانت1895 – 1865النسبىالبطءبفترةقورنتماإذا(

إنخفاضتحقيقنحوالتقدمأنإلىيشيرماثمة، فإنسنواتعشركل% 20بنسبةلذلك
تبدو– كالفاماألستاذيذكركما –الفحمصناعةفكانت. بطيئًاكانالصناعىاإلنتاجتكلفة

ومن". 1900عامقبلعليهكانتالذىالركود، منأسوأدرجةعلىالكفايةحيثمن"
بينفيماالعملإنتاجيةعلىقياسًاالبناءصناعةكفايةفىحقيقىهبوطيكونأنالمحتمل
.طويللوقتثابتةاآلالتاقتصادياتغالبيةكانت "القطنصناعةوفىم1911 – م1890

فيمابهاالخاصةالغياروقطعالمعادنصهرأفرانفىأساسيةتحسيناتأىتحدثولم
تجعلبصورةالصناعةتنظيمإلعادةمحاوالتثمةتكنولم. م1913 – م1886عامىبين

.570"إنتاجيةأكثرالعمل

اإلنجليزيةالصناعةكانت "م1870عاممنذ، أنهالمحدثينالكتابمناثنانواستنتج
التطوربإهمال "تتسمكانتفقد". ومطلقةنسبية، بصورةالعالمصناعاتبقيةعنمتخلفة
المالرأسإلنفاقاستعدادعلىليسوا "منظموهاكانالمرونة"، بينماونقص... التقنى
المصنعلتطويراألمدالطويلإهمالهممع... واسعنطاقعلىالميكنةتتطلبهالذىالكثير

.571لذلكنتيجة" والمؤسسة

بريطانيابين" التجاريةالمبادلةبشروط "يسمىماأنعلىدالئل، ثمةالثالثالمحلوفى
التى– الصادراتمقابلفىعليهاحصلتالتىالوارداتنسبةأى –العالمأنحاءوسائر

568D. Glass, Population policies & Movements, 13.
569Cairncross, op. Cit., 223.
570Clapham, op. Cit., 69 – 70; G. T. Jones, Increasing Returns, 98. and Passim.
571T. H. Burnham & G. O. Hoskins, Iron and Steel in Britain, 1870 – 1930, pp. 70, 80, 101, 148, 155.
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إلىإتجهتعشر، التاسعالقرنأواخرفىصالحهاإلىمتزايدةبصورةتميلأصبحت
تزالالالحركةتلكوكانت. األولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدفىذلكعكس

.السابقلالتجاهتوقفمجردعنتزيدالكانتفقط، وربماضئيلة

التىالخامالغذائية، والموادالموادأسعارمعدلعلىتؤثرالظاهرةتلككانتلماولكن
كانتالشروطتلكفىتغيرأىتبيعها، فإنالتىالمصنعةبريطانيا، والسلعتشتريها
تأثيرًاالصناعيةالتكاليفمستوىعلىأثراألسعارمعدلألن. حاسمةنتائجعليهتترتب
معيشةتكلفةطريقعنمباشرغير، وبشكلالخامالموادأسعارطريقعنمباشرًا
األرباححدعلىأثرثم، ومنالمصنوعاتبيعأسعارمستوىإلى، بالنسبةالعمال

العالمية،االقتصاديةاألوضاعفىملحوظًاتحوًالعكسقدالتغيرذلكأنويبدو. المتاحة
.الصناعةميدانفىبالريادة– طويللوقت –يتمتعظلالذىللبلدبالنسبة

القرنفىاألوليةوالمنتجاتالنقلتطويرنحويتجهكانالمالرأستصديرأنرأيناوقد
متقدممالىرأسلبلدالمتاحةاألوليةالمنتجاترخصطريقوعن. عشرالتاسع

محليًا،المستثمرالمالرأسلفوائدتعزيزبمثابةالخارجيةاالستثماراتكبريطانيا، كانت
يتمالتىالمكاسبدائرةاتساعمنتزيدالخارجيةالتجارةمجالفىزيادةكلفكانت

.الطريقهذاعناجتناؤها

النطاقعلىالرأسماليةتاريخفىانتقاليةمرحلةسوىتكنلمالظاهرةتلكولكن
اإلنتاجمرحلةإلىاألولىاإلنتاجمرحلةمنالعالممناألخرىالمناطقوبانتقال. العالمى

بينالمبادلةشروطرأسمالية، فإنسلعًاتنتجالتىالصناعاتإلىوحتىالصناعى
تتجهتعداألولية، لمالمنتجاتتقدمًا، وبيناألكثرالصناعيةالبالدفىالمصنعةالصادرات

األكثرالصناعيةالبالدحرمتثم، ومنذلكعكسإلىاتجهتبل. البالدتلكلصالح
تطورمنالمبكرةالمرحلةفى) الربحعلىقياسًا (رخائهامصادرمنمصدرمنتقدمًا

.العالم

علىالصناعةبهاتحصلالتىاألسعارتمسالتىبالمؤثراتيتعلقاألمركانوكلما
أنأهمية، إذأكثراألفقإلىجديدوافدهناكيكونأنالمحتملالعاملة، فمنالقوى
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اختالفعلى –الطبقىالصراعاالجتماعية، أوالمشكلة، أووالعملالمالرأسمشكلة
منالعديدفىاألعمالرجالدوائرفىالقلقسببت– عليهاتطلقالتىالمصطلحات

العدلعباراتظهورإلى– أخرىأحيانًا-وأدت. الماضىالقرنمرعلىالمناسبات
استمرارلالطبقاتبينالمصالحانسجامضرورةعنوظهورالحديث" والمرحالخبز"و

.الصناعىاإلنتاجفىالزيادة

التنظيمذلك، وامتدقبلذىمنتنظيمًاأكثرالعملعشر، كانالتاسعالقرننهايةوعند
لميدانالعمالاقتحامالجديدة"، وأوشكالنقابة "ظهورمعالمهرةغيرالعمالليشمل

الجماعية، واإلرهاصاتبالمساومةالدولةفيهاتعترفجديدةحقبةيجلبأنالسياسة
فيهاحققتالتىالسنواتواقتربت. القانونبموجبلألجورأدنىحدلوضعاألولى

،الزمنمنآخرعقدأىيشهدهلمنحوعلىوالقوةالعددفىاتساعًاالنقابيةالحركة
التطوراتتلكبثتوربما. مثيللهيسبقلمالصناعةنظامعلىمؤثرًاحدًاوبلغت
، إذالقطنصناعةأقطابأوالفيكتورىالعصرفىالحديدصناعأشياخقلوبفىالرعب
.حياتهمخاللبهاواميحللمالتىاإللهيةالنقمةتلكرأوا
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بعدهاوماالحربينبينمافترة - الثامنالفصل

1

االتجاهاتاستمرار–العالميتينالحربينبينماوقعتالتى–العشرينالسنواتشهدت
عدة،نواحىمنالعشرينالقرنمناألولللعقداالقتصاديةالمالمحشكلتالتىالمميزة

تقدمًا،أكثرمستوىعلىاالتجاهاتلتلكاستمرارًاكانت–ذلكإلىباإلضافة–أنهاكما
فى–االقتصاديةالعللأصولأنعلى–العشريناتفى–اآلراءوإتفقت. أسرعوبإيقاع

بعدها،حدثالذىالنقدىواإلضطرابالحربخلفتهالذىالخللإلىترجع–الوقتذلك
قدربسهولة، باستعادة" االستقرار "تحقيق، بمجردمؤقتكخللستنقضىالعللتلكوأن
للفكربديًالتقدمسحريةصيغةبمثابةذلكالطبيعية"، وأصبح "األسعارمعدالتمن

.الواقعى

ثمةأنمرونة، فقيلمنهأكثركانوإنجنسهمنتحليلالرأىهذاجانبإلىووقف
التغيراتناحية، ونتيجةمنالحربنتيجةاالقتصادىالجسدفىحدثتبنيويةتحوالت
اإلحتكاكعناصرأنأخرى، ورغمناحيةمنواألسواقاإلنتاجشروطفىالمدىالبعيدة

ذلكتحقيقالممكنمن، فليسالتغيراتتلكإعتياددونحالتالقائمةالظروففى
حريتهاالتجارةاستعادتإذاحريتها، وكذلكالمشروعاتاستعادتإذاحينبعد–اإلعتياد

يدعمهالذىوقتية، الدليلكانتاالقتصاديةاألزمةأعراضبأنالقائلالرأىوإلتمس. فقط
إتسمتالذىوالرخاءأوربامنهاعانتالتىالمتاعببينقامالذىالتناقضمواجهةفى
.العالممناألخرىالمناطقبعضبه

منروحخلقإلى، وأدتالعشريناتإنقضاءقبلأمريكافىالرخاءمرحلةبدأتفقد
مصيرًاثمةأن–الشماليةأمريكافى–اإلعتقادسادإذ. الغروردرجةإلىتصلالتفاؤل

األرجاء،المتسعةالرأسماليةبالد–األولىبالدرجة -كانتالتىبالدهاينتظرمرموقًا
مواطنيها، بلإثراءمنالندرة، وتتمكنمشكلةمنستتخلصوأنهاالحرةوالمشروعات

السنةفىتكونتالتى" الحاليةاالقتصاديةالتغيراتلجنة "وأعلنت. كلهالعالموإثراء
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الناحيةمن–أمامنا "أن–تامةبثقة–هوفرالرئيسبرئاسة) م1929 (المصيرية
لهنهايةالطريقًاتخلقسوفجديدةحاجات، فهناكلهحدودالحقل–االقتصادية

أطراففقطلمسنافقد... الحاجاتهذهإشباعبهايتمالتىالسرعة، بنفسأحدثلحاجات
".إمكاناتمنلديناما

ولم. الحديثالعصرعجائببينمنيعدطابعهاأنالفترة، نجدتلكفىالنظرأمعناوإذا
بشدةعاماأللفاقتصادياتأحالمتحطمتطويًال، فقديعمرأنالتفاؤللهذامقدرًايكن
عالمىنطاقعلىاقتصاديةأزمة، وحلولم1931–م1929الفترةأحداثوقوععند

لتلكالدامغةالحقائقوفرضت. والثمانيناتالسبعيناتشهدتهالذىالكبيرالكسادتفوق
فكان- عنهاتفرع، وماللمصانع، وهجرمفاجئإفالسمنجلبتهبما–العجافالسنوات

االقتصادىالنظامفىعيبثمةيكونأنالبدأنهإستنتاجالرشيدةالعقولأصحابعلى
المجتمعوأن. المتقلبةاألسعارمعدالت، أوالهزيلالتكيفذلكمنتأصًالأكثر

يكمنالخطر، وأنمزمنمرضأنهإلىالشواهدكلتشيربمامصابًاأصبحالرأسمالى
.قاتًاليصبحقدالمرضذلكأنفى

الرئيسةالكبير، فمالمحهابإطارهاالحربينبينمافترةتعريففىصعوبةنجدوال
.اإلحتكارىالعصرعنأذهاننافىتدورالتىالصورةمالمحمع–ببساطة–تتطابق

غيرفىتجعلهابصورةمحياهاعلى–بوضوح–الفترةلتلكاألساسيةالمالمحوتبدو
شهدتالتىالفترة، والحقبةتلكبينقامتالتىالتناقضاتبذلكوتشهد. تحليلإلىحاجة

منكبيرةمجموعةفىاألسعارفتحديد. الماضىالقرنأواخرفىالكبيرالكساد
اإلنتاجاألسعار، وتحديدإنهيارمن، بدًالللربحمعينبحدواإلحتفاظالهامة، الصناعات

مفضًال،عالجًاوالسياسيونالصناعةرجالفيهرأىالذىالتكلفةتخفيضمنبدًال
.لهانظيرالوأبعادوالبطالة، بإصراراإلنتاجيةالقدرةفائضوتصعيد

الرأسماليةبهاتميزتالتى" اإلنتاجيةالقدرةخشية "علىالدالئلالصورةعنتغيبوال
الحمايةسياساتفىأيضًاتتجلىكما–عنهاالحديثلناسبقوالتى–الجديدةالتجارية

ويتجلى. واسعنطاقعلىالتحديد، ومشروعاتالكارتلحصصوإنتشارالجمركية، 
باألسواقالتجاريةالدعايةوإرتباط، النطاقالواسعةاإلعالنيةالحمالتتزايدفىكذلك
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علىأثرهاالمالمحتلكوتركت. الصادراتلفوائدالعالميةالعبادةاإلمتياز، وفىذات
الصناعة، وكلتنظيمبإعادةإقتراحكل، وتعقبتللحكوماتاالقتصاديةالسياسات
بعضفى–وصلالذىوالتحفظالحذروفرضت. الصناعىالبناءإلعادةمشروع
المغامرة،طعممحو، وإلىمشروعهناككانكلمااإلرادةشلدرجةإلى–األحيان
القديمةالتقاليدطرحإلىاالقتصاديينالمالمحتلكودعت. المخاطرةروحعلىوالقضاء

جديدةمالمحذاتاقتصاديةنظرية، وصياغةالزمانمنقرنمدىعلىعمرتالتى
.تمامًا

تنظيمبهايعملأننتوقعالتىبالطريقةيتعلقنموذجًا، نختارذكرناهمانوضحوحتى
المقارنةتصبحوحتى. اإلحتكارمنعاليةدرجةعلىأساسًاالقائمالصناعيةالرأسمالية

عنالبحثإلىأنظارناالحقيقة، ونوجهوعالمنقدمهالذىالنموذجبينواضحة
معينةمالمح، وحذفمنهمعينةبجوانببالتمسكنموذجناتبسيطفى، وسنبالغاألساسيات

.النموذجهذاإليهينتمىحقيقىنظامأىفىوجودهانتوقع

السعربنطبيعيةغيركبيرةفجوةبوجود–األولالمحلفى–النموذجهذايتسموقد
إنخفاضوإحتمال–طبيعيةغيربصورة–الربححدزيادةعليهيترتبقدوالتكلفة، مما

ويشير. أيضًاطبيعىغيرإنخفاضاألجورإلىيذهبالذىالصناعىالدخلنصيب
األسواقفىأو–بعينهاأسواقفىالطلبإنخفاضأنإلى–ثانيةناحيةمن–نموذجنا

زيادةفىاإلحتكاريينلرغبةنظرًا (األسعارفىوليساإلنتاجفىإنخفاضيتبعه–عامة
).الطلبهبوطمواجهةفىالثمنعلىالمحافظةبواسطةذلكعلىوقدرتهماألرباح

تشغيلقدرةإنخفاضبزيادةاإلتسامإلى–ثالثةناحيةمن–النظامهذايتجهلذلكونتيجة
غيربصورةالعاملةالقوىفىالبطالةمنكبيرإحتياطى، ووجودوالمعداتالمصنع

ممارساتسادتوطالما. بالكساداألسواقفيهتصابالذىالوقتفىطبيعية، وخاصة
فائضظروفالثابتة، فإنالمعداتمنكبيرةوحداتمعبإتساقتعملالتىالضوابط
.دائمًاوجودًامتضخمعملإحتياطىوجوديصبحدائمة، كذلكظروفًاتصبحالقدرة
تعطيل- المرحلةتلكفى–عنهاينتجسوف" اإلنتاجيةالقدرةخشية "أخرى، فإنوبعبارة
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الجيشيعبأاستخدامها، بينمامنالتقليلأوالموجودةاإلنتاجيةالقوىمنكبيرجانب
.لإلنتاجمتعمدةضوابطبواسطةاإلحتياطىالصناعى

ترددنتيجةالجديدةاإلستثماراتنسبةهبوطنحواتجاهوجودرابعة، يفترضناحيةومن
اإلنتاجية، وبسببالقدرةزيادةفى- معينةمجاالتفىبالفعلتحصنتالتى–اإلحتكارات

وفى. المقدسةالمجاالتتلكتقتحمالتىالجديدةالمؤسساتطريقفىتوضعالىالعقبات
شركةضمنتكنلمإن–تمامًامغلقةمؤسسةصناعةكلتصبحتطرفا، قدالحاالتأكثر

قديممنالحرفنقاباتنظامفىيحدثكانكماالخالء، تمامًاعنهايذب-  واحدةضخمة
دخولها،منالجددالوافدونيمنعالالتىالباقية، " الحرةالمجاالت "أندرجة، إلىالزمان

مخرجًايجدالالذىالماللرأسمتنفسًاتصبحمعينة، قدضوابطفيهااالستثمارتحكموال
.زيادتهانسبةمنالحرة"، ويرفع "الصناعاتنحواإلحتكارية، فيندفعالصناعاتفىله

تلكفىالربحمعدلإنخفاضإلى–حالأيةعلى–المجالذلكعلىالتزاحمويؤدى
إلىيصللإلحتكار، حتىالخاضعةاألخرىالصناعاتفىيزدادما، بقدرالصناعات

الوضعهذامثلويتسم. حركتهمناإلبطاءإلىالجديداالستثمارعندهايتجهنقطة
فىالرغبةزيادةإلىيتجهاإلحتكارجلبهالذىواألرباحالثروةتركزفإن: بارزبتناقض

بمعدلالمساسدون (لالستثمارالمتاحةالفرصتضيقحينناحية، علىمناالستثمار
التناقضهذاعلىأخرى، ويترتبناحيةمن) لإلحتكارالخاضعةالمجاالتفىالربح
نطاقخارجتقعمجاالتفىالدخولأىلالستثمار، خارجىمخرجعنالبحثزيادة

.572"االستعمارية "المجاالتمثلجديدةمجاالتضماإلحتكارية، أوالصناعة

سوقنطاق، تضييقالداخلىاالستثمارمعدلهبوطعنينتجخامسة، قدناحيةومن
المالرأستصديرفىبالتوسعالهبوطذلكتعويضيتملمما (الثقيلةالصناعةمنتجات
األجورمنواإلنتقال، العاطلينمنجمهوروجوديؤدىقدبينما). المستعمراتلتطوير

السلعسوق، وكساداالستهالكهبوطإلى- عنهتحدثناالذى–األرباحإلى
فىعادىغيربهبوطاإلحتكاريةالرأسماليةمرحلةتتسمأننتوقعثمومن.االستهالكية

وتعويقالكسادتعميقإلىيؤدىالعامل، وهوالطلبفىمزمن، وتناقصاألسواق

572Paul Sweezy, Theory of Capitalism Development, 275 – 6.
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الطويلةالمزمنةاإلنتاجيةالقدرةفائضمشكلةتفاقممنيزيد، بلفحسبالتنشيطفترات
أنالمحتملمن، أنذلكإلىأضف. البطالةمشكلةتفاقمإلى–كذلك–األمد، ويؤدى

خاصةبأزمةتتميزالمرحلةتلكأنهبوطًا، حتىأكثرالثقيلةالصناعةأسواقتصبح
للسلعجديدةأسواقخلقعلىخاصًاتركيزًاتركزالتىاألعمالالثقيلة، وبظهورللصناعة

األخرى،البالدفىالمنافسةالصناعاتعلى، والقضاءباإلمتيازاتتتمتعالرأسمالية
.البالدتلكأراضىعلىواالستيالء

التىالصناعاتمنكلفى، الصناعىالبناءنظامتعريةنحواتجاهوجودوأخيرًا، نتوقع
بشكلتتميزالتىالصناعاتاإلحتكارى، وفىالتنظيممنراسخةأشكالعليهاتسيطر

طريقصناعة، عنلكلالقائماإلطارتجميدعنه، ينتجالكارتلأشكالمنتحكمًاأقل
التنظيمأنذلكيعنىالمختلفة، والللمؤسساتاإلنتاجمنمعينةحصةتخصيص

،البحوثلتنظيمأحسنوضعفىيكونالتقدمية، فقدالعناصرمنتمامًايخلواإلحتكارى
فىاإلنتاجتركيزعلىقادرًايكونقدالصغيرة، كماالشركاتمننظرًاأبعديكونوقد

.المتكافئةغيرالمنافسةحالةفىيحدثماكفاية، وهوالمصانعأكثر

للمبادرةعادىغيربمستوىتحتفظالكبيرةاإلحتكاريةالمؤسسةأنشومبيترويذكر
نطاقعلىللمشروعاستراتيجيةلوضعكافيةمواردتحشدأنتستطيعالبناءة، ألنها

التىالسلبياتومواجهةالمخاطرلتحملالقوةمنكافيةدرجةعلىتكون، وأنهاطموح
والطاقةالوقتيتجاهلالرأىهذاأنويبدو. إحتماًالاألضعفالمنظمآمالتخيبقد

المنافسة،المخترعاتزحفمواجهةفىمواقعهاترسيخفىاإلحتكاراتتستنفذهمااللذين
يتجاهلأنهيبدوكما. األعمالرجالمنالميدانإلىالجددالوافدينزحفمقاومةوفى

المتورط–المالرأسقيمةعلىالجديدةالطرقتتركهاالتىالمالئمةغيراآلثارأنحقيقة
تتركسوف–)طويلةلفترةالقديمةالمصانعاستخدامخاللمن (أقدمطرقاستخدامفى
التنافسظروفظلفىليبلغهيكن، لمالتخلفإلىيقودهاإلحتكارعلىبارزًاأثرًا

.العناصرالمتعدد

آثاره–ريببال–هىاإلحتكار، تقييمعلىتؤثرالتىأهميةاألكثراإلعتباراتأنصحيح
التحليليركزالتىاالقتصادىالتوازنعلىآثارهاالقتصادى، وليسالتطورعلى
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طابعذاتاآلثارتلكوتبدو. فصاعدًااآلنمنعليهاالرئيسىإهتمامهاالقتصادى
تطورمجرىتغير، بلفحسبالتغيراتبهتقعالذىالمعدلمنتغيرال، وقدتراكمى
خمسةأوأربعةمنذفعلتمانحوعلى–معينةمرحلةفى–كلهاالقتصادىالنظام
.قرون

من–كبيربشكل–تتحولاالهتمامبؤرةأن، هوالنظامهذامثلفىحاسمًايبدووما
–فتتحول. والتجاريةالماليةالسيادةإعتباراتاإلنتاجية، إلىوالتكلفةاإلنتاجإعتبارات

بعقودترتبطالتىالمؤسساتأوالشركاتلملكيةالهرمىالبناءإلى–المثالسبيلعلى
مستوىترقيةإلىتحولهامنمباشرًا، أكثرإتصاًالبالبنوكتتصلأوالبعضبعضهامع

.لهااألمثلالوضعإيجادما، أوصناعة

علىاالستيالءتستهدفالمغامرةكانتإذاالمغامرة، إالعادةالالتحصينعادةوتولدت
األصولقيمةإنقاصإلىنشاطهميؤدىالذينأولئكإلىضربةتوجيهكاملة، أوأراضى

االستراتيجىالوضعلتحسينالمناورةبطريقتتحققالتىوالمكاسب. اإلحتكارية
التىالملموسةغيراألصولحد "بفبلنيسميهماقيمةزيادةأجلمن–مالمؤسسة

تحقيقهايمكنمكاسبأىمنإغراءأكثرتبدو–"للكفايةالرأسمالىالسحبفىتتمثل
.اإلنتاجمجالفىالمبادرةبطريق

مقياسًاتعدالتىالربحوتوقعاتالمالرأسقيمةمنالمتزايدالجزء، يمثللذلكونتيجة
المعوقةالقوة–المعاصرالرأسمالىالعالمفى–التجارية، تمثلاألعماللسياساتودافعًا

حدعلى (عنهتعبرالذىالتطور، وهولهالمطورةالقوةتمثل، واللإلنتاجوالمحددة
فىوتحكمهالألعمالالحالىالوضعمميزاتمن "بأنالقائلةالحقيقة) فبلنتعبير

القابلةللسندات–اإلجمالىالسوقسعرحتىأو–اإلجماليةاالسميةالقيمةالصناعة، أن
تخولوالتىالمادية، والمواردالصناعيةالمعداتمنمعينةمجموعةتغطىالتىللبيع

للمعداتالسوقيةالقيمةإجمالى–كبيروبقدر–دائمًاالملكية، تتجاوزحقلحاملها
النظامأخرى، يصبحوبعبارة. 573"إمتالكهافىالحقالسنداتتخولالتىوالموارد
اإلنتاجية، ويتضخمغيرالباهظةبالتكاليف–متزايدةبصورة–الكاهلمثقلالصناعى

573Veblen, The Vested Interests, 105.
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أحدتعبيرحدعلى (الجدد" االقتصاديونالبارونات "يشنهاالتىالضاروسالحربنتيجة
المنافسةعصرفىوسيادتهممراكزهمأجلمنيحاربونالتايمز)، الذينكتاب

.اإلحتكارية

األخيرةالحوادثفىأوردناهالذىالنموذجهذايماثلماأثرنقتفىأنالصعبمنوليس
بعضفىيماثلهابمانقارنهاعندماللنظرلفتًاأكثرالتشابهنقاطبعضوتعد. إنجلترافى

إلى–الحظلسوء–إنجلتراوتفتقر. الثالثيناتفىأمريكافىأواألخرىاألوربيةالبالد
معهدتقديربأمريكا، لدينايتعلقفيماولكن. اإلنتاجيةالقدرةلفائضشاملمسحوجود
بلغوالمعداتالمصانعقدرةفائضأنإلىيشيرالذى–إليهالرجوعكثرالذى–بركنز

وزادت. البالدتلكفىاالقتصادىالرخاءذروةشهدالذىالعالم، وهو1929عام% 20
نسبتهاالكساد، فأصبحتحدودأدنىشهدالذىالعامفىالضائعةاإلنتاجيةالقوةتلك
50.%

إنجلترا،فىاألساسيةالصناعاتفىسادتالتىاألحوالعلىالمماثلةاألدلةبعضوثمة
اإلنتاجيةالقدرةفائضمنللتخلص" اآلالتلتحطيم "الحديثةالمشروعاتتكاملوعلى
ذكرعنناهيك (القطنمغازلالمحدودة، وقانونالسفنبناءشركةمشروعمثل

خاص)، وتشيروضعذاتكانتربماالتىالزراعةمساحةلتحديدالزراعيةالمشروعات
أمريكا،فىعليهكانتبمامقارنتهايمكنأبعادذاتكانتالمشكلةأنإلىاألدلةتلك

تعداإلنتاجيةالقدرةفائضمن% 50النسبةكانتلو، حتىوهناكهناالوضعميزت
.الثالثيناتأوائلفىإنجلترافىالنشاطتدهورفىمبالغة

فىإرتفع%، ثم12نسبةعند–العشريناتخالل–بريطانيافىالبطالةمتوسطوثبت
.نسمةماليينثالثةالعاطلينعدد، فبلغقبلمنلهمثيلالرقمإلىالثالثيناتأوائل

،1935–1930السنواتفى% 18.5للتأمينالخاضعينالعمالبينالبطالةنسبةوكانت
منيقرب، وما1914عامقبلالنسبةتلكعليهكانتماأضعافأالربعةمنيقربماأو

عددوقدر. 1914عامعلىالسابقةاألربعةالعقودسنواتمنأىفىالبطالةنسبةضعف
ماأونسمةمليون13ب1933–1929الكبيرالكسادسنواتفىأمريكافىالعاطلين

.ذلكعنيزيد
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30حتىأو25منيقربما–جميعًاالكبرىالصناعيةالدولفى–العاطلينعددوبلغ

خاللالعاطلينالعمالمنسنويًا% 1,5نسبتهماالعمالةإمتصتوبينما. نسمةمليون
جيشًاوراءهاخلفتالزيادةتلك، فإن1938–1923منالممتدةعشرالخمسةالسنوات
.بدايتهافىعليهكانماالفترةتلكنهايةعندالضخامةمنبلغالعاطلينمنإحتياطيًا

الزيادةمعدلهبوط، ورغمالثالثيناتأواخرفىالتسلحإعادةنشاطمنالرغمعلىوذلك
.م1914عامعلىالسابقالقرنفىعليهكانعماللسكانالطبيعية

عامالحالعليهكانتبمااألولىالعالميةالحرببعدالعمالةبلغتهاالتىالذروةقارناوإذا
تلكخالل) للتأمينالخاضعةالصناعاتفى (إزدادتقداإلجماليةالعمالةأن، نجد1939
وكانت%. 28بنسبةعملعنيبحثونالذينالعمالعددزاد%، ولكن20بحوالىالفترة
الصناعاتفىالعمالةإنخفضتالفترة، بينماتلكخاللالصناعةفىمحدودةالعمالةزيادة

.الثلثمنيقرببمااالستخراجية

الناجماألسعاربتجميدتتعلقالتىالدراساتمن، العديدالحربعلىالسابقالعقدوشهد
الرأسمالية، وخاصةالمؤسساتفرضتهاالتىوالقيوداألسعارعلىالمحافظةسياساتعن
هبوطكانحيث–1930–1929فىبأمريكاالخاصةالكتاباتفىوجاء. أمريكافى

بقوة،القيمةحمايةعلىبالعمل "اتسمالوضعأن–السابقةالكساداتفىمنهأبطأاألسعار
طابعه "للكسادالظروفتلكاألسعار"، وأعطتتخفيضفىترددمنبذلكيتصلوما

التقريروقدم. 574السابقةالكساداتفىحدثمايفوقنحوعلى" إيالمًاواألكثرالمعمر
إنتاجتناقصقد: "أنهعلىالدليل" المؤقتةالقوميةاالقتصاديةاللجنة "وتوصياتالختامى

أجلالمسيطرة، منالصناعيةالمجموعاتاإلحتكارية، أوالسياسةنتيجةصناعاتنا
نفسإلىقدمتالتىالمذكراتإحدىوأشارت". األرباحوتأميناألسعارعلىالمحافظة

، فيماواسعنطاقعلىاإلنتاجتخفيضنحواتجاهًاثمة "أنإلىاألسعاراتجاهبشأناللجنة
ماعلىاألسعارظلتحينوعلى. األسعارفيهاهبطتالتى1933–1929الفترةعدا

.575"كبيرًاإنخفاضًااإلنتاجإنخفض، عليهكانت

574F. C. Mils, Prices in Recession and Recovery, 17.
575Final Report and Recommendations of T. N. E. C., 23; T. N. E. C., Monograph No. 1, 51.
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الغرضوتضمنها–ألمانىمعهدعقدهاالتىللنظر، المقارنةلفتًااألدلةأكثرولعل
أوالكارتالتلتحكمالخاضعةالمنتجاتأسعارهبوطبين–األمملعصبةاالقتصادى
.األسعارتنافسمنمعينةدرجةظلفىتسوقالتىالمشابهة، والمنتجاتالمنظمات

مناألخيرالنوعألسعارالقياسيةاألرقامإنخفاضإلىاأللمانيةالمادةتلكوتشير
حين)، على100 = م1926 (45.7معدل، إلى1933–1929عامىبينفيماالمنتجات
المنتجاتأسعارهبوطأخرى، فإنوبعبارة. 83.5إلىالمنتجاتمناألولالنوعإنخفض

التىالسلعأسعارفىحدثالذىالهبوطمقدارثلثيتجاوزلمالكارتليحكمهاالتى
.576الحرةاألسواقلظروفتخضع

االستهالكية،اإلنتاجية، والسلعالسلعألسعارالمختلفةالتطوراتفىمماثًالتناقضًاونجد
كثيرًا، أقلالسلعهذهمناألولالنوعفىاألسعارإنخفاضوكان. األزمةسنواتخالل
فىحدثمماتمامًاالنقيضعلىكانتألنهابروزًاأكثرنتيجةوهى. الثانىالنوعفىمنه

فىاإلنتاجيةالسلعأسعار، هبطتالمثالسبيلوعلى. 1914عامعلىالسابقةالسنوات
هبوطنسبةضعفىيعادلماإلىم1908–1907أزمةخاللاألمريكيةالمتحدةالواليات

.االستهالكيةالسلعهبوطنسبةأمثالثالثةيوازىبماألمانيااالستهالكية، وهبطتالسلع

شديدًاهبوطًاهبطاالستثمارصافى، ألناألولىللوهلةالدهشةعلىالتناقضهذاويبعث
اإلجمالىالطلبهبوطأنورغم. السابقةاألزماتفىهبوطهمنأكثر1929عامبعد

كماكبيرًايكونالقد) الجديدةواإلنشاءاتالصيانةذلكفىبما (اإلنتاجيةالسلععلى
لهيكونأنتوقعإلىيدعوناسببًاثمةفليس–كبيرًاكانلووحتى–األولىللوهلةيبدو
زيادةإلىيرجعالتناقضهذاأنفىشكهناكوليس. األسعاراتجاهعلىكبيرتأثير
الشديدةالمقاومة "إلىيرجعماالثقيلة، بقدرالصناعةفىاإلحتكاريةالمؤسساتنسبة

منهاالكثيردخلوالتى، التنظيممنعاليةبدرجةتحظىالتىالرأسماليةالمعداتلصناعة
.577"كبيرةرأسماليةبإلتزاماتكاهلهاتثقلالتنظيمعميلة، وكانتكارتالتفى

576Economic Section of the League, World Economic Survey 1931, 2, 127-9; World Ecnomic Survey 1932 – 3,
62.

World Economic Survey, 1931 – 2, 133.577
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يفوق–العالميةاألسواقفى–الزراعيةللمنتجاتالجملةأسعارفىالهبوطكانكذلك
–المثالسبيلعلى–األمريكيةالمتحدةالوالياتففىالمصنعة، السلعأسعارفىالهبوط
–1929عامىبينفيما% 35بنسبةألمانيا%، وفى49بنسبةالخامالموادأسعارهبطت
فى% 29و، األولىفى% 31بنسبةالصناعيةالمنتجاتأسعارهبطتبينما. 1933
والعرضاإلنتاجعلىأثرتمعينةعواملهناك–بالزراعةيتعلقفيما–ولكن. 578الثانية
منالمختلفةاألسعارمجموعاتبينالكبيرالتفاوتهذااألسعار، وكانتدهورتفسر

وهو–" األسعارمقص "باسميعرفأصيح، وهوما1933–1929ألزمةالبارزةالمالمح
فىوالزراعيةالصناعيةالمنتجاتأسعارحركاتتباينلوصفوضعالذىالمصطلح

وعلىالطبيعيةالمبادلةشروطعلىضارًاأثرًاالتفاوتذلكوترك–1923عامروسيا
تركالشرائية، كماوالقوةالنسبىالدخلفىتحوالتمنعليهترتبالتجارة، بماحجم
.السنواتتلكفىحدثتالتىالماليةالفوضىفىكبيرًاأثرًا

فىوالتغيراتاإلنتاجفىللتغيراتنتيجةتحدثاألرباحفىالتغيراتكانتولما
أضف. الكسادوسنواتالرخاءسنواتبيناألرباحفىتذبذبوجودنتوقعاألسعار، فإننا

عندماالتكاليفوإجمالىاإليراداتإجمالىبينالفرقإلىنشيركنالما، أنهذلكإلى
فإن–الكمحيثمناالثنينبينكبيرًافرقًايمثلالقدالذى–الربحصافىعننتحدث

فىثمومن (األسعارفىصغيرنسبىهبوطأىحدوثعندتمامًايختفىقدالفرقهذا
أمامالطريقفتححتى، أوالربحصافىإختفاء–لذلكتبعًا–نتوقعوقد). اإليرادات

.سوءالكسادسنواتأشدفىالخسائر، 

التىالدرجةولكن. شديدبهبوط–حقًا–الثالثيناتمطلعفىالصناعيةاألرباحمنيتوقد
فىتوقعهيمكنمماالنقيضالدهشة، علىتثير–عامة–األرباحعلىالمحافظةبهانمت
توزيعأساسعلىالقائمةالتقديراتلناتقدموال. لألسعارالمطلقةالمنافسةظروفمثل

المركزاستيعابنستطيعالأنناكما. الظاهرةهذهأطرافكلالمساهمينعلىاألرباح
وتقييماإلحتياطاتبزيادةالمتعلقةالحقائقعملناإذاكامًال، إالاستيعابًالألرباحالحقيقى

.األصول

578Ibid., 61.
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يزيدبمتوسط–إنجلترافى–وإحتفظتوالعادية، الممتازةاألسهمأرباحأنحقيقةولكن
عام% 10.5مقابلفى (1933–1931األزمةسنواتأسوأفىحتى% 6على

القياسيةلألرقاموفقًا% (6منأقلإلىالسنواتمنسنةأىفىتهبط، ولم579)1929
.العجافالسنواتتلكفىالعجبيثيرأمرستامب)، وهولوردأوردهاالتىللربح

بنصيبالخاصةالتقديراتتشير، والالدخلتوزيععلىأدلةإلىنصلأنيمكنوال
النسبة، سواءتلكفىملحوظتغيروجودإلى–القرنبدايةمنذ–القومىالدخلمنالعمال
عنالكشفعنتعجزالتقديراتتلكولكن. البعيدالمدىعلىاألزمة، أوسنواتخالل
فىينجحلمأنهأوإزدادقديكنلماإلحتكارأنإلىذلكيرجع، والاالتجاههذامثل

نصيبتخفيضفىالمتمثلةاإلحتكارآثارأنإلىيرجع، ولكنهالمتوقعأثرهتحقيق
التىالعرضية، للعواملالعكسىالتأثير، بسببالغموضأحاطهاقدالدخلمنالعمال
.580الوقتنفسفىدورًالعبت

القومىالدخلعنيتميزبإعتباره (الصناعةإنتاجصافىمناألجورنصيبأخذنافإذا
األجورنصيبأنندركأنالحالة، نستطيعهذهوفى. مختلفًايبدوالوضعككل)، فإن

وإتجه". مستمرولكنهبطئإنخفاض "البعيد، وهوالمدىعلىاإلنخفاضإلىنتيجةكان
مطلعوفىالعشريناتمرعلىاألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالهبوطإلىاألجورنصيب

Newالجديدةالسياسةسنواتخاللأخرىمرةإرتفع، ثم1933عامحتىالثالثينات

Dealألى1932-1929عامىبينفيما" حاداهبوطا "ألمانيافىاألجورنصيب، وهبط
ألمانيافىإنخفاضاأكثركانتالنسبةتلكأنذلكإلىأضف". قبلمنيبلغهلممستوى"

فىمنها) رصينًاتطورًا–عامةبصفة–يتطوراإلحتكاركانحيث (المتحدةوالواليات
.1932581عاممنذاألخرىالبالدفىعنهاألمانيافىإنخفاضًاأكثربريطانيا، وكانت

الرخاءبينبريطانيافىاإلنتاجفىالشديدالتذبذبأنإلىبفريدجوليمالسيروأشار
ملحوظةزيادةزاد–1914عامعلىالسابقةالعقودفىالتناقصإلىإتجهالذى–والكساد

579World Economic Survey, 1934 – 5, 130.
580M. Kalecki, op. Cit., 32 – 4.
581Dr. L. Rostas on "Productivity in Britain, Germany and U. S. A. in Econ. Journal, April 1943, 53 – 4.
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582"عشرالتاسعالقرنمنتصفمنذعليهكانمماحدةأكثر "، وأصبحالحربينبينفيما

فيهايزيدهبوطًا–أوردهاالتى–الصناعىبالنشاطالخاصةالقياسيةاألرقاموأوضحت
1886–1860عامىبينفيماعليهكانعمامرتينمنأكثر1938–1920عامىبين

الفترةفىوحدهاالبناءصناعاتفىالهبوطبلغالتدهور)، بينمامستوىعلىقياسًا(
من، وأكثر1914علىالسابقالقرنربعفىعليهكانماأمثالثالثة1938–1920
على1932–1929أزمةوكانت. 1886583 - 1860عامىبينفيماعليهكانماضعف

".المتزايدالنحسضدإرهاب، وقداسالمصائبمنورد "اإليكونومستتعبيرحد

السهلمنيكنلممستوياتإلىالصناعيةالبالدغالبيةفىخفض "اإلنتاجأنوقيل
1932صيففىالمتحدةالوالياتفىاإلنتاجهبوطوبلغ. 584"1929عامقبلإليهاالهبوط

إلنتاجالقياسيةاألرقامووقفت. 1929عامبلغهاالتىالذروةعلى% ، قياسًا55نسبتهما
عامعليهكانتماثلثعنيقلحدعند1933عامفىالبناءبصناعةالمتعلقةالسلع
ألمانيافىوبلغ%. 50و% 25بيناألخرىالبالدفىالهبوطوتراوح. 1929

.والسويدبريطانيافىيبلغهلمحدًا–1932عام–وبولنداوتشيكوسلوفاكيا

فىالغفلالحديدإنتاجهبطنطاقًا، فقدأوسعالثقيلةالصناعةفىاإلنتاجتدهوروكان
مستوىعلى، قياسًا1932مارسفى% 64بنسبةمعًاالكبرىالستةالصناعيةالبالد

حيثمن (البالدمنكبيرعددفىالقومىالدخلإجمالىوهبط. 1929585عاماإلنتاج
%40منأقلإلىالدوليةالتجارةقيمةإنخفضتالوقتنفسوفى. النصفإلى) القيمة
.السنةتلكفىعليهكانعما% 74حجمهاإنخفض، كما1929عامعليهكانتعما

تعبيرحدوعلى. اإلنتشارواسعةكانتوصرامتها، فإنهااألزمةشدةعنالنظروبغض
التغلبوصعوبةالحرببعدالثانىالكسادضراوةكانت: األمريكاناالقتصاديينأحد
أمةأىمنهاتنجفلم. عالمىنطاقعلىاألزمةإنتشارإلى–منهاكبيرجانب -فى، عليه

582William Beveridge, Full Employment in a Free Society, 294.
583Ibid., 293, 312 – 13.
584World Economic Survey, 1932 – 3, 12.
585World Economic Survey, 1931 – 2, 92.
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علىوالمستعمراتالصناعيةالمراكزوتأثرت–السوفيتيةروسياعدافيما–األمممن
.586"الشاملاإلنهياربآثارالسواء

تعدكانتالتىالعشريناتأزمةخالل–النحوهذاعلى–ملحوظةاألزمةعالميةتكنولم
1920فىقصيركسادوبعد. الحربأفزعتهاالتىأورباأصابتضروريةمتاعببمثابة

فىاإلنتاجحجمزيادةإلى، أدتسنواتثمانىإمتدترخاءفترةأمريكا، بدأت1921–
المستوىعن% 65، ونسبة1922عامبلغهالذىالمستوىعن% 34بنسبة1929عام
–1925عامىبينفيماكبيرًاالجديدةاإلنشاءاتمعدلوكان. 1913عامبلغهالذى

المعدات%، وعلى90بنسبةالمتحدةالوالياتفىاآلالتعلىالطلب، فزاد1929
فىالرأسماليةالسلعإنتاجزيادةمعدلأنالمالحظومن%. 50منتقرببنسبةاإلنشائية

فىالزيادةضعفبلغ) 1929–1922عامىبينفيما% 70بنسبةإرتفعالذى (الفترة
منهاأكبرالمعمرةاالستهالكيةالسلعإنتاجفىالزيادةنسبةكانتبينما (اإلنتاجيةالسلع

بالتقسيطالبيعنظامفىالتوسعإلىذلكالمعمرة، ويرجعغيراالستهالكيةالسلعفى
السلعإلنتاجالالزمةالمعدات "أنريبوال). اإلحتكاريةالمنافسةأشكالمنكشكل

االقتصاديينسريع"، فدفعتبمعدل–استثنائيةبصورة–إزداداتقدالمعمرةاالستهالكية
إلقامةخصصتقدللبالداإلنتاجيةالطاقاتمنكبيرةنسبة "كانتإذاعماالتساؤلإلى

.587"الرأسماليةالمعدات

هذهالرخاءمرحلةالداخلية، شهدتلالستثماراتالكبيرالحجمذلكإلىباإلضافةولكن
مركزمنالبالدإنتقالأنرغم"، والخارجإلىاألمريكىالمالرأستصديرفىتوسعًا
التىالسرعة، فإنالبعضيظنقدكمافجائيةبصورةيتملمالدائنمركزإلىالمدين

فىكبيردائنبلدأىخبرةمعتتوازنالالخارجيةاالستثماراتعلىبهاحصلت
منالمباشراالستثمارشكلاالستثماراتتلكمنالكثيروإتخذ. 588"الحديثةالعصور

خصيصًاأنشئتتابعةشركاتخاللمن (سيطرتهاتحتأواألمريكيةالمؤسساتخالل
التابعةالشركات، مثلاألمريكانالرأسماليونعليهايسيطرشركات، أوالغرضلذلك

586F. C. Mills, Prices in Recession and Recovery, 37.
587F. C. Mills, Economic Tendencies in the U. S., 280 – 1.
588U. S. Dept. of Commerce, The United States in World Economy, 91.
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ذلكخالل–الدوالراتمنملياراتثالثةمتورز)، واستثمرتجنرالأوأويللستاندرد
.589االستثمارأشكالمنالشكلهذافى–العقد

.العشريناتخاللاألوربيةغيرالدولفى–كذلك–ملحوظنطاقعلىتوسعوحدث
وجودإلىتشيرالشماليةأمريكافىالعاماإلنتاجإحصاءات، وكانت1925عاموبحلول

فى% 24الزيادةتلك، وبلغت1913عامبلغتهالذىالمستوىعن% 26قدرهازيادة
أوربابلدانجميعفى% 2عنتزيدالالزيادةوكانت (األوربيةغيراألخرىالبالد

تضمناألولية، ولكنهالموادإنتاجفىالزيادةهذهمنكبيرقسطوكان. 590)الرأسمالية
.واليابانالجنوبيةأمريكابالدفىبعينهاصناعاتفىللزيادةكبيرةمعدالت

،العشريناتفىالمختلفةالقاراتأوضاعبينبارزتناقضوجودحقيقة، فإنذلكوعلى
وقعتعندماأنهريبوال. للعجبإثارةأكثرعالمىنطاقعلى1929أزمةإنتشاريجعل

ضراوةأشدعنهانجمالذىاإلنتاجإنهيار، كان1929عاماألمريكيةالصناعةفىاألزمة
سولومونويقدر. وفرنساوالسويدبريطانيافىعليهكانمما، وأكبركلهالعالمفىمنه

الفترةفىاألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالصناعىاإلنتاجفىالزيادةمتوسطفابريكانت
مرعلى%، وأنه3.5نسبتهسنوىبمعدلأىالمرة، أرباعوثالثةبمرتين1937–1899
،الكاملاإلنهيارمنالصناعىاإلنتاجفيهاعانىمناسباتتسعحدثتاألربعةالعقودتلك
عامىبينفيماحدثالذىاإلنكماشوكان. فقطواحدعاملمدةتستمرغالبيتهاكانت
وبحلول". عمرًاوأطولضراوةأشد "السابقةالثالثينالسنواتنقيضعلى1932–1929

بعد–1937عام، وفى1913عامعليهكانالذىالمستوىإلىاإلنتاجهبط1932عام
التىالذروةمنأبعدمدىيبلغأنالصناعىاالنتاجيستطعلم–سنواتببضعاألزمة
، فتشير1937عامبلغهالذىالمستوىعنالتاليةالسنواتوهبط. 1929591عامبلغها

يكونأنإلىلإلحتياطاتاإلتحادىالمجلسنشرهاالتىالصناعىلإلنتاجالقياسيةاألرقام
عنيزيدالماإلى) 110 = 1929 (1937عامفى113منإنخفضقدالصناعىاإلنتاج

589Ibid., 100 – 1.
590World Economic Survey, 1931 – 2, 23.
591Solomon Fabricant, Output of Manufacturing Industries 1899 – 1937, 6 – 7, 44.
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بلدانعانتهالذىاإلنتاجفىالهبوطبلغهماالحجممنيبلغهبوط، وهو1938عام88
.1929عامبعدأوربا

تجريبيًا، وليسإنتعاشًا–1932عامبعد–ككلالرأسمالىالعالمشهدهالذىاإلنتعاشوكان
.قبلمنعليهاكانالتىالمرونةفقدالرأسمالىالنظامأنالواضحفمن. فعليًاإنتعاشًا

سطحى "بأنهاإلنتعاشاألمملعصبةاالقتصادىالعرضيصفالثالثيناتمنتصفوعند
عامفىالوضععنالحديثعند(و". فاعليةوبدونببطءيتقدم "أساسى"، وأنهمنهأكثر

الرؤيةأنالعرضيعترف) سنواتبست1929عامحدثالذىاإلنهيار، بعد1935
الدليلبأنالتظاهرالخطأ "منيكونقدباألمل"، وأنهتبشروالمشوشة "كانتاالقتصادية

الكسادأنإلىلإلشارةكثيرة، يكفىمناطقفىاالقتصادىالنشاطفىزيادةوجودعلى
السابقةالكساداتفى "أنهالعرض، يذكر1935علىالسابقةالسنةوفى. 592"إنتهىقد

كانتالتىالظروفنفس، تحتللربحالمتجددةالفرصعلىالمشروعاتإعتمدت
.واالستقرارالبناءإعادةمنومريرةطويلةفترةبعدالكساد، وذلكوقوعقبلموجودة

ظروفًامواجهتهافىلتجدالبناءإعادةعمليةمنالمشروعاتالحاضر، تخرجالوقتوفى
.593" تمامًامختلفة

اإلنضباط،إجراءاتزيادةعلى–كبيرةبدرجة–المختلفالوضعهذاوجودوتوقف
والحكوماتالرأسماليةالمشروعاتإتخذتهالذىالسبيلكانتالتىالعملةتنظيموإعادة

كانالوضعأنذلكوعلى. األزمةلتحدىكاستجابةالرأسماليةالمصالحعنتعبرالتى
أصبحتعندما–1937و1936عامىفىحتى–كبيرمغزىذاتأخرىناحيةمنمختلفًا
–1933عامىبينفيمااإلنتعاشفمرحلة. تجريبًاوأقلشيوعًاأكثراإلنتعاشدالالت
فيهاإلنتاجكانالذىمداهاإتساعفىالسابقةالمماثلةالفتراتنقيضعلىكانتم1937
الجمركية، وكتخفيضالحمايةسياسةأوالعملة، كسياسة594الحكوميةالسياسةعلىيعتمد
البريطانيةالصادراتعجلةدفعمنتبعهمثًال، وما1932عامفىاإلسترلينىالجنيهقيمة
سعرتخفيضتستهدفالتىالحكوميةالسياساتعلىكذلكاإلنتاجوإعتمد، حينإلى

592World Economic Survey, 1934-5, 6 – 7, 275.
593Ibid., 1933 – 4, 14.
594Ibid., 10 – 12.
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بدأالذىالعسكرىاإلنفاقعلى–أخيرًا–وإعتمدالبناء، حركةتنشيطثمومنالفائدة
.بريطانيافىأقلألمانيا، وبصورةفىكبيربشكل

منالرأسمالية، أوالسلعفىاالستثمارجانبمنسواء–الطلبزيادةأخرى، فإنوبعبارة
أبعادًايبلغ، لمالثالثيناتإنتعاشبتوقفاإلسراعإلىأدىالذى–االستهالكجانب

.ذاتهاأمريكافىالمرونة، حتىعلىقدرتهخاللمنأوذاتهالنظامداخلسواءملحوظة
شكل، متخذًاسياسىمصدرمن، ونبعالنظامخارجمنجاءالذىالدفععلىإعتمدولكنه

،األسواقاالستثمار، وحمايةعجلةلدفعالحكومية، واإلجراءاتالحكومىاإلنفاق
.معينةمشروعاتعلىوالمحافظة

الدولةأصبحت": "كارتلإلىإنجلتراتحول "بعنوانمقالفىاإليكونومستأشارتوكما
توزعفهىالشرطة، رجلالحربية، أوكالسفينة–1932عاممنذ–للصناعةبالنسبةتبدو

ثورىموقفإلى" الدولةمنالصناعةموقفتحولالصناعة،... وإذاعلىأفضالها
.595)"نويلبابا (إلىالشرطةرجليتحول"

2

عدديواجهنا–البالدمنوغيرهاإنجلترافى–الفترةتلكتفاصيلنتناولعندماأنناغير
نقيضعلى، تبدوسبقفيماحددناهالذىالنموذجمعتتالءمالبهاالخاصةالمالمحمن
ألولئكالحقيقيةاألجوربلغتهالذىبالمدىأولها، يتصل. معينةإلعتباراتالنموذجذلك

أجورهمبقيتإذ–الثالثيناتمطلعفى–األزمةسنواتخاللبأعمالهمإحتفظواالذين
التىالطبيعيةغيراألبعادمنالرغمقليًال، علىإرتفعتحتىأوعليهكانتماعلى

فىأبرزالكسادمالمحمنالملمحهذاوكان. البالدكلفىالعملإحتياطىجيشأخذها
فىالحالعليهكانتموازبوضع–الناحيةهذهمن–وإحتفظغيرها، فىمنهإنجلترا

.عشرالتاسعالقرنمنالسبعينات

عامبعدهبوطهانسبةمنأقلإلى–األمرحقيقةفى–بريطانيافىاألجوروهبطت
أكبراألخرىالبالدفىاألجورإنخفاضنسبةوكانت. ككلالصناعةفى، وذلك1873

595Economist, March 18, 1939.
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–1929عامىبينفيما% 20بنسبةالعملتكلفةفىالهبوطإنجلترا، فقدرفىمنهاكثيرًا
.596األمريكيةالمتحدةالوالياتفى% 40و% 30بينتراوحتألمانيا، وبنسبةفى1933

التىالعملتنظيمقوةعن–بوضوح–تعبرفهى. التفسيرعلىالظاهرةتلكتستعصىوال
العاماإلضرابإنهياربعدالعماليةالمنظماتأصابتالتىالنكسة، رغممثيللهايسبقلم

التنظيمذلك، فكان1920عاممنذالنقاباتعضويةإنخفاض، ورغم1926عامالبريطانى
أدى، بينماالتنظيممنكبيرًاحدًابلغتالتىالصناعاتفىباألجوراإلحتفاظعلىقادرًا

،العملسوقفىالمنافسةرعونةسببتهالذىالضغطإضعافإلىالتجارةمجلسنشاط
منالكثيرفىبنجاحذلكحدثكما (المنظمةغيرالصناعاتفىاألجورعلىأثرتالتى

).البالد

الذىالصناعىاإلحتياطىالجيشحركةأنعلىدليًالالحقيقةهذهأخرى، تقومبعبارةأو
ورخصالعاملةالقوىتنظيمعلىللمحافظة–تقليديةبصورة–الرأسماليةعليهإعتمدت

علىحال)، أوأيةعلىبريطانيافى (األمدالطويلةوظيفتهامزاولةعنتوقفتقيمتها، قد
أمناءنظامالفاشيةأدخلتحيث–ألمانياعداوفيما. الوظيفةتلكمنكبيرًاجانبًااألقل
إلىتفتقرالرأسماليةكانت–العمالنقاباتتصفيةعنكبديلاألجوروتجميدالعمل

.النقاباتمحلتحلالتىالممارسات

كانتمهما (الفترةتلكفىالحقيقيةاألجورفىالواقعيةللزيادةتفسيرإلىنحتاجولكننا
مكاسبتحقيقعلى، وقدرتهالمنظمالعملقوةإلىإرجاعهاضئيلة)، غيرالزيادةتلك

منالغذائيةالموادقيمةرخصإلى–األولىبالدرجة–ترجعالنتيجةتلكوكانت. دفاعية
كانتالتى–عشرالتاسعالقرنمنوالثمانيناتالسبعيناتفىتمامًاحدثكما–الخارج
التىالعالمية، السوقفىوالصناعيةالزراعيةالموادأسعار" مقص "لحركةمباشرةنتيجة
الشعريناتخاللسادتالتىالحالهىتلكاألمر، كانتحقيقةوفى. قبلمنإليهاأشرنا

الوارداتأسعارهبطت، فقد1914عامعلىالسابقةالفترةبأوضاعكلها، مقارنة
كانتاالثنينبينالنسبةولكنالبريطانيةالصادراتأسعارلمتوسطبالنسبةالبريطانية

.اإلنجليزلصالح–أكبربشكل–تتجه
596World Economic Survey, 1933 – 4, 51 – 2.
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المواداستيرادحريةتستهدفالتىالتقليديةبسياستهاإحتفظتقدبريطانياكانتولما
علىوالزراعةالصناعةفىالمبادلةشروطبينالحادالتباينهذاإنعكسالغذائية، فقد

إرتفاعإلىيؤدلمإرتفاعالحقيقية، وهواألجورإرتفاعثمالمعيشة، ومنتكاليفهبوط
.للبالدالخارجيةالعالقاتعلىإلعتمادهالبريطانىالصناعىاإلنتاجفىاألجورتكلفة
بمامتتالينعامينمدىعلىالمستوردالقمحقيمةهبوطذلكعلىاألمثلةأبرزومن

العاملةالطبقةحالإلزدادتذلكيحدثلمولو. العالميةالسوقفىقيمتهثلثىمنيقرب
وغيابالجوعمسيراتشهدتالتىالسنواتتلكفىعليهكانتعماسوءالبريطانية

.األمان

لماموازنحوعلى (العمالإنقسامزيادةنشهدأنباستطاعتناكانالظاهرة، ماتلكوبدون
األزمةعضتهمالذينالعمالبينوقعالذى) عشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتفىحدث

العاملة، وكانواالطبقةمن% 40نسبتهمبلغتالذينالمحظوظينبأنيابها، ورفاقهم
فىتمثلتالتىالعجيبةالظاهرةنشهدكما. الكسادسنواتخاللالبطالةضدمحصنين

منواسعةمناطقاجتاحتالتىوالسياسيةاالجتماعيةالتياراتعنبعيدةبريطانيابقاء
أساليبوجودفى، وتمثلتالمراقبينمنالكثيرحيرتالتىالمتناقضةأوربا، والظاهرة

مع–جنبإلىجنبًا–عيشهاوسائلفىالمهددةالجماهيربينالسائدةوالثورةاإلحتجاج
الجناحمنكلمواقففىذلكالراديكالية، وتجلىاألساليبمعوليسالمحافظةاألساليب

.الرسميةالعماليةالحركةفىالسياسىوالجناحالصناعى

–، يبدوالسنواتتلكفىنالحظهاالتىالفترةبتلكالخاصةالمالمحمنالثانىوالملمح
نسبةحققتالعملإنتاجيةأنفىالملمحذلكللتفسير، ويتجلىقابليةأقل–األولىللوهلة
بالمالحظةالجديرومن. أيضًابريطانياوفىوحدها، بلأمريكافىعادية، الغيرزيادة

السبعيناتفىحدثكما (األزمةسنواتخاللاستمرتاإلنتاجيةفىالزيادةتلكأن
).عشرالتاسعالقرنمنوالثمانينات

عامىبينفيماالبريطانيةبالصناعةالواحدالعاملإنتاجيةفىالزيادةنقدرأنويمكننا
بنسبةذلكعنزادت1934–1930الكسادسنوات%، وخالل12بنسبة1930–1924
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الظاهرة، قدبتلكتتصلالتىالتغيراتنوعنصوروعندما. 597%11%-10بينتراوحت
بنسبةإزدادتالصناعاتكلفىإدخالهاتمالتىالكهربيةالمحركاتطاقة "أننالحظ
الزيادةتلكوتعد. 1930598 - 1922عامىبينفيما "اإلنارةأغراضعدا%، فيما37.2

العاملإنتاجفىالزيادةقدرتفقد. المتحدةالوالياتفىحدثبماقورنتماإذامتواضعة
عامىبينالواقعةالعشرالسنواتمدىعلى% 43بنسبةاألمريكيةالصناعةفىالواحد
.1933600 - 1929عامىبينفيما% 24بنسبةذلكعن، وزادت1929599 - 1919

الفترة، فقدتلكفىاألخرىالرأسماليةالبالدفىالظاهرةنفسوجودمالحظةويمكن
%، وبينما40منتقرببنسبة1929–1920بينفيماالسويدفىالعاملإنتاجإرتفع

عامعليهكانعما1929عام% 5بنسبةألمانيافىإزدادقدالمشتغلينالعمالعددكان"
فىسنويةزيادة "حققت%"، وبذلك27.5بنسبةلإلنتاجالقياسيةاألرقامإرتفعت، 1925
.601%"5حوالىنسبتهابلغتالعاملإنتاج

كبيرقدروجودعلىالدليل–األولىللوهلة–تقدماإلنتاجيةفىالمدهشةالزيادةتلكومثل
وفىالصناعىالتنظيمفىالتقدمبعضبريطانيا، تحققحالة، وفىالتقنىالتقدممن

العقودفى–رأيناكما–البالدتفتقدهكانتماالترشيد")، وهو "شعارتحت (المعدات
فى–بريطانيافىالترشيدحركةتكنولم. األولىالعالميةالحربعلىمباشرةالسابقة

تلككانتلماولكن. اإلنتاجاتجاهلتصويبمحاولةمجردمنأكثر–العشرينات
كونهاعنيزيدآخرمغزىلهاأنوحدها، فالبدبريطانياعلىقاصرةغيرالتحسينات

