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ي ننشغل به يف حمارضاتامل      توزیع الفائض هو ا�ورة احلالیة  وضوع ا��
 :. وليك نتعرف ٕاىل توزیع الفائض �ج�عي؛ جيب�ج�عي

يف مر�� فكریة ٔأوىل، ٔأن نكون الوعي، الناقد، مبصدر هذا الفائض من �الل  -
�مل النشاط �قتصادي اخلاضع لقوانني حركة النظام الرٔأساميل.  هیلكيطرح 

مث نتعرف، يف مر�� فكریة �نیة، ٕاىل طبیعة ؤأساس التغري� يف مكو�ت هذا  -
یأٔ�ذ يف اعتباره الرصاع اجلديل بني  دايئأٔ الفائض �ج�عي من �الل طرح 
ا�خول ا�تلفة للطبقات �ج�عیة. 

متكنا من �كو�ن الوعي، الناقد، �ٍلك من الطرح الهیلكي وا�ٓدايئ؛ اكن لنا  افٕاذ -
، �قتصاد الس�یايس يف التوزیع نظر�تلتعرف ٕاىل خطوة ٕاىل أ�مام هبدف اامليض 

 كام تبلورت يف فكر ا�ٓ�ء املؤسسني.

Í◊”È7]<|Ü�÷]<V�̃ Ê_<

ٕاطار ظروف اج�عیة حمددة، حلظة �رخيیة معینة، ويف يف ا�متع، لنفرتض ٔأن     
 ،ملیار و�دة من النقد ٣٠ بــي �قتصاد "اللك" ید�ل معلیة إالنتاج �ىل صعید

� إالنتاجية �ة بني القطا�ات موز�  ٔأي: ( يمهنا الهیلك �قتصاد یتكون يتالثالثة ال
ویمت توزیع هذه  ،ملیارات و�دة للك قطاع ١٠بواقع  )واخلدماتالزرا�ة، والصنا�ة، 

ملیارات  ٦. و)‹(للرٔأسامل املتغري اتملیار  ٤العرشة دا�ل لك قطاع اك�ٓيت: امللیارات 
ع اكلتايل: ،)p(  للرٔأسامل الثابت ملیارات  ٣، و)_( للرٔأسامل أ�سايسملیارات   ٣ توز�
 �قتصادي: "اللك"ومن مث س�یكون �ینا �ىل صعید ، )Å( للرٔأسامل ا�ا�ر

 ملیارات ١٠الرٔأسامل ا�ا�ر =   ٣+ >الرٔأسامل أ�سايس  ٣+  الرٔأسامل املتغري  ٤ة: الزرا�قطاع 
 ملیارات ١٠=  Å>٣+  _ ٣+  ‹>٤ ة:قطاع الصنا�

 ملیارات ١٠=  Å>٣+  _ ٣+  ‹ ٤ اخلدمات:قطاع 

ولكن �ینا هنا مشلكة، ؤ�ن جزًءا من النص مفقوٌد؛ فلقد بدٔأ ا�متع معلیة      
ملیار و�دة!  ٣٠ملیار و�دة، ويف هنایة العملیة مل �زل �ینا نفس الـ  ٣٠إالنتاج بـ 
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ٔأي ٔأن ا�متع هنا مل �س�تفد من معلیة إالنتاج �ىل إالطالق، فمل حيقق ٔأي قطاع من 
بل ولرمبا خرس ا�متع طاقة ٕانتاجية قامئة، ؤأهدر �روة قطا�ات الهیلك ٔأي رحب، 
، يف املثل ٔأ�اله هو ؤأقىص ما ٔأمكن حتقيقه، اج�عًیا اج�عیة، وبدد موارد �مة.

ملیار و�دة بني ٔأعضاء ا�متع منت�ني ومس�هتلكني، �ئعني ومشرت�ن.  ٣٠تداول الـ 
�يت ٔأنتجهتا  املیارً  ١٢فالعامل، يف القطا�ات الثالثة، سيشرتون بـ  السلع واخلدمات ال

ي اشرتوا  القطا�ات الثالثة. وبذ� مه یعیدون قمية قوة معلهم ٕاىل الرٔأساملیني ا��
 �يق السلع  ملیاًرا ١٨ بـ مهنم السلع واخلدمات. كام سوف �شرتي الرٔأساملیون

، ٕاًذا ا�متع. ملیاراً  ٣٠السلع  = ملیاًرا ٣٠. ٔأي ٔأن النقود ملیاًرا ١٨ واخلدمات وقميهتا
وكام ذ�ر�، مل �س�تفد ٔأي يشء. بل مثل هذه الطریقة قد تؤدي ٕاىل ٕافقاره وليس 
منوه؛ فعدد الساكن یزتاید ومكیة السلع والنقود والرٔأسامل �بتة! وال یمت حتقيق ٔأي 

. وكام افرتضنا ٔأن املثل خيص اقتصاد جممتع ما، فميكننا ٔأن حتقيق ٔأزمةرحب! وٕان ٔأمكن 
املثل یصدق �ىل اقتصاد العامل بأٔرسه، فهو یبدٔأ الس�نة إالنتاجية بعدد نفرتض ٔأن 

معني من و�دات الرٔأسامل، ويف هنایة الس�نة جيد بني یدیه نفس المك من الو�دات! 
�ل هذه  ٕاخل، فكيف ميكن ٕاًذا فال ٔأر�ح، وال �رامك، وال جتدید ٕانتاج اج�عي...

 رمبا فكر الرٔأساملیون؛ �ىل الصعید العاملي؟ة ٔأو املشلكة �ىل صعید ا�متعات احمللی� 
لهذه املشلكة، يف ٔأن یبيعوا السلعة بأٔ�ىل مما لكفهم ٕانتا�ا لغريمه من الرٔأساملیني  �ًال 

، فلنسا�ر ٔأصدقاء�، ولننقل حبثنا من مس�توى الهیلك ٕاىل مس�توى حس�نًاوللعامل. 
حلظة  يف ٔأن ا�متع،للت�لیل ولنفرتض  القطا�ات مت�ذ�ن من القطاع الصناعي حقًال 

، بدٔأ معلیة إالنتاج �ىل مس�توى ٕاطار ظروف اج�عیة حمددة �رخيیة معینة، ويف
 ٕانتاج وسائل إالنتاج، ومس�توى ٕانتاج مواد �س�هتالك، �ىل النحو التايل:

 

 %)١٠٠(�مللیار و�دة، و�فرتاض ٔأن القمية الزائدة فرع ٕانتاج وسائل إالنتاج:  -

 ملیارات و�دة. ٤=  ‹ ١+  p ٣ :الرٔأسامل
 ملیارات و�دة يف هیئة وسائل ٕانتاج. ٤=  ‹ ١+  p ٣ :املنتوج السلعي

 

