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 غازي الصوراني 
 

 الرأمسالية ( لتطور  األساسية املراحل التارخيية )  
 

 ان رأس المال ينزف دماً من كل مساماته
 كارل ماركس 

 تمهيد
ميتتمرل تت رفرضتتبراتترالترايت واتتبرفايتهيتتيرايتي تتتترايتتتتريتتلرينويلتتتمرفتتتراتتت ا راي تتميلراي 

ايتوراييتتعرستت رصتتيم عرعة تتعراي  تتشمرلميلتتمم رعتتت ر رةإعتتم ثممنا تتمارايلتتر رايممضتتت ر
ايصتتمة عري متتمسراالستتترة راير ستتمميت رايتت  راتت ار  ي ةرايتتري تمتت رعتتت راوي يشيش يتتعراي

رايلر رايتمسعرعلر.ر فائللعرنلشءرفيشسعراي مطراير سمميترل  ر
فايشا تتتع رانتتتأرل تتت ر  رنلتتتةاراير ستتتممييعري متتتمسرعتتتميمت رفعتتتتري تتت  ر ائمتتتم رو ري  تتتعر

 طرحريتتم.اي ميلر  معريمتنتبمارنمشعمرفشرفر

"يهايتتتي"راو تتتراءر اتتترراير ستتتممييعرفتتتترل تتتتتكر نتتتتمءرايم متتتشةةريهتتتتريتتتتةءسرلتتتعرفيتتتم ر
ايتم مارايمترارةرفاوزلمارايم تتفعريتمراكرراير سممييعرشرطمرضتترفة مرفالزلتتمرالستتتمراةر

 للمءراير سممييعرف يمشلعرنمشعم.

رم ممتتماراي فييتتع فيت ارفإ رلصتتنت"ر"عمتيتتمارايتهيتتي"رايتت  رةافرلتتا رارفتتتريتملتتماراي
الريلتتاررإيتت رةتتمعرةر  يتت ةر راتتلرفتتترايتريلتتعرإيتت رةتتمعرةر  يمع  تت سراي متتمسراير ستتمميتر

 نف أ.

  رن رضرايت مةمرايتمة  يعري متيمارر يتنتبرل مرر لنرع مرفإ رل نقرايتتتالراي تمت
قبتتعرايتهييراي فييعرايم تتفعرايتترفرضتتمراير سممييعراي ميميعرإلتتم رلراحتتلرينشةعتتمرايمت م

 ايمت تفع.عت رايوة ر

فسشفرنماررع مراانر م عرلراحلر سمسيع ر رىرفاتتتمرضتترطرالرعتتشا ةر يتتأرلتتنر منتتبر
اير ستتتممييعراي ميميتتتعرعتتتت رايتتتوة رايمت تفتتتعريتنش تتتعرعتتت طرايتتتوة رف   تتتمعتمريلتتترفطرنمتتتشر

 اير سممييعرفحريعريراكلرة سرايمم رلميمراكررايص معيع.رفع طرايمراحلرعت:

 .لجغرافية مرحلة الكشوف ا .1

 .حلة المركنتيلية )الرأسمالية التجارية(المر  .2

 .مرحلة الثروة الصناعية .3
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 .مرحلة االستعمار .4

 .مرحلة اإلمبريالية .5

 مرحلة العولمة االحاديه الرأسمالية . .6

ايتمتاتت ري لتتةةراير ستتممييع ر  رفتتترةرلرحتتتعررفعتتت مرحلةةة الكشةةوف الجغرافيةةة :: المرحلةةة الولةة 
ايلر راي مل رعلررحتتت رل تصتتكرايلتتر راي تتملعرالت ارلنرنتميعرايهلشفراي ررا يعرايتترر

 تمفتتلرلتتنرر.رعوتتررانتت فم علتتر رفعتتترايفتتترةرايتتتترلتتت اريتهتتش نراي تتشاراي ميميتتعر يمتتمرل تت 
ايت تتتتمةرفايبتتتتتمةةرايمرتتتتملر نرفتتتتتر فةفرتتتتمر. ستتتتبمنيم رايوريرتتتتم .... رايتتتت رايبتتتتتمةرفايمتينتتتتمار

اطشة تتتعراي  ممنيتتتعرعتتتت ربريفرضتتتتمرارلوررايشاستتت عريه تتتررحتتت ةراي تتتينرةرايت مة تتتعرايتتتتتريمنتتتر
 لبم الار فةفرمرلعرايم مطقرايلرقيعراوفر ريع.

فلتتنرع تتتم راستتتت فبرحريتتتعرايهلتتشفراي ررا يتتتعرايتتتتتريمتتبرفتتتترعتت طرايمرحتتتتعرعتتت فانر
ر-ةئي اان:

راوف  رعشري ررايتصمةرايت مة راي  رفرضتأرارلوراطشة عراي  ممنيع. -
 ط.اي منت رعشرايبتمرعنراي عبرفلصم ةر -

عتتتتتت  ريواتتتتتتتررلتتتتتتتنرايبتتتتتتتمةةرايم تتتتتتترففان ر.فمستتتتتت ش  ر ملتتتتتتتم رفير  تتتتتتتتشفرررفرميف تتتتتتلريم تتتتتتتن
كشيتتتشلب ... رلمتتتاازةةريمش تتتلرضتتت لرلتتتنراولتتتراءرفيبتتتمةرايت تتتمة رلتتتنرايشصتتتش رإيتتت رايت تتت ر

يم تتنراوفةفراتتش رلتتنرنتتتبرلتتشاة رعمئتتتعر يتت ر. لر  تتمراي  شريتتعرفايلتتممييع  رحاتتمرفاي تتميلراي 
نرل تتتت مرااريتم تتتتشط انرايوتتتي رعتتتت رايم تلتتتفع رفيهتتتش لتتتنرايتتت عبرفايف تتتعرلتتتنرايتتتوة ر

رايم مطقراي محتيع رف  ملعرلتنماري مة عرفاتم.
وخةة ه هةة   لنريتش لراي معمارايت مةةراي فييتتعرفطر تتتمريصتتميتتل.ررراستنمعشافع  ارر

المرحلة التي مثلت فجر الرأسمالية المبكر بدأت أول  محاوالت تكييف الهيكل االقتصادي 
 ه فةةرن طمةةت جطتةةان كولوطيةةالي قبةةودي  يبةةو  قلةة  ج بةةار د والمنةةا م مةة  خةة لتلك الةةب 

السكان المحليي  إلطتان بعةةا المنتجةةات اليراعيةةة التةةي كةةان القلةةز قليهةةا قةةد تيا ةةد فةةي 
 أوروبا  مثل الدخان والشاي والب  والسكر والبق  والصباغ.

