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االحبعع" ف فبدانععف ال معع ى ااقلعع   عع" ف  إلعع دفع  تاعع"ر س ال ال"عع"يس "منععنق "ععق المعع ا  ال" "اععنق 
اظ ع  ستاج"ع  ئ" عي : إق ث قى ال"جا"ع"تف الاي نسقد فن ع" م"ع  االماع"ل ال اسع""ليف 1قغ""ضف

لمعد رع     2.  لعلل  نبعدا بحثمع" باحلنعي السعلعف.س "ق السل سف قا تي السلعف ال  دنف مقااه ااقل

ت" ي "" تل م سه بأق ال صي ااقي "ق تا"به رصي رل  ال  م.  فمعد تاعر "عاعل اي فعي "مد"عف 
لعمس.  ناسع" ي ال" سع  قق حاع  النعقمف ال بعف ااقل  ستي بدانف صعبفف قئعلا نم بعع رلع  تعي ر.

ي ب"قضقع سالسلعفس؟  ت"ق اامسر "عق الم"حنعف الاعلن"نعف قالاحلنلنعفف اقال  ل""لا بدا "" تل اس"س"
حنع  نجعد المع" ف م سعه رلع  ال عق  دا عي  3قص  اساغمي الع""ي قا" نخ الص ار"ت ال بمنعف

ي "م ج" "غ"ن اي ل  ح المظ نف ال"" تسنف  .4ال"قضقع.  لمد ا ا"  امجلز الحم"
ت"ق لع"ي "" تل االس"ل س ال ال""يس ب"ل غم "ق اسعلقبه الغع""ق  عقى جعلر ئ" لعفف 
ف ق النزاي "ق اتث  التار "بنع" ققصلت ا  "م ال"بنع"ت إلع  د جعف نسعا ن  فمع  اق نحلعم ب ع" 

 اال اص"دنقق في الق ت الح"ض . 
مظ ع  ااقيف العل  قصع   ال نزاي نسعح  "ع" تل المع" ف حاع  نق"مع" ئعلاف فمعد تع"ق ال"و

دنم""نتنععف ال اسعع""لنف ب ععتي صععحنال.  إق اال اصعع"د الحععدن  ئععق ر"لنععف "سععا" ى.  قالععد ي لععنل 
ي ب"إل مقف بي نم أ اقال رق   نع االساث""  ال"اقاصي.   "ض"قم"

 
 َرأس المال كعملية

 
ت"ق "" تل اقي "ق َر َ  تن  نا تي جقئ  ال"" تسنف: الممقد اوساث"  "ق اجي اماع"ل السعل .  

ئي فعي س بنع " نجر احصني ال"زند "ق الممقدف قئتلا ناحمع ال بال.  سممقد ــ سلعف ــ ممقدقرمد 
 القا   ال"ع"دلف الع""ف ل ال ال""ي. 

لنل البنف االحان"ج"ت الض ق نفف قام"" الا اتم ئق ال د  في حد لااه.  نساقجر رل  
ي حمم "ف بي نجر اساث""  اال ب"ح ال اس""لي اق ال ن ا"ح ابدا قال نسا ن  الا"ا  ب"إلمج"زات الا

 "ق جدندف إلا ا اد البم"  في ال"م"فسف.
)...( ئق غ"نف في لااهف ف"الما "ع بمن"اه "قجقد فم  دا ي ئله الح تف  ساداقي الممقد ت ال ""ي

ال"اجددى ب"سا" ا .  إق حع ا   ال ال"ع"ي ب"لاع"لي ال حعد لعهس.   ب"ع" نعامعد  جعي االر"ع"ي بأمعه 
ده اق نا ل   ا ات " "فف قلتق في القا   ئق "ج د "م ل للمظ"م قالساغمله الدا م: نسا ن  ب"  
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ستح""ي قاعٍ ل له الح تف نصبال ""ل  ال""ي  اس""لي.  قنتقق ب  صه اق ب"اح ى جنبعهف ئعق 
مم ف ام مق قمم ف رقدى ال""ي )...(. ف"ل اس""لي )نع"ي( ب"راب" ه   صنفف  اس""ل " ال"قئبف 

ال. ادىس.  في ئلا السب"ق الدا م )سب"ق ال   اق(ف ال ناعلع اا"  ب"ل بال ال  د  سقام"ع" قالقري قا
 فم  بح تف ال بال الاي ال حدقد ل "س.

نصبال ال""ي فم   ال ""ي إلا ام اساث"" هف قب"لا"لي ناحمع ال بال.  ا"" إلا بمي  "بع" في 
ف لعه.  اق ت"ع" ربع  "ع" تل بمقلعه سإق  ن"ع ال زنمفف ف ق النزاي ئق ال""ي ـعـ قلتعق فعي القا ع  ال

زن"دى المن"ف الاي ال حدقد ل " قالاي نسع  ال"تامعز لل"ع"ي لاحمنم ع" "عق  عمي "ح"قلعف اممع"له "عق 
 الاداقيف نصي الن " ال اس""لي الحصن  دا ""ف بدف  ال""ي "ق جدند للاداقيس. 
مي تسلسععلف "اقاصععلف قر"لنععف "مظ"ععفف ا ر عع  ل"صعع لال إق اأتنععد "عع" تل بععأق االسععاغ.

اال اصع"د ت عي  ث"بعت.   إل س ال ال""يس "عم  جدنداي.  لمد مظ  اال اص"دنقق حا  لل  الحنقف 
قاراب ت الممقد قاآلالت تث قى سفعي حعد لاا ع"سف ن"تعق لل"ع   "قازما ع" بسع قلف.  لعم اتعق لعدى 

ما"لف قرمد"" "" تل ئم"   نم "ا"حفف ب  نمف اق بأ  ى.  ناتقق  ال ال""ي اقالف رمد"" نام اإل
 اصد  السل ف الاي ن"تق بنع " ب بال.