 %)١٠٠(�مللیار و�دة، و�فرتاض ٔأن القمية الزائدة فرع ٕانتاج مواد �س�هتالك:  -

 ملیارات و�دة. ٦=  ‹ ٢+  p ٤ :الرٔأسامل
 اس�هتالك.ملیارات و�دة يف هیئة مواد  ٦= >‹ ٢+  p ٤ :املنتوج السلعي
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فلنفرتض ا�ٓن ٔأن الرٔأساملیني املنت�ني لوسائل إالنتاج قرروا ٔأن یبيعوا سلعهتم      
ملیون و�دة. ولكن، هذا �فرتاض یعين ٔأن  ٥٠٠ فهم ٕانتا�ا مبقداربأٔ�ىل مما لكّ 

�ن رحبوا الیوم �رد ما رحبوه؛  ملیون و�دة س�یلزتمون �ًدا ٥٠٠ الرٔأساملیني ا��
�ن دفعوا لتومه ملیون و�دة لرٔأسامليي فرع  ٥٠٠ فرٔأساملیو فرع مواد �س�هتالك ا��

وسائل إالنتاج، سوف �رفعون بدورمه مثن سلعهتم؛ �ئعني ٕا�ها بأٔ�ىل مما لكفهم 
 رٔأساملیو مهنم سلبه ما اسرتداد ٔأ�ل ملیون و�دة من ٥٠٠ ٕانتا�ا �ىل أ�قل مبقدار

. بل ولسوف د �س�هتالك ٕاذاً مل �رحبوا شيئًارٔأساملیو فرع موا. إالنتاجفرع وسائل 
�ن �عوا الیوم بأٔزید من �لكفة  خيرس، يف هنایة املطاف، مجیع الرٔأساملیني؛ ٔ�ن ا��

ٔأن �ردوا ما ٔأ�ذوه، ولكهنم لن �س�تطیعوا ذ�؛ ٔ�هنم حيتاجون ٕاىل  �ًدا إالنتاج �لهيم
ا أٔ�ذوه لن �ردوه كام هو؛ لقيا�م �س�هتالك هذا القدر ٕا�راد يك یعيشوا. و�لتايل؛ مف

�يت ٔأ�ذوها من منتجي مواد  ٥٠٠ٔأو ذاك منه، فهم لن �ردوا الـ  ملیون و�دة ال
�س�هتالك ٔ�هنم حي� قبضوها ٔأنفقوا، يف فرعهم، جزًء مهنا �ىل اس�هتالكهم 

ال البايق ملیون و�دة س�تخصص لالس�هتالك، ومل یعد معهم إ  ١٥٠ الشخيص، ولیكن
ملیون و�دة، و�لهيم ا�ٓن، لرد ما قبضوه، ٕاّما السحب من رصید  ٣٥٠ مهنا وقدره

ن یعوضوا خسا�رمه �حتیاط �هيم، وٕاّما �س�تدانة من القطاع املرصيف. ؤ�هنم ل
ي یقوم ٔأبًدا ؛ فسوف یتأٓلك رصید �حتیاط، كام سيتعرض القطاع املرصيف ا��

فهيا. والنتي�ة، املزید من اخلسا�ر! ٔأي  ت مل �كن طرفًاقإ�قراضهم خلسا�ر نتي�ة صف
 �لق أ�زمة وتعمیقها.

ما  العامل ینفق ٔأن املس�تحیل من ؤ�نه( العامل ٕاىل سلعهم الرٔأساملیون �ع لو ٔأما     
 ٕاال ٔأمام الرأٔساملیني منتجي وسائل إالنتاج فليس )هلم املدفوع أ�جر من هو ٔأكرب

 مهنم �شرتي وحي� ٔ�جور، ملیار و�دة، للعامل یعطوا ٔأن يه وحيدة، عبثية طریقة
 حفسب! ملیون و�دة ٧٠٠ ٕامنا ملیار و�دة، �ساوي یعطومه سلًعا ال سلعهم العامل
 مهنم هذه امللیار و�دة یأٔ�ذون مث و�دة ٔ�جور، ملیار للعامل ٕاًذا الرٔأساملیون یدفع

 �ىل الرٔأساملیني ٔأن ریب يف ال ملیون و�دة فقط! ٧٠٠ قميهتا اسلعً  �ملقابل لیعطومه
 مما ٔأكرب بقمية النقدي رٔأسامهلم بتسلیف یقومون ٔأهنم، ؛غریًبا ٔأمًرا النحو یفعلون هذا
 .لٕال�راء متاًما غریبة II>كام یقول مار�س II طریقة وت�! املتغري رٔأسامهلم لتداول یلزم
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�لكفة  بأٔ�ىل من، �ىل الصعید �ج�عي، مل حتل ببيع السلعة املشلكة ٕاًذا     
كام ظن رٔأساملیو فرع وسائل إالنتاج، بل تعمقت املشلكة ٔأكرث، ؤأصبح  ٕانتا�ا،

 لتأٔ�ید الرأٔساميل ال ینشغل كثًرياا�متع يف طریقه ٕاىل �هنیار من �الل ٔأزمة مزمنة. �
�هتداء ٕاىل �ل أٓخر �ري بیع السلع بأٔ�ىل من  �متع، ویفكر يف مصلحته؛ حماوًال �

! جيده يف قوة العمل. هنمك يف التفكري؛ جيد احلل ٔأ�ًريإانتا�ا. ؤأثناء ما هو ملكفة 
من حمارضاتنا  جيده يف القدرة �ىل العمل. فٔ�ن الرٔأساميل ال �س�تطیع، وكام �لمنا

، ٔأن یغري من قمية أ�دوات ٔأو املواد؛ فهو �شرتهيم بقميهتم ویدفع هبم ٕاىل حقل السابقة
وف خترج ا�ٓالت من اعتصار قمية ٔأكرب من قميهتم. ٕاذ سإالنتاج دون ٔأن �متكن 

�يت واملواد، حماسبيًا ، يف هنایة معلیة إالنتاج، متجسدة يف املنتوج، بنفس القمية ال
د�لت هبا دون ٔأن تغري من قميهتا. و�لتايل لن حيقق ٔأي رحب. فليس ٔأمامه سوى 

�يت یبيعها العامل، ٔأي القدرة  �ىل العمل، فهيي السلعة النظر ٕاىل هذه السلعة ال
�يت تُ  یفوق  ها ٔأجًرا معینًا ویأٔ�ذ مهنا معًال نتج قمية ٔأكرب مما یدفع لها، فيدفع ل الوحيدة ال
ي یتكون كذ� من فرعي ٕانتاج وسائل  وذ� وفقًاهذا أ�جر!  للمخطط ٔأد�ه ا��

 إالنتاج ومواد �س�هتالك:

 

 %)١٠٠فرتاض ٔأن القمية الزائدة (�مللیار و�دة، و�فرع ٕانتاج وسائل إالنتاج  -
 ملیارات و�دة. ٤=  ‹ ١+  p ٣ :الرٔأسامل