يمنتتبرر يتتعايلتتمةةراوفةفررفلنرايمتلرع م ر  رن تتتر  رفستتاتعريهايتتيرعتت طرايم تتمطقريمتنتبتتما
عترايررفرايتررترفاست  اسرايلشةرفايلتررفااللم ةراي ممعيعريت  م رفعمتيمارايلرص عرف ةا عر

راي لمء.
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ايتتتتتريمتتتت رلتتتنرفعتتتترايمرحتتتعر: المرحلةةةة المركنتيليةةةة )الرأسةةةمالية التجاريةةةة(رالمرحلةةةة الثاطيةةةة :
ستتينررفاتتتمرر تتملنرعلتتر رفايتتتتل تصكرايلر راي تتملعرعلتتررفحتتت راي صتتكراي تتمنترلتتنرايلتتر راي

ة سرايمتتم رايت تتمة راوفةفرتتترعتتت ر ستتشااراي تتميلرفةتتتررفاتتتمرلتتمري تتم رلميتت ف رايلشليتتع.رفلتت ر
استتتتنمعبراير ستتتممييعرايت مة تتتعرلتتتنر تتتة ر ممعتتتمارايت تتتمةرايمرتتتملر نرفايلتتتريماراالحتهمة تتتعر

متيتتمارة رايمفتشحعري ايهورىر.ل لرشريعرايت  رايلرقيع رفشريعرايت  رايررريع... ر  رُي  عرايو
نتبرالرةحمعرفاتم رف  ريتم ررفتر حلتترري تتمةةرعرفتتتتمرايبلتتر ع رفعتتتري تتمةةراي واتت رايتت ينريتتمنشار
يلت صتتش رلتتنر فر ريتتم رلةللتتعرفستتمئلرايلتت ل رف رستتتش رإيتت رلتتراة راي تت ررفايتت  م رفتتتر لر  تتمر

ر.فايلممييعرف فةفرمراي  شريع
 تتتة رلتتتمريشنتتتتأرلتتتنرمراي مة تتتعرفلتتتنرف تتت راستتتتنمعبراير ستتتممييعرايت مة تتتعرللتتتريميت

إلوراطشة مارفاس ع ر  ريه سر ةرمحمرضتت معرعتتنرطر تتقراي متتلرعتتت ريرستتي رنمتتطرارنتتتمفر
ايهشيشنيميتراي  ر ةس ر عمئمأرايم تشط ش رايوي رفترفترةرايهلشفراي ررا يتتع.رفيتتم رلتتنر

فرتت يكريم  تتبرشة رذيكريتلاقرلشاز نري مة عرلشاييعر.ذاارفتتمئ  ريتت ف رايلتتمةةراوفةفريتتع.ر
ر سممييعرايت مة عر  ر"يلفط"رذعبرفف عرايم مطقرايلرقيعرفاوفر ريعرفاولر  يع.ايرر

ايتتتتريشنتتتمرايت تتمة رففتترار حتت رايمصتتم ةرراوةرتتمورفاي تترفاارايتمئتتتعفايتريلتتعرا ريتتتكر
ايتملتتعريتتتتراكلرايوتت ائتريتتر سرايمتتم رفتتترلرحتتتعراي تتشةةرايصتت معيع.رفع تت اريم  تتبراير ستتممييعر

ش عرل مطقرعوررايبتمةرلنر ة رة سرايمم رايت تتمة  رايتت  ريتتم ر عرلنريهاييرفينايت مةر
 تت رنمتتمرفينتتشةرفتتترعتت طرايفتتترةرفعتتشريلنتترر لتتم رفيفتتشورل تتأرةائتتتعراي تتر عرفاي  مستتعرفايرتت ر

رفاي  ا .
ة سرايمتتم رايصتت معت رعت طرايمرحتتعرلتعرةتتشةرات  اررالمرحلة الثالثة : مرحلة الثورة الصةةناعية :  

 رايفتتترةرايممتتت ةراتتانراي صتتكراي تتمنترلتتنرايلتتر راي تتملنرعلتتررشةةرايصتت معيعر تتةفيتللتتبراي تتر
ايمراكتترراير ستتممييعرفتتترينش تتعرفيهايتتيرر رلتتعراستتتمراةرفحت رستتب ا يمارايلتتر رايتمستتعرعلتتر

رايم مطقرايم ينررعتاتم.
فايتتتتراررايتشااتتتتلفرفتتتتتلري تتتت رحم تتتتعراير ستتتتممييعر مصتتتترةرعتتتتت راي تتتت ررفايتتتت  م رفايوتتتتتمةاار

بريتلتتتملرايمتتتشا راي تتتمسرايتتتتتريتتتترسرالستتتتمراةر فةا رع تتتةار في تتتعر راتتتلراي تتت فايم تتتم  راي
ايص معع رفايمشا راير ائيعر.ايلم"رفايتتشسرفايرر ... رايتتريترسررط مسرس م رايم  رفاي مم ر

رايص معاان.
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فلنرنمحيعر  رى رسرعم رلمر  ىراي مشرايتمئلرايتت  رحتت  رفتتترايم ت تتمارايصتت معيعر
 تتعريتبتتتمرعتتنرل مفتت رإضتتم يعريتتت طرايم ت تتمار تتمةفرارإيتت رةتتتشةرايتملف تتلرثتتشةةرايممكا تتم

رايت ف رايلشليعريتر سممييعرايص معيعرايمتتيع.
فلتتتمر يمحتتتتأرلتتتنرر-اي لتتتلرايبتتتتر رفاي تتت كرايت ي يتتتع–ف تتت ري وتتتبر"ثتتتشةةرايمشاصتتتةا"ر

ايصتتتتم رلةل تتتتت رل تتتتتمطقراي تتتتميل ر فةار ناتتتتترارفتتتتتترفتتتتتت"رعتتتت طرايم تتتتتمطقرف رفعتتتتتمرلميم ت تتتتتمار
-1820ل تت رايمصتتم ة رإيتت ر  رايت تتمةةريشستت بر تتة رايفتتترةراي  ي ة.رفيلارررايص معيعرر

لم تت  ر ستتر رل  اتتررلتتنرل تت  رنمتتشرارنتتتمفرايصتت معت رإذري تتمعفبرفاحتت ارفثةثتتانرر1900
رلرةرفتريتكرايفترة.