حععد فععي اسر ضععت تعع"ق "عع" تل " اقمعع" ب"لامععدم الاتمقلععقجي قاوح"سععه اصععغ  اال ا ارعع"ت.  

ف ام ع  قالصععف اتنع"ل العق قآلعف ا" نتنعف لصعم"رف  1862ال"ع" ق الصم"رنف في لمعدق رع"م 

  عف في الد نمف القاحدىس.  لم ا ا   الت " ى الاممنف فعي اإلماع"ل الصعم"ري  300قا ق ف قامجز 

"" تل سنمقم "حع   ال"حع ا  الب ع"  ف فعي سع"رف لت  قت""  فحسرف بي انض" في الز ارف. 

 علق  15  صع" بمن"عف  66بملف اق  ب   لقف ا  "" نعع"دي ر"عي  3قاحدى بإمج"ز ح اثف بمن"ف 

ي نعمي اق االما"جنف اض"ر ت   " ى.  لمد ت"ق لل  "لئم. 3960 إل في الس"رفسف قحس"بن"

لتععق "عع" الععل  نحعع   دنم""نتنععف ال اسعع""لنف الاععي ال ا ععدا؟  ل"عع"لا ال ن"تععق لل اسعع""لننق 
الجلقل ب تي " نال في "م"زل م قالا"ا  بأ ب"ح م؟  لم ن    رلع  بع"ي المعبم  فعي ظعي المظع"م 

" لمعع" اق نسععاث" قا ا"ععقال م ب"سععا" ا  فععي اإلماعع"ل.  فمععد  عع""قا بععدال "ععق للعع ف ببمعع"   اال  عع"ري
حاع  لعق لمعد تع"ق ال اسع""لنقق ج ععنق.  الممعف احا لقا ب"ل"  ج"م"ت قم  قا ت رع"ى لل معقق.  

ت"مقا اث ن" ف ا ادقا اق نصبحقا اتثع  ثع ا ي ققسععقا "صع"مع م.  قنبعدق اق الاع اتم ناحعقي إلع  
حععد لاا عع"ف اق ت"عع" صعع"غ " "عع" تل فععي احععد اتثعع  ا قالععه  عع  ى: ساعع اتمف اعع اتم  لا   غ"نععف فععي

 "قس  قاامبن" س.
 
 رأس المالجدلية 

 
إق ضغ  االما "ع الدا م ت"ق في ح"جعف إلع  ا سعن ف ق"ع" تل اقي "عق اد  ف بعأق الاتمقلقجنع" 

 اسا دا" " ب تي "ماظم.العر دق ا   نسن".  ف ي ام   "م م " قدنم""نتنا " ال "صفف ب"ج د 
نعاب  تي "ساث"    ا  آالت جدندى لدن " إما"جنف ارلع  "عق اما"جنعف "صع"م  ال"م"فسعنقف 
ي بنع " بسع  ا  ع    –ا" اي جلاب".  رمد"" نماج ص"حر ال"صم  لسلعه باتل ف ا يف بإ"ت"مه انض"
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لل  نحعلق نحصي رل  ا بع"ح إضع"فنفف قالاعي ا لعع رلن ع" "ع" تل سفع" ق  ن"عف "ضع"ففس.  قلع
ال"م"فسععنق حععلقه رلعع  ال ععق ف إلا تعع"مقا ال ن نععدقق االم نعع" .  قلععلل  نسععاث" قق انضعع" فععي آالت 

 اال ا " . إل جدندىف قنعقد ف" ق المن"ف ال"ض"فف 
للل  ن ض  تي  اس""لي انضع" لعـ س ع"مقق ال"م"فسعف اإللزا"عيسف ق"عدفقر" "عق "م"فسعنه 

  اا عب  "عظعم ااسعقاق فعي م "نعف ال" ع" ف قال لنقس  إما"جه حا  ال نغ ق.  ق"  لل ف قبلل
ن"تم عع" اسععانع"ر سععل  اضعع"فنف اتثعع .  لععق امجععق "ععق ا صعع"  ال"م"فسععف اال ال عع ت"ت الاععي امععاج 
ب"ا   .  قئ  في "عظ" "   ت"ت تبن ىف ام " اسا ند "ق ظ"ئ ى ن لع رلن " اال اص"دننق 

 ع ف  لعت اتل عف الاتمقلقجنع" ال"سعا د"ف النقمف سزنع"دى رقا عد الحجعم التبنع س: تل"ع" زاد رعدد الم
 للم عف القاحدى.

ام لععع "عع" تل ب"ل عععي ضعع"من" "ععق سزنعع"دى رقا ععد الحجععم التبنعع س ئععلهف قب"لاعع"لي تعع"ق 
اال اص"د  ااقيف الل  قص  بقضعقح إق ال اسع""لنف ا"نعي إلع  احاتع"  الملعف: سعنام ازاحعف 

التبن ى رل  اال سع"م ب "ا ع".  اق ال  ت"ت الصغن ىف حا  اام سن  ى ردد  لني "ق ال  ت"ت 
ت"عع" ربعع  "عع" تل رععق للعع : س"صعع"د ى ال اسعع""لي "ععق  بععي ال اسعع""ليس ق ساحععقي تثنعع  "ععق 

  ؤقل ا"قاي تبن ىس لدى الملف. إل  ؤقل ا"قاي صغن ى 
"" زاي احلني "" تل صحنح" حا  النقمف ت"" ناضال "ق احد  اا  "م الصع"د ى رعق 

ي ال عع ت"ت التبنعع ى مسععبف قاحععد فععي ال" ععف فمعع  "ععق ج"نعع  "تاععر اإلحصعع" ات االاحعع"د : ا"ثعع
في ال" ف "ق إج"ع"لي ال"بنعع"ت.  قاماجعت  68ف 2012ال  ت"ت اال""منفف لتم " اماجت في ر"م 

ف سعاف فعي 2012ا  فعي رع"م  –في ال" ف "ق ج"ن  ال  ت"ت الصغن ى "عع"  81في م ل الق ت 

.  نا"نز اال اص"د اال"ع"مي ب"ل"غع"الى فعي الا تنعز.  قنسعن   رعدد  لنعي 5ال" ف فم  "ق ال"بنع"ت

ال اس""لنف جدلنف إق "ق ال  ت"ت التبن ى رل  سلسلف بأت"ل "ف "ق ال"قاد ال "م حا  الاسقنع.  
 ب د ى: ادف  ال"م"فسف اصح"ر اار""يف حا  ال ابمي  ن " "ق ال"م"فسف. 

