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يف الت�ارة اخلارجية، س�ت�د نظریة ر�اكردو، �ى مار�س، الترب�ر املستند ٕاىل      
قانون القمية. فلقد رأٔینا أٔن ر�اكردو ش�ی�د نظریته يف انعدام التاكفؤ يف التبادل ا�ويل 

روس�ًیا  ٦٠�رتغالًیا ٔأو ٨٠ٕاجنلزيً� ميكن ٔأن یبادل بعمل ١٠٠ ٔأن معل�ىل افرتاض 
�يت توا�ه حترك الرٔأسامل بني ب� وأٓخر.  ١٢٠ٔأو و�� هندً�، �سبب الصعوبة ال

�اول مار�س، ابتداًء من قانون القمية، تعمیق الترب�ر لهذا �فرتاض الر�اكردي، 
فة يف الت�ارة اخلارجية ميكن ٔأن مستنًدا ٕاىل ٔأن رساميل الب�ان ا�ٔكرث تطورً  ا واملوظ�

الت رحب ٔأ�ىل ٔ�هنا تتنافس مع سلع تنتجها ب�اٌن ٔأخرى ٔأقل تطوًرا، ويف  تدر معد�
ظروف ٔأدىن مالمئة. فأ�وىل تنتج سلعهتا بقمية ٔأقل من الثانیة، و�لتايل ميكهنا ٔأن 

ٔأقل من قميهتا �ى تطرح سلعهتا يف السوق ا�ولیة بقمية ٔأ�ىل من قميهتا دا�لًیا و 
الت رحب ٔأ�ىل �سبيًا  . ویدلل )فريقرحب (الب�ان أ�قل تطوًرا، و�لتايل جتين معد�

مار�س �ىل ذ� مبن �س�ت�دم ا�رتا�ًا �دیًدا قبل انتشاره يف فرع إالنتاج، فهو یبيع 
بقمية ٔأقل من مجیع منافس�یه، ويف الوقت نفسه یبيع مبا هو ٔأ�ىل من القمية الفردیة 

ته. وینهتيي مار�س �ىل هذا النحو ٕاىل ٔأن:لسلع 

 ، الكتاب الثالث، الفصل الرابع عرش)رأٔس املال("الب� ذو الوضع املالمئ یأٔ�ذ يف التبادل معًال ٔأكرث لقاء معل ٔأقل"

ل رحب مرتفع �سبيًا. فلو       ي یتفوق من �حية إالنتاجية حيقق معد� ٔأي ٔأن الب� ا��
 سا�ة معل يف لك ب�، ومتكنت الب� ٥٠٠تنتج يف ب��ن بـ  )å(افرتضنا ٔأن السلعة 

سا�ة معل  ١٠٠ بفضل تطور إالنتاجية �هيا، من ٕانتاج السلعة بـ تقدًما، ا�ٔكرث
حفسب، فهيي �س�تطیع، وأ�مر كذ�، ٔأن تبيع سلعهتا مبا یفوق قميهتا الفردیة، ٕاذ 

البیع بأٔقل من القمية �ج�عیة و�دة مثًال. ويف الوقت نفسه �كون هذا  ٢٠٠ بـ تبيعها
و�دة. وتدلیل مار�س �ىل ٕاماكنیة �دم التاكفؤ يف التبادل، �ىل هذا  ٥٠٠ ال�يت يه

ي مبقتضاه �س�تطیع النحو، ال خيرج عن ٕاطار ٔأ�د تطبیقات قانون القمية،  وا��
الرٔأساميل، بفضل اس�ت�دام تقنیة �دیدة، ٔأن یبيع سلعته بأٔكرب من القمية الفردیة 
�ان ما ینترش الفن  وبأٔقل من القمية �ج�عیة، وذ� �ىل حنو مؤقت؛ ٕاذ ُرسْ
إالنتا� اجلدید يك یصبح هو الفن إالنتا� السائد اج�عًیا، وحينئذ تتساوى القمية 
ي رمبا یعد  �ج�عیة للمنتَج. ولكن، وحنن نأٔ�ذ يف اعتبار� طرح مار�س، ا��
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زاء املتقدمة جلين الرحب �ىل الصعید العاملي، جيب ٔأن السبيل ا�ٔكرث ٔأمهیة ٔأمام أ�ج
نالحظ ثالثة ٔأمور، تتعلق �لت�ارة اخلارجية بو�ه �ام:

MI ن ٔأورو� . �رتفع أٔمثان السلع يف أ�جزاء املتقدمة، وتنخفض يف أ�جزاء املت�لفة�ٔ
حي� غزت قارات العامل احلدیث واس�تعمرهتا، ؤأ�دت شعوهبا، واس�تولت �ىل 

خضت دا�ل �دودها نقوًدا، ذهًبا وفضة، ٔأدت كرثهتا  اهتا من ا�هب والفضة،�رو
ٕاىل اخنفاض قمية املعدن النفيس مع ارتفاع ٔأمثان منت�اهتا، ٔأي �رتفاع يف التعبري 
النقدي عن القمية. �رتفاع املزتاید يف أ�مثان. فمل تصبح الو�دة الوا�دة من السلعة

)å(  و�دات، مث  ٧ و�دات من ا�هب، بل صار یُعرب� عهنا بـ ٥یُعرب� عهنا مثًال بـ
... ٕاخل، وهكذا ٔأ�ذت ٔأمثان املنت�ات يف �رتفاع  و�دة،  ٥٠و�دة، مث بـ   ٢٥بـ 

یمت تداو�  II>�ىل كرثته وتدفقه بال انقطاع تقریًبا II>املتواصل. وظل املعدن النفيس
�ت املت�دة مع احلرب العاملیة دا�ل القارة أ�وروبیة، حىت خرَج مهنا ٕاىل الوال

ي اكن یؤدیه املعدن  الثانیة، مث قام ا�والر أ�مر�يك املنترص بلعب نفس ا�ور ا��
النفيس. وما �دث دا�ل ب�ان القارة أ�وروبیة �دث عكسه دا�ل ٔأمر�اك 

ولّیة الالتینية ؤأفریقيا؛ فقد خرج مهنام املعدن النفيس ومل یعد یُعرب� عن منت�اهتام، ا�ٔ 
يف مجملها، ٕاال من �الل و�دات معدودة من ا�هب كتعبري نقدي عن القمية. فمل 

و�دات من ا�هب، ٕامنا  ١٠یُعرب� عهنا بـ  )å( تصبح الو�دة الوا�دة من السلعة
فلنفرتض  و�دات... ٕاخل. ٣ و�دات، مث بـ ٥و�دات، مث بـ  ٨صار یُعرب� عهنا بـ 

ُسعًرا حرارً� يف مرص یُعرب� عهنا بـ ١٠٠٠ ٔأن ،(*)ووفقًا ملذهبنا يف قياس القمية ا�ٓن،
زوً�ا من أ��ذیة.   ١٠٠ مًرتا من النس�یج، ٔأو بـ  ١٠٠  جراًما من ا�هب، ٔأو بـ  ١٠٠

________________ 
دقيقة فٕامنا یعين ٔأن ا�هود إال�ساين  ٣٠قميته حي� یقول ٔأن القمل ٔأن �قتصاد الس�یايس  فلقد عرفتنا يف حمارضاتنا السابقة (*)

دقيقة. بید ٔأن هذا املذهب يف قياس القمية وما یرتتب �لیه، ٕامنا یتصادم مع ٔأصول �مل القياس، بل  ٣٠املتجسد يف القمل قميته 
تاج اليشء �ساوي (ك) من ویتعارض مع مفهوم القمية ذاهتا؛ ٕاذ ال یصح �لمیًا القول بأٔن ا�هود إال�ساين املبذول يف سبيل ٕان 

ا�قائق ٔأو (ع) من السا�ات. وٕان �از القول بأٔن ا�هود إال�ساين املبذول يف سبيل ٕانتاج اليشء مت �الل (ك) ٔأو (ع) من 
ا�قائق ٔأو السا�ات. بل وحىت حي� نقول ٔأن ا�هود إال�ساين بُذل �الل (ك) من ا�قائق ٔأو مت �الل (ع) من السا�ات، 

ي ٔأنفق �ال� فال یعين ذ � ٔأبدًا ٔأننا مقنا بقياس هذا ا�هود إال�ساين؛ بل �ىل العكس، ذ� یعين ٔأننا عرفنا حفسب الوقت ا��
ي �كونت �ال� القمية، ولكن، دون ٔأن نعرف مقدار القمية نفسها!  هذا ا�هود دون ٔأن نعرف قدر هذا ا�هود. عرفنا الزمن ا��

 یعين، بل! خطأٔ  و�هام) ٕاخل... الیوم، السا�ة،( القياس وو�دة) العمل مكیة( املقياس بني حفسب اخللط یعين ال ما وهو
و��، قدمنا فرضیتنا �شأٔن تصحیح مقياس القمية، واستبدلنا سا�ات العمل �مكیة  !القمية مفهوم طمس أ�مه، هو وهذا

 الطاقة الرضوریة اج�عیًا وقياسها بواسطة السعرات احلراریة.
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 ١٠٠٠ ٔأصبح یعرب� عن الـ ا، وبفعل أ��ر التارخيي لتدفق املعدن النفيس،ويف فر�س

 ١٠٠ بـ مًرتا من النس�یج، ٔأو  ١٠٠ بـ جراًما من ا�هب، ٔأو١٠٠٠ سعًرا حرارً�  بـ

ي یقيض �العتداد تطبیقات قانون القميةأ��ذیة. فوفقًا ٔ��د  من زو�اً  �لفن ، وا��
القمية التبادلیة للسعر احلراري يف فر�سا، ويف مرص ، سوف تصبح إالنتا� السائد

جراًما من ا�هب؛ وذ� ٔ�ن فر�سا، وفقًا للفن إالنتا� املهمين تنتج  ١ ٔأیًضا، يه
. وهو ما سوف ینعكس ا)سعرً  ١٠٠٠( بنفس القمية )جراًما ١٠٠٠(ٔأكرب مكیة منه 

فلن یبادل املرت من النس�یج جبرام من  �ىل قمي مباد� النس�یج وأ��ذیة يف مرص؛
، ٕامنا سوف یبادل قبل همينة الفن إالنتا� اجلدیدا�هب، كام اكن يف السابق، ٔأي 

جرامات من ا�هب. وكذ� أ��ذیة؛ فمل تعد القمية التبادلیة لزوج من  ١٠ بـ
جرامات. ولو ٔأرادت مرص ١٠  جراًما من ا�هب، بل س�تصبح ١  أ��ذیة يه

جراًما من  ١٠٠٠ مًرتا من النس�یج من فر�سا؛ فعلهيا ٔأن حتول لها ١٠٠ اس�ترياد
احلصول �ىل النس�یج املنتج يف مرص؛ فعىل  ا�هب. متاًما كام لو ٔأراد خشٌص يف مرص
جراًما من ا�هب يف مقابل احلصول  ١٠٠٠ هذا الشخص ٔأن یعطي ملنتج النس�یج

، س�یكون طبقًا لقانون القمية مًرتا من النس�یج. والتبادل �ىل هذا النحو، ١٠٠ �ىل
 متاكفئًا. 

جراًما  ١٠٠٠ ولو ٔأرادت فر�سا احلصول �ىل أ��ذیة املرصیة فعلهيا ٔأن حتول لها     
متاًما كام لو ٔأراد خشص يف فر�سا احلصول �ىل أ��ذیة املنت�ة يف  من ا�هب،

يف جراًما من ا�هب  ١٠٠٠ فر�سا؛ فعىل هذا الشخص ٔأن یعطي ملنتج أ��ذیة
زوً�ا من أ��ذیة.  ١٠٠ مقابل

، ال شك س�یكون كذ� متاكفئًا. ٔأما لو طبقًا لقانون القميةوالتبادل هنا ٔأیًضا،      
�  �ىل النسب ا�ا�لیة للتبادل؛ تبًعا لس�یاسة اقتصادیة ما، ٔأبقت مرص،  )جزئًیا(معّطِ

 لعمل قانون القمية؛ فسوف �كون النتي�ة اك�ٓيت:

 جرامًا من ا�هب. ١النس�یج =  مرتاً من ١يف مرص: 
 جرامات من ا�هب. ١٠مرتًا من النس�یج =  ١يف فر�سا: 
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وهذه النتي�ة تعين ٔأن مرص متفوقة �ىل فر�سا. و�لتايل سوف �كتسح �س�یجها      
سعًرا  ١٠٠٠ السوق ا�ولیة. وليس ٔأمام فر�سا ٕاال ٔأن �رفع ٕانتاجيهتا، حبیث تنتج بـ

النس�یج، وحينئذ سوف تصبح قمية مباد� املرت الوا�د من مًرتا من   ٢٠٠٠ حرار�ً 
جراًما.  ٠,٥ جراًما من ا�هب، متفوقة �ىل مثن مرت النس�یج املرصي بـ ٠,٥ النس�یج