فع تت رعتت طرايمرحتتتعرُ ةستتابر عتتمئلريل تتيلراي متتلرايتت فيتر اتتررايمتهتتمفيراتتانرايتتوة راير ستتممييعرررررر
 شبمطرايم ت مراا.رففترضشءرايتفمفارايتم راي  راتترزراتتانر ة تتعرعرفايم ت مراارفرايص معي

ايتنتتشةرفتتتر تتشىرارنتتتمفرفتتترايتتوة راوفةفريتتعرايتتتتر  تتتبرلرحتتتعراي تتشةةرايصتت معيع رفرتتانر
ايوة راو رىرعوررايبتمة رفترافر ريمرفاسيمرف لر  مراي  شريعرفايتترةتبريرافورل منتمرفلتتمر

 ستتممييع رففتتترضتتشءرايت تتمف راي تتمة رعتتت رايتصتت يررعرستتمللعرعتتت رايررزايتتبريشتتي رفتتترحميتتر
اي مة ترففت"راوسشااراي مة يعرلميلشة رف  ارل مشععرايتتوة راو اتترةرنف تتتمر لتتمسر تمفتتلر
ض معرلنرايم ت مارايمص  عراير يصعرن ويمرايتتري مف رلل ةرارنتمفرايمتتت.رف  ر  ىر

ار رستتيفرضرعتتت رعتت طرايتتوة رفلتتنرا  رفصتتمع رذيتتكرإيتت ر لتتمةرارنتتتمفرايترفتتترايتت ا تت.
نمتتطر  يتت ريتت صتتل ريلتتشسرلملت تتمطرلإنتتتمفرايمتتشا راي تتمسر رايرةاعيتتعرفايم  ميتتع رعتتت ر  ر
ي تشة رفترللمالرذيكرايم ت مارايمص  عرفترايرتترمراير ستتمميت رف  ريتبتتعرفتتترذيتتكرسيمستتعر

رايبممرايمفتشو ر فرايت مةةرايترة.
برل تفيتتعرذاييتتمرفذاارا يتتم رإنتتتم تربتتتمة رفايتتتتريمنتترفرتت يكر  ل تتبرل تتمطقرفةاءراي

لت ش  ر  ل برفتراال تصم راير سمميتراي ميمتريهتريهش رل ب مررنتمفرفيشة  رايمشا راي مسر
فايمتتتشا راير ائيتتتعرفستتتش مرفاستتت عريتصتتتر يرفتتتمئ رارنتتتتمفراي تتتت ترايتتت  ريمنتتتبري تتتاقرعتتتنر

ررريع.استي ملأراوسشاارايمتتيعريتر سممييمارايص معيعراير
ايتتمعرايتمة  يع رساتت  رلريررف شةريلرات رفتراي ممسراير سمميتراي تتميمترفل  ريتكرر

فرمش  أرفترنممسرايت صلرفيل تتيلرر ا ة عرنمشطرفيفش أرعت را  ر نرفترايت مةةراي ميميع
راي ملراي فياان.

تتتعراالحتهتتمةرفتتتراتت اارعتت طرايمرحتتتعرلتتعر  تتش راير ستتممييعرلرحالمرحلةةة الرابعةةة: مرحلةةة االسةةتعمار : 
 رحاتتمرزا ار ة تتعريريتتررارنتتتمفرفة سرايمتتم  رف  تت اراي صكراي منترلنرايلر رايتمسعرعلتر
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ايماس مارايص معيعرايهوارةرير "رلنر لملتمرايماس مارايصرارةرفايمتشستتنع رل تيتتعراتت يكر
ي تتتتت  سرفتتتتترعصتتتتررة ستتتتممييعرايم مف تتتتع رفرتتتترزار تتتتشةرة سرايمتتتتم رايمتتتتميت رفعتتتتشرة ستتتتمم ر

ر.فايلريمارايص معيعينررعتيأرايو شكري  رفر سمسيعشةةرايص مععرلص
يمتتنرير تت راتتلررإ راضتتتمفتتتلري تت رلتمتتعرايو تتشكرل تتر رايتشستتطري متتعرايمتت  راارف عتتم ةر

" تت اراحتهتتمةاار ش تتع"ري متتعريتتتبر يتت يتمراي تترءراوكوتتررلتتنرة سرايمتتم راي لتت  ريت ممعتتع ر
رفيتت لرفتر منبرلنرفسمئلرارنتمفرفلصم ةرايمشا راوفييع.

شكرفتتتترعمتيتتتعرارنتتتتمفر رفنفتتت ارإيتتت رايصتتت معع رفالتتتترفرة ستتتمم رفرتتت يكر  تتتتبرايو تتتر
رايو شكرار سمم رايص معع رل شنمر  تيعرلمييعرعمئتعرايلشةراال تصم يع.

فع  رع طرايمرحتعريتت سرلل تعرفمئ رة سرايمم ر ا لرايوة راير سممييعرايص معيع ر
م رلم  تت ر نتتأرالري  تتترن تتوترفيتتي رلنتلتتررفي لةرايتم عرايمشضشعيعريتص يرط.رفايفمئ رع م

لة رحم رلنراوحشا ر ر  رع طرايوة ر صبتبري تتتراتتشفرةريواتترةرلتتنرةافسراولتتشا  رفلتتنر
ثلرالريتتمفرالست ممةعمرلمي ا لرفترايص مععرفايرةاععرفاي  لما رف نممرايفمئ ري  ترع م ر

ستتممياش رفع تتمري تت  راير رفإنتتأرستتاا  رإيتت ريتت عشةرل تت  رايتترر".رر  نأرإذاراست مررفترايتت ا ل
يتبتمرعنرل مالار مة يعريةست ممةري ش رفاتمرلتشسطرل   رايرر"ر عت رلتتنرنماتترطرفتتتر

ايرئي تتيعريتتر سرايمتتم رايتت  ري تت  ر فلتتم ريتتشستتعريمر تت رلتتنرايتترر"ر.رفعتت طرعتتتراي تتمعراي ا ل.
مشلتتم ريهتتلرايفلتتراءرفايهتتم حانرفتتترات انتتأرعفاالضتتنتم ررعوررلممةسعر للعرفسمئلراالستتترة رر