قار ر رق ا"له بأق اد"  ال اس""لنف له.  مظ  "" تل ب ض  إل  ر"لن"ت الا تنز ئ
ف"ق "ص"د ى ال اس""لننق لبعض م البعق لق نبم  سقى رعدد  لنعي "عق  جع"ي  –م س " بم س " 

اار""ي.  ستل"" ض ر  اس""لي نماي العدنعد دا "ع"س ""ع" نسع ي الثعق ى: فعي الم "نعف نجعر رلع  
ى ال"صععع"د نقس.  ت"ععع" ئعععق سسعععنام "صععع"د سالج"ععع"ئن س ازالعععف سرعععدد  لنعععي "عععق ال"غاصعععبنقس.  

ق د اثباعت ال اسع""لنف ب عتي "لحعقظ  "بلنا ع" رلع  الدن"ق"عف اتثع  "ع ق ف ج"  اا"  " ال "ف 
""" ارامد "" تل.  ت"ق احات"  الملف "ق ال  ت"ت التب ى "سام اي ب تي "لحقظ.  للا انق ئعي 

 اال  "  في احلنله؟
 

 ليسوا فقراء الخطأ األول: العمال
 

ارابعع  "عع" تل بععأق الثععق ى ال ععنقرنف حا"نععفف امععه لععم نتععق ناصععق ف بعع"ق نسععا ند الع"عع"ي "ععق 
فععي  اعع"م س ال ال"عع"يس رلعع  ئععلا المحععق: سام"ععق تالععف "ععق البععؤل قالم عع  جعع"  ال اسعع""لنف.  

 قاالساعب"دف قاالمح "  قاالساغميس.
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ئتعلا سع  ف بعقي   اق و و "" تل حصقي ال م  ال" لعف ال ازاي در"بف للمم"د حا  النقم.

( الح" ز رل  ج" زى مقبي: سن ى ال"  ف الع""ي "  سن" اا م Paul Samuelsonس""قنلسقق )

.  ئعلا اسعا زا    عن .  ف"عق السع ي دا "ع" 6قاف اق ال"نت ققن ف ق "صف ال نبدق رلن م ال م 

.  رمد"" ظ   س ال ال""يس في ر"م  "ق الع"ع"ي ف ت"ق تثن  1867اق اتقق في الم "نف اتث  لت" ي

نع"مقق "ق ال م  ال"عد  .  لعم نجعد "ع" تل صععقبف ب"السا ع "د ب"ل"مع"الت الصعح نف اق الامع" ن  
 الب ل""منف ال س"نفف الاي ا جر الظ ق  ال"عن نف للب قلنا" ن".

"عق  عقي الجسعم.  بسعبر سعق   –ق فم  ال بم"ت الدمن" ت"ق ن"تق حا   ن"سه بقضقح إ
.  تع"ق 7بمسعبف اثمعنق سعم 1860ق 1830معقد اإلمجلنعز "ع" بعنق الاغلنفف ام  ق "اقس   قي الج

الجنش انضع" فعي المع" ى ااق قبنعفف ن عع  بع"لملعف بععدم قجعقد "ع" نت عي "عق اافع اد الصع"لحنق 
لل د"ف العست نف.  ممي "" تل ب"با "ل اإلحص" ات ال س"نف: ستع"ق ال"مع"ل العسعت   )الم""عف( 

سعم.  بمع"  رلع  "ع" 157سم.  في ب قسن" ئق 155آلق سمف ا 178في قالنف ستسقمن":  1780ر"م 

(ف العل  حعدد Dr. Meyerرق الدتاق  "ع"ن  ) 1862ان" /""نق  9مملاه سالصحن ف الب"ف" نفس في 

 716 ع   "عق ال"جمعدنق فعي ب قسعن" ئمع"   1000سمقاتف "عدي ال"اقسع ف ف"عق بعنق  9بعد 

  لمنف.سبسبر رنقر  399 بسبر مم  الم""ف ق 317"جمد غن  ص"لال لل د"ف العست نف: 
بدات الم زى ل"جا"  ال ف"ئف الحدن   بي ق ت  صن  "ق قف"ى "" تل.  ا ا عت ااجق  

ف قتع"ق للع  اس"سع" ب ضعي المم"بع"ت.  ام""عت  عقى 1880الحمنمنف ب تي "لحعقظ فعي حعقالي رع"م 

جا"ع    ا نف ج""رنف جدندى قالاي غن ت ال اس""لنف " ى ا ع ى.  قئعق "ع" اسع   رعق م عق  ال"
االسعععا متي.  ال ن"تعععق اصعععق  ال اسععع""لنف النعععقم دقق االسعععا م  الج"ععع"ئن  ف ح"لنععع" ا عععتي 

لق لعم ا ا ع  ااجعق  الحمنمنعفف   .8في ال" ف "ق الم"اج اال اص"د  75ال"ماج"ت االسا متنف محق 

ابععد "عق )بمع" ( السعت   إلع لت"ق  ضي رل  ال اس""لنف في الم ق الا"س  ر  ف ق ب"" لم اصعي 
 الحدندنف.

