
w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



إنَّ أول عمٍل مكتوٍب في موضوِع االقتصاد هو كتاُب ِسفرِ التكوين )اليهودي ـ املسيحي(. إذ يأتي 
البالغ لإلنسان في سفر التكوين بان ال يكسب عيشه إال بكد عمله اليومي. كما يُأَمُر اإلنسان 

أن يكون مثمراً وان يتكاثر نسله ليمأل األرض، وان يبسط سلطانه على جميع اخمللوقات واألشياء 
في الطبيعة. نصيحة ممتازة. إن اجملتمعات التي رفضت هذه النصيحة وخالفتها لم، ولن، يكتب 

لها البقاء طويال.

أما علم االقتصاد فهو علم حديث النشأة، وأول عالم اقتصاد ـ باملعنى احلرفي احلديث للعلم ـ 
كان غوتفريد ِفلهيلم اليبنتز Gottfried Leibniz الذي كان أول من انتج حساب التفاضل .

                                                                                                                 ل, الروش
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أجرى حسني العسكري،املترجم و  محرر املوقع العربي جمللة إكزكتف 
إنتلجنس ريفيو، في مقابلة مسجلة بالصورة والصوت مع املؤلف و 

السياسي األمريكي املعروف واملرشح الدميقراطي االسبق  لالنتخابات 
الرئاسية األمريكية يشرح فيها الروش بالتفصيل ما سماه »مذهب الروش« 
)The Larouche Doctrine( لسياسة أمريكية جديدة جتاه العراق وفلسطني 

واملنطقة مبا يضمن انسحاب القوات األمريكية.
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هل تريد ان تعلم كل شيئ 
عن اإلقتصاد ؟

كتاب عن أولويات 
اإلقتصاد الرياضي

                                                                                      ترجمة : حسني العسكري 

ليندون هـ. الروش
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      أتريد أن تتعلم كل شيء عن
                علم االقتصاد؟
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   أتريد أن تتعلم كل شيء عن علم االقتصاد؟

                                                                                                   

                                                                        
               تأليف: ليندون هـ. الروش

ترجمة: حسني العسكري
غالف و اعداد: عبد السالم الذاهبي و علي شرف

َصَدرَت الطبعة االجنليزية عام 1995 عن:
EIR News Service, Inc

Washington, D.C
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املقدمة

إنَّ أول عمٍل مكتوٍب في موضوِع االقتصاد هو كتاُب ِسفرِ التكوين )اليهوديـ  املسيحي(. 
إذ يأتي البالغ لإلنسان في سفر التكوين بان ال يكسب عيشه إال بكد عمله اليومي. 
كما يُأَمُر اإلنسان أن يكون مثمراً وان يتكاثر نسله ليمأل األرض، وان يبسط سلطانه 
على جميع اخمللوقات واألشياء في الطبيعة. نصيحة ممتازة. إن اجملتمعات التي رفضت 

هذه النصيحة وخالفتها لم، ولن، يكتب لها البقاء طويال.

أما علم االقتصاد فهو علم حديث النشأة، وأول عالم اقتصادـ  باملعنى احلرفي احلديث 
انتج  من  أول  كان  الذي   Gottfried Leibniz اليبنتز  ِفلهيلم  غوتفريد  كان  ـ  للعلم 

حساب التفاضل ]1[
وفروعاً للعلم احلديث تتجاوز في أعدادها ما ميكن خلريجي جامعات اليوم أن يحصوا 

أسماءها من ذاكرتهم]2[

ولم تبدأ فكرة إنشاء علٍم اقتصادي مع اليبنتز: ففي حالة عمل ليوناردو دافينتشي 
أن  بجالء  لنا  يتبني  األمثلة،  من  ذلك  وغير  املكائن،  تصميم  نظرية  على   Da Vinci
اجلهود إلنشاء علم خاص باالقتصاد كانت تبذل بذالً حثيثاً في نهاية القرن اخلامس 
عشر. وعند بداية القرن السابع عشر كان االسم الشائع للعمل في هذا اجملال يسمى 
كاميراليزم )املذهب الديواني(. وفي الواقع كانت مبادئ اليبنتز في علم االقتصاد تدرس 
في بعض جامعات أملانيا حتى وقت مبكر من القرن التاسع عشر باعتبارها جزءاً من 
برنامج تدريبي في الكاميراليزم إذ كانت أعمال اليبنتز في االقتصاد تقع حتت عنوان 
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االقتصاد الفيزيائي.

وبدأ إنشاء علم االقتصاد على يد اليبنتز في مقالة نشرها عام 1671 بعنوان »اجملتمع 
واستمر  اإلنتاجية.  للعمالة  الضرورية  واألجور  التكاليف  موضوع  عن  واالقتصاد«، 
بالطاقة احلرارية. ونتيجة  عمله بعد ذلك بدراسة مكثفة ملبادئ املكائن املشتغلة 
لتلك الدراسات طور اليبنتز مصطلحي العمل و الطاقة بالصيغة التي اصبح فيها 
هذان املصطلحان مستخدمني في علم الفيزياء من بعده. وفي اجملال نفسه، َعرََّف 
)polytechnique( في  إلى بوليتيكنيك  الذي يترجم  اليبنتز املصطلح »تكنولوجيا« 

اللغة الفرنسية.

كان تأثير علم اقتصاد اليبنتز أثناء القرن الثامن عشر قويا في أجزاء عديدة من أوربا، 
ووصل ذلك التأثير إلى الدوائر املرتبطة ببنجامني فرانكلن Benjamin Franklin في 
أميركا. كما انشأ اليبنتز برنامجاً شامالً لتطوير املناجم والصناعة في روسيا أثناء 
عمله مستشاراً للقيصر بطرس األول Czar Peter I. وإلى أن مت تغيير منحى السياسة 
الروسية أثناء اجلزء األخير من القرن الثامن عشر، كان إنتاج روسيا الصناعي يفوق 
إنتاج بريطانيا. هذا وكان معظم العلماء األملان البارزين حتى بداية القرن التاسع عشر 
تتم تنشئتهم علمياً في مدارس تقنية أو جامعات مبنية على أساس برنامج اليبنتز. 
 Order Oratorian وفي فرنسا تبنت دوائر معينة مرتبطة بجماعة )أخوية( اوراتوريان
التعليمية مبادئ اليبنتز العلمية، وكان ذلك هو األساس لتشييد املدرسة التقنية 
الزار  األسبق  فرانكلن  معاون  قيادة  1794 حتت  عام  بفرنسا   Ecole Polytechnique

كارنو Lazare Carnot. وتوجد غير ذلك أمثلة عديدة.

أما خالل املدة من عام 1791 والى حوالي 1830 فقد اصبح علم اقتصاد اليبنتز معروفاً 
اخلزانة  وزيُر  االسم  هذا  وصاغ  السياسي،  لالقتصاد  األمريكي  النظام  باسم  عاملياً 
األميركي اليكساندر هاملتون Alexander Hamilton في عام 1791 عندما قدم وثيقة 
عن سياسة الواليات املتحدة للكونغرس بعنوان »تقرير حول موضوع الصناعات« ) 
A Report on the Subject of Manufactures ( . وبعد نهاية حرب عام 1812 تعاونت 
الدوائر املرتبطة بالزار كارنو واملاركيز دي الفاييت Marquis de Lafayette تعاوناً وثيقا 
مع اجلماعات القيادية في الواليات املتحدة، خاصة عن طريق قنوات االرتباط املاسونية 
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احلرة في اجليش األميركي التي قادها املاركيز دي الفاييت في أوربا التي كانت تعرف 
 Mathew كما قاد ماثيو كاري .Society of Cincinnati باسم جمعية سينسيناتي
Carey ، الذي كان أحد أصحاب دور النشر في فيالديلفيا وزميل مقرب سابق لكل من 
فرانكلن وهاملتون، قاد حملة إلحياء سياسات هاملتون االقتصادية في سبيل إخراج 
الواليات املتحدة من هاوية كسادٍ اقتصادي عميق في ذلك الوقت. ومن ثم قام الفاييت 
بتقدمي كاري إلى عالِم اقتصادٍ أملاني باسم فريدريش ليست Friedrich List؛ قام ليست 
فيما بعد بتنظيم احتاد اجلمارك األملاني zollverein الذي جعل تطور أملانيا الصناعي 
في القرن التاسع عشر أمرا ممكناً. أما في الواليات املتحدة فقد كان ابن ماثيو كاري، 
هنري سي. كاري Henry C. Carey عالم االقتصاد الرائد في منتصف القرن التاسع 
عشر. وكان هنري كالي Henry Clay وحزبه ،احلزب الهويغي Whig Party، مصممني 
للواليات  اقتصادية  سياسًة  األميركي  ليست  ـ  كاري  ـ  هاملتون  نظام  اتخاذ  على 
أيضا.   Abraham Lincoln لنكولن  ابراهام  الهويغي  الرئيس  رأي  ذلك  املتحدة، وكان 
وبدءاً من عام 1868 مت تقدمي النظام األميركي ليصبح سياسة اليابان االقتصادية. 
اي.  ومت ذلك جزئياً عن طريق عالم اقتصاد على اتصال وثيق بهنري سي.كاري، وهو 
بيشاين سمث E. Peshine Smith . كان سمث يعمل مستشاراً اقتصادياً حلكومة 
القرن  ( في معظم سنني السبعينات من   Meiji Restoration  ( اليابان  مايجي في 

التاسع عشر واضعاً األساس الذي ظهرت اليابان على إثره قوة صناعية حديثة .

بدأت  االقتصاد،  علم  تطوير  على  فيها  عاكفاً  اليبنتز  كان  التي  الفترة  نفس  وفي 
تعليم مضاد.  إنشاء  األولى نحو  باتخاذ خطواتهم  وتالميذهم  اليسوعيني  جماعة 
رئيس  كان  والذي  اليسوعيني  يد  على  املتتلمذ   ،  William Petty بيتي  وليام  وكان 
جمعية لندن امللكية ومدير الشؤون املصرفية البريطانية أواخر القرن السابع عشر، 
ميثل نقطة البداية لهذا التيار في بريطانيا. قبل ذلك التأريخ كان الفكر االقتصادي 
اإلجنليزي »كاميرالياً« منذ عهد امللك هنري السابع Henry VII ، الذي كان يتماشى 
 Jean-Baptiste Colbert مع نهج السياسات االقتصادية لـ«جان بابتيست كولبير
مباشرة  اليسوعيون  انتج  فرنسا  ففي  عشر.  السابع  القرن  نهاية  في  فرنسا  في 
ما اصبح يعرف باملذهب الفزيوقراطي مصممني ذلك بشكل واضح على االقتصاد 
الصيني؛ إذ كان الدكتور كويسناي Dr. Quesnay رائداً لهذا التطور. وبدأت املدارس 
تركز هجومها  أخرى  وأماكن  وفرنسا  بريطانيا  في  السياسي  لالقتصاد  اليسوعية 
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على الكولبيرتزمية )نسبة إلى كولبير(.

 Adam Smith أما االقتصاد السياسي البريطاني الرسمي فقد بدأ بكتاب آدم سمث
»ثروة األمم« Wealth of Nations . بدأ آدم سمث عمله في هذا االجتاه تابعاً لديفيد 
هيوم David Hume؛ إذ اشتغل سمث مدرساً لفلسفة هيوم في جامعة جالسكو 
في أواخر اخلمسينات من القرن الثامن عشر حني صاغ »نظرية العواطف األخالقية« 
Theory of Moral Sentiments في عام 1759. وفي عام 1763 مت التقاط سمث على يد 
 Second Earl of Shelburne ابن من أبناء أسرة وليام بيتي وهو ايرل شيلبورن الثاني

. وفي جولة شهيرة بالعربة في ذلك العام ]3[
، أعطى شيلبورن لسمث تعليماٍت حول برنامج لتدمير اقتصاديات كل من فرنسا 
واملستعمرات اإلجنليزية في أميركا الشمالية معاً. ومت نشر أهم نقاط ذلك البرنامج 
فيما بعد في كتاب »ثروة األمم«. والتقط سمث معارفه االقتصادية أثناء جتواله في 
متحالفة  جماعات  ومن  أساسية  بصورة  كويسناي  الدكتور  من  وسويسرا  فرنسا 
معه. وبرز من بعد سمث جيرميي بنتهام كأشهر عالم اقتصاد بريطاني، وكن بينتهام 
أيضا من ربيبي اللورد شيلبورن. إن كتابَي بينتهام؛ »مدخل ملبادئ األخالق والتشريع« ) 
Introduction To The Principles of Morals and Legislation ( عام 1789 و »دفاعاً عن 
الربا« In Defence of Usury عام 1787 هما األكثر صلة مبوضوع االقتصاد السياسي 
من بني كتابات بينتهام. وفي مدة حياة بينتهام انحصرت جميع الدراسات األساسية 
والتعليم في مجال االقتصاد السياسي في بريطانيا في مركز التدريب التابع لشركة 
الهند الشرقية البريطانية East India Company في هايليبيري Haileybury. وكان 
بينتهام مرتبطا بعالقة قوية مع ذلك املركز الذي انتج أشخاصاً مثل توماس مالثوس 
وديفيد ريكاردو وجيمس ِمل وجون ستيوارت ِمل. : لقد كان اللورد شيلبورن املمثل 
السياسي األول ملصالح شركة الهند الشرقية البريطانية في ذلك الوقت، وهو الذي 
الثالث التي أدت إلى وضع يد الشركة على احلكومة  عقد اتفاقية مع امللك جورج 
النتيجة  وكانت   .Baring Brothers براذرز  بارينغ  الشركة،  بنك  مبساعدة  اإلجنليزية 
رئيساً  بيد شيلبورن،  ألعوبة  كان  الذي  األصغر،  بِت  وليام  اصبح  أن  لذلك  املباشرة 

للوزراء ولفترة طويلة. ]4[

لذلك كان في العالم بعد مؤمتر فيينا عام 1815، أو خالل الفترة التي أعقبته مباشرة، 
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مذهبان اقتصاديان سياسيان مهمان ومتضادان ال ثالث لهما، وهما؛ النظام األميركي 
في مواجهة تعاليم شركة الهند الشرقية البريطانية. وخالل الستينيات من القرن 
التاسع عشر كان النظام األميركي هو سياسة الهويغيني والهويغيني الدميقراطيني 
نيواجنالند  إبطاليي  سياسة  ميثل  البريطاني  النظام  كان  بينما  أيضا.  واجلمهوريني 
)N.E. Abolitionists( ومؤسسة نيويورك املالية وقادة احلركة الكونفدرالية، وسياسة 
يسمى صانع  الذي  نيويورك  من  بيلمونت  وأوغست  وبوكانان  بورين  وفان  جاكسون 
التاسع عشر.  القرن  والستينيات من  الدميقراطي في اخلمسينات  امللوك في احلزب 
U.S. Specie Resumption Act من وسط  الذهب  إلى قاعدة  العودة  قانون  وبتبني 
السبعينيات من القرن التاسع عشر إلى آخرها أدى هذا القانون إلى إفالس حكومة 
الواليات املتحدة وسبب كسادا اقتصادياً عميقاً وطويل األمد مترافقاً مع اضطرابات 
اجتماعية وخلق موجات من الذعر املالي مروراً بالذعر الذي أصاب األوساط املالية في 
 .Federal Reserve عام 1907، الذي أدى بدوره إلى تشكيل نظام االحتياط الفيدرالي
ويلسون  وودرو  انتخاب  بعد  تطبيقه  مت  الذي  الفيدرالي،  االحتياط  نظام  وبتأسيس 
Woodrow Wilson رئيساً للواليات املتحدة األمريكية، ُوِضعت الواليات املتحدة حتت 
األميركية  العملة  تدمير  طريق  وعن  الوقت،  نفس  وفي  البريطاني.  النظام  طائلة 
واالقتصادية  املالية  القوة  ُقّوض ميزان   ،  Specie Resumption Act قانون  بواسطة 
إلى احلد الذي اصبح فيه مقياس الذهب البريطاني مسيطرا على التجارة الدولية. 
وشكلت لندن، بالتعاون مع املصالح املصرفية الهولندية والسويسرية وفي البندقية 
وجنوة، شكلت ديكتاتوريًة عامليًة حقيقية مستخدمة النظام البريطاني لالقتصاد 

السياسي.

ولهذه األسباب التاريخية اصبح ما يدرس عامة في معظم جامعات العالم اليوم هو 
أما النظام البريطاني لالقتصاد السياسي أو إحدى تفرعاته، وهذا يتضمن االقتصاد 
السياسي املاركسي أيضاً. وبالرغم من أن كارل ماركس كان أحد منتجات حركة أوربا 
Giuseppe Mazzini، وكان  التي أسسها جوسيبي مازيني   Young Europe الفتاة 
بالكامل  اشتقاقها  مت  فان عقيدته  السياسية،  للرأسمالية بحكم مهنته  معادياً 
دفاعا  دافع عنها ماركس  التي  الشرقية،  الهند  الفزيوقراطيني وشركة  تعاليم  من 

محموماً ضد فريدريش ليست و هنري سي. كاري.]5[
وتتم معاملة االقتصاد السياسي املاركسي بصورة صحيحة ومناسبة حني يعامل 
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مقارنته  متت  كلما  البريطاني  السياسي  االقتصاد  فروع  من  شرعياً  فرعا  باعتباره 
بالنظام األميركي. أما اليوم وبالرغم من أن العديد من اجلامعات تدرس اقتصاديات 
ماركس كجزء من منهجها االقتصادي فال يتم إدراج أعمال الكاميراليني األوائل مثل 
اليبنتز أو تشابتال أو فيررير أو دوبان أو هاملتون أو كاري وابنه أو ليست؛ إن هؤالء املناوئني 
إلى  شاملة  كبت  عملية  بأخرى  أو  بصورة  ضدهم  مورست  قد  البريطاني  للنظام 
درجة أن العديد من االقتصاديني احملترفني اليوم ال يعرفون حتى أسماء ابرز اقتصاديي 
القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وال يعرفون شيئاً 

باملرة عن علم اقتصاد اليبنتز.

ومبا أن مذهب االقتصاد السياسي البريطاني قد مت دحضه في مواقع عديدة منشورة 
بضمنها كتابات كاري وابنه وليست و إي. بيشاين سمث، باإلضافة إلى مؤلف كتابنا 

هذا، ]6[
االقتصاد  علم  باء  ألف  تقدمي  هو  الكتاب  هذا  من  غرضنا  هنا.  ذلك  نكرر  لن  فإننا 
إيجابيا، وهذه مهمة تدعونا الن نهمل مطمئنني النظام البريطاني وتفرعاته. لكن 
املالحظات التي ذكرناها أعاله ستساعد على حتديد املوضوع الذي سنوليه اهتمامنا 

من اآلن.

الهوامش

]1[ أُرِسَل حساب التفاضل الذي أّلفه غوتفريد اليبنتز إلى مطبعة بباريس في عام 1676؛ أي حوالي عشر سنني قبل 
ظهور نص نيوتن. يضاف إلى هذا أن مذهب التدفق fluxion ليس في الواقع حساب تفاضل، كما يبني اليبنتز في مؤلَِّفه 
)Origins of the Calculus( ومراسالت اليبنتز ـ كالرك. كما أن التفاصيل حلساب التفاضل كانت قد تأسست على يد 
يوهانيس كيبلر. أما العمل الرئيسي الذي هدى اليبنتز إلى إيجاد حل لهذه املهمة بالذات فقد مت عن طريق صياغة بليز 
باسكال نظرية لألعداد املفاضلة حني اشتق مجاميع من األعداد املفاضلة من مبادئ هندسية. لذلك فقد كان عمل 
باسكال على األعداد املفاضلة، الذي تداخل مع ما قام به اليبنتز من فحصه سابقاً ملثل تلك اجملاميع، هو الذي أدى مباشرة 
إلى صياغة حساب التفاضل. إن مذهب نيوتن ال يفي بهذه املتطلبات، إلى احلد الذي أدى إلى إهمال أساليب نيوتن واتخاذ 

مذهب اليبنتز عوضاً عنها.
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]2[ ال تزال هناك 100,000 صفحة من مخطوطات اليبنتز لم يتم فحص فحواها إلى اآلن وموجودة في األرشيف. وكل 
مجموعة منها تنطوي على عمل من أعمال اليبنتز في أحد فروع البحث العلمي.

]3[ إن رحلة العربة هذه موثقة في سيرة حياة عائلة سمث.

]4[ لقد ُحرَِم شيلبورن من تقلد املنصب بنفسه ألن تدريبه على يد اليسوعيني كان معروفا علناً بني أوساط البروتستانت 
اإلجنليز.

]5[ ذلك بالرغم من أن ماركس انتحل قسماً كبيراً من أعمال ليست وهينري سي كاري، في مسائل ادعى هو و فريدريك 
اجنلز أنها كانت اكتشافات أصلية قام بها ماركس. فمفهوم قدرة اليد العاملة هو مفهوم نشره اليبنتز أصالً ويَعّرف على 
انه زيادة القدرات اإلنتاجية للعمالة في مقالة هاملتون »حول موضوع الصناعات« لعام 1791 التي دحض فيها هاملتون 
مذهب الفزيوقراطيني ومذاهب أخرى مثل ما احتواه كتاب Reflections ملؤلفه أي. تورغوت A. Turgot ، التي انتحل منها 
سمث الكثير ليضعه في »ثروة الشعوب«. إن هذه صفة مهمة من صفات عمل ليست التي هاجمها ماركس. كما قام 
هينري سي كاري بشرح حتليل التقسيم االجتماعي للعمالة في طبعة عام 1837 من كتابه مبادئ االقتصاد السياسي 
بعد. مع  فيما  وهاجمها  قرأها ماركس  أخرى  أعمال  التحليل في  Principles of Political Economy، كما يظهر هذا 
ذلك فقد تبنى ماركس املفاهيم التي انتحلها واستخدم تلك املفاهيم في نصه عن النظام البريطاني لسمث وريكاردو 

ومذهب الدكتور كويسناي أيضاً.

]6[ : راجع

Mathew Carey, Addresses of the Philadelphia Society, 1819

Friedrich List, The National System of Political-Economy, 1844

Henry C. Carey, Principles of Political-Economy, 1840

E. Peshine Smith, A Manual of Political Economy, 1853

E. Peshine Smith, A Manual of Political Economy, 1853

Lyndon LaRouche, Jr. and David PAGE Goldman, The Ugly Truth About Milton Friedman, New York, 1980
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 الفصل األول         

     

منهج اليبنتز في فهم علم االقتصاد 

العالقة  تلك  هي  احلرارية  بالطاقة  املشتغلة  املكائن  صفات  من  صفة  أهم  إن     
الوظيفية ما بني زيادة مقدار الطاقة التي يتم تزويدها لهذا النوع من املكائن وبني زيادة 
قدرة العامل على إجناز العمل. ومن فحص تلك العالقة الوظيفية توصل غوتفريد 
اليبنتز )1646ـ 1716( إلى تعريف مفاهيم }}الطاقة{{ و }}العمل{{ و }}التكنولوجيا{{ 

في مجال علم الفيزياء. 
وتَُكوِّن دراسة هذه العالقة الوظيفية بدءاً مبوضوع املكائن املشتغلة بالطاقة احلرارية 
}}االقتصاد  موضوع  مادة  تَُكوِّن  اإلنتاجية،  العملية  بجميع خصائص  ومروراً  بالذات 
الفيزيائي{{ . واالقتصاد الفيزيائي جزء ال يتجزأ من علم الفيزياء ككل؛ حيث أن دراسة 

االقتصاد، حيثما حتكمت بها مبادئ االقتصاد الفيزيائي، هي }}علم االقتصاد{{. 
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فكانت  االقتصاد  علم  تطوير  في  اليبنتز  إليها  استند  التي  العملية  األرضية  وأما 
فكرته القائمة على ضرورة إحداث ثورة في طرق التعدين والتصنيع ونقل املياه عن 
معاون  وكان  الفحم.  بطاقة  املشتغلة  البخارية  املكائن  استخدام  إشاعة  طريق 
اليبنتز، دينيس بابان Denis Papin )1647ـ 1714(، أول من طور ماكنة بخارية ناجحة، 

ماكنة جنحت في تشغيل قارب نهري. ]1[
وأوضح اليبنتز أن تطوير التصنيع باالعتماد على املكائن البخارية املشتغلة بالفحم 
يتطلب حتسينا نوعياً في طرق تعدين الفحم واخلامات. وتطلبت عملية التحسني هذه 
بدورها استخدام املاكنة البخارية ألغراض التعدين مثل ضخ املياه، كشرط أساس 
الستخدام اإلمكانيات التي يتيحها استخدام طاقة الفحم في التصنيع. ولقد كان 
األول،  روسيا،بطرس  قيصر  إلى  اليبنتز  قدمه  الذي  االقتصادي  البرنامج  جوهر  هذا 
والتصنيع  التعدين  بريطانيا في سعة تطوير  إلى تقدم روسيا على  أدى  الذي  األمر 
خالل القرن الثامن عشر. إن الثورة التي بدأت بتأثير اليبنتز في مجال التعدين، أخذت 
شرارتها تشع من أوساط كاميرالية في أملانيا إلى شمال وجنوب أميركا ووصوالً إلى 

التطور الذي حصل في اليابان.]2[ 
بالرغم من أن أول أعمال اليبنتز في االقتصاد السياسي »اجملتمع واالقتصاد« كتب 
في  بدأ  احلرارية  بالطاقة  املشتغلة  املكائن  مبادئ  على  أن عمله  إال   ،1671 عام  في 
باريس خالل الفترة من 1672 إلى 1676، وهي الفترة التي اشتغل فيها في مؤسسة 
 )1683 )1619ـ  كولبير  بابتيست  جان  الفرنسي  الدولة  رجل  بناها  قد  كان  علمية 
الذي كان بدوره زميل مازاران وخليفته. ومن بني ابرز زمالء اليبنتز في تلك الفترة كان 
أحد ربيبي كولبير وهو كرستيان هويغنز Christiaan Huyghens )1629ـ 1695( الذي 
نستدل على فهمه لعملية تطوير املكائن املشتغلة بالطاقة اليوم في مبادئ مكائن 

االحتراق الداخلي املشتغلة بالبنزين واجلازولني. 
دافينتشي  ليوناردو  أعمال  إلى  فتعود  احلديثة  البخارية  املكائن  تطوير  عملية  أما 
)1452ـ 1519( في أواخر القرن اخلامس عشر. وكانت جهود تطوير الفحم ليكون وقوداً 
إجنليزية مرتبطة  أوساط  السادس عشر في  القرن  أواخر  في  ماضية قدماً  صناعياً 

بالعالم العظيم وليام جيلبرت )1544ـ 1603( .]3[
ومن األمور األكثر أهمية لعمل اليبنتز في تطوير علم االقتصاد كان قيام ليوناردو 
دافينتشي بتفصيل مبادئ تصميم املكائن، إذ شيد األساس الذي بُني على إثره عمل 
 Lazar الزار كارنو  بوليتكنيك، على عهد  االيكول  واليبنتز وفي ما بعدهم  هويجنز 
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Carnot )1753ـ 1823( وغاسبار موجن Gaspard Monge )1746ـ 1818(. إن مبدأ اجلهد 
األقل Principle of Least Action الذي أسسه اليبنتز، والذي سنكتشف هنا انه كان 
جوهر تعريفه ملصطلح التكنولوجيا )بالفرنسية: بوليتكنيك(، قد مت اشتقاقه من 

املبادئ الهندسية التي استخدمها ليوناردو دافينتشي في تصميم املكائن. 
االقتصاد جتعلنا  علم  من  فعالً  مركزية  على مكانة  يستحوذ  األقل  اجلهد  مبدأ  إن 
ملزمني أن نذكر في هذا املكان من النص بضع كلمات عن تطور املبادئ الهندسية 

املرتبطة به. 
علم  مجال  في  التطور  عجلة  سجلت  التأريخ،  من  معروفة  مرحلة  بأية  مقارنة 
الفيزياء في أوربا منذ القرن اخلامس عشر والى منتصف القرن التاسع عشر نسبا 
جتاوزت مبراحل عديدة أية فترة أخرى أو أي فرع من فروع احلضارة اإلنسانية. وإذا أردنا أن 
نعزو كل تلك اإلجنازات بصورة أساسية ألي عالم فرد فان جميع اإلجنازات، في مجال 
الفيزياء الرياضية احلديثة خصوصاً، ما كانت لتتم لوال األعمال التي قام بها الكاردينال 

في 1690 أول ماكينة بخارية طورها دينس بابني, مساعد اليبنتز, وهو أول من طور ماكنة بخارية ناجحة، ماكنة جنحت في تشغيل قارب 
نهري
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نيكوالس كوزانوس Nicolaus of Cusa )1401-1463( التي وردت في كتابات مهمة 
مثل De Docta Ignorantia »في اجلهل املَُتَعلَّْم ». كما اشترط نيكوالس كوزانوس 
وجود فرضية شمسية استخدمها فيما بعد في صيغتها املطورة وبرهنها مؤسس 
 .)1630  -  1571( Johannes Keplerالرياضية احلديثة يوهاّنيس كيبلر الفيزياء  علم 

]4[
قيام  كان  لاليبنتز  األقل  اجلهد  مبدأ  على  مباشٌر  تأثير  لها  كان  التي  األمور  ومن 
والدراسة  البحث  إعادة  سياق  في  الهندسة  في  ثورة  بإحداث  كوزانوس  نيكوالس 
بشكل متكامل في موضوع تربيع الدائرة الرخميدس )حوالي 287 إلى 212 ق م(؛ حيث 
أعلن كوزانوس انه اكتشف منهجا اكثر تفوقاً من منهج ارخميدس. وهو اكتشاف 
)للطوبولوجيا({{  الالكمية  للهندسة  السطوح  متساوية  }}بـاملبرهنة  اليوم  يعرف 
األقصى{{  األدنى  }}مببدأ  كوزانوس  ويسميه   isoperimetric theorem of topology
minimum-maximum. وكان هذا االكتشاف هو األساس ملبدأ اجلهد األقل لاليبنتز وهو 
املفتاح إلى قياس التكنولوجيا. إن ذات االكتشاف، الذي استخدمه ـ في صيغة اكثر 
 Lejeune 1777-1855( وليجون ديريشليت( Karl Gauss تطوراً ـ كل من كارل غاوس
1866(، هو في   -1826(  Bernhard Riemann رميان  وبيرنارد   )1859  -1805(  Dirichlet
ذات الوقت أساس منهج الروش ـ رميان في التحليل االقتصادي، الذي هو موضوع هذا 

الكتاب. 

)Gottfried Leibniz( غوتفريد اليبنتز                    
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كانت الهندسة الكالسيكية في اليونان ـ قبل إنتاج ما يسمى اليوم بالكتب الثالثة 
يسمى  ما  شكل  متخذة  ـ  مصر  في   ،The Elements »األصول«  إلقليدس،  عشر 
اليوم بالهندسة التركيبية. وهذه الهندسة هي شكل من أشكال علم الهندسة 
للبراهني  االستنتاجية  الشكلية  والطرق  والبديهيات  املسلمات  جميع  يستبعد 
 self-evident }}املرتبطة مببرهنات إقليدس. إن صيغة الوجود الوحيدة }}البينة بذاتها
في الهندسة التركيبية هي احلركة الدائرية؛ كما ويشتق تعريفا النقطة واملستقيم 
من طي الدائرة على نفسها. وباستثناء الفعل الدائري، إضافة إلى املستقيم والدائرة 
بالتركيب  إنتاجه  الهندسة يجب  كما يعرَّفان هنا، فان أي شكل هندسي آخر في 
مستخدمني العناصر الثالثة اآلنفة الذكر ال غير. أدى اكتشاف كوزانوس املكرر الذي 
ينص على أن الفعل الدائري هو شكل للوجود بني بذاته في الفضاء املرئي، )برهان 
متساوي احمليطات the isoperimetric proof(، أدى إلى ثورة في الهندسة األوربية بني 
اتباع كوزانوس مثل لوكا باتشيولي Luca Pacioli )1450- 1520( ومساعد باتشيولي، 
 Albrecht Duerer دورير  البريشت  مثل  دافينتشي  اتباع  وبني  دافينتشي،  ليوناردو 
 ،)1520 -1483( Raffaello Sanzio 1471- 1528( ومدرسة رافائيل )رافائيللو سانزيو(
وكان األساس لعمل كيبلر وجيرارد ديسارج Gerard Desargues )1591- 1661( وبيير 
 .)1662  -1623( Blaise Pascal وبليز باسكال )1665  -1601( Pierre Fermat فيرما
أما عمل  اليبنتز.  أو غير مباشرة في عمل  وهؤالء جميعاً ساهموا بصورة مباشرة 

غاوس وديريشليت ورميان فقد بني على أساس نفس املنهج الهندسي ]5[
إتقان  هي  الهندسة  في  وليوناردو  باتشيولي  لعمل  األساسية  السمة  كانت  لقد 

مبادئ اجملسمات اخلمسة املذكورة في حوار طيمايوس ]6[
املرئي  الفضاء  أننا، في  الدليل على  وهنا يكمن  م(.  ق.  )حوالي 427ـ 347  ألفالطون 
)االقليديسي(، ال ميكننا تركيب سوى خمسة مجسمات منتظمة باستخدام طرق 
املثلثية  السطوح  رباعي   )1 هي:  اخلمسة  اجملسمات  وهذه  التركيبية.  الهندسة 
ذو  اجملسم   )4  octahedron السطوح  ثماني   )3 املكعب   )2  Tetrahedron املنتظم 
 . icosahedron ً5( اجملسم ذو العشرين سطحا duodecahedron ًاالثناعشر سطحا
ولكل من 1و3و5 سطوح متساوية مؤلفة من مثلثات متساوية األضالع، أما اوجه ذي 
االثناعشر سطح فإنها تتألف من مخمسات منتظمة ومتساوية. وبنى باتشيولي 
)Divine proportione( عام  برهانا على هذه املبرهنة في كتابه »النسب املقدسة« 
1494. وقام ليونارد اويلر Leonard Euler )1707- 1783( بتطوير برهان اكثر دقة، وهو 
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اليبنتز  منهج  على  اعتماداً  الطوبولوجيا  لتطوير  اويلر  عمل  جوهر  في  يقع  برهان 
املسمى analysis situs. لقد متت البرهنة على أن جميع اجملسمات األفالطونية األربع 
األخرى تشتق من اجملسم ذي السطوح االثني عشر؛ كما يتم التبيني في هذا اإلطار 
لبناء  املستخدم  التركيبي  الهندسي  البناء  يشكل  الذي  الذهبي{{،  }}املقطع  بان 
مخمس منتظم أو مجسم ذي اثني عشر سطح هو السمة املميزة لتفرد اجملسمات 

األفالطونية اخلمس. 
إن تصميم االكروبولس في أثينا لهو برهان أّخاذ على حقيقة أن معاصري أفالطون 
وأسالفه من قدماء اليونان استخدموا هندسًة تركيبيًة مرتكزة على املقطع الذهبي. 
وكذلك فان مقارنة عمل البريشت دورير بالنسب املتناسقة املستخدمة في تصميم 
االكروبولس تبني لنا أن أولئك اإلغريق القدماء كانوا يفهمون املبدأ الذي أعاد اكتشافه 
احلية  العمليات  جميع  }}أن  أساس  على  والقائم  دافينتشي  وليوناردو  باتشيولي 
متميزة متيزاً هندسياً أساسيا عن العمليات غير احلية بدليل أن البنية التشكيلية 
يحددها  التي  للوظائف  التشكيلية  والبنية  ـ  احلية  العمليات  لنمو  )مورفولوجيا( 
يقع  بحيث  للنمو،   self-similar اللوغارثمي«  ـ  »املتشابه  النمط  من  هي  النموـ 

»التشابه« في نسبة متناسقة متطابقة مع املقطع الذهبي.{{ 
باطنية  خصائص  استخالص  حاولت  )الدينية(  الطوائف  من  العديد  أن  ومعروف 
ومبهمة من اخملمس واملقطع الذهبي لألسباب سالفة الذكر. لكن ليس في األمر من 
إبهام إن كان املرء على معرفة بعمل غاوس أو رميان على سبيل املثال. وقبل أن نصل 
إلى نهاية كتابنا هذا سيكون القارئ قد تعلم مبادئ املوضوع هذا من دون أي غموض 
أو إبهام وأهمية تلك املبادئ التي ال غنى لعلم االقتصاد عنها. أما بخصوص ما يخدم 
أغراض هذا اجلزء من الكتاب فيكفينا أن نتطرق إلى بضع نقاط ذات صلة مباشرة 

باكتشافات اليبنتز في مجال علم االقتصاد. 
بالتجلي حاملا  احلية  العمليات  مبورفولوجيا  الذهبي  املقطع  أهمية عالقة  تبدأ  أوالً، 
ندرك سبب ميل ما يسمى }}بسلسلة )أعداد( فيبوناتشي{{ )ليوناردو دي بيزا، الذي 
التي  القيم  إلى  تقريباً(  الثالثني  يتجاوز  لم  وهو   1202 عام  في   Liber Abaci كتب 
يحددها املقطع الذهبي. وسلسلة فيبوناتشي هي سلسلة هندسية )سلسلة من 
األعداد الصحيحة احملددة هندسياً( تقدر بدقة النمو السكاني، وبضمنه منو مجاميع 
اخلاليا. وكلما ازدادت األعداد في السلسلة في نسبها ازداد ميلها وبسرعة اكبر إلى 
قيم املقطع الذهبي. ولن يتطلب األمر منا سوى مراقبة بسيطة للنباتات حتى نبرهن 
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من جديد على اكتشاف باتشيولي و دافينتشي بخصوص حياة النباتات. وكان عمل 
ليوناردو في علم تشريح اإلنسان واخليل وغير ذلك دراسة علمية لنفس مبدأ املقطع 

الذهبي ]7[

      

 

 

. وال يقتصر حتديد مبدأ املقطع الذهبي ألشكال األجسام البشرية فقط، على سبيل 
املثال، بل يتجاوز ذلك ليشمل حتديد مورفولوجيا الوظائف البدنية أيضا. 

ومن بني الفروع العديدة التي أسسها ليوناردو دافينتشي معتمدا بصورة أساسية 
التشريحية  للديناميكيات  دراسته  باستخدام  قيامه  الهندسية  املبادئ  هذه  على 
للجسم البشري من اجل تصميم األسلحة واآلالت واملكائن. ففي تصميم األسلحة 
لتطوير  البشري  اجلسم  بديناميكيات  معرفته  يستخدم  كان  املثال  سبيل  على 

النمو التوافقي في سلسلة فيبوناتشي, في كل عدد يكون ناجت جمع العددين الذين يسبقانه )1,2,3,5,8......الخ( في 
احلالة البسيطة في الصورة فالفرضية املوجودة علي أن الزوج )xy(  يعيش جليلني  وينتج زوج في كل جيل.

كل من هذة االزواج يعيش جليلني وميوت بعد أت ينتج الزوج الثاني اجلديد. إذا, باإلضافة, أن كل من هذة االزواج اجلديدة 
إحتوي علي ذكر وأنثي في ما يخص احليوانات, والذي ينتج مرة أُخري جيلني جديدين فإن اتكاثر احليواني سيكون 

متوافقاً معا سلسلة فيبوناتشي.
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يبذلها جسم  التي  للحركات  القصوى  اإلمكانيات  من  كآالت مستفيداً  األسلحة 
حامل السالح بصورة ميكن من خاللها تكبيد العدو أقصى درجة من الشلل أو قتله. 

وَطوَّر دافينتشي مبادئ تصميم املكائن مستفيداً من الناحية هذه. 
وتتم في عملية التصميم البسيط للمكائن املشتغلة بالطاقة ،على سبيل املثال، 
دراسة حركات العامل الذي ينتج نوعا ما من املنتجات. ويورد املراقب أي نواحي تلك 
احلركات هي األكثر أهمية للعمل. فيتم دمج تلك النواحي املهمة في املاكنة ومن 
ثم تزود املاكنة بالطاقة سواًء كانت طاقة حيوان )عضلية( أو املياه أو الريح أو طاقة 
حرارية وهكذا دواليك. لذلك يكون إنتاج العامل املستخدم للماكنة اعظم من إنتاج 

نفس العامل بدونها. 

مع ذلك، فان الطاقة التي يتم استخدامها لعمل املاكنة عموماً ال تكون هي نفس 
مثالً،  سكني  شفرة  بسيطة،  ماكنة  إن  ككل.  للماكنة  تزويدها  يتم  التي  الطاقة 
اعظم  للشفرة هي  احلادة  احلافة  تستخدمها  التي  فالطاقة  النقطة؛  هذه  توضح 
بكثير من الضغط الواقع على مقبض السكني. الطاقة هنا ازدادت تركيزاً. ونقيس 
 energy flux density }}نحن مثل هذا التركيز للطاقة على انه }}كثافة تدفق الطاقة
اجلهد  أو لكل متر مربع من  احلركة  الطاقة لكل سنتمتر من  تركيز  يقيس  وهذا   .

في املستطيل الـفيبوناتشي, تكون النسب) اجلانب االقصر إلي اجلانب األطول( في املستطيالت ذو الترتيب تتقارب معا 
النسب في املقطع الذهبي, a : b = b : c والتي )a( تكون اجلانب االقصر من املستطيل املعطي, و )b( تكون اجلانب االطول 

.)c( والتي هي أيضا طول اجلانب االقصر في املستطيل الذي يكون جانبة االقصر ,
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للمقطع العرضي للفعل أو لكل متر مكعب من حجم احلركة. فإذا مت تزويد ماكنة 
بَطنٍّ واحد من القوة الدافعة ومت تركيز هذا اجلهد ألف مرة على منطقة العمل فانه 
سيتم استخدام ما أقصاه ألف طن من اجلهد على منطقة العمل. وسنقيس في 
لكل  الكيلوواط  وسنقيس  بالكيلوواط  الطاقة  تدفق  كثافة  باستمرار  هذا  كتابنا 

كيلومتر مربع أو لكل متر مربع. 
إن أول مقياس لتأثير تصميم املكائن هو مقارنة اجلهد اإلنساني املطلوب لتشغيل 
املاكنة  كانت  فإذا  للماكنة.  املستخدم  العامل  ينجزه  الذي  العمل  بكمية  املاكنة 
تشتغل بطاقة غير اجلهد العضلي اإلنساني فان علينا أن نحسب كلفة إنتاج الطاقة 
الذي  البشري  اجلهد  ضوء  في  احلرارية  الطاقة  أو  املياه  أو  الرياح  طاقة  أو  احليوانية 
يبذله اجملتمع لتنظيم وإيصال تلك الطاقة إلى املاكنة. ولنا أن نعتبر هذا احلساب 
األخير على انه الكلفة اإلجمالية لتزويد الطاقة. }}وعلينا بعد ذاك أن نقارن التغيرات 
في نسب الكلف اإلجمالية لكل عامل مرتبط باستخدام صنف معني من املكائن 

بالتغيرات في نسبة ناجت العمل للعامل املستخدم للماكنة.{{ 
وتقودنا هذه املقارنة إلى دالة رياضية. تخيل رسماً بيانياً يقيس فيه محورُ Y نسبَة 
ناجت العمل لكل عامل، ومحور X يقيس زيادة قيمة الكلفة الكلية للطاقة التي يتم 
ع بعد ذلك الدالة الرياضية بإضافة محور Z. وسنستخدم  تزويدها لكل عامل. وَسِّ
املاكنة.  تستخدمه  الذي  للجهد  الطاقة  تدفق  كثافة  في  الزيادة  لقياس   Z محور 
وحتى نهاية هذا الكتاب ستكون إشارتنا ملثل هذه الدالة الرياضية توكيداً للوظيفة 

ثالثية األبعاد التي وضحناها هنا. 
الطاقة  من  جزء  يضيع  املاكنة،  خالل  من  العمل،  إلى  املدخلة  الطاقة  نقل  وأثناء 
يتخذ  الفقدان هذه هي موضوع  ونسبة  يقابلها.  ما  أو  »حرارة مفقودة«  هيئة  في 
اهتماما خاصا عندنا بزيادتنا كثافة الطاقة بنسب عالية، أي كثافة تدفق الطاقة 
للجهد املبذول في العمل. وهنا تواجهنا مسألة ممتعة ومثيرة. إذ نبدو قادرين على 
إجناز مستويات من العمل ـ باستخدام كثافة أعلى لتدفق الطاقة من جزء ضئيل 
عند  املزودة  الطاقة  استخدام كل  أعلى من  ـ  للماكنة  املزودة  الطاقة  إجمالي  من 
مستوى أدنى بكثير من كثافة تدفق الطاقة. فيبدو لنا أن جزءاً صغيرا من الطاقة 
اخلصائص  إحدى  هي  تلك  الطاقة.  من  اكبر  كمية  من  العمل  من  اكبر  قدراً  ينجز 
املثيرة لعلم االقتصاد التي لها عالقة مباشرة بدرجة أو بأخرى باخلصائص األساسية 

لعلم االقتصاد. 
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أما الصفة اإلضافية العامة األخرى من صفات الدالة الرياضية التي لها أهمية كبيرة 
عندنا فهي ظاهرة }}»تضاؤل معدالت املردود«{{. عند أية نقطة تتوقف نسب الزيادات 
في الكلفة الكلية لكل عامل، أو الزيادات في كثافة تدفق الطاقة، عن إعطائنا نفس 
نسب الزيادة في الناجت التي كانت متوفرة أثناء مستويات سابقة لنمو كثافة الكلفة 
املبادئ على مسألة  ذات  وتنطبق  أو كلتاهما معاً؟  الطاقة،  أو كثافة تدفق  الكلية 

الزراعة. 
فنقيس الناجت الزراعي بطريقتني: 1( الناجت لكل عامل و2( الناجت لكل هكتار أو كيلومتر 
مربع. ففي التقديرات األولى نقيس الناجت نفسه على أساس بوشالت حبوب )البشل 
مكيال يساوي 35 لترـ  املترجم(، على سبيل املثال، أو بأطنان املنتجات احليوانية القابلة 
لألكل، والى آخره. ولكننا نقيس هذه املنتجات في األساس على أنها مكونات »سلة 
منتجات«. وتوجد »سلتا منتجات« رئيسيتان وهما: 1( السلع اإلنتاجية لكل عامل 
في مجال الزراعة والتصنيع والبناء والتعدين والنقل. 2( املنتجات االستهالكية لكل 
املنتجات« مقياساً  املنزلية. وباستخدام »سالل  املتطلبات  فرد من السكان حسب 
أساسيا لإلنتاج، تتم مقارنة حاصل اإلنتاج باالستثمار املطلوب من اجملتمع تقدميه 
الكيلومترات  عدد  مع  متالزمة  اإلنتاج  عالقة  تكون  أن  ويجب  اإلنتاج.  ذلك  إلحداث 
املربعة من األرض التي يحتلها ذلك اجملتمع. وهذا مقياس لنسبة النشاط اإلنتاجي 
الذي يبذله اجملتمع لكل كيلومتر مربع، وهو مقياس مترابط مع مفهوم كثافة تدفق 
)لكل  السكان  املقياسني، كل كيلومتر مربع وكل نسمة من  ويرتبط كال  الطاقة. 

عامل(، برباط الكثافة السكانية. 
املبادئ  تطبيق  بها  يتم  التي  الطريقة  عن  وافياً  شرحاً  الزراعة  مسألة  لنا  وتقدم 
املستوحاة من دراسة مبادئ عمل املكائن املشتغلة بالطاقة احلرارية على العمليات 

االقتصادية. 
إن أهمية املكائن املشتغلة بالطاقة احلرارية ضمن العملية االقتصادية ككل يتم 
)أو معدله(. وميكن إعطاء صورة  البشري اإلجمالي{{  }اقتصاد اجلهد  قياسها مبعيار 
واضحة عن هذا املقياس باستخدام مفهوم توفير نفس سلة املنتجات لكل نسمة 
يتم كذلك حتسني مكونات سلة  وان  اجملتمع ككل،  قبل  من  اقل  باستخدام جهد 
املنتجات كماً ونوعاً من دون زيادة سعة اجلهد الذي يبذله اجملتمع. وبصيغة أخرى، فان 
االقتصاد  في  قياسها  التي يستوجب  النتيجة  العمل هي جوهر  توفير جهد  طرق 

السياسي . كما أنها املعيار الصحيح في }حساب ناجت الدخل القومي{ ]8[ .
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لقد ذكرنا سابقا أن االستخدام واسع النطاق إلحراق الفحم بدال من االعتماد على 
إحراق اخلشب أو طاقة املياه أو الرياح لتزويد املكائن بالطاقة كان نقطة انطالق اليبنتز 
لتأسيس علم االقتصاد. ولقد ميزنا الصفات األساسية للدالة الرياضية املطلوبة. 
فيجب مقارنة كلفة إنتاج الفحم بالفائدة املكتسبة من إحراق ذلك الفحم لتشغيل 
املكائن. إن وظيفة املكائن املشتغلة بالطاقة احلرارية، حسب اليبنتز، هو متكني العامل 
املستخدم ملاكنة تعمل بالطاقة احلرارية من إجناز ناجت عمل يفوق إنتاج »مائة آخرين« 
ال ميلكون مثل تلك املاكنة. والبد من مقارنة توفير جهد العمل املُمثَّل هنا )اقتصاد 
العمل( بتكلفة املاكنة والفحم الذي تستهلكه. وتتضمن كلفة استهالك الفحم: 
التعدين ونقل ذلك الفحم باإلضافة إلى الكلفة املطلوبة إلحراق الفحم لتحويله 

إلى مصدر طاقة للماكنة. 
الدالة  عّرفنا  فقرات سابقة،  في  املطلوبة  الرياضية  للدالة  األولي  وصفنا  وفي  إننا 
في نطاق صيغة مناسبة للمقارنة بني املكائن بعضها ببعض. وعلينا اآلن أن نعيد 
استعراض تلك الدالة الرياضية مجدداً. لتكن A مقدار توفير جهد العمل الناجت عن 
بالطاقة  املكائن املشتغلة  اإلنتاجية للعمالة عن طريق استخدام  القدرات  حتسني 
احلرارية. ولتكن B ممثلة للتكاليف اإلضافية املترتبة على اجملتمع إلنتاج وصيانة وتزويد 
( لكل نسمة من السكان، حيث   A - B = C( الطاقة للمكائن. وبالتالي فان قيمة
متثل C هامش الربح الصافي للمجتمع، هي القيمة التي يجب حسابها عند تعريف 
مكونات محور Y . ويصبح هذا الربح، C ، مستوى جديداً لناجت )واستهالك( كل نسمة 
من اجملتمع، إذ يصبح ذلك توسيعا لسلة املنتجات لكل نسمة. ويطرح السؤال التالي 
نفسه هنا: عند أي مستوى من مستويات زيادة كثافة راس املال وزيادة كثافة تدفق 

الطاقة ترينا هذه الدالة »تضاؤالً« في املردود؟ 
يتم حساب كثافة رأس املال تقريبياً على أنها }}تَناُسب{{ كمية العمل املستهلك 
ملاكنة.  املشغل  العامل  عمل  معدل  مع  كرأسمال  ملاكنة-  مشغل  عامل  لكل   -
ويدخل العمل املطلوب لتشغيل وصيانة املكائن وتزويدها بالطاقة ضمن التكاليف 
اإلضافية  »النفقات  مثل  األخرى  العناصر  أما  النسبة.  هذه  حتدد  التي  الرأسمالية 
املالية وغير  البيع والرسوم  العامة« كاإلدارة وأنواع اخلدمات غير العلمية وتكاليف 

ذلك فال يدخل ضمن تلك التكاليف. 
ما هي نسبة الزيادة، املرتبطة بازدياد كثافة راس املال، في معدل إنتاجية اليد العاملة 
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في اجملتمع ككل؟ أو، قارن فقط الزيادة في القدرات اإلنتاجية للعمالة جملرد العناصر 
املنتجة من مجمل اليد العاملة. وفي الواقع يجب أن يترابط كٌل من قياسي ارتفاع 

معدل اإلنتاجية لكل نسمة. 
إن »املنحني« في دالتنا الرياضية، كما تعبر عنه العالقة املتبادلة ما بني الزيادة في 
كثافة راس املال ومعدل إنتاجية اليد العاملة، هو »منحني« ميثل }}ازدياد القدرة على 
إجناز العمل{{. وعلينا أن نقوم بنفس التوسيع للوظيفة التي حددناها للماكنة في 
موقع سابق من النص؛ أي أن نضيف محور Z ، الذي ميثل ازدياد كثافة تدفق الطاقة. 
املال  رأس  لكثافة  املردودات«  نسب  »تضاؤل  ميثل  »منحني«  ذاك،  بعد  لدينا،  ويكون 
في نقطة ما إن كانت كثافة تدفق الطاقة ثابتة. ويكون عندنا أيضا منحني يدخل 
في منطقة »تضاؤل املردودات« لزيادة كثافة تدفق الطاقة إن كانت كثافة راس املال 
بالتوازي. إن اكثر  ثابتة. كما يكون لدينا منحني مختلف تزداد فيه كلتا النسبتني 
املال  راس  ازدياد كل من كثافة  تتضمن مفهوم  التي  تلك  إثارة هي  املنحنيات  هذه 
وكثافة تدفق الطاقة، ولكن بنسب متفاوتة. واألكثر إثارة من بني األخيرة هي تلك 
املنحنيات التي تتفاوت كمية الزيادة النسبية فيها بصورة خطية أو الخطية وتكون 
فيها نسب تغير الزيادة النسبية لكليهما قابلة للتمثيل في دالة رياضية. إن هذه 

الدالة هي دالة تشير ملستوى كثافة رأس املال وكثافة تدفق الطاقة. 
إثارة إحراز تقدم في كثافة راس املال  ومبعنى آخر، يكون مستحيالً في اكثر احلاالت 
بصورة فعالة بدون العمل بصورة متزامنة عند مستوى أدنى من كثافة تدفق الطاقة. 
كما يكون حتقيق زيادة في كثافة تدفق الطاقة بصورة فعالة مستحيالً بدون العمل 
عند مستوى أدنى من كثافة راس املال. إن هذه احلالة املثيرة هي احلالة التي تواجهنا 
في العمليات اإلنتاجية في واقع احلياة العملي. تَأّمل حالة فرضية تستهلك فيها 
ماكنتان نفس الكمية من الطاقة املولدة من الفحم في الساعة، ولكن في نفس 
من  أعلى  نسبة  املاكنتني  هاتني  أولى  على  املشتغلني  العاملني  ألحد  يكون  الوقت 
املنتج من عامل آخر مشابه له يعمل على املاكنة من النوع اآلخر. إن الفرق بني نوعي 
املاكنتني هو الفرق في التنظيم الداخلي للماكنتني. الفرق هو تعريف اليبنتز ملوضوع 
النوعني  دراسة  الفيزيائي هو  بوليتكنيك(. فاالقتصاد  )بالفرنسية:  }}التكنولوجيا{{ 

املذكورين من الداالت الرياضية من وجهة نظر }}التكنولوجيا{{. 
ويتم من ناحية التقريب األولي تعريف التكنولوجيا }}بكمية الفعل الدائري املساوية{{ 

لتحويل الطاقة املزودة إلى فعل عملي بواسطة املاكنة. 
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ومثلما هي احلال في علم الفلك، على سبيل املثال، تتم دراسة العملية الداخلية 
الدورة  وتعرف  املستخدم،  الفعل  في مسار  التغيرات  من  دورات  باعتبارها  للماكنة 
 - األدنى  مببدأ  كوزانوس  عرفه  ما  ومبساعدة  األصغر.  الدورات  باحتوائها  الشاملة 
األقصى، أي مبدأ متساوي احمليطات، يتم حتديد الفعل الدائري املساوي للفعل الذي 

تنجزه املاكنة. وهذا هو تطبيق مبدأ اجلهد األقل في حتليل تكنولوجيا دورة املاكنة. 
أن  الدوار؛ أي  بالفعل  وال يتم االنتباه عادة لهذا اإلجراء ألن معظم املكائن مرتبطة 
الفعل الدائري يهيمن على املكائن الن ذلك ما تتطلبه املبادئ الفيزيائية للطبيعة 

املتجاوبة مع مبدأ الفعل األدنى لاليبنتز. 
زيادة  أن نعكس  العامة فعلينا  الرياضية  دالتنا  Z في  وحتى نضيف وظيفة محور 
في كثافة تدفق الطاقة ضمن تفسير الفعل الدائري. وينتج عن ذلك نسق أعلى من 
الفعل الدائري، أال وهو }}الفعل اخملروطي اللولبي{{. وتصبح املعاني الضمنية األعمق 
لهذا األمر جلية بعد تدقيق النظر في هذه اخلاصية من الدالة من موضع االستفادة 

من العمل الذي أجنزه كارل غاوس حول األفعال اخملروطية اللولبية اللوغارثمية. 
ومن املعترف به أن ليس في العالم اليوم، باستثناء مؤلف هذا الكتاب ومعاونيه، من 
أية  مؤسسة متارس علم االقتصاد كما حدد اليبنتز معامله. وليس من جامعة، في 
حالة من احلاالت املعروفة، خارج الدوائر املرتبطة بهذا املؤلف، تعامل علم االقتصاد 
}}كاقتصاد فيزيائي{{ أو تعترف بان االقتصاد الفيزيائي والفيزياء الرياضية موضوعان 
أعمال جديدة  أية  تظهر  ولم  هذا  البحث.  مواضيع  من  بينهما  ال فصل  متداخالن 
البرامج  . وباستثناء  الفيزيائي عقب مؤمتر فيينا في عام 1815  االقتصاد  في حقل 
املركز  كان  باليبنتز  املتأثرة  اجلهات  يد  تبنيها على  مت  أو  التي أسستها  الكاميرالية 
 Ecole التقنية  املدرسة  هو  الفيزيائي  االقتصاد  فيه  مورس  الذي  اآلخر  الرئيسي 
Polytechnique من عام 1794 إلى 1815 في عهد الزار كارنو ومعلمه السابق غاسبار 
 Pierre-( موجن. ومت االستيالء على تلك املؤسسة، وتدميرها، على يد بيير سيمون البالس
Simon Laplace( )1749- 1827( واستمرت عملية التدمير تلك حتت نفوذ أوغسطني 

 .]9[ )1857 -1789( )Augustin Cauchy( كاوشي
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لقد استمر تطبيق مبادئ االقتصاد الفيزيائي على قضايا االقتصاد السياسي وعلى 
نحو مثمر بعد عام 1815 من قبل ممثلني مبرزين لنظام االقتصاد السياسي األميركي 
مثل فريدريك ليست )1789- 1846( وهينري سي. كاري )1793- 1879( واي. بيشاين 
سمث )1814- 1882(. وكان كاري، باإلضافة إلى هينري كالي، من قادة احلزب الهويغي 
ومرشد الرئيس أبراهام لينكولن في مجال االقتصاد. أما صديق كاري، )إي. بيشاين 
سمث( فقد اصبح بدءاً من عام 1872 مستشارا حلكومة مايجي في اليابان حيث 
ساعد في توجيه اليابان نحو سياسة تنمية صناعية جعلت اليابان محط إعجاب 
وحسد في أرجاء العالم إلى اليوم. لذلك كان لعمل هؤالء تأثير عظيم على تاريخ 
العالم أثناء مدة حياتهم وبعدها، لكنهم لم يساهموا إال بالنزر القليل جدا في زيادة 
جملة املعارف املتعلقة بعلم االقتصاد مثلما طوره اليبنتز واتباعه من عام 1671 إلى 
1815. وبخالف ذلك فقد بقي تيار ومنهج اليبنتز في علم االقتصاد محافظا على 
أملانيا بعد وفاة كارل غاوس  الرائدة في  كيانه بصورة نشطة في بعض املؤسسات 
)1855( وخليفة كارل غاوس املباشر لوجون ديريشليت )توفي 1859( ومعاون وخليفة 
كل من غاوس وديريشليت، بيرنارد رميان )توفي 1866(. وبرغم أن ديريشليت الذي كان 
أحد ربيبي اليكساندر فون هومبولت )Alexander von Humboldt( كان قد درس في 
االيكول بوليتيكنيك بالتعاون مع هومبولت. وبالرغم من أن هومبولت شخصيا كان 
على عالقة تعاون تآمري مع كارنو حتى وقت وفاة األخير عام 1823، لم تقدم دوائر 
 )Goettingen( هومبولت في جامعة برلني وحلفائهم من أنصار غاوس في جوتنجني

)Henry C. Carey( هنري كاري
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أية اكتشافات كبرى في مجال الفيزياء الرياضية لتضاف إلى علم االقتصاد الفيزيائي 
بشكل خاص. وانه جلدير باالهتمام والذكر أن يكون هذا املؤلف أول من أشار، في عام 

1952، إلى صحة وضرورة عمل رميان حلل املشاكل املستعصية في علم االقتصاد. 
وجتدر  وأهميتها.  املشكلة  بهذه  األقل،  على  بآخر  أو  بشكل  ملما،  كان  كاري  لكن 
 )Unity of Law( }}»اإلشارة في هذا املضمار إلى كتاب كاري املعنون }}»وحدة القانون
وان  صحيحاً  هدفا  الكتاب  من  كاري  هدف  اعتبار  عامة  بصورة  وميكن   .1872 لعام 
العديد من الطروحات املذكورة في هذا الكتاب هي مفاهيم ال ينبغي ألي طالب علم 
اقتصاد جاد أن يتغاضى عنها. أما الشطحات الواردة في الكتاب فمردها إلى أن كاري 
دورينغ  يوجني  بالبروفيسور  املبرر  غير  إعجابه  تأثير  حتت  واقعاً  الفترة  تلك  في  كان 

)Eugen Duehring( من جامعة جوتنجن ،]10[
الذي كان كذبابة مايو في شهرته آنذاك. إذ تبنى كاري حتت هذا التأثير في معرفته 
باملبادئ الفيزيائية مرجعيات أشخاص ومذاهب مضادة مباشرة لتيار غاوس ورميان. 
لذلك ينزع كاري إلى املذهب اخلاطئ لعلم الديناميكا احلرارية، بالرغم من انه يصر 
محقا على ضرورة وضع علم الديناميكا احلرارية في احلسبان عند التعامل مع علم 

االقتصاد. 
إن مساهمات املؤلف الشخصية التي قدمها لعلم االقتصاد تتمركز حول اكتشاف 
بدأ إجنازه أثناء عام 1952. ونتيجة جلهود بذلها املؤلف في الفترة 1948- 1952 لتفنيد 
 )Wiener-( Shanon لفيينر- شانون Information Theory »مذهب »نظرية املعلومات
اهتدى الكاتب إلى أعمال جورج كانتور في الفترة 1871- 1883 حول املراتب العددية 
التي يسميها }}»ماوراء الالمتناهية«{{ transfinite orderings. وقاد هذا األمر بالتالي 

ح لعمل رميان في الفترة ما بني عام 1871 إلى 1883]11[ إلى توجه جديد وُمَصحَّ
، إذ اكتشف الكاتب أن الفيزياء الرياضية لرميان قد قدمت احلل ضمنيا ملشكلة قياس 
نسبة  في  ذلك  عن  الناجت  واالرتفاع  التكنولوجي  التقدم  من  كمية  بني  ما  العالقة 
النمو االقتصادي. من هنا نبع املنهج الذي مت تطويره ابتداء من هذا املوقع واملسمى 

منهج الروش ـ رميان. 
كان من بني الطلبة املشاركني في دروس علم االقتصاد التي نظمها الكاتب أعداد من 
الرياضيني واختصاصيني آخرين في الفيزياء الرياضية وحقول الدراسة املرتبطة بها. 
تقريبا مت حتقيق شرح وتفصيل  السبعينات  بداية  الفترة من  تعاونهم في  وبفضل 
تداخل هذا  وقد  رميان.  ـ  املطورة أصال من منهج الروش  الصيغة  لتطبيقات  هامني 
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في  تطويره  اجلاري  العمل  مع  الفصل  يقبل  ال  مبا  االقتصاد  علم  مجال  في  العمل 
مجاالت الدمج احلراري النووي وفيزياء البالزما. وبهذا مت إحياء تراث اليبنتز وااليكول 

بوليتيكنيك. 
وميكن شرح أهمية مثل هذا التداخل ما بني النشاطات في القضايا التالية. 