ر صشصم  راوطرافرففترات ا 
فحتتت رعلتتيعرانتت ال رايتتترمراي ميميتتعراوفيتت  رستتبم مرر1875فيتتت ارفلتت رشتتت ارايفتتترةر

لتمشلتتم رفيهتتنر اتتررلتهتتمفي راتتانرايتت ف راير ستتممييعرايصتت معيعرفتتترل تتم ريصتت يررةافسر
ذيتتكرفيتتلري تت رار نمنيتتمرفحتت عمري تتتةثرراتتت ارايتصتت يررف نمتتمرستترعم رلتتمرشتتمةيتمرفتتترر اولتتشا 

رنيمرفايشاليمارايمتت ة.فرن مرف يمم
لرتتمنلر  يتت ةرفتتترافر ريتتمرفرستتيمرف لر  تتمررعتتنر-عتت طرايمرحتتتعفتتترر-ر صتتب"رايبتتتمفلتت ر

ايةيا يعرلنر ة ريص يررة سرايمم رإياتمريةست ممةرفترل م رإنتمفرايمشا راي مس ر صب"ر
رحلة ريتت مف راي مة راانراي ف راير سممييعرايص معيع.

ممت ةرلنراي ل راي ملنرلتتنرايلتتر رايتمستتعرعلتتررحتتت رايتتترمررةراييمارارايفتفيت ارفل رر
اي ميميتتعراوفيتت رلصتترا رلتمتتشسراتتانرايمراكتترراير ستتممييعراالحتهمة تتعرال ت تتمسرل تتمطقراي تتميلر
فضتتتمم راحتشائتتتتمريتشفتتتمءرلمتنتبتتتماراستتتتمراةرعمتيتتتماريتتتراكلرة سرايمتتتم رفتتتتريتتتتكرايمراكتتتر.ر

%رلتتنرل تتمحعر75 تتمحعرافر ريتتمرفر%رلتتنرل90.4يم رر1900 نأرفترعمسريلت رعت رذيكر
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رستتيمر تت ريتتلرا ت تتملتمراتتانرايلتتشىراالستتت ممة ع ريهتتنرعتت ارايتل تتيلريتتلري تتنرلتهمف تتمراتتانرعتت طر
ايتت  ر  تتترصتتراعمرلتمشلتتمر يمتتمراا تتتم رانتتتت رلإشتت م رايتتترمراي ميميتتعرراولتترايلتتشى رفعتتشر

راوفي .
  ريتوتتترحم تتمار تتعرعتتت راي تتتشرايتترعتتت ر  ريهايتتيرفينش تتعرايم تتت مراارفايتتوة رايتمل

يتتراكلرة سرايمتتم رلتتميمراكرراير ستتممييعراالستتت ممة ع ريتتم ريتنتتتبريتلاتتقرل مشعتتعرعملتتعرلتتنر
رايترارااراي  ة عراي ا تيع.ر

ف تت ريم تتتبر عتتلرعتت طرايتراتتراارفتتترإ  تتم رنمتتمسرايمتهيتتعراي مصتتعري ةاضتتترايرةاعيتتع ر
نلتت  رفلصتترفتري  تتعر  رف نلتتمءرنمتتمسرف يرتتمءرنمتتمسرايملمي تتعرفايتشستتعرفتتتراستتت  اسراي لتتشر

 ييتتمارنمتتمسراي لتت رايتت فيتررنتت اكر. معتت ةرايتت عب  رفايل تتمءرعتتت رنمتتمسراينشائتتكرايتر يتتع ر
ف تقرطبلعرعملتعر  ارةريت ملرفترايم م لرفايمتتراة رفايملتترفعماراو  ويتتعرلتتة شةرزعاتت ةرالر

رعة عريتمرلم تشىرارنتم يع.
عيعرلشاييع ريتتريبطرلصتتميتتمرائ"رفف مارا تممففشارع ارفذاك راي ملرعت ريهش نرشرر

لعرايم ت مر.ريمتتمراستتت  لبرسيمستتعرإ تتراارعتت طرايتتوة رفتتترايتت يش راي مة يتتعر.حميتتعرلصتترر
فيشن رفاي رائر...  ررح مسراي ينرةرعتاتمرفايت  لرايمبمشررفترش شنتمراي ا تيعر رففرضر

راالحتة راي   ر رعتاتمر يممرل  .
مريم تتت رع تتتتمرلتتتنري ميمتتتمارف تتتشانانراتتترااراي  ة تتتعرفلتتترفلتتتنرايمايتتت را ريتتتتكرايتر

فعة مارا تصم يعرفا تممعيعرفسيمسيعر ر صتتبتبريتهفتتلر يمتتمرل تت رلإعتتم ةرإنتتتمفرفاستتتمراةر
ريل يلراي ملراي فيترايةلتهمفيراانراير سممييعرايم ينرةرفايوة رايمت تفعرايم ينررعتاتم.

شتتبمطرايم تتت مراارةرايم تتت مراارف كم ريت طرايتراراارنتتتمئترلتت لرةرعتتت رل تتتلولرينتتشر
فل ريلريلش أرا يمنتمرارنتم ترلنر ة رنمطرايت صلراي  رفتترضرعتاتتتمرر فايوة رايتمل ع

فيتتتلر"شتتتفط"رفمئ تتتتمراال تصتتتم  رفحرلمنتتتتمر رفلتتتنرثتتتلرلتتتنرلصتتتم ةعمراي اييتتتعريتتتتتراكل رعوتتترر
ررييماراالست ممةراو  وترفحر عرايت مةة.