"ت َق ال لر ال " ي للع""ي رل  قجقد "ماج"ت جدندى ق   ات م"ق جدندى قالاعي لعم نتعق 
ي احمنم " ا م " رق   نع م"  حنع"ى ااث نع"  فمع .  ت"ع" ل ع  ال"عؤ   إ نع  ئقبسعب"قم  ""تم"

(Eric Hobsbawm للعع : سلععم اتععق  قلععز  قنععلف قام"عع" م"ععقلل فععق د )Ford T   ئععق الععل

.س  لا  ت"ق ال"سامبي.  لم نا"تق "" تل انض" "ق "ع فف اق 9احد  ثق ى في صم"رف السن" ات

  بمف قس   تبن ى سق  اا ق .
 

 لكن ليس فائض القيمة –الخطأ الثاني: يوجد استغالل 
 

ال اس""لنف.  قنبعدق اق ئعلا نثبعت انضع"  إل ت"ق "" تل "مامع" بأق االساغمي نما"ي ب"لض ق ى 
مظ ناه حقي سف" ق المن"فسف قالاي ااأل  "ق رمص نق.  اقالف نو ا ق اق الع"عي قحعده ن لعع 
المن"ف.  إق  ن"ف ا  اما"ل نج   اع ن ه "ق  ميف تم "ق الق ت المزم إلما"جعه.  إق "ع" نسع"  
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ت ب"ل ععي "عق  بعي اال اصع"دننق ب"ص لال  ن"ف الع"عي لعم اعأٍت "عق "ع" تلف بعي ت"معت  عد قضعع

 (.David Ricardo( قدن ند  نت" دق )Adam Smithاللنب الننق آدم س"ن  )
لتععق مظعع  "عع" تل ب"م ععع ابعععد "ععق سععل نهف "ععق  ععمي إد "لععه العمصعع  الثعع"مي: سفعع" ق 
المن"فس.  قئي اأا ف اق الع""ي ن"تق اق نع"لقا ا عقي بتثنع  ""ع" ئعق ضع ق   لق عت الع"عيف 

بم"  م رل   ند الحن"ى.  ام لع "" تل في تثن  "ق ااحن"ق "ق ا"ثلف حس"بنف افا اضنفف لض""ق 
بأق ست س"ر"ت ر"ي ت"مت ت"فنف إلما"ل السل ف الاي احاع"ل إلن ع" ر" لعف "عق ال بمعف الع""لعف "عق 

 الغلا  قالتس"  ق مف "اقاضعف.
""عع" ن"تععق  فععي للعع  الحععنقف تعع"ق الع"عع"ي نتععدقق اثماععي ر عع ى سعع"رف ر"ععي فععي النععقمف
 ال اس""لي "ق االحا "ظ ب"لس"ر"ت الست ال"ابمنف.  ت"ق سف" ق المن"فس ئلا ئق  بحه. 
ق ب"" ئلا  –ر   "" تل بأق مظ ناه في ف" ق المن"ف ت"ق لدن " مم ف ضع    نسنف 

ئق السبرف  ل  ردم ات""له ال"جلد الث"مي قالث"ل  "ق س ال ال""يس.  لمعد اصع" ع "ع" تل فعي 
س" تلف الاحقيس ت"" ن لع رلن " النقم.  لم نا"تق "" تل "ق اق ن س ف تن  اق  ن"ف القا   "  

سلعف ااع جم بث"م ع".  فنبعدق رعدم قجعقد رم عف ضع ق نف بعنق البمنعف الع"نمعف لمعنم السعل  قسع ال 
 ااسع" .

م أت س" تلف الاحقيس ئلهف اق ال اس""لنف الحدنثف ال اسا دم الع""ي فم  قام"ع" اآلالت 
إال اق مظ نععف "عع" تل فععي فعع" ق المن"ععف ت"مععت ا اعع قف اق الع"ععي الب عع   فمعع  ن لععع   انضعع".

فمن"ا " " زمف.  ت"مت اآلالت "ثي  –المن"ف.  ب م  لل  فإق اآلالت ال ن"تم " اما"ل  ن"ف جدندى 
تي السل  امد   ن"ا " بمد  س"ر"ت الع"ي الاي اا لت إلما"ج ".  "ع   ضعقع اآلالت لمسعا م  

ي ئله المن"ف ب تي "ام"سر رل  السل  الاي اماجت ب ".  نا ار رل  ئعلا الم"عقللف بعأق ام احقن
ا س"م " ال ف "ق الصم"ر"ت اماج ف" ق  ن"ف تثن ى ق" ال فف حن  ال نسا دم في تي "ت"ق م ل 
المد  "ق المقى الب  نف قالاتمقلقجن".  قئتعلا فعإق تث"فعف النعد الع""لعف فعي   ع"ع البمع"  ئعي اتبع  

قاق الع"عي   ن  "عق صعم"رف السعن" اتف قالاعي اوسعنو    عق  االماع"ل فن ع" ام نبع" بعم ر"ع"ي.بتث
الب    رمد "" تل ئق العل  نمعاج فع" ق المن"عف فمع ف ب"لاع"لي فعإق اا بع"ح فعي صعم"رف البمع"  

 ق"م  ضف ب تي ا   في صم"رف السن" ات. -قالا نند ساتقق " ا عف ب تي  "  
ي.  نجر اق نتقق ال ن  فعي ال نع"ي اال اص"د ب"ل  ب  ئتلاف قئق "" اد ته "" تل انض"

قإال لت"مت  ندت ال"م"زي فم  قلعم نعام إماع"ل ازنعد  –  "ع البم"  قفي   ت"ت السن" ات """ثم 
"ق السن" ات.  لم نجد "" تل رم"  ل  ح "مبقي ل"ععدي اال بع"ح ال"قحعدى.  قلتعق لفسع  فعإق 