 ملیارات و�دة يف هیئة وسائل ٕانتاج. ٥=  —>á ١+  ‹ ١+  p ٣ :املنتوج السلعي
 

 %)١٠٠(�مللیار و�دة، و�فرتاض ٔأن القمية الزائدة فرع ٕانتاج مواد �س�هتالك  -
 ملیارات و�دة. ٦=  ‹ ٢+  p ٤ :الرٔأسامل

 ملیارات و�دة يف هیئة مواد اس�هتالك. ٨=  —>á ٢+ >‹ ٢+  p ٤ :املنتوج السلعي
 

ملیارات و�دة رٔأسامل  ٣معلیة إالنتاج بـ  املنتج لوسائل إالنتاج یبدٔأ ٕاًذا الرأٔساميل     
�بت، وملیار و�دة رٔأسامل متغري، ویعترص من قوة العمل ملیار و�دة قمية زائدة، 

�يت متثل قمية الرٔأسامل،  ٤لی�د بني یدیه، بعد إالنتاج وقبل البیع، ال  ملیارات و�دة ال
ملیارات و�دة. وما فع� الرٔأساميل املنتج لوسائل إالنتاج، سوف یفع�  ٥ بل جيد

�يت متثل  ٦ رٔأساميل املنتج ملواد �س�هتالك؛ يك جيد بني یدیه، الال ملیارات و�دة، وال
ملیارات و�دة. و�لتايل یقوم القطاع الصناعي بت�دید  ٨  قمية الرٔأسامل، بل جيد
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�يت مت اس�ت�الصها من قوة العمل. ، �ىل ٕاًذا�لینا ا�ٓن  ٕانتا�ه بفضل القمية الزائدة ال
ي توصل ٕالیه  صعید الهیلك �قتصادي، ٕا�ادة صوغ املثل يك یتوافق مع احلل ا��

ملیار و�دة من  ٣٠ید�ل العملیة إالنتاجية بــ  ،ٔأن ا�متعصدیقنا الرأٔساميل؛ فنفرتض 
 ،ملیارات و�دة للك قطاع ١٠ بواقع يالهیلك �قتصاد �ىل مس�توىالنقد موز�ة 

و�دة  اتملیار  ٤ العرشة، يف لك قطاع �ىل النحو ا�ٓيت: ویمت توزیع هذه امللیارات
 ٣ ملیارات للرٔأسامل الثابت توزع �ىل النحو التايل: ٦الرأٔسامل املتغري، ولرشاء 

 ،الرٔأسامل ا�ا�رملیارات و�دة لرشاء  ٣، والرأٔسامل أ�سايسملیارات و�دة لرشاء 
�ىل ٔأن یأٔ�ذ الرٔأساميل من العامل قمية تفوق ما ٔأعطاه ٕا�ها ٔ�جر. ومثلام رٔأینا ٔأن 

و�دة.  ملیارات ٣ فرعي إالنتاج يف قطاع الصنا�ة �س�تأٔ�ران بقمية زائدة مقدارها
فلنفرتض كذ� ٔأن قطاع الزرا�ة وقطاع اخلدمات یقومان �ٔ�مر نفسه معترص�ن 

 ة يف لك قطاع:ملیارات و�د ٣قمية زائدة مقدارها 

 

 ملیاراً  ١٣=  —>á ٣+  Å ٣+  _ ٣+  ‹ ٤ ة:قطاع الزرا�
 ملیاراً  ١٣= >—>á ٣+  Å ٣+  _ ٣+ >‹ ٤ ة:قطاع الصنا�

 ملیاراً  ١٣=  —>á ٣+  Å ٣+  _ ٣+  ‹>٤ اخلدمات:قطاع 

 ملیار و�دة، ويف ٣٠ ا�متع بدٔأ بـ ٔ�ن، القمية اج�عیً ملثلنا ٔأ�اله زادت ا اوفقً      
�يت ٔأن ا�متع حقق يملیار و�دة. أٔ  ٣٩صار �یه إالنتاجية هنایة الفرتة  ، يف اللحظة ال

 و�لتايل ميكن قمية زائدة.و�دة  اتملیار  ٩ بوسائل إالنتاج اتصلت فهيا قوة العمل

للمجمتع ا�ٓن ٔأن یقوم بت�دید ٕانتا�ه بعدما حتققت أ�ر�ح �ىل الصعید �ج�عي 

  بقميهتا، ال بأٔ�ىل من قميهتا، وال بأٔ�ىل مما �لك�ف ٕانتا�ا.ببيع السلعة 

ي جيب ٔأن ننشغل به، خباصة حنن ٔأبناء أ�جزاء املت�لّفة من النظام       وا��
�يت زادت �ىل  ي سوف �سلكه هذه الو�دات ال الرٔأساميل العاملي، هو �جتاه ا��

�يت حققها ملیارات و  ٩الصعید �ج�عي، ٔأي: ٔأ�ن س�تذهب الـ  �دة، الزائدة، ال
عاد خض القمية الزائدة يف عروق ا�متع املنتج لفرضیتنا؛ لن یُ  وفقًا العمل �ج�عي؟

�يت تنتج يف أ�جزاء  لها، ٕامنا س�تترسب ٕاىل �ار�ه من ٔأ�ل رشاء السلع واخلدمات ال
املتقدمة من النظام الرٔأساميل العاملي، وتتوقف �لهيا معلیة جتدید إالنتاج �ج�عي 
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. يف حمارضات قادمة لتفصیل� الحقًايف أ�جزاء املت�لّفة. ولسوف نعاجل هذا الطرح 
ل ا�ٓدايئ ولننتقل ا�ٓن ٕاىل الطرح  الزائدة.  القمية ملعد�

<V�̂Èfi^m|Ü�÷]<˘]ÍÒ]Å<<

�يت یضیفها العامل،       ي كشف عنه ر�اكردو، ابتداًء من احنالل القمية، ال القانون ا��
ملصطل�اته، �فرتاض: تغري�  ابه مار�س، بعد ٕا�ادة صیاغته وفقً ٕاىل رحب ؤأجر، واعتد 

وقمية وسائل إالنتاج. نصه  ،وشدته ،ثبات مقدار ٍلك من: یوم العملمع إالنتاجية 
 اك�ٓيت:

اليت (وقمية قوة العمل  )م.ع.زاليت تتجسد، بعد دفع أ�جر للعامل، يف الرحب ا�ي �س�تأٔ�ر به الرٔأساميل (ان القمية الزائدة "

تت�دد بقمية وسائل املعيشة الرضوریة، وتتجسد يف شلك حمّور، خيفي تقس�مي یوم العمل ٕاىل قسم رضوري وقسم زائد، هو 

، ٔأي ارتفاعها ٔأو اخنفاضها یوّ� تغرياً معا�سًا � يف إالنتاجيةتتغريان يف اجتاهني متعا�سني. فتغري  )م.ع.زأ�جر 
سا�ة،  ١٢لقمية الزائدة. ٕان القمية املنت�ة من �دید يف یوم معل مؤلف من قمية قوة العمل، وتغرياً طردً� يف ا

جنهيات مثًال. ٕان هذا املقدار الثابت �ساوي مقدار القمية الزائدة زائداً قمية قوة  ٦يه مقدار �بت، ولیكن 
جنهيات ٕاىل  ٣ رتفع منفٕان قمية قوة العمل ال � ومن مثالعمل، والقمية أ��رية یعوض عهنا العامل مبا یعادلها... 