عتمري  تتتيممروزلتتتعريوتتترىريمتتترراتتتتمرمنيتتتع رفيتتتم رانتتت الثتتتلرانتتت ي برايتتتترمراي ميميتتتعراي 
ل مشلعراي ممسراير سمميت رفان  مسمريتت م  رايل ي رايتت  ريف تترراتتانرايلتتشىراالحتهمة تتعرفتتتر

.عت ر ثتترراتترفزر يممنيتتمراي مز تتعرفستت اتمرإيتت رلر تت رلتتنراي تتينرةرايتت ف راير ستتممييعرايصتت معيع.
رعت راوسشااراي ميميعرللشةراي ةو 

ايتتتترةررنلةارفينشةارحريتتماع طرايترمرفلمرل  عم ررتر  لع مر نأرفررفلمري  ا م
ايتصتتتتش رعتتتتت رايتتتتشط ترفتتتتتررستتتتيمرفافر ريتتتتمرف لر  تتتتمرايةيا يتتتتعر ريتتتتتا  رفتتتتتراي تميتتتتعرإيتتتت ر
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نمتتمسراي تتينرةراي  تت ر عررإزاحتتع ر فرلشبتتمةةرا تترىرايتت راالستلة راي يمسترف رففرايم تتت مر
ر.ت مراا مراارفشبأرايم فاي يمسيعرفار اة عرايمبمشرةرفترايم ت

يل ر  ةيبراير سممييعراي ميميعرايتتريشيتتبرقيم يتتتمرايشاليتتمار:ررالمرحلة الخامسة: مرحلة اإلمبريالية
ايمتتتتت ةراولر  يتتتعرل تتت رايتتتترمراي ميميتتتعراي منيتتتع ر  ةيتتتبرا رإعتتتم ةرإنتتتتمفرعة تتتماراي تتتينرةر

ايتراتتراارر رل انراالعتبتتمةفاالسترة ري مطراي ف رايمت تفعرسشفريتنتبر ش مالر  ي ة رية 
ايم تتفعرايتترطر ارعت رعة مارايلشىراي  ويعرايفمعتعرفتراي ميل.رفيم رايشصش رإي رع طر

راوش م رعشر علرلمرعورارع أرلرحتعرارلور مييع.
إ راي   رايرئي ترايتت  راستتت  ارعتيتتأراير ستتممييعراي ميميتتعرفتتترستت اتمرايتت ءفمريت  يتت ر

تفتتعرح ي تتعراالستتتلة  ريتتم ريتم تتلرفتتتراستتتمراة عرت رايوة رايمت عة مارايتبشيعرفاي ينرةرع
للتتتتمءرايتي تتتتلراال تصتتتتم  رايتتتتتملعرفايملتتتتشطرايتتتت  رفةثتتتتتأرعتتتت طرايتتتتوة رلتتتتنرايفتتتتترةرايهشيشنيمييتتتتأر
فاالست ممة عر رفلمريريبطرات ارايتي لرلنرشرائ"رف شىرا تممعيعراعتم ارلصميتتمرف شيتمر

رفترايم تمعرعت ر فاسرع ارايتي ل.
اي وتترةرايتمة  يتتعرايتتتترر شانتتبمرإطةيعرسر  عرعت رتممري نرلنر لر رفإن مريشر يلا فل

ي  تتت تلرل تتتمر عتتلر  فاارر عراي منيتتعيتترايتتتتريتتتبرايتتترمراي ميميراكمتتبرفتتتراي لتتش راوةر تتعر
ارلور مييعراي  يتت ةرايتتتتراستتت  لتتمرايمراكتترراير ستتممييعرايصتت معيعرالستتتمراةر"يهايتتي"رايتتوة ر

رل  رحصشيتمرعت راستلةيتمراي يمست رول   مرةص راو فاارايتمييع:ايمت تفعر
ستت برايتت ف راير ستتممييعراالستتت ممة عرإيتت رإي تتم رنتتش رلتتنراي ة تتماراي مصتتعراي  مئيتتعر .1

 لعرل ت مرايتمراي مللع.

استتتتت  اسرستتتتةورلتتتتمرستتتتمتر"لميم شنتتتتعراال تصتتتتم يع"ر:رايم شنتتتتماراير ائيتتتتعرفايتبتتتتمار .2
 منيع.فايلرفضرفايت تاةاراالئتم

.لنراال نتتمعانرلتتنريبتتمةر تقرةفالطرلتا عرلعرل  رايف مارفايلرائ"راال تممعيعر .3
فة تتم رايمتتةكرفايت تتمةرلتتمري تتم رلميش تتتمءرلتتنر ا تتمءراي تتمئةارفايم تتميارر..رايتت  ر

حتتت ريم تتتنرر.ايوارف راطيتتعرايشيتتتم رفاي  تتت ر انلتتتنريبتتمةرايمتتتشةفانرايمتت ناانرايت تتلر
 ايمتمفمعرعت رايشضعرايلمئل.

 اسر ستتتشمرايم شنتتماراي  تت ر عرايتتتتر تت لبريه اتتررلتتنراونممتتعراي ي تميشة تتعراستتت  .4
فاير شيتتتتعريتمميتتتتعرفيتتتتةلانراولتتتتنرايتتتت ا تتريتتتتت طرايتتتت ملرف متتتتعر  رحريتتتتمارثشة تتتتعر
لمي ا ل رف ل تمرضمنراالسترايي يعراي   ر عريتر سممييعراي ميميع رلنر ة رإ ملعر

 ماراولنرايمتبم  .ايلشاع راي   ر عرفاي  ش رفتراوحةفرفايفمقي
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عتت طرايتتوة رل تتمالرلفتشحتتمر لتتمسرايصتتم ةااررراستتتمراةكمنبرلتصتعرع طراو فاارايتملتتع رر
ايصتتتت معيعرلتتتتنرايتتتتوة راير ستتتتممييع رفل تتتتمال رلررتتتتتمريةستتتتت ممةااراو  ويتتتتع رفلصتتتت ةار  يتتتتمر
فة يصتتمريتمتتشا راي تتمسرفيتتتلريتتلتتقرفاتتتمري ميتتتعرذاارلتتم رفتتترل تتتم ر شاعتتمرارنتم يتتعرفي ش تتتعر

ايت تتتكرفايتبشيتتعريمتتمرعتتشرحتتم راتتت ا ررف  فاافتتترستتيماريهتتر  رلمتتمعررر يمنتتتمرارنتتتم تا
اي متتتمسراي ررتتتترايرستتتمترفتتتترعتتت طرايمرحتتتتعرلتتتنريتتتتش راير ستتتممييعرإيتتت رطتتتشةراي شيمتتتع رحاتتتمر
ي ملتتتتبريبشيتتتتعرف  تتتتش رايلتتتترائ"راينبريتتتتعرايتمكمتتتتعرفتتتتتراة نتتتتمراي رريتتتتعريتتيم تتتتعرفايلتتتترفطر