جراًما، ٕاذا  ٠,٤ ويه �ىل هذا النحو �س�تطیع ٔأن جتين ٔأر�ً�ا ٕاضافية، قدرها مثًال 
�عت �س�یجها بأٔ�ىل من مثنه �هيا وبأٔ�ىل من مثن النس�یج املرصي، ٔأي ٕاذا �عت 

 .تطبیق لقانون القميةجراًما من ا�هب. ولك ذ� ليس ٕاال حمض  ٠,٩�س�یجها بـ 

وما ٔأن تنتقل طریقة إالنتاج اجلدیدة ٕاىل مرص؛ حىت تتفوق �رة ٔأخرى؛ ٔ�هنا      
سعًرا حرارً�، ولكن مرت النس�یج لن  ١٠٠٠ النس�یج بـمًرتا من  ٢٠٠٠ سوف تنتج

جراًما منه فقط، و�ىل فر�سا امليض قدًما  ٠,٠٥  جراًما من ا�هب بل بـ ٠,٥ یباع بـ
ودوًما، �ىل اجلدید يف حقل التقنیة يك �رفع من ٕانتاجية العامل  يف سبيل احلصول،

الفر�يس لتمتكن من جتاوز اخنفاض أ�مثان يف مرص. 

�يت تتبلور يف السؤال ا�ٓيت: �یف یمت   بقى ٔأن نناقش املسأٔ� ا�ٔكرث تضلیًال، وال
التبادل بني مرص وفر�سا يف ٕاطار ٕابقاء لك ب� مهنام �ىل النسب ا�ا�لیة للتبادل مع 

َحتول دون انتقال الفن إالنتا�، أٔو  لقانون القمية؟ ٔأي ٔأن مرص) اللكّي( التعطیل
تقال الفن إالنتا�، �ىل املس�توى املنخفض يف أ�مثان، ٔأو ختفض تُبقي، حّىت مع ان 
ٕاخل، ويه ٔأمور تمت تقریًبا �شلك معتاد �ىل مس�توى الس�یاسات  يه قمية معلهتا...

یمت غض البرص متاًما عن قانون القمية وتطبیقاته �قتصادیة ل�ول. ويف نفس الوقت 
. ٔأن ٔأول ما جيب ٔأن إالنتا� السائدبصفة �اصة ف� یتعلق بت�دید القمية وفق الفن 

ننتبه ٕالیه جيًدا يف طرح السؤال، و�لتايل �ني إال�ابة عنه، ٔأن املناقشة ا�ٓن قد 

انتقلت من حقل القمية ٕاىل حقل ا�مثن. حتدیًدا ا�مثن العاملي. فلو افرتضنا ٔأن فر�سا 
من ا�هب  جراًما ١٠٠ �رید احلصول �ىل النس�یج املرصي، فعلهيا ٔأن حتول ٕاىل مرص

جراًما من ا�هب يف فر�سا �ساوي ١٠٠ مًرتا من النس�یج. ولكن ١٠٠ يك حتصل �ىل
ٔ�هنا ٔأ�ذت  سعًرا حرارً�، ٔأي ٔأن فر�سا تلقت قمية ٔأكرب يف التبادل ا�ويل! ١٠٠

سعًرا حرارً�. ولو  ١٠٠ سعًرا حرارً� ؤأعطت١٠٠٠ سلعة بُذل يف سبيل ٕانتا�ا



۸ 

أ��ذیة الفر�س�یة؛ فعلهيا ٔأن حتول ٕاىل فر�سا �ىل   احلصولافرتضنا ٔأن مرص �رید 
جراًما  ١٠٠٠ زوً�ا من أ��ذیة. ولكن ١٠٠ جراًما من ا�هب يك حتصل �ىل ١٠٠٠

سعًرا حرارً�، ٔأي ٔأن مرص تلقت قمية ٔأقل يف  ١٠٠٠٠ من ا�هب يف مرص �ساوي
 سعًرا حرارً� ؤأعطت ١٠٠٠ التبادل ا�ويل! ٔ�هنا ٔأ�ذت سلعة بُذل يف سبيل ٕانتا�ا

�رشط التعطیل اللكي لقانون القمية سعًرا حرارً�. ومن البّني ٔأن التبادلني،  ١٠٠٠٠
 كنظریة يف مثن "التبادل �ري املتاكيفء" ، �ري متاكفئني! هنا مت ابتاكر نظریةوتطبیقاته