لنفترض أننا، في حالة ما من احلاالت، نفقد 80% من مجمل الطاقة املزودة ملاكنة ما 
أو عملية ما، في سياق تطوير اجلهد املستخدم ملا مقداره عدة مراتب رقمية أو اكثر 
املتزايدة. مع ذلك فإننا، في بعض هذه احلاالت، ننجز قدرا  من كثافة تدفق الطاقة 
اكبر من ناجت العمل مما ميكن أن نحصل عليه باستخدام 100% من الطاقة املزودة عند 
مستوى أدنى لكثافة تدفق الطاقة. لقد أشرنا إلى هذه الظاهرة املثيرة فيما سبق، 
مبا معناه: }}أن التحويل البسيط للطاقة إلى عمل هو مفهوم زائف{{. إن ذات الظاهرة 
املثيرة هي في نفس الوقت الصفة اجلوهرية للعمليات احلية، كما إنها تعترضنا في 

نواحي أخرى للعمل العلمي أيضا. 
وكما سنبرهن في جزء الحق من هذا النص، فان علم االقتصاد، إذا ما نظرنا إليه من 
موقع االستفادة الذي توفره الفيزياء الرياضية لرميان، يجبرنا على أن نعّرف العمل و 
 Clausius( أشاعها كالوسيوس  التي  تلك  تناقض  بطريقة خاصة، طريقة  الطاقة 
 -1831 Maxwell( وماكسويل )1821- 1894 Helmholtz( وهيلمهولتز )1822- 1888
تأكيد يوهاّنيس  بينها بكل  1906(. وألسباب   -1844  Boltzmann( وبولتزمان   )1879
كيبلر ونتيجة لقيام كارل غاوس بإمتام نواحي عمل كيبلر في هذا اجملال، فان مفهومي 
العمل والطاقة املستنبطني من علم االقتصاد هما بالضرورة املفهومني الصحيحني 
 mathematical physics qua( الرياضية  الفيزيائية  رميان  مفاهيم  مع  واملتوافقني 
الفيزيائيني  عمل  في  يبحث  أن  على  مرغم  هنا  االقتصاد  فعالم  لذلك   .)physics
وعلماء األحياء عن احلاالت االختبارين التي يتطلب موضوع البحث فيها ذات املفهومني 
}}العمل والطاقة{{ النابعني من علم االقتصاد. والغرض الرئيسي لهذه البحوث هو 
فرز تلك النواحي من العمليات الفيزيائية التي بطبيعتها تكون األكثر فائدة لتقدم 

التكنولوجيا. 
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الهوامش

]1[ بعد أن برهن بابان على جناح قارب نقل نهري مشتغل بطاقة البخار ذهب إلى إجنلترا حامال معه تفاصيل تصاميمه ثم 
اختفى بعد ذلك مباشرة. بعد ذلك ظهرت نسح مزورة الختراعات بابان على أنها اختراعات بريطانية. 

]2[ لقد كانت أملانيا بالطبع مركزا لتكنولوجيا التعدين أثناء القرن اخلامس عشر. مع ذلك فان األقاليم األملانية التي كانت 
تكنولوجيا التعدين تتركز فيها قد ضاعت في غمرة أوضاع ال توازيها إال عصور الهمجية بسبب احلرب األهلية عامي 1525- 
1526 واألوضاع القاسية التي أعقبتها. ومن ثم ضاعفت اآلثار املدمرة حلرب الثالثني عام من 1618 إلى 1648 تلك املشاكل. 
رة واملتضائلة سكانياً باسترداد عافيتها إال بعد هزمية الهابسبورغ )Hapsburg( على يد الكاردينال مازارين  ولم تبدأ أملانيا املدمَّ
)Cardinal Mazarin( عام 1653. وتوجهت القوى التي أعادت إعمار أملانيا ـ ومنها اليبنتز ـ إلى فرنسا طلبا للتكنولوجيا التي 
احتاجتها تلك القوى. وكانت الفترة التي تطورت فيها أملانيا لتصبح من جديد مركز العالم في تكنولوجيا التعدين هي فترة 

حياة اليبنتز في رشدها وما بعدها. 

]3[ لقد كان جلبرت )Gilbert( هذا هو الذي وضع األسس التي بنيت عليها املعرفة احلديثة للمجال املغناطيسي لألرض، مثال 
في كتابه )De Magnete( عام 1600، وكان أيضا مكتشف ظاهرة البالزما املغناطيسية. كان جلبرت عرضة للتهميش في 
الدوائر  )Francis Bacon( في  باكون  ولفرانسيس   )the Cecils( لعائلة سيسل  الدوائر ألنه عالوة على كونه خصما  بعض 
العلمي لنيكوالس  املنهج  تأثير  املتأخرة لطمس  املباشر جلهود باكون  الهدف  اليزابيث مباشرة، فقد كان  بامللكة  املرتبطة 

كوزانوس وليوناردو دافينتشي وجلبرت وكيبلر وغيرهم وإزالة ذلك التأثير من بريطانيا القرن السابع عشر. 

 Galileo( اليسوعي وغاليليو غاليلي )Robert Fludd( 4[ قامت محاوالت عديدة في القرن السابع عشر على يد روبرت فلود[
لندن  في  امللكية  اجلمعية  في   )William Petty( بيتي  بوليام  املرتبطة  والدوائر   )Rene Descartes( ديكارت  ورينيه   )Galilei
لتكذيب وتشويه املكانة العلمية لعمل كيبلر وإثارة الشكوك حولها. مع ذلك فان هذه االنتقادات قد مت دحضها دحضاً شنيعا 
بواسطة اكتشاف غاوس أن كيبلر تنبأ على نحو مضبوط بالقيم املدارية املتوافقة حلزام الكويكبات »باالس« وبواسطة احلل 
الذي وضعه غاوس لتحديد الوظائف االهليلجية. وال يزال كيبلر قائما إلى اليوم باعتباره أول من ألف هيئة شاملة من القوانني 

الرياضية لغرض حتديد احلركة ضمن الكون، ولهذا السبب فان كيبلر هو املؤسس للفيزياء الرياضية احلديثة. 

]5[ كان رميان تلميذ البروفيسور ياكوب شتاينر )Jacob Steiner( مؤلف منهاج الهندسة التركيبية للمدارس الثانوية. وحصل 
 -1823 Enrico Betti( معاونو الكاتب في األرشيف اإليطالي على نسخ من مالحظات كتبها الرياضي اإليطالي اينريكو بيّتي
1892( حول حوارات أجراها مع رميان أثناء منفاه في إيطاليا. وأستلهم بيتي وعدد من مناصريه التأثير الذي افرزه رميان، إذ نتج 
عن ذلك إنشاء مدرسة الفيزياء الرياضية العظيمة في ذلك البلد. ويشدد رميان في تلك املالحظات على أهمية تعليم وتربية 

علماء املستقبل مبساعدة التدريب الدقيق والشامل على عمل شتاينر في مجال الهندسة التركيبية. 

]6[ نظراً الن الترجمات اإلجنليزية الباقية حلوار طيماوس ألفالطون، وبالذات ترجمة بينجامني جاويت )Benjamin Jowett( قد مت 
حتريفها عمداً، خاصة املواضع التي اعترض فيها جاويت بشدة على مفاهيم أفالطون، فقد فوض الكاتب ترجمة جديدة في 
العام 1978. وكان حوار طيماوس إلى اليوم الذي أحضرت فيه مجموعة اخملطوطات من اليونان إلى كوسيمو دي ميديتشي 
)Cosimo de Medici( من اليونان أثناء القرن اخلامس عشر، العمل الوحيد الذي جد الدارسون واملفكرون في أوربا الغربية في 
دراسته دراسة جيدة من بني جميع أعمال أفالطون. إذ أن حملاورة طيماوس ـ باإلضافة إلى محاورتي »كريتياس« و«القوانني« ـ 
أهمية مركزية في إيجاز معرفة أفالطون العلمية ضمناً. وان محاورة طيماوس من بني جميع محاوراته هي صاحبة املوقع 

املركزي في اهتمام جميع مؤسسي علم الفيزياء األوربي احلديث. 

]7[ سيتم تبيان وتوضيح األسباب التي ألجلها يظهر املقطع الذهبي في أصناف معينة من العمليات، في مكان الحق من 
هذا الكتاب؛ إذ انه »ما من سحر في األعداد«. وحاملا يعرف سبب ظهور املقطع الذهبي فيصبح إقحام »خصائص« معينة 

على هذه النسبة أو على أية أعداد أخرى مستحيالً. 

]8[ بالرغم من أن »حساب الدخل القومي« ضروري ملمارسة علم االقتصاد، فان وظيفته هي جمع املعلومات الستخدامات 
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علماء االقتصاد، لكنه بحد ذاته ليس جزءاً من علم االقتصاد. أي أن محاولة اشتقاق قوانني للعمليات االقتصادية من معلومات 
حساب الدخل القومي هي من مظاهر العجز. 

]9[ إن قضية انتحال كاوشي ملقالة نيلز ابيل )Niels Abel 1802- 1829( هي من شيم كاوشي. إذ كان ابيل قد قدم تقريراً 
لـ أ.م. لوجوندر )1752- 1833(. وكان لوجوندر الرياضي األول في فرنسا حينذاك )انظر كتاب أطروحة في الداالت االهليلجية 
واعترض  بعده.  وفيما  الوقت  ذلك  في  عليهم  تأثير  وصاحب  وآخرين  ورميان  ابيل  وأستاذ   )Treatise on Elliptic Functions
كاوشي سبيل ذلك التقرير وأخفاه، مستخرجا بعد ذاك مجموعة من املفاهيم املشابهة لتلك املذكورة في البحث مدعيا 
ملكيتها لنفسه ومنكراً في ذات الوقت معرفته مبكان تقرير ابيل. الحقاً، وبعد وفاة كاوشي، وجد التقرير املفقود وقد وضع 

بأناقة شديدة بني ملفات كاوشي. 

]10[ ذلك هو البروفيسور يوجني دورينغ الذي أنقذه قلم فريدريك أجنلز من االنحدار إلى غياهب النسيان. انظر حول أجنلز: 
 1984 ,Anton Chaitken, Treason in America, New York

كان أجنلز عميالً بريطانياً من جناح اللورد باملرستون إذ خدم أجنلز مؤقتاً بصفته املوجه لكارل ماركس، مملوك اخملابرات البريطانية، 
مشاركا في هذه املهمة غيره من الضباط البريطانيني أمثال ديفيد اوركوهارت )David Urquhart( الشهير وآخرين. وسبب 
قرائه في  ثقة  ليحوز على  أجنلز  أغفله  الذي  األمر  السياسية عاملياً،  دورينغ  ارتباطات  دورينغ املسكني هو  أجنلز على  هجوم 
جدليته الشهيرة نوعاً ما املضادة لدورينغ. وكان اللورد باملرستون مشتركا في توجيه مؤامرة أوربا الفتاة جليوسيبي ماتسيني 
أداة بيد مازيني إلى الوقت الذي صدرت فيه األوامر من موجهي مازيني للتخلص من  )Giuseppe Mazzini(. وكان ماركس 
ماركس حوالي عام 1869. وبعد وفاة ماركس بنى أجنلز أسطورة عن صداقته مع ماركس، واغرق تلك األسطورة باملبالغات. 
 ex لهذا السبب، وحيثما اجتمع املاركسيون يذكر اسم البروفيسور يوجني دورنغ باعتباره الشخص املستهدف في محاورة

cathedra ألجنلز حول املنهج. وتبقى القضية هنا هي أن دورينغ هو الذي ضلل كاري وليس أجنلز. 

]11[ لم يكن للمؤلف وال معاونيه إلى نهاية السبعينيات أي معرفة تقريباً بعمل رميان الذي أجنزه بعد عام 1859 تقريباً. وسبب 
ذلك هو انه كان معروفاً أن رميان كان ميوت موتاً بطيئاً نتيجة ملرض السل الوراثي الذي يبدو انه قضى على العديد من أفراد 

عائلته في عمر مبكر. 
من  )بدءاً  وغيرهم  وهيلمهولتز  دوائر مقربة من كالوسيوس  يد  تفتيش« على  رميان حلملة »محاكم  تعرض  إلى  فباإلضافة 
عام 1857( فقد حرمته حالته الصحية املتدهورة من استخدام يديه للكتابة في فترة مبكرة في بداية الستينات من القرن 
التاسع عشر. ولم تتحسن معرفتنا بأفكار رميان خالل الفترة 1860- 1866 إال بعد أن بدأ مشروع دراسي قام به اوفه باربارت 

- هينكه )Uwe Parpart-Henke( في عام 1978 في البحث في أرشيف بيتي )Betti( في إيطاليا. 
سة للهندسة«{{  وميكن تقسيم التاريخ ما بني 1852 و1859 كما يلي. أطروحة تخرج رميان املعنونة }}»حول الفرضيات املؤسِّ
)On the Hypotheses Which Underlie Geometry««( املنشورة عام 1854 وفي الواقع مت تسليمها في عام 1853. كانت هذه 
األطروحة واحدة من ثالث حّضر رميان مسوداتها المتحان تخرجه عام 1853 حتت رعاية سنده غاوس. أما األطروحتان األخريان 
فمتوفرتان في أرشيف أعماله غير املنشورة وهما وثيقتان على درجة فائقة من األهمية في ما يخص التاريخ الداخلي للعلم 

برغم املعرفة الضئيلة بهما. 
الثالث  التخرج  أطروحات  كتابة  فترة  من  بدءاً  الفيزيائية  رياضياته  صاحب  لـ«رميان«  نؤرخ  فإننا  األدلة،  هذه  أساس  وعلى 
املستقبلية. ويشير التاريخ 1859 إلى إصدار رسالته املعنونة }}»حول انتشار موجات الهواء البسيطة ذات املقادير احملدودة{{ 
»On the Propagation of Plane Air Waves of Finite Magnitudes« ، الذي ميثل مرحلة مت عندها إكمال معظم عمل رميان 
رميان في جامعة جوتنجن في موضوع علم  ألقاها  التي  الكهربائية. )1861 مالحظات من احملاضرات  الديناميكا  حول علم 
تاريخ رسالته  البعض  يختار  )Karl Hattendorf(. قد  الكهربائية، مت طبعها عام 1857 من قبل كارل هاّتندورف  الديناميكا 
األسبق عام 1851 بدالً من تاريخ التحضير ألطروحة تخرجه. إن هذا اجلدل ال يستحق العناء، فهذه هي خالصة إشارتنا إلى 

الفترة ما بني عامي 1852و1859. 
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   الفصل الثاني     

الكثافة السكانية النسبية احملتملة 
 

   كان هنري كاري مصيباً في إصراره ]1[ على أن املقياس الصحيح لقيمة النشاط 
اإلنتاجي البشري هو ازدياد االقتصاد في جهد العمل مبساعدة التقدم التكنولوجي 
األميركي  اخلزانة  وزير  عند  األساسي  املبدأ  هو  هذا  وكان  العمل«(.  جهد  )»توفير 
 .1791 ديسمبر  في  الصناعات«  موضوع  »حول  كتابته  حني  هاملتون  اليكساندر 
األميركي  النظام  في  البارزة  الشخصيات  تتقاسمه جميع  الذي  املبدأ  وهو كذلك 
لالقتصاد السياسي، كما كان األمر بالنسبة لاليبنتز. وهو التعريف الوحيد للقيمة 
االقتصادية الذي يتطابق ضمنياً مع األوامر املوجهة إلى البشر التي اقتبسناها من 

كتاب سفر التكوين. 
وسوف جنيب في املوقع املناسب من هذا الكتاب كلما تقدمنا في فصوله على السؤال 
مبرهن  هو  بالضرورة متطابقًة، كما  احلقيقة  تكون  ملاذا  علينا؛  نفسه  يطرح  الذي 
كلياً، مع ما ذكرناه أعاله. أما للحظة احلاضرة فيكفي أن نشير إلى أن بدون االقتصاد 
في جهد العمل ال ميكن أن يحدث أي منو في نسبة الناجت لكل فرد، أو االستهالك في 
اجملتمع، أي ال يحدث تقدم اقتصادي. ولوال التقدم االقتصادي لكان اجملتمع البشري ال 

يزال في ما يسمى مبرحلة الصيد وااللتقاط من الوجود. 
في ذلك الضرب من الوجود تكون مساحة األرض الصاحلة للسكن املطلوبة لتوفير 
الغذاء الكافي إلعالة فرد واحد عشرة كيلومترات مربعة تقريباً. ويشير هذا إلى أن 
العدد األقصى لسكان كوكبنا في هذه احلالة لن يبلغ إال عشرة ماليني شخص .]2[

احلياة  من  النمط  ذلك  في  يعيش  شخص  لكل  املتوقع  العمر  متوسط  معدل  أما 
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فسيكون اقل من عشرين سنة على األغلب، وهذا األمر يشير إلى أن غالبية السكان 
ستكون مؤلفة من أطفال دون سن املراهقة. 

يتم  أمريكا  في شمال  املستعمرون  واجههم  الذين  األصليني  السكان  أن  ومعروف 
انهم »صيادون  اإلنسان( على  )علم اصل  األنثروبولوجيا  تصنيفهم من قبل علماء 
وااللتقاط،  الصيد  جملتمعات  حضارة  افضل  حتى  ولكن  العموم،  على  وملتقطون« 
احلال من  تلك  إلى  انحطت  تتجاوز كونها قد  أنها ال  ثبت  الهنود احلفارين، قد  مثل 
حضارة ذات مستوى أسمى. لقد كانت جميع احلضارات الهندية مجرد بقايا أصابها 
االنحطاط خّلفتها حضاراٌت متقدمة نسبيا وجدت قبل سنة 1000 قبل امليالد، كما 
وايرلندية  اسكندنافية  مستعمرات  مع  امتزج  خليطاً  احلضارات  تلك  بعض  كانت 
ومستعمرات صيادي السمك البرتغاليني. ووجدت بعض تلك املستعمرات مئات من 
السنني قبل أن يهتدي كريستوفر كولومبس باستخدام اخلرائط التي مت جتميعها في 
فلورنسة في عام 1439 ميالدية، إلى نفس املسار الذي تصفه اوديسة هوميروس على 
انه الطريق الذي سلكه اوليسيس األسطوري في رحلته حوالي عام 1000 ق م إلى 

األقاليم الكاريبية ]3[
وتكون الظروف املعيشية البشرية في مجتمع صيد والتقاط حقيقي ،]4[

أي مجتمع لم يرث شيئاً من التكنولوجيا املتقدمة من حضارات سبقته، سيئة إلى 
اكبر.  بقوة وسرعة  تتمتع  التي  القرود  اإلنسان على منافسة  يقوى معها  ال  درجة 
يتجاوز  اليوم ال  البشر  العمل لكان عدد  االقتصاد في جهد  التقدم في  فلوال مبدأ 

العشرة ماليني نسمة تقريباً أو اقل يعيشون في ظروف بائسة. 
أما في اللحظة الراهنة، وحتى موقع قادم من الكتاب، فإننا سنتجاوز البرهنة على أن 
البشرية اليوم ليس مبقدورها أن تستمر في البقاء بدون استمرار التطور التكنولوجي. 
وسيقتصر شرحنا هنا على إبراز البراهني األكثر وضوحاً التي تفيد أن التطور البشري 
في جميع مجاالته يكون مستحيالً بدون استمرار حتسني اقتصاد العمل عن طريق 

التقدم التكنولوجي. 
سهولة  بكل  قياسه  ميكن  الطبيعة  على  اإلنسان  زيادة سلطان  أن  مفهوماً  وبات 
فرد  معدل  إلعالة  املطلوبة  ـ  ملعيشة  الصاحلة  ـ  األرض  مساحة  تقليص  باعتباره 
ميكن  حيث  فاعلية،  أقصى  ذات  بطريقة  العمل  اقتصاد  قياس  ميكن  وهكذا  واحد. 
استخدام هذا القياس في جميع أشكال اجملتمعات بدون اعتبار للتمايز الكبير بينها 

في الثقافة احمللية والبنى االجتماعية عموماً. 

الكثافة السكانية النسبية احملتملة           
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واالسم لهذا املقياس في التقدير األولي هو الكثافة السكانية. فإذا ما وضعنا في 
تقديراتنا مستوًى ما من التكنولوجيا التي يستخدمها مجتمع ما، فيا ترى كم فرداً 
ميكن إعالته )إيجاد الغذاء الكافي له( من كل كيلومتر مربع بواسطة عمل اجملتمع 

ال غير. 
مع ذلك، وقبل أن نشرع بإجراء القياسات علينا أن نقوم ببعض التعديالت على تعريفنا 

للكثافة السكانية. 
ثالثة  ذو  التنوع  وهذا  البشرية.  للمعيشة  مالءمتها  في  نوعياً  األراضي  تتنوع  أوالً، 
في  اخملتلفة  األرض  قطع  تتنوع  حضارة  ألية  التكنولوجي  للمستوى  فتبعاً  وجوه. 
نوعية مالءمتها وخصوبتها للمعيشة البشرية واالستخدامات األخرى. مع ذلك فال 
تترك املمارسات املعيشية البشرية األرَض في حالة ثابتة على الدوام. إذ تسوء نوعية 
الوقت  ويتم في نفس  النضوب؛  تأثيرات  بسبب  تدريجياً  للمعيشة  األرض  ومالئمة 
فإن  وأخيراً،  ذلك.  وغير  والتسميد  الري  منها  كثيرة  بوسائل  األرض  نوعية  حتسني 
التغيير في التكنولوجيا هو تغيير نوعي في أحوال األرض األكثر مناسبة للمعيشة 
التنوعات حني  من  الثالثة  األصناف  هذه  االعتبار  بعني  األخذ  يجب  لذلك  البشرية. 
نقارن »صالحية« كل كيلومتر مربع من األرض للمعيشة اإلنسانية بكيلومتر مربع 
آخر. فاالعتبارات الثالثة تعّرف النوعية املتغيرة لألرض بأنها قيمة نسبية لكيلومتر 

مربع واحد. 
فبدالً من أن نقيس كيلومتر مربع بسيط علينا أن نقيس كيلومتر مربع نسبي، وتبعاً 

لذلك فان علينا أن نقيس الكثافة السكانية النسبية. 
ثانياً، يكون هناك فرق كبير عادة بني عدد السكان الذي باإلمكان إعالته باستخدام 
فإننا  لذا  السكان.  من  الفعلي  احلالي  العدد  وبني  املتوفرة،  التكنولوجيا  مستويات 
نقيس أول هذين عند مقارنتنا بني املستويات اخملتلفة للتطور التكنولوجي للحضارات. 

ويجب أن نقيس عدد السكان الكامن، تبعا للتعريف هذا. 
يجب أن نقيس الكثافة السكانية النسبية احملتملة. هذا هو القياس التقريبي لتفوق 
مقياس  هو  إذ  االقتصادي؛  التقدم  مقياس  هذا  آخر.  على  احلضارة  من  ما  مستوى 

اقتصاد العمل. 
كتابنا  في  الحقاً  سنستعرضها  وألسباب  قدماً.  ثانية  خطوة  نسير  أن  اآلن  علينا 
السكانية  الكثافة  الزيادة في  أن نقيسها هي نسبة  التي يجب  الكمية  هذا، فان 
النسبية احملتملة. إذ تقيس هذه الكمية نسبة االقتصاد في جهد العمل، النسبة 
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التي تتم عندها زيادة الطاقات اإلنتاجية للعمالة. وألسباب سنبرهن عليها الحقاً 
في هذا الكتاب، تكون هذه القاعدة هي القاعدة العلمية الوحيدة لقياس القيمة 
الكثافة السكانية  الزيادة في  القيمة االقتصادية هو نسبة  االقتصادية. فمقياس 

النسبية احملتملة مقارنًة بالكثافة السكانية النسبية احملتملة احلالية. 
أما في املفهوم الرياضي فيكون ملثل هذا القياس للقيمة االقتصادية معنًى مضبوطاً 
في لغة الداالت ذات املتغير املركب. وميكن فهم وتعريف هذه النقطة على احسن 
وجهة  نفس  من  املركب  املتغير  ذات  للداالت  العامة  النظرية  فهم  طريق  عن  وجه 

النظر التي بدأ منها كارل غاوس في تفصيله موضوع توليد الداالت اإلهليلجية . 
أجنز غاوس ذلك باستخدامه الهندسة التركيبية؛ أي الهندسة التركيبية ذات البناءات 
اخملروطية اللولبية اللوغارثمية. ومن موقع االستفادة هذا ميكن لطالب مدرسة ثانوية 
يجيد القراءة والكتابة أن يتعلم بإتقان األهمية االنطولوجية لوظائف املتغير املركب، 
التي ترتبط عادة مبصطلح »األعداد املتخيلة«. أما  وتتالشى حينئذ جميع اخلرافات 
املعضالت األساسية التي تركها كل من كارل غاوس وكذلك لوجوندر وابيل وكارل 
جاكوبي )1804ـ 1851(، بدون حل في أعمالهم عن الوظائف اإلهليلجية فقد مت حلها 
ضمنياً بواسطة ما أبدعه بيرنارد رميان واصبح معروفاً حتت اسم »مبدأ ديريشليت«. 
حقق  وآخرين،  ولوجوندر  غاوس  عمل  على  ديريشليت  مبدأ  بتطبيقه  رميان،  وحقق 
شكالً عاماً للحل إلتقان مثل هذه املفاهيم. ومن هنا يأتي منهج الروش ـ رميان الذي 

هو عملية ربط منهج رميان باالكتشافات التي قام بها الروش. 
ومعروف أن محاولة إتقان هذه املواضيع باستخدام جبر استداللي مبني على أساس 
الرياضيني  حساب بديهي لهو عمل مضٍن ومخيف حتى بني العديدين في أوساط 
احملترفني. أما إذا استخدمنا، عوضاً عن ذلك، الطريقة الهندسية التركيبية الصحيحة 
فان جميع أسباب الغموض ستتالشى إلى درجة ميكن معها لطالب مدرسة ثانوية 
أن يتقن مبادئها. لذلك ينبغي أن ال ينتاب قارئ هذا الكتاب اخلوف جراء تنبيهنا إلى 

طبيعة املفاهيم التي سنتجه إليها في بحثنا. 
ليس بني العامة من الناس من شخص عاقل قادر على أن يجادل صادقاً بان مثل هذا 

التقدم ليس مفيداً. 

للجميع بان محاولة إعادة اجملتمع البشري إلى منط الصيد  ويجب أن يكون واضحاً 
وااللتقاط من احلياةـ  مثلما يطالب بذلك اليوم ثلة من بني اشد »دعاة حماية البيئة« 
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راديكاليًة ـ ستجبرنا على أن منسح أربع مليارات ونصف املليار من النسب احلالية 
من البشر من الوجود، وستكون هذه اكثر عملية قتل جماعي وحشيًة في التأريخ 
املعروف لإلنسان. فإذا متت محاولة العودة هذه إلى مستويات حضارية ذات تكنولوجيا 
أدنى من املوجودة فإن عملية القتل اجلماعي التي ستنجم عن ذلك ستحدث بصورة 
أساسية عن طريق موجات من اجملاعات واألوبئة املترابطة، التي تعتبر الطريقة األكثر 

فاعلية في القتل اجلماعي. 
القاضي  قدمه  الذي  املذهب  حسب   ،genocide( كهذه  جماعية  إبادة  عملية  إن 
األميركي روبرت جاكسون في محاكمات نورمبيرغ( ميكن إجنازه ببساطة عن طريق 
تبني سياسة »اجملتمع ما بعد الصناعي« عاملياً لفترة من الزمن تتراوح ما بني أربعة 
وخمسة عقود. إذ سيؤدي انهيار القدرة اإلنتاجية للعمالة، إذا قسناها كناجت السلع 
املادية، إلى تخفيض الكثافة السكانية النسبية احملتملة إلى مستويات أدنى بكثير 
ستنخفض  السياسة  هذه  تطبيق  من  عاماً  خمسني  وبعد  احلالي.  املستوى  من 

 
التطور والتقدم ضرورة الغنى عنها, الصورة:  جلسر بن فرانكلني )Ben Franklin( والذي يربط بني كامدي, في نيوجرسي و فالديلفيا.
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نسمة.  مليار  حوالي  السكان  عدد  فيها  يكون  مستويات  إلى  احملتملة  اإلمكانيات 
وليس بعيداً عن االحتمال أن يؤدي تخفيض اإلمكانيات املناعية عند األمم األكثر تأثرا 
بتلك السياسات إلى انفجار واسع النطاق ألنواع قدمية وجديدة من األمراض الوبائية 
واآلفات إلى درجة تكون كافية إلزالة العنصر البشري كلياً من وجه هذا الكوكب. 
من خير ميكن  ـ  اليوم  بها  التبشير  يتم  التي  بالصورة  ـ  البيئوي  الفكر  في  فليس 

ذكره. 
التكنولوجي  املستوى  لتخفيض  اإلجرامية  املقترحات  جميع  جانباً  أزحنا  أن  بعد 
للحضارة، يبقى عندنا سؤال واحد وهو؛ هل ميكن إيقاف التقدم التكنولوجي عند 
أمر  التكنولوجي  التطور  استمرار  أن  هل  آخر؛  مبعنى  أو  احلالية؟  التطور  مستويات 
نفس  في  مفيد  ببساطة،  انه،  إلى  إضافة  البشري،  الوجود  منه الستمرار  المناص 
الوقت؟ سوف نأتي في كتابنا هذا إلى النقطة التي نبرهن فيها أن »نعم« هي اجلواب 
القاطع لهذا السؤال. إن التطور التكنولوجي أمر ال بد منه الستمرار الوجود البشري 
على هذا الكوكب. وسيتم اكتشاف نفس البرهان من زاوية اكثر تطوراً في مراحل 

قادمة من هذا الكتاب. 
سنتجه اآلن إلى تطبيق مفهوم الكثافة السكانية النسبية احملتملة على االقتصاديات 
املوجودة حالياً. ونبدأ باستخدام تقدير ذي طبيعة تخمينية لكنه صائب من ناحية 
املبدأ. لذلك سنبدأ بتسليط الضوء على بعض املفاهيم األساسية لعلم االقتصاد 
املفاهيم  لنفس  اختبار الحق  إلى  النقطة  تلك  من  السير  في  ونستمر  التطبيقي 

بصورة اكثر دقة وعمقاً. 
النطاق  واسع  قومي  اقتصاد  أي  مبعاملة  ابدأ  اقتصاد،  ألي  األولى  االختبار  لغرض 
معتبراً جميع نشاطاته نشاطات شركة صناعية ـ زراعية موحدة. أما جميع العمال 
املشتغلني سواء في إنتاج زراعي و صناعي أو في بناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية 
معاملتهم  فيجب  املادية  للسلع  والصناعي  الزراعي  لإلنتاج  الضرورية  األساسية 
فتقع  والبطالة  العمالة  األخرى من  األصناف  أما جميع  انهم عمالة منتجة.  على 
في باب النفقات اإلضافية للشركة الصناعية ـ الزراعية املتحدة. وتتضمن النفقات 
اإلضافية اإلدارة واخلدمات وتكاليف البيع والنفقات وأنواع أخرى من اخمللفات، بضمنها 

البطالة. 
الزراعية ـ الصناعية رجعياً  املادية للشركة  الدورة اإلنتاجية حملصول السلع  ونتابع 
في سبيل احلصول على أقصى درجة من الفائدة في البحث؛ إذ نبدأ بالسلع النهائية 
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مروراً بالسلع شبه املصنعة وانتهاًء باملواد األولية اخلام. وتصنف السلع اجلاهزة إلى » 
سلتي سوق« اثنتني رئيسيتني: »سالل سوق« السلع اإلنتاجية و »سالل سوق« السلع 
املنزلية االستهالكية. ونتابع تدفق السلع شبه اجلاهزة واملواد األولية اخلام رجعياً إلى 
كل مجموعة من »سالل السوق«. ونقسم »سالل السوق« إلى مجموعتني ثانويتني 

عامتني لكل منهما: 
أ - السلع اإلنتاجية املُسَتهلَكة إلنتاج حاصل السلع املادية مضافاً إليها بناء وصيانة 

وتشغيل البنى التحتية االقتصادية األساسية. 
ب - السلع اإلنتاجية املُسَتهلَكة كمواد مطلوبة لنشاطات النفقات اإلضافية. 

ج - السلع االستهالكية التي حتتاجها أسر العمال املنتجني املوظفني. 
د - السلع االستهالكية التي حتتاجها أسر أولئك الذين يقع عملهم في باب النفقات 

اإلضافية. 
ونقيس سالل السوق هذه على أساس تقسيمها على كل فرد من السكان ) أ ( كل 
فرد من السكان ككل، )ب( لكل فرد من القوى العاملة ككل، )ج( لكل فرد من نسبة 
فرد على أساس  املقاييس هذه لكل  ونعرِّف  العاملة.  اليد  اإلنتاجيني ضمن  العمال 
السوق. وميكن وصف ما سبق  إنتاج مكونات سالل  وأيضا على أساس  االستهالك 
ضمن  واملنتج  اإلنتاج(  وسائل  )من  املدخلة  الطاقة  عالقات  قياس  طريقة  انه  على 

عملية اقتصادية مغلقة ككل. 
إن هذه الطريقة كفيلة باستجالء األخطار التي ميكن أن تلحق باجملتمع والكامنة في 

سياسة »النمو التكنولوجي عند درجة الصفر« . 
اإلنسان  يتدخل  التي  الطبيعة  أي مستوى تكنولوجي كان، متثل بعض جوانب  في 
في تغييرها »املوارد الطبيعية« الرئيسية التي يعتمد عليها إنتاج املواد األولية اخلام. 
املواد األولية اخلام املطلوبة لإلنتاج في سبيل ملِء  إنتاج  ففي حالة كهذه يتطلب 
إجمالي  من  معينة  مئوية  نسبة  تخصيص  املبتغاة  املستويات  إلى  السوق  سالل 
أن  نالحظ  أن  علينا  فان  وكذلك  اخلام.  األولية  املواد  إنتاج  في  للعمل  العاملة  اليد 
هذا التخصيص يجب قياسه كنسبة مئوية من العناصر املوظفة من إجمالي اليد 

العاملة. 
املستوى  هذا  يتطلبها  التي  الطبيعية  املوارد  أنواع  قسما  النضوب  أصاب  وإذا 
املوارد  من  أنواع  استخدام  إلى  يركن  أن  اجملتمع  على  فان  للحضارة  التكنولوجي 
العمل لكل  تزداد كلفة  أن  إلى  األمر  ويؤدي هذا  ندرة.  أفقر نوعية وأشد  الطبيعية 
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وحدة واحدة من املواد األولية اخلام يتم إنتاجها. وهذا سيؤدي أيضا إلى أن تزداد النسبة 
املئوية من اليد العاملة املطلوبة إلنتاج املواد األولية. فتكون عاقبة ذلك أن يتضاءل 
اإلنتاج إذ تتقلص نواحي اإلنتاج األخرى؛ تبعا لذلك تكون محتويات سلة السوق قد 

تناقصت. وهذا ميثل خفضاً للكثافة السكانية النسبية احملتملة. 
فإذا وصل هذا اخلفض في القدرة الكامنة إلى حتت املستويات احلالية للسكان فان 
اجملتمع ذاته يدخل في لولب انهيار ال يختلف عن ذاك الذي أصاب إيطاليا حتت حكم 
اإلمبراطورية الرومانية )روما( الذي نتج عن تأثير مزدوج لسياسات تطور تكنولوجي 
ذوي  اإليطاليني  األحرار  الفالحني  إزاحة  وبضمنه  االقتصاد  في  الصفر  درجة  عند 
اإلنتاجية العالية ليحل محلهم السخرة العبيد الذين كانوا مملوكني ملالك األراضي 
األرستقراطيني وكان إنتاجهم هامشياً. نتيجة لهذه العملية تضاءل عدد السكان 
تدريجياً في إيطاليا، وكان ذلك أحد أسباب الهيجان السياسي الذي رافق اإلصالحات 
الفالمينية )Flaminian( وحركات العصيان اجلراكية )Gracchian( الفاشلة. واستمرت 
اإلمبراطورية الرومانية في البقاء بعد ذلك باالعتماد على االتاوات )بضمنها إيرادات 
وعندما  األخرى.  الشعوب  إخضاع  طريق  عن  إيطاليا  إلى  جتلب  كانت  التي  احلبوب( 
تدهورت مساحات شاسعة من األراضي التي أُِخذت بالغزو بصورة مشابهة ملا وقع 
أما  داخلياً.  الرومانية  اإلمبراطورية  انهارت  السياسات،  لنفس  نتيجة  إيطاليا  في 
في العصور احلديثة فان نسبة االنهيار الذي ميكن أن تخلفه مثل هذه السياسات 
تتسارع بشدة مقارنة باحلالة الرومانية الن االعتماد النسبي على التكنولوجيا إلعالة 
إدراجها  ال ميكن  أخرى  عوامل  وتوجد  بكثير.  اعظم  السكان  احلالية من  املستويات 
هنا الن ذلك سيكون من باب االستطراد. لكن املهم هو أن النقطة العامة في هذا 

املضمار قد مت إيضاحها مبا فيه الكفاية. 
وميكن مقاومة مؤثرات النضوب هذه، أو حتى التغلب عليها بنجاح، بواسطة التقدم 
هي  ببساطة  أوالهما،  ناحيتني.  هذا  التكنولوجي  التقدم  ولتأثير  التكنولوجي. 
سلة  كلفة  معدل  في  االرتفاع  عن  سيعوض  للعمالة  اإلنتاجية  القدرات  تطور  أن 
السوق. إذ يسمح اقتصاد العمل بإجناز نفس كمية العمل باستخدام جهد بشري 
اقل، وبتخصيص نسبة اقل من اليد العاملة ملعدل إنتاج املنتجات املادية. فإن كان 
التقدم التكنولوجي سريعا بصورة كافية فان االقتصاد سينمو بنجاح بالرغم من 
نضوب أنواع معينة من املوارد الطبيعية املطلوبة. وبنفس الطريقة فان تخصيص 
جزء من اليد العاملة املتوفرة الناجتة عن التقدم التكنولوجي لتحسني البنى التحتية 
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سيؤدي إلى رفع النوعية النسبية لألرض للسكن واالستخدامات األخرى لألرض من 
قبل اجملتمع: الري والنقل وهكذا دواليك. 

املوارد  تغيير نطاق  إلى  تؤدي  »ثورات تكنولوجية«  بإنصاف  أن تسمى  ثانياً، ما ميكن 
الطبيعية املطلوبة. وخير مثال على ذلك هي »الثورة الزراعية«. فاستخدام الطاقة 
احليوانية واستخدام طاقة املياه وطاقة الرياح والثورة الصناعية التي اعتمدت املكائن 
املشتغلة بالطاقة احلرارية ما هي إال أمثلة أخرى: ثورة الكهرباء مثال آخر. إن جعل منو 
احلياة النباتية في مساحات من األراضي مقتصراً على فصائل النباتات ذات الفائدة 
اإلشعاع  كمية  تتركز  أن  إلى  سيؤدي  املزروعة،  النباتات  فصائل  وبتحسني  للبشر، 
لصالح  مربع(  متر  لكل  كيلوواط   0,2( األرض  على  الساقطة  احملدودة  الشمسي 
اإلنسان، كما ويتم حتسني النوعية النسبية لألراضي حتسيناً عظيماً. وهذا سيعني 
األساسية  املعالم  أن  عظيمة.  زيادة  احملتملة  النسبية  السكانية  الكثافة  تزداد  أن 
القابلة  إنتاج وإيصال الطاقة  اليوم هي جعل كلفة  الناجحة  التكنولوجية  للثورة 
الطاقة ومتاسك تلك اإلمدادات من  زيادة كثافة تدفق  الوقت  لالستخدام، وفي ذات 
الرديئة رخيصاً  النوعية  ذات  اخلامات  الطرق يجعل استخدام  إن مثل هذه  الطاقة: 
كما كانت عليه احلال سابقاً مع اخلامات ذات اجلودة العالية جداً فقط، على سبيل 

املثال. 
لهذه األسباب نستطيع أن نبرهن أن التقدم التكنولوجي ليس ذو فائدة وحسب بل 
ضرورة البد منها أيضا من اجل استمرار الوجود البشري. وال تكون من اجملتمعات من 
هي مؤهلة للبقاء واالزدهار إالّ تلك التي تلزمها ثقافتها بانتهاج التقدم التكنولوجي 
إن مجتمعات كهذه فقط مؤهلة أخالقيا  الناجح كسياسة تطبيقية إلزاماً. حقاً 

للبقاء، على عكس ما كان عليه اجملتمع الذي بني على أساس قوانني وثقافة روما. 
التي  الطاقة  كمية  تزداد  التكنولوجية  التطبيقات  مجال  في  البشرية  وبتقدم 
يستخدمها اجملتمع في كل من النسبتني: لكل فرد ولكل كيلو متر مربع. وبصورة 
عامة يكون مبقدورنا اختزال هذه احلالة في هيئة دالة رياضية واحدة عن طريق إقامة 
النسبية  السكانية  والكثافة  مربع  كيلومتر  لكل  الطاقة  بني  ما  تبادلية  عالقة 
كيلومتر  لكل  لالستخدام(  )القابلة  الطاقة  كمية  ارتفاع  متثل  دالة  وهي  احملتملة؛ 
الدالة ليست دالة  مربع عندما تزداد الكثافة السكانية النسبية احملتملة. إن هذه 

دقيقة كل الدقة بعد لكنها تقريب مفيد للدالة املطلوبة. 
وكما نوهنا مؤخرا أعاله، تنقسم الزيادة في ناجت الطاقة تاريخيا إلى مرحلتني عامتني 
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تقريباً. يقع التركيز في املرحلة األولى على زيادة فاعلية عملية أسر الطاقة الشمسية. 
فالثورة الزراعية واستخدام طاقة املياه واستخدام طاقة طواحني الهواء هي أمثلة 
لهذا االستخدام غير املباشر ملصادر الطاقة غير املباشرة لإلشعاع الشمسي )بصورة 
أساسية(. أما املرحلة الثانية فتتمثل في حتول تدريجي نحو التركيز على استخدام 
احلراري  والدمج  االنشطار  وطاقة  االحفوري  الوقود  مثل  الشمسية:  غير  املصادر 

النووي. 
أخذنا  إذا  للطاقة  فقير  مصدر  النهاية  وفي  محدود  مصدر  الشمسية  الطاقة  إن 
لقد  احملتملة.  النسبية  السكانية  الكثافة  من  احلالية  املستويات  االعتبار  بنظر 
ذكرنا أن معدل اإلشعاع الشمسي الذي يضرب سطح كوكب األرض ال يتجاوز 0,2 
قبل  من  وتنسيقهما  جتميعهما  مت  قد  و2   1 اجلدولني  إن  مربع.  متر  لكل  كيلوواط 
Fusion Energy Foundation )مؤسسة طاقة الدمج( خالل عام 1979. وبالرغم من 

تكون احلضاره مزدهرة  وتنمو مبقدار ما متلكة من نهضة زراعية, في العالم العربي, بدأت في القرن السابع امليالدي. 
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قيمة الطاقة

كثافة تدفق الطاقة , مقارن
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لتلك  النسبية  القيم  أن  إال  أوانها،  فات  قد   2 رقم  اجلدول  في  املوجودة  األسعار  أن 
األسعار ذات داللة كبيرة اليوم أيضا. 

والبد من التأكيد على أن طاقة املياه وطاقة الرياح ومصادر الطاقة النباتية واحليوانية 
ما هي إال أشكال من عملية أسر الطاقة الشمسية. إن املتوفر من تلك الطاقة على 
سطح األرض كما شددنا هو 0,2 كيلوواط لكل متر مربع. وعلى بعد 8 ماليني كيلومتر 
من الشمس ال ترتفع كثافة تدفق الطاقة إلى أكثر من 1,4 كيلووات لكل متر مربع. 
إنتاج  )biomass( ال يتجاوز  الكتلة احليوية  وكطاقة قابلة لالحتراق يتم أسرها في 
الطاقة احلاصل من استقبال األحياء النباتية للطاقة الشمسية 0,0002 كيلوواط 

لكل متر مربع من األرض التي تعيش عليها هذه النباتات. 
كانت الثورة الزراعية تطوراً عظيماً، تطوراً ال غنى عنه لكل احلضارة اإلنسانية، ولكن 
وإذا اعتمدنا على اإلشعاع الشمسي وحده ـ فان هذه  ـ  الواسع لألمر  في املنظور 
ناحية  من  أما  فيها،  الكامنة  القدرات  يخص  فيما  األبعاد  الثورة ستكون محدودة 
املقياس الزمني الصحيح فان للكتلة احليوية عمر تاريخي قصير جداً كمصدر للطاقة 
التقييدات  توضيح  فيمكن  غذائي  النباتات كمصدر  تطوير  ناحية  من  أما  احلرارية. 
املرتبطة بهذه الناحية بالذات من املوضوع عن طريق استعراض النقطة التالية. إن 

في القرن العشرين والواحد والعشرين, نظام توليد الطاقة املائية يتطلب حتسينات مهمة علي أرض الواقع. في الصورة: سد تاربيال في 
باكستان.
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احسن إجنازاتنا احلالية في حتسني افضل أنواع احلبوب ال يسمح إال بكون 50% فقط 
من مجمل وزن النبات حبوباً صاحلة لالستهالك. وهذا يعني؛ أن بدون زيادة وزن النبات 
احلبوب  زيادة كمية محصول  قادرين على  لن نكون  فإننا  زيادة عظيمة لكل هكتار 
احليواني  البروتني  نوعية  اليوم. وفي سبيل احلصول على  لدينا  مما  اكثر  لكل هكتار 
الضروري لنمو صحي لصغار السن واحلصول على إمكانيات مناعية وغير ذلك، فان 
النباتية عند حتويل مثل  احلياة  إنتاج  نتخلى عن جزء من  أن  أن علينا  ذلك سيعني 
ذلك املنتج الزراعي إلى ناجت غذائي للمواشي. إن معاملة التربة باألسمدة الكيماوية 
وصيانة العناصر العضوية النادرة في التربة واستخدام املبيدات احلشرية وغير ذلك، 
وحدها القادرة على متكيننا من حتسني نوعية النباتات للحصول على محصول اكبر 
بكثير مما ميكن أن نحصل عليه مبجرد استخدام اإلشعاع الشمسي زائداً »األسمدة 
الطبيعية«. عن طريق التحسني اجلذري لألراضي وحده، ويندرج ضمن ذلك إدارة نظم 
املياه التي تتطلب بدورها كميات كبيرة من الطاقة في مرحلة ما من عملية اإلدارة، 
ميكننا احلصول على قيم نسبية عالية لألراضي الزراعية لكل كيلومتر مربع بصورة 

أعم. 
اإلشعاع  على  االعتماد  قيود  من  اخلالص  نحو  كبرى  خطوة  البشرية  خطت  لقد 
أمراً  أصبحت  التي  الكيمياء«،  و«ثورة  االحفوري  الوقود  أنواع  باكتشاف  الشمسي 
في  االحفوري  الوقود  واستخدام  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنني  في  ممكناً 
تاريخية محدودة  الوقود االحفوري فترة حياة  الثورة الصناعية. مع ذلك، فإن ألنواع 
لالستخدامات العامة للبشرية. إن الفحم مخلف رسوبي للحياة النباتية وعليه فانه 
محدود في سعته. وال يشترك البترول والغاز الطبيعي مع الفحم في صفة »الوقود 
االحفوري« إذ أن البترول والغاز الطبيعي يتم إنتاجهما »طبيعياً« في أية بقعة من 
بقاع األرض تتواجد فيها الشروط الكيماوية املناسبة وحيث تسود بيئة ذات طبيعة 
وبصورة  ينتج  األرض  كوكب  أن  الشك  »لألكسدة«.  املعاكس  باملعنى  »اختزالية« 
الطبيعي.  والغاز  البترول  إمدادات جديدة من  السحيقة  أتونه  أعماق  في  مستمرة 
برغم ذلك فان هذا املصدر أيضا مورد محدود للبشرية على املدى البعيد. وينطبق 
نفس األمر على إمكانيات طاقة االنشطار النووي على األرض، على األقل طاملا نعتمد 
على املواد القابلة لالنشطار املستخلصة من اخلامات. ولكن باستطاعتنا أن نتغلب 
على هذه التحديدات بواسطة الدمج النووي احلراري. فالهيدروجني موجود بوفرة في 
الكون وعملية احلصول على نظير الديوتريون )الهيدروجني الثقيل( من مزيج نظير 
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الهيدروجني املتوفر على سطح األرض وأماكن أخرى هي عملية قد مت تطويرها إلى حد 
اإلتقان. أما وقود الدمج احلراري فانه تقريباً غير محدود إطالقاً، مقارنة مبصادر إنتاج 
سيجعل  التكنولوجيا  تقدم  فان  ذلك،  إلى  باإلضافة  األرض.  على  املوجودة  الطاقة 
إمدادات الوقود غير محدودة بشكل مطلق الستخدامها في كل األغراض العملية 
الوقود ألغراض  املثال، متكن صناعة  فعلى سبيل  أطول.  السنني  احملتملة آلالف من 
الدمج احلراري العادية من الهيدروجني بواسطة أشكال منظمة تنظيماً صحيحاً من 
البالزما ذات كثافة تدفق طاقة خارقة االرتفاع. وهذا ميكن إحداثه عند درجات عالية 
من كثافة تدفق الطاقة املتاحة ضمن نطاق تنمية الدمج النووي احلراري املقنن. هكذا 
فإننا عندما نشرف على اختراقات اقتصادية كبرى في إنتاج صافي محصول الطاقة 
من طراز »اجليل األول« من مفاعالت الدمج النووي احلراري املقنن نكون قد وصلنا إلى 

مشارف إمدادات غير محدودة من »الطاقة االصطناعية«. 
إن االقتراح القائل بضرورة االعتماد على مصادر »الطاقة املتجددة«، الذي دعا إليه وزير 
الطاقة األميركي السابق جيمس ر. شليزجنر وآخرين من ذلك اجلناح، ما هو إال سياسة 
انتحارية بحق. وقد وضحنا على نحو واف إشكالية استخدام »الكتلة احليوية« بديالً 
اخلاليا  أو  الشمسي،  اإلشعاع  جامع  حالة  ففي  االحفوري.  والوقود  النووية  للطاقة 
الشمسية، تتجاوز كمية الطاقة التي يستخدمها اجملتمع إلنتاج مثل هذه األدوات 
إجمالي كمية الطاقة التي جتمعها تلك األدوات في فترة حياتها العملية املفيدة. 
األدوات  تلك  مثل  على  اعتماده  من  للمجتمع  الطاقة«  »مردود  يكون  آخر  ومبعنى 

سلبياً. 
إن من بني أهم النقاط التي يوضحها اجلدول 2 هو أن هناك ترابطاً ما بني كفاءة املصدر 
احلراري وبني درجة احلرارة ) أو ما يعادلها( التي يعمل املصدر احلراري عند مستواها. إن 
هذا اجلدول يستحضر ذكرى سادي كارنو )1796- 1832(. وطاملا تقيد املرء »بالنظرية 
العددية« للحرارة ااصدمية فيظهر لنا أن صيغة كارنو الشهيرة هي صاحبة الفضل 
في كشف حقيقة أن العمليات األكثر تكلفة لتوليد الطاقة ميكن أن تتنافس مع 
العمليات ذات التكلفة األقل إن كانت األولى تعمل عند كثافة تدفق طاقة اعظم من 
تلك األقل تكلفة. مع ذلك فان كارنو نفسه لم يكن مرتاحاً بتاتاً للنظرية العددية 
كارنو  فيه  كتب  الذي  للزمان  مالءمتها  سبيل  على  إال  افتراضاتها  يستخدم  ولم 
رسالته عام 1824. أما التفنيد احلاسم »للنظرية اإلحصائية للحرارة« فقد مت على 
 On the Propagation of Plane Air Waves of Finite« يد رميان في أطروحته املعروفة
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Magnitudes« لعام 1859. وهذه األطروحة هي إحدى أهم املصادر املستخدمة في 
أثناء فترة   )1919  -1843  Lord Rayleigh( رايلي  اللورد  طريقة الروش رميان. وقد كان 
تأليفه في تسعينات القرن التاسع عشر من بني أولئك الذين أكدوا أن نظرية الغاز 
اإلحصائية سُتقلَب بكاملها رأساً على عقب إذا ثبتت صحة أطروحة رميان لعام 1859. 
كما وبرهن علماء أملان على أطروحة رميان مختبرياً فيما بعد. ويدين البروفيسور ايرفن 
شرودينغر ) Erwin Schrodinger 1887- 1961( في عمله حول الهندسة الداخلية 
لإللكترون بالفضل ألطروحة رميان هذه. ويكمن في اجلدول 2 أمٌر اعمق في دالالته مما 

ميكن استنباطه بأي حال من األحوال ضمن حدود النظرية العددية للحرارة. 
ويتعلق هذا األمر بالظاهرة التي أشرنا إليها في موقع سابق من هذا الكتاب: وهي 
احلالة التي ينِجُز فيها مجردُ جزء من إجمالي الطاقة املزودة لعملية ما، بفضل أن 
ذلك اجلزء يرفع إلى درجة كافية من كثافة تدفق الطاقة، ينجز قدراً من العمل اكبر 
بكثير مما تنجزه كل الطاقة املزودة، إذا كانت هذه الطاقة مستخدمة عند مستوى 

أدنى بكثير من كثافة تدفق الطاقة. 
إن هذه الظاهرة املثيرة تتضمن جزئياً حاالت ال ميكن أن يحدث فيها تفاعل كيميائي، 
الطاقة.  تدفق  كثافة  من  معني  أدنى  مستوى  عند  التفاعل  يستحث  لم  ما  مثالً، 
وهنالك بالتأكيد حاالت ميكن عرضها على سبيل القياس. وتتعلق مثل هذه األمثلة 
باملسألة التي سيتم تطويرها الحقاً في هذا الكتاب. لكن هذه املسألة تنطوي على 

معاني اعمق مما حتاول هذه األمثلة أن تشير إليه ضمناً. 

الهوامش 

 . »Unity of Law« 1[ انظر اإلشارة السابقة إلى[
]2[ هذه تقديرات مت تصنيفها في بحث اوفه باربارت-هينكه. 

]3[ إن عملية إعادة تركيب تفاصيل تلك الرحلة املوصوفة في األوديسة قد متت في عام 1978 على يد مجموعة من باحثي 
احلضارة اإلغريقية الكالسيكية. وتستوجب تلك التفاصيل وجود وسائط نقل بحري مشابهة لسفن الفايكنج الطويلة 
التي كانت منتشرة في الواقع في البحر املتوسط في األلف الثاني قبل امليالد. إن مصطلح »روح السفينة« املوجود في 
النص يفترض وبقوة وجود بوصلة مغناطيسية، وهذا الضرب من التكنولوجيا كان في الواقع محتمل الوجود في تلك 

الفترة ألسباب ال ميكن إيراد كل تفاصيلها هنا. 
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شعب  قصص  وقائع  في  يظهر  إليه  حقيقية  بدائية  والتقاط  صيد  حضارة  وجود  رد  ميكن  تاريخي  وصف  اقدم  إن   ]4[
األطلس، كما ينقلها ديودوروس سيكولوس )Diodorus Siculus مؤرخ روماني من القرن األول قبل امليالد(. إذ يصر شعب 
األطلس الذي سكن في اإلقليم اخلصب من مغرب اليوم قرب مضيق جبل طارق على أن أسالفهم القدماء كانوا ميثلون 
األصليني  املنطقة  سكان  علمت  بحرية  حضارة  يد  على  مدني  مركز  بناء  يتم  أن  قبل  بسيط  والتقاط  صيد  مجتمع 
الزراعة. وهذه احلضارة هي حضارة »اطالنطس« املذكورة في حوارات أفالطون. وتتطابق أسماء السالالت لتلك احلضارة مع 
األسماء املوجودة في الفترة األولى في مصر ما قبل السالالت. إن ما يصفه باحثو األنثروبولوجي عادة بحضارات »صيد 
والتقاط« ليست حضارات »بدائية« باملعنى الدقيق، بل هي ناجت انهيار وانحطاط مجتمعات كانت ذات مستوى حضاري 

عاٍل نسبياً. 