و�لتايل ففي ظل هذه  جنهيات ٕاىل جنهيني، و�لعكس...، ٣جنهيات، ما مل تنخفض القمية الزائدة من  ٤
الرشوط ال ميكن ٔأن یطرٔأ تبدل �ىل املقدار املطلق للك من قمية قوة العمل والقمية الزائدة، ما مل یطرٔأ تبدل 

ٔأن �رتفعا معاً ٔأو هيبطا معًا... ٕان ارتفاع ٕانتاجية العمل یو�  مزتامن �ىل مقدارهيام النس�بيني. ٕاذ �س�تحیل
هبوطًا يف قمية قوة العمل وارتفا�ًا يف القمية الزائدة، يف �ني ٔأن اخنفاض هذه إالنتاجية یو�، �لعكس، ارتفا�ًا 

 عرش).(رأٔس املال، الكتاب أ�ول، الفصل اخلامس  يف قمية قوة العمل، وهبوطًا يف القمية الزائدة".

 والقانون، �ىل هذا النحو، ٕامنا یتضمن مس�تویني من الت�لیل:      

 مفنتوجأ�ول: ینشغل �لتغري� املطلق يف القمية الزائدة وقمية قوة العمل. املس�توى  -
 و�لتايل؛. )الرحب( والقمية الزائدة )أ�جر( بني قوة العمل و�دة یمت توزیعه ٢٢ قدره

 ١٠ العامل اكن نصيب افٕاذ )مطلقًا( ینخفض احلد ا�ٓخر ؛�نحفی� �زید ٔأ�د احلد� 

 ١٤ وعندما یصبح نصيب العامل. و�دة ١٢ نصيب الرأٔساميل نس�یكوف و�دات، 

 و�دات، وهكذا. ٨یصبح نصيب الرٔأساميل س�  ،و�دة
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ر�اكردو،  لالجتاه العام يف حتلیل اوفقً  ،فينشغل: ٔأما املس�توى الثاين من الت�لیل -
�ىل سبيل املثال،  ،فرٔأسامل یتكون .يف قمية قوة العمل والقمية الزائدة�لتغري� النس�يب 

 ١٠ مسیث، كامو�دة، خيرج منه ر�اكردو،  ٣٢ قدره منتوً�ایدر  )‹ ٤ + p ٦( من

الشلك ( و�دات ٔأجر ٤اك�ٓيت: و�دة  ٢٢ویوزع الـ  و�دات من دا�رة التداول،
ر لقمية ومثن قوة العمل و�دات لصیانة الرٔأسامل أ�سايس وجتدید املواد،  ٦، و)احملو�

و�دة قمية زائدة. وحي� یطرٔأ الفن إالنتا� اجلدید حيدث التغري� يف �كو�ن  ١٢و
و�دة  ٢ و�دة، اك�ٓيت: ٢٢وَزع نفس الـ و�لتايل سوف تُ  ،)‹ ٢ + p ٨( الرٔأسامل ٕاىل
و�دة كقمية  ١٢و لرٔأسامل أ�سايس وجتدید املواد،او�دات لصیانة  ٨لٔ�جر، و

ل ، معناه ٔأن )١٢ : ٢( ٕاىل )١٢ : ٤( زائدة. ولكن التغري� من قمية قوة العمل معد�

 : . ولنالحظابً تقری  %١٧ٕاىل  اتقریبً  %٣٣ من ،�لنس�بة للقمية الزائدة ،اخنفض

MI  ًل  تغريی للمذهب العام لر�اكردو، مل  اوفق  للرٔأسامل اللكّي، �لنس�بة القمية الزائدةمعد�
ل القمية الزائدة من �لنس�بة تغريبید ٔأنه   ٕاىل %٣٠٠ لقمية قوة العمل؛ ٕاذ ارتفع معد�

٦٠٠% . 

NI  مع اخنفاض )و�دة ١٢(مل �كن من املمكن احلصول �ىل نفس قدر القمية الزائدة ،
ل القمية الزائدة من ٤قمية قوة العمل، من   %٣٠٠ و�دات ٕاىل و�دتني، ٕاال �رفع معد�

 . %٦٠٠ٕاىل 

OI ل القمية الزائدة، ولیكن عند ، %٦٠٠ ولو افرتضنا، مع التطور التقين، ثبات معد�
ل الرحب لالخنفاض حّىت یصل ٕاىل  و�ىل الرٔأساميل أٔن  و�دات. ٦فسوف ميیل معد�

ل القمية الزائدة ٕاىل  ١٢، يك حيصل �ىل نفس القمية الزائدة وقدرها %١٢٠٠ �رفع معد�

الرضوري بأٔسالیب تتيح ٕانتاج معادل قمية قوة العمل بتقلیص العمل و�دة، وذ� 
 . اج�عًیا بأٔقل طاقة رضوریة
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ل  احلا� املعد�
% 

 ق ز ق ق ع ث

 ١٢ ٤ ٦ ٣٠٠ أ�وىل

ل واخنفاض ق ق ع)                                           ٦ ٢ ٨ ٣٠٠ الثانیة (�فرتاض ثبات املعد�

ل واخنفاض ق ق ع)الثالثة (�فرتاض ارتفاع   ٦ ١ ٩ ٦٠٠ املعد�

ل)  ١٢ ١ ٩ ١٢٠٠ الرابعة (�فرتاض �س�مترار يف رفع املعد�

ل مع ارتفاع ق ق ع)  ١٢ ٤ ٦ ٣٠٠ اخلامسة (�فرتاض اخنفاض املعد�

ل)  ٨ ٤ ٦ ٢٠٠ السادسة (�فرتاض �س�مترار يف اخنفاض املعد�

ل ٕانتاج القمية الزائدة، لن یؤدي من اجلانب       ولكن التطور التقين، مع ثبات معد�
 نرضب املثل التايل:ا�ٓخر ٕاال ٕاىل �خنفاض يف قمية السلع، ول 