 السوق. و�مكن ٔأ�رز مش�ت هذه النظریة يف ا�ٓيت: 

ٔأساس من �وهنا نظریة يف القمية �ىل الصعید العاملي، ويه  ٔأوًال: ٔأهنا تقدم نفسها �ىل
ا�ولیة، مبنیة �ىل افرتاض التعطیل اللكّي لقانون  يف الواقع نظریة يف مثن السوق

بصفة �اصة، وكام ذ�ر�، ف� یتعلق بت�دید القمية وفق الفن إالنتا�  القمية وتطبیقاته
انون القمية، أٔهنا ال تقدم �دیًدا، السائد. وحي� �كتشف النظریة، بعد تعطیل ق

ترصح بأٔن التبادل ا�ويل ال خيضع ٔ�ي نظریة اقتصادیة!ويه يف الواقع ٔأیًضا حمقة 
  !ٔ�ن نظریة أ�مثان قامئة فعًال �ىل ٔأن لك يشء متوقف �ىل لك يشء

�نًیا: تت�اهل النظریة ٔأن تأٔرحجات مثن السوق، حول القمية �ج�عیة، تقتيض 
التبادل �ري املتاكيفء. و�لتايل یربز التبادل �ري املتاكيفء اكح�لیة، ممكنة بطبیعهتا 

 دامئًا، حّىت بني أ�جزاء املتقدمة من النظام الرٔأساميل العاملي.

تت�اهل النظریة ٔأیًضا حقيقة ٔأن السلعة الوا�دة يف الب� الوا�د ميكن ٔأن �كون  �لثًا:
ٔأكرث من قمية تبادلیة. ولكن ال ميكن ٔأن �كون لها لها ٔأكرث من مثن. ميكن ٔأن �كون لها 

سوى قمية وا�دة. ولقد ذ�ر� قبل ذ� ٔأن ا�مثن هو املظهر النقدي للقمية وال 
�شرتط ٔأبًدا ٔأن یأٔيت معًربا عهنا بدقة. ورمبا �كون لعدم ا�شغال �قتصاد الس�یايس 

كرث ٔأمهیة يف اهزتاز ٔأسس �لقمية نفسها، واخللط بيهنا وبني القمية التبادلیة، ا�ور ا�ٔ 
نظریة التبادل �ري املتاكيفء.

ي ٔأّدى ٕاىل ارتفاع ٔأمثان  رابًعا: ال تنشغل النظریة ٕ��رة البحث يف الظرف التارخيي ا��
السلع يف أ�جزاء املتقدمة من النظام الرٔأساميل العاملي املعارص، واخنفاضها يف أ�جزاء 
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دون مناقش�هتا، مت��ذة مهنا دلیل ٕادانة �ىل  املت�لّفة. وتنطلق من سطح الظاهرة،
�يت �رفع ٔأمثان منت�اهتا من السلع واخلدمات ٔأمام املشرت�ن الفقراء من  قبح الرٔأساملیة ال

ٔأبناء اجلنوب التعساء! 

كنظریة يف ا�مثن �ىل الصعید العاملي، ال تقول  II �امًسا: َحتول النظریة حبا�هتا الراهنة
لع ا�ولیة تتأٔرحج ارتفا�ًا واخنفاضًا مبا یتضمن ذ� من �دم لنا سوى ٔأن ٔأمثان الس

دون الولوج مبارشة يف املشلكة املركزیة �ى أ�جزاء املت�لّفة من  II �اكفؤ يف التبادل
النظام الرٔأساميل الاكمنة يف �رسب القمية الزائدة صوب أ�جزاء املتقدمة، اكتفاًء 

�يت   �هنب اجلنوب من �الل تبادل �ري متاكيفء! �ملوقف ا��ايئ ضد الرٔأساملیة ال

سادًسا: تت�ذ النظریة من أ�یدیولوجية نقطة بدء وانهتاء. وحي� تتصدر أ�یدیولوجية 
الطرح جيب ٔأن نتوقع إالعراض عن لك ما هو �لمي يف سبيل �نتصار الضبايب 

للمذهب أ�جوف.