الكثافة السكانية النسبية احملتملة           
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       الفصل الثالث   

باالقتصاد  وعالقته  احلرارية  الديناميكا  علم 
السياسي 

عادة ما يصدم املرء في األجواء الدراسية األكادميية وغيرها باإلشارة إلى أحد »قوانني 
الكسالى  األشخاص  جانباً  وضعنا  فإذا  أم جميعها.  املزعومة  احلرارية«  الديناميكا 
الدراسية  الكتب  توفرها  التي  االفتراضات  أبداً صحة  يتحدون  أو  يسائلون  ال  الذين 
هذه  مصادر  في  البحث  من  معقولة  كمية  بإجراء  وقمنا  واملعاجم،  والقواميس 
طبيعة  ذو  هو  هنا  املستخدم  »القانون«  مفهوم  أن  سنكتشف  فإننا  »القوانني« 
تشريعية وليست علمية. فهذه القوانني متثل عملية فرض قسري واعتباطي ملفهوم 
أرسطوطاليس للطاقة ) energeia ( على علم الفيزياء الرياضي الذي كان مطبقاً 
في خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد مت فرض ذلك من قبل أشخاص 

مثل كالوسيوس وهيلمهولتز وماكسويل وتعيس احلظ بولتزمان .]1[
مت  قد  وأنها  بل  فحسب،  اعتباطية  ليست  هي  الثالث  احلرارية  الديناميكا  فقوانني 

إثبات زيفها بشكل تام من قبل يوهانس كيبلر عدة قرون قبل طرحها. 
وبالرغم من أن مهمة تقدمي األدلة على ذلك تعود إلى فصل الحق من هذا الكتاب، إال 
أننا نقدم هنا حقيقة املوضوع حتى نثير انتباه القارئ إلى الطبيعة املؤقتة للمناقشة 

التوضيحية التي سنغوص فيها هنا. 
على  احلرارة  لظاهرة  االبتدائي  التعريف  يعتمد  كارنو،  سادي  مع  احلال  هي  كما 
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استخدام عملية قياس احلرارة بواسطة مقياس احلرارة املدرج احلسابي. نقيس احلرارة 
في عملية تقدير تقريبية أولية باعتبارها كمية من احلرارة ناجتة عن العمل املطلوب 
لرفع احلرارة درجة واحدة على املقياس املئوي أو الفهرنهايتي. ولغرض احملافظة على 
االتساق في عمليتنا هذه نقوم بعد ذلك بقياس عملية حتويل احلرارة إلى عمل ممثلة 
في عملية استهالك كمية من احلرارة مقدرة ضمنيا كانخفاض درجة حرارة احلرارة 
املستخدمة. ليس هنالك أي عيب في استخدام هذه اجملموعة من االفتراضات فقط 
لغرض الوصف االبتدائي للظواهر، بشرط أن نكون في شك - كما كان كارنو في شك 
- من هذه االفتراضات. إن االفتراضات شيء مفيد إلجراء التقديرات التقريبية األولية، 
لكنها ستكشف بشكل ميكن إثباته عن بطالنها إذا َحّملناها أشياء تتجاوز حدود 
نولي اهتمامنا لقضايا هي خارج  الفصل ال  األولي. في هذا  التقريبي  التقدير  ذلك 

نطاق التقدير التقريبي األولي. 
energy- م إجمالي الطاقة املستخدمة نبدأ اآلن عملية التقدير التقريبي األولي. قسِّ

throughput إلى مجموعتني ثانويتني رئيسيتني. إن حصة الطاقة املستخدمة التي 
»تباطؤ«  نتجنب  حتى  تستهلكها  أن  يجب  نفسها  العملية  وكأن  تبدو  أن  ينبغي 
energy of the system . لقد مت تداول مصطلح  العملية تسمى }}طاقة النظام{{ 
»التباطؤ« )أو التوقف التدريجي( »running down« ألول مرة من قبل إسحاق نيوتن 
Isaac Newton وفي مناقشة قصد نيوتن في مراسالت كالرك - اليبنز. إن الصورة 
الساعة  الرئيسي(  )النابض  زنبرك  »تباطؤ«  هي  املصطلح  هذا  لوصف  التخيلية 
»االنتروبيا«  مصطلح  لتعريف  التاريخي  األصل  هو  هذا  البسيطة.  امليكانيكية 
entropy في علم امليكانيكا االعتيادي. يُنظر إلى »طاقة النظام« على أنها حتمل في 
داخلها مشكلة ضياع القدرة على إجناز العمل نتيجة لالحتكاك وتبدد الطاقة وغير 
ذلك. وإذا بقي شيء من إجمالي الطاقة املستخدمة بعد استقطاع طاقة النظام 

املطلوبة فإن اجلزء املتبقي يسمى »طاقة حرة«. 
تأخذ شكل  االقتصادية  العمليات  أن  األولى  التقريبي  التقدير  لنتخيل على سبيل 
فصل  في  وصفها  سبق  التي  املستقلة  املتكاملة  الصناعية-الزراعية  الشركة 
سابق من الكتاب. إن منط العملية الديناميكية احلرارية الذي يجب أن نتخيله حتى 
نختبر الشركة الصناعية - الزراعية املتكاملة بشكل ديناميكي حراري هي عملية 
الطاقة موجودة داخل  }}ديناميكية حرارية مغلقة{{. فجميع مصادر واستخدامات 

العملية التي يتم اختبارها. 
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في مثل هذه احلالة، تتوافق }}طاقة النظام{{ مع تكاليف ونفقات إنتاج إجمالي السلع 
املادية وغيرها من املواد املنتجة. أما }}الطاقة احلرة{{ فإنها متثل صافي ربح التشغيل 
للشركة ككل. ويتم استنباط الداالت الرياضية املطلوبة هنا عن طريق فحص املؤثرات 
الناجتة عن إعادة استثمار الطاقة احلرة )صافي ربح التشغيل( باعتبارها طاقة نظام 

مضافة. 
}}اقتصاد جهد  هو  الرياضية  الدالة  هذه  ألداء  »املنتقى« كمقياس  املميز  التأثير  إن 
العمل{{ كما مت تعريفه في مكان سابق من الكتاب. إن التأثير الظاهري إلعادة استثمار 
الطاقة احلرة حتى تزداد طاقة النظام هو ازدياد تكاليف االقتصاد لكل فرد، األمر الذي 
يبدو انه على العكس متاما من النتيجة املطلوبة. في أي اقتصاد ناجح يبدو أن ما يقع 
هو نتيجة صافية معاكسة متاما، حيث تنخفض التكاليف االجتماعية إلنتاج »سلة 
سوق ذات محتوى ثابت«، أي يحدث اقتصاد في جهد العمل. وحني نحاول اكتشاف 
املغالطة املوجودة في مثل هذه املفارقة نتوصل إلى إدراك أن هنالك عملية خلط ما 
بني »التفاح والبرتقال« في عملية حسابنا. نعم، تزداد طاقة النظام بالفعل، لكن 
ارتفاع في كلفة  تنخفض. فهنالك   - العمل  أي كلفة   - الطاقة  تزويد هذه  كلفة 
الطاقة لنشاطات اليد العاملة لكل فرد، لكن كلفة العمالة الداخلة في إنتاج هذه 
الطاقة يتم خفضها إلى درجة كافية بحيث ينخفض معدل كلفة العمل مقسومة 
على كل فرد. هذه هي النتيجة املتناسقة مع التأثير املميز املنتقى لتعريف دالتنا 

الرياضية. 
نعيد اآلن طرح هذه املفارقة في سياق تََغيُّر قيم نسبة الطاقة احلرة إلى طاقة النظام. 
للعملية  متتابعة  دورات  عبر  ثابتة  املستخدمة  اإلجمالية  الطاقة  كانت كمية  إذا 
فرد  لكل  النظام  ارتفاع طاقة  فإن  ديناميكي حراري،  املشروحة بشكل  االقتصادية 
عن طريق حتويل الطاقة احلرة »املعاد استثمارها« إلى طاقة نظام مضافة يتسبب ال 

محالة في هبوط نسبة الطاقة احلرة إلى طاقة النظام .]2[
ثم إذا مت توسيع الدالة الرياضية )العملية االقتصادية( مبرور الوقت فإن هذه النسبة 
ال بد وأن تقترب من الصفر. وإذا أضفنا إلى ذلك تأثيرات نضوب املوارد الطبيعية ضمن 
النظام الديناميكي احلراري املغلق فإن النسبة يجب أن تصبح سالبة مبرور الوقت. 

ويعني هذا أن العملية االقتصادية )الديناميكية احلرارية( يجب أن تنهار. 
في قضية العملية الديناميكية احلرارية املغلقة يبني انخفاض نسبة الطاقة احلرة 
إلى طاقة النظام بهذا الشكل أن العملية املمثلة لدالة رياضية كهذه هي عملية 
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ككل  البشري  الوجود  أخذنا  إذا  لكن  تدريجيا.  يتباطأ  فالزنبرك  أساساً.  »انتروبية« 
يثبت ارتفاع الكثافة السكانية النسبية احملتملة أن النتيجة غير االنتروبية املرغوبة 
النسبية  السكانية  الكثافة  ارتفاع  إن  االقتصادية.  العمليات  في  بالفعل  موجودة 
 negative السالبة  االنتروبيا  هي  األساسية  خاصيتها  رياضية  دالة  ميثل  احملتملة 

entropy . هذه هي أيضا خاصية العمليات احلية وبضمنها وجود النوع البشري. 
إذا سلمنا فرضا باملسلمات الضمنية التي تنطوي عليها النظرية الُسعرية للحرارة 
فهذا سيعني أن كون الوجود البشري وجودا انتروبيا سالبا سيعني أن استمرار وجود 
في  املوجودة  الطاقة  مصادر  باستنفاذ  البشرية  قيام  سيتطلب  اإلنساني  اجملتمع 
بيئتنا. هذه هي إحدى التبريرات التي يسوقها املالثوسيون احملدثون في »نادي روما« 
Club of Rome واملتعاطفون معهم. وقد يقول بعض األشخاص األكثر معرفة في 
أوساطهم: »نعم، قد تكون النظم احلياتية ورمبا حتى االقتصاديات الناجحة انتروبية 
سالبة إلى الوقت احلاضر. املشكلة هي أننا نقوم باستنفاذ املصادر احملدودة من الطاقة 

في بيئتنا بنسبة ال ميكن بوجودها االستمرار بالوجود بصورة انتروبية سالبة«. 
في السابق، وكما هي احلال مع كتاب »حدود النمو« Limits of Growth الذي أصدره نادي 
 Jay Forrester وجي فوريستر Dennis Meadows روما، جادل كل من دينيس ميدوز
انتروبية جوهريا. وقد  النظم االقتصادية هي  بأن جميع   MIT األستاذان في جامعة 
دعموا زعمهم هذا بشكل رئيسي باستخدام منوذج ليونتييف Leontieff للعالقات 
بني الطاقة التي يتم تزويدها والناجت، وهو النموذج املستخدم في بناء النظام األمريكي 
احلالي حلساب الدخل القومي. كما تستخدم األمم املتحدة ومعظم األمم األخرى أيضا 
هذا النموذج في قياس إجمالي الناجت احمللي لالقتصاديات الوطنية. إن الطرق الشائعة 
من  العديد  في  جوهريا  مغلوطة  هي  القومي  الدخل  حساب  في  الطريقة  كهذه 
مفاصلها األساسية، وأهم هذه املغالطات كما هي احلال في كتاب »حدود النمو« 
ذات  System Analysis وهي نظم  النظم«  اليوم »حتليل  ما يسمى  هي استخدام 
معادالت خطية لوصف العالقات بني الطاقة املزودة والناجت ضمن عملية اقتصادية 
التقدم  بأن  اعتباطي  بشكل  يجزم  اخلطية  للمعادالت  كهذا  استخداما  إن  ما. 
التكنولوجي قد توقف بشكل مفاجئ وتام في اللحظة التي مت فيها إدخال مثل هذه 
النظم لكشوف حساب خطية إلى جهاز الكومبيوتر. ينبغي أيضا مالحظة أن ميدوز 
تقديريا جلدول  تقييما  إلى حساباتهم  اعتباطي حقاً  أضافا وبشكل  وفوريستر قد 
يحتوي على معلومات عن املوارد الطبيعية. وكان هذا التقييم متشائما جدا وضئيال 

     الفصل الثالث
  39             

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



للغاية، ال بل كان مزورا أيضاً. إن من بني اخلدعتني هاتني في عمل ميدوز وفوريستر، 
- هي  النظم  أي حتليل   - اخلطية  املتباينات  ذات  للنظم  اعتبار استخدامهما  ميكن 

اخلديعة األكثر أهمية. 
كنقطة  يستخدم  أصبح  قد  هذا  واالحتيال  النصب  كتاب  أن  هو  ذلك  من  األسوأ 
انطالق للمجادلة بضرورة إيقاف عملية التقدم التكنولوجي. فبعد أن مت استخدام 
حتليل النظم للجزم بأن التقدم التكنولوجي ال يحدث، عادوا وجادلوا بعد ذلك بأن هذا 
التقدم التكنولوجي الذي ال يحدث أصالً يجب إيقافه ومنعه من احلدوث. وبعد أن أثبتوا 
حقا بأن توقف عملية التقدم التكنولوجي سيقود إلى كارثة عاملية في كتاب »حدود 
يتوقف. يشابه  أن  التكنولوجي يجب  التقدم  أن  ذلك  فإنهم استنتجوا من  النمو« 
هذا األمر عملية القياس املنطقي التي تقول انه طاملا أن التوقف عن األكل يسبب 
موت الناس لذلك فإن على الناس التوقف عن األكل. لرمبا يفضل ميدوز وفوريستر 
واملعجبون بهم موت العنصر البشري على أن يعترفوا بالفشل اجلذري ملذهب حتليل 

النظم. 
الشخصيات  دفعت  ومعاونوه  )الروش(  الكتاب  هذا  مؤلف  قدمها  التي  احلجج  إن 
القيادية من املالثوسيني احملدثني ومن بينهم صناع قرار في رئيسيني في »نادي روما« 

إلى تغيير شكل نظريتهم .]3[
فقد أدت أعمال هذا الكاتب املنشورة وواسعة االنتشار حول موضوع ارتفاع الكثافة 
السكانية النسبية احملتملة إلى إحراج صناع القرار في »نادي روما« بحيث حتولوا عن 
مذهب ميدوز وفوريستر و »حدود النمو« إلى انتحال بسيط لنظريات الفيزيوقراطيني 
 carrying capacity »من القرن الثامن عشر. فقد أصروا على أن »قابلية االستيعاب
لألرض الصاحلة للسكنى قد مت تخطيها بسبب االرتفاع احلالي في نسب السكان. 
وأن  انتروبي«  الكون كله يحكمه »قانون  أن  بالقول ببساطة  وقد حتججوا في ذلك 
احملتومة  نهايته  إلى  الكون  انحدار  معدل  تسارع  إلى  يؤدي  اإلنسان  وجود  استمرار 
»باملوت احلراري«. بتعبير آخر يقصدون أن محاولة اإلنسان احملافظة على نسب السكان 
إلى تعجيل معدل استنفاذ  تؤدي  التكنولوجي  التقدم  زيادتها عن طريق  أو  احلالية 
اإلنسان ملصادر الطاقة احملدودة في بيئته. معنى ذلك أن العنصر البشري قد تخطى 
عتبة استهالك الطاقة مبعدالت أعلى مما ميكن للطبيعة أن توفرها. من هذا املنطلق 
يعني ذلك أن أننا طاملا نقبل التقرير القائل بأننا نستنفذ املصادر القليلة للخشب 
والبترول والفحم فإن علينا إغالق محطات الطاقة النووية وأن نؤجل إلى أجل األبد 
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أية محاوالت إنفاق من شأنها أن تطور عملية إنتاج الطاقة من الدمج النووي بشكل 
جتاري. إن املالثوسيني ليسوا ال عقالنيني فحسب بل وال عقالنيني بشكل َمرَضي. 

ينبغي أن يكون قد اتضح بشكل كافي أنه إذا تعلق األمر بقيام املالثوسيني احملدثني 
فإن  يقولون  ملا  بوجود خلفية علمية  لإلدعاء  الذكر  آنفة  مبحاولة استخدام احلجج 
حججهم مبنية كليا على القوانني الثالث املزعومة للديناميكا احلرارية. وقد ذكرنا 
في بداية هذا الفصل أن هذه القوانني الثالث قد مت فرضها بشكل تعسفي على علم 

الديناميكا احلرارية بدءا من عام 1850 تقريبا. 
رسميا، يرجع تاريخ هذه القضية إلى قيام رودولف كالوسيوس باالستيالء على العمل 
الذي كان سادي كارنو قد قام به في عام 1824 وحتريفه وإظهاره مبظهر آخر. طرح 
الثاني  »القانون  باسم  يومنا هذا  إلى  ما أصبح معروفا  كالوسيوس في عام 1850 
إضافة  مطلوبا  أصبح  الثاني،  للقانون  الصياغة  هذه  وإلمتام  احلرارية«.  للديناميكا 
وقد  الثاني.  القانون  في  الواضحة  املغالطات  تبرير  يتم  والثالث حتى  األول  القانون 
أدت اجلهود املتداخلة لكالوسيوس وهيلمهولتز وماكسويل وبولتزمان إلى تأسيس 
هذه التلفيقات باعتبارها قوانني ذات رهبة غير قابلة للجدل. في احلقيقة كان أصل 
هذه التركيبات هو مذهب البالس وخليفته كاوشي في بداية القرن التاسع عشر. 
الذي  اإلطار  على  بناءاً   - وبولتزمان  وماكسويل  وهيلمهولتز  وقد شيد كالوسيوس 
أسسه البالس وكاوشي -- شيدوا املذهب الغريب املسمى »إشعاع اجلسم األسود« و 
»النظرية اإلحصائية للحرارة )الصدمية(« الذي أربك العلم إلى يومنا هذا، وهي حيرة 
حكمت اجملتمع العلم بشكل واضح منذ انتحار بولتزمان الكئيب عند مزار توري إي 

تاسو Thurn und Taxis حيث قلعة ريلكه ) Rainer Maria Rilke( املسماة دوينو. 
لقد مت تفنيد القانون الثاني للديناميكا احلرارية بصورة غير مباشرة بواسطة عمل 
يوهانيس كيبلر الذي مت نشره في بداية القرن السابع عشر، أي قبل قرنني من فرض 
كاوشي على منصبه في اإليكول بوليتيكنيك من قبل مؤمتر فيينا عام 1815. وقد 
واآلن  الكتاب.  األمر في موضع سابق من هذا  املتعلقة بهذا  النقاط  وضحنا بعض 

سنبني عالقة هذه املادة ببرهان كيبلر. 
لقد ذكرنا من قبل أن باتشيولي وليوناردو دافينتشي كانا أول املعاصرين الذين ذكروا 
أن العمليات احلياتية تتميز عن العمليات عن العمليات غير احلياتية بنمو متشابه 
self-similar متطابق مع املقطع الذهبي. وقد أعاد كيبلر التشديد على ذلك التمايز 
فيما بعد. إن احلقيقة األساسية املتعلقة بالقانون الثاني للديناميكا احلرارية هو أن 

     الفصل الثالث
 41         

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



جميع القوانني الفلكية لكيبلر قد مت اشتقاقها بواسطة عملية بناء نابعة من نقطة 
االنطالق املتمثلة باملقطع الذهبي. وطاملا أن غاوس قد برهن فيما بعد أن قوانني كيبلر 
كانت مناسبة بشكل فريد وطاملا أن هذه القوانني موجودة ضمن املقطع الذهبي، 
فإن الكون كله له نفس خصائص العمليات احلية. }}أي أن الكون ككل ذا خاصية 

انتروبية سالبة جوهرياً{{. 
وتتضح أهمية املقطع الذهبي - بدون عبء اخلرافات أو غيرها من األفكار الباطنية 

- عن طريق عمل غاوس في حتديد الداالت اإلهليلجية. 
ُقم ببناء لولب متشابه )لوغارثمي( على جانب مخروط. إن الشكل املُسَقط لهذا 
املقطع  خاصية  ميتلك  مستوي  لولب  هو  للمخروط  الدائرية  القاعدة  على  اللولب 
أقطار  بأنصاف  اللولب  أذرع  تقسيم  عن طريق  اخلاصية  هذه  تقريب  ميكن  الذهبي. 
القاعدة الدائرية. فعلى سبيل املثال، إذا كانت أنصاف األقطار مرسومة بحيث تقسم 
القاعدة الدائرية إلى 12 قسم متساوي، فإن أنصاف األقطار تقسم طول أذرع اللولب 
إلى أقسام منحنية تتناسب بالضبط مع نوطات السلم املوسيقي اجليد التعديل 

)شكل 1(]4[
 .

في  مراقبتها  تتم  لعملية  كخاصية  الذهبي  املقطع  بروز  أن  حقيقة  يوضح  هذا 
الفضاء املرئي )أي الفضاء اإلقليديسي( هو ليس إال عملية إسقاط على الفضاء املرئي 
 continuous »لصور فعل لولبي-مخروطي متشابه يقع في »الكل ـ املتعدد املتصل
 the« »الذي ميثل مجال الفعل اللولبي اخملروطي املتشابه، أي »اجملال املركب manifold
التالي ألهم  complex domain«. ويتضح هذا بشكل أكبر من خالل االستكشاف 

نواحي مثل هذه الداالت اخملروطية]5[
 .

احملل  وقام بوصف  لوغاريثميا مبنيا على جانب مخروط  لولبا  التلميذ  درس  إذا  أوال، 
الهندسي locus لتوليد هذا اللولب جبريا فإن التلميذ سيالحظ أنه قد انتج أكثر 
استمر  وإذا   .  complex variable : a+bi املركب  املتغير  أشكال  من  ابتدائية  شكل 
من هذه البداية فإن »اخلصائص« األساسية األخرى للداالت اخملروطية )داالت املتغير 
ابتدائياً  »فيزيائياً«  بتكوين معنًى  البداية  في  التلميذ  قام  أمامه.  املركب( ستظهر 
التلميذ قادراً على  ملفهوم املتغير املركب. من هذا املنطلق وبعد تكوين ذلك يكون 
حتديد األهمية الفيزيائية لكل واحدة من »اخلصائص« املستنبطة من استمرار عملية 
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االستكشاف.

الدائرية  قاعدته  إلى  اخملروط  رأس  من  مستقيماً  خطاً  يبني  أن  التلميذ  على  ثانيا، 
اللولب مع  فيها  يتقاطع  نقطة  اخملروط. في كل  الذي ميثل محور  اخلط  بناء  وأيضا 
اخلط املستقيم املمتد من رأس اخملروط إلى قاعدته قم بقطع حجم اخملروط مبقطع 
عرضي دائري )الشكل 2(. على التلميذ حينذاك أن يتصور أن حجم اخملروط هو احملل 
مقطع  كل  ميثل  بحيث  احملتملة  النسبية  السكانية  الكثافة  الرتفاع  الهندسي 
هندسية  صورة  هذا  يعطينا  معينة.  كامنة  نسبية  سكانية  كثافة  دائري  عرضي 
التعريف  ميثل  الهندسي  البناء  }}هذا  السالبة{{.  }}لألنتروبية  الفيزيائية  لألهمية 
الرياضي الصحيح لألنتروبية السالبة{{. إن دالة املتغير املركب التي تَوّلد تتابع املقاطع 

العرضية الدائرية ترمز إلى دالة ارتفاع في الكثافة السكانية النسبية احملتملة. 

ثالثا، على التلميذ أن يربط املقاطع العرضية الدائرية املتتابعة داخل اخملروط ببعضها 
البعض بواسطة قطوع ناقصة قطرية )مائلة( diagonal ellipses )الشكل 3(. هذه 
هي نقطة البداية لفهم الداالت األهليلجية. على التلميذ أن يالحظ بعد ذلك الفرق 
اللولب  واملتوسط احلسابي حلركة   geometric mean الهندسي  املتوسط  بني قيم 
من أحد املقاطع العرضية الدائرية إلى املقطع التالي. إن املتوسط الهندسي يقابله 
»نصف  يكون  عندها  التي  اللولب  من  النقطة  تلك  عند  الدائري  العرضي  املقطع 
حول  واحدة  كاملة  لدورة  البداية  نقطة  اللولب(  )أي  تركه  بني  مضى«  قد  الوقت 
اخملروط ووصوله إلى نهاية دورة كهذه. بينما يقابل املتوسط احلسابي مقطعاً عرضياً 
كاملة  دورة  ونهاية  بداية  بني  الواقعة  اخملروط  حملور  الوسط  نقطة  عند  مبنياً  دائرياً 
واحدة. على التلميذ أن يحدد عالقة املتوسطني احلسابي والهندسي بعملية حتديد 
بؤر القطع الناقص القطري املقطوع من حجم اخملروط لدورة واحدة. على أي البؤرتني 
الداالت  لفيزياء  بالنسبة  ذلك  يعني  ماذا  الشمس؟  تقع  لألرض  اإلهليلجي  للمدار 

اخملروطية؟ 

عبر  مير  بحيث  اخملروط  لقاعدة  موازياً  مستوياً  يبني سطحاً  أن  التلميذ  على  رابعاً، 
رأس اخملروط. ثم عليه أن يقوم بإسقاط صور القطع الناقص القطري وصفاته احملددة 
على هذا السطح املستوي )الشكل 4(. سيقع رأس اخملروط على إحدى بؤرتي القطع 
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الناقص على السطح، وهذا هو موضع الشمس بالنسبة إلى مدار األرض. 

خامسا، على التلميذ أن يقسم حجم دورة واحدة من الفعل اللولبي اخملروطي إلى 
أجزاء أصغر عند النقط البؤرية للقطع الناقص األصلي. بعد ذلك يقوم بقطع هذا 
التقسيم الثانوي للحجم بقطع ناقص مائل ثاني )الشكل 5(. كرر ذلك ملرة ثالثة 
حلجم أصغر مكون بنفس الطريقة )الشكل 6(. ابدأ عند هذه النقطة بوصف نسب 

القيم املميزة لسلسلة القطوع الناقصة التي يتم توليدها. 

سادسا، افترض أن هذا التقسيم اإلهليلجي املتكرر حلجم دورة واحدة ينتهي عند 
نقطة ما. متثل هذه النقطة حجما مقطعيا للمخروط وبعض أجزاء محور اخملروط 
)الشكل 7(. عادِل بني هذا الفاصل الصغير من حجم اخملروط واخلط مع أصغر قيمة 
لـ »دلتا« في حساب تفاضل اليبنتز. باإلضافة إلى ذلك َصنِّف هذه باعتبارها »مفردة« 
واحدة  بدورة  املمثل  السالب  االنتروبي  التحول  عملية   singularity الفريدة(  )احلالة 

للولب اخملروطي. 
إن هذا التصور - املوصوف بهذا الطريقة - يُعّبر كتقدير تقريبي أولي عن املشكلة 
الطوبولوجية التي يتناولها مبدأ ديريشليت بنجاح. يرشدنا هذا األمر بدوره مباشرة 
رميان في أطروحة  الذي يطرحه  الرياضية  الفيزياء  برنامج علم  رميان وبضمنه  عمل 
تخرجه عام 1854 ومبادئ »سطح رميان« واملبادئ املؤسسة لألطروحة املشار إليها من 

قبل والتي كتبها رميان عام 1859 حول املوجات الصدمية الصوتية. 
إلى  الرجوع  الرياضيات عن طريق  املذكورة في علم  املواضيع  أن يتقن  التلميذ  على 
هذا  يكون  أن  وينبغي  ورميان.  وديريشليت  غاوس  لكتابات  املناسبة  األصلية  املصادر 
موضوعا إلزاميا في املنهج الدراسي اجلامعي للعلوم االقتصادية. فبدون هذا األساس 
وال  االقتصادية.  العلوم  رياضيات مفصل في  تطبيق علم  املمكن  سيكون من غير 

نتناول هنا إال أهم النقاط األساسية املتعلقة باملوضوع. 
سابعا، على التلميذ أن يتقصى احلالة التي يكون فيها اخملروط طويال إلى أبعد احلدود 
رأس  عن  بعيدا  بنظرنا  ننتقل  عندما  آخر،  مبعنى  جداً.  صغيرة  اخملروط  رأس  وزاوية 
الفرق  للمخروط سيشبه شكل اسطوانة، كما يصبح  اجلانبي  املنظر  فإن  اخملروط 
بني املتوسط احلسابي واملتوسط الهندسي ضئيال جداً. كما ستصبح قيمة املقاطع 
العرضية الدائرية املقطوعة عند نهاية كل دورة قريبة من قيمة املقاطع السابقة 
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لها والتي تليها. وتصبح »املفردة« صغيرة جداً أينما وضعنا احلد النهائي للتقسيم 
االهليلجي املتكرر. ويظهر املنظر اجلانبي للولب املتشابه قريبا جدا من موجة جيبية 

 . sine wave
حتى التلميذ الذي لم يكمل مترين البناء املذكور هنا ميكنه أن يتوقف حلظة ويتأمل 
في التكافؤ الفيزيائي بني الداالت اللولبية اخملروطية والداالت اللوغارثمية واملثلثية 
التركيبية طريقة أكثر  )pi(. متثل الهندسة   ? و   e األرقام املتسامية  وطريقة حتديد 
إمتاعا لفهم علم الرياضيات بدال من املسار الذي حتدده نقطة االنطالق لعلم حساب 
بديهي. فاخلرافة وغيرها من امللغزات الغريبة التي هي جزء ال يتجزأ من علم احلساب 

البديهي واجلبريات املتسقة مع علم احلساب البديهي ميكن جتنبها بكل سعادة. 
في هذه اللحظة نسجل نقطتني ال بد من توضيحهما ونحن سائرين في نهجنا هذا. 
إن تعريف مصطلح »العمل« في طريقة الروش-رميان في علم االقتصاد هي صورة 
أما تعريف »الطاقة«  انتروبية سالبة للولب مخروطي متشابهة.  تشبيهية لدالة 
باعتباره مختلفاً عن تعريف »العمل« في طريقة الروش-رميان فهو دالة لولب أسطواني 

متشابه. 
وللتركيز على األهمية »الفيزيائية« ملثل هذه الداالت ذات املتغير املركب نشير إلى 
املشكلة التي طرحها أفالطون ألول مرة. أصر أفالطون على أن للعالم املرئي مظهر 
مختلف عن العالم احلقيقي، بنفس املعنى العام لقضية الظالل املشوهة املنعكسة 
من شعلة نار على جدار كهف مظلم. يقول القديس بولص أننا نرى األشياء كأمنا 
عبر مرآة داكنة. يأتي البرهان األساسي على هذا احلكم من الهندسة التركيبية التي 
كان أفالطون يعرفها. وقد أوصل اكتشاف كوزانوس مجددا للمبدأ اجلذري للهندسة 
التركيبية - وهو مبدأ متساوي احمليطات - أوصل إلى حل مشكلة أفالطون وإلى عمل 

غاوس ورميان. 
فموضوع »اجملسمات األفالطونية اخلمس« يبني محدودية الفضاء املرئي )اإلقليديسي(، 
موجودة  معينة  أشكال  املرئي  الفضاء  في  توجد  مبدأ.  من  نابعة  محدودية  وهي 
الدائري. كل  الفعل  اعتمادا على  البناء  كصور، ولكن ال ميكن اشتقاقها عن طريق 
هذه األشكال تضم في تركيبتها دالة ذات متغير مركب )أي داالت متسامية(. فهي 
أشكال مشتقة من اللولب اخملروطي املتشابه البسيط. عالوة على ذلك فإن الفعل 
تعتبر  أيضاً  هي  التركيبي  الهندسي  البناء  عملية  عن  الناجتة  ومشتقاته  الدائري 
اخملروطية  الداالت  أساس  على  مبنية  بنائية  لداالت   projections إسقاط  عمليات 
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املتشابهة. يبني هذا أن الصور املوجودة في الفضاء املرئي التي ال ميكن تفسيرها ضمن 
حدود اخلصائص الهندسية للفضاء املرئي، ميكن تفسيرها بشكل تام باعتبارها صور 

مسقطة من فضاء ذي مرتبة أعلى، وهو فضاء الفعل اللولبي-اخملروطي املتشابه. 
فكما فعل رميان ،]6[

نسمي الفضاء املرئي }}»الكل ـ املتعدد املنفصل«{{ Discrete manifold ، أما الفضاء 
ذي املرتبة األعلى للتراكيب البنيوية اللولبية-اخملروطية املتشابهة فنسميه }}»الكل 
ـ املتعدد املتصل«{{ continuous manifold . ونطالب بأن يتم بناء علم رياضيات خاص 
بعلم الفيزياء كليا في حدود »الكل ـ املتعدد املتصل«، وأن يتم تفسير داالت »الكل 
ـ املتعدد املنفصل« رياضيا باعتبارها إسقاط لصور »الكل ـ املتعدد املتصل« على 
الكل ـ املتعدد املرئي )املنفصل(. لهذا الغرض نطلب من التلميذ أن يقوم باستخدام 
الفعل اللولبي اخملروطي املتشابه لتطوير هندسة تركيبية لفضاء ذي كل ـ متعدد 
متصل بنفس الصيغة التي يستخدم فيها الفعل الدائري لبناء هندسة تركيبية 
لفضاء مرئي )الكلـ  املتعدد املنفصل(. يجب اشتقاق كل الرياضيات املستخدمة في 
علم الفيزياء والبرهنة عليها رياضيا، فقط باستخدام طريقِة بناٍء هندسية تركيبية 
ضمن كلـ  متعدد متصل. كما يجب معاملة الداالت اجلبرية باعتبارها مجرد عمليات 

وصف لداالت هندسية-تركيبية »لكل ـ متعدد متصل« ال غير. 
بالنسبة لنا - كما هي احلال بالنسبة لرميان]7[

- يتمركز علم الفيزياء التجريبي حول تلك }}»التجارب الفريدة«{{ التي تبرهن فرضيات 
رياضية )هندسية( مرتبطة بالكلـ  املتعدد املتصل بواسطة عمليات مراقبة جتريبية 
مبدأ  على  اإلمكانية  هذه  تعتمد  املنفصل.  املتعدد  ـ  الكل  على  مسقطة  لصور 
هندسي من مبادئ الطوبولوجيا وهو »الثبات« invariance . حسب التقدير التقريبي 
والتي  متصل  متعدد  ـ  كل  لهندسة  املميزة  اخلصائص  تلك  »الثبات«  ميثل  األولي 
املتعدد  ـ  الكل  على  املنعكسة  للصور  كخصائص  اإلسقاط  عملية  عبر  »حُتَفظ« 
املنفصل. في التقدير التقريبي الثانوي متثل الثوابت ذات املرتبة األعلى تلك التغيرات 
في الكلـ  املتعدد املتصل التي حُتَمل الى الكلـ  املتعدد املنفصل كتحوالت في ثوابت 
 ) metrical( الكلـ  املتعدد املنفصل. إن }}التحوالت النسبية في اخلصائص القياسية
للفعل{{ في الكل ـ املتعدد املنفصل تنتمي إلى هذا الصنف الثاني ذي املرتبة األعلى 
فريدة« يخص مثل هذا  األساسي ألية »جتربة  املوضوع  إن  اإلسقاطية.  الثوابت  من 
التحول ذي املرتبة األعلى في اخلصائص القياسية ملبادئ الفعل في »الكل ـ املتعدد 
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شكل 1

منو متشابة )self-similar( أو لوغاريتني, لولب علي شكل مخروطي, ُمسقط 
علي قاعدة اخملروط الدائرية, هذا اللولب يقسم املسافة إلى القمة )قمة 

اللولب( معا كل دورة كاملة. الدائرة عي قاعدة اخملروط تكون مقسمة إلى إثنا 
عشر قسما, وخطوط مرسومة إلى األعلي حتي تصل إلي القمة. طول هذة 

اخلطوط بني القاعدة )محيط الدائرة( و النقطة التي يتقاطعون فيها الشكل 
اللولبي يحدد أطوال اخليوط لكل عقدة والتي تتناسب معا نوطات السلم 

املوسيقي اجليد التعديل.

شكل 2 
لولب لوغارمتي علي مخروط.

     الفصل الثالث 
47            

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 

 

شكل 3
دوره واحدة لدائرة لوغارمتية علي مخروط تُعرف حجم مخروطي يظهر بني 
الدائرة )A( و الدائرة )B(. الوسط الهندسي )ab√( لهذة الدوائر يوجود في 
نصف دوره من اللولب. الوسط احلسابي )a + b( يوجد في نصف املسافه 

.)B( و )A( بني الدائرتني

 شكل4 
بؤرة القطع اإلهليجي بني الدائرتني )Aِ( و )B( يستخدمان الحقا لعمل 

تقسيم ثانوي احلجم إلجزاء اخملروط.

شكل 5 
مخروط معا قطع ناقص  و نقطة 
تدور حوله تعطي صورة لسطح  
الذي مياثل الشمس وكوكب يدور 

حولها.
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شكل 6 
قطع  دائري خالل بؤرة القطع الناقص والتي تكون

 حجم مخروطي اصغر.

 شكل 7 
قطوع ناقصة ناجحة توالدت عبر احجام مخروطية أصغر 

فاصغر,)لغرض التوضيح, االحجام اخملروطية غير ظاهرة هنا.(.

شكل 8 
أخيرا نصل إلي أحجام الميكن تقسيمها 

باستخدام هذه الطريقة: »احلالة الفريدة« 
)singularity(
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املنفصل«. رسالة رميان لعام 1859 حول توليد املوجات الصدمية هي منوذج رائد ملبادئ 
»التجارب الفريدة«. 

التي  املثيرة«  »الظاهرة  سر  كشف  إلى  املفتاح  هو  هذا  الفريدة«  »التجربة  فمبدأ 
أشرنا إليها بشكل عام فيما سبق. 

لوجهة نظر غاوس ورميان وآخرين مجموعة سمات رئيسية ظاهرة، كما أن لها معاني 
خفية قد تبدو عميقة جدا للعديد من قراء هذا الكتاب، لكن علينا ان نحددها هنا. إن 
حتديد هذه النقاط سيكون له تأثير كبير على املواضيع التي سنواجهها في األجزاء 

الالحقة من الكتاب. 
أوال، وجهة نظر رميان ومؤلف هذا الكتاب فيما يخص علم الفيزياء تسمى في بعض 
األحيان بوجهة نظر »ماوراء الالمتناهي االنطولوجي« ontological transfinite . هذا 
يعني بصورة أساسية أن تعريف »املادة« و »اجلوهر« ينبغي أن ال يطلق على الصور 
املوجودة في »الكل ـ املتعدد املنفصل«، بل يجب أن يطلق على »األشياء احلقيقية« 
املنسوبة  أن ال تختلف »اخلصائص«  املتصل«. فيجب  املتعدد  ـ  »الكل  املوجودة في 
ـ  »للكل  الرياضية  الفيزياء  مع  كليا  املتطابق  »املادة«  تعريف  عن  إطالقا  »للمادة« 
املتعدد املتصل«. هذا ال يعني أن األشياء احملسوسة ال متثل شيئاً حقيقياً، بل املقصود 
أن الطريقة التي يدرك عقلنا بها حسيا مَتَيُّز )انفصال discreteness ( االشياء في 
»الكل ـ املتعدد« املرئي )املنفصل( هو إدراك مشوه. في كل حالة من احلاالت علينا أن 
جند الواقع الفعلي ضمن »الكل ـ املتعدد املتصل« الذي يتوافق مع التجارب املُدرَكة 

في حدود »الكل ـ املتعدد املنفصل«. 
مع  يتوافق  الشكل  بهذا  املستخدم   transfinite الالمتناهي«  »ماوراء  مصطلح 
 1883 و   1871 عام  بني  الصادرة  كتاباته  في   )1918-1845( كانتور  جورج  استخدام 
حول »املراتب العددية ماوراء الالمتناهية« transfinite orderings وخاصة في مقالته 
Grundlagen الصادرة عام 1883 بعنوان »أسس لنظرية عامة للمتغيرات«. االسس 
الرئيسية لهذا العمل من أعمال كانتور كانت الطرق الرميانية في التعامل مع املتتاليات 
 -1815( Karl Weierstrass املثلثية، باإلضافة إلى عمل استاذ كانتور كارل وايرشتراس
 Jean Baptiste( الذي أثرت طريقته في طريقة تعامل كانتور مع حتليل فوريير )1897
Fourier(. مصطلح »ماوراء املتناهي« باملعنى الذي يفهمه كانتور ينبع من طريقة 

هندسية دقيقة جداً متوافقة مع طريقة رميان ]8[
. من هذا املنطلق ال ميكن اعتبار املصطلح املستخدم »ماوراء املتناهي االنطولوجي« 
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مصطلحا غير مالئم. 
وقد برز مصطلح »ماوراء املتناهي االنطولوجي« بشكل رئيسي بسبب اختالفات كبيرة 
في طرق البحث بني غاوس ورميان من جهة وجامعة جوتنجن في عهد البروفيسور 
فيليكس كالين Felix Klein )1849-1925( وآخرين في اجلهة األخرى. وبالرغم من أن 
كالين كان يشدد على أن طرق االكتشاف التي كان كارل غاوس يستخدمها قد بدأت 
تضيع من املعرفة املعاصرة وحاول بذل وحتشيد الطاقات إلحياء هذه املعرفة املتالشية، 
 )1943-1862(  David Hilbert العظيم  ديفيد هيلبرت  املوجودة عمل  أن األخطاء  إال 
وآخرون  وديريشليت  غاوس  كان  التي  الهندسة  ملبادئ  احلقيقي  الفهم  فقدان  تبني 
يستخدمونها. هذا هو ما يتضح أيضاً عندما ننظر إلى فشل العمل العظيم ملاكس 
األسود«  اجلسم  إلشعاع  الضمنية  »اآلثار  حول   )1947-1858(  Max Planck بالنك 
بسبب انقالبه في منتصف الطريق - أثناء محاولته توضيح املفهوم الكمي - ضد 
كالوسيوس  مذاهب  مع  التأقلم  مفضال  والعميقة،  الدقيقة  الهندسية  الطريقة 
وهيلمهولتز وبولتزمان وآخرين. في أحسن األحوال حاول رواد علم الفيزياء الرياضي 
في القارة األوربية في األجيال التي جاءت بعد عام 1860 الدفاع عن كيبلر واليبنتز 
ماوراء  مفهوم  عن  ودافعوا  التجريبيني  هجمات  بوجه  وآخرين  ورميان  وغاوس  وأويلر 
املتناهي كمفهوم رياضي، مع ذلك فإنهم لم يقبلوا بالبرهان الدال على أن اجلوهر 
املادي يوجد بدائياً في »الكل ـ املتعدد املتصل« باملعنى الذي حددنا فيه هنا »ماوراء 
الالمتناهي االنطولوجي« ) Ontological Transfinite (. لهذا السبب ارتبطت األجيال 
 Methodological Transfinite ( »املشار إليها مبفهوم »ماوراء الالمتناهي امليثودولوجي

( وهكذا نشأ التمييز املذكور أعاله. 
النقطة الثانية في قائمة القضايا املطروحة هنا هي القضية التي تظهر بجالء في 
احلمالت املسمومة ضد فايرشتراس وكانتور من قبل اشخاص مثل ليوبولد كرونيكر 
Leopold Kronecker )1823- 1891(. فكرونيكر املسؤول عن بعض الرياضيات السيئة، 
روج الشعار القائل »اهلل خلق األعداد الصحيحة« مصرا على ان بقية األعداد هي 
مجرد تراكيب ذهنية. إن قيام باسكال بتطوير الطريقة الهندسية في حتديد متتاليات 
حتديد  حول  ورميان  وديريشليت  وأويلر  فيرما  عمل  الى  باإلضافة  التفاضلية  األعداد 
أن }}جميع األعداد يتم توليدها بعمليات هندسية{{  األولية يوضح مسألة  األعداد 
وأن هذا التحديد ينتمي بكل مفاصله إلى »الكل ـ املتعدد املتصل« )اجملال املركب(. 
-1831( Richard Dedekind وبالرغم من أن كرونيكر ومنافسه الودي ريتشارد ديدكند
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1916( كانا من تالميذ ديريشليت إال أنهما لعبا دورا مزدوجا في مركز مؤامرة مترامية 
األطراف لتدمير جورج كانتور . ]9[

البريطانية من  كانت رياضيات كرونيكر مزيجا من الديكارتية الفلسفية والقبالة 
الكون محصور  أن  السابع عشر. فكما كان ديكارت يعتقد، اعتقد كرونيكر  القرن 
على أجسام قابلة للعد تسبح في فضاء اقليديسي. وهذه وجهة نظر خاصة غذت 
لبرتراند   Principia Mathematica راديكالية متطرفة مثل كتاب اجتاهات إسمانية 

 .)1947-1861( A.N. Whithead ووايتهيد )1872-1970( Bertrand Russell راسل
يظهر من عملية مسح ملصادر أصلية غير منشورة مؤرشفة باإلضافة إلى بعض 
املصادر األصلية املطبوعة أن الهجمة ضد كانتور جاءت من ثالثة اجتاهات متعاونة 
مع بعضها. فمن فرنسا جاءت من اإلرث الذي خلفته عمليات البالس وكاوشي ضد 
الشخصيات القيادية في اإليكول بوليتيكنيك )مثل فوريير ولوجوندر وآخرين(. كما 
كان هناك عنصر اضطهاد ديني في شكل محكمة تفتيش ضد رياضيات كانتور من 
قبل جماعة دينية، وهو األمر الذي دفع كانتور في حلظة ما إلى مناشدة ابابا ليحميه 
دورا  راسل  بيرتراند  لعب  بريطانيا حيث  الثالث جاء من  الهجوم  العملية.  من هذه 
قياديا لبعض الوقت في عملية االضطهاد هذه. كان ذلك استمرار لعملية موجهة 

     نيكوالس اوف كوزا )Nicolaus of Cusa(           افالطون
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توجيه عمل جيمس  مت  أجله  من  الذي  الغرض  وهو  بريطانيا،  من  ورميان  غاوس  ضد 
ماكسويل James C. Maxwell بصورة رئيسية وذلك حسب تصريحات ماكسويل 
مثال  1854 هي  لعام  رميان  أطروحة  راسل ضد  وجهه  الذي  اجلاهل  الذم  إن  نفسه. 
توضيحي على احلماسة التي كان عليها راسل حينما كان يبذل جهوده الستئصال 
راسل عاش طويال  أن  إلى  باإلضافة  وفيليكس كالين.  وكانتور  ورميان  غاوس  سمعة 
راسل كان هو  فإن  العشرين،  القرن  أكثر شخص شرير في  مبا يكفي ليصبح  جدا 
قائد احلملة التي أرادت تدمير مفهوم كانتور »ملاوراء املتناهي« transfinite وللترويج 

لألكذوبة القائلة بأن »نظرية األعداد« set theory هي ناجت من نتاجات عمل كانتور. 
لقد عرضنا هذه املؤامرة املدهشة التي حيكت ضد كانتور لكي نوضح قوة وضخامة 
العلمي  املنهجي  التراث  الستئصال  عشر  التاسع  القرن  في  بذلت  التي  اجلهود 

      كارل فريدريك غاوس
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)الهندسي( لكوزانوس ودافينتشي وكيبلر واليبنتز وأويلر وموجن وغاوس ورميان وآخرين. 
فمعظم العيوب البديهية األساسية التي تفسد العمل العلمي املعاصر هي بشكل 
عام نتائج محاكم التفتيش في القرن التاسع عشر التي متثل قضية كانتور منوذجا 
لها. وعلى نفس هذه الشاكلة تبدو املفاهيم التي مت إثباتها مبا ال يقبل اجلدل والناجتة 
عن عمل قرون بدءا من كوزانوس وانتهاء بخمسينات القرن التاسع عشر، تبدو اليوم 
املعرفة  الذين تنقصهم  املعاصرين  وكأنها أخطاء شاذة في أوساط االختصاصيني 
بتاريخ الصراعات اخلبيثة التي نتجت في أعقاب مؤمتر فيينا عام 1815. لكن حلسن 
احلظ وبفضل جهود املئات من الباحثني الذين فتشوا بني ثنايا كل ما وجد من املواد 
األرشيفية في أكثر من عشر دول وملدة دامت أكثر عقد أُخرِج جزء كبير من حقيقة 
التاريخ الداخلي للعلم احلديث إلى النور. لقد ثبت أن اجلزء األعظم من هذا املوضوع 
له عالقة مباشرة بالقضايا األساسية اخلاصة بعلم االقتصاد. وكيف ال يكون، طاملا 

أن املوضوع اجلوهري في علم االقتصاد هو »التكنولوجيا«؟ 

     

)Bernhard Riemann( بيرنارد رميان     )Georg Cantor( جورج كانتور

علم الديناميكا احلرارية وعالقته باالقتصاد السياسي                                                                                  
53                                                                                                                                       

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



وحتى نختزل املراجعة املطروحة أعاله حول الصفات اخلاصة لعلم الفيزياء الرياضية 
ذات العالقة املباشرة بعلم االقتصاد، نقول ما يلي: 

1. الكون احلقيقي ككل هو انتروبي سالب كما يتضح ذلك من التمحيص النقدي 
لقوانني كيبلر في علم الفلك من قبل غاوس. 

املتصل«، وهو متغير ميكن  املتعدد  ـ  »الكل  في  أنطولوجياً  الكون احلقيقي  يقع   .2
سبره رياضيا بواسطة هندسة تركيبية مبنية على الفعل اللولبي اخملروطي املتشابه. 

العالم املرئي هو صورة مشوهة إسقاطية عن العالم احلقيقي. 
3. نوعية األعداد التي تتوافق بشكل مباشر مع واقع العالَم الفيزيائي )املادي( هي ذات 
صيغة األعداد املركبة التي تتولد عن طريق عمليات بناء هندسية تركيبية. األعداد 

املستخدمة في عملية العد هي إسقاطات ألعداد مركبة على العالم املرئي. 
4. املعرفة بالعالَم الفيزيائي تأتي من ما يسميه رميان »جتارب فريدة«. 

الديناميكا احلرارية قوانيناً مزيفة  من هذا املنطلق، ميكن اعتبار ما تسمى بقوانني 
أن  هو  ذلك  من  األهم  اخلارج.  من  العلمي  العمل  على  مفروضة قسرياً  ومسّلمات 
أي علم ديناميكا حرارية يعتمد على هذه القوانني املزعومة هو علم انتروبي وهذا 
»الطاقة«  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  املبرهنة.  الكونية األساسية  النظم  يتناقض مع 
و »العمل« إذا عرَّفناهما تعريفاً صحيحاً فإنهما يتفقان مع حقائق موجودة ضمن 
»الكلـ  املتعدد املتصل« ومتفقة مع داالت مركبة ال ميكن اختزالها إلى مقادير عددية 

)ال توجيهية(. لذلك فإن »العمل« و »الطاقة« هما ليسا »شيئني« بل عمليتني. 
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الهوامش 

]1[ مات بولتزمان منتحراً عند مزار توري إي تاسو Thurn und Taxis حيث قلعة ريلكه ) Rainer Maria Rilke( املسماة 
دوينو. أنظر أدناه. 

]2[ كان هذا االفتراض النقطة األساسية في طريقة تفكير كارل ماركس املغلوطة )رأس املال، الكتاب الثالث: التناقضات 
الداخلية( القائلة بأن »نسبة الربح ال بد وأن متيل إلى الهبوط« في االقتصاد الرأسمالي. فبالرغم من أن ماركس يذكر 
مرارا في حججه أنه يترك الداالت احملسوبة للتقدم التكنولوجي خارج حساباته، إال إنه كان دائما يبني حساباته حول 
 system »شروط التوسع عن طريق إعادة االستثمار على معادالت خطية بسيطة مستشرفا بذلك أسلوب »حتليل النظم

analysis احلديث. توجد بضعة أخطاء كبرى أخرى في حجج ماركس حول هذه املسألة ، لكن هذه هي أهمها. 
]3[ لقد تطوع بعض صناع القرار في »نادي روما« مثل الدكتور أليكساندر كينج Alexander King بالتصريح بذلك، حيث 

أكدوا التأثير الذي كان لعمل الروش وآخرين. 
 well-tempered polyphony 4[ طرح االقتراح للقيام بهذه التركيبة للبرهنة على مبادئ التعدد النغمي جيد التعديل[
 Dr. ألول مرة من قبل الروش، وذلك أثناء ندوة عقدت في ربيع عام 1981. وقد أكمل هذا التركيب الدكتور جوناثان تينينباوم
Jonathan Tennenbaum ورولف شاورهامار Rolf Schauerhammer وآخرون ومت عرضه في مؤمتر عقد في آخر ذلك العام 
في أملانيا الغربية. وأدى هذا إلى عمل جديد إلعادة صياغة االفتراضات الرياضية األنطولوجية لنظرية »النسبية اخلاصة« 
Special Relativity )أنظر مجلة Executive Intelligence Review الصادرة في نيويورك في يناير عام 1983( ولعملية 

مسح ابتدائية لطريقة غاوسية لالستخدامات احلديثة للداالت اللولبية اخملروطية. )تينينباوم في ربيع عام 1984(. 
]5[ مصدر سابق. بيرنارد رميان، أطروحة التخرج )1854(. 

]6[ نفس املصدر 
]7[ نفس املصدر 

]8[ ال ينطبق عمل كانتور مع »نظرية األعداد« بالصيغة املطروحة في »الرياضيات اجلديدة« اليوم. )سيأتي ذكر ذلك الحقا 
في هذا الكتاب(. 

]9[ لقد بدأ الروش باكتشاف اخليوط األولى عن دور ديدكند في هذه العملية القذرة بعد إعادة قراءة املقدمة التي كتبها 
ديدكند عام 1872 ملقالته حول »االستمرارية واألعداد الصماء« »Continuity and Irrational Numbers« . إن دور ديدكند 

ما هو إال وجه من أوجه ما ميكن وصفها كليا كعملية استخباراتية. 
}}}نهاية الفصل الثالث{{{ 
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 الفصل الرابع  

تعريف القيمة االقتصادية 

إن الدالة الرياضية التي استخدمناها سابقا ترينا أن مجتمعاً ما )اقتصادا ما( يصبح 
انتروبياً إن لم يكن فيه تقدم تكنولوجي قادر على زيادة الكثافة السكانية النسبية 
احملتملة. من هذا املنطلق، تنحصر }}القيمة االقتصادية{{ جملتمع )اقتصاد( ما ككل 
النسبية  السكانية  الكثافة  ترفع  أن  شانها  من  التي  اجملتمع  نشاطات  نوعية  في 
االقتصادية{{،  }}القيمة  آخر، تقيس  التكنولوجي. ومبعنى  التقدم  بواسطة  احملتملة 

بعد تعريفها بصورة صحيحة، }}االنتروبية السالبة للعملية االقتصادية{{. 
لذا، فان }}للقيمة االقتصادية{{، حسب هذا التعريف، و }}للعمل{{ نفس املعنى. 

إن كمية اجلهد املبذول أو كمية اجلهد من نوعية معينة )مثال، مستوى املهارة، تعريف 
العمل،  تعريف  حتدد  التي  هي  ليست  ذلك(  وغير  العاملة،  للقوى  املغلوط  ماركس 
وال سعر اليد العاملة. كما ال ميكن قياس العمل عن طريق كمية حاصل املنتجات 
املادية أو سعر اليد العاملة أو سعر السلع املباعة والى آخر ذلك. و ال ميثل أي مقياس 
مضروبات عددية )حاصل ضرب كميتني غير موجهتني( مقياسا صحيحا للعمل؛ أي 
مبعنى انه ال ميكن ألي مفهوم قابل للشرح في سياق داالت خطية أن يكون مقياساً 
صحيحاً. }}فالعمل{{ مقدار الخطي مبا ال يقبل االختزال، يتم التعبير عنه بواسطة 

دالة غير قابلة لالختزال ذات متغير مركب. 
املظاهر  ناحية  فمن  النقطة.  هذه  حول  اليبنتز  مع  خالف  على  وكأننا  نبدو  وقد 
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السطحية فهذا صحيح. وأما من ناحية طريقة الفهم فال. ومينحنا النقاش في هذا 
األمر وضوحاًً أكثر. تذكر وصفنا السابق الستخدام اليبنتز مصطلح }}العمل{{. 

املنتجة  املادية  السلع  من  ما  مجموعة  أن  اليبنتز  افترض  األولي،  التقريب  ألغراض 
بصورة  مطلوباًَ  السلع  تلك  من  املزيد  فيها  يكون  التي  الدرجة  إلى  مفيدة  تكون 
عاجلة من قبل اجملتمع. بناء على ذلك، كان مستوى ناجت مثل تلك السلع الذي ينتجه 
عامل واحد يعتبر مقياسا مقبوالً للمقارنة. من هذا الباب يكون اقتصاد جهد العمل 
املنجز مبساعدة ماكنة مشتغلة بالطاقة احلرارية الانثروبياً )انثروبياً  سالباً(. إن كمية 
ناجت السلع املادية ليست هي التي تقيس العمل، بل يقاس }}العمل{{ في مثل هذه 
بالتالي  العمل هو  اقتاد جهد  إن  املنجز{{.  العمل  }}اقتصاد جهد  باعتباره  الدراسة 

متبادل العالقة التجريبي »االقتصادي األصغر« للقيمة االقتصادية. 
إلى هذا احلد ال يختلف تعريف الكاتب للقيمة االقتصادية مع تعريف اليبنتز أو علماء 
االقتصاد الرواد للنظام األمريكي أو مع املبدأ الذي يفهمه ويتبعه بدرجة أو بأخرى 
املكتسب  احلس  من  شابهها  ما  أو  الهندسية  اخللفية  ذوي  اإلنتاج  مديري  معظم 
بالعملية اإلنتاجية. أن كل مدير إنتاج كفء كان الكاتب على معرفة به أو من خالل 
جتربته في االستشارات اإلدارية وغيرها كان يتفق مع السياسة التطبيقية القاضية 
بتحسني كفاءة اليد العاملة املوظفة بينما يتم تطوير التكنولوجيا مبوازاة منهج 
استثمارات مركز على كثافة رأس املال. فإذا هيمنت سياسات معاكسة لهذه في 
من  منبثقة  السياسات  تلك  تكون  أن  بد  فال  الكفء  اإلداري  الكادر  ذات  الشركات 

املصالح املالية في »وول ستريت« أو أشخاص من »مدرسة هارفارد لألعمال«.]1[
إن الفرق ما بني معاملة اليبنتز ملصطلح العمل والصيغ املوجودة في هذا الكتاب ما 
هو إال فرق في ناحية التطوير التي حصلت منذ ذلك احلني. وقد ساعد عمل غاوس 
ورميان وآخرين كما هو موضح في الفصل السابق على توفير نظرة اعمق في مبدأ 

التكنولوجيا مما وفره اليبنتز نفسه ظاهرياً.]2[
وبإمكاننا أن نفترض أن اليبنتز كان سيتبنى قيامنا بتطوير هذه املفاهيم باعتبارها 
متوافقة مع مسار فكره في هذا املوضوع. إننا اليوم قادرون على استكشاف املعنى 
األعمق ملصطلح العمل إلى درجة ال ميكن حتقيقها حتت ظروف التنمية العلمية التي 

كانت سائدة في زمن اليبنتز. 
الالخطي  التعريف  لهذا  األساسية  املضمرة  املعاني  بعض  بتوضيح  نبدأ  أن  وقبل 
املوحدة  الزراعية   - الصناعية  الشركة  إلى  إشارتنا  نطاق  في  االقتصادية  للقيمة 
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االفتراضية فان األوان قد آن لكي نشير إلى أهمية تقدمي وتطبيق هذا املفهوم »األكثر 
تعقيداً«. 

التكنولوجيا  أهمية وحدة  اآلن على  إلى  التقريب  درجات من  باستخدام  أكدنا  لقد 
باعتبارها احلقيقة املركزية لعلم االقتصاد من وجهة نظر أصول علم الفيزياء الرياضي. 
وهي وحدة أكدتها جميع الدوائر الرائدة في االيكول بوليتيكنيك في املدة ما بني 1794- 
1815. وإذا كنا راغبني في ضمان النسبة القصوى من التقدم في اقتصاد جهد العمل 
بل  استثمار فحسب  باعتباره موضوع سياسات  ليس  األمر  هذا  تعريف  علينا  فان 
العتبار أية تكنولوجيا هي املتوفرة ملشتريات االستثمار. لهذا يجب على السياسات 
االستثمارية ذات اخلبرة أن تصبح سياسة استثمار في العلوم، أي سياسة تتحكم 
بتخصيص ]موارد معينة[ لالستثمار في العلوم. ويتصادفـ  كما سيتضح األمر اكثر 
فاكثر فيما تبقى من هذا الكتابـ  أن تكون مبادئ التكنولوجيا، باملعنى الذي نعرفها 
به هنا، مرتبطة ارتباطا مباشراًً بأهم الصفات اجلوهرية للبحث العلمي. تبعا لذلك، 
تتركز السياسات االستثمارية األكثر ذكاء ليس حول سياسات االستثمار في العلوم 
بالذات من  التي تشجع مجاالت معينة  السياسات االستثمارية  بل حول  فحسب 
االكتشافات املرتبطة مثال باملسائل اجلوهرية لعلم الفيزياء الرياضي القابلة للبحث 

والتحقيق خالل العقود املقبلة بعد فترة االستثمار مباشرة. 
بناء على ما سبق ذكره، يكون من املطلوب إعطاء تعريف دقيق جداً للقيمة االقتصادية. 
العلوم  في  االستثمار  األجل حول  الطويلة  القرارات  تكامل عملية صنع  اجل  ومن 
بوجود قرارات ذات »عائد لالستثمار« في إنتاج السلع املادية، فإننا نستدعي قياسا 
للقيمة االقتصادية قابالً للتطبيق بقدر متساٍو في كل من البحث العلمي وعملية 
لعلم  األساسية  املبادئ  يتناول  أن  القياس يجب  إن مثل هذا  ذاتها.  اإلنتاج في حد 
الفيزياء الرياضي مثال، وان يقيس في ذات الوقت وبنفس الطريقة العوامل األساسية 

املتحكمة باقتصاد العمل في عملية اإلنتاج. 
بني  يلي:  ما  إليكم  للتو  إليها  أشرنا  التي  النقطة  على  برهان عملي جدا  ولتوفير 
بها  تنصح  التي  للسياسات  صيغة  احسن  تكون  النامية  الدول  اليوم  تسمى  ما 
دول منظمة دول التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( هذه الدول هي أن على هذه 
الدول النامية أن تتبنى سياسات من شأنها أن حتقق »اللحاق التدريجي« مبستويات 
التكنولوجيا املوجودة حاليا في األمم الرائدة في »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية« 
OECD مثال. وهذا يعني ضمنيا أن األمم النامية، وفي احسن احلاالت، يجب عليها أن 
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تتخلص »رويدا رويدا« من سياسة استعمارية ]3[
بوابات جماركها حلصص  فتح  األولية، عن طريق  للمواد  فيها مجرد مصدرة  تكون 
بسيطة من التكنولوجيا الصناعية الدارسة مع التركيز على »بدائل االستثمار« في 
أصناف معينة من منتجات السلع االستهالكية. لقد كانت وال تزال نتائج مثل هذه 
السياسات مزرية وبائسة، خاصة لألمم النامية. انه ملن الواضح، وألسباب سنستعرضها 
في هذا الكتاب، أن خطوط املواجهة األمامية ألية سياسة تنموية يجب أن تكون 
التزاما بتحقيق طفرات تتجاوز عدداً أكثر التكنولوجيات تقدماً واملستخدمة حاليا 

في الواليات املتحدة وأوربا واليابان. 
ويستدعي ذلك من األمم النامية أن تنتقي مجاالت من البحث العلمي تلزم نفسها 
املتوسط  املدى  على  قومية  مسؤولية  باعتبارها  العالم  في  رائدة  تصبح  أن  فيها 
والبعيد. وعلى هذه األمم أن توازي عملية التطور في كل من اخملتبرات واألقسام اجلامعية 
والكوادر العلمية في سبيل حتقيق مثل هذه األهداف. ويجب أن يترافق ذلك مع تطوير 
قاعدة صناعية تستوعب منتجات العمل العلمي. ويجب أن يتضمن العمل العلمي 
ويجب  املكنية.  اآلالت  وتطوير قطاع صناعي مناسب لصناعة  إنشاء  التركيز على 
أن تتقارب عملية تنمية القاعدة العلمية مع إنشاء صناعة لآلالت املكنية وغيرها 
من عناصر القاعدة الصناعية تقارباً فعاالً إلى درجة التطابق خالل جيل واحد على 

األكثر. 
التقدم  من  النامية  البذرة  هذه  لنشر  الشحيحة  القومية  املوارد  تخصيص  إن 
لإلنتاج  شاملة  تنمية  عملية  مع  وتوحيده  موازنته  يجب  املستقبلي  التكنولوجي 
وألسباب  ذلك.  اإلنتاج  أصناف  من  وغيره  والعاجل  الضروري  لكن  املألوف  الريفي 
للسكان بصورة  تقدما معقوالً  املزدوج  اجلهد  يُفرز هذا  أن  يجب  وعملية  سياسية 

عامة وملعظم قطاعات السكان. 
الغوغاء من الفوضويني في بعض األوساط  أولئك  أن ال يصعب تخيل حالة  ويجب 
النقابية الذين يصبون لعناتهم على أية حكومة أو مجتمع أعمال حسب ادعائهم 
»يسرق اخلبز من أفواه األطفال« ليستثمرها في تطوير وسائل اإلنتاج أو ما شابه ذلك. 
فال بد من وجود إجماع قوي وواٍع على سياسات تنمية متوسطة وطويلة األمد في 
األمم النامية. ومن أجل احملافظة على ذلك اإلجماع البد أن يكون هناك ترابط مميز ما بني 
التقدم اخملطط له وبني ما هو منجز من ذلك التقدم نحو األهداف املتوخاة. على ذلك 
األساس، يفضل أن تكون عملية صنع السياسات االقتصادية في الشعوب النامية 
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اكثر دقة وعمقاً مما يتطلبه األمر القتصاد اكثر تطوراً. إذ تكون قدرة حتمل األخطاء 
احلرجة أقل في األمم النامية. إن اخلطأ الذي ال يسبب بالنسبة لنا سوى التخلي عن 
األمم  تأجيلها قد يكون مسألة معاناة في معظم  أو  اإلضافية  الترف  نواحي  بعض 

النامية. 
اعتبار االستثمار في محاوالت حتقيق طفرات تكنولوجية  ينبغي  الوقت ال  ذات  في 
من قبل الدول النامية مسألة ترف بالنسبة لتلك األمم أو أن يكون خياراً ميكن جتاهله. 
املتخلفة  األمم اخلروج من أوضاعها  الطفرات، لن يكون بوسع تلك  فبدون مثل تلك 

تنموياً. إن ركوب هذا املركب أمر المناص منه لكنه ليس بسهل القياد. 
فسيان أن يكون األمر لكل من الطرفني النقيضني، أي الدول األكثر تقدما أو األشد 
فقراً بني األمم النامية، إذ أن املطلوب اليوم هو سياسات اقتصادية متوافقة مع ممارسات 
»ذات دافع علمي« للنمو السريع في اقتصاد العمل. لهذا الهدف يكون وجود وسيلة 
لغة  توفير  على  قادرة  سياسات  خلق  وسيلة  أي  مطلوباً،  متطورة  سياسات  خلق 

مشتركة ما بني العلماء العاملني في البحوث األساسية واإلدارة االقتصادية . 
العلمي  البحث  من  الثالث  الفئات  الشأن  هذا  في  االعتبار  بنظر  يؤخذ  أن  ويجب 
السنني  خالل  األساسي  التكنولوجي  التقدم  كل  فيها  سيحدث  التي  األساسي 
اخلمسني القادمة )إذا افترضنا أننا سنتوقف عن االنحدار نحو »عصر مظلم جديد« 
للمجتمع »ما بعد الصناعي« (. إن الفرضيات العلمية األساسية التي تواجهنا في 
اجملاالت الثالث تتقارب وتتالحم، وهو ليس باألمر الغريب في تاريخ العلم. أما النواحي 

التي تتقارب فيها فهي نفس تلك التي حددناها في هذا الكتاب. 
إن فئات البحث العلمي األساسي الثالث هذه هي: 1( البالزما املنظمة ذات كثافة 
تدفق طاقة عالية جداً واملتمثلة بتطوير الدمج النووي احلراري املنظم باعتباره مصدر 
الطاقة األولي للعنصر البشري؛ 2( اجملال املرتبط باألول وهو تطوير إشعاع متماسك 
ذي »كثافة تدفق طاقة« عالية كأداة إنتاج واستخدامات أخرى ممثلة بتطوير أشعة 
الذي  األحياء  علم  في  جذرية  طفرات  في  جديدة  اجتاهات   )3 اجلزيئات؛  وحزم  الليزر 
تشكل فيه التطورات في عملية التقدم في حقل تكنولوجيا علم األحياء اجملهرية 

صفة مساعدة ليس إالّ .]4[
وفي مجرى معقول لألحداث يجب أن تكون الطفرات املهمة في احلقول الثالثة حقيقة 
الثالثة،  احلقول  القرن. وستعني هذه  نهاية  بحلول  احلياة  واقع  »جتارية« من حقائق 
مجتمعة، إمكانية القيام برحالت مأهولة ما بني الكواكب بحلول نهاية القرن واثبات 
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األمم غير املتقدمة يجب أن تقفز نحو التقدم 
العلمي والصناعي بقوة. )الصورة باألعلي( 

الطاقة النوويه أستخدمت لعمليات تعقيم 
املنتجات الطبية في مركز علوم الذرة الهندي 

في ترومبي )Trombay(. )علي اليمني( األمم 
املتحدة تعتني »بتقدير اجلهود العلمية« في 

كينيا.
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جدواها، وزيادة اجلدوى العملية إلنشاء املستعمرات احملاكية لبيئة األرض على سطح 
القمر واملريخ بعد ذلك بفترة وجيزة. 