يشعاتتتمرايتتشط ترل تت ر  رفلتت ارراونممتتعيايتت رعتتت رفلتت ا رعتت طر رلتتمرارستترائاتيعر–اولر  يتتعر
فيتتلري تت ريتتتمرلتتنرعتتلرستتشىرايمر تت رلتتنراستتترة رفنتتتبرثتترفاارشتت شرتمرايتتتترررفعاتتتمرايلتتشلت

لميتتتبرلتتتنرشتتت ةرل منميتتتتمرفحرلمنتتتتمريتنتتتتعرللتتتشاريتملتتتمةيعرفتتتتريرااتتتررفي تتتمفزرعتتت ارايشا تتتعر
ر.ايمترفس

 ه:سادسًا: مرحلة العوملة الرأمسالية االحادي
يلري  رثمعر ةفرعت ر  رايمترارااراي ميميعر راي شعيعرايمت فلعر رايتترلاراراي ل ينرر

او ار نرلنرايلر راي لر ن رفتراي يمسعرفراال تصم رفرايتنشةراي تمتر رش تبرفترل متتمر
فا  م ريمة  يم رل مصرا رفرةئي يم رفضعريشيو مراوةضترعت رعتبعرلرحتعر  ي ةر رفترايلر رر

فراي لر نر ريلري ت عمرلنر ولر رفريلريت بةرلم نيميتمرففيمئرعمرايمت تمةععر ش راي مسعررايتم  
فرايمفهر نراستلرافمر فريلمالم رفر  ررتلرإي رص م رايلراةر ر مصعرذيكراالنتيمةرايمر عرفتريلرر

 عررلنرايم مشلعراالشتراكيعراي ميميعرفرل مشلعرايتترةرايلشلترلنر تعر رفراالنت مةر فرايترا
ايمر عر ي م ر رفريهنرايما بريتو يعراوي يشيش يعر فرايفهر عريلشىراالشتراكيعرفرايتترةرايلشلتر
لنر تعر  رىر راولرراي  ر  لرل لريشازنمارايلشةرفرايمصمي"رففقرلفمهيلرفر س راي  مئيعرر

رلرحتعايلنويعرايتترسم ارطشا رحربعرايترمرايبمة ةراي مللعر رفففررل ملرللشلمارارفزر
لور مييعراولر  يعرايتترر رايتترا ترنبرلمرل  رثممنا مارايلر رايممضتراوحم يعرايلنويعر فراي شيمعرر

استهمم رفرضرهيم تتمررر-2008حت ريف رراوزلعراي ميميعرايممييعرفترسوتمورر-استنمعبرر
عت رلل ةاارع ارايهشيبر رلت لرا عمئتمر نتمرايم تصررايشحا ر رفرلميتميترصمحبعرايتقر

رئي ترفترةسلرفريت ي رطوي عرفرل مةراي ة ماراي فييعرفترايمرحتعراي  ي ةرففقررييماراي
رفلفمهيلرايتاوراييعراي  ي ةر.

رر
ر:ررينشةرلفتشسراي شيمعرفرثمةطراي مةة

رر
فترسيمارع ارايتتش رايمم  رايتمئلراي  رانتلرريةثارطرفتريمفعر ة مءريشيو مراوةضترل  ر  رر
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ميعرلنريلر اش رايتشسعرايةلت ف ر راتةثاررع ارايتنشةراي شعترايتمئلرفترريترةاراير سممييعراي مي
ل م رااليصمالارفثشةةرايم تشلمارفايته شيش يمر رفقيمسرايتهتةاراال تصم يعراي ميميعراي مة عر رر
كم رالا رلنرينش ررف نتمفراي ملرايم ر يعر راي يمسيعرفاال تصم يعرايتتريورةرفي رزرع اراي ممسرر

متراوحم  رفترةلرحميعرلنرايلوش ر فرايتهاييراي توتر رالرفايملمةيعر حيمنمرلنرايوت ا رراي مي
اوفةفريعرفاييملم رفةفسيمرااليتم يعر رش  برعت رينواقرشرفطراي شيمعر رإضمفعراي رع ار

ايم مخراي مسرايمترفسر فرايم ه ررفترات ا راي ميلراي ميمر فراوطرافر راي  ر صب"ر معرا رر
بم رفااللت م ريتم نيماراي يمسيعرفاال تصم يعر رايفهر عرفايمم يعراي  ي ةرعورر فضم رريةستر

لةزفلعرونممعرفل ارفتر ميواتتمراي محلعرفعاتمرايشط تر فريم ار رف ملبراتمتا ريررعراة عمرر
ريتو فةرايتتراست وتتمراي ممسراي ميمتر"راي  ي ر"ريتبرع مف نريتر ررايت مةةراي ميميعر رإعم ة

لمعتبمةعمر ح رايريمئرراي رفة عرايةزلعريتشيا رفيف الررييماررررايتي تعر رفايتهيير رفاي ص صع 
 ريممعرةرنلةارفترةرففرGlobalizationاي ممسراي ميمتر"راي  ي ر"ر فراي شيمعر

لشاييعر رفيي ريتتميعريمة  يعريممري عتر فريت ة ر صتماتمررر- فييعرف  تيميعر–لشضشعيعرفذاييعر
 اف انرع تمراي مض انريلرفطتمرايم يعر رفمي شيمعريي برفترح رذايتمرش ةرطمةئمرلنرر فرايم

 ش م رايتنشةرايبلر ر رف نممرعترالت ا رلميم   رايتمة  ترفاي يمسترفايم رفترفاال تصم  ر
ي متيعرايتنشةراير سمميترايتتريلري رفرايتش كرعنرايتريعرفايصرا رفايتشسعرفاي مشر رايمت مة رر

ءر رل  رلرحتتتمراي  ا يعراوفي رفترايلر راي مل رعلرر راي رلرحتعرنلشئتمرفترايلر ررفايبنت
اي ملنرعلرر رفلنرثلرينشةعمراي رش تتمرارلور ميترفترنتميعرايلر رايتمسعرعلرر رع طرايمرحتعر

رراست م اراي رل نقرإةا ة–ايتترفصلرفاتمراي ممسراير سمميترطشةطرارلور ميترايم شيلراي  ري   ر
اي راي ش ةرلل شمراي ميلراي ر شعررف شاع رلرحتعراي لشءراوفي ريتر سممييعررر-ايلشةرايمتشحلع