NI ن العمل الشاق �ًدا �ىل حيصل الفالح أ�فریقي، يف الس�نة، لقاء مئة یوًما م
منت�ات مس�توردة ال �اكد تعادل قميهتا قمية عرش�ن یوًما من العمل العادي یقوم به 

ٔ�ن ما ینطبق �ىل العمل احلي والعمل ا�زتن يف وسائل  .�امل ٔأورويب ماهر
یصدق �اكمل ٔأوصافه �ىل العامل. مع اختالف �س�یط، هو ٔأن العمل  إالنتاج،

ي سوف خيصص ٕالنتاج ا�َزتن يف العامل  یعد حمدًدا لقمية ذ� اجلزء من أ�جر ا��
�يت تضمن للعامل البقاء �ىل قيد احلیاة  مث�. و�ا �شمل أ�جر قمية وسائل املعيشة ال
يك یعمل ویعيش كعامل وجيدد ٕانتاج طبقته. و�ا، جند ٔأن العامل أ�ورويب ٔأفضل 

سب، ٕامنا ٔأیضًا ٔ�ن العامل أ�ورويب من الفالح أ�فریقي، ال ٔ�ن ٕانتاجيته ٔأ�ىل حف 
ي حيتوي �ىل جمهود ٕا�ساين خمَزتن: تعلمي، وتدریب، وتغذیة، و�رفيه،... ٕاخل،  ا��
ي  ميكن التعبري عنه بعدد من الُسعرات احلراریة یفوق �دد الُسعرات احلراریة ا��

منه ٔأن ینتج مث� وهو مطلوب  یُعرب عن ا�هود إال�ساين ا�زتن يف الفالح أ�فریقي.
ي یتلقاه من الرٔأساميل. و�لتايل �رتفع قمية السلع املنت�ة يف  بأٔ�د ٔأجزاء أ�جر ا��

ولكن �ني التبادل سوف جيري التساوي بني مكیات الطاقة  الب�ان ا�ٔكرث تطوًرا،
وفقًا للمصطلح (الرضوریة احلیة وا�زتنة، فٕاذا اكن ٔأجر الفالح أ�فریقي يف یوم معل 
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و�دة ١٧٠و�دة عن العمل احلي، و ٣٠ یتضمن )سائد يف �مل �قتصاد الس�یايسال 
و�دة  ٣٠یتضمن  )يف یوم معل ٔأیضاً (عن العمل ا�زتن، ؤأجر العامل أ�ورويب 

مفن الطبیعي: تقايض الفالح  و�دة عن العمل ا�َزتن. ١٩٧٠عن العمل احلي، و
�يت تصدرها أ�فریقي ُعرش ٔأجر العامل أ�ورويب. مع ارتفاع  قمية املنت�ات الصناعیة ال

�يت تصدرها ٔأفریقيا ٕاىل ٔأورو�.  ٔأورو� ٕاىل ٔأفریقيا، واخنفاض قمية املنت�ات الزراعیة ال
ي تعمل أ�جزاء املتقدمة من النظام الرٔأساميل �ىل إالبقاء �لیه؛ ٕاذ  وهو الوضع ا��

ط تقس�مي العمل �ىل أ�جزاء املتقدمة �اهدة، و�لك الوسائل، �ىل تثبيت من �سعى
ي یضمن ا�س�یاب منت�ات أ�جزاء املت�لّفة، منخفضة القمية،  الصعید العاملي، وا��

ٕاىل مصانعها مث ٕا�ادة تصد�رها مصن�عة، بقمي مرتفعة، لنفس أ�جزاء املت�لفة.

بني أ�جزاء املتقدمة  )اس�ترياد، و�لعكس /تصد�ر(ال تعين ٕاًذا معلیة التبادل      
وأ�جزاء املت�لّفة، أٔن الفالح أ�فریقي یقوم بعملیة مباد� �ري متاكفئة حي� یبذل 

ٔأ�م يك حيصل �ىل سلعة انفق العامل أ�ورويب یوم معل يف سبيل ٕانتا�ا،  ١٠ جمهود
َزتن بل �ىل العكس یأٔيت التبادل متاكفئًا ابتداًء من �عتداد �لعمل احلي والعمل ا�

يف لك من الفالح أ�فریقي والعامل أ�ورويب. ولنرضب مثًال: فطبقًا لقانون القمية، 
ومن ٔأ�ل ٕانتاج معطف يف مرص، وأٓخر يف ٕاجنلرتا، یمت اس�ت�دام مكیة معینة من 