التشديد  نحو  حتوال  مبجملها  هذه  اجلذرية  والطفرات  االكتشافات  حقول  وتتطلب 
والتركيز على البحث والتطبيق في مجال علم فيزياء رميان ومن منطلق مبدأ »ماوراء 
الالمتناهي transfinite األنطولوجي«. إننا نحتاج مجتمعا يفكر ويسير عملية تنمية 
اقتصاده على نفس هذه املرجعية املبدئية. كما نحتاج خبراء اقتصاد ضمن جميع 
أنواع املهن يكونون مصدر إشعاع لهذه املعرفة األساسية بني أقرانهم وفي اجملتمع 

على وجه العموم. 
إن حتليل التقسيم االجتماعي لليد العاملة عاملة في اجملتمع )االقتصاد(، كما طوره 

هنري سي. كاري وآخرون ،]5[
لإلنتاج  الداخلية  العالقات  لتحليل  التالية  احملاسبية  اإلجراءات  اتباع  على  يحثنا 
واالستهالك في شركتنا االفتراضية. لهذا الغرض نستخدم بعضا من نفس الرموز 
التي أصبحت مألوفة الستخدام املاركسيني لها؛ وينبغي جتاهل أي تعريف آخر لهذه 

الرموز غير التعريف الوارد في هذا الكتاب باعتباره غير ذي عالقة. 
ومبا أننا نقيس تزايد الكثافة السكانية النسبية احملتملة، فعلينا أن نبدأ بالسكان. 
ومبا أن الوحدة املسؤولة عن تكاثر عدد السكان هي األسرة أوال باعتبارهم جمعية من 
األسر. ونحسب األفراد باعتبارهم أعضاء في أسر. ومن ثم نعرف القوى العاملة على 
أساس األسر باعتبار أفراد القوة العاملة أعضاء في أسر، وباعتبار أن القوى العاملة 

»تنتجها« أسر. 
ونعرف القوى العاملة على أساس حتليل التركيبة الدميوغرافية لألسر، إذ نحلل أفراد 

األسرة أوال تبعا ملراحلهم العمرية، وثانيا تبعا لنشاطهم االقتصادي. 
السن  1( حتت  أولية:  فئات عمرية  ثالث  السكان على  بتصنيف  نقوم  عام  وبشكل 
املشروط  العمر  الواقعة في مجال  الفئة   )2 العاملة،  القوى  في  للدخول  املشروط 
الفئة  ونقسم  العاملة.  للقوى  املشروط  العمر  مستوى  فوق   )3 العاملة،  للقوى 
األولى بدورها إلى: }}األطفال الرضع{{ و }}األطفال حتت سن السادسة{{ و }}األحداث{{ 
و }}املراهقني{{. كما نقسم الفئة العمرية الثانية إلى مجاميع تتفاوت أعمارها بعقد 
واحد تقريبا لكل منها. ونقسم الفئة العمرية الثالثة إلى مجاميع تتفاوت فيما بينها 
مبقدار خمس سنني )يفضل ذلك ألسباب تأمينية(. ونقوم بتقسيم الفئة العمرية 
الثانية بشكل عام إلى صنفني: الصنف العائلي والقوة العاملة بحيث نحصل على 
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مقدار » يكون فيه 65% من أفراد الفئة العمرية الواقعة ضمن القوى العاملة أعضاء 
مشتغلني في القوى العاملة.« 

التي  األساسية  للوظيفة  تبعا  رئيسيني  وظيفيني  صنفني  إلى  األسر  نصنف  كما 
في  واقعني  األسرة  نفس  في  فردين  كون  إن  العاملة.  القوة  ضمن  األسرة  تتخذها 
صنفني مختلفني وظيفياً داخل القوة العاملة، أو كون انتقال شخص ما من صنف 
وظيفي إلى صنف وظيفي آخر، أما ال عالقة له مبوضوعنا هذا طاملا كان ذلك }}تغيراً 
لنا من هامش  بالنسبة  الذي هو أهم  الوظيفيني  النسبية{{ للصنفني  املقادير  في 
اخلطأ الصغير الناجت عن استخدام نهج محاسبي جيد وثابت حلاالت غامضة. إن هذا 
التصنيف الوظيفي االبتدائي لألسر يقوم على أساس التمييز بني صنفي }}العمال 
املنتجني{{ و }}النفقات اإلضافية{{ للتوظيف املشروط ألعضاء القوة العاملة في تلك 

األسر. 
في هذه النقطة يتوجه اهتمامنا نحو اجلزء املتعلق بصنف العمال املنتجني من مجمل 
القوى العاملة. وتستند جميع احلسابات اجلارية هنا على 100% من هذه الشريحة 
من مجمل القوى العاملة. وتقسيم شريحة العاملني بني اإلنتاج الزراعي كما هو 
معروف عامة )صيد السمك، رعاية الغابات، الخ( واإلنتاج الصناعي كما يعرف بصورة 
عامة )التصنيع، البناء، التعدين، النقل، إنتاج الطاقة وتوزيعها، واالتصاالت باإلضافة 

إلى العاملني في مجال صيانة البنية التحتية االقتصادية األساسية(. 
ويتم حتليل عملية اإلنتاج بشكل رئيسي حسبما مت تعريفه سابقاً في هذا النص. 
يبدأ التحليل بالتمييز ما بني سلتي السوق والصنفني الثانويني للناجت النهائي لكل 
منهما. كما ويتم تعقب مسار عملية اإلنتاج رجعيا خالل املنتجات الوسيطة واملواد 

اخلام وانتهاًء باملوارد الطبيعية. 
وتتم مقارنة عملية حتليل مسار اإلنتاج هذه مع التحليل التالي لعملية إنتاج ناجت 
السلع املادية ككل: ونقوم مبقارنة 100% من العمال املنتجني من القوى العاملة مع 
100% من ناجت السلع املادية للمجتمع )االقتصاد(. وحتلل نسبة 100% من ناجت السلع 

املادية كما يلي: )انظر اخملطط على صفحة 64(: 
الرمز V: كمية إجمالي ناجت السلع املادية التي حتتاجها أسر 100% من شريحة العمال 

املنتجني. }}طاقة النظام{{. 
تكاليف  وبضمنها  املادية  السلع  إنتاج  في  املستهلكة  اإلنتاجية  السلع   :C الرمز 
املصنع  هذه  وتتضمن  املادية  السلع  إلنتاج  الضرورية  االقتصادية  التحتية  البنية 
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واملكائن وصيانة البنية التحتية االقتصادية وقائمة باملواد قيد التطوير إلى املستوى 
املطلوب لضمان استغالل السعة اإلنتاجية القصوى. وهذا يتضمن فقط ذلك اجلزء 

من ناجت السلع اإلنتاجية املطلوب }}كـطاقة نظام{{. 
الرمز S: ربح التشغيل اإلجمالي )للشركة الصناعية ـ الزراعية املتحدة(. 

 .C + V( = S( - ]إجمالي ناجت السلع املادية =[ T
)لألسر  االستهالكية  السلع  هذا  ويتضمن  اإلضافية.  النفقات  إجمالي   :D الرمز 
املرتبطة بأصناف النفقات اإلضافية من وظائف اليد العاملة( باإلضافة إلى السلع 

اإلنتاجية التي تستهلكها أصناف النفقات اإلضافية. }}طاقة النظام{{. 
الرمز S<: هامش صافي ربح التشغيل لناجت السلع اإلنتاجية. 

)S - D( = S<. طاقة حرة 
وذي  التركيب  جيد  بياني  حسابات  جدول  إلى   )D( اإلضافية  النفقات  اختزلنا  وإذا 
وظائف اقتصادية فال بد أن متيل بعض عناصر اخلدمات إلى االزدياد بازدياد مستويات 
ناجت السلع املادية أو بازدياد القدرات اإلنتاجية لليد العاملة. فمثالً: إذا كانت هنالك 
دالة تتناول املفاهيم »مستوى التكنولوجيا« في طور االستخدام و »معدل تقدم تلك 
التكنولوجيا« فإنها ستشير إلى ضرورة وجود مستوى أدنى من الثقافة لدى القوى 
العاملة، األمر الذي سيشترط بدوره وجود متطلبات تعليمية. إن اخلدمات العلمية 
والتقنية املطلوبة في عملية إنتاج وإدامة اإلمكانيات اإلنتاجية لليد العاملة ألعضاء 
األسر هي مثال ألنواع }}النفقات شبه املتغيرة{{ التي يواجهها احملاسب واضع امليزانية، 
وتلك نفقات ذات عالقة وظيفية واضحة املقدار بالنسبة إلدامة القدرات اإلنتاجية 
لليد العاملة. إن أجزاء كبيرة من }}النفقات اإلضافية{{ ليس لها أية محصلة وظيفية 
من هذا النوع ميكن أن تعزى إليها. ففي حالة االجنراف نحو »اجملتمع ما بعد الصناعي« 
تكون غالبية اخملصصات }}لإلنفاق اإلضافي{{ مما ال ميكن القبول به على اإلطالق، أو مما 

يجب تقليصه بكميات نسبية. لهذا السبب يجب أن نستخدم املقياس 
 )S>/ )C + V
عوضاً عن 

 )S>/ )C + V + D
باعتباره معامل االرتباط لنسبة الطاقة احلرة للنظام. 

و }}ألغراض حساب الدخل القومي{{ نستخدم: 
لليد  اإلنتاجية  »القدرات  عن  مميزة  )باعتبارها  }}اإلنتاجية{{   :)S/ )C + V الرمز 
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العاملة«(. 
الرمز D/)C + V(: نسبة اإلنفاق. 

الرمز C/V: كثافة راس املال. 
الرمز S>/)C + V(: معدل الربح 

وتتطلب هذه النسب الشروط التالية: 1( أن تزداد سلة السوق من السلع االستهالكية 
لكل فرد من السكان، ألسر شريحة العمال اإلنتاجيني من مجمل قوى العمل، تزايداً 
نسبياً من ناحية الكم ونوعية احملتوى بتزايد كثافة رأس املال )C + V( و }}اإلنتاجية{{ 
)S/C + V(. 2( أن تتناقص الكلفة االجتماعية إلنتاج سلة السوق هذه من جيل إلى 
جيل بغض النظر عن التزايد املطلوب من ناحية الكمية ونوعية احملتوى. 3( أن تزداد 

 .)D/C +V( }}بسرعة اكبر من }}نسبة اإلنفاق )S/C + V( }}اإلنتاجية{{
إن اجلدول البياني ملكونات حساب الدخل القومي يصنف }}النفقات اإلضافية{{ إلى 
ثالثة أصناف وظيفية من املكونات: }}اقتصادية{{ و }}مؤسساتية{{ و }}إهدار{{. ويكون 

التمييز ما بني هذه األصناف الثالث عموماً كما يلي: 
املادي  والتوزيع  اإلنتاج  اإلدارية الضرورية لعملية  والوظائف  }}االقتصادية{{: اخلدمات 
مستوى  مع  متطابقة  مستويات  عند  لألسر  املعيشي  املستوى  وتطوير  إلعالة  أو 

والنسبة املطلوبة لتطوير التكنولوجيا. 
اجليش  وبضمنها  االقتصادية  غير  للنشاطات  الدولة  نفقات  }}املؤسساتية{{: 
والشرطة والوظائف اإلدارية األساسية مثالً. اإلنفاق على املعامالت التجارية وغيرها 
من املؤسسات غير احلكومية وبضمنها نفقات البيع )باعتبارها متميزة عن تكاليف 
من  أصناف  باعتبارها  مطلوبة  ولكنها  اقتصادية  ليست  هي  التي  املادي(  التوزيع 

اإلنفاق مسخرة إلدامة وبقاء وظائف املؤسسة. 
}}اإلهدار{{: النفقات املترتبة نتيجة للبطالة، واإلنفاق على اجملتمع نتيجة النشاطات 
اإلجرامية والنفقات املترتبة على اجملتمع نتيجة لنشاطات يجدر أن تصنف حتت باب 

الالأخالقية أن لم تكن إجرامية فعالً. وتدخل ضمن هذا الباب جميع أشكال الربا. 
ويتضمن تصنيف اخلدمات حتت باب }}االقتصادية{{ ما يلي: 

أ - }}البحث العلمي{{: العلوم الفيزيائية وبضمنها علم األحياء )البيولوجي( وعلم 
استثناء{{  يجب  }}ولكن  التاريخي.  االستكشاف  ذاتها.  الرياضيات  وحتى  االقتصاد 
حتت  الواقعة  العلوم  أشباه  وجميع  واالنثروبولوجيا  اجملتمع  ودراسة  النفس  دراسة 
تعرف  عامة  وبصورة  اليوم.  بها  متارس  التي  بالصورة  االجتماع«  »علم  يسمى  ما 

     الفصل الرابع
67            

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 Wilhelm von Humboldt السياسات التربوية والتعليمية لفلهيلم فون ُهمبولدت
)1767- 1835( على أنها السياسات الصحية للعلم والتعليم. 

ب - }}اخلدمات العلمية والهندسية واخلدمات التقنية املرتبطة{{ أما مباشرة بعملية 
إنتاج السلع املادية، أو بصورة غير مباشرة بتطوير وصيانة أجزاء من البنية التحتية 
االقتصادية األساسية التي تشكل جزءاً جوهرياً من البيئة الفيزيائية إلنتاج وتوزيع 

مثل تلك السلع. 
ج - }}اخلدمات الطبية واخلدمات األخرى الضرورية{{ للمحافظة على الوضع الصحي 

للسكان. 
د - }}التعليم{{ املبني على أسس متناغمة مع مبادئ همبولت. 

أما أشكال اخلدمات األخرى وخاصة منها »املتطلبة جهدا بدنيا مكثفا« واخلدمات 
غير املاهرة أو »شبه املاهرة« فإنها تعتبر خدمات هامشية أو }}مؤسساتية{{ أو حتى 

ضمن }}اإلهدار{{. أما تصنيف اإلدارة في باب النفقات }}االقتصادية{{ فيتضمن: 
}}اإلشراف املباشر{{ على توظيف العمال. 

}}اإلشراف{{ على الوظائف االقتصادية للعمليات التي تستخدم جهد عمل شريحة 
العمال املنتجني من مجمل اليد العاملة. 

وتستثنى من النفقات }}االقتصادية{{ العناصر التالية: 
}}نفقات البيع{{ باستثناء التوزيع املادي للسلع. )مؤسساتي(. 

)بضمنها  الربا  وإدارة  رسوم  فباستثناء  املالية(.  الرسوم  )وبضمنها  املالية{{  }}اإلدارة 
ريع األرض واملضاربة على أسعار السلع، الخ( التي تصنف في باب اإلهدار، فإن اإلدارة 

املالية هي من النفقات املؤسساتية. 
بالرغم من أن احلكومة تصنف غالباً ضمن النفقات }}املؤسساتية{{ إال أن النشاطات 
احلكومية التي هي بطبيعتها }}اقتصادية{{ )إنتاج، صيانة البنية التحتية االقتصادية 
الطريقة  بنفس  وحتلل  ـ حكومية{{  }}اقتصادية  أنها  على  الخ( تصنف  األساسية، 
النفقات  حتليل  عام  بشكل  يتم  و  اخلاصة.  }}االقتصادية{{  الوظائف  بها  حتلل  التي 
ترتبت عليها هذه  التي  الواسطة  اآلتي، »ما هي  السؤال  اإلضافية عن طريق طرح 
النفقات؟« و »ملاذا تترتب هذه النفقات كإحدى أصناف اإلنفاق وككميات نسبية من 
اإلنفاق؟« على الطالب أن يَُكّون جداول بيانية بالنفقات اإلضافية لكل من النماذج 
من شركات األعمال واقتصاديات بأكملها على أساس تفاصيل السياسة املطروحة 
هنا. إن عمل الطالب هذا والشرح اآلخر جلداول بيانات حساب الدخل القومي يجب 
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لألمور  النهائية  الدراسة  مع  املتوافقة  الدراسات  مرحلة  عند  بها  الطالب  تكليف 
الواردة الذكر في هذه النقطة من كتابنا هذا. إن عمل الطالب الذي ينجز فيه ذلك 
األمر في هذه املرحلة من البرنامج يجب االحتفاظ به لغرض املراجعة التي ستتم 

عند إكمال البرنامج املشار إليه في هذا الكتاب ككل. 
في حالة املكتشف العلمي، على سبيل املثال، تكون مساهمة الفرد املباشرة في زيادة 
اقتصاد )جهد( العمل بسيطة وواضحة. فمن نقطة االنطالق االبتدائية هذه يجب 
علينا أن نتعقب املسارات التي يتم حتويل االكتشافات العلمية وغيرها خاللها وخالل 
السلبية  االنتروبية  املنتجني من حتويل  العمال  يتمكن  بحيث  االقتصادية  العملية 
negentropy إلى اجملتمع )االقتصاد( ككل. إن عملية حتويل االنتروبية السالبة هذه 
بواسطة نشاط العمال املنتجني هي }}»جوهر«{{ القيمة االقتصادية. إن الشرح املوجز 
آنف الذكر للسمات األساسية لتكوين جداول بيانية بحساب الدخل القومي متكننا 

من تعقب الروابط التي يجب أخذها بعني االعتبار بصورة رئيسية. 
لقد كان بيرسي ب. شيللي )Percy B. Shelly( مصيباً عندما قام في خامتة مقالته 
وتلك  الشعر  واستخدام  نوعية  نهوض  فترات  بني  بالربط  الشعر«{{  عن  }}»دفاعاً 
الفترات من التأريخ التي ظهر فيها النضال من اجل احلرية املدنية والدينية. إن هذا 
ينطبق متاماً على احلركة اجلمهورية لليونان القدمية بدءاً من حوالي سنة 599 قبل 
تنطبق  كما   .)Solon( األثيني  سولون  يد  على  الدستورية  اإلصالحات  بقيام  امليالد 
نفس احلال على عصر النهضة الذهبي في القرن اخلامس عشر، وعلى عمل دانتي 
-1304 __ Petrarch( وخليفته بيتراركا )1265-1321 __ Dante Alighieri( اليجيري

1374( الذي نظم احلركة التي اندلعت فيما بعد باسم عصر النهضة الذهبية. وكما 
كانت احلال في أواخر القرن السابع عشر في فترة التطورات التي أعقبت عام 1653 
)1619ـ  وكولبير   )1661 )1602ـ  مازارين  بها  قام  التي  فرنسا  بناء  إعادة  عملية  في 
أملانيا. وكما كانت  وآخرين في  بروسيا األعظم  املرتبطة بحاكم  والتطورات   ،)1683
عليها احلال في أنحاء أوربا لغاية انعقاد مؤمتر فيينا عام 1815، حتت تأثير املؤامرة عبر 
ـ األطلسية التي قادها بنجامني فرانكلن خالل الفاصل املمتد من 1766 إلى 1789. 

وقد عكس شيللي نفسه ذلك النهوض السياسي والعلمي للمدة 1766ـ 1789. 
ففي مثل هذه األوقات، كما وضح شيللي ذلك، يحدث ارتفاع في قدرة السكان على 
»توليد واستقبال مفاهيم عميقة ومشبوبة بالعاطفة حول اإلنسان والطبيعة.« ففي 
 De Vulgari( »القرون املعاصرة نسبياً، أي بدءاً مبؤلفي دانتي »في بالغة اللغة العامية
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Eloquentia( و »الكوميديا اإللهية«، متت عملية تطوير اللغات غير الالتينية في أوربا 
إلى اللغات الكالسيكية ذات األدب الرفيع التي وجدت فيما بعد في إيطاليا وفرنسا 
وإجنلترا، على سبيل املثال، خالل فترة نهاية القرن اخلامس عشر ونهاية السادس عشر. 
إن جتاهل عملية تطوير اللغة يشكل، كما أكد همبولت على ذلك، عائقا أمام قوة 
الفكر، حيث أن األفراد الذين يتكلمون لهجة محلية فقيرة يكتب عليهم أن يكونوا 
على مستوى أدنى فكرياً في قدراتهم على التقدير واحلكم. وهنالك خاصية جوهرية 
راسخة في املعاني الضمنية العملية لدرجة تطور اللغة املستعملة. وهذه اخلاصية 
ذات عالقة مباشرة بصورة عملية بقضية علم االقتصاد التي سنطرحها حاالً. إن 
النوعيتني املتغيرتني من أنواع الكالم اللتني تعكسان على نحو اعظم أهمية قدرة 
باألفعال  املرتبطة  األفكار  املوضوعة على  التركيز  درجة  التفكير هما  املتكلم على 
باألسماء،  املرتبطة  األفكار  على  )اإلسماني(  االسمي  التركيز  خالف  على  املتعدية، 

]6[ subjunctive واالستخدام الدقيق والعميق حلالة الصيغ الشرطية
. وتتعلق وظائف اللغة تلك تعلقاً ضمنياً ومباشراً بصورة أو بأخرى مبستوى تطور 

العمليات العقلية اإلبداعية عند الفرد واجملتمع. 
إن عملية حتويل االنتروبية السالبة من خالل عمل العمال املنتجني هي عملية نقل 

أفكار، أي باملعنى األفالطوني }}األنواع{{ .]7[
ليست »األفكار« كما يتم فهمها على أنها وصف أو تفسير، بل: }}األفكار باعتبارها 
الطبيعة  تغيير  إلى  املؤدية  العملية  األفعال  األشخاص،  بأفعال  املتحكم  العامل 
لصالح اإلنسان{{. لقد خصصنا الفصل القادم من الكتاب ألجل املناقشة املنهجية 
فإننا  الفصل  هذا  من  احلالية  املرحلة  في  أما  العلمية.  لألفكار  الداخلية  للصفات 
القادم من الكتاب لتشخيص اكثر ما ميكن من املوضوع  »نقترض« قرضاً من اجلزء 

الذي ال غنى لنا عنه من اجل التطرق إلى ما سيلي مباشرة هنا. 
إن عملية إبداع ومتثل وحتويل وحتقيق تلك االكتشافات العلمية وما ارتبط بها، التي 
متثل ممارستها }}قدرة كامنة القتصاد )جهد( العمل{{، هي الصفة االنتروبية السالبة 
عملية  نواحي  من  الناحية  هذه  إن  املادية{{.  السلع  إلنتاج  االجتماعية  }}للعملية 
اإلنتاج هي التي متكننا من حتديد موقع القيمة االقتصادية للعمل املنتج لألفراد، أي 

}}تلك الناحية من نشاط الفرد التي تكون كونية مباشرة بتأثيرها{{. 
ما(  )اقتصاد  ما  ناجت مجتمع  قيمة  أن ال ميكن حتديد  لذلك،  تبعاً  وإنه ألمر طبيعي، 
بواسطة إضافة صافي األسعار )مثالً، »القيمة املضافة«( للمبادالت الفردية ضمن 
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االقتصاد.فإذا مت ارتكاب هذا اخلطأ، فإننا سندخل في مغالطة، أو مفارقة »التناقضات 
الداخلية« ملاركس الواردة في اجلزء الثالث من كتابه }}»رأس املال«{{. إن إعادة النظر 
في تلك املفارقة، في ضوء حساب الدخل القومي هذه املرة، تساعدنا على عزل تلك 
إال  التكنولوجي  التقدم  فيها  يجد  ال  التي  اإلنتاجية  للعملية  التجريبية  الصفة 

موضعاً ضيقاً جداً. 
عن  النظام  طاقة  إلى  احلرة  الطاقة  من  املتغيرة  للنسبة  الرياضية  الدالة  عن  َعّبرْ 
طريق االستعاضة بـ S>\)C+V( عن نسبة الطاقة احلرة. وتبعاً جملموعة املعوقات التي 
حددناها أعاله، تقوم بعد ذاك »بإعادة استثمار« S< بزيادة حجم الناجت لكل فرد املمثل 
ثابتة، دون تقدم  العاملة املوظفة كعمال منتجني  القوة  إذا بقيت نسبة   .)C+V( بـ
املتوفرة   >S نسبة  تقليص  إلى   )C+V( فرد  لكل  املتزايدة  النظام  طاقة  تؤدي  تقني، 
إلعادة االستثمار في الدورات املتالحقة. بهذا، كما قد يبدو، البد أن تهبط نسبة الربح 

 .)C\V( عند ازدياد كثافة رأس املال ،)S>\)C+V
السياسي  القرار  ما  نقطة  في  حديث  اقتصاد  فيها  يتبنى  افتراضية  حالة  تصور 
سيستمر  اإلنتاجية.  السلع  تصاميم  في  االبتكارات  إدخال  عملية  بوقف  القاضي 
السلع  مخزونات  استبدال  الن  ذلك  يحدث  وقد  الزمن.  من  لبرهة  بالنمو  االقتصاد 
اإلنتاجية القدمية مبخزونات احدث سيمثل تقدما في تقنية اإلنتاج )اقتصاد العمل(. 
املستوى  من  املستخدمة  اإلنتاجية  السلع  تقنية  مستوى  يقترب  عندما  ولكن 
التقني للمخزونات اجلديدة، يبدأ ربح إعادة االستثمار بالتالشي، وتهبط نسبة الربح 

املتناقصة إلى املستوى الذي تصبح فيه العملية االقتصادية انتروبيًة]8[
 .

افحص هذه الناحية من العملية عن كثب. 
عناصر  من  عنصران  اإلنتاجية  اخملزونات  في  االستثمار«  »إعادة  عملية  في  يشترك 
جدول البيانات: صافي ربح التشغيل )S<( وكلفة االستثمارات املتراكمة في اخملزونات 
اإلنتاجية )C( حسب تكاليف طاقة النظام احلالي. إذاً، البد أن تكون »إعادة االستثمار« 
اإلجمالية في مخزون )السلع( اإلنتاجية في نسق )S>+C( في حالة بقاء عدد العمال 

املنتجني املوظفني ثابتاً خالل دورات متعاقبة. د 
التكنولوجيا  }}مستوى  أساس  على  املقدارين  هذين  بقياس  قبل  من  قمنا  لقد 
)اقتصاد العمل( الذي مت عنده إنتاج حاصل السلع املادية احلالي{{. مع ذلك، ماذا لو 
أعلى  تكنولوجياً  مستوى  استخدامها،  عند  متثل،  املنتجة  اإلنتاجية  السلع  كانت 
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من املستوى التكنولوجي املستخدم في إنتاجها؟ هنا، في هذا املوقع بالذات، يكمن 
أن  العملية االقتصادية. لنفترض، مثالً،  االنتروبية السالبة في  املفارقة وجوهر  سر 
السلع اإلنتاجية اجلديدة هي اكثر كفاءة بنسبة 5% )أي متثل اقتصاداً نسبياً في جهد 
العمل بنسبة 5%( مقارنة بالسلع اإلنتاجية املستخدمة في إنتاجها. حينئذ يكون 
نصيب الناجت احلالي املنسوب إلى طاقة النظام لعملية اإلنتاج 95% فقط من الكمية 
احلرة  الطاقة  لهذا تصبح  البسيط.  القومي  الدخل  تقديرات حساب  في  املقترحة 
املعاد استثمارها )C 0.05 + >S( بدالً من S<. فكلما عظمت نسبة C\V كلما تعاظمت 

الزيادة النسبية لطاقة النظام املتحققة. 
}}االنتروبية السالبة في العملية االقتصادية تأخذ شكل تغيرات في سلوك العمال 
من  اإلنتاجية{{.  السلع  حاصل  وبالذات  املادية،  السلع  حاصل  إنتاج  عملية  في 
السلع  إنتاج  أعلى من نسبة  اإلنتاجية  السلع  إنتاج  إذا كانت نسبة  املنطلق،  هذا 
واألمثل جملتمع مير مبرحلة  الظرف الصحي  الظرف يكون هو  االستهالكية فإن ذلك 
تقدم تكنولوجي. فقوة عمل مؤلفة من عمال على درجة عالية من املهارة، قادرين 
العلمية، هي  االكتشافات  من  املنبثق  السلوك  في  التغير  ذلك  وتطبيق  متثل  على 
الهدف األقصى لسياسة القوى العاملة والسياسة التعليمية العامة املرتبطة بها. 
األخرى  الضرورية  وظائفه  عن  متميزاً  باعتباره  التوظيف،  اجل  من  التعليم  فغرض 

]9[،
مهارة  على  للحصول  التالميذ  تهيئة  عن  فعوضاً  همبولت:  اشترطه  كما  هو 
التخصص في حرفة ما عن طريق املدرسة الثانوية، }}فإن مهمة التعليم هي توليد 
أقصى قدر ممكن من القدرات الكامنة لدى الطفل والشاب، قبل الدخول في مرحلة 
التعليم االختصاصي الذي يبدأ بعد إكمال التعليم املدرسي الثانوي{{. القضية هي 
ليست تعليم الشباب أن يتصرفوا بصيغة ثابتة وجامدة معدة لهم سلفاً عن طريق 
صيغ السلوك االعتيادية التي نشأت من املاضي وتطورت إلى الوقت احلاضر. القضية 
هي تطوير اإلمكانيات اإلبداعية العقلية للشباب على أوسع نطاق ممكن في سبيل 
ومَتَثُِّل هذه  الكفء  االبتكاري  )اإلنتاجي مثالً(  للسلوك  دقيقة جداً  مبناهج  تزويدهم 

االبتكارات في هيئة حتوالت مثمرة في السلوك اليومي )سلوك اإلنتاج، مثالً(. 
إن عملية إدخال املاكنة املشتغلة بالطاقة احلرارية، والتغيرات ذات الكثافة الرأسمالية 
املماثلة لها، إلى تكنولوجيا اإلنتاج يجب فهمها على أنها خاصية جوهرية للتغير 
في سلوك اإلنسان، أي }}تغير في عالقة البشر العملية بالطبيعة ككل{{. إن اقتصاد 
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العمل املتحقق بهذه الوسيلة هو انعكاس حلقيقة أن االكتشاف العلمي الذي يولد 
مثل هذه التغيرات في السلوك يجسد توافقاً متنامياً ما بني سلوك البشر والتنظيم 
القانوني احلق للكون. }}إن اقتصاد العمل في العملية اإلنتاجية يجب فهمه على انه 
األعظم بني جميع التجارب العلمية{{: إنها التجربة العلمية التي تثبت جتريبياً، اكثر 
من أي شئ آخر، }}مبادئ االكتشاف العلمي{{ تلك التي تعتمد عليها املرجعية العليا 

جململ املعرفة العلمية كلياً. 
إن شعب أمة عاقلة لن يتسامح أبداً مع الفصل ما بني البحث العلمي األساسي 
يتم  التي  التغيرات  هو  اجلذري  العلمي  االكتشاف  هدف  إن  التطبيقي«.  و«العلم 
حتقيقها في الطبيعة عن طريق ناجت السلع املادية للورش، والتغيرات في عالقة اإلنسان 
بالطبيعة املتحققة بهذه الطريقة. فـ«االقتصاد الفيزيائي«، أو علم االقتصاد، هو 
نطاق علم  وميتد  التعريفية.  الصيغ  بهذه  املفهوم  اجلذري  العلمي  االكتشاف  مبدأ 
االقتصاد، إذا مت تعريفه بدقة، من اإلجراء التطبيقي النهائي للمعرفة العلمية عند 
نهاية خط اإلنتاج، وعكسياً باجتاه االكتشافات العلمية اجلذرية التي يعتمد استمرار 

عملية اإلنتاج على استمرار توالدها وتكاثرها. 
أي  االقتصادية:  القيمة  )معنى(  األكبر لتحديد  السر  السياق يكمن موقع  في هذا 

مبادئ االكتشاف العلمي اجلذري. 

     الفصل الرابع
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الهوامش 

]1[ أثناء النصف الثاني من خمسينات القرن العشرين، أي أثناء نفس زمن املشاورات التي أدت إلى تبني سياسة »الردع 
النووي« و »الرد املرن« و »احلد من التسلح«، قررت دوائر قيادية في »املؤسسات الليبرالية« في لندن وشمال شرق الواليات 
املتحدة دفع اقتصاد العالم في اجتاه مرحلة »ما بعد صناعية«. وقد أقنعت االتفاقيات التي مت التوصل إليها مع احلكومة 
 Bertrand Russell السوفيتية عن طريق »القنوات اخللفية« والتي مت التوصل إليها أيضا عن طريق قنوات برتراند رسل
وغيرها أثناء تلك الفترة، أقنعت هذه »املؤسسات الليبرالية« بأن الردع النووي أما أنه سيحول دون وقوع حرب شاملة 
بني حتالفات القوى العظمى، أو انه في حال وقوع مثل هذه احلرب فأنها ستتوقف عند نقطة إكمال )الضربات الوقائية( 
األولى لعمليات القصف النووي »الستراتيجي«. وكان متوقعاً أن تقع »حروب إقليمية« فقط، ورمبا »حروب نووية محدودة 
النطاق« أيضا، حيث يتم شن كل منهما وفقاً ملناهج منظومة مرنة من القوانني )الرد املرن(. كان »الردع النووي«، تبعاً 
لذلك، يعتبر مبثابة عملية خنق للحاجة العسكرية إلى القوة اللوجستية العميقة القتصاد تقدمي تكنولوجياً. وازدادت 
باعتبارها  التطبيقي  بداية الستينات وبدأ وضعها في اجملال  الدعاية من اجل سياسة »اجملتمع ما بعد الصناعي« في 
سياسًة حكومية للواليات املتحدة خالل منتصف الستينات، كما يدل على ذلك التصادف بني مذهب »اجملتمع العظيم« 

 .NASA للرئيس جونسون وبداية تدمير التزامات البحث والتطوير املتمركزة آنذاك حول وكالة الفضاء القومية
ومبا أن عناصر »املؤسسة الليبرالية« التي تبنت هذا املنظور كانت الناطقة بلسان دوائر املصالح العائلية األوربية واألميركية 
الشمالية، التي كانت تشبه تقريباً »الصناديق« اإليطالية Fondi )األسر املصرفية( التي تسيطر على اجملمعات املصرفية 
التوجه  بدأ يعكس على نحو متزايد  الشركات  وإلى  واالستثمار من  االعتمادات  أموال  تدفق  فإن  املهيمنة،  واالئتمانية 
»ما بعد الصناعي« »زعيم املؤسسة الليبرالية« )حسب جون ك. غالبرايث John K. Galbraith( في منتصف الستينات 
ماك جورج بندي McGeorge Bundy )في مؤسسة فورد Ford Foundation(. وما كانت أطروحة زبيجنيو بريجينسكي 
)Zbigniew Brzezinski( »اجملتمع التكنوتروني« إال انعكاسا لالرتباط املذكور ما بني التفكير الستراتيجي »الطوباوي« 
 U.S. وفكر السياسة االجتماعية االقتصادية. وقد منى هذا التوجه، كما هو موضح في حالة صناعة الفوالذ األميركية
Steel، املتمثل باستخدام الشركات الصناعية كمولدات أموال لالستثمار في املغامرات غير الصناعية إلى أن أصبح هذا 

األمر سياسة تفكيك لتلك الشركات التي تهدم عن طريق عدم االستثمار في العملية اإلنتاجية. 
إن الضغوط التي مورست من أجل تثبيت مثل هذه السياسات للشركات الصناعية لم تأت فقط في شكل ضغوط 
مباشرة من وول ستريت )Wall Street(، يدخل ضمن ذلك الغزاة املتحدون املتربصون لتجريد أصول أية شركة غير قادرة 
على حماية أسهمها من هؤالء الذئاب املتربصني. لقد جاءت هذه الضغوط نتيجة لتغيرات في التفكير من داخل الهيئات 
اإلدارية. إن دور »نوع خريجي مدرسة هارفارد لألعمال« )Harvard Business School( داخل اإلدارة، بدءاً بأمثال روبرت س. 
الفلسفي  املنظور  في  التغيير  ذلك  مركز  في  يقع  والبنتاغون،  فورد  في مؤسسة   )Robert S. McNamara( ماكنامارا 
للهيئات اإلدارية الصناعية. إن هذا األمر يبدو واضحاً عند املقارنة بني أعداد جريدة وول ستريت التي كانت تعير اهتماما 
للقراء في أعوام اخلمسينات وبداية الستينات وبني املنظور الفلسفي الليبرالي احلديث املمزوج باحملافظة احلديثة الوارد 

في األعداد احلالية. 
إن مدرسة هارفارد لألعمال هي مجرد منوذج رائد ملا يعشش اليوم في مدارس األعمال في جميع أنحاء العالم. إن ما يتم 
تدريسه في هذه األماكن هو مجرد ايديولوجيا. إن ما ميكن اعتباره دراية اقتصادية في هذه املراكز هو مجرد مذهب وليام 
 John( بيتي من القرن السابع عشر املعروف بـ }}الشراء برخص والبيع بغالء{{ مموهة بغشاوة من مذهب جون فون نوميان

von Neumann( املسمى بـ »االقتصاديات الرياضية«. أما العبارة السحرية فهي »كلفة الفرصة«. 
أن منظوره  إال  املثال،  رميان على سبيل  اجلبرية لعمل  التفاصيل  نوميان كان على معرفة بشيء من  أن فون  بالرغم من 
بدت  لقد  وبولتزمان.  وهيلمهولتز  وكالوسيوس  البالس  أو  وديدكند  كرونيكر  منظور  نفس  جوهره  في  كان  الفلسفي 
هذه احلقيقة في أسوأ صورها بعد الهجوم القاصم الذي شنه كورت غوديل )Kurt Goedel( على بعض فرضيات نوميان 
الرئيسية حوالي العام 1932 )مثالً، في كتابه Goedel>s Proof الذي يتوجب أن يقرأ من منظور عمل كانتور في الفترة 
1871ـ 1883(. إن أسوأ األمور هذه هو قيام فون نوميان بتطبيق نظريته، نظرية األلعاب )Game Theory(، على العمليات 
االقتصادية. إن جهوده الرامية إلى اختزال التحليل االقتصادي إلى مجرد حلول ألنظمة من املتباينات inequalities اخلطية، 
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وتبنيه الفرضيات االنطولوجية الراديكالية للوضعية احملدثة الفيينية )نسبة إلى فيينا( املتعلقة باملنفعة الهامشية، 
فون  فرضيات  أساس  على  مبني  اقتصادي  استطالع  نظام  ألي  الذريع  الفشل  إلى  املؤدية  لألسباب  منوذجي  مثال  هما 

نوميان. 
إن شروح فون نوميان لالقتصاديات الرياضية تتطلب وجود افتراضني هما أن يكون االقتصاد في حالة منو تكنولوجي بدرجة 
صفر )التنمية تكنولوجية( وأن التغيرات التنازلية في مستوى التكنولوجيا ميكن جتاهلها. إن هذا املنهج الذي تشربت به 
جميع ممارسات االستطالع االقتصادي الكومبيوترية املعروفة، باستثناء استطالعات الروشـ  رميان اليوم، هو املنهج األكثر 

ترابطاً وتوافقاً مع التوجهات السياسية »ما بعد الصناعية« املذكورة. 
إن عملية غسل الدماغ التي جتري على خريجي مدارس األعمال وغيرهم من احملترفني في عقيدة دوغمائية كتلك املذكورة، 
اإلدارات  البندقية، قد أصابت معظم  االئتمان في  القوى املهيمنة في وول ستريت ولندن وسويسرا ومجمعات  واتفاق 
الثقافي  »التحول  بـ  مبالغة  دون  وصفها  ميكن  درجة  إلى  اإلدارية  الفلسفة  في  التغيير  بعدوى  األميركية  الصناعية 

 .)cultural paradigm shift( »اجلذري
]2[ لقد استخدمت كلمة »ظاهرياً« هنا من الرهبة التي جنمت عن ما رفع النقاب عنه في أرشيف كتابات اليبنتز غير 
املنشورة، باإلضافة إلى الفحص اجلديد ألجزاء من أعمال اليبنتز املنشورة حتت ضوء املواد األرشيفية املكتشفة. إن ما 
أنتجه كوزانوس وليوناردو دافينتشي وكذلك كيبلر وغاوس لها نفس الطبيعة املرهبة. إن على املرء، الذي درس فقط ما 
هو معروف حلد اآلن من نتاجات اليبنتز، أن يكون حذرا جداً عند افتراض أن اليبنتز لم يكن ميلك سوى بصيرة واستشرافاً 

الكتشافات علمية جذرية منسوبة إلى شخص ما في املستقبل. 
]3[ إن سياسة آدم سمث العلنية من كتابه »ثروة األمم« تتم اإلشارة إليها هنا. إن الثورة األميركية قد قامت لتحارب 

السياسات االقتصادية البريطانية بالذات، تلك السياسات التي دافع عنها سمث في هذا الكتاب. 
]4[ مثلما يبدو أن باتشيولي وليوناردو دافينتشي كانا أول من بني ذلك، فإن العمليات احلياتية تتميز عن العمليات غير 
احلية ببنية منو ومنو وظيفي مرتبطتني بـ »املقطع الذهبي«. مبعنى أنها )العمليات احلية( هي بطبيعتها وصفاتها انتروبية 
سالبة تبعا ملا وفرناه من تعريف صحيح هندسي حتليلي غاوسي لالنتروبية السالبة ـ أي التعريف الذي يرفض عقيدة 
»نظرية املعلومات« الدوغمائية الفاشلة لفيينر وشانون. ويدل هذا األمر على أن الكيمياء العضوية بحد ذاتها ليست 
أداًة مناسبة لتحديد اخلصائص املميزة للعمليات احلية. إن الكيمياء بتعريفها الضيق هذا هي ذات قيمة لعلم األحياء 
بالطبع، أي كما تكون دروس التشريح ومختبرات عالم األمراض مفيدة لتوفير املعلومات املفيدة لألطباء املهتمني بإدامة 
الذهبي في  أن تكون متطابقة هندسياً مع املقطع  النسيج الصحي لشخص حي. إن ظاهرة احلياة األساسية يجب 
»الكل ـ املتعدد املنفصل« )discrete manifold( والبد أن تأخذ صيغة االنتروبية السالبة كما عرفناها هنا في »الكل ـ 
املتعدد املتصل« )continuos manifold(. فلو تبنى علم األحياء هذا األمر باعتباره احلقيقة التجريبية الوحيدة التي سيتم 

تركيب كل علم األحياء وفقا لها، فسيكون ممكنا وضع أهمية علم الكيمياء في املنظور املناسب. 
]5[ أنظر كتاب )Principles of Political Economy, Vol. I, 1837 ( الصفحات 311ـ 320. لالطالع على استشهادات كاري 
املطولة بسينيور انظر نفس الكتاب اجلزء الثاني )1840( )عن السكان( مع التركيز اخلاص على الفصل التاسع. انه جلدير 
باالهتمام مقارنة هذا العمل املكون من ثالثة أجزاء لكاري وكتاباته األخرى التي كان كارل ماركس على علم بها لالطالع 

على مدى احلسد والكراهية املرين الذين أضمرهما ماركس جتاه كاري. 
]6[ إن االستخدام األدبي املفترض للغة اإلجنليزية قد هبط منذ اخلمسينات من هذا القرن إلى مستوى أدنى بكثير من 
الذي  اللغة  لعلم  املدمر  التأثير  أي قبل  األدبية في عهد شكسبير وملنت،  اإلجنليزية  اللغة  التي كانت عليها  النوعية 
ابتدعه تشومسكي )Chomsky( واللغة العامية املبتدعة خلدمة أغراض ثورة اخملدرات وموسيقى الروك الثقافية املضادة. 
إن العيبني الرئيسيني من بني العيوب التي أصابت اللغة هما إهمال استعمال صيغة الشرط، والتركيز على االسمانية 
الفلسفية حيث يتم التركيز على االسم باعتباره الوحدة التركيبية الطبيعية لألفكار. إن األول من هذين هو نتاج حملة 
متواصلة الستئصال والتخلص من استعمال صيغة الشرط على يد األساتذة األكادمييني الذين أدركوا بكل دقة األهمية 
الفلسفية العملية لصيغة الشرط باعتبارها وسطاً للتفكير في إطار الفرضية العلمية. أما التركيز على االسم فقد 

كان هو أيضا ثمرة حمالت مت شنها بالنيابة عن التجريبية الفلسفية. 
]7[ لقد أوضح كريتون زواكوس )Criton Zoakos( أن كلمة »فكرة« هي ترجمة ُمِضلَّة وغير صحيحة، وان املعنى األقرب 
)species(. ألنه عن طريق القيام ببناء حجج ومناظرات أفالطون، لن يبقى هناك  أنواع  إلى اللغة اإلجنليزية هي كلمة 
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أي سبب للشك في صحة ودقة التصحيح الذي اقترحه زواكوس. إن أهمية ذلك ستتضح اكثر في الفصل التالي من 
الكتاب. 

األميركي  االقتصاد  واصبح   .1974 إلى   1966 من  الفترة  خالل  }}نسبياً{{  انتروبية  مرحلة  األميركي  االقتصاد  دخل   ]8[
انتروبياً بصورة مطلقة ـ أي »نسب منو اقتصادي سلبية« إطالقا، ويعمل دون مستوى »الالربح والالخسارة« ـ بعد فترة 
بضعة اشهر من وضع السياسات التي تبنتها إدارة كارتر ـ موندال باالشتراك مع رئيس بنك االحتياط الفيدرالي بول 

فولكر )Paul Volcker( موضع التنفيذ في أكتوبر 1979. 
االنتخابية  املنطقة  أعضاء  كان  فإن  والثانوي.  االبتدائي  للتعليم  شموالً  األكثر  الغرض  هي  املواطنة{{  }}وظيفة  ]9[إن 
)الناخبون( غير قادرين على التفكير، لكن قادرين على التصويت، فأي نوع من احلكومات املنتخبة سنتوقع بعد ذاك؟ فبدون 
التدريب العميق والدقيق في التفكير العقالني في أي نوع من املواضيع التي قد يتعني على املواطنني التصويت عليها 
لالختيار ما بني املرشحني، أية قيمة ستكون »للرأي العام« لكي يكون مرتبطاً }}باحلقيقة{{ أو تقرير املصالح الوطنية أو 

املصالح الشخصية املباشرة للمواطن؟ 

تعريف القيمة االقتصادية     
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  الفصل اخلامس  

كيف تنتج التكنولوجيا 

إن املبادئ األساسية لالختراقات اجلوهرية في مجال العلم والتكنولوجيا هي نفسها 
اليوم كما كانت عليه عندما فصلها وشرحها أفالطون قبل اكثر من 2300 سنة 
إلى موضوع  املتكررة  إشارته  أفالطون ككل في  يتخلل محاورات  فاملوضوع  مضت. 
}}الفرضية{{. فبدون فرضية ال ميكن اكتشاف أي شئ صادق وجوهري في ما يتعلق 

بعالقة اإلنسان بالكون. فهذه كانت طريقة كوزانوس ]1[
و ليوناردو دافينتشي ]2[ 

وكيبلر واليبنز وغاوس ورميان وآخرين. ففي مسحنا املكثف للتأريخ الداخلي لنشأة 
من  الزمان  من  كامل  اكثر من عقد  استغرق  الذي  الباحثني،  ومئات  احلديث،  العلم 
العمل في أكثر من أرشيف في العالم ووسط املصادر األولية املنشورة، لم نكتشف 
حالة واحدة مت فيها أي اكتشاف جوهري بأية طريقة سوى طريقة الفرضية هذه]3[ 

 .
أفالطون  اجلوهرية يسميه  العلمية  باالكتشافات  املتحكم  العقلية  احلياة  إن مبدأ 
}}فرضية الفرضية األعلى{{، وهو مفهوم مركزي في كل عمل أفالطون. فمن ال يعرف 
هذا املبدأ و ال يستخدمه ال يعرف أي شئ جوهري من عمل أفالطون، أي ال ميكنه »أن 
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يدخل في ذهن أفالطون«. وسنشرح ونفصل هذا املبدأ هنا بصيغ معاصرة. ونبدأ من 
هناك لنبني االرتباط ما بني احلياة العقلية املنظمة وفقاً لهذا املبدأ وأصل القيمة 

االقتصادية في العمليات االجتماعية )االقتصاديات(. 
إن مفهوم »فرضية الفرضية األعلى« حتدد ثالثة مستويات لصياغة الفرضيات. ونعرف 
}}الفرضية  فهو  الثاني  املستوى  أما  البسيطة{{،  }}بالفرضية  املستويات  هذه  أول 
األعلى{{، والثالث }}فرضية الفرضية األعلى{{. وسنصف هذه املستويات اآلن عن طريق 
مترابطة  مبرهنات  شبكة  مع  املتالزم  التفكير  بنوع  هذه  الفرضيات  صيغ  مقارنة 
منطقية استداللية، تكون كل واحدة منها )املبرهنات( مبنية )بالضرورة( على أساس 

مجموعة من املسلمات والبديهيات احملددة لها. 
}}في حالة الفرضية البسيطة{{، يتم تطبيق املذهب املوجود املكون من مجموعة ما 
من املعارف أو الرأي على ظاهرة ما مت اختيارها لتكون موضوع املراقبة البسيطة أو 
التجريبية. ففي الفرضية االختبارية أو لنقل »تصميم االختبار«، كما متت صياغته 
هنا، ال يسمح بوجود أي شيء يتناقض مع البديهيات واملسلمات الثابتة املؤِسسة 
مع  التجربة  لنتائج  االستداللي  املنطقي  }}التوافق{{  ويعتبر  املستخدم.  للمذهب 

مجمل كيان املذهب املوجود هو مقياس البرهنة األساسي. 
}}أما في حالة الفرضية األعلى{{، فتتم اإلطاحة مبرجعية جزء من املذهب املوجود. إن 
موضوع املراقبة البسيطة أو التجريبية هو مجرد واحد من عدة افتراضات بديهية 
النتائج االختبارية  إذا حصلنا على  اختبارية بحيث  تنتخب حالة  لذا  ملذهب سائد. 
املتوقعة منها، فإنه يتم إثبات زيف اخلصائص البديهية للمذهب املوجود مبجملها. إن 
مثل هذا اإلثبات يدل على وجوب نبذ جميع املبرهنات املوجودة في مذهب مستند إلى 
التطبيقات »املوروثة« لتلك الصفة البديهية من املذهب، ووجوب إعادة بناء التركيبة 
الشبكية جململ ذلك املذهب على أساس املبدأ الذي مت إثباته حديثاً. }}تلك هي طبيعة 
االكتشافات العلمية اجلذرية{{. وتنجز جميع االكتشافات العلمية اجلذرية باستخدام 

حالة العمليات العقلية تلك والتي حتددها »الفرضية األعلى«. 
التاريخ  مبساعدة  املفسرة  البشري{{،  بالتقدم  املتمثلة  التاريخية  }}احلقيقة  وترينا 
الداخلي لتقدم العلوم املعروفة، أن تعاقب االكتشافات اجلذرية املسؤولة عن التقدم 
مجموعة  يؤسس  جذري  اكتشاف  فكل  ضمنياً.  منتظمة  سلسلة  هي  البشري 
املعرفة ألجل  الناجح لهذه  والتفصيل  الشرح  أن  أي  العلمية؛  املعارف  منقحة من 
منقحة  مجموعة  والى  جديداً،  جذرياً  اكتشافا  تعزز  مفارقات  إلى  يؤدي  املمارسة 

كيف تنتج التكنولوجيا           
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من املعارف العلمية التي تنقض ما سبقها. لذلك، ال ميكن حتديد موضع مرجعية 
العلم في تخوم أي مجموعة من اآلراء العلمية احلاضرة أو املاضية. فمرجعية العلم 
تكمن في مبادئ االكتشاف اجلذري تلك التي ال حتتويها أي من الصفات املتناقضة 
فيما بينها لألجيال املتعاقبة من اآلراء العلمية. }}فمرجعية العلم تكمن في مبادئ 
االكتشاف املالئمة لتوليد كل واحدة من، أو جميع، السالسل املتعاقبة الناجحة من 

الثورات العلمية{{. 
وال تقفز »فرضية أعلى« ناجحة وفعالة من الالمكان وكأنها نتجت عن احلدس األعمى. 
فالذي ينتج »الفرضية األعلى« هو منهج: منهج صياغة مثل تلك االكتشافات. إن 
مراقبة اختبارية تختبر املعايير املزعومة لصياغة »فرضيات أعلى« فعالة هي حتقيق 

جتريبي في مجموعة من املبادئ املتوافقة مع }}فرضية للفرضية األعلى{{. 
إال  عاملياً،  فعالة  التجريبية  الطريقة  بهذه  املثبتة  االكتشاف  مبادئ  أن  من  بالرغم 
أنها ليست كاملة إطالقا. }}فهي تظل صيغة فرضية مبعنى أنها لم تصل الكمال{{. 
فبتقدم العلم عن طريق الثورات املتعاقبة، متيل صفة عدم كمال املبادئ إلى التناقص، 
املنهج  في مفهوم  الراسخة  املبادئ  هي  املبادئ  وهذه  كاملة.  تصبح  أن  دون  ولكن 
الهندسي ـ التركيبي للتفكير املعمق والدقيق. فمبدأ متساوي احمليطات مثال على 
اكتشاف فرضية غير كاملة للفرضية األعلى. فعمل غاوس وديريشليت ورميان وآخرين 
على الهندسة التركيبية جملال مركب )complex domain( هو مثال على عملية كمال 
»فرضية الفرضية األعلى«. فأطروحة تخرج رميان املعنونة »عن الفرضيات املؤسسة 
للهندسة  أعلي  فرضيات  صياغة  في  تتحكم  فرضية  هي   1854 لعام  للهندسة« 
التركيبية، وهي لهذا السبب شهادة علنية حول موضوع كمال »فرضية الفرضية 
األعلى«. وفعالً قد نتجت كل واحدة من اكتشافات الكاتب )الروش( األساسية في 
وفهم  التأهيلية،  األطروحة  تلك  برنامج  اتباع  من  رئيسية  بصورة  االقتصاد  علم 
ماوراء  األعداد  مراتب  مبفهوم  التشبع  ومبساعدة  هنا،  املشروط  باملعنى  أهميتها 
اكتشاف علمي  أي  إجناز  ال ميكن  }}إذ  لكانتور.   )transfinite orderings( الالمتناهية 
جذري موجه إرادياً إال عن طريق الضبط الذاتي الواعي للحياة العقلية للمرء وفقاً 
أن يساهم  وقد يحدث فعالً  األعلى{{.  للفرضية  ملبدأ معادل لفرضية  للمعنى هذا 
الواعي بهذا املعنى للمسألة بتقدمي اكتشافات مهمة  آخرون ممن ينقصهم احلس 
جداً متعلقة بقضايا جوهرية. وقد يعرف هؤالء إلى درجة كبيرة »كيف« حتقق ذلك 
االكتشاف. لكن هؤالء »اآلخرين« الذين هم في تلك احلالة الذهنية لن يعرفوا أبدا 
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»ملاذا« قاموا بذلك االكتشاف. 
أترغب بأن تغير إحدى البديهيات األساسية ملذهب علمي ما مقبوٍل عموماً؟ أتزعجك 
تلك البديهية، وهل يطلق ذلك االفتراض البديهي رائحة زيف وسطحية ملحوظني؟ 
بصورة  به  املشكوك  االفتراض  ذلك  أتضرب  العلم؟  في  ثورة  ستخلق  إذاً،  كيف، 
حظاً  لك  أمتنى  بذلك؟  »حدسك«  أو  »إحساسك«  سيخبرك  أم  عمياء؟  عشوائية 
سعيداً في هذه احلالة ألنك مبثل هذا التلمس األعمى ستحتاج إلى الكثير من احلظ 
حتى تعثر على الطرق الصحيحة. أم أنك سُتخِضع ذلك االفتراض البديهي املؤذي 
لـ »حتليل ابستيمولوجي )علمي تأريخي( عميق«. هذا يعني طرح األسئلة التالية: 
أية حالة عقلية تلك التي جتعل شخصاً ما يقدم مثل هذا االفتراض البديهي؟ ما 
االفتراض  ما هو  العقلية؟  احلالة  تلك  للكون في  املقنن  للنظام  املنافي  الشيء  هو 
الزائف الذي يكمن في أساس صياغة مثل تلك البديهية؟ إن ذلك االفتراض املتخفي، 
لم  وإذا  هناك،  اضربه  املستهَدفة!  ضحيتك  من  أخيل«  »كعب  هو  الضروري،  لكن 
يثمر ذلك الهجوم، فحاول أن تضربه مجدداً هناك بالضبط! البد لك من أن تبدأ من 
الوعي باملبادئ األساسية املؤسسة لعملية إنتاج الفرضيات األعلى الناجحة. هذه 

هي خريطة طريقك إلى االكتشاف. 
ويقودنا هذا األمر مباشرة إلى النقطة التالية املتشابكة مع األولى والتي سنستعرضها 
هنا. يكون العديد من الناس، حتى أولئك الذين يوصفون باحلكمة واحلائزين على احترام 
الناس، متعلقني بشدة بأميان خرافي، ورمبا ديني، بكيان لم يتطلب للداللة على وجوده 
أي دليل مختبري إطالقا: وهذا هو الكوارك )quark( األسطوري.إذ تهدر جهود جبارة 
للرياضيني والعلماء كل عام على هذا اخمللوق الصغير غير املوجود، الكوارك حتى انه 

اصبح موضوع جائزة نوبل .]4[
لم كل هذا الولع بخلق عادات جديدة لتزيني مخلوق ضئيل لم يثبت أحد ـ إذا أردنا أن 