فرييميتمرايت لار عرايلمئمعرعت ر شاع رايم مف عراونمنيعرايتتري منرهيم عراو شىريةستاةءرعت رر
" عأري ملررررفمئ رايريمعرايمتتترفتراة نمريممرفترات ا راوطرافر مي مر رلمسلرايل مةرايل يل

 عأريمر"ري عشةرصر تعري ت ابريفهرةرايتيم عرايتتريل لراياشسرع فرفلتشةرنلمطرايمراكرر
لميلشةراي   ر عرفاالحتة ر-اير سممييعرايم شيمعرايراع عر رفي مم رعمتيعرايتشسعراالكراعتر

ارةرلمسلررض رلل ةاارش شمراي ميلرايفلر-ايمبمشرر فرعورر نممعرايتبشيعرفاي  ش ر فريةعممرل مر
اي ص صعرفاالنفتمورفايتاوراييعراي  ي ةريتبرستمةرزائكرلنرايل لراوحتم  ر"اي يملراطت"ر
ايتاورايترفحلشارارن م ر رع فأراي رطرعت ر ف راي ميلرعمشلمر رفاي ميلراي ميمرعت رف أرر

 رراي صشصر ري   رلميلرفطراي  ي ةريتبرش مةر"ارالترايتصتي"رفايتهيي"رايتتريم لريممريلشر
 .ةلر رزيتر" ف رللرف ر لمتر ريلشسرلأراير سممييعراي ميميعرفتريمة  تمررعم ةر لترات ا رر

اي ميلراي ميمرفتراال تصم راير سمميترلنرلش عرضشيير رلممريتلقرلر  ارلنرإض مفر تمزر
اي فيعر رفحرلمنتمرلنرايفمئ راال تصم  ر رفعممراي عملتم رايرئي اتم رايتتم ري تم رعتاتممرر
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ر[ر.1اوراييعراي  ي ة"]ايت
رر

ررأع ارعشر شعررارلور مييعرفترطشةعمرايم شيلرفترايلر رايتم  رفاي لر نر رفرميتميترفإن مرنرىر ن
يي رنمملمر فييمر  ي ار رف نممرعشرالت ا ري شعرراي متيعراير سممييعرايلمئلرعت رايتشسعرفااللت ا ر ر

تشاز رايلشىرفاتمر  ر فةر فرل منعر رفي يكرفعشر ي مراستمراةريتصرا رفترةرففر فييعريلري  ري
كم رلنراينوي تر  ريلشسرايشاليمارايمتت ةراولر  يعر رلمعتبمةعمرايلشةرايشحا ةرايمتيم عرفترع طر

ايتربعر رلملءرايفراغراي م لرعنرانتيمةرايتشازنماراي فييعراي مللعرات طرايصشةةراالستو ا يعر
رايمتشحلع.

رر
يمستر راال تصم  ر راوي يشيش تر ر صبتبراينر قرلمت ةر لمسررفر لشءرع ارايفراغر راي 

ايم ننمارايتشسشيعريتر سممييعرصشمرايمر ت رلنراي ينرةر رففترضتشءرفضشورع طرايم ننمار
 ة راي لش راي ةثعرايممضيعريتهلكراينوي عرايمتشحلعريتر سممييعرايم شيمعراياشسرعت رحريلتتمرر

اي ميلرايفلارةر رفض رايريلرارن منيعرايهورىرفتراي  ايعرعوررلممةسميتمرايبل عرض رش شمر
اال تممعيعرفايم مفاةر ريممرفتراي لمفعرفايفهررفايت مةةر رفذيكرلمالست م راي رايماس ماراي فييعر

رترايراعنر رفعتر:ايتتريهرسبري  لعرنممسراي شيمعراير سممي
رر
ل  راي ميمترف لشسراشضعرسيمسميأررص  فاراي ل راي فيتراي  ريلرفرعت رإ اةةراي ممسراي ر.1

ف شاع طراوسمسيعر رفذيكرلميت  اقرايهمللرلعرايو كراي فيتر رسشاءرفترينواقرارالتراي ص صعرر
فايتهييرايتي تتر فرفترإ اةةرايلرفضرفايفشائ رفارشرافرعت رفت"ر سشاارايوت ا راي مليعر لمسرر

رحريعرل مئعرفةافسر لشا رات ا رايمراكررايص معيعر.
فعتر علرف  نررلاس عرلنرلاس ماراي شيمعراال تصم يعرررWTOل ممعرايت مةةراي ميميعرررر.2

 ريلشسرا  رلمرشرافرعت رإ اةةراي ممسرايت مة راي ميمترايتم فراي ريتر ررايت مةةراي فييعرف زايعر
 رر2005اي شائقراي مرييع رفيةلانرحر عراي شارفي للرايب مئعرفترل ىرزل ترالريت مفزرعمسر

ريت  اقرايمبمشررفعورر فةرلرير ريتلريمارايمت   ةراي   يعر.لم
رر

ففترضشءرع طراي يمسمارفايلرفطرايمت  ةرلنر ولرايص  فارفايو كراي فييم رلنر تعر ر
فل ممعرايت مةةراي فييعرلنر تعرثمنيعر ر صبتبراي يمسعرايت مة عريت ف رايم تلتعر رفوف رلرةرر

مر فييمر ر فرل شيممر رفيي رعمةرلنر عمم راي يم ةرايشط يعررفترايتمة  راال تصم  ري للر رشةن
 فرايلشليعراي ميصعر…رف ت راي ري رلنريلرلمريتبأرلفهرفراي شيمعر رايم اف انرعنرإ راءاار

اي ص صعرفايتاوراييعرفيتر ررايت مةةراي ميميعر رفرثمةعمراري مايعرعت راي ف راي مليعر رفإ ر
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يهر  رلممعرررررفترع طرار راءاار ريلارراي ت ا راي ميلراي ميمري تمئتراي م معرعنران لمفرارا
اي مشررفايته شيش يع رلعريراي رلممعررارفلمةرفايبنميعرفيرا عررايتبشيعراي يمسيعرفايممييعرفايت مة عر

رف عم عرعمتيمارايت ميعرفترع طرايوت ا رففل انتمري شعرراستلةيتمراي يمسترفاال تصم  .
اي م معرعنرسيمسمارإ تصم راي شارفايم مف عرايترةرفاالنفتموراةريهنرينشةرايت م  مار