عنحديثهعند–ملزويشير. األولىالعقودإلىتنتمىالتىللتغيراتمتوانيًاإتباعًا
إزديادفى، يتمثلاإلنتاجزيادةفىالرئيسىالعاملكان "1923عامقبلأنهإلى–أمريكا
تقدمًا،األكثرالتقنيةالمعداتحلت "التاريخذلكمنذأنهغير "العاملةالطبقةحجم

زيادةفىاألدواتمنعددالعاملة، محلللقوىالمتزايدةالمتطورة، والمهارةوالمؤسسات
.602"اإلنتاج

597Witt Bowden in Journal of Pol. Economy, June 1937, 347 seq.
598Ibid., 368.
599Mills, Economic rendencies in the U. S. 192, 290.
600World Economic Survey, 1933 – 4, 10.
601Course and Phases of the World Economic Depression, 66 – 70.
602F. C. Mills, op. Cit., 291.
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للعمالالمتزايدةللقوةتفسيرًاالمالرأس" تعميق "نحواالستثماراتجاهقدموسواء
أنمناألحتكارتيقنعلىعالمة–سويزىبولقولحدعلى–ذلككان، أوالمنظمين

الطرقإدخالمعدلأن–قبلذىمنأكثر–الرأسماليةللتقنيةهدفًاأصبحالعملتوفير"
كان، أو603"الماللرأسالحاليةبالقيمةالمساسفرصمناإلقالليستهدفسوفالجديدة

القوةمنكافيةدرجةالعلمية، علىلإلنجازاتجديدحصادموسموجودعلىدليًالذلك
والعصراألسواقركودفىتمثلتالتىالقيودمنالرغمعلىالصناعىالتقدملغرض

مقارنتهاحدإلىالبعضذهببارزة، حتىنتائجذاتكانتالثقيلةالثورةاإلحتكارى، فإن
.عشرالثامنالقرننهايةعندوقعتالتىباألحداث

فلما. قبلمنتوقعهيمكنكانماالظاهرةتلكنتائجبينمنيكن، لمحالأيةوعلى
ساعدتالسابقة، فقدالحاجةفىالتوسعظروفعنتختلفظروففىتتحرككانت
الذىالبشرىالعملمقدارإنقاصيستهدفتأثيرهادامالبطالة، مامشكلةزيادةعلى

اإلنتاجإجمالىفىتعويضيةزيادةتحقيق، دوناإلنتاجمنمعينقدرلتحقيقيستخدم
عامىبينفيمااألمريكيةالصناعةفىالعمالةهبوطحقيقةأنريبوال. كافيةبدرجة
بنسبةاإلنتاجحجمزادحين. %، على8% - 7بينتراوحتبنسبة1929–1923

العصرخصائصمنبإعتبارها" التقنيةالبطالة "حولكتاباتظهورإلى، دفعت13%604
الصناعاتمختلفبينعادًالتوزيعًاموزعًايكنلمالتقدمذلكألنونظرًا. الحديث

فىالفعالأثرهلهكانالواحدة، فقدالبلدفىالصناعةفروعبينالبالد، وحتىومختلف
الثالثيناتمطلعأزمةمالمحمنكانالذىالتجارةوشروطاألسعارمعدالتإضطراب

.عنهنتجالذىللمصالحالحادالصراعمعنىعمقمما

المنافسةكانتصناعيةبيئةعلىأدخلتقدللتكلفةالمخفضةالمخترعاتتلككانتولما
قدرةفىالمزمنالتناقضمنفترةبدايةيمثلكانظهورهاوعاجزة، فإنواهنةفيها

عنحلالتىالطبيعيةللحركةوجودثمةيعدولم. مكانكلفىالربحيةوهبوطالعمل
من، وبدًالالزمنمرعلىالعاليةالتكلفةأسلوبمحلالمنخفضةالتكلفةأسلوبطريقها

-الصناعةمشروعاتعلى–آلخرحينمنوجودهيفرضاألخير، عادتصفيةتتمأن
603P. Sweezy, op. Cit., 276.
604F. C. Mills, op. Cit., 290.
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طاقتهإبرازمنويمنعهاألولاألسلوب، ليكمماإلنتاجحصصأواألسعاربتحديد
المطاطبينهامناألوليةالمنتجاتمنعددفى–خاصةبصفة–ذلكالكامنة، ويتضح

.والقصديروالبنوالسكر

، كانالحاالتتلكمثل، وفىالصناعىاإلنتاجحقلفىلذلكأمثلةلديناتتوفرالولكن
فىرئيسىأثر–ورخيصةحديثةأساليباستخراجصورةفى–اإلنتاجيةالقدرةلزيادة
أدتجديد، ولكنهاأساسعلىالبناءإعادةعليهايترتبلمالتىالصناعية، األزمةوقوع

ومنتجىالمنخفضةالتكلفةمنتجىبينصراعالقيود، ونشوبمشروعاتوباءوقوعإلى
.التحديدإليهايرمىالتىاألسعاروأهدافالحصصتحديدحولالعاليةالتكلفة

إلى–الثالثيناتفىحتى–تفتقركانتالتغيراتتلكمثلأننستنتجأنالخطأمنأنهغير
شكل–الحربينبينفيما–إتخذاالستثمارأن، أواإلنتاجبزيادةمصحوبةتكونأن
بريطانيافىالصناعىاإلنتاجزيادةأننقولأنالصحيحومن". التوسيع "ال" التعميق"

اإلنتاجكان، بينماقبلمنعليهكانتمماالعقدينهذينخالل–أبطأبصورة–استمرت
ذلكقبلعليهكانالذىالمستوىدون1939عاميزالالالمتحدةالوالياتفىالصناعى

كانتالبريطانيةالرئيسةالصناعاتفىاإلنتاجيةأنأيضًاالصحيحومن. سنواتبعشر
اإلنتاجإزدادحينالفترة، علىسنواتمعظممرعلىاإلنتاجإجمالىفىبنقصمصحوبة
هناكيزالالكانأنهعلىللداللةهذااستخدمماوكثيرًاالعجبتثيربمعدالتوالعمالة

مظاهرمعبنيانىتكيفمسألةمجردكاناإلنتعاش، وأنالسوقظروففىتوسع
فىتتوفرتزالالكانتالتوسععناصركلإن- طبعًا–وصحيح. المتغيرةالحاجة
االستثماريةالسلعمنكلإلىالحاجةبأننقتنعأنالمعقولغيرمنيكون، وقدالسوق
منملحوظةزيادةأىتحقيقعلى–1929عامبعد–قادرةتكنلماالستهالكيةوالسلع
.جديد

العشريناتفىبريطانيافىاإلنتاجزيادةإلىأدتالتىاألسبابفىنتمعنعندماولكن
التسلح)، فإننابإعادةالخاصالدافعيبرزأنقبلأى (الثالثيناتمناألولالنصفوفى
يمكنتأثيرممارسةعلىدليًالتقدمخاصة، الألسبابنتاجًاكانتالزيادةتلكأننجد
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بالنسبةوذلك (الثباتأواإلتساعحيثمنعشر، سواءالتاسعالقرنفىحدثبمامقارنته
).المعاصرةاإلنتاجيةللقدرة

الكهربية،الهندسيةالصناعاتهى–الفترةتلكفى–المتقدمةالرئيسيةالصناعاتوكانت
.الغذائية، والصناعاتالصناعى، والحرير، والطائراتالبرى، والسياراتوالنقل

،1937–1924عامىبينفيماالكهربيةالصناعةفىالمشتغلينالعمالعددوتضاعف
إنتاجتضاعفكذلك. 1937605 - 1931عامىبينفيماالصناعةتلكإنتاجتضاعفكما

 -1929عامىبينفيما–1930–1929بأزمةبشدةتأثرقدكانالذى–السيارات
التىالبيوتالبناء، وخاصةصناعةفىملحوظتوسعالثالثيناتخاللوحدث. 1937606
غيرالمعادنصناعةفىأيضًاالزيادةبعضحدثتكما. األفرادمنبناةللبيعيعرضها
.الكهربيةوالصناعاتوالطائراتالسياراتبصناعةإلرتباطهاالحديدية

رخصعننجمالذىأولها، األثر: الزيادةتلكتحقيقفىرئيسيةعواملثالثةوساهمت
أيدىفىالدخلفائضزيادةإلىأدىالذى–عنهتحدثناالذى–الغذائيةالموادأسعار
كانالذىإنجلترا، جنوبفىالمشتغلينالعمالالعاملة، مثلالطبقةمنالميسورالقطاع

الطبقةمنالدنياالشريحةأيدىفىنسبيًا، وكذلكمحدودةالبطالةكانترخاء، حيثأكثر
والمنازلواألثاثالراديووأجهزةكالمالبسمعينةسلعإلىحاجةخلقتالتىالوسطى
.الجديدة

منلهمثيلالأثرًاتركمعينةميادينفىالدولةنشاطأنفى، يتمثلالعواملتلكوثانى
.والثالثيناتالعشريناتفىمتواضعةأبعادًاإتخاذهعشر، رغمالتاسعالقرنفىقبل

سنواتخاللالكهربيةالشبكةتكلفتهاالتىالجنيهاتمنمليونًا27المعظمفأنفقت
.الكهربيةالصناعاتسوقفىهامًاعامًالذلك، وكانالثالثيناتمطلعفىالكساد
سياسةالجديدة، وأدتالجمركيةبالسياسةوالصلبوالحديدالسياراتصناعةوتأثرت

ضمانجانب، إلى1932عامبعدالبريطانيةالخزانةمارستهاالتى" الرخيصةالنقود"
.العقدذلكخاللالبناءصناعةتنشيطالبناء، إلىجمعياتإلىالمقدمةالقروض

605Britain in Recovery (a Report of the Econ. Section of the British Association), 256 – 259.
606Ibid., 62.
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اإلختراعاتعن–جزئيةبصفة–نتجتالتىالزيادةفى، يتمثلالعواملتلكوثالث
وكان. السابقةالعقودفىحدثتالتىالزيادةذكرياتاألذهانإلىأعادتالتىالتقنية، 

إختراع، الحالىالقرنفىخاصاقتصادىمغزىذاتأصبحتالتىاإلختراعاتأبرز
صناعاتظهورإلىاألولاإلختراعأدىفقد. الكهربيةواآلالتالداخلىاإلحتراقآلة

فىمهمةتطبيقاتلهاكانتالبرى، كماوالنقلوالطائراتالسياراتكصناعةجديدة
فىتطورهاكانالتى -الكهرباءأما. قبلمنالبخاريةالقوىإليهاتتوصللمالزراعة

:مثلبهاإرتبطتاستثماريةمجاالتخلقإلىاآلنأدتفقد–قبلمنمتخلفًابريطانيا
، وصناعةالصناعية، والقاطراتالعملياتبالكهرباء، وكهربة، والتدفئةالريفكهربة
رأستجمعفىيتمثل–الوقتذلكفى–االستثمارمنكبيرجانبوكان. الراديوأجهزة
–ماحدإلى–يزالالإليهاالجددالوافديندخولكانمجاالتفىوالمشروعاتالمال
فىالتوسعفرضاإلحتكارى، أوالنظامإطارفىفجوةإيجادإلىأدىنسبيًا، ممامباحًا

التى، التوزيعأنشطةفىبالزيادةيتعلقوفيما. بعدالكارتالتإرتادتهاقدتكنلممجاالت
إلى–منهاكبيرجانبفى–ترجعأنهاالواضح، فمنالجدلمنالكثيرحولهادار

المنافسةعصرفىعرضيًاحادثًاكانتالتىاإلنتاجيةغيرالتكاليفمضاعفةأعراض
البيعحمالتشكلإتخذاألسعار، ولكنهتخفيضشكلالصراعفيهايتخذاإلحتكارية، لم

.خاصةسوقضموتستهدفالطلبعلىتؤثرالتى

تلكأنعلىأمريكاوفىبريطانيافىعالماتهناك، كانتالثاليناتنهايةمعولكن
السياراتصناعةكانت1937عامنهايةفمع. اإلختفاءفىآخذةكانتالتوسعيةالعوامل

الهبوطفىواألثاثالسياراتإنتاجذروتها، وبدأبالفعلتجاوزتقدالكهربيةوالصناعات
علىعالماتهناككانتكما: العسكرىاإلتفاقنسبةإرتفاعإالإيقافهإلىيؤدلمالذى
إنخفاضأن، رغم1938عامالبناءمشاريعقلةفىتجلتالبناءصناعةفىالهبوطبداية
كبيرزمنىبفاصل). السفنبناءصناعةفىأيضًاحدثكما (تأخرقدالصناعةتلكنشاط
.607وتنفيذهاالعقودتوقيعبينيقع

607Britain Recovery, 64.
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عامصيفأوربيعفىذروتهبلغاالستهالكأنعلى... األدلةبعض "ثمةأنويبدو
االتجاه "عن–مريرةبلهجة–م1939عامصيففىاإليكونومستوتحدثت. 608"1937
–متأرجحوبشكلمؤقتًا–مقاومتهيمكنالالذىاإلنكماشنحواألمريكىلالقتصادالدائم

عندهاماتنقطةإلىأمريكافىاإلنتعاشتحول "عنالحكومى"، وتحدثتباإلنفاقإال
.العامذلكربيعفىوقعت" محققةنكسة "إلىأشارتالشطرنج)"، وكذلكفىكما (الملك
يجب "العسكرى، أنهاإلنفاقتزايدعليهساعدالذىالبريطانىاالقتصادإنتعاشعنونعلم
لماتكرارهناككان: "بفردجوليمالسيرقولحدوعلى. 609"باستمرارهالتنبؤفىالحذر
الحربوقوعأنرغمولكن". منهأكثرحتى، أوم1932–1929عامىبينفيماحدث

علىمعينةمجاالتفى–ريببال–ساعدقدالتسلحنشاطجديدة، فإنأزمةبقيامعجلقد
أنهاعلىبرهنتالتىاإلنتاجية، الطاقةفائضصورةفىالمستقبلإلىالمتاعبإرجاء

الطلبعلى–أخرىمرة–اإلعتمادعادماإذاالصناعةعنقتطوقثقيلةرحىشق
.والعمالةاإلنتاجىالنشاطلتقريركسبيلالخاص

الحاليةالكبيرةالزيادة "أنإلى، يذهبالحربقبيلورد–المثالسبيلعلى–رأىوثمة
إعادةبرنامجمناإلنتهاءبمجردماليًامربكةأنهاعلىتبرهنقدالصلبإنتاجطاقةفى

استعادةوتعد...... م1937عامبلغهاالتىالذروةعناإلنتاجهبوطفىوالبدءالتسلح
.610"اإلنتاجيةللطاقةمماثًالاإلنتاجظلهامة، إذاالصادراتحجم

الذىالنموذجمعتتناقضالتى–الحربينبينفيمااالقتصاديةاألوضاعمالمحوثالث
والتحكماإلنتاجتركزنحواالتجاهجانبإلىأنههو–واضحًاتناقضًاسبقفيماحددناه

ملحوظإصرارهناكاإلحتكارية، كانشبهأواإلحتكاريةالمؤسساتأنواعفىوالتوسع
تلكلبقاء–بالضرورة–نعجبأنيجبوال. البقاءعلىالصغرىالشركاتجانبمن

كانتفقد. الحديثالعالمإطارداخلمبكرةمرحلةإلىتنتمىالتىاالقتصاديةاألشكال
إدراكوبدون. االقتصادىالتاريخمراحلمنمرحلةكلفىبارزًاملمحًاالمؤسساتتلك

الصعبمنما، يصبحبدرجة" مختلطًانظامًا "اقتصادىنظامكلعندهيكونالذىالمدى

608Ibid., 65.
609The Economist on "A Distorted Boom", June 3, 1939.
610Britain in Recovery, 372.
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العواملتلكبتداخلكبيرةدرجةإلىيتأثرالذىوالتطوراالقتصاديةالحركةاستيعاب
النقدىاالقتصادوعواملالمدنأسواقرأينا، تواجدتوكما. تامًاالمتصارعة، استيعابًا

وجودواستمر. جنبإلىجنبًااإلقطاعىالطبيعىاالقتصادالمأجور، معالعملوحتى
اليدويةالصناعةطابععليهاغلبالتىالفترةفىالمحلية، الحرفيةوالنقابةالحرفى

والورشالمنزلىاإلنتاجنظامعناصراستمرتبينما. المنزلىاإلنتاجونظامالرأسمالية
.اليومإلىحتىعشر، أوالتاسعالقرنأواخرحتىالصغيرةالحرفية

علىوإصرارها–خاصةبصفة–اليومالصغيرةالمؤسساتبقاءحولدهشتنايثيرومما
تلكأنالشمولية، هوطبيعتهفىيتمثلاإلحتكارجوهرأنحقيقةالبقاء، لمواجهة

حقلعلىالسيطرةمنمكنتهادرجةإلىأهدافهاتحقيقفىنجحتالصغيرةالمؤسسات
تلكعددليسهنايهمناماأولهما، أن: إعتبارينإلىدهشتناترجعوقد. كلهنشاطها

سوف) اإلنتاجفىالتحكمبمعنى (اإلنتاجتركزاالقتصادى، فإنوزنهاولكنالوحدات
االقتصادية،الوحداتمنلعدداستعراضمجرديبينهمماأكبريصبحأنإلىدائمًايتجه
.الرئيسيةاألهميةذاتاإلنتاجوخطوطالهامةالصناعيةالمجاالتفىيتحكموأنه

فىتتحكمتكنلمإذاحتى–الكبرىالمؤسسةإليهاتلجأقدمختلفةطرقًاثمةوثانيهما، أن
منالعديدعلىالسيطرةأوالصناعيةالقيادةلممارسة–الصناعىاإلنتاجمنكبيرقطاع

صناعيةإتفاقيةطريقعن–ظاهريًاتنافسهايظلالتى–المستقلةالصغرىالمشروعات
بواسطة، أوالكارتلأوالمساعدةالصناعاتبعضفىالكبرىالمؤسسةنفوذبواسطةأو

المشروعبإزاحةالتهديدطريقعن، أوالبنوكمعالكبيرالمشروعيقيمهاالتىالصالت
لجعلالطرقتلكتكفىالكبير، وقدلجارهالتحدىأظهرإذاالطريقعنالصغير

يظلالدهشةعاملأنغير. الكبيرللمشروعالواقعيةبالقيادةتقبلالصغيرةالمشروعات
.فعلهاالسبلتلكفعلتلوحتىباقيًا

ففى. توكيدإلىمناتحتاجالثابتةالحديثالعالمفىالصناعىبالتركزالخاصةوالحقائق
،األولىالعالميةالحربقبلبالفعلملحوظًااالتجاههذاكان–معروفهوكما–بريطانيا

الختامىالتقريرالحظوكما. وأمريكاألمانيافىحدثمماقوةأقلممارساتهكانتوإن
قوىاتجاهوجودإلىالمتاحةالمعلوماتتشير:" العشريناتفىوالتجارةالصناعةللجنة
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،باإلنتاجالمشتغلةالمشروعاتحجمزيادةنحواألخرىالصناعيةوالبالدالبلدهذافى
".معينًاحدًابلغقدأنهإلىالدالئلتشيرالاتجاهوهو

1914عامفى–آشتونواألستاذتشابمانسيدنىالسيرأعدهالذىالمعروفالبحثوبين

بينفيما) النموذجية (الغزلشركةحجمتضاعف "القطنيةالمنسوجاتصناعةفىأنه–
يزيدمايملكالغزلشركاتمنالقليلكانم1884عاموفى. 611"م1911–1884عامى
ذلكبلغقد1911عامفىالشركاتتلكثلثمنأكثركان، بينمامغزلألف80على

فيمافأقلمغزلألف30تملكالتى–الصغيرةالغزلشركاتعددهبطحين، علىالحجم
.الثلثدونماإلىالنصفمن–1911–1884عامىبين

حسابنافىأخذنا، إذاالمصنعفىاإلنتاجيةالطاقةمتوسطكان "الغفلالحديدصناعةوفى
بينفيماالضعفمنأكثربلغشركة "، قدكلمنهاتملكهالذىوالعددالصهرأفرانحجم

،1924612 - 1882عامىبينفيماأضعافالثالثةمنيقرب، وما1913–1882عامى
يقربمابإنتاجتقومالحديدمنتجىمنكبيرةمجموعة12هناككانت1926عاموفى
عام، وفىالصلبإنتاجثلثىمنيقربوماالغفلللحديداإلجمالىاإلنتاجنصفمن

.613والصلبالحديدإنتاجإجمالىمن% 39تنتجالكبرىالشركاتمنثالثكانت1939
نصفمنيقربومااإلنتاجنصفنحوأننجدككلالبريطانيةالصناعةأخذناوإذا

منهاكلتستخدمالتىالكبرىاإلنتاجيةالوحداتفى–1935عام–يتركزكانالعمالة
.614عاملألفمنأكثر

منسنويًاطنألف500منأقلتنتجكانتالتىالفحمشركاتنسبةألمانيا، هبطتوفى
ماتنتجالتىالفحمشركاتنسبةزادت، بينما1928عام% 23.7إلى1900عام% 72.7

إنتاجوإرتفع. 615%60.2إلى% 27.2منسنويًاطنوالمليونمليونالنصفبينيتراوح
للفرن% 70بنسبة1927–1913عامىبينفيماألمانيافىالحديدصهرأفران

611Journal of Royal Statistical Society, April 1914.
612Committee on Industry & Trade, Factors in Industrial and Commercial Efficiency, 4.
613Com on Ind & Tr., Survey of Metal Industries; H. Leak & A. Mlizels, paper to Roy. Statis. Soc, Feb. 20,

1945.
614Ibid.
615H. Levy, Industrial Germany, 26.
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فىيتركز1927عامفىوالصلبالحديدإنتاجأرباعثالثةمنيقربما، وكان616الواحد
.617المنتجينكبارمنخمسةأيدى

بصورة -التركزمنكبيرةنسبةهناكالكيماوية، كانتالصناعاتمنمعينةفروعوفى
تقريرفىجاءلماووفقًا "البالدبعضفىالكاملاإلحتكاردرجةإلىتصل–عاديةغير
الخيوطلصباغةالقومىاإلنتاجمن% 100نحوتنتجفاربنشركةدرسدنر، كانتلبنك

الكيماويةالصناعاتشركة، وكانت1928–1927عامألمانيافىالصناعية
كوهلمانمؤسسة، وكانتالبريطانىاإلنتاجمن% 40فىتتحكمالمحدودةاإلمبراطورية

%85عنمسئولاأللمانىالترستوكان. فرنسافىالقومىاإلنتاجمن% 80نحوتنتج
الكيماويةالصناعاتشركةكانتاآلزوتية، بينماللخيوطالقومىاإلنتاجمن

عنكوهلمان، ومؤسسةالبريطانىاإلنتاجمن% 100حوالىعنمسئولةاإلمبراطورية
،اإليطالىاإلنتاجمن% 60عنمونتكاتينى، وشركةالفرنسىاإلنتاجمن% 30حوالى
منهائلةنسبةفىتتحكماألمريكيةالمتحدةالوالياتفىنيموردىديبونشركةوكانت

.618"شكذلكفىماالقومىاإلنتاج

إنجلترافىموجودًاكانالذىذلكيفوقالمتحدةالوالياتفىالتركزنحواتجاهثمةوكان
عامىبينفيماالواحدةبالمؤسسةلإلنتاجالقياسيةاألرقاموتشير. وبعده1914عامقبل

اتجاهوجود "إلىصناعة60نحوفىلإلنتاجملزبدراسةجاءلماوفقًا1914–1899
عامىبينالواقعةالفترةعدا، فيماالمؤسساتعددهبوطالكبير، معاإلنتاجنحوواضح
1929–1923عامىبينفيماالبالدشهدتهاالتىالرخاءفترةأنكما". 1909–1904

المؤسسةفى% 20.5بنسبةاإلنتاجإرتفاعمع% 6.2بنسبةالمؤسساتعددفيهاإنخفض"
الدراسةلتلكخضعتالتىالصناعاتفىالمؤسساتعددكانحينوعلى". الواحدة

اإلنتاج، زاد1929–1899عامىبينالواقعةالثالثينالسنواتخالل" قليًالمرتفعًا"
الفترةتلكمناألخيرالعقدفىالمؤسساتعددهبطالواحدة، بينماللمؤسسة% 198بنسبة
.الثلثينعلىيزيدبماالواحدةللمؤسسةبالنسبةاإلنتاجوإرتفع، الخمسمنيقرببما

616Ibid., 57.
617Comm. On Ind. & Tr., Survey of Metal Industries, 33.
618Levy, op. Cit., 66.
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منكبيرةكمياتتنتجالتىالمؤسساتفىاإلنتاجوتركزتالحم "أنالمؤلفويستنتج
فترةأىفىمنه) العشريناتفىأى (األخيرالعقدخاللأسرعبإيقاعاستمرالسلع

.619"مماثلة

، فإنالقومىلالقتصادالمؤقتةللجنةالتنفيذىللسكرتيرالنهائىالتقريرفىوردوحسبما
يشيركان" الماضيةالثالثةالعقودفىالصناعيةالمؤسساتحجمزيادةنحواالتجاه "هذا
–1914عامىبينماالفترة، وخالل620الثالثيناتفى" عاديةغيرزيادةوجود "إلى

%،38% - 35بينتراوحتبنسبةالواحدةالمؤسسةفىالعمالعددمتوسطإرتفع1937
.621%85% - 80بينالواحدةالمؤسسةفىلإلنتاجالحقيقىالحجموإرتفع

التجاريةاألعمالفىالماليةالسيطرةتالحمدرجة، علىلإلنتباهإثارةاألكثروالدليل
حولومينزبرلبهاقامالتىالمضنيةبالدراسةوردالذىاالستنتاجفىاألمريكية، يتمثل

الماأنإلىالدراسةتلكوتشير. إليهاالرجوعيكثروالتىالمتضامنةاألمريكيةالثروة
المصرفيةغيرالمتضامنةالثروةنصفمنيقربفيماتتحكمكانتشركة200عنيزيد
يزيدحجمهاجعلتبصورةنمتقدالضخمةالمؤسساتتلك، وأنالعشريناتأواخرفى

نمومعدلكانإذااألخرى، وأنهالماليةغيرالمؤسساتحجمعنمراتثالثأومرتين
إلىيحتاجاألمر، فإن1929–1909عامىبينفيماثابتًاظلقدالكبرىالمؤسسات

هذهتبتلعحتى) 1929–1924الفترةفىالنموبمعدلعامًاوثالثين (عامًاأربعين
.622الصناعىالنشاطخاصةوبصفةاإلنتاجىالنشاطجميعالكبرىالمؤسسات

)والصرفالماليةاألوراقوكالةإلىتنتمىوهى (القومىلالقتصادالمؤقتةاللجنةوقامت
إلىتذهبكانتشركةالمائتىأسهمأرباحنصفأنعن، كشفتالنوعنفسمنبدراسة

حوالىشركةخمسونالصناعة، قدمتقطاعوفى. 623المساهمينمن% 1عنيقلالما
سدسبهايعملاإلنتاج)، وكانقيمةصافىمن% 20و (لإلنتاجاإلجماليةالقيمةمن% 28

لإلنتاجاإلجماليةالقيمةمن% 41فىالكبرىشركةالمائتاتحكمتبينما. الصناعةعمال
619F. C. Mills, op. Cit., 45, 300 – 1.
620T. N. E. C., Final Report of Exec. Secretary, 32.
621T. N. E. C., Monograph No. 27, 4.
622Berle & Means, The Modern Corporation and Private Property.
623T. N. E. C., Investigation of Concentration of Economic Power, Monograph No. 29, 13.
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.624القطاعبذلكالمشتغلينالعمالمن% 26القيمة)، واستخدمتصافىمن% 32و(
الحديثةالمؤسساتقيامأن: "نتائجمنإليهتوصاللماتلخيصهماعندومينزبرلويذكر

قدمعلىالعصريةالدولةمعتقفأنتستطيعالتىاالقتصاديةالقوةتركزإلىأدى
أشكالمنكشكلالمستقبلفىالدولةمحلتحلأنالممكنمنترى) والتى... (المساواة

".المسيطرةاالجتماعيةالمؤسسة

الفحمتعدينصناعةفىمستقلةشركةألفنحو–الوقتنفسفى–إنجلترافىبقىولكن
تستخدممنهاكلشركة، كانت300حوالىمنجاءتاإلنتاجأخماسأربعةأنرغم(

يدفىالصوفوصناعة) النسيجوخاصة (القطنصناعةوظلت). عاملألفمنأكثر
العشريناتفىالغزلشركاتعدد، كانالقطنصناعةمجالففى. الصغيرةالشركات
ذلكفىبماشركة230منأكثربينهممنيتحدلم (شركة900–800بينمايتراوح
عددمتوسطوكان. شركة900علىيزيدالنسيجشركاتعددكانالنسيج)، كماشركات
يتجاوزالالصوفصناعةفى–المتحدةالوالياتفىحتى–الواحدةالمؤسسةفىالعمال

ذلك، وصحبم1899عاممنذالعمالةمتوسطضعفيمثلكانذلكأنعامًال، رغم260
شركة800هناككانتالبريطانيةاألحذيةصناعةوفى. المؤسساتعددفىتناقض
625.المتوسطفىعامًال150عنيزيدالمامنهاكلتستخدمفردية

الهندسيةالصناعاتفروعمنالكثيرفىسائدةالصغيرةاإلنتاجيةالوحداتوكانت
البناء، ظلتقطاعفىالمساهمةالشركاتعددفىالحاليةالزيادة، ورغماألثاثوصناعة

فىالشركاءمنعددأوواحدرجليملكهاالتىالمؤسسةعلىقاصرةالصناعةتلك
.626بالمبانىالمضاربةأوالمقاوالتصورة

العمالعددمتوسطأنفى، تتمثلالعجبتثيرحقيقةككلالبريطانيةالصناعةفىونجد
كان1935لعاماإلنتاجإحصاءشملهاالتىالمصانعمنالواحدالمصنعفىالمستخدمين

هناككانعامًال)، وأنه172حوالىالصناعيةغيراألنشطةوفى (فقطعامًال125حوالى
100–10بينيتراوحما–الثالثيناتمنتصففى–منهاالواحدةتستخدمشركةألف30

624Final Report of Executive Secretary of T. N. E. C., 45 – 6.
625Comm. On Industry and Trade, Survey of Textile Industries, 24-5, 257.
626H. Leak and A. Maizels op. Cit.
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هناككان–ذلكإلىباإلضافة -الصناعة، وأنهعمالخمسنحوتضمعامًال، وكانت
)الصناعيةغيراألنشطةفىألفًا71و (الصناعةقطاعفىأخرىمؤسسةألف130

منالنوعهذافىالعمالةحجم، وكانعمالعشرةعنيزيدالمامنهاكلتستخدم
.627عاملالمليوننصفنحويبلغالمشروعات

منالمتحدةوالوالياتناحية، وألمانيامنبريطانيابينتناقض–الصددهذافى–ويوجد
التىمنجمباأللفىالرئيسة، فبالمقارنةبالصناعاتيتعلقفيمااألقلأخرى، علىناحية
نهايةعند–البريطانيةالفحمصناعةفىمستقلمشروعألفعنيزيدالمايملكهاكان

.شركة70نحوتملكهاكانتمنجمًا175ألمانيافىالفحممناجمعددبلغ–العشرينات
ال1929عامالبريطانيةالحديدصهرألفراناإلنتاجيةللطاقةالسنوىالمتوسطوكان

المتحدةالوالياتفىطنألف138وألمانيا، فىطنألف97، مقابلطنألف48يتجاوز
شكلتعامًالعشرينمنأقلتستخدمكانتالتىالصغرىالشركاتأناألمريكية، غير

جميعفىالشركاتأعشارتسعةعلىيزيدما–األمريكيةالمتحدةالوالياتفىحتى–
.628العمالةربعنحوتستخدماإلنتاجية، وكانتاألنشطة

أشكالتطورهوالصناعةمنكبيرةقطاعاتفىسائدًاكانماأن، يبدوذلكوعلى
الشركاتببقاءيسمحالذىواألسعار، اإلنتاجفىاإلحتكارىشبهأواإلحتكارىالتحكم

الرئيسيةالمهاممنوكان. الطرقبمختلفوالضوابطللسيطرةخضوعهامعالصغرى
سياستهابينوالتنسيقالصغيرةاإلنتاجوحدات، تنظيموالكارتالتالتجاريةلإلتحادات
التقنيةالظروفتكنلمالتىالصناعاتفى–األحوالبعضفى–ذلكوحدث. التسويقية

الحالكانتكما (التقنىالتخلفبسببالكبير، إماالحجمذاتالوحداتلصالحفيهاتعمل
إنتاجفىالتقنيةبتطبيقالمتعلقةالمسائلبعضبسببأو) البريطانيةالصناعاتبعضفى

أنواعمننوعًاذلكأخرى، كانحاالتوفى. إنتاجهاالصناعاتتلكتتولىالتىالسلع
المؤسسةبمقتضاهإحتفظتالصغار، ومنافسيهاالكبرىالمؤسسةبينالمؤقتاإلنفاق

.كلهاللصناعةالتسويقيةالسياسةعلىبسيطرتهاالكبرى

627Fifth Census of Production, 1935, Final Summary Tables.
628T. N. E. C., Final Report of Exec. Secretary on Concentration of Economic Power, 298.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

380www.RaoufAbbas.org

فىتحتوىاإلرتباطاتتلكعندهنجدوضعفىنصبحقد، فإنناكذلكالحالكانتوطالما
–الوقتنفسفى–مصالحهما، شجعتدعمتفبينما: النقيضينعيوبعلىذاتها

يستطيعوالتقنىالصناعىالتنظيمطابعكانوطالما. البقاءعلىالصغرىالمشروعات
التىوالقيودالمنافسةفتورنتيجةتجمدالقائمالصناعةبناءالبقاء، ألنفىاالستمرار

وتزدادالصناعةتقدم، يتأخراإلنتاجحصصنظامخاللمنالصناعةعلىفرضت
التكلفةذاتاإلنتاجيةوالوحدةالعاليةالتكلفةذاتاإلنتاجيةالوحدةبينالفوارق

.كفايةاألكثرالوحداتفىاإلنتاجتركزبميزةالتضحيةالمنخفضة، وتتم

أعدادها)، لتلبيةوتضاعفت (بسرعةالنموفىاستمرتالصغرىالشركاتأنغير
معينةمراحلمساعدةأوخاصةخطوطأومعينةمركباتإلىاألكبرالشركاتحاجات
دورالصغرىالشركاتتلكفلعبت. ذروتهالطلبفيهايبلغالتىالفتراتفىلإلنتاج
نشاطها، ومارستالحديثاإلنتاجنظامظلفىالكبرىللشركاتبالنسبةالباطنمقاولى

هذامالمحكانتحيث–الحربتجربةذلكبينتكما–والصغارالكبارالرأسماليينبين
.الحربىاإلنتاجفىتنتشرالعالقاتمنالنوع

عدم–بوضوح–الصناعية، يزدادالعالقاتمنالمتنوعةاألشكالتلكوجدتوحيثما
األعمالمراتبمختلفبينالمصالح، وتفاوتالظروفالتطور، ومنمنالتيقن

–اليومحتى–، تبقىالتباينذلكوجودمعولكن. الحاضرالعصرفىذاتهاالرأسمالية
المنافسةتلككانتلوحتى–عشرالتاسعالقرننموذجنسقعلىللمنافسةهامةعناصر

الضخمةالصناعةأطرافعلى–الكتبفىالمتواترالنموذجعنتمامًاوبعيدًة" ناقصة"
تجاهلهايمكنالبصورةاالقتصادىللبلد" الذاتية "األجهزةبعضفىوأيضًا. جيوبهاوفى
.األحوالمنحالبأى

3

المالمحمنملمحًابإعتبارهالجديدةالوسطىالطبقةنشوءعلىالباحثينبعضركز
التىالبروليتاريا، " برجزة "عنديربناألخيرة، وتحدثمرحلتهافىللرأسماليةالمحدثة
بإعتبارهبالتقسيط، واألثاثالراديوأجهزةوإشترت، الحدائقذاتالمتسعةالبيوتسكنت
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–التركيزهذاويعنى629ومدرستهماركسبهيتنبألمالعشرينالقرنفىحدثتطورًا
، فتنعمحدتهخفتوقدالطبقىالصراعتجداألخيرةمرحلتهافىالرأسماليةأن-  إفتراضًا

.630قبلمنلهاكانمماأكبرباستقرار–لذلكنتيجة–

والفنيينالمكاتبموظفىحجمزيادةفىتسببتالحديثةالصناعةمتطلباتأنالمؤكدومن
مثيللهايسبقلماإلنتاجعمليةفىأهميةالفئاتتلكمعًا، وأكسبتونسبىمطلقبشكل

الحرفيينمنالقديمالنظامشكلتدهورذلكجانبوإلى. بدائيةاألكثرالتقنيةأيامفى
ظهورإلىأدى، ممااآلالتعمليراقبونالذينالمهرةأنصافالعماللصالحالمهرة

ذوىعددقدروقد. شهريةرواتبيتقاضونالذينمرتبةاألعلىالفنيينمنجديدنوع
العمالةخمسحوالىيبلغماأى–نسمةماليينأربعةعنيزيدبمابريطانيافىالرواتب

عددهم، وزادالقومىالدخلربعحوالىعلىيحصلونوكانوا–الثالثيناتمطلعفى
تقريبًا)،العمالةسدسنحويمثلونكانواعندما (م1911عامعليهكانعماالثلثبحوالى
الثابتمنأنهكما. 1938631 - 1921عامىبينفيماعددهمفىالزيادةمعظموجاءت

خاللبوظائفهمإلحتفاظهمحظًاأسعدكانواالذينالعمالأن–رأينامانحوعلى–أيضًا
فىيعملونالذينأولئككانعندما، حتىأوضاعهمتحسيناستطاعوااألزمةسنوات
أسوأيعانونجرائهمنأضيرتالتىالصناعاتوفىالكسادعانتالتىالمناطق
.األحوال

جانبمنهؤالءنالهالذىاإلهتمامذلككلالحقائقتلكعلىيترتبأنيجبالولكن
منحالبأى–تعدالالمكاتبوموظفىالفنيينمنالجديدةالفئةفتلك. الباحثينبعض

فىالقدامىالحرفلمعلمىبالنسبةالحالكانت، كماالوسطىالطبقةشرائحمن–األحوال
عنماركسبهيتحدثالذىالرأسمالية، بالمفهوماليدويةالصناعةشهدتالتىالحقبة
المعلمونأولئككانفقد. اإلختفاءإلىطريقهافى–عندئذ–كانتالتىالوسطىالطبقة

مالكًاكونهمبحكم–ضئيلةبنسبةولو–االقتصادىاالستقاللببعضيتمتعونالحرفيون
مباشرًا،إتصاًالبالسوقتتصلفرديةاقتصاديةوحداتيمثلون، فكانواومنظمينصغارًا

629Durbn, Politics of Democratic Socialism, 107 seq.
630Ibid., 112.
631Colin Clark National Income and Outlay, 38, 100 – 1; Durbn, op. Ct., 370 – 1.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

382www.RaoufAbbas.org

يمتلكونهاكانواالتىاإلنتاجبوسائلاإلنتاجىنشاطهموإرتبط، اآلخرينعملواستخدموا
يمثلونبإعتبارهمالمجتمعفىخاصامكاناإحتلواثمومن. بأنفسهمفيهاويتحكمون

.الصغيراإلنتاجأسلوب

التصنيفتعبيرحدعلى" (لحسابهميشتغلونالذينالعمال "تضمالتىالفئةتلكتتجاوزوال
،العشريناتفى% 14بنسبةمعًاالمستقلين. العمالةمن% 6اليومبريطانيافى) اإلحصائى

كالركويستنتج. كبيرةبسرعةالرواتبذوىالعمالعددفيهاإزدادالتىالفترةنفسوفى
فىيتمثلالرواتبذوىعددفىالزيادةمناألكبرالقسم "أنحقيقة، ومنذلكمن

سنويًا، أنجنيهًا250علىيزيدماعلىفيهافردكليحصلكانالتى" العلياالشريحة
بأصحابالرواتبذوىالموظفيناستبدالفىالزيادة–كبيرحدإلى–تمثلالزيادةتلك

الكبرى،والمؤسساتالمساهمةالشركاتنمونتيجةذلكيكونوقد (المستقليناألعمال
.632)الصغرىالتجاريةاألعمالعددفىمقابلإنخفاضحدوثمع

الذينأولئك–الحربقبل–يمثلونكانواالرواتبذوىأرباعثالثةأنتذكرنافإذا
مستوىعلىالدخلحيثمنكانواثمالسنة، ومنفىجنيهًا250منأقلعلىيحصلون

بينفيما–البطالةمنعانتالفئةتلك، وأناليدويينالعمالمنالمجزيةاألجورذوى
فىينتظمونأصبحواالمهرة، وأنهماليدويينالعمالعانىمماكثيرًاأقلبدرجة–الحربين
كانتالعمالةمن% 90منيقربما، وأناليدويينالعمالشأنشأنهمعماليةنقابات
عدافيمادخلهمكلطريقهعنيجنون (تعاقدىأساسعلىيعملونالذينأولئكمنتتكون
الطابعفىالشكمنالقليلإال–يبدوماعلى–لدينايتبقىالمنه)، فإنهبسيطجزء

الذينجانبمنالشكذلكجاءإذا، إالاليومالبريطانىللمجتمعالشاملالبروليتارى
يفقدالعاملأنيفترضونالذينالشمولية"، وأولئكبالبروليتاريا "البروليتاريايعرفون
ليكسبالفرصةلهأتيحتإذابالية، أورثةثيابهتكنلمإذاالعاملةالطبقةإلىإنتماءه
بعضعلىحصلإذااإلدخار، أوسنداتعلىكفائدةالسنةفىجنيهينأوجنيهًا

.معينةحصةمنالبطاطس

632Colin Clark, op. Ct., 38 – 40, 100 – 1.
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منكبيربقسطالحديثة، وحظيتالرأسماليةشهدتهاالتىاألخرىالتطوراتبينومن
إنفصال "أحيانًا، وب" الغائبةالرأسمالية "بيسمىما، ظهورالمحدثينالباحثينإهتمام
المساهمةالشركاتإنتشاربأنالبعضيعتقدماوغالبًا. أخرىأحيانًا" التحكمعنالملكية

للمدخرالتجارية، ومنحاألعمالفىوالتحكمالملكيةعلىديمقراطىتأثيرلهكان
قدمعلىالصغيرالمالرأسصاحبالمنظمالمؤسسة، ووضعفىنصيبًاالصغير

ذلكوجودعلىاألدلةمنالقليلإاليتوافرالأنهغير. الثرىالمنظممعالمساومة
.التأثير

الملكيةتركزلصالحالعملإلى–يبدوماعلى–الشركاتنظامنمويؤد، لمالعكسوعلى
عاليةدرجةتحقيقعلىالشركاتنظامساعد، بلفحسب. 633التركزذلكإعاقةمنبدًال
الفرصةللشركاتالحديثةاألشكالأتاحتفقد. الواقعيةالناحيةمنالتحكمتركزمن

علىويستحوذوناألرباحمننصيبهمعلىيحصلون، الذينالمؤجرينعنصرلمضاعفة
بعيدون–األمرحقيقةفى–الصناعية، ولكنهمالمعداتمنأجزاءلملكيةالقانونىالحق
لحقوقمالكمجردوبإعتبارهم). شيئًاعنهايعلمونالكانواماوغالبًا (الصناعةعن

العمليةعنبعيدينكانواولما. تمامًاسلبيًايعداالقتصادىدورهمفإن. إسميةقانونية
فىرغبوالو، حتىاإلنتاجفىالتحكمممارسةباستطاعتهميكنلمالفعلية، فإنهاإلنتاجية

.ذلك

صغاربين–التصويتتفويضمثل–المساهمةللشركاتاإلجرائيةالمالمحبعضوحالت
عنتمامًاإقصاؤهميتمالشركة، وأحيانًاسياسةعلىتأثيرأىوممارسةاألسهمحملة

،التصويتحقألصحابهاتعطىإحداهمافئتينإلىاألسهمتقسيمطريقعنالتأثيرموقع
غالبيتهتتركزالذى–األولالنوعسيطرةتتحقق، وبذلكالحقهذالهمتخولالوالثانية

.الشركةسياسةعلى–المصالحأصحابمنأقليةأيدىفى) منهكبيرقسمأو(

التىالقابضةالشركاتأوكالترستالماليةباألجهزةالسماتتلكمثلترتبطوعندما
وينتج. الشركةسياسةعلىاألسهمحملةغالبيةتثيرفاعلية، تقلالتصويتبحقتحتفظ

فحصمنيبدوقدمايفوقبشكلالشركةسياسةعلىالفعليةالسيطرةتركزذلكعن
633J. Steidi in "Capital Enterprise and Risk" in Oxford Economic Papers, No. 7, March 1945, 40 – 3.
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بين–آلخرحينمن–المصالحتضاربإلىذلكيؤدىللملكية، وقدالقانونيةالحقوق
تتعلق (محضةماليةدوافعذاتاتجاهاتفرضأجلاإلدارة، منومجموعةالمؤجرين
–عليهيترتبكما. الشركةسياسةعلى) المالرأسقيمةفىاألمدقصيرةبالتغيرات

لتوجيه–القانونىالشكلخالفعلى–الملكيةحقوقمضمونتحويل–ذلكعلىزيادة
مبرراتبينمرموقةمكانةتحتلالتىالخاصة، الملكيةفكرةإلىقاضيةضربة

منالجديدةالمرحلةتلكفىالربحبإعتباراتالنفوذإعتباراتتختلطوبذلك. 634الرأسمالية
".االقتصاديةاإلمبراطوريات "تطورمراحل

بالنسبةأهميةأىيحمل، الالعشرينالقرنرأسماليةبهإمتازتالذىالخلطذلكومثل
منيدعمهاماتجدالعليهاخلعتمعينةتفسيراتثمةأنغير. المعاصرللتاريخ
كامًالكانوالتحكمالملكيةبيناإلنفصالأناستنتاجإلىالبعضأسرع، فقدالحقائق
، وأناإلطالقعلىالرأسماليةفىوجودلهيعدلمالشركةسياسةفىالتحكمأنلدرجة

أنهالكتابأحدإعتقدبل. معنىمنالكلمةتحملمابكلرأسماليةتعدلمالرأسمالية
.عصرنافىعالميةكظاهرة" اإلداريةالثورة "إكتشف

برلدراسةتضمنتهاالتىالمادةبعضفهمسوءعلىيعتمدالتفسيرذلكأنيبدوولكن
فيهاتحققتالتىالحاالتفىأنهإلىالمؤقتةاالقتصاديةالقوميةاللجنةأشارتفقد. ومينز

تلكفيهاحققتالتىالحاالتعليه)، فإنومينزبرلإصطلحماوهو" (اإلدارةسيطرة"
كانت) منهضئيًالمقدارًايملكونأو (المالرأسيملكونالأفرادخاللمنالسيطرة

وفئاتقالئلأفراديدعلىآلخرحينمنتتحققالسيطرةكانتبينماوأنه. جدًاقليلة
فى–السيطرةتلكمارسواالذيناألفراد، كانالمالرأسفىالمساهمينمنمحدودة
منمجموعةبأيدىالتىالسنداتكانتفقد. "المساهمينكبارمن–األحوالمعظم

التىبالدرجةكبيرًا–مؤسسة200بينمنمؤسسة140حوالىفى–المصالحأصحاب
بأخرى"، ومنأوبصورةالملكيةلسيطرةخاضعةأنهاعلىالشركاتتلكتصنيفتبرر
علىيربوماإمتلكواالذينشركةالمائتىفىوالمديرينالموظفينمن2500البين

فىيتجمعالمالرأسمنالقدرهذا، كانالشركاتتلكمالرأسمندوالرمليارى

634Berle & Means, op. Cit., 7 – 9.
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أخرى، بينماوبعبارة. 635الشركاتتلكفىالهامةالتنفيذيةالمراكزشغلوارجًال250أيدى
اإلنفصالهذايعداألهمية، لممنكبيرةدرجةعلىوالتحكمالملكيةبيناإلنفصالكان
وعددالمالكصغارمنكبيرعددبينالفصلنهجعلىجزئيًا، وسارإنفصاًالكونه

.كبارهممنصغير

الجدلفىبارزًامكانًاتحتلالتى–االقتصاديةللقوةالحديثالتركزمظاهربينومن
حدفعلى. السياسيةالديمقراطيةعلىخلعوالذىمنهمناصالالذىالتحريف–الحالى
عصرإلىينتمونالذين" الجددالبارونات "إغتصب، 636واالسهنرىتعبير

بالغةمجردالكالمهذامثليعدوال". الشعبسيادة... االقتصاديةاإلمبراطوريات"
الصحافةعلىتأثيرهخاللمنالسياسىالنفوذشراءيستطيعالمالرأسلفظية، ألن

تحويلمن–آلخرحينمن–، ويتمكناألحزابوماليةالعامالرأىتوجيهووسائل
النادرمنكانلو، حتىمصالحهعنللتعبيرأجهزةإلىوالقوميةالمحليةالحكومات
.السياسيةالنظريةمضموناستيعاب

األمثلةتتوفر–الخارجيةالسياسةوحتى–واالستعماريةالجمركيةبالسياساتيتعلقوفيما
تتصلالتىالحقيقيةالقوةمراكزمعرفةفىللشكمجاًالتدعالبصورةالنفوذذلكعلى
بتلك

:أنمباشرة، فقال1914حربسبقتالتىالعقودعنفيساألستاذكتبفقد. األمور
المالبين (للفعلالقومىاإلنسجامتقويةفىساهموبناءهالبريطانىالمجتمععادات"

السياسية، وتماثلتالقوةمعالماليةالقوةإتحدتللسلطةالصغرىالدوائرففى). والسياسة
بينأوالعموممجلسفىالهامةالماليةالبيوتفىالمساهمونوجلس. أفكارهما
والتجارةالصناعةحصلتوعندما ...بسهولةبالوزارةاالتصاللهمأتيح، حيثاللوردات

السياسةمجرىتقريرفىمتزايدنصيبعلى–التنظيممنفائقةدرجةبلغتالتى–
الصناعةلمعاونةالدولةسلطةباستخدامالحكومةقيامإلىالحاجةالبريطانية، زادت

لتلكالحكومة، واستسلمتالخارجفىوالعقوداالستثمارفرصضمانعلىالبريطانية
635T. N. E. C., Monograph No. 29, Distribution of Ownership in the 200 Largest Non – Financial Corporations,

56 – 7, 104 seq. ; P. Sweezy on "The IIIusion of the Managerial Revolution" in Science and Society (N. Y.), VI,
No. 1.

636Henry Wallace, Speech at Chicago Sep. 11, 1943.
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علىللحصولبالقوةالتهديدالبريطانيةالحكومةاستخدمتذلكعلىوبناء. 637"الحاجة
مجموعةالحكومةساندت "اليونانحالة، وفىالصينفىالبريطانيةللشركاتاإلمتيازات
الجمهوريةتلكمواجهةفى، االستثماراتمنهائلقدرفىتحكمتمنظمةبريطانية

قواهاتجاوزتممارساتإلىالمستعمراتوزارةدفعت "بأفريقيايتصلالصغيرة"، وفيما
.638"واحدةآلةفىجزء–غالبًا–الخاصةوالمشروعاتالحكومةوأصبحت... الذاتية

عصرفىوحدهاإنجلتراعلىقاصرةتكنلمالظروفتلكمثل، أنالقولإلىحاجةوال
بينالجهودفىالكاملةالمشاركة "المؤلفنفسبألمانيا، يالحظيتعلقاإلمبريالية، ففيما

األلمانية"، بينماالخارجيةاالستثماراتمنالقوةتستمد "الحكومةوأن". والبنوكالحكومة
البلقاندولعواصممنستفىللعملالفرنسيةالدبلوماسيةنشطت "–فرنساحالةفى–

.639"الفرنسىالماللرأسوالبنوكالحديديةالسككإمتيازاتعلىللحصول

وضوحًا،أكثرتبدوالعملتجاهالمهولةالمركزةاالقتصاديةالقوةتلكتصرفاتولكن
بشكلتتصرفالحكومة، ولكنهاخاللمنتتصرفالالتىالسلطةدورتلعبفهى

الفيما–السياسيةالحياةعلىالمالرأستأثيريبدووقد. الحكوميةاألجهزةعنمستقل
لهاتعرضتالتىبالفظائعاآلننعلمونحن. أحيانًافضوليًاتأثيرًا–بالبروليتاريايتصل
األمورتلكمثلكانتلوالنقابية، حتىالحركةأيامأوائلفىإنجلترافىالعاملةالطبقة
إاليثيرالالراسخالتقليدىالنظاممنكبيرًاقطاعًاتمثللكونها–الوقتذلكفى–مقبولة
،العمالضدالصناعةشرطةإرتكبتهاالتىالفظائععناآلننعلمونحن. كبيرًاتعليقًا
يملكهاكانالتىالبيوتمنسادتهميغضبونالذينالعمالعينًا، وطرداألجورودفع

بسببالعاملعلىالقضاءإلىتمتدكانتالتىالعملصاحب، وسلطةاألعمالأصحاب
عندالسوداءالقائمةعلىاسمهوإدراجالعملمنحرمانهطريقعننشاطهأوأفكاره

أوالقانونتطبيقعنداألعمالألصحابالمحليينالقضاة، ومحاباةاألعمالأصحاب
الجمعياتتكوينوحقاإلتحادحقمن–طويللوقت–العاملةالطبقةحرمالذى، تفسيره

.المستقلةالسياسية

H. Feis, Europe the World's Banker, 1870 – 1914, 87, 96.637

638Ibid., 98 – 9, 102, 111.
639Ibid., 144, 187.
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أجلمنالنضالفىتمثلتالتىالمعاصرةالفترةفىالنقابيةالحركةإنتصاراتومع
التىالفظائعالجماعية، تحولتبالمساومةالقانونىواإلعترافبالنقاباتاإلعتراف

إلى–كاملةغيركانتوإن -كبيرةبصورةإنجلترافىالعمالضدالمالرأسإرتكبها
فىالشركاتإتحادتقويةاستهدفتالتىالمحاوالت، ومنيتالماضىذكرياتمننوع

صناعةفى، حتىالذريعبالفشلالنقابيةالحركةاكتسبتهاالتىالجديدةالحقوقمواجهة
.م1926عاموقعالذىالمريرالنضالفىالمناجمعمالهزيمةبعدالتعدين

التىالسلطاتعلىالكاملالدليلأمريكالناالفاشية، تقدمسادتهاالتىالبالدعنوفضًال
.آرائهمعنوالتعبيراإلتحادفىحقوقهممنالعماللحرمانالكبرىالمؤسساتمارستها

.1935عامالعمللعالقاتالقومىالقانونصدوبعداإلتحاديينالمشرعينآمالخابتفقد
عنالمنبثقةالتحقيقبلجنةالخاصةالضخمةالسجالتفىالقصةتلكتفاصيلووردت
القصةتلكأطرافبعضمنوتفوح". الفوليتلجنة "باسمعرفتوالتى، الشيوخمجلس
العصاباتتستخدمالكبرىالصناعيةالمؤسساتكانت، حيثالوسطىالعصوررائحة

تتبعهاالتىبتلكشبيهةبأساليبالمحليةواإلدارةاألعمالدوائروتدخلت. عمالهاضد
نطاقعلىواإلغتيالوالرشوةالخصوصيينالجواسيساستخدامإلىالمافيا، فلجأت

.واسع

جمعياتمنجمعية200عضويتهفىيضمإتحادوهو–للصناعالقومىاإلتحادونظم
–الصناعةفروعومختلفاألمريكيةالمتحدةالوالياتأنحاءمختلففىالعمالأصحاب

إعترفالذىالعمللعالقاتالقومىالقانوناستهدفهمالمقاومةالنطاقواسعةحملة
عمالتمثلكانتإذااألعمالأصحابمعأعضائهاباسمالتفاوضبحقالعماللنقابات

الشركاتبحضأنجلوسلوسفىاألعمالأصحابجمعيةفقامت. كافيًاتمثيًالالصناعة
)البنوكخاللمن (الضغط، ومارستالنقاباتمعمفاوضاتأىفىالدخولرفضعلى
الشركاتلمدخاصًامكتبًاإليها، وأقامتاإلنضمامرفضواالذيناألعمالأصحابعلى

.العمالعلىالتجسسبغرضبالشرطةصلتهاووثقت. اإلضراباتبمخربى

أنجلوسلوسفىالكبيرالنفوذذاتالماليةوالمصالحاألعمال "أنإلىالتقريرويشير
عبرالجماعية، كمابالمساومةالخاصةالقوميةالعملسياسةلتخريبحثيثًاسعيًاسعيت
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علىللقضاءالمؤامراتمنسلسلةفنطموا... العمللعالقاتالقومىالقانونعنها
المحليةوالشرطةالمحليةالصحافةمعمحالفةوعقدوا... للعمالالمدنيةالحريات

غير–سياستهموراءويكمن. القانونتطبيقسلطةلهمخولتالذينالمحليينوالموظفين
تطبيقإيقافتكفلالتىوالسياسيةاالقتصاديةالقوةتركز–للمجتمعوالمعاديةالقانونية
المساومةضدالتآمريةالتدخالتونظموا.... محليًاباألمةالخاصوالعرفالقانون

،التجسس: مثلالنقاباتضدواسعنطاقعلىاإلجراءاتإتخاذذلكوشملالجماعية
كالقوائمالصناعيةاألسلحةإلى، واللجوءاإلضراباتتخريبفىالمتخصصينواستخدام
األعمالرجالكبارويقف.... المشابهةاألسلحةمنوغيرهاالعنصرىوالتمييزالسوداء

والمصرفية،الماليةالمجموعاتالقوية، وكذلكالواسعةالحركةتلكوراءوالصناعة
".الحكوميينالموظفينمنكبيرةمجموعة–اآلنوحتى–المحليةالصحافةرجالوكبار

أنحاءفىكثيرةأخرىلمناطقرمزًاإالتكنوحدها، "فلمبذلككاليفورنياتنفردولم
–الوقتنفسفى–كاليفورنيامنالريفيةالمناطقفىوقامت. 640"البالدمنمختلفة

الرأسماليةالمصالحتمولهمكانتالذينالمتحدينللمزارعينمشابهةمجموعات"
إهتمامها"،ويثيراألمةعلىالعاريجلبقدللطغياننظامإقامةفىاستمرت)... الكبرى

رعبًا "الزراعة، فنظمواعمالصفوفبينالناشئةالنقابيةالحركةلسحقمحاولةفى
.641والعنفوالجاسوسيةالبنادقفيهاستخدموا" أحمر

الواليات، ومؤسسةللصلبالجمهوريةمؤسسة: مثلالكبرىاألمريكيةالشركاتوأنفقت
،لإلطاراتجوديير، وشركةللصلبلحمبيت، وشركةكارنيكى، وشكةللصلبالمتحدة

ضدالمسلحالحرسمنفرقًاوالذخيرة، واستخدمتاألسلحةشراءعلىطائلةمبالغ
"الصناعيةاألسلحة "تلكتتضمنولم. العمالنقاباتومنظمىالمضربينالعمال

مدافععلىإشتملت، بلفحسبالطلقاتسريعةوالمدافعالجيشوبنادقالمسدسات
المتصلةوالمعداتالغازاتمنهائلة، "وكمياتالجيشفىالمستخدمالنوعمنالماكينة

عملتنفيذفىإالاستخدامهايجوزال "التىالغازيةوالقنابلالغازبنادقذلكفىبها"، بما

640Report in Violations of Free Speech and Rights of Labour: Employer's Associations and Collective
Bargaining in California (1943), Pt. VI, 792 – 3, 1019 – 1021.