نتكلم بصيغة اكثر تأدبا ـ وجوده حلد اآلن؟ 
بعد قراءة بعض مطبوعات طائفة )جاءت هنا باملعنى الديني ملفردة الطائفة( الكوارك، 
كبيرة،  بدرجة  عقالنيون  أناس  هم  الطائفة  اتباع  بعض  أن  الكتشاف  املرء  يذهل 
اإلعجاب.  تثير  درجة  إلى  موهوبون  انهم  حتى  موهوبون جداً  أناس  اآلخر  وبعضهم 
وتبدو نظرياتهم الالهوتية في الكوارك معقولة جداً رياضياً، أو باألحرى وبدقة اكثر، 
منطقية جداً جداً. إن الكوارك هو مخلوق صرف لالستداللية الشكلية، مثل اجلاني 
في األعمال الروائية الباطنية لشيرلوك هوملز )Sherlock Holmes( . إن وجود الكوارك 
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واخلصائص النوعية الغنية للشروح الرياضية هي الصورة االنعكاسية لتواريخ مقدرة 
تخميناً »لالنفجار العظيم« )Big Bang( املزعوم في الكون. ال الكوارك وال »االنفجار 
العظيم« نتاجات لعلم الفيزياء التجريبي. فقد ظهرا إلى الوجود كلياً كناجت فرعي 
للخصائص البديهية الراسخة في الرياضيات التي تقرر استخدامها. ويوجد كل من 
قياسية  لتركيبة شبكية  مَسّلمتني  العظيم فقط بصفتهما  واالنفجار  الكوارك 
)syllogistic lattice-work(: فهما افتراضان مشروطان مت وضعهما جزافاً، والغرض 
منهما هو سد ثغرة كبيرة في النظام الرياضي املذكور. فإذا استخدمنا، على سبيل 
املثال، رياضيات مشتقًة كلياً من الهندسة التركيبية، فسيظهر أن الكوارك املتخيل 

واالنفجار العظيم املتخيل، ببساطة، شيئان لم يحدثا أبدا. 
في  لها  وتفصيل  شرح  أول  مت  فقد  جداً.  فقدمية  العظيم«  »االنفجار  عقيدة  أما 
صيغتها احلديثة على يد أرسطوطاليس؛ كما أن أول تفنيد متوفر لنظرية »االنفجار 
 Philo( )العظيم« االرسطوطالية قد قام به فيلون اإلسكندري )نحو 13 ق.م.ـ 54م
of Alexandria(، الذي اثبت أن جدل ارسطوطاليس يتطلب فرضية »قد مات اإلله« 
من النوع الذي أعاد بعثه الرائد النازي فريدريك نيتشه )Friedrich Nietzsche(. وليس 
هناك من األدلة التي عرضها بعض علماء الفيزياء الكونية مؤخراً مما لم يتم دحضه 
واثبات فشله قبل ألفي عام. فمتى ما طبق املرء رياضياٍت ما، )رياضيات متطابقة مع 
مبادئ ارسطوطاليس( على الفيزياء فإن أحد املستخدمني لهذه الرياضيات سيذيع 
هو  فالكوارك  العظيم؛  االنفجار  وجود  رياضياً{{ على  }}دليالً  لديه  أن  آجالً  أم  عاجالً 

وجود خيالي افتراضي من نفس نََسِب االنفجار العظيم. 
إن السبب وراء بقاء خرافة الكوارك كل هذا الوقت إلى اآلن يرجع إلى أن املدافعني عن 
وجود هذا اخمللوق الضئيل يطالبون بان ال يتم إخضاعهم ألي مناقشة مضادة لوجود 
الكوارك باستثناء املناقشات املفصلة واملصممة في سياق ذلك النوع من الرياضيات 
طائفة  أتباع  إميان  يتقوى  ما  فعادة  الصغير.  اخمللوق  ذلك  الختراع  أصال  املستخدمة 
الكوارك بعقيدتهم، طاملا بقيت املناقشة محصورة في نطاق مثل تلك الرياضيات. 
إبراز احلجة الفعالة الشاملة، فيجب استخدام لغة رياضية ميقتها  املرام  فإذا كان 
ستكون  فالنتيجة  الكوارك(.  طائفة  )من  اإلميان  شديدو  املؤمنون  منها  ويشمئز 
نفسها وكأن رياضياتهم مبجملها قد بنيت على أساس اإلميان بأن الكوارك موجود؛ 

ومن ثم فإن تلك الرياضيات تستخدم إلثبات أن الكوارك موجود فعالً. 
الرياضيات  عن  الكثير  الشيء  يعرفون  الذين  الناس،  بعض  يعرف  ال  احلظ  لسوء 
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املتقدمة، شيئاً عن البديهيات )الفرضيات( التي على أساسها يعتمد مجمل البناء 
)بناء الرياضيات(. والبد من اإلشارة إلى النقطة املتممة لذلك وهي أن ليس لديهم 
الفهم الكافي ملا يسمى أحيانا بـ »املبدأ املوروث« لشبكات املبرهنات. ويعني ذلك أن 
كل مبرهنة جديدة تضاف إلى الشبكة تكون محكومة بنفس االفتراضات البديهية 
املستخدمة أصال لبدء عملية بناء الشبكة. إذا قبل املرء دون مسائلة حتريفات ديكارت 
الرهيبة حول كون العالَم املادي مجرد كرات صلبة صغيرة هائمة في الفضاء اخلالي 
االقليديسي وإذا قبل أيضا باالفتراضات احلسابية ألشخاص مثل كرونيكر وديديكند 
بغض  والكوارك  العظيم  االنفجار  من  بكل  ضمنياً  مؤمناً  يكون  أن  املرء  على  فإن 

النظر عن إشارته إلى رصد فلكي أو جتربة فيزيائية غيرها أم ال. 
للعلم  التالية  النقطة  أهمية  لنجعل  النموذجية  الكوارك  قضية  إلى  أشرنا  لقد 

محسوسة اكثر، وهي النقطة التي سنوليها بعض الشرح هنا. 
]5[ )Panini( اشترط عالم فلسفة اللغة السنسكريتي العظيم بانيني

األطروحة  أي  لها،  املناقضة  األطروحة  أما  األفعال.  الكلمات مشتقة من  أن جميع 
االرسطوطالية الراسخة في علم النحو الالتيني ومشتقاته، فتصر على أن األسماء 
فاالسمية  األولى.  هي  إليها،  اإلشارة  للمرء  ميكن  ألشياء  أسماء  بصفتها  )نحويا( 
االرسطوطالية هي الصفة الشاملة ملبدأ القياس. فالفعل الِعّلي مستبعد ومنفي 
العلي.  الفعل  من  بدالً  األوسط  باحلد  يستعاض  حيث  االرسطوطالي  النظام  من 
والنظام الديكارتي هو نتيجة لنفس الشيء. }}خصائص{{ )مبعنى الصفات( األشياء 
)األسماء( تؤخذ فرضاً على أنها هي التي تقرر التفاعل بدالً من أي مبادئ ِعّلية في 
الفضاء الفيزيائي ككل. من أجل فهم كل من »الفرضية األعلى« و«فرضية الفرضية 
األعلى« البد من سبر الفرق األساسي ما بني احلقائق التجريبية التي يتم تعريفها 
من منظور األفعال املتعدية والتعريف اخملتلف للحقائق الذي تشتمل عليه االسمية. 
عذراً، فالبد لنا من أن نتطرق إلى بعض نواحي علم الالهوت هنا ألن العنصر البشري 

تقليدياً قد وضع أفكاره حول هذه القضايا العلمية في سياق علم الالهوت. 
تشير احلقيقة التجريبية املَُعرَّفة من منظور مفهوم الفعل املتعدي إلى عملية حتول 
قابلة لالختزال حتدث ضمن زمن متناه ومكان متناه. وال توجد »نقاط«  معينة غير 
على  دائرة  بواسطة طي  معرَّفة  متفردة  حالة  بصفتها  »نقاط«  فقط  بل  بديهية، 
نفسها مرتني. هكذا تكون ملفردة }}فيزيائي{{ معنى }}حتول{{ )مبعناه املعاكس لوجود 
معني ساكن ـ ستاتيكي ـ بصورة آنية(. ويوجد التحول فقط في زمن متناه وإزاحة 
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مكانية متناهية. من هذا املنطلق، ال ميكن فصل املادة وال املكان وال الزمان وكأنها 
عوامل يوجد كل واحد منها وجوداً مستقالً عن االثنني اآلخرين. فاملادة لوحدها واملكان 
لوحده والزمن لوحده هي بنى فارغة من املعنى شيدها عقل موهوم. فال يوجد إال 

}}الفضاء ـ الزمان الفيزيائي{{. 
وللحقائق التجريبية، املَُعرَّفة في سياق األفعال املتعدية، روابط قرابة باحلقائق األخرى 
أو عن طريق صلة ذلك  إما عن طريق مشاطرتها املشتركة لنفس الفعل املتعدي، 
الفعل ـ القابلة لالكتشاف ـ بأفعال متعدية أخرى. بهذا، تشكل احلقائق التجريبية 
املتماثلة مع اختيار من نوع ما الستعمال فعل متعٍد ما، تشكل بالنسبة إلى أفالطون 
التي  األفالطونية  الطريقة  الصفة من صفات  لتلك  اجلذري  املبدأ  هو  }}نوعاً{{. هذا 

تُسند أليها عادة سمة »األفكار األفالطونية«. 
الوجود«. ومتتلك جميع  إلى  »الظهور  نوع  ـ  التحول عادة من صيغة  وتكون عملية 
إلى فعل متعد  األمر  النوعية املشتركة هذه. يحتاج هذا  الصفة  التحول  عمليات 
الوجود حتى يعكس وجود  إلى  الظهور  للتعبير عن صفة كونية مرتبطة بصيغة 
الكون كله باعتباره عملية حتول في الفضاء-الزمان. ومبا إن املقصود هو الكون، فإن 
الفعل يجب أن يكون فعالً انعكاسياً ذاتياً: أي »ذلك الذي ينجز حتوله الذاتي املستمر«، 
الذي هو رمبا املقصود من مفردة »يهوه الرب«، عوضاً عن الترجمة الواردة في نسخة 
امللك جيمس )للكتاب املقدس(. إن هذه الصيغة من صيغ الفعل االنعكاسي هي ذات 
استخدام حسن التحديد في اللغات املوجودة، وبالذات تلك األشكال األدبية للغات 

ذات املنظور الفلسفي املتطابق مع منظور بانيني حول موضوع الفعل. 
يتضح مما سبق أننا نشترط، كما فعل أفالطون، وجود مبدأ كوني غير مفترض، والذي 
يوجه نحوه عملية كمال فرضية الفرضية األعلى. إن إدراك بديهية الفعل الدائري في 
الفضاء املرئي، مبساعدة مبدأ متساوي احمليطات، واالكتشاف املصحح )املزداد كماالً( 
للهندسة التركيبية »للكل ـ املتعدد املتصل« املفترض على أساس الوجود البديهي 
للفعل اللولبي ـ اخملروطي، هما صيغتان تقريبيتان لصيغة الفعل االنعكاسي: »ذلك 
الذي ينجز حتوله الذاتي املستمر.« ومياثل األخير باالسم }}مبدءاً كونياً غير مفترض{{؛ 
أي أن مناهج الهندسة التركيبية متاثل »فرضيُة فرضيٍة أعلى« قابلة للتكامل ولكن 

عدا ذلك متوافقة معها. 
إننا نعترف، بخالف االسميني، بوجود العلية، علية متجسدة في احلقائق التجريبية 
للعمل العلمي، أي في »األنواع التحولية« للفضاء-الزمان الفيزيائي. فتلك »األنواع 
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التحولية« متثل معطياتنا التجريبية؛ مبعنى أن الفضاء-الزمان الفيزيائي بالنسبة لنا 
هو }}وجود مادي حقيقي{{، أي حقيقي باملعنى االنطولوجي. بالنسبة لنا يكون »شيء« 
االسميني ببساطة »مفردة خصوصية طوبولوجية« لعملية حتول، مفردة خصوصية 
للفضاء-الزمان. والعلم، في رأيهم، هو تسليك أشياء بديهية خيالية، كاخلَرزات في 
وتر في شبكة مبرهنات استداللية لشخص أسماني. أو مبعنى آخر، العلم هو مجرد 

تقطيع أشياء صغيرة إلى قطع اصغر فأصغر مثل الكوارك اخليالي. 
 . )singularities( العلم بالنسبة لنا مشغول جوهرياً بعملية خلق احلاالت الفريدة
فعندنا يكون العمل األكثر جدارة باإلعجاب هو خلق نوع جديد من احلاالت الفريدة 
رميان  القضية واضحة في حالة أطروحة  تبدو  الفيزيائي، مثلما  الفضاء-الزمان  في 

لعام 1859 حول انتشار املوجات الصدمية الصوتية. 
متناهية  تكرار  عملية  في  أنه  هو  الفريدة  احلالة  إنتاج  لعملية  األولى  النموذج  إن 
ملقاطع عرضية إهليليجية بفواصل فعل لولبي مخروطي لوغارثمي ميثل إنهاء تلك 
السلسلة التكرارية لإلهليليجات مقداراً متناهياً من اإلزاحة، أي حجماً متناهياً أو 
طوالً متناهيا. ويساوي هذا فيزيائياً )في حالة الفعل اللولبي اخملروطي املقارب للفعل 
انتشار  عنده  ميكن  موجة  طول  أقصر  الفيزيائي(  الزمان   - الفضاء  في  األسطواني 
اإلشعاع الكهرومغناطيسي املتماسك على سبيل املثال. وألسباب متعلقة بالفيزياء 
الرياضية، خاصة تلك التي تتناول اخلصائص التفاضلية للفعل الكهروديناميكي ال 
تعبيراً مكمالً  اخملمنة هنا  األقصر  املوجة  املتمثلة بطول  املفردة كهذه  أن تكون  بد 
لسرعة ضوء متناهية. وإذا مت إثبات هذا فسيدل على أن هذا الكون الذي نوجد فيه 

هو متناه طوبولوجياً كما يظهر ذلك في أدلة أخرى بشكل مستقل .]6[
الكون  أحوال  من  محدد  متناه  عدد  في  يؤثر  سالب  انتروبي  فعل  أي  أن  يعني  هذا 
مكونا بذلك مرتبة ثانوية للفعل االنتروبي السالب االهليليجي التكراري املتناهي. 
إن ما يقودنا إلى البحث في هذا االجتاه هو موضوع الفعل املتعدي. لقد َخلََق الكون 
ذاتَه في هيئة عملية حتول ذاتي انتروبي سالب مستمر. لهذا السبب ال بد أن يكون 
الشكل األولى للفعل الكوني هو تأثير الكون في ذاته بحيث يكون »التركيب املعقد« 
املتطور الناجت عن عملية تطوير الكون لذاته إلى اآلن هو الوضع املؤطر األساسي الذي 

يتحكم في كل فعل انتروبي سالب جديد. 
حني يكون التركيز منصبا على القضايا اجلوهرية يجب على العلم أن ينأى عن التركيز 
الضيق على األدلة )احليثية( اجلزئية للعمل العلمي، لكن دون أن تغيب عن نظره تلك 
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اجلزئيات )احليثيات(. إن املصطلحني »جوهري« و »كوني« مصطلحان مترابطان. ففي 
املظهر  بنفس  تظهر  التي  التحوالت   species »أنواع«  عن  نبحث  الكونية  الناحية 
تقبل  ـ بصيغة  »األنواع«  تكون هذه  التجارب، حيث  من  أصناف مختلفة كلياً  في 
اإلثبات ـ صفة مُمَيِّزة مشتركة لكل واحدة من تلك التجارب. إن مثل هذه »األنواع« من 

التحوالت املثبتة هي احلقائق }}اجلوهرية{{ للعلم نسبياً. 
ال غير من أصناف  اثنان معروفان جيداً  األرض، صنفان  احلياة على  لدينا، في  ويوجد 
السالب  األنتروبي  الكون  مع  اجلوهرية  النوعية  خصائصها  في  املتطابقة  التجارب 
الذي برهن على وجوده ضمنياً البرهان الذي قدمته قوانني كيبلر الفلكية. وهذان هما 
العمليات احلية عموماً والسلوك االنتروبي السالب جملتمعات )اقتصاديات( بأكملها. 
ففي مجال علم األحياء )البيولوجي( حققنا تقدما متواضعاً جداً، والسبب الرئيسي 
إتقان مبادئ العمليات احلية باعتبارها  التوجيه جتاه  لذلك يعود إلى اإلهمال وسوء 
»االقتصاد  في  الناحية،  هذه  من  احسن،  تقدما  حققنا  أننا  إال  حية{{.  }}عمليات 

الفيزيائي« )علم االقتصاد(. 
لنطلق اسم »مسلكي اخلرز« على االسميني. ال ميكن إنتاج أي اكتشاف جديد وفعال 
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على  ميكن  ال  كهذه  طرق  فبواسطة  ذاته.  بحد  االرسطوطالي  اخلرز«  »تسليك  من 
األقل إنتاج أي اكتشاف عميق. مع ذلك، قد ينتج شخص مدرب ومعتاد على عملية 
»تسليك اخلرز« هذه شيئاً ذا أهمية أو اكتشافاً مهماً بني الفينة واألخرى. وفي بعض 
احلاالت يصدر مثل هذا االكتشاف على فترات زمنية قصيرة. وإذا أحس ذلك الشخص 
عادة  ومتفكر،  خرز« شريف  »ُمسلك  كان  إن  فإنه،  اكتشاف كهذا  تفسير  بضرورة 
ما سيذكر أن االكتشاف لم يكن حقاً نتاجاً إلجراءات »تسليك اخلرز« املعتمدة؛ بل 
جاءت إلى العالم العملي لـ »تسليك اخلرز« وكأمنا من اخلارج، من مصدر الوجود له، 
وغير مسموح له أن يوجد في ميدان »تسليك اخلرز«. ولرمبا أطلق ذلك الشخص على 
هذا املصدر اخلارجي اسم »احلدس«. وقد يذكر ذلك الشخص انه من احلصافة، لكي 
اخلرز«، عطالت في  »تسليك  عن  بعيداً  يتمتع بعطالت فكرية  أن  املرء حياته،  يوازن 
صيغة رحالت سياحية جامحة في الظاهر يقوم بها الفكر. ويستحسن التغاضي 
عن معظم التفسيرات الشعبية الشائعة لـ »احلدس« بصفته مصدراً لالكتشاف 
العلمي؛ فلم يتم اكتشاف أية دقة وال أي عمق في أي من تلك التفسيرات املمتحنة 
حلد اآلن. إن ما يواجهنا في أمثال احلالة املذكورة هو استيعاب غير واعي ملبدأ »الفرضية 

عانت الواليات املتحدة من تغيرات من التقدم التكنولوجي إلى االنغماس في امللذات غير العقالنية املنحطة : )باألعلي( حرية الشواذ, عرض 
في مدينة نيويورك. )إلي اليمني( بناء جسر فيرازانو )Verrazano( في مطلع الـ 1960.
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األعلى«، شئ مت »تغييبه« من الوعي بسبب احلاجة إلى احلصول على شئ احسن من 
رياضية  فيزياء  املذهبي في  التلقني  االمتحان وسط متطلبات  اجتياز  درجات  مجرد 
قياسية ـ منطقية )مثالً(. أما ذلك اجلزء من العقل الذي يثور ضد عملية التكييف 
تلك فيفرض عليه الظهور مبظهر اجلزء الذي يجلب العار لشخصية الطالب، وهي 
ناحية من نواحي »حياته التخيلية« عليه أن يخفيها عن السلطات وعن أقرانه إن أراد 
أن ال يكون محط سخرية في مجال مهنته. إنه هذا اجلزء من عقل املكتشف الذي 

قد يتم اعتباره، خطأً لكن بشكل مفهوم، على انه »احلدس«. 
احلدس، إذا زعم شخص ما وجوده فعال، هو وازع ال عقالني أو بقية من بقايا ما كان 
آدم سمث يسميه »الغريزة األصلية اآلنية«. إن طبيعة مثل هذا الشيء الصبياني 
املتوحش تتناقض مع ذاتها وال تسمح لنفسها أن تنشغل بإنتاج »فرضيات عليا« 
وأن تفكر تفكيرا كونيا بطريقة هندسية تركيبية. إن ما يشخصه بعض املكتشفني 
العلميني على انه ملَكة »احلدس« ليست إال ناحية جيدة التهذيب والتربية، وإن كانت 
غير واعية بدرجة أو بأخرى، من نواحي حياتهم العقلية. إن هذه التربية البد وان متيل 
إلى احلدوث »بصمت«، ولكن بفعالية، في مسيرة حياة التلميذ إلى املدى الذي يقوم 
فيه التلميذ بتنمية وتطوير حٍس للبناء الهندسي ألنواع من املفاهيم: لرمبا في حالة 
التلميذ الذي يكون »على الطريق« إلى مهنة في مجال علم الفيزياء وذلك مبساعدة 
فكرة  كل  برهان  بتكوين  بنفسه  الطالب  يقوم  أن  على  يصرون  آخرين  أو  املعلمني 
يتمثلها خطوة فخطوة. بهذا يكون التلميذ قد قام بتمثل جتربة إعادة اكتشاف ما 
»ياكوب  التلميذ قد عاش جتربة منهاج  فإذا كان  قبله.  باكتشافه  املكتشفون  قام 
شتاينر« في الهندسة التركيبية واكتسب عادة التفكير مبثل هذه الطريقة حتى وإن 
كانت على نحو غير واع، فإنه تبعاً لذلك سيتمثل، حتى بدون وعي منه، ذلك النوع 
من القابلية الالواعية املهذبة من نفاذ البصيرة العميق والدقيق وهذه القابلية هي 

التي تعزى أحيانا لـ »احلدس«. 
ويعيش معظم األشخاص املتحضرين بدرجة أو بأخرى جتربة مبدأ االكتشاف. ويكون 
ذلك بني العامة مرادفاً لذكرى »على طرف لساني«. ففي حالة اكتشاف شيء جديد 
كلياً على معرفة املرء، خالفاً للصراع مع اخلدع التي تلعبها الذاكرة أحيانا، يسمع 
املرء بغتة نفسه يفكر بشيء لم يفكر به من قبل: بغتة يكون ذلك الشيء ببساطة 
»موجوداً«، ويغمر املرء إحساس عاطفي قوي »مبصداقية« ذلك الشيء بنفس الطريقة 
التي يتعرف بها املرء على مصداقية وحقيقة ذلك االسم أو الشيء الذي كان املرء 
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يكافح ليحضره إلى ما يتعدى »طرف لساني«. وال يعنى ذلك اإلحساس العاطفي 
»مبصداقية« االكتشاف أن االكتشاف فعال وصحيح، بل إن ما يعنيه هو انه اكتشاف 

ال غير. 
تكون قدرة االكتشاف الكامنة في الشخص في الوضع االعتيادي قدرة غير واعية. 
ففي جتربتنا تكون وكأنها موجودة في اخلفاء خلف مدخل مقفل لغرفة في عقل 
املرء منا. يقوم املرء بتمرير مالحظات من حتت الباب إلى اخمللوق املتخفي في الغرفة؛ 
ثم ينتظر املرء أمال في أن يأتي جواب على الرسالة. نسمع اخمللوق يهرع إلى الباب؛ 
فتتملكنا اليقظة؛ هنالك شئ على طرف لساننا؛ إننا على وشك أن نتسلم رسالة، 

يراودنا األمل بذلك، من اخمللوق أو كائناً ما كان خلف ذلك الباب. 
أحيانا نربي اخمللوق، كائناً ما كان، ونعلمه. فأفكارنا الواعية تبلغه، أي أننا جنري منطاً 
غريباً من احلوار الصامت معه. فإذا كنا محظوظني فإننا سنكتشف أن اخمللوق، كائناً 
أكان  نتصرف، سواء  قد  أننا  التركيبية.  الهندسة  في  موهبة طبيعية  له  كان،  ما 
ذلك إراديا أم بغير وعي، بطرق لها نفس تأثير تعليم وتربية اخمللوق عن طريق امتحانه 
باملشاكل الهندسية أو حتوير املعلومات التي ننقلها إليه في صيغ هندسية. وفي 
نفس الوقت يبدو هو وكأنه يتنصت دائماً من خلف املدخل مسترقا السمع لكل ما 
نفكر به. فإذا ما حافظنا على عالقة ودية على نحو معقول مع اخمللوق وزودناه باملادة 
التي يحتاجها لتعليمه ، فإننا سنبدي درجة اعظم من الذكاء أمام العالم اخلارجي. 
وإذا اتقننا »فرضية الفرضية األعلى« على نحو واٍف، فإن الباب سيفتح أمامنا. أما 

اخمللوق الذي سنواجهه فإننا سندرك انه نحن أنفسنا. 
لقد وفرنا هذه التشبيهات للغرض العملي املتمثل مبحاولة إعطاء القارئ فكرة عن 
توجه عملي لعملية تنشئة قدرات العقل اإلبداعية، وجعل هذه الفكرة مفهومة 
حسياً قدر اإلمكان. وباإلضافة إلى النزعة القوية إلى أن نوفر ألطفالنا نوع التعليم 
املقترح ضمنياً في كتابنا هذا، فإن علينا أن نواظب مسألة تعليم كل واحد من أفراد 
مجتمعنا تعليماً ضمنياً، أي أن نعلم ضمناً ذلك اخمللوق املوجود خلف الباب املوصد 

على احسن وجه ميكن تدبيره. 
ولتوضيح هذه املسألة توضيحاً كامالً علينا تسجيل نقطة أخرى هنا. 

وأمدها.  التركيز في سعتها  واحد منا قد الحظ محدودية قدرتنا على  أن كل  البد 
فبعض مواضيع وأنواع الفكر تشعرنا بالضيق: أي أن العقل يرفض التركيز عليها. أو 
أن التركيز يتالشى حتى أمام بعض املواضيع املرغوبة اكثر لدينا. إذا أمعنا التفكير 
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في مثل هذه الظواهر بانتباه اكثر فإننا قد نالحظ أن حياتنا العاطفية ترتبط ارتباطاً 
يدينا على  وقد نضع  التنوع.  تركيزنا بشيء من  فيها  يتحدد  التي  بالطريقة  كبيراً 
لأللوان  املشتركة  النوع  وسمة  العاطفية  العملية  لهذه  املميزة  السمة  أن  دليل 
اخملتلفة للعواطف املتعلقة بهذا الشأن هي )أي السمة( احلس بالهوية الشخصية. 
البحث  املوضوع قيد  ألوان  الغضب، مثالً، تصبح  أو  بالبهجة  أمر ما  فحينما ميلؤنا 
زاهية اكثر. وقد يؤدي الغيظ األعمى في أوضاع أخري إلى إغالق جميع املواضيع غير 
املرغوبة، وهكذا دواليك. أما في ما يخص مدة التركيز فاألمر متماثل بالرغم من انه 
مختلف بعض الشيء. فهو متشابه من ناحية؛ إذ تَولِّد مواضيع البحث التي يقودنا 
إليها التركيز على موضوع بحث أولي استجابة مشابهة لتلك التي يولدها املوضوع 
االكتشاف.  بعملية  يتعلق  ملا  خاصة  أهمية  ذو  أمر  أيضاً،  آخر  أمر  وهنالك  األولى. 
فإننا  ما،  تركيز  مدة  في  الداخلة  البحث  مواضيع  إلى  االستجابة  إلى  فباإلضافة 
البحث  انتظام مواضيع  احملتوية على نسق  املميزة للعملية  نستجيب للخصائص 
هذه. إننا نستجيب لهذه اخلصائص استجابة عاطفية كذلك. نعود فنقول أن هذه 

العواطف ترتكز ارتكازاً أساسيا على }}حسنا بهويتنا الشخصية االجتماعية{{. 
إن فكرة كوننا أصحاب مهنة علمية ما تعطي أفضلية ليس  املثال،  فعلى سبيل 
ملواضيع بحث معينة فحسب بل ولبهجة معايشة نوعية التركيز املعمق في فكر 
املرء منا: ذلك التركيز الذي يرتبط عندنا بهوية كون املرء عامالً في مجال علمي كهذا. 
أما في حالة الشخص الذي يرفض مثل هذه الهوية االجتماعية لنفسه أو لنفسها، 
كما هي احلال مع امرأة شابة مت تكييفها لالعتقاد بأن التفكير املرتبط بالعلوم »غير 
أنثوي« ويجعلها »امرأة اقل جاذبية«، فإن مجرد الشعور مبثل هذا التفكير عند التوسع 
في تركيز املرء هو أمر مثير للنفور بحد ذاته؛ إذ يتوقف العقل عن احملاولة ويتالشى 

التركيز. 
التكنولوجي  التقدم  التعليم الضمني للسكان الهادف إلى معدالت عالية من  إن 
يتطلب انتشار نوع من احلس بالهوية االجتماعية املتساوقة مع نشاط عقلي إبداعي 
املرتبطة  املشاكل  حل  عملية  لنواحي  ضروري  األمر  وهذا  متطاول.  تركيز  مدى  ذي 

بتمثيل وتطبيق االكتشافات اجلديدة ونشرها أيضا. 
ينجحون  الذين  اعظم لألشخاص  اجتماعية  قيمة  بإعطاء  ذلك  تنشئة  وباإلمكان 
هذا  يكون  ال  أن  يجب  ولكن  يتجنبونها.  الذين  أولئك  من  اجلهود  مثل هذه  أداء  في 
األمر ببساطة مجرد قضية صيغة ثقافية لـ«توجيه اآلخرين«؛ أي أن ال تكون قضية 
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حتجيم نظرة املرء إلى ذاته إلى مجرد رأي شخص آخر به. فيجب أن يكون الهدف هو 
تنشئة حس »بالتوجه الذاتي الداخلي« بأن الفرد الذي يقدم مساهمة للمجتمع بهذا 
الشكل هو فرد مهم ونافع أيضا ليس فقط بسبب قواه اإلبداعية بل والتزامه بزيادة 
تطوير هذه القدرات واالستخدام النافع لها. فما هو مطلوب ليس صورة وانطباع املرء 

في الرأي املزعوم لآلخرين )السلطات واألقران، الخ( بل حس داخلي أخالقي بالهوية. 
وتصبح هذه النقطة اكثر وضوحاً باإلشارة إلى احملطات الرئيسية للكيفية التي مت 
بها تدمير الثقافة السائدة في الواليات املتحدة أثناء العقدين املاضيني. منذ منتصف 
الستينيات بالذات جرت عملية حتول ثقافية في األخالقية الرسمية »للرأي الشعبي« 
)كما تشهد بذلك وسائل اإلعالم األخبارية ووسائل اإلعالم الترفيهية الكبرى( بعيداً 
الثقافة  قيم  إلى  املستقبلي،  والتوجه  التكنولوجي  والتقدم  العقالنية  قيم  عن 
املضادة املتمثلة في جيل »اآلن« و »أنا«. باختصار: عملية نكوص للثقافة باجتاه مذهب 
السعي للمتعة الالعقالني والوجودية الراديكالية. وعوضاً عن محاولة االنخراط في 
املناقشة الطويلة ضرورة لعملية التحول الثقافي هذه، ستقتصر مناقشتنا على 

تلخيص بعض احملطات الرئيسية مبا يكفي خلدمة املقصد. 
كان جوهر عملية استغالل الرأي الشعبي واألخالق هو العالقة التواكلية ما بني »ثورة 
التحرر اجلنسي« كما كانت متمثلة في مجلة »بالي بوي« )Play Boy( اخلليعة الداعية 
إلى إباحة اخملدرات منذ بداية اخلمسينات، وهبوط وظائف العمال اإلنتاجيني في نظر 
الناس إلى »طبقة اجتماعية أدنى«. كانت »بالي بوي« االسم املناسب حلركة الثقافة 
وانحطاط  الشهوانية،  الالعقالنية  مذهب  يزال:  وال  املبدأ  كان  فقد  ككل.  املضادة 
إلى حالة عقلية فكرية وأخالقية صبيانية حتفزها دعوات مفتوحة إلى حياة تََهّرب 
خيالية من الواقع إلى عالم اجلنس وما يرتبط به من طقوس العربدة. وقد تداخل هذا 
إلى الضواحي في اخلمسينات: وهي عملية حتول قيم من  االنتقال  الشيء بحركة 

احلياة احلضرية الصناعية ضمن اسر ضربت جذورها في مجتمع العمال املنتجني. 
ومن األمثلة النموذجية على عملية حتول القيم هذه هو التذمر الهستيري: »أنا نائب 
رئيس شركتي، والسباك الذي يعمل عندي يحصل على أجرة اكبر من أجرتي!« أو في 
حالة الساعي البسيط في أحد املكاتب الذي طلب االنضمام إلى جمعية جون بيرتش 
اليمينية املتطرفة بعد سماعه مرارا وتكرارا أن العمال املنخرطني في نقابة العمال 
املشتغلني في مصنع ما يحصلون على أجور أعلى من مرتب شخص مثل حضرته 
و«باملكانة املهمة« التي يحتلها في هذا البلد. إن شريحة »الياقات البيضاء« القلقة 

كيف تنتج التكنولوجيا          
90                                                                                                                                                     

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



هذه كانت القاعدة االجتماعية العريضة لثورة »البالي بوي«. ولم يكن في نطاق علم 
االقتصاد وجود ألي سبب يبرر حدوث هكذا حتول في تركيبة القوة العاملة مرتبط 
بـ«حتول القيم« احلضاري هذا. وقد تالزم مع هذا األمر أن أصبحت »مهارات« »طبقة 
أصحاب الياقات البيض« اآلخذة في االزدهار غير ذات قيمة لالقتصاد مثلما هي احلال 
بأنهم  يحلمون  البيضاء«  الياقات  »طبقة  من  كبير  عدد  كان  املنتجني.  العمال  مع 
كانوا يتسلقون شيئا فشيئا إلى املراتب اخللفية من طبقة األغنياء. لكن معظمهم 
اكتشف بأن عملية الصعود هذه تشابه عملية املشي على حبل مشدود بينما كان 
اخلوف من السقوط دائما لهم باملرصاد. أما موقعهم االجتماعي الذي كانوا يحلمون 
به فكان في واقع األمر محفوفا باخملاطر. وقد تزامن مع هذا الوضع ظهور الفلسفة 
القائلة »أن سر التفوق والنجاح هو الغش واخلداع«. حاوِل أن تغش في أي يوم وبأية 
طريقة، حتى بوسائل »الثورة اجلنسية«. إن أهم ما في األمر هو ليس أن هذا قد حدث 

فحسب، بل ظهور القيم االجتماعية اجلديدة الذي تزامن مع حدوث ذلك. 
ثم تغير الواقع احملسوس من مبدأ »ما ميكن أن تبنيه« إلى »الترفيه الذي ميكن أن حتصل 
عليه«. وحتول هذا الترفيه تدريجيا إلى نوع ما من أنواع االنغماس في اشد أصناف 
احملرمات انحطاطا. ثم وقع االنفجار االجتماعي بني أبناء الضواحي في وسط وأواخر 
محاولة  من  يئسوا  التي  العادات  مع  يتأقلموا  أن  حاولوا  فقد  اآلباء  أما  الستينات، 
تغييرها. في عام 1969 احتل هنري كيسنجر منصب مستشار األمن القومي رمزيا 
وعملياً. وأُطلِق العنان للحركة »البيئية« وحتديد النسل، التي بدأت بشكل ريادي حتت 
في  املنغمس  مجتمعهم  صورة  أحبطته  شاب  مجتمع  ضد  جونسن  ليندون  إدارة 
حرب ال نهاية لها في فيتنام. وتهشمت صورة الواليات املتحدة السابقة التي كانت 
رسالتها في الوجود حتقيق هدف عاملي. في ذات الوقت حقق املفهوم النتشوي )نسبة 
إلى فريدريك نيتشة( لتغير القيم تقدما كبيرا. وكان ناجت ثقافة الضواحي و »ثورة 
بالي بوي الثقافية املضادة« )ذات النوازع الالعقالنية( هو حتول الشباب والليبراليني إلى 
املعارضة  احملدثة  املالثوزية  باسم  االقتصاد قطعة فقطعة  بتفتيت  يتلذذون  غوغاء 
انتصار مجموعة ال عقالنية فوضوية على مرجعية  أو متعة  تارة،  العلمي  للتقدم 

التقدم التكنولوجي. 
إن هذا التحول في القيم احلضارية لم يكن سابقة في التاريخ احلديث، بل سبقه 
إرهاب اليعاقبة في فرنسا مثال، أو ظهور حركات »أوربا الفتاة« الراديكالية حتت قيادة 

جوسيبي مازيني في أواسط القرن التاسع عشر. 

     الفصالخلامس  
91           

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



فلم يعد اجملتمع، أو »الرأي العام« يثني على اإلمكانيات اإلبداعية لعقل الفرد ويعتبرها 
ذات قيمة للمجتمع. فالصفات اإلنسانية املرتبطة بقوة تركيز اإلنسان على عملية 
استيعاب ومتثل االكتشافات العلمية السابقة يتم إخمادها بسبب اختيار شخص 
ال عقالني لهوية اجتماعية ما. إن الواليات املتحدة األمريكية سيكتب عليها الزوال 
عن طريق التفسخ الداخلي فيها إذا لم يتم حتويل هذا التوجه في الرأي العام نحو 

تغيير القيم احلضارية لتتوافق مع حس بالهوية اكثر أخالقية وعقالنية. 
التركيز على  فإن  املطلوب بشدة سيحصل،  اإليجابي  التحول  أن هذا  افترضنا  فإذا 

أمناط العمالة يجب أن ينصب على النقاط الثالثة املهمة التالية: 
1ـ رفع نسبة العمال املنتجني ضمن القوة العاملة إلى %50. 

2ـ تركيز هذه الزيادة في توسيع قطاع السلع اإلنتاجية لإلنتاج الصناعي. 
3ـ رفع نسبة العاملني في مجال البحث والتطوير إلى 5% من مجمل اليد العاملة. 

كما يجب دعم هذه السياسة بتحول مماثل في أعباء الضريبة وسياسات اإلقراض 
العام نحو  التعليم  التوجهات احلديثة في  األمر تغيير  ونسب األجور. ويتطلب هذا 
برنامج هومبولت للتعليم الكالسيكي، ويقع ضمن ذلك إدخال برنامج إلزامي لتعليم 
الهندسة التركيبية من املرحلة االبتدائية )بدءا بألعاب هندسية مسلية(. وباإلضافة 
إلى احلاجة االقتصادية العملية ملثل هذا التحول، ينبغي تشجيع عملية حتول ثقافية 

بحيث يؤثر ذلك في احلس بالهوية الشخصية للفرد وموقعه في اجملتمع. 
سنحتاج في هذا الوضع اجلديد إلى تطوير مراكز بحوث ومختبرات تدريب متكاملة 
توفر تعليما شامال للشباب املوهوبني العاملني في احلقل العلمي وخاصة في مجال 
التشديد على  التركيبية. كما يجب  الهندسة  الرياضية من منظور مبدأ  الفيزياء 
دراسة التاريخ الداخلي للعلوم عن طريق دراسة املصادر األصلية واالطالع عليها. في 
هذا السياق ينبغي جعل مبدأ »فرضية الفرضية األعلى« مبدأ واعيا في ذهن التلميذ. 
إن هذا التوجه املشتق من برنامج موجن الناجح في تخريج ما سماه »فيالق املتعلمني« 
في مدرسة االيكول بوليتيكنيك يجب أن يسير نحو خلق فيالق من الباحثني واملعلمني 
لتوظيفهم في اخملتبرات واجلامعات وبرامج البحث والتطوير الصناعية في كل أرجاء 
اجلمهورية. ويجب أن ال تكون مهمة هذه املراكز تنشئة اإلمكانيات العلمية اخلالقة 
فيما يخص  األهداف  وبلوغ  باالجتاه  تنمية حس  ويجب  بل  املتدربني وحسب،  لألفراد 
احلدود القصوى لالكتشاف العلمي وحقول املعرفة غير املسبورة التي يفترض بنا أن 

نتقنها خالل اجليل القادم. 
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يربط مباشرة  اقتصاد  انتشار معرفتنا وتطبيقنا لعلم  ذلك، سيوفر  إلى  باإلضافة 
ما بني إنتاج القيمة االقتصادية والقضايا اجلوهرية للبحث العلمي، سيوفر القاعدة 
املطلوبة لتوافق إدارة االقتصاد مع البحوث العلمية، وهو األمر الذي حتتاجه سياسة 

قومية ذات »دافع علمي«. 

الهوامش 

 De Docta( املتعلم«  اجلهل  »في  كتابه  هو  عموما  العلمية  كوزانوس  طريقة  على  لالطالع  املفضل  املصدر  إن   ]1[
Ignorantia(. أما فيما يتعلق بتفكير كوزانوس الشخصي في »فرضية الفرضية األعلى« ألفالطون، فإن ذلك يتركز بشدة 

 .)De Non Aliud( في كتابه
]2[ إن أفضل مصدر لالطالع على مدى سعة عمل ليوناردو دافينتشي قد مت طبعه في عام 1938. وتوجد منه حاليا طبعة 
)Leonardo da Vinci( صادر في نيويورك في 534 صفحة ومت طبعه في صيغة  ثانية ممتازة لترجمته اإلجنليزية بعنوان 
كراس يحتوي على نسخ ممتازة من لوحاته ورسومه التخطيطية مت شرحها بسخاء. وهذا الكتاب هو نتاج لندوة عقدت 
في ميالنو قبل احلرب العاملية وهو عبارة عن أجزاء مقسمة حسب املوضوعات ألفها عدة أشخاص وقد جمعت في مجلد 
واحد. في بعض األقسام وقع هؤالء اخلبراء في أخطاء معينة بعضها يخص قضايا مهمة أحيانا. لكن وجهات نظر هؤالء 
تعليمي  نظام  لدينا  وإذا كان  العناية.  وبقدر معقول من  دا فنتشي معروضة بشكل منفصل  نظر  ووجهات  املعلقني 
منظم بشكل جيد، فال بد لكل طالب أن يدرس بإمعان محتويات هذا الكتاب قبل التخرج من املدرسة الثانوية. النقطة 
أفالطون  لطريقة  إتقانه  من  مشتقة  تكن  لم  الهائلة  العلمية  دافينتشي  خصوبة  أن  هي  هنا  توضيحها  نريد  التي 

وكوزانوس فحسب، بل وانه كان مدركا وواعيا بشدة بالعالقة ما بني طريقته واكتشافاته. 
تنتشر  الطاقة  أن  اكتشافه  هو  الطريقة،  لهذه  استخدامه  من  مباشرة  الناجتة  العديدة  املهمة  اكتشافاته  بني  ومن 
أن  وإن اإلشعاع يكون في هيئة حركة موجية مستعرضة. وأصر على  انتشار محددة  )الضوء مثال( بسرعة  باإلشعاع 
جميع احلركات املوجية هي مستعرضة بطبيعتها وبضمنها املوجات الصوتية. وقد ظن الناس أن دافينتشي كان مخطئا 
في هذه املسألة األخيرة املتعلقة بالصوت حتى جاءت أطروحة رميان عام 1859 حول انتشار املوجات الصدمية الصوتية. 
)لقد بنى دافينتشي معظم إجنازاته حول ظواهر إشعاع الطاقة على مبدأ انتشار املوجات الصدمية(. وقد انطلق رميان 
بناء على إجنازاته الشخصية في مجال علم الكهروديناميك )مثال مبدأ اجلهد املعوق النتشار اإلشعاع( ليثبت أن مسبب 
مسار املوجة الصدمية اجللي الذي يظهر في التجربة البسيطة باستخدام الشوكة الرنانة يتولد عن موجة ذات شكل 
إشعاع كهرومغناطيسي. إن املعدل الذي تنتشر به املوجات الصوتية في اجلو هو املعدل الذي يصبح فيه الوسط الهوائي 
شفافا ذاتيا للسماح بانتشار مؤثر كهرومغناطيسي وهو وضع نسبي ال ميكن تركيبه عند سرعات اكبر من معدل سرعة 

     الفصل اخلامس  
93           

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



جزيئات الهواء. على هذا األساس وصف رميان في أطروحته عملية توليد مثل هذه اجلبهات الصدمية بـ »فرقعة صوتية«. 
إن البرهنة اخملتبرية على الدقة الفريدة ألطروحة رميان اآلن تبني أن ليوناردو كان مصيبا من ناحية املبدأ في وجهة نظره حول 
الطبيعة املوجية املستعرضة لعملية انتشار املوجات الصوتية، وأيضا في اختياره للطريقة التي طور بواسطتها رؤيته 
 Steven Bardwell حول اإلشعاع وانتشاره في صيغة موجات مستعرضة. في حالة أخرى، انتبه الدكتور ستيفني باردويل
من دراسته في أحد املتاحف لواحدة من الرسوم التخطيطية لدافينتشي حول ظاهرة االضطرابات الهيدروديناميكية أن 
 )Fred Tappert( على يد الدكتور فريد تابيرت )!( دافينتشي حصل على نتائج لم تتم إعادة اكتشافها إال بعد عام 1970
وآخرين ومبساعدة أجهزة الكمبيوتر! وقام باحث آخر يدعى دينو دي باولي )Dino De Paoli( باكتشاف آخر أثناء عمله على 
بعض املواد املوجودة في مدرسة إيكول بوليتيكنيك في باريس إذ وجد أن الوسيلة التي استعملها دافينتشي في جتاربه 
التي رسمها في مخطوطاته هي استعمال ماء ملون بألوان مختلفة )!( عن طريق تلوين املاء أو تعليق مواد ملونة فيه. 

]3[ هذه ليست مبالغة. لقد أجنز البحث بطرق ميكن تشبيه بعضها بعمليات حتقيق استخباراتية كبرى بإشراف وتعاون 
خبراء من ذوي االختصاصات املناسبة لهذا الشأن. إن عملية البحث املستمرة هذه ـ التي بدأت في حوالي عام 1970 
في أربع قارات وباشتراك مئات األشخاص في نواحي عدة من هذا البحث ومت فيها استكشاف مواد أرشيفية هامة لم 
تلمسها يد من قبل ـ كانت وال تزال من اكثر أعمال البحث إثارة وغزارة بني تلك التي لهذا الكاتب علم بها. إن عملية 

البحث هذه أشارت إلى صحة الفكرة املطروحة في هذا الكتاب. 
في  شائعة  أصبحت  التي  األخطاء  أو  واألكاذيب  واألساطير  اخلرافات  تلك  ينقض  التقرير  هذا  بأن  االعتراف  من  بد  وال 
الصفوف والكتب املدرسية اليوم. إن ما يسمى بقضية اليبنتزـ  نيوتن املثيرة للجدل هي مثال توضيحي لكيفية استمرار 
وانتقال األساطير الشعبية. إن من األمور املوثقة توثيقا جيدا هو أن البينتز أرسل إلى مطبعة في باريس أول تقرير له حول 
إنشاء حساب التفاضل في عام 1676 وذلك عند رحيله من أملانيا. لقد متت استعادة تلك الوثيقة، وكان عمل اليبنتز حول 
تطوير حساب تفاضل معروفا جيدا في أوساط اجلمعية امللكية في لندن في املدة ما بني عام 1672 و 1676 أثناء عمله 
في فرنسا. ولم تظهر »تدفقات« نيوتن إال بعد عقد من الزمان. وبالرغم من أن خزينة نيوتن التي حتتوي أوراقه اخملتبرية ال 
 ،)Hooke( تزال موجودة إال انه ال توجد فيها أية إشارة إلى أن نيوتن فعل أي شيء حول التدفقات سوى انتحال عمل هوك
)بالدرجة األولى( وعمل أشخاص آخرين. وكما أكد أنصار باباج )Babbage( في تقرير شهير أصدروه في أوائل القرن التاسع 
عشر بعنوان )»Dottage and D-ism«( فإن حساب اليبنتز يعمل أما حساب نيوتن فال يعمل رغما عن اجلهود املشتركة 
التي بذلها البالس وكاوشي إلعادة »تنقيح« حساب اليبنتز ليتوافق مع »مذهب حدود« مقحم عليه. مع ذلك فإن خرافة 
»التزامن الوقتي« لعمل كل من اليبنتز ونيوتن ال تزال مقبولة بشدة باعتبارها حقيقة واقعة. حتى أن البعض يدافع عنها 

باستماتة بالنيابة عن نيوتن إلى يومنا هذا. 
األصلية  النصوص  بدراسة  الطالب  قيام  من  بدال  املدرسية  بالكتب  االستعانة  عملية  في  املشكلة  من  يكمن قسم 
واعتمادا على قدراته. إن الذين يفترض أن يسمح لهم بتأليف الكتب املدرسية ينبغي أن يكونوا فقط أشخاص يصفون 
اكتشافاتهم الشخصية أو أن تكون كتبهم مادة مساعدة في برنامج دراسة املصادر األصلية ذات العالقة. مشكلة 
الكتب املدرسية عموما هي إنها تكتب في صيغة سلسلة متتالية من التفسيرات لتراكيب لغوية مت رفعها من سياقها 
األصلي للمرجع العلمي الذي ألف النص. إن اخلليط الذي ينتج عن هذه الطريقة عادة ما يذكر املرء بكاتب عمود النميمة 
في جريدة ما، حيث يقفز الكاتب من موضوع إلى آخر: »اآلن نتناول معادلة فالن وفالن ….« وال مينح الطالب فرصة االطالع 
على الصورة الفعلية لطبيعة واستمرارية عمل أحد األجنحة املتصارعة مبرارة فيما بينها وال طبيعة االختالفات اجلوهرية 
لتوضيح  مثالي  منوذج  رميان« هي  ـ  »معادالت كاوشي  املتضادة.  لألطراف  البديهية  »املسلمات«  و  التفكير  في طريقة 
التأثير الذي ينتج عن مثل هذه العملية، فالتناقض والتضاد التام بني طريقة تفكير رميان ومفاهيمه االنطولوجية وتلك 
التي في كاوشي كانا على درجة لم يجاريهما فيها إال عدد قليل من علماء الفيزياء الرياضية البارزين في القرن التاسع 
عشر، على الرغم من نزعة كاوشي املعروفة إلى انتحال أعمال خصومه ومن ثم إظهار بعض منها في صيغة محرفة 
قليال واالدعاء بأنها من أعماله األصلية. أما إذا كان البد من اختيار عالم فيزياء سابق لرميان مشى على نفس النهج فإن 

اختيارنا ال بد أن يقع على غرمي كاوشي الفلسفي والعلمي الرئيسي في باريس أال وهو لوجوندر. 
املشكلة هي تلك الطريقة التعيسة التي مترر من خاللها األساطير نصف املطبوخة من البروفيسور »أ« إلى التلميذ »ب« 
الذي بدوره سيصبح البروفيسور »ب« ليمرر ذات اإلشاعة إلى التلميذ الساذج »ج«. إن هذه الطريقة راسخة بشكل قوي 
في عادات املمارسات التعليمية إلى درجة أن محاولة الرجوع إلى األعمال الفعلية األصلية لألشخاص في الفترة املعنية 
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تعتبر جرمية »حط من الذات امللكية« حتى في أوساط العديد من االختصاصيني املرموقني اليوم. 
]4[ منذ تأسيس جائزة نوبل في علم االقتصاد لم يتم انتخاب أي من املرشحني لنيل اجلائزة إال بعد أن تطفح »نظريته 
الرئيسية« بأنواع الفشل املننت وبعد أن تثبت عدم أهلية هذا العالم االقتصادي بعد وقوع كارثة اقتصادية وطنية في 
مكان ما من العالم نتيجة لتطبيق نظرياته هناك. وللحقيقة نقول أن أداء جلنة نوبل في الفيزياء والكيمياء كانت اكثر 

عقالنية. لذلك كان يفترض منح مؤلفي »عقيدة الكوارك« جائزة نوبل في »االقتصاد«. 
]5[ وفقا لدالالت تاريخية تخص بعض القضايا املشار إليها في كتابات بانيني ينبغي وضع تاريخ كتاباته زمنيا في القرن 

اخلامس قبل امليالد. 
 .)N( 6[ يجب أن نرمز إلى املرحلة احلالية من عملية تطور الكون ـ أو املرحلة التجريبية املشار إليها ـ باملرتبة العددية[
ويرفع الفعل االنتروبي السالب هذه املرحلة )على سبيل املثال( إلى مرتبة )N+1(. يحدث هذا األمر انطولوجيا ضمن »الكل 
ـ املتعدد املتصل«. وينعكس ذلك في »الكل ـ املتعدد املنفصل« في صيغة إضافة حالة فريدة جديدة. وينعكس هذا أيضاً 
في صيغة حدوث تغيير في املواصفات القياسية للفعل الذي تتم دراسته في فضاء »الكل ـ املتعدد املنفصل«. إن هذا 
التغير القياسي هو احلقيقة التجريبية التي تنطوي عليها الفرضيات املتعلقة »بالكل ـ املتعدد املتصل« )راجع املصدر 
السابق، أطروحة رميان لعام 1859(. بخالف ذلك، إذا كان الكون »ممتداً إلى ما ال نهاية« كزمانـ  مكان مادي، ففي هذه احلالة 
ستكون السماء ليال أشد سطوعاً من الشمس طاملا أن كل نقطة من السماء ستعكس اإلشعاع املنبعث من اكثر من 
جنمة واحدة. فإذا كان الفعل االنتروبي السالب ينقسم من ناحية التأثير وفقا ملا متليه املرتبة N ، فيجب تبعا لذلك أن 
تكون هذه هي محددة قسمة الفعل االنتروبي السالب على نفسه. ومن هنا استنتجنا التخمني املذكور في النص. فإذا 
كانت هذه هي احلال، فإن تغييرا نسبيا ال بد وأن يبدل خصائص الفضاء ـ الزمان الفيزيائي بحيث تتغير القيم الكمية 
وسرعة الضوء تغيراً نسبيا. لقد قدمنا هذا التخمني حتى نوضح القضايا التي ينبغي أن ترسخ في أذهاننا كفكرة ُملّحة 

متكررة عندما نشرع بالتخطيط لفرضياتنا التجريبية في حتقيقاتنا املستمرة من يوم آلخر. 
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  الفصل السادس  

العمل والطاقة 

إّن التطور التقني الذي يتم نقله عبر عمليات التقدم في تقنية اإلنتاج )بصورة رئيسية( 
يرفع القدرات اإلنتاجية في مرحلة مستقبلية لعمل العمال اإلنتاجيني مستخدمي 
الوسائل اإلنتاجية )بصورة رئيسية( التي هي جزء من ناجت السلع املادية الذي مت إنتاجه 
في مرحلة سابقة. إن هذا األمر، وغيره من التغيرات املترابطة الناجتة عنه في سلوك 

اجملتمع )االقتصاد(، تصبح عالمة اإلرشاد لعملية تقدم تقنية جديدة. 
وتدخل في هذا السياق زيادة ذات وجهني حول ما يبدو على انه عنصر الطاقة ضمن 
عناصر طاقة النظام: أوال: زيادة الكثافة السكانية النسبية احملتملة. ثانيا: زيادة كمية 
الطاقة لكل فرد. وحتصل الزيادة في كمية الطاقة لكل فرد في هيأة زيادة في محتوى 
سلة سوق السلع االستهالكية وسلة سوق السلع اإلنتاجية. وتقتضي زيادة الطاقة 
 C( وكثافة رأس املال ])S/)C + V[ هذه دالة رياضية مبنية على نسب زيادة اإلنتاجية
الطاقة لكل فرد( هو معامل  زيادة كثافة األنشطة لكل فرد )مثال، كثافة  إن   .)/ V
ذلك، يكون معامل  احملتملة. كما يظهر  النسبية  السكانية  الكثافة  لزيادة  ارتباط 
ارتباط زيادة الكثافة السكانية النسبية احملتملة هو زيادة كثافة تدفق الطاقة لكل 
مثل  مبقاييس  ذلك  قياس  يتم  إذ  األرض،  من  مربع  كيلومتر  ولكل  السكان  من  فرد 
كيلوواط درجة لكل متر مربع. وهذا قياس يجمع ما بني مسألة عدد الكيلوواطات 
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الطاقة )منعكسة في ما يعادلها من درجات احلرارة(  لكل متر مربع وكثافة تدفق 
التي يتم تزويد تلك الطاقة عندها. والقياس األحسن من قياس درجات الكيلوواط هو 
ذلك الذي متنحنا إياه }}حزمة متماسكة من اإلشعاع الكهرومغناطيسي ذات طول 
موجة وطاقة منقولة محددتني{{ )مثل حزمة من األشعة الصفراء(. إن قياس الطاقة 
ازدياد الكثافة  املزودة مقسومة على فرد من السكان في هذه الصيغة يترابط مع 
هيدروحرارية  ديناميكية  لدالة  معممة  قاعدة  لتوفر  احملتملة  النسبية  السكانية 
)هيدرو ثيرموديناميكية( متمثلة بازدياد الكثافة السكانية النسبية احملتملة. إن دالة 

مثل هذه تلبي احلاجة إلى نظرية عامة لالقتصاد الفيزيائي الرياضي. 
برنامج  طريق  عن  املوضوع  بهذا  املعرفة  تطوير  تتضمن  أن  يجب  كهذه  طريقة  إن 
دراسي يخترق العمل املتعاقب لنيكوالس كوزانوس وليوناردو دافينتشي. وال بد لهذا 
البرنامج من أن يتضمن أعمال شخصيات مثل اليبنتز وغاوس ورميان. إن التعليم في 
علم االقتصاد على هذا النحو ميثل قيام الطالب بـ«إعادة بناء« التأريخ الداخلي لذلك 
دراسي  }}إن هذا هو منهج  املذكورة.  العامة  بالدالة  املتمثلة  النقطة  لغاية  املسار 

وطريقة عمل في ذات الوقت{{. 
هو  احملتملة  النسبية  السكانية  الكثافة  ارتفاع  متثل  لدالة  رمزي  متثيل  أبسط  إن 
كاآلتي. قم ببناء لولب مخروطي متشابه عند كل »نقطة« من نقاط »الكلـ  املتعدد 
املنفصل« )discrete manifold(. إن زيادة املقاطع العرضية الدائرية أثناء توليد مثل 
السكانية  للكثافة  مقياساً  متثل  املتشابه  اللولب  بواسطة  املتنامي  اخملروط  هذا 
اإلنسان  عالقة  في  تطرأ  التي  للتغيرات  مقياساً  ذلك  وميثل  احملتملة.  النسبية 
الوظيفية بالطبيعة )أو بالكون(. وعند ترجمة ذلك إلى دالة هيدروثيرموديناميكية 

فإنه سيشمل وظيفيا مفهوم الطاقة املطلوبة لتحقيق ذلك االرتفاع. 
األمر  بها  يطالب  التي  بالصيغة  ـ  احملتملة  النسبية  السكانية  الكثافة  ارتفاع  إن 
هو  ـ  رمزياً  اخملروطية  الدالة  في  موضح  هو  وكما  التكوين  سفر  في  الوارد  اإللهي 
التعريف احلقيقي ملفهوم »العمل« املتوافق مع »القيمة االقتصادية«. وما مييز هذا 
»العمل« هو توليد احلالة الفريدة )singularity( بواسطة الفعل اللولبي. إن التعريف 
البليغ ملصطلح مثل »الطاقة« في هذا السياق هو تفضيليا »فعل لولبي أسطواني 
متشابه«. وسنصطلح على ذلك التعريف اسم »الطاقة في شكلها املطبع«. أما 
أشكال الطاقة غير املطبعة فتتضمن فعل لولبي مخروطي متشابه سالب بحيث 
متثل املفردة املتولدة عن ذلك الفعل حالة »فقدان عمل« أو »فقدان القابلية على إجناز 
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التي ميكن تشبيهها  عمل«. ويدخل إشعاع الطاقة غير املتماسك في باب احلاالت 
بتلك الدالة اخملروطية السالبة. 

إن أول منوذج رياضي لعملية حتويل الطاقة في شكلها املطبع إلى عمل قد صاغه 
رميان في أطروحته لعام 1859 »حول انتشار املوجات الهوائية املستوية ذات املقادير 

احملدودة« .]1[
الطاقة  بني  العالقة  هي  اخملروطي  الشكل  إلى  املنبعثة  الطاقة  حتويل  عملية  إن 

والعمل. 
ويتم تطبيع »كثافة تدفق الطاقة« )لتعيني معيار محدد للقياس( كدالة لتناقص 
طول موجة إشعاع أسطواني كهرومغناطيسي متماسك. ويتضمن هذا »خصائص« 
اجلهد املعوق لالنتشار والشفافية الذاتية املُستَحثة للوسط الذي ينتشر اإلشعاع 
ليشمل  األقل«  اجلهد  »مبدأ  بتوسيع  الشاملة  اخلصائص  هذه  وترتبط  خالله.  من 
الهندسة التركيبية للفعل اخملروطي اللولبي املتشابه في »الكل ـ املتعدد املتصل« 

 .)continouos manifold(
وال بد هنا من التشديد على القارئ بأن التعريف الهندسي للعمل والطاقة الذي بيناه 
أعاله قد أوردناه لالستدالل على ارتفاع الكثافة السكانية النسبية احملتملة )االنتروبية 
على  احلصول  ميكن  انه  القول  ميكننا  النقطة  هذه  على  التشديد  وبعد  السالبة(. 
نفس الدالة الهندسية »للعمل والطاقة« عن طريق تطبيق مساهمات غاوس ورميان 
وآخرين على طريقة اليبنتز في تطبيق مبدأ »اجلهد األقل« في محاولته حتليل مفهوم 
التكنولوجيا هندسياً. وتبعا لهذه الطريقة األخيرة على القارئ أن يبدأ باإلطالع على 
املكائن املشتغلة بالطاقة احلرارية. وسيكون اجلواب واضحاً بطبيعة احلال في ضوء 
الكهرومغناطيسي  الفعل  قضية  أما  واألسطوانية.  اخملروطية  للداالت  مناقشتنا 
فهي واضحة من كل اجلوانب األولية إذا نظرنا إليها من موقع االستفادة الذي مينحنا 
إياه التوافق بني أطروحة رميان لعام 1859 املذكورة أعاله مع مواصلته للعمل الذي قام 

به غاوس وويبر في مجال علم الديناميكا الكهربائية ]2[
بعد  له  نشرت  التي  ومحاضراته  مالحظاته  حتتوى  التي  األوراق  مع  أيضا  وتوافقها 

وفاته )أي وفاة رميان( .]3[ 
ما تبقى هنا هو تقدمي الدليل في قضية العمل-الفعل الكيميائي ونقل الطاقة. 

