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ينظر  أوكرانيا،  بقيادة  آخر  وفريق  وثيق؛  وسيايس  اقتصادي  تكامل  لتحقيق  وسيلة  املستقلة 
إىل رابطة الدول املستقلة بصفتها منظمة انتقالية حترض كل مجهورية لتحقيق اقتصادها الكيل. 
ومع حلول عام 1996، تم تطبيق أقل من نصف املعاهدات واالتفاقيات التي ُوقِّعت يف إطار 

رابطة الدول املستقلة والتي يبلغ عددها ثامنمئة. 

جتدر اإلشارة إىل أن قريغيزستان جتاهلت يف عام 1993 اإلجراءات التي تنص عليها 
رابطة الدول املستقلة والتي تتعلق بإصدار عمالت جديدة، وأصدرت عملة خاصة هبا، األمر 
يف  واملعتمدة  املشرتكة  العملة  وهي  الرويس،  الروبل  عن  التخيّل  إىل  أخرى  دواًل  دفع  الذي 
ذاهتا  السنة  العسكرية يف  املستقلة  الدول  رابطة  تبدلت مهمة  املستقلة. وكذلك  الدول  رابطة 
األسلحة  مراقبة  عن  املسؤولة  روسيا  فأصبحت  املشرتكة،  العسكرية  قيادهتا  إلغاء  تم  بعدما 
االسرتاتيجية، واكتسبت بالتايل احلق احلرصي يف امتالك رمز إطالق األسلحة النووية. وبقي 
عدم  استمر  إذ  العرشين،  القرن  هناية  حلول  مع  واضح  غري  املستقلة  الدول  رابطة  مستقبل 

االستقرار االقتصادي والسيايس يف كل من روسيا وأجزاء كبرية من آسيا الوسطى. 

انظر أيضًا: االحتاد األورويب؛ التكامل؛ احلرب الباردة.
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 (Capitalism) الراأ�سمالية
لكل جمتمع طريقته اخلاصة يف تنظيم حياته املادية التي تسمح له بإنتاج السلع واخلدمات 
املفيدة أو املرغوب فيها لديه، والتي يتم توزيعها عىل أفراده لالستهالك. وقد قام كل جمتمع 
بإدارة حياته املادية بطرائق خمتلفة، تسمى أحيانًا التشكيالت االجتامعية. وُتَعد اإلقطاعية يف 
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أوروبا الغربية يف القرون الوسطى، واملركزية يف قرارات اإلنتاج والتوزيع يف االحتاد السوفيايت، 
ورأسامليات اليابان العرصية وأوروبا الغربية والواليات املتحدة، أمثلة عن تشكيالت اجتامعية 
واالشرتاكية  والرأساملية  كاإلقطاعية  االجتامعية،  التشكيالت  االختالفات يف  وأحد  خمتلفة. 
يظهر  إذ  واستخدامه؛  االجتامعي  الفائض  عىل  الرقابة  هو  السوفيايت،  االحتاد  طريقة  عىل 
لتلبية احلياة  أكثر مما هو رضوري  إنتاج  الفائض االجتامعي عندما يصبح املجتمع قادرًا عىل 
املادية بحسب مستوى املعيشة القائم. وُتَعد أهرامات مرص القديمة واملنشآت العامة وجيش 
روما وأساطيلها البحرية الضخمة وكتدرائيات أوروبا املزيَّـنة يف القرون الوسطى، كلها أدلة 

عىل الفائض االجتامعي. 

وعندما ندرس تشكيالت اجتامعية خمتلفة، ونرى كل طريقة متبعة لتنظيم احلياة املادية، 
يظهر نمط ما. ثمة ثالث طرائق أساسية للتنظيم: التقليد واألمر والسوق. يف العامل العرصي، 
فالرأساملية  الثالثة.  التنظيمية  املبادئ  من  مزيج  معينة  بدرجة  هي  حالية  اجتامعية  تشكيلة  كل 
أنه  غري  األويل،  التنظيمي  املبدأ  هي  السوق  ألن  السوق،  عىل  مبنية  اجتامعية  تشكيلة  العرصية 
حتى هنا يف الرأساملية يمكننا إجياد الكثري من أمثلة األمر وبعض أمثلة التقليد. نختار مثاًل عماًل 
مبنيًا عىل التقاليد العائلية كالزراعة؛ فمعظم املزارعني أوالد مزارعني. وهناك حتاًم بعض عنارص 
لتأمني  املوارد  بطلب  تقوم  الرضائب،  خالل  من  احلكومة،  إن  إذ  احلديثة؛  الرأساملية  يف  األمر 
احلاالت  ويف  واملرافق(،  )كالطرقات  التحتية  البنى  ومعظم  والتعليم  املحاكم  ونظام  الدفاع 

القصوى، كاحلروب الكبرية؛ كذلك، قد تطلب احلكومة العمل مبارشة عرب التجنيد اإللزامي.