641Report on Employer's Associations in California: Pt VIII (1944), seq. PP. 1375 – 80, 1617.
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المؤسساتأنريبوال". الناسمنكبيرةحشودعسكرية، ضدطبيعةذىعدوانى
الشرطةتحتاجهاالتىتلكمنأكبربكميات "للدموعالمسيلالغازتشترىكانتالصناعية

لتلكالشركاتإمتالكمنالهدفبأنالقائلةالحجةويدحض". الكبرىمدننابعضفى
–عامةبصفة–تستخدمكانتأنهاالمحضة، حقيقةالدفاعيةلألغراضاستخدامهااألسلحة

تلكتهاجمالتىالحشودضد، وليسالمصانعحدودخارجالمضربينجموعضد
.المصانعتلكتهاجمالتىأىفيهايكنلم "خاصةحاالتفىواستخدمت. المصانع

منوقتأىفىالمصانعبتدميرتهديدأىفيهايكنلم "خاصةحاالتفىواستخدمت
.642اللجنةقولحدعلى" األوقات

الخصوصيينالحراسإغتصاب "عن–موجزينتقريرينفى–نفسهالفوليتويتحدث
كان، الذينالمخبرينوكاالتمنغالبًاالمستأجرينالشرطة، والوكالءلسلطةالمأجورين
منكثيرفىسائدًا "أمرًاأصبحقدبإعتبارهاإلجرامية"، السوابقذوىمنمنهمالكثيرون

أندونيتجولأنالنقابةمسئولىمنأحدباستطاعةيكنلمالبالد،... حيثأنحاء
غريزيًاأصبحالذى" الديمقراطيةالحكومةتهديد "عنتحدثكما". للخطرحياتهيعرض

الماليةالمصالحبهاتصبحالتىبالوسائل... األعماللرجالالكبرىالمنظمات "عند
.643"بذاتهاقانونًاالمعنية

تلكفيهااستخدمتالتىاألغراض–بالتفصيل–الخاصةالجيوشتلكسجالتوتصور
األوقاتفىاألفرادإرهابأى" (اإلرهاب "فىاستخدمتفقد". الصناعيةاألسلحة"

لمجردالعماليةنقابةكلداخلالجواسيس، وتجنيد644)ذلكتتطلبالتىواألماكن
الغاراتبشنفقاموا. 645استفزازىبدوروالقيامالنقابةأوصاللتمزيق، ولكنالتجسس

االجتماعاتوخربوا. النقابيينالمنظمينعلىالناروأطلقوا. لضربهماألفرادعلى
.646النقاباتمكاتب، وحطمواوالمظاهرات

642Report on Violation of Free Speech, etc; Industrial Munitions 185 – 7, 123.
643La Follette, Report dated may 12, 1936, and Interim Report dated jan. 5, 1938.
644Report on Private Police Systems, Harlem County (1939), 53.
645Report on Industrial Espionage (1937), 63.
646Report on Industrial Munitions, 80 – 4, 86 – 7, 104, 109 – 10.
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السلطةإغتصاب "إلىأدىالخاصةالشرطةنظماستخدامأنإلىالتقاريرأحدويشير
يخضعونالذينالمواطنينمنكبيرةمجموعاتالدولة، وظلمموظفىالعامة، وإفساد

فرقفىيجندونالذينأولئكوكان. 647"الحكومةممثلىوإنحرافالدولة، لسلطة
العصابات، وكانت648"اإلجراميةالسوابقذوىمنرجاًال "–الغالبفى -الشركات

...البلطجيةمنخاصًانوعًامعظمهافىتضم "اإلضراباتتخريبفىالمتخصصة
المدنإحدىوفى. 649"العصاباتإلى–أحيانًا–ينتمون، والذينالعنفبأعمالالمتمرسين

المدنيةالحرياتإنتهكت "للصلبالجمهوريةمؤسسةسيطرةتحتتدخلكانتالتى
.650"المدينةمنالنقابةمنظموالشركة، وطردشرطةيدعلىالعمالوحقوق

سجنًاتمتلكالشركةتكن، لمهارالنإقليمفىالفحمشركةإمتلكتهاالتىالمدنإحدىوفى
منظمىمنالمدينة، وزوارهاسكانبإضطهاد "الشركةحرسقامحينوعلى. كذلك

قامت "اإلقليمأرجاءجميعوفى. 651"الوحيدةالقانونيةالقوة "يمثلونكانواالعمال"، فإنهم
الشرطةلرجالإحتياطيةقوةبمثابةالنقابة،... وكانواأعضاءبإرهابالخاصةالعصابات

وكالءوكان. النقابةومنظمىالمناجمعمالضدإرهابيًاحكمًاالخصوصيين"، ومارسوا
باستمرارالناريطلقون "الفحمشركاتاستخدمتهمالذين" السفاحينعصابات "والشريف

.الخاصةبيوتهموعلىالريففىالطرقعلىأقاموهاكمائن، منالنقاباتمنظمىعلى
–قاموابينما". بالديناميتالنقابةمنظمىبيوت، ونسفواوعذبوهمالنقابةموظفىوإختطفوا

الماليةالمجامالتعنفضًال... الشريفموظفىذمموإفسادبتخريب "–الوقتنفسفى
حكمأنغير. 652اإلقليموقاضىالنيابةوكيلمعفعلوامانحوالعادية"، علىغير

البابلهمكفلهاالتىالحقوقيمارسون "كانواالذينالعمالضدموجهًاكاناإلرهاب
".الصناعىلإلنعاشالقومىالقانونمن) أفقرة (السابع

التى" الطبيعية "العملوسياساتالفاشيةاألساليببينفاصًالخطًانضعأننستطيعوال
تزايدعلىدليًالاألساليبتلكمثلاستخدامويقوم. الكبرىالرأسماليةالمؤسساتمارستها

647Ibid., 214.
648Ibid., 211.
649Report on Strike – Breaking Service (1939), 136.
650Report on Private Police System, Harlan Country, 211.
651Ibid., 208, 48 – 52.
652Ibid., 209 – 11, 88 – 111.
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األساليبتلككانتلوالحديثة، حتىاالقتصاديةاألعمالوحداتفىالمسئولةغيرالقوة
كما). ذلكعنتكونماأبعدكانتأنهاعلىالدليلاألمريكىالنموذجويقدم (استثنائية

معتقفأنيمكنالتىاالقتصاديةالقوةتركز "جانبمنالمستمرالتهديدعلىدليًاليقوم
المؤسساتسياسةتأخذوحين". عليهاتتفوقوقد... المساواةقدمعلىالحديثةالدولة

الحكومة، وسلبأداءعلىلالستيالءكبرىسياسيةحركةوتسليحتمويلشكلالرأسمالية
نواجهالمعادية، فإننااآلراءعلىالقانونية، والقضاءصفتهاالمعارضةالتنظيميةاألشكال

.قبلمنشرحناهماحدودتتجاوزمرحلة–منطقيًا–
4

فىالصناعيةللرأسماليةالمتزايدالتسلطلمالحظة- مراتعدة–الفرصةلناسنحت
فىيوازيهمانجدالالذىالتسلط، ذلكاألسواقبتحديدإقترنالذىاألخيرةمرحلتها

وإرتبط. الكبيرالكسادشهدتالتىالركودسنواتعداقليًال، فيماإالعشرالتاسعالقرن
عن–مزمنةبصورة–، تخلفتالمربحاالستثماروفرصاالستهالكزيادةأنبحقيقةذلك

يرتبطالتسلطلذلكأبعدسببًا–يبدوماعلى–ثمةولكن. اإلنتاجيةالقوىبنمواللحاق
التقنيةالتغيراتبأن–واسعنطاقعلى–إعترافاهناكأصبحفقد. الحديثةالتقنيةبطبيعة

–الحربينبينمافترةوخاصة–العشرينالقرناإلنتاجية، وميزتبالقوىلحقتالتى
تكونأنإحتمالإلىالباحثونفطنماونادرًا. الوقتذلكفىنلحظهمااألهميةفىتفوق
القضيةمجملفىالجذريةالتغيراتبعضحدوثفىتسببتقدالتقنيةالتغيراتتلك

.الرأسماليينالمنظمينجانبمناألفعالردوداالقتصادية، وفى

يشارالتىالمشتركةالمالمحمنعددًاالمعاصرةالفترةفىالتقنيةالتغيراتوتضمنت
إدخالالمالمحتلكوأبرز. 653"الكبيراإلنتاج "الغامضالتعريفخاللمنعادةإليها

)محركةكقوةالكهرباءاستخدام–ماحدإلى–عليهاساعدالتى (المستمرالتدفقطرق
آليةعمليةخاللمنالمختلفةبمراحلهاإلنتاجحركةفىالتحكمطريقهاعنتمالتى

فىتستخدملم، ولكنهاالقرنهذامناألولالعقدفىأمريكافى" Mass Productionالكبيراإلنتاج "طرقاستخدامبدأ653
بالصدفة،بدأتلقد: "بقولهالطرقتلكإلىالكتابأحدأشاروقد. 1918عامبعدماحتىالبريطانيةالهندسيةالصناعة

استخدمت، ولكنهااإلنتاجتكلفةتقليلبغرضبدايتهاعنداستخدامهايكنولم. الكبرىالحركاتمنالكثيرشأنشأنها
."اإلنتاجمعدالتلزيادة

)L. E. Ord, Secrets of Industry, 15.(
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،والعملياتاآلالت، تسلسلالحديثالكبيراإلنتاجلنظاماألساسيةالمالمحومن. "واحدة
سيراألخرى، علىوالعملياتالتجميعترتيبلها، وتحدداأليدىتناولمنتقللبطريقة

مستوياتكبيرة، وعلىبدرجةالعملياتتقسيم، معبالتناوبأوباستمرارمتحركناقل
منتعدكانتالتى، لإلنتاجالمتعاقبةالمراحلبينالتنسيقالطريقة، تموبهذه. 654"ثابتة
كانأنبعدمستمرًااإلنتاجأصبحوبذلك. البعضبعضهاعنمنفصلةعملياتقبل

.متقطعًا

أكثربصورةاإلنتاجيةالعملياتتجزئةإلىالعملتقسيمفىوالتوسعالتطورذلكيؤدولم
يؤديهاالتىالعمليات–كذلك–أخضع، بلفحسباإلنتاجتدفقمراحلمختلففىتعقيدًا
الطرازمبادرةمنالقليلإاليبقلم، وبذلكقبلذىمنخطورةأكثربصورةلآللةالعامل
عملهحركاتبواسطةاإلنتاجإيقاعفىيتحكم (مستقلإنتاجىكعاملالحرفيينمنالقديم
كانبينماولكن. لآللةمنبهمجردالعاملتطرفًا، أصبحالحاالتأكثروفى). الذاتية
نقادعليهاركزالتىالظاهرةوهى–كاملةبصورة" لآللةعبدًا "ناحيةمنيبدوالعامل

–اإلنسانقيمةمنالتقليلفىبالتسببالرأسماليةال" اآللةعصر "بذلكمتهمينالصناعة
.األقلعلىالجهدناحيةمناالستقاللمنجديدبنوعالحديثةالتقنيةظلفىالعاملحظى
إنتاجيًاذاتيًاعامًالتمثلالعامل"، أصبحتألصابعإمتدادمجرد "اآللةتكونأنمنوبدًال
أو (اآللةمراقبةعلىقاصرًااإلنسانعمل، وأصبحوأصابعهاإلنسانأطرافمحلحل

).ذلكإلىطريقهفىكان

العمليةأطراففىالتحكمقوةتعطيهمجديدةحاسةيكتسبواأنالعمالعلىكانثمومن
واليقظالفعالالدورعلىجديدتركيزهناكوأصبح. وأغراضهمأطرافهمتتبعالتىاآللية
متميزة، ولكنحرفةإلىباإلنتماءالشعورأساسعلى، الاإلنتاجفىالعمليلعبهالذى
، ويعمللآلالتبالنسبةواألعصابالعقلبمثابةنفسهاإلنسانفيهجديد، يجدأساسعلى

–األقلعلى–، وقامتالفريقذلكمنيتجزأالكجزءبشرىفريقمعتامباتساق
الحرفىعنالنوعيةفىيختلفكمنتجلإلنسانجديدةومكانةجديدةصفةوجودإحتماالت

واقعمعتناقضتكلماالتىاإلحتماالتتلك. منزلةعنهيقلال، ولكنهالقديمالفردى

654H. Jerome, Mechanization in Industry, 395.
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وقوفويزداد. تطلعاتهمنيزيدالعملعلىسيكولوجيًاأثرًا، تتركاالجتماعىالوضع
القوةمعنقيضطرفى، علىاإلنتاجعمليةفىالفنىالعاملدوريلعبالذىاإلنسان
.الرأسماليةإرتكازدعامةتعدالتىكسلعة، العاملة

يتداخلمنهاجزءكلاإلنتاجية، وجعلتللعمليةتوفرتالتىالعرىوثيقةالوحدةوتعتبر
أكثرالواحدةالجوقةفىالمختلفةالموسيقيةاآلالتبينبالتنسيقشبيهنحوعلىاآلخرفى

عدةمناآلليةاإلنتاجبقوىالعمالوعالقةالعمللتقسيمالجديدةاألشكالتلكمنأهمية
إليقاعتخضعرأسيًاتوازنًامتوازنةعمليةعنعبارةاإلنتاجيكونأنيجبإذ: نواح
العمليةهذهحاجاتوتمتد. كلهاالعمليةيربكأجزائهامنجزءًايصيبخلل، وأىعام

إلىوتؤدىمنفصًالمشروعًاقبلمنيعدكانماحدودوراءماإلى–غالبًا–المتوازنة
واحدة،سيطرةتحترأسيًاتداخًال–ذاتيةوحداتقبلمنكانتالتى–الوحداتتداخل

إنتاجيةمراحلتعدكانتأنبعدواحدمكانفىجغرافيًاالوحداتتجمعإلىتؤدىقدكما
.منفصلة

، لكلوالمتداخلالمستمرالمتدفقاإلنتاجمناألحدثاألشكاللتلكمتنوعةأمثلةوهناك
الكيماويةالصناعاتفروعمنالكثيرففى. نظائرهاعنتميزهاالتىخصائصهامنها

فردىتقنىمجملبإعتبارهاالمتعاقبةللعملياتاآللىللتنسيقاألكملالشكلنجدالثقيلة
الصاجألواحتنتجالتىالمختلفةالوحداتالمعدنيةالصناعاتفىونجد. معًاوذاتى

الكوكوفحمالصهرأفرانوحدةفىالبعضبعضهامع، تتداخلوالكمراتواألسياخ
صناعةفىالمستمرةالتجميعسيورالهندسيةالصناعاتفىنجد، كماالصلبوأفران

النقلنظامونجد). غيرهامنتميزًاأقلكانتوإن (شابههاوماوالطائراتالسيارات
المصنع "أنوقيل.. الجاهزةالمالبسكصناعةاألخرىالتجهيزيةالصناعاتفىبالسيور
النهر، حيثيشبهاألحذيةأوالساعاتأوالحياكةماكيناتأوالسياراتينتجالذىالحديث
واحدمجرىفىالروافد، وتتجمعتتدفقالمتعددة، كمااألقساممنالمختلفةالعناصرتتدفق

.655"التجميعقسمعنداإلنتاجلتجهيز

655F. Economic Changes in the U. S. vol. 1, 90.
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وهو–واحدةميكانيكيةكعمليةمستوىأعلىعلىاإلنتاجتطوراألشكالتلكفىونالحظ
الدقيقالفردىاإلنتاجنقيضوعلى–"الجماعىاإلنتاج "بتسميتهعلىإنجلزإصطلحما

بعدحتى–الصناعةوإحتفظت. الرأسماليةبهبدأتالذى" اليدويةالصناعةورشة "لنظام
منها، واستمرتنبتتالتىالمبكرةالمرحلةتلكطابعمنبالكثير–الصناعيةالثورة
فىالخراطةورشةمثل–األقلعلى–عشرالتاسعالقرنمرعلىطويلةلفترةكذلك

ومراقبةالخرطكان، حيثالمنسوجاتصناعةفىالبغلةمغزلالهندسية، أوالصناعة
واحد، ويمكنعاملسرعتهافىبذاتها، يتحكمقائمةعمليةيمثلالمغازلفىالبخار
.األخرىالعملياتعنمنفصلةبصورةتشغيلهاأوإيقافها

، عنككلالمصنعتعديلالممكنمنكانأنهذلكعلىترتبتالتىالنتائجأهممنوكان
لكلالمستقلاإليقاعتغييرطريقالعاملة، وعنالفرديةالوحداتتلكعددتغييرطريق
األشكالتلكتركتعندمااإلختفاءفىأخذتذلكتحقيقإمكانيةولكن. حدةعلىوحدة

البساطةبتلكاإلنتاجتغييرباإلمكانيعدولم. حداثةاألكثرللتقنيةمكانهالإلنتاجالفردية
تصل، فقداإلنتاجتفرضالموحدةاآلليةالعمليةقدرةوأصبحت. المستمرالنحوهذاوعلى

اإلنتاجيةللعمليةالطبيعيةالقدرةيعادلماإلىتصلقد، أواآلالتتوقفتإذاالصفرإلى
مواجهةدونذلكتستطيعالأو (االثنينبينوسطًاموقعًاتتخذالإنتاجها، ولكنهافيتدفق

).مثيللهايسبقلمصعوبات

العملياتبهاتتحركالتىللكيفيةاالقتصاديونرسمهاالتىالتقليديةالصورةوفى
استثنائية، كماظواهرالتكلفةوشروطالعرضاستمراريةعدمإعتبروااالقتصادية، 

اإلنتاجلحجمبالنسبةبالذاتيجعلهاالالذىبالقدرالمساحةضئيلمكانًاتحتلإعتبروها
تقبلالالتىتلكأوالكبيرةالوحداتإلىيرجعاالستمراريةعدمكانوسواء. رأيناهالذى

استثنائية،إعتبرتالمشترك"، فقدالعرض "عناصرإلى، أوالمشروعوحداتمنالتجزئة
.المستمربالتنوعيتميزاالقتصادعالمأنإفتراضعلىقامالنظرىالبناءأنحتى

المتكاملة، وعناصرالتقنيةأنإلى–وصفناهاالتى–التقنيةالمخترعاتأهميةوترجع
االقتصاديةالعالقاتنظامفىالصالبةبثتالتى، المشتركالمشترك"، والعرضالطلب"
علىتطبيقهاعندكبيرة، سواءزيادةأهميتهاإزدادت) االستبدالإحتماالتمنمثًالفقللت(
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أنذلكإلىأضف. النهائيةالمنتجاتعلىالمساعدة، أواإلنتاجيةالعوامل، أوالمركبات
عمليةفىالمتتابعةالمراحلعلىالتقنية، الاألحوالتطبيقطريقعنفرضتالصالبة
المصانعمجموعةأوالمصنعإنتاجتدفقعلى، بلفحسبالثانويةالمنتجاتأواإلنتاج
.ككل

نفسهالمصنعحجمتغييريصعب، حيثالمطلقالثباتهذامثلوجوديندرأنهريبوال
موحدة، وليستعمليةاإلنتاجعمليةتصبحوعندما. تشغيلهبمجردالمصنعإنتاجمعدلأو

على–المصنعلحجمأدنىحدوجودمنالصغر، البدفىالمتناهيةالعواملمنمجموعة
التكاليفاإلضافية، وتتناقصأوالثابتةالتكاليفتزيدوعندما. تجاوزهيمكنال–األقل

يصدرالذىاإلنتاج–الوقتنفسفى–معًا، ينخفض) المتنوعةأو (األصليةأوالمباشرة
).اإلنتاجيتطلبهمماحجمًاأقلعاملةبقوة–مثًال–تزويدهطريقعن (معينمصنععن

الثابتةالتكاليفنسبةزيادةإلى–عامةبصفة–تتجهالماضىفىالتقنيةالتغيراتوكانت
–بالضرورة–يؤدىالالنسبةتلكفىتغيرحدوثمجرداألصلية، ولكنالتكاليفإلى

.معينةطلبحالةمواجهةفىاإلنتاجبهايتقررالتىالطريقةتغييرإلى

فعًالتقللأنهاهو–عنهانتحدثالتى–التقنيةالتغيراتمنالنوعذلكفىجديدًايبدووما
العملبإضافة) ونسبيًامطلقًا (مباشرةكتكاليفتصنيفهايمكنالتىالتكاليفأنواعمن

نوعإلىاألجورتتحولثمومن. الموحدةاآلليةالعمليةمنيتجزأالجزءًابإعتبارهإليها
خفضتوإذا). اإلنتاجبتخفيضخفضهايمكنالالتىالتكلفةأى (اإلضافيةالتكاليفمن

القراراتعلىبالذاأثرًاتتركالكافية، فقدبدرجة) األصلية (المباشرةالتكاليف
.المؤسسةتتخذهاالتىباإلنتاجالخاصة

مننوعإلىاألجوريحولالذىالتقنىالوضعفىالتغيرنفس، أنذلكإلىأضف
التىالتكاليفمنالنوعهذاحجممن–الوقتنفسفى–اإلضافية، ويضخمالتكاليف

تامًا، الإغالقًا) منهمعينةإنتاجيةوحدةأو (المصنعإغالقطريقعنتفاديهايمكن
تلكمنيقللاإلنتاجفىتخفيضأىتحقيقطريقعن–بالضرورة–تغييرهيمكن

صفرًا، ولكنهااإلنتاجيصبحعندمااألخيرةالتكاليفأخرى، تختفىوبعبارة. التكاليف
.لإلنتاجإيجابىمستوىأىعندثابتبمقدارقائمةستظل
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اإلضافيةالتكاليف "كهنأسماهماعلىينطبقالتكاليفمنالنوعهذاأنوأعتقد
الظروففى–األجورخفضالعملصاحببهايستطيعالتىالوحيدةفالطريقة". الجارية

قدأجورمنيدفعهماجميعواحدة، ألندفعةاآلليةالعمليةإيقافهى–عنهانتحدثالتى
بالنسبةالكبيرة" الجاريةاإلضافيةالتكاليف "ووجود". جاريةإضافيةتكاليف "يصبح

معدلتغييرالممكنمنكانلوحتىأنهاإلجمالية، يعنىوالتكاليفالمباشرةللتكاليف
أىداماقتصاديًا، ماعملىغير–ذلكرغم–يصبحقدالتغييرهذامثل، فإناإلنتاجتدفق

البديلاإلنتاجإيقافمنيجعلسوف) مثًالالطلبهبوطمواجهةفى (اإلنتاجفىتخفيض
منمطروحةالمباشرةالتكاليف (اإليراداتصافىتخفيضإلىيؤدى، عندماالمفضل
تطرفًا،الحاالتأكثروفى". الجاريةاإلضافيةالتكاليف "دونماإلى) اإليراداتإجمالى

والتوقفالكاملةاإلنتاجيةالقدرةبينيقعالذى–لإلنتاجالمتوسطالمستوىيكونلن
.عمليا–لإلنتاجالكامل

صورتهفىآلخرحينمنيوجدالوضعذلكأنإفتراض–طبعًا–العبثمنيكونوقد
ماأنيبدوولكنالصناعاتكلفىيشيعإليهاالتجاهأنالقوليمكنالكما. المتطرفة

تطوراتالمعاصرة، وهىالزمنيةالعقودفىالتقنىالتطورعننتجقدالوضعذلكيشبه
ونجد. الحديثةالصناعيةالكيمياءواستخدامالكهربيةالقوةاستخداممنكبيربشكلتولدت

منتصبحأنيتوقعالتىالكيماويةالصناعةفىهامة، وخاصةصناعيةمجاالتفىذلك
.المستقبلفىالرئيسيةالصناعات

لموإنفروعهابعضفىذلكعلىبارزةأمثلة، نجدوالصلبالحديدصناعةحالةوفى
بعضهافىالمتداخلةالمصانعمنالحديثالنوعفىخاصة، وبصفةالفروعكلفىيكن

إتخذتالتىالوحدةكوحدة، تلكالفرنتجزئةيمكنالصهر، الألفرانفبالنسبة. البعض
مجديًا،الوضعبذلكاإلحتفاظكانوسواء). الشغلكفايةلتحقيق (عصرنافىكبيرًاحجمًا

أوبصورة–ببطءالفرنتشغيلإمكانيةمنالرغم، وعلىذلكخالفعلىكانأو
إمكانية، فإنالخامالحديدكميةفىينفثالذىالهواءمقدارتغييرطريقعن–بأخرى
العملحجم–الحالةتلكفى–يتغيرمعينة، والحدودًاتتجاوزالاإلنتاجحجمتغيير

.ملحوظةبنسبةالفرنلتشغيلالمتطلب
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، معاإلنتاجحجمتغييرالسهلمنأنيبدوثم، ومنأفرانعدةمنعادةالمصنعويتكون
ومن. الصهرعمليةتنجزالتىاألفرانعددتغييرطريقنسبيًا، عنتعديًالالتكلفةتعديل
األفرانكانتإذاإال–حالأيةعلى–التطبيقيةالناحيةمنعمليًاذلكيكونأنالنادر
عددبإحتواءلهتسمحالكبرمندرجةعلىالمصنعصغيرة، وكانإنتاجيةقدرةذات
تلكاستخدامدونويحول. البعضبعضهابجانبتعملالتىاألفرانتلكمنكبير

، مماتشغيلهوإعادةالفرنإيقافيتطلبهاالتىالباهظةالتكاليف–خاصةبصفة–الطريقة
ويتوقعيتزايدالذىالطلبفىالتغيرعدافيماشئكلوجهفىيصمداإلنتاجيجعل

تشغيلهبدءأوالفرنإيقافيكونقد "الصهرأفرانففى. البعيدالمدىعلىاستمراره
".الوحدةمنلجانبجسيمتلفحدوثفىيتسببقدالفرنإيقافأنمكلفًا، كما

عدةالصلبمصنعيتضمنأناألفضلمن "–الغالبفى–يعتبر، أنهذلكإلىأضف
، يزدادالكوكأفرانحالةوفى. 656"اإلنتاجإنتظاملضمانبالحديدالخالطتزودأفران

بردتإذاتتحطمالسليكابطانةفإن. "اإلنتاجثباتإلىتدفعالتىالعواملتلكوضوح
الممكنمنكانأنهمنالرغمضروريًا"، وعلىالتشغيلاستمراركانثم، ومنالفرن

–غالبًا–العملقوة، "تظلالخامكميةإنقاصطريقعن–محدودبقدر–اإلنتاجتخفيض
الصغيراإلنتاجحالةفىتقريبًاواحدةاإلجماليةالعملتكاليفتغيير"، وتكوندون

عنالصلبأفرانفىبسهولةاإلنتاجضبطيمكنذلكنقيضوعلى. 657الكبيرواإلنتاج
األفرانمنالنوعذلكوتشغيلإيقافتكاليف، ألناألفرانتلكأحدتشغيلإبطالطريق
تشغيلوحداتوفى. األسبوعيةالعطالتفى–عادة–توقفأنهاكبيرة، كماليست

علىتطرأالتىالتغيراتلمواجهةالعملنوباتعددتغييرطريقةعادةالحديد، تتبع
.الطلب

الحديدمصانعفىاإلنتاجثباتعلىيدفعإضافيًاعامًالالمشتركةالمنتجاتوجودويعد
لعمليةأساسًامكونًايعدمالعمليةالمشتركالمنتجالمتداخلة، فاستخدامالحديثةوالصلب

كوقوداستخدامه، أوالصلبأفرانتسخينفىالصهرأفرانغازاستخدامأخرى، مثل
ثباتإلى، يدفعبهالمرتبطةوالوحداتالصلبمصنعتخدمكهربائيةقوىمحطةلتشغيل

656D. L. Burn, Economic History of Steelmaking, 521, 522.
657Ibid., 522.
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المتداخلالمصنعوحداتمنمعينةوحدةفىاإلنتاجحجمتغييريمكنالثمومن. اإلنتاج
مختلفةبمراحليمرالاإلنتاجاألخرى، فتدفقالوحداتإنتاجعلىالتأثيرالمعقد، دون

.البعضببعضهاالمعقدالمصنعفىالمختلفةالمنتجاتترتبط، بلفحسب

أحدعرفهاالتىالصناعاتمماثلة، وهىإعتباراتالكيماويةالصناعاتعلىوتصدق
حدوعلى. 658"األولىبالدرجةالمشتركواإلنتاجالثانويةالمنتجاتصناعة: "بقولهالكتاب
،ذاتهالمركبداخلالثانوىالمنتجمنالكاملالتخلصحالةفى: "الكاتبنفسقول

تزويدحالةفىكما (الطاقةبتوليدإرتبطتالرئيسية، إذاالسلعةإنتاجإنقاصيستحيل
منالمستمدةبالطاقةالمتداخلالمصنعفىالحديدوتشغيلالصلبومصانعالمناجم
المنتجتقليل، دونالغفلالحديدحالةفىاإلنتاجتخفيضيمكنالثمومن). األفران
.659"المعقدةالمصانعلتشغيلضروريًايعدالذى) الطاقة (الثانوى

من، ألنهالكاتبإليهيشيرمما–مانوعًا–أكبرتعداإلنتاجتغييرإمكانيةأنغير
حجمفىالتغييرهذاولكن. الصلبأفرانفىالخردةإلىالغفلالحديدنسبةتغييرالممكن
التىالراسخةالحقيقةتبقىثمفقط، ومننسبيًاضيقةحدودفىعمليًاتغييرًايعداإلنتاج
تختصكانت، فسواءالحالىعصرنافىالمعقدةاإلنتاجيةالوحدةفىاإلنتاجسياسةتقرر

قدالمصنعوإنتاجحجمدامضيقة، ماحدودفىالكيماوية، تتقررأوالمعدنيةبالصناعات
التىالتغيرات، فإنحالأيةوعلى. بالفعلاستغلقداألصلىاالستثماردام، وماثبت

الكتبعنهاتتحدثالتىاإلنتاجمرونةالصناعاتتلكسلبتالحديثةالتقنيةعلىطرأت
.االقتصاديةالقراراتصناععلىنفسهافرضفىتغالىالتقنيةاالقتصادية، وجعلت

إنتاجعنمتميزًاإنتاجًابإعتباره (إهتمامناموضعالشمولىالصناعىاإلنتاجكانوطالما
تسميتهيمكنفيماالتوسعطريقعناإلنتاجتعديلنحواالتجاهالفردى)، يتدعمالمصنع

.التخصصتطوالواحد"، معالمصنعصناعات "حتىالواحدة"، أوالمؤسسةصناعات "ب
ذلكمثلإيجادأنيبدوللصناعة، وقدمحددتعريفإيجادفىاالقتصاديونفشلوقد

عادةتعنى" صناعة "كلمةأنالشائعفمن. بمكانالصعوبةمنالمانعالجامعالتعريف

658Von Beckerath, Modern Industrial Organization, 80.
659Ibid., 80 – 1; Cf also E. A. G. Robinson, Structure of Competitive Industry, 95.
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ومن. والمؤسساتالمصانعمنبالعديدترتبطالتىالمتماثلة، المنتجاتمنعريضةطبقة
تحتيعالجهمرجعًانجدصناعة، وأحيانًاأنهعلى–عادة–والصلبالحديدإلىيشارثم

".المعدنيةالصناعة "عنوانيحملواحدتعريف

أمرًايعد–االقتصاديةالدراسةبغرض–تحديدًاأكثرللصناعةتعريفإلىالتوصلولكن
منفصلة،سوقذاتمعينةسلعةإنتاجتحديداالقتصادىمنالمنطقضروريًا، ويتطلب

إقتربناوكلما. لهادقيقةبدائل–العمليةالناحيةمن–تعدالالمماثلةالمنتجاتأنبمعنى
معين" خط "أوبعينها" سلعة "كانتالصناعة، وكلماتعريفدائرةضاقت، كلماذلكمن
وإنمامؤسساتعدةتنتجهاال) بكفاءةمنظمًااإلنتاجكانإذا (المنتجيمثلالسلعمن

،ذلكتحقيقأمكنفإذا). معقدمصنعمنواحدقسمأو (متخصصواحدمصنعينتجها
المؤسساتبينالمنافسةشيوعًا، وتصبحأكثرالمتميزةالسلععرضإحتكاريصبح
تعرفعندما–األولىللوهلة–يبدوقدمماشيوعًاأقلالسوقنفستخدمالتىالعديدة

منومتنوعواسعنطاقتجانسعلىالتوكيديتم، وعندماأوسعنطاقعلىالصناعة
.تجانسهاعدمعلىالتوكيدمنأكثرالمنتجات

معوالثمناإلنتاجضبطإعتبارهمفىيأخذونعندما–إهتمامهماالقتصاديونوركز
)المصانعأو (المؤسساتأولها، عدد: رئيسيةمتغيراتثالثعلى–آليةبصورةالحاجة

والموادالعمل" (األوليةالعوامل "، وثالثها، مقدارمصنعكلما، وثانيها، حجم" صناعة "فى
مقدار "، أواألوقاتمنوقتأىفىمصنعكلفى" الثابتةالعوامل "بتمتزجالتى) الخام

.فردىلمصنع" اإلنتاج

المنتجمنمعيننوعكانما، إذاصناعةفىاإلنتاجلتغييراألولىالطريقةوتستبعد
منتبلغفترةخاللممكنًااإلنتاجفىالتغيرمنالثانىالنوعويعد. واحدلمصنعإحتكارًا
بمرور–إمكانيته، وتقللذلكمثاًاليتخذالذىالمصنعبناءإلعادةكافيًاحدًاالطول
الناحيةمنإختيارهايمكنالتىالمصانعأحجامعلىحدًاالتقنيةفرضتكلما–الزمن

–اإلنتاجفىالتغيرمنالثالثالنوعويتجه). التجزئةتقبلالالتىالعواملنتيجة (العملية
التقنيةللطرقمعينةمالمحبواسطةقبلذىمنتحديدًاأكثريكونأنإلى–رأيناكما

مستوىكلفىاالستمراريةتكفلالالتىالهامةالعواملتلكمثلوجودالحديثة، ومع
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جيدًا،ضبطًامعينحدعندللتكاليفبالنسبةاإليراداتضبطيبدو، قدالمستوياتتلكمن
منكافبقدر–االقتصاديةالمشكلةاالقتصاديةالنظريةبهتعرفالذىالنحوعلى

علىوكأنهالضبطذلكيبدو–االقتصاديةالنظممننوعأىعلىتصدقيجعلهاالعمومية
صاغتهالتىالحاسمةوالقوىاالقتصاديةاألوضاعالسداد، وتكونمنمتناقضةدرجة

.إفتراضهعلىالعادةجرتعماالشكلمختلفة

.إفتراضهيمكنممامدىأبعدبعضهامتنوعة، ويبدوالجديدةالتقنيةالتطوراتونتائج
والبناءالتقنيةفىهامةتغيراتوقوعنطاقمنتزيدالتطوراتهذه، أنالنتائجتلكوأول

–الوقتنفسفى–تزيدثم، ومنالتدريجىالتتابعطريقعنالثوريةبخطىالصناعى
علىقدرتهمعدمأوالمنظمينترددنتيجةالصناعىالبناءعظامتعريةأخطارمن

دراسةوتأثرت. النطاقالواسعالتطورهذابمثلترتبطالتىواألخطارالتكاليفمواجهة
عند" الزمنأفق "بيسمىمابأنباإلعتراف–متزايدةبصورة–االقتصاديةالعمليات

فىفيصًال، ويعدوأفعالهمالمنظمينتوقعاتتقريرفىكبيرًادورًايلعباألعمالرجال
التطورمنالكثيرإليهايرجعالتىالبعيدةوالنظرةالمدىالقصيرةالنظرةبيناإلختيار

.الصناعةبلغتهالذى

الرؤيةكفةاألخرى، ترجحوالصناعاتالمؤسساتونياتخططمنالتأكدلعدمونظرًا
زيادة، وكلوزنمنلهايتوافرالبماالمدىالبعيدةالرؤيةعلى–دائمًا–المدىالقصيرة

تقديرها،يمكنللعيانواضحةتكاليفوهى–المبتكراتعلىتتفقالتىالتكاليففى
قصيرةالنظرةكفةرجحانمنتزيد–مضمونةأوملموسةغيراإلبتكارثمارتعدبينما

باألمثلةالمعاصرالتاريخويعج. المألوفةالراهنةالحالةعلىاإلبقاءنحوواالتجاهالمدى
اتجاهأنعلىعالماتوهناك. خاصةالبريطانيةالصناعةفىالترجيحذلكعلى

.الترجيحذلكمنيزيدالحديثةالتطورات

المؤسسةفىالمتعددةلألجزاءالداخليةالعالقاتتزايدأنإلىبيكراثفونويشير
تذبذبمعللتكيفالمعقدالمصنعقابليةمنينقص "الحديثة، الالصناعةفىاإلنتاجية

مالحقةصعوباتمنكذلكيزيد، بلفحسب" المختلفةأقسامهمنتجاتعلىالطلب
التحويليكلف، كماللعملاآللىالتركيبتغييريمكنفال. "واإلبتكارالتقنيةالتحوالت
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تكاملتوكلما. كلهللنظامالتكاليفباهظةتغييراتإدخال–عادة–للمصنعاآللى
.660"التكاليفالميكنة، تضخمت

منعاليةدرجةعلىالمؤسسةكانتكلما "أنهإلى–مشابهنحوعلى–روبسونويشير
اإلنتاجإيقاعمعاإلنتاجيةالقدرةمالئمةعلىأقدر، كانتالمعداتفىوالتخصصاإلتقان
اآلالتعملمعوتوافقهاحركتهاوصعبًا، كانتمكلفًامعداتهاتغييركان، وكلماالقائم

.661"تعقيدًاأكثرالغريبةالثقيلة

،التنظيمإعادةلتمويلكبيرةمبالغاألمريتطلبالنحو، قدهذاعلىالحالكانتوطالما
تلككانتإذاإال (إحتياطاتهامنتغطيتهايمكنالكبرى، والالمؤسسةطاقةتفوق

على–الزمانمنعقودعدةأوعقدمرعلىالبعيدالمدىعلىتراكمتقداإلحتياطيات
عادىإصدارطريقعنتغطيتهاعادية)، أوغيرمربحةتجاريةظروفنتيجة–األقل
تمويلفىالبنوكمعاونةعلىالصناعةإعتمادزيادةذلكعنوينتج. جديدماللرأس

الدولة، ومنعلىحتى، أوبالبنوكالمرتبطةالماليةالمؤسسةعلىالتقنية، أوالمبتكرات
المالى"،المالرأس "بتسميتهعلىإصطلحمانحواالتجاهتقويةإلىذلكيؤدىثم

".الدولةرأسمالية "نحووحتى

المخاطرأنفىالتقنية، تتمثلالظروففىالجديدةالتطوراتعلىالمترتبةالنتائجوثانية
تكونحيث (للتخطيطيخضعالاقتصادىنظامظلفى، حديثمصنعبتشغيلالخاصة
،الحديثالمصنعبنظاماألخذدونتحولقد) كبيرةبدرجةمحسوبةغيرالطلبذبذبات
تشغيلهيمكنالمصنعأنحقيقةالمنظمتواجهوقد. كفايةوأقلأفضلتقنىشكلوتفضيل
الطلبكانإذا، وأنهالكمالمنتقتربالتىأوالكاملةاإلنتاجيةبطاقتهمريحًاتشغيًال

يواجهالمنظمتجعلقدوالتى، التكاليفمرونةلعدمتتحقققدالتىالخسائرمنأقل
تفضيلموقففىنفسهيجد، وقدالمثلىوالتقنيةوحجمًانوعًاالمثلىالماليةبينصراعًا
.الثانيةعلىاألولى

660Von Beckerath Op. Ct., 86 – 7.
661E. A. G. Robinson, Op. Cit., 85 – 6.
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إلىضخامتهاترجعالضخمةاألمريكيةوالصلبالحديدأفران، فإنالمثالسبيلوعلى
فىالكاملةالتشغيلبطاقةاإلحتفاظاألمريكيةللمصانعأتاحتالتىالكبرىالفرصة
الصلببأفرانقورنتماإذاوالمضمونة، وذلكالكبيرةالمحليةالسوقمواجهة

بشكلالضخامةإلىالسوفيتىاإلتحادفىالحديثةالصلبمصانعوإتجهت. البريطانية
إمكانيةاالستثمارية، وتوفرالخمسيةالخططنتيجةاألمريكيةنظيراتهافىحدثمماأكبر

الصناعة، كماتلكمنتجاتعلىوالطلبالثقيلةالصناعةفىاإلنتاجيةالطاقةبينالربط
.662أمريكافىمنهمدىأبعدكانالصناعةتلكفىاإلنتاجتقنينأن

المنافسة "نحوالمعروف، االتجاهالمثلىوالتقنيةالمثلىالماليةبينالصراعبذلكويرتبط
خاصةبسوقمنتجلكلواإلحتفاظ، اإلنتاجنوعياتمضاعفةشكلتأخذالتى" اإلحتكارية

طرقإلىالوصولأجلمنالصراعمنمؤسسة، بدًالبكليرتبطونمعينينعمالءأو
، سواءاإلنتاجتقنينضدمعركةاالتجاههذاأصحابخاضوقد. األسعارلتخفيض
السلعمنكبيرعددظهورذلكعنالرأسمالية، ونتجالسلعأواالستهالكيةللسلعبالنسبة

السلعتلكمنصغيرعددظهورمنبها، بدًالالخاصةسوقهامنهالكلوالمصانع
التقنيةالطرقبمنجزاتإنتاجهافىاالستفادةتفوقًا، يمكنوأقلأكبرسوقًاتخدموالمصانع
.663"التغيرمنحدبأدنىالقصوىالكميةصناعةفن "بأنهالكبيراإلنتاجوعرف. الحديثة

بالتنوعيتميزالذىاإلنتاجبينمدهشًاالكفايةفىاإلختالف، كانالحاالتبعضوفى
.أوسعنطاقعلىيقومالذىتقنينًااألكثرواإلنتاج–محدودنطاقوعلىنسبيًا–الوفير
بمقدار–الحاالتمنكثيرفى–أعلىكانتالحربقبلماأسعار "أنإلىكالدورويشير
التدفئة، وأجهزةاألثاث: مثل–المعمرةاالستهالكيةالسلعفىأضعافأربعةأوثالثة

كانمما–السياراتحتى، أوالراديو، والثالجاتالكهربية، وأجهزة، والمكانسوالطبخ
، ومماالمتقنالكبيراإلنتاجبمنجزاتاالستفادةتمتإذااألسعارتلكعليهتكونأنيجب

العاملإنتاجية "أنحقيقةوأورد". الكفايةمنمعقولقدرعلىبطريقةسوقتقدكانتإذا
فىالساعةفىالعاملإنتاجيةتفوقاألمريكية، كانتالسياراتصناعةفىالساعةفى

662Gosplan, The Second five year Plan 138 – 9.
663L. C. Ord, op. Cit., 35.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

403www.RaoufAbbas.org

تقنينيحققهماعلىكدليلأضعاف"، وذلكأربعةأوبثالثةالبريطانيةالسياراتصناعة
.664المنتجةالنوعياتبعددقياسًاكبيرةفيهالسوقكانتبلدفىالكبيراإلنتاج

علىترتبوضعًاثمةأنفىالجديدة، تتمثلالتقنيةالتطوراتعلىالمترتبةالنتائجوثالثة
إلى، أوالسوقحجمتوسيعإلىالراميةلإلجراءاتعاديةغيرأولويةفيه، فرضتذلك

أجلمناإلنتاجتخفيضنحواإلحتكاراتجاهإلى–سبقفيما–أشرنافقد. الطلبتجميد
–اإلنتاجتثبيتعلىتعملالتى–التقنيةالظروفتحولوعندما. األسعارعلىالمحافظة

إعتدالهوذلكعلىيترتبقدماوأن، يبدوتلكالرأسماليةاألعمالغريزةإشباعدون
االجتماعيةلآلثارمجافاةأقلالرأسماليةاألعمالسياسةوالعمالة، وتصبحاإلنتاجتذبذب

.عامةاإلحتكارنظريةبهتوحىقدممالإلنتاج

القدرةذاتكفايةاألقلاإلنتاجيةالوحدةلصالحإجراءاتإتخاذعلىالرأىاستقروإذا
ما، فإنلسببالبديلهذااختير، أوعملىغيرذلككانحيثماالصغيرة، أواإلنتاجية
مستوىمنيقتربمستوىعنداإلنتاجعلىالمحافظةعلىتشجعسوفالتكلفةظروف
.الطلبإنكماشمواجهةفىالكاملة، حتىاإلنتاجيةالطاقة

اإلنتاجيتمعندماوجيزة، وخاصةلفترةالسعرتذبذبعنناتجًااألخيراإلختيارويكون
يحدثاإلنتاجية، كماللوحداتصيانةأوبإصالحاتالقيامعندأو (التخزينأجلمن
كبيرةتضحيةدونباإلنتاجاإلحتفاظيمكنالكبرى)، حتىالمعدنيةالمؤسسةفى–أحيانا-

ضروبمنضربًايعدصعبًا، أواإلنتاجتخزينيكونعندماولكن. لذلكنتيجةبالثمن
اإلختيارعلىتشجعأنالمحتملمن–دوامهايتوقعالتى–الطلبذبذبةالمخاطرة، فإن

أقسامبعضإغالقإغالقها، أوأواإلنتاجيةطاقتهابكاملالمصانعتشغيلبينالحاسم
كما. بالغةبصورةوتذبذبهاإلنتاجاستمراريةعدممنعليهيترتب، بماالمصنعوحدات

فىالحالكانتاإلنتاجية، مثلماالطاقةتحطيمشأنهامنالتىاإلجراءاتإلىاللجوءيتم
يأخذأخرى، قدوبعبارة. كافغيرالطلبكانعندماالحربينبينفيماالصناعاتبعض

مما، أكثراآلالتتحطيمعنهوينجمالمهجورةالمصانعشكلاإلنتاجيةالطاقةتخفيض
.جزئيًاتخفيضًاالعاملةالقوىوتخفيضالتشغيلحجمتخفيضإلىيؤدى

664The Times, Jun. 10, 1945, Feb. 1945; CF also: Dr. L. Rosta Industrial Production, Productivity and
Distribution in Britain, Germany and U. S. 1935 – 7; Economic Journal, April 1943, 46.
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سوفاإلحتكاريةالصناعةأنالواضح، فمناإلنتاجسياسةعلىذلكأثركانمهماولكن
علىدليلثمةكان، إذاالطلبعلىللمحافظةإجراءاتإتخاذإلىمضطرةنفسهاتجد

ونستطيع. األسعارعلىوالمحافظةاإلنتاجتخفيضالصعبمنتجعلظروفوجود
الكاملةبطاقتهاالمصانعتشغيلبيناإلختيارإلىالضرورةتدعوعندماأنهالقول

األقصىالحدتحقيقإلىالرامية–الرأسماليةاألعمالسياسة، تجداإلنتاجعنوالتوقف
الجهودتلكتطلبتلو، حتىالسوقلتوسيعالجهودبذلسوىأمامهابديلالأن–للربح
أوالمباشرةالتكاليفإرتباط، فإنلذلكضرورةهناكتكنلمإذاولكن. كبيرةنفقات

غيرالتشغيلبتكاليفالثابتة، وخاصةالكبيرةبالتكاليف–نسبيًاالمخفضة–المتنوعة
الوحيدالبديلاإلجراءاتتلكمثلإتخاذتجعلاإلضافية"، قدالتكاليف "أوالمتنوعة
.للخسائر

إنتاجيةوحدةكلفىللربحاإلجمالىالحدبأنبالقولآخربشكلالمسألةنبسطأنويمكن
عاديةغيرأولويةتعطىالتىبالدرجةكبيرًاكان–الظروفتلكظلفى–جديدة

كافية، فإنهابدرجةناجحةاإلجراءاتتلككانتوإذا. الطلببزيادةالخاصةلإلجراءات
تؤدىقد، بلفحسبللمصنعالكاملةاإلنتاجيةالطاقةبإمتصاصكفيلةالمبيعاتتجعلال
إهتمامموضعاألسعارعلىالمحافظةكانتوكلما. البيعسعرإرتفاعإلى–كذلك–

علىالمحافظةتستهدفالتىالكبيرةالحمالت، كانتاألولىبالدرجةاإلحتكاريةالسياسة
.الثانيةبالدرجةإهتمامهاموضعالطلب

االقتصادىالتاريخفىمكانةمنهامتنوعة، لكلأشكاًالالسياسةتلكمثلتأخذوقد
العرضلمصادرالمنظمةالمنسقة، والمقاطعةالبيعحمالتشكلتأخذفقد. المعاصر

المنتجاستخدامفىالتحكمبالحماية، وزيادةوتحصينهااألسواقعلىالمنافسة، واالستيالء
العامةوالهيئاتالدولةمساعدةلضمانسياسىضغطممارسة، أوعليهالتأثيرأو

زيادةفىناجحةاإلجراءاتتلكتكونبينماولكن. المنتجاتلتلكمستهلكةبإعتبارها
ماسرعان، فإنهاالمنافسينمنالطلببسحب–ككلالصناعةحتىأو–مامؤسسةثروة
مستوىاالستهالكية، يشكلالسلعصناعةحالةففى. عامسياسىكخطخطيرةحدودًاتبلغ
غالبيةدخلمستوىزيادةيمكنوال. الصناعاتتلكعلىحدًاالمستهلكينغالبيةدخل
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.المالكطبقةدخلحسابعلىثم، ومنالدخولفىالتفاوتحسابعلىإالالمستهلكين
التىاالستثمارنسبةزيادةعلىالسوقتوسيعاالستثمارية، يعتمدالسلعصناعةحالةوفى
.زيادتهافىالرأسماليينوتردد" اإلنتاجيةالقدرةخشية "منهاتحد

أقساممنكبيرقسمأىمبيعاتعلىللتأثيرالمناسبةاإلجراءاتمنإجراءانوهناك
علىالسياسيةأولهما، السيطرة. األخرىاإلجراءاتمقدمةفىيأتيانالرأسمالية، الصناعة
ذاتاألسواقوحمايةتطويرأجلمناألراضىتلكفتحتستهدفالتىاألجنبيةاألراضى

القرنمناألخيرةالعقودمنذالرأسمالىللتوسعبارزًاملمحًاكانتوالتىاإلمتياز، 
متطلباتمواجهةفى، التسلحعلىالدولةإنفاق–حداثةوأكثرهما–وثانيهما. الماضى
منكاملةسلسلةعلىكبيرأثرمنلها، بماالعشرينالقرنفىالميكانيكيةالحرب

للمجتمعالحكومىاإلنفاقذلكأسلوبوأعطى. الثقيلةالصناعاتوخاصةالصناعات
، كمااإلنتاجأدواتزيادةمنبدًالالدمارأدواتصنعفىتتمثلفريدةميزةالرأسمالى

قدالرأسماليةاألعمالإستراتيجيةأنعجبوال. إلشباعهحدودالطلبًاتخلقأنها
نجدالقددرجة، إلىسياسىطابعذات–الهاميناإلجراءينهذينضوءفى–أصبحت

.البرجوازيةتاريخمطلعفىإالمثيًاللها

–النازيةألمانيافىخاصةوبصفة–الفاشىاالقتصادفىمعًاالخطانهذانإرتبطوقد
علىالسلمىالطبيعىاالقتصادتنظيميصاحبالدولةيدعلىاإلقليمىالتوسعكانحيث
فكان. السالحلطلبالدولةتصدرهاالتىاألوامرعلىيرتكزالذىالحرباقتصادأسس

سياسيانخطانبهماوإرتبط. اآلخرالطرفيدعمالسياسةتلكأطرافمنطرفكل
فىاالقتصاد، بماعلىالدولةبسيطرةالخاصةاإلجراءاتإتخاذفىالتوسع: هماآخران

لإلجراءاتالعمالإلخضاعالعمالنقاباتواألسعار، وتصفيةاالستثمارفىالتحكمذلك
.األجورفىالتحكمإلىالراميةالتعسفية

بدايةمنمعينةمراحلفىنجدهاالتىاالقتصاديةالضوابطبنظاماإلجراءاتتلكوتذكرنا
قاعدة–الخصوصوجهعلى–يشكلاألجورفىالتحكمكانالرأسمالية، حيثتاريخ
العاملة، وإيقافاأليدىمنوفرةأكثراألعمالفيهتصبحوضععندالعملسوقتثبيت

هبوطهناك، "كانلذلكونتيجة. الطلبزيادةعنتنشأقداألجورلزيادةحركةأى
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بينفيما" للعمالالشرائيةالقوةفىهبوطالحقيقية، وكذلكاألجورمعدالتفىملحوظ
الربححدودكانت "العمالة، بينمافىالكبيرةالزيادةمواجهةفى، 1983–1933عامى

األخرى، أوالبالدفىسائدةكانتالتىبالظروفبالمقارنةعاديةغيربصورةمرتفعة
.665"العشريناتفىألمانيافىسادتالتىبتلك

اإلنتاجية،القدرةفىالتوسععلىحدًااالستثمارفىالتحكم، وضعالوقتنفسوفى
موافقةعلىالحصولدونالصناعاتفىالجديدةالمعداتإدخالعلىحظرففرض
النازيةالحكومةبذلتهاالتىالجهودمقدمةفىاإلجراءاتتلكمسبقة، وكانترسمية

.666االقتصادفىللتحكم

إلىهامتينإضافتين–اإلقليمىالتوسعإلىالراميةبسياسته–الفاشىاالقتصادوأضاف
المناطقنحو1914عامقبلفيمااإلمبرياليةأنظارإتجهتفقد. القديمةاإلمبريالية
وكانت. إهتماماتهامقدمةفىالمالرأستصدير، وكانالعالممنالمتخلفةالزراعية
،التعدين: مثلاألولىاإلنتاجتطويرفى–رئيسيةبصفة–تتركزاالستثمارأهداف

المالرأستمتصجميعًاوهى–الموانئ، وتشييدالحديدية، والبرق، والسككوالمزارع
.محدودةبنسبةالمحليةالخامالموادبتشغيلالمتصلةوالصناعات–عاليةبدرجة

قدالنطاقواسعتصنيعثمةكانإذا–المستعمرةالمناطقفىالصناعةتطورولكن
رأسقيمةعلىتجنبهايمكنالضارةعكسيةآثارظهورإحتمالمنهيحدكان–حدث
يترتبتلكالتصنيععمليةأنكما. المستعمرالبلدفىمماثلةصناعاتفىالمستثمرالمال
ذاتالمجموعاتتتجهأنالمتوقعمنوكان. اقتصاديًاالمستعمرةاستقالل–بالطبع–عليها

التطورذلكجعلإلى–المستعمراتتطويرفىلرأسمالهامخرجًاتجدالتى–المصالح
منالتأكدإلىتتجهلها، كمامنافسًايقفوالبالدهافىاالستثماريةمصالحهالخدمةيتجه
.المختارةأسواقهافىمنافسينظهورعدم

صاحبةالجماعاتنفسهىالمستعمراتفىالمصالحذاتالجماعاتكانتوكلما
،الجماعاتتلكإلىمنتميةكانتأواألصلىبلدهافىالرئيسةالصناعاتفىالمصالح

665K. Mandelbaum in The Economics of Full Employment (Oxford Institute of Statistics), 194 – 62.
666Otto Nathan, The Nazi Economic System, 154 – 62.
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تلككانتإذاحتىولكن. بيناهالذىالنحوعلىتسيرالمستعمراتفىاألموركانت
–اإلمبرياليةالدولةتقومأنالمتوقع، فمنالبعضبعضهاعنمنفصلةالمجموعات

االستعماريةاالقتصاديةالسياسةبتشكيل–جميعًاالمالرأسلمصالححاميةبإعتبارها
.بلدهافىالمالرأسبقيمةتلحققدالتىاآلثارفيهاتراعىبصورة

تطورهاإعاقةفىدائمًاتتسببلالستثماركحقولالمستعمراتتلكقيمةكانتثمومن
االقتصادعلىالحفاظأجلمن–الصورمنصورةبأىذاتيةأسسعلى–الصناعى

التجاريةالرأسماليةتفعلكانتكما، تمامًااإلمبريالىالبلدالقتصادكإمتداداالستعمارى
لإلمبرياليةالرئيسياناالقتصاديانالدافعانأصبحالزمنوبمرور. السابقةالعصورفى

فىاالستثمار، والرغبةحقلنطاقتوسيعفىالرغبةوهما (البعضبعضهامعيتناقضان
).اإلمبريالىللبلدالمنتجاتلتصريفالسوقنطاقتوسيع

المستعمراتفىالقوميةالروح، نمووالعشريناتاألولىالعالميةالحربفترةوشهدت
كردنشأتقدالحركةتلككانتولما. التاريخيةالمرحلةلتلكمميزةعالمةبإعتبارها

عليهاغلبالكبرى، فقدالرأسماليةالدوللمصلحةالمستعمراتالستغاللمضادفعل
بتبنى–والسياسىاالقتصادىبالمفهوم–للمستعمراتاالستقاللتحقيقإلىالطموح

المستقلة،الجمركية، والسياسةاألجنبىالمالرأسعن، واالستقاللالتصنيعسياسات
فترةفىالنجاحبعضتحققالمطامحتلكوبدأت. الغايةهذهتخدمالتىالماليةوالسياسات

.محدودًاالنجاحذلككان، وإنالحربينبينما

األجنبىالمالرأسإمتيازاتتصاعدطريقفىالحواجز، وضعواالسبيلهذاوبإنتهاجهم
لتوسيععامًالكانتأنفرصتها، بعدالمستعمراتأسواقنالتوبذلك. المستعمراتفى

التوسعزيادةفرص–األقلعلى–، وضاقتالستثماراتهوحقًالالرأسمالىاالقتصادمجال
األفضليةتعطىالتىالجمركيةالحواجزكانتفقد. التقليدىالنمطعلىالميادينتلكفى

إتباعنحواألجنبية، واالتجاهوالطرزاألجنبيةالبضائعالوطنية، ومقاطعةللصناعات
–باألجانبالخاصةواالقتصاديةالسياسيةاإلمتيازاتمستقلة، وسحبمصرفيةسياسة

فىالقوميةالحركاتبينسائدةمبادئجميعهاكانت–الصينفىاإلقليميةكالحقوق
استجمعتالتى–الشعبيةالحركاتتلكتمتدأنالممكنمنأصبحثم، ومنالمستعمرات
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فإذا. الغدفىأفريقياإلى–الالتينيةوأمريكااألدنىوالشرقالهند، والصينفىاليومقواها
،العالمفىالرأسماليةنطاقلتوسيعتسعىكقوةدورهالعبفىتستمرأنلإلمبرياليةقدر
.خططهامنتغيرأنأوجديدةأراضعنتبحثأنعليهافإن

إلىالفاشيةألمانياالضرورةدعتوربما. كبيرحدإلىتفعلهأنالفاشيةحاولتماوهذا
بالفعلمصنعةكانتالتىالبالدلها، وهىالمجاورةاألوربيةالبالدنحوأنظارهاتوجهأن
كانتمانحوعلىالرأسمالىلالستثمارمتسعهناكيكنفلم. جزئيًاتصنيعًامصنعةأو

فىاأللمانىأوالفرنسىأوالبريطانىالماللرأسبالنسبةالصينأوأفريقيافىالحال
تلكجوهرالمالرأستصديريكنلمعشر، وبذلكالتاسعالقرنمنالثانىالنصف
البالدتلكاقتصادياتربطإلى–ذلكمنبدًال–إتجهتالسياسةالفاشية، ولكنالسياسة

.واحداقتصادىفلكفىتدورمستقلةاقتصاديةكواكبإلى، فحولتهااأللمانىباالقتصاد
األقل)،علىجزئيًا (البالدتلكفىالتصنيعمنللتخفيفإجراءاتالسياسةتلكوتضمنت

على–جاءأوربا، كمافىالجديدهتلرلنظامرئيسيًاهدفًاأصبحتالتىاإلجراءاتتلك
هدفًا، واعتبرم1940يوليوفىفنكالدكتورألقاهاالتىالشهيرةالخطبةفى–المثالسبيل

.667الحربزمنعلىقاصرةلسياسةوليسالمدىبعيدةلسياسة

مفضلة،أسواقًا–ألمانيافلكفىدارتالتى–البالدتلكفىاأللمانيةالصناعةووجدت
أوامرالثقيلة، غطتبالصناعةيتعلقوفيما. اإلحتكاريشبهماأواإلحتكارفيهامارست
تصديريلعبهأنالممكنمنكانالذىالدورالسالحإلىحاجاتهاسدتستهدفالتىالدولة
معالتشابهإتخذوبذلك. الصناعةتلكمنتجاتلتصريفمخرجإيجادفىالمالرأس

أحوالمعيتناسب–الوقتنفسفى–كانتقدمًا، بينماأكثرمرحلةالتجاريةالرأسمالية
.منهكبيرًاجانبًاالثقيلةالصناعةتحتلالذىالحديثاالقتصاد

واقعةكانتفيهاالحاكمةالطبقةأللمانيا، أنالمجاورةالبالدتلكإخضاعسبيليسرومما
الخوفذلكرأسمالية، ودفعهابالدًاكونهابحكماالجتماعيةالثورةمنالخوفتأثيرتحت
لواءبالدها، ورفعتفىالطبقىالصراععلىقضتالتىالحركةمعالتحالفإلى

الفاشىالسياسىالتداخلمخططيؤدىأنمنوبدًال. الخارجفىالكومنترنضدالتحالف
667C. W. Guollebaud in Econ. Journal, Dec. 1940.
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الطبقىالعداءحجبإلىيتجهالبقاء، نجدهعلىالقوميةإصرارعنالتعبيرإلىالجديد
أعماقفىبجذورهيضربكان، وبذلكالحربينبينمافترةخاللقومىكيانكلداخل