ينبغي علينا أن نبرز حاالً وفي هذا املكان من كتابنا اخلطأ االنطولوجي الراسخ في 
علم الكيمياء، أال وهو االفتراض الضمني القائل بأن الذرات تتكون من »جسيمات 
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أولية« أصغر حيث »اجلسيمات« هي األخرى يفترض ضمنيا أنها نوعا ما تتخذ هيئة 
 Erwin( أجسام صلبة مطاطية. نتيجة للعمل الذي قام به البروفيسور إرفن شرودجنر
اإللكترونات  أن  القول  تقريبا  البديهي  أصبح من  الوقت  ذلك  ومنذ   )Schroedinger
هي »جسيمات« و »موجات« في ذات الوقت. وهذا اكتشاف حتقق عن طريق دراسة 
شرودجنر ألطروحة رميان لعام 1859 املذكورة. املنحى العام للفرضية هو تقريبا كالتالي: 
اإللكترون هو عبارة عن »حزمة موجات« ليس باملعنى الرياضي فحسب بل وباملعنى 
هيدروكهروديناميكية،  لعملية   )singularity( فريدة  حالة  وهو  أيضاً،  االنطولوجي 
مبعنى أن املوجة الصدمية التي تنبأت بها أطروحة رميان عام 1859 هي عملية توليد 
مفردة إضافية في عملية أخرى هي ذاتها عملية هيدروكهروديناميكية ضمنيا. وتشير 
بحوث أساسية حديثةـ  وبالذات بعض النتائج التي مت احلصول عليها في جتارب تركيز 
البالزما ـ تشير إلى نظرة جديدة كليا لألدلة التي تثبت أن كل ما يسمى »جسيمات 
ثبت  والرياضي. وقد  االنطولوجي  باملعنى  الوقت »حزم موجية«  ذات  أولية« هي في 
أيضا في جتارب بحثية مهمة أجريت في االحتاد السوفيتي وفي الواليات املتحدة على 
)مثال  أولية« مكتلة  تفريغ »جسيمات  لعملية  املالزم  الضوئي  االنحراف  أن  السواء 

شعاع بروتون( يساهم في التدليل على نفس الرأي السابق في املوضوع.]4[
إن نتائج من هذا القبيل تتوافق مع ما تضمنته الطرق الغاوسية )نسبة إلى غاوس( 
في اشتقاق الداالت االهليلجية كما بينا بعض خصائصها باختصار من قبل. من 
هنا يجب أن نعتبر اجلسيمات األولية بل والذرات واجلزيئات أيضا هي بالضرورة تراكيب 
كهرومغناطيسية ـ هيدروكهروديناميكية معقدة. لكن يظهر الواقع وكأنه عكس 
القضايا  يدور في عوالم جتريبية حيث ال حُتمل هذه  الكيمياء  بقي علم  ذلك طاملا 
االنطولوجية محمل اجلد، وحيث ال يظهر أي فرق ذي أهمية في نتائج البحث سواء 
وجهة  من  بدال  صلبة  أجساما  األولية  اجلسيمات  تعتبر  التي  النظر  وجهة  اخترنا 
عنها  سينتج  الشكل  بهذا  الكيمياء  ممارسة  إن  الهيدروكهروديناميكية.  النظر 
العمليات  السالبة مثل كيمياء  االنتروبية  العمليات  النظر في  استبعاد  بالضرورة 
احلية. فالكيمياء في هذا الشكل ميكن تطبيقها ميكن تطبيقها فقط على العمليات 
العضوية طاملا لم يتناول البحث بصورة مباشرة التحوالت املميزة للعمليات احلية. 

يوصلنا هذا إلى االستنتاج بأنه ليس هنالك منوذج هندسي »للعمل والطاقة« ميكن 
اشتقاقه من علم كيمياء لم يتغلب على املغالطة االنطولوجية املشار إليها. ومن 
العمليات  في  السالبة  االنتروبية  تظهر  النقطة.  هذه  على  التشديد  إعادة  املفيد 
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الكيميائيةـ  إذا عّرفناها كعمليات كيميائيةـ  فقط في هيئة ظاهرة »احلياة«. وطاملا 
بقيت الكيمياء أسيرة للتأثير »الوراثي« لالعتقاد بأن اجلسيمات األولية هي ضمنيا 
أجسام مطاطة فسيكون من املستحيل تعريف ظاهرة احلياة باملعنى احملض للكلمة 
اعتمادا على الكيمياء. إن هذه املشكلة متجذرة في بديهيات علم الكيمياء. ولذلك 
ال حتتوي شبكة املبرهنات الكيميائية في أية صيغة كانت على أية معرفة ميكن أن 
تدلنا على اكتشاف الطبيعة الكيميائية للحياة طاملا بقيت تلك املبرهنات أسيرة 
»املبدأ املوروث« من االفتراض االنطولوجي املذكور. املشكلة ال تكمن في كون علم 
الكيمياء ليس معقداً مبا فيه الكفاية، فاملزيد من التعقيد لن يوصلنا إلى أية نتائج 
في هذا اجملال. فاملشكلة هي مشكلة مبدئية، إذ ميكن تشبيه جميع املذاهب التي 
حتمل االفتراض البديهي بوجود جسيمات أولية صلبة وجودا بديهيا بّيناً بذاته بعلم 
جبر يتوافق مع االعتقاد البديهي بوجود األعداد احلقيقية وجوداً بّيناً بذاته: فجميع 
تلك األنظمة هي أنظمة انتروبية جوهراً وشكالً. وكما قال هاملت: »هذا هو احملك«. 
بالعمليات  العالقة  ذات  والطاقة  العمل  داالت  نقيس  عندما  احلظ  وحلسن  لكننا 
العمليات  أن  على  ضمناً  تدل  معايير  استعمال  على  قادرين  نكون  الكيميائية 
الذي  الزمان  يأتي  أن  وإلى  احلالة.  ذات طبيعة كهروديناميكية في هذه  الكيميائية 
سيتم فيه التغلب على املغالطة االنطولوجية املذكورة، ال يسعنا إال أن نفترض أن 
الدالتني املهمتني للعمل والطاقة في العمليات الكيميائية هما متطابقتان مع علم 
الديناميكا الهيدروكهربائية. عالوة على ذلك، يبدو أيضا أن هذه هي نقطة االنطالق 

التي ينبغي تبنيها في دراسة خصائص العمليات احلية في علم األحياء. 
الرياضية  الفيزياء  على  تطبيقها  االقتصاد  علم  على  يجب  التي  الطرق  هي  هذه 
احلاصلة في  التغيرات  تلك  تأثير  هو  بحثنا  أن مجال  األحياء طاملا  وعلم  والكيمياء 

التكنولوجيا الداخلة في ما ينتجه مختبر البحث وكيفية انتقاء تلك التغيرات. 
ويتطلب هذا األمر من علم االقتصاد أن يتخلص مما يسمى القوانني الثالثة للديناميكا 
احلرارية  الديناميكا  علم  في  الداخلة  اخلصائص  تلك  من  التخلص  وأيضا  احلرارية، 
املتطابقة تقليديا مع مثل هذه املَُسّلمات. كما يجب التخلص من املفهوم احلراري 
و  »العمل«  بني  العددي  التكافؤ  مفاهيم  أيضاً  ومعه  للطاقة  العددي   )caloric(

»الطاقة«. 
ونقيس عملية نقل الطاقة باملعيار الذي حددناه أعاله: أي اإلشعاع املتماسك للطاقة 
وفقا لعملية انتشار أسطوانية متشابهة )لوغارثمية( ذات طول موجة محددة في 
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»الكل ـ املتعدد املنفصل«. ميثل هذا انتشار العمل احلاصل بواسطة شكل مطبع 
من أشكال الداالت اخملروطية املتشابهة )اللوغارثمية( في نقطة ما من لولب عملية 
إجناز العمل )أي االنتروبية السالبة(. إن توليد العمل عن طريق نقل الطاقة هو الدالة 

اخملروطية ذات الشكل املدرج ضمنا في أطروحة رميان لعام 1859. 
الطاقة ومقارنة ذلك  املنجز إلنتاج  العمل  وينعكس هذا في قيامنا بعملية قياس 
بالعمل الناجت عن استخدام تلك الطاقة. إن ارتفاع كثافة تدفق الطاقة هو املعيار 
املعتمد لقياس هذه العالقات من منظور ديناميكي هيدروحراري. إن طريقة التحليل 
القياس هذه  تعامل عمليات  أن  الذي يشترط  األساسي  املطلب  تنسجم مع  هذه 
املتصل«(.  املتعدد  ـ  »الكل  )أي  مغلقة  هيدروحرارية  ديناميكية  عمليات  باعتبارها 

بهذا نكون قد أحطنا مبا وصفناه سابقا »الظاهرة املثيرة« في علم االقتصاد. 
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الهوامش 

 International Journal of باردويل في مجلة  باربارت هينكه وستيفن  أوفه  التي قام بها  الترجمة اإلجنليزية  ]1[ توجد 
Fusion Energy العدد الثالث الصادر عام 1980. 

]2[ بدأ غاوس وعائلة ويبر بجمع آخر ما مت التوصل إليه في مجال علم الديناميكا الكهربائية في العشرينيات من القرن 
املتقدم في  العلمي  العمل  بريطانيا مت كبت  امللكة فكتوريا في  لتتويج  التاسع عشر. لسوء احلظ، وكنتيجة جانبية 
جامعة جوتنجن من قبل العائلة احلاكمة الهانوفرية ـ البريطانية. بعد هذه الفترة من االنقطاع الباعث على األسى،مت 
استئناف العمل واستمر من بعد على يد رميان. ويوجد عرض مختصر لدور رميان في تطوير علم الديناميكا الكهربائية في 
كتاب كارول وايت )Carol White, Energy Potential( الصادر في نيويورك عام 1977. ويتضمن هذا الكتاب ضمن مالحقه 
ترجمة ما نشره هاتندورف من محاضرات رميان حول اجلاذبية والكهرباء واملغناطيسية التي ألقاها في جامعة جوتنجن 
في الفصل الدراسي الصيفي عام 1861 وتوجد في الكتاب أيضا ترجمة ملقال رميان من عام 1858 حول موضوع إنشاء 

نظرية جديدة للديناميكا الكهربائية. 

املقال عام 1876 في طبعة  املرحلة. فعندما نشر هذا  االنتباه في هذه  تبرز مع مقالة عام 1858 قضية تسترعي   ]3[
ديدكند ـ هاينرش ويبر ألعمال رميان املنتخبة، أورد ويبر مالحظة مهمة في امللحق هذا نصها: 

»بعد نشر هذا املقال عام بعد وفاة رميان، تعرض املقال للنقد من قبل كالوسيوس )ورد هذا النقد في تاريخ بوغندورف 
Pogendorf, Annalen Vol.CXXXV صفحة 606(. وكان اعتراضه يتضمن اآلتي: وفقا للشروط االفتراضية، يكون 

احلاصل :

 

  

ذي قيمة متناهية الصغر. لذلك، واستنادا إلى القيمة غير متناهية الصغر التي سيتم العثور عليها، ال بد أن حتتوي 
العملية على خطأ ما، ألن كالوسيوس وجد حتويال غير مبرر الجتاه تتابع عملية التكامل في الشرح. 

ويبدو لي أن االعتراض محكم البناء وأنا أميل إلى رأي كالوسيوس… إن أهم جزء من االستنتاج الذي يقوم به رميان يتداعى 
نتيجة لهذا…« 

إن أقل ما ميكن أن يوصف به هذا النقد هو انه مناف للعقل بكل معنى الكلمة. لكنه ينفع في ذات الوقت لتوضيح الفارق 
اجلوهري في طريقة التفكير بني كل من غاوس ورميان وغيرهم من جهة وأشد خصومهم عداوة في اجلهة الثانية مثل 
كالوسيوس وهيلمهولتز وبولتزمان وآخرين. وإذا نحينا املعادالت اجلبرية جانباً، فسيمكننا القول أن النقطة األساسية 
في نقد كالوسيوس هي رفضه رياضيات رميان »للكل ـ املتعدد املتصل«، وهذا هو السبب في كون رياضياتهم تختلف 
الواحدة منها عن رياضيات اآلخر. حتى هذا النوع من النميمة غير املسؤولة التي يطرحها هاينرش ويبر أدى إلى إعاقة ما 
كان ميكن أن يصبح تقدما ال يقدر بثمن عن طريق فهم أهمية هذه الناحية ونواحي أخرى من عمل رميان في مجال علم 

الديناميكا الكهربائية. 
]4[ يعمل البروفيسور ونستون بوستيك )Winston Bostick( على تأليف كتاب حول هذا االستنتاج واستنتاجات أخرى. 

     الفصل السادس 
 103            

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



قدم البروفيسور بوستيك بعضاً من هذه املواد في ندوة عقدت في ليزبيرج، والية فرجينيا في بداية عام 1984. وقد أثار 
عمل بوستيك ومساعديه في هذا االجتاه انتباها خاصاً في بعض اخملتبرات السوفيتية لسنوات عدة. 
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 الفصل السابع

فصل واحد فقط حول النظرية النقدية 
احلديثة  االقتصادية  باخلبرة  اليوم عموماً  يعتبر  نقارن معظم ما  أن    ليس إجحافا 
مبحاولة إدخال رأسك في سروالك كخطوة أولى لتسحبه إلى أعلى قدميك. فانطالقاً 
من نقطة البداية أللف باء االقتصاد الفيزيائي، يكون ما يستحق أن يعرف من مادة 
إن  تقريباً.  الدراسة  من  واحد  أسبوع  في  لالختصار  قابالً  املعاصرة  االقتصاد  تعليم 
هذا التصريح ليس تصريحاً دبلوماسياً بحق، لكنه احلقيقَة عاريًة. تبعاً لذلك فإننا 
لن نفرد إال فصالً واحداً فقط من كتابنا هذا للتطرق إلى ما تسمى بأسرار النظرية 

النقدية. أوالً، حول ما يخص الوضع العام للنظرية النقدية اليوم. 
احملترفة هو في  والنشرات  املدرسية  الكتب  االقتصاد« في  اليوم »علم  يعتبر  إن ما 
الواقع }}نظرية النقد{{ ليس إال. إذ يتم جتاهل بعض أهم مواضيع االقتصاد الفيزيائي 
أو يتم حذفه من املقرر الدراسي علناً. أما ما تتطرق إليه الدراسة األكادميية لالقتصاد 
احلديث من مواضيع االقتصاد الفيزيائي فال يتجاوز أن يكون النظام املستخدم فيها 
قطعاً متناثرة وأجزاء اعمل فيها مقص الرقابة حتى استحالت عقيدة فيزيوقراطية 
ببعضها  تلصيقها  مت  ماركسيني  كتاب  ألعمال  متنافرة  أجزاء  أو  جديد،  من  بعثت 
الفيزيائي  االقتصاد  مواضيع  من  النوع  هذا  من  االهتمام  له  يفرد  ما  وكل  البعض. 
يتم إخضاعه للعقيدة النقدية. أما القاعدة البديهية للفكر النقدي إجماالً فهي 
}}»اشتري برخص وبع بغالء«{{؛ إذ يُنَظُر إلى كل شئ من منظور السماسرة وأصحاب 
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البنوك املتعاونني معهم. 
ويندرج  اآلخر،  أحدهما  يتمم  نوعني  إلى  املعروفة  النقد  نظرية  وتنقسم مغالطات 
وادام  ديفيد هيوم  بها  يبشر  األخالقية«{{ كما  }}»املذاهب  باب  كالهما ضمنياً حتت 
سمث وجيرميي بينتهام. وميكن تشخيص النوع األول من شعار }}»سحر السوق«{{، 
وهو الشعار الذي يستعان به لتوضيح جميع اوجه العملية االقتصادية من منطلق 
نظرية األسعار. إن هذا األمر يؤدي إلى جعل محاولة وصف العملية االقتصادية كما 
حتدث في حياة الواقع وصفاً صائباً من األمور املستحيلة وأمرا بالغ التعقيد في احملاولة 
الفاشلة ال محالة. أما املصدر الرئيسي الثاني لبيان عجز النظرية النقدية فهو اجلهد 
الذي يبذل في سبيل تبرير الصيغ املتعددة للربا على إنها ممارسات اقتصادية فعالة 
لكي تظهر وكأنها تشرح لنا السبب وراء ضرورة اعتبارها خصائص ال غنى عنها في 

العملية االقتصادية ككل. إن هذا األمر يزيد محاولة الوصف إغراقاً في التعقيد. 
إذ  كلياً،  جتاوزاً  األخطاء  من  األول  النوع  جتاوز  على  يساعدنا  الفيزيائي  االقتصاد  إن 
القديس  إلى  )نسبة  االوغسطينية  التعاليم  تدعم  الفيزيائي  االقتصاد  مبادئ  أن 
للرفاهية  ومدمرة  الأخالقية  الربا  أشكال  جميع  تعتبر  التي  الراسخة  اوغسطني( 
العامة ومنها ربا الَدين والربا املستتر في ريع األرض والربا املستتر في شكل املضاربة 
واملدمرة عن طريق السياسات  الالأخالقية  املمارسات  على السلع. فإذا حّرمنا هذه 
الربا(  )تأثيرات أشكال  تأثيراتها  املرتبطة بحساب  النظرية  العملية فان الصعوبات 
اليومية ستستأصل من جذورها. ومبساعدة هذين اإلجراءين التوجيهيني ميكننا تقزمي 
اخلصائص الفعالة لنظرية النقد من ناحية احلجم إلى مجموعة مبادئ ال تتطلب 

مبجملها اكثر من فصل واحد من أي كتاب في االقتصاد. 
تبدأ نظرية النقد في التأريخ األميركي واقعاً بكتابات »املاثيرز« )Cotton Mather و 
Increase Mather( ومقترح بنجامني فرانكلن )1706ـ 1790( القاضي بتأسيس عملة 

ورقية للمستعمرات اإلجنليزية في شمال أميركا، باالعتماد على عمل ماثير .]1[
هو  كما  واشنطن،  جورج  الرئيس  عهد  في  اكتماال  أكثر  النقد  نظرية  وأصبحت 
موضح في »تقارير إلى الكونغرس« حول االعتمادات والصيرفة التي أّلفها وزير اخلزانة 

األميركي اليكساندر هاملتون )1755ـ 1804( .]2[ 
وأغنى ماثيو كاري )1760ـ1839( ]3[ 

هذا املوضوع، بينما زاده هنري سي. كاري )1793ـ 1879( عمقا.]4[ 
وتتجلى عناصر رئيسية من هذا املوضوع في القسمني 8 و 9 من املادة 1 في الدستور 
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األميركي. 
وتتلخص عناصر نظرية النقد فيما يلي. 

هي  أخرى،  نقدية  مداخيل  أو  أجور  هيأة  في  للتداول،  تطرح  التي  النقود  كمية  إن 
وظيفة تلك املواد ذات الكلفة التي تقابل طاقة النظام. وقد تتنوع الكميات الفعلية 
املطروحة للتداول من نسبة الناجت هذه بطرق متنوعة، من خالل تقلبات األسعار أو 
من خالل تدفق األموال خالل قنوات النفقات اإلضافية التي ليست لها عالقة عملية 
فان قيام  املدفوعات،  التي حتدد  اإلنتاجية هي  الدورة  اإلنتاجية. وطاملا كانت  بالدورة 
اإلنتاج بتحديد النمو الدوري ملوارد النقد يتم كما هو مبني. إن اإلنتاج ال يولِّد نسبة 

من املوارد النقدية مناسبة للسماح بشراء نسبة الطاقة احلرة من الناجت. 
إن هذا املوضوع الذي شخصناه للتو أعاله تتم اإلشارة إليه أحيانا بـ »مشكلة إعادة 

 .)The buy-back problem (»الشراء
النقد  تداول  على  احلصول  فألجل  احلكومة.  نفوذ  في  يكمن  النقص  هذا  عالج  إن 
لشراء السلع املادية املتماثلة مع نسبة الطاقة احلرة، يجب على احلكومة أما أن تأخذ 
الضريبة نقداً من التدفقات املالية خالل عناصر النفقات اإلضافية غير اإلنتاجية ـ 
مثل الربا وريع األرض وإعادة البيع بواسطة املضاربة ـ وإما أن تخلق احلكومة النقود. 

وميكن دمج كل من اإلجراءين في صيغة واحدة. 
أوراق عملة  التي يجب أن تتبعها احلكومة خللق االعتمادات هي إصدار  إن الطريقة 
ذات احتياط ذهب من »خزانتها« )وزارة املالية(، ويفضل أن تكون في هيأة مبالغ قابلة 
النقد  إصدارات  طرح  ويتم  القومي.  املصرفي  النظام  ضمن  تداولها  يتم  لإلقراض 
قروض مضمونة  القروض هي  أن هذه  وطاملا  املصرفية.  القروض  للتداول عن طريق 
الضمان  قبل  من  تكون مدعومة  الصيغة  بهذه  املتداولة  العملة  قيمة  فإن  غالباً، 
عن  قانونياً  ومسؤولة  ملتزمة  الواقع،  في  احلكومة،  وتكون  القروض.  لهذه  املمنوح 
مغطاة  غير  أنها  تثبت  قد  التي  العملة  من  اإلصدارات  هذه  مثل  إجمالي  نسبة 
بصورة مالئمة بضمانات الديون املقدمة بهذه الصيغة في وقت ما في املستقبل. 
إن املسؤولية الرئيسية التي يتوقع أن تترتب على احلكومة بهذه الطريقة تأتى من 
انعدام التوازن في حسابات املدفوعات اخلارجية؛ طاملا انه ال توجد عملة دولية تغطي 

هذه النفقات الطارئة ـ وال يجب على أية جمهورية ذات سيادة ]5[
أن تسمح بوجودها )أي العملة العاملية( ـ فيجب على وزارة املالية أن تغطي العجز 

في حساب ميزان املدفوعات اخلارجية من خالل مدفوعات بالذهب النقدي ]6[ 
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 .
ذلك هو، في أساسياته اجملردة، }}نظام نقد احتياطي الذهب{{. 

وأكثرها شهرة فهو  النظام  تناقضا مع هذا  النقدية  السياسات  اكثر مذاهب  أما 
}}نظام قاعدة الذهب{{، املتمثل بالنظام املتمركز في لندن في نهاية القرن التاسع 
صندوق  )نظام  وودز  بريتون  لنظام  احلالية  العائمة«  الصرف  »أسعار  وصيغة  عشر، 
النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة االتفاقية العامة للتعرفات اجلمركية والتجارة 

ـ اجلات وغيرها(. 
ففي نظام قاعدة الذهب تقوم وزارة املالية األميركية بإصدار دوالر واحد بالضبط في 
هيئة عملة ورقية لكل ما يساوي قيمة دوالر واحد من السكة أو السبيكة الذهبية 
املودعة عند الوزارة أو كل بنك خاص أو مجموعة من البنوك املرخص لها من قبل 
حكومات الواليات للقيام مبثل هذه اإلصدارات للعملة الورقية بشرط أن يوجد دوالر 
ذهب واحد كاحتياط عند البنك املصدر مقابل كل دوالر ورقي بحيث ميكن ألي شخص 
يبرز عملة ورقية في مكاتب الوكالة املصدرة للعملة أن يستبدلها بحرية مبا يقابل 

قيمة تلك العملة بعمالت أو سبائك ذهب.]7[
املوجود  الذهب  ويحددها بكمية  املتداولة  العملة  الذهب كمية  قاعدة  يقيد نظام 
عند وزارة املالية و/أو البنوك املرخص لها بطرح مثل هذه اإلصدارات للعملة. وعندما 
 U.S.( الذهب  إلى قاعدة  العودة  النظام حتت قانون  املتحدة لهذا  الواليات  أُخضعت 
Specie Resumption Act( في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر، أُقِحَمت 
األمة في أزمة اجتماعية مستدمية انطلقت بسبب الركود االقتصادي العميق الذي 
دام طويالً. خالل تلك الفترة وبعدها متكن األجانب من شراء أجزاء كبيرة من العقارات 
»بأسعار  األمريكيني  باملواطنني  واخلاصة  األميركية  احلكومية  األصول  من  وغيرها 
رخيصة رخص التراب«. وكان األسوأ من ذلك ـ بسبب استنزاف سبائك الذهب في 
ودائع اخلزانة األميركية نتيجة للسياسات املرتبطة بقانون العودة إلى قاعدة الذهب 
املتحدة ومصالح خاصة مالكة لكميات من  الواليات  إنتاجية من  اقل  أمما  أن  ـ هو 
الذهب متكنت من نهب احلكومة الفيدرالية ومواطنينا نهبا شامالً عن طريق الشراء 
بواسطة عملة ورقية لم يكن لها أي دعم يقابلها في هيئة إمدادات من ناجت السلع 

املادية املتوفرة. 
إن النقطة اجلوهرية التي يجب التركيز عليها من منظور نظرية النقد هي أن قاعدة 
الذهب أسوأ من عدم إصدار أية عملة ورقية على اإلطالق. النقطة األساسية هي 
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عدم وجود عالقة وظيفية بني مستويات ناجت السلع املادية وكمية النقود املتداولة. 
ففي حالة »نظام احتياطي الذهب« احملدد سابقاً ال يكون الذهب هو قاعدة الدعم 
للنقد الصادر، بل األصول املادية ذات القيمة، أي السلع املفيدة. باإلضافة إلى ذلك 
تكون املوارد النقدية في نظام احتياطي ذهب صحيح في توافق تقريبي مع السلع 
املتداولة. أما في نظام قاعدة الذهب فتكون املوارد النقدية أدنى بكثير من مستوى 
السلع املعروضة للبيع بواسطة اإلنتاج: من هنا تكون حاالت الركود االقتصاديـ  عادة 

حاالت ركود حادة بشكل استثنائي ـ ذات عالقة تبادلية مع نظام قاعدة الذهب. 
في  املتحكمة  اإلقراض  على سياسات  الذهب  احتياط  نظام  فاعلية  مدى  ويعتمد 
قروض إصدارات العملة. وتكون املعايير التالية مطلوبة لضمان الفاعلية القصوى. 

1ـ يجب أن يكون االستعمال االقتصادي العام الوحيد لقروض إصدارات العملة أما 
لالستثمارات املتعلقة بإنتاج السلع املادية، أو لالستثمارات املتعلقة بتنمية البنية 
األخرى  اإلقراض  أشكال  أما  املادية.  السلع  إلنتاج  الضرورية  االقتصادية  التحتية 
فعليها أن تستخدم قروض ودائع العملة أو السكة أو السبائك بصفتها مدخرات 

خصوصية مودعة عند مؤسسات إقراض. 
منتجة  مادية  سلع  في  االستثمار  إلى  موجهة  العملة  إصدارات  تكون  أن  يجب 
حديثاً، ويفضل أن تكون سلعاً إنتاجية جديدة، ويجب أن ال تستخدم اكثر من فترة 
مؤقتة، لفترات قصيرة لتحفيز اقتصاد راكد، وللدين املترتب على مشتريات السلع 
االستهالكية. ويجب أن ال يتم إقراض إصدار العملة إطالقاً لالستثمارات في السلع 
بالنفقات  متعلق  جزء  أي  تغطية  أو  متويل  لغرض  أو  كانت  نوع  أي  من  املستعملة 
تكميلية  كميات  بصفتها  ضرورية  تكون  عرضية  دنيا  مبالغ  باستثناء  اإلضافية 
إنتاجية جديدة  األساس لشراء سلع  بالدرجة  قروض صادرة  لإلقراض في  هامشية 

تستخدم إلنتاج السلع املادية أو البنية التحتية األساسية الضرورية. 
الهدف من ذلك هو حتفيز االستثمار في إنتاج السلع املادية، والتأكد من أن التزامات 
احلكومة املوجودة ضمنياً في إصدار العملة يتم ضمانها بواسطة استثمارات تكون 
اجلهة  بها  تقوم  التي  السلع  إنتاج  عملية  من خالل  الدخل  بجني  مرتبطة  بدورها 

املقترضة. 
2ـ يجب إعطاء األفضلية في منح القروض لالستثمارات ذات التقنية املتقدمة في 
هذه  توزن  وان  اإلنتاجية،  السلع  إنتاج  لصالح  تفضيلياً  توزن  وان  اإلنتاجية،  السلع 
بدورها تفضيلياً لصالح اجلزء املتعلق بصنف اآلالت املكنية من مجمل إنتاج السلع 
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اإلنتاجية. 
املذكورة في  األسس  التي هي مفضلة حسب  للقروض  األفضلية  إعطاء  3ـ يجب 
النقطة السابقة واملرتبطة أيضاً باشتراك املدخرات اخلصوصية املودعة في عملية 

اإلقراض. 
أما معيار التفضيل الثالث فيجب أن يصمم ليعمل باألسلوب التالي. 

3أـ يجب إقراض إصدارات العملة بنسب حسم أدنى بكثير من تكاليف االقتراض في 
أسواق اإلقراض للودائع اخلصوصية، مبا يتراوح بني 2% و 4% سنوياً. ويسمح للبنوك 
اخلصوصية التي تعيد إقراض إصدارات النقد هذه بإضافة عالوة صغيرة على إقراض 
طريق  عن  تفضيالً  األكثر  الشروط  اخلاص  البنك  سيضمن  بهذا  العملة.  إصدارات 
إضافة بعٍض من ودائعه القابلة لإلقراض إلى نفس القرض الذي تشارك فيه إصدارات 
إصدار  قرض  في  للمساهمة  شرطاً  اإلضافة  عملية  كانت  إذا  احلكومية.  العملة 
العملة، فإن البنك اخلاص سيكون لديه حافٌز مزدوٌج لالستفادة من هذه التسوية: 
إذ تزداد قدرته التنافسية االقراضية باإلضافة إلى كفاءة إجمالي حركة ودائع البنك 
زائداً رأس املال من جهة. من جهة أخرى ستحرز قدرته على اإلقراض التي تزداد بفضل 
االشتراك في قروض إصدارات العملة معدل منو دخل يعتبر األعلى نسبياً بني املودعني 
البنوك اخلاصة. 3ب ـ ميكن للحكومة أن تعزز أهدافها  اخلاصني احملتملني في سوق 
بشكل احسن عن طريق جذب نسب اعظم من ودائع املدخرات اخلاصة إلى األصناف 

املفضلة من االستثمارات. 
إن آليات هذه العملية بسيطة. يقدم بنك خاص ما اتفاقية قرض مقترحة مع صنف 
الفيدرالي  االحتياط  نظام  )بنك(  في  اخملتصة  اجلهة  إلى  املستثمرين  من  مفضل 
هذا  في  »اخلزانة«  عن  ينوب  الذي  املثال  سبيل  على   )Federal Reserve System(
القضية. عند صدور موافقة تلك اجلهة على القرض، يحرر بنك االحتياط الفدرالي 
للبنك  الشيك  هذا  يحرر  »اخلزانة«.  من  عنده  املودع  العملة  إصدار  مقابل  شيكا 
املُقرِض. ويودع الشيك في حساب املقترض في ذلك البنك؛ حينذاك يسمح للمقترض 
توقيع  البنك  املسؤول في  املوظف  يوقعها  أن يسحب على ذلك احلساب بشيكات 
مصادقة، مقابل أصناف من املشتريات مصادق عليها ومتطابقة مع غرض االستثمار 
الذي من اجله مت حتديد صيغة اتفاقية القرض املصادق عليها. هكذا يتم تداولها مع 
بائع األصناف املعينة من السلع، والى اخلدمات ومستلمي الرواتب. وعلى هذا النحو 

يتم تقنني إصدارات العملة لغرض تداول نسبة الطاقة احلرة من الناجت القومي. 
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ويجب في نظام احتياطي الذهب أن يوضع في احلسبان نوعان متميزان، لكن متداخالن، 
السلع  لشراء  مباشرة  تستخدم  العملة  إصدارات  كانت  أولهما: طاملا  األعباء.  من 
األجنبية، فإن ذلك يخلق عبأً على »اخلزانة«. ثانيهما: أن التداول الثانوي )غير املباشر( 
ألوراق العملة الصادرة قد يستخدم للمشتريات اخلارجية، مسبباً بذلك نفس العبء 

اآلنف الذكر. 
مة لصرف العملة حيث تتم  يتم عالج هذا العبء اخلارجي بواسطة اإلجراءات املَنظِّ
عمليات الدفع لألجانب مقابل الواردات بواسطة عملة البلد املصدر بصورة رئيسية، 
النظام  طريق  عن  األجنبية  العملة  بشراء  )مثالً(  األميركي  املشتري  يقوم  بحيث 
املصرفي القومي بدوالرات احتياطي الذهب. ويصبح هذا األمر في الواقع عملية منح 
إجازات استيراد طاملا أن مشتريات العمالت األجنبية مقتصرة على تلك الكميات من 
كل عملة أجنبية ينتخبها النظام املصرفي القومي )بضمنه وزارة املالية( للشراء. 
الشأن فهو موقف ميزان  القومي في هذا  املصرفي  النظام  يتبعه  الذي  املعيار  أما 
السياسة  بواسطة  األمر  هذا  إكمال  ويتم  آخر.  بلد  كل  من  البلد  هذا  مدفوعات 
)املتبناة على نحو صحيح( التي تنص على أن الواليات املتحدة )مثالً( لن تسوي عدم 

 إصدار العمالت اجلديدة يجب أن يكون فقط ُمستخدما الجل املشاريع اإلنتاجية احلديثة  والبنا التحتية. )في األعلي( مقر نظام اإلحتياطي 
الفيدرالي في واشنطن دي سي.
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ذهب  احتياطي  ترتيبات  لديها  التي  األمم  تلك  إال مع  األجنبية  احلسابات  التوازن في 
متبادلة معها. 

ويتم التعامل مع ارتفاع نسبة الواردات عن طريق حتفيز الصادرات. بهذا اخلصوص، 
تؤدي الدولة ثالثة أدوار: أوالً، تقوم بتشجيع اتفاقيات تسهل صادرات أصناف السلع 
اإلنتاجية . ثانياً، تقوم باحملافظة على وظائف اإلقراض املرتبطة بالصادرات ـ الواردات 
التي تخدم متويل أسواق الصادرات األميركية العاملية وفقاً لنفس مبادئ التفضيالت 
التركيز  مع  العملة محلياً  أوراق  إصدارات  إقراض  لتنظيم  املستخدمة  االقتصادية 
الدولة،  تقوم  ثالثاً،  املبادئ.  تتطلبه  ما  وفق  اإلنتاجية  السلع  على تشجيع صادرات 
في  الفائض  وحاالت  العجز  حاالت  بتسوية  القومي،  املصرفي  النظام  مع  بالتعاون 
االلتزامات املشتركة للقطاعني األميركيني العام واخلاص بني شركاء جتاريني منتخبني 
مع  توافق  حالة  في  األجنبية  العملة  مواقف  في  واألصول  االلتزامات  على  لإلبقاء 
كل من ضمان مواقف احتياطي الذهب األميركي )مثالً( وحاجات احلكومة واملصالح 

اخلاصة للبلد فيما يخص التجارة الدولية. 
للدولة. وبشكل عام، يجدر  االقتصادية  الوظائف  بواسطة  األمور  إمتام هذه  ويجري 
باحلكومة قدر املستطاع أن تقصر وظائفها االقتصادية املباشرة على تطوير وصيانة 
البنية التحتية االقتصادية األساسية للزراعة والصناعة. ويفضل، قدر اإلمكان، أن 
تكون الوظائف االقتصادية األخرى شأن االستثمارات اخلاصة. وتقوم الدولة في مجال 
وظائفها االقتصادية )وتتضمن في هذه احلالة احلكومة الفدرالية للواليات املتحدة 
األميركية والواليات واألفرع احمللية للحكومة( إما بتزويد البنية التحتية االقتصادية 
األساسية أو توفيرها عن طريق منشآت اخلدمات العامة املنظمة حكومياً. وتتضمن 
هذه إدارة املياه والنقل العام )املوانئ وتسهيالتها ووسائل النقل الكبرى مثل السكك 
وإنتاج  اجلوي(  والنقل  السريعة  البرية  الطرق  والنقل على  السريعة  والطرق  احلديد 
الطاقة وتوزيعها وتنمية وتوزيع املوارد الطبيعية والبنية التحتية الصناعية للبلديات 

وبضمنها اخلدمات األساسية البلدية التقليدية. 
كان  سواء  متراكماً  ديناً  نفسها  على  الدولة  جتلب  ال  أن  احلكمة  اوجه  من  ويكون 
الرأسمالية  االستثمارات  باستثناء  كان  سبب  ألي  األجل  طويل  أو  األجل  متوسط 
هذه  ملثل  احلكومة  مشتريات  تكون  أن  ويجب  االقتصادية.  الوظائف  هذه  مثل  في 
الوظائف من صيغة )S> + C( بطبيعتها وبتأثيرها على االقتصاد. وميكن التعاطي مع 
)متويل( هذه املشتريات عن طريق قرض من إصدارات العملة ملثل هذه االستثمارات 
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الرأسمالية. وميكن هذا األمر احلكومة من حتفيز عملية حتقيق طاقة االقتصاد احلرة، 
بل  املادية ككل،  السلع  ناجت  على مستوى مشتريات  التأثير  في صافي  ليس فقط 
التفاوت  التصرف في  أن للحكومة حرية  ومبا  املشتريات(.  انتقاء  )أي  أيضا  وانتقائياً 
الزمني لتنفيذ اجلزء األكبر من االستثمارات املتبناة في مشاريع البنية التحتية، من 
فإن  املشاريع،  هذه  إكمال  عنده  يتم  الذي  واملعدل  فيها  تباشر  التي  السنة  ناحية 
انتقائياً لتلك احلقول من ناجت  االستخدام احلكيم لهذا التفاوت الزمني يوفر حتفيزاً 
السلع املادية التي تتطلب هامشاً من التحفيز في فترة زمنية ما. مع هذا، عندما 
تقوم احلكومة بالتصرف على هذا النحو فإنها ال تنفق شيئاً إال على ما يجب عليها 
أن تنفقه على أي حال، وأن يكون تأثير هذا اإلنفاق موجهاً بحيث تؤدي إلى احلصول 
على صافي تأثيرات على صحة االقتصاد إجماالً. باإلضافة إلى ذلك، يتم اإلبقاء على 
مستويات ديون، وتكاليف خدمة ديون احلكومة عند أدنى مستوى من التكاليف عن 
طريق استخدام إصدارات العملة كمصدر رئيسي يتم بواسطته متويل اجلزء املتعلق 

بالديون من االستثمارات الرأسمالية. 
تأثيرها احملسوب  النقدية هو  القرار في شؤون السياسة  الرئيسي لصنع  املعيار  إن 
مسبقاً من ناحية تنمية االقتصاد الفيزيائي كما عرَّفناه إلى اآلن في هذا الكتاب. 
بهذا، تشكل السياسة النقدية امتداداً ومعامل ارتباط للدالة الرياضية »لالقتصاد 
االقتصادية  وظائفها  إدارة  في  أساسية  بصفة  احلكومة  دور  ويكمن  الفيزيائي«. 
والنقدية بحيث تؤدي إلى صياغة مجمل البيئة االقتصادية ـ النقدية لالستثمارات 

الفردية اخلاصة تبعاً لذلك. 
فمن منظور علم االقتصاد، يعتبر الفصل الشعبي الشائع ما بني السياسة النقدية 
والسياسة املالية محض وهم. فسلطة احلكومة، وخاصة احلكومة الوطنية، التي 
العام هي جزء  الدين  بإدارة  الضريبية  السياسات  الضرائب، وعالقة  لفرض  تخولها 
مباشر ال يتجزأ من السياسة النقدية، ذات تأثير عميق على االجتاه الذي يطور االقتصاد 

فيه نفسه. 
املدفوعات  التزامات  تلبي  أن  فعليها  مزدوجة.  وظيفة  الضرائب  فرض  لعملية  إن 
املباشرة للحكومة، ولكن عليها أيضا أن تقسم ثقل الضريبة على االقتصاد بصيغة 
يقع فيها أدنى ثقل من الضرائب على تلك النشاطات املرغوبة اكثر من غيرها نسبياً، 
وأن تفرض اثقل ضريبة على تلك النشاطات غير املرغوبة. ونرى مجدداً، يشكل حتليل 
صنع  عملية  إلى  عاماً  دليالً  النص  هذا  في  املعروضة  الفيزيائي«  »االقتصاد  مبادئ 
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السياسات. 
فمثالً، يجب أن تقع أثقل نسبة من الضريبة على تلك النشاطات غير املرغوبة مثل 
الربا بكل أشكاله، وعناصر النفقات اإلضافية القومية التي تكاد تكون الأخالقية. 
فأما أن ميحى اإلثم، وأما أن تفرض عليه الضريبة إلى أن يباد. في نفس الوقت، تكون 
أيضا  اقتصادياً  العمال )مثالً( الأخالقية ومؤذية  املفروضة على اسر  الضرائب  أعباء 
بتأثيراتها. بالرغم من أن القابلية على الدفع يجب أن تكون متناسبة على وجه العموم 
األمة،  لهم  تقدمها  التي  الفرص  من  اآلتية  األفراد  عليها  التي يحصل  الِهبات  مع 
فإن مرغوبية وجود نسب عالية من استثمارات رأس املال اخلاص يدعو الدمياغوجيني 
احلمقى إلى فرض الضرائب العالية على املداخيل العالية قصاصاً ليس لسبب سوى 
أنها مداخيل عالية. إن التمييز األخالقي واالقتصادي ـ الوظيفي الواجب استخدامه 
في مثل هذه احلالة هو كيف يتم استخدام ذلك الدخل. فإذا مت ادخار الدخل، ومن ثم 
مت استثمار هذه املدخرات أو مت إقراضها لتشجيع استثمارات رأسمالية نافعة، باملعنى 
النسبي للنفعية الذي توفره مبادئ علم االقتصاد الفيزيائي، فيكون من باب احلكمة 
الدخل،  من  اجلزء  لذلك   )tax-investment( الضريبية  االستثمارات  اعتمادات  توفير 

بحيث يترك العبء ليقع بشكل أوتوماتيكي وبثقل اعظم على مداخيل املبذرين. 
أما بخصوص كل من مسألتي تدفق االعتمادات من خالل املؤسسات املالية وتدفق 
املشتريات من الدخل، فإنه إذا مت جتويع أحد نواحي االقتصاد نسبياً وتشجيع ناحية 
أخرى بواسطة التأثير الناجت عن مثل هذا التفاوت في نسب التدفق، فإن هذا التفاوت 
املدة  األسوأ طوال  أو نحو  القومي نحو األحسن  الكلية لالقتصاد  البنية  سيصوغ 

التي يشيع فيها. 
إن هذه النقطة متس مبدأً من مبادئ القانون الطبيعي وفقا للمرجعية التي ميثلها 
نيكوالس كوزانوس على سبيل املثال لتعريف مصطلح القانون في احلضارة احلديثة. 
 equity »إن احلقوق الطبيعية جلميع األفراد هو التعريف الصحيح ملصطلح »العدالة
أي ذلك  إنساني،  إن احلق األساسي للفرد هو حق  الطبيعي.  القانون  وفقا ملثل هذا 
احلق املستند إلى القدرة النوعية التي متيز الرجال والنساء عن البهائم: وهي قدرة 
العقل املبدع. إذ تعتبر تنمية القوى العقلية عند جميع األفراد صغار السن وصوالً 
إلى املستوى املتناسب مع التكنولوجيا املعاصرة حقاً إنسانيا. كما وان حق وواجب 
الفرد في االستمرار في تنمية تلك القدرات هما حق إنساني. إن احلرية لتوظيف هذه 
القدرات املطورة بالشكل الذي يجعل حياة الفرد التي عاشها ذات قيمة مستدمية 
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للمجتمع بعد انتهاء تلك احلياة، هو أحد أهم حقوق اإلنسان وأكثرها جوهرية. وبخالف 
ذلك، فإن قيمة الفرد تذهب معه إلى القبر، شأنها شأن قيمة أية بهيمة. إنه حلق 
إنساني جلميع األفراد أن يتم النظر إلى حياة اإلنسان باعتبارها مقدسة من ناحية 
املبدأ العملي، وأن حتيى تلك احلياة بحيث تكون مساهماتها للمجتمع ذات منفعة 
دائمة للبشرية عموماً وألجيال عديدة قادمة. وحيثما تعارض أي نوع آخر من احلقوق 
املصممة مع هذا املبدأ املؤسس من حقوق اإلنسان فال بد أن يخضع ذلك اآلخر لهذا 
املبدأ؛ }}ذلك هو مبدأ العدالة ضمن القانون الطبيعي{{. وال ميكن التسامح مع أي 

تعريف يتعارض مع هذا ضمن القانون الطبيعي. 
اإلنسان  حقوق  منح  عليهما  يعتمد  اللتان  األداتان  هما  والدولة  االقتصاد  أن  ومبا 
للجميع، فإن وظائف االقتصاد والدولة التي ال غنى عنها من اجل تلبية مبدأ العدالة 
أو امتياز آخر احلقوق  أّي حق  انتهك  العدالة. وحيثما  تشارك أيضا في حماية مبدأ 
يكون  اآلخر  ذلك  فإن  والدولة  االقتصادية  العملية  في  العدالة  مبدأ  يضعها  التي 

باطالً وفقاً لذلك. 
ولكي نضرب مثالً مشهوراً على مبدأ العدالة ضمن القانون الطبيعي نورد اآلتي؛ إذا 

)David Hume( دايفيد هيوم   
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كان انتزاع مدفوعات الدين من املدين عنوة يؤدي إلى تدمير حياة بشرية أو إلى انتهاك 
حق العدالة، فال يجدر بالدائن أن يحصل على تلك املدفوعات على هذه الشروط، وإذا 
لم يكن باإلمكان إزالة العيب )أي عدم قدرة املدين على إعادة الدين الذي عليه( عن 
طريق تأجيل وقت الدفع أو الشروط األخرى للدفع، فإن مطالبة الدائن للمدين بالدفع 

تصبح باطلة وفقاً للقانون الطبيعي: مذهب شايلوك .]8[
ضمنية  أو  مباشرة  بصورة  يحدد  أعاله،  باختصار  وصفناه  كما  العدالة،  مبدأ  إن 
جميع قضايا املبادئ األخالقية العامة في ممارسات احلكومة أو املؤسسات اخلاصة و 
األشخاص. وينقسم عبء مسؤولية ضمان ما يقع حتت حماية هذا املبدأ بالتناسب 
مع السلطة النسبية للمؤسسة أو الشخص املتعامل مع موضوع العدالة املطروح 

في حينه ]9[
 .

وإذا جاء شخص ليجادل بأن مبدأ العدالة هذا يقع خارج مجال املوضوع الذي يتناوله 
االقتصاد السياسي، فإن باإلمكان البرهنة ببساطة على أن هذه اجملادلة زائفة، وزائفة 

   
)Adam Smith( آدم سميث     )Jeremy Bentham( جيرمي بينثام     
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من  وجه  إال  هو  ما  العدالة  مبدأ  أن  ببساطة  القول  ميكن  أيضا.  الأخالقية  بصورة 
اوجه تعريف علم االقتصاد الفيزيائي }}للقيمة االقتصادية{{: أو، باألحرى، برهان هذا 
التعريف للقيمة االقتصادية، بواسطة التركيب، املذكور في هذا النص هو الهيئة 

التي يتخذها مبدأ العدالة ضمن االقتصاد السياسي. 
بهذا يكون للحكومة احلق األخالقي، وعليها الواجب األخالقي، لصياغة تأثير الضرائب 
في  االقتصادية  القيمة  مبدأ  غيرها  من  احسن  تخدم  التي  بالكيفية  اجملتمع  على 
»علم االقتصاد الفيزيائي«، بشرط أن يكون هذا التطبيق )تطبيق سياسة الضرائب( 

متوافقاً أيضا مع مبدأ العدالة الذي يُشتق منه مبدأ القيمة االقتصادية. 
بهذا نكون قد غطينا جميع النقاط اجلوهرية لنوع من أنواع النظرية النقدية مسموح 
والنية،  بالقصد  رمبا  الأخالقية،  نظرية  هي  لهذه  معاكسة  نظرية  وأي  أخالقيا؛  به 
ولكنها الأخالقية بالفعل وبالتأكيد إذا نظرنا إلى عواقب وانعكاسات تطبيقها في 
السياسة العامة. ويكفي أن نستعرض استعراضاً مختصراً وجهات نظر هيوم وآدم 
سمث وبينتهام لكي نوضح الفرق )ما بني نظرية الروش ومعاكستها(؛ أما البرهان 

فيتبع ضمنياً وظاهريا من التوضيح. 
في  العامة  للسياسة  الأخالقي بشكل شمولي  لتبرير مذهب  بذل  الذي  اجلهد  إن 
بريطانيا يدين بالفضل لهذه الشخصيات الثالث من القرن الثامن عشر. إن املذهب 
الالأخالقية قد متت صياغته على  السياسات  للدفاع عن مثل هذه  الذي مت وضعه 
املتعلق بهذا املذهب في أعماله في »رسالة عن  التوجه  يد هيوم. وقد تبنى هيوم 
الطبيعة البشرية« )A Treatise of Human Nature -1734( الفولتيرية )نسبة إلى 

]10[)Voltaire فولتير
 An( البشري«  الفهم  حول  »بحث  في  شمولية  اكثر  عقيدة  شكل  في  وصاغها   ،

 ]11[ )1748- Enquiry Concerning Human Understanding
 An Enquiry Concerning the Principles of Morals( »و »بحث حول مبادئ األخالق
يد  على  املذهب  نفس  صياغة  إلى  مباشرة  األخالق  في  هيوم  مذهب  وأدى   .)1751-
 Theory of The Moral Sentiments( العواطف األخالقية«  أدام سمث في »نظرية 
»ثروة  كتابه  في   )The Invisible Hand( اخلفية«  »اليد  وفي صيغة مذهب   ،)1759-
الشعوب« )Wealth of Nations -1776(. أما أهم كتابات بينتهام )1748ـ 1831( في 
 )1787- In Defence of Usury  ( الربا«  موضوع االقتصاد السياسي هي »دفاعاً عن 
 Introduction To The Principles of Morals( »و »مقدمة ملبادئ األخالق والتشريع
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في  وغيرهم  الثالثة  هؤالء  مذهب  جوهر  اختصار  وميكن   .)1789-  and Legislation
االقتصاد السياسي بشكل واف في مقطع من مقالة آدم سمث »نظرية العواطف 

األخالقية«: 
»إن إدارة نظام الكون العظيم ...)و( االهتمام بالسعادة الكونية جلميع الكائنات العاقلة 
تواضعاً،  اكثر  شعبة  فحصته  اإلنسان  أما  اإلنسان.  وليس  الرب  شأن  هو  واملدركة 
لكنها شعبة تناسب بشكل كبير جدا ضعف قواه وضيق فهمه؛ أال وهي االهتمام 
أننا قد  بالرغم من  وبلده… ولكن،  بسعادته الشخصية، وسعادة عائلته وأصدقائه 
وهبنا رغبة عارمة جتاه هذه الغايات، إال أن مهمة إيجاد الوسائل املناسبة لتحقيقها 
قد أنيطت بالقرارات البطيئة واملتشككة لعقلنا. لقد أرشدتنا الطبيعة إلى اكثر 
هذه )الغايات( }}بواسطة الغريزة األصلية واآلنية{{: اجلوع والعطش، والعاطفة التي 
توحد اجلنسني، }}وحب املتعة ومقت األلم، حتضنا على استخدام تلك الوسائل للفوز 
بها هي )أي الوسائل( بحد ذاتها، و دون اعتبار مليلها لتلك الغايات املفيدة التي كانت 

في نية مدير الطبيعة )الرب( أن ينتج بواسطتها{{. » ]متت إضافة التشديد[ ]12[
تقع الطاعة العمياء لـ«الغرائز األصلية واآلنية« ـ كما يتم حتديدها من منظور مبدأ 
األلم واللذة ـ تقع ضمن صنف }}مذهب املتعة الالعقالنية{{، أي »اخلطيئة األصلية« 
الكتابية )نسبة إلى الكتاب املقدس(. تبعاً لذلك، فإن املذهب املرتبط بهيوم وسمث 
وآخرون  وبينتهام  أخالقي، وهو مذهب، حني يطبقه هيوم  وبينتهام هو مذهب غير 
على قضايا االقتصاد السياسي، فإنه يفصل »حرية« سلوك هذا املسلك الالأخالقي 
ملن  شئت  ما  افعل  باختصار:  الطبيعي.  القانون  أو  العلم  يسنها  ضوابط  أية  عن 
تقدر عليه، وجتنب غضب من ال تقدر على مقاومته. فهذا املذهب الذي استمرت في 
تطبيقه شخصيات من مركز هايليبوري لشركة الهند الشرقية من أمثال توماس 
 )1836 )1773ـ  مل  وجيمس   )1823 )1772ـ  ريكاردو  وديفيد   )1834 )1766ـ  مالثوس 
التاليني  املصطلحني  من  بكل  بالتناوب  يعرف   ،)1873 )1806ـ  مل  ستيوارت  وجون 
التاسع  القرن  »ليبرالية  أو  التاسع عشر«  القرن  لبريطانيا  الفلسفية  »الراديكالية 

عشر البريطانية«. 
وباإلمكان مالحظة طبيعة مثل هذه الليبرالية البريطانية في أدق وأجلى تطبيقاتها 
وأكثرها وعياً بالذات في السياسة االستعمارية البريطانية في الهند، وبالوضوح الذي 
يستعرض به جيمس مل هذا الربط الواعي ما بني الليبرالية البريطانية وممارساتها 

]13[.
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حتت تأثير هذا املذهب قام كارل ماركس )1818ـ 1883( الذي كان يعمل حتت إشراف 
عمالء بريطانيني مثل فريدريك إجنلز )1820ـ 1895( وديفيد أوركوهارت ]14[ 

، قام بوضع مذهبه »صراع الطبقات« )أو الصراع الطبقي(. 
والسؤال الذي يطرح نفسه، والذي أدركه ماركس وآخرون، هو: على ماذا تدل مقولة 
بينتهام »اعظم سعادة ألكبر عدد« في التطبيق الواعي الذي يقوم به الليبراليون 
النظر عن مقالة بينتهام  ملذهبهم عند املمارسة؟ ال ميكننا في هذا السياق غض 

]15[ )Panopticon( »بانوبتيكون«
طاملا أنها متثل تطبيقاً عملياً للمذهب الليبرالي بالصيغة التي استنتجها بينتهام 
من  مصادر  في  فتقع  الليبرالي  املذهب  هذا  ملثل  التاريخية  السابقة  أما  نفسه. 
»السياسة«  و   )Nicomachean Ethics( النيقوماخوسية«  »األخالق  كتاب  شاكلة 
اإلمبراطوري  القانون  مثل  التاريخية  والنماذج  ق.ب.(،   322 )384ـ  ألرسطوطاليس 
اإلمبراطوري  السياسي  للمذهب  القلة(  )حكم  االوليغاركي«  »النموذج  و  الروماني 
السابقة  أساس  فعلى  يسمونه.  أنفسهم  الفرس  كان  كما  )اإلخميني(  الفارسي 

الكالسيكية األخيرة ]16[ 
بـ  البريطانية  عشر  التاسع  القرن  ليبرالية  حتته  تقع  الذي  املذهب  يسمى   ،

}}»االوليغاركية«{{ أو »النموذج االوليغاركي«. 
الليبرالية  عن  ماركس  أدركه  الذي  املفهوم  بأن  القول  ميكن  األولى  اللمحة  في 
البريطانية ليس مفهوماً خاطئاً. في اللمحة األولى، يجب تفسير »السعادة األعظم 
للجميع« على إنها سعادة »جميع الطبقة احلاكمة البريطانية«، وبالذات »املؤسسة« 
البريطانية التي كان مركز ثقلها في تلك الفترة التاريخية املذكورة يقع في شركة 

الهند الشرقية البريطانية وبنك بارينغ براذرز .]17[
نية  في  كان  بأنه  القبول  علينا  فإن  أكثر،  بعمق  املسألة  في  النظر  وعند  ذلك،  مع 
بأن  القائل  باالفتراض  أيضا  نقبل  أن  بشرط  األشخاص  جميع  »سعادة«  بينتهام 
فروق محددة  منها  لكل  األجناس  االجتماعية ضمن  والطبقات  )عنصريا(  األجناس 
بدنياً )بيولوجياً( في احتياجاتها الغريزية »األصلية واآلنية«، وأن هذه االحتياجات في 
الشرقية  الهند  شركة  ممارسات  عن  الناجتة  االحتياجات  هي  احلاالت  من  حالة  كل 
وشركائها جتاه كل جنس من األجناس وكل طبقة ضمن اجلنس. تلك كانت تركيبة 
السياسة التطبيقية لإلمبراطورية الفارسية واإلمبراطورية الرومانية واإلمبراطوريتني 
ـ  النمساوية  واإلمبراطوريات  العثمانية  واإلمبراطورية  قبلهما،  والبابلية  اآلشورية 

     الفصل السابع  
119            

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الهنغارية والروسية والبريطانية فيما بعد. وذاتها كانت السياسة التطبيقية لتلك 
وذلك  الفرنسية«  »اإلمبراطورية  ألطف  بصيغة  املسماة  السويسرية  املقاطعة 
املسمى  هابسبورغ(  إلى ساللة  )نسبة  الهابسبورغي  ـ  السويسري  امللفق  الكيان 
الهند  )لشركة  »اإلمبراطورية  على  ذاته  األمر  ينطبق  البلجيكية«.  »اإلمبراطورية 
إن ذلك املذهب هو صيغة للمذهب املعروف  الهولندية«، وهكذا دواليك.  الشرقية( 
يتم  اجلنس  ذلك  ضمن  طبقة  وكل  جنس  فكل  الثقافية«.  »النسبية  باسم  اليوم 
احتياجات  نفس  بالضرورة  تكون  ال  االحتياجات،  من  خاصة  أنواعا  ومنحها  منحه 
بتفسيرات  عادة  املذهب  هذا  مثل  في حتديد  ويستعان  األخرى.  والطبقات  األجناس 
ملثل  خصيصاً  املنتقاة  الدينية  للمعتقدات  فريدة  وخصائص  وتقاليد«  »أعراف  لـ 
هذه العمليات. في النهاية، فإن إشارة ماركس لألعراف والعقائد الدينية لليبرالية 
البريطانية صحيحة على وجه العموم. فجوهر القضية هو فرض اإلرادة االستبدادية 
»لطبقة أسياد« متثل جنساً )عنصراً( حاكماً على األجناس والطبقات )أو الطوائف( 
ضمن تلك األجناس اخلاضعة حتت حكم طبقة األسياد في اجلنس املهيمن. فهذا هو 
املبدأ البديهي )axiomatic( الذي تبنى عليه عقيدة )»النسبية الثقافية«( املذكورة 

ملذهب القرن التاسع عشر الليبرالي البريطاني. 
اوكام  أدبي معروف ملثل هذا املذهب داخل إجنلترا مت على يد وليام أف  أول وصف  إن 

]18[ )William of Ockham(
. وكان بيرنارد دو كالرفو )Bernard of Clairvaux( )حوالي 1090ـ 1153( قد جاء بجدلية 
مذهبية موجهة بصورة أساسية ضد بيتر ابيالرد )»الباريسي«( )1079ـ حوالي 1144(. 
وميثل هذا األمر انعكاساً الرتقاء جناح الويلف )Guelph( وسيطرته على الفاتيكان 
مدته  في  البابوية  سدة   )1073 السابع،  غريغوري  )البابا  هيلدبراند  تبوء  من  ابتداًء 
 )Martin Luther( تأثيرا كبيراً على مارتن لوثر  أثر مذهب كالرفو  املثيرة للجدل. وقد 
)1483ـ 1546( في فصله اإلميان عن العمل. وكان املصدر األساسي ملذهب الالعقالنية 
هذا هو استيراده من غنوصيي وصوفيي الشرق بصورة أساسية عن طريق احلركة 
الكهنوتية  الطوائف  إلى  نقلها  مت  التي  البيزنطية   )hesychastic( الهيزيكاسية 
في أوربا الغربية بواسطة نفوذ طوائف كهنوتية مثل طائفة القديسة كاترين في 
ومت  اليونان.  في  آثوس  في جبل   )Holy Mountain( املقدس«  »اجلبل  و طائفة  سيناء 
إحياء نفوذ هذا املذهب الالعقالني بعد بروز جناح الويلف األسود )Black Guelph( من 
جديد أثناء القرنني اخلامس عشر والسادس عشر، بالصيغة املذهبية التي شجعها 
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ذلك اجلناح عقب حروب الويلف والغيبلني )Ghibelline( التي دارت في القرن الثالث 
وممثال  العرش،  إلى   )Stuart( بوصول ستيوارت  الويلف متمثال  وقد كان جناح  عشر. 
الشخصي  )1561ـ 1626( وسكرتيره   )Francis Bacon( باكون  فرانسيس  بأذنابهم 
)1632ـ   )John Locke( لوك  وجون   )1679 )1588ـ   )Thomas Hobbes( هوبز  توماس 
1704( الذين كانوا هم األسالف املباشرين لهيوم حول هذه النقطة. ولقد كان قيام 
القوى األساسية التي قادت فيما بعد الثورة األميركية بتأسيس مستعمرات مؤجرة 
في أميركا الشمالية أثناء القرن السابع عشر يعتبر عمالً موجهاً ضد ذلك اجلناح 
الالعقالني بالذات في بريطانيا. ويجدر التشديد هنا على أن الصراع ضد هذا املذهب 
الالعقالني كان في الواقع وعلى الدوام صراعاً ضد ممارسة الربا التي كان يقوم بها 

اجلناح الذي يشجع عقيدة الالعقالنيني. 
اللذة  عقيدة حب  من  علناً  املشتق  اخلفية«،  »اليد  املسمى  ويتوافق مذهب سمث 
الالعقالنية في كتابه »ثروة الشعوب«، يتوافق مع القانون الثاني للديناميكا احلرارية 
)Second Law of Thermodynamics(. إن شروح سمث )وبينتهام أكثر منه( »حلساب 
نفعي« )hedonistic calculus( )أو »حساب الهناءة« felicific calculus( وفقاً لنفس 
 Ergodic«( االيرغودية«  »املبرهنة  صيغة  باستخدام  ضمنياً  يطالب  هيوم  مبدأ 
Theorem«( التي يتضمنها تطبيق القانون الثاني للنظرية الغازية اإلحصائية )»أي 
النظرية اإلحصائية للحرارة الصدمية«(. إن مذهب »املنفعة الهامشية« كما طوره 
وينطبق نفس  لبينتهام.  الهناءة«  جون ستوارت مل كان مبنيا علنا على »حساب 
الشيء على مذهب الوضعيني احملدثني في فيينا كما يتضح في القواعد التي وضعها 

جون فون نوميان )John von Neumann( »لعلم االقتصاد الرياضي« .]19[
علم  مجال  في  يبذل  الذي  العمل  أهلية  انعدام  تسمية  يجب  األساس  هذا  على 
آخر  مبعنى  أي  الالأخالقي«،  »العمل  املنصفة  التسمية  املعاصر  األكادميي  االقتصاد 

جزاء ممارسة اخلبث. 