ني ال اس""لنقق لمساث""  ب تي  "  في الم "ر"ت الاي اعد  ف" ق المن"ف لم ا د "ق جدند: ن"
ي ر"لنف.  قلتق إلا زاد الع ق رل  السل  فإق اسع" ئ" ام  ق  قاالنع ادات ا عب  "ع ى  –ا ب"ح"

ا  ى.  نضع"ق الاعداقي ال"سعا"  لل"ع"ي ضعب  "ععدالت الع بال فعي ج"نع  الم "رع"ت.  فعي م "نعف 
 –"" الحظ "" تل انض": نحسعبقق اتع"لن  اماع"ج م ال" "  نمقم ال اس""لنقق بحس"ر بسن ف ت

قنضن قق رلنه ال بال.  قئتلا نأاي السع  الل  ن ندقق احمنمه في السقق.  قلتق انق ئق ف" ق 
 المن"ف؟  ئم" لم نمدم "" تل جقاب".
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 1898( ب"ل ععي Eduard Bernsteinلمد اا ل اال ا اتي اال""مي إدقا د بن م عا"نق )

الما" ج المظ نف: قا ا ح االساغم"  ا"""" رق سالبم"  ال ت   ال"حقس ال"س"   ف مانجف لال ه"ق  
.  فمد اد   بن م ا"نق ب تي صحنال امه ال ح"جف ل " ق المن"ف للامدند ب"الساغمي: *ف" ق المن"ف

ت"مععت اا  عع"م ال سعع"نفف إزا  سإحصعع" ات الععد يسف ت"فنععف ا"""عع" ل ضععال الا عع"قت ال ععدند.  تععقق 
 .11ج نبن"ف ن"تق في القا   الع"لي الاحمع "مه قئلا ال نا لر ا  دلني اساما"جيساالساغمي سا

 دم بن م ا"نق ر ض" "   " بن"من"ف لب م""ج بحثيف ام اا "له بدانعف بععد "" عف سعمف: بعدا 

(ف اراب" اي Thomas Pikettyف نع "ق الب"حثنق في حلمف اال اص"د  ال  مسي اق""ل بنتناي )

  1998"ق ر"م 

الاد نع في البن"م"ت الض نبنف في ر  نق دقلفف ا "ي الد ي قالث قى للم ر.   ع"م بنتناعي بم ع  
ي فعي العع"لم  2014الما" ج ال"ج"عف في ر"م  رأس الماال فاي القارن اليااد  في تا"بف ااتث  "بنعع"

 "" تل. إل رمقاق لنل "ق  بني الصدفف نل"ال   †.والعشرين
حاعع  المعع ق الثعع""ق ر عع ف  –ابععع" للبلععد ال"عمععي  -بنتناععي ا جعع  بن"معع"ت الضعع ا ر لععدى 

قاظ   تن  اق ردم ال"س"قاى ت"مت "سام ى رل  "دى الم قق الثمثف ال""ضنف: ا تزت الثع قىف 
فعي حعنق اق اقضع"ع الع"ع"ي قال"عقظ نق   12في تي الدقي الغ بنعف لعدى رعدد  لنعي "عق العع" مت.

الث قى لم نصبال اتث  ردالعف. بنم"ع"  ال ال"ع"ي  ت"مت افضي بتثن  "ق ق ت "" تلف لتق اقزن 
 اصبال اتث  ا تزاي.

 
 الخطأ الثالث: المال ليس سلعة

 
ت"ق "" تل اال اص"د  ااقيف الل  قص  ب تي صحنال دق  ال""ي فعي اال اصع"د ال اسع""لي: 
ي رلع  ال"زنعد "عق ال"ع"يف ب"لاع" لي نام اساث""  اا"قاي في إما"ل السعل ف لتعي نحصعي ال"ع   الحمع"

قضعت المم"  رلع  الحع ق  رعقف ""ئنعف "ع" ا عتله ممقد(  -سلعف –نحمع  بح". "ع"دلاه )ممقد 
 ال اس""لنف. 

فعي م "نععف ال" ع" ف تنعع  نع"عي ال"ع"ي.  قبمععي نا عب  فععي "سعامم  "ععق لعم ن  عم "عع" تل 
 الام" ض"ت امه ت"ق نعامد   أ بأق ال""ي مقر" "ق السلعف.  قاب  مانجف للل ف بأق "ص لال  ن"ف
الع"ععي نجععر اق نم بععع رلعع  ال"عع"ي انضعع"ف سنععام احدنععد  ن"اععه ال "صععف "ععق  ععمي ق ععت الع"ععي 

 ال" لقر إلما"جهس.
ن"تععق اق ابععدق ئععله ال تعع ى "عمقلععفف  "ل"عع" ااععأل  الممععقد اس"سعع" "ععق الععلئر اق ال ضععف.  

فعي  ب"ل ب  ئم"  اتل ف س"ر"ت الع"ي السا  ال ال"ع"دق الث"نمفف قلممل " قصن"غا ".  قلتق حا 

                                                 
 
†
 :صد ت ا ج"ف ر بنف للتا"ر 

ف ا ج"ف قا ي ج""ي قسل"  حسنقف دا  الامقن  لل ب"رف قالم  ف الم"ئ ىف القرن الياد  والعشرينَرأس المال في اق""ل بنتنايف 

 )ال"ا ج""ق(  .2016ال بعف ااقل ف 
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حن"ى "" تل ظ  ت ااق اق الممدنفف قالاي ت"ق ل " انض"  ن"فف  غعم اق إما"ج ع" نتع"د ال نتلع  
  ن " ام نب".  ق   "" تل ا""م ئلا اللغزف ل""لا ت"مت لفق اق الممدنف  ن"ف ث"نمف انض". 