.المعاصرالعالمفىالناضجةالرأسماليةللمجتمعاتالواقعةالطبقيةالعالقات

التىالسبلأللمانيا، كانتالمجاورةالبالدتلكعلىالسياسيةالسيطرةتحقيقوبمجرد
.مبتكرةسبًال–مادرجةإلى–الرايخفلكفىالبالدتلكاقتصادياتلتثبيتاتبعت

البنوكطريقعنالبالدلتلكالصناعيةاألصولعلىاالستحواذالسبلتلكوتضمنت
–الغالبفى–إتخذالذىاالستحواذذات (األلمانيةللبنوكالمحليةالفروعأواأللمانية

فتحطريقعنالمحلية، أوالمقاصةغرففىألمانيالصالحالقروضتمويلشكل
عملياتلتغطيةالمعنىللبلدمقابلأىتحويلذلكعلىيترتبأندوناإلعتمادات

تنظمهاالتىاإلحتكارمشروعاتإطارفىصناعاتهاإنتظامبواسطةالشراء)، وذلك
اإلجياريةالكارتالتنظامنطاقتوسيعألمانيا، وبواسطةفىبالفعلجربتوالتىالدولة

التابعةالبالدجميعلتشمل–المعروف1933قانونصدوربعدألمانيافىإزدادتالتى–
.فيهاتتحكمالتىالمركزيةاألجهزةخاللمنالخامالموادمواردتجميعطريقلها، وعن

أبرمتالتىالرومانية–األلمانيةاإلتفاقيةالسياسة، تلكتطبيقعلىاألولىاألمثلةومن
،عليهاإلتفاقتمرومانيالتطويربرنامجوضعاإلتفاقيةتلكفبمقتضى. م1939مارسفى

بترولهامعظمالغذائية، ويصدروالمواداألوليةللموادمنتجةبموجبهرومانياتصبح
إنتاجلتطويرواسعةإمتيازاتاأللمانىالمالرأسمنحألمانيا، بينماإلىاألوليةومواردها

استهدفتالتى–الشرقإلىالواقعةالسالفيةالزراعيةلألقاليموبالنسبة. الخامالمواد
المنتجونفيهكانالذىالوضعإلىالعودةتشبهسياسةإتخذت–إخضاعهاالحرب

نهرشرقاأللمانىالتوسعاألذهانإلىيعيدالذىالتطور، ذلكلأللمانأقنانًاالمحليون
.عشروالثالثعشرالثانىالقرنينفىاأللب

اإلمبرياليةمننوعًاتمثلجعلتهاأسسعلىالسياسةتلك، وضعتحالأيةوعلى
وروتينية،تنظيمًاوتعنتًا، واألكثرفظاظةالبالد، واألكثرلخيراتنهبًااألكثرالمتطورة

التقنيةباألساليبالمهجورةالمزارعاقتصادعليهسارالذىالنسق–كبيرحدإلى–وتتبع
.الكفافعلىيعيشونالذينالمقهورينالسكانعملعلىتعتمدالحديثة، ولكنها
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لبولندا،وضعالذىاأللمانىاالقتصادىالمخططفىالنظامذلكمالمحنرىأنويمكن
،األلمانبألمانيا، وسكنه–الصناعيةالناحيةمنتقدمًااألكثر–الغربىالقسمألحقفقد

طبقةشكلواالذينالمهرةغيرالعمالمنالقلةعدا، فيماالبولنديونالسكانمنهوطرد
قبلببولندايعرفكانمماالشرقىالقسموقسم. منخفضةأجورعلىتحصلمهضومة

بالدرجةزراعيةمناطقإلى) البيضاءروسياأوبأوكرانيااآلنويعرف (م1939عام
تحت–الغذائيةوالصناعاتاألوليةالموادإلنتاجالمواقعمنالقليلعدافيما–األولى
علىقيود، ووضعتالرخيصالمحلىالعملعلىاإلنتاجفيهاإعتمداأللمانية، اإلدارة

منعًامنعااللذاناألوليةوالموادالغذائيةالمواداستيرادالمنطقة، وخاصةتلكفىاالستيراد
إجبارىنظامطريقعنألمانياإلىاألوليةالموادإنتاجفائضتصديرتأمينتمبينما. باتًا

.668إنتاجهممنمعينةحصصتسليمالفالحينعلىفرض

الذىالمبتكر، الهائلاإلمبريالىالنظامهذاظلفىاالستغاللثمارإنالواضحومن
الطبقةبهاتنعمتكناألوربية، لمالقارةمنكبيرةمساحةعلىالدولةإحتكارقبضةيحكم

–مابدرجة–بهاينعمكان، بلفحسبالجديدةالبيروقراطيةوالفئةاأللمانيةالرأسمالية
.األلمانىالشعبفىشأنًاالناسأقل

علىواحدجانبفىالتجاريةالرأسماليةمعاأللمانيةالفاشية، تتناقضحالأيةوعلى
من، بدًالالفوائضاستيرادسياسةالثالثيناتأواخرفىاأللمانىاالقتصادإتبعفقد. األقل

والرأسماليةالحديثةلإلمبرياليةتقليديًاهدفًاكانالذىالفوائضتصديرمبدأتقديس
برامجلتغذيةالالزمةاألوليةالموادنقصإلىذلكويرجع. سواءحدعلىالتجارية
العالمية،السوقمنالموادتلكشراءمنتمكنهاالتىاألجنبيةالعملةنقص، وإلىالتسلح

عليهامارستالتىالبالدمنالصادراتفائضعلىلالستحوازأعطتالتىالظروفتلك
.هامةأولويةاقتصاديًاأوسياسيًاضغطًاألمانيا

شرقىجنوببالدمعالثنائيةالصرفمقاصةإتفاقياتتطبيقخاللمنذلكتحقيقوتم
المتزايدةاإلعتماداتعلىاالستيرادفائضإنعكسفقد. اليومشائعةأصبحتبطرقأوربا

األمرحقيقةفى–كانالصادراتفائضأنيعنىالذىالمقاصة، حسابفىألمانيالصالح
668Polish Fortnightly Review, pubd by Polish Ministry of Infotmations, Jan. 15, 1943.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

411www.RaoufAbbas.org

كانطالما (ذاتهاالرايخفلكفىتدورالتىللبالدالمركزيةالبنوكطريقعنيمول–
البالدتلكقدمتهسلعىقرضبمثابةالطريقةتلكوكانت). مستمرًااالستيرادفائض

فى–تشاءوقتما–السدادفىالحريةمطلقلها، وكانسدادهفىألمانياتترددأللمانيا، لم
.تحديدهافىالحريةمطلقإنتاجها، لهامنسلعصورة

أللمانياالتابعةالبالدتلكفىالزراعيةالسلعأسعارمستوىرفعالنظامهذاعنونتج
منيتكونألمانياتستوردهمامعظمكانحيث (الصناعيةالمنتجاتألسعاربالنسبة

تشجيععدمإلىأدتثماالستخراجية)، ومنالصناعاتومنتجاتالزراعيةالمنتجات
.األلمانيةبالسياسةالبالدتلكفىالمصدرينمصالحالمحلية، وربطتالصناعة

لسياسةنتيجةنجدهالفوائضاستيرادعلىاإللحاحذلكإلىنظرنا، إذاحالأيةوعلى
ألمانيا، وهولصالحالرايخفلكفىالدائرةالبالدمعالتجارةشروطتحويلتستهدف
، وكانسابقفصلفىرأيناما، علىتحقيقهإلىالتجاريةالرأسماليةسعتالذىالهدف

مراقبةمنبهإرتبط، وماشاختلمشروعرئيسًاهدفًا" التجارةخاللمناالستغالل "ذلك
معالصرفأسعارنظامبواسطتهاوضعاإلتفاقياتمنبسلسلةالمشروعذلكوأتبع. للنقد
الماركقيمةفىضروريةزيادةحققتبطريقة" المستعمرةالبالد "منالجديدالنوعذلك

وإرتفعت، الماركأساسعلىالمقدرةالمستعمراتتلكمنتجاتقيمةرخصتثمومن(
تلكأبرزومن"). المستعمرات "عمالتأساسعلىالمقدرةاأللمانيةالصادراتقيمة

41منللماركالصرفسعرورفعت1939عامرومانيامععقدتالتى، تلكاإلتفاقيات

مماثلة،بطريقةالمحتلةوالبالدألمانيابينالصرفأسعاربعدفيماوحددت. لى50إلى
.البلجيكىوالفرنكالفرنسىوالفرنكالهولندىالجلدرقيمة–المثالسبيلعلى–فخفضت

إلىالحاجةمحلالسالحطلبأوامرحلت: التالىالنحوعلىالسياسةتلكجوهروكان
وكفلاأللمانيةللصناعةالكاملةاإلنتاجيةالطاقةعلىلإلبقاءكوسيلةالتصديرأسواق
.اإلنتاجيةالقدرةفىفائضإيجاددونللحيلولةالضماناإلنتاجفىوالكارتلالدولةتحكم
منكبيرةكمياتعلىالحصولمجردعلىاآلنيتركزالالصناعةرجالإهتماموأصبح
بهاتحصلأنيمكنالتىاألسعارتخفيضإلىمنصرفًاأصبح، ولكنالخامالمواد
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أجل، منأجورهمالعمالفيهاينفقالتىالسلعأسعارالمواد، وتخفيضتلكعلىالصناعة
.الربحنطاقزيادة

–أيضًاالديمقراطيةالبالدفىالطلببقضيةالحديثاالقتصادىالوضعإنشغالويتجلى
ذلكويتضح. أخرىأشكاًالذلكأخذلوحتى–األمريكيةالمتحدةوالوالياتكبريطانيا

الدولةنحوالتطلعفى–بينهممنمعينًاقطاعًااألقلعلىأو–الصناعةرجالرغبةمن
بذلك–الدولة، فتتولىالحرببعدالصناعيةالمؤسساتإلىالسالحطلباتأوامرإلصدار

تفاقممواجهةفىوذلك. السوقعلىاإلبقاءأجلمنلإلنفاقواسعبرنامجتمويل–
التىالظروف، وذكرياتالحربظروفأملتهالذىالحكومىاإلنفاقتوقفمشكلة
كبيرقطاعفكان. تطلعاتمنأثارتهوما1933–1929عامىبينالواقعةالفترةشهدتها

اإلنفاقفىالدولةتوسععنللتغاضىاستعدادعلىاألمريكىالرأسماليةاألعمالعالممن
، وافقتالوقتنفسوفى. الحرببعدطبيعيةسلميةسياسةبإعتباره–إليهالدعوةوحتى–

للحكومةالمقدمةالمقترحاتأقرالذىالجديدالمبدأعلى1944عامالبريطانيةالحكومة
والمسئولياتاألوليةاألهدافمنبإعتباره، "الطلبعلىالمحافظةأجلمناإلنفاقلزيادة
.669"الحرببعدالعمالةمنثابتعالىمستوىعلىالمحافظةتستهدفالتى

العامة"،للمرافق "التقليديةالسياسةإطارداخلمحصورة–حقًا–اإلقتراحاتتلكظلتلقد
طريقعناالستثمارلتثبيتالرأسماليةالصناعةجانبمنإضافيةمحاوالتوبذلت
للسلعبالنسبةللسوقالعامةللحالةتبعًاويستمريتوقف، حتىالحكومىاإلنفاق

اإلنفاقمجالتوسيع–بالضرورة–تقترحلموبذلك. االستهالكيةوالسلعاالستثمارية
شيئًاتقترح، ولمالطلببتوقيتغالبًاإهتمت "ألنهاالنقدموضع، وكانتالحكومى

دورًا–بفردجوليمالسيرقدمهاالتىكتلك–األخرىالمقترحاتوخصصت. 670"لزيادته
منطقأنإلىالدالئلوأشارت. السلمىاالقتصادفىالحكومىلإلنفاقمستمرًاكبيرًا

بناءيتعرضال، حتىالمسلكهذاسلوكإلىالمستقبلفىالحكوماتسيدفعالحوادث
.للخطرالرأسمالىالمجتمع

669White Paper on Employment Policy, CMd 6527.
670W. Beveridge, Full Employment in a Free Society, 269.
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صعوباتيواجههقدالسلمزمنفىطبيعيةسياسةبإعتبارهاالوسائلتلكمثلتبنىولكن
، ولكنهااألولىبالدرجةاإلنتاجيةالظروفتمسالالتىالصعوباتحاسمة، تلكمعينة
أنوالبد. لإلنتاجالرأسمالىاألسلوبتكونالتىالخاصةاالجتماعيةالعالقاتمنتنشأ

المحلفى–اإلنتاجيةالقدرةفائضمشكلةعالجتستهدفالتىاإلجراءاتتلكتؤدى
بينفيمااالقتصاديةالتجربةقدمتالتى، 671"اإلنتاجيةالقدرةخشية "إطارداخل–األول

فىعليهكانتمماإلحاحًاأقلالخشيةتلكتصبحوقد. عليهاعديدةأدلةالحربين
زيادةظلتطالماولكن. الطلبعلىاإلبقاءالحكومىاإلنفاقاستطاع، طالماالثالثينات

ومن. األذهانفىماثلةتظلالخشيةتلكالرأسمالية، فإناألعماليحكمالذىالدافعالربح
للعملللصناعةالفرصة، وإتاحةالطلبعلىاإلبقاءتستهدفالتىاإلجراءاتفإنثم

بذلكقبلتالرأسمالية، إذاالصناعيةالمعداتزيادةإلىتؤدىأنيجبطاقتها، البكامل
اإلحتكاريةللمؤسساتفيهاتتوفرالتىالصناعاتفىوخاصةالرأسماليةالمصالح
.اإلنتاجيةللطاقةحدلوضعوالرغبةالوسائل

رأستنافسإنتاجيةخطوطفىاالستثمارإلىالحكومىاإلنفاقبتوجيهإقتراحكلويواجه
.للخطرالحاليةالمالرأسقيمةتعرضأنهاأساسشديدة، علىمعارضةالفردىالمال
التنيسىوادىلمشروعالرأسماليةالمصالحأصحاب، معارضةلذلكمثلوأبرز

ويحقق. العامةالمرافقفىالمستثمرالخاصالمالرأسبمنافسةهددالذىاألمريكى
حدودتتجاوز–التناقضهذالمثلتتعرضالالتى–للرأسماليةفائدةالتسلحعلىاإلنفاق
ذاتها، ومنالصناعةإطارخارجالثقيلةالصناعةلمنتجاتجديدةوجهةينشدفهو. التقدير

ولكن. عشرالتاسعالقرنفىالحديديةالسككبناءلعبهالذىبالدورشبيهًادورًايلعبثم
أغراضمنالقليلالكهرباء، ثمةومشروعاتوالطرقالمساكنبناءعنالنظربغض

.السلموقتفىالصموديستطيعالدائمالحكومىاالستثمار

المساعدالحكومىاالستثمارإلىبالحاجةرأسها، وقبلتالرأسماليةالصناعةركبتوإذا
منتجاتلتسويقمالئمةسوقإليجادالوحيدالسبيلبإعتبارهاالستهالكية، الصناعاتفى

ظهورتفادىيكونالحالة، التلكوفى. بآخرشبحًابذلكتستبدلالثقيلة، فإنهاالصناعة
671CF. V. Gaiev, "Plans for the Full Employment of Labour Power after the War" in Voina I Rabotchi Klass

(War and the Workng class) No. 11, 1944, p 20.
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زادتإذاأخرى، إالمرةاالستهالكيةالسلعصناعاتفىاإلنتاجيةالقدرةفائضمشكلة
يمكنالالتىالزيادة، تلكالمستهلكينجماهيرعند–الوقتنفسفىاالستهالكيةالقوة

،الرأسمالىالمجتمعتميزالتىالدخلفىالفوارققلتإذاإالواسعنطاقعلىتحقيقها
إيجادالممكنمنأنغير. الدخلمنالملكيةنصيبعلىمكثفةغاراتشنطريقعن

نطاقعلىالمستعمرةالبالدفىالتصنيعتمويلطريقعنالصناعيةللمنتجاتمخرج
بالمعداتالمستعمراتصناعةبمدالرأسماليةالسلعسوقحجمزيادةثم، ومنواسع

عنتنتجالتىالشرائيةالقوةبزيادةاالستهالكيةالسلعسوقحجمتوسيعالالزمة، وكذلك
.اإلنشائيةاألعمالوفىبالمستعمراتالقائمةالصناعةفىالعمالةحجمزيادة

على–يؤدىوقد. الزمانمنعقدينأوعقدًامؤقتًا، يستمرحًالإاليوفرالذلكولكن
،قبلمناقتصاديًاتابعةكانتالتىللمستعمراتاالقتصادىاالستقاللإلى–البعيدالمدى

اإلمبرياليةالبالدفىالمالرأسبهاتمتعالتىاإلحتكاريةالميزاتعلىيقضىثمومن
.رأينامانحوالفاشية، علىاإلمبرياليةأهدافمنزيادتهاكانتوالتى، قبلمن

–األمريكيةالصناعةفىوخاصة–اليوماتخذتاإلنتاجيةالقدرةفائضمشكلةأنغير
المصالحمنهامقطاعبواسطةعليهاالسيطرةالمدىالقصيرةالوسائللتلكتوفرأبعادًا

بقاؤهايعدالتىالمدىالبعيدةالمميزاتبعضحسابعلىذلككانلوالرأسمالية، حتى
المدىالقصيرةالوسائلوالريبة، تصبحالشكسادوحيثما. فيهمشكوكًاأمرًاطويلةلفترة
بمكاسبتبشرالتىالمدىالبعيدةاإلسترتيجياتمنجاذبيةسريعة، أكثرمغانمتحققالتى

.النجاحلهاقدرإذااستمرارًاوأكثرأكبر

-العشريناتفى–األمريكيةالرخاءموجةصاحبالذىالمحدودغيرالتفاؤلأنوطالما
بيناإلختيارفىيتمثلالصناعاتمنللكثيربالنسبةالبديل، أصبحأعقابهعلىردقد

ظلهفىيتحققالإنهيارمواجهةأوالكاملةاإلنتاجيةبالطاقةالتشغيلحالةعلىاإلبقاء
الرأسمالىاإلنتاجأسلوبأوجدهاالتىاإلنتاجيةالقوى "عندهتبلغالذىالحدإلى. ربحأى

اإلنتاجيةالقوىفىالنمووقدر. 672"ذاتهاإلنتاجأسلوبمعالحادالتناقضدرجةالحديث
السوقحجمزيادةيتطلببما1945–1940الفترةخاللأمريكافىالعاملةوالقوى

672F. Engels, Anti Duhring, 179.
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تم)، إذا1940بعاممقارنة (العمالةمنمليونًا20–10بينيتراوحماإنتاجيعادلبمقدار
قادرةاألمريكيةالرأسماليةأنعلىدليلثمةوليس. الكاملةبالطاقةالتشغيلعلىاإلبقاء
داخلواسعنطاقعلىاالستهالكزيادةأوالمالرأستصديرزيادةفىاالستمرارعلى

.الضخامةمنالقدرذلكمنيقترببماالبالد

.الرأسمالىللمجتمعبالنسبةأهميةوأكثرأبعدصعوبةجميعًاالسياساتتلكشكلتولكن
الخاصة،سوقهفىتوسعأىمنسيستفيدالرأسماليةالصناعةقطاعاتمنقطاعفكل
ولكن. الصناعةتلكمجالفىجددمنافسينقيامحسابعلىذلكيكونالأنعلى

طاقتهبكاملالمصنعتشغيلعليهيترتبعامًا، والالسوقإتساعيصبحأنبمجرد
تعبيرحدوعلى. العملسوقتوازنفىيحدثتحوًال، فإنعمالتهبكامل، بلفحسب
.673"المشترينسوقكونهامنأكثرالباعةسوق "العملسوقتصبح: بفردجوليمالسير
سالحوينتزع. جديدمنظهورهبمنعالحكوميةالسياسة، وتهتمالعملإحتياطىويختفى
التخفيفيعدوالذىدائمًا، إعتمادًاالرأسمالىالمجتمععليهيعتمدالذىالصناعىالنظام
.674رأينامانحوالحساسية، علىشديدأمرًاحدتهمن

مابعدالعملعن، ويتوقفونالعملعلىالبطالةيفضلونسوفالعمالأنذلكيعنىوال
سندالالتىمبالغاتهمفىالباحثينبعضإليهذهبمانحو، علىالجوعخطرعنهميزول

مرحلةأىفىعليهكانتمماأقوىوضعفىتصبحالبروليتارياأنيعنىولكنه. لها
ذلكعلىيترتبوسوف. استخدامهاشروطعلىالتأثيرمنتاريخها، ويمكنهامنسابقة

الذى، القومىالدخلمنالبروليتاريانصيبفىاألجور، وزيادةحركةفىحادإرتفاع
هذامواجهةفىاالقتصاديةالحمايةالمالكطبقة، وتفقدالمنظمالعملمتناولفىيصبح

فىمرونةوجودعدمنتيجة (األسعارفىوحادمستمرتضخمحدثإذاالتهديد، إال
تحافظالتىالنقودإحتياطياتلديهمتتوافرالذين–المثالسبيلعلى–األغنياءاستهالك

منالظهورإلىالبطالةعادتاألسعار)، أوفىإرتفاعأىمواجهةفىاستهالكهمعلى
.جديد

673W. Beveridge, Full Employment in a Free Society, 19.
674M. Kalecki in Political Quarterly, Oct. Dec. 1943, 326; Cf. Oxford Institute of Statistice, Economics of Full

Employment, 207.
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تغييرحدوثعليهيترتب، بلفحسباألجورمستوىفىعامإرتفاعذلكعلىيترتبوال
خطورةاألكثرلألعمالالنسبيةالجاذبيةتزيدالنسبية، كأناألجوربناءفىجذرى

.التقليديةالظروففىالعملسوقفىمنخفضةأجورلهاتخصصكانتالتىوصعوبة
خطير،لتهديدالطبقىالمجتمعاستقراريتعرضالظروفتلكمثلفىأنهالجلىومن
طريقعن، وتحققاإلنتاجىالنشاطفىالمساهمةطريقعنالدخليتحققلمإذاوأنه

.العملجانبمنللقانونالذاتىاإلنكارفىذلكيتسببالملكية، فقدحقوقبقاءاستمرار
أدواتيملكونالذينألولئكخضوعهتقريرعلىالقدرةيفقدالعملأنإلىذلكيرجعوال

يتواجدحينوعلى. خلتقرونلعدةلهميدفعهاكانالتىالضريبةأداء، ويرفضاإلنتاج
اإلمتيازطريقعنإحداهماجاءت، اللتينالمتناقضتينالدخلبشريحتىالطبقىالمجتمع

باستطاعةكانإذاعماالتساؤللنايعن، قداإلنتاجىالنشاططريقعنوليساالقتصادى
.طويلةلفترةالذاتىاإلنكاربذلكاإلحتفاظالعمل

الكثيروراءيقفالوضعهذامثلعلىيترتبالذىاإلنزعاجنرىأنالصعبمنوليس
اإلنزعاجذلكويبدو. تحفظبالالكاملةالعمالةسياسةتبنىفىمعينةقطاعاتترددمن

يعملالذىالعملةنظامبفوائديتعلقفيماالمعاصرالنقدىالجدلمنالكثيروراء
أهدافخدمةعلىالقادرة" الموجهةالعملةلنظم "المختلفةباألشكالأتوماتيكيًا"، بالمقارنة"

النظامفىالبعضيجدهاالتىالحاسمةالفائدةأنالواضحومن. معينةحكومةسياسات
أىعلىذاتيًاضابطًايشكلأنهإلىترجع، ولكنهاأتوماتيكيتهإلىترجع، الاألول
رفعتالتىالبطالةالبطالة، تلكخلقنحواالتجاهطريقعناألجورمستوىفىإرتفاع

.الطبيعىللنظامكنتيجةالظهورإلىوعادتالبشريةالسياسةمجالمن

غطاءخطأ "أنالظاهرةلتلكتفسيرهمعرضفى–المثالسبيلعلى–كينزاللوردويذكر
األستاذوأكد. 675"خارجىإمالءإلىالوطنيةاألجورسياساتإخضاعإلىيرجعالذهب

األجورسياساتيخضعالاألصلىالذهبغطاء "أن–برنستونجامعةمن–جراهام
مجهولة"،لقوىنتيجةيجعلهاما، ولكنهمكانفىمتحكمةسلطةطريقعنلإلمالء

منالحد "عنيعجزقدتمامًا"، ألنهحرنقدىنظام "أىعلىشديدًاإعتراضًاوإعترض

675Econ. Journal, June – seq. 1943, 187.
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ثابتبمستوىاإلحتفاظعندهايمكنالتىالحدودعناألجورزيادةمثلاتجاهات
، فقدكانتماكائنًاظروفأىتحتالبطالةبتهديدالقبولرفضناإذا "لألسعار"، وأنه

، وإلىالعملكفايةمنأسرعبشكلاألجورزيادةإلى) طبيعى (اتجاهأىتحتنضطر
.676"قدرهابلغمهماالعماليطلبهاأجورأىدفع

البد–االستمرارلهاقدرإذا–الرأسماليةأنالبعض، استنتجالظروفتلكضوءوعلى
إلىتدعودرجةإلىاألقلالفاشية، علىمننوعفيهايسودبمرحلةمكانكلفىتمرأن

هؤالءويرى. خاصةباألجوريتعلق، فيماالعمالضدتعسفيةإلجراءاتالدولةممارسة
ضغط، ماداماالتجاههذافىخطوةالدولةرأسماليةنحواالتجاهفىجديدتطوركلفى

فىالدولةتحكمدوافعكانتمصالحها، مهماخدمةإلىيتجهسوفاإلحتكاريةالجماعات
،العملحريةوتقييدالمستقلةالنقابيةالحركةبحلالمصالحتلكتطالبوسوف. اإلنتاج
الخارجفىالدولةقوةالقانونية، واستخدامالجزاءاتفرضطريقعناإلحتكاروتقوية

الجديدهتلرنظامفعلمانحوعلىاالقتصاديةحياتهاوتنظيمالتابعةالبالدعلىللسيطرة
فيهتكبلوضعالتعاقدية، إلىالعالقةمنالتابعةالبالدتنتقلذلكمقابلوفى. أوربافى

ترعاهاالتىالمهنيةالنقاباتنظاممنجديدنوعإقامةطريقبالقيود، عنالصناعة
يحملونمنفيهيؤلهالذىالجديد، الفروسيةعصرقيامإحتمالبذلكويرتبط. الدولة

التىالطلبألوامرالمربحة، ومصدرًااالقتصاديةالصفقاتلكلمتطلبًابإعتباره، السالح
.إنتعاشهااستمرارفىالحديثةالصناعةعليهاتعتمدوالتىالدولةتصدرها

فىالرأسماليةالديمقراطيةالبالدبيناالتجاهاتتلكمثلوجودعلىالدليلينقصناوال
–غالبًا–الصناعةفىالدولةتدخلإتخذالثانية، فقدالعالميةالحربعلىالسابقالعقد

،م1930عامالبريطانيةالفحممناجمقانونمثل (أظافرهتقليمالاإلحتكارتقويةشكل
التحكمأهدافخدمةشكلإتخذالصلب)، كماصناعةتجاهالبريطانيةالحكومةوسياسة

البريطانيةالقطنمغازلقانونمثل (زيادتهامنبدًالاإلنتاجيةالقدرةوتقليلاإلنتاجفى
فىللتحكمالدوليةالمشروعاتفىالمعينةالحكومات، وتسجيل1936فىالصادر
رأسقيمةإنهياردونللحيلولةدافعةقوةالمفلسةالصناعاتإعطاءشكلوإتخذالسلع)، 

676Econ. Journal, Dec. – 1944, 422 – 9.
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المصالحأجلمناالقتصادبناءإلعادةواسعنطاقعلىالتخطيطشكليتخذ، ولمالمال
معاداةأكثر "بأنهاالسياسةتلكوصفووتونبرباراالسيدةأوجزتوقد. االجتماعية

فىالحشيشمنواحدةورقةإنبات "مبدأعلىتقومإليه"، وأنهاميًالمنهاللتخطيط
".قبلمنورقتانفيهتنبتكانتالذىالموضع

منتسببهماخشية–التقنىاإلبتكارحركةإبطاءعلىبالعملالدولةقيامفكرةتظهرولم
ألمانيافى–األقدماإلنتاجيةالطرقفىأموالهماستثمرواالذينألولئكاقتصادىدمار

اإلحتكارية، وتضخيمبالقيود–الدولةإحتكارتدعيمتعنىالتىالدولةفلرأسمالية. وحدها
تحذيربمثابةيعدحافلسجل–القانونيفرضهاالتىالعقوباتطريقعناإلحتكارحجم
هناكأنفىشكثمةوليس. الدولةرأسماليةتسلكهاقدالتىالوحيدةالطريقمن

.الطريقهذهعلىالسيرقلوبهمأعماقمنيتمنونالذينالمالكطبقةبينمنالكثيرين

فىاإلختالفتمامالمختلفةالنوعياتمنعددًايتضمنالدولةبرأسماليةعادةيوصفوما
الدولة، وظروفشكلإختالفإلىبينهااإلختالفومغزاها، ويرجعاالجتماعىمحتواها
الشائعوالعامل. الدولةسياسةتخدمهاالتىالطبقيةالسائدة، والمصالحالطبقيةالعالقات

نظامخاللمناإلنتاجوتشغيلالرأسماليةالملكيةتواجدهوالمختلفةالنوعياتتلكبين
تحقيقعاتقهاعلىتأخذالتىالدولة، تمارسهاالقتصاديةالعملياتعلىالعامةللسيطرة
منقدرًا–يتضمنالأو–النظامهذايتضمنوقد. الفرديةالمؤسسةبهاتتسمالأهداف

.الدولةتديرهاالتىالمؤممةاإلنتاجيةالمؤسسات

إدارةتحت" النطاقالصغيراإلنتاجتوحيد "بمعنىالدولةرأسماليةمصطلحلينينواستخدم
ظروففى–العشريناتمطلعوفى1918عام–روسيافىالنظامهذاطبقالدولة، وقد

إشتملاالقتصادى، النظاممنمختلطنوععلىالسيطرةالسوفيتيةالدولةفيهامارست
زراعىاقتصاد (رأسمالىغيربعضهاكانالتىالخاصةالمشروعاتمنالكثيرعلى

ذاتالمشروعاتمثل (رأسمالىطابعذااآلخربعضهاومتوسط)، وكانصغير
واستخدم). 1918عامفىالمؤممةغيرالخاصةوالمؤسساتالعشريناتفىاإلمتيازات

الحربقبلاأللمانىاالقتصادإلىاإلشارةعند–الوقتنفسفى–المصطلحلينين
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–الدولةتنظمهالذىاإلحتكارىالنظامليشملالمعنىهذايمتدوقد. 677األولىالعالمية
.منهتطورًااألكثرالشكلالفاشىاالقتصادويعد–سبقفيماعنهتحدثناالذى

تكنواالقتصاد، ولمالسياسةفىكبيرتغيرحدثالثانيةالعالميةالحربسنواتوخالل
تكرار، أو1918عامبعدحدثماتكراربضرورةتوحىالحربنهايةعندالظروف

فىتمامًامختلفاستنتاجإلىيدعوماثمةكانبل. الثالثيناتفىسادتالتىاالتجاهات
.ممقوتةوأيدلوجيةاقتصادىومذهبسياسىكشكلالفاشيةفيهقهرتعالم

، وفىالبعضوبعضهااألممبينالقوىميزانفىالحربسنواتبعدكبيرتغيرحدثفقد
حتى–قبلمنرأيناهمماالكثيروتحطم. البعضوبعضهاالطبقاتبينالقوىميزان

.للمجتمعاالقتصادىالبناءمنيتجزأالجزءيعدكانمما–األقلعلىالعشريناتأواخر
تكفىتعد، لمالعشرينالقرنمناألولىالعقودفىجربتالتىالوسائلأنللعيانويتضح
–العملعلىقادرةكانتلوحتى–المعاصرة، وأنهاالظروففىمعينةنتائجلتحقيق
.فعالأثرذاتجعلهاعنتطبيقهاوراءمنتكسبقدالتىالمصالحتعجز

السوفيتىاإلتحادنفوذزيادةالثانيةالعالميةالحربعننتجتالتىالتغيراتأبرزومن
عنالرأسماليةفيهخلعتالذىالعالممنالقطاعتوسعذلكوآسيا، وصاحبأوربافى

أدى. اإلشتراكىاالقتصاداالقتصاد، هوأشكالمنجديدشكلأسسعرشها، ووضعت
والصينأورباشرقىوجنوبشرقىفى" الجديدةالديمقراطيات "بسمىماظهور

نفسوفى. وآسياأوربامنكلفىبالتوازنأخلجذرىتحولحدوثإلىالشيوعية
كبير،بشكلمتزايدةإنتاجيةبقوةالحربمناألمريكيةالمتحدةالواليات، خرجتالوقت
الرأسماليةتاريخفىمثيللهايسبقلمبصورةالرأسمالىالعالمقيادةلواءوحملت

.المعاصرة

واإلتحادالرأسماليةالغربيةالدولبيناإلئتالفبعثهاالتىاآلمالمنالرغموعلى
العالمينبينالتوترحدة، زادتالحرببعدبوتسداموإتفاقيةالحربزمنالسوفيتى

بعرففيماالعالمينهذينبينالتوترتطورحينوعلى. والرأسمالىاإلشتراكى

677Selected Works, vol. IX, 169.
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العالمأتباعبينبلدكلداخلالصراعحدة، زادتالدولىالصعيدعلى" الباردةالحرب"
مايتجاوزالذلكأنريبوال). الرأسمالى (القديمالعالموأتباع) اإلشتراكى (الجديد

.الثورىالتغيرمرحلةفىنتوقعه

علقالذى" المختلطاالقتصاد "فيهيتحققأنالممكنمنكانالذىاليوموإنقضى
التىاإلئتالفيةالحكوماتوبرهنت. مستقرثابتوضعلتحقيقاآلمالعليهالكثيرون

منأساسعلىوالبروليتارياللبرجوازيةالطبقيةالمصالحلتوحيدواسعنطاقعلىقامت
ثابتة،غيرإنتقاليةأشكالأنها، علىالحرببعداالقتصادبناءإلعادةالوطنيةالوحدة

االقتصاديةاألشكالطبيعةومن. اليسارإلىوإمااليمينإلىإماإنقسمتماوسرعان
مزعزعتوازنإلىالمختلفة، وتستندالنظممنعناصرتتضمنأناإلنتقاليةواالجتماعية

.بهاالخاصةمشاكلهاطبقةلكلتكونأنذلكعلىالمتصارعة، ويترتبالطبقيةللقوى
مجردمنأكثرتقدمأنتستطيعالبفطرتها، فإنهامستقرةغيرالطبقاتتلككانتولما

.وهمىوسططريق

يعتمدكانالتىالعملخدماتفىخسارةالوسطىالعصورنهايةواجهتكيفرأينالقد
بواجباتهالمنتجلربطإقطاعىفعلبردالقيامحاولت، وكيفاإلقطاعىالنظامعليها

.أوربامنمعينةمناطقفىإالالنجاحتحققلمضمانًا، ولكنهاأكثربصورةالتقليدية
ذلكلتطبيقبمحاولةالقيامالنادرمنأصبحالنحو، حتىهذاعلىتسيراألحوالوكانت

الوسائليملكونالالذينألولئكولكن–ريببال–الرغبةتوفرتأخرى، لقدمناطقفى
.الرغبةتلكلتحقيق

رأسمالىفعلرديخدمقد–الحرببعدماعالمفى–رأسماليةنحواالتجاهأنرأيناكما
الإحتمال، وهوالمنتجعبوديةمنجديد، ونوعللعملالقانونىالتنظيممعه، فيجلبمماثل
تتجمععندماالغربفىتلكالفعلردفترةقيامإحتمالأنريبوال. إنكارهيمكن

.الحربغداةعليهكانمماأكثر، يبدواألفقفىجديدةاقتصاديةبأزمةمنذرةالسحب
لكلثابتًاحًالبإعتباره، النجاحتحقيقالرأسمالىالفعلرديستطيعأنفيهالمشكوكومن

.زمان
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األقلعلىأوربافى–متداعىكبناءالحربخاللمنظهرالذىالتقليدىالنظاميعدولم
والنساءالرجالجماهيرأنالمؤكدومن. العمياءوالطاعةباإليماناإللهامعلىقادرًا–

:حيثأوربافىوالبطالةالقيوداقتصادياتإلىيدعولمنيغفروالنالعاديين

،أكوامفىزراعتهاكلترقد
...خصوبتهافسدت

وأسوارها،ومروجهاوبراريهاكرومها
.بريًانموًابطبيعتها، تنموناقصة

الالمعاصرالعالمفىاالجتماعىالنشاطعنتامًاإنفصاًالإنفصلتالتىالملكيةفحقوق
مكانكلفىالعاملةالطبقةقوةإزدادت، بينماالدفاعموقفوتقفباإلحترامتحظى

بالخيرالمستقبلويبشر. قبلذىمنألهدافهاتحديدًاوأكثربقوتهاوعيًاأكثروأصبحت
تعمر، عندئذاإلنسانلخدمةويخضعهااإلنتاجيةالقوةفىالتحكمفىالمجتمعيبدأعندما

عقارب، فإنشكبالذلكالبعضفعللووحتى. جديدةوآمالجديدبإيماناألذهان
منالثالثيناترأسماليةأوعشرالتاسعالقرنرأسماليةالوراء، إلىإلىتعودلنالساعة
.العشرينالقرن
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الثانيةالعالميةالحرببعدما - تذييل

الثانية، يلفتالعالميةالحربنهايةمنذإنقضتالتىعشرةالخمسالسنواتإلىنظرناإذا
فىملحوظةزيادةأولهما، وجود: الرأسمالىالعالممالمحمنبارزانملمحانأنظارنا
حدإلى –محدثةتطوراتأوربا، وهىوغربىأمريكافىللدولةاالقتصادىالنشاط
الرأسماليةأو– أحيانًا –الدولةبرأسماليةقبلمنيسمىكانونوعًا، لماكمًا– كبير

–العالمىالنطاقعلى–جذرىتغيرأخرى، وثانيهما، وجودأحيانًا678للدولةاإلحتكارية
وأفريقياآسيافىالسابقةالمستعمراتأشباهأوالمستعمراتمنكثيرةمناطقأوضاعفى

المناطقتلكبينواالقتصاديةالسياسيةالعالقاتفىتغييراتمنعنهانجمخاصة، وما
.قبلمنلهاخاضعةكانتالتىالرأسماليةوالبالد

كانتفقد. الثانيةالعالميةالحربزمنجديدًاأمرًاالدولةرأسماليةاتجاهاتتكنولم
–الثالثيناتفىوخاصة–الحربينبينوفيمااألولىالعالميةالحربخاللمماثلةاتجاهات

األزمةنتائجإحدىوتمثلت. وإيطاليابريطانياذلكفىبمااألوربيةالدولمنعددفى
الجديدةروزفلتسياسةظهورفى1931–1929عامىبينفيماوقعتالتىاالقتصادية

اقتصاد "قبلمنيسمىكانفيماتدخلمنتضمنتهبمااألمريكيةالمتحدةالوالياتفى
".الحرةالسوق

للدولةاالقتصاديةالمهامفىكبيرةزيادةبعدهاوماالثانيةالعالميةالحربشهدتولكن
بهإتسمتالذىالشكلوإتخذ، النوعحيثمنمحددًاخطأ–الصددهذافى–منهاجعلت

كانثمومن. الصناعىاإلنتاجفىأقلبصورةومشاركتهاالدولةإنفاقزيادةالمهامتلك
السلعأواإلنتاجبوسائليتصلفيما، وخاصةالسوقعلىتأثيرالحكومىلإلنفاق

فى–شكلتالتىالعمالحكومةعهدفىالتأميمإجراءاتبعضواتخذت. الرأسمالية
، وصناعةالفحمالحديدية، ومناجمالسككبريطانيا، فشملتفى–مباشرةالحربأعقاب
ببعضالسلمزمنفىالعملوإستمر. إنجلتراالبرى، وبنك، والنقلوالصلبالحديد

–م1921عامفى–دعا، عندمااألولىالعالميةالحربخاللحدثتالتىالتغيراتإلىلإلشارةاألخيرالمصطلحلينيناستخدم678
.خاصة" األلمانعندالدولةرأسمالية "دراسةإلى

Article on the Food Tax, April 21, 1921.
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الحكومىالقطاعذلكولكن. الحربأثناءاالقتصادعلىفرضتالتىالمعينةالضوابط
علىمقدرًا (القائماالقتصادمن% 20منأكثرإلى–معظمهفى–يمتدلماالقتصادمن

تأميمإلغاءفىالمحافظينحكومةبدأت1951عامالحكومةتغيرالعمال)، وبعدأساس
الشركاتبعضوإيطالياوالنمسافرنسافىوأسست. البرىوالنقلالصلبصناعة

الشركاتذلكفىإيطاليا)، بمافىENIفرنسا، وشركةفىرينوشركة (الحكومية
التىاإليطالية. I.I.R.Iشركةمثلالدولةمولتهاالتىوالشركاتإيطاليافىالمختلطة

.القوىومحطاتالوقودشركاتأوالصناعةمنلقطاعاتقابضةشركةبمثابةكانت

يتصلفيماأكبربريطانيافىللدولةاالقتصادىالقطاعأهمية، كانتحالأيةوعلى
سنواتفىالنصفقاربالذى (االستثماراتإجمالىمنالحكومىاإلنفاقبنصيب

الوالياتوفى. للدولةالمباشرةالسيطرةتحتيقعالذىاإلنتاجمقدارفىمنها) معينة
اإلنفاق، بلغالواقعفىالحكومىللقطاعوجودهناكيكنلماألمريكية، حيثالمتحدة

،القومىلإلنتاجاإلجماليةالقيمةخمس) اإلتحادى، والوالياتالمستوىعلى (الحكومى
نصفالعسكرىاإلنفاقويمثل. الحاليةالسنواتفىالقومىاإلنتاجقيمةربعبلغكما
االقتصادعلىالحكومىاإلنفاقتأثيرزيادةترتبط، ولذلكالحكومىاإلنفاقمنالقدرذلك

الباردةالحربمرحلةفىالعسكريةبالصبغةاالقتصادصبغزيادةفىاألمريكى
.الكبيرينالعالميينالنظامينبينوالصراع

اإلحتكارى،العصرهذاتميزالتىاالقتصادىالتركزمنالعاليةالدرجةتلكضوءوفى
فىجذريةتغيرات–األولىللوهلة–تحدثسوفالدولةرأسماليةاتجاهاتأننعتقدال

ذلكصحوإذا). البعضيظنكما (السائدةاالجتماعيةالعالقاتنظامفىأوالدولةطبيعة
نظامًابإعتبارهاخالصةسطحيةنظرةالرأسماليةإلىالنظريعنىذلك، فإناإلحتمال

الكشفإلىالكتابهذايهدفالتىللنظاماألساسيةالتاريخيةالسماتاقتصاديًا، وتجاهل
.عنها

تعديلعلىقادرةالدولة، غيربرأسماليةلحقتالتىالتطوراتتلكأنيعنىالذلكولكن
نواحىفىذلكفعلتأنهاالواضحفمن. بأخرىأوبطريقةاالقتصادىالنظامديناميكية

على–بالضرورة–التعديالتتلكمنأىواتجاهمدى، يعتمدحالأيةوعلى. معينة
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القوةعلى–خاصةبصفة–يعتمداالقتصاد، كماذلكإطارفىاالجتماعيةالقوىتوازن
،التغيراتتلكتقديرفىالكتاببعضبالغوقد. العالميةللحركةواالقتصاديةالسياسية
–التحولإلىطريقهفىأو–تحولقدالرأسمالىالنظامأنيعتبرونالذينأولئكوخاصة

لدورة "المتغيرةللطبيعةكافيًاتفسيرًا–األولىللوهلة–ذلكيبدووقد". اإلشتراكية "نحو
أنتكشفتعمقًااألكثرالبحوثولكن. الماضيةسنةعشرالخمسمرعلى" التجارة
.الرأىذلكيعنيهمماأبسطالوضع

فقد: التالىالنحوعلىالحرببعدمابدورةالمتعلقةالرئيسيةالحقائقتلخيصويمكن
الوالياتفى1945عاممنذأربعمناسباتفىإنتكاسات "أواقتصاديةأزماتحدثت

، وفى1954–1953، وفى1949–1948فىالتحديدوجهاألمريكية، وعلىالمتحدة
الغربيةأوربابالدبعضفىتحدثلمأنهارغم (1961–1960، وفى1958–1957
يتجاوزماإلىاإلنتعاشفيهااستمرالتى، 1961–1960فىوإيطالياوفرنساألمانيامثل

ثمة، كانالتذييلهذاكتابةوعند). التاريخذلكعلىالسابقينالعامينفىبلغهماحدود
تصبحوبذلك. 1963عامفىجديدةأمريكيةاقتصاديةنكسةحدوثإحتمالعنحديث

التطوريتحرر، ولمقبلمنعليهكانتممااالقتصادىالنشاطفىحدوثًاأكثراإلنتكاسات
.األزماتمن–بالتأكيد–الالقتصادى

بالمقارنةاألمدوقصيرةضحلة–الكساداتأو–اإلنتكاساتتلك، كانتالوقتنفسوفى
تحدثولمم1939عامعلىالسابقةالعقودعشر، وفىالتاسعالقرنفىحدثتالتىبتلك
حدوثهالكثيرونتوقعمانحوعلى (مداهاوطولبضراوتها1929أزمةمنقريبةأزمة
الوالياتفىاألربعالمناسباتتلكفىالصناعىاإلنتاجفىالهبوطوكان). الحرببعد

–1953%، وفى10.5الهبوطنسبةبلغت1949–1948فى: التالىالنحوعلىالمتحدة
%7بلغت1961–1960%، وفى11.6بلغت1958–1957%، وفى10.2بلغت1954

عشراإلثنىالشهورخاللالصناعىاإلنتاجفىهبوطمنحدثمانقيضعلىوذلك(
–1929بين%، وفيما25بلغالذىالمتحدةالوالياتفى1930–1929أزمةمناألولى
%).40بلغحيث1931
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، وكاناألربعاإلنتكاساتتلكفىالسائدالطابعاالستهالكفىالمدهشالثباتوكان
ولكن. اإلنتاجإنتكاسفىبالغأثراإلنتكاساتتلكمنواحدةكلفىاالستثماراتلهبوط

، فبدتكذلككانتاإلنتعاشفتراتنسبيًا، فإناألمدقصيرةاإلنتكاساتتلككانتلما
االقتصادىالعرضالناحية، الحظبهذهيتعلقوفيما. الحاليةالسنواتفىاألمدقصيرة
المتحدةالوالياتفىالصناعىاإلنتاجمعدلإرتفاعفترةأنالمتحدةلألممالعالمى

فىاستمرارهامعدلثلثىيبلغماإلىاستمرتقد1960–1958الفترةفىاألمريكية
بينالواقعةاإلنتعاشفترةفىمعدلهانصفعنقليًاليزيد، وما1957–1954الفترة

).االقتصادىللرخاءدافعةقوةتعطىالكوريةالحربكانتعندما (1953–1949عامى

معدلثباتفى، تمثالالمنصرمالعقدفىاألمريكىاالقتصادفىآخرانملمحانوثمة
:بقوله679وستمنسترمجلةفىالكتابأحدذلكعلىوعلق. البطالةنسبةوزيادةالنمو

األخرى،المتقدمةالدولفىاالقتصادنمومنأبطأبصورةاألمريكىاالقتصادينمو"
–مقارنةكسنوات1960و1953وعامى1947عامأخذنافإذا... بطئًاالنمومعدلوإزداد

السنويةالنسبةمتوسطفإن–اإلنتكاسوبدأاألخيرتينالسنتينفىذروتهالنموبلغحيث
فى% 1و، 1953–1947فى% 3بلغتالواحدللفردالحقيقىالقومىاإلنتاجفىللنمو

النشاطفىالتحسنعنيقلالبطالةفىالتحسنكان "حين"، على1960–1953
منالعاطلينعددوإقترب (1961عام% 7منيقربماالبطالةنسبةاالقتصادى"، فبلغت

).عاملماليينخمسة

منخفضنمومعدليحققكان–ذلكمنالنقيضعلى–البريطانىاالقتصادأنورغم
، وبلغتالزمنمنكاملعقدلمدةالكاملةالعمالةمستوىمنيقتربكان، فإنهوثابت
فىإرتفاعًاأكثرالنمومعدالتكانتحينعلى%. 1الفترةتلكمعظمفىالبطالةنسبة
هذاوفى. األخيرةالسنواتفىوإيطاليا، وفرنساسنواتلبضعةالغربيةأوربابالد

للعديدعاليةنموبمعدالتالرأسمالىالعالمبينواليابانوإيطالياألمانياإنفردتالصدد، 
فى (النهايةحدودبلوغإلىخاصة، وتشيرأسبابإلىترجعكانت، ولكنهاالسنواتمن

.680)األقلعلىواليابانألمانيا
679Westminster Bank Review, Nov. 1961, pp. 6 – 8.
680S. Tsuru & M. Kalecki, articals in Economic Weekly (bombay), May 21, June, 9, 1962.
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أزماتمثل (واألزماتبالصراعاتإرتبطتتضخميةضغوطالفترةتلكخاللوحلت
إرتفاعوكان. اإلنكماشيةالضغوطمحل–األقلعلىمؤقتةبصورة–) المدفوعاتموازين
مسئوليةعنهمسئوًاليكنلمكبيرة، وإنبنسبةذلكعنمسئوًالالحكومىاإلنفاقمستوى

النفقاتأدتبينما. الظروفتلكفى–أيضًا–دورهالعبتأخرىعواملكاملة، فثمة
،1951–1950عامىفىالرخاءزيادةإلىكورياحربخاللواإلحتياطيةالعسكرية

فىإنتعاشحدث، كماالحربنشوبقبل1949عامبالفعلبدأقداإلنتعاشكان
ميزانيةفىهبوطمقابلفىالمتحدةالوالياتفى1956–1954الفترةفىاالستثمارات

الحكومةإنفاقإجمالىفىإنخفاض1955–1954فىاألمريكية، وحدثالدفاع
.الخاصةاالستثماراتإذدهارفترة–كبيرحدإلى–الفترةتلكوكانت. اإلتحادية

التىاالقتصاديةالظروفخلقفى–األقلعلى–ثانويًادورًالعباإضافيانعامالنوثمة
العاملةللطبقةاإلجماليةالدخولمستوىزيادة: الثانيةالعالميةالحرببعدفيماسادت
إجمالىعلىأبقتالتىالتقنيةاإلبتكاراتالعمالة، وتجمعمستوىإرتفاعنتيجة

تندرجالتىالمنتجاتعلىالطلبعلىأبقتثمومن (مرتفعمستوىعنداالستثمارات
اإلحتياطىالجيشحجمصغرظاهرةدعمتفقد) األولبالقسمماركسسماهماتحت

النقاباتقدرة–الحربخاللعليهكانعما–الحرببعدالغربيةأوربافىالصناعى
االجتماعيةالعالقاتنظامإطارداخلالعمالوضعمنالمساومة، وحسنتعلىالعمالية
نسبةخاللمنللعمالاإلجمالىوالدخلاألجورمعدالتعلىاإلبقاءتموبذلك. السائد

.العاليةالعمالة

بريطانيافىتفشتالتىالتطوراتتلكتقديرفىالمبالغةنتحاشىأنيجبولكن
األرباحإرتفعتالحقيقية، األجوروفىالنقودقيمةفىإرتفاعًاهناككانفبينما. وأمريكا

لم، كماالقومىالدخلمنالعمالعليهحصلمانسبةفىبالذوتغيريحدثأيضًا، ولم
الدخولفىحدثالذىالتغيراألفراد، رغمبينالدخلتوزيعفىجذرىتغيريحدث

التغير، وذلكالدخلعلىالتصاعديةالضرائبنتيجةالضريبيةأعبائهافىالعليا، وخاصة
فىالتكلفةحساباتخالل، ومنالمالرأسمكاسبإنفاقطريقعنتوازنهإختلالذى
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أعشارثالثةنصيبإنخفضاألمريكية، المتحدةالوالياتوفى. الرأسماليةاألعمال
.الحربقبلعليهكانعماالقومىالدخلإجمالىمنالصغيرةالدخولأصحاب

من (الصناعيةالمعداتتوسيعإعادةفىاإلسراعيستهدفالذىالتقنىالتغيروإتخذ
الذاتىالتشغيلفىالتوسع، شغلاألولىبالدرجةالشركاتلدىالمتراكمةاإلحتياطات

استمرارإلىالراميةلالتجاهاتاستمرارالصناعية، وهوللعمليات) األوتوماتيكى(
.الحربينبينفيمامؤثرًاعامًالبإعتبارها–سبقفيماذكرناهاالتى–الصناعيةالعمليات
التحكمباستخدام–خاصةبصفة–التقنيةالثورةمراحلمنالجديدةالمرحلةهذهوإرتبطت

اقتصادحاجاتإليهادفعتالتىالعلميةبالتطوراتثم، ومناآللىوالتزويداإللكترونى
يزال، والاألولىمراحلهفىالعامةالصناعيةللعملياتالذاتىالتشغيلزال، والالحرب
الثورةطريقفىالعراقيلووضعت. محدودًا–الصناعاتمنأكبرعددًاليشمل–إتساعه
الكبيرةاالستثماراتعلىاإلقدامفىالرأسماليةالمؤسساتترددتمثلها، نتيجةالتىالتقنية

إزدادالذىالفائضالمعنية، ذلكالصناعاتفىالقائماإلنتاجيةالقدرةفائضمواجهةفى
.األخيرةالسنواتفىوضوحًا

الصناعيةالمعداتاستبدالفىالتوسععلى، ساعدالشركاتماليةفىتطورحدثولكن
الشركاتإحتياطاتزيادةفىيتمثلالعاملذلكوكان. الخمسيناتومنتصفأوائلفى
التمويل "بـيسمىماأساسوضعتالتى، الحرببعدماسنىفى) الموزعةغيراألرباح(

فىملحوظةزيادة، حدثتلذلكونتيجة. لرأسمالهاالداخلىالتراكممنللشركات" الداخلى
بتلكتمويلهاتموأمريكاالغربيةأوربافى–الخمسيناتخالل–االستثماراتإجمالى

سوقعنمستقًالاإلنتاجيةالطاقةوزيادةالصناعيةالمعداتاستبدالأصبحالطريقة، كما
).النقديةالسياسةتفرضهاالتىالقيودعنبعيدًاكانثمومن (والبنوكالمالرأس

التركيزإلىترمىالتىاالتجاهاتتلكأن–جمعاءالرأسماليةعن–القولونستطيع
درجاتمندرجةمعهاواستمرت، استمرتسبقفيماعنهاتحدثناوالتىاالقتصادى
ذلكتدعيمإلىأدىذاتهاالدولةرأسماليةنموأنريبوال. أشكالهبمختلفاإلحتكار
أجرتهالذىالمسحأشاروقد. الحربخاللاإلحتكارية، وخاصةاالتجاهاتوتلكالتركيز
فىصناعيةمؤسسة135أن1947عامالمتحدةالوالياتفىللتجارةاإلتحاديةاللجنة
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%45فىتحكمت–الصناعيةالمؤسساتجملةمن% 1عنيقلماأى–المتحدةالواليات
واضحاتجاه–سياسيًا–ذلكوصحب. 681الصناعيةللمؤسساتالرأسماليةاألصولمن

.الحرببعدماسنواتبدايةمنذاليميننحو

الماليةالقروضخاللمناقتصاديًا (المتحدةالوالياتنفوذزيادةإلىذلكويرجع
آسياشرقىجنوبوحلفاألطلنطىحلففىنفوذهاخاللمن، وعسكريًاوالمساعدات

يتمثلالباردة، والالحربوأيديولوجياتسياساتمسيطرًا)، وإلىنوويًاشريكًابإعتبارها
فىالحكوميةاليمينيةواالتجاهاتالمتحدةالوالياتفىأيزنهاورونظامالمكارثيةفىذلك

محورتكوينفىذلكيتجلى، بلفحسب) لذلكاستثناءإيطالياوتعد (وفرنسابريطانيا
أوربافىعليهكانتمايقاربلوضعالغربيةألمانياواستعادةالجديدديجول–أديناور

.قبلمن

التطورانتمثل–الشماليةوأمريكاالغربيةأورباحدودخارج–كلهبالعالميتعلقوفيما
العالميةاألوضاعفىرئيسىكعاملالعالممناإلشتراكىالقطاعقيامفىالكبيران
مستقلةشبهأومستقلةكبالدالمستعمرةالبالدمنكبيرعددوجغرافيًا، وظهوراقتصاديًا

كثيرفىيختلف–وسياسيًااقتصاديًا–خاصًامكانًاتحتلالتىالبالد، تلكنفسهالوقتفى
مارغم (الحرببعدالعالمإليهماإنقسماللذينالكبيرينالمعسكرينعناألحوالمن

").الجديداالستعمار "بيسمى

النظامينبينالصراعحدةزيادةإلى–ريببال–اإلشتراكىالقطاعظهوروأدى
أثرًايتركوقد. ذاتهاالرأسماليةللبالدالداخليةالممارساتعلىأثرًاترك، كماالعالميين

البالدتضمالتىالثالثةللمجموعةواالجتماعىاالقتصادىالتطورعلىالمستقبلفىكبيرًا
التخطيطنحو–متفاوتةبدرجات–تتجهالتىالمستقلة، المستعمراتأوالمستعمرةشبه

منأنريبوال. اقتصادىتخلفمنورثتهماعلىلتتغلبالدولةورأسماليةاالقتصادى
التقليدىالسبيلسلوكعنوتخلفاقتصاديةتبعيةمنورثتهماأنالبالدتلكمميزات
خاللعشرالتاسعالقرنفىاألوربيةالصناعيةالبالدإرتادتهالذىالرأسمالىللتطور
.الكالسيكيةالصناعيةالثورةمرحلة

681Review of Economics and Statistics, Nov. 1951.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

429www.RaoufAbbas.org

القطاعلتطورالمحتملالمستقبلنتتبعأنحاولنا، إذابالغرضالتذييلهذايفىوال
مؤرخى، فإنحالأيةوعلى. الثالثالقاراتفىالناميةالبالد، أوالعالممناإلشتراكى
القرنلمنتصفبارزتانعالقتانبإعتبارهماالتطورينهذينإلىسينظرونالمستقبل

.تاريخيتينمرحلتينبين، تفصالنالعشرين



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

430www.RaoufAbbas.org

الرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقال - ملحق

بقلم

سويزىبول
دوبموريس

هاشىتاكا. ك
هيلتونرودنى

هلكرستوفر

تصدير

بالنسبةاألهميةمنكبيرةدرجةعلى، موضوعًاللجدلالمطروحالموضوعهذايعد
لمالذينأولئكأما. إليهاينتمونالتىالفكريةالمدارسعنالنظر، بغضللمؤرخين

أمرًا–لهمبالنسبة–الرأسماليةوأصولاإلقطاعإنهيارمناقشةتبدو، فقدالتاريخيدرسوا
مثلتزال، الاليومالعالممنكثيرةأجزاءثمةأنغير. إهتمامهمدائرةعنبعيدًاأكاديميًا

اإلهتمامفىذلكيبدوالجارية، كماالسياسيةالموضوعاتمنفيهاتعدالقضاياهذه
.682واليابانالهندفىحولهيدورالذىالحوارفىيتجلىالذى، الموضوعبهذاالحيوى

الموضوعاتالتطور، منبها، وتأثيرالرأسماليةوعالقةاإلقطاعبقاياتأثيريعدثمومن
–تاريخيةخلفيةلهتتوفرالإمرئألىيتضحأنهريبوال. المعاصرللتاريخالملحة
)الطرقأو (الرأسمالية، والطريقةإرهاصاتدراسةأن–أمريكاأوبريطانيافىحتى
.اليومالرأسماليةبهاظهرتالتى

التىالمقالةبينهاومن (Economic Review of Tokyoمجلةصفحاتعلىإنعكسالذىالحواربذلكاإلهتمامإلىباإلضافة682
والمسائلالقضيةهذهلمعالجةخصص1951يوليوفىبطوكيوShisoاليابانيةالفكرمجلةمنخاصعددهنا، صدرأوردناها
وطرح. 1953أبريلفىالصادربالعددالموضوعلمعالجةKyoto University Econ. Reviewفىمقالةظهرتبها، كماالمتصلة

تشيكولوفاكياوفى). 180–140، ص4–3العدد (Ceskosolven Cesopisمجلةصفحاتعلىإيطاليافىللجدلالموضوع
نشرهمقالإلىأيضاًالقارئيرجعوقد)Historicky (1935, vol. 1, No. 3, PP. 398 – 451مجلةصفحاتعلىالقضيةطرحت
فىمماثلةمسائلفيه، عالج229، ص1953ديسمبر–أكتوبرفىالصادربعددهاRevue Historiqueمجلةفىتاكاهاشىاألستاذ
.م1868عاممايجىعصرمطلععندوخاصةاليابانىالتاريخ
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الماركسية، بحكمدارسىمنخاصًاإهتمامًاتنالقدهناالمطروحةالموضوعاتأنكما
البرجوازيةالثورةتعدفال. اإلنجليزيةالبرجوازيةالثورةبقضيةمباشرًاإتصاًالإتصالها

تفسر، بلفحسباإلنجليزيةالثوريةالديمقراطيةللتقاليدهامًامقومًا–الماركسيينعند–
القرونفىبريطانيافىالرأسماليةتطورمنغامضًايبدوقدمماالكثيرالخاصةمالمحها
كبيرًا، والإختالفًاإنجلترافىالبرجوازيةالثورةقضيةحولاآلراءإختلفتوقد. المتأخرة

دراتالتىالمناقشاتاإلنجليز، رغمالماركسيينبينباقيةالرأىفىالخالفاتتلكتزال
كرستوفرزمامها، وملكالكتيبهذافىإليهااإلشارةوردتوالتىاألخيرة، السنواتفى
تلكنلخصأنلناكانغموض)، وإذامنإكتنفهاماتوضيحفىساهمكما (هل

:التالىالنحومتباينة، علىنظروجهاتثالثحولدارتأنهاالقول، يمكنناالخالفات

)1789عامالفرنسيةكالثورة (رئيسىحدثبريطانيافىيوجدالبأنهالقائلالرأىأوًال،
التحول–هنا -بالثورةونقصد" (البرجوازيةالثورة "اسمعليهنخلعأنيمكن

سلسلةهناككانتذلكمنوبدًال). الدولةطبيعةوفىالطبقةسلطةفىالحاسم
عامحوادثضمنهاتدخلالجزئيةوالتحوالتالصغيرةالصراعاتمنمتكاملة

التىاألهليةالحرب، وكذلك1832عامالبرلمان، وإصالح1688، وعام1485
البريطانية" االستثناء "فكرةفىذلكويبدو. عشرالسابعالقرنفىرحاهادارت
ساقتهاالتىالبرجوازية، واألدلةعنهادافعتالتىاألفكارمنتقتربالتى

".التدرج"و" االستمرارية "حولالديمقراطيةاإلشتراكية

عصرقبلالبرجوازيةأيدىإلىبالضرورةإنتقلتالسياسيةالسلطةبأنالقائلالرأىثانيًا،
أعقبهاوما1640عامحوادثوأن–األقلعلىإليزابيثعصرفىأو–التيودور

–البالطدوائربواسطة–غرة، وإخضاعهاعلىالمضادةالثورةأخذفىتمثلت
سلسلةأو (بعينهمبكرحادثإلىالرأىهذاأدلةتشرلمالبرجوازية، وماكحكم

الرأىهذاأصحابالسلطة، فإنفىالحاسمالتغيرمحورأنهاعلى) الحوادثمن
.إنجلترافىفريدةبرجوازيةثورةلوقوعإنكارهماألولالرأىأصحابيشاركون

فىاألولىبالدرجةإقطاعيًايزالالكاناإلنجليزىالمجتمعبأنالقائلالرأىهناكثالثًا،
ثورةإقطاعية، وأندولةكانتالدولة، وأنالمشاكلحيثمنعشرالسادسالقرن
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والذى (هلكرستوفرطرحهالذىالرأىوهو. البرجوازيةالثورةتمثلكرمويل
أصدرهالذىالكتيبفى) الفترةتلكعنالسوفييتالمؤرخينأعمالمناستمده
الوقتذلكفىالكتابأحدوإنتقده)، 1940لندن" (1640اإلنجليزيةالثورة "بعنوان
".Labour Monthlyالعملشهرية "بمجلة

فىسويزىالدكتورطرحهاالتىالنظر، وجهةالثالثوالرأىاألولينالرأيينبينوتقف
تيودورعصرفى–إنجلتراأنإلىتشيروالتى، الكتيبهذافىوردالذىالثانىالمقال

الدولةشكلحيثوالرأسمالية، مناإلقطاعبينمتوسطةمرحلةعاشت–وستيوارت
.االقتصادىونظامها

الذىالوقتذلكفىالسائداإلنتاجبأسلوبالخاصة، المسائلالموضوعاتبتلكوترتبط
بمتىالخاصةالتساؤالت، مثلاألولىبالدرجةالتاليةالصفحاتعلىالجدلحولهيدور

دورطبيعةحولتدوروالتى، ولىقداإلقطاعىاإلنتاجأسلوبأنالقوليمكنوكيف
الرئيسيةالعقبةأنإلىالحاليونالكتابويذهب. الفالحينوأوضاعالتجارىالمالرأس

المالرأسيلعبهالذىالدورفهمفىالجذرىالخطأذلكفىتكمنالظاهرةتلكفهمفى
بكروفسكىأفكارفىبارزًامكانًايحتلالذىالخطأ، وهواإلنتقالمرحلةفىالتجارى

.أكثرأوعامًاعشرينمنذإليهااإلنتقاداتووجهواالسوفيتالمؤرخونناقشهاالتى

أعضاءمنالتجاركباريمثلهكما–التجارىالمالرأسبأنالقائلةالفكرةإلىهناونشير
ودورلإلقطاعالرئيسيةالتحللعوامليناظركان–التصديروشركاتالتجاريةالنقابات
بينمتوسطًامكانًايحتلالتجاريةالرأسماليةنظامالصناعية، وأنللرأسماليةالريادة
األستاذ، يستخدمذلكمقابلوفى. الحديثةالصناعيةوالثورةالوسطىالعصورإقطاع

فىأعال"، من "البرجوازيةوالثورة" أسفلمن "البرجوازيةالثورةبينالتناقضتاكاهاشى
علىالضوءمنالمزيديلقىالمختلفة، مماالبالدفىالرأسمالىللتطورالمقارنةدراسته
.الموضوعجوانب

واحد،لسببالموضوعاتهذهفىاألخيرةالكلمةقالقدأنهيدعىأنأحدنايستطيعوال
.هناأثيرتالتىالتساؤالتضوءفىنجريهاأنعليناالتىالبحوثمنالكثيرثمةأنهو
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التىالتساؤالتحدةزيادةإلىتؤدلمالمناقشةأنالقليلونإالينكر، الالوقتنفسوفى
الجوانبعلىالضوءمنالمزيدألقت، بلفحسبلهاإجابةتضعأنالتاليةالبحوثعلى
فيماالوضوحمنكبيرقدرعلىنفسهالباحث، يجدحالأيةوعلى. الغموضإكتنفهاالتى

.قبلمنلهاتعرضالتىبالمسائليتصل

إفتراضاتهمفيهاساهموامنيشاركونالالذين–للقراءالدراساتهذهتقدمأنوأتمنى
اليقينيةإدعاءاتدحضفى، وكفايتهاتاريخىكمنهجالماركسيةلقدرةعرضًا–العامة
هذاأنكما. التساؤالتمنجاهزةلمجموعةعريضةإجاباتتعطىوالتى، شاعتالتى

للماديةالعامةبالمفاهيمالمتعلقةبالتساؤالتيتعلق–الماركيسيينبيندارالذى–الجدل
المرجعمعينة، ولكنلمشاكلحلولعنبحثًاإليهيرجعكإطارإياهاالتاريخية، مستخدمًا

ماجاهزة، وهوصيغخاللمنتدركالالحقائقذاتها، ألنالتاريخيةالواقعيةهواألخير
.الحوارهذاتفاصيلتوضحه

1954فبراير

دوبمورس

ننوهأنمنا، طلبالكتيبهذافىمقالهنشرعلىبالموافقةسويزىاألستاذتكرمعندما
عنالبعدتمامبعيد، وأنهالجدلحولهادارالتىبالفترةالخبرةيدعىالأنهإلىبوضوح
–مقالهفى–مهتمًاكانالقضية، وأنهظواهرمنظاهرةأىحولثابتةآراءتكوين
.عليهااإلجابةمنأكثرالتساؤالتبطرح
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سويزىبول: بقلم - نقد. 1

683

أهميةالحقيقةهذهاإلشتراكية، وتضفىإلىالرأسماليةمناإلنتقالمرحلةنعيشإننا
.آخرنظامإلىاجتماعىنظاممنالمبكرةباإلنتقاالتالخاصةالدراساتعلىخاصة

تطورفىدراسات "دوبمورسكتابتجعلالتىالكثيرةاألسبابمنواحدوهذا
لدراسةالكتابثلثحوالىخصصوقد. المناسبالوقتفىجاءهامًاكتابًا" الرأسمالية

منالجانبهذاعلىكلهإنتباهىسأركزالمقالهذاوفى. الرأسماليةوقياماإلقطاعسقوط
.دوبكتاب

لإلقطاعدوبتعريف1.