ق يف العامل القديم، هي  والرأساملية كاإلقطاعية أو االشرتاكية أو األنظمة املبنية عىل الرِّ
جمموعة عالقات اجتامعية تنظم حياة املجتمع املادية، فهي تشكيلة اجتامعية خاصة. ويمكن 
تعريف التشكيلة االجتامعية بطريقتني: إما تعريفًا تارخييًا، وإما عرب التعريف باملالمح الرئيسة 
التي متيزها من تشكيالت اجتامعية أخرى. فتارخييًا، الرأساملية هي التشكيلة االجتامعية التي 
و1800.   1400 عامي  بني  الغربية  أوروبا  أنحاء  بعض  يف  اإلقطاعية  حمل  باحللول  بدأت 
منتصف 1700،  بريطانيا يف  بدأت يف  التي  الصناعية  الثورة  قيام  مع  الرأساملية،  وأصبحت 
التشكيلة االجتامعية املسيطرة يف العامل من خالل الغزوات واالستعامر من جهة، وبسبب ميل 
القادة الوطنيني إىل زيادة قوة بالدهم عرب التصنيع )كاليابان مثاًل( من جهة أخرى. ومل تصبح 

كلمة »رأساملية« شائعة االستعامل إال يف أواخر القرن التاسع عرش. 
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وبالطريقة الثانية، يمكن التعريف بثالثة مالمح رئيسة للرأساملية متيزها من التشكيالت 
االجتامعية األخرى. أوهلا وأكثرها أمهية هو رأس املال نفسه، ونزعة الرأسامليني إىل مجع رأس 
مال أكرب. وخيتلف رأس املال اختالفًا كبريًا عن أوجه الثروة التي كانت سائدة قبل الرأساملية. 
فقد كان قرص بارون إقطاعي بالتأكيد وجهًا من أوجه الثروة، لكنه مل يكن رأَس مال؛ إذ إنه 
مل ينتج شيئًا، بل يف الواقع تطلب بناؤه وصيانته عاماًل كان هلم أن ينتجوا بداًل من ذلك سلعًا 
زراعية أكثر. أما صناعة الرقاقات الصغروية، فهي خمتلفة؛ إهنا ثروة ورأسامل يف الوقت عينه، 
فهي تنتج سلعًا تعوض أصحاب املصنع بام تنتجه من تكاليف بناء املصنع وتشغيله )أو هذا 
ما يأمله أصحاب املصنع ويتوقعونه(، وسيسمح هذا التعويض الزائد املسمى ربحًا، للاملكني 

ببناء مصانع رقاقات أخرى.

ثانيها، إن األسواق تؤمن املعلومات والتوقَع والنظام. فإذا انخفضت األسعار واألرباح 
يف أحد قطاعات االقتصاد ينخفض اإلنتاج يف ذلك القطاع أيضًا. وأما إذا ارتفعت األسعار 
العوامل األخرى(. وإذا كان  ثبات  إنتاجه )مع  فيزيد  االقتصاد،  واألرباح يف أحد قطاعات 
هذه  اكتساب  إىل  العامل  من  مزيدًا  العمل  هذا  عىل  املرتفعة  األجور  فستدفع  نادرًا،  ما  عمل 
املهارة، وستدفع يف الوقت عينه الرأسامليني إىل البحث عن طرائق جديدة الستبدال هذا النوع 

من األعامل باآلالت وبرامج احلاسب.