لم ند   "" تل بأق ال""ي رو   اجا""ري.  ال""ي ئقف "" ئق "مبقي ت""ي.  تعي  عي  
ق نصععبال "عع"ال: الععلئر قال ضععف قالابععر اق ال"حعع" ف قتععلل  ال ععن  قااق اق الممدنععف اق ن"تععق ا

قئتعلا نصعبال  –الحس"ب"ت الج" نف انض".  ال"جا"  نحا"ل فم  اق ناقافع رل  "ع" نعابع ه ال"ع"ي 
""ال.  ئله ال"ع فف لنست جدندىف فمد صنغت ب"ل عي "عق  بعي ال نلسعق  المعدنم ا سع ق: سقن لعع 

( امه ال نعدنق بقجعقده رلع  ال بنععفف قلتعق امعهس اتعد nomismaل""ي س)مق"نس"" رلنه اسمس ا

 13( قامه ن صم"ف إل ا دم" اغنن هف اق قضعه  " ل الاداقي.nomos رل  قضعه س)مق"قل

قب"" اق "" تل ارامد بأق ال""ي نس"ق  اللئرف لتمه لعم نسعا   اق ن ع ح ب عتي  ع"   
م "ق الجز ن"ت إال في ال"جلد الث"ل  "ق س ال ال""يس الل  قلم ن  ل رق  تن نف ر"ي الم قق

 م   بعد قف"اه.
حا  ال"" تسننق ال"مامعنق نس"ق ئم النأل: سقنعب قق بص احفف ئله ال صقي "بعث ىف 

   14.رل  ال غم "ق ام " احق  افت" ا "ح زى للغ"نف
ت"ق "" تل اسن  ق  ف: قب"" امه ارامد بأق ال""ي سلعفف اصبحت ت"نف ال""ي ب"لمسبف 

قرع   "ع" تل فعي الق عت قا ن ا ال ن"تق لل"   اق نم"عي العلئر ت"ع" ن ع" .  له "حدقدى.  
قدق"" "مال ال"زند "ق  –م سه بأق اال اص"د ال ن"تق اق نم"ق إال إلا زاد ال"ع قق "ق الممقد 

ق انق اأاي ئله اا"قاي اإلض"فنفف ق"" ئق سبر احا "ظ ع" بمن"ا ع"؟  بمنعت الم قق.  قلتق "
 ئلا ال"سألف ب"لمسبف ل"" تل دقق حي.

ي.  لمعد تع"ق  لمد افا ق "" تلف ب"مه نجر الاقفن  اقال  بي اق نتقق االسعاث""  ""تمع"
يف لعق ا اتمس ال "ل ف ا  اقفن  ااصقف"لنع   بم سهف بأمه لق اتقق ئم"  ا  ست  حدند س

نتقق ابداي ت"فنع" لاعقفن  "ج"عقع ال"بع"لر الضع ق نف لبمع"  السعت  الحدندنعف: تع"ق احانع"   ال 
"لنعقق "ع"  ف قفعي رع"م  58,8ف حعقالي 1840ال""ي ل  ق  السعت  الحدندنعف اال""منعف رع"م 

 15"لنقق ""  . 891,4لم ناج"قز  1850

   الستف الحدند ت"ق ثق ى اممنعف الاعي م عأتف بع"ل"عم  الحمنمعي للتل"عفف س"عق الععدمس 
إال اق حنععع  ت"معععت فعععي ال""ضعععي حمعععقي فمععع ف فجعععأى اصعععبحت "سععع" ات   عععق  السعععت .  

( قفو  قص " صعحنح" John Maynard Keynesاال اص"د  الب ن "مي جقق "نم" د تنمز )

 م  ا"ت"منف ا"قني الم"ق.لتن نف حصد الم قق س"ق العدمسف قئتلا ف
باعبن  ادقف العع"جزف إل تاعر: سسعنظي العع"لم بعدقق بند اق "" تلف ت"ق في حن ى.  ق

ست  حدند لق ت"ق رلنه االماظ"  حا  نحصي الا اتم الل   د نجلبه بعق ال اس""ي ال " ف 
"س"ئ"فف لناسم  بد  الاع""ي في بم"  الست  الحدند.  لتق الا" تزف ا  رق   نع ال  ت"ت ال

ا"تمت "ق لل  بل"ال البص س.  ئلا القص  صحنال ف"ل  ت"ت ال"س"ئ"ف م أت لا"قني الست  
الحدند.  ق"  لل ف لم نتق ئلا حمي للغز ال""ي.  ف"ل  ت"ت ال"س"ئ"ف اع"ي انض" فعي ااسع"ل 
ب اس""ي اجمبيف ا  بم قق اجمبنف.  قنظي السؤاي ب" ن" قئق "" لم نسعا   "ع" تل اإلج"بعف 
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 "ق انق اات تي ئله اا"قاي؟ رمه:
 

 يتى العبقر  يمكن أن يخطئ
 

لمد ا  أ "ع" تل فعي بععق المعقاحيف قلتمعه تع"ق قاحعدا "عق ال"مظع نق ااتثع  اباتع" ا رلع  
تاععر اال اصعع"د  اا" نتععي جععقق تنمنعع  اإل ععمقف ت"عع" اوبععنق ب"ل عععي صععدى ار""لععه ال " ععي.  

سلعق لعم ن  عا "ع" تل ب عتي  ع" ف ( بسع  نف: John Kenneth Galbraithغ"لب ن  )

لت"ق ا ا   اأثن ه بس رف.  قالعدند "عق اآلال  العلنق ت سعقا ام سع م با ع"ق إلثبع"ت ا  " عهف 
 16لت"مقا  د بحثقا رق قظ"   ا  ىس.

إق فضععيف  ن"ععف "عع" تل الدا "ععفف ئععي فععي قصعع ه اقي "عع ى ب ععتي صععحنال لدنم""نتنععف 
"سعا" ى.  ال"لتنعف ال قجعقد ل ع" فعي حعد لاا ع"ف قإم"ع" ال اس""لنف.  اال اص"د الحدن  ئعق ر"لنعف 

اقجععد  ن"ا عع" فمعع ف رمععد"" نععام إرعع"دى اععدقن ئ" ب"سععا" ا .  ال ن"تععق ابععدا ضعع""ق الععد يف اال إلا 
 اساث"  ب"سا" ا .