كام یمت اس�ت�دام قوة  ،)Å(ومكیة معینة من الرٔأسامل ا�ا�ر )_( الرٔأسامل أ�سايس
ميكننا تصور ا�طط التايل: >و�لتايل>،)‹( العمل، �رٔأسامل متغري

 %.١٠٠ =—>á ، و�فرتاض ٔأن)اقتصاد رٔأساميل مت�لّف(من ٔأ�ل ٕانتاج معطف مرصي، بأٔید مرصیة  -
٢+  _ ٤ Å  +٣+  )خمزتن ٢� +  ١( ‹ ٣ á<—  =[�لسعر احلراري الرضوري]                     ١٢ 

 %.١٠٠ =—>á ، و�فرتاض ٔأن)اقتصاد رٔأساميل متقدم(من ٔأ�ل ٕانتاج معطف ٕاجنلزيي، بأٔید ٕاجنلزيیة  -
٢+  _ ٤ Å  +٩+  )خمزتن ٨� +  ١( ‹ ٩ á<—  =[�لسعر احلراري الرضوري]                      ٢٤

صوب  )�رأٔسام� وبتقنیته(وبغض النظر عن ٔأن الرٔأساميل سوف �سارع �لتحرك      
مرص لالس�تفادة من العام� الرخيصة، ومع التقيد جبمیع رشوط إالنتاج الرأٔساميل، 
وحيث ینتج املعطف يف ٕاجنلرتا �مكیة طاقة رضوریة ضعف مكیة الطاقة الرضوریة 

جرامات من  ١٠لصنع املعطف يف مرص، فلو افرتضنا ٔأن املعطف املرصي یبادل بـ 
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جراًما مهنا. ومرد ذ�، و�فرتاض  ٢٠ بـ الفضة؛ فٕان املعطف إالجنلزيي سيبادل
�ساوي قمية الرٔأسامل الثابت يف الب��ن، هو اختالف قمية الرأٔسامل املتغري، أ�جر. 
ولكن أ�جر، وكام ذ�ر�، ال یتضمن ما یؤمن للعامل احلیاة حفسب، ٕامنا یتضمن ٔأیًضا 

جنلزيي ٔأكرب، ليس قمية ٕا�ادة ٕانتا�ه كطبقة. وما جيعل قمية ٕا�ادة ٕانتاج العامل االٕ 
ارتفاع ٕانتاجيته حفسب، ٔأو ارتفاع قمية ما یؤمن � احلیاة فقط، ٕامنا، ورمبا هذا هو 

ارتفاع قمية العمل ا�زتن دا��. و�لتايل ارتفاع قمية جتدید ٕانتاج  ا�ٔكرث حسًما،
الطبقة نفسها.

OI � ج�عي، الواقع ٔأن �دم س�یطرة أ�جزاء املت�لّفة �ىل رشوط جتدید ٕانتا�ا
وحتمك أ�جزاء املتقدمة يف ت� الرشوط، ابتداًء من احتاكرها للتقنیة املتقدمة هو 

ي جعل أ�جزاء املت�لّفة يف وضع املضطر دامئًا ٕاىل رشاء  منت�ات  )مباد� �لنقود(ا��
أ�جزاء املتقدمة؛ يك ميكهنا جتدید ٕانتا�ا �ج�عي. فعىل أ�جزاء املت�لّفة، و�ىل 

مغ من ارتفاع ٔأمثان سلع أ�جزاء املتقدمة، أٔن �س�متر، بال هوادة ٔأو حماو� �راجع، الر
ٔأو حىت تأٔمل، يف رشاء ت� السلع. هذا الرشاء یمت من �الل �رسب يف القمية 
�يت تنتج دا�ل أ�جزاء املت�لّفة صوب أ�جزاء املتقدمة من ٔأ�ل رشاء  الزائدة ال

�يت حتتكر انتا �ا، مع ٕانتاجية مرتفعة، أ�جزاء املتقدمة وتعمتد �لهيا السلع واخلدمات ال
أ�جزاء املت�لّفة يف سبيلها لت�دید ٕانت�اها �ج�عي. ومن مث یصبح الترسب يف 
القمية الزائدة، �رب تأٔرحجات مثن السوق ا�ولیة، هو السبب يف تدفق القمية الزائدة 

 من ٕا�ادة خضها يف عروق �قتصاد ٕاىل خزا�ن الرٔأساملیني يف أ�جزاء املتقدمة، بدًال 
 املنِتج لها. 
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