الهوامش 
 »A Modest Inquiry Into The Nature and Necessity Of Paper Currency « ]1[

إعادة  متت   .)1729 عام  نشر  الورقية«  العملة  وضرورة  طبيعة  في  متواضع  )»بحث 
 The Political Economy of The American Revolution«, New« نشره في كتاب

 1977 ,York
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 . C. White وكريستوفر وايت N. Spannaus للمؤلفني نانسي سباناس
 )1790( »Report On A National Bank« ;)1789( »Report On Public Credit« ]2[

»تقرير حول االعتمادات العامة« و »تقرير حول البنك الوطني« كتبهما عام 1789 و 
1790. متت إعادة طبعهما في كتاب سباناس ووايت املذكور أعاله. 

 )The Olive Branch( 3[ تظهر أول إشارة من قبل كاري إلى هذه املشاكل في كتابه[
في  نشرت  مبالحق  واملكملة   ،1815 عام  الصادرتني  الطبعتني  في  الزيتون(،  )غصن 
 Addresses( في  كاري  إلى مساهمات  هي  األساسية  واإلشارة  الالحقة.  السنوات 
إعادة  ومتت  فيالديلفيا(.  جمعية  )خطابات   )1819(  )of the Philadelphia Society
 The Civil War and the American( نشر هذه املساهمات في صيغة ملحق لكتاب

 . )Allen Salisbury( للكاتب ألني سالسبيري )1978 ,System, New York
]4[ راجع كتب هنري كاري: 

 1840 ,1838 ,1837 :volumes 3: The principles of political Economy
 1838- The Credit System

 1851- The Harmony of Interests
 The Slave Trade

 )Friedrich List( قارن ذلك أيضا بكتابات فريدريك ليست
 1872- The Unity of Law

 1841- The National System of Political Economy
متت إعادة نشر هذه الكتب كجزء من سلسلة )Economics Classics( من قبل دار 
نشر )Augustus M. Kelley Publishers( في نيويورك سابقاً و مؤخراً في كليفتون، 

نيو جيرسي. حول هذا املوضوع، انظر أيضا كتاب ألني سالسبيري املذكور أعاله. 
]5[ ألسباب سيتم توضيحها في موضع الحق من الكتاب تكون الهيئة التي تسيطر 

على العملة هي احلاكمة؛ فالعملة فوق ـ القومية حكومة فوق ـ قومية. 
]6[ يتم سداد مثل هذه املدفوعات فقط إلى األمم األجنبية احملتفظة بنظام احتياطي 
هذه  )في  املتحدة  الواليات  مع  املتبادل  بالتعامل  معاهدة  بواسطة  وامللتزمة  ذهب، 
احلالة املذكورة(. ففي الواقع، وضمن حدود مثل هذه املعاهدة متعددة األطراف لاللتزام 
بنظام احتياطي ذهب نقدي، ال تكون هناك حاجة إلى نقل الذهب عمليا، بل ميكن 
وضعه في حساب خاص باألمة الدائنة بينما يكون الذهب باقياً ماديا كوديعة )في 

هذه احلالة( في وزارة اخلزانة )املالية( األميركية. 
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]7[ إن نظام العملة الذي أطلقه الرئيس اندرو جاكسون )1829ـ 1837( والشخص 
الذي كان يتحكم بجاكسون وهو الرئيس مارتن فان بورين )1837ـ 1841( هو محاكاة 
 Second( لنظام قاعدة الذهب. فقيام جاكسون بهدم بنك الواليات املتحدة الثاني
Bank of the United States( والذي مت إكماله عام 1832، ونقل التموين النقدي لالمة 
إلى املصالح املصرفية اخلاصة املمثلة بفان بورين، سبب الهلع )املالي( الكارثي لعام 
 John( لو  نوع فقاعة جون  إلى خلق فقاعة »كالسيكية« من  أدى ذلك  1837. فقد 

Law( )1671ـ 1729( )وفرنسا 1716ـ 1720(. 
بخالف  الطبيعي.  للقانون  التطبيقية  باحلاالت  غنية  شكسبير  مسرحيات  إن   ]8[
ذلك، كما هي احلال في رائعته »هاملت« كانت أعمال شكسبير التراجيدية العظيمة 
استشرافا لألعمال التراجيدية لفريدريك شيللر )Friedrich Schiller( التي كان جوهر 
»احلبكة« فيها ميثل مبدأً من مبادئ فن احلكم متضمناً مسائل من القانون الطبيعي. 
 )Wallenstein( فكتابات شيللر حول مسرحياته، وخصوصاً حول ثالثية فاللينشتاين

ينبغي معرفة متقنة من قبل كل عالم اقتصاد جاد. 
]9[ ال تؤخذ االستخدامات الشعبية الشائعة ملفردة )equity( )العدالة( بعني االعتبار 
القانون  لتأثير  نتيجة  القومية  ممارساتنا  في  ونشأت  منت  قد  األخيرة  فهذه  هنا. 
البريطاني، الذي هو أيضا بدوره صدى للقانون الروماني الذي ال توجد فيه مبادئ القانون 
وغروتيوس  وكوزانوس  اوغسطني  القديس  فكتابات  لدستورنا.  سة  املؤسِّ الطبيعي 
 )1694 )1632ـ   Samuel Pofendorf بوفيندورف  وصامويل   )1645 )1583ـ   Grotius
واليبنتز حول القانون الطبيعي هي التيارات التي أدت إلى التخطيط األصلي لقانوننا 
 On The Law of War الدستوري. فطالع، على سبيل املثال، كتابات غروتيوس املؤثرة
and Peace )1625( و Commentaries )»تعليقات« حول قوانني بروسيا( لبوفيندورف 
من بني كتاباته األخرى، وطالع اليبنتز حول األخطاء الشائعة التي يذكرها بوفيندورف 
حول موضوع القانون الطبيعي. لقد أصابت الكاتب )الروش( مفاجأة مفرحة، ولكن 
لم تصبه الدهشة، أن يجد نسخة من تعليقات بوفيندورف وقد وضعت في مكان 
بارز مباشرة وراء طاولة املصلح البروسي العظيم فرايهير فوم شتاين )1757ـ 1831( 
Freiherr vom Stein. لقد كان فوم شتاين قائد املصلحني البروسيني )فلهيلم فون 
همبولدت واجلنرال شارنهورست Scharnhorst وآخرين( الذي كان مرتبطاً بإصالحات 
املقربني  املعاونني  من  همبولدت  مثل  مثله  كان   Hardenburg هاردينبورغ  ـ  شتاين 
لفريدريك شيللر )1759ـ 1805(، وبالتالي انعكاس للجناح اجلمهوري األميركي في 
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أملانيا املنبثق من مؤامرة فرانكلن عبر األطلنطية في املدة من عام 1766 إلى 1789 
جلمعية  األوربي  الرئيس  الفاييت،  دي  املاركيز  يد  على   1815 بعد  إحياؤها  مت  والتي 
سينسيناتي. لقد كان القانون الطبيعي للقديس اوغسطني وكوزانوس وغروتيوس 
وآخرين هو القانون الطبيعي املعروف لدى جميع اجلمهوريني في جميع أنحاء العالم 
وحتى إلى الفترة التي تلت مؤمتر فيينا 1815. بهذا، تكون رواية ميغيل سيرفانتس 
التي تعكس  الدرامية  )1547ـ Miguel Cervantes )1616 »دون كيشوته« واألعمال 
 John Milton القانون الطبيعي على نحو غني، لكتاب مثل شكسبير وجون ملتون
باإلضافة إلى نسخة امللك جيمس من الكتاب املقدس، هي التي صاغت الفلسفة 

القانونية املنعكسة في التأليف األصلي للقانون الدستوري للواليات املتحدة. 
في  الكبرى  املصرفية  واألسر  فرنسا  في  اليسوعيني  بني  الوثيق  التعاون  امتد   ]10[
القسم الفرنسي من سويسرا باعتبارها املركز األوربي جلناح اليعاقبة في بريطانيا 
ودوائر شركة الهند الشرقية البريطانية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع 
عشر. وتشكل مراسالت فولتير )1694ـ 1778( املنشورة مصدراً ممتازاً للمفاتيح األولى 
لكشف النقاب عن نطاق هذه الشبكة أثناء رحالت هيوم في فرنسا وما بعدها. فقد 
نشأت فلسفة هيوم حتت هذه املؤثرات املعينة بالذات في فرنسا وسويسرا، بالضبط 
مثلما اعتمد عمل سمث في االقتصاد السياسي اعتماداً كبيراً على تدريبه على يد 

نفس دوائر هيوم. 
الثانية من هذا العمل. لقد كان عمل هيوم هو الذي حض »اميانويل  ]11[ الطبعة 
كانط« )Immanuel Kant( )1724ـ 1804( على الشروع في كتابه »نقد العقل احملض« 
ذلك هجماته  تدل على  )1788(. كان »كانط« كما  العملي«  العقل  »نقد  و   )1781(
على اليبنتز ودفاعه عن نيوتن مييل إلى الصيغ البريطانية والسويسرية للتجريبية 
والرومانسية خالل الستينيات من القرن الثامن عشر )مثالً، عمله املنشور عام 1764 
 An Inquiry into the Distinctness of the Fundamental Principles of( بعنوان 
الالهوت  املبادئ األساسية لعلم  Natural Theology and Morals( »بحث في متايز 
مما  اكثر  األخالقي ملذهب هيوم  االنحطاط  ذلك، فقد كان  واألخالق«(. مع  الطبيعي 
القبول به. طالع مقدمة طبعة عام 1781 من كتاب »نقد  الرغبة في  كان لكانط 
 )Prolegomena( »العقل احملض«، حول »الالمباالة الفلسفية« و »املقدمات النقدية
)1783( حول موضوع رد فعل »كانط« العام جتاه عمل هيوم. أما الوجه املضاد لاليبنتز 
في كانط فيظهر في مفهوم »الشيء في ذاته« واملواضيع املرتبطة به، كما يظهر 
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في أسوأ حاالته في »نقد احلكم« )Critique of Judgement( )1790( وتعليقاته حول 
موضوع علم اجلمال. 

]12[ باستثناء إضافة التشديد فإن الفقرة منقولة كما هي من كتاب الروش وغولدمان 
ميثل عملية  الكتاب  ذلك  إن   .107 )The Ugly Truth about Milton Friedman( ص 

 .)Monetarism( املسح الوحيدة املتوفرة لتأريخ تطور املذهب النقدي احلديث
تظهر   .)1817( أجزاء   3 البريطانية«  الهند  »تأريخ   )History of British India(  ]13[
مسألة كون ممارسات »مل« باعتباره مسؤوالً في شركة الهند الشرقية متوافقة مع 
 Elements of Political Economy( تعاليم مالثوس وريكاردو بشكل واضح في كتابه
-1821( )»عناصر االقتصاد السياسي«(. وكان جيمس مل من عام 1819 والى 1836 
املهندس الرئيسي لسياسات احلكومة البريطانية في الهند، وبالتالي العقل املدبر 

للجرائم التي ارتكبت وفقاً للتطبيق احلرفي ملذهب الليبرالية البريطانية. 
]14[ كان ديفيد اوركوهارت الذي اشاد ماركس بتأثيره بشكل عابر في مواضع عديدة، 
مرتبطاً باملتحف البريطاني خالل تلك املدة، حيث كانت وظيفته اخملابراتية السرية 
 Young( الفتاة  أوربا  منظمة  داخل  البريطانية  العمليات  تنسيق  هي  األساسية 
Europe( بقيادة جوسيبي مازيني وفقاً للتوجيهات السياسية اآلتية بشكل رئيسي 
لكارل  املباشرين  املوجهني  أحد  بالفعل  اوركوهارت  كان  وقد  باملرستون.  اللورد  من 
الستينيات،  وبداية  التاسع عشر  القرن  ماركس خالل قسم كبير من خمسينيات 
وهي حقيقة متفقة مع كون ماركس أحد ربيبي مازيني. )كان مازيني هو الشخص 
الذي دعا كارل ماركس شخصياً إلى اجتماع لندن لتأسيس »اجلمعية العاملية للرجال 
)International Working Men>s Association( الذي دعي ماركس إليه. العاملني« 

وعندما مت اتخاذ قرار التخلص من ماركس، حوالي عام 1869، كانت منظمة مازيني 
»أوربا الفتاة« هي املنفذ للعملية التي أكملت هذا الهدف(. ويبرز املتحف البريطاني 
أيضا في عملية استهداف ماركس وابنته من قبل ذلك احملتال الدكتور إدوارد آفيلينج 
 Annie( بيسانت«  )theosophist(«آني  الثيوصوفية  عشيق   ،)Dr. Edward Aveling(
Besant( ومصدر التقرير الزائف الذي يدعي أن ماركس أهدى اجلزء األول من كتاب »رأس 
املال« إلى تشارلس داروين. وكان آفيلينج بالفعل قد اقترح على ماركس القيام مبثل 
ذلك اإلهداء، لكن ماركس رفض االقتراح رفضاً باتاً. أما إجنلز الذي دافع عن آفيلينج 
عندما ألقي عليه القبض متلبساً بقضايا االحتيال مجدداً، فقد كان بالطبع اكثر 

تعاطفاً مع دوائر هكسلي وداروين من ماركس. 
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]15[ 1791. البانوبتيكون )Panopticon( هو مخطط لسجن العمال السخرة ميكن 
أن يكون مثار إعجاب الطبقة األرستقراطية املنحطة إلسبارطة الليكورغية )نسبة 
إلى ليكورغوس(. وقد نفذ النازيون في عهد هتلر، الذين تفاخروا باعتبار قيام نظامهم 
على منط إسبارطة، قاموا بتنفيذ مقترح بينتهام في صيغة معسكرات االعتقال 
للعمال السخرة. وكان الشعار الذي يزين بوابات معسكرات االعتقال النازية، »العمل 
يجعلك حراً«، استخدام لكلمات متوافقة متاماً مع وجهات نظر ليبرالية القرن التاسع 

عشر البريطانية حول »احلرية« املناسبة املمكن منحها »للطبقات املنبوذة«. 
إلى امللك فيليب املقدوني، والتي   )Rhodes( التي بعث بها رودس  الرسائل  ]16[ في 
اقترح فيها حتالف فيليب مع اإلمبراطورية الفارسية، مت قطع وعد لفيليب بتنصيبه 
ملكاً على »قطاع غربي لإلمبراطورية الفارسية«، شريطة أن ينظم الشؤون الداخلية 
لذلك »القطاع« وفقاً ملا وصفته الرسائل بكل من »النموذج الفارسي« و »النموذج 
اكثر  »السياسة«  و  النيقوماخوسية«  »األخالق  أرسطو  كتابا  وميثل  االوليغاركي«. 
الشروحات تفصيالً للمبادئ »االوليغاركية« لهذا النوع. أما في داخل اليونان القدمية 
املشرع  إلى  )نسبة  الليكورغية  إسبارطة  من  كل  االوليغاركية  النماذج  فتتضمن 
( ومعابد   Cadmus إلى كادموس )نسبة  الكادمية  وثيبس   )  Lycurgus ليكورغوس 
األمثلة  أما  وديلوس.  دلفي  في  وغيرهما(  ولوسيفر  )حورس  الدينية  أبولو  جماعة 
التاريخية األكثر عمومية فهي تلك األنواع من اإلمبراطوريات االوليغاركية املذكورة 

في النص. 
»اللورد  أو  الثاني،  شيلبورن  ايرل  بيتي،  وليام  هي  الرئيسية  الشخصية  كانت   ]17[
شيلبورن«. وكان شيلبورن الذي عمل أستاذا لسمث من عام 1763 وأستاذا جليرميي 
الهند  بشركة  املتمثلة  للمصالح  األولى  السياسية  الشخصية  أيضا،  بينتهام 
األصغر  بيت  وليام  الكواليس حلكومة  وراء  واملوجه من  براذرز  بارينغ  وبنك  الشرقية 
)William Pitt the Younger(. وكان آرون بور )Aaron Burr( ، الذي جنا بصعوبة من تهمة 
اخليانة أثناء الثورة األميركية وبعدها، كان عميالً لدوائر اللورد شيلبورن كما هي احلال 
في قيام »بور« بتأسيس بنك مانهاتن ليكون واجهة لبنك بارينغ براذرز. فقد كانت 
األسر ذات النفوذ املرتبطة ببور في أعمال خيانية عديدة هي التي أدخلت تعاليم آدم 
أعاله  املذكور  املصدر  طالع  املتحدة.  الواليات  إلى  السياسي  االقتصاد  حول  سمث 

 . )Anton Chaitkin, Treason in America(
]18[ رمبا 1285ـ 1349. كان احسن من ميثل آراء اوكهام من بني املعاصرين املعروفني 
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في  املعروف   ،)1916 )1838ـ   )Ernst Mach( ماخ  ايرنست  النمساوي  الالعقالني  هو 
األوساط العلمية بهجومه البذيء ضد ماكس بالنك )Max Plank( )1858ـ 1947(، 
لقد كانت من اشهر  )1879ـ 1955(.  اينشتاين  البيرت  ما على  تأثير  له  والذي كان 
النتائج اجلانبية لنفوذ ماخ هو ظهور مذهب »التحليل النفسي« لسيغموند فرويد 

)1856ـ 1939( وبالذات ما يسمى بعلم النفس التأملي )ميتاسايكولوجي( لفرويد. 
]19[ باإلضافة إلى كتاب الروش وغولدمان املشار إليه سابقاً ميكن اقتفاء أثر تاريخ 

مذهب املنفعة الهامشية )marginal utility( في كتاب 
 1980 ,Carol White, The New Dark Ages Conspiracy, New York
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   الفصل الثامن  

األجور والسكان 
 

الثالث من كتاب  الثروة موضوع اجلزء  زيادة السكان وإنتاج  تشكل العالقات ما بني 
االقتصاد  )»مبادئ   )1840(  Principles of Political Economy كاري  سي.  هنري 
السياسي«(. وقد وصفنا باختصار في الفصل الرابع من كتابنا هذا الفئات الثانوية 
الرئيسية إلحصاء األسر وأعضائها على انه ال غنى عنه في حساب الدخل القومي. 
إننا ال نحاول أن نعد صياغة جديدة للمادة التي غطاها كاري؛ بل نحصر اهتمامنا 
هنا بتعريف املبادئ التي حتدد العالقة الوظيفية الضرورية بني زيادة السكان وصافي 

األجور أو ما يعادلها في ظروف التقدم التكنولوجي. 
في املوضع املذكور من كتابنا هذا، قمنا بتصنيف أعضاء األسر إلى فئات رئيسية 

وفئات ثانوية كما يلي: 
ما قبل قوة العمل: 

األطفال الرضع، أطفال دون السادسة، قبل سن املراهقة، مراهقني 
في عمر قوة العمل: 

القوة العاملة، ليس ضمن القوة العاملة 
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أكبر عمرا: 
السنوات اخلمس األولى )بعد سن العمل(، السنوات اخلمس الثانية، السنوات اخلمس 

الثالثة، أكبر سنا من ذلك. 
شريحة  ضمن  الواقعني  ألعضائها  املشروطة  للوظيفة  وفقاً  األسر  قسمنا  وقد 
القوى العاملة. وقد الحظنا أن محاولة القيام مبثل هذا التمييز تنطوي على لتباس. 
األولى،  بالدرجة  املهم  العاملة هو  القوة  التحول في وظيفة  أن  لكننا شددنا على 
بحيث تعيننا طريقة محاسبة جيدة وثابتة على تالفي املالبسات واملشاكل. وفي ذات 
الفصل من هذا الكتاب قمنا بتقسيم اسر مجموعة العمال املنتجني من مجمل 
القوى العاملة تقسيماً ثانوياً عن طريق تعقب جريان ناجت السلع املادية رجعياً )انظر 
الشكل 1(. وقد أغلقنا دورة صيانة املوارد الطبيعية بواسطة وضع البنية التحتية 

األساسية ضمن سلة سوق السلع اإلنتاجية حيث يجدر بها أن تكون. 
وقد بوبنا أصناف النفقات اإلضافية من وظائف القوة العاملة كما هو موضح في 

الشكل 2. 
فباستخدام هذه التقسيمات اإلحصائية الثالثة فقط، وباستخدام املفاهيم الواردة 
في الدالة الرياضية العامة، علينا تفسير التأثيرات التي البد وان حتدث، على أساس 
التي ميكن  أو كنتائج ألخطاء السياسة  التكنولوجي،  التقدم  أما في ظروف  املبدأ، 

احلكم عليها بأنها أخطاء من هذا الباب. 
ونبدأ بتفحص نسب الفئات العمرية األساسية الثالثة باملقارنة بني كل منها واآلخر، 

آخذين بنظر االعتبار التغيرات الواقعة في تعريف احلدود الفاصلة بني كل منها. 
وبتقدم اجملتمع تكنولوجياً مييل عمر التخرج من املدرسة )أو ما يعادله( إلى االزدياد 
بدرجة ما. ولدينا اليوم متطلبات تعليمية للمدارس العامة للحصول على مستويات 
)متغاضني عن  تكنولوجية ذات كفاءة للقوى العاملة عموماً ما بني 16 و 18 عاماً 

     الفصل الثامن 
 129            

wالكبار                                                                       عمر العمل                                            ما قبل عمر العمل
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



التدهور املتسارع لنوعية املناهج الدراسية واملدرسني خالل العشرين سنة املاضية، 
عامني  إضافة  املهنية  املدارس  في  التكميلي  التعليم  ويعني   .)1967 منذ  وبالذات 
البكالوريا من الكلية تعني عمر تخرج من املدرسة  إلى ذلك. فدرجة حامل  تقريباً 
في حدود 21ـ22 عاماً بالصورة الشكلية. والدرجات اجلامعية النهائية، أربع سنوات 
التعليم االختصاصي ما  إلى ست سنوات إضافية في حالة  وأربع  إضافية، تقريباً. 

بعد الدرجات اجلامعية النهائية، كما هي احلال في الطب والتأهيل األكادميي. 
املنقضي في  الوقت  اختزال  الكتاب، ميكن  إليها في غير موقع من  وألسباب أشرنا 
املؤسسات التعليمية إلى حد كبير في ما يخص نوعية التطور املكتسب عند عمر 
التخرج من املدرسة. فإذا استأصلنا سياسات »جون ديوي« John Dewey التعليمية 
وسياسات »الالمدرسيني« الذين اتبعوا مسلكه، وإذا أحيينا مبادئ التعليم الكالسيكي 
وفقاً ملبادئ همبولت فستكون خلريجي املدارس الثانوية مؤهالت وإمكانيات تفوق تلك 
التي يتمتع بها خريجو اجلامعات احلاصلني على البكالوريا اليوم. وميكن أن يتضمن 
هذا املنهج تعليم اللغة اليونانية القدمية ولغة أجنبية أخرى يحصل عليها تالميذ 
مستوى الصف العاشر احلالي، وتقليل التركيز على اجلبر لصالح الهندسة التركيبية 
عند نفس املستوى التعليمي )الصف العاشر( مؤديا بذلك إلى إتقان شامل جلميع 
عناصر علم فيزياء رياضي ذي »مجال معقد« عند الوصول إلى مرحلة التعليم الثانوي. 
ويتم اليوم إهدار معظم سنني التعليم العام بسبب مناهج دراسية رديئة، وكتب 
دراسية اردأ وجداول دروس فظيعة يضعها مدرسون يفقدون كفاءتهم في التدريس 
تدريجياً. وبوجود اإلصالحات الضرورية املذكورة في التعليم املدرسي العام سيكون 
خريج املدرسة العامة قد غطى سنتني أو ثالث أو اكثر من نطاق التعليم الثانوي ، 
العليا  املراحل  التي لدى تالميذ  تلك  اكثر تفوقا من  وسيكون قد منى قابلية تعلم 
الكلية  التعليم  اختصار مدة  باإلمكان  أن  ويعني هذا  اليوم.  اإلعدادي  التعليم  من 
املطلوبة للتأهل للحصول على درجة تخرج جامعية مبا يعادل أربع سنوات: واختصار 
والعمل للحصول على درجة بعد  إلى حوالي سنتني،  البكالوريا  التعليم قبل  مدة 

التخرج إلى ما أقصاه سنتني إلى ثالث سنوات. 
إنه ملن اخلطأ افتراض أن تراكم املعرفة عبر األجيال املتعاقبة يعني أن كل جزء من 
أجزاء هذا التراكم يجب ابتالعه جزءاً واحداً كل مرة وقطعة بعد قطعة. فالتقدم 
فيما يخص األساسيات يبسط فهم حقول واسعة من املعرفة، بحيث مييل تقدم 
املعرفة إلى تقليص الوقت التعليمي املطلوب إلتقان املواضيع قيد الدرس إلى نوعية 
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ثابتة من املعرفة. لذا يجب تصميم املناهج الدراسية على أساس هذا املبدأ. 
وتلخيصاً للنقطة السابقة هذه نقول: أن سن التخرج من املدرسة ال يزداد بال حدود 
)في مجتمع منظم تنظيماً صحيحاً( بل يصل إلى مستوى عمري أقصى شبه مطلق. 
ويجب اإلبقاء عموماً على سن التخرج من املدرسة عند املستوى املشروط احلالي ما 
بني 16 و 25 من العمر وبوجود هامش صغير جداً من احلاالت االستثنائية. مع ذلك، 
وضمن هذا املدى من أعمار التخرج االختيارية، يتنوع مستوى التعليم التخصصي 
بهذا  التوظيف.  مؤهالت  بتنوع  رئيسية  بصورة  الثانوية  الدراسة  بعد  ما  املطلوب 
مت  قد  الضرورية  الدراسية  اإلصالحات  أن  )مفترضني  النقطة  إلى  وصلنا  قد  نكون 
تطبيقها( التي لن يتم تغيير مدى سن التخرج من املدرسة عندها، وإمنا يجب أن يؤدي 
تأثير التقدم التكنولوجي املتزايد إلى تغيير سن التخرج من املدرسة لدى الشباب 
ليقارب مستوى 25 سنة، وذلك عندما يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تغيير متطلبات 

التوظيف. 
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في  التغير  إلى  اآلن  باهتمامنا  نتوجه  هذه  النقطة  من  انتهينا  قد  نكون  أن  وبعد 
تركيبة الفئات العمرية للسكان منذ حضارة الصيد وااللتقاط. 

إن األمر الرئيسي اجلدير باالعتبار والذي يواجهنا حني نتعقب ناحية التقدم التكنولوجي 
تلك هو أن شريحة القوة العاملة البالغة عليها أن تعيل اجملموعة األصغر سناً من 
السكان إلى أن تصل األخيرة إلى سن التخرج من املدرسة )أو إلى مكافئها الوظيفي 
للمجتمعات  الواطئة  اإلنتاجية  للمستويات  نظراً  تخلفاً(.  األكثر  اجملتمعات  في 
املتخلفة، وانخفاض معدل العمر املتوقع، البد أن يكون تشغيل األطفال هو القاعدة. 
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وال يتوقف األمر على كون زيادة إنتاجية اليد العاملة تتطلب ارتفاع سن التخرج من 
املدرسة  التخرج من  االرتفاع في سن  ويكون مثل هذا  بل  يعادلها(؛  )أو ما  املدرسة 

مستحيال بدون زيادة تقابلها في إنتاجية اليد العاملة. 
وإذا كانت لدينا حصة محددة من  إذا كان لدينا معدل تكاثر محدد في كل أسرة، 
سلة السوق لكل فرد من أفراد تلك األسرة الذين هم دون سن التخرج من املدرسة، 
قم مبقارنة كمية سلة السوق التي يجب توفيرها إلعالة األعضاء األطفال واألحداث 
والشباب لتلك األسرة في كل عام. واآلن قارن هذه )الكمية( مبساهمة معدل كل فرد 
في سلة السوق بواسطة عمل العمال املنتجني في اجملتمع. اعد هذه املقارنة هذه 

املرة بالنظر إلى عدد العمال املنتجني لكل أسرة. 
أعد هذه بالنظر إلى الكلفة اإلجمالية لتطوير االستثمار اإلجمالي في الفرد اجلديد 
العاملة، ونفس الشيء إلى  الداخل إلى صفوف عنصر العمال املنتجني من القوى 
تكاليف  احلسبان  في  نضع  أن  وعلينا  عموماً.  العاملة  القوى  إلى  اجلدد  الداخلني 
جميع الداخلني إلى فئة السكان البالغني. طبق هذه الكلفة، أوال، مقتصراً على ذلك 
اجلزء من الداخلني إلى الشريحة البالغة من السكان الذين يدخلون القوى العاملة 
ككل، وثانياً، طبق تلك الكلفة اإلجمالية فقط على النسبة املئوية من الداخلني إلى 
الشريحة البالغة من السكان والذين يدخلون أيضا عنصر العمال املنتجني من القوى 
العاملة. ما هو املردود الذي يحصل عليه اجملتمع من تكوين شريحة العمال املنتجني 
الداخلني إلى القوى العاملة؟ لذلك علينا أن نواصل البحث على هذه الشاكلة طاملا 
أن عنصر العمال املنتجني من مجمل القوى العاملة هو الذي ينتج حاصل السلع 

املادية. 
ومن ثم، بعد استقطاع ما تستهلكه »النفقات اإلضافية« من حاصل السلع املادية، 
وما تستهلكه »طاقة النظام« من ناجت السلع املادية عند اإلنتاج ذاته، قم بتفحص 
العاملة  القوى  من  املنتجني  العمال  عدد  وملعدل  منتج  عامل  لكل  سنويا  املتبقي 
في أسرة. من هذا املتبقي قم باستقطاع سلة املنتجات السنوية من السلع املادية 
اخملصصة ألعضاء األسرة البالغني. كم سنة على العامل املنتج أن يعمل لكي »يرد« 
السكان كل  البالغني من  إلى شريحة  الداخلني  إنتاج مجمل عدد  ما يستثمر في 

عام؟ 
إنتاجية العمال املنتجني على إنها  لذلك، وفي احلالة االفتراضية التي تعامل فيها 
ثابتة، تكون القابلية على »السداد« )املردود( مبنية على عدد السنني التي سيقضيها 
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العامل اإلنتاجي في العمل بكفاءة. )حتى في احسن الظروف الصحية تضع سرعة 
النبض القصوى للجهد املبذولـ  التي يطيقها اجلسمـ  حدا عمريا تقديريا ال يعطي 
بعده طول العمر »مردودا« في املهن ذات التركيز على اجلهد البدني العالي.( ويفترض أن 
يكون واضحاً ملاذا يكون وجود متوسط عمر متوقع فوق سبعني إلى خمسة وسبعني 
عام، في مجتمع يشكل فيه العمال املنتجون نسبة 50% من اليد العاملة، ضرورياً 
لإلبقاء على اقتصاد الواليات املتحدة عند مستويات معيشية تعتبر ُمرضية اليوم. 

إذا اخترنا عمر تقاعد شكلي ألعضاء اليد العاملة عند 65 سنة فإن أحوال الصحة 
البدنية املطلوبة عند عمر التقاعد تتطلب ضمنيا وجود عدد معني من األشخاص 
املتقاعدين في شكل فئات بفواصل عمرية تتراوح بني 65-69 سنة و 70-74 و 75-

79 و 80 … سنة. بهذا تكون كلفة ارتفاع معدل عمر الفرد هي إعالة القطاع الذي 
يتضمن هذه الفئات العمرية من السكان. وفقاً لهذا يجب أن نغير حساب إجمالي 

االستثمار الفعال في كل عامل منتج في القوى العاملة. 
إن ارتفاع معدل العمر والصحة والظروف الضرورية للسكان تترتب عليها تكاليف 
طبية وغيرها التي يجب تقييمها جميعاً على حساب عملية إنتاج السلع الضرورية 
لتوفير سلة سوق كاملة من السلع والعناصر الداخلة ضمن »النفقات اإلضافية« 
املطلوبة لتلبية هذه الظروف. هذا يحدد معنى املصطلح »إيراد األجور الضروري أو ما 

يعادله«. 
إن خفض األجور أو ما يعادلها من مدفوعات حتت هذا املعدل الضروري ال بد وأن يخلق 
أنواع من املضاعفات على خصائص وتركيبة السكان. إن محاولة خفض األجور دون 
املعدل الضروري، التي هي سياسة مطبقة في الواليات املتحدة منذ يوم 15 أغسطس 

]1[، 1971
تؤدي إلى تدهور الظروف احلياتية نوعيا في الشريحتني االجتماعيتني املكونتني من 
الفئتني العمريتني قبل سن التخرج واملتقاعدين. ويحصل ذلك متزامنا مع تخفيض 

في اخلدمات الصحية املقدمة لكل فرد من السكان كماً ونوعاً. 
أحد هذين التخفيضني هو تقليل مستوى اإلجناب لدى األسر. ومن الواضح للعيان 
أن هذه هي وسيلة خلفض األجور احلقيقية لألسر على املعدل دون حدوث انخفاض 
يقابله في حصة كل فرد من أفراد األسرة من سلة السوق، إذا متت زيادة معدل انعزال 
معدل  متوسط  تقليل  ومت  العاملة  القوة  أسر  إلى  املنتمني  املتقاعدين  األشخاص 
دون  الطريقة  بهذه  عزلهم  مت  الذين  للمتقاعدين  بالنسبة  احلياة  قيد  على  البقاء 
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وجهني:  على  النفقات  خفض  يتم  باختصار،  العاملة.  القوة  أسر  معدل  متوسط 
خفض ما يدفع لشريحة املتقاعدين من السكان وزيادة سرعة ارتفاع معدل الوفيات 
ضمن هذه الشريحة. كما يتم أيضاً زيادة معدل الوفيات بني األفراد حتت سن 65 عن 
طريق تقدمي اخلدمات الصحية وفقاً ملعايير »الربحية«. أي عن طريق حساب كم هي 
قيمة االستثمار في هذا الشخص املريض مقارنة بالضرائب وأقساط التأمني التي 

سيدفعها في العوام التي سيقضيها ضمن القمة العاملة. 
في مثل هذه العملية التي متارس اليوم يتحول ما يبدأ كتخفيض في نسبة الوالدات 
إلى سياسة »قتل رحيم« euthanasia التي تطبق ضد كل من شريحة املتقاعدين 
ومن بعدهم املصابني بعاهات وأمراض خطيرة من السكان الذين هم في عمر 50 - 

60 سنة. 

إنخفاظ معدالت الوالدة و تقلص القوي العاملة و توليد إجراءات غير إنسانية كموت الرحمة للعجزة واملرضي. باألعلي مريض في جهاز 
غسيل الكلي.
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في هذه األثناء يحدث تطور آخر مييل إلى اإلسراع في انخفاض معدل الوالدات وزيادة 
ممارسات »القتل الرحيم« بصورة مباشرة وغير مباشرة. ففي فترة زمنية ال تتعدى 
اجليل الواحد سيؤدي خفض معدل الوالدات إلى انخفاض يقابله في عدد الداخلني 

إلى القوة العاملة. 
حتى وإن لم ينخفض معدل الوالدات بعد جيل إلى ما دون ذلك املستوى فإن النتيجة 
 25  - العاملة بعد 20  القوة  إلى  املباشرة لذلك ستكون دخول عدد أقل من األفراد 
عام من تاريخه أقل من عدد الداخلني في نهاية فترة اجليل الواحد التي أدت أصالً إلى 
حدوث االنخفاض في معدل الوالدات أول مرة. أما إذا استمر معدل الوالدات بالتدهور 
فستكون النتائج أسوأ بكثير بطبيعة احلال. ينطبق هذا الوصف )من باب التقريب( 
على التوجه العام للسكان والقوة العاملة في الواليات املتحدة منذ الركود االقتصادي 

الذي حصل في األعوام 1959-1957. 
أوال: لقد أصبحنا شعباً هرماً دميوغرافياً. فحجم القوة العاملة في انكماش مقارنة 
بعدد املتقاعدين، ومتوسط معدل عمر القوة العاملة في ارتفاع خاصة في صنف 
العمال املنتجني املاهرين واملاهرين نسبياً. إن مستوى التعمير بني العمال املنتجني 
كانت  وطاملا  ككل.  العاملة  القوة  تعمير  مستوى  من  أكبر  بسرعة  يرتفع  عموماً 
نسبة العمال املنتجني ضمن مجمل القوة العاملة في انخفاض بحيث يؤدي ذلك 
إلى زيادة نسبة البطالة بني الداخلني مستقبالً إلى القوة العاملة أو أن يجبروا على 
العمل في وظائف هامشية في قطاع اخلدمات، وهي وظائف ذات متطلبات بدنية 

كبيرة وال حتتاج إلى مهارة. 
إن الواليات املتحدة وأمما صناعية أخرى )أو مثال دول »صناعية سابقا« مثل بريطانيا( 
هي أمم حتتضر دميوغرافياً وذلك بلغة عالم الدميغرافيا. في غضون مائة عام من اآلن قد 
تصبح اللغة األملانية »لغة ميتة« على سبيل املثال، أما الواليات املتحدة فإنها تسير 

في نفس الطريق. 
وال بد من أن نشدد مجدداً على أن انخفاض نسبة العمال املنتجني ضمن قوة العمل 
يشكل خطراً مزدوجاً. في الواقع، إذا حسبنا كل الذين يفترض بهم أن يبحثوا وأن 
يجدوا عمال اليوم، فإننا سنجد 25 مليون عاطل عن العمل أو أكثر في أمريكا. وطاملا 
أن عنصر العمال املنتجني ضمن القوة العاملة املوظفة هو املسؤول عن إنتاج حاصل 
السلع املادية املطلوب، فإن انخفاض نسبتهم إلى مستوى 21% عام 1983 مضافا 
إليه حقيقة وجود 25 مليون عاطل عن العمل يبني سبب االرتفاع الهائل في تضخم 
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التكاليف في األعوام الثمانية عشرة األخيرة. إن الصورة الدميغرافية تبني ما ميكن 
برهنته في صيغ أخرى. أي أن اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية كان والزال يعمل حتت 
عام 1980  بداية  منذ  احلقيقية  الفيزيائية  االقتصادية  والالخسارة  الالربح  معدالت 
ورمبا حتى قبل ذلك، أي منذ األعوام 1972-1974. إن الصورة الدميغرافية توضح بشكل 

جيد ودراماتيكي كيف وملاذا حدث هذا. 
أما على اجلانب اإليجابي للمسألة، توضح املناقشة األخيرة أهمية تلبية بدل األجور 
أو ما يعادله بشكل كامل لكل فرد وألدنى نسبة مئوية لعنصر العمال  الضرورية 
املنتجني املوظفني من مجمل القوة العاملة املوظفة في عملية إنتاج السلع املادية 
وكما تقتضيه تلك الضرورات أما في هيئة سلع مادية في سلة سوق أسر العمال 
املنتجني أو في هيئة مدفوعات لقسم »النفقات اإلضافية« من سلة سوق السلع 
تفادي  يجب  السبب  ولنفس  الوقت  ذات  في  املنتجني.  العمال  ألسر  االستهالكية 
بنفس  املادية  السلع  لناجت  اإلجمالي  الربح  من  اإلضافية«  »النفقات  عنصر  ارتفاع 
السوق  سلة  متطلبات  احلال  بطبيعة  هذا  اإلجمالي.ويتضمن  الربح  ارتفاع  سرعة 

االستهالكية ألسر الفئات األخرى غير العمال املنتجني. 
القدرات  في  يقابله  سريع  تكنولوجي  تقدم  وجود  دون  األمر  هذا  حتقيق  ميكن  وال 
اإلنتاجية للعمالة )اقتصاد جهد العمل(. بهذا نكون قد حولنا انتباهنا نوعا ما من 

التركيز عل اجلدول األول في بداية هذا الفصل إلى اجلدول الثاني. 
هذا يعني في مصطلحات حساب الدخل القومي أنه: 

1ـ بشرط توفير معدل أكبر من بدل األجور الضرورية واملطلوبة دميغرافياً للتركيبة 
األسرية أو ما يعادلها لكل فرد من أفراد األسرة، 

2ـ يجب أن تزداد نسبة S/)C + V( و C/V بنفس الوقت مبعدالت نسبية كما هو محدد 
في الدالة الرياضية العامة. 

3ـ يؤشر هذا إلى زيادة في النسبة املئوية للوظائف في مجال إنتاج السلع اإلنتاجية 
 r متثل  بحيث   )S> + rC( ارتفاع  دالة  صيغة  في  االستهالكية،  السلع  حساب  على 
زيادة القدرات اإلنتاجية عن طريق التقدم التكنولوجي )كما وضحنا هذه النقطة في 

مكان سابق من الكتاب(. 
4ـ مع ذلك ينبغي حتقيق هذا األمر برغم مؤثرات التقدم التكنولوجي الذي يستدعي 
تغييرات معينة في اخلصائص الدميغرافية للسكان، وهي تغييرات تظهر في صيغة 
من  فرد  لكل  السوق  سلة  في  الداخلة  السلع  وكمية  نوعية  في  مطلوبة  زيادة 
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السكان. 
إذا نظرنا إلى الشكل رقم 1 سيتطلب ذلك خفضاً موازياً في النسبة املئوية لعنصر 
العمال املنتجني من مجمل القوة العاملة املوظفني في إنتاج املواد األولية وحتويل هذه 
النسبة منهم إلى التوظيف في إنتاج السلع اإلنتاجية أو السلع شبه اجلاهزة. ويجب 
دعم ذلك بجهود حثيثة لتقليص وإلغاء صنف »اإلهدار« ضمن النفقات اإلضافية 
وكبح منو األشكال »املؤسساتية« للنفقات اإلضافية وكبح منو األقسام اإلدارية غير 

الفعالة االقتصادية من أشكال النفقات اإلضافية. 
في ذات الوقت يجب على احلجم املطلق للقوة العاملة أن ينمو. كما يؤدي التقدم 
التكنولوجي إلى ارتفاعات عديدة في مدى تعقيد تقسيم العمل في عملية إنتاج 
حاصل السلع املادية والفئات االقتصادية املرتبطة بها. ينعكس هذا في شكل خفض 
ملعدل متوسط عمر أفراد القوة العاملة حتى عندما يتم تشجيع ارتفاع معدل العمر 
ورفع عمر التقاعد. ويتطلب هذا ارتفاعاً في معدل الوالدات بطبيعة احلال . لكن هنا 
في  التخرج  عمر  معدل  ارتفاع  وهي  إليها  االنتباه  يجب  التي  الثانية  القضية  تبرز 
الفاصل بني 16-25 سنة، األمر الذي يعني ارتفاع الكلفة االجتماعية لتطوير وتكوين 
كل مرشح جديد إلى قوة العمل وهذا بدوره يجعل حتسني معدل التعمير أمراً مرغوباً 
وأيضاً رفع سن التقاعد الشكلي رفعاً تدريجياً ) يفضل أن يتم ذلك عن طريق توفير 
فرص عمل اختيارية في فترة ما بعد التقاعد دون إجبار املتقاعدين على التخلي عن 
حقوقهم التقاعدية التي مت التعاقد عليها من قبل(. يجب حتديد تكاليف بدل األجور 

أو ما يعادلها على أساس ما تتطلبه سياسة من هذا النوع. 
في السياسات احلكومية ترتبط هذه املسألة األخيرة بقضية السياسات الضريبية. 
فرضت حكومة الواليات املتحدة في سنوات ما بعد احلرب العاملية خفضاً في معدل 
الوالدات عن طريق السياسات الضريبية. بالذات عن طريق جعل نسب احلسم لألفراد 
الفعلية  النسبة  سرعة  من  أقل  بسرعة  تنمو  الضرائب  دافعي  أسر  من  املَُعوِّلني 
للتضخم وفي ذات الوقت فرض نسبة ضريبة أعلى على نفس كمية الدخل احملسوب 

بالدوالر الثابت ]2[
أصبحت األسر ذات الدخل الناجت عن عمل أفرادها املشتغلني كعمال صناعيني منتجني 
املعتادة. بهذه  اإلجناب  احملافظة على نسبة  قادرة على  أو شبه ماهرين غير  ماهرين 
الصيغة، ميكن اعتبار املاليني من األمريكان الذين لم يولدوا انهم قد مت جتويعهم إلى 
املوت فعليا حتى قبل أن يولدوا، وفي حاالت أخرى كانوا أجنة في أرحام أمهاتهم )ومت 
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إجهاضها(. 
علينا أن نأخذ بعني االعتبار صافي دخل األجور أو ما يعادلها ليس لكل أسرة على 
إلى صافي الدخل  حدة فحسب بل ولكل فرد من أفراد األسرة. وعلينا أن ننظر أوالً 
املتبقي بعد الضريبة ألفراد األسر املوجودة، وثانيا أن ننظر إلى نفس األسر في ظروف 
نسب اإلجناب الطبيعية. إن ما نعنيه بنسبة إجناب طبيعية »اقتصاديا« تعتمد على 
الطرق والسياسات املعروضة في هذا القسم من الكتاب وكما عرضناها إلى اآلن. 

هذه األخيرة متكننا من حتديد مؤشرات دخل األسرة الضروري دميوغرافياً. 
وكما بينا سابقاً ومن موقع استفادة مختلف نسبياً، يجب أن يكون التوجه العام 
إلصالح السياسة الضريبية مصوباً نحو فرض الضرائب على أرباح الربا إلى أن تنقرض 
هذه املمارسة، بينما يجب تخفيف العبء الضريبي عن كاهل الدخل األساسي لألسر 
وتوفير »حوافز« اعتمادات االستثمار الضريبي للمودعني الذين يوظفون ما يوفرونه 
في حتسني ناجت السلع املادية. إن أهم ميزة من مميزات دخل األسرة التي يجب النظر 
زيادة نسبة احلسم املسموح به لكل فرد  العبء الضريبي هي  إليها عند تخفيف 
ُمَعوِّل من أفراد األسرة. أما الكمية األدنى من اإلعفاء الضريبي التي ستوفرها هذه 
املطلوبة  الوالدات  االعتبار نسبة  بنظر  األخذ  اإلجراءات فسيتم حتديدها عن طريق 

كما هو مبني أعاله. 
الثالث من  اجلدول  نظرة على  نلقي  الثاني  اجلدول  انتباهنا على  نبقي  وبينما  واآلن، 

اجلداول املدرجة في بداية الفصل. 
بصورة عامة تكون النسبة التي حتقق بها أمة من األمم عمليات تقدم تكنولوجية 
هو أداء نشاطها العلمي، أي التوظيف املناسب لعدد اكبر واكثر تطوراً من العلماء 
واحملترفني في مجال اإلنتاج العلمي وتطوير اختراعاتهم وحتويلها إلى أشكال ميكن 
استخدامها في عملية اإلنتاج. إن النسبة التي يتم بها إنتاج التقدم التكنولوجي 
»البحث  حقول  في  العاملني  واالختصاصيني  العلماء  لعدد  انعكاس  تقريبيا  هي 
والتطوير« من كل 100,000 عامل منتج موظف. بالنسبة للواليات املتحدة ينبغي 
أن تكون النسبة املستهدفة حالياً بحدود 5% من مجمل القوة العاملة، وبضمنها 

العمال املاهرين املوظفني في مساعدة االختصاصيني. 
»البحث  أنشطة  تتداخل  كيف  بذلك،  ونعني  السياسة:  قضية  إلى  يقودنا  هذا 
والتطوير« بصورة سليمة مع عملية اإلنتاج؟ لقد وضحنا من قبل أن فائدة التقدم 
التكنولوجي تتزايد تقريباً بالتناسب مع زيادة الكثافة الرأسمالية. وقد شددنا على 
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أن هذا يحصل عندما يتم تركيز التقدم التكنولوجي على إجراء حتسينات في عملية 
إنتاج السلع اإلنتاجية )أو حتسني معدل إنتاج السلع اإلنتاجية ذات النوعية الثابتة(. 
هذا يأخذنا إلى توجيه اهتمامنا إلى اجملموعة الثانوية اخلاصة من السلع اإلنتاجية 
العموم  وجه  على  اإلنتاجية.  السلع  إنتاج  في  املستخدمة  اإلنتاجية  السلع  وهي 
ثانوي كبير نسبياً  يدخل فيه قطاع  الذي  اإلنتاجية  للسلع  أي قطاع كبير  يشكل 
إلنتاج اآلالت املكنية ومبستوى عالي في دورة رأسمال القطاع الثانوي األخير ودورة رأس 
مال عالية نسبياً في القطاع ككل، يشكل ُمعامل االرتباط لنسبة أعلى أو اقتصاد 

اكبر في جهد العمل في اقتصاد اجملتمع ككل. هذه هي األولويات بشكل عام. 
ويجب ندرس هذا من ناحية أخرى هي مبدأ التكنولوجيا. يجب على عملية البحث 
والتطوير أن تهتم بعمليات التقدم في قطاع اآلالت املكنية بصورة ثنائية: 1( التطورات 
ينتقل من هذه  الذي  التكنولوجي  التقدم   )2 ذاتها.  املكنية  اآللة  التكنولوجية في 
التي تصنعها هذه اآللة، وهو تقدم متأصل في  اآللة املكنية إلى السلع اإلنتاجية 

التحسني التكنولوجي املتجسد في اآللة املكنية. 
لنتخيل على سبيل املثال أية آلة مكنية قياسية حديثة من النوع الذي يستخدم 
في قطع أو تشكيل أو معاملة السطوح أو غير ذلك. لنقم بإعادة تصميم هذه اآللة 
املكنية مستخدمني نفس مبادئ التصميم في كل خاصية من خواص اآللة باستثناء 
إحدى املكونات الداخلية التي تستعيض بالليزر في تنفيذ الوظيفة األساسية لآللة 
اآللة موجود في  التكنولوجي ملثل هذه  التقدم  إن كل  السابقة.  الوسيلة  بدال من 
التركيبة املدخلة اجلديدة بالرغم من أن كل اآللة املكنية بكل أجزائها ال غنى عنها 

»لتوجيه« ذلك اجلزء الداخلي اجلديد الذي يكمن التقدم التكنولوجي فيه. 
ميكن اكتشاف نفس املبدأ في تقسيم العمل في العملية اإلنتاجية ككل. فالسباك 
مجال  في  جديدة  ابتكارات  أية  يستخدم  ال  الذي  البخارية«  األنابيب  »مصلح  أو 
عمل  ألن  تكنولوجياً،  متقدمة  عملية  نصب  في  اآلخر  هو  يساهم  التكنولوجيا 
التقدم  نقل  السباك يساهم في  العملية. فنشاط  السباك ال غنى عنه في سير 
الذين  اإلنتاجية ككل. بنفس الصيغة، يقوم األشخاص  العملية  إلى  التكنولوجي 
أوجدوا مثل هذه االبتكارات أو ساهموا بصورة ما في حتقيقها بشرب حليب األبقار 
ال  الفطور هذه  أن مكونات  وبالرغم من  الفطور،  عند  وغيرها  احلبوب  ويستهلكون 
تتضمن أية حتوالت تكنولوجية جوهرية في تصميم حليب البقر أو احلبوب، إال أنها 
التكنولوجي.  التقدم  نقل  من خاللها  يتم  التي  العملية  واستمرار  لوجود  ضرورية 
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لذلك يساهم نشاط الفالحني وآخرين واملتمثل بإيصال هذه املواد إلى طاولة الفطور 
في إيصال التحسني التكنولوجي إلى املصنع الذي تخيلنا حدوث هذه العملية فيه. 
إن املنتجات الصناعية التي حتفز اقتصاد جهد العمل في الزراعة ـ ويقع ضمن ذلك 
زيادة احملصول الزراعي لكل هكتار من األرضـ  متثل تقدماً تكنولوجياً في اقتصاد جهد 
العمل الزراعي وهي بهذا الشكل تنتقل مجددا إلى القطاع االقتصادي الصناعي عن 
طريق اقتصاد جهد العمل الذي ينتقل إلى القطاع الصناعي في صيغة اقتصاد جهد 
العمل الذي يؤثر في إنتاج املنتجات الزراعية. أي كما بني الكساندر هاملتون في شرح 
مطول في تقريره املقدم إلى الكوجنرس »On the Subject of Manufactures« حوَّل 
املستوى 2 من العملية اإلنتاجية جزءاً من اليد العاملة فيه إلى القطاع الصناعي. 

سيارتني  على  متاماً  متماثلة  تصليح  عملية  ينفذ  الذي  السيارات  ميكانيكي  إن 
التي  للمنفعة  وفقاً  للمجتمع  اقتصادية(  )بقيمة  أكثر  أو  أقل  يساهم  مختلفتني 
سمسار  السيارة  مستخدم  كان  فطاملا  تصليحها.  مت  التي  السيارة  ركاب  ميثلها 
فاحشة فإن عمل امليكانيكي يكون ذا قيمة اقتصادية سلبية. أما إذا كان مستخدم 
مهم  لكن  ماهر  غير  صناعي  منتج  عامل  لكنه  األجر  متواضع  شخصاً  السيارة 
حسب  نسبيا  جدا  كبير  بقدر  إيجابيا  احلالة  هذه  في  امليكانيكي  عمل  فسيكون 
درجة مساهمة العملية اإلنتاجية التي يشارك فيها ذلك العامل في حتقيق تقدم 
إذا أصبحوا هم أيضاً  الدور املستقبلي ألفراد أسرته فيما  أو عن طريق  تكنولوجي، 
عماال منتجني. تنطبق نفس احلالة على اجلهد الذي يبذله ميكانيكي السيارات على 
سيارة تنقل املوظف الثري الذي يحصل على دخله من ممارسة الربا املالي أو ريع األرض 
أو املضاربة في السلع، فإن جهده يكون ذو قيمة اقتصادية سلبية كما هي احلال في 
مثال سمسار الفاحشة الذي ينتمي إلى نفس صنف املرابي أي »النفقات اإلضافية«. 
فكل ما تستهلكه أسر أولئك الذين يحصلون على دخلهم من ممارسة الربا أو الدعارة 
أو املقامرة وما شابه ذلك يتحول إلى قيمة اقتصادية سالبة، بحيث يتحول العمل 

الذي يستخدم في إنتاج هذه املواد االستهالكية إلى قيمة اقتصادية سالبة. 
في  للعمل  االجتماعي  التقسيم  املكنية، ميثل صدى  اآللة  مادي، مثل  أي منتج  إن 
انه صدى  اإلنتاجية فسنجد  عمليته  في ضوء  املنَتج  تفحصنا  فإذا  اجملتمع ككل. 
للتركيبة الدميغرافية للمجتمع كله، أو اخلصائص الدميغرافية لذلك اجملتمع. ميكن 
ككل  معينة  إنتاجية  عملية  داخل  املوجود  املنتج  من  رجعياً  العالقات  هذه  قياس 
كونية  أهمية  اجملتمع  في  فرد  كل  لنشاط  يكون  لذلك  تبعاً  واألسر.  السكان  وإلى 
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ميكن حسابها ضمنياً حلاضر ومستقبل ذلك اجملتمع ككل. وقد تكون القيمة إيجابية 
أو سلبية بدرجات نسبية عظيمة.  إيجابية  أنها تكون  أو معدومة، كما  أو سلبية 
جتاه  سلبي  وجود  هو  وغيرهم  اخملدرات  ومروجي  واجملرمني  واملقامرين  املرابني  فوجود 
ويكون  اجملتمع.  الذين يحصلونه من  الدخل  ويتناسب هذا مع مقدار  اجملتمع ككل، 
السلبي  التأثير  من  القدر  نفس  الدخل  من  النوع  هذا  على  املعتمدين  األسر  ألفراد 
كأشخاص في تاريخ البشرية جمعاء حاضراً ومستقبالً. وتنطبق نفس القاعدة على 
هبوطاً  والغش  والكذب  بالنميمة  االجتماعية  نشاطاتهم  تتميز  الذين  األشخاص 
إلى مستوى األشخاص من نوع »يهوذا« اخلائن. فكل واحد منا هو إنسان ذو أهمية 

كونية سواء لألحسن أو لألسوأ. 
علينا ابتداء من نشاطات البحث العلمي ومروراً بالعملية اإلنتاجية أن نتتبع خطوة 
بعد خطوة التغير املوضعي احلاصل في التكنولوجيا الداخلة في املنَتج وتطبيقات 
ذلك املنَتج التي تعكس ذلك التغيير التكنولوجي. فاآللة املكنية التي أصبح ذلك 
التغيير التكنولوجي صفة من الصفات الراسخة فيها يجب أن يتم تصميمها حتى 
الناجت عن ذلك التغيير في صيغة حتسني تكنولوجيا في السلع  التأثير  تقوم بنقل 
اإلنتاجية املصنعة، كما يكون التعريف والتحليل الرياضي للتكنولوجيا هو نفسه 
للسلعة اإلنتاجية املصنعة مبساعدة اآللة املكنية احملسنة تكنولوجياً ولآللة املكنية 
ذاتها. ويجب تطبيق نفس التحليل على وظيفة السلعة اإلنتاجية في عملية اإلنتاج 
)الذي تتبعنا عملية  التكنولوجي  التقدم  العالقة بني هذا  إن  بصورة أكثر تعميماً. 
تكمل  ككل  اجملتمع  في  العمل  جهد  اقتصاد  حتسني  بني  و  الشكل(  بهذا  انتقاله 
يتم  الذي  أي  ـ  للقياس  القابل  التكنولوجي  للتقدم  يكون  الطريقة  بهذه  الدائرة. 
قياسه وفقاً للتعريف الذي طوره غاوس ورميان من تعريف اليبنتز للتكنولوجيا )مبدأ 
اجلهد األقل( ـ يكون له ارتباط ِعّلي قابل للقياس مبا ينتج من ارتفاع في معدل القدرة 

اإلنتاجية لليد العاملة ومعدل النمو االقتصادي. 
هذا هو جوهر طريقة الروش-رميان 

تركيبة  في  احلاصلة  والتغيرات  لألسر  الدميغرافية  اخلصائص  تكون  أن  يعني  هذا 
تقسيم العمل تغيرات متوافقة مع الدرجة النسبية من التطور »االنتروبي السالب« 
املطلوب  املتزايد  التعقيد  إن  بالضرورة.  االجتماعية  اإلنتاجية  للعملية  االنتروبي  أو 
في التقسيم االجتماعي للعمل بواسطة التقدم التكنولوجي يجب أن ينظر إليه 
الذاتي  التطوير  عملية  في   singularities املتفردة  احلاالت  أنواع  في  زيادة  باعتباره 
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                   أدوات املكائن املتقدمة الكبيرة يجب أن تعطي أولية من أجل تطوير السلع اإلنتاجية بشكل عام , كهذا الترس الذي يستخدم 
في مجال اإلختبارات النووية.
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االنتروبي السالب للعملية اإلنتاجية. 
التي تطرأ في تركيبة النشاطات  وكنتيجة طبيعية لهذا األمر ستمثل التحوالت 
في  التحوالت  تتناسب  عندما  االقتصاد  في  تنازلياً  أو  تصاعديا  تغيراً  اجملتمع  داخل 
التركيبة  في  االنتروبية  أو  السالبة  االنتروبية  التغيرات  مع  االجتماعية  التركيبة 
والدخل  الوظائف  تركيبة  التي ستطرأ في  التغيرات  توقع  االجتماعية. فعن طريق 
نتيجة تبني سياسة معينة في الضرائب واالعتمادات وما إلى ذلك، سيكون مبقدورنا 

أن نقرر إن كانت تلك السياسة نافعة أم ضارة في جوهرها. 
إن مهمتنا اليوم ـ بالنسبة للواليات املتحدة على سبيل املثال ـ هي اكتشاف أية 
تركيبة اجتماعية لنشاطات أفراد األسر ستنجم عن تبني نوع ما من أنواع سياسة 

»الدافع العلمي« كما هو محدد هنا. 
1( توظيف 5% من إجمالي القوة العاملة في مجال البحث العلمي والتطوير مركزين 
من  به  يتعلق  وما  املوجه  النووي  احلراري  الدمج  أ(  إتقان:  عملية  في  الوظائف  هذه 
البالزما املنظمة ذات كثافة تدفق طاقة عالية جداً: ب( اإلشعاع  قضايا في مجال 
املتماسك ذو كثافة تدفق طاقة شديدة الفاعلية ويدخل ضمن ذلك أشعة الليزر و 
»حزم اجلسيمات«: ج( مبدأ العمليات احلية احملضة، إي إحداث ثورة جذرية في علم 
األحياء مؤدية إلى إعادة تنظيم تعريف علم الكيمياء. إن العمل في جميع مجاالت 
البحث والتطوير يجب أن يعكس تقدما في التكنولوجيا وأيضاً في املبادئ األساسية 

لكل املعرفة العلمية املتحققة في اجملاالت الثالثة املذكورة. 
2( استهداف رفع معدل العمال املنتجني إلى 50% من مجمل القوة العاملة بأكبر 
سرعة ممكنة. يجب أن يؤدي هذا إلى زيادة نوعية وكمية سلة سوق السلع االستهالكية 
لكل فرد من السكان دون زيادة نسبة شريحة العمال املنتجني املوظفني في إنتاج 
سلة السوق هذه. يجب أن يكون القسم األعظم من توسيع وظائف العمال املنتجني 
إنتاج اآلالت  إنتاج السلع اإلنتاجية مع زيادة نسبية كبيرة في مستوى  مركزاً على 
املكنية من مجمل إنتاج السلع اإلنتاجية في قطاع السلع اإلنتاجية ككل. يجب أن 
مييل اإلنتاج في املستوى رقم 2 )في اجلدول( إلى التناقص كنسبة مئوية من عنصر 

العمال املنتجني من اليد العاملة املوظفة. 
3( يجب أن تركز سياسة األجور، وبضمنها السياسة الضريبية، على حتفيز التغيرات 
املطلوبة في اخلصائص الدميوغرافية للسكان كما هو مبني أعاله. هذا يتضمن بدل 
الثقافية  النشاطات  واملتاحف وأشكال  انتشار املكتبات  التعليم  أجور مثل إصالح 
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اليومية املتناسقة مع برنامج تربوي كالسيكي من النوع الذي نظمه همبولت. 
4( يجب حتفيز رفع نسبة صادرات السلع اإلنتاجية إلى »الدول النامية« وغيرها من 
العمالء األجانب. وينبغي النظر إلى هذا األمر باعتباره مساهمة في اقتصاد جهد 
لنسبة  وباعتباره يشكل حافزاً  التي نستوردها من اخلارج،  إنتاج السلع  العمل في 
والسلع  املكنية  اآلالت  صناعة  قطاع  في  أكبر  رأسمال  وحركة  النمو  من  عالية 
اإلنتاجية ككل عندنا. فكلما ارتفع معدل حركة رأس املال في إنتاج السلع اإلنتاجية 
)خاصة عندما يكون أكثر من 5% من القوة العاملة موظفاً كما هو مبني في النقطة 
1 أعاله( كلما ازداد معدل التقدم التكنولوجي في اقتصاد الواليات املتحدة. فارتفاع 
هامش حجم األعمال املتحقق من صادرات السلع اإلنتاجية يرفع معدل استيعاب 
التقدم التكنولوجي في جميع أصناف السلع اإلنتاجية املصنعة لالستخدام محلياً 

ودولياً. 