الرٔأسامل  احلا�
 الثابت

الرٔأسامل 
 املتغري

قمية                

 قوة العمل
 القمية

 ١٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ أ�وىل

 ١١٥ ١٥ ١٥ ٨٥ الثانیة

 ١١٠ ١٠ ١٠ ٩٠ الثالثة

 ١٠٥ ٥ ٥ ٩٥ الرابعة

 ،، يف احلا� الثانیة مثًال بعد دخول الفن إالنتا� اجلدید :لل�دول ٔأ�اله اوفقً ف     
و�لتايل، مع ، بطاقة رضوریة اج�عیة ٔأقلمتكن العامل من ٕانتاج معادل ٔأجرمه 

ل ٕانتاج القمية الزائدة، اخنفضت القمية  ١١٥ و�دة ٕاىل ١٥٠ من افرتاض ثبات معد�

و�دة. ومع �س�مترار يف تطو�ر معلیة إالنتاج �س�ت�داث التقنیات اجلدیدة؛ سوف 
و�دة،  ١٠٥�س�متر قمية السلع يف �خنفاض يك تصل، كام يف احلا� الرابعة، ٕاىل 

 و�دة يف احلا� الثالثة. ١١٠بعدما اكنت 

 وبناًء �لیه:      

MI  ل ٕانتاج  قميةام اخنفضت ارتفعت إالنتاجية لكّ  القمية الزائدة؛ لك�ام�رشط ثبات معد�
 السلع.  قمية ارتفعتام إالنتاجية لكّ  اخنفضتام لكّ  السلع. و�لعكس؛ ٔأي
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NI  ٕمع ٕانتاجية العمل، وینطبق ذ� �ىل قمية  ذا اكنت قمية السلع تتناسب عكس�ًیاا
سبية، �ىل العكس، دة الن قوة العمل كذ� ٔ�هنا تت�دد بقمي السلع؛ فٕان القمية الزائ

 مع ٕانتاجية العمل. فهيي �رتفع مع ارتفاع إالنتاجية وهتبط مع هبوطها. تتناسب طرد�ً 

OI وبني العاملالتناقض بني رغبة الرأٔساميل يف اعتصار ٔأكرب قمية ممكنة من  یربز ،
وهو  )التقنیة حقل اجلدید يف(الرصاع بني الرٔأساملني ٔأنفسهم من ٔأ�ل احلصول �ىل 

ي، بدوره، من  قمية قوة العملاس�ت�دام قوة العمل، من �ة، وخيفض یقلص  ا��
  �ة �نیة. 

PI  يت� ويك تنخفض قمية قوة العمل جيب ٔأن �شمل ارتفاع إالنتاجية فروع الصناع ال
�يت ال  حتدد منت�اهتا قمية قوة العمل. و��، فٕان ارتفاع إالنتاجية يف فروع إالنتاج ال

ل املعيشة الرضوریة وال وسائل إالنتاج الالزمة لصنعها؛ یُبقي قمية قوة تقدم ال وسائ
 .  العمل دون ٔأي تغري�

QI ما بقدر ٕاال العمل قوة قمية یؤدي ٕاىل ختفيض ال قمية السلعة و�لتايل، فٕان ختفيض 
 العمل. قوة ٕانتاج جتدید يف السلعة هذه به �سهم

<ƒËáÁj÷]<ª<Íâ^Èä÷]<Å^íjŒ˜]<l^ËÜøfi<V�̂n÷^m<

�يت یضیفها العامل ٕاىل املواد ٔأي القمية(تن�ل القمية الزائدة       عند مسیث ٕاىل:  )ال
�ُسدد للام� العقاري. بفضل  ریع�س�تحوذ �لیه الرأٔساميل، و رحبیدفع للعامل، و ٔأجر

�يت : دفع أ�جور والریع، وجين الرٔأساميل ٕاذًا من�لقها العمل متكّن  القمية الزائدة ال
"ٔأن القمية اليت یضیفها العامل ٕاىل املواد تن�ل ٕاىل جزئني؛ ا�ٔول یدفع �ٔجور هلم،  . كتب مسیث:الرحب

والثاين هو الرحب لرب العمل لقاء مجمل الرٔأسامل ا�ي دفعه للمواد وا�ٔجور... يف مثن القمح، قسم یؤدى ریع 
ٔأجور العامل... والقسم الثالث رحب املزارع. وتبدو هذه ا�ٔقسام الثالثة مبثابة املكو�ت  ما� ا�ٔرض، وقسم

املبارشة ٔأو ا�هنائیة لاكمل مثن القمح.... ٕان ا�مثن اللكي... ین�ل ٕاىل ا�ٔقسام الثالثة... ٔأن مثن ٔأي سلع يف لك 
يف الزرا�ة، �ٕالضافة ٕاىل جتدید ٕانتاج قمية العامل  و مجیع هذه ا�ٔجزاء الثالثة...جممتع ین�ل ٕاىل جزء ٔأو أٓخر أٔ 
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�ساوي اس�هتالكهم اخلاص ٔأو �ساوي الرٔأسامل ا�ي �س�ت�د�م، یقومون بت�دید رٔأسامل املزارع ورحبه وریع 
 املا� العقاري بصورة منتظمة". 

وال یذ�ر مسیث مواد العمل ؤأدوات العمل ٕاال �ىل صعید حتلیل معلیة إالنتاج      
إالنتاج، ٕاىل ٔأن هناك  یع ا�خول؛ فهو �شري، �ني ا�شغا� بت�لیلحفسب، ال توز

، ٕاىل �انب أ�جر والرحب والریع، یتعني ٕاضافته �فع مثن املواد. بید ٔأن هذا اجزء رابعً 
اجلزء الرابع، �ني حتلیل توزیع ا�خول، ال وجود �؛ ٔ�ن مثن أ�دوات واملواد نفسه 

" ورمبا ذهب البعض ٕاىل القول بأٔن مثة فسمیث یقول: ،ف ین�ل �یه ٕاىل ا�خول الثالثةسو 

قسامً رابعاً یتعني وجوده يك جيدد املزارع رٔأسام� ویعوض ما اس�هت� من دوابه ؤأدوات الزرا�ة، ولكن یتعني 
 ٔأن نأٔ�ذ يف اعتبار� ٔأن مثن ٔأیة ٔأداة من ٔأدوات الزرا�ة... هو نفسه مكون من ا�ٔقسام الثالثة نفسها". 