لعععم اما ععع  ال اسععع""لنف الحدنثعععف ب"لت""عععيف رمعععد حنععع"ى "ععع" تل.  ق"ععع  للععع  اد   بعععأق 
دقام سععق  احععي الاتععامت التبعع ى "حععي ال عع ت"ت ال اسعع""لنف ا"نععي إلعع  الا" تععز قرلعع  العع

حا  نام المض"  رل  ال"م"فسف إل  حعد تبنع . ال اسع""لنف ئعي لنسعت "جع د ا اصع"د  -الصغن ى 
احات"  الملفف قن ن"ق ردد  بي نسن  سققف اام"فل فنه العدند "ق ال  ت"ت "  بعض " البعق 
للع  فعإق "ع" تل تع"ق ااقي العل   لني "ق ال  ت"ت رل  الصم"ر"ت ال  نسعنف.  رعمقى رلع  

االباتع" ات الاممنعف احعدد  -ف م تنع  اق الاتمقلقجنع" ح"سع"ف.  اآلالت لنسعت إال ادقات اإلماع"ل 
ال اس""لنف.  تي  جي ار""ي نجر اق نسعاث"  ب"سعا" ا  فعي الع"لنع"ت قال"ماجع"ت الجدنعدىف إلا 

 ا اد البم"  رل   ند الحن"ى قزن"دى ا ب"حه.
جقزنعع   -" تل رصعع نف جععدايف حاعع  ام عع" جعلععت ا اصعع"دن" آ عع المععد ت"مععت  ؤى "عع

(ف "  ق ايف إل نو  د لل"مظ  ال"ح"فظ حا  النقمف بأمه س دم Joseph Schumpeter ق"بنا  )

قلتععق  عع"م  ععق"بنا  فععي القا عع ف با صععني اتثعع   17ا ععقى الاععأقنمت اععأثن ا ل عع ح ال اسعع""لنف.س

ق عدم ب عم جدنعدا:  -ابفف قحعل  فع" ق المن"عف لمظ ن"ت "" تل فم ف "  اقفن  اساع" ات جل
  جي اار""ي. 

لمد بنق "" تل إج""الي فم ف تن  نوحس ق ال اس""لنقق "ماج"ا م اق ر"لن"ت اإلما"لف بنم"" 
"ماج"ت جدندى قاتمقلقجنع"  :نحددئ"  ق"بنا  اآلق ب "سف "اغن اتف الاي ن"تق اراب" ئ" ابات" اي 

قب ضعععي ئعععله   18ق"عععقاد  ععع"م جدنعععدى اق ئنتعععي امظن"عععي جدنعععد.جدنعععدىف قفعععاال اسعععقاق جدنعععدىف 

االباتعع" اتف ن"تععق ل جعع"ي اار"عع"ي الحصععقي رلعع  ا بعع"ح إضعع"فنفف الاععي ن لععع رلن عع"  ععق"بنا  
ساال ب"ح ال"ضع"ففس قلعم اععد سفع" ق المن"عف ال"ضع" س ت"ع" ت"معت ئعي رمعد "ع" تل.  فت"ع" ئعق 

 ح  عقنمي ب"ا بع"ح االحات" نعفف إل الحع"ي رمعد "ع" تلف فعإق صع"حر ال" ع قع ال ن"تعق اق ن ع
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 –نظ   رل  ال ق  سس رس "ق ال"ملدنق اللنق نأ لقق ئلا اال ا اعف قن ا عي الع بال ال"ضع"  
 قئلا "" ئق "ألق  حا  اآلق.

ب"لمسبف ل"ع" تلف فعإق ال اسع""لي ئعق ربع" ى رعق لمد ا ال ت الاقصن "ت لل اس""لي.  
 إلع بنم"" رمد  ق"بنا ف فإق  جعي اار"ع"ي نسع"ق  س م"ع   صنفس ااجسد فنه المقى الت""مف. 

سالم بفس اإلبدارنف.  ب"لمسبف لعه سصع"حر ال" ع قعس ئعق " اع عف ق"بعدع قئعق زرعنم م" ع ف 
ن ند ا ""ف س""لتاه ال "صفس ف ق "ت"فال ب"ل   ىف ن ند اق نثبت ا ق هف قلدنه ا ادى سلل عقزس ق 

ر"صع ف الاعد"ن  ال عمقس قالاعي اجععي س"اعف في الاص"نمس.  قتعد ني ف عق نسعبر بعأق احعي س
 اا""م. إل ال اس""لنف في اض  ار " ى ا  ىف قاح ت " 

ئله ال"ب"لغف الج""حف رق الم بف اإلبدارنعف لنسعت غ نبعف فحسعرف بعي ام ع" لعم اتعق إق 
اصنلف.  ف ي "ج د ممنق ا  قحف "" تل فم ف ت"" قلم نتق ئلا ""تم" "عق دقق مظ ناعه.  

ي رل  رمرسف ت"" قص  لل  احد "ؤل ي سن اه.  19لمد ح"قي  ق"بنا  س لر "" تل  اس"

فمد قصع  ب عتي صعحنال بأمه رل  اا ي  دم إض"فف ئ""ف:  ق"  لل ف مدنق ل ق"بنا 
اق الم"ععق ا اصعع"د  ال نحصععيف إال إلا اععم ام عع"  ال"عع"ي س"ععق ال  إلعع دق  المعع قق قاقصععي 

 ي س.  ق"  لل ف ف ق لم نمجال تلل  في ا قن  مظ نف  ""لف لم ا اقف رل  ال غم "ق امه 
 20دا.  لمد ت"ق ال"قضقع "عمد جدا. د "ت  سمقات لاألن  تا"ر رق ال""ي.  قلم نوم   اب

ال نم ي  ق"بنا  ابدا بأمه ا ل افت" ه ااس"سنف "ق "" تل فحسرف بعي اثمع  رلع  سعل ه 
ق (…) رلع  م ع"ق قاسع : س تع"ق "ع" تل ت"مظع  ا اصع"د   بعي تعي  عي ف  جعي "ثمع  جعدا.