سابقًا،  ذكر  وكام  والدولة.  السوق  القوة:  صور  من  صورتني  للرأساملية  أن  وثالثها، 
فإن يف الرأساملية احلديثة عنرص أمر، لكن ما يميزها من تشكيالت اجتامعية أخرى الطريقة 
التي تم فيها فصل عنرص السوق عن عنرص األمر. كذلك هناك علوم خمتلفة لكل واحدة من 
مصادر القوة، حيث يدرس االقتصاديون القوة الصادرة عن السوق، يف حني يدرس العلامء 
السياسيون القوة الصادرة عن الدولة، وجيدر بالذكر أن هذا ليس حال االقتصاد أو االشرتاكية 
السوفياتية. ويف حني أنه يتعني عىل أي تشكيلة اجتامعية تطوير درجة معينة من االستقرار، فإن 
التشكيالت االجتامعية قد تغريت أيضًا؛ فلقد ضعفت اإلقطاعية وتم استبداهلا بالرأساملية، 

وقد انحل االحتاد السوفيايت وما زالت مركباته السابقة حتى اآلن يف مرحلة انتقالية. 

دراسة  الرضوري  من  لذلك  السوق،  أنظمة  أنواع  من  خاص  نوع  هي  الرأساملية  إن 
طبيعة األسواق وأنظمة السوق قبل فهم الرأساملية. فلطاملا أنتجت املجتمعات البرشية سلعًا 
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وخدمات، لكنها مل تنتج دائاًم بضائع، وهذا فرق مهم. فالبضاعة هي سلعة أو خدمة يتم إنتاجها 
لكي ُتباع؛ فإن قمت بدهن منزلك فقد أنتجت خدمة. وكذلك إن قمت بدهن منزل أحد آخر 
مقابل أجر مايل، حتولت خدمة دهن املنزل إىل بضاعة. وتستطيع السوق وحدها تنسيق إنتاج 
البضائع وتوزيعها. لذا، ال متيل السوق إىل أن تصبح قوة تنسيق رئيسة إال عندما يصبح تصنيع 
أغلبية السلع واخلدمات هبدف جعلها بضائع. لذا، من املهم عدم اخللط بني وجود األسواق 
حني  يف  املجتمع،  هامش  عىل  األسواق  كانت  التاريخ  من  األكرب  اجلزء  يف  السوق.  وأنظمة 
أمنت القيادة والتقاليد عملية تنسيق احلياة املادية يف قسمها األكرب. وعىل عكس األسواق التي 
تارخيها عىل  أنظمة األسواق جديدة. ولطاملا كانت يف معظم  فإن  وجدت منذ وقت طويل، 
احلياة  قلب  عىل  املسيطر  هو  األرض  يف  العمل  كان  فقد  وسطها؛  يف  ال  املادية  احلياة  حدود 
املادية. ووجب االنتظار حتى بداية الثورة الصناعية، لكي تصبح املجتمعات قادرة عىل تأمني 

الغذاء لنفسها مع شعب يعمل أقل من 80 يف املئة منه يف األرض. 

ثمة خطوات ثالث عىل طريق الرأساملية. أواًل، عىل السوق دخول احلياة املادية فيتحول 
اخلنزير من حلم للفالح إىل مدخول للفالح. وثانيًا، جيدر بالعمل واألرض )املعروفني بعوامل 
اإلنتاج( أن خيضعا آللية السوق. حينئذ فقط، يمكن القيام باخلطوة الثالثة، وهي قيام الرأساميل 
يفوق  نطاق  عىل  عمل  بواسطة  التكاليف  ختفيف  هبدف  األرض  واستئجار  العمل  بتوظيف 

نطاق عائلة الفالح.

وُتَعد الرأساملية التشكيلة االجتامعية األكثر سيطرة يف العامل اليوم، لكن بعض الشكوك ما 
زالت تسود يف ما يتعلق بمستقبلها، وال سيام أن كيفية تطور العالقة بني الدول واألسواق مبهمة 
يف ظلها، فنحن نعيش يف عهد تبدو فيه الدولة تابعة للسوق العاملية، مع أن الرأساملية يف املقابل 
ليست نظامًا اقتصاديًا يمول نفسه، بل تعتمد قدرهتا عىل صنع الثروة عىل رغبة الدول يف إدارة 

عدم االستقرار وقدرهتا عىل ذلك، وعىل التفاوت الذي تولده الرأساملية عىل مستوى عاملي.

انظر أيضًا: بريتون وودز؛ التبعية؛ التطور؛ رأساملية الكازينو؛ الشيوعية؛ عدالة التوزيع؛ 
العوملة؛ الليربالية املثبتة؛  نظرية النظام العاملي؛ هناية التاريخ. 
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