منطان للتوزیع ٕاذًا عند أٓدم مسیث، ال منط وا�د. أ�ول یت�دد بتوزیع ا�خول      
العمل، والرٔأسامل، (، والثاين یت�دد بتوزیع قوى إالنتاج )أ�جر، والرحب، والریع(

. وهو ما یدفعنا لت�لیل العالقة بني ا�منطني يف حماو� )وأ�رض، واملواد وأ�دوات
التوزیع حفسب، بل، و�لتايل، يف جتدید إالنتاج  للكشف عن تصور مسیث ال يف

ٔأنفق و�دات،  ١٠�ج�عي: فلنفرتض ٔأن الرٔأساميل بدٔأ معلیة إالنتاج مبجموع قمية 
و�دة  ٢و و�دة ل�ٓالت، ٢و و�دة للمواد، ٢و�دات لرشاء لقوة العمل، و ٤مهنا 

١٠ولنفرتض كذ� ٔأن قمية الناجت اللكّي �ساوي ا�ٓيت:  ٕالجيار أ�رض.
 و�دات 

قمية (

٢٢+ ) الرٔأسامل
 و�دة 

ي یُلقى يف حقل )قمية ٔأضافها العامل ٕاىل املواد( ؛ فٕان ا��
�يت یضیفها العامل ٕاىل (و�دة؛ ٔ�هنا  ٢٢التوزیع، وفقًا ملذهب مسیث، هذه الـ  القمية ال

�يت تن�ل عنده ٕاىل ٔأجر ورحب وریع �ىل صعید ا�مثن الطبیعي، وحنن )املواد ، ويه ال
 هنا نوا�ه �فرتاضني: 

من حقل التداول و�ردها  "املسل�فة"و�دات  ١٠: ٔأن أٓدم مسیث خيرج الـ أ�ول 
و�دات من القمية املنتَ�ة  ١٠؛ يك حيولها ٕاىل كزن، وجيعلمسلّفللرٔأساميل �رٔأسامل 

�اكلیف صیانة  و�دات ٦و�دات، و ٤ا يف حقل إالنتاج ٔ�جور �دیثًا حتل حمله
بو�ه �ام: قمية ما اس�ت�دم (الرٔأسامل أ�سايس وما مت اس�ت�دامه من الرٔأسامل ا�ا�ر 

 ؛ ٔأما البايق وقدره)من وسائل ٕانتاج معمرة و�اریة، مع أ��ذ يف �عتبار دفع الریع
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یمت �كتناز يف لك ا�ورات وهكذا  و�دة، فس�یكون من نصيب الرٔأساميل �رحب،١٢
 ٕ�خراج ٔأ�د ٔأجزاء الرأٔسامل من حقل التداول.

فهو: ٔأن مسیث �رى ٔأن القمية املنتَ�ة جمددًا �س�ت�دم يف �شغیل  الثاين �فرتاضٔأما 
عام� �دیدة، ٔأي �س�ت�دم يف جتدید إالنتاج �ىل نطاق متسع، ومن مث تن�ل القمية 

�يت یضیفها العامل، يف ٕانتاج ساب ق، ٕاىل ٔأجور العامل اجلدد. وحنن من �انبنا نُرحج ال
لتساوقها مع مجمل البناء النظري �ٓدم مسیث، وبصفة �اص تصوره  الفرضیة أ�وىل؛

لالد�ار بقصد الرتامك الرٔأساميل وا�منو املطرد. مع أ��ذ يف �عتبار ٔأن الفرضیة 
ته لت�دید إالنتاج الثانیة متد� بفكرة �راقة، مل �كن �متر �ىل مار�س �ني دراس� 

 املوسع. 

�يت يف التوزیع یعتنق ر�اكردو نفس نظریة مسیث>>>>> ، لكنه �ستبعد الریع؛ فالقمية ال
العمل احلي، فيقول  ؤأجر خيلقها العمل تن�ل �یه ٕاىل رحب العمل ا�زتن،

 ".للعامل ٔأجور وا�ٓخر الرٔأسامل، ٔأر�ح �شلك وا�د: فقط جزٔأ�ن ٕاىل السلعة قمية اكمل ینقسمر�اكردو:"
وليك نفهم حقيقة استبعاد الریع، جيب ٔأن نعي ٔأن ر�اكردو، حي� ٔأراد الكشف عن 

ي یدفع ملا� أ�رض مقابل  القوانني احلامكة للریع، اكن یقصد �لریع التعویض ا��
�يت تبقى سلمية دون تدمريها ٔأو ٕاهالكها. وهو  �ىل اس�ت�دام قوى أ�رض أ�صلیة وال

ي حيصل �لیه ما� أ�رض بغض النظر عن  هذا النحو ال یقصد الریع املطلق ا��
ي حيصل �لیه  اخلصوبة ٔأو املوقع، وٕامنا یقصد الریع الفريق، وهو الریع، إالضايف، ا��
ما� أ�رض ٔ�ن ٔأرضه �متتع مبزية �سبية عن أ�رايض أ�خرى. ر�اكردو يف الواقع 

 �ري الریع الفريق. یفرتض ٔأن ال وجود ٔ�ي ریع

 �زرع مقً�ا ،)Å(، و)t(، و)h(، و)_(فلو افرتضنا وجود ٔأربع قطع من أ�رض:      
أ��ىل خصوبة، وتعد  )_( �ىل سبيل املثال، ولكهنا تتدرج يف اخلصوبة ٕاذ تعد القطعة

٢٥٠ أ�دىن خصوبة. ومجیع القطع تنتج نفس المكیة من القمح، ولیكن )Å( القطعة
 

ام مت �س�تعانة بو�دات ٔأكرب من العمل؛ ت خصوبة أ�رض لك� ام قل� ولكن لك� ، ٕارد�ً 
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 و�دات  ١٠ حتتاج ٕاىل )h( و�دات من العمل، وأ�رض ٥حتتاج ٕاىل  )_( فأ�رض

، ويه أ�قل خصوبة، )Å( و�دة معل، ٔأما أ�رض ١٥حتتاج ٕاىل  )t( معل، وأ�رض
لمكیة العمل الرضوري  مكیة القمح وفقًاباع و�دة معل. و�لتايل لن تُ  ٢٠فتحتاج ٕاىل

لمكیة العمل املبذول يف ٔأقل  طبقًا، ٕامنا )t( ، ٔأو)h(، ٔأو )_( املبذول يف أ�رض
�يت �س�هت� )Å( أ�رايض خصوبة، ويه قطعة أ�رض و�لیه،  و�دة معل. ٢٠ ال

و�فرتاض ٔأن لك و�دة من و�دات العمل حتصل �ىل و�دة وا�دة من النقود 
و�دات.  ١٠  )h( و�دات. ومثن مقح القطعة ٥ )_( فس�یكون مثن مقح القطعة ٔ�جر،

ؤ�ن و�دة.  ٢٠ فس�یكون )Å( و�دة. ٔأما مثن مقح القطعة ١٥ )t( ومثن مقح القطعة
ي یُباع  ا�مثن ال بد ؤأن �كون وا�ًدا يف السوق، فسوف یبيع امجلیع مقحهم ��مثن ا��

 ١٥ �ىل )_( وحينئذ س�یحصل ما� أ�رضو�دة.  ٢٠ ، وهو)Å( به مقح أ�رض

و�دات، �ریع فريق، وحيصل  ١٠ �ىل )h( و�دة �ریع فريق، وحيصل ما� أ�رض
فال حيصل  )Å( و�دات، �ریع فريق، ٔأما صاحب أ�رض ٥ �ىل )t( ما� أ�رض

 ٕاىل السلعة، عند ر�اكردو، قمية اكمل و�ىل هذا النحو ینقسم. �ىل ٔأي ریع فريق
العامل. ٔأما الریع الفريق  ٔأجور وا�ٓخر الرٔأسامل أٔر�ح �شلك ٔأ�دهام حفسب قسمني

 فسوف یقوم املزارع بنقل عبئه ٕاىل املس�هت�. 