الهوامش 
Richard Nixon برنامجاً  ]1[ في يومي 15-16 أغسطس عام 1971 واأليام التي تلتهما أسس الرئيس رتشارد نكسون 
باعه له فريق حتت قيادة وزير اخلزانة )املالية( جون كونالي John Connally. وكان الترويج للبرنامج قد مت من خالل نائب وزير 
املالية بول فولكر Paul A. Volcker )تقلد فيما بعد منصب رئيس بنك االحتياط الفدرالي من عام 1979( ونال دعم أعضاء 
الكونغرس الدميقراطيني الليبراليني املسؤولني عن الشؤون املالية. ومت استخدام وزارة اخلارجية كقناة خللق وسيلة ضغط 
وابتزاز حلشد الدعم وراء هذه السياسة(. متيزت قرارات نكسون في تلك الفترة مبيزتني: 1( قام بتدمير نظام »احتياطي 
الذهب« النقدي العاملي وأغرق العالم في لولب تضخمي من العمالت »العائمة«، وهو السبب وراء أزمة الديون العاملية 
احلالية. 2( بدأ بعملية خفض شاملة لكل من صافي أجور األسر )بواسطة برامج التقشف املرحلية في عامي 1971 و 
1972( ونسبة االستثمارات في إنتاج السلع اإلنتاجية. وقد تفاقمت هذه املؤثرات بشكل مخيف بسبب أزمة النفط في 
عامي 1973-1974، وهي األزمة التي وقعت بصورة رئيسية نتيجة للعمليات التي قام بها هنري كيسنجر في الشرق 

األوسط. 
التضخمية« inflationary tax dividend. يؤدي  ]2[ أصبح هذا معروفا لدى االقتصاديني وغيرهم باسم »ربح الضريبة 
التضخم إلى جعل قيمة حسم الضريبة لكل معول في األسرة أقل قيمة بالدوالر الثابت، األمر الذي يعني أن قسماً 
أكبر من دخل األسرة تفرض عليه الضريبة. ولكن عندما يفرض على األسرة أن ترفع من أجورها النقدية حتى تتمكن من 
مجاراة التضخم تقع هذه األسرة دافعة الضرائب في شريحة ضريبية أعلى مستوى، لذلك يتم سنة بعد سنة فرض 
ضريبة أعلى على دافع الضرائب بالرغم من أنه يحصل على نفس الدخل بالدوالر الثابت وترتفع النسبة اإلجمالية لذلك 
اجلزء من دخل األسرة الذي يتم استقطاع الضريبة منه. بهذا يؤدي التضخم آلياً إلى رفع تلك النسبة من دخل األسرة 

الذي يتم استقطاع الضريبة منه مبعدالت مستمرة ومتزايدة: أي »ربح الضريبة التضخمية«! 
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 الفصل التاسع  

البنية التحتية االقتصادية األساسية 

الواليات  في  األساسية  االقتصادية  التحتية  البنية  في  لالستثمارات  دراسة  في 
املتحدة فيما بعد احلرب العاملية الثانية، اكتشف فريق بقيادة »اوفه باربارت هينكه« 
أن اقرب عالقة إحصائية متبادلة ميكن للمرء أن يواجهها في علم االقتصاد هي تلك 
إنتاجية  وزيادة  االقتصادية األساسية  التحتية  البنية  العالقة ما بني نسب حتسني 

اليد العاملة .]1[
التحتية األساسية،  البنية  زيادة االستثمار في  اثني عشر شهرا بعد  فخالل قرابة 
اجلدولني  املرء  وضع  فإذا  العاملة.  اليد  إنتاجية  في  ومتزامنة  متوازية  زيادة  حتدث 
البيانيني أحدهما فوق اآلخر وحرك اخملطط البياني لإلنتاجية إلى الوراء مسافة اثني 

عشر شهراً فان املنحنيني سيبدوان متطابقني تقريبا. 
وبصورة عامة زادت الواليات املتحدة نسبة االستثمارات في حتسني البنية التحتية 
حتى فترة منتصف الستينيات. أما بعد ذلك فقد هوت تلك النسبة، لكن ازداد إجمالي 
االستثمار في البنية التحتية عند نقطة كانت نسبة النمو فيها في هبوط. وكان 
قد  مشتركني  وصيانتها  التحتية  البنية  حتسينات  من  كل  في  االستثمار  إجمالي 
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وصل إلى أقصى ارتفاع له في فترة ما بعد احلرب العاملية خالل عام 1969. أما بعد تلك 
النقطة فقد وصل حجم اإلنفاق في كل من التحسينات والصيانة املشتركني للبنية 
التحتية إلى مستوى دون نسبة التعادل )في الربح واخلسارة(. أما اليوم فإن عملية 
إعادة ظروف البنية التحتية من ناحية الصيانة في الواليات املتحدة إلى املستويات 
دوالر  ترليون   3 من  اكثر  إنفاق  السبعينات ستتطلب  في  تقريبا  عليها  كانت  التي 

)بقيمة الدوالر عام 1983( لهذا الغرض فقط. 
وحسبما سارت عليه التقاليد كانت مسؤولية بناء وصيانة البنية التحتية تقع على 

عاتق الدولة. وأدت الدولة هذه املسؤولية بسبل متنوعة: 
1( اإلنفاق املباشر إما من قبل احلكومة الفدرالية أو الواليات أو احلكومات احمللية لبناء 

وصيانة التحسينات في البنية التحتية؛ 
2( الشركات الفدرالية أو احلكومية، مثل TVA وهيئات املوانئ والى آخره؛ 

3( املؤسسات العامة املوجهة حكوميا؛ 
4( التسهيالت املوجهة ضمن القطاع اخلاص للتجارة الداخلية واخلارجية وبضمنها 
خدمات النقل العام واالتصاالت. وتكون حصة كبيرة من هذه )املصادر املذكورة( في 
الواردة  املال«  و«رأس  »النفقات«  هيئة مخصصات مباشرة مأخوذة من مخصصات 

في ميزانية الدولة )احلالة األولى في القائمة أعاله(. 
خالل هذه املدة، منذ 1970، ولكن خاصة منذ 1973ـ 1975، مت تقليص إنفاق الدولة في 
هذه األصناف بنسب متسارعة، خصوصا إذا نظرنا إليها من زاوية مقياس قيمة الدوالر 
الثابت التي يتم تقديرها رسميا. فإذا أخذت بنظر االعتبار النسبة احلقيقية لعملية 
التضخم، التي تسير بسرعة أكبر من التقديرات الرسمية »املعدلة سياسيا«، فان 
القصور في صيانة البنية التحتية في هذه األصناف الثانوية من مخصصات اإلنفاق 
الذي حصل فعال ضمن  املادي  التآكل  ملدى  تقريبيا  تقديرا  يعطينا  التحتية  للبنية 

الفترة املذكورة. 
ثم فكر ملياً في السؤال التالي واضعا نصب عينيك احلقيقة سالفة الذكر: أين تقع 
تكاليف البنية التحتية املتآكلة املنعكسة في حسابات الدخل القومي في نظام 
احملاسبة اخلاص بإجمالي الناجت القومي؟ ال يتم ذكر هذه التكاليف عموما في البيانات 
املضافة(  )بالقيمة  القومي  اإلنتاج  أن  ذلك، ضمنا،  ويعني  وتبقى مهملة.  والتقارير 
للواليات املتحدة خالل املدة من 1971 إلى 1983 قد مت حسابه بإضافة ما قيمته 3 
ترليون دوالر )بقيمة الدوالر الثابتة لعام 1983( على هذا احلساب فقط. )ورمبا علينا 
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خفض هذا الرقم لكي نعكس عناصر االنكماش في البنية التحتية التي يتم ذكرها 
في الواقع في حسابات الدخل القومي من قبل األفراد دافعي الضرائب ومؤسسات 

اخلدمات العامة وغيرها.( 
هذا يعني انه لو مت تضمني التكاليف اخلاصة بعمليتي استنزاف وتآكل البنية التحتية 
ـ التي كان حريا أن تدرجـ  في إجراءات احلسابات اخلاصة والعامة فانه يصبح باإلمكان 
القول بان هامش إجمالي الربح للنشاطات االقتصادية املشتركة للقطاعني اخلاص 
بـ 3  تقدر  فيها  مبالٍغ  بإضافة  ذكر  الذي  و 1983  بني 1971  الفترة  واحلكومي خالل 
ترليون دوالر، بالقيمة الثابتة للدوالر لعام 1983، فان هذا الرقم هو في الواقع مقدار 
العجز في البنية التحتية! ذلك يعني أن هذه التكاليف اخلاصة باالستنزاف والتآكل 
للسلع  السوق  سالل  تكاليف  إلى  تضاف  أن  الواجب  كان  البيانات  في  الواردة  غير 

االستهالكية واإلنتاجية للفترة 1971ـ 1983. 
قبل ثالثة عقود، أمسكت عصابة قاطعي طريق بزمام السيطرة على شركة سكك 
حديد نيو هافن )New Haven Railroad( في نيو إجنالند. وعن طريق بتر نفقات صيانة 
طرق السكك والقاطرات وغيرها مت تقليص كمية املدفوعات بنسب عالية لكل دوالر 
من عائد السكك احلديد. وأدت األرباح اآلنية الناجتة عن عملية نهب األصول إلى إضافة 
حتسينات اسمية في األرباح إلى األداء املالي املعلن لكل وحدة من األسهم العادية. 
األسهم بشكل غير  املالية تضاعفت قيمة  املكاسب  واعتمادا على نسبة أسعار 
طبيعي. أما قاطعي الطريق هؤالء فقد قاموا ببيع أسهمهم عند مستويات أرباح 

قياسية، مخلفني وراءهم سكك احلديد خرائب. 
هذا منوذج ملا مت فعله باقتصاد الواليات املتحدة ككل منذ حوالي عام 1969، وخاصة 
منذ فترة 1971ـ 1974. وهذه ليست من اخلدع اجلديدة، فمن خالل فرض اإلفالس على 
جاي كوك )Jay Cooke( في بداية السبعينات من القرن التاسع عشر، وإدخال قانون 
Specie Resumption Act ، بدأت عملية نهب مشابهة.  العودة إلى قاعدة الذهب 
السبعينات  العملية في  لتلك  احلديد سمة خاصة  السكك  نهب  وكانت محاولة 
والثمانينات من القرن التاسع عشر. إذ متكن العديد من األمريكيني من جني ثروات 
بريطانيا وجهات  بها  قامت  التي  النهب  بالترافق مع عملية  الوسائل  بهذه  طائلة 
أجنبية أخرى ضد ثروة الواليات املتحدة في تلك الفترة وما بعدها. لذلك فقد كانت 
الدهر.  آنذاك خدعة قدمية أكل عليها  نيو هافن  عملية نهب شركة سكك حديد 
ومنذ عام 1966، خاصة منذ 1971ـ 1974، مت استخدام طرق احتيال مشابهة ضد كل 
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من البنية التحتية والصناعات األساسية. 
فيها  سمث  آدم  استلم  التي  الطويلة  العربة  رحلة  زمن  إلى   ،1763 عام  إلى  عد 
تعليمات من اللورد شيلبورن تقضي بتدمير اقتصاديات املستعمرات اإلجنليزية في 
أميركا الشمالية واحلكم الذاتي احملدود فيها. من ذلك التأريخ فصاعدا، مرورا بعام 
الشرقية معظم  الهند  املتمركزة حول شركة  البريطانية،  املؤسسة  1863، كانت 
تلك املدة، مصممة على تدمير الواليات املتحدة األميركية. وفي سبيل املساعدة في 
تطبيق هذه السياسة، متتعت مجموعة جناح اللورد شيلبورن بتعاون قوة من داخل 
مناطق شمال أميركا الناطقة باللغة اإلجنليزية، أال وهي جماعة التوري Tories. كان 
جلناح التوري هذا، املرتبط بآرون بور )Aaron Burr( طول فترة حياته، عنصران مكونان 
)بعضهم  املتحدة  الواليات  التوريني  مجموعات  إحدى  تركت  العموم.  على  مميزان 

ثالثة تريليون حجم العجز في ميزانية البنا التحتية في الواليات املتحدة؟ باألعلي: إنهيار جسر في هارفورد, كينتيكات.
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عاد فيما بعد(. ومجموعة أخرى بقيت لتشكل قاعدة خلفية من التوريني البارزين. 
الشرقية  الهند  بشركتي  مرتبطة  أسر  رئيس،  بشكل  اجملموعة،  هذه  وتضمنت 
البريطانية والهولندية في نيويورك ونيو جيرزي، باإلضافة إلى األسر املتحالفة معها 
من نيواجنلند والتي تتضمن أسماء أسر مثل راسل )Russel( وكابوت )Cabot( ولويل 
)Lowell( وهيجنسون )Higginson( وبيبودي )Peabody( وبيركنز )Perkins( وكاشنج 

)Cushing( والى آخره]2[
 .

وكانت هذه األسر هي الدافع وراء عمليات العصيان اليعقوبية )نسبة إلى اليعاقبة 
Jacobins( في التسعينات من القرن الثامن عشر، ووراء مؤامرة متمركزة حول ارون بور 
لتدمير الواليات املتحدة عامي 1800 و1804. وقبض على بعضها متلبسة في مؤامرات 
انفصالية بني عامي 1807و1808. كما كشفوا متلبسني في أعمال خيانية بني عامي 
1812و1814. خالل الثمانينات من القرن الثامن كانت بعض عناصر هذا اخلليط من 
الزيجات ـ شركاء في  ارتباطا شديدا عن طريق  البعض  املرتبطة ببعضها  ـ  األسر 
جتارة الرقيق األفريقيني التي كانت متارسها شركة الهند الشرقية البريطانية. وبدءا 
من عام 1790 اصبحوا شركاء شركة الهند الشرقية في جتارة األفيون في الصني. 
اليسوعيني،  ومصالح  السويسرية  واملصالح  البريطانية  اخملابرات  مع  وباالشتراك 
وابتدعوا  التاسع عشر.  القرن  بدءا من عشرينات  األهلية  احلرب  األسر  نظمت هذه 
احلركة اإلبطالية )Abolitionist( في نفس الوقت الذي حاكوا فيه املؤامرة االنفصالية 
غرضهم  الشمالية:  وكاروالينا  اجلنوبية  كاروالينا  في  الكونفدراليني  الرقيق  ملالكي 
الدميوقراطي، أوغست بيلمونت  امللوك« في احلزب  أدلى بذلك »صانع  من ذلك، كما 
إلى  املتحدة  الواليات  تقسيم  كان  الشخصية،  مراسالته  في   )August Belmont(

أجزاء عدة. 
تلك كانت موجة عمالء بريطانيا غير املباشرين الذين تعاونوا مع عمالء اخلدمة السرية 
للمخابرات البريطانية من أمثال سير جون روبنسن )Sir John Robinson(، من بداية 

1796ـ 1797، في جهودهم الرامية إلى تدمير الواليات املتحدة من الداخل.]3[
ذلك كان اجلناح الذي شجع على إدخال فكر كتاب »ثروة األمم« آلدم سمث إلى الواليات 
املتحدة، باعتباره )الكتاب( صفة رئيسية للجهود الرامية إلى تدمير الواليات املتحدة 
من الداخل. تلك كانت القوى الداخلية، داخل الواليات املتحدة، التي حتكمت بكل من 
 )Martin Van Buren( ومارتن فان بورين )Andrew Jackson( الرؤساء اندرو جاكسون
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وجيمس بولك )James Polk 1845ـ1849( وفرانكلن بيرس )Franklin Pierce 1853ـ 
1857( وجيمس بوكانان )Jamec Buchanan 1857ـ 1861( .]4[ 

1811ـ   Judah Benjamin( بنجامني  جودا  بضمنهم  كونفدرالييها،  هزمية  وبعد 
 ]5[)1884

وأسرة ساليديل )Slidell( من لويزيانا، جنت نفس هذه األسر أرباحا طائلة من مقتل 
الرئيس ابراهام لنكولن )1861ـ 1865(]6[ 

لتشن حملة نهب الواليات التي كانت حتت االحتالل العسكري الفدرالي مضاعفني 
بذلك الثروة التي جمعوها من األعمال التجارية »النبيلة« مثل جتارة شركة الهند 

الشرقية بالرقيق األفريقيني وجتارة األفيون في الصني.]7[ 
ووظفت هذه األسر ثرواتها بالتعاون مع القوى اخلارجية املتمركزة في لندن لتفليس 
تشريع  طريق  عن  املتحدة  الواليات  وتفليس   )1905 1821ـ   Jay Cooke( كوك  جاي 

 ]8[)Species Resumption Act( قانون العودة إلى قاعدة الذهب
 ]9[)Teddy Roosevelt( ومبساعدة كل من تابعهم تيدي روزفلت .

 ]10[)Woodrow Wilson( ورئيسهم وودرو ولسون
 .)Federal Reserve Act( جنحوا في مترير قانون تأسيس بنك االحتياط الفدرالي

اإلعالم  وسائل  وأبرز  املتحدة  الواليات  في  بارزة  بجامعات  )اليوم(  هؤالء  ويتحكم 
اإلخبارية الليبرالية وكبرى وسائل اإلعالم الترفيهية ودور نشر الكتب. انهم »املؤسسة 
الليبرالية الشرقية« )نسبة إلى الشاطئ الشرقي للواليات املتحدة.( املعروفة شعبيا 
بارتباطها بفرع أميركي من منظمة الطاولة املستديرة اللندنية التي تأسست، أول 
ما تأسست، حتت اسم االحتاد املدني القومي )National Civic Federation(، أما اليوم 
 New York Council on Foreign( فإنها تدعى مجلس العالقات اخلارجية بنيويورك
Relations(. وهؤالء هم من كان الرئيس فرانكلن روزفلت )1933ـ 1945( ينعتهم بـ 
»امللكيني اقتصاديا«ويسمى هؤالء أحيانا بـ »األشراف«، وما اكثر ما استأجروا ُكّتابا 
ليؤلفوا كتبا ومقاالت تصورهم في هيئة أشراف روما القدمية، أو »ذوي الدم األزرق« 
أو »األسر« التي تشكل »طبقة أرستقراطية« أميركية من أصحاب الثراء. إن هؤالء 
هذا  من  سابق  محل  في  حددناه  كما  للكلمة  الدقيق  املعنى  بكل  »اوليغاركيون« 

الكتاب. 
إن هؤالء ما زالوا يجددون محاوالتهم لتدمير اجلمهورية الدستورية الفدرالية للواليات 
املتحدة. واملثال النموذجي لذلك هي باميال تشرتشل هارميان، زوجة السفير األميركي 

البنية التحتية االقتصادية األساسية              
 153                                                                                                                                                  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



السابق في موسكو ونائب وزير اخلارجية وحاكم نيويورك سابقا، افريل هارميان. وكانت 
باميال ترعى بنفسها جناحا خاصا في احلزب الدميقراطي ومتوله شخصيا. وهذا اجلناح 
برملاني  نظام  ولتأسيس  املتحدة  الواليات  دستور  لتمزيق  مكشوف  بشكل  مكرس 
الرائدة  العنصرية  األسرة  هارميان  أسرة  كانت  البريطاني.  النموذج  على  مخطوط 
املتحمسني  األنصار  من  كان  هارميان  افريل  أن  إلى  فباإلضافة  املتحدة.  الواليات  في 
بنيتو موسوليني، فان أسرة هارميان شاركت في  الفاشي،  إيطاليا  األوائل لدكتاتور 
مديح نازيي هتلر تعظيما ملذاهب النازيني القائلة بـ«النظافة العنصرية« وذلك أثناء 
انعقاد اجتماع في متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي ـ وهو مركز لبحوث اليوجينيا 
)حتسني النسل( وما شابهه من العقائد ـ وهي مذاهب مطابقة حقا لتلك التي كان 

يشجعها آل هارميان على أنها »يوجينيا«.]11[
»ليبراليون«؟ أي ليبراليني هؤالء الذين يدعمون ليس الفاشية فحسب بل ومذاهب 
هتلر في النظافة العنصرية؟« ويكفينا أن نشير هنا إلى شرحنا اخملتصر عن الليبرالية 

البريطانية في القرن التاسع عشر في الفصول السابقة من الكتاب. 
بالرغم من أن هذه األسر قد اشتركت في احتكارات صناعية ومالية إال إنها ـ في 
أن  قبل  داروينية«( حتى  )»اجتماعية  مالثوزية صراحًة  ـ كانت  الفلسفي  منظورها 
االوليغاركية،  النظر  وجهات  ذوي  األجانب  من  الكونفدراليون  وحلفاؤها  هي  تنشر، 
القوة  كانت  أنها  كما  1969ـ1970.  وشتاء  خريف  خالل  احملدثة«  املالثوزية  »مذهب 
الكبرى في الواليات املتحدة وراء املسيرة نحو »اجملتمع ما بعد الصناعي«. لذلك علينا 
تدمير  بان  الدليل  القوى حاملني معنا  تلك  إلى  إذا هرولنا  بأننا  أنفسنا  نوهم  أن ال 
البنية التحتية في الواليات املتحدة كان كارثة حقيقية، فإننا تبعاً لذلك سنقنعهم 

مبحاولة اكتشاف اخلطأ في سياساتهم. 
صفات  من  غيرها  أو  الصفة  هذه  تفسير  محاولة  في  اجلهود  تبذل  أن  الدارج  ومن 
التأثير السياسي لهذه »املؤسسة الليبرالية« في إطار »املؤامرة«. وحتاك العديد من 
املؤامرات املرتبطة بتطبيق مثل هذه السياسات. فاملؤامرات موجودة، ولكن معظم 
التفسيرات املطروحة حول سبب و كيفية بروز اخلصائص التآمرية يدفع بها إلى حافة 
السخف حني يحاول املفسر أو الكاتب تفسير العملية في إطار الطمع البسيط أو 

أي شئ من هذا القبيل.]12[
بينها  الترابط فيما  أنفسهم يشكلون طبقة محكمة  األشراف«  إن أعضاء »أسر 
داخل حياتنا الوطنية. فهم يرسلون أوالدهم إلى مدارس وجامعات خاصة يتم فيها 
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أبناء العامة  التمييز ما بني الوضع االجتماعي لسليل أحد األسر ووضع أحد  فهم 
الذين يؤمون نفس هذه املؤسسات فهما ضمنيا. وحيث تصبح عملية الفهم هذه 
هي السياسة التطبيقية للممارسات االجتماعية. وتطغى نفس عملية الفهم هذه 
على األندية واألخويات واجلماعات الباطنية وغيرها من التي يسمح ألوالد »العائالت« 
فقط بدخولها. وتندرج في نفس هذا السياق مجموعة خاصة من الكنائس ضمن 
املالية  املؤسسات  إلى  ذلك  ويرشدنا  الدينية،  الطوائف  من  مقبول  خاص  نطاق 
ومجموعة من مكاتب احملاماة والى آخره. وميكن اإلشارة إلى عملية الفهم هذه على 
نحو واف عن طريق الضميرين »نحن« و »هم« وهما اثنان من الضمائر التي تقع ضمن 
الوعي الطبقي األوليغاركي. ويرتبط كل هذا  حسابات األنواع املتعددة من أشكال 

األمر مبسألة »أننا« نشترك مبنظور فكري للعالم مختلف عن منظور«هم«. 
»املؤسسة  هذه  فيها  ومنت  قامت  التي  املدة  وهي  الزمان،  من  قرنني  حوالي  خالل 
الليبرالية« من داخل الواليات املتحدة، طرأت على املميزات العامة للعقائد املقبولة 
عموما )املعتقدات الشعبية( مجموعة تغيرات لها ميزات ظاهرية تشابه عمليات 
املُُثل  فإن  ذلك  مع   .cultural paradigm shift واالجتماعي  الثقافي  اجلذري  التحول 
املقبولة  النظر  لوجهات  املقرة  واحلقائق  بالبديهيات  املرتبطة  امليزات  ـ  سة  املؤسِّ
عموما ـ لم تتغير. إذ أنها تتخذ مظهر »املوضات والبدع« املتغيرة من ناحية السلوك 
واألخالق والتوجهات السياسية امللموسة. فهي متثل في هذه النواحي ثقافة ثانوية 
املتنامية  الثانوية  الثقافة  وتصوغ  متنامية.  ثانوية  اوليغاركية  ثقافة  متنامية، 
معايير األحكام الشخصية ضمن األغلبية الساحقة من ذرية »األسر« خالل األجيال 
املتعاقبة. إن التركيبة العقلية احملددة بهذه الطريقة هي التي تتحكم في السلوك 
الفردي واجلماعي لتلك الطبقة وباألخص فيما يتعلق بشؤون السياسات الثقافية 

واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والسياسة اخلارجية للواليات املتحدة ككل. 
فالتآمر، لهذا السبب، ليس هو مصدر حتول السياسات الذي تفرضه هذه الطبقة 
ما  وتطبيق  لتنسيق  وسيلة  مجرد  هو  فالتآمر  املتحدة.  الواليات  على  االجتماعية 
األغلبية  أوساط  في  للعالم  ونظرتها  الناشئة،  الراهنة  الفلسفية  احلالة  تتطلبه 

العامة لشيوخ الطبقة بصورة »غريزية« تقريباً. 
إن مظاهر »املؤامرة« هي نسبياً األكثر وضوحا عند مرحلة واحدة أدنى من الطبقة 
ذاتها. فمثلهم في ذلك مثل األسر االوليغاركية، تبقي أسر املؤسسة الليبرالية عيونها 
فالسياسة  الناس.  من  العامة  بني  ما  املفيدة  الفكرية  املواهب  عن  بحثاً  مفتوحة 
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التطبيقية الواضحة بجالء في هذا اخلصوص تبدو وكأنها حس »غريزي« منطو على 
أن »املوهبة املوجودة في أوساط العامة« إما أن تستدرج وتستخدم لصالح األسر وإما 
أن تدمر. بالرغم من أن »مواهب العامة« تتضمن »األشخاص املتوحشني املفيدين« 
إال أننا فيما يتعلق بالنقطة املطروحة في هذا اجلزء من الكتاب نتحدث عن العامة 
من أصحاب احلرف واإلداريني في الدوائر العليا زائداً »رجل سياسة مفيد« أو رجلني. 
إن النوع املفضل من أصحاب املواهب من العامة هو النوع الذي يتم انتخابه مبكراً، 
املقبولة  واجلامعات  املدارس  قوائم  أعضاء  بني  من  بعدها،  أو  املراهقة  فترة  أثناء  أي 
وغيرهما. فيتم اختيار أولئك الذين تكتشف فيهم القدرات الشبابية الكامنة ثم 
تغربل القوائم. أما أصحاب املواهب الذين يتم فحصهم بدقة والذين يجتازون بنجاح 
عملية االنتخاب »فُيسيَّسون« كما تسيَّس اخليول إلى املستوى الذي ميكن اعتباره 
اإلقطاعي  األرستقراطي  بالط  يبقى  أن  ويجب  مفيدين.  ليكونوا  يؤهلهم  مستوى 

ماثال في األذهان ألنه ميثل منوذجا للسياسة التطبيقية املتعلقة بهذا األمر. 

من هذا املنطلق يوجد في احلياة اإلدارية للحكومات والشؤون اخلاصة عدٌد من األفراد 
أو  النفوذ يتم توزيعهم هنا وهناك. ويكون هؤالء مدينني بوجودهم بدرجة  من ذوي 
منها  جزء  أو  املواهب  هذه  كل  وتوظيف  تنسيق  عملية  فأثناء  »للـعائالت«.  بأخرى 
فهؤالء  صورها.  أجلى  وفي  احلقيقي  مبعناها  املؤامرة  توليد  يتم  منسق،  جهد  في 
ـ  للشيطان  أنفسهم  باعوا  قد  يكونوا  أن  بعد  ـ  املساكني  »املوهوبني«  الشياطني 
يقومون بترديد مجموعة صيغ جاهزة بكل تعصب ودون أن يكون هناك أي دافع مرئي 
وراء عيونهم شبه امليتة إال إرادة مالكيهم املفروضة فرضاً: فهذه األمور هي عملية 
التآمر الواضحة. فبشكل عام تبقى األسر بشكل أو بآخر في اخللفية. فما عليهم أن 
يفعلوا شيئاً سوى أن يوافقوا على »أن شيئاً ما يجب أن يتم فعله بشأن هذا األمر أو 

ذاك« حتى يتم حتريك العملية كلها. 
أفراد اجملتمع، بضمنهم قادة الصناعات والشخصيات السياسية  بالنسبة ملعظم 
البارزة وغيرهم، فإن سلطان هذه األسر »يحضا باالحترام«. فبهذه الطريقة تصبح 
هذه األسر على »درجة عالية من االحترام«. »على املرء أن ال يستهني بالعائالت. وال أن 

 املؤمتر الثالث لعلم حتسني النسل في متحف التاريخ الطبيعي نيويورك 1932 يدق الطبول لسياسات هتلر.
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يستهني باملؤسسة«. 
التطبيقية  السياسة  هي  عادة  األسر  متليها  التي  السياسة  اجتاهات  تصبح  بهذا 

لألمة. 
هل كان تدمير البنية التحتية القتصاد الواليات املتحدة أمرا مخططاً له؟ باملعنى 

املذكور في املناقشة حول »األسر«؟ نعم، بدرجة أو بأخرى هذه هي احلال بالضبط. 
نضع  أن  فيكفي  االقتصادية،  العملية  ضمن  التحتية  البنية  موقع  بخصوص  أما 
النقاط التي طورناها في الكتاب في سياق شركتنا االفتراضية الزراعيةـ  الصناعية. 
باستثناء اجلزء من البنية التحتية املتعلق كلياً بوظائف األَُسر، فإن البنية التحتية 
هي استثمار رئيسي )رأسمالي( ضمن العملية اإلنتاجية: فإدارة املياه والنقل وإنتاج 
وتوزيع إمدادات الطاقة واالتصاالت والبنية التحتية احلضرية ال غنى عنها في عملية 
إنتاج وتوزيع ناجت السلع املادية. فطاملا تعلق األمر بتوفير األسر للقوة العاملة، فان 
فاألسر  املادية.  السلع  إنتاج  عملية  ليالئم  يوجد  ككل  الصناعي  ـ  احلضري  اجمُلَّمع 
تشكل »سوق العمل« الذي ال غنى عنه للتنمية الصناعية، أما بنية مركز حضري 
جيد التصميم فتتمركز بصورة صحيحة حول تركيبة وطبيعة حركة أعضاء القوة 
العاملة إلى ومن أماكن عملهم، باإلضافة إلى حركة األطفال والشباب إلى أماكن 

دراستهم ومنها. 
إن أحسن رؤية إلى موضوع التصميم الصحيح للمراكز احلضرية على األرض هي تلك 
الرؤية القائمة على فكرة إنشاء مراكز حضرية على القمر واملريخ خالل القرن املقبل. 
ففي الناحية األقل أهمية، لكن الضرورية، يكون تبني صوة اإلرشاد تلك حافزاً مشجعاً 
لنا لننقي فكرنا من االفتراضات املتجذرة في عاداتنا، واملرتبطة باحلياة احلضرية كما 
التفكير في كيفية إصالح تصميم مركز حضري موجود،  من  اليوم. فبدالً  نعرفها 
فإن األفضل لنا أن نبدأ من اجلذور ونتساءل: ما هي املبادئ الواجب توفرها في تصميم 
مركز صناعي ـ حضري؟ في اجلزء األكبر من اجلواب، يؤدي اختيار صوة اإلرشاد هذه 
)بناء مستعمرات على القمر واملريخ( إلى تنبيهنا إلى نوعية التقنيات التي ستمّيز 
البيئة التي ستوجد فيها املدن ملدة ثالثني إلى خمسني سنة مقدماً. هذه التقنيات 
التقنيات التي ستمكننا  هي تلك التي ستمكننا من إطالق رحالت كوكبية. وهي 
من بناء بيئات محاكية لبيئة األرض على القمر واملريخ، وهي التقنيات التي ستوفر 
الطاقة واألدوات واإلنتاج العضوي للحياة والعمل في مثل هذه البيئات احملاكية لبيئة 
األرض. ويجبرنا التأمل في أي التصاميم ستكون عليها تلك املدن وأي حياة ستوجد 
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على  املوجودة  احلضرية  ـ  الصناعية  احلياة  إلى  الصورة  بنفس  االلتفات  على  فيها 
األرض حتت الظروف التي تتطلب ضمنا نفس التقنيات. 

وقد ميكن إحداث ثورة في التقنيات، ولكن ال ميكن تغيير العنصر األساسي لألسرة 
مجبرة  ستكون  التقنية  التغيرات  فإن  لذلك،  اجملتمع.  تدمير  إلى  ذلك  يؤدي  أن  دون 
على التكيف مع بديهيات الوظائف الداخلية لألُسر ووظائفها االجتماعية ووظائف 
مت تخطيط مدينة  إذا  املنطلق،  عام. من هذا  واجملتمع بشكل  اجملتمع،  داخل  أفرادها 
لتأثير  تبعا  ومناسباً  صحيحاً  تخطيطها  وكان  اليوم  تخطيطها  بدأ  وإذا  جديدة، 
التقنيات املذكورة، فإن تلك املدينة ستكون مدينة فعالة ملائة أو مائتني أو اكثر من 
السنني إذا متت صيانتها جيداً. يعيش الناس في وحدات أُسرية ويتحركون من مكان 
إلى آخر أثناء النهار باإلضافة إلى القيام بالتحركات املطلوبة إليصال السلع واخلدمات 
إلى الوحدات األسرية أو بدائلها املعقولة. ويتم حتديد الفضاء املادي األدنى املطلوب 
أفراده  بكون  املتمثل  الثقافي  املستوى  ذات  باألسر  ومقارنة  الخ.  األسرية،  للوحدات 
يتخرجون من املدرسة وهم بعمر 25 سنة، ميكن القول أن معايير املساحة القصوى 
اخملصصة لكل وحدة أسرية خالل تاريخ احلضارة لم تتغير رئيسياً، ولن تتغير خالل 
التقنيات  تأثير  االعتبار  بنظر  آخذين  نوهنا،  وكما  القادمة.  السنني  من  مئات  عدة 
املذكورة خالل مدة مقدارها 30 إلى 50 سنة مقدما، فإن لدينا ضمنياً جميع املعايير 
التي يجب توفرها لدى مخططي املدن واملهندسني ليصمموا مدينة ميكنها البقاء 

أللف عام. 
على سطح كوكب األرض، كما هي احلال على القمر واملريخ، عوضا عن وضع البنايات 
على قطع ارض بالطريقة التي تتم إلى اليوم، يجب أن يتم البدء ببناء ركيزة مشتركة: 
أي خلية نحل ذات رمبا ثالثة طبقات تتدفق خاللها التحركات التحتـ  أرضية للسكان 
والشحن واخلدمات إلى املستقبل غير املنظور. ويجب أن تكون هذه الركيزة ذات قدرة 
التغيرات في  للتكييف مع  وأن تكون مرنة قابلة  تدوم عدة قرون،  حتمل عالية جداً 
تكنولوجيا احلركة دون تغيير الركيزة التي توجد ضمنها تلك احلركة. أما الوظائف 
التعليمية وما يتعلق بها من الوظائف الثقافية فيجب أن حتتل مركز املدينة املبنية 
ورمبا  بها.  يتعلق  وما  املركزية  احلكومة  بوظائف  محاطة  وتكون  الركيزة،  تلك  على 
للفضاء  العملي  باملعنى  األقل  )على  دائرية  ذاتها  املدينة  تكون مساحة  أن  يتوجب 
املدينة.  محيط  خارج  الواقعة  الصناعة  وبوجود  للتحركات(،  الفيزيائي  الزمان  ـ 
ويجب أن تكون أحجام املدن محدودة، أما التوسع السكاني فيجب حله عن طريق 
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اإلسكان في مدن إضافية من نفس الطراز، مدن ذات تكافل مشترك عملياً مرتبطة 
ببعضها البعض بواسطة طرق نقل رئيسية ذات وسائط نقل عالية السرعة )الرفع 
املغناطيسي مثالً(. ويجب أن تكون املدينة بيئة كلية ملعيشة أفراد األسر والوظائف 
املرتبطة بهم، بيئة ذات استمرارية قادرة على االستمرار دون حدوث تغير في هذا اجملال 

من مجاالت أنشطتها لعدة قرون. 
وقد تبدو التكلفة األولية ملثل هذه املدينة لكل أسرة عالية للوهلة األولى. تصور هذه 
األكبر من كلفة تشغيل  اجلزء  أيضا  رأسمال، وتصور  التكلفة لكل أسرة ككثافة 
املدينة الذي متثله عملية الصيانة. الهدف هو اقتصاد العمل عن طريق مدينة متينة 

تتم صيانتها عن طريق كلفة اجتماعية متضائلة دوماً. 
عن طريق زيادة نسبة العمال املنتجني ضمن القوة العاملة إلى حوالي 50%، والتأكيد 
على حتقيق فائدة اقتصاد )جهد( العمل في اجتاه »دافع علمي« لالقتصاد، يكون بناء 
مثل هذه املدن اقتراحا قابال للتحقيق في الفترة املقبلة مباشرة. وتكون هذه الفكرة 
ذات مستوى أرفع من محاوالت ترميم وصيانة املدن املوجودة التي تكون مكلفة إلى 
تأدية  من  ميكنها  ال  سيئ  تصميم  ذات  الوقت  نفس  في  هي  والتي  جداً  كبير  حد 
وظيفتها بشكل جيد. فإذا أردنا أن نعيد بناء مدينة مثل مدينة نيويورك املهترئة، فإن 
التوجه املوصى به هو تقسيم املدينة إلى مربعات كما هي، ومن ثم بناء ركائز كتلك 
التي ذكرناها من األساس في تلك املربعات وفقاً خلطة عامة تهدف إلى حتقيق أقصى 
نتيجة ممكنة. تذكر دائماً حقيقة أن مضاعفة نسبة القوة العاملة املوظفة كعمال 
منتجني في ظروف تقدم تكنولوجي سريع )اقتصاد جهد العمل( تعني زيادة معدل 
القدرة اإلنتاجية لليد العاملة إلى اكثر من الضعف، وتعني أيضا أننا ميكننا توفير 
ضعف ذلك واكثر لكل فرد من قوة العمل ككل. ال تفكر مبا نفعله اآلن بل مبا يجدر بنا 
أن نكون فاعلني، ويتضمن ذلك دفع فاتورة تصليح البنية التحتية ذات الـ 3 مليارات 
دوالر املذكورة فيما سبق والتي يجب علينا أن ننفقها خالل األعوام املقبلة مباشرة، 

في أي حال من األحوال، إن لم نكن نريد املوت منهارين على كومة من احلطام. 
املاء هو احلياة. املاء العذب ال غنى عنه حلياة النباتات واحليوانات والبشر على األرض. 
والنسب املستخدمة لقياس كمية املاء املطلوب لزراعة كل كيلو غرام من الكتلة 
احليوية هي معايير صحيحة. إن عملية توزيع وإعادة توزيع كميات املياه السطحية 
الذي  املكان  إلى  املاء  توصل  العذب،  املاء  من  املنتجة  والكميات  املتوفرة،  والباطنية 
يكون فيه املاء مطلوباً إلى أقصى حد. إن عملية التوزيع هذه تزيد القدرة الكامنة 
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املياه  بتوزيع  القيام  ليس  هو  واجبنا  إن  املساحة.  من  مربع  لكل كيلومتر  النسبية 
فحسب، بل وتصنيعها أيضا )عن طريق حتلية مياه البحر(. إن عملية لنتاج الطاقة 
إن  اقتصادياً.  أمرا  العذب  املاء  احتياجات  إنتاج  ستجعل  املوجه  النووي  الدمج  من 
عملية إنتاج وتوزيع الطاقة لها نفس القدر من األهمية العامة: أي أن هذا يؤدي إلى 
زيادة القدرة الكامنة النسبية لكل كيلومتر مربع من املساحة. وللنقل واالتصاالت 
نفس التأثير، بالتناسب مع ناجت السلع املادية لكل فرد من السكان.إن تطوير البنية 
وصيانة  حتسني  فإن  السبب،  لهذا  نسبية.  كامنة  قدرة  اكبر  له  احلضرية  التحتية 
البنية التحتية يجعل من املمكن زيادة الكثافة السكانية النسبية احملتملة. هذه هي 
األهمية الوظيفية العامة لذلك الصنف من السلع اإلنتاجية )الرأسمالية( املسمى 
البنية التحتية االقتصادية األساسية. من هنا تأتي العالقة املتبادلة الوثيقة ما بني 

نسب حتسني البنية التحتية والزيادات في اإلنتاجية. 
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الهوامش 

عام  من  ديسمبر  في  نيويورك  مدينة  في  ندوة عقدت  اقتصادي خالل  توقٍع  نظام  تكوين  الكاتب شروط  حدد  لقد   ]1[
1978. إن الشرط اجلوهري احملدد لتطبيق طريقة التوقع هذه للكاتب كان النموذج املذكور في أطروحة رميان عام 1859. 
ونظراً ألهمية األطروحة وما نتج عنها من تطورات لعلم فيزياء البالزما واألمور املرتبطة به، فقد مت تبني طريقة التوقع 
الكومبيوتري الناشئة عنها في مشروع مشترك للصحيفة األسبوعية Executive Intelligence Review و »مؤسسة 
الواجب  اخلطية  املتفاوتات  بضمنها  النموذج،  تفاصيل  الكاتب  وفر  وقد   .Fusion Energy Foundation الدمج«  طاقة 
احلرارية. وحّضر قسم  الهيدروديناميكية  الداالت  القومي، وتفاصيل  الدخل  املعلومات حلساب  استخدامها في حتضير 
االقتصاد واملال في صحيفة Executive Intelligence Review املعلومات املطلوبة، وقام فريق بقيادة رئيس قسم البحوث 
للتطبيقات  الرياضية  التطبيقات  عن  الناجتة  التطورات  بتوجيه  هينكه،  باربارت  أوفه  الدمج«،  طاقة  »مؤسسة  في 
الكومبيوترية. وقام فريق مؤلف من اجملموعتني ببرمجة وتشغيل الكومبيوترات بأنفسهم. وعندما مت جتميع املعلومات 
من القرن التاسع عشر ومت توسيع عملية التوقع لتضم قواعد املعلومات ألمم أجنبية، متت إضافة دراسات خاصة قائمة 
وإجراءاتها.  األساسية  التوقع  إضافية لطرق  الدراسة كمعالم  احلاصلة عن طريق هذه  والنتائج  الكومبيوتر  مبساعدة 
للنواحي  الطاقة  تدفق  كثافة  معايير  حول  1981ـ1982  املدة  في  متت  دراسات  سلسلة  هي  املذكورة  النتيجة  وكانت 

اخملتلفة من العملية االقتصادية تاريخيا. 

]2[ يشير التأريخ 1863 إلى تطورات حدثت في بريطانيا مثل تدخل األمير البرت، ولكن أيضاً واالهم من ذلك، تأثير كشف 
قيصر روسيا اليكساندر الثاني النقاب عن حتالفه العسكري مع الرئيس لنكولن. ومت إرسال أساطيل البحرية الروسية 
إلى موانئ نيويورك وسان فرانسيسكو، كما مت إرسال مالحظة قاسية إلى اللورد باملرستون واللورد راسل في لندن، حذر 
فيها أن روسيا ستعلن احلرب في أوربا إذا بدأت بريطانيا ونابليون الثالث بشن تدخلهما العسكري املتوقع دعماً للجانب 
عليها  وفرضت  املكسيك  هزمت  قد  وإسبانيا  وفرنسا  بريطانيا  )وكانت  األميركية(.  األهلية  احلرب  )في  الكونفدرالي 
بريطانيا  إبادة ونهب الشعب املكسيكي.( وتخلت  األلعوبة ماكسميليان هابسبورغ لإلشراف على عملية  اإلمبراطور 
عن مغامراتها ضد الواليات املتحدة واملكسيك. وباستثناء التهديد بإقامة حتالف بريطاني ـ ياباني ضد الواليات املتحدة 
مباشرة في أعقاب احلرب العاملية األولى، فإن بريطانيا تخلت عن سياسة إخضاع الواليات املتحدة عسكرياً؛ السياسة 

التي استمرت مبمارستها منذ عام 1763. 
وميكن العثور على الوثائق، املعتمدة من املصادر األولية واملتعلقة بالشرح التالي »ألسر« املؤسسة الليبرالية في كتاب 

 .A. Chaitkin, Treason in America الباحث أنتون تشايتكن

 Roots of املؤامرة«  »جذور  كتابه  بسبب  املتحدة  الواليات  في  معروف   Sir John Robison روبسون  جون  السير   ]3[
Conspiracy, 1796- 1797. وهذا الكتاب، وهو أكذوبة بحد ذاته، قد مت طبعه من جديد من قبل » جمعية جون بيرتش« 
 Essix »التي هي بدورها صدى حديث، من ناحية فكرها ومصادر دعمها، جلماعة »ايّسيكس جونتو John Birch Society
Junto اخليانية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر. وكان روبسون، وهو عميٌل جلهاز اخملابرات السرية البريطاني 
SIS والذي كان مرتبطاً سابقاً باجلناح الروسي من لإلس آي إس يعمل انطالقاً من أدنبرة في وقت كتابة وطبع الكتاب 
في الواليات املتحدة. وكان للكتاب في ذلك الوقت األهمية التالية. كانت الدوائر التابعة للورد شيلبورن في شركة الهند 
الشرقية مرتبطة بتعاون وثيق مع الدوائر السويسرية واليسوعية التي كانت خلف احلركة اليعقوبية في فرنسا. من 
هذا املنطلق، كان العميل السويسري البريطاني البيرت غاالتني، الذي اصبح فيما بعد عضواً في مجلس وزراء كل من 
جيفرسون وماديسون، ينظم عمليات عصيان يعقوبية في بنسلفانيا مثال. وفي محاولة للتغطية على الدور البريطاني 
في قيادة العمليات اليعقوبية داخل الواليات املتحدة وخللق فتنة بني الواليات املتحدة وأصدقائها في فرنسا قام روبسون 
بتأليف كتابه الكاذب محاوالً إثبات أن حلفاء كارنو والفاييت كانوا هم املسؤولني عن التدخل. حتى )جورج( واشنطن مت 
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خداعه. وقام جون كوينسي ادامز John Quincy Adams وآخرون فيما بعد بكشف أكاذيب كتاب روبسون، عندما كتبوا 
الذين كانوا  روبسون هم  أن أصدقاء  يبلغونه  احلالة سناتورا حينها(  أدامز في هذه  )كان  الرئيس جيفرسون  إلى  آنذاك 

يشكلون جوهر العمليات اخليانية. 

)ماساتشوسيتس(،  بورت  نيوبري  من   Caleb Cushing كشنغ  كاليب  قام  تشايتكن،  يذكرها  التي  للوثائق  طبقاً   ]4[
الوسيط ما بني قادة احلركة اإلبطالية القائمة في ماساتشوسيتس ومؤامرة كونفدراليي تشارلستون، بالتفاوض مع 
املتآمرين الكونفدراليني معه حول االنتخابات التي مت تزويرها والتي فاز بها فرانكلن بيرس Franklin Pierce. وقد مت تزوير 

انتخاب بوكانان عن طريق نفس القنوات. 

]5[ كان جودا بنجامني Judah Benjamin، باإلضافة إلى اوغست بيلمونت August Belmont من نيويورك، عميالً بريطانياً 
رئيسياً ضمن الكونفدرالية. بعد ذاك، أي عندما حصل على اجلنسية البريطانية، قام بنجامني من لندن بتنظيم عملية 
تأسيس الكوكلوكس كالن )1867( ومتويلها األولي. إن ملسيرة بنجامني السياسية خاصية واحدة: وهي تدمير الواليات 
املمتلكات  بيع  قانون  حول  »رسالة  كتابه  طالع  العقلية،  حالته  على  قرب  عن  االطالع  أجل  ومن  الداخل.  من  املتحدة 

 . »Treatise on the Law of Sale of Personal Property« 1868 الشخصية« الذي كتبه عام

أسرة سوّرات  )مثل  واليسوعيني  البريطانية  السرية  اخملابرات  بني  مشتركاً  لنكولن مخططاً  اغتيال  عملية  كانت   ]6[
Surrat(. وتشير الدالئل امليدانية بإصبع الشك إلى تواطؤ وزير احلرب ستانتون الذي قّلص قوة األمن اخلاصة بالرئيس إلى 
ضابط واحد ينادى عليه من الباب إلى منصة الرئيس في اللحظة املناسبة. وفي منتصف احملاكمات التي تلت االغتيال 

عت من ذلك التأريخ إلى يومنا هذا.  متت إعاقة التحقيق. أما الوثائق املتعلقة بذلك فقد شمِّ

]7[ ميكن حتديد أهم قضية وراء اغتيال لنكولن على أحسن وجه عن طريق اإلشارة إلى محتوى اخلطاب الشعبي األخير 
للرئيس في 11 أبريل 1865، وذلك بثالثة أيام قبل اغتياله: »إننا جميعاً متفقون على أن الواليات التي مت فصلها، كما 
تسمى، قد خرجت عن إطار عالقتها الصحيحة مع االحتاد، وإن هدف الدولة األوحد، مدنياً وعسكرياً فيما يخص هذه 
الواليات هو إعادتها مجدداً إلى العالقة العملية الصحيحة. وإنني اعتقد أن هذا األمر ليس ممكناً وحسب، بل وان القيام 
بذلك هو اسهل، في الواقع، دون عقد العزم أو حتى التفكير فيما إذا كانت هذه الواليات خارج االحتاد، مما لو كانت معه. 
فبعد أن جتد نفسها على ارض الوطن في أمان، فانه سيكون من غير املهم إطالقا إن كانت في اخلارج أم ال. لنشارك 
جميعاً في القيام باألعمال الضرورية إلعادة العالقة الصحيحة والعملية ما بني هذه الواليات واالحتاد. وليمعن كل منا 
التفكير بكل براءة والى األبد في ما إذا كان هو قد قام ـ عن طريق القيام باألعمال الضرورية ـ بإعادة الواليات من اخلارج 

إلى االحتاد أم قام فقط بإعطائها املساعدة املناسبة دون أن تكون هذه الواليات خارجه )االحتاد( على اإلطالق.« 
 .).403 .p ,1953 ,Collected Works,Vol. VIII, New Brunswick :املصدر(

إن كان لنكولن قد بقي على قيد احلياة، في الوقت الذي بدأت فيه مدته الرئاسية الثانية، ملا كانت عملية نهب الواليات 
احملتلة من قبل ذوي اخلُرج* carpetbaggers ممكنة. 

]Salisbury ]8 )مصدر سابق( حول الظروف التي أحاطت بإصدار قانون إعادة معيار الذهب. 

]9[ حول وجهات نظر ثيودور روزفلت املوالية لبريطانيا والكونفدرالية، راجع تشايتكن Chaitkin، الكتاب آنف الذكر. 

]10[ إن العالقة ما بني كولونيل هاوس وإي اتش هارميان له عالقة بقضية ولسون. فعن طريق ترشحه لالنتخابات كمرشح 
ثالث رمى ثيودور روزفلت باالنتخابات إلى ولسون، ضامنا بذلك صدور قانون االحتياط الفدرالي والتزام الواليات املتحدة 

باالشتراك في احلرب العاملية إلى جانب بريطانيا ضد أملانيا. 

]11[ مت نشر الوثائق املتعلقة بخلفية أسرة هارميان الفاشية والعنصرية، وخلفية السناتور موينيهان Moynihan باعتباره 
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سنداً للسياسة العنصرية الهارميانية، في احلملة االنتخابية جمللس الشيوخ األميركي التي قادها في نيويورك ميلفن 
كلينيتسكي Melvin Klenetsky خالل العام 1982. انظر تشايتكن في املصدر أعاله. 

 Carroll املأساة واألمل( لكارول كويغلي( The Tragedy and the Hope 12[ لهذه القاعدة إستثناءات. ففي حالة كتاب[
Quigley نحصل على انطباع عن كاتب ذو حس، على األقل، بالكيفية التي تسير عليها األمور في الواقع. وتوجد أيضا 
بعض االعترافات النزيهة مثل كتاب مارلني فيرغسون Marilyn Ferguson املعنون »The Aquarian Conspiracy«. حول 

 .»The New Dark Ages Conspiracy« املعنون Carol White هذا املوضوع؛ طالع كتاب كارول وايت

البنية التحتية االقتصادية األساسية               
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 الفصل العاشر  

عن التضخم باختصار 

التكاليف وتضخم  نوعان؛ تضخم  التضخم  أن  نقول  للموضوع  األولى  النظرة  من 
إنتاج  داخل عملية  التكاليف من  ارتفاع  األول هو تضخم من منظور  النوع  النقد. 
السلع املادية. أما النوع الثاني فهو تضخم من منظور ارتفاع األسعار بغض النظر 

عن التغيرات في التكاليف املدفوعة املترتبة عن إنتاج تلك السلع. 
فإذا افترضنا ـ في حالة شركتنا الزراعية الصناعية املتحدة االفتراضية ـ أن النسب 
أسعار  ترتفع  بينما  تتغير  ال  العاملة  القوة  مكونات  توظيف  لعملية  االجتماعية 
السلع املادية، فان ذلك يشير إلى وجود تضخم نقدي تقليدي. أما إذا لم تتجاوز زيادة 
األسعار مستوى ارتفاع تكاليف الوحدات الذي يحدده تغير ما في تركيبة قوة العمل، 

فان ذلك سيشير إلى وجود عملية تضخم التكاليف. 
في الواقع، ال يحدث هذان النوعان من »األنواع احملضة« ـ أي اللذان يحدثان في عزلة 
عن أحدهما اآلخر ـ في عالم الواقع احلقيقي. ففي عالم الواقع تسبب التوجهات 
لها طبيعة تضخم  والتي  التكاليف،  نقدي تضخما في  لها طبيعة تضخم  التي 

تكاليف تضخما في النقد أو انكماش الركود. 
إن صلب املوضوع هو نقطة وضحناها سابقا في هذا الكتاب. إال أننا سنشرح هذه 
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النقطة في ضوء املوضوع احلالي. 
إن النقد الذي يطرح للتداول أو بدائل النقد )مثل األوراق املالية القابلة للتحويل إلى 
نقد، أو االعتمادات املأخوذة كمدفوعات وكمستحقات مقابل نقود( تذهب إلى مكان 
أو  ملموسة  ثروة  مقابل  للتبادل  قابلة  إبرازها كمستحقات  يتم  األمر  آخر  وفي  ما 
عمل. فمثال، املدفوعات النقدية املأخوذة على حساب ربا مالي أو ريع األرض هي جزء 
من عنصر »اإلهدار« من }}النفقات اإلضافية{{. إذ تذهب هذه النقود إلى حوزة املستلم 
}}مقابل الشيء{{. إذ ال حتصل عملية تبادل وكل ما يحصل هو عملية أخذ. إن التعهد 
بدفع مثل هذه املستحقات، عن طريق إنتاج وتوزيع السلع املادية والعمل املدفوع له 
وغير ذلك، هو ضريبة تضاف ضمنيا إلى سعر كل شئ. وتبعا لذلك ترتفع التكاليف. 
وال  اإلجمالي  لناجته  اكثر  يدفع  فاالقتصاد  األسعار.  ترفع  التكاليف  ضغوط  أن  أي 
يستلم أي شئ باملقابل. }}تضخم{{. ولكن شخصا ما يستلم هذه النقود ويعرضها 

كاستحقاق واجب الدفع في هيئة ثروة ملموسة أو عمل في مكان ما. 
وميكن أيضا وجود احتمال أن يعاد تداول ذلك النقد كأساس ملزيد من الربا وملزيد من 
املدفوعات وريع األرض، الخ. وينمو الربا كالسرطان إلى نسب أعلى نسبيا في االقتصاد 
النقد لالقتصاد. ويسبب ذلك كسادا في  باطراد من مدخول  وميتص نسبا متزايدة 
ركود  حدوث  لذلك  التقليدية  النتيجة  وتكون  واخلدمات:  املادية  السلع  مشتريات 
متزامن مع عملية تضخم وهما الشيئان اللذان مييل إليهما هذا النوع من السرطان 
إن لم يتم إيقافه. مع ذلك تستمر كمية النقد عند املرابني بالتزايد، عن طريق السحب 

من إجمالي سيولة النقد لالقتصاد بنسب متزايدة. بذلك يزداد التضخم. 
لريع األرض. فارتفاع  املنظمني لفقاعة متضخمة  أنفسهم هم  املرابون  ورمبا يكون 
اإليجارات يعكس ارتفاعا في مكونات أيجار األرض. ويقود أي سوق عقارات، تتحكم 
فيه نسب الكسب على أساس األسعار، أي أسعار األراضي التي بنيت عليها العقارات 
إلى االرتفاع إلى نسب عالية جدا بسرعة مفاجئة. تبعا لذلك تغادر الصناعة تلك 
املنطقة لعدم قدرتها على حتمل تكاليف أيجار األرض املرفوعة عمدا. وتغادر األسر 
ذات الدخل املتوسط أيضاً تاركة وراءها السكان شديدي الفقر وأيضا أغنياء وأثرياء 
لالرتفاع  نتيجة  املتأثرة  املناطق  تلك  األجور بشكل هائل في  تكاليف  وترتفع  املدن. 
الصناعات  املبنى(. فتغادر  أو  املنزل  )إيجار  اإليجار  إلى  األرض املضاف  ريع  الهائل في 
بسرعة اكبر ويغادر موظفوها أيضا. فال يبقى من بقايا النشاط الصناعي سوى تلك 

الصناعات عالية الربحية التي توظف الفقراء جدا. 

عن التضخم باختصار            
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الربا املزيد واملزيد من ملكية االقتصاد، بينما تستهلك  الناجتة عن  النقود  وتشتري 
املادية  السلع  من  متزايدة  كميات  الربوية  واملؤسسات  املراباة  في  املشتغلة  األسر 
ونسب »اقتصادية« من }}النفقات اإلضافية{{. لذا تتغير تركيبة النشاطات االجتماعية 
واإلنتاجية لالقتصاد. وتتغير تراكيب مكونات الدخل القومي. واآلن يأخذ التضخم 

منحى تضخم تكاليف. 
وينشر أحدهم إشاعة تقول »أن نسبة النمو بسرعة اكبر من الالزم تسبب التضخم«. 
وقد يطرح نفس الشخص جداول ومخططات بيانية ليوثق ما يدعيه، إال أن هذا األمر 
مجرد هراء محض. فمن الطبيعي إذا وصل سرطان الربا )وغيره من عناصر }}اإلهدار{{ 
من النفقات اإلضافية( إلى مرحلة من االرتفاع حيث تنمو حصته من منو اإلمدادات 
اإلهدار بسرعة  النقدي سيغذي  التوسع  فإن  االقتصاد،  بقية  باملقارنة مع  النقدية 
اكبر من نواحي االقتصاد األخرى. لهذا فإن اجلهود املبذولة لتحفيز النمو احلقيقي في 

مثل هذه الظروف تترابط مع ازدياد نسبة التضخم. 
تخيل زمرة من القتلة وقد نصبت كمينا على طريق بني بلدة وأخرى ملهاجمة وقتل 
العديد من املسافرين على ذلك الطريق. فماذا سيكون قولنا في مثل هذه الظروف 
في خبير يقال أن لديه الدليل اإلحصائي الدال على أن زيادة معدل الوفيات في كل 

من املدينتني سببه كثرة السفر ما بني املدينتني؟ 
إن طرق التعامل مع التضخم هي: 

السلع  ناجت متزايد من  توليد  التكنولوجي في  التقدم  1( تشجيع نسبة عالية من 
املادية. 

إلى أصناف مناسبة وصحيحة من  املوجه فقط  النقدي  اإلمداد  بزيادة  السماح   )2
االستثمارات كما وضحنا سابقاً. 

»النفقات  من  به  املرتبطة  اإلهدار  ومكونات  الربا  مداخيل  على  الضرائب  فرض   )3
اإلضافية« حتى تقود تلك الضرائُب الربا إلى االنقراض. 
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