التىاإللتزاماتبالقنانة، وهى–عادة–نعنيهماعلىينطبق "بأنهاإلقطاعدوبعرف
لسيدمعينةاقتصاديةحاجات، إلشباعإرادتهعنبالقوة، والخارجةالمنتجعلىفرضت

نقدًالهيدفعهاعوائد، أولهيقدمهاأنعليهخدماتشكلالحاجاتتلكأخذت، سواءأعلى
".عينًاأو

كمترادفين" القنانة"و" اإلقطاع "مصطلحىدوب، استخدمالتعريفبهذاالتمسكقبيلومن
.كلهالكتابخالل–العمليةالناحيةمن–

توجهأنالممكنفمن. اإلنتاجنظامتحديد، عدمالتعريفهذايعيبماأنلىويبدو
إرتبطتسائدةإنتاجيةعالقةبإعتبارهاالقنانةأنإقطاعية، كماليستنظمظلفىالقنانة

كتبولذلك. االقتصاديةللمؤسساتمختلفةبأشكالمتباينةومناطقمختلفةأزمنةفى
ليسباألرضواإلرتباطالقنانةأنالمؤكدمن "أنماركسإلىخطاباتهأحدفىانجلز
مكانكلفىنجدها، فنحنالوسطىالعصورفىاإلقطاعيةاألشكالمنخاصًاشكًال

".لهماألرضفالحةعلىاألصليينالسكانيجبرونالغزاةكانحيثماتقريبًا

وتولىMonthly Reviewمجلة1949عامهارفارد، وأسسبجامعةاالقتصادبكليةأستاذاًكانسويزىبولالدكتور683
.The Theory of Capitalist Development: وكتابThe Present as historyكتابمؤلفتحريرها، وهو
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أنمنتعميمًاأكثردوبعرفهكمااإلقطاعمفهومأن–إعتقادىفى–ذلكعلىويترتب
.محددةفترةخاللمعينإقليمدراسةعلىمباشرةنطبقه

النظممنعائلةولكنهفردًااجتماعيًانظامًاليسدوبعرفهماأننقولأنأو
معينة، منتاريخيةمشكالتدراسةفعند. القنانةعلىمنهاواحدكلاالجتماعية، يرتكز

ينتمىفردمعنتعاملأنناأيضًانعلم، بلفحسباإلقطاعمعنتعاملأننانعرفأالالمهم
.معينةألسرة

ولدت، حيثبالطبعالغربيةأوربافىاإلقطاععلىلدوبالرئيسىاإلهتمامويتركز
أنهلىيلوحثمومن. النضجدرجةبلغتحتىعودهاوإشتد، اإلقليمذلكفىالرأسمالية

أوربا، وأنغربىفىلإلقطاعالرئيسيةالمالمحيعدهماإلىتامبوضوحيشيرأنأراد
.الرئيسيةالمالمحتلكإطارفىالنظامواتجاهاتلقوانيننظرىبتحليلذلكيتبع

منعددإلىقاده، قدالطريقهذاعلىالمضىفىفشلهأن–بعدفيما–أبينأنوسأحاول
الذىالسببنفس–أعتقدماعلى–كان، أنهذلكإلىأضف. فيهاالمشكوكالتعميمات

األقاليممنمختلفةمجموعةبينمننظرهوجهةيؤيدماآلخرحينمنيلتمسدوبجعل
علىإالتنسحبالوالتىأوربا، غربىعلىتنطبقالتىآراءهالزمنية، ليدعموالحقب
.الغربيةأورباتجربة

أوربا، فهوغربىفىلإلقطاعمتفهمًايكنلمدوببأننقولأننابالطبعذلكيعنىوال
:أهميةاألكثرلمميزاتهموجزًاعرضًا–ناحيةمن–يقدم

قيمتهاوبرخصبالبساطةاإلنتاجأدواتفيهالتقنية، تتسممنمنخفضمستوى"1.
عند...... العملتقسيمالفردية، ويكونمنعاليةبدرجةاإلنتاجعامة، ويتميز

".التطورمنبدائىمستوى
أجلمنوليسالقريةمجتمعأوللعائلةالمباشرةالحاجاتسدأجلمناإلنتاج"2.

".أوسعسوق
العملخدماتطريقعنواسعنطاقعلىالسيدضيعةزراعة: الضيعةزراعة"3.

".اإللزامية
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".السياسيةالالمركزية"4.

".الخدمةحيازةمنبنوعمشروطةلألراضىالسادةحيازة"5.

".لهالتابعينالسكانعلىقضائيةشبهأوقضائيةلسلطاتالسيدممارسة"6.

"الكالسيكى "الشكلأنهعلىالسماتتلككللهتتوفرالذىالنظامإلىدوبويشير
فىسادالذىالشكل: اسمعليهأطلقإذاالخطأفىالتورطيتحاشىقد، ولكنهلإلقطاع
الشكلهذاعلىقاصرًايكنلماإلقطاعىاإلنتاجأسلوب "أنفحقيقة. أورباغربى

ذلكبنيةتحليلعنيتغاضىدوبجعلالذىالدافع–يبدوماعلى–كانت" الكالسيكى
يعدالتحليلهذامثلأن–حالأيةعلى–رأيىوفى. أوضحبصورةواتجاهاتهالنظام

أسبابإلكتشافمحاوالتنافىالرؤيةوضوحعدمنتجنبأنعليناكانإذاضروريًا
.أورباغربىفىاإلقطاعسقوط

الغربيةأوربافىاإلقطاعنظرية. 2

النظامبأنهأورباغربىفىاإلقطاعنعرفأن، نستطيعدوبوصفمنوإنطالقًا
ينتظماإلنتاجفيهكانوالذىالسائدة، اإلنتاجعالقةتمثلالقنانةفيهكانتالذىاالقتصادى

الالتعريفهذاأنمالحظةالمهمومن. الضيعةتلكوحولللسيداإلقطاعيةالضيعةفى
أنهويعنيهوما. النقودحسابالنقدية، أوالمبادالتغيابالطبيعى"، أواالقتصاد "يعنى

تقريرفىدورًاتلعبكانتبعيدةلمسافاتالتجارةغالبيتها، وأنفىمحليةكانتاألسواق
هذافى–لإلقطاعملمحوأبرز. بالضرورةغائبةتكنلم، وإناإلنتاجأساليبأوأغراض
.المنفعةأجلمنلإلنتاجنظامأنههو–الصدد

النتائجوتلك. الحاجاتتلكسدأجلمنوينظميخططمعروفة، واإلنتاجالمجتمعفحاجات
.....الواضحمن "المالرأسكتابهفىماركسذكروكما. األهميةمنكبيرةدرجةعلى

المبادلة، وإنماقيمةالمنتجفىتتحكمالحيثللمجتمعمعيناقتصادىتكوينأىفىأن
أوتكثرقدالحاجاتمنمعينةبمجموعةالعملفائضالمنفعة، يتحددقيمةفيهتتحكم
".ذاتهااإلنتاجطبيعةمنينشأالعملفائضإلىمحدودغيرتطلعًاثمةليس، وأنهتقل

استمرارأجلمن–الرأسماليةظلفىنجدهالذىكذلك–ضغطيوجدأخرى، الوبعبارة
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،بالفعلقائمةأخاديدفىتستقرالتنظيموأشكالالفنيةفاألساليب. اإلنتاجطرقتحسين
العرفنحوكلهالمجتمعحياةلتوجيهجدًاقويًااتجاهًاهناك، كانكذلكاألمركانوكلما

.التاريخيةالماديةمنتعلمناهمانحووالتقاليد، على

المنافسةتعدإذ. بالضرورةثابتالنظامهذامثلأن–حالأيةعلى–نستنتجأنيجبوال
تشكلالتىاألرضحولالبعضوبعضهماألفصالوبينالبعضوبعضهمالسادةبين

المنافسةتلكوتناظر. النظامفىالثباتعدمعواملمعًا، أحدوالمكانةالقوةأساس
تخلقفهى. اإلختالفتماممختلفةآثارهاالرأسمالية، ولكنظلفىاألرباحعلىالتنافس

بالنسبةاألمانفقدانمنعنهاينجممابأخرى، ولكنأوبصورةمستمرةحربحالة
المنافسةتفعلمانحوعلىاإلنتاجطرقتغييرعنتمامابعيدوالممتلكاتللحياة

األساسىالبناءتدعمثم، ومنوالفصلللسيدالمتبادلةالتبعيةمنتزيدفهىالرأسمالية، 
ال، ولكنهاواإلنهاكبالفقرالمجتمعتصيباإلقطاعيةفالحروب. اإلقطاعيةللعالقات

.التطورإلىتدفعه

حدودًايضعاإلقطاعية، فبناءالسكاننموفىنجدهالنظاماستقرارلعدمآخرعامالوثمة
تحول، بينماإعاشتهمتتولىالذينالمستهلكينوعدداستخدامهميمكنالذينالمنتجينلعدد

هناكيكنلمإنهبالطبعذلكيعنىوال. شاملتوسعحدوثدونللنظامالطبيعيةالمحافظة
الصغارالقنأبناء، ودفعالسكانزيادةمنللحداتجاهًاهناككان، ولكنسكانىنمو

علىيعيشونالذين–المشردينالسكانمننوعًاليكونوااإلقطاعىالمجتمعإطارخارج
كانتالتى–الرجالمنتحتاجهبماالمرتزقةجيوشويمدونالطرققطعأوالصدقات

عدمتحقيقفىيساهمالسكانىالفائضذلككانوبينما. الوسطىالعصورسماتمن
.اإلقطاعىالمجتمععلىثورىأوخالقتأثيرلهيكن، لماألمنصفووتعكيراالستقرار

أساليبعلىاإلبقاءإلىيميلنظامًاكانالغربيةأوربافىاإلقطاعأننستنتجوقد
ثمةأنوأعتقد. واألمنلالستقرارالمزمنفقدانهمنالرغم، علىلإلنتاجمعينةوعالقات

تتجاوزلم: "البريطانىللحكمخضوعهاقبلالهندعنماركسقالهبمااألخذلنايبررما
".السطحدونماوالمجاعاتوالفتوحوالثوراتوالغزواتاألهليةالحروبكل
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المقاومةالفطريةالمحافظةالطبيعةتلكإعتبارهفىأخذقدكانلودوبأنوأعتقد
التىالنظريةتغييرإلىإلضطرالغربية، أوربافىاإلقطاعبهااتسمالتىللتغيير، 

.المتأخرةالوسطىالعصورفىحدثالذىواإلنهياربالتفككتتصلوالتىوضعها، 

اإلقطاعبسقوطالخاصةدوبنظرية3.

فى–لناالباحثونقدم: "التالىالنحوعلىاإلقطاعلسقوطالمقبولالتفسيردوبيوجز
كانتالتىالتجارة، تأثيرنتيجةبأخرى، تفككأوبدرجةراكداقتصادصورة–الغالب
وبذلك. األمرنهايةفىعليهإحتوتالذىالنظامإطارخارجتطورتخارجيةقوةبمثابة

األسبابيرىتفسير، وهوالحديثالنظامإلىالقديمالنظاممنلإلنتقالتفسيرعلىحصلنا
فاالقتصاد. الخارجىوالعالماإلقطاعيةاقتصادبينالمبادلةنظامفىتتمثلالموضوعية

،البعضببعضهمايمتزجاأنيمكنالاقتصادياننظامانالمبادلة، واقتصادالطبيعى
بذلكجاءمانحوعلىاألولالنظامتفككإلىيؤدىألنيكفىاألخيرالنظامووجود
التىبالتغيراتترتبطكانتفقد: "العمليةلهذه" البارزةاألهمية "دوبينكروال". التفسير
الألنهكافغيرالتفسيرهذاأنيجدولكنه" الوسطىالعصورنهايةعندبهااتسمت
–قربعنالمشكلةإلىنظرناوإذا. كافيةبدرجةاإلقطاععلىالتجارةأثرغوريسبر
االقتصادنموأنإلىتشيرالتىاألدلةمنالكثيريوجدالواقعفى "أنهنجد- قولهحدعلى

النقدىاالقتصادنموأنعلىدليلهناكأنالقنانة، كمازيادةإلىأدىذاتهحدفىالنقدى
".اإلقطاعإنهيارفىسببًاكان

ذلكعلى" البارزالمثل"التاريخية، والمادةمنكبيرًاقدرًادوبالرأى، يوردهذاولتأييد
ماعشر، وهوالخامسالقرننهايةعندأورباشرقىفىاإلقطاعاستشرىحيثنجده"

إرتبطالقديمللنظامإحياءبمثابةفهىانجلز، فردريكعنهاكتبالتىالثانيةبالقنانةيعرف
العاملكانإذابأنهدوبالمادة، يقولهذهأساسوعلى". السوقأجلمناإلنتاجبنمو

البدذلكعلىتترتبالتىالنتيجةالتجارة، فإنظهورهوالغربيةأوربافىالوحيدالمؤثر
مؤثرة، عليهاأخرىعواملوجودذلكعلىويترتب. اإلقطاعتفككزيادةفىتتمثلأن

.المتوقعةالنتائجتحدثأن
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،نفسهاإلقطاعىالنظامداخلالعواملتلكنجدأنيمكنأننادوب؟ يعتقدالعوملتلكفما
منالنوعذلك "أنيشعراالستنتاجات"، ولكنهأواألدلةمنالكثيريتوافرال "أنهويضيف

جانب، إلىإنتاجىكنظاماإلقطاعنظامكفايةعدمإلىبقوةيشيرأيدينابينالذىاألدلة
أن، منذالنظامإنهيارفىاألولالسبب، كانالدخلمنمزيدإلىالحاكمةالطبقةحاجة
التىالدرجة، إلىالمنتجعلىالضغطزيادةإلىاإلضافىالدخلإلىالحاجةتلكدعت
المتزايدالضغطهذانتيجةوكانت". اإلحتمالعلىطاقتهيفوقالضغطذلكعندهاأصبح
فىالنظامعليهايعتمدالتىالعملقوةإختفاءحتىأوإجهادإلىأدتقد "أنهافىتتمثل
".بقائه

فىيكمن–دوبنظريةحسب–اإلقطاعلسقوطاألساسىالسببأخرى، فإنوبعبارة
منهمبقىكبيرة، ومنأعدادفىالسادةضياعاألقنانفهجر: العملقوةاستغاللزيادة
أساسهعلىالبقاءمنالنظاملتمكينالمتزايدالعملعبءعاتقهاعلىوقعقلةكانوا
األخذعلىالحاكمةاإلقطاعيةالطبقةأرغمتالتىهىالتطوراتتلكوكانت. القديم
مماأكثر. ، إلخالمستأجرينلألقنانالضياعأراضى، فأجرواالعملخدماتاستبدالبنظام
فىتحولحدوثإلى- األمرنهايةفى–أدىالتجارة، ممالظهورنتيجةذلككان

.الريففىاإلنتاجيةالعالقات

دوبلنظريةنقد. 4

حاجةزيادةأندوبيبينأنأقدامها، يجبعلىالوقوفالنظريةهذهتستطيعوحتى
علىتفسيرهما، يمكناألرضمناألقنان، وهروبالدخلإلىالحاكمةاإلقطاعيةالطبقة
.ذلكدوبحاولكيفنرىإذن، دعنااإلقطاعىالنظامداخلتعمالنقوتانأنهما

يعتبرهاالتىالعواملمنعددًادوبلنا، يقدمالدخلإلىالسادةبحاجةيتعلقأوًال، فيما
إليهمينظروناإلذدراء، وكانوامحلاألقنانكانفقد. اإلقطاعىالنظامفىفطريةعوامل

للزيادةكنتيجةالطفيليةالطبقةحجموإزداد. األولىبالدرجةللدخلمصدرًابإعتبارهم
اإلقطاعية،الطبقةحجممضاعفةمنذلكعلىيترتبالنبيلة، بماالعائالتفىالطبيعية

والنهبالسلبوأعمالالحروبوأدت". األقنانعملفائضعلىيعيشون "جميعًاوكانوا
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وأخيرًا، "مع". األرضفىوالدمارالبوارنشرت"و" اإلقطاعيةالبيوتنفقاتزيادة "إلى
،والئمهمفىتبذيرًاإزدادواإسرافًا، كماالنبالءبيوتإزدادتالفروسية، عصورتطور

".واألبهةالبذخبمظاهراألخذعلىالبعضبعضهممعوتسابقوا

هذهمناثنان، استمروالنهبالسلبوأعمالوالحروباألقنانمصالحعنالنظروبغض
يتطلبذلك، فإنالزمنمرورمعحدةإزداداقدكانا، وإذاكلهالعصرخاللالعوامل

وال. لإلقطاعالطبيعيةالمالمحمنأنهماعلىببساطةنأخذهماأنيمكنتفسيرًا، وال
يرجعهاآثارمنأوردهما، فإنحالأية، وعلىاالتجاههذامثللنايشرحأندوبيحاول
.الشكمنالكثيريغمرهاإلقطاعتطورمنالحاسمةالفترةخاللالصليبيةالحروبإلى
الحقبةتلكمنجانبًاالنبالء، وعاششئكلقبلالشرقفىالصليبيةالحروبقامتفقد

عادتونهبسلبحمالت–ماحدإلى–الصليبيةالحروبوكانت. األرضعنبعيدًا
عنبديًالكانتأنهافيها، كماشاركواومنبهاقاموامنعلىالماديةالمغانممنبالكثير

وجملة. لهاإضافةتعد، والالوقتذلكفىسادتالتىالطبيعيةاإلقطاعيةالحروب
.دوبلنظريةالدعممنالكثيريقدمانالالعامالنهذانأنلنايتضح، أنهالقول

حجمزيادة: التحديدوجهعلى، وهمااآلخرينللعاملينبالنسبة–أحيانًا–األمرويختلف
علىدليل–األولىبالدرجة–لنايتوفروهنا. النبالءإسرافالطفيلية، وزيادةالطبقة
فقد. دوبلنظريةالضرورىالدعمأيضًايعوزناولكن. الدخلمنالمزيدإلىالحاجة
ثمةكان، أنهذلكإلىأضف. األقنانعددفىزيادةالمتسلقةالطبقةحجمزيادةصحب
ومن. الوسطىالعصورخاللاستغاللهايمكنالتىللزراعةالقابلةاألراضىمنالكثير

فىالمفرطةطبيعتهباستمرار، رغمولكنببطءيتوسعكاناإلقطاعىالنظامفإنثم
بالسادةالضررألحقتقدالحربأنحقيقةإعتبارنافىنأخذوعندما. المحافظة

فيمانشكالسالح)، قدتحملالتىالوحيدةالطبقةكانواحيث (األولىبالدرجةاإلقطاعيين
أوبطريقةالواضحالدليلغيبةوفى. المتسلقةالطبقةحجمفىنسبيةزيادةثمةكانإذا

.العاملهذاعلىللتركيزمبررًابالتأكيدنجدبأخرى، ال

اإلقطاعيةالطبقةإسرافزيادةحقيقةفىالشكإلىيدعوماثمةأخرى، ليسناحيةومن
نحواالتجاهيفسرهلولكن. وفيرةاالتجاههذاوجودإلىتشيرالتىالحاكمة، فاألدلة
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كانما–أحيانًا–ذلكيعكسهل، أواإلقطاعىالنظامطبيعةضوءعلىاإلسرافزيادة
هوالثانىاألمريكونأننتوقعأنيجبأنهلى؟ يبدواإلقطاعىالنظامخارجيحدث

أذواقفىالتلقائىالتغير، يعدالرأسمالىكالنظامديناميكىنظامظلفىوحتى. األرجح
التقاليدتقيدهمجتمععلىذلكيصدقأننتوقعأن، ويجببالذىغيرأمرًاالمستهلكين

الطبقةإسرافلزيادةعديدةأسبابًانجد، أنناذلكعلىزد. اإلقطاعىالمجتمعمثل
اإلتساعجلبفقد: اإلقطاعىالنظامخارجيدوركانماإلىنظرناإذاالحاكمةاإلقطاعية

فىأصبحتالسلعمنونوعياتكمياتعشرالحادىالقرنمنإعتبارًاللتجارةالسريع
اإلقطاعيةالطبقةوحاجاتالتجارةبينالعالقةهذهبوجوددوباأليدى، ويعترفمتناول

الذىالوزنأعطاهاقدكانطفيفًا، ولومرورًاعليهامرقدأنهلىيبدوالحاكمة، ولكن
عنخارجيةأسبابإلىترجعكانتالحاكمةالطبقةإسرافزيادةأن، ألدركتستحقه
.اإلقطاعىالنظام

كانذلكأنفىالشكمنالقليل، ثمةاألرضمناألقنانهربمشكلةإلىننتقلدعنا
ويفترض. عشرالرابعالقرنميزتالتىاإلقطاعىاالقتصادأزمةأسبابمنهامًاسببًا
إلىالمتزايدةحاجتهمإلى–بدوره–يعودالذى (السادةجورإلىيرجعكانذلكأندوب
هلولكن. اإلقطاعىالنظامداخلتمتعمليةأنهعلىتفسيرهيمكنثمومن) الدخل

؟اإلفتراضذلكتدعممقنعةحالةلنايقدمأندوباستطاع

، إالسادتهمظلمبلغمهمااإلقطاعياتهجراألقنانباستطاعةيكن، فلمفعلقدأحسبهما
منفائضخلقإلىيتجهحقًااإلقطاعىالمجتمعكانلقد. إليهيلجأونمكانًاثمةكانإذا

الذينالمشردينالسكانأولئكولكن–قبلمنأشرتمانحوعلى–المشردينالسكان
، ومناإلقطاعياتفىمكانلهميكنلمالذينأولئكمن، تكونواالمجتمعحثالةشكلوا

،لحيازتهمتركهمإلىتؤدىاألقنانعددفىملحوظةزيادةأىأنإفتراضالصعب
.االجتماعىالسلممناألسفلالدركإلىوهبوطهم

إنتباهمنالقليلإالتنللم–جديدةظاهرةشكلتأخذمشكلةتلك، فإنحالأيةوعلى
الثانىالقرنينفى، وخاصةالمدننمومعتزامناألقنانهربأننتذكرعندما–دوب
فرصةوفرتوالتىبسرعة، تتطوركانتالتىالمدنأنريبوال. عشروالثالثعشر
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لسكانقوىإجتذابعنصرتشكل، كانتاألحسناالجتماعى، والوضعوالعملالحرية
سلطةمناألقنانهربسبيليسرواأنفسهمالمدنمواطنىأنكما. المهضومينالريف

.العسكريةقوتهماإلضافية، ويدعمواالعاملةاأليدىإلىمدنهمحاجةيسدواحتىسادتهم
مناإلهتماميثيرماثمة: "بقوله–انجلزإلىخطاباتهأحدفى–ذلكعلىماركسعلقوقد
الفالحينبهايشجعونعشرالثانىالقرنفىالمدنسكانكانالتىبالطريقةآلخرحين

".المدنإلىالهربعلى

وال. المدنلنشوءطبيعيةنتيجةاألرضمنالهربحركةالخلفية، تعدهذهإلىوإستنادًا
،الهربإلىاألقناندفعفىهامًاعامًالكانكتابهفىدوبوصفهالذىالجورأنريب

.األقنانمنكبيرةأعدادلهجرةسببًا–ذاتهحدفى–يشكلالولكنه

الممكنمنكان، إذااإلقطاعلسقوطالداخليةالدوافععندوبنظريةإنقاذالممكنومن
منذلكأجدالولكننى. اإلقطاعىالنظامإطارداخلتمتعمليةالمدننشوءيعدأن

مدنأصوللقضيةتصديهعندأفضلموقفًايقففهو. دوبلكتابقراءتىخالل
كمراكزأهميتهاإلىيرجعكانالمدنتلكنموبأنيعترف، ولكنهالوسطىالعصور
، فإناإلقطاعىاالقتصادأشكالمنشكلالتجارةإعتبارالمستحيلمنكانولما. تجارية
.داخليةإقطاعيةألسبابنتيجةكانالمدينةمجتمعظهورأنالقوليستطيعالدوب

قوانينتحليلبإغفالهأنهالقول، يمكناإلقطاعسقوطعندوبلنظريةنقدنانجملوحتى
المعينةالتاريخيةالتطوراتبعضإعتبارفىالغربية، أخطأأوربافىاإلقطاعواتجاهات
أسبابعنناشئةأنهاعلىاالتجاهاتتلكتفسرأن، ويمكنلإلقطاعمالزمةاتجاهات
.اإلقطاعىالنظامعنخارجة

اإلقطاعسقوطنظريةحولالتفاصيلمنالمزيد. 5

قدمأنه، أعتقدإعتباراتلعدةمقنعةغيراإلقطاعسقوطحولدوبنظريةأجدبينما
النظرياتإلىوجههالذىالنقدمنالكثيرفىبرعفقد. المشكلةتلكلحلهامةمساهمة

عليهاأكدالتىبالعواملتأخذالالتىالنظرياتإعتباريمكنالأنهجليًاالتقليدية، ويبدو
نظريات–األرضمناألقنانوفرارالحاكمةالطبقةإسرافزيادةوخاصة–دوب
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.نظرهوجهةعنإختلفتلوحتىبالكثيرلدوبالتاليةالمالحظاتتدينثمومن. صحيحة

علىالقبولتلقىالتىالنظريةجانبزعزعةفىدوبيحالفلمالنجاحأنلىويبدو
ولكنه. التجارةنموفىبجذورهاتضرباإلقطاعسقوطعلةأنترىوالتى، واسعنطاق
علىالعادةجرتمماتعقيدًاأكثركاناإلقطاعىالنظامعلىالتجارةأثرأنإلىأشار

يفككالنقدىاالقتصادوأن" النقدىاالقتصاد "تعادلالتجارةبأنالقائلة، فالفكرةإعتقاده
غورنسبرأنولنحاول. البساطةمنكبيرةدرجةعلىاإلقطاعية، فكرةالعالقاتأوصال
.أوضحبشكلاإلقطاعىباالقتصادالتجارةعالقة

"النقدىاالقتصاد "بينالصراعفىيكمنالالصددهذافىالهامالصراعأنلىيبدو
منواإلنتاجالسوقأجلمناإلنتاجبينالصراعفىيتمثلالطبيعى"، ولكنهاالقتصاد"و

منالتجارةطريقهاعنتمكنتالتىالعمليةعنالكشفنحاولأنوعلينا. المنفعةأجل
اإلقطاعىالنظامعلىالنظامذلكأثرنتتبع، وأنالسوقأجلمنلإلنتاجنظامإيجاد

.المنفعةأجلمناإلنتاجعلىيقوموالذىوجودًااألسبق

فىالمفرطاالقتصادعدافيماالتجارة، وذلكمنمعينقدرإلىاقتصادىنظامأىيحتاج
المظلمةالعصورفىالجائلونوالباعةالقرويةالمحليةاألسواقكانتثمومن. بدائيته

بالحاجاتالنظامأمدوافقد: لهتهديدًاكونهامن، أكثراإلقطاعىللنظامسندًااألوربية
.االقتصاديةالعالقاتبنيةعلىتؤثرالتىبالدرجةحجمهايتزايدأندونالضرورية

فىذلكقبله)، كانربماأو (العاشرالقرنفىنطاقهامنتوسعالتجارةبدأتوعندما
السلعمبادلةعلىوإقتصرتالمحلية، التجارةعنتتميزالتىالخارجية، التجارةمجال
وطالما. العصرذلكفىالباهظةالنقلتكاليفتغطيةتستطيعالتىنسبيًا، الثمنالغالية
ظلتآثارها، فإنالتجولبنظامنسميهأنيمكنماإطارفىمحصورةالتجارةتلكبقيت

.بالضرورةمحدودة

محلية، ظهرتجاريةمراكزقيامعنتسفر، وبدأتالتجولمرحلةتجاوزتعندماولكن
، رغمالخاصلحسابهاالسلعبإنتاجتشتغلأصبحتالمراكزتلكألن. جديدكيفىعامل

الريفعلىمئونتهافىتعتمدأنعليهاوكان. الخارجمنالمجلوبةالسلععلىإرتكازها
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بشكلالعملوتقسيمالتخصصمنعاليةدرجةاليدويةحرفهابها، وأحرزتالمحيط
التىبالمنتجاتالمدنسكانبمدالمراكزتلكتقم، ولماإلقطاعىاالقتصادعرفهمماأكبر

مامقابلشرائهايستطيعونالتىبالسلعالريفسكانأمدت، بلفحسبإليهايحتاجون
المجلوبةبالسلعاإلتجارحقوق، فقدتذلكحدوثومع. المدينةسوقفىسلعمنيبيعونه

الفريدة،أهميتها–التجاريةالمراكزتلكمنهانمتالتىالنواةكونتالتى–الخارجمن
.المدينةاقتصادياتفىالثانيةالمرتبة–األحوالمعظمفى–إحتلتوربما

مناإلنتاجنظامخالقة، أقامتقوةالخارجمنالمجلوبةالتجارةكانتكيفنرىثمومن
كادالمنفعة، وماأجلمنلإلنتاجالقديماإلقطاعىالنظاممعجنبإلىجنبًاالمبادلةأجل
بعضنفحصاآلندعنا. البعضبعضهمافىيؤثرانبدآ، حتىيتجاورانالنظامانهذان

.المنفعةاقتصادإلىالمبادلةاقتصادمنجرتالتىالتأثيرتيارات

يلتفتلمماوهو–اإلقطاعيةاإلنتاجيةالمؤسسةكفايةعدم–األولالمحلفى–برزتلقد
معالتناقضنتيجةوذلك–منافسنظامغياببسببذلككان، وربماقبلمنأحدإليه

السلعشراءالممكنمنوكان. العملوتقسيمالتخصصعلىالقائمترشيدًااألكثرالنظام
ضغطحدوثإلىالشراءعلىالضغطهذاصنعها، وأدىمنأرخصبسعرالمصنعة

اقتصادفلكإلىاإلقطاعيةالضياعإجتذابإلىمعًاالضغطانهذانوأدى. البيععلى
كلفىقامتالتى، اآلناإلنتاجيةالورشتلكفائدةما: "Pirenneبيرنويتساءل. المبادلة
يشتغلونالذيناألقنانمنمحدودبعدداإلحتفاظعلىدرجتوالتىهامة، إقطاعية
المدينةحرفيىمهارةنصفمهارتهمتبلغالفالحة، والوأدواتالنسيجبصناعة

".العاشرالقرنمرعلى–غالبًا–مكانكلفىاإلختفاءفرصةلهمأتيحتالمجاورة؟ لقد
684

حدوث، إلىالنطاقواسعةاقتصاديةكحقيقةالمبادلةقيمةوجود، أدىالثانىالمحلوفى
إقتناءخاللمن، الالثرواتإلتماساآلنباإلمكانأصبحفقد. المنتجينموقففىتحول
الثروةإمتالكلبثوما. النقديةالحقوقأوالنقودإمتالكخاللمنالمستهلكة، بلالسلع

السيكولوجىالتحولهذايؤثرالمبادلة، ولماقتصادظلفىذاتهحدفىغايةأصبحأن

684Pirenne, op. Cit., P. 82.
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ذلكفىماأقلبدرجة (أيضًاأثر، بلفحسبمباشرًاإرتباطًابهيرتبطونالذينأولئكفى
المجتمعوأعضاءالتجارتزودثمومن. المبادلةباقتصادإتصلواالذينأولئكفى) شك

ولما. االقتصاديةبالشئونيتصلفيما" مصلحىموقف "اليومنسميهبماالقديماإلقطاعى
منجانبًالنايفسرذلك، فإنالدخلمنالمزيدإلىدائمًايحتاجوناألعمالرجالكان

يعددعندما–رأينامانحوعلى–دوبيؤكدهالذى، الدخلإلىالحاكمةالطبقةحاجةتزايد
.اإلقطاعسقوطعوامل

والذىاإلقطاعيةالحاكمةالطبقةأذواقعلىطرأالذىالتطوريأتى، الثالثالمحلوفى
مكانكلفىالتجارةتخلق: "بقولهالعمليةهذهبيرنويصف. الصددهذافىمهمًايعد

األرستقراطيةوتميل. معهاتجلبهاالتىالجديدة، االستهالكيةالسلعفىالرغبةفيهتنتشر
معتتالءمالتىالراحةبوسائلاألقلعلىاألبهة، أوبمظاهرنفسهاإحاطةإلىدائمًا

عشرالحادىالقرنفىفارسحياةتقارنوعندماالمثالسبيلعلى. االجتماعيةمكانتها
،واألثاثواللباسالطعامتكاليفزيادةمدىعشر، نلمسالثانىالقرنفىفارسبحياة
.685"الفترةتلك، خاللالسالحذلكوفوق

فىالدخلمنالمزيدإلىاإلقطاعيةالحاكمةالطبقةلحاجةمفتاحًايكونقدمانجدوهنا
.الوسطىالعصور

–المبادلة، القتصادومحاضنمراكزبمثابةكانتالتى–المدنظهوروأخيرًا، فتح
السبب–ريببال–ذلكوكان. حاًالوأحسنحريةأكثرلحياةالريفأقنانأمامالطريق
العواملمنعدهعندماصوابعلىدوبكانالذى، األرضمنللفرارالرئيسى
.اإلقطاعسقوطإلىأدتالتىالحاسمة

أعتقد، ولكنالقديمالنظامعلىأخرىآثارلهكانتالمبادلةاقتصادظهورأنريبوال
إنهيارإلىفأدتوالقوةالحسممنكافيةدرجةعلىكانتأوردتهاالتىاألربعةاآلثارأن

اإلنتاجورقىكفايةفىتتمثلالتىالعواملهذهجعلتفقد. القديماإلنتاجىالنظام
السوقأجلمناإلنتاجوراءمنتحقيقهايمكنالتىالكبرى، والمكاسبالمتخصص

685Ibid., P. 81.
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األربعةالعواملهذه، جعلتللعمالالمدنحياةالمباشرة، وجاذبيةالمنفعةأجلمنوليس
التىبالدرجةيقوىأنبمجردالنصرله، يتحققوقتمسألةالجديدالنظامسيادةمسألة

.أقدامهعلىالوقوفمنتمكنه

الضياعفالحةأوالقنانةإنتهاءبالضرورةيعنىالالمبادلةاقتصادإنتصارولكن
العمل، أوالمستقلالعملالقنانة، أوأوالعبوديةمعيتواءمالمبادلةاقتصادفأن. اإلقطاعية
العملضروبطريق، عنالسوقأجلمناإلنتاجعلىباألمثلةغنىوالتاريخ. المأجور

ظهوربأنالقائلةبالنظريةاألخذرفضعندماصوابعلىدوبكانولذلك. الذكرسالفة
، فأنباإلقطاعتعرفالقنانةكانتتلقائية، وإذابصورةالقنانةتصفيةإلىيؤدىالتجارة

جنبًاسارالمبادلةاقتصادتقدمبأنالقائلةفالحقيقة. ذاتهاإلقطاععلىأيضًايصدقذلك
كحقيقةببساطةبهانأخذأنيمكنتفسير، والإلىتحتاجالقنانةتدهورمعجنبإلى

.مسلمة

القنانةإلنهيارالمؤكدغيرالطابعنتخطىأنالمسألة، يجبلتلكتحليلناعندأنناوأعتقد
كانأورباغربىأقاليمبعضفىالتجارةتقدمأنإلىدوبفيشير. أورباغربىفى

علىالرأىذلكأنريبوال. الروابطتلكبتحللوليسالقنانةروابطبزيادةمصحوبًا
تعميناأنيجبالولكن. الظاهريةالتناقضاتمنعددإبرازفىدوبنجحوقد. صواب

زراعةنظاماستبدالفىتتمثلالتىالصورةجوانباستجالءعنالمؤقتةالردةتلك
واستخدامالقنانةعملبنظاماألحرارالمستأجرينالفالحينطريقعناإلقطاعيةالضيعة
بعيناالتجاهذلكأخذفىالحقيقيةالمشكلةوتكمن. محدودنطاقعلىالمأجورالعمل

.اإلعتبار

بأهميةيتسماناالتجاهلذلكالمعقدةاألسباببينمنحاسمانسببانثمةأنلىويبدو
لألقنانالكثيرقدم–أورباغربىفىعامًاكانالذىالمدنظهورأولهما، أن. خاصة
أدى، كمابهيلوذونمأوىمجردلهميقدماإلقطاعية، ولممنالفرارسبيلإلتمسواالذين
حزماألقنانمنمحدودًاعددًاولعل. المدنخارجظلواالذينأولئكأوضاعتغييرإلى

المرتفعالمستوىضغطلجعلالكثيرفعلتالمدن، ولكنالمدنإلىالرحالوشدأمتعته
المنخفضة،األجورفيهاتسودنقطةفىاألجورترتفعكأن. الريفعلىيؤثرفيهاللحياة
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مرتفعة،أجورعلىفيهاأخرى، يحصلونمنطقةإلىالعمالإلنتقالإحتمالوجودعند
.المدنإلىإلنتقالهمإحتمالثمةيكونعندمااألقنانإلىاإلمتيازاتبعضتقدمثمومن
اإلقطاعيةالعوائدأكبر، وتحويلحريةاألقنانمنحإلىبالضرورةاإلمتيازاتتلكوتتبعه
.نقديةإيجاراتإلى

منالكثيرفى–اإلقطاعيةتحولالممكنمنكانأنهفىيتمثلالسببينهذينوثانى
هذالمثلالكفايةمندرجةعلىتكنلم، فإنهاالسوقأجلمناإلنتاجنظامإلى–الحاالت
كانتالفنية، فاألساليبالغرضذلكمعتتناسبتكنلمأساسية، كمابصفةالتحول

اإلدارية،الناحيةمنالتنظيمإلىتفتقراإلقطاعيةوكانت. مختلفًاكانالعملبدائية، وتقسيم
تقديرالصعبمنكانأنهحتىواالستهالكاإلنتاجبينيفصلواضححدهناكيكنفلم

وال. والتقاليدالعاداتتنظمهكانتاإلقطاعيةفىشىءكلأنذلكعلى، زداإلنتاجتكلفة
المستخدمالعملكميةعلىأيضاينسحب، بلفحسبالزراعةأساليبعلىهذايصدق

، ولكنالقنعاتقعلىتقعواجبات، فثمةالفائضوالعملالضرورىالعملبينوتقسيمه
طريقفىالعراقيلمنالكثيرالعرفيةوالنظمالقواعدتلكووضعت. كذلكحقوقله

يجبوكان. ماليةمكاسبتحقيقأجلمنوالماديةالبشريةالموارداستغاللترشيد
لمواجهةآجًالأوعاجًالإنوالتنظيماإلنتاجيةللعالقاتجديدةأشكالعلىالعثور

.المتغيراالقتصادىالنظاممتطلبات

أوربا،شرقىفىبعدهوماعشرالسادسالقرنفى" الثانيةالقنانة "علىذلكينعكسفهل
الزيادةتلكحدوثإلىالتجارةنموأدىخاصًا؟ وكيفإهتمامًادوببهايهتمالتى

القنانة؟قيودفىالدرامية

فىالثانية، القنانةجغرافيةفىالسؤالينلهذينإجابةعلىالعثورنستطيعأنناوأعتقد
مركزعنبعيدًاشرقًاإتجهناكلماوعتوًاوضوحًاأكثرتصبحالظاهرةتلكأنحقيقة

ثمة، كانالمدنحياةتطورتحيثالمبادلةاقتصادمركزففى. الجديدالمبادلةاقتصاد
وعندما. القوىالمساومموقفذلك، ومنحهاألرضفىللبقاءالزراعىالعاملأمامبديل

منأنهمالية، وجدتمكاسبلتحقيقالسوقأجلمناإلنتاجإلىالحاكمةالطبقةتحولت
اقتصادهامشوعلى. وتقدمًامرونةجديدة، أكثراستغالليةأشكالإلىاللجوءالضرورى
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الفالعامل. كبيرًاإختالفًاالزراعىوالعاملاألرضمالكمنكلوضعيختلفالمبادلة
تحتالعمليةالناحيةمن، فهوإليهيلجأمكانيجدالألنهاألرضمنالفراريستطيع
منالتجارةتوسعزادوعندما. المتمدنةالحضريةللحياةيخضعلمالذىسيدهرحمة
القديمةاألساليبعلىالتركيززيادةذلكعن، نتجالربحفىالحاكمةالطبقةرغبة

جذورماركسيلمسالتاليةالفقرةوفى. لهجديدةأشكالعنالبحثمنبدًاللالستغالل
:يقولحيث) أورباشرقىفىالثانيةبالقنانةمهتمًايكنلمأنهرغم (المشكلةهذه

العبيد، أوعملمنالدنيااألشكالعلىإنتاجهميعتمدالذينأولئكينجرفعندما"
اإلنتاجأسلوبعليهايسيطرالتىالعالميةالسوقدوامة، إلىإلخ... السخرةعمل

طعمتوبذلك،الرئيسىإهتمامهمموضعللتصديرمنتجاتهمبيع، يصبحالرأسمالى
.686"إلخ... والقنانةللعبوديةالبربريةبالفظائعالعملفىلإلسرافالمتمدينةالفظائع

الحاكمةالطبقةإسرافإلىيرجعأورباغربىفىاإلقطاعإنهيارأنإلىدوبويذهب
إنهياربأنالقولأنلى، يبدوذلكصحفإذا. المجتمعفىالعاملةالقوىاستغاللفى

قوةعلىبسيطرتهااإلحتفاظعنالحاكمةالطبقةعجزإلىيرجعأورباغربىفىاإلقطاع
.التعبيرفىدقةأكثراستغاللها، يكونفىاإلسرافثمومنالمجتمعفىالعمل

أوربا؟فىاإلقطاعخلفالذىما. 6

فىاإلقطاعمر–حولهأحدمعهيختلفالوالذى–دوبأوردهالذىالزمنىللتسلسلوفقًا
فىمتفاوتةبسرعاتتفككثمعشر، ومنالرابعالقرنفىحادةبأزمةأورباغربى

المرحلةبدايةعننتحدثأن–أخرىناحيةمن–نستطيعوال. المختلفةالمناطق
إلىهذاويدعو. األرجحعلىعشرالسادسالقرنمنالثانىالنصفحتىالرأسمالية

القرنبينالواقعةالفترةفىاالقتصادىالنظامعننتحدثكيف: التالىالسؤالطرح
التىالفترةعشر، وهىالسادسالقرنمنالثانىوالنصف) اإلقطاعتفكك (عشرالرابع

، ونحنهامسؤال، أنهاإلنتاجأسلوباإلعتبارفىأخذناإذارأسماليةأوإقطاعيةتعدال
.القاطعالنحوهذاعلىبإثارتهلدوبندين

686Capital, 1 P. 260.
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اإلنتاجأسلوببلغلقد. حاسمةوغيرمترددةكانتسؤالهعلىدوبإجابةأنغير
منحققتهبماالتجاريةالبرجوازية، ونمتالتفككمنمتقدمةمرحلة "–حقًا–اإلقطاعى

المالكالفالحينمنمتوسطةطبقةوظهورالحضريةالحرففىونفوذ، ونلمحثروة
تدفعالصغارالفالحينغالبية، وكانتاإلقطاععناستقاللهناللإلنتاجأسلوبًاالميسورين

دوبولكن". المأجورالعملطريقعنالغالبفىتفلحالضياعوكانت. نقديًاإيجارًا
المنتجينبيناالجتماعيةالعالقات "أنإجماًالبقولهالظواهرتلكمنواحدةكليصف

–األقلعلى–، وبقىالوسطىالعصورسماتمنبالكثيرإحتفظت، الريففىوسادتهم
–رأيىفى–تعنىدوبإجابةكانت. أخرىوبعبارة". اإلقطاعىالنظاممظاهرمنالكثير

.شئكلقبلإقطاعيةكانتالفترةتلكأن

الذكرسالفةالفترةإعتبرتفإذا. تمامًامرضيةليستاإلجابةتلك، فإنحالأيةوعلى
أنعليها، كاندوبقدمهالذىالشمولىالتعريفنظروجهةمنإقطاعية، حتىفترة

الفترةتلكأنإلىتذهبحجةثمةأن، غيرالريففىالقنانةوجودباستمرارتقترن
يقولالغربية، إذأورباأنحاءجميعفىممكنحدأدنىإلىالقنانةإضمحاللشهدت

:ماركس
.عشرالرابعالقرنأواخرفى– العمليةالناحيةمن –إنجلترافىالقنانةإختفت"

حدإلى –عشرالخامسالقرنوخاللعندئذالسكانمنالعظمىالغالبيةوكانت
التىاإلقطاعيةالصفةكانتاألحرار، مهماالمالكالفالحينمنتتكون– كبير

.687"الملكيةفىحقهمورائهايختفى

أنالبداألوربية، ولكنالقارةفىالتطورهذاإنتشارمدىحولتحفظماركسأنويبدو
ماركسوفاةوقبل1882عامنهايةففى. أجلهإنقضاءقبلالتحفظهذاعنعدلقديكون
ألمانيا، وأرسلفىالقديماألراضىنظاموهوالماركحولبحثًاانجلزشهور، كتببثالثة
الخاصةالنقطةهويهمنىماإن: "التالىالتعليقعليهاوكتبماركسإلىالبحثأصول

أبديتعشر، ألنكوالرابععشرالثالثالقرنينفى–فعًالأوقانونًا–للقنانةالتامباإلختفاء
هذهأعيد: "يقولماركسإليهكتبيومينوبعد. 688"الرأىلهذامخالفًارأيًاسبقفيما

687Ibid, 1, P. 788.
688Selectes Correspondece, P. 408.
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إتفاقإلىلتوصلناسعيدإننى: "بقولهانجلزعليهورد689"جدًاحسنة، وهىإليكاألصول
.690"األعمالرجاليقولالقنانة، كماتاريخحول

عشرالخامسالقرنبحلولأنهفىيتمثلوأنجلزماركسرأىأنإلىالفقراتهذهوتشير
إنتاجيةعالقةتمثلتعدلمالقنانةوأنالقائمةاإلقطاعيةاألشكالبينمنبدائلظهرت
أنإلىاإلعتقادإلىيدفعنامادوبأوردهالذىالدليلفىنجدوال. أورباغربىفىسائدة
.وانجلزماركسإليهذهبلمامخالفبرأىالقوليبررماثمة

قدالقنانةأنيرىالوأنهالرأىبهذارفضهيعلنلمإنهبقولهذلكعلىدوبيجيبوقد
يرتكزأساسًاإقطاعيةمرحلةأنهاعلىالمرحلةلتلكتصنيفهفجائيًا، وأنإختفاءًاإختفت

فىاألرضمالكإلىيرتكنكانوأنهمحدودةتزالالكانتالفالححركةأنحقيقةعلى
ويؤكدالنحوهذاعلىنفسرهأن–إعتقادىفى–يمكنيقولهفما. النواحىمنالكثير

هذا–دوبقصدهالذىالمعنىمعرفةمنيمكنهمركزفىيعدالذى–هلكريستوفر
:أنيذكرحيثالتفسير
اإلنجليزىالريفعليهاكانالتىالصورةتوضيحمنمكنهلإلقطاعدوبتعريف"

تعرفالتىالنظروجهةيرفضفهو. عشروالسادسعشرالخامسالقرنينفى
فيشير. إنجلترافىالقنانةإلغاءعلىخاصةأهميةوتعلقالعملبخدماتاإلقطاع

الريفسكانغالبيةوهم (نقدياًإيجاراًنيدفعوكانواالذينالفالحينأنإلىدوب
نواحىبعدةوثيقاًإرتباطاًمرتبطينيكونواقد) عشرالسادسالقرنفىاإلنجليزى

الزراعةفىالرأسماليةالعالقاتوأخذت... كنفهفىيعيشونالذىاألرضبمالك
فىالسائدةاالستغاللاتمعالعشر، ولكنالسادسالقرنفىإنجلترافىتنتشر
الشكلفىيتمثلالهناالهامواألمر... إقطاعيةتزالالكانتالريفأنحاءمعظم

االقتصادىالمحتوىفىيتمثل، ولكنهوالفالحاألرضمالكبينللعالقةالقانونى
.691"العالقةلهذه

ضروريًايعدالذىالتحديديفقدهالنحوهذاعلىاإلقطاعمفهومنطاقتوسيعأنلىويبدو
ويرتكنونعدةبوسائليستغلونالفالحينبأنالقائلةالحقيقةكانتوإذا. العلمىلالستخدام

مناطقبعضأن–مثًال–نستنتجأن، فيجباإلقطاعلبتشكلاألراضىمالكإلى

689Briefwechsel, Marx – Engels – Lenin Institute ed., IV, P. 694.
690Selectes Correspondece, P. 411.
691The Modern Quarterly, II (Summer 1947), P. 269.
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إعالمية،ألغراضتبريرهيمكنالوصفهذاومثل. إقطاعيةتعداآلنالمتحدةالواليات
أننستنتجقدفإنناالبالدتلكفىيسودالذىالشكلفىنتعمقأنعليناكانإذاولكن
النظامإلىينتمىاليومالمتحدةالوالياتمناطقبعضفىالسائداإلقطاعىالنظام

نضعأساسية، وبذلكبإعتباراتاألوربيةالوسطىالعصورفىسادالذىاإلقطاعى
إذاشططًاأقلبدرجةيصدقالشئنفسأنوأظن. الخلطإلىالطريقعلىأقدامنا

القرنفىإنجلترافىسادالذىاالقتصادىالنظامبينأساسيةسمةوجودإفترضنا
عليهمانطلقوأن. عشرالثالثالقرنفىفيهاسادالذىاالقتصادىوالنظامعشرالسادس

هذامثلأمامالبابنفتحأننايعنىعليهمامختلفةتسمياتإطالقعننمتنع، أواالسمنفس
.اإلفتراض

كاندوبأنالرأسمالية؟ أعتقدوبدايةاإلقطاعنهايةبينوقعتالتىالفترةنميزإذنكيف
كاناوإليزابيثالثالثإدواردحكمبينيفصالنالذينالقرنين "أنقالعندماصوابعلى
تفككأنإدراكاإلنتقاليةالمرحلةتلكلفهمالمهممنوأنه... إنتقاليةطبيعةذاتفترة

اإلنتاجأسلوبيتطورأنقبلمتقدمةمرحلةبلغقدكاناإلقطاعىاإلنتاجأسلوب
األسلوبرحمفىالجديداإلنتاجأسلوببنمويرتبطلمالتفككذلك، وأنالرأسمالى

أنباستطاعتهكاندوبأن، وأعتقدصوابعلىالرأىهذاأنلىويبدو... " القديم
.مداهالرأىبهذابلغلوالمشكلةلهذهمرضحلإلىيصل

يواجهعمليةبإعتبارهآخرنظامإلىمعيناجتماعىنظاممناإلنتقالفىعادةنفكرإننا
ومثل. السيادةأجلمنمعًاويتصارعانمباشرةمواجهةالبعضبعضهماالنظامانفيها
اإلنتقاليةاألشكالتلكإنتقالية، ولكنأشكالوجودإمكانيةبالطبعتستبعدالالعمليةهذه

ومن. السيادةأجلمنتتصارعمعًاالنظامينإلىتنتمىالتىالعناصرمنخليطًاتضم
ريبالنحو، والهذاعلىيسيراإلشتراكيةإلىالرأسماليةمناإلنتقالأن–مثًال–الواضح

.لذلكمناظرةكانتالمبكرةاإلنتقالفتراتأنإفتراضسبيللناتيسرالحقيقةهذهأن

يحددهمافوفق. للرأسماليةاإلقطاعمنباإلنتقاليتعلقفيماجسيمًاخطأيشكلذلكولكن
–بالفعلحتفهلقىقديكنلمإذا–األخيربالنزعيمرأورباغربىفىاإلقطاعكاندوب
خليطًاتتضمنلمالنظامينبينالواقعةالفترةأنذلكعلىويترتب. الرأسماليةمولدقبل
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أوإقطاعيةتكنلمالفترةتلكفىسادتالتىوالرأسمالية، فالعناصراإلقطاعبين
.رأسمالية

علىببساطةأطلقوسوف. تفصيليةمناقشةالمصطلحاتلمناقشةهناالمقاميتسعوال
إصطالحعشروالسادسعشرالخامسالقرنينفىأورباغربىفىسادالذىالنظام