عن معل  فهو ليس تعویًضاال ید�ل يف �كو�ن ا�مثن الطبیعي للقمح؛  الریع ٕاًذا     
�ىل سبيل املثال، و�رٔأسامل  )_(  معل زائد. مفزارع أ�رض� ٔأو معل خمزتن ٔأو حّىت 

من القمح، ومل ینتج سواها. وعند بیع القمح  ٕارد�ً  ٢٥٠ و�دات ٔأنتج ٥مكون من 
ي مل �لكفه  ١٥  سوف یقوم املزارع ٕ�ضافة الریع الفريق وقدره و�دة ٕاىل مثن املنتوج ا��

و�دات حفسب. هذه إالضافة یتحملها املس�هت� وحيصل �لهيا املا�  ٥سوى 
ي. ومثن القمح �ىل هذا النحو، ال ینتظم �ى ر�اكردو �مكیة العمل املبذول يف العقار 

وٕامنا ینتظم �مكیة  )t( ٔأو يف أ�رض )h( وال �لعمل �ملبذول يف أ�رض )_( أ�رض
�يت ال یُدفع لها ٔأي ریع )Å(العمل املبذول يف أ�رض أ��رية، احلّدیة، ٔأي أ�رض  ، ال

 فريق.
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ل ٕاىليف مذهب مار�س  تن�لالقمية الزائدة اليت خيلقها العامل       : رحب، وفقًا ملعد�
ٕان القمية الزائدة ال  "فلقد كتب مار�س: الرحب الوسطي، وفائدة، وریع، ورضائب،... ٕاخل:

�لكف الرٔأساميل شيئًا... وٕ�ماكنه أٔن �س�هتلكها لكها �ٔ�راد، ما مل یضطر ٕاىل التنازل عن جزء مهنا لرشاكء 
احلا� ٕا�راداً لطرف �لث أٓخر�ن مثل الریع العقاري للام� العقاري. وتؤلّف ا�ٔقسام املعنیة يف مثل هذه 

 .. الفائدة احملسوبة �ىل الرٔأسامل، والریع العقاري، والرضائب...".ٔأن القمية الزائدة تنقسم ٕاىل.كهذا... 

وما ینشغل مار�س �لتأٔ�ید �لیه هو نفي حصول العامل �ىل نصيب يف القمية      
�يت �لقها؛ فالعامل بعد ٔأن ینتج معادل قمية قوة مع� ینتج قمية زائدة �س�تحوذ �لهيا  ال

�يت الرٔأساميل. وهذا التصور یغا�ر، كام رأٔ  �ن رٔأوا ٔأن القمية ال ینا، تصور ال�س�یك ا��
یضیفها العامل ٕامنا تن�ل ٕاىل ٔأجور ؤأر�ح. ومل �كن ملار�س الوصول ٕاىل هذه النظریة 

�يت انطلق مهنا ٔأسالفه. فلو افرتضنا أٔن  )�كتناز( يف التوزیع ٕاال �ستبعاد فكرة ال
لرشاء  ٦لرشاء قوة العمل، و مهنا ٤و�دات،  ١٠الرٔأساميل بدٔأ معلیة إالنتاج بـ 

و�دة  ٣٠ و�دة، ٔأي ٔأنه حقق ٤٠وسائل إالنتاج، ويف هنایة معلیة إالنتاج و�د �یه 
�يت قدرها   ٣٠قمية زائدة، فال�س�یك، وكام رٔأینا، سوف یوزعون القمية الزائدة، وال

و�دة، ٕاىل ٔأجور وریع ورحب. ٔأما مار�س، وخللو التوزیع �یه من فكرة الرٔأسامل 
ي یقصده �قتصاد الس�یايس ال�س�یيك، وهو املعىن القامئ �ىل ا ملسل�ف �ملعين ا��

و�دة، �ىل النحو  ٤٠ فكرة �كتناز، فسوف یعید توزیع املنتوج إالجاميل، ٔأي الـ
و�دة،  ٣٠ ٔأي الـ لوسائل إالنتاج، ٔأما البايق، ٦، و)ٔ�جور( لقوة العمل ٤التايل: 

 . فسوف �س�تحوذ �لیه الرٔأساميل وحيصل منه �ىل الرحب، ویدفع منه الفائدة والریع

ويف جمرى احلیاة الیومية خيتفي، �ى النظریة الرمسیة، الرحب كقمية زائدة. �زول الرحب 
ي ميزي منط إالنتاج الرٔأساميل. ف� ٔأن الفائدة تت�ىل بوصفها املنتوج اخلاص املمزي ا�� 

ل، ویت�ىل رحب صاحب املرشوع، يف تضاد مع الفائدة، مبثابة ٔأجور مس�تق� للرٔأسام
رحب (رحب صاحب املرشوع + الفائدة)،  /رٔأسامل[عن الرٔأسامل، فٕان الصیغة 

ریع،  /الفائدة، أ�رض /رٔأسامل[ختزتل ٕاىل الصیغة  ]ٔأجر /ریع، العمل أ�رض/
". مفا ٔأن جيري الرحب �سالم�زول :"، كام یقول مار�س، يف هذه الصیغة]ٔأجر /العمل

تثبيت حلظة الت�دید �ج�عي اخلاص للرٔأسامل بوصفه ملكية تتسم خباصیة الهمينة 
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�ىل معل ا�ٓخر�ن، وما ٔأن تظهر الفائدة �لتايل كجزء من القمية الزائدة اليت خيلقها 
الرٔأسامل، فٕان اجلزء ا�ٓخر من القمية الزائدة، ٔأي رحب صاحب املرشوع، یظهر، 

لرضورة، ؤ�نه ال ینبع من الرٔأسامل �رٔأسامل، بل ینبع من معلیة إالنتاج مبعزل عن �
ي س�بق ٔأن اكتسب، يف تعبري فائدة الرٔأسامل، حتدیدها �ج�عي اخلاص، ا�� 

ٔأسلوب وجوده اخلاص، و�ا فٕان الرٔأساميل الصناعي یظهر، يف متا�زه عن ما� 
تقل عن الرٔأسامل. یظهر مبثابة �امل. الرٔأسامل، ال �رٔأسامل �شط، بل مكوظف مس� 

 بل مبثابة �امل مأٔجور!