ايممييعرررفيراكلرعشاللراوزلع اش ر لمسرحريعرة سرايمم رايمميترفاي ت ت را ىرإي رنلشءر
 ةاسعراوزلعر.ريممر فضت مرفترر2008ايتتريف رارفترسوتمور/ر يتش ررفاال تصم يع

اي  رياذ راو ايعرلرحتعر  ي ةر_رفتررراولر ر اراي   راال تصم يعراي ميميعرايم لشةةرفترا ايعرع
صشمرررمعت ريشيو م رف زاحتتايتيم عراولر  يعرر حم يأيلشسرعت رح ممرإطمةراي مطراير سمميتر_ر

فتراال تصم رفاي يمسعراي ميميعرعورةرا فاةر  ي ةرفن ويعريةيتم راوفةفرتررنممسر نوتري    ر
ف شاع ر  ي ةريت ة ماررفترإطمةريتلرسيمسيعرا تصم يعرايوراز لرفةفسيمرفايصانرفاييملم رفايت  رفر

رررراير سممييعراي ميميعرفترلرحتعرلمرل  راوزلع.
ر
ر
ر
ر
ر
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 لمراكي الرأسماليةلوحة تاريخية لعمليات التكييف الدولية التي مارستها الرأسمالية العالمية لتقويع الب د المتخلفة لمتقلبات حركة طراكم رأس الماه با
ر ثمةرايتهاييرعت رايوة رايمت تفعررثمةرايتهاييرعت رايوة راير سممييعرفساتعرايتهاييريمرحتعرا

رايهلشفراي ررا يع
.ايبتتتمرعتتنراي تتشار

راي ميمت 

ر*ي فقراي عبرفايف عرفاوةرمورعت راة ر فةفرم.رايلرص ع رايلتر رايررفرايتررت
*يتش تتتلرل تتتمةاارايت تتتمةةراي فييتتتعرف نشطتتتتمريصتتتمي"ر ف ر

رفةفرم.ا

ر*فل ا رثرفايتمرلنرايم م  راي في ع.
ر*الم ةرش شمرفقبمئل.

ر*يتنيلرح مةاار  يمع.
ايمرحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعر

رايماريمنتاتيع
.يهتتتتتتتتتتتتتش نراي تتتتتتتتتتتتتشار

راي ميمت 

رةاسرايمم رايت مة ر
ريهش نرايمتنمارايت مة عرعوررايبتمة

رااليفمقيمارايت مة عراي مئرة.
ريهش نرااللوراطشة مارايت مة ع.

ريم م  راي في عرعت رافةفرم.*ي فقرايمر  رلنرا
ر*يهش نراةرمورض معرلنرايت مةةرلعرايلرا.

*يتتتشفاررع صتتترراي متتتلرايتتتر يلرلتتتنر تتتة راالي تتتمةرفتتتتر
راي وا .

ر*نتبرفاست رافرل م لراي عبرفايف ع.
ر*نللرع  راي  م رنتي عريت مةةراي وا .

*ا بتتتتتمةراي تتتتت م رايمتتاتتتتتانرعتتتتتت راالشتتتتتترم رفتتتتتترانتتتتتتمفر
رايمشا راي مس.ررايم م  راي في عرفلراة 

ر*يلش أرنمطراالنتمفرايمتتت.
لرحتتتتتتتتتتتتتتتتتتعراي تتتتتتتتتتتتتتتتتشةةر

رايص معيع
يصتتت يرراي تتتتعرايمصتتت  ع رااليفمقيتتتمارايت مة تتتعر

راي مئرة رفرضرسيمسعرحر عرايت مةة.
ر*يراي رفرصرايتصر يراي ت ترلمي مةف.

ر*ايتصش رعت رايرة رفاي تعراير ائيعرلةثمم رل  ف ع.
ر*ي في رل تشىراال شةرايمتتيع.

راي راالةرمورفنمشريراكلرة سرايمم .*يرر

*نلتتتتتتتتشءرايت صتتتتتتتتلرايملتتتتتتتتشطرفيل تتتتتتتتيلراي متتتتتتتتلرايتتتتتتتت فيتر
رايةلتهمفير.ايت صلرفترانتمفرايمشا راي مس 

ر*ي لارراال تصم راينوي ت.
ري لاررايترفرفايص معمارايمتتيع.

رلرحتعراالست ممة
.نمتتتتتتتتتشرة سرايمتتتتتتتتتم ر

راالحتهمة  

يصتتتتتتتتت يررةافسرااللتتتتتتتتتشا راي مصتتتتتتتتتع را تتتتتتتتتراار
اارفتتتتترايتتتت يش  راالحتتتتتة راي  تتتت ر رايم تتتت مرر

رفاي ينرةراي يمسيع رايلشاع راي   ر ع.

ر*لر  رلنراسشاارايتصر يراي مة ت.
ر*ايتصش رعت رايمشا راي مسرلمس مةرل ف ع.

ر*ز م ةراالةرمورايمتتللعرلمي مةف.
ر*ال م رز م ةراال شةرفةفعرل تشىرايمشيلع.

ر*لر  رلنريلش أرهي لراي تمفرايمتتت.
رفمئ راال تصم  رفاض مفرايتراكلرايمتتت.*فل ا راي

ر*فل ا راي ينرةرعت ريشز عرفي صيلرايمشاة .
ر*فل ا راالستلة راي يمست.

رلرحتعرااللور مييع
ر.االست ممةراي  ي  

للتتتمءرايتي تتتلراال تصتتتم  ريتتتتوة رايمت تفتتتعر ف ر
يرااتتتتتتتتتررل تتتتتتتتت ريترةعتتتتتتتتتمرسيمستتتتتتتتتيم رايم شنتتتتتتتتتتمار

عتتتماراال تصتتتم يعرفاي  تتت ر ع رايتتتتةثاررفتتتتراي م
رايت ميع راي  فا راال تصم  رفاي   ر .

ر*ي  ي رعة ماراي ينرةرفايتبشيعرعت رايوة رايم تتفع.
ر*ا  م رعمتيمارايت ميعريلرفطريراكلرةاسرايمم .

ر*لر  رلنرنتبرايفمئ راال تصم  .

*ز م ةرايتبشيعرايممييعرفايت مة تتعرفايته شيش يتتعرلتتعرايمراكتترر
رايراسممييع.

رميع.*ي ش قرعمتيمارايت 
ر*فل ا رايفمئ راال تصم  .
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