فرضتالتىالسلعإنتاجفيهتطورنظامًاكانأنهليعنى" الرأسمالىقبلالسلعإنتاجنظام"
فإنثمومن. الرأسماليةلنمواألرض، لتمهدإضمحاللهإكتملأنبعداإلقطاععلىنفسها

مناإلنتقالمثل–متصلةواحدةعمليةيمثليكنلمالرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقال
تقدماإلختالفتماممختلفتينمرحلتينمنيتكونكانولكنه–اإلشتراكيةإلىالرأسمالية

.منفصلتحليلإلىتحتاجالبعضبعضهاعنجذريًاإختالفامختلفةمشاكلمنهماكل

وجهةمعيتعارضالنحوهذاعلىالرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقالتمييزأنيظنوقد
هوالتمييزهذاإليهيرمىما، فكلذلكغيرأرىولكننى. التقليديةالماركسيةالنظر

:ماركسذكرفقد. الماركسيةفىالغموضإكتنفهاالتىالنقاطبعضتوضيح
الخامسأوعشرالرابعالقرنفىالرأسمالىاإلنتاجبإرهاصاتنلتقىإننارغم"

الحقبةتاريخ، فإنالبعضبعضهاعنالمتفرقةالمتوسطالبحرمدنبعضفىعشر
، فإنالرأسمالىاإلنتاجظهروحيثما. عشرالسادسالقرنإلىيرجعالرأسمالية

فىالمتمثلةالوسطىالعصورتطورذروةأنكماالمدىبعيدأثراًيتركالقنانةإلغاء
".بعيدزمنمنذإضمحلتقدتكونالسيادةذاتالمدنوجود

:أنأيضًاماركسذكركما
تداولهاوتطورالسلع، فإنتاجالماللرأسبالنسبةالبدايةنقطةديعالسلعتداول"

فتحتوقد. المالرأسظهورإلىتؤدىالتىالتاريخيةالشروطتشكلوالتجارة
تاريخأمامالحياةبابعشرالسادسالقرنفىالعالميةوالسوقالعالميةالتجارة
.692"المالرأس

ذهبتالذىالنحوعلىالرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقالتعنىاإلشارةهذهأنوأعتقد
.إليه

692Capital, 1, P. 787.
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أبعدإلىالرأسماليةإلىاإلقطاعمنباإلنتقالالمتصلةاألسبابتعليلندفعالأنويجب
علىالسابقالسلعإنتاجنظامتصنيفالمبالغةمنأن–خاصةبصفة–لىويبدو. ذلكمن

النظاممعالمساواةقدمعلى، يقفخاصنوعمناجتماعىنظامأنهعلىالرأسمالية
تركتسائدةإنتاجعالقةثمةالحقيقةفىوليس. واإلشتراكيةوالرأسماليةاإلقطاعى
جانبإلىواضحةتبدوالقنانةسماتهناككانتفقد. كلهالنظامعلىبصماتها

بالمفهومشائعةكانتالتىالعملعالقاتشكلالمأجور، ولكنالعملإرهاصات
يقومالذىاألساستقديمعلىقادرةوغيرواضحةبصورةمستقرةغيركانتاإلحصائى

والفالحينالمالكبينالعالقةعلى–خاصةبصفة–هذاوينطبق. اجتماعىنظامعليه
الريفسكانغالبيةشكلواالذين (نقديًاإيجارًايدفعونالذيناألرضفىالمشتغلين
ماركسحللوقد). هلكرستوفريذكرمانحوعلىعشرالسادسالقرنفىاإلنجليزى

علىلألرض"، وأصرالرأسمالىاإليجارنشوء "عنوانتحتفصلفىبعنايةالعالقةهذه
:يقول، حيثإنتقالىشكلمجردأنهعلىيفهمقدأنه

امتفرقالمناطقبعضفىحدثالذىنقدى، إيجارإلىالعينىاإليجارتحولأن"
وحرفالتجارةتطوربعد، يتطلبفيمابأخرىأوبصورةواسعنطاقعلىثمأوالً

اإليجارويعد.. النقودتداولتطورملحوظاً، وكذلكتطورعامةالسلعوإنتاجالمدينة
،لهومناقضاًالعينىاإليجارشكلمنتحوالًبإعتبارهالتطورأشكالآخرالنقدى

وضعناهالذىاألرضإيجارتفككأشكالمنشكالً– الوقتنفسفى –وبإعتباره
القيمةفائضأشكالمنطبيعىكشكلاألرضإيجارخاصةأعيننا، وبصفةنصب

يؤدىأنوالبد... اإلنتاجأدواتمالكإلىيذهبالذىالمأجورغيرالعملوفائض
،المستقلالفالحإلىاألرضإنتقالإلىماإ... الحقتطورفىالنقدىاإليجار
إلىتحولهأى، الرأسمالىاإلنتاجألسلوبمقابلشكلإلى، أولهخاصاًملكاًفتصبح
.693"الرأسمالىالمستأجريدفعهإيجار

التىالعالقاتمنالمستقرغيرالوحيدالطابعيعدالالنقدىاإليجار، أنذلكإلىأضف
الفقراتأحدفىدوببينوقد. الرأسماليةعلىالسابقالسلعإنتاجاقتصادظلفىسادت

المستقرغيراالقتصادواجهكيف "البروليتاريانموحولكتبهالذىالفصلمنالمشرقة
مناإلنتاج، وخاصةالسوقأجلمناإلنتاجبهايتميزالتىالتفككآثارالصغارللمنتجين

693Capital, 111, ch. 47, P. 926 f.
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تجعلهالتىالخاصةالمزاياببعضاالقتصادذلكتمتعإذاالخارجية، إالالسوقأجل
".وضعفًافقرًااألكثرأعضائهلحمايةتتخذالتىالخاصةاإلجراءاتمنقوةيستمد

الرأسماليةعلىالسابقالسلعإنتاجيكنلمبينماأنهاستنتاجنايبررماثمةأنوأعتقد
منمكنتهالقوةمندرجةعلىوكان. الحياةعلىقادرًانظامًارأسماليًا، كانأوإقطاعيًا
يطورأنيستطيعأنمنأضعفكان، ولكنهتحللهفىوالتسبباإلقطاععلىالتأثير
الطريقتمهيدهواإليجابيةالناحيةمنفعلهاستطاعما، وكلبهالخاصةالمستقلةبنيته
.عشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىالنصرأحرزتالتىالرأسماليةأمام

الرأسماليةظهورحولالمالحظاتبعض. 7

لهذهمعالجتهأنلىويبدو. عامةالرأسمالية، بصفةلظهوردوبتحليلعلىأوافق
ماأرفعكانالتحليلهذاأنومشرقة، وأعتبرواضحة- خاصبشكل–كانتالمشكلة

منقدرعلىنفسهدوبيعدهمانظريتانثمةالمستوى، ولكنحيثمندوببكتابجاء
بأصولاألولىوتتعلق. النقدبعضتوجيهإلى–رأيىفى–يحتاجمااألهمية، وهو

التراكمبعمليةفتتصلالثانية، أماللمصطلحالكاملبالمفهومالصناعىالرأسمالى
.األصلية

لتأييد" التجارىالمالرأس "حولماركسكتبهالذىالفصلفىجاءبمادوبإستشهد
فيماونورد. رئيسيينطريقينعنيتطورالصناعىالمالرأسبأنالقائلةنظرهوجهة
:دوبكتابمنالفقرةهذهيلى

قطاعيدفىالمالرأسيتراكم"– الحقيقيةالثوريةالطريقة –"األولىللطريقةوفقاً"
تنظيمفىهؤالءيبدأالزمنوبمرور،بالتجارةيشتغلونالذينأنفسهمالمنتجينمن

الحرفية، ووفقاًوالنقاباتالحرفقيودمنمتحررةرأسماليةأسسعلىاإلنتاج
اإلنتاجعلىيدهموضعفىبالفعلالقائمةالتجارطبقةمنقطاعيبدأالثانيةللطريقة

يصبحون، ولكنهماإلنتقالأسلوبدور– اريخياًت –يلعبونثممباشر، ومنبشكل
".تطورهمويعوقونالحقيقىالرأسمالىاإلنتاجأسلوبطريقفىعقبة

اإلنتاجلفشل–مطولتحليلبعد–عرضخاصًا، كماإهتمامًااألولىبالطريقةدوبويهتم
.بالخيرتبشركانتبداياتوجودأوربا، رغمبالدبعضفى
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تكونماأبعدالعمليةتفاصيل "بأنيعترفدوبأن–حالأيةعلى–بالذكرالجديرومن
قليلةاألدلةأناألمروحقيقة". إليهايرتكنالتىاألدلةمنالقليلثمة، وأنالوضوحعن

منمستمدةأخرىأدلةعنالبحثاألفضلمن "بأنيشعرلهايعرضمنأنحتىللغاية
فىالتجارىالمالرأستحكموسقوطلإلنتاجالثورىالتحولأنإلى، يشيرماركس
.694"السابقينالحرفيينمراتببينمنجاءوارجاليدعلىتمقداإلنتاج

الدليلوجودفىأشكناحيتىومن (األدلةوفرةعدمفىهناتكمنالالمشكلةأنوأعتقد
الذىالكاملللنصنعرضاآلنودعنا. ماركسكتبهمافهمسوءنتيجة) ذلكيتطلبهالذى

":الحقيقيةالثوريةالطريقة "عنماركسفيهتحدث
تاجراًالمنتجيصبحأنإما: سبيالناإلقطاعىاإلنتاجأسلوبمناإلنتقالإتخذ"

التىالحرفيةوالنقاباتالطبيعىالزراعىاالقتصادعنيتميزورأسمالياً، وبذلك
الثوريةالطريقةهىوهذه. الوسطىالعصورفىالمدينةصناعةعلىغلبت

الطريقةهذهتقوموبينما. اإلنتاجملكيةعلىمباشرةالتاجريستحوذأنأو. الحقيقية
القرنفىاإلنجليزاألقمشةتجارلذلكمثال – التاريخيةالناحيةمنإنتقالىكأسلوب
،عملهمفىمستقلينبقائهم، رغمسيطرتهمتحتالنساجينجمعواالذينعشرالسابع

الالطريقةهذهولكن– منهماألقمشةوشراءلهمالصوفبيعطريقعنوذلك
عليهتحافظ، وإنماالقديماإلنتاجأسلوبجانباًتطرحأنذاتهاحدفىتستطيع

.695"لهاكمقدمةوتستخدمه

المنتجينمراتببينمنينشأونالذينالرأسماليينعنشيئًاماركسيذكرنرى، لموكما
تاجرًاأصبحالمنتج "أنقولهعنماركسأوردهاالتىالعبارةأنصحيح. الحرفيين

ومستخدمًاتاجرًايبدأالمنتجأنأيضًاتعنىقد، ولكنهاالمعنىهذاتتضمنورأسماليًا"، قد
يشيركلهالنصأنلىويبدو . منهاإنطلقالتىالخلفيةعنالنظربغضالمأجورللعمل

الذىالتناقضأنوأعتقد. المنطقمعتمشيًااألكثرالتفسيرهواألخيرالتفسيرأنإلى
للعملالبطئالتطورخاللمنالرأسماليةالمشروعاتظهورفىيكمنماركسأبرزه

:الحرفيينمراتببينمنالمنتجينبنشوءإهتمقدأنهإلىإشارةتوجدوال. المنزلى
رأس "كتابهمناألولالجزءفىبوضوحالمشكلةهذهيعالجلمأنهذلكإلىأضف

694Perez Zagorin in SCIENCE & SOCIETY, XII (Spring, 1948), P. 280 f.
695Capital, 111, P. 393.
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كتبفقد. السابقةالفقرةفىوردالذىدوبتفسيرمعيتفقأنيمكنالذكرهالمال"، وما
:يقولماركس
الكثيرأنريبوال.كالفالحتدريجيةبصورةيتملمالصناعىالرأسمالىنشوءأن"

أنفسهماألجراء، حولواحتى، أوالمستقلينالصغار، والحرفيينالحرفمعلمىمن
المأجورالعملاستغاللفىالتدريجىالتوسعطريقعن(وصغار، رأسماليينإلى
منهاإنطلقالتىالقواقعتتفقوال... رأسماليينإلىتحولوا) تراكممنبهإرتبطوما
أوجدتهالذىالجديدالعالمسوقتجارةتطلبتهمامعاإلنتاجىاألسلوباهذ

".عشرالخامسالقرننهايةعندنمتالتىاإلكتشافات

الرأسمالىنشوء "عنوانماركسأعطاهالذىالفصلمفتاحهىالمالحظاتهذهكانتلو
عنجمعالتىواإلبتزازالتجارةأساليببوصفالفصلبقيةمعظمالصناعى"، وخصص

منهاإنطلقالتىالصغيرةالقواقعظلفىحدثمماأكبربسرعةالمالرأسطريقها
التراكميعرفالتىالحقيقيةاألساليبعنقليًالإالماركسيتحدثالوبينما. األسلوب
المنتجظهورعلىخلعأنهيؤكدمانجدنكادالصناعة، الإلىطريقهبواسطتها

.األهميةمنقدرعلىدورًاالحرفيينمراتببينمنالرأسمالى

أولئكعلىتنسحب" الحقيقيةالثوريةالطريقة "أنيعنىأنهعلىماركسقولفسرناوإذا
المروردونرأسماليةمشروعاتبقياميسمحالذىبالقدرالمالرأسلديهمتوفرالذين

األدلةمنزاخرفيضعلىللحصولالسبيلتقدملمأنها، وأعتقدالمنزلىاإلنتاجبمرحلة
ماأن) ماركسإلىالرجوعدون (إجماليةبصورةNefنفأشاروقد. الرأىهذالتأييد
تتميز) 1640حتى1540منالفترةحوالى (إنجلترافىاألولىالصناعيةبالثورةيسمى

النبيذ، وتكريرالمعدنية، وصناعةوالصناعاتالتعدينمثلجديدةمجاالتفىباالستثمار
الطريقة "تمثلأنهاعلىوالدليل. 696، والملح، والزجاج، والشبالصابونالسكر، وصناعة

فرضتإنجلترا، حيثفىاألولىالصناعيةالثورةنتائجفىيكمن" الحقيقيةالثورية
.األولىالسياسيةالبرجوازيةالثورةوحققتلهاالمنافسةالدولكلعلىسيطرتهاإنجلترا

نقد، وهناإلىتحتاجالتىالرأسماليةظهورحوللدوبالثانيةالنظريةإلىاآلنوأنتقل
.إيجازًاأكثرأكونأنأستطيع

696J. U Nef, Industry and Government in France and England, 1540 – 1640 (Philadelphia, 1940), especially ch.
1 and 3.
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حاجةأولهما، زيادة. متميزتينبمرحلتينتمراألصليةالتراكمعمليةأندوبيرى
وفى. الثورةحقوقإقتناءإلىمعينة، وحاجتهاألصولالمربحةاألسعارإلىالبرجوازية

محدودةأيدىفىكذلكتتركز، بلفحسبالبرجوازيةإلىالثورةتنتقلالمرحلة، الهذه
.التحقيقمرحلةذلكبعدتأتىثم. العدد

يثيرالذلكأنكما. هذهالتحقيقمرحلةوجودعلىدوبيقدمهدليًالأجدأنأستطيعوال
،بالفعلوجدتأنهاأوالمرحلةهذهمثلوجودإفتراضإلىيدعوماثمةليسألندهشتى

العددمحدودةأيدىفىوتتركزعليهااالستحواذيتمالتىاألصول، فإندوبيوضحوكما
، والمعادنالديون، وحقوقاألرضتشملفهىمتنوعة، تعداإلمتالكمرحلةخالل

كما. سواءحدعلىوالسائلةالمجمدةاألصولتتضمن–أخرىبعبارة–النفيسة، أو
العملالبرجوازيةخاللهاطورتالتىالفترةكانتتلكأن–أيضًا–دوبيعترف

أصولإلى) العامةالديونوخاصة (المجمدةأصولهالتحولاإلقراضووسائلالمصرفى
علىضغطوجوديبررمانجدأنالصعب، منالظروفهذهظلوفى. سائلة

زد. الصناعىلالستثمارالالزمالمالرأسلتحقيقأصولهابيعإلىيدفعهاالبرجوازية
األصولشراءعلىتقدمأنتستطيعالطبقاتأىنعرفأنالصعبمن، أنهذلكعلى
أن–طبعًا–ذلكيعنىوال. النقديةالسيولةلهاتوفرحتىللبيعالبرجوازيةتطرحهاالتى
الطبقة، أونفسمنآخرينأفرادإلىاألصولبيعيستطيعونالالبرجوازيةالطبقةأفراد

لالستثمارالالزمالمالرأسعلىالحصولأجلمنأخرىطبقاتإلىينتمونألفراد
أن–ككل–البرجوازيةتستطيعأخرىطبقةثمةتكنلمأنهالمؤكدمن، ولكنالصناعى

.تلكالرأسمالىالتطورفترةفىاألصولتبيعها

لنايقدملم، فإنهالتحقيقمرحلةوأهميةضرورةعلىدوبتأكيدعنالنظروبغض
إلى، يشيرالصنتعىلإلستثمارالضروريةالشروطتحليلإلىينتقلوعندما. حولهاالكثير

بواسطةالتحقيقطريقعنيتمالالبرجوازيةناحيةمناالستحوازمرحلةإستكمالأن
فقدانطريقعنوذلكالقديماإلنتاجنظامتحطيمطريقعنيتم، ولكنهالبرجوازيه

تحصلالتىاألجورمقابلعملهاقوةبيعفىترغبطبقةليشكلوالملكياتهمالفالحين
تكرارأنلهآسفما، ولكنشكذلكفىما–الناحيةهذهمن–صوابعلىوهو. عليها
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الممتازةمعالجتهعنالقراءإنتباهيحولقدالتحقيقمرحلةأهميةعلىللتأكيددوب
.األصلىالتراكمفترةشهدتهاالتىاألساسيةللمشكالت
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دوبمورس: بقلم - رد. 2

697

الهامةالمسائلمنعددًاالرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقالحولسويزىبولمقالةتثير
التطورمنكلفهمفىالمسائلتلكمناقشةالتقدير، وتفيدتستحقواضحةبطريقة

منذأرحبأنلىيحقفهل. التطورذلكلدراسةأسلوبًابإعتبارهاوالماركسيةالتاريخى
والدراسة؟الفكرمنالمزيدإلىيدعوتحديًابإعتبارهاالمناقشةهذهفىبمساهمتهالبداية

المواضعبعضوفى. مقالتهفىسويزىأوردهمماالكثيرمعخالفعلىأجدنىوال
.والصياغةالتأكيدإطارفىبينناالخالفالرأى، يقعفىمعىإختالفًافيهاأبدىالتى

المقالة،تلكمنموضعينأوموضعفىيتضحالتحليلطريقةفىبينناالخالفولكن
.الصوابيجانبتفسيرهأنأشعروهنا

باإلقراريكتفىأولإلقطاعبتعريفىيقبلأنيرفضسويزىكانإذاماأعرفأوًال، ال
ذلككانبالقنانة، إذااإلقطاعتحديدعلىيرتكزالتعريفهذاأنيرىفهو. كفايتهبعدم

اإللزامخاللمنالمنتجاستغالليعنىاإللزامية، وإنماالخدماتممارسةمجرديعنىال
مايغطىالنحوهذاعلىاإلقطاعتعريفأنيعنىسويزىكان، فإذاالسياسى–القانونى

على، ويحتوىالوسطىالعصورفىأوربافىسادالذىاالقتصادىالشكلمنأوسعهو
دراسةأىإطارفى (بتحليلهاالعنايةإلىتحتاجالتىاألشكالمنالنطاقمتسعةمجموعة

كنظاماإلقطاعإلىيشيرعندماولكنه. ذلكفىمعهأختلفالفإننىلإلقطاع)، شاملة
اإلنتاجأسلوبمععندهاإلنتاجنظام، ويتناقضلذلكمغايرًاشيئًايقولأنه، يبدوإنتاجى
عليهينسحبماحولرؤيةوضوحلدىوليس. ماركساستخدمهالذىالمصطلحبمفهوم

المصطلحهذاأنيرىأنهإلىيشيرذلكبعدسويزىيذكرهماولكن. اإلنتاجنظام
أنإلىإشاراتوثمة. إنتاجهفيهايصرفالتىوالسوقالمنتجبينالعالقاتيتضمن
إهتمامبؤرةعليهاتتركزكانت) اإلنتاجعالقاتنقيضعلى (تلكالمبادلةعالقات

697Science & Society, Spring 1950.
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على–لإلقطاعالحاسمةالمالمحيعتبرفهو. (التاريخيةالعمليةلهذهتحليلهعندسويزى
).المنفعةأجلمنلإلنتاجنظامًاكونهفىتتمثل–المثالسبيل

الذىفالتعريف. بينناخالفموضعأساسيةمسألةثمةأن، أعتقدكذلكاألمركانفإذا
المميزةاإلنتاجعالقاتعلىيرتكز" الرأسماليةتطورفىدراسات "كتابىفىأوردته

اإللزاميةفالعالقة. األعلىوسيدهالمباشرالمنتجبينالعالقاتخاصة، وبصفةلإلقطاع
–ترتبطالحاكمةالطبقةبواسطةالمنتجينعمللفائضالمباشراإلجتناءفىتتمثلالتى

بدائيةاإلنتاجأساليبوكانت. اإلنتاجيةالقوىلتطويرمعينمستوىبوجود–بالطبع
المنتجكانالصغير"، حيثاإلنتاجأسلوب "بماركسوصفهماعليهانسبيًا، وينطبق

حاسمًا،ملمحًاهذاوأعتبر. بذاتهاقائمةإنتاجيةوحدةبإعتبارهااإلنتاجوسائليمتلك
العناصراألهميةفىيفوقاالقتصاديةاألشكالبينالمميزالملمحهذايشيعوعندما
وال). بالسوقالمنتجعالقةمثل (االقتصاديةاألشكالتلكفيهاتختلفقدالتىاألخرى

طريقهعنيتمالذىالشكلوفقالتنوععلىقادرةاإلنتاجيةالعالقةهذهأنفىجدال
تفرضالتىالعوائدالمباشرة، أوالعملخدماتمثل: اإلنتاجلفائضالجبرىاإلنتزاع

علىينطبقالاألشكالتلكبينالتمييزولكن. نقديةأوعينيةكانتسواءالمنتجعلى
،عليهوركزتميزتهقدإننىسويزىيظنالذى" الغربيةأوربافىاإلقطاع "بينالتمييز

اآلسيوىاإلقطاعفىسائدةكانتاإللزاميةالعالقاتأنرغم (أورباشرقىفىواإلقطاع
غربىفىسادتالتىاألحوالبينهامةإختالفاتقامتوبينما). متميزًاإنطباعًاوتركت

يتعلقفيماملحوظتشابهثمةفإن–شكذلكفىما–شرقهافىسادتالتىوتلكأوربا
المنتجينيدىبينمنالمأجورغيراإلنتاجفائضطريقهعنيتدفقكانالذىبالشكل"

فصيلةإلىينتمى" أورباغربىفىاإلقطاع "إعتبارفىالرغبةأنالمباشرين"، وأعتقد
البرجوازيونالمؤرخونإختلقهابدعةهى، باإلقطاعتوصفأنوحدهاتستحقمتميزة

.القانونيةالسماتفىاإلختالفعلىالتركيزإلىباتجاههم

غربىفىاإلقطاعبهإتسمالذىللتغييرالمقاومالمحافظبالطابع "يتعلقفيما1.
سويزىإتهمنىالذى، مكانهعنلتزيحهخارجيةقوةإلىإحتاجالذىأوربا"، 
وجامدًاثابتًاكاناإلقطاعىالمجتمعأن، صحيحمنهموقفىعند، سأظلبإهماله
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علىينطوىالاإلقطاعأنيعنىالذلك، ولكنالرأسمالىاالقتصادنقيضعلى
الخاصةالعامةالماركسيةللنظريةاستثناءيجعلهبهذافالقول. التغييرنحواتجاه

.فيهالقائمةالتناقضاتمنبدافعيتحركاقتصادىمجتمعكلبأنالقائلةبالتطور
شهدت، كما698ملحوظةتقنيةتغيرات–حقًا–اإلقطاعيةالمرحلةشهدتلقد

األولىالقرونفىشاععمابارزةإختالفاتاإلقطاععصرمناألخيرةالقرون
منبدًالأورباشرقىإلىنتجهأنيجبأنناذلكإلىالعصر، أضفذلكمن

اآلسيويةاألشكالخاصة، إلى، وبصفةلإلقطاعالثابتةاألشكالعنبحثًاغربها
طريقعنالعملفائضفبهانتزعالذىالشكلكانأنهالمالحظومن. للقنانة
ليصبحمالئمًا "بإعتبارهماركسعنهتحدثالذىالشكلذلكالعينية، وهوالعوائد
.699"آسيافىرأينامانحوالراكد، علىللمجتمعأساسًا

راكدًا،نظامًابالضرورةليساإلقطاعىالنظامبأنبالقولرأيهسويزىويقيم
.فيهتغييرإحداثإلىتتجهال–وقعتإذاحتى–النظامذلكحركةأنويزعم

أنلىويبدو. اإلقطاعظلفىثوريًادورًايلعبالالطبقىالصراعأنيعنىوذلك
الثوريةلالتجاهاتاإلنكارهذاضوءفىسويزى، عندرؤيةوضوحعدمثمة

الفالحينبينينشبالطبقىالصراعأنأحديعتقد، والاإلقطاعفىوالتحولية
يفعلهمافإن. الرأسماليةإلىالتحولطريقعلىالصورمنصورةبأىوسادتهم

تمكنهبدرجة (الصغيراإلنتاجأسلوبإعتمادتعديلفىيتمثلالثورىاالتجاهذلك
تولدعندئذ) داخلهاالجتماعيةالتناقضاتتتطورثم، ومناالستقاللمن

.بعدفيماإليهاسنعودأساسيةنقطةوتلك. الرأسمالية

الداخليةللقوىنتاجًاكاناإلقطاعإنهياربأنالقائلةنظرىوجهةبتقديمسويزىقام2.
بأنالقائلةلنظريتهتدعيمًاالعملية، وذلكبتلكلهصلةالالتجارةنمووحدها، وأن

كالتجارةخارجيةقوةطريقعنإاليتمالبالثباتيتسمالذىاإلقطاعتفكك
ذلككانإذا، وماالصراعنوعفىالعمليةتلكتحديديرىأنهويبدو. والسوق

،وسطحيتهالتقديمهذابساطةأدهشتنىوقد. خارجيةأوداخليةقوىبينالصراع
698Molly Gibbs, Feudal Order (London 1949), P. 5 – 7, 92 f.
699Capital, 111, P. 924.
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معالخارجيةوالقوىالداخليةالقوىلتفاعلنتاجًاالعمليةهذهفىأرىألننى
البددامت، مااألولالمحلفىتأتىالداخليةالتناقضاتأن، رغمالبعضبعضها

اتجاهتحدددامتمختلف)، ومازمنىنطاقعلىذلككانوإن (فعلهاتفعلأن
منحالبأىأنكرأننىذلكيعنىوال. الخارجيةالقوىتتركهاالتىالتأثيرات
عجلةدفعفىهامًادورًالعبتقدوالتجارةاألسواقذاتالمدننموأناألحوال

درجةإلىيصلأثرًاتركتالتجارةأنأؤكدهوما. القديماإلنتاجأسلوبتفكك
، فإنالمثالسبيلوعلى. القديماإلنتاجأسلوبفىالداخليةالصراعاتحدةزيادة
اإلنتاجأسلوبداخلاالجتماعيةالتناقضاتحدةزيادةإلىأدىالتجارةنمو

منالبروليتارياأنصافمنناحية، وطبقةمنالكوالكمنطبقةالصغير، وخلق
فىدراسات "كتابىمنموضعمنأكثرفىذكرتمانحوعلى (أخرىناحية
اآلبقيناألقنانتشدالتىالجذبقوةدورلعبتالمدنأنكما"). الرأسماليةتطور

يرجعاألقنانفراركانإذامابمناقشةأهتموال. سويزىيؤكدهمانحوإليها، على
فرارأنالواضحفمن. اإلقطاعىاالستغاللدفعقوةإلى، أوالمدنجاذبيةإلى

ولكن. متباينةوأماكنأزمنةفىمتفاوتة، بدرجاتمعًالألمريننتاجًاكاناألقنان
بينللعالقةالخاصالطابعإلىترجعكانتالفرارذلكتركهاالتىالمعينةاآلثار
.المستغلواإلقطاعىالقن

الطبقةحاجةأنأبين "أنأردتبأننىالقائلالرأىعلىأوافقالثمومن
فىتفسيرهما، يمكناألرضمناألقنانالموارد، وفرارإلىالحاكمةاإلقطاعية

كانالمدنظهوراإلقطاعى"، أو، "أنالنظامداخلمنتعملالتىالقوىضوء
أن–الوقتنفسفى–وأعتقد". اإلقطاعىالنظامإطارداخلتمتعمليةبمثابة

تفككبينمشتركةعالقةثمةأنعلىأكدعندماالصوابجانبهقدسويزى
التىالمتعددةاألدلةكتابىفىأوردتفقد". التجاريةالمراكزمنالقرب"واإلقطاع
هناوسأكرر". النقدىاالقتصاد "منظرىبينشاعتالتىالنظروجهةتدحض
قدالمباشرةاإللزاميةالعملخدماتأنبهالمسلمفمن. األدلةتلكمندليلين
حينإنجلترا، علىوغربىشمالىمنالمختلفةالمناطقفىمبكروقتفىإختفت
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فيهإنتشرإنجلترا، بماشرقىجنوبوإصرارفىعنادفىباقيةالخدماتتلككانت
منالقرببينتقومالالمشتركةتجارية، والعالقاتوطرقأسواقذاتمدنمن

األسواقمنالقرببينتقومسويزى)، ولكنهايزعمكما (اإلقطاعوتفككاألسواق
القولمنيمنعهلمذلك، ولكنالحقائقهذهسويزىذكروقد. القنانةنظاموتقوية

مواجهةفىاإلقطاعيةللعالقاتالوحيدالمالذكان" المبادلةاقتصادتفضيل "بأن
.التفكك

يهتمجعلهالذىسويزىإهتمامبؤرةفىيقع" اإلنتاجنظام "أنحقيقةوتتضح
يدعوالذىاإلغفالمن، تتضحاإلنتاجبعالقاتإهتمامهمنأكثرالمبادلةبمجال

منموضعأىفىيهتملمفهو. الناحيةلهذهمعالجتهفىنلمسهوالذىالدهشة، إلى
علىالقسرىاالستحواذمناإلنتقالأنحاسمًا، وهوإعتبارًاأعدهبماالمواضع

أنالمأجور، البدالحرالعملاستخدام، إلىالضياعمالكبواسطةالعملفائض
عناصروجودمثل (لإليجارمعروضرخيصعملوجودعلىإعتمدقديكون

يفوقأساسيًاعامًالكانذلكأنوأعتقد). البروليتارياأنصافأوالبروليتاريامن
أوالقديمةاالجتماعيةالعالقاتاستمرارتقريرفىاألسواقإتساعاألثرحيثمن

أثرخاصةالتجارة، وبصفةونموالعاملهذابين–بالطبع–تداخلوهناك. تحللها
.الصغيراإلنتاجأسلوبداخلاالجتماعىالتناقضعمليةعلىاألخيرالعامل
تركتهالذىاألثرتقريرفىحاسمًادورًالعبقدالعاملهذايكونأنالبدولكن

باًالسويزىيلقلموربما. المتباينةالزمنيةوالفتراتالمختلفةالمناطقفىالتجارة
فىيرىكانلعلهتوكيد، أوإلىيحتاجأنمنأوضحأنهليقينهالعاملهذاإلى

.اإللزاميةالعملخدماتأعقبالذىالشكلنقديإيجارمقابلالضياعتأجير
أوربا؟".فىاإلقطاعخلفالذىما: "سؤالهإلىاألخيراإلعتبارهذاويقودنا

أورباغربىفىاالقتصادىبالمجتمعيتعلقفيماسويزىأراءعلىتمامًاأوافق3.
معقدًامجتمعًابإعتبارهعشر، السادسالقرنونهايةعشرالرابعالقرنبينفيما

، وأنالتحللفىآخذةكانتالقديمةاالقتصاديةاألشكالأنوإنتقاليًا، بمعنى
بأناإلعتقادفىمعهأتفقكما. الظهورإلىطريقهاتشقكانتالجديدةاألشكال
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االستغاللمننفسهلتحرير–الفترةتلكخالل–يسعىكانالصغيراإلنتاجأسلوب
القضاءشأنهامنالتىالرأسمالىاإلنتاجلعالقاتبعديخضعلم، ولكنهاإلقطاعى

لفهمحيويًاأمرًايعدالحقيقةبهذهاإلعترافأعتبرأننى، ذلكعلىزد. عليه
، فهوذلكمنأبعدإلىيذهبسويزىولكن. الرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقال
إقطاعيةتكنلمأنهاالمحتملمنأنهبمعنىإنتقاليةأنهاعلىالفترةعنيتحدث

لىويبدو). التفككمنمتطورةمرحلةفىإقطاعيًااقتصادًاتمثلكانتلوحتى(
تمثلالفترةتلكإعتبارحالةفىفقطممكنةتعدالنحوهذاعلىالمسألةمعالجةأن

.الرأسماليةإلىينتسب، والاإلقطاعإلىينتمى، البذاتهقائمًاإلنتاجمتميزًاأسلوبًا
هذاإلىالذهابعدمعلىسويزىمعى، ويتفقاستيعابهعنعقلىيعجزماوذلك
لهمايصبح، والواألرضالسماءبينمعلقينالقرنانهذانيظلوبذلك. الحد

.لهموطنالغريبانبتاأنهماعلى، فيصنفاالتاريخىالتطورعمليةفىمكانًا
أوللنظمالبحتةالتاريخىالتطورنظروجهةمنكافيةاإلجابةهذهتعدوبينما

النظرة، تلكالتاريخىللتطورالثوريةالنظرةتخدمالالمتعاقبة، فإنهاالمراحل
إنتقالبمعنى (اجتماعيةثورات، تصحبهالطبقاتلنظمتعاقبًاالتاريخفىترىالتى

.التاريخىلإلنتقالحاسمكمسار) أخرىإلىطبقةمنالسلطة

التىالطبقةهىما: هو–يبدوماعلى–طرحهعنسويزىعجزالذىوالسؤال
بإعتراف (بعديتطورلمالرأسمالىاإلنتاجدامالفترة؟ وماتلكفىتحكمكانت

طبقةتكونأنيمكنالالفترةتلكفىتحكمكانتالتىالطبقةنفسه)، فإنسويزى
والرأسمالية،اإلقطاعيةبينتصنفطبقةكانتبأنهاالبعضأجابفإذا. رأسمالية

اإلنتاجأسلوبتطويرفىبعدأموالهاتستثمرلمبرجوازيةشكلإتخذت
شكلتفإذا". التجاريةبالرأسمالية "الخاصبكروفسكىمزلقفىالبرجوازى، وقع

الدولةمننوعًاتكونأنالبدالدولةالحاكمة، فإنالطبقةالتجاريةالبرجوازية
السادسالقرنفى، البالفعلبرجوازيةأصبحتقدالدولةكانتوإذا. البرجوازية

قيامإلى–إذن–الداعىعشر، فماالخامسالقرنبدايةوعند، بلفحسبعشر
ثورةالحربتلكتعدالالرأىلهذاعشر؟ ووفقًاالسابعالقرنفىاألهليةالحرب
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هذهمناقشةبدايةعندظهرتالتىاإلفتراضاتإلىنصلوبذلك. برجوازية
ضدنضاًالكانتالحربتلكأنإلىتذهبوالتى، مضتسنواتمنذالمسألة
القائمةالبرجوازيةالدولةسلطةضدوالبالطالتاجشنهاالتىالمضادةالثورة
أىوجودننكرأن، فإمامنهمفرالببديلنواجه، أنناذلكإلىأضف. بالفعل
عننبحثأنبرجوازية، وإماثورةبأنهاتوصفأنيمكنحاسمةتاريخيةعملية

.التيودورعصرفجرقبل، أوأسبققرنفىالبرجوازيةالثورة

الماركسيينالمؤرخينبيندارالذىالجدلمنكبيربقسطالمسألةهذهحظيتوقد
السلطةذاتالدولبطبيعةالخاصةالقضيةوكانت. األخيرةالسنواتفىاإلنجليز
الحربقبيلالسوفييتالمؤرخينبين–أيضًا–جدلموضعالحقبةتلكفىالمطلقة
النظروجهةسوىأمامنانجد، الطرحتالتىالبدائلرفضنافإذا. الثانيةالعالمية
أداةتزالالكانتالدولةإقطاعية، وأنتزالالكانتالحاكمةالطبقةبأنالقائلة

الطبقةتلكتكونأن، فالبدكذلكاألمركانوإذا). بصحتهأعتقدماوهو (لحكمها
علىالقائمةالباقيةاإلقطاعيةاألساليبعلىمواردهافىإعتمدتقدالحاكمة
رئيسيًامكانًاالتجارةإحتاللعلىحقًا، يترتب. الصغيراإلنتاجأسلوباستغالل

األديرةفعلتكما (بالتجارةإهتمامذاتالحاكمةالطبقةتصبحاالقتصاد، أنفى
البرجوازيينالتجارقطاعاتلبعضشريكةاإلقطاع)، وتدخلغمرةفىاإلقطاعية

منالعديدبرزثمومن (سياسيًاحليفًامنهاالصادرات)، وتتخذتجاروخاصة(
منالمفككالشكلهذاكانوبذلك). الجديدةالتيودوريةاألرستقراطيةشخصيات

فىاإلقطاعىاالستغاللعنبينًاإختالفًايختلفاإلقطاعىاالستغاللأشكال
االستغالليأخذأن–حقًا–النادرمنكانكما. اإلقطاععصرمنالمبكرةالقرون

وإتخذالمباشرة، اإللزاميةالعملخدماتشكلالصغيراإلنتاجألسلوباإلقطاعى
العالقاتتحكماإلقطاعيةالعاداتضغوطظلتطالماولكن. النقدىاإليجارشكل

تنزلاإلنجليزى)، ولمالريفمنشاسعةمناطقفىالحالكانتكما (االقتصادية
القولنستطيعالالحر)، فإنناالعملحراكوكذلك (الحرالتداولسوقإلىاألرض
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مهلهًالشكًالذلككانلواإلقطاعية، حتىصفتهفقدقداالستغاللىالشكلذلكأن
.ومفككًا

سويزىأوردهاالتىالفترةفىأنهحقيقةإلى–الصددبهذا–النظرألفتأنوأود
أسسعلىالقائمالنقدىاإليجارماركسيعنىالنقدى، الاإليجارحولماركسمن

وبينبينهمبرمعقديحددهإيجارًايدفعمستقًالمستأجرًاالفالحفيهايعدرأسمالية
كانلو، حتىاإلقطاعىالريعأشكالمنشكًاليزالالكان، ولكنهاألرضمالك
هذاأساس: "ماركسيقولالفصلنفسمنأسبقموقعوفى. مهلهلةصورةعلى

حائزيزالفال. منهإنطلقالذىالعينىاإليجارعليهكانماعلىظلاإليجار
فائض... األرضصاحبأجلمنيعملأنوعليه... المباشرالمنتجهواألرض
".اإلنتاجفائضبيعبعدنقدًااآلنيدفعاإلجبارىالفائضوهذا... إجبارىعمل

ثمةأنأعتقد. سويزىنقدمناألخيرتينبالنقطتينيتعلقفيمااإليجازوسأحاول4.
أسلوبمن–الرأسماليةفجرفى–الرأسماليينبإنحدارتتصلذكرهاأغفلأدلة

وقد. الدقةمنماركسرأىعنيختلفالذىالتفسيربلغالصغير، مهمااإلنتاج
منالمزيدإلىتحتاجمسألةوهو". دراسات "كتابىفىاألدلةتلكبعضأوردت
فىوالمتوسطةالصغيرةالبرجوازيةظهورأهميةبالفعلتاونىأوضحوقد. البحث

فىالكوالكبرجوازيةظهورأهميةأنعلىاألدلةمنالكثيروثمة. الفترةتلك
كانواالكوالكأنإلىيشيرمافهناك. التقديرفىحقهانبخسهاأنيمكنالالريف

القرنمنذكانوامبكر، وأنهموقتمنذالفالحينفقراءبينمنالعماليستأجرون
تلكمؤرخوأشاروقد. واسعنطاقعلىالمسيجةللزراعةروادًاعشرالسادس

منالكوالكتحولسهولةتيودورعصرفىالتطورمالمحبينمنأنإلىالفترة
بمراتبويلتحقوناإلقطاعاتصغار، يشترونأعيانإلىاألثرياءالفالحين
عامالفالحينثورةفىرئيسًادورًالعبواقديكونواولعلهم. الضياعأصحاب

وراءمنكثيرًاأثرواأنهمريبوال). كوسمنسكىيشيرمانحوعلى (1381
صغارأنتيودور، كماعصرشهدهالذىالتضخمخاللالحقيقيةاألجورهبوط

ومن. واسعنطاقعلىاألقمشةصناعةينظمونكانواالناشئينوالكوالكاألعيان
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عشر، مماالسابعالقرنفىالبرجوازيةالثورةفىدافعةقوةكانواأنهمبهالمسلم
عنعرف، بماالرجعىاإلقطاعمعالتجارىالمالرأستحالففىسببًاكان

.تقدمىدورلعبعنإبتعادمنالتجارىالمالرأس

فىالحرفنقاباتبينالكوالكيشبهونالذينالمنظمينمنالكثيرثمةوكان
وقد. المنزلىاإلنتاجنظامفىالفقراءالحرفيينواستخدموابالتجارةإشتغلوا، المدن
صفوفبينرأيناهاالتىالحركاتعنمسئولةتعدالتطوراتتلكأنإلىذهبت

مسئولةعشر، وتعدالسابعالقرنوبدايةعشرالسادسالقرننهايةعندالحرفيين
هؤالءوكان. ستيوارتعصرفىالجديدةالمؤسساتظهورعن–خاصةبصفة–

الذينأولئكمثلالتجارأثرياءعكساإلنجليزية، علىالثورةمؤيدىأقوىمن
علىيعتمدونكانوا، حيثملكيينمنهمالكثيرونكان، فقدNefنفعنهميتحدث

هذهأهميةإلنكارداعيًاأرىالبالط، والبنفوذعليهاحصلواالتىاإلمتيازات
تطورمراحلمنمرحلةتعدالتىاألولىالصناعيةالثورةإيجادفىالتطورات
ذوىمنالمنظمينمنالكثيركانالصناعيةالثورةزمنفىوحتى. الرأسمالية

خاللمناليدويةبالصناعةيشتغلونكتجارحياتهمبدأواالذينالمتواضعةالنشأة
التىالصناعاتفىتمامًامختلفًاكاناألمرأنصحيح. المنزلىاإلنتاجنظام

الظروفوالمعادن)، ولكنوالنحاسالحديدمثل (كبيرةأموالرؤوسإلىإحتاجت
بينمنيأتونالجديداإلنتاجأسلوبروادكانإذاماتحددكانتالتىهىالتقنية

يلعبالكبيرالرأسمالىالكبار، وظلالرأسماليينبينمنأوالصغارالرأسماليين
.الصناعيةبالثورةإرتبطتالتىالتقنيةالتغيراتحدثتحتىرئيسيًادورًا

أنأعترفأن، البدالتراكمعمليةفى" التحقيق "بمرحلةيسمىبمايتعلقفيما5.
حولهاالشكوكالزالت، تحليلىفىضعيفةنقطةعلىإصبعهوضعقدسويزى
المرحلةتلككانتوسواء. كافيةليستعليهااألدلةأنتمامًاأعلم، وكنتتغمرنى
ذلكدامللدراسة، ماالرئيسىالمحتوىعلىيؤثرالذلكغائبة، فإنأوموجودة

استحواذمجرد، وليساآلخرينملكياتإنتزاعالتراكمعمليةجوهرأنيعنى
إثراءظاهرةأنإنكارذلكيعنىالثروة، والمنمعينةقطاعاتعلىالرأسماليين
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التمييزفيهايحتفظالتىالظاهرة، وهىالتراكمعمليةفىمكانهالهاالبرجوازية
هذهإلىالماركسيةالدراساتتتجهأنوأقترح. األهميةببعضالمرحلتينبين

واقعًايقابلنظرىإفتراض" الثانيةالمرحلة "أناإلعتقادفىالنقطة، وأستمر
.حقيقيًا

البرجوازيةفيهاتحققالتىالحالةتمثلتكنلمأنهاعلىالموافقةونستطيع
يكونوالمأنهمريبفال. جديدةطبقة، لصالحقبلمنتراكمتالتى، األصول
البروليتاريا، فإنوجودبمجردأنهكطبقة، حيثالنحوهذاعلىللتصرفبحاجة

تتمثلالرأسمالىاإلنتاجلتطويرككلالبرجوازيةتتحملهاالتىالوحيدة" التكلفة"
أدركهاحقيقةأجور)، وهىشكلفى (للعمالتقدمهاالتىاإلعاشةنفقاتفى

، لمإلخ.. الريفيةوالبيوتاألرضفملكية. تامًاإدراكًاالكالسيكيوناالقتصاديون
ملكياتهمبيعاستطاعواإذاوحتى. النفقاتتلكتقديمعلى–ذاتهاحدفى–تساعدهم

اإلعاشةنفقاتأرصدةزيادةإلىبالضرورةيؤدىالذلك، فإنثالثطرفإلى
ماولكن). الخارجيةالتجارةعنالنظربغض (ككلالرأسمالىالمجتمعفى

بالشلليصابقدمنهاواحدقطاععلىيصدقالقدككلالطبقةعلىيصدق
، وقدللتوظيفالكافيةالسائلةاألموالنقصبسبب) سويزىإليهيذهبوفقما(

تبيعالتىالبرجوازيةشرائحإحدىعننتحدثعندمابديلمعنىهناكيكون
إلى) اإلنتاجفىاالستثمارأوالعاملةالقوىشراءفىرغبة (السنداتأوالضياع
أشكالمنالشكلهذاإمتالكفىالرغبةلديهاالزالتأخرىبرجوازيةشريحة
الثورةلتمويلالالزمةاالستثماراتتكونأن–طبعًا–الممكنومن. الثروة

هذهوفى. الحقبةتلكفىالصناعةألقطاباإلرثىالدخلمنجاءتالصناعية، قد
التىالبرجوازيةفثروات. القضيةهذهحوليقالأنيمكنمايبقىالالحالة
التطورتمويلعواملمنكعاملتجاهلهاإليها، يمكنأشرناالتىاألشكالإتخذت

حولدراساتثمةأنأعرفوال. حالأيةعلىبهامسلمحقيقةوتلك. الصناعى
السككبناءأوالقنواتشقمثلالكبرىاإلنشائيةالمشروعاتتمويلمصادر
نتيجةحركتهمشلتقدالروادمنالكثيرينأننعلمونحن. إنجلترافىالحديدية
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مطلعفىالنسيجصناعةفىالمستثمرالمالرأسمعظم، وأنالمالرأسنقص
تطورقديكنلماإلئتماننظاموأن. األقمشةتجارمنجاءعشرالتاسعالقرن
البنوكقيامظاهرةتوضحهمانحوالصناعة، علىحاجاتلتلبيةالكافىبالقدر
نظرىإفتراضوثمة. الثغرةتلكلسدعشرالتاسعالقرنمطلعفىالمستقرةغير

السنداتلبيعموجةعشرالثامنالقرنفىهناككانأنههوالدراسةيستحق
الصناعةتطويرفىأموالهااستثمرتالشرقية، ثمالهندشركةأثرياءإلىوالضياع
فىاستثمرتالمستعمراتمننهبتالتىالثروةأن، كماالوقتذلكفىوالتجارة
.الصناعيةالثورة

ال" الثانيةالمرحلة "أن، أعتقداألصولإنتقالمنكبيرقدرهناكيكنلمإذاوحتى
بإقتناءاإلهتماممنالبرجوازيةفيهاتحولتالتىالفترةتعنىفقد. لهامبررًاتعدم

والقوىاإلنتاجوسائلفىاالستثمارتفضيلإلىالثمينةاألشياء، أوالضياع
التحول، فإنبالفعلاألولالشكلمنكبيرقدربيعقديكنلمإذاوحتى. العاملة
.واالجتماعيةاالقتصاديةاألنشطةوعلىاألصولتلكأسعارعلىكبيرًاأثرًايترك
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تاكاهاشى. ك. هـ: بقلم - المناقشةفىمساهمة. 3

700

الهامةالمشكالتمنالكثير" الرأسماليةتطورفىدراسات "دوبمورسكتابيثير
تطويعمشكلةإهتمامنا، وهىنوليهاأنسوىنملكالمشكلةيقدمفهو. بالمنهجالمتصلة

اإليجابيةالنتائجمناالستفادةعاتقهعلىليأخذاالقتصادىالتاريخعلممستوياتأرقى
–سويزىبولنقدويحدد. واالقتصاديوناالجتماعيونالمؤرخونإليهاتوصلالتى

بوضوححولهاالخالفيدورالتىالقضاياطبيعةعليهدوبورد–األمريكىاالقتصادى
فىاالقتصادىللتاريخالنظرىالمستوىتقييمفرصةاليابانيينالمؤرخينأكثر، يمنح

).األخيرةالحربسنواتطوالعزلةفىيعيشونظلواأنبعد (اليوموأمريكاأوربا

تلقالوحدها، فإنهااإلنجليزيةالرأسماليةتطورعلىتقتصرالدوبدراساتأنورغم
أعمالعنالمستوىحيثمنتقلالالتى، واأللمانالفرنسيينلكتاباتكافيًاإهتمامًا
عنشاملةفكرةتكوينأجلمنالضروريةالمصادرتلكودراسة. اإلنجليزالكتاب
.دقيقةتاريخيةأحكامإلىالوصولأجلومنبل. فحسبالمقارنالرأسمالىالبناء

الحقائقهنانقدمأنألوانهالسابقالغربية، فمنأورباعلىهناتعليقاتىأقصروسوف
أناآلسيوية، أوالبالدمنغيرهاأواليابانفىاإلقطاعىبالنظامالمتصلةالتاريخية
ودوبسويزىبينالحوارفىإشتركوإذا. البالدتلكفىالرأسماليةلتكويننعرض

البالد، قدمنبلدكلفىالمشكالتإدراكحيثمنالمستوىبنفسيتمتعونمؤرخون
.تعاونىأساسعلىالدراساتتلكلتطويرأساسًاذلكيضع

1

الوالرأسمالية، وهىاإلقطاعلمفهومعامبتعريفسويزىونقددوبكتابمنكليبدأ
.التاريخىالتحليلبمناهجتتصل، ولكنهاالمصطلحاتباستخدامتتصلمسألةمجردتعد

"،1951، طوكيواليابانفىالزراعىاإلصالحتاريخ "طوكيو، ومؤلفبجامعة، األستاذتاكاهاشىتشيروكوها. هـ700
إلىمنسهنرىترجمه)، ثم1951طوكيو، أبريل (Keizai Kenkyuمجلةفىظهرماأولالمقالهذاظهروقد

.Science & Society, fall 1952مجلةفىاإلنجليزية، ونشر
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مدىالدقةوجهعلىنعرفال، فإننالإلقطاعواضحًاتعريفًايقدملمسويزىكانولما
فىبالتغيريتصلالرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقال، فإنحالأيةوعلى. ألصولهفهمه

مراحلمنمرحلتينبمثابةوالرأسماليةاإلقطاعيكونأنالبدثم، ومناإلنتاجأسلوب
لإلقطاعكاملفهمإلىوالوصول. تاريخيتينمرحلتيناالقتصادى، أواالجتماعىالبناء

التقليديةالمفاهيميرفضدوبكانولما701تاريخيةكمرحلةللرأسماليةعلميافهمًايتطلب
المباشرينالمنتجينبينالعالقاتفىيرى، فإنهالبرجوازيينالمؤرخينبينالشائعة

هذاويصنف. اإلقطاعىاالقتصاد، جوهراإلقطاعيينوسادتهم) والفالحينالحرفيين(
بصفة–، ويرتبطلإلقطاعدوبتعريفمركز، وهوإنتاجكأسلوباإلقطاعىالمنطلق

المجلدفىماركسأوردهمامع–الجوهرحيثمن–هذاويتفق. القنانةبمفهوم–عامة
.لألرضالرأسمالىاإليجاربنشوءالخاصالفصلفىالمالرأسمنالثالث

المؤكدمن: "انجلزفيهيقولخطابًابالقنانة، ويوردلإلقطاعدوبتعريفسويزىوينتقد
،الوسطىالعصورفىاإلقطاعىالشكلخصائصمنليساباألرضواإلرتباطالقنانةأن
السكانوأرغموااألرضعلىالفاتحوناستولىتقريبًا، حيثمامكانكلفىنجدهمافإننا

معينة،تاريخيةمرحلةتمثلكانتالقنانةأنسويزىوينكر". لهمفالحتهاعلىاألصليين
كأسلوباإلقطاعظلفىالقائمةالعاملةالقوةطابع–حالأيةعلى–يوضحالولكنه

.لإلنتاج

القديمة، واإلقطاعية،اإلنتاجأساليبنعتبرعندما: كالتالىفهىنظرىوجهةأما
نأخذهأنيجبماأولاالقتصادى، فإنالتاريخفىرئيسيةمراحلالحديثةوالبرجوازية

فىالحاسموالعاملاألساستعدالتىالعاملة، للقوةاالجتماعىالوجودحسابنافى
العبودية،: هىللعملاألساسيةاألشكالأنالمؤكدومن. المتنوعةاإلنتاجيةاألساليب

.عامكمفهوماإلقطاععنالقنانةنفصلأنالخطأالمأجور، ومنالحروالقنانة، والعمل
النظمأشكالفىالتحولمجردتعنىالالرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقالوقضية

للقوةاالجتماعىالوجودتغييرفىتكمنالرئيسيةفالقضية. واالجتماعيةاالقتصادية
.العاملة

701Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (Chicago, 1904, Introdution, P. 300 f.(
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منمتفاوتةدرجاتوعلىمنوعًاالحرية، كانإلى) األقنان (الفالحينإفتقارأنورغم
الشكلهىالقنانةألخرى، فإناإلقطاعىاالقتصادىللتطورمرحلةمنآلخر، أوإقليم

استغالل "–دوبقولحدعلى–، أواإلقطاعىاإلنتاجأسلوبفىالعاملةللقوةالمميز
عنالقنانةفصلقدسويزىكانولما". المباشرالقانونىالسياسىاإللزامخاللمنالمنتج

جوهريلتمسأخذاإلقطاعية، فإنهالعاملةالقوةلطابعالمميزالوجود، وأغفلاإلقطاع
معظمهافىمحلية "اإلقطاعىالمجتمعفىاألسواقأنيرىفهو. مكانكلفىاإلقطاع

والملمح. أسلوبهفىأواإلنتاجفىدورًابعيدةمسافاتمنالمجلوبةالتجارةتلعبوال
يؤكدولم". المنفعةأجلمنلإلنتاجنظامأنهفىيتمثل–الصددبهذا–لإلقطاعالحاسم
ولكن. اإلقطاعىالمجتمعفىوجودلهايكنلم–السلعاقتصادأو–السوقإنسويزى

المنفعة"،أجلمنلإلنتاجنظام "أنهعلىاإلقطاعجوهرنقدمأنالمفرطةالبساطةمن
)المالرأسخالفعلى (والنقود) السلع (المبادلةفقيمة". السوقأجلمنلإلنتاج "كنقيض
البنياتصفوفمختلففىوالنضجالتواجد، وباستطاعتهمااألزلمنذموجودان

حاجاتسدإلىالمبكرةالمراحلتلكفىالعملمنتجاتكلوتتجه. التاريخيةاالجتماعية
االجتماعيةالعمليةفىالمبادلةقيمةتتحكمالثمسلعًا، ومنتصبح، والأنفسهمالمنتجين
أنيجبالذىالسؤالفإنولذلك. وجودوتداولهاالسلعبعضإلنتاجظل، وإنلإلنتاج

موجودة،والنقودالسلعكانتإذاماحوليدورالمعيناجتماعىبناءحولنطرحه
فىمساعدكعاملالنقودتلعبهالذى، والدورالسلعتلكإنتاجكيفيةحوليدورولكنه
العبيد، وطرحتأنتجهاكسلعللتداولالقديمةالرومانيةالمزارعإنتاجطرح، وقداإلنتاج
العمل، مناإلقطاعييناألراضىمالكلدىتوفرتالتىاإلنتاجتركماتللتداول

هناككانتكما. األقنانإنتاجمنسلعأنهااإلقطاعية، علىالعوائدمن، أواإللزامى
إنتاجعلىتركزتالتىالرأسمالية، والسلعالحرفىأوالمستقلالفالحأنتجهاالتىالسلع
أوالمالرأسينتجهاالتىالسلعتماثلالجميعًاولكنها. جراوهلم.. المأجورالعمل

، ألناإلقطاعظلفىحتىالسلعةشكلاإلنتاجيأخذفقد. تاريخيةكمرحلةالرأسمالية
أجلمناإلنتاجنظام "يحدد، الالسببولهذا. المباشربالمنتجتقترناإلنتاجوسائل
سويزىضلوقد). الطبقيةعالقتهاحتىأو (معينةتاريخيةإنتاجيةعالقات" السوق
الريعيذكريكادال، حيثاإلقطاعبتعريفالمتعلقةالفقرةفى، بوضوحالسبيل
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–أساسيةبصفة–، وركزوالقنالسيدبيناالستغالليةالعالقةركيزةيشكلالذىاإلقطاعى
، وعلىواألسواقالمنتجينبينالعالقةعلىأىالمنفعة"، أجلمناإلنتاجنظام "على

".بالتداولية "نسميهأنيمكنموقفًايتخذفهو. اإلنتاجيةالعالقةعلىوليسالتبادليةالعالقة

نظام "بينتناقضًاليسوالرأسماليةاإلقطاعبينفالتناقض: التالىبالموضوعالبدءونفضل
ملكيةبينتناقضالسوق"، ولكنهأجلمناإلنتاجنظام"و" المنفعةأجلمناإلنتاج
منالمأجورالعملونظامالصناعىالمالناحية، ورأسمنوالقنانةاإلقطاعيةاألرض

اإلنتاجأسلوبفىتكمنالتناقضاتهذهمنزوجلكلاألولىوالشروط. أخرىناحية
ثمومنالعاملةللقوةالقائمةاألشكالفىالثانية، فتكمنالشروطالملكية، أماوعالقة
األرضملكيةبينتناقضبأنهالقولهذاتبسيطالممكنومن. اجتماعيًاإنتاجهاإعادة

ظلفى–يبدونالمباشرونالمنتجونكانولما. الصناعىالمالاإلقطاعية، ورأس
السلعة، ويستحوذشكلالعملقوةتأخذالثم، ومناإلنتاجبوسائلمرتبطين–اإلقطاع

دوناالقتصادىالقسرزيادةطريقمباشر، عنبشكلالعملفائضعلىاإلقطاعيون
العملإنتاجيتحولالرأسمالية، لموفى. السلعبمبادلةالخاصةاالقتصاديةالقوانينتدخل
مراحلمنالمرحلةهذهوفى. سلعةنفسهاالعملقوةأصبحت، ولكنسلعمجردإلى

وبناء. كلهاالقتصادعلىالقيمةقانونويسيطراالقتصادىالقسرنظاميختفىالتطور
فىالتغير: فىتتمثلالرأسماليةإلىاإلقطاعمنلإلنتقالاألساسيةالعملياتفإنذلكعلى
للمنتجيناإلنتاجأدواتبينالفصلعنالناتجالعاملةللقوةاالجتماعىالوجودشكل

نفسيحققالذى (العاملةالقوةإنتاجإلعادةاالجتماعىاألسلوبفى، والتغيرالمباشرين
.الفالحينبينالترابطعرىفصمأوبروليتارياإلىالمباشرينالمنتجينالغاية)، وتحويل

سبيلعلى–نحللعندماولكن. والقنانةلألرضاإلقطاعيةبالملكيةدوبتحليلويبدأ
تعبيرحد، فعلىذاتهالمالبرأسنبدأأننستطيعالالمال"، فإننارأس "مفهوم–المثال

اإلنتاجأسلوبفيهايسودالتىالمجتمعاتثروة "المال"، فإنرأس "كتاباستهالل
لتلكاألساسىالشكلالسلعللسلع"، وتعدهائلتراكمصورةفىنفسها، تقدمالرأسمالى