قاع"ععع   (…) ائ"نععف عع" ف م ععم قر""ععي ال نتععي.  ق ععد ف"اععه رععدد  لنععي جععدا "ععق "سعع"ئ""ت ل عع" 

 ‡1ب"سا" ا  في جقئ  ال""دىس.

اقصي  ق"بنا  إل  اساما"ل قئق "" زاي صحنح" حاع  النعقم: سقصعَ  "ع" تل ر"لنعف 
الاحقي الصم"ري ب تي قاضال قاد   دق ئ" ال" تز  اتث  قضقح" "ق ا  ا اص"د  آ   في 

 22ز""مهس.
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01 Siehe auch Ulrike Herrmann, Kein Kapitalismus ist auch keine 
Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, 
Marx und Keynes lernen können, Frankfurt/M. 2016, S. 119 ff.  
 
02 Karl Marx, Das Kapital. Erster Band, in: Marx-Engels-Werke (MEW), 
Bd. 23, Berlin (Ost) 1962, S. 49. Im Folgenden werden die Seitenzahlen 
direkt im Text angegeben und verweisen auf diese Quelle.  
 
03 Vgl. David Harvey, A Companion to Marx’s Capital, London 2010, S. 
9.  
 
04 Siehe Friedrich Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der 
Utopie zur Wissenschaft, in: MEW, Bd. 19, Berlin (Ost) 1962, S. 189–
228.  
 
05 Siehe Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 2015, 
Wiesbaden 2016, S. 511. 
 
06 Zit. nach Hans Bürger/Kurt W. Rothschild, Wie Wirtschaft die Welt 
bewegt, Wien 2009, S. 18.  
 
07 Vgl. Şevket Pamuk/Jan-Luiten van Zanden, Standards of Living, in: 
Stephen Broadberry/Kevin H. O’Rourke (Hrsg.), The Cambridge 
Economic History of Modern Europe. Volume 1, 1700–1870, Cambridge 
2010, S. 217–234, hier S. 226.  
08 Siehe Statistisches Bundesamt (Anm. 5), S. 319.  
 
09 Eric Hobsbawm, The Age of Empire: 1875–1914, London 1994, S. 53. 
 
10 Eduard Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 
Aufgaben der Sozialdemokratie, Reinbek 1969, S. 65 f.  
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11 Ebd., S. 70.  
 
12 Die gesammelten Steuerdaten sind bei der World Wealth and 
Income Database zu finden. Siehe http://wid.world.   
  
13 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1133a, 29–31. Siehe auch 
Ulrike Herrmann, Der Sieg des Kapitals, München 2015, S. 109 ff.  
 
14 Harvey (Anm. 3), S. 331.   
 
15 Vgl. Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 2, 
1815–1845/49, München 1987, S. 615.  
 
16 John K. Galbraith, The Affluent Society, London 1999, S. 61. 
 
17 Robert L. Heilbroner, The Worldly Philosophers, New York 1999, S. 
293.  
 
18 Siehe Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic 
Development, New Brunswick 1983, S. 66.  
 
19 Thomas K. McCraw, Prophet of Innovation, Cambridge MA 2009, S. 
68 f.  
20 Vgl. ebd., S. 155.  
 
21 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New 
York 2008, S. 21.  
 
22 Ebd. S. 32. 
Ulrike Herrmann, „Das Kapital“ und seine Bedeutung* 

APuZ. Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, 76. 
Jahrgang, 26 / 
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2017, 26. Juni 2017 

 
 
 أُرليكا هيرمان* 

درست التاريخ والفلسفة، كاتبة وصحفية وتشارك في تحرير القسم االقتصادي في الصحيفة 

 (Tageszeitung- Tazسايتنوگ )تتاگسالليبرالية اليسارية 
 

* نُشر المقال في مجلة المركز االتحادي للتثقيف السياسي ــ ملف خاص بعنوان رأس المال ــ *

 "البرلمان"والتي تصدر مع الصحيفة االسبوعية 

 
 فادية فضة*** 

" في Skills proQualiمديرة مشروع "كاتبة وناشطة وباحثة في مجال الهجرة والالجئين، 

ضو الهيئة االستشارية، عضو هيئة ع.  براندنبورج ــ المانيا/برلين "، .BBAG.e.Vمؤسسة "

دارية إابن رشد للفكر الحر.  مديرة مكتب الجنوب، وعضو هيئة ادارية ورئيس سابق لمؤسسة 

سابق في الهيئة الفلسطينية لالغاثة والتنمية، لبنان.  عضو هيئة ادارية سابق في االتحاد العام 

 للمرأة الفلسطينية،  فرع لبنان. 

 
 د. حامد فضل هللا**** 

جامعة هاله في جمهورية المانيا طبيب اختصاص، دََرَس في جامعة الخرطوم وخريج كلية الطب 

الديمقراطية وجامعة برلين الحرة.  عمل في مستشفيات أم درمان وجوبا وبرلين.  عضو مؤسس 

لمنظمة حقوق ااِلنسان في الدول العربية )أومراس(، عضو الهيئة االستشارية لمنظمة ابن رشد 

 لقاهرة(للفكر الحر )المانيا( وعضو المنظمة العربية لحقوق ااِلنسان )ا

 

 

إلى  اإلشارة بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 
  14/5/2018 .المصدر

http://iraqieconomists.net/ar/ 
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