ي حصل �ىل القمية الزائدة، یدفع الفائدة من هذه القمية الزائدة       والرٔأساميل، ا��
وفقًا ملشاركة الرٔأسامل املقرتض بنصيب يف دورة الرٔأسامل اللكّي. حفی� یقوم الرٔأساميل 

 فٕان كت� الرٔأسامل النقدي املقرتض تندمج يف كت� املايل ٕ�قراض الرأٔساميل الصناعي،
كت� الرٔأسامل اللكّي الناشط يف فرع إالنتاج، و�ني  الرٔأسامل الصناعي؛ يك �كو� مًعا

لقانون القمية، �ىل نصیبه من الكت� اللكّیة  لرحب حيصل الرٔأسامل الناشط، وفقًاتوزیع ا
 الصعید �ج�عي، مث یقوم بدفع للرحب حسب جحمه من الكت� اللكّیة للرٔأسامل �ىل

 ٥٠ و�دة، مهنا ١٠٠ یتكون من فلنفرتض ٔأن رٔأسامًال . من هذا الرحب الفائدة خصًما

ل الرحب ل الفائدة  ،%٢٠ مقرتضة، ولنفرتض ٔأیضًا ٔأن معد� ، حفینئذ سوف %٦ومعد�
و�دة،  ١٧ و�دات، والرٔأساميل الصناعي �ىل ٣ حيصل ما� الرٔأسامل النقدي �ىل

�يت حتققت من �الل دورة الرٔأسامل اللكّي �ىل الصعید  القمية وذ� من الزائدة ال
 �ج�عي.

ویعاجل مار�س الریع ابتداًء من افرتاضه ٔأن الزرا�ة شأٔهنا شأٔن الصنا�ة �اضعة      
�منط إالنتاج الرٔأساميل، فاملزارع ینتج القمح مثلام ینتج الرٔأسامل والعمل املأٔجور 

ي یدفعه الرٔأساميلالنس�یج ٔأو ا�ٓ  �يت  /الت. والریع ا�� املزارع ٕاىل ما� أ�رض ال
�يت تدفع ٕاىل ما� الرٔأسامل النقدي. و�لتايل سوف  �س�تغلها ی�ثل مع الفائدة ال

وهذه القمية   یطالب ما� أ�رض بنصيب قمية ٔأرضه يف دورة الرٔأسامل اللكّي.
لفائدة؛ فلو اخنفض سعر الفائدة تت�دد بصورة عكس�یة مع ارتفاع واخنفاض سعر ا

 سوف ميثل الز�دة جنهيًا ٢٠٠، فٕان الریع العقاري الس�نوي البالغ %٤ٕاىل  %٥من 
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، وبذ� سريتفع مثن قطعة جنهيًا ٤٠٠٠ من جنهيًا بدًال  ٥٠٠٠ يف قمية رٔأسامل یبلغ
 ارتفاع هنا یبحث مار�س ٔأن الواقع .جنهيًا ٥٠٠٠ٕاىل  جنهيًا ٤٠٠٠ أ�رض نفسها من

 .الفائدة وبني بينه الوقت، نفس يف �الطًا، الریع، حتدید ال أ�رض قمية واخنفاض

  لفرضیتني ٔأساس�یتني: یع، الفريق، عند مار�س ینشأٔ وفقًاوالر      

فة من الرٔأسامل متغرية، : ٔأن المكیاتالفرضیة أ�وىل املنتَ�ة �بتة. فلو  والمكیات املوظ�
، )Å(، و)t(، و)h(، و)_(، وجود ٔأربع قطع من أ�رض: ، كام افرتضنا سلًفاافرتضنا

من القمح، �ىل  ٕارد�ً  ٢٥٠توظف مكیات خمتلفة من الرٔأسامل، يف سبيل ٕانتاج 
 :حسب خصوبة الرتبة يف لك ٔأرض

  ؛)٣p + ‹٢(توظف  )_( فأ�رض -

  ؛)٦p+  ‹٤( توظف )h( وأ�رض -

 ؛)٩p+  ‹٦( توظف )t( وأ�رض -

 ؛)١٢p+  ‹>٨( توظف أ�قل خصوبة،ويه  ،)Å( وأ�رض -

ل القمية   ؛%١٠٠ الزائدةولو افرتضنا كذ� ٔأن معد�

>á ٨+  ١٢p+  ‹>٨( و�دة ٢٨باع القمح بقمية قدرها ی وف فس ، ويه القمية )—
ي تنت�ه أ�رض احلّدیة  . )Å( �ج�عیة للقمح ا��

؛ �قلني عبء و�دة ٢٨ببيع مقحهم بـ  )t(و )h(و )_( وس�یقوم الرأٔساملیون يف أ�رض
ي یتدفق ٕاىل جيب املا� العقاري(الریع  وینتظم الریع هنا �لقمية  .ٕاىل املس�هت� .)ا��

 �ج�عیة يف أ�رض أ�قل خصوبة.
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 مكیة تظل ٕاذ املنت�ة، المكیة تغري�  مع الرأٔسامل مكیة ثبات : ويهالفرضیة الثانیة
 �� مع تغري�  )t(و ،)h(و ،)_( أ�رض يف و�دات، ١٠ ولیكن عند �بتة، الرٔأسامل
 :أ�رض

 ؛ٕارد�ً  ٣٠٠ تنتج )_( أ�رضف -

 ؛ٕارد�ً  ٢٠٠ تنتج )h( أ�رضو  -

 .فقط ٕارد�ً  ١٠٠ فتنتج )t( أ�رض ٔأما -

٢٠٠ قدره فريق ریع، ال رحب، �ىل) _( أ�رض يف املستمثر الرٔأساميل س�یحصل حينئذ

 ،ٕارد�ً  ١٠٠ قدره فريق ریع، ال رحب، �ىل )h( أ�رض من الرٔأساميل وحيصل ،ٕارد�ً 
فريق، مع اس�تئثاره، مثل  رحب ٔأي �ىل )t( أ�رض يف املستمثر الرٔأساميل حيصل وال

�يت ینتجها العامل أ�جراء الفريق،  الرحب هذا. �يق الرٔأساملیني، �لقمية الزائدة ال
 هو اكن ٕاذا فريق للام� العقاري، ٔأو للرٔأساميل ریع یتحول ٕاىل ٔأن إالضايف، ميكن

 ٔأنه الفريق هو الرحب �ىل الرٔأساميل حصول فسبب أ�رض املستمثر فهيا؛ صاحب
 حصول سبب ٔأما. ٕانتاجية ٔأكرث أ�خصب، أ�رض ٕانتاج، يه اس�ت�دم وس�ی�

وینتظم . خصوبة ا�ٔكرث لٔ�رض ملكيته جمرد فهو الفريق الریع �ىل العقاري املا�
 �لقمية �ج�عیة للمنتوج يف أ�رض أ�قل ٕانتاجية. الریع هنا ٔأیًضا



 