دراسةإلىينتقلالسلعة، ثمبتحليل" المالرأس "كتابيبدأكما، فإنهثمومن. الثروة
الملكيةتحليلعندالشئنفسنفعلأن، يجبالمال، فالنقود، فرأسالسلعأنواعتطور
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يجب، ولكنهالتاريخىالسردمجردعلىيقتصرالالمنهجأن، حيثلألرضاإلقطاعية
حتىنتقدمثماألبسطاألشكالمننبدأأى. اإلقطاعىالمجتمعقوانينطبيعةيعالجأن

هذاعلىمضينافإذا. لألرضاإلقطاعيةالملكيةمنتعقيدًااألكثراألشكالإلىنصل
الشكلهوفما. والعالقاتبالمواصفاتغنيةاألولىاألشكاللنا، بدتالمنطقىالنحو

اإلنتاجأسلوبعلىيقوملمجتمعاألساسيةالوحدةأوالخليةهىما، أواألساسى
اإلقطاعيةللملكيةتحليلنافىاألولالمكانتحتلالتىالشرائحهى؟ ومااإلقطاعى
مرحلة" القريةمجتمع "يعداألساسية، ثمالوحدةهى" المزرعة "أنوبديهى؟ لألرض

لألرضاإلقطاعيةالملكيةمراتبأعلىإلىالمنطقىالتسلسلهذاتتبعنامتوسطة، وإذا
".اإلقطاعية "إلىنصل

دراسةولكن. ذاتهاالتاريخيةالعمليةعلىينطبقالالمنطقىالتطورهذاأنريبوال
تبينعلى، يعيننااألساسىالشكلمنإبتداء، لألرضاإلقطاعيةللملكيةالمنطقىالبناء

علمبعديدركهلمما، وهواإلقطاعىالمجتمعوإنهياروتطورلظهورالتاريخىالقانون
بساطعلىالمنهجهذايطرح" المالرأس "مناألولالمجلدالبرجوازى"، ولكن "التاريخ
سويزىمنكلإتبعهالذىاألساسىالمنهجحولتساؤالتالصدد، تبرزهذاوفى. البحث

.إتبعاهقديكوناأننتوقعما، وهواإلقطاعىللمجتمعتحليلهماعندودوب
2

سقوطفسر، كمالإلقطاعقاطعًاملمحًا" المنفعةأجلمناإلنتاجنظام "فىسويزىإلتمس
شرقىفىاإلقطاعىاإلنتاجأسلوببوجوديعلمأنهالمؤكدومن. الطريقةبنفساإلقطاع

علىبذلكيسير؟ فهلوحدهأورباغربىعلىتحليلهقصر–إذا–آسيا، فلماذاوفىأوربا
إقطاعىنظامبأنهاإلقطاعيصفونالذينالبرجوازيينالقانونيينالمؤرخيننهج

Lehnswesenكالمت، يقررالمثالسبيلوعلىCalmetteكتابهمناألولىالصفحةفى
فىالوسطىبالعصورخاصنظاماإلقطاعأنLa Societe Feodaleاإلقطاعىالمجتمع
بالحقيقةمتأثرًاكانسويزىأنترىأم. يابانىإقطاعوجودحقيقةأوربا، وينكرغربى

يذكرأوربا؟ وهوغربىفىونضجتنشأتالحديثةالرأسماليةأنفىالمتمثلةالتاريخية
أساليبعلىبالمحافظةيتمسكنظامًااألرجحعلىكان... الغربىاألوربىاإلقطاع "أن
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بهمايتسماللذانالتغييرومقاومةالفطرىالمحافظةطابع "إلىاإلنتاج"، ويشيروعالقات
علىبالمحافظةاإلقطاعتمسكعلىللتأكيدمعنىأجدوال". الغربىاألوربىاإلقطاع
يكن، لمالشرقفىأوأورباشرقىفىباإلقطاعالحديثة، ومقارنةالرأسماليةنقيض

الحاسموالعامل. تمامًاالعكسعلىالمحافظة، بلإلىميًالأكثرأورباغربىفىاإلقطاع
فىيتمثلآسياوفىأورباشرقىفىالحديثالرأسمالىللمجتمعالذاتىالنموضبطفى

بأنالقائلةوالحقيقة. البالدتلكفىاإلقطاعيةاألرضلملكيةالداخلىالبناءثبات
أوربا،غربىفىالكالسيكىشكلهماإتخذاقدالبرجوازىوالمجتمعالحديثةالرأسمالية

وغيرهشة–بالفطرة–كانتالبالدتلكفىلألرضاإلقطاعيةالملكيةأنإلىتشير
اإلنهيارمنيتمكنلمالغربىاألوربىاإلقطاعأنيعنىسويزىكانوربما. مستقرة
بدأاإلنهيارللتغيير، وأنومقاومتهالفطريةمحافظتهبحكمإقطاعيةداخليةقوىنتيجة
أجلمنلإلنتاجنظام "–سويزىعند–اإلقطاعومادام. خارجيةقوىتدخلنتيجة

"السوقأجلمناإلنتاج "، كانتودمرتهالنظامخارجمنجاءتالتىالقوةالمنفعة"، فإن
دوبنقدفىمقالتهنصفنحوسويزىخصصوقد. التجارةأو) المبادلةاقتصاد(

.تفصيليةمناقشةالنقطةهذهلمناقشة

سكانعشر، وتناقصوالخامسعشرالرابعالقرنفىالقرويةالمجتمعاتإنهياركانلقد
إلىعامة، وأدىظاهرةيمثلالنقودإلىاإلقطاعسادةإفتقارمنعليهترتب، وماالريف

علىترتبفقد. سواءحدعلىوألمانياوفرنساإنجلترافى" اإلقطاعيةالثرواتأزمة "قيام
كبيرجانبخرابالمتأخرةالوسطىالعصورفىبدأالذىالنقدىاالقتصادأوالمبادلة

بتحريريسمىوما. التقليدىالطبقىاالقتصادعلىيعتمدونكانواالذيناإلقطاعنبالءمن
النقودإلىاإلقطاعسادةحاجةعلىأساسًايرتكز، كانالوسطىالعصورفىاألقنان
كانالذىالترفحياةإلىاإلقطاعنبالءميلمواجهةأوالحروبعلى–عادة–لتنفق
.اإلزديادفىآخذًا

خاللمتزايدةبصورةالنقودإلىاإلقطاعيةالحاكمةالطبقةحاجةأنسويزىويفترض
مايناظرمفهوم، وهوالترفحياةإلىاإلقطاعنبالءميلخاللمننشأت" اإلقطاعأزمة"

فىاإلقطاعيينالسادةإفراطوكانLuxus und Kapitalismusكتابهفىسومبارتبهقال
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إلىسويزىعنديرجع–اإلقطاعإلنهيارمصدرًادوبيعدهالذى–فالحيهماستغالل
منالفالحينفرارنتيجةالمدنوتأسست. النقودإلىاإلقطاعيينالسادةحاجةإزدياد

–سويزىتقديروفق–دوبأخطأوبذلك. النقدىاالقتصادقيامإلىأدىالذى، األرض
إالتفسيرهايمكنالالتى) لإلقطاعبالنسبة (المعينةالتاريخيةالتطوراتبعضتفسيرفى

التىالخارجيةالقوةهىالتجارةوكانت. اإلقطاعىالنظامعنخارجةعواملبإعتبارها
االقتصادأشكالمنشكًال "التجارةإعتباريمكن، والاإلقطاعإنهيارفىتسببت

أوالداخليةاألسواقبعيدة، وليسمسافاتمنالمجلوبةالتجارةخاصةاإلقطاعى"، وبصفة
.المحلية

نظامًاالتجارةطريقهاعنخلقتالتىالعمليةكشفنحاولأنعلينا: "سويزىويقول
،السابقاإلقطاعىالنظامعلىالعمليةتلكأثرذلكبعدنتتبع، ثمالسوقأجلمنلإلنتاج

منالمجلوبةالتجارةكانتكيف "يرىثمومن". المنفعةأجلمناإلنتاجعلىالقائم
النظاممعجنبإلىالمبادلة، جنبًاأجلمناإلنتاجنظامخالقة، أقامتقوةالخارج

التاريخيةالحقائقجيدًاسويزىيعرفوبينما". المنفعةأجلمنلإلنتاجالقديماإلقطاعى
، أوالمستقلالعملالقنانة، أوالعبودية، أومعيتواءمالمبادلةاقتصاد "أنإلىتشيرالتى

،دوبنظريةتضمنتهاالتىالقويةالنقاطمنأىيستوعبلمأنهالمأجور"، ويبدوالعمل
ويسير. أورباشرقىفىالثانيةبالقنانةانجلزأسماه، ومااإلقطاعىالفعلبرديتعلقفيما

الثانية،القنانةجغرافيةفى "الظاهرةلتلكتفسيرعنالبحثفىبيرننهجعلىسويزى
مركزعنشرقًا، بعيدًاإتجهناكلماوعتوًاوضوحًاأكثرتصبحالظاهرةتلكأنحقيقةفى

يعلن–الحديثةالدراساتإلىاستنادًا–دوب، فإنحالأيةوعلى". الجديدالمبادلةاقتصاد
:أنحقيقة

منالمختلفةالمناطقفىمبكروقتفىإختفتقدالمباشرةاإللزاميةالعملخدمات"
فىوإصرارعنادفىباقيةالخدماتتلككانتحينإنجلترا، علىوغربىشمالى
وحدث. تجاريةوطرقأسواقذاتمدنمنفيهإنتشرإنجلترا، بماشرقىجنوب

القرنينفىالتجارةبنموالقنانةزيادةإرتبطتأوربا، فقدشرقى... فىالشئنفس
األسواقمنالقرببينتقومالالمشتركةعشر، والعالقاتوالسادسعشرالخامس
".القنانةنظاموتقويةاألسواقمنالقرببينتقومولكنها... اإلقطاعوتفكك
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السوقأوالتجارةفىيكمنالاإلقطاعإنهيارفىاألساسالسبب، فإنذلكعلىوبناء
هذهكوسمينسكىصاغوقد. اإلنتاجلنظامالداخلىالتنظيموفقتتحددالسوقذاتها، فبنية

الضياعفى" المبادلةأجلمناإلنتاج "أدىإذ. دوبفعلمماأوضحبصورةالنقطة
علىبنيتهاقامتالتى–إنجلتراوشرقىجنوبىفىالكنيسةوأراضىالكبرىاإلقطاعية

اإللزامية،العملخدماتتزايدفىواضحة، تمثلتاستجابةإلى–التقليديةاإلقطاعيةأسس
حيث–إنجلتراوغربىشمالىفىالواضحةاالستجابةكانتالقنانة، بينمانطاقوإتساع
وإنهيارالنقديةاإليجاراتظهورفىتتمثل–والمتوسطالصغيرالحجمذاتالضياعقامت
تلكفىويسربسرعةاإلقطاعتفكك "النقدىاالقتصادأوالمبادلةتطورومع. القنانة

فىنجاحًاأقلالتفكككانحيناإلقطاعية)، علىغير (الضياعتلكوفىالمناطق
اإلحتفاظفىنجحتالتى) التقليديةاإلقطاعياتفيهاسادتالتى (األخرىالمناطق
خدماتنظامتطويع "استهدفتعمليةفىاألحرارغيرالسكانمناألقنانعلىبسلطانها

اإلقطاعىاالستغاللنطاقتوسيعإلىللسوق"، وأدتالمتزايدةللحاجاتاإللزاميةالعمل
فىالشكلهذاالسوقأجلمناإلنتاجإتخذثمومن. الحاالتمنالكثيرفى، للفالحين
،ودوبسويزىمنكلإليهايشيرالتى" الثانيةللقنانة "نموذجًاتقدمالتىألمانياشرقى
المحليةالسوقالريفىاالقتصادفىالمبادلةتطورخدمسواء "أنههىاألساسيةوالنقطة

اإليجارتطورإلىأدىالتجار، فقدمنوسطاءخاللمنبعيدةأسواقًاخدممباشرة، أو
اإللزامية،العملخدماتزيادةإلىاإلقطاعىاالقتصادفىالمبادلةتطورأدىكما. النقدى

.702"أخرىناحيةمن

لعواملنتاجًاالمتأخرةالوسطىالعصور" أزمة "إعتبرحينصوابعلىسويزىوكان
الخطأفىيتورطولكنه. المنفعةأجلمناإلنتاجنظامعلىالتجارةأدخلتهاالتىالتفكك
، ويعتبرهاالخارجمنالمجلوبةالتجارةالتجارة، وخاصةعنالحديثإلىينجرفعندما
اإلقطاعتفككعلىالتجارةتركتهالذىاألثرأنريبوال. ذاتهاإلقطاعإنهيارفىسببًا
إلىأدى–سويزىنقدعلىردهفىدوبذكرعامة، كماوبصفة–األقلعلىإنجلترافى

الفالحينمنطبقةقيامإلىأدىالصغار، كماالمنتجينبينالتناقضإيقاعمناإلسراع

702E. A. Kosmnsky, Services and Money Rents in the 13th Century, Econ. Hist. Review, Vol V (London 1935),
No. 2, P. 42 – 45.
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فىعنهنتجأخرى، مماناحيةمنمحليةبروليتارياناحية، وشبهمن" الكوالك "األثرياء
مثلوجودإلى703تاونىأشاروقد. الرأسمالىاإلنتاجوقياماإلقطاعسقوطاألمرنهاية
تقسيم "نحواالتجاهفىتمثلتوالتىعشر، السادسالقرنفىإنجلترافىالعمليةهذه

الزراعيين، والعمالالرأسماليين، والفالحيناألراضىمالك: أقسامثالثةإلىالسكان
، فإنحالأيةوعلى. الحديثةاإلنجليزيةالزراعةبهتتسمالذىالتقسيمالمعدمين"، ذلك

اإلنجليزى،اإلقطاعىالمجتمعأعماقفىبجذورهاضربتالتىأصولهالتقسيملهذا
علىدوبرديكنولم. النحوهذاعلىالتجارةإلىإرجاعهإلىيدعوماثمةوليس

تحطيمأنكيفأكثربوضوحيشيرأنعليهالنقطة، فكانبهذهيتعلقفيماكافيًاسويزى
اإلنتاجقيامعنهينجملمأورباغربىفىالفالحينمنالصغارالمنتجينلطبقةالتجارة

سبيلعلى–فرنساففى. إقطاعىفعلرددائمًاعنهنتج، بلفحسبدائمًاالرأسمالى
طبقةفتفكك. مبرمًاقضاءعليهالقضاء، وليساإلقطاععودة" األزمة "عننتج–المثال

قيام–الوقتذلكفىفرنسافى–عنهينتجالتجارة، لمنتيجةالصغارالفالحينالمنتجين
ناحية،منلألرضالربويةالملكيةقيامإلىأدى، ولكنهالرأسمالىالمأجورالعملنظام

فىيونجآرثروصفهاالتىهىاألخيرةوالفئة. أخرىناحيةمناألقنانأنصافوظهور
نتحدثالذىالوقتفى–والفقر"، ولكنالبؤس "ضحيةبأنهاTravels in Franceكتابه
الريعإلىاإلقطاعيةالعوائدمناإلنتقالتحددالبروليتاريامنالفئةتلكتكنلم–عنه

منكعاملالتجارةعنتنتجالتىاآلثارودوبسويزىمنكلعالجوقد. الرأسمالى
بمالألرضاإلقطاعيةالملكيةتجاوزاإلقطاعى"، دونالفعلرد"، واإلقطاعتفككعوامل
أيضًاإعتبارهمافىيأخذاأنعليهماكاناإللزامية، بينماالعملخدماتمنبهاإقترن

.واليابانفرنسامنكلفىهامةقضيةيعدالذى، لألرضالعينىاإليجار

اإلنتاجية،لقواهالتلقائيةالحركةإلىيرجعمعيناجتماعىبناءإنهيارأنسويزىيرىال
التطورأنقلنافإذا. اإلنهيارذلكوراءتقفخارجيةقوةعنذلكمنبدًالويبحث

القوىتلكظهوركيفيةعننتساءلأنلناخارجية، يبقىقوىنتيجةيقعالتاريخى
التىالقوىتلكتفسيرمنالبدأنهاألخيرالتحليلمنويتضح. مبعثهاالخارجية، وعن

يمضىالالتاريخىفالجدل. داخليةتاريخيةعواملخاللمنخارجيًانفسهاعنتعبر
703R. H. Tawney: Agraian Problem in the Sixteenth Century, (London 1912.(
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والمؤثراتالداخليةفالحركات). الداخلىالبناءتناقضات (تلقائيةتحركاتدونقدمًا
تتركهالذىالكبيراألثرإلىدوب، ويشيربالطبعالبعضبعضهاعلىالخارجية، تنعكس

التىاآلثارواتجاهشكلتحدد... الداخليةالتناقضات "تزالالالخارجية، ولكنالظروف
غربىفىاإلقطاعإنهيارأنعلىسويزىإصرارالخارجية"، وينبعالمؤثراتتتركها
من) الخارجيةالسوقوخاصةوالسوقالتجارة (فقطخارجيةأسبابإلىيرجعأوربا

.التاريخىالتحليلفىمنهجه
3

خاللمننمتالرأسماليةأنحقيقةعلىتأكيدهدوبأوردهاالتىالهامةالنقاطبينمن
التناقضات–الوقتنفسفى–، وطوراستقاللهعلىحصلالذىالصغير، اإلنتاجأسلوب

أولهما، قيام: مرحلتينعلىالتاريخيةالقضيةهذهدوبمقولةوتقدم. داخلهاالجتماعية
هذاأفلت، ثماإلقطاعىللمجتمعكأساستدريجيًاأقدامهبترسيخالصغيراإلنتاجأسلوب

مرحلةاإلنتاجية، وبلغتطورنتيجةاإلقطاعيةالقيودمنالصغيراإلنتاجىاألسلوب
.الرأسماليةالعالقاتخلقثم، ومنالذاتىالتفكك

عمليةعندحدثلإلقطاعكأساسالصغيراإلنتاجأسلوبقيام، فإنحالأيةعلى(أ)
األرضملكيةفىالعملريعمرحلة" (الكالسيكى "اإلقطاعىالنظامتفكك

عملطريقعناإلقطاعىالسيدلضيعةالمباشراالستقاللنظاماإلقطاعى)، وهو
بهاتمالتىالطريقةالمحدثونالمؤرخونأوضحالمستضعف)، وقدالعمل (األقنان
خدماتاستبدالخاللمنالعمليةتلكتبينويمكن. عامةبصورةاألقنانتحرير
صحبهماعشر، معوالخامسعشرالرابعالقرنينفىإنجلترافىاإللزاميةالعمل

إلىبالفعلأدىالنقدى، مماالريعإلىالمباشرالعملريعمنكاملتغيرمن
خاصة، حيثفرنساوفىألمانياغربىجنوبفىتبينهايمكنالقنانة، أوإختفاء
اإليجاراتتثبيتطريقعناإللزاميةالعملخدماتإلغاءمراحلأولىقامت
عشرالثانىالقرنمنفإعتبارًا. نقديةإيجاراتإلىتدريجيًاتحولتالتىالعينية
علىالعادةجرتالتى–اإلقطاعسادةضياعأراضىقسمتعشرالثالثوالقرن
، وأوكلالفالحينبين–ألمانياغربىوجنوبفرنسافىفالحتهافىاألقنانتسخير
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،اإلقطاعىالسيدلحساببالسخرةيعملونالفالحونيعدزراعتها، ولمأمرإليهم
أنورغم. عينيةكعوائدالمحصولمنمعينًاقدرًالهيقدمواأنعليهمكانولكن
الريعمناألساسىالقطاعأنالنقدى، غيراإليجارقيامجزئيًاصاحبتالعمليةتلك

حداإليجار"، على "شكلإتخذ، ولكنهللعملإلزاميةخدماتيمثليعدلماإلقطاعى
النظامإنهيارنتيجةنشأالذىاإلقطاعيةاألرضملكيةنوعوكان. المؤرخينتعبير

الفالحونيتولىصغيرةمساحاتفىلألرضاإلقطاعيةالملكية، هواإلقطاعى
.إداراتهاأنفسهم

النظامإنهيارصحبالذى، لألرضاإلقطاعيةالملكيةبنيةفىالتغيرهذاوجلب
فىعينيًاإنجلترا، وريعًافىنقديًاريعًا، فكانالريعشكلفى، تغيرًااإلقطاعى

الريعطبيعةفىأساسىتغيرحدوثعليهيترتبلموألمانيا، ولكنفرنسا
، وهمعملشكلعلىمباشرةالعملفائضيقدمونالفالحونكانفقد. اإلقطاعى

وبدا. الحدودتلكالتغييريتجاوزولم. نقودأومنتجاتصورةفىاآلنيقدمونه
منجانبطبيعةيتخذ، ولمالعمللفائض" طبيعى "كشكلالحالتينكلتافىالريع

أنورغم. رأسمالىريعصورةفى، ويدفعونهالمنتجونيحققهالذى" الربح"
كلتاوفى. الربحلتكوين" طبيعيًاحدًا "الريعوضع، فقدبالفعلموجودًاكان" الربح"

مباشرة،" المتزايداالقتصادىالقسر "اإلقطاعييناألراضىمالك، استخدمالحالتين
الحصولأجلالمبادلة، منقوانينجانبمنتدخلالملكية، دونفىحقهمبحكم
األرضعلىأيديهميضعونالذينالمنتجينالفالحينمنالعملفائضعلى

، فإنالريعإجتناءطريقةكانتومهما. اإلنتاجوسائلعلىيستحوزونأى، بالفعل
اإلقطاعىالنظامظلففىالتغير، فىآخذًاكانالمتزايداالقتصادىالقسرشكل

منالمباشراإلشرافتحتيتمالسيدضيعةفىالفالحينعمل، كانالكالسيكى
فىتتمالزراعىاإلنتاجعملية، أصبحتحالأيةوعلى. ممثليهأوالسيدجانب
إدارتهاالفالحونيتولىالتىالصغيرةالمساحاتذاتاإلقطاعيةالملكيةنظامظل

العملبينيفصلماثمةيكن، ولماألرضمنالفالححصة، داخلبأنفسهم
أوالمكانفىالسيدعليهيحصلالذىالعمل، وفائضللفالحينالضرورى
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.إرادتهموفقعملهمترتيبعلىقادرينالمباشرونالمنتجونوكان. الزمان
فىألمانياغربىوجنوبفرنسافىواسعنطاقعلىالفالحينتحريروحدث
طريقةتغيرتثمومن. عشروالخامسعشرالثالثالقرنينبينالواقعةالحقبة

معينة،حقيقيةعالقاتإلىالفردىلإللزامالمتباينةاألنواعمنالريعإجتناء
العالقاتتلكتكنولم. تعاقدىأساسعلىتقومبالسيدالفالحينعالقةوأصبحت
السلعمالكيرتبط، حيثالحديثالبرجوازىالمجتمعفىلنظيرتهامماثلةالتعاقدية
كان (العرفشكلإتخذتمستقلة، ولكنهاكأطرافالبعضبعضهممعاألحرار
").العوائدبدافعى "الفالحونوألمانيا، وسمىفرنسافى" عادة "يسمىالعينىاإليجار

المساحاتذاتالفالحينزراعة "عننتحدثأنالممكنمنيصبحثمومن
".اإلقطاعىاإلنتاجأسلوبأساس "معًاكونا، اللذانالمستقلينوالحرفيين" الصغيرة

الفالحينمزارعالنقدى، أصبحتالريعأمامالطريقبإفساحالعينىالريعقيامومع
الزراعة، أكثرفىالصغيراإلنتاجأسلوبتمثلالتىالصغيرةالمساحاتذات

ومع. حريةوأكثرأسرعبشكلالتلقائىتفككهاواضحة، وتحققبصورةاستقالًال
والفالحالسيدبينالتقليديةالشخصيةالعالقاتتتغيرالنقدى، لمالريعقدمرسوخ

شكليأخذالذىالعملفائضيصبح، بلفحسبشخصيةغيرنقديةعالقاتإلى
قيمةهبوطونتيجةالعملإنتاجيةتطورنسبيًا، معصغيرًاالثابتالنقدىاإليجار
الذىالجنينى"، وهوالربح "بـيسمىماالعملفائضيشكلالحدهذاوإلى. النقود
الذىلإلعاشةالالزمالقدرعنالمباشرين)، ويزيدالمنتجين (الفالحينإلىيذهب
تصبحقيمتهالنقدى، فإنلإليجاربالنسبةأما. سلعإلىأنفسهمالفالحونيحوله

.بسدادهاإللتزاممنالفالحتخلصإلىيؤدىالذىبالقدرمنخفضة

، ويتولىلألرضحرةملكيةإلىاألصليةالفالحينحيازاتتتحولوبذلك
قيودمنأنفسهمتحريرالقديمالحيازاتلنظاميخضعونكانواالذينالفالحون
الفالحينظاهرةونتجت. ألراضيهممالكًا، ويصبحوالألرضاإلقطاعيةالملكية

Yeomanryاإلنجليزالميسورينالفالحينفئةتعدوالذين (ذاتيًاالمكتفينالمستقلين

االجتماعيةالشروطوقياملألرضاإلقطاعيةالملكيةتفككعمليةعن) لهمنموذجًا
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عندماأنهالقولأخرى، يمكننازاويةمنالعمليةهذهإلىنظرنافإذا. النقدىللريع
المباشرونالمنتجونالفالحون، تأكدقومىنطاقعلىالنقدىالريعأقدامرسخت

الطبيعىاالقتصادأنشطةممارسةطريقعنحاجاتهممناألكبرالجانبسدمن
إلىتحولتعملهمناتجومنعملهمقوةمنجزءًاواالستهالك)، ولكناإلنتاج(

وضعفىالفالحونأخرى، أصبحوبعبارة. أنفسهمللفالحينالنقودوفرتسلع
إلىأدىللسلعكمنتجينوضعهم، وأنبالسوقدائمًايتصلونالذينالسلعمنتجى
.الصغيراإلنتاجأسلوبداخلتحاشيهايمكنالالتىاالجتماعيةالتناقضاتظهور

العملخدماتمناإلنتقالخاللهاتمالزمانمنقرنينفترةهناككانتوهكذا(ب)
عشر،الرابعالقرنفىالقنانةإختفاءفيهاالنقدية، وتحققاإليجاراتإلىاإللزامية

إنجلترافىوتمثل (عشرالسادسالقرنفىالرأسمالىالعصرإنطالقةوبدأت
نظرةنلقىاآلنودعنا). وإليزابيثالثالثإدواردحكمبينالواقعةعامالمائتى

يعدالتى، هذهاإلنتقالفترةودوبسويزىمنكلبهاعالجالتىالطريقةعلى
إلىاإلقطاعمناإلنتقاللفهمبالنسبةحيويًا "دوبنظروجهةمنبهااإلعتراف

".الرأسمالية

، ألنصحيحعشر، وهذاالرابعالقرنفىإنتهتالقنانةأنإلىسويزىويذهب
أنه، ورغمالوقتذلكعنداإللزاميةالعملبخدماتاستبدلتالنقديةاإليجارات

القرنينفترةيعامليزال، فالذاتهاإلقطاعنهايةيعنىالالتغيرهذاأنمنيحذرنا
جانبهثمالمساواة، ومنقدمعلىالرأسماليةوبدايةاإلقطاعنهايةبينتقعالتى

خدمات (المباشرةالقنانةمنالفالحينتحرررغمالناحية، ألنههذهمنالصواب
كانالذىالنقدىاإليجارعبءعاتقهمعلىيقعيزالالاإللزامية)، كانالعمل
جزءًايتضمنكانالنقدىاإليجارأن، ورغملألرضاإلقطاعيةالملكيةعنتعبيرًا
ومفهوم. القنانةربقةمنيتخلصوالمالفالحين، فإنعملهمفائضمنضئيًال

،الرأسمالىوالريعاإلقطاعىالريعبينيقعإنتقالىكشكلالنقدىللريعسويزى
هذهفيهاعالجالتىالفترةفىدوبأوردهاالتىالعباراتووفق. منهجهمعيتفق

منذالعينىللريعمماثًاليظلتحليليًا، ولكنطابعًاالنقدىالريعالنقطة، يتخذ
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وجوه، فإنلألرضحائزينفالحينكانواالمباشرينالمنتجينوألن. "بدايته
نقود،صورةفىاألرضلمالكعملهمفائضيدفعونأنهمفىتتمثلالخالف

"اإلقطاعىالعرفوضغوطالسياسىاإلكراه "أىالمتزايداالقتصادىللقسرووفقًا
، أوالعينىللريعبديًاليعدالخالصشكلهفىالنقدى، فالريعدوبتعبيرحدعلى

كما" الجنينية "الطريقةبنفسالربح–جوهرهفى–اإللزامية، ويمتصالعملخدمات
الذينالفالحينمنكلاالقتصاديةالظروفتلكمنوخرج. عادةالريعيفعل

الحواجزأزاحواالذينالصناعيينجانبا، والرأسمالييناإلقطاعىالريعطرحوا
الثورةخاللمعًايتحالفاأنالضرورىمن، وكانالصناعىالربحمنتحدالتى

.اإلحتكاريينوالتجارلألرضالمالكةاألرستقراطيةضدالبرجوازية

اإلنتاجأسلوبتفكك "أنعلىالتأكيدالضرورىمنأنهدوبوجد–إذن–ولماذا
، وأنالرأسمالىاإلنتاجأسلوبيتطورأنقبلمتقدمةمرحلةبلغقدكاناإلقطاعى

القديم"، وأنهاألسلوبرحمفىالجديداإلنتاجأسلوببنمويرتبطلمالتفككهذا
إعتبارنافىأخذناإذابالرأسماليةهىوالباإلقطاعيةهىال "الفترةهذهأنيبدو

وإختفاءالنقدى، الريعقياممعتأتىاإلقطاعنهايةأنيرىاإلنتاج"؟ فهوأسلوب
إيجارًاتدفععشرالسادسالقرنفىإنجلترافىالفالحينغالبيةكانتلقد. القنانة

العوائدسدادعنإمتنعوااألرضمالكمنالميسورينالفالحينأننقديًا، كما
تاونىوصفهماوهو (األحرارالمستقلينالمنتجينمستوىإلىوإرتقوااإلقطاعية

فىالفقراءجيرانهمالكوالكهؤالءفاستخدم"). الميسورةالريفيةالوسطىبالطبقة"
علىدوبكانولما. محدودنطاقعلىذلككانوالصناعة، وإنالزراعةمنكل
طبقةأنمنالرغمعلىأنهبذلكيعنىكانأنهالمحتمل، فمنالحقائقبتلكعلم

–العملالفترة، فإنتلكخاللتتسعكانتالرأسماليينشبهالمستقلينالفالحين
.الماللرأستامًاخضوعًايخضعلم–ككل

، لماإلقطاعىاإلنتاجأسلوبمنالفالحينطبقةتحرربعدفإنهحالأيةوعلى
الناحيةفمن. استقطابهميتمولماألحرارالمستقلينالفالحينأولئكيتفكك

ولم. القنانةعصرمنذماحدإلىنفسهاعلىتنقسمالفالحينطبقةالتاريخية، بدأت
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اإلنجليزىالريففىالفالحوننفسها، وبلغالظروفظلفىاألقنانيتحرر
نبعثم، ومنللسلعمنتجينبإعتبارهممبكروقتمنذالنضجمرحلةخاصة

مقولتهيصححأندوبعلىكانولذلك. ذاتهاالفالحينطبقةتفككمنتحررهم
، بمعنىإنتقالفترة "يشكالنكاناالقرنينهذينبأنبالقول.. " دراسات "كتابهفى
آخذةالجديدةاالقتصاديةاألشكالكانتبينمابسرعةيتحللكانالقديماألسلوبأن

".الظهورفى

باإلقطاعيةهىال: "السابقةدوبمقولةأسير–أخرىناحيةمن–سويزىوظل
الالرأسماليةإلىاإلقطاعمناإلنتقال "أنسويزىيرىإذ". بالرأسماليةهىوال

معهما، تجلبانمتباينتينمرحلتينعلىيتمولكنه... متصلةواحدةعمليةيشكل
النظامويسمى". بذاتهقائمتحليلإلىمنهماكلتحتاججذريًامختلفةقضايا

عشرالخامسالقرنينفىالغربيةأوربافىسادالذى" والالرأسمالىالالإقطاعى"
علىأوًالذلكأثر "فقد". الرأسماليةعلىالسابقالسلعإنتاج "بنظامعشروالسادس
".الرأسماليةلنمواألرض، مهدالحقوقتفىاإلقطاعحطم، وبعدمااإلقطاع

هذاأنمالحظتهللسلع"، رغمالبسيطاإلنتاج "مصطلحبحزمسويزىويرفض
أبسطفىالمبادلةقيمةقضيةتقديممنيمكننا "القيمةنظريةفىالمصطلح
أنالتاريخية، حيثالناحيةمندقيقًايعدالالمصطلحهذاأنويعتقد". صورها
،اإلنتاجوسائليملكون، الذينالمستقلينللمنتجيننظام"للسلعالبسيطاإلنتاج
السابقالسلعإنتاجنظامفى "المبادلة"، بينماطريقعنإليهيحتاجونماويسدون

غيرمنلطبقةملكًااإلنتاجوسائلأهمبإعتبارهااألرضكانت... الرأسماليةعلى
بأعباءمثقلةتزالالالفالحينأراضىعندهكانتالذىالحدإلى". المنتجين

مالكًاالفالحيكننقود، ولمصورةفىكانتلواإلقطاعية، حتىاإليجارات
أيةوعلى. مستقًالمنتجًاإعتبرناهإذاالصواب، ونجانبالحديث، بالمفهوملألرض

إنجلترافى–تحولواقدالحيازاتذوىاألحرارالفالحينمنمجموعة، فإنحال
الفالحينوضعإلىاإلقطاعيةاألرضمستأجرىوضعمن–الحقبةتلكفى

.ذاتيًاالمكتفينالمستقليناألحرارالمالك
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الملكيةحقوقفكرةتقديمفىالتاريخىغيرسويزىمنهجاألساسيةالمسائلومن
.اإلقطاعيةوالحيازةلألرضاإلقطاعيةللملكيةمعالجتهخاصةالحديثة، وبصفة

يشكلالذىالتسلطمننوعًاكانتلألرضاإلقطاعيةالملكيةأنإعتقادناوفى
متسلطة، أماملكيةكانتالسيدجبرية)، فملكيةحيازة (السيدحيازةأساس

الذلكضوء، وفىاإلنتفاعملكيةأساسعلىلألرضحائزينفكانواالفالحون
.الملكيةمنالنوعهذاعلىالبرجوازىالمجتمعفىالخاصةالملكيةمفاهيمتنطبق

خاصةهنا، وبصفةاألهميةمنكبيرقدرعلىيعداالقتصادىالمحتوىأنكما
اإلنتاجوسائلعلىوكمستحوزينمباشرينكمنتجينالفالحينبينالخلط

.واألرضالفالحينبينالفصلعلىالرأسماليةتقومحينإلخ)، على... األرض(
كانوقد. الحقبةتلكفىالفالحيةالبرجوازيةتطورفهممفتاحيكمنذلكففى

الفصلوعدماإلقطاعتفككنتيجةالمنتجينمنالنوعهذاعملعنالناتجالرخاء
.المطلقالملكىللنظاماالجتماعىاألساساألرضوبينبينهم

والالرأسماليةبالالإقطاعيةالحقبةتلكيصفعندماالتناقضفىسويزىويقع
فى–الرأسمالية"، وينكرعلىالسابقالسلعإنتاجلنظام "اإلنتقاليةالصفةمستخدمًا

ويحاول". مستقًالمنتجًا "األساسىالمنتجالفالحيكونأنإمكانية–الوقتنفس
يدفعهالذىالنقدىاإليجاروصفطريقعنالتناقضهذاتجاوزسويزى

كانوربما). الرأسمالىالريعإلىاإلقطاعىالريعمن (إنتقالىشكلبأنهالفالحون
الفصلويقدم. إقطاعيًاجوهرهفىيعدلماالستبدادىالحكمأنيعنىسويزى
علىشافيةسويزى، إجابةعلىردهدراسات... "، وكذلك "دوبكتابمنالرابع

إنتاج "مرحلةتقديم، فإنحالأيةوعلى. البرجوازيةبالثورةوعالقتهاالنقطةهذه
يضفىأنه، بلفحسبضرورىغيريعدال" الرأسماليةعلىالسابقالسلع

،الحديثالرأسمالىوالمجتمعاإلقطاعىالمجتمعمنكلأنحقيقةعلىغموضًا
اإلنتاجوسائلتنفصلالرأسمالىالمجتمعففى. مختلفةتاريخيةقواعدتحكمه

اإلنتاجيةأنفىبالتطور، تتمثلالخاصةالمميزة، والقاعدةالعملعن) المالرأس(
،الربحلمعدلمتوسط، وتكوينالماللرأسالعضوىالتكوينتوسيع (تتطور
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رأسإنتاجيةتشكلكانتلوكما) الهبوط، واألزماتإلىالربحمعدلواتجاه
اإلنتاجوسائلتختلط–أخرىناحيةمن–اإلقطاعىالمجتمعوفى. المال

الفالحيةالزراعاتوتطوراإلقطاعىالنظامإنهيار (اإلنتاجية، وتتطوربالمنتجين
الهبوط، وأزمةإلىاإليجاراتمعدلالنقدية، واتجاهاإليجاراتالصغيرة، وتكوين

فىالتطورقاعدةتتجهثم، ومنذاتهالمباشرالمنتجإنتاجيةكانتلوكما) اإلقطاع
االستبدادىالحكمأنالواضحومن. أنفسهمالفالحينواستقاللتحررنحواإلقطاع

هذاعنالناتجةاإلقطاعأزمةلمواجهةالمركزةللقوةنظامسوىيمثليكنلم
أنسويزى، نعتقدتعبيراتنستخدمأنلناجازفإذا. تفاديهيمكنالالذىالتطور

المنهجيبينما، وفقاإلقطاعىبالمجتمعالخاصة" واالتجاهاتالقوانين "كانتتلك
".المالرأس "منالثالثبالمجلدجاءالذى

4

والثورةالصناعىالمالرأستكوينبينالعالقاتعنالحديثإلىنأتىأخيرًا، 
إلغاءفىتمثلتالبرجوازيةالثورةدفعتالتىاألساسيةاالقتصاديةفالعملية". البرجوازية"

يشكلذلكأن، ونرىالصناعىالمالرأسلتطويراإلقطاعية، نتيجةاإلنتاجيةالعالقات
للطابعالعقالنىالتحليلالرأسمالية"، وأنإلىاإلقطاعمنلإلنتقال "المنطقىالمحتوى
وعلى. لهبدايةنقطةالبرجوازيةالثورةمننتخذممكنًا، عندمايعدلإلقطاعالتاريخى

البرجوازيةالحركةجعلتالتىاإلنتاجيةالقوىتطورنشرحأنبمكاناألهميةفمنذلك
اإلقطاعيةاإلنتاجيةالعالقات، فألغتمنهمناصالأمرًا–التاريخيةالناحيةمن–

ومن. الوقتذلكفىالصناعىالماللرأساالجتماعىالوجودأشكالالتقليدية، وكذلك
بينالصناعىالمالرأسإرهاصاتينشدلمأنهالتاريخعلمإلىدبإضافاتأبرز

التىالصغارالسلعمنتجىطبقةصفوفبينإلتمسهاالعليا"، ولكنهالبرجوازية "صفوف
اإلقطاعيةالملكيةمنأنفسهملتحريرالسعىشكلإتخذتوالتى، التكوينفىآخذةكانت

ثمالصغار، ومنللمنتجينالداخلىاالقتصادمننشأفيماأصولهمتتبعأنهأى، لألرض
رئيسىمساعدكعاملالسلعمنتجىومتوسطىصغارطبقةلعبتهالذىالدورقيمةأبرز

.الرأسماليةتاريخمنالمبكرةالمرحلةتلكفىلإلنتاجية
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وصغارذاتيًاالمكتفينالمستقلينالفالحينطبقةفىنجدأن، يمكندوبيوردهلماووفقًا
منالكوالكخاصةوبصفة. الرأسماليةاإلنتاجيةالعالقاتيمثلماالحرفيينومتوسطى
قوةوإشتروا، درجاتعلىوفالحتهممزارعهمعلىالتحسيناتأدخلواالذينالفالحين

صناعةوريادةاإلنتاجيةعملياتهمنطاقتوسيعفىيستمرواالفقراء، ولمجيرانهمعمل
منظمينكانوا، بلفحسب) الرأسمالىاإلنتاجأشكالكأقدماليدويةالصناعة (النسيج
حيشواستمد. "المدينةحرففىكذلكظهرواالذينالمنظمينمنالنوعنفسإلىينتمون

قوتهم–)البرجوازيةاإلنجليزية (للثورةالدافعةالقوةشكلواالذين–والمستقلونكرومويل
وصغاراألراضىمالكقطاعاتمن... واإلقليميةالصناعيةالمراكزمنالرئيسة

للثورةالثابتالتأييدتقدمالعناصرتلكفكانت". الميسورينالفالحينومتوسطى
الحزبإلىينتموناإلحتكاراتوأصحاباإلمتيازاتذوىالتجاركاناإلنجليزية، بينما

تقدمىدورلعبفىيرغبالذىالتجارىالمالرأسكان"بعيد، وحدإلىالملكى
الثورة، فإننظريتىإلىعدتفإذا"). االستبداد "اإلقطاعىالفعلردمعيتحالف

االستبداد)، حددت (اإلقطاعىالفعلردحطمتالتىعشرالسابعالقرنفىاإلنجليزية
.الصناعىالماللرأسالتجارىالمالرأسإخضاعنحواألولىالخطوة

.دوبعنمستقلةاليابانفىتاريخيًاوتحليلهاالمشكلةلطرحالطريقةهذهظهرتوقد
التاريخيةالنظرياتفىذلك، وتمثلدوبنظرةمنوعيًامبكر، وأكثروقتوفى

دوبأفكارأنالقولأستطيعوبذلك. 704اوتسوكاهيساءوصاغهاالتىالخالقةاألصيلة
األمركان، وربمااليابانفىاالقتصادىالتاريخلعلمالمنهجىالمستوىتدعمأنيمكن
لألصولشاملتحليلبتقديمسويزىيقومأنمنفبدًال. سويزىألفكاربالنسبةمختلفًا

ماكل، كانالوقتذلكفىعليهاوجدالتى، واألشكالالصناعىالماللرأساالجتماعية
والتى" المالرأس "منالثالثالمجلدفىوردتالتىالكالسيكيةبالفقرةيتعلقفيمافعله

بعضطرح، هواإلقطاعىاإلنتاجأسلوبمنلإلنتقال" طريقتين "وجودعنتتحدث
يقدم) الثالثالمجلد (المالرأسمنالعشرينفالفصل. دوبألفكارالعابرةاإلنتقادات

المالورأسالتجارىالمالرأستعالجالتىالفصولمنعددختامفىتاريخيًاعرضًا

704Hisao Otuska, Kindai Oshu Keizai shi Josetsu (Tokyo 1944.(
.)الحديثةألوربااالقتصادىالتاريخدراسةفىمقدمة(
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أوالتجارىالمالرأسمناألولىاألشكالطبيعةبالتحليلويتناولالفائدةإلىالمستند
تمالتىالرأسمالية، والعمليةعلىالسابقالمجتمعفىمستقلوجودلهاكانالتىالربوى، 

تطورخاللمنالصناعىالمالهذا، لرأسالتجارىالمالرأسإخضاعطريقهاعن
بالتغيرتتعلقالصناعة، فالمسألةرجلإلىالتاجريتحولوحين. الرأسمالىاإلنتاج
المنتج: "أن" الطريقتين "لنظريةمناقشتهعندماركسيذكرثمومن. االسمىأوالفعلى
التاجريستحوز"الحقيقية... "، والثوريةالطريقةهىوتلك"... "ورأسماليًاتاجرًايصبح
أسلوب (بهصناعة، "يحتفظرجلالتاجريصبحثممباشرة"، ومنبصورةاإلنتاجعلى

اإلنتاجأسلوبطريقفىعقبة "حينبعديصبحله"، ولكنهأداةويتخذه) القديماإلنتاج
التاريخىاإلطارمنكلفىيفهمأنيجبذلكلتطوره"، وكلومعوقًاالحقيقىالرأسمالى
السابقةالمراحلفىالصناعةتحكمالتجارة "أنإلىالنصيشيرذلكوقبل. والنظرى

رأسخضوع "قضيةالحديث"، وبرزتللمجتمعبالنسبةصحيحالرأسمالية، والعكسعلى
هوكانالتاجر "أنماركسيقررالفترةتلكوبعد". الصناعىالماللرأسالتجارىالمال
التجارةوأصبحت... التداولحدوديتجاوزبمايقومالتجارىالمالرأسيعدولم. المنتج
".الصناعىاإلنتاجخدمةفىاآلن

مشتغلإلىالتاجرفيهايتحولالتىالثانية، الطريقةأنإلىتحليلهفىسويزىويذهب
الطريقةفىالمنزلى"، بينمااإلنتاجنظام "صناعة، يسبقهارجلأواليدويةبالصناعة

خلفيتهعنالنظرمعًا، بغضالمأجورللعملومستخدمكتاجرالمنتجيبدأ "األولى
لإلنتاجالمتوسطةبالمرحلةالمروردونقحًارأسماليًامنظمايصبح "االجتماعية)"، أو(

أشكالمقارنةقضيةمجرد–سويزىعند–سطحيًا، فالقضيةالتحليلهذاويبدو". المنزلى
.والتناقضاالجتماعىالطابعبالهعناإلدارة، ويغيب

غبارالثانية، الالطريقةيمثلبإعتبارهالمنزلىاإلنتاجإلىسويزىإشارةأنريبوال
تحوللطريقةشرح" المالرأس "كتابمنالفصلنفسفىذلكبعدوردفقد. عليها
الصغارالمنتجينبإخضاعالتاجريقوميدوية)، حيثصناعة (صناعةرجلإلىالتاجر

تقديمطريق، عنلحسابهالمنزلىاإلنتاجنظامخاصة)، ويديروالفالحينالمدنحرفى(
فىتتمثل) رأسمالى (تاجرإلىالمنتجتحولطريقةأنذلكإلىأضف. للعمالالقروض



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

489www.RaoufAbbas.org

التاجرمناستالمهمنبدًالبنفسهالغزلأوالصوفيشترىالذى، النسيجصناعةمعلم
عمليةخاللاإلنتاجعناصروتتحول. للتاجرالقاش، ويبيععمالهبواسطةوتصنيعه

عميل، أومعينتاجرطلبعلىبناءينتجأنمنوبدًال. بيعهايتولىسلعإلىاإلنتاج
الصغارالمنتجونينطلقوهنا. تاجرًاالمنتجيصبحوبذلك. ذاتهاللتجارةمحدد، ينتج

األولوضعهممنالصناعيينالرأسماليينصفةإكتسابونحواالستقاللنحوللسلع
فىاإلشارةتبرزالثمومن. المنزلىاإلنتاجنظامظلفىالتجارىالماللرأسكتابعين
معوتصادمهماتعارضهماإلىتشير، ولكنهاالطريقتينوجودمجردإلىاألصلىالنص

طريقهاعنخضعالتى" الثورية "العمليةيمثل" تاجرإلىالمنتج "وتحول. البعضبعضهما
).الصناعىاإلنتاج (الصناعىالماللرأس–عهدهبدايةفى–التجارىالمالرأس

منتجوفيهاتحولحاالتوجودسويزىينكرأنمن، بدًالاألولىبالطريقةيتعلقوفيما
أهميةذاتغيرالحاالتتلكتامًا، يعتبرإنكارًاصناعيينرأسماليينإلىالصغارالسلع

إنتقاًالصناعيينرأسماليينإلىاإلنتقالحالةويعتبرالصناعيينالرأسماليينلنشوءبالنسبة
إعتبارهفىيأخذأنهالمؤكدومن. عامًا، طابعًاالمنزلىاإلنتاجبنظامالمروردونمباشرًا
خاللمناالقتصاديونالمؤرخونإليهاأشارالتىالمتمركزة، اليدويةالصناعةورش

التعدينقطاعفىشاعتالتىللممارساتدراستهفىNefنفأوردهاالتىالحقائق
تحت–تاريخيًا–المتمركزةاليدويةالصناعيةالورشتلكقامتوقد. المعدنيةوالصناعات

،الملكياتتلكعليهاأسبغتهاالتىباإلمتيازاتالمستبدة، وتمتعتالمطلقةالملكياتجناح
،حالأيةوعلى. البالدمنالكثيرفىنجدهما، وهواإللزامىللعملكمؤسساتقامتأو
لإلنتاجكشكلطبيعيًاتمثيًالاليدويةالصناعةجوهرهافىتمثلالالورشتلكفإن

الصناعةنظامفىوالغبنالقسرمننوعًاتمثلالصناعى)، ولكنهاالمالرأس (الرأسمالى
.الطابعحيثمنالثانيةالطريقةيناظرماالتجارى، وهوالمالرأسأدارهالذىالمنزلية

حقيقيًا؟ لقدتطويرًاالرأسمالىاإلنتاجتطويرعنعاجزة" الثورية "الطريقةتلككانتفهل
صغارطبقةظهورأوصالهامزقأوربا، فقدغربىفىتمامًاالنقيضعلىاألمركان

المشروعاتأنإلىدوبأشارتدريجيًا، وقداستسلمتاالقتصادى، ثموتوسعهاالمنتجين
علىالقائمةالدولةسلطةمعوتحالفت" محافظة "طبيعةذاتكانتاإلنجليزيةاإلحتكارية
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ناحيةالبرجوازية، ومنالثورةخاللوتالشتتحطمتثمالمطلقة، ومنالملكيةنظام
فىهامًادورًاالمماثلةالطبيعةذاتاإلحتكاريةالمشروعاتمنالكثيرأخرى، لعب

.ذلكإلىيشرلمسويزى، ولكناليابانوفىأورباشرقىفىالرأسماليةتأسيس

إلىالمنتجتحول "طريقةفىيرى" الطريقتين "قضيةدوبيعالج، فعندماحالأيةوعلى
ينظمهالذىاليدوية، أوبالصناعةالمشتغلالتاجرينظمهالذىالمنزلىاإلنتاجنظام" تاجر

المنزلى"،اإلنتاجنظامفىالفقراءالحرفيينواستخدموابالتجارةإشتغلوا... منظمون"
التجار "، يحققالمنزلىاإلنتاجلنظامالتاريخىالشكلففى. تناقضفىدوبوقعوبذلك

وبيعالخامالموادشراءتركيزطريقعنمكاسبهم" اليدويةبالصناعةالمشتغلون
إلنجازطلبصورةفىالصغارالمنتجينإلىالخامالمواد، فيقدمونأيديهمفىالمنتجات

أغلقالسوقوإحتكار، السوقعنالصغيرالمنتجفصلأنالواضح، ومنمعينعمل
للسلعمستقلينمنتجينيصبحواحتىسلوكهالمباشرينالمنتجينعلىكانالذىالطريق

لمفإنهم" بالصناعيين "غالبًايسمونكانواالتجارالمنظمينأولئكأن، ورغمورأسماليين
فقط،الخارجمناإلنتاجفى" تحكموا "فقد". تقدميين "صناعيينرأسماليينيكونوا

بإعتبارهمسيطرتهماستمراريضمنواحتىتغييردونلإلنتاجالتقليديةبالشروطوإحتفظوا
األولىالطريقةمعهذايتفقالوبذلك. بطبيعتهممحافظين، فكانواتجاريينرأسماليين

.الثانيةالطريقةإلى–تأكيدبكل–ينتمىولكنه

المنزلىالتجارىالرأسمالىاإلنتاج، ونظامالمنزلىاإلنتاجنظامدوبيعتبرلملماذاترى
المتصلةاالقتصادىالتاريخحقائقبعضإلىيرجعذلككان؟ ربمااألولىالطريقةضمن

األخيريشتملكانحيثألمانيافىعنهيختلفإنجلترافىالمنزلىاإلنتاجفنظام. بإنجلترا
الضيقبالمفهوممنزلىإنتاجعلىيشتملوالومتوسطةصغيرةمستقلةصناعاتعلى

أناإلنجليزىاالقتصادىالتاريخفىبالمالحظةالجديرمنأنهذلكإلىأضف. للمصطلح
المنتجينطبقةلينًا، وأنأكثرتبدوكانتالمنزلىاإلنتاجلنظامالتجارىالمالرأسإدارة

عنبعيدًاتنأىأنعلىقادرةمقدمًا، كانتالتجارمنالخامالموادتلقتالتىالصغار
القرنفىالنكشيرفىبوضوحذلكويبدو. نسبيةبسهولةالمنزلىاإلنتاجنظامتحكم
يصبحواأنالنساجون، استطاعومانوادسوورثبدراسةجاءلماعشر، فوفقًاالثامن
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دوبكانوربما. المنزلىاإلنتاجنظاممرونةنتيجةصناعةرجالثممنزليينمنتجيين
الكثير "أنإلىيذهبواالجتماعية، فهواالقتصاديةاألوضاعتلكمثلإعتبارهفىيأخذ
ظلفىاليدويةبالصناعةإشتغلواكتجاربدأواصغارًارجاًالكانواالجددالمنظمينمن

بالصناعةالمشتغلينللتجارالحقيقىالمضمونفإنذلكوعلى". المنزلىاإلنتاجنظام
األوليجاريكيةفىيكمن، الاألولىالطريقةلتمثيلدوبإختارهمالذيناليدوية

اإلنتاجتطورأعاقتوالتىالمنزلىباإلنتاجالمشتغلةالتجاريةالرأسماليةاإلحتكارية
والتجاريينالصناعيينالرأسماليينومتوسطىصغارطبقةفىيكمن، ولكنهالرأسمالى

يشتغلونتجارًا، وأصبحواالرأسماليينالتجار" تحكم "عبراستقاللهمخيوطنسجواالذين
"اليدويةللصناعة "التاريخيةاإلرهاصاتعنيبحثدوبأنهناويبدو. اليدويةبالصناعة
أو" المصنع "المؤرخونيسميهفيمايلتمسها، والالرأسمالىاإلنتاجمراحلأولىبإعتبارها

، ولكنالتاريخعلمإلىدوبإضافاتمنيعدهذاأنريبوال". اليدويةالصناعةورشة"
اإلعتبارفى، آخذًاالصناعىالمالرأسإرهاصاتتطورعلىالضوءيلقىأنعليهكان

.اإلنجليزيةبالزراعةالخاصالداخلىالتنظيم

التاريخىالطابعفىالتغلغلعلىقادرًاوكان" للطريقتين "عامًاتحليًالقدمدوبأنورغم
بالظروفيتعلقفيمانظرإعادةإلىتحتاجنظريتهالكالسيكية"، فإن "البرجوازيةللثورة
الثورةتلكقاعدةالغربية، كانتبأوربايتصلوفيما. العالمىالمستوىعلىسادتالتى
كلفى، وذلكالسلعمنتجىومتوسطىصغاروطبقةالمستقليناألحرارالفالحينطبقة
فىالسلطةعلىالسيطرةأجلمنمريرًاصراعًاالثورةوكانت. وفرنساإنجلترامن

اإلنجليزية، والالثورةفىالمستقلين (الوسطىالطبقةمنقطاعبينرحاهالدولة، دارت
Montagnardsبجذورهاتضربالتىالعلياالبرجوازيةمنالفرنسية)، وقطاعالثورةفى

الطبقةوإجتثت، اإلحتكاريينوالممولين، والتجارلألرضالمالكةاألرستقراطيةفى
فيماذلكدوبأوضحوالفرنسية، وقداإلنجليزيةالثورتينمنكلفىغريمتهااألولى
.بإنجلترايتعلق

استهدفتفقد. واليابانلروسيابالنسبةتمامًاالنقيضعلىكاناألمر، فإنحالأيةوعلى
على (القيودنظاممنالمنتجينتحريرأورباغربىفىالكالسيكيةالبرجوازيةالثورات
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بالحريةيتمتعونللسلعمنتجينوجعلهم) الطائفيةالنقاباتولوائحاإلقطاعيةاألرضملكية
بين (اإلنقسامهذا، ويخلقتفككهمإلىذلكاالقتصادية، يؤدىالناحية، ومنواالستقالل

إلىذلكيحتاجوال. الصناعىالماللرأسالداخليةالسوق) المأجوروالعملالمالرأس
، هوالنوعهذامنبرجوازيةثورةالستكمالاالجتماعيةالخلفيةيكونماأنإلىالقول
فىالرأسماليةإقامةولكن. الغربيةأورباشهدتهالذىلألرضاإلقطاعيةالملكيةتفكك

اإلقطاعيةالدولةوحمايةسيطرةتحتتمت–ذلكنقيضعلى–كانتواليابانبروسيا
.األولىبدايتهاالمطلقة، منذالسلطةذات

بالبنيةترتبطالبالدمنبلدكلفىالرأسماليةبهاتشكلتالتىالطريقةأنريبوال
لألرضاإلقطاعيةالملكيةوفرنسا، تفككتإنجلتراففى. البلدذلكفىالسائدةاالجتماعية

ويؤكد. البرجوازيةالثورةطريقعنإكتسحتأواالقتصادىالتطورعمليةخاللمن
الثوراتتلكأطلقتوقد. 705الفرنسيةالثورةفىالفالحونلعبهالذىالدورعلىليفيفر

اإلنتاجتطويرعلىاقتصاديًاعملتالتىللقوىالعنانالغربيةأوربافىالبرجوازية
ظلتفقد. تمامًامختلفنحوعلىواليابانبروسيافى" التحرير "هذاتم، بينماالرأسمالى

خارجالوسطىوالطبقةالمستقلونالفالحونمتماسكة، وبقىاإلقطاعيةاألرضملكية
بروسيافىالسياسىكاإلصالح (البرجوازية" اإلصالحات "وإحتوت. التطورإطار

علىالقانونيةالصفةإضفاءمثلالمتناقضةالعناصرعلى) مايجىعهدعلىواليابان
.اليابانفىلألرضاإلقطاعيةشبهالطفيليةبروسيا، والملكيةفىلألرضالينكرملكية

السلطةمعالتالحمأساس، علىاألرضمنالنوعهذاعلىنبتتقدالرأسماليةكانتولما
اإلنتاجنظامتحولشكلالرأسماليةتكوينإتخذمعها، فقدالصراعالاالستبدادية
إلقامةاالقتصاديةاالجتماعيةالشروط، وكانتصناعىمالرأسإلىالتجارىالرأسمالى

النظامداخلطريقهاالرأسمالية، شقتالعكسعلىغائبة، بلالحديثةالديمقراطية
اللبراليةقهرإلىإتجهالذى–األساسىاالجتماعىالبناءبإعتباره–األوليجاركى
ثورةقيامضرورةيوجدلمالمجتمعلتلكالداخلىالتطورفإنثمومن. البرجوازية

القولويمكن. خارجيةلظروفنتيجةجاءتاإلصالحاتإلىالحاجةبرجوازية"، ولكن"
:التاريخيةالظروفبإختالفتختلفأساسيةمسالكتأخذالرأسماليةتكوينمرحلةأن
705G. Lefebvre, La Revolettion et les Paysans, Cahiers de la rev. fr., 1934, No. 1.
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أورباشرقىتاجر)، وفىإلىالمنتجتحول (األولىالطريقةتتحققالغربيةأورباففى
عالقةوثمة). يدويةصناعةرجلإلىالتاجرتحول (الثانيةالطريقةتتحققآسياوفى

للرأسماليةالمميزةالبنية، تقررالصناعىالمالورأسالزراعيةالمسألةبينعميقةداخلية
عاماألموطنهعن" المالرأس "مؤلفكتبهماأنرأيناوفى. البالدمنبلدكلفى

:التاريخيةالمرحلةإختالفصحيحًا، رغميزال، الاألولىالطبعةمقدمةفى، 1867
منبنا، تنبعتستبدالتىالمتوارثةالشرورمنالحديثة، سلسلةالشرورجانبإلىتقف"

يمكنالالتىوالسياسيةاالجتماعيةالتاريخيةبأخطائهاالقديمةاإلنتاجأساليببقايا
تاريخية، ولكنهاأهميةذاتقضيةمجردالطريقتين"، ليست "قضيةفإنثمومن". تفاديها
.الحقيقيةالعمليةبالنواحىتتصل
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دوبمورس: بقلم - آخرتعليق. 4

706

مناإلنتقال "القيمةبمقالتهجاءتالتىتاكاهاشى. ك. هـاألستاذآراءعلىتمامًاأوافق
الهامةللقضيةمفاهيمناووسعتهامة، عمقتإضافاتقدمتالتى" الرأسماليةإلىاإلقطاع
بصفة–وأجد. أوردهماإلىإضافتهيمكنمماالقليلإاللدىوليس. البحثموضع
بينالتناقضعلىالضوءإللقاءواستخدامها" الطريقتين "لفكرةتطويرهفى–خاصة
،الطريقلناينير، ماواليابانروسيافىوبينهاأورباغربىفىالبرجوازيةالثورةطريقة
.تعليقاتثالثةأقدمأنأودلىبنقدهيتعلقوفيما

جنوببتجربةكليًاإهتمامًايهتملم "كتابىبأنالقوليبررماتاكاهاشىلدىكانلقدأوال
وأناسترشاديًاكانالعملهذاأنالقولويمكننى. وأسبانياإيطالياأوربا، وخاصة

.اإلنتقائيةصفةإلىبذلكليشير" الرأسماليةتطورفىدراسات "عنوانحملكتابى
والمنهج. لهاموجزًاتاريخًاحتىأوللرأسماليةشامًالتاريخًاأكتبأنأحاولفلم

فىالرأسمالية، تطورفىحاسمةومظاهرمراحلمعالجةفىيتمثلأتبعتهالذى
آلخرحينمنالرجوعكالسيكيًا، معنموذجًابإعتبارهااألولىبالدرجةإنجلترا

علىالضوءإللقاءيناقضهاماأوربا، أوفىالتجربةهذهيقابلماإلى
أوالموازيةالتجاربدراسةفىفالتعمق. إيضاحهاحاولتالتىالموضوعات

التاريخيةبالدراساتواسعةمعرفةإلىيحتاجاإلنجليزيةللتجربةالمناقضة
أكثرموسوعيةعقليةهناككانتلو، وحتىإدعاءهأستطيعالمااألوربية، وهو

تلكتطويرفىللتعاونسنواتعشرمنيقربماإلىتحتاجفإنهاعقليتىمندقة
.تاكاهاشىاألستاذإليهايشيرالتىالدراسات

الفترةعنتحدثتأننىعلىأكدعندماالتوفيقأخطأهقدتاكاهاشىاألستاذأنأعتقدثانيًا
"رأسماليةوالإقطاعيةال "أنهاعلىعشرالسادسالقرنإلىعشرالرابعالقرنمن

إلىالنظرأعادفإذا. إليهتوصلتحكمبمثابةللمشكلةعرضىطريقةاعتبرإذ
706Science and Society, Spring 1953.
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فىاستفهامعالمةثمةوأن (سؤاًالأطرحكنتأننى، سيرىبكتابىالواردةالفقرة
حولالدراساتمنالكثيرسبيلإعترضتالتىالصعوبةفيهأصوغ) السؤالنهاية
جعلت) نقدهمحلكانتالتى (الزراعةإلىالهزيلةإشارتىأنالفترة، وأقرتلك

وغيرهتاونىقياممنالرغمعلىأنهأعتقد، ولكنىيجبمماتدعيمًاأقلاستنتاجى
األمرزالالفترة، فالتلكعلىالضوءبإلقاءالدراساتأصحابالباحثينمن

أفكارىبأنللقبولاستعدادعلىأننىكما. حولهاالدراساتمنالمزيدإلىبحاجة
المعالجةطريقةعلىأثرتقدكانتربما–الكتابأصولضمنتهاالتى–األولى
إعتباربخلدىيدرلمأنهالمؤكدمنولكن. يجبمماوضوحًاأقلجعلهاإلىوأدت
رأسمالية"، والحديثوالإقطاعيةال "وإليزابيثالثانىإدواردحكمبينماالفترة

والذىسويزى، علىبردىجاءالذى" إنتقالية "فترةبإعتبارهاالفترةهذهعن
.الكتاببمتناألمرحقيقةفىتصحيحًا"، ورد "تاكاهاشىإعتبره

أسلوبتفكك "بأنالقائلرأيىعنالدفاعفىأستمرأن–حالأيةعلى–ويجب
،الرأسمالىاإلنتاجأسلوبيتطورأنقبلمتطورةمرحلةبلغاإلقطاعىاإلنتاج

رحمفىالجديداإلنتاجأسلوببنمووثيقًاإرتباطًايرتبطلمالتفككهذاوأن
واجهتالتىبالصعوباتمليئةالقرنينفترةأنذلكيعنىوال". القديماألسلوب

عمليةكانتالفترة، ولماتلكحولسويزىبآراءشبيهةآراءيعتنقونالذينأولئك
أسلوبميالدقبلتنضجأنالبدالصغيراإلنتاجأسلوبداخلاالجتماعىالتناقض
الرأسماليةوقيامالقنانةإنهياربدايةبينإنتقاليةفترةوجود، فإنالرأسمالىاإلنتاج

حوليدورتاكاهاشىاألستاذوبينبينىالوحيدالخالفضروريًا، ووجهأمرًايعد
.نهايتهاوعندالفترةمطلعفى" الذاتىالتفكك "درجةعلىالتأكيد

األستاذأن، أرىالمنزلىاإلنتاجنظامإلىوإشارتى" بالطريقتين "يتعلقفيما: ثالثًا
يدخلإنجلترافىالمنزلىاإلنتاجنظاماعتبرعندماصوابعلىكانتاكاهاشى

رأسبظهور "الخاصالفصلفىأوضحتأننىأظنوكنت. األولىالطريقةضمن
متجانسًا، ولكنهاقتصاديًاشكًاليكنلمالمنزلىاإلنتاجنظامأن" الصناعىالمال
التىالصناعةفىيتمثلاألشكالتلكمختلفة، وأحداقتصاديةأشكاًاليضمكان
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رجلإلىللتاجرتحولبإعتبارهاعالجتهاالتىاإلحتكاريةالشركاتتجارنظمها
تمثلالذىالحركةتلكنقيضإلىذلكبعدتطرقتالثانية)، ثمالطريقة (صناعة

بينمناليدويةبالصناعةالمشتغلينالعملأصحابالتجارمنطبقةظهورفى
شركاتأعضاءضمنكانواالذيناألثرياءالحرفيينضمتالحرفيينمراتب

فىظهرتوالتىالنوعهذاإلىتنتمىالتىالمؤسساتتحدى، وكانالملبوسات
منالمشكلالمنزلىاإلنتاجنظامكانوسواء. ذلكعن، تعبيرًاستيوارتعصر
الفإننىاألوريبة، القارةعلىيقابلهماهناككانخاصة، أوإنجليزيةظاهرةأسفل

أنالقولسوىيمكننىالوهنا. القضيةهذهحولرأىبإبداءأغامرأنأستطيع
الكبار،الرأسماليينالمنظمينعنبالبحثأوربافىاالقتصاديينالمؤرخينإنشغال

.اليدويةبالصناعةالمشتغلونالتجارلعبهالذىالدورمتابعةعنأعماهمقد
مثللدراسة" التعاون "منلونوجودضرورةفىرأيهتاكاهاشىاألستاذوأشارك

.المختلفةالبالدفىالقضاياهذه
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سويزىبول: بقلم - المناقشةإلىعود. 5

707

"الرأسماليةتطورفىدراسات "دوبلكتابتعرضتعندماواجهتنىالتىالمشاكلإن
المبكرةالوسطىالعصورفىالغربيةأوربافىيوجدكانأنهفىتتمثلبإيجازكانت
تطوربعمليةمراإلنتاجىاألسلوبذلكوأن. دوبوصفهالذىكذلكإقطاعىنظام

الرأسماليةبتاريخيرتبطفالتطور. الرأسماليةاإلنهيار، وخلفتهثماألزمةبمعاناتهإنتهت
الدوافعطبيعةعنطيبةفكرةاآلنولدى. اإلشتراكيةإلىاإلنتقالثمالعامةاألزمةوكذلك
منتجعلالتىواألسبابلألزمةتطورهاعمليةخلقللرأسمالية، وأسباباألولى

وضوحلدىيكنلمالرأسمالية، ولكنيخلفالذىللمجتمعضروريًاشكًالاإلشتراكية
كتابقراءةإلىإنصرفت، ولهذااإلقطاعىالمجتمعحالةفىالعواملهذهلمثلرؤية
.اإلقطاعىالمجتمعحوللتساؤالتىإجاباتعنبحثًادوب

تلكبأنشعرتحتىلهدراستىمنأنتهىكدتماأننى، هودوبلكتاببهأدينوما
ناحية، وألنهمنإقناعىفىنجحأنهإلىذلكويرجع. ذهنىفىإتضحتقدالتساؤالت

أخرى، وكانتناحيةمنبىخاصةأفكارألكونأخرىمصادرعنالبحثإلىدفعنى
أنهوأعتقد. (إليهاتوصلتالتىاإلجاباتتمثلوالمجتمعالعلممجلةفىاألصليةمقالتى
الخاصة،بطريقتهلهاتعرضالتىالقضايادوبصاغ، فقدذلكأوضحأنعلىكان
التىاإلنتقاداتمباشرة، وبعضبهاتتصلتساؤالتىتكنلمكثيرةبمسائلمهتمًاوكان

إقتراحاتشكلفىأقدمهاأنعليها، وكانإنتقاداتاألمرحقيقةفىتكن، لملهوجهتها
).إفتراضاتأو

علىإجاباتىفىأوردتهانقاطعدةعلىإعتراضه–إنتقاداتىعلىردهفى–دوبوأبدى
اآلنأعرفتامًا، ولكنىرفضًاجميعًارفضهاإلىتاكاهاشىذهب، بينماالتساؤالتتلك

،كتابهقراءةمنفرغتأنبعدعرفتهمماأكثر) تساؤالتىعلى (دوبإجاباتعنالكثير

707Science and Society, Spring 1953.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

498www.RaoufAbbas.org

علىوإجاباتىلتساؤالتىأعرض، وسوفتاكاهاشىإجاباتعنشيئًاأعلمالأنىغير
.جديدةصياغةتقديمإلىوتاكاهاشىدوبذلكيدعوبإيجاز، وقدالتساؤالتتلك

الغربية؟أوربافىاإلقطاعتطوروراءاألولىالدوافعكانتماذا: األولالسؤال

الرئيسىالدافعكانشافية، فقدإيجابيةإجابةنقدمأنبالرأسمالية، نستطيعيتعلقفيما
؟اإلقطاعفىيقابلهماهناكفهلالرأسماليةفىفطريةسمةيعدالذىالمالرأستراكم

ماحوليدورالهاموالسؤال. المواردإلىاإلقطاعسادةحاجةتزايدفىالمقابلدوبيجد
بل–فيهاجدالالحقيقةوهى–متزايدةبصورةتطردالمواردإلىالسادةحاجةكانتإذا

فىتشككالتىاألسبابقدمتوقد. اإلقطاعىاإلنتاجأسلوببناءفىفطريةسمةوتعد
أنيمكنالمواردإلىاإلقطاعسادةحاجةتزايدأنكيفالعالقة، وبينتتلكمثلوجود
.والمدنالتجارةلنموثانوىنتاجأنهاعلىتفسر

اإلقطاعتطورفىأرىأننىيعتقدالناحية، فهولتلكتأكيدىعلىيصبرلمدوبولكن
رأىالتاريخية، يعدالناحيةالخارجية، ومنبالقوىأوالداخلىبالصراعتتعلقمسألة
والعواملالداخليةالعوامللتداخلنتاجالتطورأنرأى، فقدبالطبعصحيحًادوب

نفسيقالأنيمكن، ولكنذلكأنكرأظننىالتطور، والمسارحددتالتىالخارجية
الدوافععنالبحثوبينبينناتحولالحقيقةللرأسمالية، وهىالتاريخىالتطورعنالشئ

لصياغتىدوبوصفيبررماثمةأنعلىـوافقوال. نفسهالنظامداخلللتطوراألولى
أنهاإعتقادىعلىنظرية، وسأظلمسألةإنها". آلية "بأنهاباإلقطاعيتصلفيماللقضية

.لإلقطاعيةالشاملالتحليلفىحاسمةتعد

فىترددهمنالرغمالقضية، علىتلكمنموقفًاإتخذأنهإلىبوضوحدوبإنتقادويشير
يرىالذىكتابهعلىأساسًاإعتمدتولكنى. واضحةبصورةاإلجابةأوالسؤالصياغة

لتدعيمجديدةأدلةيقدملمدوبكانللتطور، ولماداخليةدوافععلىيحتولماإلقطاعأن
.برأيهمقتنعغيرأظلفسوفنظرهوجهة

الممتعالقضية، فتحليلهتلكعلىالضوءإلقاءفىبالكثيريساهملمتاكاهاشىأنوأرى
اإلنتاجيةزيادةعالج، فقدالنظامواتجاهاتقوانينصياغةإلىيقدهلماإلقطاعلعناصر
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سماتمنفطريةسمةليستاإلنتاجيةزيادةأنالمؤكدمن، ولكنحاسمعاملأنهاعلى
إلىتقودوالمعاصرةالتاريخيةاألدلةمنالكثير–األمرحقيقةفى–، وثمةاإلقطاع
حاجةتزايدفىالخارجيةالقوىتأثيرإعتبارنافىنأخذأنيجب، وهناعكسىإفتراض

.دوببهايقولالتىالمواردإلىاإلقطاعسادة

يوردهمابعضبحدة، ولكنعلىتاكاهاشىالخارجية، يعترضالقوىبقضيةيتعلقوفيما
منلمجموعةبالنسبةخارجيةتعدالتىالتاريخية، فالقوىإنكارهإلىأميل، والصحيح

العالقاتمنأشمللمجموعةبالنسبةداخليةاألمرحقيقةفىهىاالجتماعيةالعالقات
التجارةإتساعالغربية، فإنأوربافىلإلقطاعبالنسبةحدثماهوذلكوكان. االجتماعية

اإلنتاجأسلوبعنخارجيةعواملبمثابةكانواألسواقالمدننمومنبهإرتبطوما
المطلةأوربابالداقتصادإعتبارنافىأخذناإذاداخليةعواملكانت، ولكنهااإلقطاعى

.ككلالمتوسطالبحرعلى

كفيلة–فعلهقدأنهدوبيزعملمماوهو–الغربيةأوربافىلإلقطاعالشاملةالدراسةوأن
بذكاءبيرنأوضحوقد. المتوسطالبحرعلىالمطلةأوربابالداقتصادمضمونتحللبأن

فىأوًالإلتماسهايمكنأورباغربىفىاإلقطاعأصولأنهذا، فقررإلىالتوصلكيفية
المتخلفةالمناطقبينحالتالتى) السابعالقرنفىاإلسالمىالتوسعفرضهاالتى (العزلة
الذىلإلقطاعالمتأخر، وثانيًا، التطورالقديمللعالمالحقيقيةاالقتصاديةالمراكزوبيننسبيًا
التجارةنموأنذلكومعنى708التجاريةالصالتمنإنقطعماوصلإعادةشكلإتخذ

ظنالتىتلكمثلغامضةخارجيةقوةيمثليكنلمعشرالحادىالقرنمنإعتبارًا
هذاعلىاإلقطاععلىاإلنتباهيتركزعندماولكن. عنهاأبحثأننى–خطأ–تاكاهاشى

.ضروريةتصبحخارجىكعاملالتجارةلنموالنظريةالمعالجةأنلىالنحو، يبدو

النظاميتضمنال: التالىالشكلتأخذاألولالسؤالعلىاإلجابةأنلىيبدوثمومن
واألزماتالذبذباتعنيتميزالذى–تطورهفىيمضىوعندماداخليةدوافعاإلقطاعى

فىوأشك. (النظامخارجمنتأتىالدافعةالقوةفإن–األساسىبنيانهعلىتؤثرالالتى

708Henri Pirenne, Economic and Social History of Mredieval Europe (London 1936); also, Mohammed and
Charlemagne (New York 1939.(
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أورباغربىفىاإلقطاععلى، وليسعامبشكلاإلقطاعيةالنظمعلىينسحبذلكأن
).المناقشةهذهإطارعنيخرجذلك، ولكنفحسب

اإلنهيارإلىثماألزمةإلىالغربيةأوربافىاإلقطاعتطورأدىلماذا: الثانىالسؤال
؟.التام

أنيجبفإنناالتطورعمليةوراءيقفخارجىأساسىدافعثمةأنقررناقدكنالما
أخرى،، وبعبارةاإلقطاعبناءعلىالخارجيةالقوىتلكأثرفىالسؤالهذاإجابةنلتمس

لمتاكاهاشىأنوأظن–دوبتعبيرحدعلى–العواملبينبالتفاعلتتصلالعمليةفإن
هذافىوتاكاهاشىدوبمنكلإلىأوجههالذىالرئيسى، والنقدذلكفىمعىيختلف

،اإلقطاعإنهيارإلىدفعكعاملالتجارةشأنمناإلقاللوراءسعياأنهماالصدد، هو
بعضهامعوالخارجيةالداخليةالعواملتفاعللعمليةمباشرتحليلتقديمعنعزفا

النقديةاإليجاراتاستبدالمعالجةإلى–المثالسبيلعلى–منهماكلإتجه، فقدالبعض
هذاأنحقيقة، وأغفالبالشكلتتصلكمسألةالعينىباإليجارأوللعملاإللزاميةبالخدمات

.متطورسلعىإلنتاجأساسًايكونعندماإالواسعنطاقعلىيقعالالتغير

العواملبينالتفاعلعمليةمعالجةعلىحرصىاألولىالمقالةفىلدوبنقدىويبين
مثل–الضعفنقاطبعضعلىتشتملالمعالجةتلكأنريب، والالبعضوبعضها
أعتقدزلتماولكنى–دوبإنتقادموضعكانالذى" الثانيةبالقنانة "يسمىلمامعالجتى

هذاعلىيسيرغيرىأرىأنواضحًا، وأودنظريًاتحليًالتتضمنالمعالجةتلكأن
.النهج

اإلقطاع؟الرأسماليةخلفتلماذا: الثالثالسؤال

السادسالقرننهايةحتىعشرالرابعالقرنمنالفترة، فإنآرائهعلىدوبمعإتفقناإذا
إرهاصاتسوىتشهدلموالتىالتاماإلنهياراإلقطاعفيهاعانىالتىالفترةكانتعشر

التىاإلنتاجيةالقوىخلقاإلقطاعأنالقوليمكننامحيرة، فالمسألةالرأسمالية، وتلك
–المثالسبيلعلى–القوليمكنالرأسمالية، مثلماظلفىوتطويرهاعليهااإلبقاءيمكن

ظلفىوتطويرهاعليهااإلبقاءأمكنالتىاإلنتاجيةالقوىخلقتالرأسماليةأن
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وتطورالسلعإنتاج "، وأنالسلعإنتاجتعميماإلقطاعإنهيارصحباإلشتراكية، لقد
مانحوعلى)" المالرأس (ظلفىتنشأالتىالتاريخيةالشروطتشكلوالتجارةالتداول
كلفقبل. كافيًاتفسيرًا–ذاتهاحدفى–تقدمالالتاريخيةالشروط، ولكنماركسيؤكده
ظهورإلىذلكيؤدىأندونمتطورسلعىبإنتاجيتميزالقديمالعالم، كانشئ

العصورفىالمنخفضةواألراضىإيطاليافىالرأسماليةإرهاصاتالرأسمالية، وكانت
تمضىأنأخيرًاالرأسماليةاستطاعت–إذن–فلماذا. لإلجهاضقابلةالمتأخرةالوسطى

إنجلترا؟فىوخاصةعشرالسادسالقرنأواخرمنذذلكفىتستمروأنقدمًا

قدمقدبأنهالزعميستطيعالأنه، رغمالسؤالهذاعلىالضوءمنالكثيردوبيلقى
يتطورالتى" الحقيقيةالثوريةالطريقة "بـأسماهماعلىتأكيدهشافية، ويرتكزإجابةعليه
منالصغارالرجالظهورتعنىبأنهادوبيفسرهاوالتى، الصناعيونالرأسماليونبها
رد، ولكنماركس، تفسيراألولىمقالتىفىإنتقدتوقد. الصغارالمنتجينمراتببين

التفسيرذلكأنأرىجعلنى، مماتفسيرهعلىالضوءمنمزيدًاألقىإنتقاداتىعلىدوب
هواآلننحتاجهماأنلىويبدو. مثمرًااتجاهًايتجهأنهاألوحد، غيرالتفسيريكنلموإن

يكشفسوفالبحثمنالنوعالصناعية، فهذاالبرجوازيةأصولحولالبحثمنالمزيد
.عشرالسادسالقرنأواخرفىالرأسماليةنموأسرارعنالنقاب

دوبإليهذهبلماإنتقادهفىيسرفالقضية، فهوهذهمنتاكاهاشىموقفأعرفوال
يعنىأنهالمفروضومن. إنتقاليةفترةعشروالسادسعشرالخامسالقرنينإعتبارمن
بينرابطةتوجدالثمومنظهورهابعدالرأسماليةبهأطاحتحتىباقيًاظلاإلقطاعأن

التأكيد،هذادوبوشاركنىعليهاأكدتالتىالرأسماليةوظهوراإلقطاعتدهورعمليتى
لظهورالثورىبالمغزىيتعلقفيمادوبمعيتفقتاكاهاشىاألمر، فإنكانومهما

فىأيضًامعىيتفقسوفأنه، وأفترضالحرفيينمراتببينمنالصغارالمنتجين
.الظاهرةهذهإنتشارومدىطبيعةحولجديةأكثرأبحاثإلىالماسةالحاجة

القرنينبأنالقائلدوبرأىلتطويرمحاولةففى. أخيرةنقطةالصدد، ثمةهذاوفى
أنإقترحتبالرأسمالية"، هىوالباإلقطاعيةهىال "فترةعشروالسادسعشرالخامس

هذايرفضدوبولكن. الرأسماليةعلىالسابقالسلعإنتاجاسمالفترةعلىنطلق
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".التفككمنمتطورةدرجةعلى "إقطاعىمجتمعالفترةتلكفىالمجتمعويعتبراإلقتراح
، وليسسنواتلعدةاإلنجليزالماركسيينخالفموضعكانتالقضاياتلكأنوأعترف

:سؤالصورةفىتعليقىأضع–إذن–دعنى. اآلنحولهابرأىأدلىأنالحكمةمن
واحدةحاكمةطبقةهناكيكنلمأنههودوبيوردهلمآخرإحتمالثمةيكوناللماذا
معالملكية، وتشتبكأشكالبإختالفتختلفطبقاتعدةهناككانتوإنماالفترةتلكفى

السيادة؟أجلمنمستمرصراعفىالبعضبعضها

المعروفةالفقرةضوءفىالفترةتلكطبيعةنفسرأن، يمكننااإلفتراضبهذاأخذناوإذا
:709أنجلزأوردهاالتى

متقارببشكلالمتصارعةالطبقاتبينتوازناستثنائيةمعينةفتراتفىيحدث"
بينوسيطإقامةطريقعناالستقاللمندرجةتحققالعامةالسلطةأنحتى

السابعالقرنينفىالمطلقةالملكياتوكانت. البعضوبعضهاالمتصارعةالطبقات
".المدنوسكانالنبالءبين، توازنالوضعهذافىعشروالثامنعشر

الرأسماليةالطبقةمكنتبرجوازيةثورةاألهليةالحربالتفسير، كانتهذاضوءوفى
.الطبقاتسائرعلىالسيطرةوتحقيقالدولةعلىسيادتهابسطمن

709Engels, Origin of the Family (Chicago 1902), Kerr ed., P. 209.
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هيلتونرودنى: بقلم–تعليق. 6

710

كانولما. عليهااإلجابةالمؤرخعاتقعلىيقعالتىاألسئلةمنعددًاسويزىطرح
بالقضايايهتمأنالطبيعى، فمنالرأسمالىبالمجتمعيتعلقفيماتلميذا · للماركسيةسويزى

–هوطرحهاالتىاألسئلةوأهم. الرأسماليةعلىالسابقالمجتمعفىالمماثلةالماركسية
بذلكيعنىأنهوافترض. لإلقطاعاألساسىبالمحركالمتعلقاألولالسؤال–ريببال

وقادتهتطورهصنعتالتىاإلقطاعىاإلنتاجألسلوبالداخليةالتناقضاتحولالتساؤل
أن، رغمالسؤالبهذا–كماركس–سويزىيعنيهأنيجبمافهذا. الحتميةنهايتةإلى
، الفيهداخلىجدلثمةيكنلمأنهأىلإلقطاعأساسىمحركثمةليسبأنهالقائلرأيه

.بصلةالماركسيةإلىاألمرحقيقةفىيمت

منهجفالماركسية. الحقائقبعضإعتبارنافىنأخذأنالقضية، يجبهذهنتناولأنوقبل
نهايةفىمجردةاإلجابةجاءتلوالتاريخية، حتىالمسائللحلمتكاملةمادةيتطلب
إلىللوصولسويزىإتخذهالذىوالمدخل"). المالرأس "فصولبعضفىكما (األمر
غيراألعمالتلككانتولما. بيرنلهنرىالتنظيريةاألعمالفىيتمثلالمتكاملةالمادة
نجهزأنعلينا، يجبالماركسيينغيرمنالكثير، وتحداهاالماركسيينجانبمنمتقبلة
.سويزىقضايانتناولأنقبلبيرنعلى

المظلمةالعصورخاللالتجارةبتدهورالمتعلقةتلكهىلنا، بالنسبةبيرننظرياتوأهم
الغربيةالرومانيةاإلمبراطوريةخلفتالتىالبربريةالممالكأناعتبرفقد. المدنوأصول

لذلكالمتوسط، ونتيجةالبحرعبروالغربالشرقبينالتجارىالتبادلسبيلتعترضلم
تزالالالذهبيةمزدهرة، والعملةتزالالالغربية، فالمدنأورباتجارةتضمحللم

معينينضبولم. قائمًاالرومانىوالمالىاإلدارىالنظاممنالكثير، وبقىتستخدم
اإلسالمىالغزوقطععندما) والثامنالسابعالقرنينفى (إالوالمحليةالعالميةالتجارة

:فىالتعليقنشر، وقدبرمنجهامبجامعةالتاريخفىمحاضرهيلتونرودنى710
Science and Society, Fall 1953.
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يفلحهاالتىالكبيرةالضياعسيادةذلكعنونتج. المتوسطالبحرفىالتجارةطرق
الغربيةأوربافىالسلعإنتاجيبدأالمباشر، ولماالستهالكأجلمناإلنتاجوإنتشاراألقنان

إنتاجوإنتعش. األولىسيرتهافىالمتوسطالبحرطرفىبينالتجارةعادتعندماإال
الذين–المظلمةالعصورنهايةفىاألولالتجاروكان. العالميةالتجارةبإنتعاشالسلع
سطحفوقالطافيةالعناصرمنيتكونون–الوسطىالعصورمدنتأسيسوأعادواأسسوا

أن، وبمجرداإلقطاعىالمجتمععن" خارجة "–سويزىمفهوموفق–كانتالتى، المجتمع
أخرىوبعبارة. المحليةاألسواق، تطورتالمدنحياةوكذلكمجراهاإلىالتجارةعادت
السلعإنتاجإضمحاللفىحاسمًاعامًالالكماليةالسلعفىالدوليةالتجارةأنبيرنيعتبر
.عشرالحادىالقرنفىوإنتعاشهالسابعالقرنفى

الالتفسيرهذافىاألساسيةالنقاطمعظمأنالتفاصيلفىالخوضدونالقولويمكننا
إنهيارقبلبدأولكنهاإلسالمىالغزونتيجةيبدألمالسلعإنتاجفتدهور. تقبلهايمكن

القرنفىوقعتالتىاألزمة، ومنذطويلبوقت–سياسىكنظام–الرومانيةاإلمبراطورية
تعتمدوالتىذاتيًاالمكتفيةالضياع، وبدأتاإلضمحاللفىآخذةالمدنحياةكانتالثالث
بينالتجارةكانتكما. لإلمبراطوريةاالجتماعىالبناءعلىتسيطراألقنانعملعلى

قيمةسدادألن، بلفحسبسياسيةألسبابالكذلكاإلضمحاللفىآخذةوالغربالشرق
الغربلذهبالشرقاستنزافإلىذلكويرجع. ممكنًايعدلمللشرقبالذهبالبضائع

تحقيقطريقعنتعويضهيتملموالذى، الخامسالقرنفى–األقلعلى–بدأالذى
.الشرقوارداتمنقيمةأقلكانتالغربصادراتالتجارة، ألنإذدهارأوالرخاء

كأعداءالعربإلىنظرتهفىمخطئًاكانبيرنولكن. كثيرًاالتجارةالعربيوقفولم
كانواالعربولكنالتحوالتبعضتحدثأنالطبيعىومن. والغربالشرقبينللتجارة
مانحواقتصاديًا، علىممكنةكانتكلماالتجاريةالعالقاتتلكاستمرارصففىيقفون

بينالتجارةيشجعونكانواالعربأنفرنسىمؤرخأوضح، فقدبالتفصيلالباحثونبين
البيزنطيةاإلمبراطوريتينأقاليمفىالذهبكنوزاستنزافبواسطةوالغربالشرق

.711حكمهمتحتدخلتالتىوالساسانية

711M. Lombard, L'Or Musulman du VIIe au XI Siecle, Annales, 1947.
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كانالمظلمةالعصورفىالسوقأجلمنلإلنتاجالمنخفضالمستوىفإنثمومن
اإلمبراطوريةفىواالجتماعىالسياسىاإلطارداخلمنبدأاقتصادىلتطوراستمرارًا
اقتصادىتأخرعصرالكارولنجىالعصرفىببساطةنرىأنذلكيعنىوال. الرومانية

كانوإن–هامةوسياسيةواجتماعيةاقتصاديةتطوراتحدثتفقد. كاملواجتماعى
التطوريستطيعاإلقطاعىاإلنتاجأسلوبيكنلم–كافيةبصورةيتملمعنهاالكشف

القرننهايةمعالسلعإنتاجتطورعلىعالماتهناكاألمر، كانتحقيقةبدونها، وفى
تطورنتيجةالمدنحياةوطورت. بالمدناإلتساعفىالمحليةاألسواقبدأتفقد. العاشر
نتيجة–بيرنيظنكما–، وليساإلقطاعىالمجتمعداخلواالقتصاديةاالجتماعيةالقوى

منالوضوحمنكافيًاقدرًاالحقيقةهذهنالتوقد. الجائلينللتجارالخارجيةالمؤثرات
تفسيرإهماليجبثم، ومن712وإيطالياوألمانيافرنسافىبالمدنالخاصةالدراساتخالل
التى (األوربىاإلقطاعاقتصادياتعلىطرأتالتىوالتغيراتالتجارةإلنتعاشبيرن

).سويزىنظرياتعليهاتعتمد

لهذهدراستناعندأننا؟ أعتقداإلقطاعظلفىحدثالذىاالجتماعىالتطورسببفما
علىالسابقالمجتمعنتناولأنيجب، ولكناإلقطاععلىنقتصرأنيجبالقضية، ال
فسويزى، حالأيةالرأسمالية، علىعلىالسابقالطبقىالمجتمع، أوككلالرأسمالية

عملياتفىفطريةسمةألنهالرأسمالىالمجتمعفىاألساسىالمحركهوالتراكمأنيرى
علىالسابقةالمجتمعاتفى–بالطبع–تراكمعمليةثمةوليس. الرأسمالىاإلنتاج

الرأسماليينبواسطةالمأجورالعملاستقاللعنتنتجالتىتلكمثلالرأسماليين
اإلعاشة، شرطًاحدعنيزيدالذىاإلنتاجفائضنموفىنرىأنيجب، ولكنالمتنافسين
.الرأسماليةوبدايةالبدائيةالشيوعيةإنهياربينفيماالطبقىالمجتمعلتطورضروريًا

العملومهارةكاألدواتاإلنتاجقوىتطورعلى–بالطبع–اإلنتاجفائضنمووإعتمد
واستخدامحجمعلىبدورهيعتمداإلنتاجقوىوتطور. والفالحينللحرفيينتوفرتالتى

علىالبدائيةاالقتصادياتفىحتىالفنىالتقدمأخرى، يعتمدوبعبارة. اإلنتاجفائض
بهنعنىوإنما–بالطبع–المالرأستراكمبذلكنعنىعليها، والالتراكمنتائجتطبيق

712A. B. Hibert, The Origins of the Medieval Town Patriciate, Past and Present, 1953, No. 3, P. 15 – 27; J.
Lestoquoy, Les Villes de Flandra sous le gouvernment des Partriciens: Xle Xve siècles.
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التفاعليجعلالذىالسبببذاتهيبينالولكنه. واضحأمر، وهواإلنتاجفائضتراكم
يؤدىالرأسماليةعلىسابقمجتمعأىفىالمتراكماإلنتاجوفائضاإلنتاجلقوىالجدلى

فهمهيمكنالذلكولكن). اإلقطاعىأوالعبودى (اإلنتاجأسلوبإنهيار، ثمإتساعإلى
عمليةفهميمكن، الشئكلوقبل: السائدةاإلنتاجعالقاتإعتبارنافىنأخذأندون

.والعمالالرأسماليينبينالعالقةحسابنامنأسقطنا، إذاالرأسمالىالتراكم

أسئلةعلىنجيبعندماإعتبارنافىاإلنتاجعالقاتنأخذأن، يجبالمثالسبيلوعلى
يجيب؟ وقدالقديمالعالمفىالسلعإنتاجنظاممنالرأسماليةتتطورلملماذا: سويزى، مثل

بكلسويزىبينهمومن" (المالرأس "منالثالثالمجلدقرأواالذينوالماركسيونماركس
"الداخلىوالترابطالتماسك "علىللتأثيرذاتهحدفىكافيًاليسالسلعإنتاجأن) تأكيد

القطاعاتأنإلىالرأسماليةظهورعدمسببللعبودية، يرجعوبالنسبة. اإلنتاجألسلوب
يستغليكنلمالتىتلكفىتتمثلمتقدمًا، كانتفيهاالسلعىاإلنتاجكانالتىاالقتصادية

معيننضوببمجردأنهحتىالفنىالتطوردونحالالعبيداستغاللولكن. العبيدفيها
عنالنظرالعبودى، وبغضالنظامفىأساسيًايعدالذىالفنىالتخلفيزولالعبيدعرض
العبيدمالكحل–للرأسماليةالضرورىالشرطوهو–اإلنتاجوأدواتالعبيدبينالفصل

فالحية،حيازاتفىعبيدهمتوطينطريقعنالقديمبالعالمالخاصةاالقتصاديةالمشاكل
.اإلقطاعىللمجتمعالمميزةاإلنتاجعالقات–األمرحقيقةفى–بذلكفخلقوا

علىالسابقةاإلنتاجأساليبلكل" األساسىالمحرك "قضيةبحثأعتزمالحالأيةوعلى
.الرأسمالية

علىتكونأنالبدإجابتناعناصرلها، فإننتصدىالتىالقضيةهواإلقطاعكانولما
مالكأنفىاإلقطاعىالمجتمعفىاإلنتاجألسلوبالرئيسىالملمحيتمثل. التالىالنحو

ينتجهالذىاإلنتاجفائضجميعإنتزاعأجلمنيناضلون–األرضمالك–اإلنتاجوسائل
، يجبذلكعلىإقدامهمسببعننسألأنوقبل. وحدهملفائدتهمالمباشرونالمنتجون

المنتجينطابعتغيرمختلفة، فقدبطرقتحقيقهحاولواماذلكأنإلىبإيجازنشيرأن
الظواهرلسائربالنسبةحدث، كمااألوربىاإلقطاعتطورمراحلمختلففىالمباشرين

أنحاءبعضوفى. األراضىمالكالستغاللالمميزالطابعلذلكنتيجةاالقتصادية، وتغير
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إحتفظواالذيناألحرارالفالحينمجتمعاتصمدتالمبكرةالوسطىالعصورفىأوربا
الغزوقبلمثًالإنجلترافىوخاصة (الحاالتتلكمثلوفى. القبلىالتنظيمبأشكال

تحويلمشكلة- أيضًاقبيلةشبهكانتالتى–العسكريةاألرستقراطيةواجهت) الدانمركى
، كماإقطاعىريع، إلىالقبلىلملكهمإرادتهمبمحضالفالحونيدفعهاكانالتىالعوائد

طريقعناإلقطاعىالريععلىالقائمالوضعهذاتقويةمشكلةالوقتنفسفىواجهتهم
تفككأدىكما. إلخ.. األحرارشبهواألتباعالعبيدبواسطةالبوراألراضىاستعمار
بعضإرتقاءإلىالملكألتباعخاضعةتكنلمالتىالقرىبعضفىالقبلىالمجتمع
النبالءمصافإلى–األخرىالعائالتمنملكيةواألوسعقوةاألكثر–الفالحينعائالت

يتحولونالرومانالنبالءأخرى، كانناحيةومن. اإلقطاعىالريععلىيحصلونالذين
منذ) الغالبالدوجنوبىوغربىإيطاليا، مثل (أورباأنحاءبعضفىإقطاعييننبالءإلى

عملعلىقائمةمزارعإلىالعبيديزرعهاكانالتىضياعهموحولت. الثالثالقرن
ملكياتهمفقدواالذينناحية، واألحرارمنقبلمنعبيدًاكانواالذينالفالحينمناألقنان

البرجنديينمثلالتيوتونيةالعسكريةبواسطةاالستغاللوتم. أخرىناحيةمن
لدرجةتبعًااستغاللهموتنوع. القديمةالروماننبالءبطبقةإمتزجواالذينوالفيسيجوث

الرومانىالعصرعلىالسابقةالقبليةالمجتمعاتإدماجلعمليةالرومانأسالفهماستكمال
.الرومانيةاإلمبراطوريةسادالذىالعبودىالنظامفى

ذروةيمثلأنهعلىوالفرنسيوناأللمانالمؤرخونإليهيشيرالذى–التاسعالقرنوبحلول
وتكونتأوربافىاإلقطاعىاالقتصادعلىالكبيرةالضياعسيطرت–الوسطىالعصور

على، ووقعالفالحينوأراضىDemesneالسيدضيعةإلىأراضيهاقسمتإقطاعاتمن
ريعوتركز. المصنعةوالسلعالغذائيةالموادمنيحتاجهبمااإلقطاعىالسيدمدعاتقها

ولم. نقودصورةفىماحدعينًا، وإلىيقدممنهجزءوكانأساسًاالعملفىاإلقطاع
أسلوببدأحينإالأهميةالنبالءصغارأواألحرارالفالحينمنتبقىمادوريكتسب
.إلنجلترابالنسبةكوسمنسكىأوضحمانحو، علىالتفككفىاإلقطاعىاإلنتاج

أصبحعندماعشر، ولكنوالثالثالتاسعالقرنينبينفيماقدمًاتمضىالقنانةواستمرت
فىتغيراتحدوثإلىالسلعإنتاجتطوروعامًا، أدىسيئًاللمستغلينالقانونىالوضع
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عشرالثالثالقرنبحلولالعملريعمحلالنقدىوالريعالعينىالريع، فحلالريعشكل
متنوعةوألسباب. القانونىالوضعفىتحسنحدوثعنهنتجإنجلترا)، مماعدافيما(

مقاومةالزراعية، وتطورالحيازاتتفتتأهمهامنكان (السلعإنتاجبتطورتتصل
حاجة، ولكنالفالحينحيازاتمنللريعالمباشراإلنتزاعحدةقلت) لالستغاللالفالحين

اإلمتيازاتإستغاللخاللمنعليهااإلبقاءتمإجماليةبصورةالريعإلىاإلقطاعسادة
الحاكمةالطبقةأنبإيجازالقولويمكننا. والعامةالخاصةالضرائباإلقطاعية، وتطور

طريقعنأوالخاصةإمتيازاتهاخاللمن–بأخرىأوبطريقة–دائمًاتناضلكانت
منقسرًاالمنتزعالفائضأى، اإلقطاعىللريعاألقصىالحدبالدولة، لزيادةاالستعانة

أسبابنفحصجهود، وعندمامنبذلتهلمامساويًايكنلمنجاحهاولكن. المباشرالمنتج
.اإلقطاعىاإلنتاجأسلوبإنهيارأسبابعلىأيدينافشلها، نضع

أكبرعلىالحصولأجلمناإلقطاعيونالحكامناضللماذا: يسألسوفسويزىولكن
إلىالرأسماليينحاجةهنايناظرالذى؟ وماالمباشرينالمنتجينفائضمنممكنقدر

واالجتماعيةاالقتصاديةالنتائج؟ ومااألسواقعلىللتنافساإلنتاجتكلفةوتخفيضالتراكم
؟الريععلىالطلبخاللمناإلقطاعىالمجتمعفىالتحركعجلةتدفعكانتالتى

العملأوالفالححيازةإنتاجوضعأجلمناإلقطاعىالريعاإلقطاعيونالحكاميزدلم
طريقعنالضيعةإنتاجأوالعينىالريعبتحقيقعرضًاقيامها، رغمالسوقفىاإللزامى

كحكاموضعهمعلىالمحافظةأجلمناإلقطاعىالريعلزيادةأساسًاسعوافقد. بيعه
القوةوكانت. المستغلينأقنانهممواجهةوفىالعديدينمنافسيهم، ضدالوضعذلكوتحسين
الطبقةسلطةعلىالمحافظةفىتتمثلاإلقطاعيةوالسياسةاإلقطاعىلالقتصادالدافعة

حدأقصىإلىالريعيصلأنيجبكانالسببولهذا. ممكنًاذلككانكلماوتوسيعها
طريقعنالعديدينبأتباعهيحتفظالتاسعالقرنفىالكارولنجىالحاكموكان. ممكن

الضخمةالكارلنجيينإمبراطوريةتفككتوعندما. مباشرةاإلقطاعيةإنتاجمنإطعامهم
التىوالكونتياتوالدوقياتالصغرىالممالكمنلعددالطريقوأفسحت، األجلالقصيرة

التىالعسكريةالخدماتمقابلأرضًاالكباروالنبالءالملوكمؤيدومحلها، أقطعحلت
الفرسانكانبينماولكن. األتباععددإنقاصالممكنمنأصبح، وبذلكلهميؤدونها
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الفالحين، فإناإلقطاعيينسادتهمكواهلعناإلداريةاألعباءبعضيحملونالمقطعون
أجلمنالصراعبالطبعوإزداد. الصعداءيتنفسواأنيستطيعوالماستغاللهمزادالذين

زيادةطريقعناإلقطاعحاجاتتضاعفذلكعننتجالسلطة، ولكنأجلومناألرض
الدولةسلطةتوسيعوأدى. اإلقطاعىالريعمنقدرأكبرعلىالحصولأجلمنالسكان

الذينلألساقفةالمتزايدةالحاجاتنتيجةكواهلهمأثقلت، الذينالفالحينأعباءزيادةإلى
.الكنسيةاإلقطاعياتأداروا

القرنمنذالخارجية، ربماوالسوقالمحليةالسوقتطورأننتذكرأنوأخيرًا، يجب
تخصصأدىفقد. الريعإلىاإلقطاعسادةحاجةلتزايدأيضًاهامًاعامًالالعاشر، كان

اإلمتيازاتعلىللحصولحثيثًاسعيًامواطنوهاسعىالتىالمدنفىالصناعىاإلنتاج
الطرفصالحلغيرتتجهوالريفالمدينةبينالتجارةشروطوالسياسية، جعلاالقتصادية

تزايدوأدى. بخسبثمندائمًاويبيعباهظبثمندائمًايشترىاإلقطاعىالسيدفكان. اآلخر
إلىالمتزايدةوالتسلحالترفنفقاتلتغطية" االستهالكيةالقروض "إلىالسادةحاجة

يستطيعالذىاألخيرالملجأاإلقطاعىالريعزيادةكانتثم، ومنالدينربقةفىوقوعهم
.ومصروفاتهماإلقطاعسادةدخولبينالفجوةيسدأن

،اإلقطاعىالمجتمعفى" أساسيًامحركًا "بإعتبارهالريعأجلمنالنضالنستعرضوحتى
ربماولكن. ذكرهاعنهناالمقاميضيقالتىالتفصيليةالحقائقعرضإلىاألمريحتاج
فىالرئيسةواإلقطاعاتالملكيةبينالممكنة، فالصراعالدراسةميادينإلىاإلشارةتلزم

عشر،والثانىعشرالحادىالقرنينفىالسياسىالتاريخمنبارزًامكانًايحتلفرنسا
تبدلمولكن". السياسيين "المؤرخينتحفظموضعلذلكنتيجةاإلقطاعيةالدولةنمووكان

، وبعبارةالفالحيناستغاللوزيادةالجديدةاألراضىاستعمارقبلالحقيقيةالصورة
، كماالسياسىالصراعأساسعندللريعاألقصىالحدزيادةعمليةرؤيةأخرى، يمكن

،دينيسسانتأسقفإدارةألسلوبدراستناعندالعمليةهذهجوانببعضنتبينأنيمكن
دراسةويمكن. أساسًاالمادىالجانبمنجنبإلىجنبًاالقصةنجمعأنيجبأنهغير
األسد، ناهيكوهنرىبارباروسافرديريكعهدعلىألمانيافىالمشكالتمنالنوعنفس
األساسيةالقضاياإحدىبرزتحيثعشروالثالثعشرالثانىالقرنينفىإنجلتراعن
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والنبالءوالفالحينالسادةبينالريعأجلمنالصراعوهو، أالاإلقطاعىللمجتمع
كأداةالدولة، وتطورتللريعاألقصىالحدلزيادةكأداةالقانون، وتطورالمتنافسين
.األخرىاألوربيةالبالدفىلهانظيرالبصورةالصراعوثائقتتوافروحيثلالستبداد

كثيرةألسباباالقتصاديةالظروفتنوعنتيجةللريعاإلقطاعسادةإجتناءأسلوبوتنوع
قدمعلىيقفوالمالريعتقديمعليهمكانالذينأولئكاإلقطاعية، وألنالمرحلةخالل

زمنيةفترةخاللالسماتنفسلهمتكناقتصاديًا، ولمأواجتماعيًاسادتهممعالمساواة
حركةتقريرفىالمؤثرالعاملهوالواسعبمفهومهالريععلىالطلبوكان. معينة

أواإلفالسإلىدفعهإماإنتاجهفائضبتقديمالفالحإلتزامعنونتج. اإلقطاعىاالقتصاد
على–الفالحإنتاجفائضيمثلاإلقطاعىالريعأنفرغم. حيازتهإنتاجزيادةعلىحثه
أنالرتابة، حتىينتجمنظماقتصادألىالضرورىالروتينفإن–ماركسأشارمانحو

جزءًا–الحاالتمنالكثيرفى–يمثلالريعكانثمومن. طويلةلفتراتثابتًاكانالريع
يناضلواأنالفالحينباستطاعةوكان). األثرياءالفالحينحالةفىوخاصة (الفائضمن
عننسبيًا، أوأومطلقًاتقليالاإلنتاجتقليلطريقعنلهمالمتبقىالفائضزيادةأجلمن

علىيترتبأندونحيازاتهممساحةزيادةطريقعن، أوحيازتهمإنتاجيةزيادةطريق
زراعةوإلىالفالحينثوراتوقوعإلىالنضالذلكمثليؤدىوقد. الريعفىزيادةذلك

، وقدنحوهمالمتجهالفائضنسبةزيادةبالطبعيحاولونقدالسادةأنكما. جديدةأراضى
تسبقلمأراضى، أوالمستأجرونالفالحونفيهايستقرجديدةأراضىضميحاولوا
الذىالزراعىالتوسعكانثمومن. واالستقرارللزراعةصالحةوتعدقبلمنزراعتها

،اإلقطاعىالنظامإلىجديدةإضافةشكلوالذىعشر، الثالثالقرننهايةحتىقائمًاكان
.اإلقطاعىالريعزيادةأجلمنالنضالذلكثمرة

واالستقرارالريعأجلمنالصراععنفصلهيمكنالالذىاالقتصادىالتقدموإتسم
.الضروريةالحاجاتعنلإلنتاجاالجتماعىالفائضإجمالىفى، بزيادةلإلقطاعالسياسى

الحريرفىالدوليةالتجارةبإحياءيسمىماوليسالسلعإنتاجتطورأساسذلكوكان
فائضمنالكثيرخصصالطبيعىاالقتصادفيهاسادالتىالفترةفىأنهأى. والتوابل
منذالوسطىالعصورفىوالمدناألسواقمراكزتوسعكانثمومن. للمبادلةاإلنتاج
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.البسيطةالسلعإنتاجفىالتوسععلىأساسًايرتكزعشرالحادىالقرنأوالعاشرالقرن
المراكزالمنخفضة، ونمواألراضىالدولية، وصناعةالتجارةفىالكبيرالتطوروأدى

لقوىالثانوى، والتطورولندنوباريسوبروجوجنوةالبندقيةمثلالكبرىالتجارية
.اإلقطاعىالريعأجلمنالنضالعمليةدفعإلىالزراعةفىاإلنتاج

–األوربىاإلقطاعداخلمنجميعًاجاءتالتى–المختلفةالعواملهذهتفاعلعنونتج
إلىالسوقأجلمناإلنتاجتطورأدىفقد. القائمةالظروففىملحوظةتغيراتحدوث
فإزداد. تنويعهإلىأدى، كماالمنتجينالفالحينبينالقائمالطبقىالتقسيمحدةزيادة

منآخرنوعًايمثلونأصبحواولكنهم. فقرًاالفقراءوإزدادثراء، األثرياءالفالحون
الفالحعائلةكانتفقد. عشرالثالثالقرنبعدالفقراء، وخاصةمنآخرونوعًااألغنياء

السوقتطورمعاستهالكها، ولكنأجلمنتنتجبماغنيةاألولىالعصورفىالميسورة
جديدةمساحات، وأضافواالسوقإلىإنتاجهمفائضمنبالكثيرالميسورونالفالحوندفع
يأتىالعملذلكالمأجور، وكانالعملعلىإعتمادهم، وزادحيازتهمإلىاألراضىمن
الحيازاتأصحابصغارجانبمنيأتىمماأكثرالمعدمينالفالحينجانبمن

مناألخرىالقطاعاتيأس، وقوىريعهمفائضتدفقلزيادةسعواكما. الزراعية
القرنفىحدةالريعأجلمنالصراعزادوبذلك. اإلقطاعلسادةعدائهممنالفالحين
.العارمةالثورةمرحلةالحدةمنبلغحتىعشرالرابع

فهبط. االقتصادىمشروعهممنهاعانىأزمةالفترةتلك، مثلتاإلقطاعبسادةيتعلقوفيما
فىالمالىاالستغاللطريقعنالدخلفىالنقصتعويضإلىالدولةوإتجهت، الريع

التضخمنتيجةالهزيمةإلىأنفسهم، وقادوا، والنهب، والحروبالضرائبزيادةصورة
حياةأسلوبيقلدوالمالذينالنبالءوصغاراألثرياءالفالحونوكان. منهمفرالالذى

علىترتكزالعناصرلتلكالناجحةالمنافسةوكانت. كفايةالمنتجينأكثرهمسادتهم
لزيادةدافعًااإلقطاعىالريعيعدولم. الرأسماليةالزراعةأوجدتالتىاالستغاللأشكال
تطويرفىالرئيسالعاملالسوقدافعأصبحعشرالخامسالقرن، وبحلولاإلنتاج
الذينألولئكاالقتصادىاألساسألن. االقتصادفىالجديدةالعناصرإنتاجأى، اإلنتاج
المحاوالتالجديد، رغمبالتطورتأثرقدالمجتمعفىالرئيسةالمراكزيحتلونكانوا
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السلطةأساسياتعلىللحفاظالدولةسلطةالستخدام) المطلقةالملكيةجانبمن (المتفرقة
.اإلقطاعية
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هلكرستوفر: بقلم - تعليق. 7

713

والسادسعشرالخامسالقرنانيكونأنإمكانيةإعتبارنافىنأخذأنسويزىبوليسألنا
عدةشهداولكنهماواحدةحاكمةطبقةيشهدالم "اللذانالقرنانإنجلترا، همافىعشر

حولمستمرصراعبينهاللملكية، وقامالمختلفةاألشكالعلىإرتكزتحاكمة، طبقات
.نظرهوجهةلتأييد" العائلةأصل "أنجلزكتابمنفقرةالسيادة"، وأوردممارسة

عدةبينوليسطبقتينبينصراعوجودإلىبوضوحنتابعهاعندماالفقرةتلكوتشير
الفترةفى" حاكمةطبقاتعدة "وجودعننتحدثأنالمنطقىغيرمنأليس. طبقات
قصيرةزمنيةفترةخاللممكنأمرمادولةفىثنائيةسلطةقيام؟ أنالقرنينتتجاوز

ثورةأثناءروسيافىشهوربضعةخاللالحالكانت، مثلماالثوراتمنثورةأثناء
الظروفغالبًابالفطرة، ويهيئمستقرغيردائمًايكونالوضعذلكمثلولكن. م1917

يحدثولم. أخرىعلىطبقةإنتصارإلىتؤدىأنالبدالتىاألهليةالحربلقيامالمالئمة
.حاكمةطبقاتعدةتمارسهالمالدولةسلطةأنطويًال، وأعتقدالظاهرةتلكعمرتأن

جنبإلىجنبًايقفانأكثرأوودولتينأكثرأوحاكمتينطبقتينوجودنفترضأنوعلينا
للتاريخالواعيةنظريًا، والدراسةمستحيلذلكأن، لنوقنالزمانمنقرنينطوال

ذلكاستحالةلناتؤكدبأنعشر، كفيلةوالسادسعشرالخامسالقرنينخاللاإلنجليزى
.اإلطالقعلىالعمليةالناحيةمنيتواجدلمأنهنظريًا، كما

أنجلز،عند" المتصارعتينالطبقتين "استبدلناإذا، ألنناالمنطقمعيتنافىأمرمجردإنه
التىالطبقةهىما: إجابةإلىيحتاجدوبطرحهالذىالسؤالحاكمة"، فإنطبقات"بعدة

الحقبة؟تلكفىالدولةسماتتبيننستطيعالفترة؟ وكيفتلكخاللحكمت

.بالتفصيلالقضاياهذهاإلنجليزالماركسيينوالمؤرخينالسوفييتالمؤرخونناقشلقد
وتلخص. إليهاقادهمالذىالجدلذكردوننتائجمنإليهتوصلواماهنانوردأنويمكن

بمجلةالتعليقهذانشرأكسفورد، وقدجامعةفىمحاضرهلكرستوفر713
Science and Society, fall 1953.



عباسرءوف: تعريبدوبموريسالرأسماليةتطورفىدراسات

514www.RaoufAbbas.org

مارسخاللداروالذىالمطلقةالسلطةحولالسوفييتبيندارالذىالجدلموسينالنا
:أن- التناقضفىالوقوعمنالخوفدون–القولعلىقادرةكانت، وقدم1940وأبريل

النبالء، كانتمناإلقطاعييناألراضىمالكدولةأنهاعلىالمطلقةالملكيةإلىالنظرة"
ملكيةعصروأوائلتيودورملكيةوأوردت". السوفييتالمؤرخينكلتقديرموضع

أضافتأنهاسويزى، رغمفعل، كماالمطلقالحكمأشكالإنجلترا، ضمنفىستيوارت
ناقشوقد. 714خاصةطبيعةذاتمشكالتقدماالعصرينهذينبأنالقولذلكإلى

التفصيلمنبشئالخاصةالطبيعةذاتالمشكالتتلكاإلنجليزالماركسيونالمؤرخون
:كالتالىإليهاتوصلواالتىالنتائجوكانت. م1947–م1946أعواموفىم1940عامفى
للطبقةتنفيذيًاجهازًاتمثلستيوارتعصروأوائلتيودورعصرفىالدولةكانتلقد

للرأسماليينالخضوعفىإنجلترافىالدولةتبدأولم... قبلذىمنتنظيمًاأكثراإلقطاعية
.715أخرىبحكمطبقةحكمم1640ثورةواستبدلت... 1649–1640ثورةبعدإال

فىتردماكثيرًاوالتىسويزى، أوردهاالتىأنجلزصياغةمعهذايتناسبكيف
الذىالشديدالحذرهومالحظتهيجبماواإلنجليز؟ وأهمالسوفييتالمؤرخينمناقشات
نجدهالمذكورأنجلزلكتابترجمةآخرمنفقرةهناوأورد. أنجلزكلماتبهإتسمت
:خاصتأكيدإلىتحتاجأنهايوحىبشكلالكلماتتلكفيهايكتب

بعضهمامعالمتحاربتينالطبقتينقوىفيهاتتوازن–حالأيةعلى–استثنائيةفتراتتقع
فىيتمثلحينإلىبينهايقفظاهرىوسيطعاملوجودمعينة، تتطلببدرجةالبعض

السابعالقرنينفىالمطلقةالملكياتحالتلكوكانت. االستقاللمنمعينةدرجةقيام
شأنذلكالبرجوازية، وكانوالطبقةالنبالءبينالتوازنحفظتالتىعشروالثامنعشر

ضدالبروليتاريااستخدمتالتىفرنسا، فىوالثانيةاألولىاإلمبراطوريتينفىالبونابرتية
.716البروليتارياضدالبرجوازية، والبرجوازية

714Z. Mosina, The Discussion of Problem of Absolutism, in Istorik Marksist, No 6, 1940, p. 69, 74.
715State and Revolution in Tudor and Stuart England, in Communist Review, July 1948, p. 212 f.
716Origin of the Family, in Marx and Engels, Selected Works (Lawrence and Wishart, 1950), II, p. 290.
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طبقة "كانتالفقرةهذهفىذكرهاجاءالتىالبروليتاريابأنالقولسويزىيستطيعفهل
وسيطًاكانتالبونابرتيةالدولةسلطةأن؟ أوم1870وم1852بينفرنسافى" حاكمة

والبروليتاريا؟.البرجوازيةبينمستقًال

القرنفىإنجلترافىأكثرأوحاكمتينطبقتينوجودسويزىإفتراضأنلىيلوح
.أنجلزقالهممايؤيدهماثمةليسوأنهالمنطقمعيتفقالعشروالسادسعشرالخامس
هوقالهماضوءفىتفسيرهايجبوإنمابنصهاتفسرأنيجبالأنجلزفمالحظة
إليهتوصلمامعيتفقسوف، فإنهذلكيتموعندما. أخرىمناسباتفىوماركس

منشكلالمطلقةالملكيةأنمؤداهانتائجمناإلنجليزوالماركسيونالسوفييتالمؤرخون
.اإلقطاعيةالدولةأشكال

.المنطقيةالمناقشةهذهجانبتاريخية، إلىأدلةإلىيستندبرأىلإلدالءالمجاليتسعوال
بهاحافظتالتىبالطريقةالمتعلقةفالتفاصيل. المنطقتدعمالحقائقأنأعتقدولكنى
تجاوزتوساطةأنهاإلىتشير، الوالبرجوازيينالنبالءبينالتوازنعلىتيودورمليكة
والخلط. نسبىاستقاللسوىاإلقطاعيةالطبقةعناستقاللهايكنالظاهرى، ولمالشكل
–إقطاعية، يرجعدولةالمطلقةالملكيةإعتباريتحاشون) وآخرين (سويزىيجعلالذى

مصطلحبأنهلإلقطاعالبرجوازىبالتعريفأولها، التعلق: ثالثةأمورإلى–رأيىفى
هىاإلقطاعيةالدولةإعتبار: ، وثانيهمااالجتماعىأساسهيجهلونبذلكعسكرى، وهم

لهذارفضه–رأيىفى–دوبلكتابالقيمةالمالمحأهمومن. القنانةفيهاتسودالتىتلك
تغييرإلىخدماتهفىيؤدالصغير، لماإلنتاجألسلوبالجزئىالتحريرأنوبيانالرأى

اإلقطاعكانفإذا. الرأسمالىللتطورالفرصةهيأأنه، رغمللمجتمعاالقتصادىاألساس
األمرإحتاجولمام1788عامفىإقطاعيةدولةتكنلمفرنساالقنانة، فإنإلغاءمعيلغى
الفكرةهناك: وثالثهما. اإلقطاعيةبالدولةتطيحالتىالثورةبمفهومبرجوازيةثورةإلى

األمر، كانحقيقةوفى. مركزيةالدولةتكونأنبدالاإلقطاعيةالدولةبأنالقائلة
الذى، هواإلقطاعىللمجتمعالشاملةاألزمةعننتجالذىالصغيراإلنتاجأسلوبتحرير
عشر،الرابعالقرنللدولة، منذالمركزيةالسلطةتقويةإلىالحاكمةاإلقطاعيةالطبقةدفع

الفالحينمنالفائضإلمتصاصكأداةالضرائب، ولتستخدمالفالحينثوراتلتخمد
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القوىأنالمركزية، حيثاللوائحطريقعنالعاملةالقوىحركاتفىاألثرياء، ولتتحكم
منمختلفًاشكًالكانتالمطلقةفالملكية. الكفايةمنقدرعلىتعدلمالمحليةاإلقطاعية

منفإتخذت، هىكماظلتالحاكمةالطبقةعليها، ولكنالسابقةاإلقطاعيةالدولةأشكال
.البرجوازيةالطبقةلحكمالفاشية، أشكاًالوالديكتاتوريةالدستوريةوالملكيةالجمهورية
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